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 التنمية املحلية املستدامة مخبر 

 كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير

 الجزائر-جامعة يحي فارس املدية

تصوير أو ترجمة أو إدخاله على جميع حقوق امللكية األدبية محفوظة ويحظر طبع أو 

افقة الناشر خطيا.  الحاسوب أو إسطوانات إال بمو

كل ماورد في هذا الكتاب يعبر عن وجهات نظر الباحثين أنفسهم وال يعبر بالضرورة عن 

 . وهو مسؤول عليها املخبررأي و  نظر هيئة امللتقى

0202الطبعة األولى   
 



        

 :*  ديباجة امللتقى
من املتعارف عليه اقتصاداي أن املواضيع الفكرية املتعلقة ابألنشطة االقتصادية تثار ويكثر حوهلا اجلدال، 

اجلزائر بعض الدول ومنها تعرفها  بناءا على الوضع االقتصادي السائد يف البلد، حيث أن األزمة املالية اليت
قد شدت إليها األنظار، واستأثرت جبل الندوات الفكرية االقتصادية وامللتقيات العلمية، تشخيصا وحتليال 

ستقرار املايل ألي بلد إوحبثا عن احللول. لكن كما هو معلوم، فإن األزمة املالية ما هي إال نتاج لوضع الال
سيني: مها املالية العمومية ممثلة يف حجم العجز املوازين، واملؤسسات املالية والذي يرتكز على حمورين أسا

األخرى بشىت أنواعها سواء املؤسسات املصرفية أو مؤسسات التأمني، واليت تقاس مبؤشرات حمددة تسمى 
لتدديد حيث مت إنشاء جلنة ابزل للرقابة املصرفية يف بداية سبعينيات القرن العشرين واب مؤشرات املالءة،

" أبملانيا الشرقية، حيث أنشئت اللجنة الدولية لإلشراف Hersttatبعد إفالس " بنك   4791سنة 
والرقابة على املصارف واملسماة بـ "جلنة ابزل" وذلك لوضع نظم موحدة من أجل ضمان سالمة القطاع 

عينيات وهي مستمدة من خالل السب 4املصريف، أما ابلنسبة ملؤسسات التأمني فقد مت وضع نظم املالءة 
، إال أنه ومتاشيا مع 2002ومت وضعها حيز التنفيذ سنة  4791توجيهات االحتاد األورويب لعام 

مت وضع إطار تنظيمي جديد ملؤسسات التأمني  1إصالحات القطاع املصريف واملتمثلة يف إصالحات ابزل 
)قانون اإلحتاد  2007األوروبية سنة  من قبل املفوضية 2من خالل املصادقة على توجيهات نظم املالءة 

 2042املتعلق بتنظيم التأمني يف اإلحتاد األورويب(على أن يدخل حيز التنفيذ سنة  411/2007األورويب 
وهلذا الغرض فقد أوىل بنك اجلزائر أمهية قصوى لضرورة .  2042إال أنه مل يتم العمل هبا إال بعد جانفي 

ة مع هذه املؤشرات، غري أن الواقع يثبت أن وترية التكيف بطيئة جدا وهو تكيف املؤسسات املالية اجلزائري
ما يدق انقوس اخلطر من انتقال عدوى األزمة املالية من الطابع املوازين إىل الطابع املصريف، وهو ما سيزيد 

تكيف األمر تعقيدا، ومن هذا املنطلق فإن ملتقاان هذا سريكز على اإلجراءات الكفيلة بتسريع وترية 
املؤسسات املالية مع هذه املؤشرات ودور امتالك املؤسسات املالية ملالءة جيدة يف حتقيق االستقرار املايل، 

 وابلتايل احلد من تداعيات األزمة املالية. 
  *:هل لتكيف املؤسسات املالية يف اجلزائر مع مؤشرات املالءة دور يف حتقيق  اإلشكاليـة

 احلد من األزمة املالية ؟.االستقرار املايل ؟ ومن مث 
 

 * أهداف امللتقى:
    ف على دور املؤسسات املالية يف حتقيق االستقرار املايل.التعر 

يف إدارة املخاطر االستثمارية للمؤسسات  1معرفة الدور الذي تلعبه معايري ابزل  -
 املصرفية.



 االستثمارية ملؤسسات التأمني.يف إدارة املخاطر  2معرفة الدور الذي تلعبه معايري نظام املالءة  -
آليات تسريع وترية تكيف املؤسسات والتقنيني واإلداريني والقانونيني وغريهم لتدديد  تبادل اآلراء بني الباحثني -

 .2. وتكييف مؤسسات التأمني مع اتفاقية املالءة األوربية 3املصرفية مع اتفاقيات ابزل 
 

 * حمــاور امللتقى:
 ة مؤشرات املالءة املالية ابالستقرار املايل احملور األول: عالق 

 ملؤسسات التأمني.  2للبنوك، واملالءة  3مفهوم مؤشرات املالءة ابزل   -        
 تطبيقات االكتياراي على مؤسسات الضمان االجتماعي . -        
 دور املؤسسات املالية يف حتقيق االستقرار املايل . -        
 3ات تسريع وترية تكيف املؤسسات املصرفية مع اتفاقيات ابزل احملور الثاين: آلي. 

 جهود البنك املركزي لتجسيد االتفاقية . -        
 دراسات حالة لواقع البنوك اجلزائرية . -        
  2احملور الثالث:آليات تسريع وترية تكيف مؤسسات التأمني مع اتفاقية املالءة األوربية. 

 ت املختصة لتجسيد االتفاقية .جهود اهليآ -        
 دراسات حالة لواقع مؤسسات التأمني اجلزائرية . -        
  احملور الرابع: صعوابت تكييف عمل مؤسسات الضمان اإلجتماعي مع مقررات املنظمة العاملية

 للعمل .
االجتماعي مع الفكر حماور اتفاقية املنظمة العاملية للعمل املرتبطة بتكييف عمل مؤسسات الضمان  -        

 اإلكتياري .
 دراسة حالة لواقع مؤسسات التأمني االجتماعية اجلزائرية . -        
 .احملور اخلامس: انعكاسات امتالك مالءة جيدة على االستقرار املايل 

 انعكاسات املالءة اجليدة على االستقرار املايل )دراسة حالة( . -         
 يدة يف احلد من األزمة املالية )دراسة حالة( .دور املالءة اجل-         

 *شروط قبول املداخالت:
 املداخلة ُمعّدة من طرف ابحث أو ابحثني على األكثر. -1
 41حبجم  simplified Arabicوخبط  A4املداخالت تكتب على ورق  -2

للمداخالت ابللغة  42 "حبجم Time new roman"  للمداخالت ابّللغة العربية، وخبط



ال تزيُد عدد صفدات البدث الواحد سم على كامل االجتاهات، و  4.1ألجنبية، وهبوامش ا
 صفدة، مع ملّخص ال يزيد عن صفدٍة واحدٍة ابللغتني العربية واألجنبية. 22عن 

 ضرورة التقيد ابملنهج العلمي املتعارف عليه يف البدوث العلمية . -3
 ختضع مجيع البدوث للتدكيم العلمي. -1
 ال خترج املشاركة عن حماور امللتقى، مع حتديد احملور األساسي الذي تنتمي إليه املداخلة. - 1
ال جيوز تقدمي حبوث سبق أن قدمت يف مؤمترات أو ندوات سابقــة أو قبلت للنشر يف  -6

 جمالت علميـة. 
ل التعاون يفضل أن يرسل الباحثون نبذة موجزة عن سريهتم الذاتية العلمية والوظيفية من أج -7

 العلمي مع الكلية. 
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 أ د. حممد القاضي )جامعة الزيتونة .األردن(

 (3. ابشي أمحد   ) جامعة اجلزائر أ د
 (3أ د. تومي صاحل  ) جامعة اجلزائر 

 (3أ د. علي عبد هللا   ) جامعة اجلزائر 

 (3أ د. قدي عبد اجمليد ) جامعة اجلزائر 
 (3أ د. خالفي علي ) جامعة اجلزائر 

 (3أ د. شبايكي سعدان   ) جامعة اجلزائر  

 (  3د. بويهي حممد   ) جامعة اجلزائر أ  
 ( 4جامعة البليدة )رزيق كمال أ د.  

 د. يرقي حسني )جامعة املدية (أ 
 أ د. محيدوش علي )جامعة املدية (

  )جامعة املدية( بوشنافة الصادقأ د. 

  )جامعة املدية(أد. رميدي عبد الوهاب  

 )جامعة املدية(بوفاسة سليمان د. أ 

 )جامعة املدية( خليل عبد القادرأ د. 

  عداوي )جامعة املدية(أ د.موسى س
 أ د. محيدي يوسف )جامعة املدية( 

 )جامعة املدية(  مزيود إبراهيم د 
 )جامعة املدية(   عمر رسراد.  

 د محادي نبيل  )جامعة املدية(
  )جامعة املدية( محداين حمي الديند. 

 )جامعة املدية( د. شريفي خرية 
 د. رتيعة حممد )جامعة املدية(

 )جامعة املدية(   يمعطاري إبراهد.  

 د عمران حممد )جامعة املدية(

 د.عمر علي عبد الصمد )جامعة املدية(
 د. شكرين حممد  )جامعة املدية(

 د. بن عمور  مسري  )جامعة املدية(
 د. سالم عبد الرزاق )جامعة املدية( 

 د. عاشور يوسفي )جامعة املدية(
 د.بوجطو حكيم  )جامعة املدية(

 جامعة املدية(د. مجعة رضوان  )
 د. غزازي عماد  )جامعة املدية(
 د.  قويدر لويزة  )جامعة املدية(

 د. سعيدي فاطمة الزهراء )جامعة املدية(
 د مولوج كمال  )جامعة املدية( 

 د. جايدار حسان )جامعة املدية(
  )د. بولصنام حممد )جامعة املدية



 
 أ د. غرييب أمحد ) جامعة املدية( 

 جامعة املدية (  ) مساي عليأ د. 
 )جامعة املدية( ملني  يعلوطأ د. 

 أ د. هتتان مراد )جامعة املدية( 

 (4جامعة البليدة أ د. دراوسي مسعود )

 أ د. فرحي حممد )جامعة االغواط(

 أ د. مجيل أمحد )جامعة البويرة(
 أد .بلعزوز بن علي )جامعة الشلف(

 أ د.شريط صالح الدين )جامعة املسيلة(

 (4جامعة البليدة ي عمار )أ د. غزاز 
 أ د. محيد بوزيدة )جامعة بومرداس( 

 أ د. أوسرير منور )جامعة بومرداس(
 أ د. بريش عبد القادر )م. العليا للتجارة(

 أ د. شعيب شنوف )جامعة بومرداس( 
 أ د. معوشي بوعالم ) املركز اجلامعي تيبازة (

 أ د. بن قشوة  جلول)جامعة االغواط(
 جلول )جامعة مخيس مليانة(أد. بن عناية 

 )جامعة املدية (  شبوطي حكيمد. 

 )جامعة املدية(  فالق عليد.  
 د.ساملي رشيد  )جامعة املدية(

 )جامعة املدية(د.قاسم شاوش المية 

 د سعودي حممد  )جامعة املدية(
 )جامعة املدية( قبطان شوقي د. 

 د. معوشي عماد  )جامعة املدية(
 (4لبليدة جامعة اد. يدو حممد )

 (4جامعة البليدة د. بوشامة مصطفى )
  (4د. مراكشي أمني )جامعة البليدة 

  (4جامعة البليدة د. قاسي ايسني )
 (4جامعة البليدة )د. عامر بشري 

 د. عريوة حماد )جامعة املسيلة( 
 ( د. قاشي خالد ) املركز اجلامعي تيبازة

 د. رشيد بوعافية )املركز اجلامعي تيبازة(
 د حممد )جامعة مخيس مليانة(د.سي

 د. فرج شعبان )جامعة البويرة( 
 د.حيدوشي عاشور ) ابلبويرة(

 د.قاشي يوسف )جامعة البويرة(
 د. سفري حممد )جامعة البويرة(

 د. عمر حمي الدين حممود )م ج تيسمسيلت(
 د. العيداين إلياس )م ج تيسمسيلت(
 د. ضويفي محزة )م ج تيسمسيلت(

 التنظيمية: اللجنة * أعضاء
 د. حممد بن عيشوش )جامعة املدية(

 )جامعة املدية( د. كرمي يرقي
 )جامعة املدية( د. جبارة مراد

 )جامعة املدية( د. جبار بناصر
 )جامعة املدية( د. إلياس حيياوي

 )جامعة املدية( د. يوسف السعيدي أمحد
 )جامعة املدية( د. برابح حممد

 د. خليل حممد )جامعة املدية(
 )جامعة املدية( بوعرار مشس الدين د.

 كشيدة حبيبة )جامعة املدية(د.  
 د. بلحمري خرية )جامعة املدية(

 د. ولد شرشايل مسية )جامعة املدية(
 د. العيداين حبيبة )جامعة املدية(

 )جامعة املدية(د. حيياوي فاطمة 

 )جامعة املدية(د. شراطي نسيمة 
 )جامعة املدية( أ. جودي بوعمرة

 )جامعة املدية( بلهادي حممدأ. 
 )جامعة املدية(امليسوم بوشنافة أ. 



 )جامعة املدية( د. بوسهوة نذير
 )جامعة املدية(  د. عامر كمال

 )جامعة املدية( د. سالمة مجال الدين
 د. حممد أمني بلكحل )جامعة املدية( 

 د. مامي علي )جامعة املدية( 
 د. بن قيدة مروان )جامعة املدية(
 د. بن زرقة ليلى )جامعة املدية(

 أ. زاهي حممد أمني )جامعة املدية(
 )جامعة املدية(أ. سليماين حممد 

 أ. شريف اجلياليل )جامعة املدية(
 أ.صغريي سيد علي )جامعة املدية(

 أ. بوعزيز عبد الرزاق )جامعة املدية(
 أ. ابصور رضوان )جامعة املدية(

 قاسيمي عبد الكرمي )األمني العام للكلية( 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  جامعة املدية  

يومي  ،انعكاسات تكيف املؤسسات املالية مع مؤشرات املالءة على االستقرار املالي في الجزائرحول:  امللتقى العلمي الدولي الخامس

  4102أكتوبر  42/42
 

 
 

 فهرس المحتويات

 الصفحة عنوان المداخلة الرقم
 يلقرار املاتمالءة البنوك اإلسالمية واالس 01

 أ.د. يونس صواحلي 
10 

02 Le Contrôle de la Solvabilité des compagnies d’assurance 
Dr. Boudjettou hakim (Université de medea) - Dr. Benielles billel (ESC-alger) 21 

 واقع تطبيق الحوكمة المصرفية  في الجزائر وفق مقررات لجنة بازل 03
 ط.د. خالدي راضية )جامعة المدية(–د. علي عبد الصمد عمر )جامعة المدية( 

38 

 مساهمة المؤسسات المالية في تحقيق االستقرار المالي 04
 ط. د. عزالدين محمد نجيب )جامعة المدية( –د. يوسفي عاشور )جامعة المدية( 

10 

 انعكاسات تكيف المؤسسات المالية مع مؤشرات المالءة على االستقرار المالي في الجزائر 05
 د.صغيري سيد علي )جامعة المدية(–د. غزازي عماد )جامعة المدية( 

76 

 (30بازل  لجنة مقررات) البنكية الصدمات لتالفي نموذجا االحترازية األنظمة 06
 ط.د. عليش فطيمة )جامعة المدية(–د. عامر كمال )جامعة المدية( 

48 

 0تكييف تشريعات القواعد االحترازية للبنوك الجزائرية وفقا لمتطلبات بازل  07
 بورنان مصطفى )جامعةاألغواط(. د -)جامعةاألغواط(  د. بن مويزةمسعود

84 

08 Quelques pistes de réflexion sur les accords de Bâle III 

Dr. LAZREG Mohammed (Université de Sidi bel abbés) - Dr. GODIH Djameltorqui (Université 
de Mostaganem) 

011 

 في النظام المصرفي الجزائري. 0واقع تطبيق مقررات بازل  09
 )جامعة المدية( شفيقة ضويفي.ط. د –)جامعة المدية(  حسان جيدارد. 

034 

دراسة  (BITمؤشرات المالءة لنظام الحماية االجتماعية وفق متطلبات المكتب الدولي للعمل   ) 10
 مقارنة بين الجزائر والمغرب

 د.سعودي محمد )جامعة المدية(

018 

 دور التراكم المعرفي للمؤسسات المالية في تحقيق االستقرار المالي 11
 )جامعة المدية( بوسهوة نذيرد. –وجطو محمد )جامعة المدية( بد. 

073 

 ثر أزمة الرهن العقاري إفي إدارة المخاطر المصرفية على  0دور مقررات لجنة بازل  12
 )جامعة المدية( قاسم شاوش لمياءد. 

061 

 046 -دراسـة حالة الجزائر  – 30واقع تكيف القطاع المصرفي الجزائري مع اتفاقية بازل  13



  جامعة املدية  

يومي  ،انعكاسات تكيف املؤسسات املالية مع مؤشرات املالءة على االستقرار املالي في الجزائرحول:  امللتقى العلمي الدولي الخامس

  4102أكتوبر  42/42
 

 
 

 )جامعة المدية( جياللي التوميط.د. حمزة –د. أحمد شمس الدين بوعرار )جامعة المدية( 
14 L’adoption des accords de bale par les banques algériennes 

Massif Ibrahim (Université el-ManarTunisie)  -Kharroubi Mohamed (Université de Mascara) 
117 

 ودورها في إرساء وتعزيز استقرار القطاع البنكيمع اإلشارة إلى الجزائر 3اتفاقية بازل  15
 خالدي علي الهواري )جامعة مستغانم( -د.ودان بوعبد هللا )جامعة مستغانم(

116 

 على النظام المصرفي اإلسالمي 0انعكاسات مؤشرات المالءة بازل  16
 )جامعة المدية(نسرين سعيد عثماني  - )جامعة المدية(بن عمور سمير 

181 

 دور البنوك اإلسالمية في تحقيق االستقرار المالي 17
 د. بن زكورة العونية )جامعة معسكر( –د. سعيدي فاطمة الزهراء )جامعة المدية( 

118 

 مدى مسايرتها للتوجهات الرقابية الحديثةالرقابة المصرفية في الجزائر و  18
 ()جامعة الشلف طرشي محمدد.  –)جامعة الشلف(  بوفليح نبيلد. 

163 

 والمؤسسات المالية في تحقيقاالستقرار المالي 2ونظام المالءة  0دور مقررات بازل  19
 ط.د. قلعي كريمة )جامعة البويرة(–)جامعة البويرة(  حيدوشي عاشور

188 

 المؤسسات الماليةأهمية أثر الرافع المالي كمؤشر للحد من االستدانة في  20
 بلحسين لخضر)المركز الجامعي تيسمسيلت( أ.-)المركز الجامعي تيسمسيلت(ضويفي حمزة د. 

316 

21 
 

Lasolvabilité des sociétés d’assurance : Référence au cas de l’Algérie 

Dr. Rakhrour Youssef (Université  Laghouat) 
311 

مقررات مع  جزائريةالالتجارية على ضوء تكيف البنوك  في الجزائرالمالي  قرارستحقيق االتنحو  22
 0اتفاقية بازل 

 ط.د. كواديك خمزة )جامعة المدية(–)جامعة بومرداس(  د. يوسف بودلة

333 

 رة إلى حالة االستقرار المالي فياالستقرار المالي ودور البنوك المركزية في تحقيقه مع اإلشا 23
 الجزائر

 فيسة عمر )جامعة الشلف( د. روبحيط.  –( بويرة)جامعة ال د. سفير محمد

318 

 الجزائرية للبنوكإشارة مع  –كدعامة لتطوير النظام المصرفي العالمي 0اتفاقية بازل  24
 موزاوي عائشة )جامعة المدية( –د. موزاوي عبد القادر )جامعة مستغانم( 

368 

 المالي لشركات التأمين)دراســــة تجارب بعض الدول (دورالمالءة الماليةفي التنبؤ بالفشل  25
 أ. بوشالي عمار )جامعة معسكر( -المدية(  جامعة )خليل محمدد. 

387 

   



  جامعة املدية  

يومي  ،انعكاسات تكيف املؤسسات املالية مع مؤشرات املالءة على االستقرار املالي في الجزائرحول:  امللتقى العلمي الدولي الخامس

  4102أكتوبر  42/42
 

 
 

 البنوك الجزائريةكآلية لضمان المالءة المالية للبنوك مع اإلشارة لحالة س المال أمعيار كفاية ر  26
 د. برابح محمد )جامعة المدية( –د. العباسبهناس )جامعة الجلفة( 

808 

 في إدارة المخاطر البنكيةدراسة حالة جهاز المصرفي الجزائري  IIIرات لجنة بازلمساهمة مقر  27
 د. أوالد ابراهيم ليلى )جامعة المدية( -كروش نور الدين )المركز الجامعي تيسمسيلت( 

881 

 (0والمالءة في النظام المصرفي الجزائري مع مقررات لجنة بازل ) تكيف إدارة مخاطر االئتمان 28
 )نحوى تبني وتنفيذ مقاربة االحتراز الكلي لتحقيق االستقرار المالي(

 )جامعة البويرة( سعداوي فريدد .  -)جامعة البويرة(  بوبكر مصطفىد. 

871 

 االستقرار المالي والدور الجديد للبنوك المركزية 29
 (1د. بن علي عبد الغاني) جامعة باتنة  -( 0الجزائر  جامعةمليكة )أ.د صديقي 

848 

 
30 

  30بازل  التفاقية للبنوك الجزائرية الجهاز المصرفي مدى مواكبة
 القواعد االحترازية بتطبيق المصرفيةللرقابة 

 )جامعة المدية( ط.د.  بلحياني خديجة -د. عمامرة ياسمينة )جامعة تبسة( 

111 

حالة الشركة الجزائرية للتأمينات - تقييم المالءة المالية لشركات التأمين العمومية الجزائرية 31
CAAT– 

المركز الجامعي ) بن ميمون إيمانط.د. –(المركز الجامعي عين تموشنت)عبدوس عبد العزيزد.
 (عين تموشنت

118 

 الجزائرأهمية حوكمة البنوك التجارية في التقليل من حدة الفساد في  32
 ط.د خليلي فاطمة الزهراء )جامعة المدية(–د. حميدي كلثوم )جامعة المدية( 

138 

 المخاطر من لحمايتها كآلية الجزائرية التأمين شركات في المالية المالءة تطبيق أهمية 00
 د. حمدي معمر )جامعة الشلف( –)جامعة الشلف(  فالقصليحةد.

116 

 0الرقابية الجزائرية للتكيف مع مقررات لجنة بازل تقييم جهود السلطات  03
راسات العليا مدرسة الد) د. حداد فاطمة الزهراء-(مدرسة الدراسات العليا التجارية) د. بلعيد ذهبية

 التجارية(

166 

 في البنوك التجارية الجزائرية المصرفية للتنبؤ باألزمات المبكر اإلنذار نظم دور 03
 محاد )جامعة المسيلة( د.عريوة -)جامعة المسيلة( .د.بلعجوز حسين أ

183 

03 Le rôle des institutions financières bancaires dans la stabilité financière en Algérie 

ZEMIRLI Radhia Université (Tizi-Ouzou )- HAMMACHE Souria(Tizi-Ouzou ) 
708 

 731 والنقدية والمالية في الجزائر بعد الصدمة البترولية لسنة  التطورات االقتصادية 03



  جامعة املدية  

يومي  ،انعكاسات تكيف املؤسسات املالية مع مؤشرات املالءة على االستقرار املالي في الجزائرحول:  امللتقى العلمي الدولي الخامس

  4102أكتوبر  42/42
 

 
 

2313 
 (المركز الجامعي عين تموشنتد. مهداوي هند) –( جامعة سيدي بلعباس) صباغ رفيقةد. 

 دراسة قياسيةدور معدلي الفائدة وعائد المشاركة في دعم االستقرار المالي في المصارف:  03
 (2)جامعة قسنطينة  د. نصيب أميرة -)جامعة عنابة(  أ. قراش عمر

711 

 الضوابط الرقابية المصرفية كأداة لتحقيق االستقرار المالي 03
 حيولة إيمان )جامعة المدية(د. –)جامعة المدية( خيرة داودد. 

743 

 معيار كفاية رأس المال كآلية لضمان المالءة المالية للبنوك مع اإلشارة لحالة البنوك الجزائرية 33
 د. برابح محمد )جامعة المدية( –د. بهناس العباس )جامعة الجلفة( 

611 

 الجزائر في الفساد حدة من التقليل في التجارية البنوك حوكمة أهمية 31
 سمية خليفيط.د. -د. سالم عبد الرزاق )جامعة المدية(

604 

الحيطة الكلية كدعامة مؤشرات -تحقيق السالمة المصرفية في ظل التنبؤ المبكر باألزمات 32
 - CAMELSلمؤشر

 د. بولصنام محمد )جامعة المدية( –)جامعة المدية(  لياس يحياوي د. 

631 

دراسة مقارنة بين بنك البركة  - 0وفقا التفاقية بازل إشكالية السيولة في البنوك  30
 -اإلسكان التجاري وبنكاإلسالمي

)المركز الجامعي العيداني الياس  د.–)المركز الجامعي تيسمسيلت( د. محي الدين محمود عمر 
 تيسمسيلت( 

611 

 اتفاقيات بازل ومدى تطبيقها من طرف النظام المصرفي الجزائري  33
 أ. سعداوي سامية ،)جامعة المدية( د. يوسف السعيدي أحمد

674 

 دور البنوك المركزية في تحقيق االستقرار المالي 33
 (المدرسة العليا للتجارة)د. أمال مزاور  -(جامعة المدية) خيرةد. بلحمري 

643 

 
 

 

 



  جامعة املدية  

انعكاسات تكيف املؤسسات املالية مع مؤشرات املالءة على االستقرار املالي في حول:  ى العلمي الدولي الخامسامللتق

  4102أكتوبر  42/42يومي  ،الجزائر

 

1 
 

E-mail :Col.isstf@univ-medea.dz     
Site :  www.univ-medea.dz/ar/ldld  

 المدية-كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير

Tel/Fax : 00213.25.78.52.96 
 

 يلقرار املاتمالءة البنوك اإلسالمية واالس
 أ.د. يونس صواحلي 

 ماليزاي-األكادميية العاملية للبحوث الشرعية يف املالية اإلسالمية ،كبري الباحثني

ISRA 

 املقدمة

ة. ومع توايل ت البنوك اإلسالمية مبتطلبات املالءة املالية منذ نشأهتا تعزيزا لقدراهتا على الوفاء بواجباهتا التمويلياهتم  
فت البنوك اإلسالمية ابملتطلبات اجلديدة حمققة احلد األدىن من حول املالءة، تكي   3، و2، و1إصدار مقررات ابزل 

ومستخدمة آليات متوافقة مع الشريعة اإلسالمية. وحرصت البنوك اإلسالمية على الوفاء مبتطلبات املتطلبات تلك 
مع مراعاة بعض  تطلبات كفاية رأ  املال على ررار البنوك التقليديةملTier2والثانية Tier 1الشرحية األوىل 

 . خصوصيات التمويل اإلسالمي

هتدف هذه الورقة إىل بيان منهج البنوك اإلسالمية يف حتقيق متطلبات كفاية رأ  املال، واآلليات املستخدمة، 
وفاء مبتطلبات املالءة املالية دون مناقضة والصعوابت اليت تعرتضها من أجل استدامة ال ،والتحدايت اليت واجهتها

الوفاء مبتطلبات املالءة على االستقرار املايل. أثر احتماالت جتلية الورقة أيضا مبادئ الشريعة اإلسالمية.  كما حتاول 
ول انوسنتوستسخدم الورقة املنهج الكيفي املكتيب معتمدين على املراجع والتقارير ذات الصلة ابملوضوع ررم قلتها. 

 املباحث اآلتية:  ضمناملوضوع 

 املبحث األول: املالءة املالية واحلاجة إليها

 لكفاية رأ  املال  3املبحث الثاين: مقرارات ابزل 

 املبحث الثالث: البنوك اإلسالمية ومعايري كفاية رأ  املال

 املبحث الرابع: أثر مالءة البنوك اإلسالمية على االستقرار املايل

 املالءة املالية واحلاجة إليها : املبحث األول

http://www.univ-medea.dz/ar/ldld
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 مفهوم املالءة يف القطاع املصريف : 

ف بشكل وتعر  . يف كل األحوال اليت جيب على املصرف أن حيتفظ هبامن رأ  املال النسبة املئوية هي املالءة املالية 
وهناك نوعان من رأ  . 1حوالهيف كل أمصرف واملنكشفةللئوية مجمموع األخطار االتتمانية املرجحة املنسبة أدق أبهناال

 فهو، Tier 1ويسمى الشرحية األوىل ، ول األالنوع :يف كفاية رأ  املال 3املال الذي جيب أن خيضع ملعايري ابزل 
رأ  املال حيتفظ هبا المتصاص اخلساتر دون أن يتوقف املصرف عن أعماله التجارية، وأما النوع  نسبة مئوية من

، فهو نسبة مئوية من رأ  املال حيتفظ هبا المتصاص اخلساتر يف حالة Tier 2ثانية الثاين، ويسمى الشرحية ال
 . 2قدم درجة أقل من احلماية للمودعنييالتوقف عن النشاط التجاري وابلتايل فهو 

 : يف النظام املصريف  احلاجة إىل املالءة املالية

 تربز أمهية املالءة املالية يف امجماالت اآلتية:

ة االتتمانية حبيث حتدد سقوف االتتمان، ونسبة اإلقراض لرأ  املال، فكل دوالر من رأ  املال ضبط العملي •
 هذا الضبط على مواجهة اخلطر االتتماين والسيولة. ويساعد دوالر.  12ال جيب أن يٌقرض مقابله أكثر من 

املصرف مبقررات ابزل لكفاية رأ  ن عدم التزام إذ تعزيز ميزانية املؤسسة املالية يف جانيب األصول واملطلوابإت •
 ما يؤدي إىل العجز أو اإلفال . عدم توازن ميزانية املصرف يؤدي إىل املال 

 التعامل الفعال مع اخلساتر واإلفال   •
 . تعزيز االستقرار املايل احمللي والدويل يف احلاالت العادية واألزمات املالية وحاالت الضغط •

 كفاية رأس املالل  3املبحث الثاين: مقرارات ابزل 

هذه مت اقرتاح وقد هي معايري احرتازية تعىن حبماية املصارف عرب العامل من خماطر األزمات املالية.  3مقرارت جلنة ابزل 
مدى ضعف مالءة املصارف على امتصاص هزات عن واليت كشفت م  2002عقب األزمة املالية لعام  املعايري

 . 3املالية ضعف اإلطار التشريعي للبلدان احلاضنة لتلك املصارف األزمات املالية. كما كشفت األزمة
                                                             
1https://www.investopedia.com/terms/c/capitaladequacyratio.asp2010-0-2 مت الدخول على املوقع بتاريخ  
 املرجع نفسه2
3https://www.bis.org/publ/bcbs189.htm2010-0-2 مت الدخول على املوقع بتاريخ 

http://www.univ-medea.dz/ar/ldld
https://www.investopedia.com/terms/c/capitaladequacyratio.asp
https://www.bis.org/publ/bcbs189.htm
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 عي للمصارف يف اجلوانب اآلتية: يتشر التعزيز اإلطار إىل  3معايري ابزل سعت 

 (.  1داتم ) الشرحية  شكلحتسني جودة االحتياطي القانوين اخلاص ابمتصاص اخلساتر ب .1
 صارف على حتمل اخلساتر حاالت الضغط. رفع نسب متطلبات كفاية رأ  املال لضمان قدرة امل .2
جماالترأ  املال ذي املخاطر املرجحة واليت ثبت عدم توازهنا مثل املعايري تعزيز حتديد املخاطر وذلك مبراجعة  .3

 العاملية ملخاطر السوق، والتوريق. 
 أوقات وذلك عن طريق )أ( شراتح ميكن السحب منها يفإضافة عناصر احرتازية كلية لإلطار التشريعي  .4

أتسيس نظام التقليل من املخاطر النظامية اليت تظهر نتيجة ارتباط املؤسسات ببعضها وجراء والضغط، )ب( 
 للتقليل من املخاطر املرتبطة ابلبنوك الكربى. وضع رأ  مال و ز املخاطر، )ج( ترك  

ودعم متطلبات رأ  املال  الزاتدة يف النظام املصريف نسبهاللحد  من leverageالرافعة املالية حتديد معدل .5
 . Risk-weighted capitalذي املخاطر املرج حة 

 يف ثالث جماالت رتيسية:  3وتتلخص اإلجراءات العملية ملقررات ابزل 

 زايدة نسب رأس املالاجملال األول: 

ياطي آخر فة احتإضاإىل الشرحية األوىل والثانية، كما سعت يف إىل تعزيز املالءة عرب زايدات  3سعت مقررات ابزل 
 :تتمثل هذه الزايدات كاآليتو .المتصاص خساتر األزمات املالية

  ونسبة إضافية للشرحية األوىل  %4.5إىل  %2من   الشرحية األوىلرفع احلد األدىن لنسبة رأ  املال يف  
1.5%) ) 

  2إىل  الشرحية الثانيةرفع احلد األدىن لنسبة رأ  املال يف% 
 (%2.5 ) متصاص األزمات املستقبليةإضافة احتياطي إضايف ال  
 10.5: ذلك موعويكون جم% 

 وحيسب معدل كفاية رأ  املال وفق املعادلة اآلتية: 

 (2+الشرحية 1نسبة كفاية رأ  املال= )الشرحية 

 حة  األصول املرج  
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الية كاألسهم والسندات. ال من أصول مالية عمعت بني األصول املالية النقدية، واألوراق املاملرأ  كفاية تتكون شراتح  
 :   4ويوضح اجلدول اآليت أهم األصول املالية اليت تتكون منها خمتلف الشراتح

 (3: معدالت كفاية رأ  املال )ابزل 1الشكل 

 
االلتزام هبا، إال أن عرب العامل متثل معدالت كفاية رأ  املال اليت قررهتا جلنة ابزل احلد األدىن الذي جيب على البنوك 

واقع األمر جند كثريا من البنوك قد خصصت معدالت أعلى زايدة يف متانة مالءهتا املالية. ويف هذا اإلطار  يف
من كفاية رأ  املال بنسبة  1بنك عززت الشرحية  200أن أكرب لتقومي أداء البنوك العاملية  E&Yتقرير استخلص  

 . 5%12، وتقدر النسبة بـ  2012إىل  2002من الفرتة  200%

 

  leveragingالرافعة املاليةاجملال الثاين: 

جراء يف اإل. وتتضح أمهية هذا طريق االقرتاض الزاتدعن ومضاعفة أرابحه البنك لتوسعوضع حد   3سعت معايري ابزل 
التحكم يف سوق الدين اليت خيضع للمضارابت ما قد يتسبب يف فقاعات مالية يكون هلا كبري األثر يف إحداث 

هذا فضال عن زايدة حجم الديون اليت ميكن أن تتسبب فيها البنوك اليت ال تتقيد م. 2002يهة أبزمة أزمات مالية شب

                                                             
4ISRA, Islamic Financial System, Principles and Operations, (Kuala Lumpur: ISRA, 2016), 450.  
5 Earnest & Young report, 2017. 

http://www.univ-medea.dz/ar/ldld


  جامعة املدية  

انعكاسات تكيف املؤسسات املالية مع مؤشرات املالءة على االستقرار املالي في حول:  ى العلمي الدولي الخامسامللتق

  4102أكتوبر  42/42يومي  ،الجزائر

 

5 
 

E-mail :Col.isstf@univ-medea.dz     
Site :  www.univ-medea.dz/ar/ldld  

 المدية-كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير

Tel/Fax : 00213.25.78.52.96 
 

البنوك عن الوفاء برد ديوهنا، فإن احتماالت اخلسارة ورمبا اإلفال  يهدد داتما  ويف حال عجزاملالية.  عةمبعدالت الراف
 مالءهتا. متانة استدامتها فضال عن 

 ولة اجملال الثالث: السي

 اإلجراءات االحتياطية يف أمرين أساسني: تركزتأمهية قصوى لسيولة املصارف حيث  3أولت مقررات ابزل 

 يوما عند مواجهة املصرف حالة ضغط.  (30ثالثني )نسبة سيولة كافية لـ •

 توسطة وبعيدة املدى. منشطة أنسب سيولة تتناسب مع  •

 رأس املال املبحث الثالث: البنوك اإلسالمية ومعايري كفاية

 (IFSBمعايري كفاية رأس املال جمللس اخلدمات املالية اإلسالمية )  .أ
على ررار البنوك  مبعايري كفاية رأ  املال ها بتطبيقالبنوك اإلسالمية خاضعة إلشراف ورقابة البنوك املركزية اليت تلزم 

خصوصيات البلد املالية بعد تكييفهامع يري ابزلمن معا. وتستمد البنوك املركزية معايري كفاية رأ  املال عموما التقليدية
وضع معايري  ومنذ نشأة البنوك اإلسالمية، دأبت السلطات اإلشرافية على اعتماد معايري ابزل دون .واالقتصادية

ويرى بعض اخلرباء االقتصاديني أن البنوك تلتزم ابألحكام الشرعية.مؤسسات مالية بوصفها  خاصة ابلبنوك اإلسالمية
مية يف السابق مل تويل أمهية كربى للمالءة املالية لكنها تبنتها الحقا رربة منها يف مسايرة املتغريات الدولية اإلسال
 . 6احلديثة

جمموعة من املعايري الفنية منها "معيار كفاية  أصدرم،  2002أتسيس جملس اخلدمات املالية اإلسالمية عام  بعدو  
ل لكفاية املعيار املعد  "، مث 2005تقدمي خدمات مالية إسالمية"  يف ديسمرب رأ  املال للمؤسسات اليت تقتصر على 

ويف هذا األخري، م. 2013رأ  املال للمؤسسات اليت تقدم خدمات مالية إسالمية واالستثمار اجلماعي" يف ديسمرب 

                                                             
 . 22(، 2002)اجلزاتر: مكتبة الرايم،  عالقة البنوك اإلسالمية ابلبنوك املركزية يف ظل املتغريات الدولية احلديثةسليمان انصر، 6

http://www.univ-medea.dz/ar/ldld


  جامعة املدية  

انعكاسات تكيف املؤسسات املالية مع مؤشرات املالءة على االستقرار املالي في حول:  ى العلمي الدولي الخامسامللتق

  4102أكتوبر  42/42يومي  ،الجزائر

 

6 
 

E-mail :Col.isstf@univ-medea.dz     
Site :  www.univ-medea.dz/ar/ldld  

 المدية-كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير

Tel/Fax : 00213.25.78.52.96 
 

. وميثل 7يف بعض البنود هلا ررم خمالفته 3فص ل امجملس يف متطلبات كفاية رأ  املال أخذا بعني االعتبار معايري ابزل 
 : 8:اجلدول اآليت ملخ صا ملعايري جملس اخلدمات املالية اإلسالمية يف كفاية رأ  املال

 : معايري كفاية رأ  املال ) جملس اخلدمات املالية اإلسالمية(2الشكل

 
 ومعايري جملس اخلدمات املالية اإلسالمية 3مقارنة بني معايري ابزل  .ب

ال فرق بني معايري ابزل ومعايري امجملس إال من حيث التفصيل والتأكيد على  األوىلللشرحية ابلنسبة 
 لالحتياطي الزائد على الشرحية األوىلأما ابلنسبة امجملس.  اليت ذهب إىل ذلكعدم الضمان 

((AT1 فنجد كذلك تشاهبا يف هدف األداة املالية وهو االستمرارية دون حتديد فرتة استحقاق ،
، وهي األسهم بينما تذكر معايري ابزل األسهم مثاال على األداة املناسبةساتر احملتملة. المتصاص اخل

                                                             
 سيذكر الباحث ذلك عند املقارنة بني مقررات ابزل ومعايري جملس اخلدمات املالية اإلسالمية7

15%20(December%202013)_Ar.pdf-YOUNES/Desktop/IFSB-file:///C:/Users/Administrator.ISRA8 مت الدخول على املوقع بتاريخ
3-0-2010 
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يالحظ حرص و . AT1األداة املناسبة لتحقيق هدف  علىمثاال اإلسالمية يذكر امجملس الصكوك 
املعياريني على عنصر التنازل عن األرابح من طرف محلة األسهم أو محلة الصكوك وأن ذلك ال يشكل 

انعدام الضمان مبدأ حيكم األدوات املالية اليت فإن عثرا يف سداد الدين أو توزيع األرابح، وعليه ت
يف مدة االستحقاق  أما الشرحية الثانية فهناك توافق بني املعيارينيف كال املعيارين. AT1 تستخدم يف

 سنوات.  5وأن املدة األدىن هي 
داة أسهما، فقد فتح ذلك الباب على أدوات أخرى  ومبا أن معايري ابزل مل تشرتط أن تكون األ

التوجه نفسه ابختيارها السندات اجتهت معايري امجملس  وقدداينة ابألسا . مكالسندات، وهي أدوات 
، لصكوك اإلسالمية القاتمة على الربح واخلسارة كصكوك املضاربة واملشاركةاباإلسالمية املعروفة 

 ة. ابإلضافة إىل صكوك املراحب
سندات الدين للوفاء مبتطلبات  ال  املعيارين حيث إنه ال توجد إتظهر أوىل الفروقات بني اء على ذلك وبن

الشرحية الثانية وفق معايري ابزل بينما تتنوع الصكوك اإلسالمية وفق معايري امجملس فتشمل املضاربة، 
 املعيارين أمر ابل  األمهية يتمثل على هذا االختالف بنييرتتب واملشاركة والوكالة ابالستثمار، واملراحبة. و 

لرأ  املال وال لعواتده يف ال أن السندات وفق معايري ابزل مضمونة إال عواتدها، بينما اليوجد ضمان يف 
 .فقهاذلك إال ابلتعدي أوالتقصري كما تقر ر  ثمارتصكوك املضاربة واملشاركة والوكالة ابالس

 : 9اإلسالمية املستخدمة يف الوفاء مبتطلبات كفاية رأ  املالمن الصكوك  اتنوتوضح اجلداول اآلتية عي  

 3وىل: بعد ابزل األنة عي  ال

                                                             
9 ISRA, Sukuk: Principles and Practices, (Kuala Lumpur: ISRA, 2017).  
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  3ثانية: بعد ابزل النة عي  ال
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  3نة اثلثة: قبل ابزل عي  ال

 
 اآلتية:  األموروتشريعات امجملس ويالحظ على هذه اإلصدارات 

يغلب عليها صكوك املشاركة واملضاربة يف كل من  لكل بلد احرتازيةوما صدر على منواله من معايري  2ابزل  .أ
وهي صكوك مبنية على تقاسم الربح واخلسارة ) مشاركة(  ،منطقة اخلليج وابكستان وجنوب شرق آسيا

 2أو تقاسم الربح ) مضاربة(. وهذا يتفق مع طبيعة الصكوك اليت صدرت أثناء تطبيق معايري ابزل 
ك املشاركات حبكم عوامل كثرية منها الوضع االقتصادي حيث كان سوق الصكوك متوجها أكثر لصكو 

، وجودة األصول املستثمر لدى املصارف الكلي الذي عززته ارتفاع أسعار البرتول، وارتفاع نسب السيولة
 . ، ووجود فواتض مالية خصوصا يف منطقة اخلليجكالعقارات  فيها

وابكستان من اخلليج  بني ة الصكوك ، فقد شهدت تباينا يف طبيع3أما إصدارات الصكوك بعد ابزل 
صكوك املواصلة يف إصدار جهة، وماليزاي من جهة أخرى. فبينما قررت املصارف اإلسالمية اخلليجية 

 ركزت املصارف اإلسالمية املاليزية على صكوك املراحبة واإلجارة لنفس الشرحية.   2املضاربة للشرحية 

http://www.univ-medea.dz/ar/ldld


  جامعة املدية  

انعكاسات تكيف املؤسسات املالية مع مؤشرات املالءة على االستقرار املالي في حول:  ى العلمي الدولي الخامسامللتق

  4102أكتوبر  42/42يومي  ،الجزائر

 

1
0 

 

E-mail :Col.isstf@univ-medea.dz     
Site :  www.univ-medea.dz/ar/ldld  

 المدية-كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير

Tel/Fax : 00213.25.78.52.96 

 

اختارت املصارف اإلسالمية الصكوك ، 2املستخدمة يف الشرحية االلتزام خبصاتص األدوات املالية من أجل  .ب
يف حالة وهي صكوك مداينات أو مشاركات يتعهد حاملوها  ، (subordinated sukuk) الثانوية

داتنني الرتيسيني لدفع مستحقااتهم إال بعدمات  أن ال يطالبوا بعواتد صكوك خسارة البنك أو رلقه
حاملو  يتنازلاملودعني. ويف حالة نضوب عواتد الصكوك،  ، أو (senior creditors)للمصرف

إشكاال فقهيا يتعلق مبصادرة حق "مبدأ التنازل" أاثر  وقد . 10الصكوك الثانوية عن حقهم يف العواتد
، خصوصا إذا عن احلقوق املادية واملعنوي التنازل احلق الشرعي يف حاملي الصكوك يف أرابحهم حبجة

ضاربة واملشاركة املبنيتان على تقاسم املخاطر ومن مث تقاسم الربح واخلسارة. طبق التنازل يف صكوك امل
وقد اعتمدت مبدأ التنازل عن عواتد الصكوك أسواق توصف أبهنا حمافظة مقارنة بسوق جنوب شرق 

 آسيا املعروف مبرونته يف االجتهاد الفقهي الستيعاب " نوازل ابزل". 
امجملس أتخذ بعني االعتبار أوزان املخاطر املرجحة على مستوى كل من طرف  تاناملقرتح 2و 1حيتانالشر  .ت

 : 11:كاآليتاملراحبة لآلمر ابلشراء  اقرتح امجملس أن تكون أوزان خماطر منتج، فمثال 
 25% لعمالءالتجزتةاملؤهلينأواملشروعااتلتجاريةالصغرية 
 35% لعقداملراحبةاملضمونبعقارسكنيمؤهل 
 100% ارجتاريلعقداملراحبةاملضمونبعق 

اليت تقع مؤسستها األم يف البلد نفسه كالنوافذ اإلسالمية للبنوك التقليدية يف  للنوافذ اإلسالميةابلنسبة  .ث
 : 12اجلزاتر ، يقرتح جملس  اخلدمات أن تعاجل كفاية رأ  ماهلا كاآليت

 .انفذةإسالميةبرأمساملنفصل:حتسباملالءةمنفصلةعنمالءةالبنكاألمأوضمنها 
  نرأمساملنفصل:حتسباملالءةضمنمالءةالبنكاألم.انفذةإسالميةبدو 

من القضااي اليت قد تطرح كعاتق يف استخدام الصكوك هي أثر تعثر الصكوك على املالءة املالية للبنوك  .ج
اإلسالمية. فمعلوم أن البنوك اإلسالمية تصدر صكوكا لتستخدم حصيلتها يف الشرحية الثانية. وقد 

                                                             
 . 124املرجع السابق، ص 10
 52  ص ، "جملس اخلدمات املالية اإلسالمية ، "املعياراملعدللكفايةرأساملالللمؤسسااتلتيتقدخمدمامتاليةإسالميةواالستثماراجلماعي11
 املرجع السابق. 12
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صكوك املشاركة واملضارية ماداما معرضني للربح واخلسارة حبكم عواتد اخلسارة يف  هويكون سبب التعثر 
 طبيعتهما. 

هذا asset backed sukuk)يف حالة استخدام الصكوك املدعومة أبصول ) ومن اإلشكاالت أيضا هو  .ح
اإلجارة فإنه سيكون من حق محلة الصكوك التصرف يف أصول الصكوك بيعا  صكوك يعين أنه يف

وحيتمل أن يؤثر ذلك على مالءة البنك حالة تعثر البنك اإلسالمي عن السداد. وإجارة وهبة يف 
احلقيقي الذي مبوجبه انتقل األصل املصكك إىل محلة ألنه ال ميكن اسرتداده حبكم البيع  اإلسالمي
 . الصكوك

فز هلم جلرب خسارة حاملي الصكوك الثانوية كمح اإلسالميميكن إدماج آليات التمويل االجتماعي كالوقف .خ
 على االسثمار يف الصكوك بدل اللجوء إىل التنازل الذي يؤثر على مسعة الصكوك. 

 
 أثر مالءة البنوك اإلسالمية على االستقرار املايلاملبحث الرابع: 

 االستقرار املايل: مفهوم

يف النظام أما  .13مثل هلاتحقيق التوازن يف جذب املوارد والتخصيص األب االستقرار املايلعىن من الناحية االقتصادية ي  
 االستقرار يف نسب النمو، واألسواق وحتقيق التضخم، من احلد إىل عموما املركزية البنوك تسعىاملصريف التقليدي، 

 يف القطاع املصريف هو من أهم أهداف ومهاماالستقرار املايل الصرف. وعليه فإن  وأسعار الفواتد، ونسب الية،امل
 .إصدارا، وعرضا، وصرفا، وتنظيما النقدملسؤولة عن ألهنا ا البنوك املركزية
 يف بثقة مصحواب املالية للوساطة السلس "النشاط أبنه الستقرار املايلاف البنك املركزي املاليزي عر  ، املفهوممن حيث 
مايل  وعرفه البنك املركزي األمريكي أبنه عبارة عن "نظام. 14املالية ضمن االقتصاد احمللي" واألسواق املؤسسات

كل األشياء اجليدة ابستطاعته أن أن يعمل يف كل األوقات سواء كانت مرحية أم صعبة، وابستطاعته أيضا امتصاص  
ف عدم االسقرار املايل أبنه حالة من "االحنرافات ويعر  . 15مريكي يف أي وقت كان"ألاد اصوالسيئة اليت حتدث لالقت

                                                             
 . 30(، 2010رة:دار الوفاء، )القاه السياسة التقدية واملالية يف إطار نظام املشاركة يف االقتصاد اإلسالميصاحل صاحلي، 13

http://www.bnm.gov.my/index.php?ch=fs&pg=fs_ovr_what&ac=11214 2010-0-3مت الدخول على املوقع بتاريخ  
stability.htm-financial-is-https://www.federalreserve.gov/faqs/what15 2010-0-3مت الدخول على املوقع بتاريخ 

http://www.univ-medea.dz/ar/ldld
http://www.bnm.gov.my/index.php?ch=fs&pg=fs_ovr_what&ac=112
https://www.federalreserve.gov/faqs/what-is-financial-stability.htm
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أداء اإلدارة املالية لتوظيف النظام املايل أو يف حاالت عدم  اليت حتدث من خطة االدخار بسبب عدم الكفاءة يف
هناك عنصران مهمان يف االستقرار بناء على هذه التعريفات، و  . 16اسقرار النظام يف مواجهة الصدمات احملتملة"

املالية  ؤسسات الوساطةوهو ما ميكن مليتعلق ابالستقرار يف ظل الظروف العادية وعدم وجود أزمات،  األولاملايل، 
تهم إىل التمويل. ومن هنا ت لىب إىل أصحاب العجز حلاجومنحها يف استقبال الوداتع من أصحاب الفاتض أن تستمر 

احلاجات التمويلية لألفراد كالعقارات والسيارات، وكذلك احلاجات التمويلية للمؤسسات كتمويل رأ  املال العامل، 
 ، وخطاب الضمان، ومتويل السلع واخلدمات التجارية.ةواالعتمادات املستندية يف التجارة اخلارجي

عجز املؤسسات  يسبب األمر الذيفيتعلق حبالة األزمات املالية، والصدمات وحاالت الضغط،  العنصر الثاينأما  
على ذلك تعطل مصاحل األفراد والشركات املعتمدة على البنوك يف نشاطهم  تب. و يرت التمويلية عن منح التمويالت

، وإحجام أصحاب الفاتض عن إيداع أمواهلم، وسحب املودعني أمواهلم حتسبا لعجز البنوك عن ضمان اريالتج
املايل .ومبا أن النظام 17ثقة يف املؤسسات املاليةالوداتعهم حىت مع وجود مؤسسات ضمان الوداتع، وهو ما خيلق أزمة 
عدم  فأي عامل من عوامللتأمني، والسمسرة، مرتبط عضواي مبؤسسات مالية عديدة كاألسواق املالية، وشركات ا

 وشركات التأمني وكل من له عالقة هبما.  ،على األسواق املاليةحتما ؤثر يالبنوك سعلى االستقرار املايل 
 أثر مالءة البنوك اإلسالمية على االستقرار املايل: 

يتمثل يف خصاتص البنوك اإلسالمية الدينية  أتسيسي مبدئيبعٌد ، عالقة البنوك اإلسالمية ابملالءة املاليةهناك بعدان ل
 حقيقية صولمل أباعامل استقرار مايل حملي وعاملي. فهي مصرفية تتعمن حيث املبدأ واألخالقية واليت جتعل منها 

 املال. كما أهنا ال تتعامل ابلراب الذي كان سببا يف حدوث رأ  كفاية متتنيتعزيز االقتصاد احلقيقي، و  يف مايسهم
وتوريقا بل تعتمد على  شراء او بيع ابلديون م. ابإلضافة إىل أهنا ال تتعامل2002أزمات مالية كربى كان آخرها أزمة 

يتمثل يف ف ثاينال أما البعد املال. رأ  كفاية متانة من ما يرفع والزبون املصرف بني املخاطر حتمل يف مبدأ املشاركة
 وبيان البعدين كما يلي: ا على االستقرار املايل. اجلوانب الكمية لكفاية رأ  املال وأثره

 

                                                             
 م. 2012: عام 2، عدد2واالقتصادية، جملد: ، جملة جامعة كركوك للعلوم اإلداريةاالستقرار املايل يف ظل النظام املايل واملصريف اإلسالميمشتاق حممود، سالم أنور، ايجلني فاتح، 16

17Cecchetti, Stephen G, Money, Banking and Financial Markets. (New York: McGraw-Hill, 2010), 356. 
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 التأسيسي  البعد األول: البعد املبدئي

 :من أهم مظاهر هذا البعد ما يلي

شرعية بتحرميها، وقرارات النصوص العدم التعامل ابلراب، و الغرر، وامليسر، واخلداع والغش والغنب اليت وردت  .أ
 االستقرار املايل.  ، وكل ذلك يوثر علىفقهية جممعية مبنعها

 االقتصاد احلقيقي:  .ب
عىن االقتصاد احلقيقي جبذب املدخرات وتوظيفها إلنتاج سلع وخدمات ملموسة تساهم يف رفع الناتج احمللي، ي  

وي ذكر االقصاد 18والتوزيع العادل للدخل والثروة، وحتقق األمن الغذاتي، والسلم االجتماعي، والرفاهية اإلنسانية. 
واليت  19مقابلة االقتصاد املايل الذي يعتمد على أدوات مالية كالسندات، واألسهم، واملتاجرة يف احلقوقاحلقيقي يف 

 . أدى تضخمها إىل أزمات مالية وفقاعات دمرت اقتصادايت عدة

ردي أن يندرج كل ذلك يف السياسة الشرعية املتعلقة ابملال وتدبريه، فقد ذكر اإلمام املاو يف النظام املايل اإلسالمي، 
. وذكر ابن خلدون أن إقامة الدولة 20عمارة البلدان من أهم وظاتف احلاكم واليت تتحقق مبوجبها مصاحل النا 

يتطلب جذب املوارد، ومراقبة الدخل، وتوثيق النفقات العامة، وبناء املساكن، واملصانع، واملدن الشاسعة،  واجليوش 
ية عمارة األرض مقصدا شرعيا من مقاصد املال وإن كان ليس خاصا به، . واعترب الشيخ عبد هللا بن ب21القوية املهابة

فقد ذكر أن "عمارة األرض تكون بطرق شىت منها التناسل ، ومنها إجياد الوساتل الضروررية للحياة ابلتعامل مع 
 . 22األرض وما ذرأ الباري جل وعال...فإاثرة األرض، أسا  العمران ) أاثروا األرض("

، فقد استلهم النشاط املصريف اإلسالمي فلسفة االقتصاد احلقيقي فتنوعت جماالته فشملت القطاعات وبناء على سبق
شط فيها البنوك اإلسالمية يف الصناعية، والبنية التحتية، والزراعية ورريها. ويوضح الشكل التايل أهم القطاعات اليت تن

                                                             
 . 42، و تشابرا، الرؤية اإلسالمية للتنمية، ص 01(،  2010)عمان: دار النفاتس،  مبادئ االقتصاد اإلسالميانظر: أمحد نصار، 18
، ضمن كتاب األزمة االقتثاديبة العاملية املعاصرة من منظور إسالمي، )فرجينيا: املعهد العاملاي للفكر األزمة االقتصادية العاملية املعاصرة ومصري النظام الرأمسايلعمر خديرات، 19

 . 122(، 2012اإلسالمي، 
 112-112(، 1020، )بريوت: دار إحياء الرتاث العريب أدب الدنيا والدينانظر: املاوردي، 20
 . 130(، 2004)دمشق: دار البلخي،  املقدمةانظر: ابن خلدون، 21
 . 20(، 2010ؤسسة الفرقان للرتاث اإلسالمي، م) لندن:  مقاصد املعامالت ومراصد الواقعاتعبد هللا بن بية، 22
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ين وعمان، وبريطانيا حسب دراسة أدراها جملس اخلدمات ماليزاي، وإندونسيا، والسعودية، واألردن، وإيران، وبروان
 .  2012املالية اإلسالمية عام 

 : أهم قطاعات االقتصاد احلقيقي اليت تنشط فيه البنوك اإلسالمية3الشكل 

 

 

 %12متويالت قطاعات االقتصاد احلقيقي حيث بلغتنسبة يف األعلى  ةهومتويل الصناعيبني الشكل أعاله أن 
ودة يف جأعلى نسب التمويل مو  ىتبقو . %14، وأخرى %4، مث الزراعة %5، مث العقارات %2البناء  يليها قطاع

لوب يف ط. وهذا يدل على أن البنوك اإلسالمية مل تنخرط ابلشكل امل%22، والتجاري %22التمويل الشخصي 
 احلقيقية. والقطاعات  متويل قطاعات البنية التحتية ررم أن كل متويالهتا واستثمارهتا مبنية على السلع

 االستقرار النقدي:  .ت
هدف "يضطلع به البنك املركزي لضمان السري السلس للنظام املايل من خالل ضبط املعروض  االستقرار النقدي

. إن اآلليات اليت تضعها البنوك 23النقدي ومعدالت اإلتتمان حيث يساهم ذلك يف حتقيق األهداف االقتصادية"
                                                             
23 Peter S. Rose; Sylvia C. Hudgins, Bank Management and Financial Services. (New York: McGraw-Hill, 
2010), 52. 
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تقرار النقدي كتحديد معدل كفاية رأ  املال، وحتديد معدل إعادة اخلصم، واملسامهة يف املركزية لتحقيق االس
السوق املفتوح من خالل بيع وشراء األوراق املالية تعد  من وساتل حتقيق االستقرار النقدي. وعليه فمن 

بعدم صرف العملة احمللية السياسات الناجحة للحفاظ على قيمة العملة احمللية هو نصح البنك املركزي املستثمرين 
. كذلك من اإلجراءات اليت حتمي 24ابلدوالر ألن ذلك يؤدي إىل زايدة قيمة الدوالر واخنفاظ قيمة العملة احمللية

قيمة العملة احمللية هو تنظيم سوق االقرتاض حبيث اليسمح ابالقرتاض من مؤسسات خارجية ابلدوالر ملدد 
دى إذ إن ذلك خيلق تباينا يف جهيت األصول واملطلوابت يف ميزانية الشركة قصرية من أجل متويل مشاريع بعيدة امل

 . 25رباء االقتصادينياخلاملقرتضة يف حالة ارتفاع سعر الفاتدة، وهذا ما حدث للرية الرتكية حسب رأي بعض 

 التقليل من الدين: .ث
مقيد ابألحكام الشرعية لكنه اح للدين مزااي وآاثرا سلبية يف أي نظام اقتصادي، ومن الناحية الشرعية هو مب

 ،واملبدأ الذي ينطلق منه النظام املصريف اإلسالمي هو أن سوء إدارة الديون منحا، وحتصيال، وتداوالاخلمسة. 
وتقليال ملخاطر تعثرها يؤدي حتما إىل عدم االستقرار املايل. ولسعة هذا املوضوع، تكفي اإلشارة إىل خطر 

 ، والذي ينعكس على املالءة املالية بشكل مباشر. االستقرار املايل على سوء إدارة منح االتتمان
: " أهم ما يقتظيه النظر يف نظام أموال األمة أن يتوجه النظر يقول العامل املقاصدي الشيخ الطاهر بن عاشور

، عند حاجتها لتكون األمة يف غىن عن طلب اإلسعاف من غريهايف وساتل توفري املال وحفظه ابالقتصاد، 
ألنه آلية  ما أمكن  التخلص من الدين االستقرار املايلن متطلبات مف. 26"العبوديةألن احلاجة ضرب من 

لدول أخرى أو  الفرد للمصرف حىت ولو كان إسالميا، ورهن البلدان ومصاتر شعوهبامن آليات رهن 
 مؤسسات نقدية دولية. 

                                                             
 . 30صاحلي، السياسة النقدية، 24

25 Sami al-Suweilem, al-Khaṭīʾah al-Aṣliyyahwa al-Līrah al-Turkiyyah, https://al-omah.com/%D8%AF-
%D8%B3%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%84%D9%85-
%D9%8A%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%A6%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88/, 2012 مت الدخول على املوقع بتاريخ 20 أرسطس. 

 . 102ة التونسية للتوزيع، بدون(، ك)تونس: الشر  أصول النظام االجتماعي يف اإلسالمحممد الطاهر بن عاشور، 26
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اإلسالمي  الدكتور سامي السوليم مفاسد الدين،  ، ذكر االقتصاديالعام واخلاص ابإلضافة إىل مصاحل الدين
يف رأيه يف هذه املفاسد وتتمثل .حىت مع وجود معدالت جيدة لكفاية رأ  املال توجد مبقتضى رأيهواليت 

ضعف املسؤولية الذاتية، والتوسع رري املربر يف اإلنفاق، وامليل إىل املغامرة، وعدم االستقرار، وتفاقم التقلبات 
التقليل من الدين مقصدا من مقاصد ، وسوء توزيع الثروة، وتراكم الدين وتضاعفه. ولذلك اعترب االقتصادية

. ووافقه االقتصادي اإلسالمي أنس الزرقا يف بيان مفاسد الدين وزاد عليها خطر 27الشريعة يف املال
لتضخم، وازدايد النفقات اإلفال ، وتقلبات املوارد املالية، وخطر ارتفاع معدالت التعثر يف سداد الديون، وا

رجع اإلقتصادي اإلسالمي اإليراين عبا  مرياخور أن سبب تفاقم الديون واالبتعاد عن .  وي  28العامة
 29االقتصاد احلقيقي إىل سببني رتيسني ومها نظام خلق النقود يف البنوك )سواء أكانت تقليدية أم إسالمية(

 .30واملضاربة يف املشتقات املالية
وما سبق، فإن ارتفاع املداينات لدى البنوك اإلسالمية يعرض  كفاية رأ  ماهلا  خلطر االخنفاض على ما وبناء

هذا اخلطر جعل الكثري من االقتصاديني املسلمني يلحون على . املايل  ستقراراالعدم احتمال ينجر عنه 
 نات. املصارف اإلسالمية تنويع حمافظهم االسثمارية لتشمل املشاركات إىل جانب املداي

 
 يالبعد الثاين: البعد الكم  

عدالت كفاية رأ  املال للبنوك اإلسالمية مؤشرا من مؤشرات االستقرار املايل يف البلدان اليت أطلقت م تعد  
دراسات جملس اخلدمات املالية اإلسالمية حول أداء البنوك اإلسالمية من  عتربالنظام املصريف اإلسالمي. وت
هة التشريعية رري اإللزامية للمؤسسات املالية اإلسالمية، ما يعين حصوهلا على أوثق الدراسات لكوهنا اجل

 الكمية  ، فضال عن ختصصها يف اجلوانب االحرتازيةمعلومات مباشرة من البنوك املركزية العضوة يف امجملس

                                                             
 . 30-13(، 2000)الرايض:  دار كنوز إشبيلية،  يقضااي يف االقتصاد والتمويل اإلسالم، سامي السوليم، 27
 . 211"، ضمن كتاب األزمة االقتثادية العاملية املعاصرة من منظر إسالمي، األزمة املالية العاملية املديونية املفرطة سببا والتمويل اإلسالمي بديالأنس الزرقا، "28
 ما بني قوسني من الباحث 29

30 Othman, A; Mat Sari,N; Alhadshi, S.O; Mirakhor, A, Macroeconomic Policy and Islamic Finance in 
Malaysia.  (New York: Palgrave Macmillan, 2017),31.  
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 20مية يف وقضااي احلوكمة، وإدارة املخاطر. ويلخص الشكل اآليت معدل كفاية رأ  املال للبنوك اإلسال
 :2010ونشرت يف تقرير االستقرار املايل لعام  عدا إيرانكانت حمل دراسة امجملس دولة  

 
 

 دولة 20: معدالت كفاية رأ  املال للبنوك اإلسالمية يف 4الشكل 
 

 
 

وهو  % 12.2هو  األول: 2012معدلني للمالءة إىل راية الثلث الثاين من عام  أعاله يوضح الشكل
وهو معدل  %12.2فهو  الثايندولة عدا إيران، أما  20للبنوك اإلسالمية يف  العام  املال معدل كفاية رأ

ضح هذه املعدالت أن مالءة هذه البنوك أعلى بكثري من املعدالت املطلوبة (. وتو Tier1الشرحية األوىل )
خلدمات املالية وقد خلص تقرير االستقرار املايل مجملس ا. 3من طرف اجلهات اإلشرافية ومقررات ابزل 

 31إىل ما يلي: 2012اإلسالمية لعام 
 

عموما، فإن كفاية رأ  املال العام واخلاص ابلشرحية األوىل يف معظم الدول اليت مشلتها الدراسة "
بقي سعر الصرف ملعظم ية للمالءة...]وابستثناء إيران والسودان[ نمستقران وأعلى من املتطلبات  القانو 

                                                             
  3، جملس اخلدمات املالية اإلسالمية، ص 2010لعام  تقرير االستقرار املايل للخدمات املالية اإلسالمية31
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املعتادة. أما الرافعة املالية، كل الدول اإلحدى عشر إال واحدة حافظت على  الدول األخرى يف حدوده
 .ومتطبات جملس اخلدمات املالية اإلسالمية" 3معدالت الرافعة بنسب تزيد عن متطلبات ابزل 

 أما معدالت كفاية رأ  املال لكل دولة على حدة فقد عرضها امجملس يف الشكل اآليت: 
 
 

 ة رأ  املال لكل دولة على حدة: معدالت كفاي5الشكل 

 
 

 إىل االستقرار املايل من حيث اآليت:  أدتيف هذه الدراسة  تن معدالت املالءة كما جاءإوميكن القول 

والذي جعل أصول املصرفية الشخصي والتجاري ساعد استقرار معدالت املالءة على منح التمويل  .1
سالسة يف الوساطة املالية بني أصحاب الفاتض وهذا يعكس ترليون دوالر.  1.2اإلسالمية تزيد عن 

 حاب العجز. صوأ
اليت تتعامل اخلاصة وجود نسب عالية للمالءة لدى معظم البنوك اإلسالمية يعكس أيضا طبيعة املخاطر  .2

معها البنوك اإلسالمية، فهناك خطر اخلسارة يف منتجات املضاربة واملشاركة، وخطر عدم االمتثال 
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كتنازل البنك (Displaced Commercial Risk)اخلطر التجاري للشريعة، وخطر نقل 
 توزيع األرابح املتوقعة من االستثمار. اربة من أجل ضاإلسالمي عن حصته من الربح يف امل

والعاتد على األسهم  %1.2مقارنة ابلسنوات املاضية حيث بل  العاتد على األصول زايدة الرحبية  .3
ارا يف األسعار إذ لو أتثرت البنوك اإلسالمية ابلتضخم . وهذا يعكس استقر 2002عام  12.3%

 لقلت أرابحها.  
استقرار نسب السيولة ررم وجود فاتض هبا يف معظم البلدان اليت مشلتها الدراسة، إال أن قلة آليات  .4

 استثمار فاتض السيولة يبقى هاجسا خصوصا يف الدول اخلليجية. 
هلذه البنوك توصف ابجليدة حيث نقصت نسبة التمويالت  كل املعطيات السابقة جعل األصول املالية .5

على ري املالءة ي. وهذا يعكس قدرة معا2012عام  %5.2مقابل  2002لعام  %4.0املتعثرة 
 امتصاص خطر التعثر عن السداد. 

هتا منها ارتفاع أسعار البرتول، ءهناك عوامل ساعدت البنوك اإلسالمية على احملافظة على متانة مال .2
 وخصوصا يف اخلليج ما يعزز القدرة على الدفع.  ة رواتب القطاع العام يف كثري من الدولوزايد

 

 : اخلامتة

املالءة املالية، ونوعت من أدواهتا يف الشرحية بينت الدراسة أن البنوك اإلسالمية تكيفت بشكل جيد مع متطلبات 
املالءة  هذه البنوك معدالت. كما كيفت تنازلررم ما يكتنفها من إشكال الفشملت الصكوك كأداة مفضلة  الثانية

. وجتلت متانة مالءة البنوك اإلسالمية يف كوهنا تتجنب البنوك التقليدية على خالفمع املخاطر اخلاصة اليت تواجهها 
 صولا أبدوات مدعمومة أبهواستبدلتأو بيع الدين ، أو القمار،  ،أو الغرر ،وية على الرابتاألدوات املالية احمل

ا رتفاع معدالهتكما جتلت متانة املالءة املالية هلذه البنوك يف ا. ال املايل قتصاد احلقيقيما يدعم االكالصكوك يقيةحق
ما حفز مشاريع التمويل اخلاصة، وحافظ على سالسة الوساطة املالية، وعزز من الثقة يف البنوك  2و 1يف الشرحية 
 اإلسالمية. 
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من تنافسيتها وقدرهتا  تيري كفاية رأ  املال اليت التزمت هبا البنوك اإلسالمية عزز وميكن القول إن مقررات ابزل ومعا
وتبقى هناك حاجة  على حتمل الصدمات والضغط يف ظل عامل ابت فيه كثري من االضطراابت االقتصادية، والسياسة.

وك ) القاتمة على أصول واملدعومة على املالءة العامة، وأثر أنواع الصك 2ملزيد حبث يف أثر التعثر يف صكوك الشرحية 
 على املالءة.  (asset backed and asset based)أبصول 
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Le Contrôle de la Solvabilité des compagnies d’assurance 

BOUDJETTOU Hakim                                                          BENIELES Bilel 

Maître de conférences classe A                                           Maître de conférences classe B 

Université de médéa                                                 l'Ecole Supérieure de Commerce    

 

Résumé : 

Cette communication a pour objet de présenter quelques systèmes de contrôle de la solvabilité des 

compagnies d’assurance appliqué dans différent contextes. Les modèles présentés sont : le modèle 

européen solvabilité II, le modèle américain RBC, le modèle britannique, le modèle Suisse, le modèle 

canadien, le modèle australien et le modèle algérien. L’objectif derrière cette présentation diversifiée 

est de mettre en évidence la tendance internationale en terme de contrôle de la solvabilité des 

institutions financière notamment les compagnies d’assurance. Les résultats indiquent que les modèles 

de contrôle présentés consistent à établir une relation entre les risques encourus par les compagnies 

d’assurance et les exigences de l'autorité du contrôle, alors que le système algérien reste tributaire de 

l'approche classique du contrôle de la solvabilité des compagnies d'assurance.   

Mots clés : Contrôle de la solvabilité, Compagnies d’assurance, Secteur algérien des assurances  

 ممخص

 ، ومن بينتيدف ىذه المداخمة إلى عرض بعض أنظمة مراقبة المالءة المالية لشركات التامين المطبقة في عدة دول
، النموذج األمريكي، النموذج البريطاني، النموذج  - 2المالءة المالية - النموذج األوروبي : النماذج التي تم عرضيا ىي 

اليدف من وراء ىذا العرض المتنوع ىو توضيح و ، النموذج الجزائريأخيراالسويسري، النموذج الكندي، النموذج االسترالي و
التي تم التوصل  النتائج ، ومن أىمالتوجو الدولي المتعمق بمراقبة المالءة المالية لممؤسسات المالية خاصة شركات التامين

 عالقة بين المخاطر التي تواجييا شركات التامين والمتطمبات إيجادن النماذج التي تم عرضيا تقوم عمى إلييا ىي أ
المفروضة من طرف ىيئات المراقبة، بينما النموذج الجزائري ال يزال حبيس المقاربة الكالسيكية لمراقبة المالءة المالية 

 . لشركات التامين

 .مراقبة المالءة المالية، شركات التامين ، قطاع التامين الجزائري: الكممات المفتاحية
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Introduction 

 

L'assurance est une activité financière spécifique, caractérisée par l'inversion du cycle de 

production : Les primes sont perçues à la signature du contrat alors que les sinistres et les 

coûts n’apparaissent que si un événement déterminé se produit.  Pour investir les sommes 

ainsi collectées, les compagnies d'assurance prennent alors des risques de placement : risque 

de dépréciation, risque de liquidité, risque de taux d'intérêt, risque d'appariement (en cas de 

mauvaise adéquation de l'actif et du passif), risque de crédit…. A ces risques, communs à 

toutes les institutions financières, s'ajoutent des risques spécifiques à l'assurance : risque de 

sous-tarification, risque d'évaluation des provisions techniques, risque de modification de la 

fréquence des sinistres, risque de sinistre catastrophique, risque de réassurance.... Enfin, 

comme toute entreprise, une compagnie d'assurance est soumise à des risques plus généraux 

comme le risque de gestion inadéquate ou frauduleuse ou encore le risque de croissance mal 

maîtrisée. 

La notion de solvabilité est intimement liée à celle de risque, l’objectif d’un système de 

solvabilité est de gérer l'ensemble de ces risques afin d'être à chaque instant en mesure de 

faire face à ses engagements envers les assurés et les bénéficiaires des contrats d'assurance. 

C'est cette capacité de l'assureur à tenir ses engagements que l'on nomme solvabilité. 

Cependant, la structure, la taille et la complexité de l'industrie de l'assurance sont telles qu'il 

est assez difficile aux assurés ou aux bénéficiaires du contrat d'assurance de contrôler eux-

mêmes la solvabilité de l'assureur auquel ils s'adressent. C'est donc avec pour premier objectif 

de protéger les consommateurs que les pays ont mis en place des systèmes de contrôle de la 

solvabilité des compagnies d'assurance. 

La sphère financière internationale est secouée au cours des dernières années par plusieurs 

crises qui ont emporté avec elles maintes compagnies d’assurance. De ce fait, les autorités de 

contrôle des différents pays ont annoncé des programmes de réformes de leurs systèmes du 

contrôle de la solvabilité des compagnies d'assurance pour les adapter aux réalités 

économiques et à l'évolution de nouveaux risques. En Europe, et à l'instar de ce qu'a connu le 

monde bancaire ces dernières années avec l'avènement des accords dits de Bâle II, la 

Commission Européenne, en collaboration avec les différents Etats membres s’est ainsi 

attachée, depuis mars 2003, à élaborer un référentiel unique visant à mieux intégrer le risque 

dans les contraintes imposées aux assureurs afin d’assurer leur capacité à remplir les 

engagements souscrits. Il s’agit du modèle Solvabilité II entré en application le 1
er

 janvier 

2016 . 

En Algérie, les pouvoirs publics ont procédé à la revue de leur politique en matière de 

supervision et de régulation du secteur des assurances afin de renforcer les mécanismes du 

contrôle de la  solvabilité des compagnies d'assurance, et ce  à travers la promulgation d’une 

nouvelle loi sur les assurances, il s'agit de la loi 06-04 du 20 février 2006, modifiant et 

complétant l’ordonnance n°95-07 du 25 janvier 1995 ainsi que les décrets du 31 mars 2013 

relatifs à la révision du système de solvabilité des compagnies d'assurance en Algérie . 
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Cette communication vise à mettre en évidence la tendances et les expériences des autres pays  

en matière de contrôle de la solvabilité des compagnies d'assurances et de les comparer au 

système algérien pour en tirer profit. 

Pour atteindre cet objectif, nous avons scindé notre travail en trois parties. La première est 

consacré à la présentation de la directive Solvabilité II . La deuxième présente d’autres 

systèmes de contrôle de la solvabilité des compagnies d’assurance dans le monde et la 

troisième expose le système algérien de contrôle de la solvabilité des compagnies d’assurance. 

 

1- Le système Solvabilité II 

Le projet Solvabilité II est le travail de continuité de la reforme Solvabilité I. Mise en place  

avec sa portée largement étendue afin de s'accentuer au système de solvabilité européen en lui  

permettant l’intégration de tous les risques pesants sur les sociétés d'assurance. Cette partie  a 

pour objet de présenter le système  solvabilité II ainsi que ses trois  principaux piliers. 

La réforme " Bale 2 " a fait l'objet d'inspiration pour les instances européennes pour s'enquérir  

sur le système de solvabilité des organismes assureurs et l'élaboration de cette directive  

européenne intituler « Solvency II ».  

Solvabilité II a pour objet de moderniser et harmoniser les règles de solvabilité applicables  

par les organismes d’assurance dans le but :
*
  

- d’améliorer la protection des assurés.  

- d’inciter les entreprises à améliorer la gestion de leurs risques.  

- de permettre aux autorités de contrôle de disposer d’outils adaptés pour évaluer la 

solvabilité globale des entreprises.   

- d’assurer une harmonisation entre les pays de l’Union Européenne. 

Le projet Solvabilité 2 a  pour but de mettre à jour le système de solvabilité européen en 

intégrant tous les risques qui pèsent de manière effective sur les sociétés d’assurance.  

Le nouveau régime de solvabilité de l’UE est fondé sur une structure à 3 piliers (tout comme 

les accords de Bâle II dans le système bancaire) : 

 

 

 

 

 

                                                           
*
 Marie-Laure Dreyfuss : « les grands principes de solvabilité 2 », l’Argus de l’assurance, 3eme édition, P23 
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Figure N° 1 : Les trois piliers de la norme solvabilité II 

 

Source : www.advents.fr 

 

 Premier pilier : exigences quantitatives :  

Le projet Solvabilité II a introduit de nouvelles normes quantitatives qui mesurent la 

solvabilité des compagnies d’assurance, toutes ces mesures ont été introduites dans le premier 

pilier intitulé « les exigences quantitatives ». Le premier pilier est constitué des règles 

relatives aux ressources financières, règles prudentielles sur les exigences de fonds propres, 

les provisions techniques et les investissements. 

Solvabilité II s’appuie sur deux niveaux d’exigences de fonds propres : Le capital minimum 

requis (MCR), Le capital de solvabilité requis (SCR). Ces deux niveaux veulent éviter la 

procyclicité des règlements. Le Capital de Solvabilité ou Solvency Capital Requirement 

(SCR) représente le capital cible nécessaire pour absorber le choc provoqué par une 

sinistralité exceptionnelle. Ce capital de solvabilité est fondé sur le risque et son estimation 

doit être « cohérente avec le marché ».  

Le Capital Minimum,  représente le niveau minimum de fonds propres en dessous duquel 

l’intervention de l’autorité de contrôle sera automatique. L’exigence minimale de fonds 

propres désigne le niveau des fonds propres au-dessous duquel les activités d’une entreprise 

d’assurance présentent un risque inacceptable pour les preneurs d’assurance. Si les fonds 

propres disponibles d’une entreprise tombent en dessous de l’exigence minimale de fonds 

propres, il convient de déclencher une intervention prudentielle de dernier ressort. L’exigence 

minimale de fonds propres doit constituer un indicateur simple, robuste et objectif. 
(†) 

Les règles relatives des provisions techniques seront l’une des principales composantes du 

premier pilier, Solvabilité II est destiné à harmoniser les méthodes de calcul des provisions 

techniques. Ce projet se référera à un montant de provisions techniques avec marge de risque. 

En accord avec les développements attendus de l’IASB (International Accounting Standards 

                                                           
†
  BAUR Patriza, ENZ Rudolf,  Solvabilité II : une approche intégrée des risques pour les assureurs européens, 

Revue Sigma, N°4/2006, SWISS RE, P14. 

http://www.advents.fr/
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Board), les provisions techniques devront être calculées en « Best Estimate », puis tenir 

compte d’une marge de sécurité supplémentaire.
‡
 

 Deuxième pilier : exigences qualitatives :  

Ce deuxième pilier fixe les normes de surveillance de la gestion des fonds propres des  

entreprises d’assurance. Une méthodologie de contrôle interne et de procédures documentées  

doit être mise en place, permettant aux assurances de maîtriser et connaître leurs faiblesses.  

Pour cela, elles doivent réaliser diverses simulations de chocs, en plus de celles déjà réalisées  

pour le premier pilier. 

Le système de gouvernance se doit d’être transparent avec une répartition claire des 

responsabilités. Quatre fonctions ont été définies avec cette directive :   

- Gestion des risques ;  

- Vérification de la conformité ;  

- Audit interne ;  

- Fonction actuarielle.  

Ce deuxième pilier donne également un objectif d’harmonisation des contrôles entre les 

différentes autorités de supervision européennes.   

Dans certains cas, l’autorité de contrôle sera en droit d’imposer à l’entreprise une marge de 

solvabilité complémentaire, par exemple quand l’autorité de contrôle jugera que les risques 

ont été mal appréciés par la compagnie : cette marge sera appelée "capital add-on".   

Dans le même ordre d’idée, les autorités de contrôle auront également le pouvoir de demander 

aux entreprises de réduire leur exposition à certains risques
§
.    

 Le troisième pilier : discipline de marché  

Le troisième pilier va s’appuyer sur la communication financière et la transparence pour 

renforcer les mécanismes de marché et le contrôle fondé sur les risques. Il est destiné à 

l’information aux parties tierces. Il s’agira également d’informations destinées aux 

superviseurs qui lui permettront de mieux remplir leur rôle. La transparence et la publication 

de ces informations renforceront la discipline et les mécanismes de marché. Le marché doit 

pouvoir juger et éventuellement pénaliser les entreprises. 

 

L’objectif est de dresser, à l’attention des preneurs d’assurance, des investisseurs, des agences 

de notation et des autres intéressés, un tableau complet des risques encourus par un assureur, 

car ces informations devraient avoir pour effet de discipliner la gestion des entreprises.
 **

 

                                                           
‡
 G.Dupin : « Le livre blanc », Société de Calcul Mathématique, avril 2016, P27.   

§
 G. Dupin, Op Cit, avril 2016. P 25. 

**
 Commission Européenne, Draft Amended: Framework for Consultation on Solvency II, Bruxelles , Mars 

2005,P10.  
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2- AUTRES NORMES DE SOLVABILITE 

 

Dans cette partie, nous allons présenter quelques système  de contrôle de la solvabilité à 

travers le monde tels que: le système américain, britannique et suisse. 

2-1- LE SYSTEME AMERICAIN : LE RISK BASED CAPITAL (RBC) 

Le système dénommé « Risk-based capital » a été mis au point par la NAIC ( National 

Association of Insurance Commissioners) au début des années 1990. Auparavant, les 

exigences de solvabilité différaient selon les Etats et se résumaient parfois à l’exigence d’un 

minimum de capital fixe et relativement bas. 

La nouvelle norme prudentielle définie par la NAIC, destinée à refléter davantage la taille et 

l’exposition au risque des entreprises, s’inscrivait dans un projet plus vaste de rationalisation 

et d’harmonisation des règles applicables aux entreprises d’assurance aux Etats-Unis. Elle 

avait ainsi été précédée par la définition d’un ensemble de règles comptables communes pour 

la confection des comptes réglementaires. 

Le principe du RISK BASED CAPITAL RBC est d’associer à chacun des principaux « 

risques » pesant sur les sociétés d’assurance un besoin de capital : les méthodes de calcul 

utilisées, plus ou moins complexes, tiennent compte des caractéristiques de chaque entreprise. 

Un besoin global de fonds propres est ensuite obtenu en associant (par une opération qui n’est 

pas tout à fait une addition) les besoins de fonds propres liés à chaque risque.
 ††

 

 

Pour déterminer le montant de fonds propres que doit posséder une compagnie d'assurance, on  

doit découper le risque global supporté par l'entreprise en six classes de risques, puis en 

calculant le montant de fonds propres minimal (Ri) pour chacune d'elles:
‡‡

 

R0 : risque lié aux engagements hors bilan et aux filiales d’assurance. 

R1 : risque lié aux placements à revenus fixes. 

R2 : risque lié aux autres placements. 

R3 : risque lié aux créances. 

R4 : risque lié au provisionnement. 

R5 : risque lié à la tarification. 

                                                           
††

 Revue de L’OCDE,  le Contrôle de la Solvabilité des Compagnies D’assurance, Panorama des Pays de l’OCDE, 
OCDE, 2002, P12.  
‡‡ Clélia SAUVET, Solvency II – quelle modélisation stochastique des provisions techniques prévoyance et non 

vie?, Mémoire présenté devant l’Institut de Science Financière et d’Assurances pour l’obtention du diplôme 

d’Actuaire de l’Université de Lyon, février 2006, P23.  
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Le RBC total est obtenu par une opération, appelée parfois « ajustement de covariance », qui 

s’écrit, selon les cas : 
§§

 

R = R0 + 22222 54321 RRRRR   

     

Ce besoin de fonds propres réglementaire global (R) est ensuite comparé aux fonds propres de 

l’entreprise. Le ratio fonds propres de l’entreprise / besoin de fonds propres détermine les 

possibilités d’action de l’autorité de contrôle:
 
 

- Supérieur à 100 % : les autorités n’interviennent pas. 

- Inférieur à 35%  : la compagnie est mise sous tutelle. 

- Entre ces deux pourcentages : la compagnie doit mettre en œuvre un plan de redressement. 

L'approche de RBC prend explicitement en compte les catégories de risque. Elle tente de 

capturer d'autres risques pertinents, notamment le risque en capital et le risque général 

d'activité ainsi que risque de garantie. L'approche RBC fournit également une certaine 

flexibilité pour l'ajustement des bases d'exposition aux déviations par rapport aux normes du 

marché. Elle permet de faire varier les facteurs au cours du temps et de les ajuster aux valeurs 

spécifiques de la compagnie. 

L'approche RBC a cependant des inconvénients, dont les principaux sont :
***

 

- L'absence d'une définition incontestable du capital, couplé à l'utilisation des racines carrées, 

rend les résultats difficilement compréhensibles. 

- des risques opérationnels et généraux ne sont pas pris en considération à leur juste 

proportion, et les risques de réassurance ne sont pas reflétés dans le modèle de manière 

pertinente. 

- l'interaction des différents risques n’est pas intégrée de manière pertinente. 

- l'approche ne donne pas une considération proportionnée à la diversification et à la 

dimension des effets. 

2-2- LE SYSTEME BRITANNIQUE : LES ICAS 

Le  système de contrôle du secteur des  assurances fondé sur les risques, au Royaume-Uni, a 

été introduit en janvier 2005. Ce système oblige l'entreprise d'assurance de détenir en 

permanence des ressources financières globales pour éviter tout risque significatif que ses 

engagements ne soient honorés à leur échéance.       

                                                           
§§  

Idem ,P23.  
    

***
  David Fitouchi , Solvency II : du projet de réforme à l'approche par les modèles internes, Démos, 2005 , 

2005, P112. 
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En outre, ce système prévoit que chaque assureur doit identifier et comprendre l'ensemble des 

risques inhérents à leur activité, se doter d’un dispositif de contrôle approprié pour gérer ces 

risques et s’assurer que ces contrôles sont effectués. Les autorités déterminent le niveau final 

des fonds propres que doit détenir un assureur en calculant l’exigence de renfoncement des 

fonds propres et en procédant à une évaluation individuelle des fonds propres. 
†††

 

2-3- LE SYSTEME SUISSE : LE SWISS SOLVENCY TEST (SST) 

L'office fédéral suisse des assurances privé (OFAP) a commencé à développer le SST au 

printemps 2003, en collaboration avec l'Association suisse des actuaires, l'Association suisse 

d'assurances ainsi que des sociétés de révision, des bureaux de consultants et des hautes 

écoles. Après la mise au point de la méthode, les détails du SST ont été précisés jusqu'en été 

2004. La première phase de test, durant laquelle il s'agissait de définir certains paramètres, a 

été accomplie ensuite par certaines compagnies d'assurance-vie et d'assurance dommages. 

Elle a permis d'adapter et d'améliorer le SST.
 ‡‡‡

 

La loi sur la surveillance des assurances est entrée en vigueur en 2006. Tous les assureurs 

devront effectuer les calculs requis par le SST d’ici 2008. Après une période de transition de 

cinq ans, les objectifs de solvabilité devront être atteints le 1
er

 janvier 2011 au plus tard.  

Le SST permet de calculer le capital cible nécessaire à un assureur pour pouvoir supporter les 

risques encourus avec une probabilité suffisante. Il est essentiellement formulé sur la base de 

principes. Autrement dit, il bannit autant que possible les formules rigides de calcul du capital 

cible. L'autorité de surveillance définit des lignes directrices à respecter. Il incombe ensuite 

aux compagnies de choisir la voie qui leur convient pour procéder audit calcul. Avec ce 

système, l'autorité de surveillance devra disposer d'un accès plus étendu aux modèles 

spécifiques des différentes sociétés, tandis que les compagnies seront incitées à quantifier et 

gérer elles-mêmes leurs risques.
 §§§

 

Le SST a pour objet d'encourager la gestion des risques au sein des compagnies d'assurance, 

et de permettre à ces dernières de déterminer le capital cible qui remplit la fonction d'un signal 

avertisseur. 

Donc, ce teste vise la protection des preneurs d’assurance, la promotion d’une culture de 

risque et le renforcement du marché par le biais de la concurrence et d’exigences de fonds 

propres reflétant les risques encourus. Le nouveau système repose sur des principes et dans 

ses grandes lignes, il compatible avec la future réforme solvabilité II de l’UE : le SST se 

fonde sur l’évaluation des actifs et des passifs cohérente avec le marché, de même que sur une 

structure à trois piliers. Il fixe une exigence minimale de fonds propres et de capital cible. 
****

 

 

                                                           
††† Revue de L’OCDE, Op Cit, 2002, P44.   
‡‡‡

 Commission  européenne,
 
, le systeme «  SWISS SOLVENCY TEST», MARKT/2085/02, 2002,P10.  

§§§ 
 www.efd.admin.ch. 

****
   David Fitouchi , Op Cit, 2005, P102. 
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Le modèle standard quantifie explicitement les corrélations des risques. L’indicateur de risque 

est la perte maximale attendue à un horizon d’un an. Par conséquent, le modèle standard du 

SST est défini comme un modèle interne qui quantifie explicitement les corrélations des 

risques. L’approche standard comprend un ensemble de scénarios prédéfinis et spécifiques 

aux entreprises en  matière de risque d’investissement, de crédit et de souscription. Les 

exigences de fonds propres résultant du calcul de la solvabilité et de simulation de scénarios 

sont agrégées pour déterminer le capital cible. Les assureurs sont incités à obtenir un 

agrément pour leurs modèles internes et à préférer au modèle standard  pour calculer le capital 

cible. Les dirigeants assument la responsabilité de calcul du capital cible. L’ensemble des 

hypothèses et des calculs doivent être justifiés dans le rapport SST.  

2-4- Système Australien en assurance  

Le système australien mis en place en 1994 pour l’assurance vie présente une originalité : les 

normes de solvabilité ne sont pas déterminées au niveau de l’entreprise, elles sont calculées 

pour chacun des fonds légaux (statutory funds) entre lesquels sont répartis ses assurés96 . 

Depuis début 1999, l’autorité de contrôle australienne, l’APRA, effectue des consultations 

afin d’apporter les améliorations nécessaires à son projet. La réforme de l’APRA va au-delà 

de la modification du calcul du minimum demarge. Elle comprend :
††††

   

- La définition de nouvelles règles d’évaluation des provisions techniques (« prudential 

standard liability valuation ») .  

- La définition d’une nouvelle règle de marge de solvabilité (« prudential standard capital 

adequacy »).   

- La définition de règles relatives à la gestion interne des risques (« prudential standard risk 

management ») 

- La définition de règles relatives aux accords de réassurance (« prudential standard 

reinsurance arrangements ») .  

- Niveau global d’exigence de la nouvelle norme.  

L’APRA a fixé les différents paramètres de son nouveau système afin d’obtenir une exigence 

de capital environ 1,5 fois supérieure à l’ancienne norme98 .  Possibilité de recourir à des 

modèles internes La méthode de calcul exposée ci-dessus est la méthode standard. La 

possibilité sera offerte aux entreprises de chiffrer leurs besoins de fonds propres en fonction 

de leur modèle interne de risque. Les modèles seront approuvés au cas par cas par l’APRA 

selon un certain nombre de critères définis dans une circulaire « guidance note ». Les fonds 

sont la base d’un système prudentiel à trois étages :
‡‡‡‡

 

- Le « solvency standard » : Il est calculé pour chaque fonds, se traduit par des provisions 

(ou réserves) additionnelles : ainsi dans un fonds la provision mathématique de base « the 

best estimate liability » est établie par référence au rendement réel de l’actif ; elle est 

ensuite complétée de telle sorte que le fonds soit in fine en mesure de tenir tous les 

                                                           
††††

  Commission européenne, Règles bancaires et pertinence de leur adaptation au secteur de l’assurance. 

Document de travail,  MARKT/2056/01, 2001,P 9. 
‡‡‡‡

 OECD, Op Cit, 2002, Paris, P 53. 
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engagements d’assurance de l’entreprise qui lui incombent compte tenu de toutes les 

recettes et dépenses futures liées aux contrats existants.   

- Le « capital adequacy standard » : Il constitue une exigence supérieure : une réserve 

supplémentaire (« new business reserve ») doit être alimentée dans le but de permettre à 

l’entreprise de faire face non seulement à ses engagements existant à la date du bilan, mais 

aussi à ceux qui résulteront d’affaires nouvelles à venir.   

- De plus, l’entreprise doit, au-delà des fonds légaux, disposer hors fonds d’un excèdent 

d’actif au moins égal à 10 millions de dollars australiens. 

2-4- Système canadien des assurances  

Les entreprises d’assurance qui se constituent au palier fédéral sont soumises au régime de 

surveillance de la solvabilité administré par le Bureau du Surintendant des Institutions 

financières (BSIF). Au Canada, le BSIF a adopté les normes de solvabilité plus élevées de 

l’AICA , la réglementation des assurances est principalement de compétence fédérale, mais 

une certaine surveillance est exercée par les provinces . 

De plus, les assureurs doivent satisfaire aux exigences en matière de solvabilité prévues par le 

territoire de compétence où ils sont constitués.  

Le Conseil canadien des responsables de la réglementation d’assurance (CCRA) élabore un 

projet de norme de capital minimal applicable aux sociétés d’assurance non-vie : le TCM (test 

de capital minimal). Ce projet vise à définir une norme de fonds propres minimale harmonisée 

entre les différentes juridictions dont dépendent les assureurs non-vie au Canada (niveau 

fédéral ou provincial). Les différents organismes de réglementation existant au Canada 

resteront néanmoins libres d’imposer des exigences supérieures . 
§§§§

 

Tous les assureurs utiliseraient l’approche standard, une approche basée sur des facteurs ou 

des formules, pour calculer l’AMR « Actif Minimal Requis». La méthode de calcul de l’ACR 

la plus perfectionnée serait l’approche par modèles internes, qui repose sur un modèle intégré 

au système de gestion des risques de l’assureur. L’approche par modèles internes ne pourra 

être retenue que par les assureurs démontrant qu’ils appliquent des contrôles solides et qui 

sont conformes aux normes minimales émises par les autorités de réglementation. Certains 

aspects du cadre restent à être finalisés, par exemple l'utilisation d’une valeur à risque (VaR) 

ou d’une valeur à risque conditionnelle (en anglais TVaR).
*****

  

Les sociétés d’assurance-vie réglementée au niveau fédéral19 sont soumises à un « montant 

minimal permanent requis pour le capital et l’excédent » (MMPRCE). Le principe de calcul 

de ce montant minimal20 reprend au RBC américain le principe d’une décomposition « par 

risques », avec de légères différences dans les risques retenus. L’exigence de fonds propres 

                                                           
§§§§

 Commission européenne, Op Cit, 2001,P13. 
*****

  Autorité des marchés financiers : « Vision de l’évaluation de la solvabilité des assurances de dommages au 
canada », comité consultatif sur le test du capital minimal, juillet 2011. 
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est une somme simple des exigences correspondant à chaque risque (pas de règle de racine 

carrée).
†††††

 

3- Le contrôle de la solvabilité des compagnies d’assurance en Algérie 

Le contrôle de l’État sur les assurances s’étend à toute l’activité d’assurance et concerne, en  

particulier les entreprises d’assurance depuis la naissance jusqu’à leur disparition en les  

soumettant à une surveillance permanente et continue. Cette partie a pour objet de présenter   

le système algérien de contrôle de la solvabilité des compagnies d’assurance. 

Le contrôle et la mesure de la solvabilité des sociétés d’assurance sont fondés sur quatre  

catégories de règles: 
‡‡‡‡‡

 

- Les conditions d’agrément des sociétés d’assurance;  

- L’obligation de constitution des provisions techniques;  

- L’obligation de la représentation de ces provisions par un actif au moins équivalent; 

- L’obligation de détention d’une marge de solvabilité suffisante. 

 

3-1- Les conditions d’agrément 

Pour qu’une société d’assurance demande l’agrément, il faut :  

- Que le capital social minimum des sociétés d’assurance et/ou de réassurance soit, compte  

non tenu des apports en nature soit fixé à
§§§§§

 :  

 Un (1) milliard de dinars, pour les sociétés par actions exerçant les opérations 

d’assurances de personnes et de capitalisation ;  

 Deux (2) milliards de dinars, pour les sociétés par actions exerçant les opérations 

d’assurances de dommages ;  

 Cinq (5) milliards de dinars, pour les sociétés par actions exerçant exclusivement les 

opérations de réassurance . 

- Que le fonds d’établissement pour les sociétés à forme mutuelle soit fixé à  :
******

 

 Six cents (600) millions de dinars, pour les sociétés à forme mutuelle exerçant les 

opérations d’assurances de personnes et de capitalisation ;  

 Un (1) milliard de dinars, pour les sociétés à forme mutuelle exerçant les opérations 

d’assurances de dommages. 

- Que ce capital social soit libéré totalement et en numéraire à la souscription  .
††††††

 

- Agrément préalable des dirigeants et des administrateurs selon les critères de qualification 

 et d’expérience  ;
‡‡‡‡‡‡

 

                                                           
†††††

  Commission européenne, Op Cit, 2001, P 12. 
‡‡‡‡‡

 Mhireche Moussa : « solvabilité des compagnies d’assurance en Algérie », cours à EHEA, 2016. 
§§§§§

 Art. 2. du décret exécutif n °09/375 du 16 novembre 2009 modifiant et complétant le décret exécutif n° 
95-344 du 30 octobre 1995 relatif au capital minimum des sociétés d'assurance. 
******

 Art. 3. du décret exécutif n°09/375 du 16 novembre 2009. 
††††††

 Art.4. du décret exécutif n°09/375 du 16 novembre 2009. 
‡‡‡‡‡‡

 Mhireche Moussa, Op Cit, P16. 
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- Exigence des garanties financières des intermédiaires d’assurance (courtiers et agents 

généraux). 
§§§§§§

 

3-2- La constitution des engagements techniques 

Les sociétés d’assurance et/ou de réassurance doivent à tout moment; être en mesure de  

justifier l’évaluation des engagements réglementés qu’elles sont tenues de constituer ; 

Ces engagements sont les suivants   :
*******

 

- Les provisions réglementées ; 

- Les provisions techniques. 

3-2-1- Les provisions réglementées :  

Les provisions réglementées ont pour objet de renforcer la solvabilité de la société  

d'assurance  .
†††††††

 

Elles sont constituées de : 
‡‡‡‡‡‡‡

  

 Provisions réglementées déductibles :  

 La provision de garanties  
Elle est destinée à renforcer la solvabilité de la société, elle est alimentée par un prélèvement  

de 01 % des primes émises au cours de l’exercice  .Cette provision cesse d'être alimentée 

lorsque le total formé par cette provision et le capital social ou fonds d'établissement est égal 

au montant le plus élevé dégagé par l'un des ratios suivant :   

- 5 % du montant des provisions techniques ;  

- 7,5 % du montant des primes ou cotisations émises ou acceptées, au cours du dernier 

exercice, nettes d'annulations et de taxes ;   

- 10 % de la moyenne annuelle du montant des sinistres réglés des trois derniers exercices.   

 La provision pour complément obligatoire des provisions pour sinistre à payer:  

Elle est constituée en vue de suppléer une éventuelle insuffisance des provisions pour sinistres  

à payer résultant, notamment, de leur sous-évaluation de déclarations de sinistres après la 

clôture de l'exercice et des frais y afférents.   

Cette provision est alimentée par un prélèvement de 5 % du montant des provisions pour 

sinistres à payer cité par les dispositions du présent décret.   

 Provision pour risques catastrophiques : 

                                                           
§§§§§§

  Idem 
*******

 Art.2. du décret exécutif n° 13-114 du 28 mars 2013 relatif aux engagements réglementés des sociétés 
d'assurance et/ou de réassurance. 
†††††††

 Art.4. du décret exécutif n° 13-114 du 28 mars 2013 relatif aux engagements réglementés des sociétés  
d'assurance et/ou de réassurance.  
‡‡‡‡‡‡‡

 Art. 4-8.du décret exécutif n° 13-114 du 28 mars 2013 relatif aux engagements réglementés des sociétés 
d'assurance et/ou de réassurance. 
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Les conditions et modalités de constitution et de détermination de la provision pour 

risques catastrophiques sont régies par les dispositions de l'article 2 du décret exécutif n° 

04-272 du 13 Rajab 1425 correspondant au 29 août 2004. 

 Provision pour risques d'exigibilité des engagements réglementés :  

La provision pour risques d'exigibilité des engagements est constituée pour faire  face aux 

engagements dans le cas de moins-value de l'ensemble des actifs en représentation  des 

engagements réglementés.  

 Provisions réglementées non déductibles   
Les sociétés d'assurance doivent inscrire, au passif de leur bilan, toute autre provision  

constituée à l'initiative de leurs organes compétents, conformément à la réglementation en  

vigueur. 
§§§§§§§

 

3.2.2. Provisions techniques  

Les provisions techniques sont des fonds destinés au règlement intégral des engagements pris,  

selon le cas, envers les assurés, les bénéficiaires de contrats d'assurance et les sociétés  

d'assurance ayant cédé des parts en réassurance dites « sociétés cédantes ». Les provisions 

techniques que doivent constituées les compagnies d’assurance diffèrent selon le type 

d’assurance : assurance de personnes ou assurance de dommage. 

Les provisions techniques en assurance de personne sont : Provision d’égalisation, Provision 

pour sinistres à payer, Les provisions mathématiques, Provision pour participation aux 

bénéfices techniques et financiers, Provision pour primes non acquises. 

Les provisions techniques en assurance de dommage sont : Provision d’équilibrage, Provision 

d'égalisation, Provision pour primes non acquises, Provision pour sinistres à payer, Provision 

pour participation aux bénéfices et ristournes.
********

 

3.2.3. La représentation des engagements réglementés 

Il ne suffit pas pour les compagnies d’assurance d’inscrire au passif de leur bilan les  

engagements qu’elles ont vis-à-vis de leurs clients et de tiers bénéficiaires de prestations,  

encore il faut  que ces engagements soient équilibrés à l’actif, par des placements qui doivent  

répondre aux impératifs imposés par leur objet.       

Les provisions réglementées et les provisions techniques, prévues par le présent décret, sont  

représentées au bilan de la société d'assurance par des éléments d'actif équivalents.
††††††††

 

3.2.4. La marge de solvabilité 

 

                                                           
§§§§§§§

 Art.9. du décret exécutif n° 13-114 du 28 mars 2013 
********

  Pour plus de détails sur les provisions techniques, voir les articles 11 à 22 du décret exécutif n° 13-114 
du 28 mars 2013 
††††††††

 Art. 23. du décret exécutif n° 13-114 du 28 mars 2013.  
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La marge de solvabilité est le volant de capital supplémentaire que les autorités de 

réglementation "les régulateurs" obligent les entreprises d'assurance à détenir.
‡‡‡‡‡‡‡‡

  

Elle a pour but d’améliorer la sécurité des assurés et de les prémunir contre les risques qui 

peuvent peser sur les résultats des assureurs tels que: sous-évaluation des provisions 

techniques, insuffisance de certains tarifs, dépréciation de la valeur de certains placements, 

augmentation de la fréquence ou du coût des sinistres, faillite de certains réassureurs, 

dégradation du ratio des frais généraux, etc.
§§§§§§§§

 

« La solvabilité des sociétés d'assurance et/ou de réassurance est matérialisée par l'existence  

d'un supplément aux provisions techniques, appelé  marge de solvabilité ;  

Ce supplément ou marge de solvabilité est constitué par :
*********

   

1) le capital social ou le fonds d'Etablissement, libère ;  

2) les réserves réglementées ou non réglementées ;  

3) les provisions réglementées ;  

4) le report à nouveau, débiteur ou créditeur. 

La marge de solvabilité définie à l'article 2 doit être :  

- Pour les sociétés d'assurance dommages et/ou de réassurance : 

Au moins égale à 15% des provisions techniques. A tout moment de l'année, la marge de 

solvabilité des sociétés d'assurance et/ou de réassurance, définie à l'article 2 ci-dessus, ne doit 

pas être inférieure à 20% des primes émises et/ou acceptées, nettes de taxes et d'annulations. 

- Pour les sociétés d'assurance de personnes, au moins égale :  

a) Pour les branches d'assurance vie-décès, nuptialité-natalité et de capitalisation : à la somme 

de : 4% des provisions mathématiques et 0,3% des capitaux sous risque  non négatifs. On 

entend par  « capitaux sous risque » la différence entre le montant  des capitaux assurés et le 

montant des provisions mathématiques . 

b) Pour les autres branches : à 15% des provisions techniques. A tout moment de  l'année, la 

marge de solvabilité des sociétés d'assurance et/ou de réassurance, définie à  l'article 2 ci-

dessus, ne doit pas être inférieure à 20% des primes émises et/ou acceptées, nettes de taxes et 

d'annulations  

 

                                                           
‡‡‡‡‡‡‡‡

  Memo 02/26 : « les règles relatives à la marge de solvabilité des entreprises d’assurance-Foire aux 
questions », Bruxelles, le 14 février 2002, P 01. 
§§§§§§§§

  Nacer SAIS: « la solvabilité des sociétés d’assurance », conférence journée d’étude, université de Chlef,  
P27. 
*********

 Art 2 du décret exclusif n° 13-115 du 28 mars 2013 relatif à la marge de solvabilité des sociétés 
d'assurance. 



  جامعة املدية  

انعكاسات ثكيف املؤسسات املالية مع مؤشرات املالءة على الاستقرار املالي :ل  حولامللتقى العلمي الدولي الخامس

 ل2018 أكتحبر 24/25 يحمي ،في الجزائر

35 
 

E-mail :Col.isstf@univ-medea.dz     
Site :  www.univ-medea.dz/ar/ldld  

 المدية-كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير

Tel/Fax : 00213.25.78.52.96 

 

Lorsque la marge de solvabilité est inférieure au minimum requis tel que défini à l'article 3  

ci-dessus, la société d'assurance et/ou de réassurance est tenue, au plus tard, dans un délai de  

six (6) mois, au rétablissement de sa situation, soit par une augmentation de son capital social  

ou son fonds d'établissement, ou soit par un député d'une caution au trésor public  . 

 

Le délai de six mois, fixé à l'alinéa 1er du présent article, prend effet à compter de la date  de 

notification, de l'insuffisance de la marge de solvabilité, par l'administration de contrôle, à  la 

société d'assurance et/ou de réassurances concernée. Dans le cas de député d'une caution, cette 

dernière est libérée, après rétablissement de la situation, par décision de la commission   de 

supervision des assurances. » 
†††††††††

 

Conclusion 

L’environnement assurantiel a connu, ces dernières décennies, une montée en puissance des 

risques nouveaux qui ont rendu obsolètes les systèmes existants du contrôle de la solvabilité 

des compagnies d’assurance. Ces dernières doivent veiller à mieux gérer ces risques 

croissants pour pouvoir faire face à leurs engagements envers les assurés, les bénéficiaires de 

contrats et toute tierce personne concernée. Soucieux de la nécessité de préserver les intérêts 

de ces derniers, une série de réformes, dans différents pays, ont été entrepris visant à renforcer 

le contrôle de la solvabilité des compagnies d’assurance. 

Les systèmes de contrôle de la solvabilité présentés dans cette communication marquent le 

passage d’un système de solvabilité déterministe dans lequel la prudence est contenue dans les 

hypothèses d’évaluation des provisions et de capital de solvabilité à un système où la 

prudence est quantifiée de manière explicite. L’idée centrale de cette modernisation de la 

supervision est de demander aux compagnies d'assurance de mettre en place des méthodes 

internes d’évaluation des risques afin de permettre de mieux adapter leurs fonds propres à la 

réalité des risques encourus par chaque établissement. 

 

En ce qui concerne le cas algérien, la solvabilité est au centre de la problématique d’exercice 

de l’activité d’assurance. Les autorités de contrôle exercent une surveillance régulière de cette 

solvabilité pour le compte des assurés, ce  contrôle  se basait essentiellement sur l’évaluation 

quantitative des trois composantes suivantes : 

 Les provisions techniques ; 

 Les actifs admis en représentation des provisions techniques ; 

 La marge de solvabilité. 

Cette évaluation s’avère insuffisante pour cerner l’exposition réelle de la compagnie aux 

risques. En effet, si on prends deux compagnies d’assurance qui ont le même niveau de chiffre 

                                                           
†††††††††

 Art 4 du décret exclusif n° 13-115 du 28 mars 2013 relatif à la marge de solvabilité des sociétés 
d'assurance. 
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d’affaires mais une représentation différente des provisions techniques avec des degrés 

d’aversion au risque opposé, le calcul de la marge de solvabilité nous donne des résultats 

similaires alors que les deux compagnies ont un profil de risque différent, donc l’une est plus 

exposée au risque que l’autre. 

Le calcul de la marge de solvabilité est basé sur deux indices par rapport aux primes et aux 

dettes techniques et ne prend pas en considération le niveau d’exposition de la compagnie aux 

risques. En matière de gestion des risques, aucune obligation de création d’une cellule d’audit 

interne n’est formulée par la réglementation des assurances. 

Les modèles de contrôle présentés consistent à établir une relation entre les risques encourus 

par les compagnies d’assurance et les exigences de l'autorité du contrôle, alors que le système 

algérien reste tributaire de l'approche classique du contrôle de la solvabilité des compagnies 

d'assurance.   

Pour pallier à ces insuffisances, Les entreprises d'assurance doivent intégrer l'ensemble des 

risques auxquels elles sont confrontées dans l'évaluation de leur solvabilité. L'autorité de 

contrôle de la solvabilité des compagnies d'assurance en Algérie doit Intéresser toutes les 

compagnies d’assurance, y compris celles privées, dans toute réforme visant à améliorer leur 

gestion des risques. La nouvelle vision de la solvabilité n’est plus d’imposer une batterie 

d’exigences aux compagnies d’assurance et les obliger de les respecter, mais de faire prendre 

conscience par la compagnie elle-même de son niveau d’exposition et des mesures à prendre 

pour y faire face, notamment en mettant en œuvre les moyens adéquats, que ce soit par le 

biais des procédures de contrôle interne efficaces, en limitant la prise de risque conformément 

à la stratégie définie par la direction de l'entreprise (normes internes établissant des limites 

claires, programme de réassurance adapté...) et/ou en disposant du capital nécessaire pour les 

affronter. 
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 واقع تطبيق الحوكمة المصرفية  في الجزائر وفق مقررات لجنة بازل 

خالدي راضية .   عمي عبد الصمد عمر                                        ط د. د
أستاذ محاضر أ                                                   طالبة دكتوراه 

                       جامعة المدية         جامعة المدية                                                 
                     

 
 الممخص

تيدف الدراسة إلى التعرف لعمى واقع تطبيق مبادئ الحوكمة المصرفية في الجزائر من منظور مقررات لجنة بازل، و التعرف 
عمى الجيود المبذولة من طرف الجزائر لتبني مبادئ الحوكمة المصرفية وفقا لما جاءت بو لجنة بازل، وقد تم إتباع المنيج الوصفي 

والتحميمي من أجل تحقيق ىذه األىداف، وخمصت الدراسة إلى أن الجزائر بذلت جيودا من اجل تبني مبادئ الحوكمة المصرفية من خالل 
عدة إصالحات أدخمتيا عمى القطاع المصرفي، رغم ذلك يبقى تبني مبادئ الحوكمة المصرفية ال يرقى لممستوى المنتظر عمى الرغم من 

وجود مؤشرات توحي ببداية إدخال ىذه المبادئ إلدارة البنوك، وقد أوصت الدراسة إلى ضرورة تشكيل لجان متخصصة في الحوكمة 
 .المصرفية وتكون تحت إشراف البنك المركزي

 . الحوكمة المصرفية، البنك المركزي، لجنة بازل، القطاع المصرفي:الكممات المفتاحية

Abstract 

The study aims at identifying the reality of the application of the principles of banking 

governance in Algeria, from the perspective of the decisions of the Basel Committee, and identifying the 

efforts made by Algeria to adopt the principles of banking governance in accordance with the Basel 

Committee. The descriptive and analytical approach has been followed to achieve these objectives. The 

study pointed out that Algeria has made efforts to adopt the principles of banking governance through 

several reforms introduced to the banking sector. However, the adoption of the principles of banking 

governance is not up to the expected level despite the existence of indicators that suggest the introduction 

of these principles to the management of banks. The study recommended the formation of specialized 

committees in banking governance, under the supervision of the Central Bank. 

 

Keywords: Banking Governance, Central Bank, Basel Committee, Banking Sector. 

 



  جامعة املدية  

ل،انعكاسات ثكيف املؤسسات املالية مع مؤشرات املالءة على الاستقرار املالي في الجزائر:ل  حولامللتقى العلمي الدولي الخامس

 ل2018 أكتحبر 24/25يحمي 

39 
 

E-mail :Col.isstf@univ-medea.dz     
Site :  www.univ-medea.dz/ar/ldld  

 المدية-كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير

Tel/Fax : 00213.25.78.52.96 

 

 مقدمة

شيد االقتصاد العالمي تطورات كبيرة، نتيجة انتشار العولمة وانتياج سياسة تحرير االقتصاد، في عدد من 
الدول المتقدمة، ىذا ما أدى إلى حدوث أزمات مالية مست اقتصاديات بعض الدول المتقدمة، ناىيك عن الفضائح في 

 .كبرى الشركات العالمية، التي كانت بسبب انتشار الفساد المالي واإلداري

ىذه األسباب أدت إلى تزايد االىتمام بمفيوم الحوكمة، التي جاءت لتجنيب الشركات مخاطر الفشل المالي 
واإلداري، حيث تم تبني مفيوم الحوكمة في الدول المتقدمة بشكل سريع، باىتمام المشرعين بذلك عن طريق إصدار 

 .عدة قوانين وتعميمات تخص ذلك المفيوم

وما دام أن البنوك ىي العصب الرئيسي القتصاديات ىذه الدول، فقد تم تبني مفيوم الحوكمة من أجل مواجية 
المخاطر البنكية، فكانت في البداية عن طريق التفكير بين البنوك المركزية في العالم والتشاور في التقميل من مخاطر 
العمل البنكي، ثم إيجاد معايير عالمية نتج عنيا اتفاقيات بازل التي تضمنت مبادئ دولية تندرج ضمنيا معايير وأدلة 

 .لمحكم السميم في البنوك والمؤسسات المالية

وكغيرىا من الدول قامت الجزائر بعدة إصالحات عمى عدة قطاعات من أجل مواكبة التطورات الحاصمة في 
االقتصاد العالمي، ومن بين ىذه القطاعات القطاع المصرفي، حيث تبنت في أوائل التسعينات عدة إصالحات من 
أجل تحرير القطاع المصرفي، وفتحو أمام المنافسة والسماح بإنشاء البنوك الخاصة، والترخيص بفتح فروع البنوك 

 .األجنبية في الجزائر

أصبح اإلصالح المصرفي في الجزائر مرتبطا بتطوير الخدمات المصرفية ودعم القدرة التنافسية لمبنوك 
الجزائرية، وىذا عن طريق تبني مبادئ الحوكمة المصرفية وفق مقررات لجنة بازل من خالل إصدار القوانين التي 

 .تتبنى مبادئيا

 :من خالل ما سبق يمكن طرح اإلشكالية الرئيسية التالية

 ما ىو واقع تطبيق الحوكمة المصرفية في الجزائر من منظور لجنة بازل ؟
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 :ىذه اإلشكالية يمكن تقسيميا إلى األسئمة الفرعية التالية

 ما المقصود بالحوكمة المصرفية وما ىي مبادئيا؟ -
 ما ىي الجيود المبذولة من طرف الجزائر لتطبيق مبادئ الحوكمة المصرفية بناء عمى مقررات لجنة بازل؟ -
 ما مدى تطبيق الحوكمة المصرفية في الجزائر؟ -

 أهمية الدراسة

تظير أىمية الدراسة من أىمية موضوع الحوكمة المصرفية، التي ازداد االىتمام بيا نظرا لمدور الفعال الذي 
تقوم بو في التقميل من المخاطر التي تيدد سالمة واستقرار األنظمة المصرفية لمعظم الدول، مع اعتبار القطاع 

 .المصرفي يعتبر العمود الفقري القتصادياتيا

 أهداف الدراسة

 :تتجمى أىداف الدراسة في

 التعرف عمى مفيوم الحوكمة المصرفية -
التعرف عمى الجيود المبذولة من طرف الحكومة الجزائرية لتطبيق مبادئ الحوكمة المصرفية من منظور  -

 .لجنة بازل
 .إظيار واقع تطبيق الحوكمة المصرفية في البنوك الجزائرية في ظل مقررات لجنة بازل -

 المنهج المتبع

من أجل اإلجابة عمى اإلشكالية الرئيسية و تحقيق أىداف الدراسة تم إتباع المنيج الوصفي من خالل التعريف 
بالحوكمة المصرفية ومبادئيا من خالل مقررات لجنة بازل، والمنيج التحميمي عند إظيار مدى تطبيق الحوكمة 

. المصرفية في القطاع المصرفي الجزائري و واقع تطبيقو لممبادئ التي جاءت بيا مقررات لجنة بازل
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 تقسيم الدراسة

 :من أجل تحقيق أىداف الدراسة تم تقسيم الدراسة إلى المحاور التالية

 .الحوكمة المصرفية من منظور لجنة بازل: المحور األول

 .واقع تطبيق مبادئ الحوكمة المصرفية في الجزائر في ظل مقررات لجنة بازل: المحور الثاني

 الحوكمة المصرفية من منظور لجنة بازل: المحور األول

تزايد االىتمام بمفيوم الحوكمة من طرف مجتمع األعمال الدولي والمؤسسات المالية، نظرا لالنييارات المالية 
التي حدثت بأسواق عدد من دول شرق آسيا وأمريكا، مع انتياج سياسة التحرير االقتصادي والخوصصة بعدد من دول 

 1.أوروبا

أصدرت عدة منظمات اقتصادية وىيئات رقابية مثل منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ولجنة بازل لمرقابة المصرفية 
عددا من المعايير خاصة بالحوكمة، حيث أصبحت بمثابة قواعد دولية متفق عمييا تركز عمييا الدول وتعمل بمقتضاىا 

 .حفاظا عمى سالمة أنظمتيا المصرفية

 تعريف الحوكمة المصرفية: أوال 

ىناك عدة تعاريف لمحوكمة المصرفية، حيثي لم يتم االتفاق عمى تعريف موحد لممصطمح نظرا لتعدد وجيات 
 :النظر لكل جية قامت بتقديم تعريف ليا، ويمكن أن نذكر أىم ىذه التعاريف كما يمي

الحوكمة المصرفية ىي الطريقة التي تدار بيا شؤون المصرف من خالل الدول المنوط بو لكل من مجمس 
اإلدارة واإلدارة العميا، بما يؤثر في وتحديد أىداف المصرف مراعاة حقوق المستفيدين وحماية حقوق المودعين، وقد 

 1.أصبحت عممية من عمالت مراقبة إدارة المصرف بالنظر الزدياد التعقيد في نشاط الجياز المصرفي

                                                           
1
،مذكرة ماجستير في عموم التسيير، إمكانيات رفع كفاءة أداء الجهاز المصرفي في الجزائر في ظل التغيرات االقتصادية و المصرفية المعاصرةبعمي حسني مبارك،   

 .163، ص2012جامعة قسنطينة، 



  جامعة املدية  

ل،انعكاسات ثكيف املؤسسات املالية مع مؤشرات املالءة على الاستقرار املالي في الجزائر:ل  حولامللتقى العلمي الدولي الخامس

 ل2018 أكتحبر 24/25يحمي 

42 
 

E-mail :Col.isstf@univ-medea.dz     
Site :  www.univ-medea.dz/ar/ldld  

 المدية-كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير

Tel/Fax : 00213.25.78.52.96 

 

دارة  كما تعرف عمى أنيا الطريقة التي تدار بيا أعمال المصرف بما في ذلك وضع األىداف المؤسسية وا 
يجاد ترابط وتناسق بين األنشطة والسموكيات المؤسسية من جية وتوقع أن تعمل اإلدارة بأسموب آمن وسميم  المخاطر وا 

 2.من جية أخرى

أما لجنة بازل فإنيا ترى أن الحوكمة من المنظور المصرفي تتضمن الطريقة التي تدار بيا المؤسسات 
 3:المصرفية بواسطة مجالس إدارتيا و اإلدارة العميا والتي تؤثر في كيفية قيام المصرف بما يمي

 .وضع أىداف المصرف -
 .إدارة العمميات اليومية في المصرف -
 .إدارة األنشطة والتعامالت بطريقة آمنة وسميمة ووفقا لمقوانين السارية لما يحمي مصالح المودعين -
 .مراعاة حقوق أصحاب المصالح المتعاممين مع المصرف بما فييم الموظفين والعمالء والمساىمين وغيرىم -

منو يمكن القول أن الحوكمة في مجال القطاع المصرفي تيتم باألساليب و الطرق التي تدار بيا إدارة 
المصرف وبالتالي تعتبر وسيمة رقابة عمى أعمال اإلدارة العميا من أجل تجنيب المصرف مختمف المخاطر التي يمكن 

 .أن يتعرض ليا

 أهمية تطبيق الحوكمة المصرفية: ثانيا

تزداد أىمية الحوكمة في المصارف مقارنة بالمؤسسات األخرى، نظرا لطبيعتيا الخاصة، حيث أن إفالس 
المصارف ال يؤثر فقط عمى األطراف ذوي العالقة من عمالء ومودعين ومقرضين، ولكن أيضا يؤثر عمى استقرار 

                                                                                                                                                                                                            
1
، الممتقى العممي الدولي حول مدخل الوقاية من األزمات المالية الحوكمة والمؤسسات المصرفية دراسة حالة الجزائربمعزوز بن عمي وعبد الرزاق جبار،   

 .06، ص2009 أكتوبر 21-20والمصرفية، جامعة سطيف، يومي 
2
، الدار الجامعية،  الطبعة الثانية، شركات قطاع عام وخاص ومصارف- حوكمة الشركات المفاهيم المبادئ التجارب المتطمباتطارق عبد العال حماد،   

 .438، ص2007اإلسكندرية، مصر، 
3
ر، مجمة اإلصالحات االقتصادية و االندماج في االقتصاد قواعد تطبيق مبادئ الحوكمة في المنظومة المصرفية مع اإلشارة إلى حالة الجزائعبد القادر بريش،   

 .07، ص2006، 1العالمي، المدرسة العميا لمتجارة، الجزائر، العدد 
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 Marché المصارف األخرى من خالل مختمف العالقات الموجودة بينيا، فيما يعرف بسوق ما بين المصارف
interbancaire.1 

تحقق الحوكمة العديد من المزايا المرتبطة باألداء المصرفي والمحافظة عمى أموالو، مما يعزز فيو االستقرار 
 2:المالي ومن تم االستقالل االقتصادي، ومن أىم مزايا تطبيق مبادئ الحوكمة في المصارف نجد

 . تخفيض المخاطر المتعمقة بالفساد المالي واإلداري التي تواجييا المصارف ومن تم الدول -
 .رفع مستوى األداء لممصارف ومن تم التقدم والنمو االقتصادي والتنمية لمدولة -
جذب االستثمارات األجنبية وتشجيع رأس المال المحمي عمى االستثمار في المشروعات الوطنية وضمان  -

 .تدفق األموال المحمية والدولية
الشفافية والدقة والوضوح والنزاىة في القوائم المالية، مما يزيد من اعتماد المستثمرين عمييا في اتخاذ  -

 .القرار
حماية المستثمرين بصفة عامة سواء كانوا من المستثمرين الصغار أو من الكبار سواء كانوا أقمية أم أغمبية  -

 .وتعظيم عائدىم، مع مراعاة مصالح المجتمع
الحصول عمى مجمس إدارة قوي، يستطيع اختيار مديرين مؤىمين قادرين عمى تحقيق وتنفيذ أنشطة  -

 .المصرف في إطار القوانين والموائح الحاكمة وبطريقة أخالقية
تجنب انزالق المصارف في مشاكل مالية ومحاسبية، بما يعمل عمى تدعيم واستقرار نشاط المصارف  -

 .العاممة باالقتصاد، ودرءا لحدوث االنييارات باألجيزة المصرفية وأسواق المالي المحمية و العالمية

 مبادئ الحوكمة المصرفية من منظور لجنة بازل: ثالثا

 قامت 2006، ثم في فبراير 2005أصدرت لجنة بازل نسخة معدلة من توصياتيا وأعماليا السابقة عام 
 1:بإصدار نسخة محدثة تتضمن مبادئ الحوكمة المصرفية نذكرىا كما يمي

                                                           
1
 GHAZI Louizi, impact du conseil d’administration sur la performance des banques tunisiennes, 15 

eme 
conférence 

international de management stratégique, Genéve 13-16 juin 2006, p03. 
2
، الممتقى الوطني حول حوكمة الشركات كآلية لمحد من الفساد تطبيق مبادئ الحوكمة في المؤسسات المصرفية دراسة حالة الجزائرأمال عياري و أبو بكر خوالد،   

 .10، ص2012 ماي 07-06المالي واإلداري، جامعة بسكرة، يومي 
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ينبغي أن يكون أعضاء مجمس اإلدارة مؤىمين حسب المناصب التي يشغمونيا، فمدييم فيم : المبدأ األول
 .واضح عن دورىم في حوكمة المؤسسات، إضافة إلى قدرتيم عمى التحكم السميم بشأن أعمال المصرف

يكون أعضاء مجمس اإلدارة مسؤولين بشكل تام عن أداء المصرف وسالمة موقفو المالي وعن صياغة 
 إستراتيجية العمل بما يضمن توافر الكفاءات القادرة عمى إدارة المصرف

ينبغي عمى مجمس المديرين المصادقة واإلشراف عمى األىداف اإلستراتيجية لممصرف ويجب أن : المبدأ الثاني
يتأكد مجمس اإلدارة من أن اإلدارة التنفيذية تطبق السياسات اإلستراتيجية لممصرف وتمنح األنشطة والعالقات والمواقف 
 التي تضعف الحوكمة وأىميا تعارض المصالح مثل اإلقراض لمرؤساء والمستخدمين ولممديرين أو المراقبين المساىمين

ينبغي عمى مجمس المديرين وضع وتعزيز الخطوط العريضة لممسؤولية والمساءلة، يجب عمى : المبدأ الثالث
مجمس اإلدارة أن يضع حدود واضحة لممسؤوليات والمحاسبة في المصرف ألنفسيم ولإلدارة العميا والمديرين والعاممين 

 .أن يضع ىيكل إداري يشجع المحاسبة ويحدد المسؤوليات

 .عمى المجمس ضمان إشراف مالئم من اإلدارة العميا يوافق سياستو: المبدأ الرابع

عمى مجمس اإلدارة فعميا استعمال األعمال التي تقوم بيا وظيفة التدقيق الداخمي والمدققين : المبدأ الخامس
الخارجيين، ووظائف الرقابة الداخمية كما عميو االعتراف باستقاللية وكفاءة وتأىيل المدققين واالعتراف بأىمية عمميات 

 .التدقيق والرقابة الداخمية لممصرف

 عمى المصرف ضمان مالئمة ممارسات سياسات المكافآت مع ثقافة المؤسسات المصرفية :المبدأ السادس
ومع األىداف اإلستراتيجية، وكذلك مع محيط الرقابة ينبغي عمى مجمس المديرين أو لجان المجمس المصممة بتحديد 

 . أو المصادقة وفق سياسة مكافآت مالئمة عمى تعويضات أعضاء المجمس واإلدارة العميا

 عمى إدارة المصرف العمل وفق أسموب شفاف، حيث الشفافية ضرورية لمحوكمة الفعالة :المبدأ السابع
 .والسميمة

                                                                                                                                                                                                            
1
، 7، مجمة اقتصاديات شمال افريقيا، جامعة شمف، العددااللتزام بمتطمبات لجنة بازل كمدخل إلرساء الحوكمة في القطاع المصرفي العربيعبد الرزاق حبار،   

 86ص
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 ينبغي عمى المجمس واإلدارة العميا فيم العمل التشغيمي لممصرف من خالل مدى االلتزام وفق :المبدأ الثامن
 .بيئة قانونية معينة

إدراكا من لجنة بازل ألىمية التطبيق السميم لمبادئ الحوكمة في الجياز المصرفي، لذا فقد أصدرت العديد من 
 1:التقارير التي تبين من خالليا األسس والشروط الالزمة لنجاح تطبيق مبادئ الحوكمة في المصارف نذكرىا كما يمي

 .توفير دليل عمل ومعايير السموك المالئم ونظام لقياس مدى االلتزام بيذه المعايير -
وضع إستراتيجية واضحة لممصرف يتم عمى ضوئيا قياس مدى النجاح ومدى مساىمة األفراد في ىذا  -

 .النجاح
 .التوزيع السميم لممسؤوليات ومراكز اتخاذ القرار  -
 .وضع آلية لمتعاون والتفاعل بين مجمس اإلدارة و مراجعي الحسابات -
 .توفير نظم قوية لمرقابة الداخمية تتضمن تحديد وظائف التدقيق الداخمية ووظائف إدارة المخاطر -
رقابة خاصة لمراكز المخاطر والمواقع التي يتصاعد فييا تضارب المصالح بما في ذلك عالقات العمل مع  -

 .المقترضين وكبار المساىمين ومتخذي القرار في المصرف
 .تدفق مناسب لممعمومات سواء من داخل المصرف أو خارجو -

 واقع تطبيق الحوكمة المصرفية في الجزائر: المحور الثاني

واجو القطاع المصرفي في الجزائر عدة أزمات رجع سببيا إلى ضعف الرقابة التي يقوم بيا البنك المركزي 
 .عمى البنوك قبل وأثناء ممارستيا لنشاطيا

ىذا ما دفع بالدولة لمقيام بعدة إصالحات ىيكمية كان اليدف منيا تحسين وضعية القطاع المصرفي وحمايتو 
 الذي 1990 سنة 10-90من الوقوع في أزمات أخرى، وكان من أىم ىذه اإلصالحات إصدار قانون النقد والقرض 

 .2003 الصادر سنة 11-03تم تعديمو باألمر رقم 

                                                           
1
، 2010 ديسمبر 29بن ثابت عالل وعبدي نعيمة، الحوكمة في المصارف اإلسالمية، يوم دراسي حول التمويل اإلسالمي واقع وتحديات، ، جامعة األغواط، يوم   

 .5ص
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جاءت ىذه اإلصالحات من أجل مواكبة التغيرات الحاصمة عمى المستوى الدولي، ونظرا لتعرض الجزائر 
لضغوط من ىيئات دولية، فكان لزاما عمييا التفكير في اإلصالحات لتطبيق مبادئ الحوكمة في مختمف القطاعات 

 .وفي القطاع المصرفي خاصة

 الجهود المبذولة لتطبيق مبادئ الحوكمة في المؤسسات المصرفية في الجزائر: أوال

 1: بذلت السمطات الجزائرية جيودا من أجل إرساء التطبيق السميم لمحوكمة المصرفية نذكر منيا

سن قوانين معززة لتطبيق مبادئ الحوكمة المصرفية، كان أىميا قانون المراقبة المالية لمبنوك والمؤسسات  -
 يتضمن المراقبة الداخمية 14/11/2002 بتاريخ 03-02المالية حيث أصدر بنك الجزائر نظام رقم 

لمبنوك والمؤسسات المالية الذي يجبرىم عمى تأسيس أنظمة لممراقبة الداخمية تساعدىا عمى مواجية 
 .مختمف المخاطر

لم يتعرض القانون الجزائري ليذه الظاىرة بصفة مباشرة وصريحة : قوانين محاربة الفساد المالي واإلداري -
 التي أشار إلى مصادر ىذه اآلفة والجنح المنشئة ليا، فقد تم إصدار مرسوم رئاسي بتاريخ 1996إال سنة 

 يقضي بإنشاء المرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منيا وىو ىيئة جديدة تعتبر كأداة 09/06/1996
 2.لتقديم اقتراحات لمقضاء عمى الرشوة ومعاقبة ممارسييا

تم تحديث أنظمة الدفع بفضل إدخال وسائل دفع وشبكات تبادل : برنامج العمل الوطني في مجال الحكامة -
 .تضمن سرعة وتأمين العمميات البنكية

حيث قامت السمطات الجزائرية بإصدار المدونة الجزائرية : إطالق المدونة الجزائرية لحوكمة المؤسسات -
 كخطوة أولى لتبني الحوكمة مما سيساعد في بناء الثقة المتبادلة 11/03/2009لحوكمة المؤسسات في 
 3.مع القطاع المصرفي

                                                           
1
 .14أمال عياري و أبو بكر خوالد، مرجع سابق، ص  

2
، مذكرة ماجستير في العموم االقتصادية، تخصص حوكمة البنوك ودورها في إدارة وتخفيض المخاطر المصرفية محاولة إسقاط عمى البنوك الجزائريةالزىرة فمفمي،   

 .18، ص2010بنك وتمويل، جامعة عنابة، –نقد 
3
، الممتقى العممي الدولي حول األزمة المالية واالقتصادية الدولية و الحوكمة العالمية، جامعة دور وأهمية الحوكمة في استقرار النظام المصرفيعمر شريقي،   

 .10، ص2009 أكتوبر 21-20سطيف، 
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 مدى تطبيق الحوكمة المصرفية في الجزائر: ثانيا

أصبح تبني مبادئ الحوكمة ضرورة حتمية، األمر الذي دفع بالدولة إلى تكوين لجنة سميت لجنة الحكم الراشد، 
 .التي تعتبر بداية االىتمام بأىمية تبني ىذه المبادئ

فيما يتعمق بمدى تبني تطبيق مبادئ الحوكمة في البنوك الجزائرية، فإنيا مازالت لم ترقى إلى المستوى المرجو 
منيا رغم وجود بعض المؤشرات التي توحي ببداية إدخال ىذه المبادئ في إدارة البنوك العمومية الجزائرية، وتتمثل ىذه 

  1:العناصر فيما يمي

أصبح تعيين مسيري البنوك يتم عمى أساس الكفاءة العممية باإلضافة إلى إبرام عقود نجاعة بين الجيات  -
 الوصية والمسيرين من أجل الدفع بتطوير األداء والحرص عمى تحقيق نتائج جيدة

تمكين الجياز المصرفي من آليات التحكم الخارجي التي تتمثل في الييئات الرقابية الخارجية متمثمة في  -
عطائيا واسع الصالحيات لمراقبة أنشطة البنوك  المجنة المصرفية وا 

إعطاء صالحيات أوسع لمجالس اإلدارة وتحديد األطر التي تحكم أعضاء مجمس اإلدارة والوصاية باعتبار  -
 .أن الدولة ىي المالك الوحيد لرأس مال البنوك العمومية

من ىنا يمكن القول أن تطبيق الحوكمة في النظام المصرفي الجزائري ال يزال في مرحمتو األولية غير أنو 
وجب دعم ىذه التجربة خاصة مع التغيرات الحاصمة في السوق المصرفية من انفتاح وزيادة منافسة، أين يصبح 

 .لمحوكمة دورا فعاال في ضبط األنشطة حتى يتم تجنب المخاطر واألزمات المالية

 

 

 

 

                                                           
1
 .157بعمي حسني مبارك، مرجع سابق، ص  
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 الخاتمة

كان الزدياد االىتمام بمفيوم الحوكمة خاصة في القطاع المصرفي األثر الكبير لتبني العديد من الدول لمبادئ 
الحوكمة المصرفية من منظور مقررات لجنة بازل، نظرا لمدور الفعال التي تقوم بو الحوكمة المصرفية يفي تجنيب 

 .المصارف لمختمف المخاطر المصرفية التي يمكن أن تتعرض ليا

قصد مواكبة التغيرات الحاصمة عمى المستوى العالمي، قامت الجزائر بعدة إصالحات عمى مستوى الجياز 
المصرفي، نظرا لمضغوط التي تعرضت ليا من مختمف الييئات الدولية، ونظرا لتصنيفيا في المراتب األولى من حيث 
تفشي الرشوة والفساد المالي واإلداري في البمد، وقد حاولت الجزائر من خالل ىذه اإلصالحات تبني مبادئ الحوكمة 
المصرفية من منظور مقررات لجنة بازل، فأدخمت عدة تعديالت عن الميام التي يقوم بيا البنك المركزي لمرقابة عمى 
أنشطة البنوك األخرى، ورغم ذلك يبقى تطبيق مبادئ الحوكمة المصرفية من طرف الجياز المصرفي في الجزائر ال 

 .يرقى لممستوى المرجو منو

 :من خالل ما سبق يمكن تقديم النتائج التالية

تعتبر الحوكمة المصرفية الطريقة التي تدار بيا المؤسسات المصرفية، وتعتبر وسيمة لمرقابة عمى عمل  -
 .مجمس اإلدارة، لتحقيق الشفافية وحماية حقوق أصحاب المصالح

تيدف الحوكمة المصرفية إلى تجنيب المصارف مختمف المخاطر التي قد تؤدي إلى إفالسيا مما يؤثر  -
 .عمى اقتصاديات الدول، كون البنوك تعتبر العصب الرئيسي القتصاديات الدول

بذلت الجزائر مجيودات من أجل تبني مبادئ الحوكمة المصرفية وفقا لمقررات لجنة بازل، من خالل سن  -
قوانين معززة لتطبيق مبادئ الحوكمة، قوانين مكافحة الفساد المالي واإلداري، و كذا إطالق المدونة الجزائرية 

 .2009لحوكمة المؤسسات سنة 
يبقى مدى تبني الجزائر لمبادئ الحوكمة المصرفية ال يرقى لممستوى المنتظر، عمى الرغم من وجود بعض  -

 .المؤشرات التي توحي ببداية إدخال ىذه المبادئ إلدارة البنوك العمومية في الجزائر

 : من خالل النتائج السابقة يمكن تقديم التوصيات التالية
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 :من أجل تعزيز وتفعيل تبني الجزائر لمبادئ الحوكمة المصرفية عمى الجزائر تدعيم آلياتيا من خالل

 .العمل عمى نشر مفيوم الحوكمة لدى كافة األطراف ذات العالقة -
 .تشكيل لجان متخصصة بالحوكمة في البنوك وتكون تحت إشراف البنك المركزي -
 .التقيد بما جاءت بو مقررات لجنة بازل والعمل بو -

 قائمة المراجع بالمغة العربية
 الكتب .1

شركات قطاع عام وخاص - طارق عبد العال حماد، حوكمة الشركات المفاىيم المبادئ التجارب المتطمبات -
 .2007ومصارف، الدار الجامعية،  الطبعة الثانية، اإلسكندرية، مصر، 

 المذكرات .2
الزىرة فمفمي، حوكمة البنوك ودورىا في إدارة وتخفيض المخاطر المصرفية محاولة إسقاط عمى البنوك  -

 .2010بنك وتمويل، جامعة عنابة، –الجزائرية، مذكرة ماجستير في العموم االقتصادية، تخصص نقد 
بعمي حسني مبارك، إمكانيات رفع كفاءة أداء الجياز المصرفي في الجزائر في ظل التغيرات االقتصادية  -

 .2012مذكرة ماجستير في عموم التسيير، جامعة قسنطينة،  والمصرفية المعاصرة،
 المقاالت .3
عبد القادر بريش، قواعد تطبيق مبادئ الحوكمة في المنظومة المصرفية مع اإلشارة إلى حالة الجزائر،  -

، 1مجمة اإلصالحات االقتصادية و االندماج في االقتصاد العالمي، المدرسة العميا لمتجارة، الجزائر، العدد 
2006. 

عبد الرزاق حبار، االلتزام بمتطمبات لجنة بازل كمدخل إلرساء الحوكمة في القطاع المصرفي العربي،  -
 .7مجمة اقتصاديات شمال افريقيا، جامعة شمف، العدد

 الممتقيات واأليام الدراسية .4
ال عياري و أبو بكر خوالد، تطبيق مبادئ الحوكمة في المؤسسات المصرفية دراسة حالة الجزائر، أم -

-06الممتقى الوطني حول حوكمة الشركات كآلية لمحد من الفساد المالي واإلداري، جامعة بسكرة، يومي 
 .2012 ماي 07
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 بمعزوز بن عمي وعبد الرزاق جبار، الحوكمة والمؤسسات المصرفية دراسة حالة الجزائر، الممتقى العممي  -
 أكتوبر 21-20الدولي حول مدخل الوقاية من األزمات المالية والمصرفية، جامعة سطيف، يومي 

2009. 
بن ثابت عالل وعبدي نعيمة، الحوكمة في المصارف اإلسالمية، يوم دراسي حول التمويل اإلسالمي واقع  -

 .2010 ديسمبر 29جامعة األغواط، يوم  وتحديات،
عمر شريقي، دور وأىمية الحوكمة في استقرار النظام المصرفي، الممتقى العممي الدولي حول األزمة  -

 .2009 أكتوبر 21-20المالية واالقتصادية الدولية و الحوكمة العالمية، جامعة سطيف، 
 
 

 المراجع بالمغة الفرنسية

- GHAZI Louizi, impact du conseil d’administration sur la performance des 

banques tunisiennes, 15 
eme 

conférence international de management stratégique, 

Genéve 13-16 juin 2006. 
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 مساهمة المؤسسات المالية في تحقيق االستقرار المالي
 عزالدين محمد نجيب. يوسفي عاشور                                             ط د.د

   المدية                                                         جامعة  المديةجامعة
 

        

 :الممخص
اليدف من ىذه الورقة البحثية ىو معرفة مدى مساىمة المؤّسسات المالية في تحقيق االستقرار المالي، وقد تبّين 

 .لنا أّن ىذه المؤّسسات تواجو العديد من المخاطر الممثمة في المخاطر المالية والمخاطر الّتشغيمية
نجاح المؤّسسات المالية في إدارة ىذه المخاطر يسمح بتجنب األزمات المالية وتحقيق االستقرار المالي، كما أّن 

 .المراقبة المصرفية الّداخمية تعمب دورا ميما في مواجية المخاطر المصرفية وتقييم أداء المؤّسسات المالية
  المؤّسسات المالية، االستقرار المالي، المخاطر المصرفية، إدارة المخاطر المصرفية:الكممات المفتاحية

Résume :  

L’objectif de cet papier de recherche montre le participation des entreprise financiers dans la 

réalisation de stabilité financière; et nous avons trouvé que ces entreprises affrontent  plusieurs risques 

consiste les risques financiers et les risques opérationnelles;  

Le réussir des entreprises financiers dans l’opération de gestions des risques permet d’éviter les 

crisesfinancière et réalisation la stabilitéfinancière. 

Lecontrôleinterne dans la banque joue un rôletrèsimplorants dans affrontement les risques 

bancaire et évaluation performance des entreprisefinanciers. 

Mots clés : les entreprise financiers, stabilité financière , risques bancaire, gestions des risques bancaire. 

 
 :مقّدمة

تعتبر المؤّسسات المالية بمختمف أنواعيا الّركيزة األساسية في اقتصاد أي بمد، فيي تقوم بتمويل عمميات التّنمية 
االقتصادية خصوصا في البمدان التي تفتقر إلى مصادر الّتمويل األخرى مثل األسواق المالية، فيذه المؤّسسات تعتبر 

، ونتيجة ليذه األىمية التي يحظى بيا ىذا النوع من المؤّسسات فقد تناول زوسيط بين أصحاب الفائض وأصحاب العج
ن  المختصين في ىذا المجال العديد من الجوانب التي تمّكن من أداء دورىا عمى أكمل وجو، ويرى العديد منيم أّنو وا 
كان ىدف ىذه المؤّسسات ىو تحقيق الّربح، االستمرارية، والّتوّسع شأنيا شأن باقي المؤّسسات االقتصادية؛ إال أّن ليا 
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دور ميم وأساسي في المساىمة في تحقيق االستقرار المالي وبالتّالي الوصول إلى نتائج إيجابية عمى مستوى االقتصاد 
 . الكمي

 :بناء عمى ما سبق يمكن طرح اإلشكالية التّالية:اإلشكالية
 كيف يمكن لممؤّسسات المالية أّن تساهم في تحقيق االستقرار المالي؟

 :ولإلجابة عمى ىذه اإلشكالية نطرح الّتساؤالت التّالية
 ما المقصود باالستقرار المالي؟ .أ 
 ما طبيعة المخاطر التي تواجييا المؤّسسات المالية؟ .ب 
 كيف يتم عممية إدارة ىذه المخاطر في المؤّسسات المالية؟ .ج 
 ما مدى أىمية الّرقابة المصرفية الّداخمية؟ .د 

 :الفرضيات
االستقرار المالي لو أىمية كبيرة عمى االقتصاد الوطني، فغيابو يؤدي إلى انخفاض النمو االقتصادي، وبالتّالي  .أ 

 .حدوث االنكماش والبطالة، باإلضافة إلى النتائج الكارثية الّناجمة عن غيابو
تواجو المؤّسسات المالية العديد من المخاطر التي قد تؤدي إلى حدوث أزمة مصرفية األمر الذي ينتج عنو غياب  .ب 

 .االستقرار المالي
تظير مساىمة المؤّسسات المالية في تحقيق االستقرار المالي من خالل قدرتيا عمى إدارة المخاطر التي تواجييا  .ج 

 .وكذا القيام بالّرقابة المصرفية الّداخمية
 :هدف البحث

 .الّتعّرف عمى أىمية االستقرار المالي عمى المستوى الكمي .أ 
تبيين أّن المخاطر التي تواجييا البنوك تأثيرىا الّسمبي ليس عمييا فقط بل يتعّداىا إلى حدوث اضطرابات عمى  .ب 

 .مستوى النظام المالي وغياب االستقرار المالي
دارتيا حتى تتمكن من المساىمة في  .ج  التعرف عمى اآلليات التي تمكن المؤّسسات المالية من مواجية المخاطر وا 

 .تحقيق االستقرار المالي
 :هيكل الّدراسة

 .ماىية االستقرار المالي .1
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 .تعريف االستقرار المالي -1-1
 . أىمية االستقرار المالي -1-2
 .محّددات االستقرار المالي -1-3
 .اآلليات المتبعة من قبل المؤسسات المالية لممساىمة في تحقيق االستقرار المالي .2
 .مصادر عدم االستقرار المالي عمى مستوى المؤّسسات المالية- 2-1
 .آليات مواجية المصادر المؤدية لعدم االستقرار المالي عمى مستوى المؤّسسات المالية- 2-2

 .خاتمة
 .ماهية االستقرار المالي .1
 :تعريف االستقرار المالي -1-1

حالة تكون فييا آليات االقتصاد تعمل جّيدا بما يكفل المساىمة في تفعيل أداء " عبارة عن االستقرار المالي ىو
. 1"االقتصاد

 عمل جميع مكونات الّنظام المالي مّما ينضوي عمى غياب الّتشنجات ةقوة وسالس" ويعّرف كذلك عمى أّنو 
 .2"والّتوترات في ىذا الجياز بما ينعكس سمبا عمى االقتصاد

  المالي قادر عمىالنظاماالستقرار المالي ىو تمك الحالة التي يكون فييا ومن خالل ما سبق يمكن القول أّن 
 .مساىمتو في تفعيل أداء االقتصاد الوطنيفي المتمّثل  القيام بدوره يؤّثر ذلك عمى الّصدمات ودون مواجية مختمف

 :أهمية االستقرار المالي -1-2
:  لالستقرار المالي أىمية كبيرة عمى اقتصاد أي بمد، ويظير ذلك من خالل ما يمي

 ففي ظل تداعيات أزمة الّرىن العقاري التي انطمقت :غياب االستقرار المالي يؤّثر عمى الّنمو االقتصادي- 1-2-1
شرارتيا من أمريكا وامتّدت إلى غيرىا أعاد صندوق الّنقد الّدولي الّنظر في توقعاتو بشأن الّنمو االقتصادي، ففي 

ذكر الّصندوق أّنو كّمما زادت حّدة األزمات المالية وطالت  (2008)مراجعاتو التي أصدرىا في أفريل في نفس العام 
. 3فترة بقاءىا كّمما قمت معّدالت الّنمو االقتصادي

 ذكرنا آنفا أّن عدم االستقرار المالي يؤّثر سمبا عمى الّنمو االقتصادي، وىذا التأثير يؤدي :حدوث االنكماش- 1-2-2
 في %06ترتفع معّدالت البطالة والتي وصمت في الواليات المتحدة األمريكية إلى " إلى حدوث االنكماش، وبالتّالي 
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 605000 حيث قام أصحاب العمل باالستغناء عن ما يقارب ، سنوات05 وىو المعّدل األعمى في 2008سبتمبر 
 فقد ارتفعت معّدالت البطالة عمى سبيل المثال في االقتصاد األوربي، أّما في االقتصاد 2008وظيفة منذ بداية عام 

. 20084 حالة وذلك في أوت 32500بزيادة حوالي ...  البريطاني 
عمى جميع األصعدة االقتصادية والّسياسية واالجتماعية وممتدة " وذلك :الّنتائجالكارثية لالضطرابات المالية- 1-2-3

لسنوات بعد حدوثيا، وما األزمة اآلسيوية وأزمة مصارف اليابان في نياية الّثمانينيات ومطمع الّتسعينيات ثّم األزمة 
 وأزمة الّديون الّسيادية التي 2008 ثّم أزمة الّرىن العقاري سنة 2002 و 2001المالية التي أصابت تركيا عامي 

عاشيا االّتحاد األوروبي تحديدا اليونان إال نماذج من أمثمة كثيرة ممتّدة عبر تاريخ طويل لم تتعدى فيو دورة حدوثيا 
. 5" سنوات10الواحدة تموى األخرى أكثر من 

ومن خالل ما سبق يمكن توضيح التأثير السمبي عمى االقتصاد الوطني بسبب عدم تحّقق االستقرار المالي من 
 :خالل الشكل التالي

 . تأثير عدم االستقرار المالي عمى االقتصاد الوطني(:01)الّشكل 
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 . من إعداد الباحثين باالعتماد عمى الّتحميل الّسابق:المصدر

 6: يمكن تصنيف محّددات االستقرار المالي إلى ما يمي: محّددات االستقرار المالي1-3
قتصادية-1-3-1  إّن المحافظة عمى االستقرار المالي تتطّمب تعزيز سياسات االقتصاد الكمي :الّشروط الماكروا 

 .والّسياسات الييكمية، حيث تتأّثر مؤّسسات االئتمان بالّتغيرات التي تطرأ عمى البيئة االقتصادية الكمية التي تنشط بيا
 من أجل المحافظة عمى استقرار الّنظام :الجهازالّداخمي لتسيير المخاطر في المؤّسسات المالية واألسواق- 1-3-2

دارة المخاطر في  المالي البد من توفير اإلطار المؤسساتي والتّنظيمي المالءم لتأطير كّل من مستويات طبيعة وا 
 .المؤّسسات التي يتكّون منيا

 غٌاب االستقرار المالً

 انخفاض معّدل الّنمو االقتصادي

ى
 إل

ي
ؤد

ٌ
 

 االنكماش

 أرباب العمل

نه
ع
ج 

نت
ٌ

 

 الٌد العاملة

تسرٌح 

العمال نتٌجة 

ارتفاع 

الّتكالٌف 

وركود 

 المنتجات

رفض العمل 

نتٌجة 

انخفاض 

 األجور 

 أزمة المدٌونٌة

 البطالة

 وجود مشاكل اقتصادٌة واجتماعٌة
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 إّن فعالية وكفاءة اإلطار المؤّسساتي :فعالية الجهاز الّتنظيمي والّرقابي لممؤّسسات المالية ولنظم الّدفع- 1-3-3
وقدرة الّنظام عمى الّتكّيف مع االبتكارات والّتغّيرات في البيئة المالية تعتبر أيضا من الّشروط الالزمة لمحفاظ عمى 

 .االستقرار المالي
: اآلليات المّتبعة من قبل المؤسسات المالية لممساهمة في تحقيق االستقرار المالي .2

لمّتعرف عمى اآلليات التي تتّبعيا المؤّسسات المالية في تحقيق االستقرار المالي ينبغي أوال الّتعرف عن المصادر 
. التي تؤدي إلى عدم تحقيق االستقرار المالي، وفيما يمي تفصيل لذلك (عمى مستوى المؤسسات المالية)الّداخمية 

 :مصادر عدم االستقرار المالي عمى مستوى المؤّسسات المالية- 2-1
تتمّثل مصادر عدم االستقرار المالي عمى مستوى المؤّسسات المالية في مختمف المخاطر التي تواجييا، وفيما 

 .يمي تفصيل لذلك
خسائر قابمة يؤدي لالّنواتج بما مختمف التّقمب المحتمل في عبارة عن  الخطر المالي ىو :خاطر الماليةالم- 2-1-1

. ويوجد العديد من المخاطر المالية نتطرق ليا فيما يمي بشيء من التّفصيل، لمقياس الكمي
المخاطر االئتمانية ىي الخسائر المحتممة الناجمة عن عدم قدرة المقترض عمى الوفاء بالتزاماتو :مخاطر االئتمان .أ 

في المواعيد المحددة، بسبب ظروف عامة سياسية أو اقتصادية أو ظروف خاصة بالمقترض نفسو، ويعبر عنيا 
 .7مصرفيًا بمخاطر التعثر

 البنكورأسمالو (مداخيل) ىي المخاطر الحالية أو المستقبمية التي يمكن أن تؤثر عمى إيرادات: مخاطر السوق .ب 
 .الخ...التقمبات في أسعار الفائدة وأسعار الصرف وتحدث نتيجة 

الخطر الذي يواجيو البنك عندما ال يممك أمواال أو سيولة كافية لمواجية " خطر الّسيولةىو ذلك : مخاطر الّسيولة .ج 
 8:، ويمكن تصنيف ىذا الخطر إلى صنفين...طمبات الّسحب غير المتوقعة أو احتياجات أخرى

 .عدم قدرة البنك عمى مواجية طمبات الّسحب الكثيرة والمتوّقعة: خطر الّسيولة الحالية -
وينتج ىذا الخطر عن الّتغّير الّتدريجي لتواريخ االستخدامات وبقاء مدة توظيف الموارد عمى : خطر الّسيولة اآلجمة -

 .بسبب اختالف احتياجات وأىداف كّل المودعين والمقترضين (أو اّتجاىيا إلى التّقمص)حاليا 
ىي المخاطر الناجمة عن تقمبات أسعار الفائدة والتي قد يكون ليا تأثير سمبي عمى إيرادات : مخاطر أسعار الفائدة .د 

البنك ورأسمالو، حيث أن البنوك تواجو ىذه المخاطر من منطمق كونيا وسيط مالي ولذلك فإن مخاطر أسعار الفائدة قد 
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تنطوي عمى تيديد كبير ألرباح البنك ورأسمالو، األمر الذي يتطمب من البنك إدارة مخاطر سعر الفائدة من خالل 
وىناك أوجيًا متعددة من مخاطر سعر الفائدة أىميا اختالف مواعيد . المحافظة عمى مستويات مقبولة بالنسبة لمبنك

عادة التسعير مقابل سعر فائدة متغير ألصول البنك وخصومو ومراكزه المالية  االستحقاق مقابل سعر الفائدة الثابت، وا 
 .9خارج الميزانية

المخاطر التي يواجييا البنك أثناء قيامو بتنفيذ عمميات تبادل النقد األجنبي، حيث أنو قد ىي: مخاطر أسعار الصرف .ه 
يتعرض لخسائر كبيرة إذا لم تتم عممية التبادل بشكل سميم، ولذلك قد يتحمل البنك خسائر نتيجة تقمبات أسعار صرف 
العمالت، وتتمثل احتمالية الخسارة من إعادة تقييم مراكز مأخوذة بالعممة المحمية مقابل عمالت أجنبية، وتعتبر مخاطر 

 . 10أسعار الصرف أحد أشكال المخاطر التي تتضمن مخاطر متعددة مثل مخاطر االئتمان والسيولة
 ىي المخاطر الّناجمة عن ضعف في الّرقابة الّداخمية أو ضعف في األشخاص :المخاطر الّتشغيمية-2-1-2

 الّناتجة عن احتمالية عدم كفاية أنظمة المعمومات، فشل الخسارةواألنظمة أو حدوث ظروف خارجية، وىي مخاطر 
. 11"تقني، مخالفة أنظمة الّرقابة، االختالس، كوارث طبيعية، جميعيا تؤدي إلى خسائر غير متوّقعة

 :أنواع المخاطر التشغيمية-2-1-3
 وفقا لتعريفيا لممخاطر الّتشغيمية تّم تقسيم ىذه المخاطر إلى أربعة مجموعات فرعية كما 02حسب اتفاقية بازل 

 12:يمي
مرافق ) وتكون ذات صمة بفشل األجيزة أو عدم توّفر الوسائل لفترة مؤقتة أو لمدة طويمة :مخاطر نظم المعمومات .أ 

 .الالزمة ألداء المعامالت المعتادة وغيرىا من المشاكل (...العقارات والمعدات وأنظمة الكمبيوتر أو األجيزة الفنية
الخطأ في تسجيل العمميات والّتسويات والتأكيدات مثل :  وترجع إلى عدم االمتثال إلى اإلجراءات:مخاطر العمميات .ب 

الّصرف المزدوج لمّشيك، االئتمان لطرف ثالث وليس لممستفيد، دفع الّثمن قبل التأكد من تغطية الّضمان لقيمة 
 .الخ... القرض،

شروط الكفاءة ) وتنشأ ىذه المخاطر نتيجة الموارد البشرية سواء كانوا موظفين أو مسؤولين كبار :مخاطر الموظفين .ج 
وقد تكون ذات صمة بالغيابات، االحتيال الداخمي، وكذا عدم القدرة عمى تولي المناصب  (...واألىمية، توّفر األخالق،

الّرئيسية، وقد تكون األخطاء غير متعمدة أو بنية سابقة أو بنية احتيالية واألخطاءغير المقصودة تكون مكّمفة، وبالّنسبة 
 .لالكتشاف المبكر ليا ومنعيا فيو يعتمد عمى نوعية الموظف ويقظتو
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الخسائر الّناشئة عن أعمال طرف ثالث بما يشمل االحتيال الخارجي وأي ضرر تصيب : مخاطر األحداث الخارجية .د 
: الممتمكات واألصول، وخسائر نتيجة تغيير في القوانين بمايؤثر عمى قدرة المصرف في مواصمة العمل، وتشمل

 .(الخ...اليزات األرضية، والحرائق، والفيضانات)االحتيال الخارجي، والكوارث الطبيعية 
 .ويمكن توضيح تأثير المخاطر التي تواجو المؤّسسات المالية عمى االستقرار المالي عمى المستوى الكمي

 
 
 

 
 . تأثير مخاطر التي تواجه المؤّسسات المالية عمى االستقرار المالي(:02)الّشكل 

 
 . من إعداد الباحثين باالعتماد عمى الّتحميل الّسابق:المصدر

 . آليات مواجهة المصادر المؤدية لعدم االستقرار المالي عمى مستوى المؤّسسات المالية- 2-2
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 مخاطر االئتمان

 مخاطر السوق

 مخاطر السيولة

 مخاطر سعر الفائدة

 أسباب المخاطر

عدم قدرة المقترض عمى الوفاء بالتزاماته 
 في المواعيد المحددة،

 تقلبات أسعار الفائدة وأسعارالّصرف

 عدم سيولة كافية لمواجهة طمبات الّسحب 

 اختالف مواعيد االستحقاق مقابل سعر الفائدة
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 آثار المخاطر على المستوى الجزئً والكلً



                                                                               جامعة املدية                                                                          

انعكاسات ثكيف املؤسسات املااية مع مؤشرات املالءة على الاسلترار املاول فل ااجزائر، : اململلتق ااعمللم ااددول االامم  حو 

  2018 أكلحبر 24/25يحمم 
 

59 
 

E-mail :Col.isstf@univ-medea.dz     
Site :  www.univ-medea.dz/ar/ldld  

 المدية-كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير

Tel/Fax : 00213.25.78.52.96 

 

حتى تستطيع المؤّسسات المالية القيام بدورىا األساسي ينبغي عمييا مواجية المخاطر المذكورة آنفا، وكذا تطبيق 
 .الّرقابة المصرفية لما ليا من آثار إيجابية عمى مستوى ىذه المؤّسسات، وبالتّالي المساىمة في تحقيق االستقرار المالي

 :إدارة المخاطر المصرفية- 2-2-1
 : إدارة المخاطر المالية . أ

عمى المصارف أن تعمل وفق معايير سميمة ومحّددة لمنح االئتمان حتى يمكن القيام بالتّقييم :إدارة مخاطر االئتمان -
الّشامل لممخاطر الحقيقية لممقترضين أو األطراف األخرى في عقد الّتمويل، وذلك لتفادي مشكمة االنتقاء الخاطئ 

، ومن ذلك الغرض من الّتمويل، ومصادر الّسداد، نلممقترضين وتحتاج المصارف لمعمومات مختمفة عن المقترضي
والمخاطر المرتبطةبالمقترضين ودرجة حساسية ىذه المخاطر تجاه حركة الّسوق والمتغّيرات االقتصادية، واألداء الّسابق 
لممقترض ومقدرتو الحالية عمى رد القروض، وقابمية الّضمانات المقّدمة أو التزام الّضامنين لمتّنفيذ، ومن الميم أن يتوّفر 

لدى المصارف طريقة واضحة ورسمية لتقييم االئتمان والموافقة عميو سواء عند منح القروض الجديدة أو عند تمديد 
القروض القائمة، وأي طمب جديد لالقتراض البد أن يخضع لمّتحميل الّدقيق من طرف محّمل االئتمان بغرض توفير 

معمومات ألجل التّقييم الّداخمي والّتصنيف، ويمكن استخدام ىذا الّتحميل في عممية تقييم طمبات القروض والقرار بشأن 
 .13قبوليا أو رفضيا

 بالممارسات الّسميمة إلدارة الّسيولة البنكية ة وثيقةمتعمق2000أصدرت لجنة بازل في فيفري :  إدارة مخاطر الّسيولة -
 .، وتناولت من خالليا لمبادئ إدارة الّسيولة
 .II إدارة مخاطر الّسيولة وفق لجنة بازل(:01)الجدول 

 اإلجراءات المبدأ

 تطوير بنية إلدارة الّسيولة

 .إلزام كّل بنك بتحديد إستراتيجية إلدارة الّسيولة -
 . مجمس اإلدارة عمى اإلستراتيجية والّتأكد من التزام اإلدارة العامة بتطبيقياةموافق -
ضرورة توفر ىيكل أو ىيئة خاّصة تضطمع بميمة تطبيق اإلستراتيجية بفعالية، كما يتوّجب عمى  -

اإلدارة العاّمة التأكد من أّن إدارة الّسيولة تتّم بشكل سميم وفعال وأّنو تّم اتخاذ كّل اإلجراءات 
 .الاّلزمة لمحّد من خطر الّسيولة

 .وجود نظام معمومات جّيد ومالءم خاص بإدارة السيولة والّسيطرة عمييا -
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قياس ومراقبة احتياجات 
 الّتمويل الّصافية

 .وجود نظام لقياس ومراقبة احتياجات الّسيولة
 .تقييم تمك االحتياجات وفق سيناريوىات وفرضيات مختمفة

 .ضرورة مراجعة واختيار الفرضيات باستمرار لمّتأكد من صحتيا

 .تشجيع إقامة عالقات مع المودعين والّسير عمى الحفاظ عمييا تسيير الّدخول إلى الّسوق
 .التأكد من سيولة األصول

إعداد خطة لمواجهة أزمات 
 الّسيولة

تكوين احتياطي الخزينة باستخدام وسائل عديدة مثل بيع جزء من األصول قميمة الّسيولة، االقتراض 
 .الخ... طويل األجل

 .عند مختمف الفترات (حدودىا)إدارة سيولة مختمف العمالت األجنبية الياّمة، وتحديد أسقفيا  إدارة سيولة العممة الصعبة
 .تبني لنظام فعال لمّرقابة  الّداخمية الّرقابة الّداخمية إلدارة الّسيولة
تفعيل دور نشر المعمومات 
واإلفصاح لتحسين مستوى 

 الّسيولة

اإلفصاح في المعمومات المالئمة وسيمة لتدعيم وتعزيز تصور الجميور عن تنظيم البنك وصالبتو 
 .المالية

 المراقبة المستمرة لمتأكد من احترام تمك المبادئ تفعيل دور اإلشراف

 : من إعداد الباحثين باالعتماد عمى:المصدر
، -دراسة واقع البنوك الّتجارٌة العمومٌة الجزائرٌة-إدارة المخاطر المصرفٌة وفق اّتفاقٌات بازلحياة النجار، 

 .171-170، ص ص2013/2014أطروحة دكتوراه في العلوم االقتصادية، جامعة فرحات عباس، 

احتّمت إدارة مخاطر الّسوق نصيبا ىاّما في توصيات بازل، حيث نصت عمى أّن اإلدارة :إدارة مخاطر الّسوق -
 14:الّسميمة لمخاطر الّسوق التي تتربص بالبنك تكون من خالل احترام المبادئ التّالية

 القياس الّدقيق لمخاطر الّسوق والّسيطرة عمييا بشكل كاف. 
 توفير رأس المال الالزم لمواجية مخاطر الّسوق. 
 إيجاد معايير كمية ونوعية واضحة المعالم فيما يتعمق بإدارة مخاطر الّسوق. 
 وضع حدود مناسبة وتنفيذ إجراءا رقابة داخمية مالءمة فيما يتعّمق بعمميات الّنقد األجنبي. 
  متابعة وفحص الّتحّركات والتّقمبات الكبيرة في الّسوق التي يمكن أن تؤّثر سمبا عمى البنك وتؤدي إلى تحقيق

 .الخسائر
 تحديد مصادر اإليراد وقياس مكوناتو بانتظام وتفصيل لفيم مصادر المخاطر. 
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 جراءات مالءمة إلدارة مخاطر الّسوق  .ضرورة وجود إشراف فعال من جانب اإلدارة العميا ووضع سياسات وا 
 ضمان وجود إدارة مستقّمة وسمطة واضحة لضمان تنفيذ المسؤوليات. 
يجب عمى المصارف أن تحّدد بوضوح الّسياسات واإلجراءات التي تحد من مخاطر : إدارة مخاطر أسعار الفائدة -

سعر الفائدة وذلك من خالل رسم المسؤوليات ذات الّصمة بقرارات إدارة مخاطر سعر الفائدة، ومن خالل تحديد األدوات 
والخطط المطموبة لالحتماء من ىذه المخاطر، ومن خالل االستغالل األمثل لفرص االستثمار المتوفرة في السوق 
المالي والمصرفي، ويتعّين تحديد المخاطر المتعّمقة بالمنتجات المالية الجديدة بالّتدقيق في آجاليا، وشروط تسعيرىا 

 .15واسترداده، وعمى مجمس اإلدارة أن يجيز أي خطط لالحتماء أو إلدارة المخاطر قبل الشروع في تطبيقيا
تحتاج المصارف لنظام معمومات لقياس ومتابعة ورصد احتواء احتماالت الّتعّرض لمخاطر سعر الفائدة 

عداد تقارير عنيا، كما تحتاج المصارف لنظم إدارة المخاطر التي تقوم بتقييم آثار الّتغّير في سعر الفائدة  ومتابعتيا وا 
عمى العائدات والقيمة االقتصادية لمموجودات، ومن الّضروري أن تكون ىذه الّنظم قادرة عمى استخدام المفاىيم المالية 
وطرق إدارة المخاطر المعروفة لتقييم مخاطر سعر الفائدة المرتبطة لموجودات المصارف والتزاماتيا، وبالموقف المالي 
ألنشطتيا خارج ميزانياتيا، ومن بين طرق قياس تعّرض المصارف لمخاطر سعر الفائدة الّطريقة المسّماة بتحميل الفجوة 
ونموذج المحاكاة، وباإلمكان إجراء تجارب لمعرفة آثار الّتغّير في سعر الفائدة، والّتغّير في منحنى العائدات، وكذلك 
الّتغّيرات في تقمبات أسعار الّسوق، والّتغّيرات األخرى، ويجب أن تنظر المصارف في أصعب األوضاع االفتراضية 

 .16التي يمكن أن تحدث والتّأّكد من وجود خطط الطوارئ المناسبة لمعالجة مثل ىذه األوضاع
:  إدارة المخاطر الّتشغيمية . ب

 17: أسس اإلدارة السميمة لممخاطر التشغيمية تتمّثل فيما يميحسب لجنة بازل فإّن 
يجب أن يكون مجمس اإلدارة مدركًا لمعناصر األساسية لممخاطر التشغيمية الخاصة بالبنك والتعامل معيا كفئة  -

 ؛إستراتيجية المخاطر التشغيمية دورياً واعتمادمنفصمة يتم مراقبتيا، كما يجب مراجعة 
يجب أن يضمن مجمس اإلدارة بأن ىيكل إدارة المخاطر التشغيمية يخضع لوظيفة تدقيق داخمي فعالة وشاممة  -

ومستقمة وتنفذ من قبل موظفين أكفاء ومدربين بشكل مالئم، ويجب أن ال تكون وظيفة التدقيق الداخمي مسؤولة بشكل 
 ؛مباشر عن إدارة المخاطر التشغيمية

. إدارة المخاطر التشغيمية المعتمد من قبممجمس اإلدارة (ىيكل)يقع عمى عاتق اإلدارة العميا مسؤولية تطبيق إطار  -
ويجب أن يتم تطبيق اإلطار بانسجام كامل عمى مستوى البنك ككل، وأن جميع المستويات الوظيفية تدرك مسؤولياتيا 
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كما يجب أن تتحمل اإلدارة العميا مسؤولية تطوير السياسات والعمميات . فيما يتعمق بإدارة المخاطر التشغيمية
 ؛واإلجراءات المتعمقة بإدارة المخاطر التشغيمية في جميع أنشطة وعمميات البنك وأنظمتو

. يجب عمى البنوك أن تقوم بتحديد المخاطر التشغيمية الذاتية في كل أنواع المنتجات، األنشطة، والعمميات واألنظمة -
 المخاطر الّتشغيمية الذاتية لكل نشاط عن طريق خطوات التقييم المالئمة باالعتباركما يجب التأكد من أنو تم األخذ 

 ؛وذلك قبل طرح أية منتجات وأنشطة وعمميات أو أنظمة جديدة
كما يجب تنفيذ عممية المراقبة . يجب عمى البنوك أن تقوم بتحديد اإلجراءات المطموبة لقياس المخاطر التشغيمية -

المنتظمة ألوجو المخاطر التشغيمية والتعرض الممموس لممخاطر، واإلفصاح عن البيانات ذات الصمة لإلدارة العميا 
 ؛ومجمس اإلدارة التي تعزز بدورىا إجراءات اإلدارة لمسيطرة عمى المخاطر التشغيمية

 تطبيق نظام مراقبة التعرض لممخاطر التشغيمية وأحداث الخسائر التي تنتج استمراريةيجب عمى البنك التأكد من  -
بحيث يجب أن يتوفر لدى البنك السياسات واألساليب واإلجراءات التي تضبط أو تخفف من حدة . عن العمميات الكبيرة

ستراتيجيات الضبط، كما . المخاطر التشغيمية المادية ويجب عمى البنك أن يراجع بشكل دوري محددات المخاطر وا 
ينبغي تعديل إطار المخاطر التشغيمية وفقًا لإلستراتيجيات المناسبة المستخدمة وبناًء عمى استعداد البنك لتقبل 

 ؛المخاطر
يجب عمى البنك أن يضع خطط لمطوارئ وذلك لضمان مقدرتو لمعمل بناًء عمى مبدأ االستمرارية والتنامي المتواصل  -

كما يجب أن يقوم البنك بتقييم التكمفة والعائد من . في األعمال والحد من الخسائر في حالة تعطل األعمال بشكل حاد
 ؛العمميات البديمة واإلستراتيجيات الرقابية لتخفيض المخاطر

 إطار فعال لتحديد وتقييم واعتمادعمى السمطة الرقابية أن تطمب من كافة البنوك بغض النظر عن حجميا إعداد  -
ورصد وضبط المخاطر التشغيمية بما يحقق التخفيف من حدة الخسائر التي قد يتعرض ليا البنك بسببيا، عمى أن 

 ؛يكون ىذا اإلطار جزء من منيج شامل إلدارة المخاطر بشكل عام
يجب عمى المراقبين أن يقوموا بشكل مباشر أو غير مباشر بتنظيم تقييمات مستقمة وبصفة دورية لإلستراتيجيات،  -

والسياسات والخطوات والممارسات المطبقة المتعمقة بالمخاطر التشغيمية، كما يطمب من المراقبين التأكد من وجود آلية 
عالميم بالتطورات التي تحدث في البنوك  ؛مناسبة لمتقارير وأن تكون ذات كفاءة عالية بشكل يضمن إطالعيم وا 

يجب عمى البنك أن يقوم باإلفصاح الكافي لمجميور حتى يتمكن المتعاممين في السوق المصرفية من القيام بتقييم  -
فاإلفصاح الدوري والمستمر لممعمومات ذات العالقة بالبنوك . المخاطر التشغيمية التي قد يتعرض ليا وجودة إدارتيا
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يؤدي إلى تحسين االنضباط السوقي والذي يزيد فعالية إدارة المخاطر، ويجب أن يتناسب مستوى اإلفصاح مع مستوى 
 ؛وحجم المخاطر ومع درجة تطور وتعقيد عمميات وأنشطة البنك

 ىذا النوع من الّرقابة لو دور كبير في الّسماح لممؤّسسات المالية لمعالجة األخطاء :الّرقابة المصرفية الّداخمية-2-3
 18:واالنحرافات وبالتالي المساىمة في تحقيق االستقرار المالي، وتتم ىذه الّرقابة باالعتماد عمى مايمي

 من خالليا يتأّكد البنك من تطبيق مختمف العمميات المحاسبية وفق ما تنص عميو الّتعميمات :الّرقابة المحاسبية .أ 
الّصادرة من الجيات اإلشرافية والرقابية الخارجية، وأيضا من إدارتو العميا وفق الّسمطات الممنوحة لممصالح المعنية فيو 

 الالزمة بعد تبيذا المجال خاّصة ما يتعّمق بالعمميات المحاسبية بشكل يسمح باستخراج القوائم المالية واّتخاذ اإلجراءا
 .المطابقة بين األرصدة

 اليدف منيا ترقية األداء الوظيفي وضمان التّنفيذ األمثل لمختمف الّسياسات اإلدارية وتحسين :الّرقابة اإلدارية .ب 
 .أساليب تكوين الموظفين

 ىي تمك العمميات الّروتينية اليادفة إلى الكشف المبكر عن عمميات الغش :الّرقابة عمى عمميات الّضبط الّداخمي .ج 
 .واألخطاء المختمفة ومحاولة تصحيحيا في وقتيا

 . مساهمة المؤّسسات المالية في تحقيق االستقرار المالي(:03)الّشكل
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 : من إعداد الباحثين باالعتماد عمى:المصدر

الطبعة األولى، - تحلٌل قضاٌا فً الصناعة المالٌة اإلسالمٌة–إدارة المخاطر طارق هللا خان، حبيب أحمد، 

 .45-38، ص ص2003المعهد اإلسالمي للبحوث والّتدريب، 
 

 مساهمة المؤّسسات المالٌة فً تحقٌق االستقرار المالً

 إدارة المخاطر الّتشغٌلٌة الّرقابة المصرفٌة الّداخلٌة إدارة المخاطر المالٌة
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 :خاتمة

تبّين من خالل ىذه الّدراسة أن المؤّسسات المالية ليا دور أساسي في استقرار الّنظام المالي في أي بمد، وتحقيق 
داراتو  . لممخاطر التي تواجييا بشكل فعالاذلك متوّقف عمى األداء الجّيد لمبنوك، وا 

 .نتائج الّدراسة
لالستقرار المالي أىمية كبيرة عمى  االقتصاد الوطني فيو يمنع حدوث االنكماش وبالتالي الّتخفيف من حّدة البطالة،  .أ 

 .كما أّنو يجّنب الّدول مشكل المديونية وحتى األزمات مثل أزمة الّرىن العقاري، وأزمة الّديون الّسيادية وغيرىا
مخاطر )تواجو المؤّسسات المالية العديد من المخاطر التي تعيق عمميا وتصّنف إلى مخاطر مالية والتي تشمل .ب 

مخاطر )، والمخاطر الّتشغيمية والتي تتضّمن (الّسوق، مخاطر االئتمان، مخاطر الّسيولة، مخاطر أسعار الفائدة
 .(الموظفين، مخاطر نظم المعمومات، ومخاطر العمميات

تعتبر المخاطر التي تواجييا المؤّسسات المالية الّسبب الّرئيسي في تعّثرىا، ومن ثّم حدوث إضرابات عمى مستوى  .ج 
 .الّنظام المالي، وتيديد استقراره

يمكن  إدارة ىذه المخاطر عن طريق االلتزام بالمبادئ التي قّررتيا لجنة بازل في ىذا المجال، وكذا تفعيل الّرقابة  .د 
 .المصرفية الّداخمية

 :الّتوصيات
 .وضع خطط واستراتيجيات تمكن المؤّسسات المالية من تجنب األزمات المصرفية .أ 
العمل عمى إنشاء إدارة المخاطر عمى مستوى البنوك حتى تتمّكن من تحديد المخاطر بشكل دقيق من خالل ما  .ب 

 .يتوّفر لدييا من بيانات ومعمومات
تفعيل الّرقابة المصرفية الّداخمية، والعمل عمى االلتزام بالمبادئ التي قّررتيا لجنة بازل خاّصة فيما يتعّمق بإدارة  .ج 

 .(المالية والّتشغيمية)المخاطر المصرفية 
 .العمل عمى إنشاء نظام معمومات متطّور تستطيع من خاللو المؤّسسات المالية من تقييم أداءىا .د 
 

 الهوامش والمراجع
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 .14، ص2014صندوق النقد العربي، اإلطار العام لالستقرار المالي ودور البنوك المركزية في تحقيقه، أحمد شفيق الشاذلي، 1-
مجمة جامعة كركوك لمعموم اإلدارية االستقرار المالي في النظام المالي والمصرفي اإلسالمي، مشتاق محمود السبعاوي وآخرون، 2-

 .68، ص2012، 02واإلقتصادية، العدد 
أطروحة دكتوراه في ، (2011-2003)بناء مؤشر تجميعي لمنظام المالي الجزائري لمفترة : االستقرار المالي النظاميذىبي ريمة، -3

 .22، ص 2013-2012العموم االقتصادية، جامعة قسنطينة ،
 .70مرجع سبق ذكره، صاالستقرار المالي في النظام المالي والمصرفي اإلسالمي، مشتاق محمود السبعاوي وآخرون، -4
مرجع سبق ذكره، ص ، (2011-2003)بناء مؤشر تجميعي لمنظام المالي الجزائري لمفترة : االستقرار المالي النظاميذىبي ريمة، -5

22. 
مرجع سبق ذكره، ص ، (2011-2003)بناء مؤشر تجميعي لمنظام المالي الجزائري لمفترة : االستقرار المالي النظاميذىبي ريمة، -6

 .23-22ص
مجمة البعث، المجمد أثر المخاطر المصرفية في كفاية رأس المال في المصارف الّتجارية الخاصة في سورية، ريما حيدر السوق، -7

 .06، ص2017، 39
أطروحة دكتوراه في ، -دراسة واقع البنوك الّتجارية العمومية الجزائرية-إدارة المخاطر المصرفية وفق اّتفاقيات بازلحياة النجار، -8

 .55، ص2013/2014العموم االقتصادية، جامعة فرحات عباس، 
المؤتمر العممي الّسنوي الخامس، جامعة فيالدلفيا األردنية المنعقدة في  ،IIالمخاطر الّتشغيمية حسب متطمبات بازل نصر عبد الكريم، -9

 .11، ص 5/07/2007-4الفترة من 
 .11مرجع سبق ذكره، ص ، IIالمخاطر الّتشغيمية حسب متطمبات بازل نصر عبد الكريم، 10-
، ديسمير 03، المجمة الجزائرية لمّتنمية االقتصادية، العدد إدارة المخاطر الّتشغيمية في البنوك الّتجاريةأحالم بوعبدلي، ثريا سعيد، 11-

 .119، ص2015
 .120-119، مرجع سبق ذكره، ص صإدارة المخاطر الّتشغيمية في البنوك الّتجاريةأحالم بوعبدلي، ثريا سعيد، -12
الطبعة األولى، المعيد اإلسالمي لمبحوث -تحميل قضايا في الصناعة المالية اإلسالمية–إدارة المخاطرطارق اهلل خان، حبيب أحمد، -13

 .121، ص 2003والّتدريب، 
مرجع سبق ذكره، ، -دراسة واقع البنوك الّتجارية العمومية الجزائرية-إدارة المخاطر المصرفية وفق اّتفاقيات بازلحياة النجار، 14-
 .195ص
 .22مرجع سبق ذكره، ص، -تحميل قضايا في الصناعة المالية اإلسالمية–إدارة المخاطر طارق اهلل خان، حبيب أحمد، -15
 .22مرجع سبق ذكره، ص، -تحميل قضايا في الصناعة المالية اإلسالمية–إدارة المخاطر طارق اهلل خان، حبيب أحمد، -16
 .20-19مرجع سبق ذكره، ص ص ،IIالمخاطر الّتشغيمية حسب متطمبات بازل نصر عبد الكريم، -17

دارة المخاطر : الندوة العممية الدولية حولالّرقابة المصرفية بين البنوك اإلسالمية والبنوك الّتقميدية، فارس مسدور، 18- الخدمات المالية وا 
 .03-02، جامعة فرحات عباس، ص ص 2010 أفريل 20-19-18في المصارف اإلسالمية، 
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أثر االلتزام بمعايير المالءة المالية عمى االستقرار المالي في البنوك التجارية الجزائريةل   

 (2005-2015)دراسة قياسية لمفترة 
 صغيري سيدعمي.               دزازي عمادغ. د

 جامعة يحي فارس بالمدية
 

 :مستخمص

البنؾ الوطني : محؿ الدراسة وىي وأماف البنوؾ الجزائرية استقرارىدفت الدراسة لتحيد العوامؿ المؤثرة عمى  
، (2015-2005)خالؿ الفترة  (ABG)وبنؾ الخميج العربي  (CPA)، القرض الشعبي الجزائري (BNA)الجزائري 

 االنحدارالنموذج المالئـ ىو نموذج وجدنا  (Panel)باالعتماد عمى نماذج بناؿ  .3 و2، 1حسب مقررات بازؿ 
 .التجميعي

 وأماف البنوؾ الجزائرية محؿ الدراسة، استقرارمؤشرات لقياس  (06)واعتمدنا في الدراسة التطبيقية عمى ستة 
 البنوؾ، في حيف وجود تأثير إيجابي استقراروتوصمت الدراسة إلى أف نسبة المالءة ومردودية األصوؿ لـ تؤثر عمى 

والسيولة النقدية وتأثير سمبي لكؿ مف مؤشر القروض المتعثرة إلى  (ROA)لكؿ مف مؤشر العائد عمى األصوؿ 
 (.ROE)إجمالي القروض والعائد عمى حقوؽ الممكية 

. المالءة المالية، االستقرار الماليالبنوؾ الجزائرية، مقررات بازؿ، : الكممات المفتاحية
Résumé : 

Cette étude vise à connaitre les facteurs influençant la stabilité et la sécurité des banques 

algériennes étudiées : la Banque Nationale Algérienne (BNA), le Crédit Populaire d’Algérie(CPA) et la 

Banque du Golfe arabe (ABG) au cours de la période 2005-2015, selon les normes  Bâle 1, 2 et 3. En 

utilisant les données de panel modèle, nous avons constaté que le modèle approprié est le modèle de 

régression groupée. 

Dans l’étude pratique, six (06) indicateurs ont été adoptés pour mesurer la stabilité et la sécurité des 

banques algériennes étudiées, nous avons conclu que le ratio de solvabilité et de rentabilité des actifs 

n’affectait pas la stabilité des banques, par contre, il existe un effet positif sur le (ROA), et sur le ratio de 

liquidité actif, le ratio default et(ROE) un impact négatif.  
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 :تمهيد

يرتكز اإلصالح المصرفي عمى االىتماـ بمجموعة مف الخطوات االسترشادية المستندة إلى التوصيات  
، حيث تمـز ىذه القواعد البنوؾ بتحصيف نفسيا ضد 3والسياسات والمعايير التي جاءت بيا اتفاقية بازؿ والسيما بازؿ

االضطرابات المالية التي يمكف أف تتعرض ليا، والمخاطر المختمفة التي تجعميا غير قادرة عمى تحمؿ األزمات 
 معايير مالءة جديدة لرأس الماؿ لتقوية قدرة 3وتطرح اتفاقية بازؿ . المصرفية، ومف ثـ اإلضرار باستقرارىا المالي

الجياز المصرفي في التعامؿ مع الضغوط المالية واالقتصادية، وتحسيف إدارة المخاطر وزيادة الشفافية لتعزيز 
 .االستقرار المالي والنمو عمى المدى الطويؿ

 :إشكالية الدراسة

البنؾ الوطني : إلى أي مدى يؤدي االلتزاـ بنسبة المالءة إلى استقرار البنوؾ الجزائرية محؿ الدراسة وىي
 ؟ (2015-2005)خالؿ الفترة  (ABG)وبنؾ الخميج العربي  (CPA)، القرض الشعبي الجزائري (BNA)الجزائري 

 :فرضية الدراسة

، (BNA)البنؾ الوطني الجزائري : االلتزاـ بنسبة المالءة يؤدي إلى استقرار البنوؾ الجزائرية محؿ الدراسة وىي
 (. ABG)وبنؾ الخميج العربي  (CPA)القرض الشعبي الجزائري 

 : ولإلجابة عمى إشكالية الدراسة يتـ تقسيميا إلى ثالثة محاور ىي
 دور معايير المالءة المالية لمجنة بازؿ في تحقيؽ االستقرار المالي؛- 

 تكيؼ البنوؾ الجزائرية مع متطمبات المالءة المالية لمجنة بازؿ؛- 
 .دراسة قياسية ألثر التزاـ البنوؾ الجزائرية بمعايير المالية عمى استقرارىا المالي-

 دور معايير المالءة المالية لمجنة بازل في تحقيق االستقرار المالي: أوال

 ـ بقرار مف محافظي البنوؾ المركزية لمجموعة الدوؿ 1974نشأت لجنة بازؿ لمرقابة المصرفية في سنة 
الصناعية العشر، بعد إفالس الكثير مف البنوؾ، وذلؾ مف أجؿ اقتراح إجراءات لمتابعة البنوؾ مف أجؿ تجنيبيا أزمات 

 . مصرفية
 : ويكمف اليدؼ الرئيسي مف ىذه المجنة فيما يمي
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 فتح الحوار بيف البنوؾ المركزية لمتعامؿ مع مشكالت الرقابية المصرفية؛-
 التنسيؽ بيف السمطات الرقابية المختمفة؛-

 

 .تحفيز ومساعدة نظاـ رقابي معياري يحقؽ اآلماف لكؿ المتعامميف-

 .ومف أجؿ ذلؾ كانت اتفاقية بازؿ األولى، الثانية والثالثة
 :1اتفاقية بازل -1

 لتشترط عمى البنوؾ امتالؾ حد أدنى مف رأس الماؿ يعكس مدى مخاطرة 1998جاءت ىذه االتفاقية سنة 
 1.األصوؿ البنكية، يشمؿ معايير رأس الماؿ القائمة عمى المخاطرة لدى البنوؾ

 :ويمكف القوؿ أف اتفاقية بازؿ األولى ركزت عمى خمس جوانب أساسية
 التركيز عمى المخاطر االئتمانية؛-
 تعميؽ االىتماـ بنوعية األصوؿ وكفاية المخصصات الواجب تكوينيا؛-
 تقسيـ العالـ إلى مجموعتيف مف حيث أوزاف المخاطرة االئتمانية؛-
 وضع أوزاف ترجيحية مختمفة لدرجة األصوؿ؛-
 .وضع مكونات كفاية رأس الماؿ المصرفي-

، حيث يقصد "المالءة"ومف ىذه المؤشرات التي توصمت إلييا المجنة نجد نسب كفاية رأس الماؿ أو ما يعرؼ ب 
 : بيذه األخيرة ضماف قدرة البنؾ عمى الوفاء بالتزاماتو، ونجد فييا

وىي ما تعرؼ بنسبة كوؾ، وتتمثؿ في العالقة بيف األمواؿ الخاصة واألخطار : نسبة تغطية المخاطر- 1-1
 %.  8المحتممة جراء القروض التي يقدميا، وقد حددت ىذه النسبة بػ 

 وتسمح ىذه النسبة بمعرفة مستوى التعيدات مع مستفيد واحد أو مع مجموعة مف :نسبة توزيع المخاطر- 1-2
المستفيديف، والتي ال تتجاوز حد أقصى مثال حدد بنؾ الجزائر نسبة المخاطر الصافية المرجحة لكؿ مستفيد أقؿ أو 

 .مف األمواؿ الصافية الخاصة بالبنؾ % 25تساوي 

 :2اتفاقية بازل  -2
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 في حماية البنوؾ مف األزمات المصرفية الحادة في التسعينيات 1 عمى إثر إخفاؽ بازؿ 2جاءت اتفاقية بازؿ 
.  بإدراج  مخاطر السوؽ1996 في عاـ 1مف القرف الماضي، وارتفاع نسبة المخاطر فييا عمى الرغـ مف تعديؿ بازؿ

 .االئتماف، السوؽ ومخاطر التشغيؿ:  إلى إدارة المخاطر المصرفية بأنواعيا المختمفة2وتطرقت بازؿ

 إلى تعزيز وسالمة النظاـ المالي العالمي، وذلؾ باالرتكاز عمى تكويف رأس ماؿ كافي 2وتيدؼ اتفاقية بازؿ
  2.لمواجية المخاطر المالية المتنوعة والمتزايدة

 3:تعتمد لجنو بازؿ لتحقيؽ األىداؼ المرجوة في إطارىا الجديد عمى ثالث دعائـ أساسية، تتمثؿ فيما يمي

دراج 1 كما ىي محددة في إطار بازؿ:متطمبات دنيا لرأس المال- 2-1 ، مع تطوير ممارسات إدارة المخاطر وا 
تأخذ األىمية )مخاطر االئتماف : أساليب قياس جديدة تأخذ بعيف االعتبار ثالث مخاطر كبرى تتعرض ليا البنوؾ وىي

وىي التي تشكؿ )، والمخاطر التشغيمية ( لنسبة كوؾ1996جاءت في تعديؿ )، مخاطر السوؽ (2الكبرى في بازؿ
 .(المستحدث الرئيسي في االتفاقية

 عمى أف إشراؼ البنوؾ ليس مجرد االلتزاـ بمعدالت كمية ولكف تقديرات 2أكدت لجنة بازؿ : الرقابة اإلشرافية- 2-2
 .نوعية حوؿ كفاءة إدارة البنؾ، وقوة أنظمتو ورقابتو، وسالمة إستراتجيتو العممية، وعوائده المحتممة

وذلؾ مف خالؿ الشفافية عمى رأس الماؿ، ومدى التعرض لممخاطر مف طرؼ كؿ بنؾ، : انضباط السوق- 2-3
 .ومختمؼ الطرؽ المتبعة لقياس المخاطر حتى يكوف لمعمالء والدائنوف عمما بيا

 :3اتفاقية بازل  -3

، وما نتج عنيا مف خسائر لمبنوؾ نتيجة تعامميا 2008 عمى إثر األزمة المالية العالمية 3جاءت اتفاقية بازؿ  
 بالنسبة لمتطمبات رأس الماؿ في 3وتركزت اإلصالحات التي تضمنتيا بازؿ. بالقروض األقؿ جودة والمشتقات المالية

، وىذا يعني أف البنوؾ ممزمة بتدبير رساميؿ إضافية لموفاء  %8بدال مف  % 10.5رفع معدؿ مالءة رأس الماؿ إلى 
 4 .ـ2019تنفذ كميا عاـ أف ، عمى 2013وتنطمؽ البنوؾ في تنفيذ ىذه المتطمبات بداية مف عاـ . بيذه المتطمبات

 :تكيف البنوك الجزائرية مع متطمبات المالءة المالية لمجنة بازل: ثانيا
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باعتبار المالءة المصرفية ىي أساس السالمة المصرفية، فإف بنؾ الجزائر أولى ليا أىمية كبرى، وأعتبر رأس 
 .بمثابة مقياس أساسي ليا (األمواؿ الخاصة لمبنؾ)الماؿ 

 :1تكيف البنوك الجزائرية مع بازل -1

والمخاطر المترتبة  (األمواؿ الخاصة الصافية) ويتمثؿ معيار المالءة المصرفية في عالقة رأس الماؿ الصافي 
مف  (03) والمادة 1991 أوت 14 الصادر في 03-91مف التنظيـ  (02)المرجحة، وحسب ما نصت عميو المادة 

 والمتعمقة بتحديد القواعد الحمائية، فإف البنوؾ والمؤسسات المالية 29/11/1994 الصادرة في 94-74التعميمة رقـ 
 29وسيمت تعميمة بنؾ الجزائر الصادرة بتاريخ . (8%)ممزمة باحتراـ وبصفة دائمة، نسبة مالءة تعادؿ عمى األقؿ 

وىذا  1999  إلى ديسمبر1995 طرؽ تطبيؽ المؤشر عمى فترات قدرىا أربعة سنوات ابتدأ مف جواف1994نوفمبر 
  :حسب ما يمي

 1مراحل تطبيق كفاية رأس المال في البنوك الجزائرية وفقا التفاقية بازل  : (01)جدول رقم

 آخر أجؿ لمتطبيؽ نسبة كفاية رأس الماؿ

 1995نياية شير جواف  4%

 1996نياية شير ديسمبر 5%

 1997نياية شير ديسمبر 6%

 1998نياية شير ديسمبر 7%

 1999نياية شير ديسمبر 8%

 .03 المادة 74-94التعميمة رقـ : بنؾ الجزائر  :              المصدر

 عمى البنوؾ االلتزاـ بنسب كفاية رأس الماؿ بشكؿ 1994 المؤرخة في نوفمبر 94-74لقد فرضت التعميمة 
 .تدريجي

 :2تكييف البنوك الجزائرية مع اتفاقية بازل -2

 : مف خالؿ ما يمي2حاوؿ بنؾ الجزائر مسايرة بازؿ 



  جامعة املدية  

انعكاسات ثكيف املؤسسات املااية مع مؤشرات املالءة على الاسلترار املاول فل ااجزائر، ل:لاململلتق ااعمللم ااددول االامم  حول

لل2018 أكلحبر 24/25يحمم 
ل

72 
 

E-mail :Col.isstf@univ-medea.dz     
Site :  www.univ-medea.dz/ar/ldld  

 المدية-كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير

Tel/Fax : 00213.25.78.52.96 

 

  المتضمف الرقابة الداخمية لمبنوؾ والمؤسسات المالية؛2002 نوفمبر 14 المؤرخ في 03-02إصدار نظاـ رقـ - 

 الصادر 04-01 مميار دينار جزائري وفؽ التنظيـ رقـ 10 إلى 2014رفع الحد األدنى لرأس ماؿ البنوؾ في سنة - 
 ؛2004 مارس 04في 

 ؛2007قياـ بنؾ الجزائر بتدعيـ اإلشراؼ المصرفي، مف خالؿ تطوير اختبارات المقاومة اعتبارا مف سنة - 

 .2007 أكتوبر25 الصادرة بتاريخ 07-94تحديد أوزاف ترجيح عناصر الميزانية مف خالؿ التعميمة رقـ - 
 :3تكييف البنوك الجزائرية مع بازل -3

 ماي 25 المؤرخ في 03-09 قاـ بنؾ الجزائر بوضع النظاـ رقـ 2008عمى إثر األزمة المالية العالمية 
 .، والمتضمف القواعد الخاصة بشروط البنوؾ المتعمقة بالمخاطر عمى المنتجات المالية2009

 لتوسيع مياـ 2010أوت 26 المؤرخ في 04-10كما تـ تعزيز اإلطار المؤسساتي لإلشراؼ المصرفي بإصدار األمر 
البنؾ المركزي بتكميفو بيدؼ االستقرار المالي وتحديد ىدؼ استقرار األسعار ىدفا مف أىداؼ السياسة النقدية، كما تـ 

 .كذلؾ تحديد وقياس والرقابة عمى خطر السيولة مف قبؿ مجمس النقد والقرض، مف خالؿ عامؿ السيولة
 .الدراسة القياسية ألثر التزام البنوك الجزائرية بمعايير المالية عمى استقرارها المالي: ثالثا

بغية معرفة أثر نسبة المالءة عمى استقرار البنوؾ الجزائرية، قمنا بحساب المتغير التابع : عينة وفترة الدراسة -1
بنوؾ بنكيف عمومييف  (03)والمتغيرات المستقمة باالعتماد عمى مجموعة البنوؾ الجزائرية، حيث تكونت العينة مف 

وبنؾ الخميج العربي  (CPA)، القرض الشعبي الجزائري (BNA)البنؾ الوطني الجزائري : وبنؾ خاص أجنبي وىي
(ABG) واعتمدنا في ىذه الدراسة عمى قاعدة بيانات ،(Panel Data)  وتحتوي عمى سالسؿ زمنية مقطعية خالؿ

 .مشاىدة (33)لكؿ بنؾ، وبذلؾ فإف مجموع المشاىدات قدر بػ  (2015-2005)الفترة 

 :متغيرات الدراسة -2

 :5يمثؿ استقرار البنؾ واعتمدنا فيو عمى مؤشر األماف الذي تـ حسابو كما يمي:  المتغير التابع-2-1

 

 :مؤشرات حسب لجنة بازؿ وىي كما يمي (06)اعتمدنا في الدراسة عمى : المتغيرات المستقمة- 2-2
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  رأس المال التنظيمي إلى األصول المرجحة بالمخاطر (Capital :) وتمثؿ مؤشر لمدى كفاية رأس الماؿ
، والتي تعني مدى قدرة رأس الماؿ 3 و2 و1بالبنوؾ، أو ما يعرؼ بالمالءة المالية، والتي حددتيا اتفاقية بازؿ 

 .عمى تأميف األصوؿ التي يمكف أف تتعرض إلى خسائر

  نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض (Ratio Default:) وتمثؿ الديوف المشكوؾ في تحصيميا 
 .إلى إجمالي ما منحو البنؾ مف قروض

  العائد عمى األصول (ROA :) تحسب بقسمة العائد عمى األصوؿ التي يمتمكيا البنؾ ومدى قدرتيا وكفاءتيا
عمى توليد األرباح خالؿ فترة زمنية معينة، أي يوضح مدى نجاح البنؾ في استثمار أصولو التي يممكيا 

وكفايتيا في توجيييا نحو فرص استثمارية مربحة، ويدؿ ارتفاع ىذه النسبة عمى كفاية إدارة البنؾ في استثمار 
 .أموالو عمما أف بعض أصوؿ البنؾ ال تدر عائدا مباشرا

  العائد عمى حقوق الممكية (ROE:) وتعكس ىذه النسبة العائد الذي يحصؿ عميو المساىموف مف استثمار 
 .(االحتياطات+رأس الماؿ)أمواليـ في البنؾ، والتي تتمثؿ بقسمة صافي الربح عمى مجموع حقوؽ المساىميف 

  نفقات غير الفوائد إلى إجمالي الدخل (Hors intérêt :) وتمثؿ مصروفات البنؾ اإلدارية إلى إجمالي
 .إيراداتو، وتقيس كفاءة تشغيؿ موارد البنؾ

  نسبة األصول السائمة(Liquidité :) وتعبر عف السيولة الحاضرة في البنؾ لتمبية طمبات مودعيو أو لدواعي
 .وتشجع ىذه النسبة عمى استقرار البنؾ. التوظيؼ إلى إجمالي أصولو

  التعريؼ بالمتغيرات المستقمة المستعممة في نموذج الدراسة(:02)جدول رقم 

  المتغيراسم رمز المتغير

Y  البنؾاستقرارمؤشر األماف الذي يعبر عف  

X1  (نسبة المالءة)رأس الماؿ التنظيمي إلى األصوؿ المرجحة بالمخاطر 

X2 نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض 
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X3 العائد عمى األصوؿ 

X4 العائد عمى حقوؽ الممكية 

X5 نفقات غير الفوائد إلى إجمالي الدخؿ 

X6 نسبة األصوؿ السائمة 

  .مف إعداد الباحث بناء عمى متغيرات النموذج محؿ الدراسة:   المصدر

 (: Panel)نتائج تقدير نماذج بانل  -3

الثالثة، نموذج  (Panel)في الجدوؿ الموالي سيتـ عرض نتائج تقدير النموذج المدروس باستخداـ نماذج بانؿ 
 Fixed Effects Model) نموذج التأثيرات الثابتة ،(Pooled Régression Model (REM))االنحدار التجميعي 

(FEM)) العشوائية التأثيرات ونموذج (Random Effects Model (REM)) مف أجؿ اختيار النموذج المالئـ ،
 . لمدراسة

 الثالث لمبنوك الجزائرية محل الدراسة بانل نماذج باستخدامنتائج التقدير : (01)الجدول رقم 

  البنؾاستقرار يمثؿ مؤشر األماف الذي يعبر عف :المتغير التابع

 المتغيرات المستقمة

 طريقة التقدير

  التجميعياالنحدار

(PRM) 

 التأثيرات الثابتة

(FEM) 

 التأثيرات العشوائية

(REM) 

 (c)الثابت 
         0.192 

*** 

(         3.32) 

         0.183 
*** 

(         3.09) 

         0.192 
*** 

(         3.32) 

 
         0.095 

* 
(         1.89) 

         0.087 
*** 

(         1.71) 
         0.095 

* 
(         1.89) 

 
         0.122 -

*** 
(         2.90) 

-         0.063  
(         1.08) 

         0.122 -
*** 

(         2.90) 

 
         1.596 

*** 
(         2.88) 

         1.412 
** 

(         2.21) 
         1.596 

*** 
(         2.88) 

 
         0.425 -

*** 
(         2.78) 

-         0.496 
*** 

(         3.25) 
         0.425 -

*** 
(         2.78) 

 
         0.076 - 

(         1.42) 
-         0.067  
(         1.27) 

         0.076 - 
(         1.42) 

 
         0.198 

*** 
(         2.13) 

         0.171  
(         1.70) 

         0.198 
*** 

(         2.13) 
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 0.6563 0.7106 0.6563 معامل التحديد 
 / Fisher 8.27 7.368إختبار 

 Wald / / 49.64إختبار 

 OLS LSDV GLS طريقة التقدير 

 (01) حسب الملحق رقم STATA 15من إعداد الباحث بناء على مخرجات :  المصدر

  .على التوالي% 1، %5، %10تشير إلى مستوى المعنوية  (***) (**) (*)  

    ستودنتtقيم : (.)  

 : التاليةاالختباراتلغرض تحديد النموذج المالئـ قمنا بإجراء  : تحديد النموذج المالئماختبارات -4

وىنا يتـ  (Fisher) فيشر اختبارنعتمد عمى : المفاضمة بين النموذج التجميعي ونموذج التأثيرات الثابتة -4.1
اختبار النموذج بثابت لكؿ بنؾ مقابؿ نموذج بثابت واحد مشترؾ أي افتراض التجانس وحسب مخرجات برمجية 

(STATA 15) فقد تـ التوصؿ إلى: 

. testparm i.id 
 ( 1)  2.id = 0 
 ( 2)  3.id = 0 
 

       F(  2,    24) =    2.25 
            Prob > F =    0.1267 

 وبالتالي نقبؿ الفرض الصفري، وىي أكبر مف  (0.1267) تساوي االحتماؿ بما أف قيمة االختباروكانت نتيجة 
 . التجميعياالنحداروعميو نحكـ أف النموذج المالئـ ىو نموذج 

المتعمؽ   مضاعؼ الغرنجاختبارنعتمد عمى : المفاضمة بين النموذج التجميعي ونموذج التأثيرات العشوائية -4.2
 :فقد تـ التوصؿ إلى (STATA 15)باألخطاء الناتجة عف طريقة المربعات الصغرى وحسب مخرجات برمجية 

Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects 

        Y[id,t] = Xb + u[id] + e[id,t] 

        Estimated results: 

                         |       Var     sd = sqrt(Var) 

                ---------+----------------------------- 
                       Y |    .004401       .0663397 

                       e |   .0016979       .0412058 

                       u |          0              0 

 

        Test:   Var(u) = 0 

                  chibar2(01) =     0.00 

                          Prob > chibar2 =   1.0000 
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 وبالتالي نقبؿ الفرض الصفري، وعميو  تساوي الواحد وىي أكبر مف االحتماؿ بما أف قيمة االختباروكانت نتيجة 
 . التجميعياالنحدارنحكـ أف النموذج المالئـ ىو نموذج 

 : التجميعياالنحدارتقييم نموذج  -5

 :من الناحية القياسية -5.1

 : وجود مشكمة التعدد الخطياختبار- 5-1-1

ويدؿ ذلؾ عمى عدـ وجود مشكمة التعدد  (05)أقؿ مف  (VIF)أف قيمة  (2الممحؽ )يالحظ مف خالؿ  -
 ىذه القيمة اقترنتوقد  (0.012)كما يالحظ أف القيمة األخيرة لمجذور المميزة صغيرة وقد بمغت . الخطي

، وىذا دليؿ أيضا عمى عدـ وجود مشكمة التعدد 30وىي أقؿ مف  (21.43)بالعدد الشرطي المقابؿ ليا والبالغ 
 . الخطي

 :  الذاتياالرتباط وجود مشكمة اختبار- 5-1-2

وبما أف القيمة محصورة بيف  (1.38: )بػ (DW)بمغت قيمة  (3الممحؽ )(: DW) داربن واتسون اختبار -
 الذاتي بيف االرتباطقرار غير حاسـ بوجود مشكمة ، وبالتالي (0.05)  عند مستوى معنوية 

 .األخطاء

 بريش كودفري الختبار نالحظ أف قيمة  (3الممحؽ )مف خالؿ : Breusch-Godefry اختبار -
 ذاتي بيف لألخطاء مف رتبة أعمى ارتباط وبذلؾ نقبؿ الفرض الصفري أي ال يوجد 0.05كانت كميا أكبر مف 

 .مف األولى

  :مشكمة عدم ثبات التباين وجود اختبار- 5-1-3

 ومف خالؿ قيمة LM=10.92الختبار ثبات التبايف وجدنا قيمتو  (04الممحؽ ): Breusch-Pagan اختبار -
P-Value=0.0043 فإننا نقبؿ الفرض البديؿ والذي يقضي بعدـ ثبات تبايف األخطاء 0.01 وىي أقؿ مف 

 .أي وجود المشكمة

 : عتدالية البواقيا- 6-1-4

وبما أف   (10.92) كانت االختباروجدنا قيمة  (05الممحؽ ) مف خالؿ: Jarque-Bera اختبار -
 . وبذلؾ نقبؿ الفرض البديؿ أي أف البواقي ال تتوزع توزيعا طبيعيا0.05ىي أقؿ مف  
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( Robust Estimation)وبما أف األخطاء ال تتبع التوزيع الطبيعي، وعميو نعتمد عمى أسموب التقدير الحصيف 
 : وتحصمنا عمى النتائج التالية

 ( 06) حسب الملحق رقم STATA 15من إعداد الباحث بناء على مخرجات :  المصدر
 . على التوالي%1، %5، %10تشير إلى مستوى المعنوية  (***) (**) (*)
  ستودنتtقيم : (.) 

 :مف خالؿ النتائج المتحصؿ عمييا وجدنا: من الناحية اإلحصائية -5.2

مف التغيرات الحاصمة في متغير مؤشر األماف تفسر  (%57.70)تشير القوة التفسيرية لمنموذج المقدر إلى أف  -
  .بواسطة التغيرات الحاصمة في المتغيرات المستقمة والباقي راجع إلى عوامؿ أخرى تدخؿ ضمف حدود الخطأ

 وبذلؾ نقبؿ 0.01وىو أقؿ مف   ومف خالؿ 14.76: بػ (F)قدرت قيمة اختبار فيشر  -
وبذلؾ النموذج ككؿ  (%1)الفرض البديؿ أي يوجد معممة عمى األقؿ تختمؼ عف الصفر عند مستوى معنوية 

 . ، وعميو نحكـ عمى معنوية العالقة الخطية بيف المتغير التابع والمتغيرات المستقمةمعنوي

فنجد معنوية كؿ مف  (%1)نت معنوية معظـ المعممات المقدرة فعند مستوى معنوية إحصائية دستواختبار يظير  -
(X2  ،X3 وX6)  نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض، العائد على األصول و نسبة األصول )أي

، أما بالنسبة (العائد على حقوق الملكية)أي  (X4)فنجد معنوية  (%5)، أما عند مستوى معنوية (السائلة
نسبة )رأس الماؿ التنظيمي إلى األصوؿ المرجحة بالمخاطر )أي  (X5 وX1)لممعممات غير المعنوية فيي 

 (.و نفقات غير الفوائد إلى إجمالي الدخؿ (المالءة

 :مف خالؿ النتائج المتحصؿ عمييا وجدنا: االقتصاديةمن الناحية  -5.3

ال يظير أي أثر عمى مؤشر األماف، وىو نفسو الذي دعت إليو  (X1) (نسبة المالءة)يظير لنا أف رأس الماؿ  -
لجنة بازؿ باستمرار وأنو السبيؿ األمثؿ لتحقيؽ االستقرار في جميع البنوؾ، والبنوؾ الجزائرية تعتمد ىذا 

 

        (3.15)***     (1.34)          (2.91)***       (2.83)***      (2.34)**        (1.62)         (02.76)*** 
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 بازؿ الثانية والثالثة في الحساب اتفاقية قاـ بمحاكاة 4-10األسموب في حسابيا مع أف التنظيـ لمبنوؾ األخير 
 .6إال أف تطبيقو عمى مستوى البنوؾ يبقى مؤجال 

ليا تأثير سمبي عمى مؤشر األماف وىو ما  (X2)يظير لنا نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض  -
 مؤشر األماف بػ انخفاض بوحدة واحدة يؤدي إلى ارتفاعويتماشى مع النظرية االقتصادية، حيث أف 

 .، فالديوف غير المسددة تعتبر خسائر لمبنؾ وبالتالي تراجع في رأسماؿ(0.122)

 بوحدة واحدة ارتفاعولو تأثير إيجابي عمى مؤشر األماف، حيث  (X3)كما يظير لنا أف العائد عمى األصوؿ  -
 األمثؿ ألصوؿ البنؾ يؤدي إلى ارتفاع ربحيتيا، فاالستعماؿ، (1.596)يؤدي إلى ارتفاع مؤشر األماف بػ 

 . لمواجية الخسائر المتوقعة وغير المتوقعة في المستقبؿاحتياطاتوتكويف 

 بوحدة واحدة ارتفاعولو تأثير سمبي عمى مؤشر األماف، حيث أف  (X4) ويظير لنا العائد عمى حقوؽ الممكية  -
 االستدانة، ويفسر ذلؾ أف تكمفة األمواؿ الخاصة أكبر مف تكمفة (0.425) مؤشر األماف بػ انخفاضيؤدي إلى 

لما يتحممو المساىميف مف مخاطر عكس الدائنيف، وعميو فإنيـ يتحصموف مقابؿ ذلؾ عمى عوائد مرتفعة، 
 األرباح المحتجزة التي تضـ رأسماؿ البنؾ الذي يدعـ انخفاضوعميو فإف ارتفاع األرباح الموزعة يؤدي إلى 

 .االستقرار

ال يظير أي أثر عمى مؤشر األماف، وبالتالي  (X5)يظير لنا أف مؤشر نفقات غير الفوائد إلى إجمالي الدخؿ  -
 . أف حجـ النفقات اإلدارية التي تتـ داخؿ البنؾ إلى غير مؤثرة عمى إجمالي الدخؿ

 بوحدة ارتفاعولو تأثير إيجابي عمى مؤشر األماف، حيث أف  (X6)ويظير لنا مؤشر نسبة األصوؿ السائمة  -
 وأماف البنوؾ وتشير الستقرار، وتعتبر السيولة عامال ميـ (0.198) مؤشر األماف بػ ارتفاعواحدة يؤدي إلى 

إلى قدرة البنؾ عمى تحمؿ الصدمات في ميزانيتيا، فيعتبر تصفية األصوؿ أو بيعيا مكمؼ لمبنؾ وعميو زيادة 
 .3 بازؿاتفاقيةنسبة األصوؿ السائمة في ميزانية البنؾ يشجع االستقرار واألماف، وقد تزايد ىذا الدور في 

 نتائج الدراسة: رابعا
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البنؾ : محؿ الدراسة وىي وأماف البنوؾ الجزائرية استقرارىدفت الدراسة لمعرفة تأثير المالءة المالية عمى 
-2005)خالؿ الفترة  (ABG)وبنؾ الخميج العربي  (CPA)، القرض الشعبي الجزائري (BNA)الوطني الجزائري 

 :، ويمكف تمخيص نتائج البحث كما يمي(2015

 بيف اختالفات التجميعي، وعميو ال توجد االنحدارالنموذج المالئـ ىو نموذج ( Panel)باستخداـ نماذج بانؿ  -
 .البنوؾ الثالثة في تطبيؽ مقررات بازؿ

القروض المتعثرة إلى إجمالي  وأماف البنوؾ وىي مؤشر استقرارأظيرت الدراسة تأثير بعض المؤشرات عمى  -

، ولـ يظير تأثير كؿ مف القروض، العائد على األصول، نسبة األصول السائلة والعائد على حقوق الملكية
ونفقات غير الفوائد إلى إجمالي  (نسبة المالءة)رأس الماؿ التنظيمي إلى األصوؿ المرجحة بالمخاطر مؤشر 
 .الدخؿ

 الثالث  نماذج بانلباستخدامالتقدير : (01)الممحق رقم 

 تقدير النموذج التجميعي: (01)الجدول رقم 
. * Pooled OLS estimator 
. reg $ylist $xlist 

 
      Source |       SS           df       MS      Number of obs   =        33 

-------------+----------------------------------   F(6, 26)        =      8.27 

       Model |  .092424511         6  .015404085   Prob > F        =    0.0000 

    Residual |  .048405981        26  .001861769   R-squared       =    0.6563 

-------------+----------------------------------   Adj R-squared   =    0.5770 

       Total |  .140830493        32  .004400953   Root MSE        =    .04315 

 
------------------------------------------------------------------------------ 

           Y |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

          X1 |   .0947771   .0501866     1.89   0.070    -.0083831    .1979372 

          X2 |  -.1223063   .0421557    -2.90   0.007    -.2089585   -.0356541 

          X3 |   1.596462   .5536998     2.88   0.008     .4583161    2.734609 

          X4 |  -.4250364   .1529571    -2.78   0.010    -.7394442   -.1106285 

          X5 |  -.0757121   .0534291    -1.42   0.168    -.1855372    .0341129 

          X6 |    .197602   .0929117     2.13   0.043     .0066192    .3885848 

       _cons |   .1917094   .0578238     3.32   0.003     .0728509    .3105678 

------------------------------------------------------------------------------ 

 تقدير نموذج التأثيرات الثابتة: (02)الجدول رقم 
. reg Y X1 X2 X3 X4 X5 X6 i.id 
 
      Source |       SS           df       MS      Number of obs   =        33 
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-------------+----------------------------------   F(8, 24)        =      7.37 

       Model |  .100080511         8  .012510064   Prob > F        =    0.0001 

    Residual |  .040749981        24  .001697916   R-squared       =    0.7106 

-------------+----------------------------------   Adj R-squared   =    0.6142 

       Total |  .140830493        32  .004400953   Root MSE        =    .04121 

 
------------------------------------------------------------------------------ 

           Y |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

          X1 |   .0873519   .0510859     1.71   0.100    -.0180841     .192788 

          X2 |  -.0631338   .0584424    -1.08   0.291     -.183753    .0574854 

          X3 |   1.411809   .6381712     2.21   0.037     .0946883    2.728929 

          X4 |  -.4960598   .1526648    -3.25   0.003    -.8111444   -.1809751 

          X5 |  -.0665058   .0525271    -1.27   0.218    -.1749163    .0419047 

          X6 |   .1712953   .1008686     1.70   0.102    -.0368873    .3794779 

             | 

          id | 

        CPA  |   .0068624   .0254375     0.27   0.790    -.0456381    .0593629 

        AGB  |   .0641131   .0305592     2.10   0.047      .001042    .1271842 

             | 

       _cons |   .1589581   .0589387     2.70   0.013     .0373146    .2806017 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 تقدير نموذج التأثيرات العشوائية: (03)الجدول رقم 
Random-effects GLS regression                   Number of obs     =         33 
Group variable: id                              Number of groups  =          3 

 
R-sq:                                           Obs per group: 

     within  = 0.3934                                         min =         11 

     between = 0.9669                                         avg =       11.0 

     overall = 0.6563                                         max =         11 

                                                Wald chi2(6)      =      49.64 

corr(u_i, X)   = 0 (assumed)                    Prob > chi2       =     0.0000 

theta          = 0 

------------------------------------------------------------------------------ 

           Y |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

          X1 |   .0947771   .0501866     1.89   0.059     -.003587    .1931411 

          X2 |  -.1223063   .0421557    -2.90   0.004    -.2049299   -.0396827 

          X3 |   1.596462   .5536998     2.88   0.004     .5112307    2.681694 

          X4 |  -.4250364   .1529571    -2.78   0.005    -.7248268    -.125246 

          X5 |  -.0757121   .0534291    -1.42   0.156    -.1804313     .029007 

          X6 |    .197602   .0929117     2.13   0.033     .0154984    .3797057 

       _cons |   .1917094   .0578238     3.32   0.001     .0783769    .3050419 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

     sigma_u |          0 

     sigma_e |  .04120577 

         rho |          0   (fraction of variance due to u_i) 

------------------------------------------------------------------------------ 
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 . الكشف عن مشكمة التعدد الخطياختبارات(: 02)الممحق رقم 

 (VIF) تضخم التباين  اختبار(: 01)الجدول رقم 

vif 

    Variable |       VIF       1/VIF   

-------------+---------------------- 

          X2 |      3.66    0.273042 

          X5 |      3.39    0.294593 

          X4 |      2.03    0.491784 

          X6 |      1.66    0.600908 

          X3 |      1.62    0.618784 

          X1 |      1.08    0.927540 

-------------+---------------------- 

    Mean VIF |      2.24 

 

  الجذور المميزةاختبار(: 02)الجدول رقم 

                           Cond 

        Eigenval          Index 
--------------------------------- 

    1     5.5335          1.0000 

    2     0.5999          3.0371 

    3     0.3977          3.7301 

    4     0.2590          4.6225 

    5     0.1109          7.0626 

    6     0.0869          7.9806 

    7     0.0120         21.4335 

--------------------------------- 

 Condition Number        21.4335  

 Eigenvalues & Cond Index computed from scaled raw sscp (w/ intercept) 

 Det(correlation matrix)    0.1110 
 

 

 

 . الذاتياالرتباط الكشف عن مشكمة اختبارات(: 03)الممحق رقم 

estat dwatson 

Durbin-Watson d-statistic( 7, 33) =  1.384443 

 
. estat bgodfrey,lags(1/5) 

Breusch-Godfrey LM test for autocorrelation 

--------------------------------------------------------------------------- 

    lags(p)  |          chi2               df                 Prob > chi2 

-------------+------------------------------------------------------------- 

       1     |          2.925               1                   0.0872 

       2     |          4.415               2                   0.1100 

       3     |          4.685               3                   0.1964 
       4     |          6.565               4                   0.1607 
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       5     |          7.970               5                   0.1579 

--------------------------------------------------------------------------- 

                        H0: no serial correlation 

 

 . الكشف عن مشكمة تبات التبايناختبارات(: 04)الممحق رقم 

estat hettest 

 
Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity  

         Ho: Constant variance 

         Variables: fitted values of Y 

 
         chi2(1)      =     4.88 
         Prob > chi2  =   0.0272 

 

  الكشف عن إعتدالية البواقياختبارات(: 05)الممحق رقم 

 
jb resid 

Jarque-Bera normality test:  10.92 Chi(2)  .0043 

Jarque-Bera test for Ho: normality: 

 

 

 (Robust Estimayion)أسموب التقدير الحصين : (06)الممحق رقم 

 
. regress Y X1 X2 X3 X4 X5 X6, vce(robust) 

 
Linear regression                               Number of obs     =         33 

                                                F(6, 26)          =      14.76 

                                                Prob > F          =     0.0000 

                                                R-squared         =     0.6563 

                                                Root MSE          =     .04315 

------------------------------------------------------------------------------ 

             |               Robust 

           Y |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 

          X1 |   .0947771   .0709842     1.34   0.193    -.0511331    .2406873 

          X2 |  -.1223063   .0420407    -2.91   0.007    -.2087222   -.0358904 

          X3 |   1.596462   .5645132     2.83   0.009     .4360889    2.756836 

          X4 |  -.4250364   .1817325    -2.34   0.027    -.7985928   -.0514799 

          X5 |  -.0757121   .0468064    -1.62   0.118     -.171924    .0204998 

          X6 |    .197602   .0715389     2.76   0.010     .0505518    .3446523 

       _cons |   .1917094   .0608046     3.15   0.004     .0667237     .316695 

------------------------------------------------------------------------------ 

 
 

 :مراجع وهوامش البحث
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  (03زل با لجنة مقررات)البنكية  الصدمات لتالفي نموذجا االحترازية األنظمة
  عليش فطيمة.عامر كمال                               ط د. د

 جامعة يحي فارس بالمدية
:  ممخص

 نظام أي فإن لذا المتوقعة غير الصدمات مواجية عمى المالي النظام قدرة بمدى أساسا ييتم المالي االستقرار
 يتم التي الضخمة واالجتماعية االقتصادية ونظرا لمكمفة. موارده توزيع ضمان في استمر إذا مستقرا يعتبر متكامل مالي
الرقابية،  والجيات المركزية البنوك أىداف مقدمة في يظل االستقرار المالي تحقيق فإن المالية، األزمات جراء تكبدىا

دارة تمك الصدمات التي تتعرض ليا البنوك، وذلك من أجل 3وتعتبر لجنة بازل   من المعايير العالمية لمواجية وا 
 .تعميق مالءة البنوك واالرتقاء بأساليب إدارة المخاطر مع ضمان استقرار النظام المالي

.3البنوك، االستقرار المالي، بازل : الكممات المفتاحية  

Abstract:  

Financial stability is primarily concerned with the extent to which the financial system is able to 

cope with unexpected shocks, so any integrated financial system is considered stable if it continues to 

ensure the distribution of its resources. In view of the huge economic and social costs incurred by 

financial crises, financial stability remains the primary objective of central banks and regulators. Basel III 

is a global standard for addressing and managing these shocks to banks in order to deepen banks solvency 

and improve management practices. Risk while ensuring the stability of the financial system. 

Keywords: Banking, Financial Stability, Basel III 
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: مقدمة

 بيا البنوك الرئيسي المتسبب كان والذي الماضية، الثالثة األعوام خالل العالم عاشيا التي المالية األزمة بعد
 بازل لجنة البنوك، فقامت عمل تنظم التي الدولية والقواعد القوانين في النظر إعادة من بد ال كان المالية، والمؤسسات

عادة تعديميا بيدف  وذلك03بازل  لجنة مقررات بدراسة  المالية، األزمة ىذه أدت إلى التي العوامل لتغطية تنظيميا، وا 
بشأن إدارة البنوك في محاولة لجعل ىذه الصناعة أكثر قدرة عمى مواجية . المصرفية لمرقابة بازل لجنة أعمنت فقد

، ومن بينيا الجزائر التي عممت عمى 3األزمات، وىي عبارة عن حزمة جديدة من المعايير التنظيمية سميت بازل 
اتخاذ إجراءات وترتيبات نقدية وسن قوانين احترازية من شأنيا أن تضبط عمميات استخدام الموارد المالية المتوفرة لدى 

. البنوك التجارية وتحد من المخاطر التي تتربص بيا وبالتالي تحقيق االستقرار المالي

: وبناءا عمى ما سبق يمكن طرح اإلشكالية التالية
 ؟3ما هي أهم اإلجراءات المتخذة من طرف بنك الجزائر لتطبيق اتفاقية بازل  

: والتي سنحاول اإلجابة عمييا من خالل المحاور التالية

 اإلصالحات الواردة فيها و 03بازل :المحور األول 
 (3)الركائز األساسية التفاقية بازل: المحور الثاني 
 في الجزائر  3اإلجراءات المتخذة لتطبيق اتفاقية بازل: المحور الثالث
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 اإلصالحات الواردة فيها و 03بازل :المحور األول

  (3)تعريف وأهداف لجنة بازل: أوال

(: 3)تعريف لجنة بازل .1

عبارة عن مجموعة شاممة من التدابير والجوانب اإلصالحية المصرفية التي ":بأنيا (3)يمكن تعريف لجنة بازل 
دارة المخاطر في القطاع المصرفي  "طورتيا لجنة بازل لمرقابة عمى المصارف لتعزيز اإلشراف وا 

(: 3)أهداف لجنة بازل  .2
 1:إلى (3)تيدف لجنة بازل

. تحسين قدرة القطاع المصرفي عمى إستعاب الصدمات واألزمات الناتجة عن ضغوط مالية واقتصادية-
. تحسين إدارة المخاطر وحوكمة المصارف-
. تعزيز الشفافية واإلفصاح في المصارف عمى مستوى العالم-

 3اإلصالحات الواردة في اتفاقية بازل:ثانيا

 انبثق عن اجتماع لجنة بازل بمقر بنك التسويات الدولية تعديالت جديدة عرفت باسم 12/09/2010بتاريخ 
 في كوريا الجنوبية، وتيدف ىذه 12/11/2010، وقد تمت المصادقة عمييا من قبل مجموعة العشرين بتاريخ 3بازل

التعديالت الجديدة إلى زيادة متطمبات رأس المال في القطاع البنكي، وىو ما يمزم البنوك من جية بزيادة رؤوس أمواليا 
 سنوات عمى مراحل، وأيضا احتفاظيا برأس مال ذي نوعية جيدة بما يمكنيا من تحصين نفسيا من األزمات 08خالل 

 2.في المستقبل ومواجيتيا دون تدخل البنك المركزي أو الحكومة قدر اإلمكان

 3: في3وتتمثل اإلصالحات الواردة في اتفاقية بازل

وىو من المستوى األول ويتألف  )رأس مال أساسي( باالحتفاظ بقدر من رأس المال الممتاز يعرف باسمإلزام البنوك - 
بزيادة عن . عمى األقل من أصوليا التي تكتنفيا المخاطر% 4.5 من رأس المال المدفوع واألرباح المحتفظ بيا ويعادل

. 2 وفق اتفاقية بازل %2النسبة الحالية والمقدرة ب
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من األصول، أي أن البنوك يجب أن تزيد  2,5 %تكوين احتياطي جديد منفصل يتألف من أسيم عادية ويعادل- 
وفى حالة  %7كمية رأس المال الممتاز الذي تحتفظ بو لمواجية الصدمات المستقبمية إلى ثالث أضعاف ليبمغ نسبة 

يمكن لمسمطات المالية أن تفرض قيودًا عمى توزيع البنوك لألرباح عمى  %7انخفاض نسبة األموال االحتياطية عن 
المساىمين أو منح المكافآت المالية لموظفييم، ورغم الصرامة في المعايير الجديدة إال أن المدة الزمنية لتطبيق ىذه 

 .جعمت البنوك تتنفس الصعداء 2019 المعايير والتي قد تصل إلى عام

وبموجب االتفاقية الجديدة ستحتفظ البنوك بنوع من االحتياطي لمواجية اآلثار السمبية المترتبة عمى حركة الدورة - 
، مع توافر حد أدنى من )حقوق المساىمين(  من رأس المال األساسي%2.5االقتصادية بنسبة تتراوح بين صفر و 

واالستثمار جنبًا إلى مصادر التمويل المستقرة لدى البنوك وذلك لضمان عدم تأثرىا بأداء دورىا في منح االئتمان 
. جاه العمالء تجنب، مع توافر نسب محددة من السيولة لضمان قدرة البنوك عمى الوفاء بالتزاماتيا

وعدم احتساب الشريحة الثالثة في معدل %6إلى  %4رفع معدل المستوى األول من رأس المال اإلجمالي الحالي من -
وصوال إلى بداية   2013كفاية رأس المال، ومن المفترض أن يبدأ العمل تدريجيًا بيذه اإلجراءات اعتبارًا من يناير عام

  . 2019  وتنفيذىا بشكل نيائي في عام2015 العمل بيا في عام

إن النقطة المحورية لإلصالح المقترح ىي زيادة نسبة كفاية رأس  :متطمبات أعمى من رأس المال وجودة رأس المال- 
 وتركز اإلصالحات المقترحة أيضًا عمى جودة رأس المال إذ أنيا تتطمب قدرًا أكبر  10.5 % إلىحالياً   %8المال من

. من رأس المال المكون من حقوق المساىمين في إجمالي رأس مال البنك

تشمل ىذه الحزمة من اإلصالحات أيضًا اعتماد مقاييس جديدة بخصوص السيولة ال زالت تستوجب الحصول عمى -
الموافقة من طرف قادة دول مجموعة العشرين، حيث سيتعين عمى البنوك تقديم أدوات أكبر لمسيولة، مكونة بشكل 

 .أساسي من أصول عالية السيولة مثل السندات

 (3)الركائز األساسية التفاقية بازل: المحور الثاني

، ولكن عدلت عمى مكونات نسبة كفاية رأس المال 2 إال أنيا لم تبمغ اتفاقية بازل 3بالرغم من تسميتيا باتفاقية بازل 
وأضافت بعض المعايير الجديدة الخاصة بالسيولة، وبسبب األثر الكبير ليذه التعديالت والمعايير الجديدة عمى البنوك 
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ويمكن أن نسمط الضوء عمى . 3 لاللتزام بمقررات بازل 2019 ولغاية 2012 فترة زمنية تمتد من 3فقد أتاحت بازل 
 : من خالل الشكل التالي3الركائز األساسية التفاقية بازل 

( 3)يمثل الركائز األساسية التفاقية بازل:(1)الشكل رقم

 بازل 

التدابير االحترازية الكليةالتدابير ا حترازية الج  ية

        
                     

            
                   

       

              
      

            

                         
"LCR" 

                          
"NSFR" 

                

             
       

             

       

              ط

                     
     

 
 80 سمماني ىناء، مرجع سابق، ص :المصدر

 :الجزئية االحترازية التدابير .1
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 تسيير المصرفية، الرقابة تحسين والسيولة، المال رأس تعزيز عمى األولى بالدرجة بازل اتفاقية ركزت
 .المالية و االتصاالت الشفافية المخاطر،الحوكمة،

 :المال رأس -
 لتأمين استمرارية األساسية المعايير من المصارف في المال رأس ومستوى نوعية ن  أ2008-2007 أزمة بينت
 أعمى متطمبات المصارف عمى  تفرض3بازل  اتفاقية فإن السبب وليذا لمتصرف، المالية المالءة وضمان النشاط
  .المال لرأس وجودة
 :نوعيته وتحسين التنظيمي المال رأس زيادة -
 فمن لذا المال، رأس من أكبر كمية إلى بحاجة المصرفية القطاع ن أ المالية األزمة بينت :المال رأس زيادة . أ

 األدنى الحد من بكثيرأعمى  وىو% 4.5إلى  المال لرأس الدنيا المتطمبات  زيادة3لبازل  المبادئ األساسية
 يساوي حين في( %6 إلى الشريحة األولى المال لرأس األدنى الحد زيادة سيتم وبالمثل 2 بازل حسب 2%
 ىناك ستكون المستقبل التوتر في فترات مع التعامل وبصدد ذلك إلى وباإلضافة ( 2بازل إطار ضمن 4%

 "Volant de conservation"التقمبات الدورية لمواجية التحوط مال رأس ،يسمى ما لتممك لممصارف حاجة
 عممياتو لدعم الالزم المال رأس في تقديم باالستمرار لممصرف مما يسمح المساىمين من حقوق% 2.5ويمثل
 عمى %7 الواقع في تكون لحقوق المساىمين الكمية المتطمبات العادية األوقات ففي لذا الضغط، أوقات في

. ذكره تم ما يمخص التالي والجدول 4.األقل

 3التحوط وفق مقررات بازل  مال ورأس المال رأس متطمبات:(1)الجدول رقم 

-حقوق المساهمين 
 -1الشريحة 

رأسمال الشريحة 
 األولى

إجمالي رأس 
 المال

 %8 %6 %4.5 الحد األدنى

 %2.5 رأسمال التحوط

حدود رأسمال التحوط 
 للتقلبات الدورية

0%-2.5% 
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رأسمال + الحد األدنى
 -3بازل -التحوط

7% 8.5% 10.5% 

% 8% 4% 2 2بازل 
 

عمى النظام المصرفي اإلسالمي مداخمة ضمن 3تأثير مقررات لجنة بازل مفتاح صالح، رحال فاطمة، :المصدر
 10-9النمو والعدالة واالستقرار من منظور إسالمي أيام : المؤتمر العالمي التاسع لالقتصاد والتمويل اإلسالمي

. 11 ،إسطنبول،تركيا ، ص 2013سيبتمبر
وفق اتفاقية - %2نالحظ من خالل الجدول أعاله أنو تم رفع الحد األدنى لنسبة رأس المال األولي من 

من األصول والتعيدات  %2.5 مضافًا إليو ىامش احتياطي آخر يتكون من أسيم عادية نسبتو %4.5إلى -2بازل
، وقد تم كذلك رفع معدل مالئمة رأس المال إلى %7الستخدامو في مواجية األزمات مما يجعل المجموع يصل إلى 

.  وىذا يعني أن البنوك ممزمة بتدبير رساميل إضافية لموفاء بيذه المتطمبات%8بدال عن 10.5%
 :المال رأس جودة تحسين . ب

  :الخسائر استيعاب عمى قدرتيا لتعزيز المصارف لدى المال رأس نوعية تحسين  إلى3  بازل اتفاق ييدف
 .)والرصيد المنقول احتياطات عادية، أسيم( المساىمين حقوق المال لرأس األول المستوى عمى الغالبة الحصة -
  .منو واحدة فئة مع المال لرأس الثاني المستوى وتبسيط موائمة -
 المؤجمة لمفروق الضريبية األصول األقمية، حقوق )األساسي المال رأس قاعدة( المساىمين حقوق من الخصم -

 .المالية المؤسسات في واالشتراكات المؤقتة
 .اليجينة المبتكرة المنتجات من تدريجي استبعاد مع األساسي المال رأس في المؤىمة المالية األدوات تقييد -
 ركزت اتفاقية المختمفة، المخاطر مواجية عمى وقدرتيا البنوك مالءة من الرفع بيدف :البنوك مالءة تدعيم -

 5:التالية النقاط عمى الثالثة بازل

 البنوك، في األموال الخاصة نوعية وتحسين رفع  عمى03بازل مقررات نصت : الخاصة األموال وجودة قيمة زيادة-
 جوىرية تغييرات إدخال تم الضغط، وليذا فترات في التسيير في والتحكم الخسائر امتصاص عمى قدرتيا لتعزيز وذلك
 الخاصة؛ األموال رؤوس تعريف عمى
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 من ، 1 تتكون الشريحة كما .لمبنك الصمبة النواة وتعتبر الموزعة، غير واألرباح العادية األسيم قيمة وىي: 1الشريحة
 ىذه في تصنيفيا تستوفي شروط أخرى مالية أدوات أية إلى إضافة المعمنة، كاالحتياطات أخرى ممكية حقوق أية

 :تم بحيث . اإلضافية1بالشريحة وسميت الشريحة

 4.5إلى % 2من  األولى الفئة متطمبات رفع%. 
  2019في أفق % 2.5تدعيم شبكة األمان خالل اقتراح ىامش لممحافظة عمى رأس المال بنسبة .
  2019في أفق % 7مستوى األموال الخاصة بنسبة .
  2019 إلى 2013يكون التطبيق بفترة انتقالية من .

 وتسمى باألموال الخاصة المكممة وتضم احتياطات إعادة التقييم والمخصصات العامة لخسائر الديون :2الشريحة
الخ، وبشكل عام تحوي مختمف األدوات المستعممة لجمب الديون ورأس المال المستوفاة لمشروط المنصوص عمييا ...

، أما ما تمثمو ىذه الشريحة من قيمة األصول مرجحة بأوزان المخاطر فسوف تنخفض بشكل تدريجي 3في اتفاقية بازل 
  2015.6ابتداء من سنة % 2حتى تستقر عند 

 من قيمة األصول المرجحة بأوزان المخاطر 1تطور نسبة النواة الصمبة والشريحة : ( 2)الجدول رقم

       2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

                   2 3.5 4 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 

 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1 2   ض      1         حي  

 6 6 6 6 6 5.5 4.5 4 1         حي  

 2 2 2 2 2 3 3.5 4 2         حي  
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، مجمة العموم االقتصادية وعموم  وأثرها المحتممة عمى النظام المصرفي الجزائري3إتفاقية بازل  نجار حياة، :المصدر
. 281، ص 2012، جامعة فرحات عباس، سطيف، 3التسيير، العدد 

الكمية  االحترازية التدابير .2
 يمتد خطر مواجية إلى ييدف الذي "الكمي االحترازي البعد"ىو المال لرأس الجديد التنظيمي اإلطار من الثاني العنصر

 اإلطار ىذا ضمن لذا االقتصاد الكمي استقرار يزعزع قد الذي المالي النظام اضطراب خطر بمعنى برمتو، النظام إلى
 :ىما أمرين استيفاء من البد
 .االقتصادية الدورة تقمبات من الحد -
 .النظامية األىمية ذات وخاصة المالية لممؤسسات المشترك والتعرض الترابط في النظر -

 :Procyclicité:االقتصادية الدورة تقمبات . أ

إلى  تستند صيغة لتنفيذ اقتراحا وضعت فقد الدورية التقمبات لمعالجة مختمفة أساليب لدراسة المجنة تسعى
 IASBالدولية  المحاسبية المعايير مجمس من اإلصالحية الجيود ىذه في والمشاركة المتوقعة، الخسائر مخصصات

 المال رأس مخازن :Volants de fonds propres 

 مال رأس مخزون بخمق الجيدة األوقات في المصارف قيام ىو الجديد التنظيمي اإلطار في األساسية العناصر من
. المالي في النظام الدورية التقمبات تخفيض ىدف تحقيق في يساىم المخزون ىذا تدىور الوضع، إذا تعبئتو يمكن
 المخصصات :Provisionnement 

المتعمقة  القضايا بعض لمعالجة الدولية المحاسبة مجمس لمساعدة التوجييية المبادئ من مجموعة المجنة نشرت
. Juste valeur» العادلة، القيمة وقياس بالمخصصات

 Risque systémique et interdépendance: والترابط النظامية المخاطر . ب

 8 8 8 8 8 8 8 8        ك       ك     

نسبة االقتطاعات من 
 1الشريحة 

 - -20 40 60 80 100 100 
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واالقتصاد  المالي النظام داخل صدمات إلى النظامية األىمية ذات المصرفية المؤسسات بين المفرط الترابط يؤدي
 وتعمل المجنة األدنى، معايير الحد تتجاوز التي الخسائر استيعاب عمى القدرة تممك أن المؤسسات ىذه عمى يتعين لذا
 رأس بين متطمبات الجمع من المؤسسات يمكن ليذه بالنسبة متكامل منيج تطوير عمى المالي اإلستقرار مجمس مع

عادة المشروط المال رأس اإلضافية، المال  7.الديون تصنيف وا 
 :السيولة.3

 ولكنيا منفصمة أىداف لتنفيذ تنظيميين معيارين بازل لجنة وضعت األزمة، خالل لوحظت التي الضغوط لمواجية
 .سيولة أزمة من المصارف لحماية النسب ىذه وتيدف الدولي الصعيد عمى متكاممة

 
 ييدف ىذا المعيار إلى ضمان أ ن المصرف لديو مستوى كاف من األصول : نسبة السيولة قصيرة األجل

 يوما في حالة وجود صعوبات مالية 30عالية الجودة يمكن تحويميا إلى نقد لتغطية احتياجاتيا خالل فترة 
.  8خطيرة، عمى أساس سيناريو محدد من المسؤولين اإلشرافيين

: وتكتب النسبة بالشكل التالي

=                   ألج 
 ألص ال          ئ            جل   

 100≤ جمم ع                            ى    30      

 فيي لقياس السيولة المتوسطة والطويمة األمد، واليدف منيا أن يتوفر  :نسبة السيولة الهيكمية طويمة األجل
 9.لمبنوك مصادر تمويل مستقرة ألنشطتيا

: وتكتب النسبة بالشكل التالي

=       ألج               هل ك    
   غ    م               ح

 100≤      غ      ب    م           
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 Leverage Ratio: فع المالينسبة الر-4

نسبة جديدة تيدف لوضع حد أقصى لتزايد نسبة الديون في النظام المصرفي، وىي نسبة بسيطة، كما أن ىي 
المخاطر التي ال تستند إلى نسبة الرفع المالي تستكمل متطمبات رأس المال عمى أساس المخاطر، وىي تقدم ضمانات 

 وىذه .إضافية في وجو نماذج المخاطر ومعايير الخطأ، وتعمل كمعيار إضافي موثوق لمتطمبات المخاطر األساسية
 10%. 3 النسبة يجب أن ال تقل عن

  في الجزائر3اإلجراءات المتخذة لتطبيق اتفاقية بازل : المحور الثالث

 لجنة معايير لتطبيق العالمي التوجو ضمن الجزائرية المالية والمؤسسات البنوكوضع  إلى النقدية السمطات سعت
البنوك  في تسيير قواعد لمحذر من مجموعة في تمثمت والتي القواعد، أو التدابير من مجموعة إقرار خالل من بازل
. المصرفي النشاط لممارسة المناخ المالئم وتوفير المصرفية، المينة تنظيم إلى تيدف

ىي مجموعة من المقاييس اإلدارية التي يجب احتراميا من  "(القواعد االحترازية) قواعد الحذر ويمكن تعريف
طرف البنوك التجارية وذلك من أجل الحفاظ عمى أمواليا الخاصة، وضمان مستوى معين من السيولة ومالءتيا المالية 

 11".تجاه المودعين

 يضمن ، الذي3بازل  المسمى المصرفي اإلصالح تنفيذ إلى الرامية األشغال في، 2011شرع بنك الجزائر منذ 
 إلى ىذا اإلصالح وييدف المصرفي، االستقرار وعدم المالية األزمة مواجية في بازل لجنة طرف من المتخذة التدابير
 خطر من االقتصادية، والحد أو المالية الضغوط عن الناتجة الصدمات تحمل عمى المصرفي القطاع قوة تحسين
 قواعد الوقت نفس وتعزز في متنوعة، اإلطار ىذا في بازل لجنة نشرتيا التي فالتدابير الحقيقي، االقتصاد إلى امتدادىا
 مطابقة ولضمان مخاطر نظامية، تكون تفادي إلى الرامية الكمية حترازيةاإل واألدوات لمبنوك، الجزئي االحترازي التتبع
 لإلصالحين األولوية إعطاء مع تدريجية مقاربة الجزائر بنك اعتمد المعايير، ىذه مع الجزائري االحترازي اإلطار
:   ومن بين اإلجراءات المتخذة ىي.12القصير المدى عمى السيولة ونسبة الخاصة باألموال المتعمقين 3 لبازل الكبيرين
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تماشيا مع تداعيات األزمة المالية وبغية تعزيز صالبة النظام المصرفي : رفع الحد األدنى لرأس المال -
 القاضي برفع الحد األدنى لرأس 2008 ديسمبر 23 الصادر في 04-08الجزائري فقد تم  إصدار النظام رقم 

.  مميار دج3.5 مميار دج، والمؤسسات المالية إلى 10مال البنوك إلى 
 2011 ماي 24 المؤرخ في 04-11عمل بنك الجزائر عمى إصدار النظام رقم : فرض نسبة السيولة -

. 13والمتضمن تعريف وقياس وتسيير ورقابة خطر السيولة
 الذي 14 2011 نوفمبر 28 المؤرخ في 08-11إصدار نظام الرقابة الداخمية لمبنوك والمؤسسات المالية رقم  -

. 2002 نوفمبر 04 المؤرخ في 03-02يمغي أحكام النظام رقم 
 2014 فيفري 16 المؤرخ في 01-14إصدار نظام نسب المالءة المطبقة عمى البنوك والمؤسسات المالية رقم  -

 15: وذلك من خالل
 تغطي قاعدية خاصة من أموال أمان، تتكون وسادة وسادة، تدعى تشكل أنإلزام البنوك والمؤسسات المالية  -

  .مخاطرىا المرجحة  من % 2.5

: ومنو معامل المالءة يساوي

=        الء  
 أل        ص           

 9.5≤          ض+        م      ×12.5+           ×12.5

 األوضاع  تقمب  في حالة  قروضيا  محفظة  ىشاشة  لتقييم  بمحاكاة أزمة .لماليةو المؤسسات ا البنوك قيام -
. المقابمة  األطراف  نوعية  تدىور  أو 

  المتعمقة بييكل أمواليا  والنوعية  المعمومات الكمية  بنشر  والمؤسسات المالية  أن تقوم  البنوك  عمى  يجب
  أمواليا الخاصة  مالءمة  ومدى  لممخاطر  تعرضاتيا  اطر ومستوىلمخا  تسيير  مجال  وممارساتيا في  الخاصة
المتعمقة بأنشطتيا   المعمومات األساسية  نشر  و، كذا المالية ووضعيتيا  ونتائجيا  ليا  المتعرض  لممخاطر
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: خاتمة

لكي تستطيع المؤسسات المالية وعمى رأسيا البنوك القيام بميمة االستقرار المالي واالستمرار فييا بنجاح وتجنب 
األزمات المالية بأنواعيا، البد من االلتزام بالمؤشرات االحترازية، سواء تمك المتعمقة بكفاية رأس المال، ونوعية 

. الموجودات وجودة األصول، والتغير في مستوى الربحية والسيولة

لقد أصبح التوافق مع متطمبات لجنة بازل أمرا الزما لمنجاح االقتصادي، حيث أصبحت في ظل التطورات 
 2008تبين بعد األزمة المالية العالمية . المعاصرة  في األسواق المالية تعبيرا عن السالمة المالية لمقطاع البنكي

ىشاشة النظام المالي العالمي، وعدم قدرتو لمتنبؤ والتصدي لجميع األزمات لذا سعت الييئات الدولية إلى دراسة 
رساء المزيد من التدابير لبموغ االستقرار البنكي المحمي والعالمي . أوضاعو وا 

، من 3والجزائر من الدول التي انتيجت الكثير من السياسات لمتصدي لميزات واألزمات المالية ومن بينيا بازل 
.  والترتيبات خالل وضع مجموعة من اإلجراءات

                                                           

: المراجعالهوامش و
، 2013، 1،        جل     ،   سك         ، ط3ا صالح المصرفي ومقررات بازل         ب       م  ،         ب       م  ،  1

  .314ص ، ص 
، 2016، 02،  جمل   15، جم    ال       جل   ،       المخاطرة البنكية وإدارتها في األنظمة المحلية الدولية    م       ، ز         ،  2

  .254ص 
  .4، ص 2012،        ك  ت،    م 5         نشرة توعوية، إضاءات،   ه       س          ، 3

  ذك     ج           م  ال        خت ص              ،ك    تطوير الخدمات المصرفية وأفاق تطبيق معايير بازل،س م ين ه  ء،  4
  .81 ص 2013-03،2012     م  ال            ج         م        ،ج      جل  ئ  

،  س      ج         م 2014-2000محددات االستقرار المالي في الج ا ر دراسة اقتصادية قياسية خالل الفترة  مح   ن      ت، 5
  ، ص2016/2017خت ص    م      ، ج          ، :       

  حمل م     ى      م        جل  ئ ي، جم        م  ال            م          ث ه   3      جن  ،           ز   6
  .85-83 س م ين ه  ء،   جع س  ق، ص ص 7

8
 Bâle III : dispositif international de mesure, normalisation et surveillance du risque de liquidité,  Comité 

de Bâle sur le contrôle bancaire ; Décembre 2010;  www.bis.org 
  .8   ه       س           ،            ،   جع س  ق، ص  9
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. 13ص حل     ح،         م ،   جع س  ق، ص8
، إدارة المخاطر ،المشتقات المالية، الهندسة المالية)إدارة المخاطر المصرفيةبمعزوز بن عمي ،عبد الكريم قندوز، عبد الرزاق جبار، 11 

 237، ص2013، 1مؤسسة الوراق لمنشر والتوزيع ،عمان ، ط

، 2016، 03، جم            س    ال       ،       2016-2003دراسة تحليلية للفترة -محددات تقييم أداء بنك الج ا ر  ض          ،      مس    ، 
  40.12ص
  .2011  ك     2      ق 1432 ذ         4، 48،       54  جل        مس     جمه      جل  ئ   ،       13
  .2012     29      ق   1433      11،           48،       47  جل        مس     جمه      جل  ئ   ،       14

  .2014 س   م 25      ق 1435 ذي   ج  1، 51،       56 جل        مس     جمه      جل  ئ   ،        15
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 .3تكييف تشريعات القواعد اإلحترازية للبنوك الجزائرية وفقا لمتطلبات بازل 
  مصطفى بورنان.                          دبن مويزة مسعود . د   

 .جامعة االغواط
 

 :مستخمص
   تيدؼ ىذه الورقة إلى محاولة متابعة تطور التشريعات االحترازية لمبنوؾ الجزائرية وفقا لمتطمبات لجنة بازؿ مف 

 . إضافة إلى محاولة تقييـ تطبيؽ البنوؾ الجزائرية لتمؾ التشريعات االحترازية. 3 حتى االتفاقية رقـ 1االتفاقية رقـ 
، لكف ىناؾ 3   توصمنا مف خالؿ ذلؾ أف مستوى التطبيؽ يعتبر مقبوال جدا في ركيزة مالءة رأس الماؿ ببازؿ 

وفقا لما  (كأنظمة المعمومات)وركيزة قواعد االفصاح (نظاـ الرقابة الداخمية)نقائص كثيرة في ركيزة الرقابة االشرافية
 .2تنص عميو بازؿ 
 .البنوؾ الجزائرية، المجنة المصرفية، اتفاقية بازؿ، التشريعات االحترازية، المالءة المصرفية: الكممات المفتاحية

Abstract : 
     The aim of this paper is to try to follow up the development of precautionary legislation for  the 

Algerian banks in accordance with the requirements of the Basel Committee from Convention I  to 

Convention III, attempting to evaluate the application of these precautionary legislation by the  Algerian 

banks. 

     We have found that the level of application is highly acceptable in the Basel III capital adequacy 

pillar. However, there are many shortcomings in the supervisory control pillar (the internal control 

system) and the rule of disclosure (as information systems) as stipulated in Basel II. 

Keywords: Algerian banks, banking committee, Basel Convention, precautionary legislation, banking 

solvency. 

 
 :مقدمة

    تعد إقامة نظاـ بنكي مستقر وصمب في مواجية األزمات البنكية سواءا كانت داخمية أو خارجية، ىدفا أساسيا 
لمسمطات النقدية والمالية ألي بمد؛ خاصة وأف تحقيؽ ذلؾ االستقرار يعني ثقة أكبر لممستثمريف والعمالء في الجياز 

لذلؾ تضع السمطات النقدية مجموعة مف . المصرفي ككؿ، وقدرتو عمى أداء وظائفو التمويمية والوسيطية واالستثمارية
تمؾ االلتزامات . القواعد االحترازية وااللتزامات، التي يجب عمى المتعامميف في السوؽ المصرفي التقيد بيا وتطبيقيا

والقواعد منيا ما ىو ذو مصدر داخمي ومنيا ما ىو ذو مصدر خارجي، كما ىو الحاؿ لقواعد اتفاقية بازؿ الثالث في 
 .الحالة الثانية
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  1 بإصدار أوؿ نظاـ خاص بالقواعد االحترازية لمنظاـ المصرفي وفقا التفاقية بازؿ 1994   قامت الجزائر، منذ سنة 
 3 مع بداية األلفية الحالية ثـ االتجاه إلى تطبيؽ بعض بنود اتفاقية بازؿ 2خالؿ تسعينيات القرف الماضي ثـ بازؿ 

، كأوؿ قانوف 1990كما أصدرت السمطات النقدية الجزائرية، منذ صدور قانوف النقد والقرض سنة . 2014منذ سنة 
مصرفي لجزائر اقتصاد السوؽ، مجموعة مف التشريعات والقوانيف واألنظمة والتعميمات الصادرة عف أجيزة بنؾ 

الجزائر حسب االختصاص لمتكيؼ مع القواعد االحترازية اليادفة باألساس لحماية البنوؾ العاممة في النظاـ المصرفي 
وزبائنيا، وتمكينيـ مف األدوات المالية والتنظيمية الالزمة لمواجية المخاطر التي تواجو نشاطيا سواءا كانت مخاطر 

 .الخ...سوقية أو تشغيمية أو مالية 
 : وانطالقا مما تقدـ، يمكف طرح اشكالية ىذه الورقة في السؤاؿ الرئيسي التالي

 1كيف تم تكييف تشريعات القواعد االحترازية في الجزائر مع تطور ركائز اتفاقية بازل انطالقا من بازل  
؟ ية الجزائر البنوك؟ وما هو تقييم تطبيقها في3 ووصوال لبازل 2ومرورا ببازل 

 :ويتفرع عف ذلؾ السؤاؿ مجموعة مف األسئمة الفرعية
  ؟3 حتى بازؿ 1ما ىو مضموف اتفاقية بازؿ؟ وكيؼ عدلت مف بازؿ 

 كيؼ تكيفت التشريعات الجزائرية وفقا لتعديالت اتفاقية بازؿ؟ 

 ما ىو تقييـ تطبيؽ التعديالت في البنوؾ الجزائرية؟ 
 :ولمعالجة تمؾ اإلشكالية، قمنا بتقسيـ ىذه الورقة إلى ثالث محاور أساسية

 ؛3 التأصيؿ النظري لبازؿ :المحور األول 

 في الجزائر؛3 تشريع القواعد االحترازية وفقا لبازؿ :المحور الثاني  

 تقييـ تطبيؽ القواعد االحترازية الجديدة عمى البنوؾ الجزائرية: المحور الثالث . 
 

 3 لبازل النظري التأصيل: األول المحور
، وبرعاية مف بنؾ 1975    قاـ محافظو البنوؾ المركزية لمجموعة العشر بتشكيؿ لجنة بازؿ لمرقابة المصرفية، سنة 

 1 أوؿ معيار بشأف متطمبات كفاية رأس الماؿ، والذي عرؼ باتفاقية بازؿ 1988ولقد أقرت سنة . التسويات الدولية
الواجب توافرىا  (%8معدؿ )حيث استيدفت وضع معايير دولية موحدة لمرقابة الحذرة عمى متطمبات كفاية رأس الماؿ

 ابتداءا مف سنة 2 وتـ تعديميا وصياغة إطار جديد عرؼ ببازؿ .بالبنوؾ لمواجية مخاطر االئتماف ومخاطر السوؽ
نسبة مالءة )متطمبات رأس الماؿ:  لتطبيقيا مرتكزة عمى ثالث ركائز2006، والتي أعطيت ليا آجاؿ حتى 1999

دارة المخاطر وانضباط السوؽ ( مرجحة بالمخاطر الثالث االئتمانية، السوؽ والتشغيمية 8% ، المراجعة اإلشرافية وا 
 .1وقواعد االفصاح عمى المعمومات
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 ونوعية الماؿ رأس جودة عمى التركيز بيدؼ األخيرة، العالمية المالية لألزمة فعؿ كردة 3 بازؿ اتفاقية     لتأتي بعدىا
، 2011 وتـ مراجعتيا سنة 2010 صدرت سنة .2أخرى مالية أزمة وقوع دوف لمحيمولة المالية والرافعة السيولة وكمية

وفيما يمي أىـ بنود . 3كما جاءت لتعزيز األنظمة المالية في مجاؿ إدارة المخاطر والسيولة ومدى كفاية رأس الماؿ
 :االتفاقية مف خالؿ الركائز الثالث التالية

 المال وكفاية رأس المال لرأس الدنيا المتطمبات: الركيزة األولى .1
 : يمكف أف نبيف تطبيؽ بنود متطمبات رأس الماؿ في الجدوؿ التالي

 : واآلجاؿ الزمنية3 متطمبات رأس الماؿ وفقا لبازؿ :01الجدول 
 س نوات امتنفيذ بدءا من أ ول جاهفي من لك س نة امس نوات الاهتلاميةامس نوات 

 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 (% )مكوانت راس املال

 وس بة امرافعة املامية

ية
م لا

هت  ا
ة 

كب را
 م

رتة
ف

 

 2017-2013فرتة تعبيق موازية من 

فصاح عهنا يبدأ  من   1/1/2015الإ

بداية 

 الامزتام
 

 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4 3.5 احلد الادىن من رأ سامل من حلوق املسامهني

 2.5 1.875 1.25 0.625    راس مال الاضايف ل ػراض امتحوط

 7 6.375 5.75 5.125 4.5 4 3.5 راس مال امتحوط+ احلد الادىن حللوق املسامهني 

 6 6 6 6 6 5.5 4.5 1امرشحية - احلد الادىن مرأ سامل ال سايس

مراحل اكتعاع املبامغ اميت تتجاوز احلد امللرر يف 

املوجودات امرضيبية املؤجةل، حلوق خدمات امرهن 

 .من الاسهم امعادية

 20 40 60 80 100 100 

 8 8 8 8 8 8 8 (امتنظميي.ر )احلد الادىن من اجاميل راس املال

جاميل راس املال   10.5 9.875 9.25 8.625 8 8 8 راس مال امتحوط+احلد الادىن لإ

ادوات راس املال اميت مل تعد مؤهةل متكون مضن 

 راس املال الاسايس او الاضايف
 

 س نوات اعتبارا من 10امبدء بعدم الاعرتاف هبا تدرجييا عىل مدى 

2013 

   بداية فرتة املراكبة وس بة تؽعية امس يوةل

حتديد 

معايري 

احلد 

 الادىن

    

 وس بة صايف المتويل املس تلر

 (امس يوةل عىل املدى املتوسط وامعويل)
      بداية فرتة املراكبة

حتديد 

معايري 

احلد 

 الادىن

 

 
 
 

. 07: ، ص2013، األردٌ، 09/01/1/1، ًَىذج 3اٌتشتُجبد اٌّشحٍُخ ٌجبصي : 04ٍِحك سلُ انبُك انًركسي األردًَ، : اٌّصذس

 .بتصرف
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 :4 ىو أنيا قامت بمجموعة مف التعديالت عمى االتفاقية، بحيث نجد03ما يميز بازؿ 
  تيدؼ  (استبعادات+ إضافات )يعرؼ الرأسماؿ اإلجمالي أو التنظيمي بأنو مجموعة مف العناصر الموجبة والسالبة

محصمتيا في النياية إلى وجود رأس ماؿ كافي، يضمف أف يكوف مصدر لتمويؿ نشاط البنؾ، مصدر لتغطية كافة 
المخاطر المصرفية، استيعاب الخسائر التي ال تغطييا المخصصات لضماف استمرارية البنؾ وحماية أمواؿ المودعيف 

 ؛5وباقي الدائنيف اآلخريف في حالة تصفية أصوؿ البنؾ
  محتسبا كنسبة مف الموجودات المرجحة بأوزاف المخاطر غير %8أبقت عمى معدؿ مالءة عند المستوى االجمالي 

( 2 في بازؿ%4) لمشريحة األولى مف األمواؿ الخاصة األساسية%6أف توزيع تمؾ النسبة اختمؼ بحيث أصبحت 
 ؛2015 مف الشريحة الثانية مف رأس الماؿ بدءا مف %2و

  ( %6 مف أصؿ %4.5)جاعمة معظميا  (الشريحة األولى)عدلت كثيرا مف مكونات األمواؿ الخاصة األساسية 
كما استبعدت الكثير مف . (رأسماؿ مدفوع واحتياطات وأرباح غير موزعة)مقتصرة فقط  عمى حقوؽ المساىميف

االدوات الداخمة في حساب الشريحة األولى مف رأس الماؿ كبعض االحتياطات ومجمع الضرائب المؤجمة وحقوؽ 
 االقمية أي تضييؽ مفيـو االمواؿ الخاصة األساسية ورفع نسبتيا مف المجموع؛

  تـ إضافة تكويف احتياطي لحماية رأس الماؿ خالؿ االزمات ما ما يسمى براس الماؿ ألغراض التحوط بنسبة
مما رفع . 2 وبازؿ 1وىو لـ يكف موجودا في بازؿ .  مف حقوؽ المساىميف الصافية مف أي التزاـ ايا يكف نوعو2.5%

ويرفع إجمالي االمواؿ الخاصة عمميا إلى .  %7عمميا االمواؿ الخاصة األساسية أو حقوؽ المساىميف الصافية إلى 
 ؛%8 بدال مف 10.5%

  مف حقوؽ المساىميف حسب %2.5-0تـ ادخاؿ احتياطي جديد لمحماية مف تقمبات الدورة االقتصادية ما بيف  
 تقدير كؿ سمطة نقدية لمبمد؛

  4.5 كفترة انتقالية لتطبيؽ بنود االتفاقية، لتصبح معيا حقوؽ المساىميف 2019-2013أعطيت فترة ما بيف% 
، ولتصبح االمواؿ الخاصة االجمالية بما فييا االمواؿ الخاصة ألغراض 2015 في %6واألمواؿ الخاصة االساسية 

 سنويا ما بيف %20 سنوات كمدى لالقتطاع مف حقوؽ المساىميف بنسبة 05بينما خصصت فترة  .%10.5التحوط 
 ؛2014-2019

 وتحسب بنسبة االصوؿ  ( يوـ30)نسبة السيولة عمى المدى القصير: عالجت مسألة السيولة وفقا لنسبتيف أساسيتيف
؛ ونسبة %100 يوما والتي ال تقؿ عف 30المرتفعة السيولة إلى صافي التدفقات النقدية الصادرة المتوقعة خالؿ 

بغرض أف تتوافر لممصارؼ مصادر تمويؿ مستقرة  (صافي التمويؿ المستقر)السيولة عمى المدى المتوسط والطويؿ
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إلى استخدامات  (المطموبات وحقوؽ الممكية)ومتناسبة مع أنشطتو كقاعدة الودائع وتحسب بنسبة مصادر تمويؿ البنؾ 
 ؛6 %100ويجب أف ال تقؿ عف  (االصوؿ)ىذه المصادر 

  نسبة الرافعة المالية التي تمثؿ االصوؿ داخؿ وخارج الميزانية بدوف أخذ المخاطر بعيف االعتبار إلى رأس الماؿ
وذلؾ بيدؼ وضع حد أقصى لتزايد نسبة الديوف في . 7 %3مف الشريحة األولى، وىذه النسبة يجب أف ال تقؿ عف 

النظاـ المصرفي بغرض احتواء الزيادة التدريجية لمرافعة المالية في القطاع المصرفي ككؿ، وتقوية متطمبات كفاية 
 .8رأس الماؿ عمى أساس المخاطر

دارة المخاطر)المراجعة الرقابية: الركيزة الثانية .2  (اإلشراف وا 
     تقوـ ىذه الركيزة عمى مجموعة مف المبادئ التي تؤكد حاجة البنوؾ لتقييـ كفاية راس الماؿ مقارنة بالمخاطر 

وخاصة مف خالؿ اختبارات الضغط التي . غمى جانب اىمية قياـ المراقبيف بمراجعة ىذا التقييـ والتدخؿ عند الحاجة
تستخدـ نتائجيا لمتأكد مف كفاية ما تممكو البنوؾ مف رؤوس أمواؿ وكيفية التعامؿ مع المخاطر الناتجة عف استخداـ 

 :10وتشمؿ تمؾ الركيزة عمى عمميتيف.9الضمانات والمشتقات االئتمانية ومراجعة البنوؾ لمخاطر التركز
 عممية التقييـ الداخمي لمالءة رأس الماؿ مف خالؿ مراجعة وتقييـ إدارة المخاطر ومخاطر رأس الماؿ ذات الصمة؛ 

  ،عممية المراجعة اإلشرافية والتقييـ مف خالؿ مراجعة إدارة رأس الماؿ وتقييـ الرقابة الداخمية وحوكمة البنوؾ
وتصميـ عمميات المراجعة والتقييـ لمتأكد بأف البنؾ يقـو بتحديد مخاطره الجوىرية، وتخصيص رأسماؿ كافي وتوظيؼ 
عمميات إدارية كافية لدعـ تمؾ المخاطر، خاصة مخاطر السيولة وسعر الفائدة ومخاطر التركز إضافة إلى المخاطر 

 .االئتمانية والسوقية والتشغيمية المشمولة بالركيزة األولى

 (المتطمبات العامة لإلفصاح)انضباط السوق : الركيزة الثالثة .3
   تشمؿ ىذه الركيزة عمى اإلفصاحات العامة النوعية والكمية لتمكيف المستثمريف والمشاركيف في السوؽ مف تقييـ 

طار واضح ومفيوـ لإلفصاحات، وبما  المعمومات الرئيسية بخصوص انكشافات المخاطر لمبنوؾ وتزويدىـ بمنيجية وا 
 .11يسمح بإجراء مقارنات، ويساىـ في خمؽ بيئة مصرفية آمنة وسميمة واتخاذ القرارات المناسبة
ىيكؿ رأس الماؿ  : 12   تتعمؽ متطمبات اإلفصاح بالتصريح بالمعمومات الكمية والنوعية الخاصة بالعناصر التالية

البنؾ؛ كفاية رأس الماؿ لمبنؾ؛ المتطمبات اإلضافية لإلفصاح عف رأس الماؿ؛ المعمومات الخاصة والسرية؛ الشركات 
التابعة واالستثمارات اليامة؛ إدارة مخاطر البنؾ؛ مخاطر االنكشافات االئتمانية؛ المخاطر االئتمانية لمطرؼ المقابؿ؛ 
توريؽ االئتماف؛ مخففات مخاطر االئتماف؛ مخاطر السوؽ؛ المخاطر التشغيمية؛ مركز حقوؽ الممكية؛ خاطر أسعار 

 .الفائدة وسياسات األجور والمكافآت لدى البنؾ
 

  في الجزائر3تشريع القواعد االحترازية وفقا لبازل : المحور الثاني
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    يمكف أف نتتبع أىـ التعديالت التشريعية والقانونية حوؿ القواعد االحترازية الخاصة باتفاقية بازؿ في الجزائر مف 
 : خالؿ، ما يمي

 :السمطة االشرافية والرقابية عن تطبيق القواعد االحترازية .1
 التي لمتشريعات المينية المالية والمؤسسات البنوؾ امتثاؿ ضماف عف المسؤولة السمطة ىي المصرفية    تعد المجنة

  (عف طريؽ الوثائؽ)المصرفي مف خالؿ المراقبة المستندية  عمى النظاـ اإلشرافية والرقابية  الييئة عمييا؛ فيي تنطبؽ
واكتشاؼ أي انتياكات وتنفيذ العقوبات المنصوص عمييا قانونا، وكذا مراقبة  (إرساؿ فرؽ تفتيش)أو المراقبة الميدانية 
الجزائر  لبنؾ متخصصة إدارة العامة، العامة لممفتشية اإلدارة عف طريؽ تنفيذ مياـ المراقبة يتـ. الوضعية المالية ليا

 لدعـ تابع لتمؾ اإلدارة مركزي ىيكؿ  بإنشاء2002كما تـ تدعيميا سنة . 13لدييا مورد بشري مؤىؿ في العممية الرقابية
 المجنة إلى التدقيؽ لموثائؽ عمميات عف موجزة تقارير ويتـ تقديـ. عمميات مراقبة الوثائؽ عمى السيطرة وتعزيز

. 14لجاف تفتيش ميدانية عمميا إلى إرساؿ  قد يؤدي المصرفية؛ التي
 : تطور التشريعات الخاصة بالقواعد االحترازية وفقا التفاقية بازل  .2

     يمكف أف نبيف أىـ مراحؿ تطوير تمؾ التشريعات وفقا لثالث مراحؿ أساسية تـ تقسيميا وفقا لمتطورات الحاصمة 
 .في القانوف المصرفي الجزائر مف خالؿ المخطط أدناه

 2017-1990 مخطط توضيحي لتطور أىـ تشريعات تطبيؽ اتفاقية بازؿ في الجزائر (:01)الشكل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1990-2002  

  ٔحى تطجُك 

  ثبٌىبًِ 3ثبصي 

2002-2009  2010-2017 

 3 وثؼط ِجبدئ ثبصي 2تطجُك ثبصي  02االتجبٖ ٔحى ثبصي  01ثبصي 

  َ02-91إٌظب  

اٌّتؼٍك ثتحذَذ لىاػذ 

 اٌحزس ٌٍجٕىن؛

  َ04-95إٌظب 

اٌّتؼٍك ثتحذَذ لىاػذ 

 اٌحزس

  74-94اٌتؼٍُّخ 

اٌّتؼٍك ثتطجُك  لىاػذ 

 . 01اٌحزس اٌخبصخ ثجبصي 

 اٌّتؼٍك 10-90اٌمبٔىْ 

 ثبٌٕمذ واٌمشض 

 اٌّتؼٍك 11-03األِش 

 ثبٌٕمذ واٌمشض

 اٌّتؼٍك ثبٌٕمذ واٌمشض اٌّؼذي واٌّتُّ 04-10األِش 

 11-03ٌألِش 

  َ04-08إٌظب  

اٌّتؼٍك ثبٌحذ االدًٔ 

ٌٍشأسّبي اٌتأسُسٍ 

 ٌٍجٕىن؛

  َ03-02 إٌظب 

اٌّتؼٍك ثبٌشلبثخ 

 اٌذاخٍُخ ٌٍجٕىن،

  و 04-09أظّخ 

 08-09 و09-05

اٌّتؼٍمخ ثبٌٕظبَ اٌّبٌٍ 

 اٌّحبسجٍ؛

  َ04-04إٌظب 

 .ِؼبًِ االِىاي اٌذائّخ

  َاٌّتؼٍك ثّشالجخ اٌّخبطش ثُٓ اٌجٕىن؛03-11إٌظب  

  َاٌّتؼٍك ثّخبطش اٌسُىٌخ؛04-11إٌظب  

  اٌّتؼٍك  ثبٌىلبَخ ِٓ تجُُط االِىاي 02-12االِش 

 وتّىًَ االسهبة؛

  َاٌّتؼٍك ثبٌشلبثخ اٌذاخٍُخ ٌٍجٕىن؛08-11إٌظب   

  َاٌّتؼٍك ثٕسجخ اٌّالءح ٌٍجٕىن؛01-14 إٌظب  

  َاٌّتؼٍك ثبٌّخبطش اٌىجشي واٌّسبهّبد؛02-14إٌظب  

  َاٌّتؼٍك ثتصُٕف ِستحمبد اٌجٕىن 03-14إٌظب 

 واالٌتضاَ ثبٌتىلُغ؛

  ْاٌّتؼٍك  ثبٌىلبَخ ِٓ تجُُط االِىاي 06-15اٌمبٔى 

 وتّىًَ االسهبة؛ 

  َاٌّتؼٍك ثسىق اٌصشف وِخبطش اٌصشف01-17إٌظب  

  اختجبساد اٌضغظ وِؤششاد اٌصالثخ اٌّبٌُخ ِغ صٕذوق

 إٌمذ اٌذوٌٍ؛

  اختجبساد اٌصالثخ اٌّبٌُخ وِششوع اٌتٕمُظ اٌّصشفٍ ِغ

 (.Synoba)اٌجٕه اٌؼبٌٍّ 
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 : ويمكف أف نبيف أىـ تطورات تمؾ المراحؿ مف خالؿ
 : 2002-1990مرحمة / أ

 المؤرخ 10-90     شيدت المرحمة صدور أوؿ قانوف مصرفي بعد التحوؿ االقتصادي لمجزائر، حيث كاف القانوف 
فمقد .  المتعمؽ بالنقد والقرض تعبيرا حقيقيا عف اصالح النظاـ البنكي في ظؿ اقتصاد السوؽ1990 أفريؿ 14في 

ليتبعيا إصدار أوؿ تعميمة . جاء ذلؾ القانوف بإقامة لجنة مصرفية تعتبر الجية الرقابية واإلشرافية لمقطاع المصرفي
، والتي جاءت لتحديد كيفيات تطبيؽ 1994 الصادرة سنة 74- 94، تحت رقـ التعميمة 1خاصة بتطبيؽ قواعد بازؿ 

ولقد . الخاص بقواعد الحذر في البنوؾ والمؤسسات المالية الجزائرية02-91القواعد االحترازية التي جاء بيا النظاـ 
 .2002بقيت تمؾ التعميمة مطبقة حتى سنة 

 : 2009-2002مرحمة /ب
   تعد ىذه المرحمة مرحمة إعادة النظر في النظاـ الرقابي واإلشرافي عمى النظاـ المصرفي الجزائري بحيث  شيد 
النظاـ المصرفي جممة مف األزمات كأزمة البنؾ الصناعي والتجاري وخاصة أزمة بنؾ الخميفة وآثارىا عمى النظاـ 

 أوت 26 المؤرخ في 11-03ومف أجؿ تحسيف النظاـ تـ إصدار قانوف نقد وقرض جديد مف خالؿ األمر . ككؿ
 المتعمؽ بالنقد والقرض، والذي جاء بيدؼ الحفاظ عمى االستقرار المالي وصالبة النظاـ المصرفي الجزائر مف 2003

وليتـ خالليا إصدار العديد مف . خالؿ تطوير آليات الرقابة واإلشراؼ، خاصة في مياـ وصالحيات المجنة المصرفية
األنظمة التي تعزز مالءة وصالبة القطاع المصرفي كأنظمة الرقابة الداخمية، نسب المالءة والنظاـ المالي المحاسبي؛ 

خاصة وأف المرحمة شيدت أزمة .  جزئيا3 واالستعانة ببازؿ 2وذلؾ في اتجاه واضح نحو بداية تطبيؽ مقررات بازؿ 
 . مالية دولية ىائمة اآلثار عمى األنظمة المصرفية

 : 2017-2010مرحمة /ج  
 2010 أوت 26 المؤرخ في 04-10 باألمر 11-03   تـ خالؿ ىذه الفترة بداية، تعديؿ قانوف النقد والقرض 

كما بدأ االتجاه الفعمي نحو تطبيؽ اإلطار . المتعمؽ بالنقد والقرض حيث جاء بتعزيز أنظمة الرقابة في البنوؾ
 انطالقا مف التوصيات التي جاءت في تقرير بعثة التقييـ المشتركة التابعة لصندوؽ النقد 02االحترازي الخاص ببازؿ 
 programme d’évaluation de la stabilité du)برنامج تقييـ استقرار النظاـ المالي : الدولي في إطار ما يسمى

1990-2000  

 . 2016-2008يٍ إػداد انبادث باالػتًاد ػهى تقارٌر بُك انجسائر : ساٌّصذ
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système financier- PESF ) طالع السمطات الجزائرية بنتائجو في نوفمبر 2013، والذي تـ تنفيذه في سبتمبر ، وا 
؛ 201415، والمنشور بصفة رسمية في جواف 2014 جانفي 09كما تـ إعداد التقرير النيائي الخاص بو في . 2013

 توصية، تدور باألساس حوؿ آليات 29: والذي تضمف برنامج لتحسيف المطابقة مع المبادئ األساسية لبازؿ وفقا لػ
 .16الرقابة، المخاطر واإلفصاح ونشر المعمومات المالية

 28-15 بيف ما)بازؿ اتفاقية قواعد مع المطابقة مجاؿ في      توصمت البعثة في تقريرىا لمجموعة مف المالحظات،
 :17، نمخص أىميا في النقاط التالية(2013 سبتمبر

  كما تتركز .  بنوؾ عمومية عميو، وبدور وساطة ضعيؼ نسبيا06يتميز القطاع المصرفي الجزائر بسيطرة
 وذلؾ في ظؿ  الدور اليامشي لبورصة الجزائر؛ . نحو العمميات الخارجية ( بنؾ14)جيود البنوؾ الخاصة 

 بنؾ الجزائر مسؤوؿ عف رقابة النظاـ المالي والمصرفي عف طريؽ مجمس النقد والقرض والمجنة المصرفية؛ 

 ترتبط جودة اإلشراؼ والرقابة بالسمطة المختصة بالرقابة وبالشروط الضرورية لمعممية؛ 

 النظاـ المالي الجزائر معرض لخطر لمتقمبات في اإليرادات البترولية؛ 

 ترتبط الرقابة البنكية في الجزائر بدور محافظ الجزائر، ومتوجية شيئا فشيئا نحو الممارسات الدولية ببطئ .
فالدولة تمعب دور المساىـ . يتميز تنظيـ الرقابة البنكية بمعدؿ ضعيؼ مف االستقاللية عف السمطات الرقابية

 والمشرع والزبوف لمبنوؾ العمومية؛

 فالقطاع البنكي . يتميز اإلطار االحترازي المطبؽ بتعقيد ضعيؼ واتخاذ مخاطرة محدودة مف طرؼ البنوؾ
الجزائري فيو حواجز دخوؿ كالقيود التشريعية الخاصة باالستثمار األجنبي والحد األدنى لرأس الماؿ؛ وذلؾ عمى 

دارة مخاطر السيولة سنة  وتبقى فعالية . 2011الرغـ مف التعديالت اإليجابية في مجاؿ الرقابة الداخمية لمبنوؾ وا 
دارة مخاطر سعر الفائدة، نقائص واضحة في اإلطار االحترازي في  نظاـ الرقابة الداخمية وتغطية مخاطر السوؽ وا 

 القطاع المصرفي؛

  إال أف تطبيقيا وتجسيدىا 2012عمى الرغـ أف تطبيؽ منيجية الرقابة عف طريؽ المخاطر تـ وضعيا سنة 
 يبقى متأخرا جدا، مما سيؤثر عمى تطبيؽ القواعد االحترازية؛

  نجحت الجيات االشرافية والمراقبة البنكية في تجنيد الموارد البشرية، لكنيا مازالت تحتاج لمموارد اإلضافية
لتحقيؽ مياميا بفعالية؛ والمدخؿ المستخدـ في الرقابة ىو مدخؿ معتمد عمى التطابؽ مع التشريعات بدال مف 

 التوجو نحو تحديد المخاطر المؤسساتية أو النظامية؛

  يدير بنؾ الجزائر مركزية المخاطر لممؤسسات واألسر، والتي تحتاج لمتحسيف خاصة في مجاؿ جمع وتحييف
 المعمومات مف البنوؾ؛
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  تـ تعديؿ اإلطار القانوني لمنظاـ المالي بصفة عميقة، لكف قانوف التصفية مازاؿ يعاني مف نقائص مف ناحية
 مما يحد مف عرض االئتماف؛. صياغتو وتطبيقو عمى حد سواءا

 تغطية عشوائية لمضمانات وتخضع آلجاؿ مفرطة؛ 

  ؛2010عدـ كفاية المعمومات حوؿ عمميات البنوؾ في إطار النظاـ المالي والمحاسبي الجديد والمطبؽ منذ 

  عدـ المجوء لمسوؽ المالي مف طرؼ البنوؾ، ساعد في عدـ توفر معمومات شفافة وكاممة وضرورية حوؿ
 وىو أمر يحد كثيرا مف تطبيؽ آليات السوؽ؛. البنوؾ

 ؛  ينشر البنؾ المركزي تقريره السنوي لكف تقرير المجنة المصرفية يبدو سريا وال يتـ نشره لمعمـو

  تطيير البنوؾ العمومية )بنؾ الجزائر ممـز بتغطية أزمة السيولة ليس بأدواتو العادية، بؿ بأدوات خاصة
 ؛(مثال

  يجب تحديث نظاـ ضماف الودائع، خاصة وأف النظاـ المالي الجزائر ال يممؾ إطار إدارة أزمة مناسب
كما أـ صالحيات كؿ سمطة ليست محددة بطريقة . فالتنسيؽ غير رسمي بيف السمطات المعنية بالرقابة واإلشراؼ

 .واضحة، خاصة مع غياب اتفاقيات تعاوف بينيا

    استنادا إلى تمؾ المالحظات، شكؿ بنؾ الجزائر مجموعة عمؿ مكمفة بإعادة صياغة اإلطار االحترازي المعموؿ 
 وبعض 2نحو بازؿ  ( 201418 أكتوبر 01)2014بو، وذلؾ بغية االنتقاؿ المبرمج خالؿ الثالثي الرابع مف سنة 

 .19 3قواعد بازؿ 

 السنة التي شيدت إدراج الكثير مف اإلصالحات عمى اإلطار االحترازي في الجزائر حيث تـ 2014   تعتبر سنة 
دخاؿ متطمبات إضافية مف األمواؿ الخاصة2المرور الفعمي ألحكاـ معايير لجنة بازؿ  الرأسماؿ االضافي )، وا 
إضافة إلى .3، والموصى بو مف طرؼ بازؿ"وسادة األماف:"المعروؼ بػ (3ألغراض التحوط الذي وضع وفقا لبازؿ 

تـ إدخاؿ المخاطر التشغيمية ومخاطر السوؽ )إصدار ثالث أنظمة أساسية في نفس السنة خاصة بنسبة المالءة 
، المخاطر الكبرى، تركيز المخاطر وتصنيؼ مستحقات ( 1إضافة إلى مخاطر االئتماف الموضوعة سابقا في بازؿ

إضافة إلى التعديالت . 2015ولقد أصبح ىذا اإلطار االحترازي، نافذا انطالقا مف سنة . البنوؾ وااللتزامات بالتوقيع
 . 20التي تـ إصدارىا في مجاؿ تبييض األمواؿ ومكافحة االرىاب

 : أهم التشريعات المكيفة مع القواعد االحترازية لبازل .3
   يعد حصر جميع التشريعات والقوانيف واألنظمة والتعميمات أمرا بالغ الصعوبة، لذلؾ فإننا سنكتفي بأىميا وأكثرىا 
تعبيرا عف االتجاه نحو تكييفيا وفقا لبازؿ سواء األولى أو الثانية أو الثالثة؛ وبالتركيز عمى المرحمتيف الثانية والثالثة 

 (.01الشكؿ )مف المخطط التوضيحي أعاله
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 :    الحد األدنى لرأس المال البنك/ أ
 04-10 رقـ باألمر والمتمـ المعدؿ 11-03 رقـ األمر بموجب المالية والمؤسسات البنوؾ إنشاء شروط    تـ تنظيـ

 أف حيف كؿ يثبت أف مالية مؤسسة وكؿ بنؾ كؿ عمى يجب المجاؿ ىذا ؛ وفي2010 أغسطس 26 في المؤرخ
 .21األدنى الرأسماؿ األقؿ عمى يعادؿ بمبمغ الغير اتجاه بيا ممـز ىو التي خصومو فعال تفوؽ أصولو

 الحد األدنى لمرأسماؿ التأسيسي لمبنوؾ والمؤسسات المالّية 2008 ديسمبر 23 المؤرخ 04-08 رقـ    حدد النظاـ
 22 :األقؿ عمى مبمغا يساوي ونقدا، والمحّررا كميا لمقانوف الجزائري خاضعة مساىمة شركة شكؿ في المؤسسة

 ؛11-03األمر   مف  70  الماّدة  في  عمييا المنصوص لمبنوؾ  دج بالنسبة 10.000.000.000 دينار  ماليير عشرة 

 األمر  مف 71 الماّدة المحّددة في المالّية لممؤسسات بالنسبة دج 3.500.000.000مميوف دينار  وخمسمائة ثالثة ماليير  
03-11. 

 :الرقابة الداخمية/ ب

 والمتعمؽ بالرقابة الداخمية لمبنوؾ والمؤسسات المالية، 2011 نوفمبر 28 المؤرخ في 08-11     لقد جاء النظاـ رقـ 
-03 في األمر 97ليحدد مضموف المراقبة الداخمية التي يجب عمى البنوؾ والمؤسسات المالية وضعيا تطبيقا لممادة 

وتتشكؿ الرقابة الداخمية لمبنوؾ والمؤسسات المالية مف مجموع العمميات والمناىج . 04-10، والمعدلة في األمر 11
 :  23واإلجراءات التي تيدؼ، عمى الخصوص، إلى ضماف بشكؿ مستمر

 التحكـ في النشاطات؛ 

 السير الجيد لمعمميات الداخمية؛ 

 األخذ باالعتبار جميع المخاطر بشكؿ مالئـ، بما فييا المخاطر العممياتية ؛ 

 احتراـ اإلجراءات الداخمية؛ 

 المطابقة مع األنظمة والقوانيف؛ 

 الشفافية ومتابعة العمميات المصرفية؛ 

 موثوقية المعمومات المالية؛ 

 الحفاظ عمى األصوؿ؛ 

 االستعماؿ الفعاؿ لمموارد. 
 العمميات رقابة نظاـ: 24   يحتوي جياز الرقابة الداخمية في البنوؾ والمؤسسات المالية، والذي ينبغي أف تضعو عمى

 في والتحكـ المراقبة والنتائج؛ أنظمة المخاطر قياس المعمومات؛ أنظمة ومعالجة المحاسبة الداخمية؛ ىيئة واإلجراءات
 .واألرشيؼ الوثائؽ حفظ المخاطر؛ ونظاـ
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جياز رقابة داخمي ناجع و ) 04-10 بيف نوعيف مف أنظمة الرقابة، كما جاء في األمر 08-11     ميز النظاـ 
 القضائية أو العقوبة عدـ المطابقة أي خطر خطر لرقابة جياز بوضع البنوؾ، ، حيث تمـز(جياز رقابة مطابقة ناجع

القواعد  احتراـ  عدـ عف  ينشأ الذي بالسمعة، المساس المعتبرة أو المالية الخسائر التأديبية، وخطر أو اإلدارية
 08-11 مف النظاـ 07 إضافة إلى النوعيف المذكوريف في المادة .25المالية والمؤسسات المصارؼ بنشاط الخاصة

 التوجييات والتعميمات كؿ احتراـ وكذا المحققة، عمى العمميات والمصادقة واألمف لممطابقة دائمة رقابة األولى،: ىما
 قابةور. بالعمميات راقبة المخاطر المرتبطةبـ  المتعمقة تمؾ مف البنؾ، خصوصا المتخذة والتدابير الداخمية واإلجراءات

 .لو التعرض الممكف الخطر الدائمة ومستوى الرقابة وفعالية الداخمية اإلجراءات لتنظيـ وأمف العمميات واحتراـ دورية
 (: Le ratio de solvabilité)المالية  المالءة نسبة/ ت

 1991 أوت 14  المؤرخ في 09-91، في النظاـ 1990   تمثؿ أوؿ تشريع خاص بالموضوع، بعد إصالحات 
 المؤرخ 04-95المتعمؽ بتحديد قواعد الحذر في تسيير المصارؼ والمؤسسات المالية؛ والمعدؿ والمتمـ بالنظاـ رقـ 

 .  يحدد قواعد الحذر في تسيير المصارؼ والمؤسسات المالية1995 أفريؿ 20في 
 بيف مجموع المخاطر التي النسبة القصوى: 26 كؿ بنؾ أو مؤسسة مالية، باحتراـ ثالث نسب09-91     ألـز النظاـ 

 بيف مجموع المخاطر والنسبة القصوىيتعرض ليا بسبب عممياتو مع المستفيد ذاتو ومبمغ صافي أموالو الخاصة؛ 
التي يتعرض ليا بسبب عممياتو مع المستفيديف الذيف تحصؿ كؿ واحد منيـ عمى قروض تتجاوز نسبة معينة مف 

 بيف مبمغ النسبة الدنياوأخيرا، . صافي األمواؿ الخاصة مف جية، ومبمغ صافي ىذه األمواؿ الخاصة مف جية أخرى
 تقريرا يطمب أف لمبنؾ كما يمكف. صافي ىذه األمواؿ الخاصة ومبمغ مجموع المخاطر التي يتعرض ليا بسبب عممياتو

  .27الخاصة أمواليا صافي مف% 15 تفوؽ التي المخاطر في متسببة مؤسسة لكؿ الخارجية لممراجعة
 74-94 أصدر بنؾ الجزائر التعميمة ،09-91لمنظاـ  المعدؿ والمتمـ 04-95 رقـ ـجاء في النظا   استجابة لما 

المتعمقة بتحديد قواعد الحذر في تسيير البنوؾ والمؤسسات المالية، وفي توجو صريح  1994 نوفمبر 29 المؤرخة في
 أجؿ  آخر1999 ديسمبر نياية حدَّدتولقد ، %8 حوؿ نسبة المالءة المالية 1لمتكيؼ مع متطمبات اتفاقية بازؿ 

 :28لتحقيؽ تمؾ النسبة، وفقا لتدرج زمني محدد
 %4 ؛1995 جواف شير  نياية 
 5%؛1996 ديسمبر شير   نياية 
 6 %؛1997 ديسمبر شير  نياية 
 7 % ؛1998 ديسمبر شير نياية 
 8 % 1999 ديسمبر شير  نياية.   
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يتكوف مف رأس الماؿ )رأسمال خاص : مف شريحتيف (الذي يمثؿ البسط في نسبة المالءة)   يتكوف رأس الماؿ 
يتكوف )رأسمال التكميمي بينما تشكؿ الشريحة الثانية . (المؤونات+ األرباح غير الموزعة+ االحتياطات+االجتماعي

بينما .    29( مف نفس التعميمة07 و06وكؿ العناصر التي تتحقؽ فييا شروط المواد + مف احتياطات إعادة التقييـ
 السندات المالية، والمؤسسات البنوؾ مساعدة الموظفيف؛  العمالء؛ قروض قروض: يمي ما المتكبدة تشمؿ المخاطر
 االستيالؾ؛ مف بالصافي الثابتة الدولة؛ األصوؿ عمى أخرى مطالبات الدولة؛ سندات المساىمة؛التزامات االستثمارية،

مبمغ : ويطرح منيا. بالتوقيع االلتزامات المراسميف؛ أو بالعمالء النيائي توزيعيا يتعمؽ التي الربط الضبط حسابات
الضمانات المستممة مف الدولة وشركات التأميف والبنوؾ والمؤسسات المالية ومبمغ الضمانات المستممة مف الزبائف 

عمى شكؿ ايداعات أو أصوؿ مالية التي يمكف تسييميا دوف خسارة كبيرة في قيمتيا ومبمغ المؤونات المشكمة لتغطية 
 %100، %20، %5، %00كما يتـ ترجيح تمؾ المخاطر وفقا لدرجات مف . 30حقوؽ أو إعادة تقييـ السندات

، في حيف يكوف معامؿ الترجيح الخاص بالودائع لدى %100لممخاطرة، حيث ترجح قروض الزبائف بمعامؿ الترجيح 
 . 31%0البنؾ المركزي 

 ديسمبر 31 جواف والثانية 30   عمى البنوؾ والمؤسسات المالية التصريح بنسبة المالءة مرتيف في السنة، األولى في 
 التي جاءت بيا التعميمة 1006 حتى 1000مف كؿ سنة لمجنة المصرفية في الحاالت العادية، وفقا لمنماذج رقـ 

بينما قد تطمب المجنة المصرفية . 32 المتعمقة بنماذج التصريح لنسبة تغطية المخاطر وتوزيع المخاطر04-99
 .33التصريح بيا في تواريخ أخرى تحددىا وفقا الحتياجات وظيفة الرقابة واإلشراؼ التي تمارسيا

 العالمية، مف خالؿ 2008 مع بداية األلفية الجديدة، والتعديالت التي أدخمت عمييا بعد أزمة 2    لكف إصدار بازؿ 
ليتـ في . ، دفع المشرع الجزائري إلى إيجاد أنظمة جديدة لمتكيؼ مع تمؾ المعطيات2011 سنة 3إصدار بازؿ 

 16 المؤرخ في 01-14 المذكورة أعاله، وفقا لمنظاـ 74-94 السالؼ الذكر والتعميمة 09-91األخير إلغاء النظاـ 
 .  المتضمف نسب المالءة المطمقة عمى البنوؾ والمؤسسات المالية2014فيفري 

، نختصرىا في 2، إلى توافؽ إطار احترازي مع معايير لجنة بازؿ 2015   لقد أدت تمؾ المجيودات، مع نياية 
 :34النقاط التالية

  إدخاؿ متطمبات إضافية مف األمواؿ الخاصة المعروفة بوسادة األماف وفقا لمتطمبات رأس الماؿ المدرجة في
 ؛3بازؿ

 تـ )تـ تعديؿ كؿ األنظمة الخاصة بالمخاطر وتقسيميا وشروط تكويف المؤونة لممستحقات وتسجيميا المحاسبي
، إضافة إلى مجموعة 03-14 حتى النظاـ رقـ 01-14إصدار سمسمة أنظمة حوؿ كؿ المخاطر مف النظاـ رقـ 

 ؛(التعميمات الخاصة بيا
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  إلى حساب ذلؾ المعامؿ بالنسبة  (%8)تـ االنتقاؿ مف حساب معامؿ المالءة بالنسبة لألمواؿ الخاصة النظامية
 ؛(%7)وبالنسبة لألمواؿ الخاصة القاعدية  (%9.5)لألمواؿ الخاصة النظامية 

 تـ توسيع رقعة المخاطر المرتبطة بالعمؿ المصرفي مف مخاطر القرض إلى مخاطر التشغيؿ ومخاطر السوؽ. 

 :35 السالؼ الذكر عمى مجموعة مف االضافات واإلصالحات، حيث01-14فعمى سبيؿ المثاؿ، احتوى النظاـ 
  تمتـز البنوؾ والمؤسسات المالية باحتراـ بصفة مستمرة، عمى أساس فردي أو مجمع، معامؿ أدنى لممالءة قدره

 بيف مجموع أمواليا الخاصة القانونية، ومجموع مخاطر القرض والمخاطر العممياتية والمخاطر السوقية 9.5%
 عمى األقؿ؛ وتستخرج تمؾ %7بينما يجب أف تغطي األمواؿ الخاصة القاعدية جميع تمؾ المخاطر بواقع . المرجحة

 العناصر مف محاسبة البنوؾ والمؤسسات المالية المعنية؛

  مف %2.5يجب عمى المصارؼ والمؤسسات المالية تكويف وسادة أماف، تتكوف مف أمواؿ خاصة قاعدية تغطي 
 مخاطرىا المرجحة؛

  تحسب نسبة المالءة بقسمة األمواؿ الخاصة القانونية عمى مجموع التعرضات المرجحة لممخاطر القرض
 والمخاطر العممياتية ومخاطر السوؽ؛

  ترجع مخاطر القرض وفقا التنقيط الممنوح مف ىيئات خارجية لتقييـ القرض بالنسبة لمخاطر عمميات الميزانية
 المتطمب مف األمواؿ %12.5ومعامؿ ترجيح المخاطر العممياتية . ( %100،  %50، %20، %0)وبمعامؿ تحويؿ 

 .الخاصة، وىو نفس الشيء لمخاطر السوؽ

 (المديرية العامة لممفتشية العامة)يجب عمى البنوؾ والمؤسسات المالية التصريح لمجنة المصرفية ولبنؾ الجزائر 
ويمكف لمجنة طمبيا في . لمحسابات.بتمؾ النسب كؿ ثالث أشير في أجؿ أقصاه ثالثيف يوما مف تاريخ اإلقفاؿ الثالثي

 .36(S5000 حتى S1000مف )وذلؾ عف طريؽ النماذج الخاصة بالتصريحات . تواريخ أقرب
 

 (: Le ratio de division des risques )تقسيم المخاطر الكبرى وأخذ المساهمات نسبة/ ث
أو  قطاع في المقترضيف مف مجموعة أو واحد لمقترض الممنوحة قصوى لمقروض حدود بوضع النسبة ىذه    تسمح

 مف المجموعة مع نفس أو الزبوف نفس مع لممخاطر تركيز ألي تجنبا وىذا  الخ؛...جغرافية منطقة نشاط معيف أو
 المتعمؽ 2014 فيفري 16 المؤرخ في 02-14 ولقد تـ التنصيص عمى ىذه النسبة مف خالؿ النظاـ .الزبائف

 .بالمخاطر الكبرى وبالمساىمات
    يعرؼ الخطر الكبير بأنو مجموع المخاطر التي يتعرض ليا بنؾ أو مؤسسة مالية بخصوص نفس 

مف األمواؿ الخاصة %10جراء عممياتو التي يتعدى مبمغيا  (شخص طبيعي أو معنوي أو أشخاص ذو صمة)المستفيد
ويجب عمى كؿ بنؾ أو مؤسسة المالية أف تحتـر باستمرار نسبة قصوى ال تفوؽ . لمبنؾ أو المؤسسة المالية المعنية
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.  بيف مجموع المخاطر الصافية المرجحة التي يتعرض ليا عمى نفس المستفيد ومبمغ أموالو الخاصة القانونية25%
أضعاؼ  (08)كما يجب أف ال يتجاوز مجموع المخاطر الكبرى التي يتعرض ليا البنؾ أو المؤسسة المالية ثمانية 

 .37مبمغ أموالو الخاصة القانونية

   بينما تعرؼ المساىمات بأنيا سندات تسمح حيازتيا المستمرة بممارسة تأثير أو رقابة عمى الشركة المصدرة  
 عمى األقؿ مف رأس ماؿ أو حقوؽ التصويت مف تمؾ الشركة عمى %10خاصة إذا ما ممؾ البنؾ أو المؤسسة المالية 

 :أنو يشترط أال تتجاوز تمؾ المساىمات أيا مف الحديف اآلتييف
 مف األمواؿ الخاصة القانونية؛%15: لكؿ مساىمة  

 مف األمواؿ الخاصة القانونية؛%60: لمجموع المساىمات  

   يجب عمى البنوؾ والمؤسسات المالية التصريح كؿ ثالث أشير بمخاطرىا الكبرى وفقا لنماذج التصاريح التي 
 الخاص بمراقبة المخاطر الكبرى والنموذج G1000، وذلؾ وفؽ النموذج رقـ 14-05حددتيا تعميمة بنؾ الجزائر رقـ 

 .38 الخاص بكشؼ المخاطر الكبرىG2000رقـ 
 (:Le ratio de transformation)معامل األموال الخاصة والموارد الدائمة  نسبة/ج

معامؿ األمواؿ "  ، يحدد النسبة المسماة 2004 يوليو 19 المؤرخ في 04-04   أصدر بنؾ الجزائر النظاـ رقـ 
الخاصة والموارد الدائمة حيث يؤدي التقيد بيا إلى اإلبقاء عمى نوع مف التوازف بيف استخداماتيا والموارد الطويمة 

 .األجؿ بالعممة الوطنية
الموارد الطويمة األجؿ أي + األمواؿ الخاصة والشبيية: 39 الخاص بالنسبة وفقا لمنظاـ نفسو، مفالبسط   يتضمف 

 سنوات أي ال يمكف لمقرضييا أو لمودعييا الحصوؿ عمى سدادىا إال بعد 05الجزء الذي يبقى مستحقا لمدة تفوؽ 
سندات + صافي األمواؿ الثابتة لالىتالؾ والمؤف المحتممة:(مقام النسبة) االستخداماتبينما تتشكؿ.  سنوات05مرور 

+ االستحقاقات العديمة األداء أو المشكوؾ في تحصيميا بمبمغيا الصافي لممؤف المكونة+ المساىمة وسندات الفروع
 سنوات والخاص 05الجزء الذي يبقى مستحقا لمدة تفوؽ + القيـ المنقولة غير المدرجة في قائمة األوراؽ المالية

فائض القروض الممنوحة لمبنوؾ والمؤسسات المالية + عمميات القروض التأجيرية العقارية+ بالقروض لمزبائف بالدينار
إضافة إلى األصوؿ التي . عمى االقتراضات مف نفس النوع التي تـ الحصوؿ عمييا لدى البنوؾ والمؤسسات المالية

يتعسر عمى البنؾ والمؤسسات المالية تحصيميا قبؿ مرور خمس سنوات مف مدتيا باستثناء إعادة بيع القيـ المنقولة 
 .       40عمى مستوى األسواؽ المنظمة، وقدرة الحصوؿ عمى تسديد مسبؽ مزود ببند جزائي

ويجب أف يصرح بو لمجنة . 41 ديسمبر مف كؿ سنة31 في %60   يجب أف يساوي ذلؾ المعامؿ عمى األقؿ 
 الخاص بالموارد الدائمة والنموذج 4001النموذج )المصرفية سنويا وفقا لمنماذج النمطية التي أعدىا بنؾ الجزائر
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كما توجو نسخة مف . 42 مارس مف السنة الموالية كآخر أجؿ31وحتى  ( الخاص باالستخدامات الدائمة4002
ويحؽ لمجنة المصرفية أف تمنح لبنؾ أو مؤسسة . التصريح السنوي لممديرية العامة لمدراسات التابعة لبنؾ الجزائر

 .43، وتحدد لو في نفس الوقت أجال يقـو خاللو بتسوية وضعيتو04-04مالية ترخيصا مؤقتا يناقض أحكاـ النظاـ 
 
 (:Le ratio de liquidité)السيولة  نسبة/ ح

 وتسيير  يتضمف تعريؼ وقياس2011 ماي 24 في المؤرخ 04-11   تـ تنظيميا مف طرؼ بنؾ الجزائر بالنظاـ 
عدـ القدرة عمى مواجية التزامات أو عدـ القدرة : "ووفقا لذلؾ النظاـ يعرؼ خطر السيولة، بأنو. السيولة خطر ورقابة

 ولمواجية ذلؾ الخطر عمى البنوؾ. 44"عمى فؾ أو تعويض وضعية في أجؿ محدد وبتكمفة معقولة، نظرا لحالة السوؽ
 : 45أف المالية والمؤسسات

 مف مخزوف أدائيا، بواسطة استحقاؽ قدر لمواجية التزاماتيا، في السيولة الكافية وقت، عمى كؿ وفي فعميا، تحوز 
 األصوؿ السائمة،

 والطرؼ المقابؿ، االستحقاؽ وآجاؿ المبالغ حسب مف التمويؿ لمصادرىا كاؼ تنويع تأميف عمى تسير 

 ،حالة في عادية أو ظروؼ في ذلؾ كاف إف األطراؼ المقابمة، ليـ لدى المتاحة االقتراض إمكانيات دوريا، تختبر 
 .أزمة

 :، بيف46المعامل األدنى لمسيولة:    كما يجب عمى البنوؾ والمؤسسات المالية أف تحتـر نسبة
ومف . مجموع األصوؿ المتوفرة والممكف تحقيقيا عمى المدى القصير والتزامات التمويؿ المستممة مف البنوؾ مف جية
جية أخرى بيف مجموع االستحقاقات تحت الطمب وعمى المدى القصير وااللتزامات المقدمة؛عمى أف يكوف ذلؾ 

: يبمغ البنؾ والمؤسسة المالية نياية كؿ ثالثي، بنؾ الجزائر بػ و. %100المعامؿ في كؿ وقت يساوي عمى األقؿ 
ومعامل السيولة المسمى معامل المعامؿ األدنى لمسيولة لمشير الموالي ولمشيريف األخيريف لمثالثي المنقضي؛ 

. 47ويمكف أف يكوف حسابو في تواريخ أخرى بطمب مف المجنة المصرفية.  اشير الموالية لتاريخ اإلقفاؿ3 لفترة المراقبة
، عمى أف تقدـ لمجنة 5006 إلى 5000وذلؾ وفقا لنماذج التصريح التي أعدىا بنؾ الجزائر والتي تحمؿ الترقيـ مف 

 .48 يـو عمى األكثر مف تاريخ نياية الثالثي المعني30المصرفية والمديرية العامة لممفتشية العامة خالؿ 
 لمبنوؾ والمؤسسات المالية، اتخاذ مجموعة مف اإلجراءات لمقياـ بالوفاء متطمبات المعامؿ 04-11   شرع النظاـ 

إجراء اختبارات دورية عمى امكانيات إعادة تمويميا، وضع اجراءات إنذار ومخططات عمؿ في : األدنى لمسيولة، منيا
حالة تجاوز الحدود القانونية، اختبار سيناريوىات السيولة بصفة دورية، وضع مخططات استعجالية رسمية لمتحضير 

عداد مخططات استعجالية دورية لتقييـ سيناريوىات األزمة  .49لوقت األزمات، وا 
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 :المستحقات وااللتزامات بالتوقيع لمبنوك/خ
، المتعمؽ بتصنيؼ مستحقات البنوؾ والمؤسسات المالية 2014 فيفري 16 المؤرخ في 03-14   وفقا لمنظاـ 

وااللتزامات بالتوقيع وتكويف المؤونة عمييا؛ تعتبر المستحقات جميع القروض الممنوحة لألشخاص الطبيعييف أو 
التي يبدو تحصيميا كاممة في اآلجاؿ  )جاريةالمعنوييف، المسجمة في ميزانية البنوؾ والمؤسسات المالية سواء كانت 

التي ) أو مصنفة (التعاقدية كالمستحقات المضمومة بضماف الدولة أو بضماف الودائع أو بضماف سندات مرىونة
تحمؿ خطرا محتمال أو أكيدا لعدـ التحصيؿ الكمي أو الجزئي أو تمؾ التي تحتوي عمى استحقاقات غير مدفوعة منذ 

مستحقات ذات : ضؼ إلى أف االستحقاقات المصنفة تـ تصنيفيا وفقا لدرجة المخاطرة فييا إلى. ( أشير03أكثر مف 
تحصيميا الكمي أو الجزئي )مستحقات ذات مخاطر عالية؛ (تحصيميا الكمي أو الجزئي غير مؤكد)مخاطر  ممكنة

ويجب إبالغ المجنة المصرفية عف أي . (تحصيميا الكمي أو الجزئي متعثرا)ومستحقات متعثرة (أكثر مف غير مؤكد
 مميوف 50تغيير يطرأ عمى قائمة المستحقات المصنفة، التي أعيد ىيكمتيا عمى االقؿ مرة واحدة والتي تفوؽ مبالغيا 

 .         50دج؛ كؿ ثالث أشير
   يمـز نفس النظاـ البنوؾ والمؤسسات المالية تكويف مؤونة عمى المستحقات وعمى االلتزامات المشكوؾ فييا، بحيث 

 عمى المستحقات ذات المخاطر الممكنة وعمى المستحقات ذات %100، %50، %20: تكوف مؤونة بنسب دنيا
 .51المخاطر العالية وعمى المستحقات المتعثرة بالترتيب

 :مراقبة مخاطر ما بين البنوك/د
 المتعمؽ بمراقبة المخاطر بيف البنوؾ، الذي أصدره بنؾ الجزائر حيث 03-11   يرجع تنظيـ تمؾ المخاطر النظاـ 

تمـز البنوؾ والمؤسسات المالية بحيازة منظومة مراقبة داخمية لتوزيع قائميـ مف القروض واالقتراضات ما بيف البنوؾ، 
ال سيما تمؾ التي تمت في السوؽ النقدية، وتحدد البنوؾ والمؤسسات المالية لكؿ طرؼ المبالغ األقصى لمقروض 

: 52ويشمؿ ذلؾ التقييـ عمى العناصر التالية. المقدمة واالقتراضات المتحصؿ عمييا، والتي يتـ إعادة دراستيا دورية
نظاـ تسجيؿ ومعالجة المعمومات الذي يسمح بمعرفة مبالغ القروض المقدمة واالقتراضات المبرمة لكؿ طرؼ؛ إجراء 

 . متابعة الحدود المحددة  لكؿ طرؼ؛ واجراءات إعالـ الييئات التنفيذية والتي تتداوؿ حوا احتراـ العقود

 : قواعد الحوكمة في إطار المراقبة الداخمية البنكية/ذ
 الخاص بالرقابة الداخمية لمبنوؾ 08-11   نجد تمؾ القواعد منصوص عمييا في النظاـ، سالؼ الذكر، رقـ 

 : 53والمؤسسات المالية، والتي يمكف اختصارىا عمى النحو التالي
 المداولة وىيئة التنفيذي الجياز اللتزاماتيا عمى عاتؽ تمتثؿ المعنية أو المؤسسة البنؾ أف مف التأكد مسؤولية تقع. 

 تصحيحي؛ كؿ إجراء  واتخاذ الداخمية جياز الرقابة فعالّية تقييـ ويتعيف عمييـ
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 الرقابة والنزاىة وترسيخ ثقافة األخالقية القواعد عمى تطوير السير وىيئة المداولة التنفيذي الجياز عمى يجب 
 في الّتي يرغبوف المعمومات التدقيؽ، طبيعة االقتضاء لجنة كما يحدداف، وعند. المالية المؤسسة أو البنؾ داخؿ

 مناسبة؛ بيانات ممخصة شكؿ في سّيما عمييا، ال الحصوؿ

 أساس الداخمية عمى جياز الرقابة ونتائج نشاط بفحص األقؿ، السنة عمى في مرتيف المداولة، ىيئة تقوـ 
 في واحدة مرة بيذه الدراسة القياـ كفيـ و. التدقيؽ لجنة االقتضاء، مف التنفيذي، وعند الجياز مف المستممة المعمومات

 لجنة التدقيؽ؛ وجود  حالة في السنة،

 عمى األقؿ؛ السنة في واحدة المداولة، مرة لييئة  عممو تقرير عف بتقديـ الدورية الرقابة عمى المسؤوؿ يقوـ 

 واالستنتاجات بالعناصر األساسية التدقيؽ لجنة االقتضاء، المداولة، بانتظاـ، وعند ىيئة التنفيذي الجياز يعمـ 
 المعمومة عمى ىذه وتتعمؽ. أو المؤسسة المالية البنؾ يتعرض ليا التي المخاطر خالؿ قياس مف قد تبرز التي اليامة

 القرض؛ وبمردودية عمميات المقابمة األطراؼ مجمؿ حسب  بتوزيع االلتزامات الخصوص،

 في المتخذة إعالميا بالقرارات التنفيذي الجياز عمى  يجب الحدود، في وضع المداولة ىيئة إشراؾ عدـ حالة في 
 المداولة، ىيئة التنفيذي ويجب أف يعمـ الجياز .إف وجدت التدقيؽ، لجنة إلى القرارات أيضا ىذه وتبمغ. المجاؿ  ىذا
 فييا احتراـ الحدود؛ يتـ التي السنة، بالظروؼ في واحدة مرة ذلؾ، عمى األقؿ عمى زيادة

 الداخمية، ال قبؿ جياز الرقابة مف التي تـ كشفيا المعتبرة بالحوادث ىيئة المداولة الفور عمى التنفيذي الجياز يعمـ 
 الخارجية؛ أو  الداخمية الغش حاالت أو حدود المخاطر بتجاوز منيا المتعمقة  سيما

 لى الجياز التنفيذي إلى والدائمة الدورية  الرقابة عف الكيانات المسؤولة تعدىا التي التقارير تبمغ  المداولة ىيئة وا 
 التدقيؽ؛ لجنة االقتضاء إلى وعند طمبيا  عند

 المناىج وأىمية انتظاـ وتقدير مدى المقدمة وضوح المعمومات مف الخصوص، بالتحقؽ عمى التدقيؽ، لجنة تكمؼ 
 القياس أنظمة تناسؽ خاصة، الداخمية، الرقابة جياز نوعية إعداد الحسابات مف جية؛ وتقدير في المحاسبية المتبعة

 بيذه الصفة مف جية أخرى؛ تكميمية أعماؿ ورقابة المخاطر، واقتراح والتحكـ والمراقبة

 الرقابة ظروؼ ممارسة حوؿ تقرير بإعداد األقؿ، عمى السنة في المالية، مرة واحدة والمؤسسات البنوؾ تقوـ 
 ىيئة إلى التقريراف ويرسؿ. تتعرض ليا التي المخاطر ومراقبة قياس عف خاص بإعداد تقرير كما تقوـ. الداخمية
 الدراسة الفترة قيد يمي الذي السداسي نياية قبؿ المصرفية التدقيؽ، إلى المجنة لجنة إلى االقتضاء عند المداولة،
 . محافظي الحسابات تصرؼ تحت ووضعيما

 :النظام المحاسبي لمبنوك/ ر
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 الذي تـ تطبيقو 54   تخضع البنوؾ في محاسبتيا لمعايير محاسبية خاصة بيا، مستمدة مف النظاـ المحاسب المالي
المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية / ، وبالتكيؼ مع المعايير المحاسبية الدولية2010 جانفي 01منذ 
(IFRS/IAS) . ووفقا لمقتضيات ذلؾ 2009ولذلؾ تـ إصدار ثالث أنظمة أساسية خاصة بمحاسبة البنوؾ، سنة ،

 :النظاـ، وىي
  يتضمف مخطط الحسابات البنكية والقواعد المحاسبية المطبقة عمى البنوؾ والمؤسسات المالية؛04-09النظاـ   

  يتضمف إعداد الكشوؼ المالية لمبنوؾ والمؤسسات المالية ونشرىا؛05-09النظاـ   

  يتعمؽ بقواعد التقييـ والتسجيؿ المحاسبي لألدوات المالية مف طرؼ البنوؾ والمؤسسات المالية08-09النظاـ  . 
 تبييـض األمـوال وتمــويل اإلرهـاب/ز

، 2005 فبراير 06 المؤرخ في 01-05    تمتـز المؤسسات المالية والمؤسسات والميف غير المالية الخاضعة لمقانوف 
 اإلرىاب وتمويؿ األمواؿ تبييض مف بالوقاية ، المتعمؽ2015 فيفري 15 المؤرخ في 06-15المعدؿ بالقانوف 

ومكافحتيما؛ بالقياـ باإلخطار بالشبية، كالبنوؾ والمؤسسات المالية والمصالح المالية لبريد الجزائر والمؤسسات المالية 
إضافة إلى كؿ . المشابية األخرى وشركات التأميف ومكاتب الصرؼ والتعاضديات والرىانات واأللعاب والكازينو

أو بإجراء عمميات ايداع أو  مبادالت أو توظيفات  أو تحويالت أو /شخص معنوي يقوـ في إطار مينتو باالستشارة و
 55.الخ...حركة رؤوس أمواؿ كالمحاميف والموثقيف ومحافظي البيع

 

 تقييم تطبيق القواعد االحترازية الجديدة عمى البنوك الجزائرية: المحور الثالث
   تعد تقديـ عممية تقييـ تطبيؽ القواعد االحترازية في البنوؾ الجزائرية وفقا التفاقية بازؿ مسألة مستمرة وطويمة ومعقد 

لذلؾ سوؼ نقـو بمتابعة أىـ المؤشرات التي تنص عمييا تمؾ االتفاقية خالؿ السنوات األخيرة مف . في نفس الوقت
  .2016 حتى 2009
 مؤشرات الصالبة المالية لممصارف الجزائرية    .1

   يبيف الجدوؿ أدناه أىـ النسب المالية التي تعد كمؤشرات خاصة بالصالبة المالية لمبنوؾ الجزائرية، والتي ترتبط 
 .3 وبعض مف قواعد بازؿ 2بصفة مباشرة او غير مباشرة بتطبيؽ بازؿ 

 .   2016-2009 مؤشرات الصالبة المالية لمبنوؾ الجزائرية :02الجدول 
 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009( %)املؤرشات 

 18.90 18.39 15.98 21.50 23.62 23.77 23.64 26.15 الاجاممية املالءة وس بة

 16.36 15.75 13.27 15.51 17.48 17.00 17.67 19.09 امؽري عىل املالءة وس بة

ىل املنتجة ؼري املس تحلات  34.32 27.17 21.40 17.12 16.11 17.89 21.06 33.88 امنظامية اخلاصة ال موال اإ

 11.99 9.75 9.21 10.56 11.73 14.45 18.31 21.14 املصنفة املس تحلات معدل

 5.45 3.98 3.20 3.36 3.54 4.02 4.86 7.31 املصنفة املس تحلات صايف معدل



                                                                           جامعة املدية                                                                                                             

انعكاسات ثكيف املؤسسات املااية مع مؤشرات املالءة على الاسلترار املاول فل ااجزائر،  : اململلتق ااعمللم ااددول االامم  حو 

 2018 أكلحبر 24/25يحمم 
 

116 
 

E-mail :Col.isstf@univ-medea.dz     
Site :  www.univ-medea.dz/ar/ldld  

 اٌّذَخ-وٍُخ اٌؼٍىَ االلتصبدَخ واٌؼٍىَ اٌتجبسَخ وػٍىَ اٌتسُُش

Tel/Fax : 00213.25.78.52.96 

 

 54.50 59.23 65.22 68.19 69.79 72.15 73.48 65.41 املصنفة املس تحلات مؤوانت معدل

 18.04 20.38 23.55 19.00 22.67 24.58 26.70 26.01 اخلاصة ال موال مردودية

 1.83 1.83 1.98 1.67 1.93 2.10 2.16 1.75ال صول  مردودية

ىل امرحب هامش وس بة  73.59 66.82 68.51 69.45 64.23 54.89 63.76 58.37الاجاميل  ادلخل اإ

ىل امفوائد خارج امتاكميف وس بة  27.29 26.25 28.49 33.53 35.64 35.07 31.43 32.22الاجاميل  ادلخل اإ

ىل امسائةل ال صول وس بة جاميل اإ  24.08 27.17 37.96 40.46 45.87 50.16 52.98 51.82ال صول  اإ

ىل امسائةل ال صول وس بة  59.84 61.64 82.06 93.52 107.51 103.73 114.29 114.52ال جل  كصرية اخلصوم اإ

 
 تعد سنة االنعطاؼ األساسي في مؤشرات الصالبة المالية لمبنوؾ 2014   يبيف الجدوؿ بشكؿ واضح بأف سنة 

كما .  مف جية3 وبعض قواعد بازؿ2الجزائرية بحيث تصادؼ ذلؾ مع تطبيؽ اإلطار االحترازي الخاص ببازؿ 
شيدت الفترة انييارا كبيرا في أسعار النفط، باعتبار االقتصاد الجزائري مرىونا لتمؾ السمعة اإلستراتيجية حيث تأثرت 

 مف القطاع المصرفي %86كثيرا السيولة البنكية خاصة في البنوؾ العمومية الستة والتي تستحوذ عمى أكثر مف 
 .ولذلؾ تبيف كؿ النسب بما فييا المالءة انخفاضا نسبيا. الجزائري

   ضؼ إلى أف تطبيؽ تمؾ النسب االحترازية الجديدة ومتطمبات رأس الماؿ يتطمب فترة انتقالية تحتاجيا البنوؾ 
دارة وتقييـ وتغطية المخاطر الجديدة. لمتكيؼ مع اإلطار الجديد ف كانت تمؾ . خاصة في مجاؿ الرقابة وا  حتى وا 

. المؤشرات وضعية مقبولة جدا لمبنوؾ الجزائرية خاصة في نسبة المالءة وفي مردودية األصوؿ واألمواؿ الخاصة
وبالتالي مف ناحية النسب المالية ىناؾ احتراـ واضح لمتطمبات بازؿ في مجاؿ رأس الماؿ والمالءة وعمى الرغـ مف 

 .االنخفاض الشديد في نسب السيولة سواء عمى المدى القصير أو المدى المتوسط
 :3 و2نسبة المالءة لمبنوك الجزائرية وفقا لبازل  .2

   تعد المالءة البنكية مؤشرا ىاما وفقا التفاقية بازؿ، تستيدؼ قدرة البنؾ عمى تغطية المخاطر التي تحدث في 
ولذلؾ يبدو مف المفيد مقارنة مدة احتراـ البنوؾ الجزائرية لتمؾ النسبة مف خالؿ . االصوؿ مف خالؿ رأسمالو الخاص

 .وىو ما سنوضحو مف خالؿ الشكؿ الموالي. مقارنة ما تحققو مف مالءة مع ما تنص عميو االتفاقية

 . 2016-2009يٍ إػداد انبادث باالػتًاد ػهى تقارٌر بُك انجسائر يا بٍٍ  : ساٌّصذ
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    -    يٍ إػداد انبادث با ػتًاد ػهى تقارٌر بُك انجسائر يا بٍٍ   اٌّصذس 

 ً      -    َ ب  انً    نهًصارف انجسائرٌ  بٍٍ    02اٌشى

ٔسجخ اٌّالءح 

 (FRP  اال ّبٌُخ

اٌّحممخ

االدًٔ   ٔسجخ اٌّالءح 

  ثبصي 

االدًٔ   ٔسجخ اٌّالءح 

           ثبصي 

 ساسّبي تحىط

 
 2   يبيف الشكؿ بوضوح أف نسبة المالءة االجمالية في البنوؾ الجزائرية، تتجاوز النسبة الدنيا المقررة في بازؿ 

رأس )  أو وسادة األماف 2بحيث تعد مالءة البنوؾ الجزائرية مرتفعة قبؿ حتى تطبيؽ بازؿ  (%10.5 )3وبازؿ  (8%)
 تقريبا، وىو ىامش 18 و26فيي انحصرت خالؿ الفترة المدروسة بيف . 3وفقا لبازؿ  (الماؿ االضافي بغرض التحوط

 2009  سنة 26لكف المالحظ اف ىناؾ انخفاضا واضح في نسبة المالءة  مف . أماف جيد ومطمئف في ىذا المجاؿ
، وىذا نظرا لإلطار االحترازي الجديدة مف جية، ولموضعية االقتصادية الصعبة لالقتصاد 2014 سنة 15.98حتى 

 .الجزائري النييار أسعار البتروؿ وانحصار النشاط االقتصادي الداخمي
 :الرقابة الميدانية لمؤشرات الصالبة في البنوك الجزائرية .3

متطمبات رأس الماؿ، الرقابة االشرافية وانضباط السوؽ؛ فإف االكتفاء بتقييـ الركيزة :    ترتكز بازؿ عمى ثالث ركائز
لذلؾ سوؼ نحاوؿ تقييـ تطبيؽ تمؾ المتطمبات مف خالؿ ما خمصت . األولى، كما في العنواف السابؽ، يعد غير كافي

إليو المجاف التابعة لمجنة المصرفة، الخاصة بالرقابة الميدانية، خالؿ آخر سنتيف مف إصدار التقارير السنوية لبنؾ 
 .ويبيف الجدوؿ التالي أىـ المالحظات وحاالت عدـ االمتثاؿ لمتطمبات االحترازية. (2016-2015)الجزائر 
 2016- 1015 حاالت عدـ االمتثاؿ لمتطمبات القواعد االحترازية لمقطاع المصرفي :03 الجدول

ظبيعة حالت عدم الامتثال 
عدد حالت عدم الامتثال عدد املؤسسات املامية عدد املصارف 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 

 12 14 01 02 00 00صايف ال صول ؼري اكفية 

 00 4 00 00 00 02معامل مالمئة منخفضة 

 00 4 00 00 00 02معامل الاموال اخلاصة املاعدية 

 06 7 00 00 02 03وسادة ال مان 

 17 24 00 00 05 06معامل تلس مي اخملاظر 
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 06 00 00 00 01 00وضعية امرصف 
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السيولة، تقسيـ أو توزيع :    يوضح الجدوؿ أف ىناؾ عدـ امتثاؿ لمقواعد االحترازية في ثالث مجاالت رئيسية
بينما لـ . المخاطر ومستوى اإللتزامات بالتوقيع بموجب عمميات التجارة الخارجية، وكميا سجمت مف طرؼ البنوؾ

. تسجؿ إال ثالث حاالت عدـ امتثاؿ بيف سنتي الدراسة بالنسبة لممؤسسات المالية، وفي مجاؿ صافي األصوؿ فقط
 حاالت عدـ امتثاؿ  سنة 07 فمقد تـ تسجيؿ 2015-2014في حيف اف وسادة األماف التي تـ تطبيقيا ابتداءا مف 

وىو يوضح المشاكؿ التي تواجو البنوؾ في تطبيقيا بسرعة وبطريقة انضباطية . 2016 حاالت سنة 06 و2015
 .خاصة في مجاؿ معالجة وقياس ومتابعة المخاطر االئتمانية والتشغيمية ومخاطر السوؽ

، قد سجمت مجموعة مف النقائص والسمبيات في تطبيؽ (أي الرقابة المستندية)   إضافة أف النوع الثاني مف الرقابة 
 :56، بحيث وجد أف3 و2اإلطار االحترازي الجديدة، خاصة في مجالي الرقابة االشرافية وانضبط السوؽ وفقا لبازؿ 

  ،ىناؾ نقائص في العمميات واإلجراءات الداخمية خاصة في مجاؿ اإللتزامات بالتوقيع في مجاؿ التجارة الخارجية
دارة المخاطر االئتمانية والتشغيمية؛ ىماؿ معالجة بعض العمميات وا   المحاسبة وا 

 نقائص في نظاـ الفحص الدوري خاصة المورد البشري المؤىؿ؛ 

 عدـ إكماؿ جياز تحديد وتقييـ وقياس المخاطر خاصة في مجاؿ تغطية المخاطر وعدـ وجود خرائط لممخاطر؛ 

 عدـ كفاءة نظـ المعمومات نظرا لعدـ امتثاليا لقواعد الحوكمة الخاصة بيا؛ 

 أو عدـ أداء خطة استمرارية العمؿ؛/غياب خطة عمؿ إلدارة أزمة سيولة وكذا غياب و 

  نقائص في أجيزة مكافحة تبييض االمواؿ وتمويؿ االرىاب خاصة تدريب الموظفيف ووضع نظـ االنذار المبكر
 .ومعرفة الزبوف

 

 :الخاتمة
   لقد حاولنا مف خالؿ ىذه الورقة متابعة اىـ التشريعات الخاصة بالقواعد االحترازية في الجزائر، التي جاءت بيا 

كما حاولنا تقييـ تطبيؽ البنوؾ الجزائرية لتمؾ القواعد . اتفاقية بازؿ بداية باألولى ومرورا بالثانية وانتياءا بالثالثة
 : وتوصمنا مف خالؿ ذلؾ إلى مجموعة مف النتائج.  عمى وجو التحديد2014الجديدة انطالقا مف سنة 

:  ػداد انبادث باالػتًاد ػهىإ يٍ :اٌّصذس

. 121: ، ص2016، بُك انجسائر، َىفًبر اٌتطىس إٌمذٌ وااللتصبدٌ ٌٍجضائش- 2015اٌتمشَش اٌسٕىٌ بُك انجسائر، - 

 .114: ، ص2017، بُك انجسائر، سبتًبر اٌتطىس إٌمذٌ وااللتصبدٌ ٌٍجضائش- 2016اٌتمشَش اٌسٕىٌ بُك انجسائر، - 
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  مخاطر القرض، )، موجو نحو إدارة المخاطر 2014نظاـ اإلشراؼ والرقابة في القطاع البنكي الجزائري، بعد
 ، وليس نحو التطابؽ مع التشريعات فقط؛(الخ...مخاطر السوؽ، المخاطر التشغيمية، مخاطر السيولة

  مف خالؿ توسيع المخاطر الداخمة في حساب 2لقد جاءت التعديالت الجديدة في بازؿ باالنتقاؿ إلى تطبيؽ بازؿ 
ضؼ إلى فرض التشريعات الجديدة لحزمة . المالءة مف مخاطر القرض إلى مخاطر السوؽ والمخاطر التشغيمية

 ؛3جديدة مف رأس الماؿ الخاص إضافية توجو لمتحوط في مواجية المخاطر وفقا لبازؿ 

  نسبيا بحيث تأخرت نوعا ما 3 واالتجاه نحو بازؿ 2 وتبني بازؿ 1ىناؾ فاصؿ زمني معتبر بيف تطبيؽ بازؿ 
 التشريعات الخاصة بالقواعد االحترازية وفقا التفاقية بازؿ بمسوياتيا الثالث؛

  عمى نسبة مالءة مالية أو كفاية رأسماؿ ذات مستوى مقبوؿ جدا وتفوؽ 3تحافظ البنوؾ وفقا لمركيزة األولى لبازؿ 
 النسبة األدنى بما ما فيو رأسماؿ التحوط أو وسادة االماف؛

  بينما ىناؾ نقائص واضحة في تطبيؽ متطمبات أنظمة الرقابة الداخمية لمبنوؾ وفي معالجة المخاطر وقياسيا
 بصفة اساسية؛ذ

 ىناؾ نقائص واضحة في مجاؿ التصريحات وفي مجاؿ أنظمة المعمومات الخاصة بالبنوؾ في الجزائر؛ 

 نسب السيولة ونسبة : ىناؾ صعوبات واضحة في البنوؾ الجزائرية باالمتثاؿ لنسبتيف ىامتيف في الجزائر، وىما
وقد يكوف مف بيف مبررات تمؾ الصعوبات ىو حداثة إطار االحترازي . االلتزاـ بالتوقيع في مجاؿ التجارة الخارجية

كما أف ىناؾ . الجديد مف جية، واألزمة االقتصادية التي تعاني منيا الجزائر خاصة البنوؾ العمومية مف جية أخرى
عجز في المورد البشري المؤىؿ لتطبيؽ االطار االحترازي الجديد خاصة في المجاؿ الرقابي والمحاسبي وفقا لما 

 .جاءت بو عمميات الرقابة الميدانية والمستندية لمجنة المصرفية
 :ولتحسيف الوضعية وفقا لإلطار االحترازي الجديد، وجب التركيز عمى ثالث مجاالت رئيسية

 تكويف المورد البشري المؤىؿ في المجاؿ االحترازي والرقابي واإلشرافي؛ 

  وضع استراتيجيات مناسبة وطويمة المدى لمتعامؿ مع مجموع المخاطر التي جاءت بيا التشريعات االحترازية
 الجديدة؛

 طار وشروط عمميا  .التركيز عمى بناء أنظمة رقابة وفقا لقواعد حوكمة البنوؾ وا 

 
 

 :الهوامش
                                                           

 .03-01:، ص2003 انؼدد األول، انًؼهد انًصرفً انًصري، يصر، ،؟، ِفبهُُ ِبٌُخ2ِبهٍ ثبصي انبُك انًركسي انًصري، - 1
2
 أكتىبر 09، انبٍاٌ االقتصادي، دبً، «3ثبصي »إصذاس أدواد ائتّبُٔخ َحّسٓ ِستىَبد سُىٌتهب ثٕىن اٌذوٌخ ِستؼذح ٌٍتىافك ِغ وائم انهبابٍدي،  -

2014. 
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Quelques pistes de réflexion sur les accords de Bâle III 

                                                                

Dr. LAZREG Mohammed                                 Dr. GODIH Djamel torqui 

Université de Sidi bel abbés                             Université de Mostaganem 

 

 

Résumé 

Le dispositif de Bâle III constitue un élément clé de la réponse du Comité de Bâle à la crise financière 

mondiale. Il comble un certain nombre des lacunes du cadre réglementaire de l’avant-crise et pose les 

bases d’un système bancaire résilient, qui contribuera à éviter l’accumulation de fragilités systémiques. 

En Algérie, la banque d’Algérie doit renforcer la supervision des banques, notamment publiques, pour 

empêcher la régénération des créances douteuses et le rachat par le trésor qui n’en a plus les moyens en 

raison de ses autres obligations. Les objectifs de notre communication sont les suivants : 

 Mettre en relief d’une manière générale les différents accords de Bâle ;  

 Mettre en lumière quelques aspects généraux sur  les accords de Bâle III ; 

 Mettre en exergue les effets induits par les accords de Bâle sur les banques algériennes. 

Mots clés : Les accords de Bâle III- Règles prudentielles- Banque d’Algérie - Réglementation algérienne. 

 

Abstract: 

Basel III is a key element of the Basel Committee's response to the global financial crisis. It fills a number 

of gaps in the pre-crisis regulatory framework and lays the groundwork for a resilient banking system that 

will help to prevent the build-up of systemic vulnerabilities. In Algeria, the bank of Algeria must 

strengthen the supervision of banks, including public, to prevent the recovery of bad loans and the 

purchase by the treasure which can not afford it because of its other obligations. The objectives of our 

communication are: 

• Highlight the various Basel agreements in a general way; 

• to highlight some general aspects of the Basel III agreements; 

• Highlight the effects of the Basel agreements on Algerian banks. 

Key words: Basel III - Prudential rules - Bank of Algeria - Algerian regulations. 

 

Introduction : 

L'instabilité est inhérente à l'activité d'intermédiation financière, de même qu'une certaine volatilité des 

cours caractérise le fonctionnement normal des marchés financiers. Mais, en cas d'excès des crises 

bancaires et financières se déclenchent menaçant le fonctionnement d'ensemble du système financier. On 

parle alors de crises systémiques, et au-delà, celui de l'économie réelle, c'est-à-dire, l'investissement des 

entreprises, de la production, etc. 

Pour (Fontanel, 2005) cette situation peut, en effet, rapidement dégénérer en une récession économique 

profonde qui ne se résorbe pas d'elle-même, comme lors de la crise de 1929. 
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Les justifications de la supervision bancaire sont aujourd'hui communément admises. Les discussions se 

concentrent désormais sur les modalités d'un contrôle efficace des banques, des assurances, des marchés 

de valeurs mobilières et des autres investisseurs institutionnels qui interviennent. 

Ainsi, ce sont les défaillances du marché qui justifient traditionnellement l'intervention des pouvoirs 

publics dans certains secteurs d'activité économique. Dans le secteur bancaire et financière la régulation 

par les seuls mécanismes du marché se heurte à deux principales postes : les problèmes d'asymétrie 

d'information, dont pâtissent les déposants ou les petits épargnants, et les effets de contagion 

(externalités) associés aux faillites bancaires et aux crises financières. Les modalités de l'intervention 

publique dans la sphère bancaire et financière ont beaucoup évolué suite à la mutation financière 

(extension et intégration croissante des marchés de capitaux, déspécialisation  etc.)  

Par conséquent, le comité de Bâle (Suisse), groupe de réflexion d'organisations financières du G10 et de 

quelques autres pays réunis autour de la banque des règlements internationaux, a lancé en janvier 2001 le 

processus de mise au point et de mise en place d'un nouveau système de détermination du capital 

économique, qu'il est nécessaire aux banques de détenir pour faire face aux risques qui se présentent à 

elles. 

Les relations des entreprises avec leurs banques vont être touchées par ce nouveau système, qui définira 

l'adéquation des fonds propres des institutions financières aux risques. La réglementation prudentielle 

influence la gouvernance des entreprises, puisque celle-ci est étroitement dépendante des logiques 

financières en Occident. Le fer de lance de la réforme en ce domaine est le processus  engagé à Bâle, sous 

l’égide du comité des gouverneurs des banques centrales ; pour mieux tenir compte des changements 

introduits par les banques centrales.  

A cet  effet, la réglementation dite de Bâle III est la troisième réforme des accords de Bâle. Signés en 

1988, les premiers accords, destinés aux banques internationales, fixaient initialement un seuil minimal de 

fonds propres (soit du capital détenu en propre et des profits) à mettre en réserve en fonction des crédits 

accordés. Ils ont été enrichis une deuxième fois (Bâle II) par des normes renforcées, entrées en vigueur 

dès la fin 2006, dont le but était d’élargir la couverture des risques et d’améliorer leur gestion par les 

établissements bancaires, notamment en tenant compte des spécificités des banques et de leurs méthodes 

de calcul internes. La chute de la banque d’affaires américaine Lehmann Brother qui a eu lieu le 15 

septembre 2008, a été l’événement déclencheur de la crise financière mondiale et, depuis, après un long 

processus, les banquiers centraux et les régulateurs de 27 pays du monde entier sont parvenus à un accord, 

le dimanche 12 septembre 2010 ; à Bâle en Suisse, sur de nouvelles dispositions. Il ya lieu de souligner 

dans ce cadre, que la réglementation prudentielle permet de limiter la probabilité de défaillance d’une 

banque, car la faillite bancaire est un événement fortement déstabilisant pour l’économie. Aussi, les 

accords de Bâle visent à améliorer la résistance du système bancaire et financier aux chocs. Un système 

bancaire et financier solide constitue un élément incontournable de la stabilité macro-économique. 

En  Algérie, les conséquences de la liquidation des banques El Khalifa et de la BCIA ont mis en évidence 

le manque de contrôle, le fait qu’elle ait touché les deux plus importantes banques du secteur privé, 

l’absence d’informations adéquates concernant ces deux banques ou leur tombée tardive, leur liquidation 

a conduit à une panique générale de leurs déposants d’une part et entamé d’une manière décisive et 

presque irréversible la confiance des clients sur les institutions financières bancaires privées qui ont retiré 
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leurs dépôts de la plupart de celles-ci pour les placer, soit dans les banques publiques qui bénéficient d’un 

préjugé favorable d’être garanties par l’Etat, c'est-à-dire de leur remboursement par le trésor en cas de 

liquidation ou dans les banques étrangères réputées mieux gérées. Aussi, l’affaire Khalifa a dévoilé les 

failles dans la législation, elle a dévoilé les faiblesses des structures de supervision. Il ne s’agit pas là 

uniquement de la banque centrale, mais aussi de  l’administration des finances. Ainsi, la fonction de 

supervision passe d’abord par le diagnostic avancé des situations de fragilité financière et par la résolution 

précoce des faillites afin d’éviter la propagation des risques. Nous espérons dans ce cadre que les accords 

de Bâle en matière de supervision bancaire en Algérie seront effectifs pour éviter à l’avenir des 

événements fâcheux  à l’instar de la banque Khalifa et de la BCIA. 

Problématique : 

Une question centrale est au cœur de notre problématique dans le cadre de notre modeste 

communication : 

Quelles sont les grandes lignes afférentes aux accords de Bâle III ? 

Les objectifs de notre communication : 

 Mettre en relief d’une manière générale les différents accords de Bâle ;  

 Mettre en lumière quelques aspects généraux sur  les accords de Bâle III ; 

 Mettre en exergue les effets induits par les accords de Bâle sur les banques algériennes. 

Méthodologie : 

Nous avons eu recours à la technique documentaire qui nous a permis d’exploiter différents ouvrages et 

documents pour faciliter notre recherche ayant trait au thème de notre communication. Nous tenterons en 

fait, dans notre partie méthodologique de développer certains apports personnels concernant le thème en 

question. 

Notre communication est structurée en trois axes fondamentaux intitulés respectivement : 

 Crises bancaires et comité de Bâle : un aperçu général. 

 Les grandes lignes des accords de Bâle III. 

 Aperçu général sur  la réglementation et le contrôle du crédit bancaire en Algérie.  

1 : Crises bancaires et comité de Bâle : un aperçu général 

La plus grande complexité du monde bancaire et l'apparition de nombreux produits innovants, mais mal 

appréhendés, ont incité le régulateur à remettre à niveau une réglementation devenue obsolète et ne 

représentant plus la réalité des risques encourus par les établissements. 

1.1. Les accords de Bâle 

En juillet 1988, le comité de Bâle a publié les accords de Bâle, définissent un besoin minimum de capital 

(relations avec le risque de crédit) pour les banques des pays de l'OCDE, ces accords ont instauré les 

ratios Cooke (Cooke du nom de Peter Cooke, gouverneur de la banque d’Angleterre et président du 

comité de la banque des règlements internationaux de Bale) ; Les risquent pondérés sont calculés à partir 

des encours de manière forfaitaire. Les contreparties sont classées par grands groupes de contreparties, et 

à chaque groupe est affectée une pondération de risque unique. 

Une des limites du ratio Cooke est qu'il ne tient pas compte des différences de risques liées aux produits. 

Ces limites ont conduit le comité de Bâle à publier de nouveaux accords.  
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(Lepicier et Le Tallec, 2005) indiquent que les calculs très forfaitaires du ratio Cooke, s'il présente 

l'avantage d'être assez simple à calculer, ne prend pas assez bien en compte la diversité et la complexité 

des marchés et des produits qui peuvent être utilisés. De plus, ils couvrent principalement des risques de 

crédit, et, depuis 1996, les risques de marché, laissant de côté des risques opérationnels. 

1.2. Principes de contrôle bancaire 

La performance des banques et de plus en plus influencée par l'environnement externe à leur pays 

d'origine, en raison de l'augmentation de leurs activités transfrontalières et du développement des moyens 

électroniques. Avec la collaboration d'une quinzaine d'autres pays, le comité de Bâle a abouti en 1997, à 

un consensus international sur les principes de contrôle bancaire efficace. Ces principes recouvrent : les 

conditions institutionnelles et juridiques, en ce sens que ce corpus de règles est appliqué dans 140 pays, 

mais reste d'application libre et n'a pas de portée réglementaire, toutefois, dans le cadre de l'union 

européenne, il y a lieu de souligner que : 

 Les directives s'imposent aux pays participant à l'union, d'une part, et d'autre part, il existe le 

CRBF (Comité de la Réglementation Bancaire et Financière) qui transpose les directives 

européennes pour l'application par les établissements de son périmètre de contrôle. Le contrôle du 

respect des textes étant assuré par la commission bancaire. 

Le comité de Bâle sur le contrôle bancaire a permis le développement des contacts personnels, la 

communication des informations et la coordination entre les responsables des autorités de tutelle. Il est à 

rappeler, que les organisations internationales telles que l'OCDE, la Banque Mondiale, le FMI et la 

banque des règlements internationaux (BRI) diffusent des données statistiques sur une base régulière 

couvrant la situation économique et financière d'un grand nombre de pays, de marchés et de secteurs. Le 

FMI
1
 publie sur le réseau Internet des données économiques et financières sur les pays qui ont déjà, ou 

souhaitent, avoir accès aux marchés internationaux des capitaux. En 1997, quarante-deux pays avaient 

souscrit à ce système de diffusion des données du FMI. Tout l'espace financier mondial est concerné par 

les règles prudentielles. C'est pour cette raison que le comité sur le contrôle bancaire et le comité 

technique de l'organisation internationale des commissions de valeur (OICV
2
) cherchent à atteindre un 

traitement prudentiel homogène pour le calcul des minima de fonds propres des banques et des entreprises 

d'investissements qui ont des activités de négoce et sur produits dérivés. 

Avec le développement de gros groupes financiers opérant à l'échelle mondiale et se faisant concurrence, 

dans une large gamme de produits financiers, les autorités de surveillance de l'ensemble du secteur 

financier sont appelées à plus de coopération. Leur but commun est de promouvoir la stabilité financière 

et l'efficience des marchés. Le comité de Bâle sur le contrôle bancaire et le groupe des autorités de 

contrôle bancaire des pays ayant des zones franches financières
3
, crée en 1980 ont établi  vingt-neuf 

recommandations destinées à améliorer et à faciliter la surveillance prudentielle des risques bancaires, 

                                                 
1
 FMI, bulletin, Washington D.C. 

2
 L'OICV regroupe les responsables de la surveillance des opérations sur titres de 14 pays : Allemagne, Australie, Canada, 

Espagne, USA, France, Hong Kong, Italie, Japon,, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède et Suisse. 
3
 Il inclut : Antilles néerlandaises, Bahamas, Bahreïn, Barbara, Bermudes, Chypre, Gibraltar, Hong Kong, île de Man, île de 

Maurice, Liban, Malte, Panama, Singapour, …etc. 
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afin d'assurer la solidité des établissements de crédit sur le plan individuel et la stabilité du système 

financier dans son ensemble. 

Comme nous l'avons déjà souligné, il existait déjà un système, communément appelée "ratio Cooke", qui 

fixait à 8 % de façon universelle, un taux d'adéquation minimale des fonds propres par rapport aux actifs 

à risque d'une banque. 

Les relations des entreprises avec leurs banques vont être touchées par ce nouveau système qui définira 

l'adéquation des fonds propres des institutions financières aux risques. 

1.3. Principes du  système appelé "Accord de Bâle II" 

Les accords de Bâle II ont pour objectif de réformer le ratio Cooke, afin d'avoir une mise en adéquation 

plus juste des fonds propres et du profil de risque réel des établissements de crédit. Un nouveau ratio a été 

créé : le ratio Mac Donough. (MC Donough du nom du Président du comité de Bâle issu de l’accord de 

Bale II du nom de la ville Suisse où il a été élaboré. Ce nouveau ratio, maintient les règles du ratio Cooke 

fixant le capital minimum à 8% de l’encours pondéré, mais il répartit ce rapport entre le risque de crédit 

(6,6%), le risque de marché (0, 4%) et le risque opérationnel (1%), tout en renforçant la surveillance 

prudentielle et la discipline du marché.). 

Ce ratio est un ratio de solvabilité, dont le niveau d'exigence reste inchangé par rapport au ratio Cooke (8 

%), mais dont le calcul du dénominateur est considérablement infini. Les calculs des risques de crédit 

sont assignés pour tenir compte des pertes attendues et des pertes inattendues. Le risque est abordé par 

classe d'actifs et parties de produits. Le risque opérationnel est une dimension nouvelle intégrée dans le 

calcul du risque.  

1.4. Champs et date d'application 

Bâle II s'applique à toutes les sociétés de portefeuille contrôlant les groupes à dominance bancaire, ainsi 

qu'à toutes les banques internationales, à tous les niveaux du groupe : ensemble des opérations bancaires, 

autres activités financières pertinentes, filiales d'assurances, investissements dans les sociétés 

commerciales au-delà de certains seuils. 

Le traité de Bâle II est entré en vigueur le 1er janvier 2007, et l'année 2007 devant être suivi en parallèle 

avec le ratio Cooke et le ratio Mac Donough. Le but de Bâle II n'est pas de durcir les conditions d'accès 

au crédit pour les entreprises ou pour certains types d'entreprise, puisque l'adéquation du volume des 

capitaux propres par rapport aux risques encourus doit rester globalement de   8 %. 

Le ratio Cooke représente une norme de gestion a posteriori, tandis que l'accord de Bâle II est 

l'opportunité pour les établissements de tendre vers un véritable outil de pilotage des risques de la banque. 

  L'accord de Bâle II vise à mettre en place des méthodologies adaptées au contexte de chaque 

établissement basé sur des pratiques vigoureuses de gestion des risques, garantes de la sécurité des 

déposants et gages de transparence. 

1.4 : Les trois piliers de Bâle II 

Selon (Jimenez et Merlier ,2004) l'accord de Bâle II s'articule autour de trois piliers complémentaires. 

Dans ces travaux de refonte des principes de surveillance des banques, la commission de Bâle a décidé 

d'étendre les aspects de contrôle purement quantitatif du ratio Cooke à un ensemble de mesures 

quantitatives et qualitatives complémentaires qui s'appuieront sur trois piliers. 
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A. Piliers 1 : Renouvellement des exigences minimales de fonds propres 

L'objectif du pilier  est de mieux tenir compte de l'ensemble des risques bancaires  

et de la réalité économique : risque de marché, risque opérationnel et risque de crédit.  

Il implique une évaluation infinie du risque par rapport au ratio Cooke.  

 Les méthodologies de calcul les plus avancées permettront par ailleurs une meilleure prise en compte des 

techniques de réduction des risques employés par les établissements. Ce qui devrait aboutir à un 

rapprochement entre les besoins en capital réglementaire et économique.  

B. Pilier 2 : Renforcement de la surveillance prudentielle par les superviseurs nationaux 

Ce pilier a pour objectif le renforcement de la surveillance prudentielle parmi les superviseurs nationaux. 

Il est demandé aux banques de disposer de procédure d'évaluation de leurs fonds propres conformes aux 

risques portés et d'une stratégie pour le maintien de ses fonds propres. Les superviseurs nationaux doivent 

évaluer ses procédures et prendre des mesures s’ils ne sont pas satisfaisants. Les superviseurs pourront 

notamment imposer au cas par cas l’exigence de solvabilité supérieure au minimum réglementaire. 

C. Pilier 3 : Utilisation de la communication d'informations financières pour améliorer la discipline 

de marché 

Le pilier 3 met l'accent sur la transparence financière. À ce titre, les établissements sont tenus de publier 

des informations complètes sur la nature, le volume et les méthodes de gestion de l'ensemble des risques, 

ainsi que l'adéquation des fonds propres disponibles au regard de risques. Ceci doit permettre aux acteurs 

économiques de disposer d'une information fiable, comparable et exhaustive pour évaluer les banques. 

 Les études, qui ont été réalisées sur les différents risques bancaires, ont amené à considérer que les 

risques de crédit correspondent approximativement à 80-85 % des pertes potentielles et les risques 

opérationnels à 10-15 %. Les risques de marché constituent des risques restants. C'est sur cette base que 

se sont fondés, les premiers travaux du comité de réflexion sur l'évolution des ratios d'adéquation des 

fonds propres et qui ont pu être définies des méthodes forfaitaires d'allocations de fonds propres aux 

risques opérationnels. 

 

Le planning prévisionnel d'entrée en vigueur du nouveau texte de Bâle est le suivant : 

   

 

Accord de Bâle sur l'adéquation des fonds propres 

Pilier 1 
 

Charge en capital 

Pilier 2 
 

Supervision des 

procédures 

Pilier 3 
 

Discipline de marché 

 

2003 
 

2005 
 

2006 
 

2004 

Texte 

définitif 
 

 

Abandon 

du ratio 

Cooke 
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Ainsi, le calcul des exigences en fonds propres pour les risques encourus reposent sur des formules 

mathématiques mettant en jeu : une probabilité de défaut, un taux de pertes en cas de défaut (tenant 

compte des récupérations attendues) et, naturellement, une exposition aux risques en cas de défaut 

caractérisé par sa familiarité (concentration dispersion des risques).Pour être complet on peut ajouter 

qu'outre les risques propres aux crédits alloués, les banques devront aussi évaluer un risque opérationnel 

(pertes potentielles liées à des fautes de procédure, des défaillances humaines ou techniques). 

Le procédé d'évaluation des risques qui sera utilisé par les banques ne sera pas imposé de façon uniforme 

par une instance internationale, mais sera choisi ou conçu par les banques avec l'approbation au niveau 

national de leurs autorités de tutelle ou du "régulateur 

Certaines catégories d'emprunteurs redoutent cependant d'avoir à faire face à des conditions plus dures, 

dans la mesure où les "bons emprunteurs" bénéficieront, de fait, d'un régime plus favorable. Certains ont 

craint (en Allemagne notamment) que les PME soient pénalisées par cette réforme, l'accès au crédit leur 

devenant plus cher et plus difficile. 

 

2. Les grandes lignes des accords de Bâle III 

L’objectif de Bâle III est de rendre les institutions financières plus solides et plus résistantes face aux 

crises et de mettre fin au problème des institutions considérées comme trop grandes pour faire faillite et 

qui bénéficiaient implicitement d’une garantie de renflouement par les États. L’accord de Bâle III, 

annoncé le 7 décembre 2017, est l’aboutissement d’un effort réglementaire sans précédent, engagé dès 

2009 et qui a été largement positif pour la stabilité financière. Les banques doivent respecter un ratio 

minimum de fonds propres au regard des risques qu’elles prennent, comme le risque de crédit, le risque 

opérationnel et les risques de marché. Les règles adoptées le 7 décembre 2017 achèvent le travail 

entrepris en révisant les méthodes de calcul des risques pondérés. L’accord de Bâle III maintient la 

sensibilité au risque permise par les modèles internes des banques et fixe un cadre.  

(Bensalhi, 2012) nous informe que Bâle III est à mettre à l’actif du G 20 qui a montré lors de sa réunion 

de Pittsburgh à la fin du mois de septembre 2009 qu’il a été soucieux de renforcer la solidité du système 

bancaire ; afin qu’en cas de nouveau choc économique ; les Etats ne soient pas contraints d’injecter des 

fonds publics. 

Cette réforme porte pour les prochaines années notamment sur une révision à la hausse du ratio minimal 

des fonds propres des banques pour mieux résister aux chocs externes. 

Dans cette optique ; les banques sont appelés à augmenter leur proportion de fonds propres et de réserves, 

pour faire face à des engagements et des risques qu’elles prennent en vue de résister à des défaillances 

éventuelles par leurs propres moyens et éviter ainsi l’effet domino qui a été connu ou encore 

l’intervention des états pour renflouer les banques avec les deniers des contribuables. 

La garantie est assurée en ce que, plus le capital sur fonds propres est élevé ; plus un établissement est 

jugé résistant aux secousses économiques, au point de permettre l’absorption des pertes en cas de mauvais 

crédits ou de mauvais investissements 
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Pour éviter l’émergence de nouvelles crises financières et bancaires internationales, Bâle III met en avant 

des mesures principales  

2.1. Les mesures principales des accords de Bâle III 

La crise financière des Subprimes qui est due aux prêts du même nom a relevé de graves lacunes de la 

réglementation du contrôle bancaire. Les normes prudentielles en Angleterre par exemple (Financial 

Services Authority FSA) n’ont pas pu prévenir les défaillances de la banque Northern Rock et la nécessité 

de son sauvetage par la banque d’Angleterre et le trésor britannique. En outre le système d’assurance 

dépôts n’a pas pu empêcher la panique des déposants qui se sont précités aux guichets de la banque pour 

retirer leurs épargnes. Aux États-Unis, des défaillances et des limites dans les normes prudentielles ont été 

constatées car elles ont été incapables de limiter les difficultés rencontrées par le système bancaire aux 

plus forts moments de la crise des Subprimes (faillite de Lehman Brother et la quasi faillite de Bear 

Stearns). Peu après l’éclatement de la crise financière en 2008, les accords de Bâle II ont été revus. Ceux-

ci s’étant révélés insuffisants face à la créativité de l’ingénierie financière, les nouvelles normes de Bâle 

III sont devenues plus contraignantes, via des exigences supplémentaires en fonds propres, pour empêcher 

tout nouveau contournement susceptible de mener à une crise systémique, dommageable aux 

contribuables. 

Depuis 2006 (et les accords de Bâle II), les banques peuvent utiliser deux approches pour calculer leurs 

risques pondérés : soit en évaluant le risque avec des méthodes dites standards, dont l’ensemble des 

paramètres sont définis par la réglementation. Elles ont l’avantage d’être simples mais elles ne sont pas 

adaptées pour bien prendre en compte la diversité des risques et des modèles économiques des banques ; 

soit en utilisant des modèles internes qu’elles développent et qui permettent une prise en compte plus fine 

des risques et qui sont soumis à l’approbation et à une surveillance rigoureuse des superviseurs. L’objectif 

général de la révision de calcul des risques pondérés est d’améliorer : la robustesse des résultats produits 

par les modèles internes qui ont le grand mérite de maintenir la sensibilité au risque d’une part et d’autre 

part mettre en relief  la pertinence des approches standards tout en respectant le cadre fixé par le G20 que 

cette réforme n’implique pas globalement une augmentation significative des exigences de fonds propres 

des banques.   

2.2. Quelles sont les mesures principales mises en œuvre par les accords de Bâle III 

Cinq dispositions principales sont à mettre à l’actif des accords de Bâle III, que nous pouvons énumérer 

ci-dessous : 

 La révision des exigences en matière de risque de crédit ; 

 La révision des exigences en matière de risque opérationnel. La réforme de la mesure du risque 

opérationnel conduit à retenir une nouvelle approche standard, plus développée et plus sensible 

aux risques, avec un niveau d’exigences revu afin de s’adapter aux évolutions observées de ce 

risque. Les modèles internes ne sont plus autorisés pour ce risque, car ils se sont avérés trop peu 

robustes. 

 Un plancher en capital (« output floor ») ; Le Comité de Bâle a introduit un plancher en capital, 

c’est-à-dire une limite aux résultats produits par l’utilisation des modèles internes en établissant 

une valeur plancher de 72,5 % par rapport aux calculs produits par les approches standards. Ce 
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plancher a pour objectif de limiter les écarts d’exigences en fonds propres, jugés trop importants, 

tout en préservant la sensibilité au risque du cadre global, ce qui est essentiel pour une gestion 

saine du risque par les banques.  

  Des délais de mise en œuvre. Les nouvelles règles s’appliqueront à partir de 2022 et le plancher en 

capital augmentera progressivement de 50 % en 2022 pour n’atteindre le niveau de 70 % qu’en 

2026, et de 72,5 % qu’en 2027.   

 La révision des exigences en matière de risque de marché. Une revue des exigences en matière de 

risques de marché avait été publiée en janvier 2016 afin de mieux appréhender ces risques. Les 

travaux engagés depuis ont montré que des ajustements complémentaires étaient nécessaires pour 

permettre une mise en œuvre efficace dans les banques et pour ramener le niveau d’exigences à ce 

qui était initialement attendu. Dès lors, l’application de ces nouvelles règles – initialement prévue 

en 2019 – est repoussée à 2022 pour permettre de finaliser les travaux complémentaires et faire en 

sorte que ces règles fassent partie intégrante de l’accord de Bâle III et soient mis en œuvre, selon 

le nouveau calendrier, par l’ensemble des pays.  

2.3. Les règles techniques de Bâle III 

Le FMI  considère que la stabilité des banques dépend directement d’une recapitalisation et pour se 

conformer à cette exigence ; il appartient aux banques de mobiliser des fonds important, afin de 

consolider leur capital, en faisant appel au besoin aux marchés financiers. 

Pour limiter les prises de risques des banques ; le  comité de Bâle a élaboré des règles techniques 

convergent vers un objectif à savoir relever de 2% actuellement à ,7% à l’horizon 2019, à l’effet de 

permettre aux banques de se mettre au diapason des nouvelles règles à la fois sur le plan quantitatif et 

qualitatif. 

Les régulateurs estiment que le futur ratio de 7% se situe à un niveau acceptable en tenant compte de la 

fragilité d’un secteur encore convalescent qui détient une grande partie des dettes publiques Européennes. 

Dans ce délai raisonnable, il est permis aux établissements bancaires de s’assurer des capitaux servant de 

fonds propres pour garantir le ratio de solvabilité bancaire en vue de pouvoir observer en permanence 

leurs engagements dans l’économie : crédits… 

Le nouveau cadre prudentiel baptisé Bale III exige des banques qu’elles affichent à partir du 1 janvier 

2013, un ratio de 7% des fonds propres contre 2% précédemment. 

Ce ratio de 7%  sera grossi d’un second coussin de sécurité devant comprendre entre 0,5% et jusqu’à 2,5 

de fonds propres supplémentaires ; laissé au bon vouloir de chaque régulateur national ; en le constituant 

de préférence en période de croissance ; pour prévenir les phases de surchauffe économique et les excès 

en matière de distribution de’ crédits. 

Cette réforme en matière’ de ratio qui est restée inchangée depuis 2004, a été accueillie avec satisfaction 

par les marchés, mais elles ne l’est pas pour autant par les banquiers, en ce qu’elle leur exige un gros 

effort de mobilisation de fonds propres de qualité, alors que la moyenne actuelle en ce domaine est de 

4%. 

Selon (Bensalhi, 2012) le schéma pour les banques est le suivant : sur 100 de crédits ; il leur a été 

demandé 2 de fonds propres en droit, et 4 en pratique et comme à l’avenir il leur est demandé 7, elles 
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seront amenés au cours des prochaines années à négliger le crédit pour pouvoir se consacrer à améliorer le 

ratio de 7 

Comme elles le prétendent, des tensions vont être crées sur la distribution  des crédits avec le risque 

d’abaisser leur rentabilité. 

Certes le dispositif de Bale III à  pour fonction d’exercer un rôle d’équilibre en misant sur l’élargissement 

des volants de liquidités ; mais le risque de liquidités n’est pas pour autant totalement maitrisé dans toute 

dimension systémique, faute d’outils bien adaptées et perfectionnés  en vue de répondre et de régler toutes 

les situations variées qui se présentent. Bien entendu, cette vision pessimiste ne concerne pas l’ensemble 

des banques puisque  beaucoup d’entres elles  disposent d’une situation financière confortable  

3. Aperçu général sur  la réglementation et le contrôle du crédit bancaire en Algérie  

De  tout temps, le secteur bancaire a joué et jouera dans l’avenir un rôle stratégique, dans le financement, 

dans la mesure où il procure une grande partie des capitaux qu’utilisent les différents agents économiques 

pour l’acquisition de leurs équipements et pour le financement de leur exploitation. Ce rôle 

d’intermédiation financière joué par les banques présente cependant de nombreux risques dont les plus 

importantes peuvent se manifester globalement sous trois aspects : 

 Soit sous forme d’un dérapage monétaire lorsque les flux  financiers ne s’équilibrent pas avec les 

flux réels de biens et des services (excédent des premiers sur les seconds), ce qui engendre des 

phénomènes inflationnistes ; 

 Soit sous forme d’une absence de maitrise des mouvements de capitaux avec l’étranger, ce qui a 

pour corollaire un effet néfaste sur la balance des paiements et sur la stabilité de la monnaie 

nationale ; 

 Soit enfin sous forme d’une insuffisance de protection des dépôts de la clientèle dans les banques, 

ce qui peut entrainer une perte de confiance préjudiciable à la collecte des ressources. En raison  

de toutes ces implications, l’activité bancaire doit être strictement réglementée. D’autre part, le 

secteur bancaire doit être contrôlé et cette mission échoit aux autorités monétaires. 

(Benachenhou, 2015) estime que la solidité financière proclamée des banques algériennes, à 

laquelle la banque d’Algérie veille avec raison, ne doit pas cacher leur engagement encore 

déséquilibré en matière de financement de l’investissement des entreprises et la fragilité d’une 

partie de leur portefeuille. Pour sa part, (Naas, 2003) met en évidence l’importance que revêt la 

supervision bancaire par la banque centrale et la nécessité pour l’institut d’émission d’informer les 

opérateurs économiques par la publication de données financières fiables sur le secteur. 

 3.1. La supervision bancaire 

La fonction de supervision passe par le diagnostic avancé des situations de fragilité financière et par la 

résolution précoce des failles afin d’éviter la propagation du risque estime ( Aglietta, 1993). En effet,  les 

organismes de contrôle doivent être proches des établissements et mécanismes de marché qu’ils 

surveillent, mais indépendants des intérêts privés en jeu. Ils doivent, de plus, réunir des compétences et 

établir des méthodes d’investigation. Ils doivent, enfin, être dotés de pouvoirs d’inspection, d’une autorité 

pour suspendre l’activité des dirigeants défaillants et de la capacité de réorganisation des établissements 

en difficultés. 
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Les autorités monétaires, indépendantes des pouvoirs publics, doivent ainsi posséder les ressources leur 

permettant d’engager et de former un  personnel compétent, d’acquérir la technologie appropriée pour 

mener à bien leur mission et les pouvoirs nécessaires pour faire appliquer leurs décisions. A l’heure 

actuelle, on constate une fragmentation de l’information transmise par les banques aux agents de contrôle, 

ce qui fait que l’information disponible n’est pas à jour ni complète (Ghernaout, 2004). Souvent, la 

principale source d’information se limite aux comptes de profits et pertes annuels, sans description 

générale de l’état de solvabilité, de liquidité et de rentabilité des banques, pas plus que d’évaluation des 

risques encourus. Les autorités doivent mettre en place les normes comptables et les faire respecter, ce qui 

ne va pas sans poser de difficultés. Les autorités monétaires n’apprécient pas la plupart du temps 

l’exactitude des informations fournies par les banques, pas plus qu’elles n’évaluent la qualité de la 

direction ou des mécanismes de contrôle de gestion ou tout simplement le respect des lois. La mise en 

place d’un système juridique complet est nécessaire au développement d’un secteur bancaire efficace. Les 

banques accorderont d’autant plus de crédit, et à des entreprises perçues comme plus risquées, que les 

emprunteurs pourront fournir des garanties et que les droits des banques apparaîtront suffisamment 

protégés en cas de faillite. 

En Algérie,  la loi 90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et le crédit  remplacée par l’ordonnance 

03-11 du 26 aout 2003 Prévoit notamment : 

 La mise en place d’un conseil de la monnaie et du crédit qui agit en tant qu’autorité monétaire 

édictant des normes et en assurant l’exécution ; 

 La création d’une commission bancaire chargée de contrôler le respect par les banques et les 

établissements financiers des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables et 

de sanctionner les manquements constatés. 

3.2. Quelques aspects sur l’ordonnance N° 03-11 du 26 aout 2003, modifiée et complétée, 

relative à la monnaie et au crédit. 

L’ordonnance en question  a abrogé la loi N° 90-10  du 14 avril 1990, modifiée et complétée, 

relative à la monnaie et au crédit et maintenu l’ensemble des textes d’application jusqu’à leur 

remplacement par des règlements pris en application de la présente ordonnance. Cette ordonnance a 

été modifiée et complétée par les textes suivants : 

 L’article 107 de l’ordonnance N° 09-01 du 22 juillet 2009 portant loi de finances 

complémentaire pour 2OO9 ; 

 L’ordonnance N° 10-04 du 26 aout 2010 ; 

L’ordonnance N° 03-11 du 26 aout 2003, modifiée et complétée relative à la monnaie et au crédit 

met en évidence à travers ses différents articles ce qui suit : 

 La structure, l’organisation et les opérations de la banque d’Algérie ; 

 Les attributions et opérations de la banque d’Algérie ; 

 Le conseil de la monnaie et du crédit ; 

 L’organisation bancaire ; 

 Le contrôle des banques et établissements financiers ; 

 Le commissariat aux comptes, conventions avec les dirigeants ; 
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 La commission bancaire ; 

 Changes et mouvements bancaires ; 

 Sanctions pénales. 

3.3. Quelques règlements du conseil de la monnaie et du crédit (CMC) de la banque d’Algérie 

en matière de règles prudentielles 

(Le code monétaire et financier, 2011) et  (le code des banques, 2016) mettent en évidence plusieurs 

textes réglementaires en matière de règles prudentielles, nous tenterons dans le cadre de notre 

communication de mettre en exergue ci-dessous les principaux textes en question. Depuis le 1 janvier 

1992 (instruction N° 34-91 de la banque d’Algérie) du 14 novembre 1991 relative à la fixation des règles 

prudentielles de gestion des banques et des établissements financiers, la règle prudentielle que les 

dénominations Françaises appellent « Ratio Cooke » et anglo saxonne Capital Adequacy Ratio est 

devenue obligatoire. L’application progressive de ce ratio aux banques et établissements financiers a été 

assurée selon des périodicités fixées par instructions de la banque d’Algérie. L’accord sur les fonds 

propres appelé Ratio Cooke-Bâle I, en tant que rapport entre les fonds propres et les risques pondérés, a 

permis d’harmoniser avec succès la réglementation des risques de crédit sur le plan international. En 

complément du Ratio Cooke, un nouveau ratio a été mis en œuvre en 2007 en Europe et en 2008 en 

Algérie, il s’agit du ratio MC Donough.  

En Algérie, le règlement N°02-03 du 14 novembre 2002 portant sur le contrôle interne des banques  et 

des établissements financiers prévoit ces différents ratios. Aussi, et dans ce cadre, la Banque d’Algérie et 

la commission bancaire continuent de veiller à ce que toutes les banques réalisent des efforts requis pour 

l’amélioration durable de leur gestion des risques de crédits, notamment dans la perspective de la mise en 

œuvre de ces nouvelles règles prudentielles Bâle II en 2008 et des accords de Bâle III  

3.3.1. Eléments principaux du règlement du conseil de la monnaie et du crédit (CMC) de la banque 

d’Algérie N° 02-03 du 14 novembre 2002 portant sur le contrôle interne des banques et des 

établissements financiers 

 Le règlement dans son article 2 définit certains risques, notamment le risque de taux d’intérêt 

global, le risque de règlement, le risque marché, le risque opérationnel, le risque juridique. 

 Les articles 3, 4, 5 et 6  mettent  en relief le système de contrôle des opérations et des procédures 

internes. 

 Les articles 16-33 mettent en évidence les systèmes de mesure des risques et des résultats. 

 Les articles 34-39 mettent en exergue les systèmes de surveillance et de maîtrise des risques. 

 Les articles 40-47 expliquent le système d’information et de documentation. 

3.3.2. Règlement CMC N° 09-04 du 23 juillet 2009 portant plan de comptes bancaires et règles 

comptables applicables aux banques et aux établissements financiers. 

Ce règlement a pour objet de fixer le plan de compte bancaire et les règles comptables applicables aux 

banques et aux établissements financiers en Algérie. 

Applicable, à partir du 1 janvier, ce règlement met en évidence la nomenclature de la comptabilité 

bancaire. 
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3.3.3. Règlement CMC N° 08-04 du 23 décembre 2008 relatif au capital minimum des banques et 

établissements financiers exerçant en Algérie. 

Ce règlement du conseil de la monnaie et du crédit (CMC) de la banque d’Algérie a pour objet de fixer le 

capital minimum que doivent libérer, à leur constitution les banques et établissements financiers exerçant 

en Algérie. 

L’article 2 du règlement stipule en ce sens : 

 Les banques et établissements financiers, constitués sous forme de société par actions de   droit 

algérien, doivent disposer à leur constitution, d’un capital libéré en totalité et en numéraire au 

moins égal à : 

 Dix milliards de dinars (10.000.000.000.DA) 

 Trois milliards cinq cents millions de dinars (3.500.000.000.DA) pour les établissements  

financiers. 

3.3.4. Règlement CMC N° 09-05 du 18 octobre 2009 relatif à l’établissement et à la publication des 

états financiers des banques et des établissements financiers 

Ce règlement fixe les conditions d’établissement et de publication des états financiers. Il stipule entre 

autres : 

 Les états financiers doivent être préparés sur la base des principes comptables et des règles 

d’évaluation et de comptabilisation portant plan de comptes bancaires et règles comptables 

applicables aux banques et aux états financiers. 

3.3.5. Règlement CMC N° 04-03 du 4 mars 2004 relatif au système de garanties des dépôts 

bancaires. 

Ce règlement stipule entre autres : 

 Article 2 : les banques ainsi que les succursales de banques étrangères sont tenues d’adhérer dans 

les conditions prévues par le règlement au système de garantie de dépôt. 

 Article 6 : Le fonds de garantie des dépôts bancaires est géré par la société par actions 

dénommée « société de garantie des dépôts bancaires ». Les banques doivent souscrire au capital 

de la société de garantie des dépôts bancaires qui est réparti à parts égales entre elles. 

 Article 7 : Les banques sont tenues de verser au fonds de garantie des dépôts bancaires, une prime 

annuelle calculée sur le montant global des dépôts en monnaie nationale enregistrée au 31 

décembre de chaque année. 

 Nous constatons entre autres à travers ces différents règlements  que la banque d’Algérie et la 

commission bancaire mettent en évidence les accords de Bâle. 

 

 

3.3.6. Règlement CMC N° 92-02 du 22 mars 1992 portant organisation  de la centrale des impayés 

Ce règlement  a pour objet l’installation des structures de la banque d’Algérie, d’une centrale des impayés 

à laquelle doivent adhérer tous les intermédiaires financiers. La centrale des impayés est chargée 

d’organiser et de gérer un fichier central des incidents de paiements et des éventuelles suites qui en 
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découlent, de diffuser périodiquement auprès des intermédiaires financiers et de toute autorité concernée, 

la liste des incidents de paiement avec leurs éventuelles suites. 

3.3.7. Règlement N° 09-08  du 29 décembre 2009 relatif aux règles d’évaluation et de 

comptabilisation des instruments financiers par les banques et les établissements financiers 

Ce règlement  à pour objet de fixer les règles d’évaluation et de comptabilisation des instruments 

financiers par les banques et les établissements financiers. Un instrument financier est tout contrat qui 

donne lieu à un actif financier d’une entité et à un passif financier ou à un instrument de capitaux propres 

d’une autre entité. 

3.3.8. Règlement CMC N° 09-05 du 18 octobre 2009 relatif à l’établissement et à la publication des 

états financiers des banques et des établissements financiers (En application de l’article 103 de 

l’ordonnance N° 03-11 du 26 aout 2003, modifiée et complétée relative à la monnaie et au crédit) 

Ce règlement a pour objet de fixer les conditions d’établissement et de publication des états financiers des 

banques et des établissements financiers. 

3.3.9. Règlement CMC N° 02-03 du 14 novembre 2002 portant sur le contrôle interne des banques 

et des établissements financiers (En application de l’article 62 N° 03-11  du 26 aout 2003, modifiée 

et complétée relative à la monnaie et au crédit) 

Ce règlement a pour objet de définir le contenu du contrôle interne que les banques et les établissements 

financiers doivent mettre en place, en particulier, les systèmes de mesure et d’analyse des risques et les 

systèmes de leur surveillance et maitrise. 

3.3.10. Instruction N° 74-94 du 29 novembre 1994 relative à la fixation des règles prudentielles de 

gestion des banques et établissements financiers.(En application du Règlement N° 91-09 du 14 aout 

1991) et en application de l’article  62 de l’ordonnance N°03-11 du 26 aout 2003, modifiée et 

complétée, relative à la monnaie et au crédit. 

Cette instruction a pour objet de fixer les règles prudentielles de gestion. Les banques et établissement 

financiers doivent veiller à tout moment à ce que le montant des risques encourus sur un bénéficiaire 

n’excède pas certains taux suivants le montant de leurs fonds propres. 

3.3.11. Règlement CMC N°94-12 du 2 juin 1994 relatif aux principes de gestion et d’établissement 

de normes dans le secteur financier. (En application de l’article 97  de l’ordonnance N° 03-11 du 26 

aout 2003, modifiée et complétée, relative à la monnaie et au crédit) 

Ce règlement a pour objet de poser les principes de la normalisation des échanges entre banques, 

établissement s financiers et administrations financières. En effet, suivant  l’ordonnance N° 10-04 du 26 

aout 2010, les banques et établissements financiers sont tenus, dans les conditions définies par règlement 

pris par le conseil, de mettre en place un dispositif de contrôle interne efficace qui vise à s’assurer : de la 

conformité aux lois et règlement et les respects des procédures.  

3.3.12. Règlement CMC N°92-01 du 22mars 1992 portant organisation et fonctionnement de la 

centrale des risques. (En application de l’article 62 de l’ordonnance N°03-11 du 26aout 2003, 

modifiée et complétée, relative à la monnaie et au crédit) 

En application de l’article 160 de la loi N° 90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit, il est 

institué par la banque d’Algérie au sein de ses structures, une centrale des risques. Ce règlement en fixe 

les principes d’organisation et de fonctionnement. La centrale des risques a pour objet la collecte, la 
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centralisation et la diffusion des risques bancaires et des opérations de crédit-bail faisant intervenir un 

organisme de crédit. 

3.3.14. Règlement CMC N°04-03 du 4 mars 2004 relatif au système de garantie des dépôts 

bancaires.(En application de l’article 118 de l’ordonnance N° 03-11 du 26 aout 2003, modifiée et 

complétée, relative à la monnaie et au crédit) 

Les banques ainsi que les succursales de banques étrangères sont tenues d’adhérer dans les conditions 

prévues par le présent règlement, au système de garantie des dépôts bancaires. 

Conclusion 

Arrivé à la fin de notre communication, nous tenterons de mettre en lumière les principaux résultats de 

notre contribution. 

L’objectif de Bâle III est de rendre les institutions financières plus solides et plus résistantes face aux 

crises et de mettre fin au problème des institutions considérées comme trop grandes pour faire faillite et 

qui bénéficiaient implicitement d’une garantie de renflouement par les États. Dans ce cadre, les 

principaux résultats des accords de Bâle III sont les suivants : Le renforcement des fonds propres par 

l’amélioration de la qualité des capitaux des institutions bancaires ; La modification du ratio pour servir 

d’effet de levier, afin de stopper l’emballement de l’endettement des banques ; La création de coussins 

contra cycliques pour pouvoirs les utiliser en période de crise et enfin l’adaptation des liquidités par la 

mise en application de deux ratios de liquidité : un de court terme et un autre de long terme. Ce dispositif 

permettra au système bancaire de soutenir l’économie réelle tout au long du cycle économique. Les 

réformes de Bâle III ont initialement été centrées sur  la réglementation prudentielle qui  permet de limiter 

la probabilité de défaillance d’une banque, car la faillite bancaire est un événement fortement 

déstabilisant pour l’économie. Aussi, les accords de Bâle visent à améliorer la résistance du système 

bancaire et financier aux chocs. Un système bancaire et financier solide constitue un élément 

incontournable de la stabilité macro-économique. Les pouvoirs publics en Algérie doivent mettre en 

exergue avec un suivi rigoureux la réglementation prudentielle pour éviter les expériences du passé (cas 

d’El Khalifa Bank par exemple). L’Algérie a pris plusieurs dispositions dans ce cadre notamment à 

travers plusieurs règlements mis en application par la Banque d’Algérie. Aussi, son rôle dans la 

consolidation des structures financières du pays est majeur en sa qualité de régulateur, d’animateur et de 

superviseur. 

Bibliographie : 

Aglietta M (1993) : Comportement bancaire et risque de système. Revue d’économie financière, France. 

Benachenhou A (2015) : L’Algérie Sortir de la crise. Edition El Diwan, Alger. 

Bensalhi M (2012) ; Le monde en crise. Les dérives de la finance. Casbah Editions, Alger.           

Code Monétaire et Financier (2011) ; Berti Edition, Alger. 

Code des banques (2016) : Berti Edition, Alger. 

Fontanel J (2005) : Guerre et conflits économiques. Editions OPU, Alger. 

Ghernaout M (2004) : Crises financières et faillites des banques algériennes. Du choc pétrolier de 1986 à 

la liquidation des banques El Khalifa et BCIA. Editions GAL, Alger.          

Jimenez C, Merlier P (2004) : Prévention et gestion des risques opérationnels. Edition revue banque, 

Paris 



  جامعة املدية  

انعكاسات ثكيف املؤسسات املااية مع مؤشرات املالءة على الاسلترار املاول فل ااجزائر، ل:لاململلتق ااعمللم ااددول االامم  حول

لل2018 أكلحبر 24/25يحمم 
 

137 
 

E-mail :Col.isstf@univ-medea.dz     
Site :  www.univ-medea.dz/ar/ldld  

 المدية-كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير

Tel/Fax : 00213.25.78.52.96 
 

 Lepicier S , Le Tallec Y (2005) : Pratiques des normes IFRS pour la profession bancaire. LGB Finance 

Revue Banque Editeur. 

Naas A (2003) : Le système bancaire algérien. Edition Maisonneuve et Larose ; Paris. 



   جامعة املدية 

انعكاسات ثكيف املؤسسات املااية مع مؤشرات املالءة على الاسلترار املاول  : اململلتق ااعمللم ااددول االامم  حو 

  2018 أكلحبر 24/25فل ااجزائر، يحمم 
 

138 

 

.  في النظام المصرفي الجزائري3واقع تطبيق مقررات بازل 
شفيقة ضويفي . حسان جيدار                       أ.    د

 جامعة المدية

 :الممخص

  إن التطور السريع الحاصل في السوق المصرفية جعل النظام المصرفي ألي بمد عرضة لألزمات والمخاطر، وباعتباره 
لبنة أي اقتصاد ومعيار تقدم الدول فقد حظي باىتمام دولي بشكل عام واىتمام الدول الصناعية بشكل خاص، ىذه األخيرة 

 تحت 3التي سعت إلى توحيد أنظمة الرقابة الدولية لمبنوك والمؤسسات المالية فتمخضت جيودىا في اصدار اتفاقية بازل 
اشراف بنك التسويات الدولية، كان اليدف منيا تعزيز قدرة رأس المال العالمي وقواعد السيولة بغية التوصل إلى قطاع 

مصرفي أكثر مرونة واستقرار، ضف إلى ذلك تجنب المخاطر وتالفي انتقاليا، فاستحدثت لذلك ىوامش األمان ومعدالت 
الرفع المالي فأدخمت مؤشرات إلدارة مخاطر السيولة لتقدم لمبنوك رأس مال ذو جودة عالية أثناء فترات الضغط واألزمات؛ 

، باإلضافة إلى دراسة مدى تطبيق القطاع 3ومن ىذا المنطمق تأتي دراستنا ىذه إلبراز أىم ما جاءت بو اتفاقية بازل 
. المصرفي الجزائري ليذه االتفاقية

 .3، محاور اتفاقية بازل 3إصالحات اتفاقية بازل  ،3لجنة بازل، اتفاقية بازل : الكممات المفتاحية

 

 :تمهيد

لقد اكتسى القطاع المصرفي أىمية بالغة ضمن االقتصاد العالمي كونو يعكس مدى تقدم الدول، كما أن 
استقراره مرتبط باستقرار االقتصاد العالمي العام، ىذا ما جعمو يتأثر بصفة مباشرة باألزمات المالية 
والتغيرات العالمية الحاصمة مما استدعى ضرورة البحث عن سبل تحقيق السالمة المالية لمبنوك 

والمؤسسات المالية وترشيد مخاطرىا والتي اعتبرت من أولويات المجتمع الدولي خاصة مع سرعة تطور 
العالقات الدولية، وفي ظل ىذه الظروف سعى بنك التسويات الدولية إلى إيجاد الحمول التي تضمن 

اليدف المنشود، إذ توّصل إلى اتفاقية تيتم بمختمف الجوانب المتعمقة بإدارة مخاطر البنوك والمؤسسات 
المالية عن طريق تحديد مجموعة من المؤشرات تضمن الرقابة المالية الدولية لمبنوك والمؤسسات المالية 

حيث " اتفاقية بازل"من جية، ومن جية أخرى تمكنيا من مواجية المخاطر المصرفية وقد عرفت باسم 
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، 3، بازل 2، بازل 1بازل : اختمفت صيغ ىذه االتفاقية باختالف ظروف اإلصدار لتكون ثالث صيغ ىي
إذ نجد كل اتفاقية جاءت عمى اثر إصالحات لسابقتيا بغية مواجية أزمة جديدة لم تكن بالحسبان، وفي 

 تركزت عمى مجموعة من المحاور وقامت عمى عدة إصالحات التفاقية 3ظل ىذا نجد أن اتفاقية بازل 
؛ 2بازل 

لى أي مدى يطبق القطاع المصرفي 3ترى ما هي أهم اإلصالحات التي جاءت بها اتفاقية بازل  ؟ وا 
 الجزائري هذه االتفاقية؟

في إطار معالجة اإلشكالية المطروحة تم تقسيم الدراسة إلى جانب نظري تناولنا فيو مختمف األساسيات 
وجانب تطبيقي درسنا فيو تطبيق القطاع  (...اإلصالحات، المرتكزات، المحاور) 3المتعمقة باتفاقية بازل 

. 3المصرفي الجزائري التفاقية بازل 

. 3أساسيات اتفاقية بازل : أوال

: مفهوم لجنة بازل-1

، و ذلك 1لجنة بازل المصرفية ىي المجنة التي تأسست و تكونت من مجموعة الدول الصناعية العشرة   
" كوك" ، تحت إشراف بنك التسويات الدولية بمدينة بال أو بازل بسويسرا، و ذلك برئاسة 1974مع نياية 

محافظ بنك انجمترا، وقد حدث ذلك بعد أن تفاقمت أزمة الديون الخارجية لمدول النامية وتزايد نسبة الديون 
المشكوك في تحصيميا والتي منحتيا البنوك العالمية، وتعثر بعض ىذه البنوك، باإلضافة إلى المنافسة 
القوية من جانب البنوك اليابانية لمبنوك األمريكية واألوروبية بسبب نقص رؤوس أموال ىذه البنوك، 

 ؛2"لجنة التنظيمات واإلشراف والرقابة المصرفية عمى الممارسات العممية" وتشكمت المجنة تحت اسم 

 في لمنظر بازل في 1987 ديسمبر 07 في اجتماعيم العشرة لمجموعة المركزية البنوك محافظو أقر وقد
 الرقابية والممارسات األنظمة في التوافق تحقيق استيدف والذي ليم، المجنة رفعتو الذي األول التقرير

 ؛3الدولية األعمال تمارس التي لمبنوك وذلك ومعاييرىا، المال رأس كفاية بقياس يتعمق فيما الوطنية،

 الدول عمى 1987 ديسمبر 10 في وتوزيعو لنشره المجنة توجيو وتم المذكور التقرير المحافظون أقر وقد
 االستشارة سبيل عمى" أشير 06 "مدة خالل المصرفية واالتحادات البنوك، تدرسو لكي وغيرىا، األعضاء
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 في وقدمتو وتوصيات أراء من وردىا ما دراسة بعد النيائي تقريرىا المجنة قدمت وقد آرائيا، عمى ولمتعرف
". 1بازل  اتفاق " باسم المحافظين مجمس قبل من وٌأقر 1988 جويمية

 :4 إن أبرز األىداف التي جاءت من أجميا لجنة بازل ىي:أهداف اتفاقية بازل-2

المساىمة في تقوية وتعميق والحفاظ عمى استقرار النظام المصرفي العالمي، وباألخص بعد تفاقم أزمة -
الديون الخارجية في الدول النامية بسبب توسع المصارف الدولية في منح ديون منفردة ليا واضطرارىا 

فيما بعد التخاذ إجراءات مثل اسقاط الديون أو توريقيا؛ 

إزالة جيوب المنافسة غير العادلة بين المصارف نتيجة تباين المتطمبات الرقابية المتعمقة برأس المال -
البنكي والعمل عمى توفير التناسق والعدالة في تطبيق نسب كفاية رأس المال في الدول المختمفة مع األخذ 

بعين االعتبار المخاطر االئتمانية أساسا، إضافة إلى مراعاة مخاطر الدول إلى حد ما؛ 

تحسين األساليب الفنية لمرقابة عمى أعمال البنوك وتسييل عممية تداول المعمومات حول تمك األساليب -
بين السمطات النقدية المختمفة، وذلك لضمان سير العمل المصرفي ورفع كفاءتو خاصة بعد ظيور العديد 

من التجاوزات المصرفية المقمقة وبالتالي تيدف ىذه المعايير إلى تقوية مبدأ الرقابة المجمعة عمى 
 الوحدات المصرفية العالمية العاممة في الداخل والخارج؛

 .العمل عمى إيجاد آليات لمتكيف مع المتغيرات المصرفية العالمية الناتجة عن عولمة النشاط المصرفي-

 :3اتفاقية بازل -3

: 3ظروف اصدار اتفاقية بازل 3-1

 إلى ما أدت إليو من خسائر مالية ضخمة وانييارات 2008بعد أن أدت األزمة المالية العالمية لسنة 
اقتصادية طالت عددا من أكبر المؤسسات المالية العالمية، وامتد أثرىا ليشمل عددا كبيرا من االقتصادات 

المتقدمة في أوروبا وأمريكا وآسيا، وبالتوازي مع جيود إدارة األزمة ومعالجة آثارىا بدأت مراكز صنع 
القرار والسياسات في المؤسسات الدولية والمنظمات المرتبطة بيا في البحث عن مواطن الضعف في 

أنظمة التحكم والرقابة واإلشراف والتي بسببيا لم يتم إحتواء األزمة في ميدىا وبالتالي لم يكن من الممكن 
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تفادي حدوث األزمة وقد كان من الطبيعي أن تتجو األنظار إلى المؤسسة المسؤولة عن صياغة معايير 
الضبط والرقابة واإلشراف أال وىي لجنة الرقابة واإلشراف عمى المصارف المعروفة بمجنة بازل والتي نالت 
النصيب األوفر من اإلنتقادات بسبب عجز المعايير التي وضعتيا وفرضت كنظام شامل وحاكم لمنظام 
المالي العالمي عن توفير الحماية الالزمة لممؤسسات المالية المصرفية من تداعيات اإلنييار والتعرض 
لمخسائر واإلفالس وقد ظير واضحا اآلن مدى عجز ىذه المعايير والقواعد عن توفير الحماية الالزمة 

لممؤسسات وكذلك حماية االقتصادات العالمية من التأثر بما حدث في أسواق المال بعد أن امتدت األزمة 
 .5المالية المصرفية العالمية إلى أن أصبحت أزمة مالية عالمية بل وأزمة اقتصادية عالمية في النياية

 :3صدور بيان اتفاقية بازل 3-2

 عقب اجتماع محافظي البنوك المركزية والمسؤولين الماليين الممثمين لألعضاء 3بازل  صدرت اتفاقية
 لمجنة بازل بعد توسيعيا، وذلك في مقر المجنة في بنك التسويات الدولية في مدينة بازل السويسرية 27
، وبعد المصادقة عمييا من زعماء مجموعة العشرين في اجتماعيم في سيئول 2010 سبتمبر 12في 

 بدأ خبراء المصرفية اإلسالمية يطرحون تساؤالت حول 2010 نوفمبر 12العاصمة الكورية الجنوبية في 
مدى مالءمة ىذه المعايير الجديدة لمبنوك اإلسالمية، وكيفية تطويعيا بما يتناسب مع طبيعة عمل ىذه 

 .البنوك

وقد أوضح جان كمود تريشيو رئيس البنك المركزي األوروبي ورئيس مجموعة محافظي البنوك المركزية 
أن االتفاقية التي تم التوصل إلييا : "ورؤساء األجيزة الرقابية في بيان صدر إثر التوصل إلى االتفاق

ترسخ بشكل أساسي المعايير العالمية الخاصة برأس المال وأن مساىمتيا ستكون جوىرية في ضمان 
االستقرار والنمو المالي عمى المدى البعيد، وتمزم قواعد اتفاقية بازل الثالثة البنوك بتحصين نفسيا جيدا 

ضد األزمات المالية في المستقبل وبالتغمب بمفردىا عمى االضطرابات المالية التي من الممكن أن 
تتعرض ليا دون مساعدة الدول ما أمكن، ومن أىم اإلجراءات التي وردت في نص االتفاقية الجديدة 
تعزيز نسبة الموارد الذاتية لمبنوك أو احتياطياتيا والتي تعتبر من أىم المعايير المعتمدة لقياس المتانة 

  ؛6"المالية لممؤسسات المصرفية
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وباالقتباس من البيان الرسمي لمجنة بازل لمرقابة المصرفية فإن اليدف من حممة اإلصالح ىو تحسين 
قدرة القطاع المالي عمى مواجية الصدمات الناشئة عن الضغط االقتصادي والمالي، أيا كان مصدره مما 

 .7يقمل من خطر تسربيا من القطاع المالي إلى االقتصاد الحقيقي

 :3االصالحات الواردة في اتفاقية بازل 3-3

 والتي عمى 2 مقارنة بسابقتيا وىي اتفاقية بازل 3وقد وردت مجموعة من اإلصالحات في اتفاقية بازل 
، ونذر أىم ىذه اإلصالحات 3إثر عجز بنودىا في مواجية األزمة المالية العالمية ظيرت اتفاقية بازل 

 :فيما يمي

وىو من " رأس مال أساسي"إلزام البنوك باالحتفاظ بقدر من رأس المال الممتاز والذي يعرف باسم -
 عمى األقل من %4.5المستوى األول ويتألف من رأس المال المدفوع واألرباح المحتفظ بيا ويعادل 

؛ 2 وفق اتفاقية بازل %2أصوليا التي تكتنفيا المخاطر بزيادة عن النسبة الحالية والمقدرة ب 

 من األصول، أي أن البنوك يجب %2.5تكوين احتياطي جديد منفصل يتألف من أسيم عادية ويعادل -
أن تزيد كمية رأس المال الممتاز الذي تحتفظ بو لمواجية الصدمات المستقبمية إلى ثالث أضعاف ليبمغ 

 يمكن لمسمطات المالية أن تفرض قيودا %7 وفي حالة انخفاض نسبة األموال االحتياطية عن %7نسبة 
عمى توزيع البنوك لألرباح عمى المساىمين أو منح المكافآت المالية لموظفييم، ورغم الصرامة في 

 جعمت البنوك 2019المعايير الجديدة إاّل أن المدة الزمنية لتطبيق ىذه المعايير والتي قد تصل إلى عام 
 ؛8تتنفس الصعداء

احتفاظ البنوك بنوع من االحتياطي لمواجية اآلثار السمبية المترتبة عمى حركة الدورة االقتصادية بنسبة -
، مع توافر حد أدنى من مصادر "حقوق المساىمين" من رأس المال األساسي %2.5 و%0تتراوح بين 

التمويل المستقرة لدى البنوك وذلك لضمان عدم تأثرىا بأداء دورىا في منح االئتمان واالستثمار جنبا 
لجنب مع توافر نسب محددة من السيولة لضمان قدرة البنوك عمى الوفاء بالتزاماتيا تجاه العمالء؛ 
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 وعدم احتساب الشريحة %6 إلى %4رفع معدل المستوى األول من رأس المال اإلجمالي الحالي من -
الثالثة في معدل كفاية رأس المال، ومن المفترض أن يبدأ العمل تدريجيا بيذه اإلجراءات اعتبارا من يناير 

؛ 2019 وتنفيذىا بشكل نيائي في عام 2015 وصوال إلى بداية العمل بيا في عام 2013

متطمبات أعمى من رأس المال وجودة رأس المال والتي تعتبر النقطة المحورية لإلصالح المقترح وىي -
 وتركز اإلصالحات المقترحة أيضا عمى جودة رأس %10.5 إلى %8زيادة نسبة كفاية رأس المال من 

المال إذ أنيا تتطمب قدرا أكبر من رأس المال المكون من حقوق المساىمين في إجمالي رأس مال البنك؛ 

باإلضافة إلى اعتماد مقاييس جديدة بخصوص السيولة الزالت تستوجب الحصول عمى الموافقة من -
طرف قادة دول مجموعة العشرين، حيث سيتعين عمى البنوك تقديم أدوات أكبر لمسيولة، مكونة بشكل 

 .أساسي من أصول عالية السيولة مثل السندات

. 3 وبازل 2مقارنة بين بازل : (01)لجدول رقم 

 (نسبة من األصول المرجحة لممخاطر)متطمبات رأس المال 

رأس المال اإلجمالي  (T1)رأس المال األساسي األسهم العادية  

النسبة النسبة الدنيا 
اإلضافية 

النسبة 
المطموبة 

النسبة النسبة الدنيا 
المطموبة 

النسبة النسبة الدنيا 
المطموبة 

  %8  %4   %2 2بازل 

 %10.5 %8 %8.5 %6 %7 %2.5 %4.5 3بازل 

Source : Jaime Caruana, bale 3 ;vers un système financier plus sur ; 3è 
conférence bancaire internationale santander Madrid ; le 15 septembre 2010, 

p02, a partir du site d’internet : www.bis.org/speeches/sp100921_fr.pdf 

: أّما فيما يخص ىيكل رأس المال التنظيمي فيمكن توضيحو في الشكل الموالي

. 2 وبازل 3هيكل رأس المال التنظيمي وفق بازل : (01)الشكل رقم 
 

3بازل  2بازل    

http://www.bis.org/speeches/sp100921_fr.pdf
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، مجمة 3سممى سابرلي وآخرين، لمحة عن معايير رأس المال التنظيمي وفق مقررات بازل : المصدر
، جوان 13االقتصاد اإلسالمي العالمية، المجمس العام لمبنوك والمؤسسات المالية اإلسالمية، العدد 

 .31، ص 2013

 فرقت بين نوعين من الحاالت والتي يمكن أن 3ومن خالل الشكل السابق يتبين لنا أن مقررات بازل 
يكون فييا البنك األولى ىي مرحمة مالءة البنك والثانية ىي مرحمة االعسار، وبناء عميو فقد تم تحديد نوع 
األدوات الرأسمالية التي يقع عمى عاتقيا امتصاص الخسائر وفق المرحمة التي يمر بيا البنك، فالشريحة 

األولى يمكن تعريفيا عمى أنيا رأس المال المخصص لمرحمة مالءة البنك، وىذا يعني أن األدوات 
المدرجة ضمن الشريحة األولى ىي التي تمتص الخسائر التي يتعرض ليا البنك خالل مرحمة مالءتو فور 

حدوثيا، أّما الشريحة الثانية فيي التي تقوم بامتصاص الخسائر التي يتعرض ليا البنك خالل مرحمة 
 .اعساره

هامش حماية 

من رأس المال 

 األساسي

زيادة ملحوظة في 

نسبة رأس المال 

األساسي تهدف إلى 

تحسين جودة قاعدة 

 رأس المال

2.5% 

بحلول 

2019 

 الشريحة الثالثة
8% 

2شريحة   
الشريحة 

 الثانية

امتصاص 

الخسائر 

خالل 

 اعسار 

2% 

الشريحة 

األولى من 

رأس المال 

 اإلضافي

1.5% 

1شريحة   

امتصاص 

الخسائر 

خالل 

مالءة 

 المصرف

الشريحة 

األولى من 

رأس المال 

 األساسي

4.5% 

100% 

من نسبة 

الشريحة 

األولى 
50% 

من نسبة 

الشريحة 

1 

 الشريحة الثانية

الشريحة الثانية 

(ديون ثانوية)  

 

الشريحة 

2 

 4% 

2% 

2% 

ما ال يقل عن 

 من 50%

نسبة الشريحة 

األولى 

الشريحة األولى 

 االبتكارية

الشريحة األولى من 

 رأس المال األساسي

الشريحة 

1 

4% 
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: 9 فيما يمي3تتمثل أىم المرتكزات التي قامت عمييا اتفاقية بازل : 3مرتكزات بازل 3-4

، وأضيف إليو ىامش %4.5 إلى 2رفع الحد األدنى لنسبة رأس المال االحتياطي أو األولي من -
 من األصول والتعيدات المصرفية الستخدامو في %2.5احتياطي آخر يتكون من أسيم عادية نسبتو 

 ؛%7مواجية األزمات مما يجعل المجموع يصل إلى 

 وبإضافة احتياطي األزمات %8الحفاظ عمى الحد األدنى اإلجمالي لرأس المال كما في السابق وىو -
؛ %10.5يصبح الحد اإلجمالي األدنى والمطموب مع ىذا االحتياطي ىو 

تدبير رساميل إضافية لموفاء بيذه المتطمبات، إال أن الواقع العممي أثبت أن البنوك المركزية في كثير -
من الدول العربية تمكنت من فرض نسبة كفاية رأس المال مرتفعة عمى البنوك، بل إن دوال عديدة منيا 

 منذ عدة سنوات، وقد سجمت بعض البنوك اإلسالمية فييا نسبا تقارب %12جعمت ىذا الحد ال يقل عن 
 أحيانا؛ %20 أو 18%

 إلى زيادة الرسممة المطموبة تجاه عمميات التوريق 3بادرت لجنة بازل منذ طرح مسودة مشروع بازل -
وغيرىا من األدوات المركبة، وىي العممية التي ورطت الكثير من البنوك في األزمة المالية العالمية 

األخيرة، والبنوك اإلسالمية في منأى عن ىذا ألنيا تتعامل بالمتاجرة في الديون أو ما يعرف بالتوريق؛ 

: اقترحت االتفاقية الجديدة اعتماد نسبتين في ىذا المجال-

األول في المدى القصير وتعرف بنسبة تغطية السيولة، وتحسب بنسبة األصول ذات السيولة المرتفعة 
 يوما من التدفقات النقدية لديو، وذلك لمواجية احتياجاتو من السيولة 30التي يحتفظ بيا البنك إلى حجم 

ذاتيا؛ 

الثاني لقياس السيولة البنيوية في المدى المتوسط والطويل، واليدف منيا توفير موارد سيولة مستقرة لمبنك؛ 
كما تجدر اإلشارة إلى أن البنوك اإلسالمية لن تجد صعوبة في استيفاء كل ىذه المتطمبات ألن معظميا 

 .يعاني أصال من فائض السيولة
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. 3متطمبات رأس المال ورأس مال التحوط وفق مقررات بازل : (02)الجدول رقم 

 اجمالي رأس المال رأس مال الفئة األولى حقوق المساىمين البيان

 %8 %6 %4.5 الحد األدنى

 %2.5 رأس مال التحوط

رأس مال + الحد األدنى 
 التحوط

7% 8.5% 10.5% 

حدود رأس مال التحوط 
 لمتقمبات الدورية

0%-2.5% 

بنك التسويات الدولية، الراجحي المالية، أبحاث اقتصادية، المممكة العربية السعودية، أكتوبر : المصدر
2010 .

 :3محاور اتفاقية بازل 3-5

:  حول خمسة نقاط رئيسية ىي3تتمحور اتفاقية بازل 

ينص المحور األول لمشروع ىذه االتفاقية عمى تحسين نوعية وبنية وشفافية قاعدة رأسمال البنوك، -
مقتصرا عمى رأس المال المكتتب بو واألرباح غير الموزعة -Tier1–وتجعل مفيوم رأس المال األساسي 

من جية مضافا إلييا أدوات رأس المال غير المشروطة بعوائد وغير المقّيدة بتاريخ استحقاق، أي األدوات 
القادرة عمى استيعاب الخسائر فور حدوثيا؛ 

فقد يقتصر بدوره عمى أدوات رأس المال المقيدة لخمس سنوات عمى -Tier2–أّما رأس المال المساند 
 كل ما 3األقل والقابمة لتحمل الخسائر قبل الودائع أو قبل أية مطموبات لمغير عمى البنك، وأسقطت بازل 

عدا ذلك من مكونات رأس المال التي كانت مقبولة عمال باالتفاقات السابقة؛ 
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تشّدد مقترحات لجنة بازل في المحور الثاني عمى تغطية مخاطر الجيات المقترضة المقابمة والناشئة -
عن العمميات في المشتقات وتمويل سندات الدين وعمميات الريبو من خالل فرض متطمبات رأس مال 
إضافية لممخاطر المذكورة، وكذلك لتغطية الخسائر الناتجة عن إعادة تقييم األصول المالية عمى ضوء 

تقمبات أسعارىا في السوق؛ 

 والتي Leverage Ratioوقد أدخمت لجنة بازل في المحور الثالث نسبة جديدة ىي نسبة الرفع المالي -
تيدف لوضع حد أقصى لتزايد نسبة الديون في النظام المصرفي، وىي نسبة بسيطة، كما أن المخاطر 
التي ال تستند إلى نسبة الرفع المالي تستكمل متطمبات رأس المال عمى أساس المخاطر، وىي تقدم 
ضمانات إضافية في وجو نماذج المخاطر ومعايير الخطأ، وتعمل كمعيار إضافي موثوق لمتطمبات 

المخاطر األساسية؛ 

ييدف المحور الرابع دون اتباع البنوك سياسات إقراض مواكبة أكثر مما يجب فتزيد التمويل المفرط -
لألنشطة االقتصادية في مرحمة النمو واالزدىار، وتمتنع أيام الركود عن اإلقراض فتعمق الركود 

االقتصادي وتطيل مداه الزمني؛ 

ييتم المحور الخامس بالسيولة، والتي تبين أثناء األزمة المالية العالمية األخيرة مدى أىميتيا لعمل -
النظام المالي واألسواق بكامميا، ومن الواضح أن لجنة بازل ترغب في بمورة معيار عالمي لمسيولة، وتقترح 

 والتي تتطمب من البنوك االحتفاظ بأصول ذات LCRاعتماد نسبتين، األولى ىي نسبة تغطية السيولة 
 فيي لقياس NSFR يوما، أّما النسبة الثانية 30درجة سيولة عالية لتغطية التدفق النقدي لدييا حتى 

. السيولة المتوسطة والطويمة األمد، واليدف منيا أن يتوفر لمبنوك مصادر تمويل مستقرة ألنشطتيا

عبر طرح أسيم جديدة )ولكي تستطيع البنوك مواكبة ىذه الزيادة الكبيرة، فعمييا إّما رفع رؤوس أمواليا 
، أو التقميل من حجم قروضيا، وفي الحالتين فإن األمر (لالكتتاب العام، أو إيجاد مصادر أخرى لمتمويل
 فرصة لتطبيق ىذه القواعد 2019 البنوك حتى عام 3يحتاج لبعض الوقت لذا فقد منحت اتفاقية بازل 

 يجب عمى البنوك أن تكون قد 2015 وبحمول 2013كمية، عمى أن يبدأ التطبيق تدريجيا مع بداية عام 
، ثم ترفعيا coretier-one capital ratio، وىو ما يعرف باسم %4.5رفعت أموال االحتياط إلى نسبة 

 كما أن بعض counter-cyclical، وىو ما يعرف باسم 2019 بحمول عام %2.5بنسبة إضافية تبمغ 
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 %9.5 ليصل اإلجمالي إلى %2.5الدول مارست ضغوطا من أجل إقرار نسبة حماية إضافية بمعدل 
بحيث يفرض ىذا المطمب في أوقات الرخاء غير أن مجموعة بازل أخفقت في االتفاق عمى ىذا 

 .10اإلجراء

 

 

 

 3مراحل التحول إلى النظام الجديد حسب اتفاقية بازل : (03)الجدول رقم 

 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013السنوات 

الحد األدنى لنسبة رأس المال من حقوق 
المساهمين 

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

 %2.5 %1.88 %1.25 %0.63   رأس مال التحوط 

رأس مال +الحد األدنى لحقوق المساهمين
التحوط 

3.5% 4% 4.5% 5.13% 5.75% 6.38% 7% 

 %6 %6 %6 %6 %6 %5.5 %4.5 1الحد األدنى لرأس مال الفئة 

 %8 %8 %8 %8 %8 %8 %8الحد األدنى من اجمالي رأس المال 

رأس +الحد األدنى من اجمالي رأس المال
مال التحوط 

8% 8% 8% 8.63% 9.25% 9.88% 10.5% 

Source: Charles Stewart, Regulatory Capital Management & Reporting: the 
Impact of Basel 3, Risk strategies for Basel 3 compliance & beyond extracting 
Business Value from regulatory change, the institute of Banking, Riyadh, 30 
November 2011. 



   جامعة املدية 

انعكاسات ثكيف املؤسسات املااية مع مؤشرات املالءة على الاسلترار املاول  : اململلتق ااعمللم ااددول االامم  حو 

  2018 أكلحبر 24/25فل ااجزائر، يحمم 
 

149 
 

E-mail :Col.isstf@univ-medea.dz     
Site :  www.univ-medea.dz/ar/ldld  

 المدية-كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير

Tel/Fax : 00213.25.78.52.96 

 

 في البنوك الجزائرية 3واقع تطبيق بازل : ثانيا

 حتى يتسنى لو مزاولة 3لقد اىتم النظام المصرفي الجزائري بتييئة األرضية لتطبيق قواعد اتفاقية بازل 
نشاطو في ظل ىذه التغييرات المفاجئة وما فرضتو العولمة من انفتاح عمى العالم الخارجي، وفيما يمي 

: 3أىم الخطوات التي قام بيا بنك الجزائر كتطبيق التفاقية بازل 

 :الرقابة الداخمية لمبنوك-1

 إلى تحديد نسب المالءة 2014 فيفري 26ييدف القانون الصادر عن مجمس النقد والقرض المؤرخ بتاريخ 
المطبقة عمى البنوك والمؤسسات المالية؛ 

 من ىذا القانون البنوك والمؤسسات المالية باحترام وبصفة مستمرة معامل أدنى 02حيث تمزم المادة 
 بين مجموع أمواليا الخاصة القانونية، باإلضافة إلى مجموع مخاطر القروض %9.5لممالءة قدره 

والمخاطر العممياتية ومخاطر السوق المرجحة؛ 

 من نفس القانون البنوك والمؤسسات المالية بتشكيل وسادة أمان تتكون من أموال 04كما ألزمت المادة 
 من مخاطرىا المرجحة؛ %2.5خاصة قاعدية تغطي 

ويتكّون بسط معامل المالءة من األموال الخاصة القانونية ويشمل المقام مجموعة التعرضات المرجحة 
لمخاطر القرض والمخاطر العممياتية ومخاطر السوق؛ 

ىذا ومنحت المجنة المصرفية لمبنوك والمؤسسات المالية ميمة لتمكينيا من االمتثال لممتطمبات المنصوص 
 كوسادة %2.5 كحد أدنى و%9.5عمييا بنسبة الحد األدنى لممالءة، كما يمكنيا فرض نسبة مالءة تفوق 

أمان عمى البنوك والمؤسسات المالية ذات أىمية نظامية؛ 

 تصرح البنوك والمؤسسات المالية كل ثالثة أشير لمجنة المصرفية ولبنك الجزائر 31وحسب المادة 
بالنسب المنصوص عمييا، وحسب الكيفيات المحددة بتعميمة من بنك الجزائر كما يمكن لمجنة أن تطالب 

 .بتصريحات بالنسب بتواريخ أقرب

 :رفع الحد األدنى لرأس المال-2
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 9تتكّون األموال الخاصة القانونية من األموال الخاصة القاعدية والتكميمية وتم التفصيل فييا في المادة 
؛ 2014 فيفري 16 عمى الترتيب من القانون الصادر عن مجمس النقد والقرض بتاريخ 10والمادة 

 من القانون السابق فإنو يجب عمى البنوك والمؤسسات المالية أن تحوز أماال خاصة 32وحسب المادة 
متالئمة مع كل أنواع المخاطر التي تتعرض ليا، ويمكن لمجنة المصرفية أن تمزم البنوك والمؤسسات 

المالية بحيازة أموال خاصة تفوق المتطمبات الدنيا، وذلك لتقنية مجمل المخاطر التي تتعرض ليا بصفة 
. فعمية

 : حدد النظام السابق مجموعة من المخاطر التي يتعرض ليا البنك منيا:المخاطر المتعرض لها-3

 العناصر التي تطرح من مخاطر الميزانية وخارج الميزانية؛ 12 حددت المادة :مخاطر القرض3-1

ومن أجل تحديد ترجيحات خطر القرض وحسب طبيعة ونوعية الصرف المقابل تستعمل البنوك 
والمؤسسات المالية التنقيط الممنوح من طرف ىيئات خارجية لتقييم القرض والتي تحدد قائمتيا من طرف 
المجنة المصرفية أو تستعمل الترجيحات الجزافية التي ينص عمييا ىذا القانون في حالة عدم وجود تنقيط 

من طرف ىيئة خارجية لتقييم القرض وفي حالة تعدد التنقيط الخارجي الممنوح لنفس الطرف المقابل 
ترجح المخاطر باستعمال أدنى تنقيط ممنوح؛ 

 ىو الخطر الناجم عن النقائص واالختالالت المتعمقة باإلجراءات والمستخدمين :الخطر العممياتي3-2
 من متوسط صافي %15 من نفس القانون األموال الخاصة الالزمة لتغطيتو ب 21وقد حددت المادة 

. النواتج البنكية السنوية لمسنوات المالية الثالثة األخيرة

 ويمثل خطر الوضعية عمى محفظة التداول وخطر الصرف، كما يمكن لمجنة :خطر السوق3-3
. المصرفية أن تفرض نسب تريح أعمى لخطر الصرف في حالة خطر خاص

: المراقبة االحترازية لمالءة األموال الخاصة واإلبالغ المالي-4

 من نفس القانون التي تنص عمى أنو يجب عمى البنوك والمؤسسات المالية أن تحوز أمواال 32من المادة 
خاصة متالئمة مع كل أنواع المخاطر التي تتعرض ليا، ويمكن لمجنة المصرفية أن تمزم البنوك 
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والمؤسسات البنكية بحيازة أموال خاصة تفوق المتطمبات الدنيا، وذلك لتغطية مجمل المخاطر التي 
 .تتعرض ليا بصفة فعمية

القواعد التي يجب أن تتقيد بيا البنوك والمؤسسات المالية في مجال تقييم  (02-14)كما حدد القانون رقم 
المخاطر وأخذ المساىمات من األموال الخاصة؛ 

؛ 2014 من ىذا القانون أنو يجب تطبيق أحكامو ابتداء من أول أكتوبر 25كما حددت المادة 

ذا سممنا بالمستوى المقبول لكفاية رأس المال في البنوك الجزائرية، فإن تطبيق قواعد بازل   سيخفض 3وا 
نسبة كفاية رأس المال الكمية، ولكن درجة االنخفاض ستكون في البنوك العمومية أكبر نظرا لألسباب 

: التالية

 يزيد من قيمة المخاطر التي تدفع نسبة المالءة 3تطبيق أوزان ترجيح المخاطر تتناسب واتفاقية بازل -
لالنخفاض خاصة إذا استمر عدم وجود ىيئة لتنقيط البنوك، وسيطرتيا عمى أكبر حصة من القرض؛ 

 يعني أن البنوك الجزائرية سوف تكون بحاجة لرؤوس أموال 3إعادة تعريف رأس المال وفق اتفاقية بازل -
إضافية عمما أن ىناك فرق بين رؤوس أموال البنوك العمومية والخاصة؛ 

قيمة الرافعة المالية في البنوك العمومية أكبر منيا في البنوك الخاصة وىذا نتيجة ميل البنوك العمومية -
. إلى توزيع القروض عمى مختمف المؤسسات خاصة العامة في إطار تمويل برامج اإلنعاش االقتصادي

وبالتالي فإن تطبيق ىذه االتفاقية لن يكون لو األثر الكبير عمى البنوك الجزائرية خاصة لدى البنوك 
 في حسابيا وأخذ األصول خارج الميزانية سيدفعيا لالنخفاض نظرا 3الخاصة فاستخدام صيغة بازل 

لمحدودية الفرص االستثمارية وارتفاع نسبة البنود خارج الميزانية؛ 

 لن يكون لو األثر الكبير عمى البنوك الجزائرية ألنيا 3فرض نسبة السيولة المتضمنة في اتفاقية بازل 
 والسيولة الفائضة 2002تعرف فائضا في السيولة، باعتراف بنك الجزائر في مختمف تقاريره منذ سنة 

ناتجة عن إيداع المؤسسات البترولية وادخار العائالت وفي الجانب المقابل ال توجد طمبات تمويل مكافآة، 
وىذه الزيادة في سيولة البنوك ستغذي الضغوط التضخمية ألنيا تشكل طمبا؛ 
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 خاصة تصميم نظام الرقابة الداخمية وتحسين إدارة المخاطر سيخفض نسبة 3كما أن تطبيق اتفاقية بازل 
ن كانت تتأثر بوتيرة النشاط االقتصادي حيث أن احتماالت عدم سداد  الديون المتعثرة، ىذه النسبة وا 
القروض تزداد مع تراجع النشاط االقتصادي، حيث أن احتماالت عدم سداد القروض تزداد مع تراجع 

 .النشاط االقتصادي

 لن يكون لو أثرا كبيرا عمى تغيير نمط نشاط البنوك 3إضافة إلى ذلك فإن تطبيق مقترحات بازل 
التجارية، فيي ال تتعامل في االبتكارات المالية، كما أن تعامالتيا في السوق المالي محدودة لغياب سوق 

 . مالي نشط وفعال

 :خاتمة

لقد أحدثت لجنة بازل المصرفية قفزة نوعية في مجال إدارة المخاطر المصرفية التي تعترض البنوك 
والمؤسسات المالية، وذلك من خالل اتفاقياتيا الثالثة التي بنيت عمى مؤشرات مالية ميمة جعمت الرقابة 
الدولية ذات نطاق واسع، وبالنظر إلى االتفاقية األخيرة فقد أدخمت نقمة نوعية في رأس المال وفي معايير 
السيولة، فرضتيا عمييا الظروف المصرفية وما يميزىا من أزمات، إاّل أن تطبيقيا يبقى حكرا عمى بعض 

الدول وبعض البنوك التي تستوفي الشروط المتوافقة ومؤشرات ىذه االتفاقية؛ 

وفيما يخص النظام المصرفي الجزائري فيو بعيد نوعا ما عن تطبيق االتفاقية بالرغم من تييئة الظروف 
جراءات اتفاقية بازل  ، إاّل أن 3من قبل بنك الجزائر من خالل سن مختمف القوانين التي تنظم قواعد وا 

البنوك الجزائرية مازالت تفتقد نوعا ما المرونة التي تجعميا تطبق اتفاقية جديدة كغيرىا من بنوك الدول 
 منذ سنة 3المتقدمة والبنوك الرائدة كبنوك الكويت التي يفترض أنيا باشرت في تطبيق اتفاقية بازل 

2013. 

: المراجع المعتمدة
                                                           

الواليات المتحدة األمريكية، كندا، انجمترا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، ىولندا، السويد، سويسرا، اليابان، :  مجموعة الدول الصناعية العشر ىي 1
 .           لوكسمبورغ، بمجيكا

 .80، ص 2005 عبد الحميد عبد المطمب، العولمة واقتصاديات البنوك، الدار الجامعية، اإلسكندرية،  2
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 دراسة مقارنة (BIT)مؤشرات المالءة لنظام الحماية اإلجتماعية وفق متطلبات المكتب الدولي للعمل 
 .بين الجزائر والمغرب

 سعودي محمد.د
 جامعة يحي فارس بالمدية

 :ادللخص 

يعرف نظام احلماية االجتماعية يف اجلزائر إصالحات جد متسارعة من أجل مواكبة التطورات الدولية يف ىذا 
اجملال ،خاصة وان ادلكتب الدويل للعمل قد حدد مؤشرات واضحة للمالءة يف ىذا النظام ،ورغم كل ىذه اجلهود 

إال ان حالة عدم الشفافية و ضعف ادلعطيات اإلحصائية ىي اليت متيز عالقة اجلزائر بادلكتب الدويل للعمل شلا 
جيعل منظومة احلماية االجتماعية لديها ضعيفة الشفافية  وىذا ما يقلل من حكامتها ،اما احلالة ادلغرب فهي 

ليست بأحسن حال غري ان ىناك نوعا من الشفافية رغم ضعف السنوات ادلقدمة وجتاىل بعض اإلحصائيات 
ادلهمة ،وقد خلصت الدراسة إىل ان الطريق التزال طويلة وشاقة أمام كال البلدية لتحقيق مؤشرات مالءة جيدة 

 .وشفافية مقبولة تدفع حلوكمةأاكثر 

 

 :تمهيد 

تعترب ادلنظمة الدولية للعمل ىيئة أشلية استشارية  للدول من أجل تنظيم اجملاالت ادلرتبطة بالعمل وحقوق العمال 
 مؤشر لتنظيم قطاع احلماية اإلجتماعية مع وضع 54،ومن أىم زلاورىا احلماية اإلجتماعية حيث مت إدراج 

بروتوكول للحماية اإلجتماعية من حيث الشفافية واحلوكمة ،واجلزائر باعتبارىا عضوا يف اذليئة األشلية فهي عضو يف 
ادلنظمة الدولية للعمل ومعنية بادلؤشرات اليت حددهتا باإلضافة إىل الربوتوكول ادلنظم، ومن خالل ىذه ادلداخلة 

 .سنعمل على توضيح مدي حتكم اجلزائر يف ىذه ادلؤشرات مع مقارنتها ببعض الدول ادلغاربية وىي تونس وادلغرب
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 . ،احلوكمة ،الشفافيةBITاحلماية اإلجتماعية ،مؤشرات :الكلمات المفتاحية

 :الدور االستشاري للمنظمة الدولية  للعمل:أوال 

 :نبذة عن منظمة العمل الدولية-أ

ىي ىيئة تابعة لألمم ادلتحدة هتتم بتنظيم ومحاية حقوق العمال واذلجرة واحلماية االجتماعية وذلك لتنسيق اجلهود 
. بني سلتلف الدول لكي تصبح السياسات ادلنتهجة متقاربة فيما بينها 

 :أعضاء المنظمة-ب
 : عضو موزعني كالتايل56رللس اإلدارة وىو رللس ادارة السلطة التنفيذية يف ادلؤسسة ادلتكون من  يدير ادلنظمة 

.  عضو ميثلون اصحاب العمل14-
.  عضو ميثلون العمال14-
. ضو ميثلون القطاع احلكوميع 28-

 . ثالثة سنوات  لعهدة متتد ويتم انتخاب رللس اإلدارة 
 :انعقاد مؤتمر العمل العام-ج

يعد ادلؤمتر العام أىم سلطة يف ادلنظمة حيث حيضره كل الدول األعضاء شلثلة يف شلثلني عن العمال وشلثلني عن 
 .أرباب العمل وشلثلني عن احلكومة وينعقد ادلؤمتر مرة واحدة كل سنة 

 :2030بروتوكول الحماية االجتماعيةو استراتيجية :ثانيا

 2030يعترب رلال احلماية  االجتماعية أحد ركائز اسرتاتيجية االمم ادلتحدة للتنمية ادلستدمية يف العامل يف حدود 
  :1وذلذا وضعت ادلنضمة العادلية للعمل عددا من االىداف ىي

جعل توسعة انظمة احلماية االجتماعية لتشمل الفئات اذلشة والفقرية  وهو  1.3الهدف االول ويرمز له بالرمز 
أطفال ، بطالني، مسنني، معوقني، )يعتمد ىذا اذلدف يف مؤشراتو على تقسيم ادلواطنني إىل الفئات التالية :

 .(نساءحوامل، رضع ، أشخاص متأثرين حبوادث العمل معوزين

                                                           

 .ادلكتب الدويل للعمل:يقصد هبا 



  جامعة املدية  

انعكاسات ثكيف املؤسسات املالية مع مؤشرات املالءة على الاستقرار املالي :ل  حولامللتقى العلمي الدولي الخامس

 ل2018 أكتحبر 24/25 يحمي ،في الجزائر

156 
 

E-mail :Col.isstf@univ-medea.dz     
Site :  www.univ-medea.dz/ar/ldld  

 المدية-كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير

Tel/Fax : 00213.25.78.52.96 

 

وضع نظام صحي سليم يتضمن محاية صحية لألفراد يف كافت الظروف :3.8الهدف الثاني ويرمز له بالرمز 
 .خاصة  اثناء تعرضهم  الزمات مالية مع ضمان جعل ىذا النظام يف متناول مجيع  شرائح اجملتمع

 تثمين االعمال المنزلية :.5.4الهدف الثالث ويرمز له بالرمز

ويكون ذلك من خالل حتسني البين التحية الضرورية ذلا فضال عن ادراجها ضمن نطاق احلماية االجتماعية و 
 .وضع األطر القانونية لتنظيمها

 الوصول إلى حالة التشغيل القصوى  :8.5الهدف الرابع ويرمز له بالرمز 

يتضمن ىذا اذلدف توفري الشغل ألكرب قدر شلكن من االفراد من كال اجلنسني، والشباب وادلعوقني مع ضرورة أن 
 . يضمن ىذا العمل حقوق العمال من محاية اجتماعية و مجيع احلقوق االخرى 

 .وضع سياسات أكثر مساوات :الهدف الخامس 

 .(الذكر واألنثى)جيب  وضع سياسات تضمن  العدالة و ادلساوات بني كال اجلنسني

 

  :األساسية للحماية االجتماعية BITمؤشرات -ثالثا

وضع مكتب العمل الدويل عدة مؤشرات لنظام احلماية االجتماعية من خالذلا ميكن 2030     لتحقيق أىداف 
  :2احلكم على نظام احلماية االجتماعية لبلد عضو يف ادلنظمة واجلدول التايل يلخص ىذه ادلؤشرات

 رلموع مؤشرات يرمز ذلا بCP OA وىي متعلقة بنسبة ادلؤمنني على عدد السكان الفئة العمرية من 
 . 1a,1b,2a,2b,3a,3b:سنة ويرمز ذلا بادلرموز التالية 65إىل 15

  سنة ويرمز لو بالرمز 65أكثر من نسبة ادلستفيدين من راتب التقاعد لكبار السنمؤشر
CROA1: معدالت يرمز ذلا كاآليت 5ويشمل كذلكa,1b,1c,1

e
,1f ;. 
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  مؤشر نسبة ادلاحنني من معدل ادلستفيدين ويرمز لو بالرمزCPSU معدالت يرمز ذلا بالرموز 6ويشمل
 .1a,2a,1b,2b,3a,3b:التالية 

  معدل الباقني على قيد احلياة وادلتحصلني على منحCRSU 1ويشمل معدلني مهاa ,1b. 

  نسبة ادلؤمنني من رلموع السكان ويرمز بالرمزCPDI معدالت يرمز ذلا بالرموز التالية 6ويشمل
:1a,1b,2a,2b,3a,3b. 

  مؤشر تعويضات ادلرض للعمال  ويرمز لو بالرمزCPSI ويشمل ادلعدالت التالية
:1a,1b,2a,2b,3a,3b 

 مؤشرCRSIنسبة تعويضات ادلرض من رلموع ادلؤمنني ويشمل ادلعدالت وميثل 
 1a,1b,2a,2b,3a,3b:التالية

 

  سنة 65-15معدل ادلستفيدن من الفئة النشطة CRUEمعالت يرمز ذلا كاآليت 10يشمل كذلك و
:1a,1b,1c,1d,1

e
,1f, 

 معدل رلموع نفقات احلماية االجتماعيةEB معدالت ىي 6 من الناتج الداخلي اخلام ويشمل
:1b,1c,1f,4a,4c,4b 

 معدل رلموع نفقات الرعاية الصحيةH معدالت ىي 3من الناتج الداخلي اخلامويشمل
:1a,1b,1c,1d 

  دراسة مقارنة مع المغرب BIT الحماية اإلجتماعية في الجزائر مع مؤشرات نظامحدود تكيف  :رابعا 

 :الجزائر :أ 

 :3يتكون نظام احلماية الإلجتماعية يف اجلزائر من ادلؤسسات التالية : نظام الحماية اإلجتماعية:1-أ

 CASNOSالصندوق الوطين للتأمينات اإلجتماعية لغري  األجراء  *

  CNESالصندوق الوطين للتأمينات اإلجتماعية لألجراء  *
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 CNRالصندوق الوطين للتقاعد  *

الصندوق الوطين للتأمني على العطل مدفوعة االجر لللبطالة ادلؤقتة الناجتة عن العوامل الطبيعية لقطاع البناء *
 CACOBATواالشغال العمومية 

 CNACالصندوق الوطين للتأمني على البطالة  *

 :مؤشرات المالءة لنظام الحماية اإلجتماعية الجزائري -2-أ

تسعي اجلزائر للتحكم أكثر يف مؤشرات ادلالءة ادلدرجة من طرف ادلكتب الدويل للعمل فيمايلي جدوال يلخص 
 :2015-2010أىم مؤشرات ادلالءة لنظام احلماية اإلجتماعية يف اجلزائر خالل الفرتة 

 %يوضح مؤشرات ادلالءة لنظام احلماية االجتماعية اجلزائري الوحدة:1اجلدول 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

CP OA 44.0 53.4 56.0 - 59 59.4 - - - 

CROA 26.2 10.7 11.2 11.8 12.1 43.5 12.7 43.9 - 

CPSU 37.5 44.7 47.5 50.9 51.6 51.1 73 76.6 - 

CRSU - - - - - - - - - 

CPDI 21.8 26.2 28.0 30.2 30.8 23.3 33.5 35.0 - 

CPSI 1.5 1.9 1.9 2.5 2.4 2.7 3.2 3.6 4 

CRSI 1.5 1.6 2.4 2.6 2.7 2.9 - - - 

CRUE - - 0.4 - - - - - - 

EB 8.3 8.6 8.1 8.2 7.8 8.2 3.5 3.8 - 

H 3.8 4.2 4.1 3.7 3.5 4.3 4.4 3.7 4.6 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

CPOA - 31.5 - - - - - -  

CROA - - - - - - - -  

CPSU - - - - - - - -  

CRSU - 2.5 - - - - - -  

CPDI - - - - - - - -  

CPSI 4.2 4.1 - - - -    

CRSI - - - - - - - -  

CRUE - - - - - -    

EB - - - - - -    

H 4.2 3.9 - - - -    
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Source: EnqueteduBIT sur la securitesociale ,donneeseconomiques et 

financiare,algerie. 

le site wabe : 

www.ilo.org/dyn/ilossi.shemain?p-langfr&geoaid=788 le 08/06/2018 

 

 لتحليل ادلعطيات سنعتمد على ثالث مؤشرات موجهة توضح لنا طبيعة  ادلالءة يف نظام :تحليل المعطيات:3-أ
 :CPDI  ،CRUE، EB ، H:احلماية اإلجتماعية وىي 

CPDI : وىو مايدل على عدم 2009مل تقدم اجلزائر معطيات حول ىذا ادلؤشر للمكتب الدويل للعمل منذ 
حتكم منظومة احلماية االجتماعية يف ادلعطيات االحصائية لديو وضعف الشفافية لديو وىو دليل على اذلشاشة من 
منظوم التقرير االخري للمكتب الدويل للعمل والذي يعترب الشفافية عنصر مهما حلوكمة ىذه ادلنظومة أما من حيث 

 . وىي نسبة مقبولة دوليا %35 ليصل حدود 2009 إىل 2001ادلالءة فيظهر أن ادلؤشر عرف حتسنا منذ 

CRUE  : وىو مايعرب عن ضعف شديد يف التحكم يف 2003مل تقدم اجلزائر سوى نسبة واحدة سنة 
 .ادلعطيات و اإلحصائية وانعدام الشفافية ،وتبقى النسبة ادلقدمة لتلك السنة بعيدة عن ادلستويات الدولية 

EB : من خالل ادلعطيات يظهر تراجع ىذه النسبة رغم حالة التوسع يف االنفاق نتيجة الطفرة البرتولية وىذا
الرتاجع باالساس عائد إىل بقاء سلصصات احلماية االجتماعية عند نفس ادلستويات مع زيادة حجم الناتج 

الداخلي اخلام وكان االجدر رفع ىذه حجم النفقات ادلخصصة للحماية االجتماعية لتبقي النسبة عند نفس 
 .ادلستويات السابقة 

H : تاريخ آخر معطيات قدمتها 2011 إىل غاية 2001عرفت نسبة االنفاق على القطاع الصحي ارتفاع منذ 
 .اجلزائر للمكتب الدويل للعمل ويظهر ان النسبة مقبولة لكن يبقى اإلشكال يف نوعية وجدوى االنفاق

 المغرب - : ب

 :نظام الحماية اإلجتماعية المغربي :1-ب

http://www.ilo.org/dyn/ilossi.shemain?p-lang
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 :4يتكون نظام احلماية اإلجتماعيةادلغريب  من ادلؤسسات التالية 

 CNSSالصندوق الوطين للحماية اإلجتماعية*

 RCAالنظام اإلجتماعي للتقاعد*

 CIMRالصندوق ادلغريب للتقاعد فيما بني ادلوضفني*

 CNOPSو CNSSتشرف عليو مؤسستني مها  AMOالتأمني الصحي اإلجباري *

 RAMEDنظام الرعاية الطبية *

 :مؤشرات المالءة لنظام الحماية اإلجتماعية المغربي  :2-ب

 %يوضح مؤشرات ادلالءة لنظام احلماية االجتماعية ادلغريب الوحدة:1اجلدول 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

CP OA 23.7 24.1 23.4 23.3 23.6 24.4 23.9 28.3 29.5 

CROA 31.3 33.2 33.5 34.3 36.4 38.1 25.5 48.8 51.0 

CPSU 23.7 24.1 23.4 23.3 23.6 24.4 23.9 28.3 29.5 

CRSU 0.3 0.3 0.3 0.1 0.1 0.1 0.5 0.1 0.0 

CPDI 12.9 13.0 12.9 13.0 13.1 13.1 12.8 15.1 15.5 

CPSI 7.0 7.2 7.4 7.7 7.8 8.7 18.2 18.5 25.1 

CRSI 1.5 1.6 2.4 2.6 2.7 2.9 - - - 

CRUE - - 0.4 - - - - - - 

EB 0.9 1.1 1.1 0.2 1.6 1.6 0.3 0.5 2.6 

H  - - - - - - - - -

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

CPOA 28.7 30.2 - - - - - -  

CROA 5.0 4.8 - - - - - -  

CPSU 28.7 30.2 - - - - - -  

CRSU 0.0 0.0 - - - - - -  

CPDI 14.8 15.6 - - - - - -  

CPSI 24.8  -- - - -    

CRSI - - - - - - - -  

CRUE - - - - - -    

EB 2.6 - - - - -    
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H  - -- - - -    

          

Source: EnqueteduBIT sur la securitesociale ,donneeseconomiques et 

financiare,morocco. 

le site wabe : 

www.ilo.org/dyn/ilossi.shemain?p-langfr&geoaid=788 le 08/06/2018 
 

 

 لتحليل ادلعطيات سنعتمد على ثالث مؤشرات موجهة توضح لنا طبيعة  ادلالءة يف :تحليل المعطيات3-ب
 :CPDI  ،CRUE، EB ، H:نظام احلماية اإلجتماعية وىي 

CPDI  : ويظهر أن 2011آخر معطيات قدمها ادلغرب للمكتب الدويل للعمل حول ىذا ادلؤشر يف سنة 
 وىي نسبة ضعيفة % 15 بقيت عند مستويات متقاربة يف حدود 2011إىل 2001مؤشرات السنوات من 

 .نوعا ما 

CRUE  : وىو مايعرب عن ضعف شديد يف التحكم يف 2003مل يقدم ادلغرب سوى نسبة واحدة سنة 
 .ادلعطيات و اإلحصائية وانعدام الشفافية ،وتبقى النسبة ادلقدمة لتلك السنة بعيدة عن ادلستويات الدولية 

EB : سوى يف سنة أو سنتني %1 جد ضعيفة ال تتجاوز 2010 إىل 2001تعترب جل النسب ادلقدمة من 
 . وىي نسب ضعيفة نوعا ما %2فقط ومل تتعدى سقف 

H : مل يقدم ادلغرب معطيات حول ىذا ادلؤشر للمكتب الدويل للعمل. 

 :الخاتمة 

يعمل ادلكتب الدويل للعمل على وضع مؤشرات للتحكم اجليد يف منظومة احلماية االجتماعية وىذا من أجل 
 وقد وضحنا يف مداخلتنا ىذه رلموع ادلؤشرات اليت 2030ضمان متاشي ىذه ادلنظومة مع خطة االلفية االمنائية 

يعتمدىا ذلذا الغرض ،ومن أجل توضيح آليات تطبيق عمل ىذه ادلؤشرات على الدول قدمنا منوذج اجلزائر 

http://www.ilo.org/dyn/ilossi.shemain?p-lang
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وادلغرب حيث نظام احلماية االجتماعية لكال البلدين ضعيف الشفافية وىو ماجيعلو غري قادر على االلتزام مببادئ 
 للمنضمة العادلية للعمل ،ويظهر ذلك من خالل عدم توفر بيانات 2016احلوكمةالظرورية الواردة يف تقرير 

 ،ويف حالة اجلزائر االمور يف 2011احصائية مهمة فضال عن عدم تقدمي بيانات للمكتب الدويل للعمل منذ 
،كما ان منظومة احلماية اإلجتماعية 2009ىذا اجلانب أكثر سوءا حيث مل تقدم بيانات بعض ادلؤشرامتنذ 

 .تعرف استقرار يف مجيع ادلؤشرات وىذ دليل على بطئ االصالحات ادلطبقة يف ىذا القطاع 

 

 

 :الهوامش والمراجع

                                                           
1-Organisation inter nationale  du travail ,Rapport sur la protection social,2017-2019. 
 
2
-EnqueteduBIT sur la securitesociale ,donneeseconomiques et financiare  le site wabe : 

www.ilo.org/dyn/ilossi.shemain?p-langfr&geoaid=788 le 08/06/2018 

 
3
 -EnqueteduBIT sur la securitesociale ,donneeseconomiques et financiare,algerie- le site 

wabe : 

www.ilo.org/dyn/ilossi.shemain?p-langfr&geoaid=788 le 08/06/2018 
 
4
-EnqueteduBIT sur la securite sociale ,donneeseconomiques et financiare,morocco- le site 

wabe : 

www.ilo.org/dyn/ilossi.shemain?p-langfr&geoaid=788 le 08/06/2018 
 
 

http://www.ilo.org/dyn/ilossi.shemain?p-lang
http://www.ilo.org/dyn/ilossi.shemain?p-lang
http://www.ilo.org/dyn/ilossi.shemain?p-lang
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دور التراكم المعرفي لممؤسسات المالية في تحقيق االستقرار المالي 
 بوسهوة نذير .د                     بوجطو محمد. د

 .المديةيحي فارس بجامعة 
 :ممخص 

 مكضكع التراكـ المعرفي في المؤسسات  تسميط الضكء عمى إلى بشكؿ أساستيدؼ ىذه الدراسة
 المالية كذلؾ مف خالؿ تبياف أثره كدكره في تحقيؽ كتعزيز االستقرار المالي، كتـ التكصؿ مف خالؿ الدراسة إلى
كجكد عالقة  كثيقة كجكىرية  بيف مكضكع اكتساب المعرفة كتراكميا لدل المؤسسات المالية كتحقيؽ االستقرار 
المالي، حيث أف االستقرار المالي ال يمكف أف يتحقؽ بدكف خمفية معرفية كافية ال ينحصر دكرىا في تعجيؿ  

عممية التطكر كالتنمية فحسب، بؿ كفي تجنب اإلفرازات كاألزمات غير المرغكبة عمى صعيد االقتصاد العالمي، 
 . المستجدات العالمية الراىنة كأىميا التحكؿ نحك االقتصاد العالمي المبني عمى المعرفةكذلؾ خاصة في ظؿ 

. ستقرار المالي، االمؤسسات المالية، اؿمعرفياؿالتراكـ  :الكممات المفتاحية 

Abstract :   

The objective of this study is to highlight the issue of knowledge accumulation in financial 

institutions by showing its impact and its role in achieving and enhancing financial stability. The 

study concluded that there is a close and fundamental relationship between the acquisition of 

knowledge and its accumulation in financial institutions and achieving financial stability. That 

financial stability can not be achieved without a sufficient knowledge background is not limited to 

accelerate the process of development and development, but also to avoid the secretions and crises 

undesirable in the global economy, especially in the light of current global developments and the 

most important shift to the economy R knowledge-based world. 

Key words :  knowledge accumulation, financial institutions, financial stability. 
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 :مقدمة 

يشيػد العالـ اليـك جممة مف التحكالت كالتغيرات كالتطكرات التي تؤثر في مختمؼ مجاالت الحياة، كالتي 
 جميعيا، شأنيا في كغير المالية، العامة كالخاصةة ماليات اؿؤسسكتتأثر الـ، ال يتكقع ليا أف تقؼ عند حد مػعيف

ات تتعرض إلى الضغكطات مؤسسكالسبب في ذلؾ أف اؿ، ذلؾ شأف مختمؼ قطاعات المجتمع بما يجرم حكليا
ض مخؼت مف أجؿ زيادة تحسيف نكعية المنتج أك الخدمة التي تقدميا، كالعمؿ عمى  بصفة مستمرةالمتنامية

يضاؼ إلى ذلؾ حركب األسعار في غالبية ، كؼ، كالمنافسة بجكدة الخدمات كالمنتجات ذات التقنية العاليةمؿاؾتاؿ
األسكاؽ العالمية، كالتحكالت المفاجئة فػي األسػكاؽ كالسياسات، ككذلؾ اإلختالالت االقتصػادية الناجمػة عف 

 . كمف أبرزىا األزمة المالية العالمية األخيرةالكساد العالمػي

 لية كتحقيؽ األداء المتميزا الحديثة بصكرة مستمرة إلى بمكغ الكفاءة كالفعةماليات اؿؤسسالـكتسعى 
 كالمحافظة عميو، كىذا يدفعيا إلى العمؿ باستمرار عمى تطكير الذم يقكد إلى تحقيؽ االستقرار المالي كتعزيزه
ستراتيجيتيا كتطكير منتجاتيا  كاستخداـ األدكات كاألساليب كالطرؽ الفاعمة،  كخدماتيا الماليةكتحديث أىدافيا كا 

إدارتيا تكليد كخمؽ المعرفة كالعمؿ عمى تراكميا كمف ثـ  تركز بصكرة كبيرة عمى ةماليات اؿؤسسالـكصارت 
االقتصاد العالمي الجديد عّد سالحا تنافسيا فاعال في ظؿ ت المعرفة، إذ أف  تحقيؽ االستقرار الماليكاستغالليا في

 .  المعرفةالقائـ عمى

 : إشكالية الدراسة 
  :في إطار ما سبؽ نحاكؿ في ىذه الدراسة اإلجابة عمى اإلشكالية التالية 

، كيف يساهم التراكم المعرفي  العالمي المبني عمى المعرفةلالقتصادفي ظل المالمح الجديدة 
  ؟لممؤسسات المالية في تحقيق االستقرار المالي

 : تقسيم الدراسة 

:  التطرؽ لمعناصر التالية لإلجابة عمى اإلشكالية السابقة سنحاكؿ في ىذه الدراسة 
  ؛سبؿ تحقيؽ التراكـ المعرفي 
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 المؤسسات الخالقة لممعرفة ؛ 
 ؛معرفي تحديات النمك اؿؿ  المؤسساتسبؿ مكاجية 
 ؛أىمية االستثمار في المكجكدات المعرفية بالنسبة لممؤسسات المالية 
 انعكاسات التراكـ المعرفي لممؤسسات المالية عمى االستقرار المالي. 

   : سبل تحقيق التراكم المعرفي  -أوال

كاستخداميا بشكؿ مكثؼ في مجاؿ  ساسان عمى المجاؿ الذم تستخدـ فيوأ يعتمد ة مكضكع المعرؼإف
 . االقتصاديةاألنشطة

 ضركرة التركيز عمى المستكل االجتماعي الذم يمثؿ ( ديابيا جيك )  ك( دك يانت )كيرل كؿ مف 
 Information and) تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت إدخاؿ ، كاف ة استخداـ المعرؼإلعادة ة الحاضفةالبيئ

communication Technologies )ف تساعد  أ يمكف ةالجديد فالتكنكلكجيا،  ربما يحسف المستكل المعرفي
 1.ة لممعرؼة كخمؽ فرص جديد اإلنتاجعمى حؿ المشاكؿ التي تظير في عممية

  تغيرات أحدثتظكاىر   لثالثة ىناؾ اعتماد متبادؿ في التطكرات المعاصرأف ،يتضح ةفي الحقيؽ
ة كنظاـ  التكنكلكجيا  الجديد ( ( educationكالتعميـ  (  ( Globalizationةىيكمية جكىرية ىي العكلـ

 . المرتكز عمى المعمكمات كاالتصاالت 

  إلى سرعة أدتكما ، المنظماتا  النشاط التي تمارسوة فرضت تغيرات في كؿ منظكـةفظاىرة العكلـ
 األسكاؽ عممية تكامؿ  أفالدكلي  ،  كيرل البنؾ(  ( Integration of world marketsاألسكاؽتكامؿ 

 . مف المخترعات الفنية كتكنكلكجيا المعمكمات  حكؿ  العالـمستفيدةالدكلية انتشرت بسرعة 

كما ، كالخارجية لمتراكـ المعرفي  ، ىناؾ تصكريف مستقبمييف في مكضكع التأثيرات الداخميةةفي الحقيؽك
. رأس الماؿ البشرم، كفي تنظيـ الجانب الفني النكعي كيتركز كمييما في مكضكع تككيف
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كفي ة، في تجميع المعرؼ  يتجو نحك اعتبار التعميـ المصدر الرئيسي لمتأثير الخارجياألكؿفالتصكر 
حيث يفترض ،  التدريبية  التي يمكف اكتسابيا مف خالؿ العمؿة عمى مكضكع الخبر( ركمكر ) ىذا االتجاه يركز

 .انو سيحصؿ نمك سريع في مخزكف رأس الماؿ الثابت

  ( ( Infrastructures التحتية البني أشكاؿالتصكر  الثاني فيتجو نحك اعتبار كؿ   أما
 ىذا المصدر يتمثؿ في  أف Roller and Warerman )) فيرل كؿ مف، ىي مصادر خارجية لمتراكـ المعرفي

 ىذا المصدر ىك القطاع أففيركف  (  Amable )  أما(  Telecommunications)قطاع االتصاالت 
مصدر   ىكةيعتبراف التطكر في االستثمارات الخاصة كالعاـ (  ( Bradford and summersبينما ، المالي

 2.ىذا التراكـ

كفي إطار ما سبؽ ذكره يمكف كذاؾ تحقيؽ التراكـ المعرفي بسبؿ أخرل يمكف ذكر بعضيا عمى سبيؿ 
 3: المثاؿ في النقاط التالية 

 زيادة التخصيص المالي في مجاؿ البحث كالتطكير مف خالؿ مساىمة القطاعيف العاـ كالخاص؛ 

   تكسيع قنكات المعرفة لتشمؿ كؿ ما مف شأنو أف يؤدم إلى زيادة تراكميا كتركيزىا،  كىذا يعني عدـ االكتفاء
نما االعتماد  عمى أساليب  أخرل كالتدريب كالتقاط المعرفة مف مصادر نشأتيا؛  بعممية البحث كالتطكير كا 

  إعطاء الفرصة الكافية لميد العاممة كعمى مختمؼ  مستكياتيا لزيادة معارفيا أم عدـ  النظر إلى عنصر
نما قكة يمكف تطكيرىا كتحفيزىا نحك اإلبداع مف خالؿ زيادة معرفتيا؛ةالعمؿ باعتباره قكة لتشغيؿ  الماكيف   كا 

  تكسيع فكرة نقؿ التكنكلكجيا لتشمؿ جميع الجكانب التي تؤدم إلى زيادة المعرفة اإلنسانية، أم عدـ االكتفاء
نما العمؿ عمى تنكيع مصادرىا؛  بالمعرفة المتخصصة في مجاؿ معيف، كا 

  دعـ مشاريع البحث العممي المجرد كالتطبيقي في الجامعات كمراكز البحث العممي باعتبارىا الحاضنات
 المناسبة لمتراكـ المعرفي؛
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   تدعيـ حركة الترجمة كباستمرار كمف مختمؼ المغات، حيث أف معظـ المراجع كالمؤلفات مكتكبة بالمغة
االنجميزية التي قد ال يفيما البعض باإلضافة إلى غياب شبو كامؿ لممعارؼ المدكنة بالمغات الحية األخرل 

 ؛كترجماتيا
  نما يمكف اقتباسيا كتطبيقيا مباشرة ليس مف الضركرم أف تمر الدكؿ المقتبسة لممعرفة بمراحؿ اكتسابيا، كا 

اختصاران لمزمف كتقميالن لمتكاليؼ عمى  غرار ما فعمتو دكؿ جنكب شرؽ آسيا كالياباف كغيرىا مف الدكؿ 
 .األخرل

 : المؤسسات الخالقة لممعرفة - ثانيا

 الناجحة ىي التي تنشئ بشكؿ منسؽ المعرفة الجديدة، كتجسدىا بسرعة في تكنكلكجيا المؤسسةإف 
  . الخالقة لممعرفة التي عمميا الرئيسي ىك االبتكار المستمرالمؤسسةكمنتجات جديدة، كىذه األنشطة تحدد 

 ءكرأس الماؿ الذكا (Brain power  ) إف الجميع يتحدث عف القكة الدماغية (  Nonaka) كيقكؿ
 الخالقة لممعرفة، ناىيؾ عف معرفة كيفية إدارتيا، ففي لممؤسسةكالقميؿ مف المدرييف يدرؾ الطبيعة الحقيقية 

تقاليد اإلدارة الغربية المتأصؿ العميؽ ىك رؤية المنظمة كآلة لمعالجة المعمكمات، كحيث ىذه الرؤية التقميدية فإف 
ف المصفكفة الرئيسية لقياس قيمة  المعرفة المفيدة ىي فقط البيانات الرسمية النظامية كالصمبة التي تقرأ كميا، كا 
المعرفة الجديدة ىي بنفس الشاكمة تعتمد عؿ عكامؿ كمية صمبة مثؿ زيادة الكفاءة كالكمفة األقؿ كتحسيف عائد 

 4.االستثمار

كفي المقابؿ فإف ىناؾ طريقة أخرل لمتفكير حكؿ المعرفة كدكرىا في منظمات األعماؿ كىي مكجكدة 
 المؤسسات، كىذه ( Sharp ) و ( Nes ) و ( Mitsubishi ) و ( Honda ) اليابانية مثؿ المؤسساتفي أغمب 

يجاد األسكاؽ الجديدة كسرعة تطكير المنتجات االستجابةأصبحت معركفة بقدرتيا عمى   السريعة لمزبائف كا 
نشاء المعرفة الجديدة،  ف سر نجاحيا ىك مدخميا الفريد إلى إدارة كا  الجديدة كالسيطرة عمى التكنكلكجيا األحدث، كا 

فالنقطة المركزية في المدخؿ الياباني ىي أف إيجاد المعرفة الجديدة ليس ببساطة مادة لمعالجة المعمكمات 
المكضكعية، بؿ أنيا تعتمد عمى الفيـ الداخمي، كفي أكثر األحياف يعتمد كبدرجة عالية عمى رؤل ذاتية حدسية 
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 كميا، كالمفتاح األساسي ليذه المؤسسةلمعامميف، كاألىـ ىك جعؿ تمؾ الرؤل متاحة لالختبار كاالستخداـ مف قبؿ 
 كرسالتيا، كىذا يفسر لماذا ال يعد لممؤسسة الشخصي كحسف العامميف باليكية كاالنتماء االلتزاـالعممية ىك 

 الخالقة لممعرفة نشاطا متخصصا إلدارة البحث كالتطكير أك التسكيؽ أك المؤسسةابتكار المعرفة الجديدة في 
نما ىك طريقة لسمكؾ كأسمكب حياة، ككؿ كاحد فييا ىك عامؿ معرفة  5.التخطيط اإلستراتيجي، كا 

:  معرفي تحديات النمو الل  المؤسساتسبل مواجهة- ثالثا

في عصرنا الحالي ازداد حجـ التحديات التي تكاجو منظمات األعماؿ كأصبحت ىناؾ فجكة تتسع يكما 
بعد يـك ما بيف الماضي كالحاضر، كأصبحت المنظمات تأخذ عمى عاتقيا حممة جديدة تنبع مف التقاطع مع 

 الجديد القائـ عمى المعرفة، كأصبح إلزاما عمييا تبني أفكار جديدة كالقياـ بعممية إعادة اليندسة لمعديد االقتصاد
مف أنشطتيا كأعماليا لتككف أكثر استجابة لمنظمات عصر المعرفة، ألنو لـ يعد االختباء خمؼ النجاح في 

الماضي يفيد قادة منظمات األعماؿ، حيث أف ثكرة المعرفة الجديدة كنمك أسكاؽ المعرفة غيرت اتجاىات تفكيرىـ 
 6: األسئمة التالية ككضعتيـ داخؿ إطار ليسألكا أنفسيـ

 ؿ ىـ قادريف عمى النمك؟ ق 
  ىؿ أف المعرفة المتاحة لدييـ يمكف أف تساىـ في ضماف بقائيـ كاستمراريتيـ؟ 

كذلؾ لككف المعرفة ىي السمعة التي تحدد االتجاىات المستقبمية لألعماؿ التي يمارسكنيا كلككف 
 7: منظماتيـ يجب أف تبنى عمى أساس المعرفة، كىذا يعكد لألسباب التالية

 أف العماؿ المعرفييف ىـ الذيف يمثمكف قكة العمؿ كىؤالء ال يخضعكف ألنماط اإلدارة التقميدية. 
 الحاجة لتنظيـ األفكار كالمعارؼ التي تمثؿ جكىر العمؿ داخؿ المنظمات. 
  ف ىذا العصر اتسـ بظيكر أالحاجة لتحقيؽ التنسيؽ كالترابط بيف المعرفة كتكنكلكجيات المعمكمات، كما

شركات خمؽ المعرفة التي استكعبت التعامؿ مع المعرفة كمصدر أساس لخمؽ الثركة كأفضؿ مثاؿ عمى ىذه 
 التي اكتسبت الشيرة بسبب قابميتيا عمى ( Canon & Honda )الشركات ىي الشركات اليابانية كشركة 
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االستجابة السريعة لمزبائف كقدرتيا عمى خمؽ أسكاؽ جديدة كتطكير منتجات جديدة إضافة إلى سرعتيا في 
 .الييمنة عمى التقنيات الحديثة

ف سر نجاح ىذه الشركات ىك مدخميا المعاصر في إدارة عممية خمؽ المعرفة الجديدة كحسف إدارتيا إ
 إلى أف المدراء في المنظمات المعاصرة يحتاجكف إلى المعمكمات ( Peter Drucker ) كفي ىذا المجاؿ يشير

لخمؽ المعرفة كمف ىذه المعمكمات ىي المعمكمات ذات العالقة بالقدرات كالكفاءات المتكفرة  لمقياـ بشيء ال 
 .يستطيع غيرىـ القياـ بو مثؿ قدرات اليابانييف عمى تصغير األجزاء اإللكتركنية الصغيرة

 سكؼ تتيح لإلدارييف اإلدراؾ المبكر لمفرص كاستغالليا بما يحقؽ  كالمعارؼف تكفر ىذه المعمكماتإ
نجاح المنظمات في إدارة مكاردىا كىذا يعني أنو عمى المنظمات أف يككف تكجييا االستراتيجي ىك خمؽ الثركة 
 .مف خالؿ المعرفة كىذا يتطمب ممكيتيا لكـ ىائؿ مف المعمكمات أك المعارؼ كأف تككف لدييا القدرة عمى إدارتيا

إف ىذه التحديات الجديدة التي تكاجو منظمات األعماؿ ترسـ لنا خارطة جديدة لمعمؿ كتخمؽ مقاييس 
 يؤمنكا بحقيقة االقتصاد المعرفي كأف يقكمكا بكضع مجمكعة مف التساؤالت أفجديدة يتكجب عمى قادة المنظمات 

 ألعماليـ المستقبمية في ضكء العصر الذم يعيشكنو، كمف ىذه التساؤالت التي إستراتجيةقد تقكدىـ باتجاه كضع 
 8 : يمكف طرحيا

 ىك نمكذج أعمالنا ما. 
 نحف المنافسيف في منتجاتناؿق . 
 ىي الميارات التي نحتاجيا إذا حاكلنا المنافسة في مجاؿ المعرفة كيؼ يتـ إدارة المعرفة ما. 
 كيؼ يتـ استخداـ المعرفة التي نحصؿ عمييا في تحقيؽ قيمة مضافة ألعمالنا. 

: أهمية االستثمار في الموجودات المعرفية بالنسبة لممؤسسات المالية - رابعا

 دكالرات يكجد دكالر كاحد يمثؿ قيمة 6 شركة أمريكية ظير أف في كؿ 500في دراسة حديثة لحكالي 
، (المعنكية كالفكرية  )المكجكدات المادية كالمالية، أما الدكالرات الخمسة الباقية فإنيا تعكس مكجكدات المعرفة 
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كأشارت الدراسة بالنسبة لمتقديرات االقتصادية لألصكؿ المعنكية كالمادية المستمدة بصكرة مستقمة عف قيمة رأس 
 لصالح األصكؿ غير المممكسة، أم األصكؿ المعرفية المتعمقة بالبحث 4/1الماؿ في السكؽ إلى نسبة 

كالتطكير، العالمة التجارية، االمتيازات الممنكحة مف االستثمار في المصادر البشرية كالعمميات المحددة التي 
تمثؿ شبكة اإلنترنيت كقنكات التجييز كالتكزيع كأنيا تشكؿ عناصر رئيسة لقسمة المنظمة في ظؿ االقتصاد 

 9.الجديد

مف المالحظ أنو كبرغـ ظيكر إدارة المعرفة كاالقتصاد المعرفي العالمي فإف القميؿ مف االىتماـ قد كجو 
لمسمعة الجكىرية محكر الظاىرتيف، أال كىي المعرفة ذاتيا، ك تحديدا في كثافة االستثمار فييا، إذا يجب أف يتـ 
التركيز عمى خصائص المعرفة التي تؤثر عمى قيمتيا االقتصادية، ألف المفيكـ النظرم ليا غير مفيد كال معنى 
لو إف لـ يجسد في تطبيقات تدعـ النظرية، إف االستفادة مف المعرفة أك جزء منيا تتطمب االستثمار الكبير في 

تأسيس السياقات لكؿ النكعيف، الضمني كالظيرم مف المعرفة، كفي ظؿ االقتصاد المعرفي تختمؼ النظرة 
لالستثمار في المكجكدات عما ىك في األدكار االقتصادية التقميدية، الف المكجكدات المعرفية ال تستنزؼ 

باالستخداـ، بؿ تتزايد كتتعاظـ بدال مف ذلؾ، في حيف أف المكارد كالمكجكدات المادية تتناقص عند االستخداـ في 
 10.االقتصاد التقميدم

كفي ظؿ االقتصاد المعرفي تككف غاية االستثمار في التقنية المستخدمة ىك تعزيز العالقات مع 
 .الزبائف كالمجيزيف كالمستخدميف كمع حممة األسيـ، كىذه العالقات تككف األساس لمنجاح االقتصادم

المنتجات في ظؿ االقتصاد المعرفي أيضا ال تعد ميمة كأىمية الكفاءات كاألفراد الذيف ينتجكنيا في 
منظمة، ألف االعتماد عمى المنتجات يككف فيو مخاطرة، ألنيا سرعاف ما تتقادـ كتستبدؿ باإلبداعات الجديدة، لذا 

 .فمف الحكمة لمشركات أف تتنافس في الكفاءات كالقابمية عمى حؿ المشكالت كالمعرفة كاإلبداع

 :  انعكاسات التراكم المعرفي لممؤسسات المالية عمى االستقرار المالي- خامسا

 ،لقد أدت ثكرة تكنكلكجيا المعمكمات االتصاالت إلى حدكث طفرة غير مسبكقة في المعمكمات كالمعرفة
كأدت أيضان إلى مكاسب اقتصادية عظيمة كنمكان بشريان كاجتماعيان ىائالن، كقد تحققت المكاسب االقتصادية في 
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، كذلؾ تحقؽ النمك البشرم كاالجتماعي في صكرة  كالمعرفةصكرة عكائد مادية ناتجة عف التحسف في المعمكمات
 .تعمـ كمشاركة كتكظؼ مباشر

فعمى سبيؿ المثاؿ استفادت المؤسسات المالية كالبنكؾ كالشركات الصناعية كالتجارية مف سرعة انتقاؿ 
البيانات كالمعمكمات كالمعرفة بصكرة مكثفة بيف أفرعيا عمى مستكل العالـ، مما أدل إلى تحقيؽ عكائد اقتصادية 

 11  :نذكر بعضيا عمى سبيؿ المثاؿ فيما يمي ،كبيرة

  أمكف دعـ اتخاذ القرارات اإلدارية كالمالية باالستفادة مف اإلمكانيات المتاحة لربط الحسابات اآللية ، كتبادؿ
 ؛البرامج كالبيانات كالمعمكمات كالصكر ، كنقميا بكميات كبيرة لحظيان إلى أماكف متعددة في كقت كاحد

 ع البنكؾ، كبيف كأمكف نقؿ المعمكمات المالية المتغيرة لحظة بمحظة، كتبادليا بيف أسكاؽ الماؿ كفر
 عمى التكجو المدخريفالمساىميف كالشركات مما يخدـ حركة االستثمار كالتنمية المحمية كالعالمية كيشجع 

 ؛لالستثمارات األفضؿ مما يدعـ حركة االستثمار كالتنمية
  أمكف لمشركات الصناعية كالتجارية اإلعالف عف نفسيا كمنتجاتيا في شبكات اإلنترنت كتحكؿ جزء كبير مف

، كقد أمكف تكفير مالييف مف الدكالرات نتيجة نقؿ ىذا (  E- Commerce) التجارة إلى تجارة إلكتركنية
مكف مكقد كفر ذلؾ أمكاالن . الكـ اليائؿ مف المعمكمات كاإلعالنات خالؿ شبكات االتصاؿ كىي أقؿ تكمفة

استثمارىا لتحقيؽ قدرة تنافسية فعالة كما قدمت خدمة عظيمة لمجتمع المستيمكيف حيث كفرت كقتان لمبحث 
 ؛عف بدائؿ أقؿ تكمفة

  أمكف لمخبراء كاالستشارييف مف االقتصادييف كالميندسيف كالعممييف تكسيع نطاؽ خدماتيـ االستشارية
كقدراتيـ عمى اإلشراؼ مف خالؿ اتصاليـ المحظي عبر شبكات اإلنترنت كالتميفكف المحمكؿ بشركائيـ مما 

 .عظـ مف إمكانية االستفادة مف معمكماتيـ كمعارفيـ

كما أف استخداـ شبكات الحاسب اآللي كشبكات االتصاالت كنظـ المعمكمات كالمعرفة اإلدارية مكنت 
اإلدارات مف السيطرة عمى األنشطة المتعددة لممؤسسات االقتصادية سكاء كانت مؤسسات صناعية أك مالية أك 

 .تجارية
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كذلؾ فقد أدل استخداـ الحاسبات اآللية كنظـ المعمكمات كالمعرفة المصرفية كالتطكر في االتصاالت 
 12.كاإلنترنت إلى تحسف جكىرم في أداء األعماؿ المصرفية كسبؿ إدارتيا

كعمى سبيؿ المثاؿ ، أمكف دعـ عمميات التشغيؿ اليكمية ، كدعـ عمميات اتخاذ القرار كنتيجة لتكافر 
 لمبنكؾ كنتيجة لزيادة الدقة في التنبؤ بالمتغيرات المستقبمية مف اإلستراتيجيةالمعمكمات ، كدعـ الميزة التنافسية 

أيضان تعتمد البنكؾ في إجراء التحكيالت المالية عبر العالـ عمى شبكة التحكيالت . خالؿ تحميؿ المعمكمات 
 .كيقدر حجـ التحكيالت التي تتـ يكميان بأكثر مف تريميكف دكالر ( SWIFT ) المالية المعركفة باسـ

كقد ساعدت المعرفة التي أتت بيا الثكرة الصناعية الثالثة عمى انتشار الشركات الصناعية كالمؤسسات 
 تحقيؽ عكائد اقتصادية أعمى إلىكأدل التحسف في المعمكمات كالمعرفة . المالية كالتجارية المتعددة الجنسيات

كذلؾ باالستفادة مف عكامؿ طبيعية أفضؿ أك أيدم عاممة أرخص أك خبرات نكعية محددة أك لمحصكؿ عمػى 
. تكنكلكجيا كمعمكمات غير متكفرة محميان أك إيجاد أسكاؽ أكبر أك لتحقيؽ أىداؼ أخرل

 

 : الخاتمة 

نما عمى الدكؿ أيضان  إف اكتساب المعرفة كبمختمؼ أنكاعيا ينعكس مباشرة ليس فقط عمى المؤسسات كا 
كاالقتصاد العالمي بصفة عامة، حيث يعتبر التراكـ المعرفي شرطان مسبقان كضركريان لممؤسسات المالية كذلؾ 

 .لتحقيؽ كتعزيز االستقرار المالي كتجنب األزمات المالية

فاتساع دائرة المعرفة يؤدم  إلى تجنب اآلثار غير المرغكبة التي يمكف أف تفرزىا الظكاىر االقتصادية 
الدكلية المتغيرة كفي مقدمتيا ظاىرة العكلمة، بحيث أف ديمكمة االتصاؿ المعرفي يؤدم إلى تكفير إمكانية 
التكيؼ كالمركنة تجاه التغيرات سريعة التأثير كاالنعكاس عمى طبيعة عمؿ األسكاؽ الدكلية ال سيما شديدة 

 .التنافس منيا
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إف التراكـ المعرفي قد يأخذ أشكاال مختمفة، فقد يمكف الحصكؿ عمى المعارؼ بكاسطة  اكتسابيا مف 
 خالؿ الدراسة كالبحث العممي الطكيؿ األمد كقد تككف مف خالؿ التدريب متكسط األمد كقد تككف مف خالؿ 

 .االلتقاط السريع الناتج مف تشابؾ العالقات الدكلية في مختمؼ المجاالت في األمد القصير

كما يمكف أف تتراكـ المعرفة مف خالؿ النقؿ الجاىز لمتكنكلكجيا المتقدمة كتكطينيا في البمداف الحاضنة 
ليا لتشكؿ  تياران آخر يتمثؿ في  تطكير رأس الماؿ المادم بجانب  تطكير رأس الماؿ البشرم، أم يمكف 

 . اقتباسيا كتطبيقيا مباشرة اختصاران لمزمف كتقميالن لمتكاليؼ

:  الهوامش 

                                                 

، المؤتمر دور التراكم المعرفي في ظهور اقتصاديات الوفرة كليد اسماعيؿ سيفك، سعد خضير عباس،- 1
العممي الدكلي السنكم الرابع حكؿ إدارة المعرفة في الكطف العربي، كمية االقتصاد كالعمـك اإلدارية، جامعة 

. 05، ص 2004 أفريؿ 28-26الزيتكنة األردنية، األردف، 
 .06المرجع السابؽ، ص  - 2
. 17المرجع السابؽ، ص  - 3
مدخل : إدارة المعرفة في منظمات األعمال وعالقتها بالمداخل اإلدارية الحديثة عبد الرحمف الجامكس، - 4

 .230، ص 2013، دار كائؿ لمنشر كالتكزيع،عماف، 1، ط تحميمي
 .231المرجع السابؽ، ص - 5
، دار إثراء لمنشر كالتكزيع، 1، ط استراتيجيات اإلدارة المعرفية في منظمات األعمالحسيف عجالف حسف، - 6

 .203، ص 2008عماف، 
 .204المرجع السابؽ، ص  - 7
 .205المرجع السابؽ، ص  - 8

، مراجعة سعد زناد المحياكم، منشكرات المنظمة العربية لمتنمية إدارة المعرفةصالح الديف الكبيسي، - 9
 .136 ، ص 2005اإلدارية، القاىرة، 

 .137المرجع السابؽ، ص - 10
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، المؤتمر العممي أثر المعرفة عمى مؤشرات التنمية التكنولوجية والبشرية واالقتصادية ميجة أحمد بسيـ،- 11

الدكلي السنكم الخامس حكؿ اقتصاد المعرفة كالتنمية االقتصادية، كمية االقتصاد كالعمـك اإلدارية، جامعة 
. 07، ص 2005 أفريؿ 27-25الزيتكنة األردنية، األردف، 

 .513، ص 2000ب، القاىرة، ا، دار الكتإدارة البنوك ونظم المعمومات المصرفيةطارؽ طو، - 12
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 .الرهن العقاري ثر أزمةإ في إدارة المخاطر المصرفية على 3دور مقررات لجنة بازل 
 

 لمياء قاسم شاوش
. المديةبجامعة يحي فارس 

  
الملخص 

    يرجع السبب الرئيس ألزمة الثمانينات إلى حجم االقتراض الكبير المبالغ بو، ولم يكن السبب ذاتو بالنسبة ألزمة 
المكسيك، والتي بررت آنذاك بانخفاض حجم التوفير، وبالمقابل تم تعميق أزمة دول شرق آسبا عمى الحوكمة، في حين 

أن توافر الحوكمة الجيدة، وحجم االدخار لم يمنع وقوع األزمات في سنوات الحقة، وعميو يؤكد الدكتور جوزيف 
 كان التصرفات السيئة لمقطاع المالي، وفشمو في 2008ستغمتس أن السبب الرئيس في كل تمك األزمات بما فييا أزمة 

دارتيم لممخاطر بالشكل المناسب وفي سياق ذلك، أصدرت لجنة بازل تعديالت تضمنتيا . تقييم الجدارة االئتمانية وا 
 بيدف إصالح القطاع المصرفي وتجنيبو وقوع األزمات، ونظر ليذه االتفاقية نظرة تراوحت بين األمل 3اتفاقية بازل 

. في تحقيق اإلصالح، واالرتياب العميق في أن تكون مجرد اتفاقية تسير في درب االتفاقيات السابقة
Abstract: 

    
      The large borrowing amounts by size was the main cause of eighties crisis, and it wasn’t the same 

cause of the crisis in Mexico, and that justified at the time, down the size of savings, and the contrast was 

suspended crisis east ASEAN countries on governance, while the availability of good governance, and the 

size of the savings did not prevent the occurrence of crises in later years, and by Dr. Joseph Stglets it 

confirms that the main cause of all these crises, including the 2008 crisis was the bad behavior of the 

financial sector, and failing to assess creditworthiness and manage risks appropriately. In the context of 

this, the Basel Committee issued the amendments contained in the Basel Convention 3 in order to reform 

the banking sector and averting crises, and consider this Convention look ranged between hope for 

reform, and deep suspicion to be a mere agreement going in the path of previous agreements .    
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المقدمة 
  أسفرت أزمات التسعينات عن أسباب تعمقت في مجمميا بالقطاع المصرفي، األمر الذي تطمب وضع معايير     

 أكدت عدم نجاعتيا في تفادي 2008، إال أن أزمة الرىن العقاري سنة 2، وبازل1لمرقابة المصرفية في لجنة بازل
 .3األزمات مما تطمب تعديالت تضمنتيا لجنة بازل

 
 ماهية المخاطر المصرفية    -1
تعريف المخاطر المصرفية -1-1

    يقصد بالخاطرة عموما التعرض الحتمال اليمك أو التمف، أما المخاطر المصرفية فتعرف عمى أنيا قياس نسبي 
. لمدى تقمب عائد التدفقات النقدية الذي يتم الحصول عميو

ما يخرج عن إرادة :    وتعرف أيضا بأنيا التقمبات في القيمة السوقية لمبنك وتنقسم المخاطر المصرفية إلى نوعين
البنك والعميل معا كمخاطر تغير أسعار الفائدة ومخاطر أسعار الصرف وغيرىا ، ومنيا ما ىو خاص يتعمق بطبيعة 
نشاط البنك، وبصفة عامة يرتبط الخطر المصرفي بحالة عدم التأكد في استرجاع رؤوس األموال المقرضة أو في 

 .تحصيل أرباح مستقبمية متوقعة
 
أنواع المخاطر المصرفية -1-2
مخاطر االئتمان -

     التزال مخاطر االئتمان تتصدر قائمة المخاطر التي تتعرض ليا البنوك، عمى الرغم من استحواذ المخاطر 
المصرفية األخرى كمخاطر السوق ومخاطر التشغيل عمى نسبة أكبر من إجمالي ىذه المخاطر في النصف الثاني من 

. التسعينات
وتشير الدراسات الخاصة باألزمات المصرفية في مختمف الدول، أن معظم األزمات كانت نتيجة تعثر االئتمان،       

، ويمكن القول أنو يمثل مبمغ من المال الواجب األداء مستقبال مقابل (المدين)، واألخذ(الدائن)واالئتمان يجمع بين المنح
منافع ثم استالميا قبل ذلك كالسمع المشتراة أو الفروض التي تم الحصول عمييا، أما المخاطر االئتمانية فيي الخسائر 

. المحتممة نتيجة رفض عمالء االئتمان لمسداد أو عدم قدرتيا عمى السداد الدين بالكامل وفي الوقت المحدد
مخاطر السوق -
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أسعار األصول، ومعدالت )    يقصد بيا الخسائر الناتجة عن الحكات المعاكسة في أسعار ومعدالت السوق المالي
، وتعرف مخاطر السوق أيضا عمى أنيا مخاطر تعرض المصرف لمخسارة المالية نتيجة لمتحركات غير المواتية (الفائدة

. في األسعار السوقية
   وقد ينشأ التعرض لمثل ىذه المخاطر نتيجة لقيام المصرف باتخاذ مراكز مضاربة أو نتيجة لممارسة المصرف 

مخاطر أسعار األسيم، مخاطر أسعار الفائدة، مخاطر : أنشطة صناعة السوق، وتنقسم مخاطر السوق إلى أربعة أنواع
. أسعار الصرف، مخاطر أسعار السمع

مخاطر التشغيل  -
     يقصد بمخاطر التشغيل مخاطر التعرض لمخسائر التي تنجم عن عدم كفاءة أو إخفاق العمميات الداخمية أو 

. األشخاص أو األنظمة أو التي تنجم عن أحداث خارجية
:      وحددت لجنة بازل لمرقابة المصرفية أنواع المخاطر التشغيمية فيما يمي

االحتيال الداخمي، االحتيال الخارجي، األمان في مكان العمل، الممارسات المتعمقة بالعمالت والمنتجات واألعمال، -
دارة المعامالت . األضرار في الموجودات المادية، التنفيذ وا 

مخاطر السيولة -
    يقصد بمخاطر السيولة أن قيم األصول قصيرة األجل غير كافية لمقابمة المطموبات قصيرة األجل أو التدفقات غير 
المتوقعة الى الخارج، ومن ىذا المنطمق تعبر السيولة عن احتياطي األمان الذي يساعد في كسب الوقت في الظروف 

. الصعبة
     وترتبط مخاطر السيولة بقدرة البنك عمى تدبير األموال بتكمفة معقولة ، مثل ىذه القدرة ىي في الواقع محصمة 

: نوعين من العوامل ىما
. السيولة السوقية التي تتفاوت بمرور الوقت-
. سيولة البنك-
مخاطر رأس المال -

     إن مخاطر رأس المال التعد مخاطرة مستقمة أو منفصمة في حد ذاتيا،وذلك ألن كل المخاطر المصرفية تتدخل 
فضال عن ذلك، فإنيا تمثل المخاطرة التي قد . فييا بصيغة أو بأخرى، وتتأثر برأس مال المصرف، ومن ثم بمالءتو

 .     يصبح المصرف بسببيا عديم المالءة ويفشل
     ويمثل صافي الثروة االقتصادية لممصرف الفارق بين القيمة االقتصادية لموجوداتو ومطموباتو، وليذا فان مخاطر 

رأس المال تشير إلى االنخفاض المحتمل في القيمة السوقية لمموجودات بأقل من القيمة السوقية لممطموبات أي أن 
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صافي الثروة االقتصادية تكون أصغر أو أقل، أي أن مثل ىذا المصرف إذا قام بتسييل موجوداتو فانو لن يكون قادرا 
 .عمى الدفع لكل الدائنين وقد يتعرض لإلفالس

 
تعريف إدارة المخاطر المصرفية -1-3

    تقوم إدارة المخاطر في مجال إدارة المشروعات عمى تحديد وتقييم وقياس المخاطر ثم وضع استراتيجيات إلداراتيا 
. تتضمن تقابل المخاطر من جية أخرى تجنبيا أو تقمل آثارىا السمبية

    أما إدارة المخاطر في مجال العمل المصرفي فتشمل مجموعة األدوات والتقنيات المطموبة لتنفيذ استرتتيجيات البنك 
تركز إدارة األصول والخصوم عمى مخاطر السيولة، أسعار الفائدة، المخاطر التشغيمية والسوقية، وبذلك ىدف إدارة 

دارة األصول ىو تحقيق مفاضمة بين المخاطر والعائد  .المخاطر وا 
 
أهمية إدارة المخاطر المصرفية وأهدافها -1-4

    لقد تنامت أىمية إدارة المخاطر المصرفية بشكل واسع بعد األزمات المالية الجديدة التي حدثت، وتبرز ىذه األىمية 
: من خالل اآلتي

. إن المخاطر تزداد عبر الزمن في األعمال وخصوصا في السنة المعمومة في الصناعة المالية والمصرفية-
. تساعد في تشكيل رؤية مستقبمية واضحة يتم بضوئيا تحديد خطة وسياسة العمل المصرفي-
الثروة التكنولوجية التي أدت إلى إيجاد مخاطر جديدة متعددة لممصرف نتيجة التوجو إلى العمل المصرفي االلكتروني -

. مما أدى إلى ظيور مخاطر إضافية مرتبطة بالصيرفة االلكترونية
الحاجة إلى تنمية وتطوير ميزة التنافس لممصرف عن طريق التحكم في التكاليف الحالية والمستقبمية التي تؤثر في -

. الربحية
. تقديم المخاطر والتحوط ضدىا بما ال تؤثر في ربحية المصرف من خالل استخدام أدوات إدارة المخاطر-
. المساعدة في اتخاذ قرارات التسعير-

:    ويمكن القول أن نظام إدارة المخاطر المصرفية يعمل عمى تحقيق العناصر التالية
. إعطاء مجمس اإلدارة والمديرين التنفيذيين فكرة كمية عن جميع المخاطر التي يواجييا المصرف-
. وضع نظام لمرقابة الداخمية وذلك إلدارة مختمف أنواع المخاطر في جميع وحدات المصرف-
. الحيمولة دون وقوع الخسائر المحتممة-
. التأكد من حصول المصرف عمى عائد مناسب لممخاطر التي قد يواجييا -
 .استخدام إدارة المخاطر كسالح تنافسي-
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   الممارسات الدولية في إدارة المخاطر-2  

، نتيجة لالنييارات والمشاكل المالية التي حصمت في الثمانينات 1997 بداية في عام 1صدرت مبادئ لجنة بازل      
والتسعينات، وقد غطت المبادئ الحد األدنى المطموب لمرقابة المصرفية، والتعميمات الواجب تواجدىا في النظام 

المصرفي المالي مثل ترخيص البنوك، ممكية البنوك، كفاية رأس المال، إدارة المخاطر، الرقابة المجمعة وتطرقت إلى 
 آليات مفسرة تعطي مزيدا من 1999وقد صدرت في العام . فصل الميام والمسؤوليات بين البمدان المضيفة واألصمية

 .التفاصيل، والتوجيو لممساعدة في تفسير وتقييم مدى تطبيق ىذه المبادئ
 
 1بازل-2-1

      يعتبر موضوع كفاية رأس المال المصرفي واتجاه المصارف نحو تدعيم مراكزىا المالية، أحد االتجاىات الحديثة 
في إدارة ىذه المصارف، وفي ظل الظروف االقتصادية والمالية المعاصرة، من حيث تطور القدرات التنافسية واألسواق 

كان البد من إيجاد .المالية وتزايد المنافسة محميا وعالميا، فقد أصبحت المصارف تواجو مخاطر متنوعة ومتصاعدة
 م التي أقرت معيارا موحدا لكفاية رأس المال 1988 سنة 1آليات لمواجية تمك المخاطر المختمفة، فكانت اتفاقية بازل

ليكون ممزما لجميع المصارف العاممة في النشاط المصرفي، ومعيارا دوليا وعالميا لمداللة عمى مكانة المركز المالي 
لممصرف، وليقوي من ثقة المتعاممين معو عبر تعميق مالءة المصرف المالية، وبمقتضى ىذه االتفاقية أصبح يتعين 
عمى جميع المصارف العاممة أن تمتزم بأن تصل نسبة رؤوس أمواليا إلى مجموع موجوداتيا الخطرة بعد ترجيحيا 

م 1992 كحد أدنى،  وعمى الجميع أن يوفقوا أوضاعيم مع ىذه النسبة نياية عام ℅ 8بأوزان المخاطرة االئتمانية إلى 
    :ووفق ىذه االتفاقية أصبح اإلطار الجديد لكفاية رأس المال يتكون من المعادلة التالية . 

رأس المال المساند؛ حيث يمثل رأس المال األساس رأس + رأس المال األساس = رأس المال المصرفي لمعيار الكفاية 
+ األرباح المحتجزة ، أما رأس المال المساند فيساوي االحتياطات غير المعمنة + االحتياطيات+المال المدفوع 

+ القروض المساندة + المخصصات المكونة لمواجية أي مخاطر غير محددة + احتياطيات إعادة تقييم األصول 
. أدوات رأس مالية أخرى

وقد قامت طريقة قياس معدل رأس المال عمى أساس إيجاد نظام من األوزان لممخاطرة، يتم تطبيقو عمى جميع        
الفقرات داخل الميزانية العمومية لممصارف وخارجيا، وقد استندت طريقة القياس أساسا عمى المخاطرة االئتمانية 

 :لمطرف اآلخر الممتزم أو المقرض، وتحددت األوزان األساسية لممخاطرة باألوزان 
ولغاية توفير قدر من المرونة . حسب األنواع المختمفة من الموجودات (℅ 100، ℅ 50، ℅ 20 ،℅10، ℅ 0)

في مجال التطبيق بالنسبة لمدول المختمفة، فقد تركت لجنة بازل الحرية لمسمطة الرقابية في تحديد بعض أوزان 
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المخاطرة، كما تركت لمسمطات الرقابية المحمية الحرية في تحديد بعض أوزان المخاطر االئتمانية مثل مخاطر سعر 
. الصرف األجنبي، ومخاطر تقمبات أسعار الفائدة

، حدثت العديد من 2006 والذي صدرت فيو المبادئ األولى لمجنة بازل والعام 1997خالل الفترة ما بين عام        
التطورات عمى الصناعة المصرفية، والتطبيقات الرقابية المختمفة، وبيئتيا التي تعمل ضمنيا من أدوات مالية وأسواق 
جديدة، كما أن تطبيق المبادئ خالل تمك الفترة، أظيرت الحاجة إلى ضرورة مراجعة بعض ىذه المبادئ وتعديميا 

 بمراجعة ىذه المبادئ، لتبقى مرنة ومعتمدة كمبادئ عالمية، مع إصدار 2004لتقويتيا، وبالتالي بدأت بازل بالعام 
. العديد من التوصيات التفصيمية األخرى، التي تنبثق بشكل أو بآخر من ىذه المبادئ

      جاءت التعديالت لتعطي مزيدا من التركيز عمى إدارة المخاطر، وممارسات التحكم المؤسسي الجيد، حيث نصت 
عمى مبدأ جديد يغطي كافة الجوانب المتشابية ضمن المخاطر المختمفة، وتم تدعيم أساليب وآليات تقييم مخاطر 

، (3عززت الحقا بمبادئ أخرى تفصيال بأوراق منفصمة وكذلك ضمن مقررات بازل  )أسعار الفائدة، مخاطر السيولة
 .وكذلك المخاطر التشغيمية، األمر الذي ينطبق عمى مواجية تمويل اإلرىاب وغسيل األموال

  
 2بازل -2-2

لمخاطر المصارف، كما  ، وتمثمت بنظرة أشمل وأدق1     جاءت ىذه االتفاقية لسد النقائص الناتجة عن تطبيق بازل 
دعمت رأس ماليا بعناصر جديدة، حيث دعمت المصارف عبر إدخال مخاطر السوق بعين االعتبار، وذلك عن طريق 

. إضافة شريحة ثالثة لرأس المال تتمثل في قروض مساندة ال يقل تاريخيا عن سنتين
 النظر في كيفية تقييم مخاطر االئتمان التي تتعرض ليا المصارف، وذلك باستعمال 2    وقد أعادت اتفاقية بازل 

ومن ذلك طريقة المنيج . طرق متباينة من حيث درجة تطورىا، والتقنية المستعممة ومدى تالؤميا مع المصارف
وىي طريقة مقترحة لكل المصارف، وتقوم عمى أساس إعطاء أوزان مخاطرة لموجودات : المعياري أو النمطي

وىذه : وأساليب التقييم الداخمية. المصارف اعتمادا عمى نظام الدرجات الذي تستخدمو مؤسسات التقييم الدولية
. األساليب تستخدم بترخيص من السمطات اإلشرافية،وتقوم عمى تقدير المصرف لممخاطر المرتبطة بمقترضيو

 اىتماما كبيرا بمخاطر السوق والمخاطر التشغيمية، ألن تأثيرىما اليقل خطورة عن المخاطر 2     أولت اتفاقية بازل 
ففيما يتعمق بمخاطر السوق ونظرا لمخسائر التي قد تمحق . االئتمانية، وذلك باستعمال طرق معيارية وأخرى متطورة

: بالمصارف نتيجة تقمبات أسعار مختمف المتغيرات في السوق، فقد اىتمت االتفاقية بيا وحددت طريقتين لحسابيا وىما
الطريقة المعيارية وتقوم عمى أساس إعطاء طريقة محددة لحساب المخاطر المرتبطة بمعدالت الفائدة، وأسعار األسيم، 

وطريقة أسعار السمع والنماذج الداخمية والتي ىي عبارة عن نماذج إحصائية متطورة تستخدميا . وأسعار الصرف
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المصارف بدرجة ثقة معينة لتقدير مخاطر السوق يوميا وفي ظل الظروف العادية لمسوق، وتعتمد عمى قاعدة بيانات 
. ألسعار الفائدة، وأسعار الصرف، وأسعار األسيم والسندات، وأسعار السمع التي يمكن أن يتاجر بيا المصرف

حيث :      أما فيما يتعمق بالمخاطر التشغيمية فقد حددت مجموعة من الطرق الحتسابيا وىي طريقة المؤشر األساسي
تتمثل مخاطر التشغيل في متوسط الدخل العادي اإلجمالي المتحصل عميو آلخر ثالث سنوات مضروبة في معامل 

حيث يتم تقسيم نشاط المصرف إلى مجموعات، معامالتيا ما بين : والطريقة المعيارية  . ℅ 15حددتو المجنة بنسبة 
ثم نيج .  ومضروب في متوسط الدخل العادي اإلجمالي المتحصل عميو آلخر ثالث سنوات لكل نشاط℅18 و℅ 12

القياس المتقدم حيث يتابع المصرف خسائره من حيث حجميا وتواريخ حدوثيا، وكيفية تحمميا ومكان حدوثيا، 
. وباستخدام نماذج رياضية وبرامج إعالم آلي يتمكن من تقدير المخاطر التشغيميى المحتممة لممصرف بدقة

    إن اليدف من الرقابة واإلشراف عمى مجموع المصارف والمؤسسات التي تنشط في بمد معين ىو التأكيد من مدى 
 ℅ 8كفاية رأسماليا، ويمكن لممصارف المركزية تفعيميا عن طريق تحديد كفاية رأسمال مصارفيا عند حد أكبر من 

حسب ظروفيا، أو مطالبة مصرف معين بذلك، وكذلك تشجيع المصارف ومساعدتيا عمى تكوين أنظمة داخمية لتقييم 
المخاطر بمختمف أنواعيا، إضافة إلى المتابعة المستمرة لوضعية المصارف بيدف الكشف المبكر عن مواطن الخطأ 

وتصحيحو، والربط مابين السمطات اإلشرافية والمصارف بوسائل االتصال الحديثة، بما يسمح بتدفق المعمومات 
.  والتنسيق ما بين الييئات الرقابية المحمية والدولية

     ييدف عنصر اإلفصاح والشفافية إلى تعزيز االنضباط السوقي، عن طريق زيادة اإلفصاح والشفافية لممصارف، 
حيث يعتبر اإلفصاح الفاعل ضروريا لضمان أن المتعاممين في السوق يستطيعون فيم منظومة مخاطر المصارف 

.   وكفاية مراكزىا الرأسمالية بشكل أفضل
     وقد كان من المتوقع أن يأخذ التواؤم مع ىذه المعايير المعدلة مزيدا من الوقت، وحيث أن لجنة بازل تدرك أن 

 1997تقييم المؤسسات الدولية يعتمد عمى ىذه المعايير، فقد سمحت باستمرارية العمل بالمعايير الصادرة سابقا بالعام 
وتطبيق  (1997الصادرة في العام )مع الحث عمى تبني المعايير المعدلة، كما أن استمرارية العمل بيذه المعايير 

، قد يعطي بعض التبرير لمبعض أنو اليوجد دورا واضح لمجنة بازل في عدم حدوث األزمة المالية 2مقررات بازل 
 .العالمية أو التخفيف من أثرىا

 
أزمة الرهن العقاري وتعديالت لجنة بازل -3
أزمة الرهن العقاري -3-1

     نشأت مشكمة الرىن العقاري من سياسة نقدية محكمة، تعاونت فييا البنوك المركزية مع المؤسسات المالية العالمية 
الضخمة لفرض ىيمنة مالية كاممة عمى حركة واتجاىات وحجم السيولة النقدية العالمية، وقد أدار ىذه السياسة لحد 
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 في ℅6عندما رفع سعر الفائدة تدريجيا حتى قفز إلى - ألن جرينسبان-كبير محفظ االحتياطي الفيدرالي األمريكي
، بحجة السيطرة عمى معدل معدل التضخم باالقتصاد األمريكي، لكن اليدف كان استقطاب 2000أفريل عام 

المدخرات األجنبية لالستثمار في السندات األمريكية، وقد تحقق لو ذلك بتراكم ضخم من ىذه المدخرات بمغ نحو 
 مميار دوالر أمريكي، ولالحتفاظ بيذه المدخرات لكي تستثر بالقطاعات االقتصادية األمريكية المختمفة، 4000

، واستمر عمى ذلك سنة كاممة حتى 2003في يوليو ℅ 1في خفض مستمر لمعدل الفائدة حتى بمغ " جرينسبان"بدأ
وأصبح سحب ىذه المدخرات من االقتصاد . ، مما أدى إلى انخفاض مستمر لسعر الدوالر األمريكي2004يونيو 

أما البنك المركزي األوروبي، فقد خفض . األمريكي مستحيال ما ضاعف االستفادة منيا لصالح االقتصاد األمريكي
. ، واستمر عمى ذلك المعدل لمدة سنتين2003في يونيو ℅3 تدريجيا إلى ℅ 4.5 من 2001سعر الفائدة في بداية 

، ىذا مما يفيد 2003 في ديسمبر ℅3.5 إلى 2000 عام ℅6أما بنك انجمترا المركزي، فبدأ بخفض سعر الفائدة من 
. بوجود تنسيق متكامل ىادف وموحد بين األجيزة المالية العالمية 

بدأت مشكمة الرىن العقاري العالمية تظير عمى الساحة العالمية بانخفاض أسعار الفائدة العالمية، حيث          
اندفعت المؤسسات المالية العالمية بشراسة بوضع تسييالت ائتمانية ميسرة لمغاية لجميع فئات المجتمع األمريكي، 

لشراء عقارات بالتقسيط المريح بأسعار فائدة تتغير بتغير الوضع االقتصادي وبدون ضمانات مالية سوى ممكية العقار، 
الذين حصموا عمى ىذه القروض لم يستخدموىا في أغراضيا، فالقروض   من ℅  50وتبين بعد ذلك أن أكثر من 

العقارية بفوائد متدنية أوجدت سوقا نشطة لمعقارات وزادت في طمبيا، مما رفع قيمة العقارات وحوليا إلى أصول مرىونة 
. قابمة إلضافة ديون أخرى بيدف تحقيق رفاىية األسر المالكة لمعقارات

 ومع توسع اإلقراض العقاري بجانب اإلقراض لشراء األثاث والسيارات وغيرىا، لجأت البنوك إلى إصدار سندات       
في مقابل قروضيا العقارية وبيع ىذه السندات إلى مستثمرين عالميين مقابل فوائد، وقام ىؤالء المستثمرين ببيع ىذه 

السندات مرة أخرى أو رىنيا لدى صناديق استثمار أو تحولت لشراء مزيد من السندات العقارية، في حين أن السندات 
وباإلضافة إلى ذلك، فان البنوك منحت عمالئيا . ذاتيا ناتجة أيضا من قروض عقارية أو قروض لمسمع المعمرة

قروضا بحيث تنحصر عممية السداد في السنوات الثالث األولى عمى تسديد الفوائد المستحقة فقط عمى القرض، ومع 
ارتفاع معدالت الفائدة المتحركة عجز معظم المقترضين عن سداد أصل القرض والغرامات المالية العالية المترتبة عمى 

. عدم السداد مما فاقم من حدوث المشكمة 
 وعندما أوجبت األنظمة التأمين عمى السندات العقارية تحممت شركات التأمين الكبرى عبء ىذه السندات،     

واألمور كميا كانت مرتبطة بحال المقترض األساسي ومدى قدرتو المالية لموفاء بالمستحقات، وعندما عجز عن السداد، 
زاد عبء الدين كمو، وتحولت كذلك السندات إلى عبء وصارت سندات رديئة، تسببت بانييار المصارف المقرضة 
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لحاجتيا إلى السيولة، وأصابت صناديق التحوط والمستثمرين بخسائر امتدت لتضرب شركات التأمين عمى السندات 
.       العقارية

:         ومن ىنا يمكن تمخيص األسباب الحقيقية الكامنة وراء ظيور األزمة المالية بعدد من العوامل أىميا
. قيام النظام المصرفي التقميدي عمى الفائدة أخذا و اعطاءا، وعمى جدولة الديون بسعر فائدة أعمى-
. تذبذب الفائدة التي تقوم عمييا جميع المعامالت والمحرك الرئيسي ليا، والتوسع في منح االئتمان-
انتشار الجشع وانعدام الضوابط األخالقية وسيطرة المنفعة عمى السموك الفردي، فالغاية في تعظيم الربح تبرر الوسيمة -

. دون النظر لموسيمة التي تضر بالمصالح االقتصادية، وصاحب ذلك ضعف الرقابة بأنواعيا المختمفة
. انتشار البيوع الوىمية وترسخ تشريعاتيا، وتداول الرىن-
ظيور عدد كبير من العقود الوىمية نتيجة لتطورات اليندسة المالية الحديثة القائمة عمى المتاجرة بالديون، والتوسع -

. فييا والمضاربة عمييا، مثل المشتقات وتوريق الديون وتسييميا
إبراز االقتصاد المالي الورقي عمى حساب االقتصاد الحقيقي، وسوء سموكيات مؤسسات الوساطة المالية، مما سبب -

. بشكل مباشر في انييار األسواق المالية العالمية
. التوسع في منح بطاقات االئتمان بدون رصيد مما أدى إلى تفاقم األزمة-
شدة االرتباط بين أنشطة المؤسسات المالية العالمية بسبب العولمة، بحيث أدت إلى انتقال األزمة إلى بقية أنحاء -

 .العالم من خالل آليات نقل األثر في األسواق الدولية، مع غياب التنظيم والرقابة الحكومية
 في تقريرىا 2010أثر أزمة الرىن العقاري العالمية في السنوات األخيرة، أعمنت لجنة بازل في تشرين أول   عمى      

إلى دول مجموعة العشرين، عن خطتيا لمراجعة ىذه المبادئ ضمن جيودىا لتقوية وتمتين العمميات الرقابية عمى 
. مستوى دول العالم

     وبدأت المجنة المكمفة والمشكمة من أعضاء من لجنة بازل، ودول خارج المجنة، وكذلك صندوق النقد الدولي والبنك 
الدولي بوضع التعديالت المقترحة، معتمدين عمى الدروس المستفادة والتطورات الحاصمة في األسواق المالية العالمية 

دارة المخاطر واالمتثال مع المتطمبات 2006بعد العام  ، وقد أكدت ىذه المبادئ عمى أىمية التحكم المؤسسي، وا 
 .   الرقابية، وعممت عمى تقوية ىذه المتطمبات والتطبيقات الرقابية

   
   3بازل-3-2

التنظيمية العالمية والتي تختص بكفاية رأس المال والسيولة لدى المصارف " بازل" الثالثة من معايير    وىي المرحمة
العالمية، والتي تمت الموافقة عمييا من قبل لجنة بازل لمرقابة عمى المصارف، وىذه المعايير جاءت بنتائج أكثر تشددا 

في مسألة كفاية رأس المال، حيث أن ىذه المعايير جاءت انعكاسا ألزمة المالية العالمية التي كشفت عن خمل في 
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نظام المصارف في العالم، والتي كان عمى أثرىا حصول أزمة مالية عالمية تجاوزت آثارىا القطاع المالي الى 
. اقتصاديات دول العالم بشكل عام، خصوصا في اقتصاديات دول كبرى في أوروبا وأمريكا الشمالية

:  فيما يمي3    وتتمثل أىم القواعد االرتكازية التفاقية بازل 
 ويضاف إليو ىامش احتياطي آخر ℅ 4.5 إلى ℅ 12رفع الحد األدنى لنسبة رأس المال االحتياطي أو األولي من -

 من األصول والتعيدات المصرفية الستخدامو في مواجية األزمات، مما يجعل ℅ 2.5يتكون من أسيم عادية بنسبة 
 . ℅ 7المجمل يصل إلى 

، وىذا يعني أن المصارف ممزما بتدبير رؤوس أموال ℅ 8  بدال من ℅ 10.5رفع معدل  المالءة لرأس المال الى-
. إضافية لموفاء بيذه المتطمبات

زيادة الرسممة المطموبة تجاه عمميات التوريق وغيرىا من األدوات المركبة، وىي العممية التي ورطت الكثير من -
. المصارف في األزمة المالية العالمية األخيرة

: وقد اقترحت االتفاقية الجديدة اعتماد نسبتين في الوفاء بمتطمبات السيولة-
لممدى القصير، وتعرف بنسبة تغطية السيولة؛ وتحسب بنسبة األصول ذات السيولة المرتفعة التي :    النسبة األولى

.  يوما من التدفقات النقدية لديو، وذلك لمواجية احتياجاتو من السيولة ذاتيا30يحتفظ بيا المصرف إلى حجم 
وتستخدم لقياس السيولة الييكمية من المدى المتوسط والطويل، واليدف منيا توفير موارد سيولة :     النسبة الثانية
. مستقرة لممصرف

 لمقطاع المصرفي بشكل عام عمى ايجابيات يمكن تمخيصيا في أنيا تعمل عمى تقميص 3      وتنطوي اتفاقية بازل 
معدالت وقوع األزمات المالية المستقبمية وتخفف من حدتيا، وتساىم في زيادة احتياطيات المصارف ورفع مستوى 

رؤوس أمواليا، والوصول إلى مستوى أكبر من الشفافية في عالم المال واألعمال، عبر منح المصارف حوافز لتداول 
مشتقات دخيمة في أسواق مفتوحة، بدال من تداوليا سرا بين المؤسسات، كما تشدد قواعد االتفاقية من تعريف األسيم 

. المشتركة والتعرض لممخاطر، لمحيمولة دون سعي المصارف الستغالل أية ثغرات يمكن اكتشافيا
      أما سمبياتيا فتتمثل في أنيا تؤدي إلى تقميص حجم األرباح، وفرض ضغوط عمى المؤسسات الضعيفة، وزيادة 

. تكمفة االقتراض بالنسبة لممصارف التقميدية 
، مع تعيين محطات زمنية لممراجعة وذلك في كل من عامي 2019 حتى عام 3     ويمتد زمن تطبيق اتفاقية بازل 

، ويعتبر ىذا الزمن كاف بشكل مالئم لمقيام بعمميات انتقال سمس ومتين إلى مرحمة تطبيق ىذه 2015 و2013
المعايير، ومن ثم إجراء التعديالت الييكمية المطموبة في بنية المصارف لمحيمولة دون حدوث ىزات فييا، وىذه الميزة 

. تستفيد منيا جميع المؤسسات المالية سواء التي تعمل وفق أحكام الشريعة اإلسالمية أو التقميدية
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   وىكذا أخذت التعديالت المقترحة العديد من التوجيات والتطورات التي حصمت خالل سنوات األزمة المالية      
بعين االعتبار، ومنيا الحاجة إلى إدارة أكثر فعالية لمرقابة عمى البنوك اليامة، والتي تمتمك القدرة عمى التأثير عمى 
النظام المصرفي، وكذلك التعميمات الخاصة بيا، االىتمام بالتأثيرات الحاصمة من االقتصاد الكمي، وانعكاسيا عمى 
دارتيا، باإلضافة إلى  المستوى الجزئي، وبالتالي استخداميا لرقابة أكثر فعالية، لمتعرف عمى المخاطر النظامية وا 

التركيز عمى إدارة األزمات، التعافي، والمقاييس الالزم تبنييا من قبل البنوك والسمطات الرقابية لتقميل احتمالية تعثر 
البنوك وأثرىا، كما أكدت الحاجة لمراعاة الحاكمية المؤسسية الجيدة، وكذلك التركيز عمى اإلفصاح والشفافية، وتم 

 .تضمين ىذه التوجيات ضمن المبادئ التسعة والعشرون المقترحة
 

الخاتمة 
تضمنت أكثر األزمات المالية تدميرا انعكاسا حادا في رأس المال أحدث دمارا في البمدان المتقدمة والناشئة التي        

ضربتيا، وتواتر نشوب األزمات أسفر عمى العديد من األسباب تم حصرىا في نظام خاص، يعتمد عميو لدق ناقوس 
 لمرقابة الفاعمة عمى البنوك 2 وبازل1خطر اقتراب األزمات المالية واقتباس بعض المبادئ التي تضمنتيا اتفاقية بازل

 أثبتت عدم قدرة ىذه المبادئ في 2008باعتبارىا المسبب األساسي لمعظم األزمات المالية، إال أن األزمة المالية 
     . 3تفادي األزمات، األمر الذي تطمب تعديالت تضمنتيا اتفاقية بازل

   
قائمة المراجع 

. ابراىيم تومي، مقدمة اتفاقية بازل لكفاية رأس المال، جامعة بسكرة، الجزائر-
http ; ∕ ∕ islamfin/go-forum.net/t1912-topic. 

  .http://echo.hmsalgeria.net .الموقع االلكتروني.، عمى خطى المصرفية اإلسالمية3بازل -
. الخطيب سمير، قياس إدارة المخاطر بالمصارف، منشأة المعارف، اإلسكندرية-
الزدجالي حمود بن سنحور، أثر توصيات لجنة ومؤسسات التقييم الدولية عمى الدول العربية، بحوث في مقررات لجنة -

 . 2003بازل الجديدة وأبعادىا بالنسبة لمصناعة المصرفية العربية، اتحاد المصارف العربية، بيروت،
الشماع خميل، مقررات بازل حول كفاية رأس المال وأثرىا عمى الدول العربية، اتحاد المصارف العربية، بيروت، -

1990 .
. 2003عبد المطمب عبد المجيد، العولمة واقتصاديات المصارف، الدار الجامعية، اإلسكندرية، -
 .                                     ، منتدى الجمفة3عبد الناصر سميمان، اتفاقية بازل -
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 ، 2006  مبادئ بازل الرئيسية لمرقابة الفاعمة عمى البنوك، الصادرة عن بازل في تشرين أول-
http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?p=527884 .  

 .2011مبادئ بازل الرئيسية المقترحة لمرقابة الفاعمة عمى البنوك، الصادر عن بازل في كانون األول-
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 - دراسـة حالة الجزائر – 03واقع تكيف القطاع المصرفي الجزائري مع اتفاقية بازل 
 جياللي التوميحمزة . أحمد شمس الدين بوعرار                        أ.د

 المديـــــــةجامعة
 .الممخص

 والتي أولت أىمية بالغة لعممية إدارة 03ىدفت ىذه الدراسة إلى إبراز واقع تكيف القطاع المصرفي الجزائري مع اتفاقية بازل 
المخاطر المصرفية باعتبارىا أحد المحاور اليامة لتحديد مالءة البنوك وضمان استمراريتيا، وسعيا منيا لمتكيف مع المستجدات 

العالمية والتحكم في مستوى المخاطر التي تتعرض ليا في مجال أعماليا، وىذا ما دفع بالبنوك الجزائرية إلى انتياج سياسة إلدارة 
 لمرقابة المصرفية، كما تجدر اإلشارة إلى أن إدارة 03المخاطر وفق المعايير الدولية وىذا ما تجسد فيما يعرف باتفاقية بازل 

المخاطر عمى مستوى البنوك الجزائرية تكاد تنحصر في الرقابة المصرفية رغم استجابتيا لمقواعد االحترازية لمتسيير المصرفي 
 .السيما ما تعمق منيا بنسبة المالءة

 .، القطاع المصرفي الجزائري03المخاطر المصرفية، القواعد االحترازية، اتفاقية بازل :الكممات المفتاح

Résumé : 

L’objectif de cette étude est de mettre en lumière la réalité de l’adaptation du secteur bancaire 

algérien à la Convention de Bâle 03, qui attache une grande importance au processus de gestion du 

risque bancaire comme axe important pour déterminer la solvabilité des banques et assurer leur 

continuité. Et à Inciter les banques algériennes à adopter une politique de gestion des risques 

conforme aux normes internationales dans son domaine de travail,  Se qui a pousser les banques 

algériennes   à suivre une politique de gestion des risques  selon la Convention de Bâle sur le 

contrôle bancaire, il convient également de noter que la gestion des risques au niveau des banques 

algériennes et presque  limité au contrôle bancaire Malgré  quelle suit les règles pour la conduite 

des opérations bancaires prudentielles, en particulier celles liées aux pourcentage de la solvabilité. 

Mots-clés :Risque bancaire, Règles de précaution, Convention de Bâle 03, Secteur bancaire 

algérien. 

 

. تمهيد

في مطمع التسعينات من القرن الماضي شرعت الجزائر كغيرىا من الدول إلى محاولة مسايرة االتجاه العالمي في 
جميع النواحي وباألخص في المجال االقتصادي، حيث مست ىذه اإلصالحات باألساس القطاع المالي 
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والمصرفي المذان يعتبران من أىم األنشطة االقتصادية تأثرا بالتحول إلى اقتصاد السوق، وىنا كان من الضروري 
 .عمى الجزائر أن تباشر بإصالح نظاميا المصرفي والمالي بما يتماشى ومتطمبات األنظمة االقتصادية

   كما تشكل مقررات لجنة بازل الدولية حول اإلشراف والمراقبة البنكية التي أقرتيا الدول الصناعية الكبرى أىم 
التحديات التي تواجو عمل المنظومة المصرفية الجزائرية، حيث وجيت مقررات ىذه المجنة لتحقيق جممة من 

زالة  (كفاية رأس المال)األىداف أىميا نسبة المالءة  ذلك لممساعدة عمى تقوية واستقرار النظام المصرفي وا 
جراءات الرقابة المصرفية لضمان حسن سير  جوانب المنافسة غير النزيية بين البنوك ومن ثم تحديد قواعد وا 

 .العمل المصرفي الدولي ورفع كفاءتو والعمل في ظل وجود سوق مصرفية منضبطة

فقد سعى الخبراء المصرفيون والعاممون في مجال البنوك إلى وضع قواعد ومعايير لمعمل المصرفي ولتبيان 
أىميتيا وحساسيتيا سميت بالمعايير االحترازية أو قواعد الحيطة والحذر، كما سعت السمطات النقدية لكل دولة 

إلى إجبار البنوك عمى اتباعيا والتقيد بيا وذلك كحماية لتمك البنوك ومودعييا وحفاظا عمى سالمة النظام 
المصرفي ككل، أما عمى المستوى المحمي يسير بنك الجزائر عمى إتخاذ إجراءات وترتيبات نقدية وسن قواعد 

احترازية من شأنيا أن تضبط عمميات استخدام الموارد المالية المتوفرة لدى البنوك والعمل عمى الحد من 
المخاطر المصرفية التي تتعرض ليا ىذه البنوك في مجال أعماليا أي األخذ بعين االعتبار عامل السيولة 

 .والربحية في آن واحد

 :  وعميو سنحاول من خالل دراستنا ىذه اإلجابة عمى اإلشكالية التالية

 ؟03ما مدى توافق عمل المنظومة المصرفية الجزائرية مع مقررات لجنـة بازل 
 :ولإلجابة عمى اإلشكالية الرئيسية قمنا بطرح مجموعة من األسئمة التالية

 فيما يتمثل اإلطار النظري لمقطاع المصرفي الجزائري؟ -
  لمرقابـة المصرفية؟03ما المقصود بمجنـة بازل  -
  عمى مستوى البنوك الجزائرية العاممة بالقطاع؟03ما ىو واقع تطبيق معايير لجنة بازل  -

وبعد ذلك  (النشأة والتطور)حيث نيدف من خالل دراستنا ىذه الى التعريف بماىية الجياز المصرفي الجزائري 
 لمرقابة المصرفية، باإلضافة إلى عرضواقع تطبيق ما ورد بمقررات 03عرض أىم ما ورد بمقررات لجنة بازل 

 . لمرقابة المصرفية عمى مستوى الجياز المصرفي الجزائري03لجنة بازل 
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 :   ولإلجابة عمى اإلشكالية الرئيسية واألسئمة الفرعية، قمنا بتقسيم دراستنا ىذه الى
 .تمييد

 .مفاىيم حول الجياز المصرفي الجزائري:المحور األول
 .03أساسيات حول اتفاقية بازل :المحور الثاني
 . لمرقابة المصرفية03تكيف الجياز المصرفي الجزائري مع اتفاقية بازل :المحور الثالث

 .خالصة
 .مفاهيم حول الجهاز المصرفي الجزائري:المحور األول

 .(1988-1962)مراحل تطور الجهاز المصرفي الجزائري  -1

 إلى ستة مراحل أساسية، 1988-1962   يمكن تمخيص مراحل تطور الجياز المصرفي الجزائري خالل الفترة 
حيث تزامنت كل مرحمة مع صدور مجموعة من القوانين والتشريعات والتي صبت في مجمميا إلى إحداث 

 .تعديالت عمى الجياز المصرفي الجزائري

 .1966-1962مرحمة استرجاع الجزائر لسيادتها النقدية :  المرحمة األولى1-1

 بالمؤسسات السيادة النقدية والمالية، كما قامت بتبني فبعد أن نالت الجزائر استقالليا قامت بإنشاء ما يعر
 : النظام االشتراكي والتخمي عن النظام الميبرالي التابع لالقتصاد الفرنسي والقيام ببعض اإلجراءات من أىميا

 1962.1أوت29الفصل بين الخزينة العمومية الفرنسية والخزينة العمومية الجزائرية وكان ذلك بتاريخ  - أ
 والذي أصبح 1962 ديسمبر 13إنشاء أول ىيئة إصدار تتمثل في البنك المركزي الجزائري بتاريخ  - ب

 المصادق عميو من قبل المجمس 441-62 وذلك بموجب القانون (BCA)يعرف فيما بعد ببنك الجزائر 
 2. والمتعمق بإنشاء البنك المركزي الجزائري وتحديد قانونو األساسي1962 ديسمبر 13التأسيسي في 

بعد إنشاء بنك الجزائر حاولت الدولة الجزائرية إنشاء نظام بنكي جزائري رسمي متكامل وذلك بإنشاء  - ت
 3:مجموعة من البنوك تمثمت في

 .(BCA)تأسيس الصندوق الجزائري لمتنمية  -
أوت 10 المؤرخ في 227-64 بموجب القانون (CNEP)تأسيس الصندوق الوطني لمتوفير واالحتياط -

1964. 
 .(BNA) تأسيس البنك الوطني الجزائري  -
 .(CPA)تأسس القرض الشعبي الجزائري  -
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 .(BEA)تأسيس البنك الخارجي الجزائري  -

 

 

 .1970-1966مرحمة تأميم النظام البنكي الجزائري : المرحمة الثانية1-2

     إن توجيات الجزائر المستقمة كانت تتطمع لبناء دولة اشتراكية تقوم عمى الممكية العامة لوسائل اإلنتاج، 
وعرف ىذا التطمع استحالة التخطيط االقتصادي وسط فوضى المؤسسات المالية األجنبية واألىداف التي كانت 

، حيث نتج عن ذلك ميالد ثالثة 1966ترمي إلييا الدولة الفتية لذلك تقرر تأميم البنوك األجنبية ابتداءا من سنة 
وعوضت بذلك مجموعة من البنوك األجنبية عمى النحو 4بنوك تجارية عمومية تعود ممكية رأسماليا إلى الدولة،

 5:التالي

القرض العقاري لمجزائر :  معوضا البنوك األجنبية التالية(BNA)تم تأسيس البنك الوطني الجزائري  - أ
وتونس، القرض الصناعي والتجاري، البنك الوطني لمصناعة والتجارة في إفريقيا، بنك باريس وىولندا، 

مكتب معسكر لمخصم، وقد تخصص البنك في منح قروض القطاع الفالحي باإلضافة إلى تمويل 
 .المؤسسات العمومية والقطاع الخاص

القرض الشعبي لمجزائر :  معوضا البنوك األجنبية التالية(CPA)تم تأسيس القرض الشعبي الجزائري  - ب
ووىران، قسنطينة وعنابة، الصندوق المركزي الجزائري لمقرض الشعبي، شركة مرسيميا لمقرض، المؤسسة 

الفرنسية لمقرض والبنك، البنك المختمط الجزائر مصر، وقد تخصص البنك في مجال تمويل القطاع 
 .الحرفي وتمويل قطاع الفنادق والقطاع السياحي، باإلضافة إلى قطاع الصيد والمين الحرة

الشركة العامة، قرض الشمال، : معوضا البنوك األجنبية التالية(BEA)تم تأسيس بنك الجزائر الخارجي  - ت
بنك باركيز، البنك الصناعي لمجزائر والمتوسط، وقد تخصص ىذا البنك في تمويل عدة مجاالت 
كتمويل عمميات التجارة الخارجية، تأمين المصدرين الجزائريين، تمويل المؤسسات الكبرى مثل 

 .ة والقطاعات البتروكيماويكسوناطرا

 .مرحمة صدور أول إصالح بنكي جزائري:  المرحمة الثالثة1-3
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 وذلك من أجل السير الحسن لمسياسة 1971بدأت فترة اإلصالحات في القطاع المصرفي الجزائري بحمول سنة 
المالية والنقدية، خاصة أمام عجز البنوك الوطنية عن تمويل اإلستثمارات المخططة وزيادة متطمبات تمويميا 
عمى الخزينة العمومية وبيذا ىدف ىذا اإلصالح إلى إعادة النظر في قنوات التمويل، كما حدد كذلك طرق 

 6:تمويل اإلستثمارات العمومية المخططة وفق التالي

 .قروض مصرفية متوسطة األجل بإصدار سندات قابمة إلعادة الخصم لدى البنك المركزي -
 .قروض طويمة األجل ممنوحة من طرف مؤسسات مالية متخصصة -
 .التمويل عن طريق القروض الخارجية المكتتبة من طرف الخزينة والبنوك األولية -

 

 .1982 وظهور إصالح 1971إلغاء إصالح :  المرحمة الرابعة1-4

 فيما يخص نظام التمويل الذي جاء بو والذي 1971   بعد كل الصعوبات واإلنتقادات التي واجييا إصالح 
 .1971 والذي كان بمثابة اإللغاء التام لما جاء بو إصالح 1978عرف عدة تعديالت آخرىا تعديل 

 :  والذي تضمن1982كما عرف النظام البنكي الجزائري إصالح آخر سنة 

تنظيم شكل جديد لقنوات التمويل، حيث أوكمت ميمة تمويل المشاريع اإلستراتيجية لمخزينة العمومية تحت  -
 .شكل مساعدات تسترجع عمى المدى الطويل

أوكمت ميمة تمويل المشاريع العمومية األخرى لمبنوك التجارية والتي أصبحت تخضع لتعاليم جديدة منيا  -
 .معيار المردودية المالية لممشاريع

إمكانية تمويل المؤسسات العمومية لنفسيا بنفسيا من خالل التمويل الذاتي ىذا طبعا إذا سمحت ليا ظروفيا  -
 .المالية بذلك

 والذي قمل نوعا ما من مبدأ المركزية الذي كان يقوم عميو النظام البنكي، كما 1982      ومن خالل إصالح 
حاول كذلك توجيو البنوك نحو مسارىا األصمي والذي يقوم عمى مبدأ المردودية المالية، في حين وسع من الميام 

 7.الموكمة إلى الخزينة العمومية حيث أنيا حمت محل النظام البنكي

 .1986-1982إعادة هيكمة النظام البنكي :  المرحمة الخامسة1-5
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   بعد اقصاء كل من البنك المركزي وباقي البنوك من نظام التمويل وسيطرة الخزينة العمومية عمى ذلك سعت 
 والذي جاء بو القانون 1986الحكومة الجزائرية إلى إعادة ىيكمة النظام المصرفي وذلك من خالل إصالح 

 8: المتعمق بنظام البنوك والقرض والذي تضمن ما يمي1986 أوت 12 المؤرخ في 86-12

البنك المركزي ىو المؤسسة الوحيدة التي تممك امتياز إصدار األوراق المالية وقطع النقود المعدنية عبر  -
 .التراب الوطني

 .يكمف البنك المركزي الجزائري بتطبيق التشريع والتنظيم المتعمق بالصرف والتجارة الخارجية -
 .تقوم المنظومة المصرفية ككل بجمع الموارد وترقية اإلدخار وتمويل اإلقتصاد -
تقوم المنظومة المصرفية بمتابعة استخدام القروض الممنوحة ومتابعة الوضعية المالية في المؤسسات واتخاذ  -

 .جميع التدابير الضرورية لمتقميل من خطر عدم رد القرض
البنك المركزي، مؤسسات القرض ذات الصبغة العامة : تشتمل المنظومة المصرفية عمى المؤسسات التالية -

 .ومؤسسات القرض المتخصصة (بنك)وتدعى 
يعتبر بنك كل مؤسسة تقوم بتجميع األموال عمى شكل ودائع ميما كانت مدتيا وشكميا باإلضافة إلى منح  -

 .القروض باختالف أشكاليا
تعتبر مؤسسة قرض متخصصة كل مؤسسة قرض ال تجمع بمقتضى قوانينيا األساسية إال أصناف من  -

 .الموارد وال تمنح إال أصناف من القروض التابعة ليدفيا

 .سمطات القطاع المصرفي الجزائري-2

يسير بنك الجزائر من طرف مجمس اإلدارة ومجمس النقد والقرض، حيث أصبح ىذا األخير يؤدي وظيفتين 
 . وظيفة مجمس اإلدارة ووظيفة السمطة النقدية:أساسيتين ىما

 . مجمس النقد والقرض2-1

   يعتبر مجمس النقد والقرض من أىم الييئات التي تم إنشائيا في إطار قانون النقد والقرض، بالنظر إلى الميام 
التي أوكمت إليو والصالحيات الواسعة التي منحت لو، ويؤدي مجمس النقد والقرض دورين أو وظيفتين، وظيفة 

 : ويتشكل مجمس النقد والقرض من9مجمس إدارة بنك الجزائر ووظيفة السمطة النقدية في البالد

     أعضاء مجمس إدارة بنك الجزائر وشخصيتين تختاران بحكم كفاءتيما في المسائل اإلقتصادية والنقدية والتي 
 .يتم تعيينيما بموجب مرسوم رئاسي
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 دورات عادية عمى األقل في 4محافظ بنك الجزائر، كما يعقد المجمس  (مجمس النقد والقرض)يرأس المجمس 
السنة، ويمكن لو االنعقاد كمما استمزم األمر ذلك، وذلك بمبادرة من المحافظ أو عضوين، ويستمزم النعقاد 

 . من أعضائو6المجمس حضور عمى األقل 

، صالحيات 10/04 الذي عدل في بعض جوانبو في األمر 03/11يخول لمجمس النقد والقرض بموجب األمر 
 :عديدة بصفتو سمطة نقدية وذلك في الميادين المتعمقة بما يمي

 .إصدار النقد -
 .مقاييس وشروط عمميات بنك الجزائر -
 .تحديد السياسة النقدية واإلشراف عمييا ومتابعتيا وتقييميا -
 .(10/04األمر )منتجات التوفير والقرض الجديدة  -
 .(10/04األمر )إعداد المعايير وسير وسائل الدفع وسالمتيا  -
 .شروط اعتماد البنوك والمؤسسات المالية وفتحيا، وكذا شروط إقامة شبكاتيا -
 .شروط فتح مكاتب تمثيل البنوك والمؤسسات المالية األجنبية في الجزائر -
 .المقاييس والنسب التي تطبق عمى البنوك والمؤسسات المالية -
 .حماية زبائن البنوك والمؤسسات المالية -
 .المقاييس والقواعد المحاسبية التي تطبق عمى البنوك والمؤسسات المالية -
 .الشروط التقنية لممارسة المينة المصرفية، اإلستشارة والوساطة المالية -
 .تحديد أىداف سياسة الصرف وكيفية ضبط الصرف -
 .(10/04األمر )تسيير احتياطات الصرف  -
 .(10/04األمر )قواعد السير الحسن وأخالقيات المينة المطبقة عمى البنوك والمؤسسات المالية  -

 . المجنة المصرفية:ثانيا2-2
 تنشأ لجنة مصرفية مكمفة بمراقبة حسن تطبيق القوانين واألنظمة التي 10-90 من القانون 143حسب المادة 

 10.تخضع ليا البنوك والمؤسسات المالية وبمعاقبة المخالفات المثبتة
 11: من10/04تتكون المجنة المصرفية حسب األمر 

أعضاء يختارون بحكم كفاءتيم في المجال المصرفي والمالي والمحاسبي،  (3)المحافظ رئيسا، ثالث -  
ينتدب األول من المحكمة العميا ويختاره رئيسيا األول، وينتدب الثاني من مجمس الدولة ويختاره  (2)قاضيين 
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رئيس المجمس، بعد استشارة المجمس األعمى لمقضاء، ممثل عن مجمس المحاسبة يختاره رئيس ىذا المجمس من 
 .بين المستشارين األولين، ممثل عن الوزير المكمف بالمالية

    وفي حال ما إذا أخمت البنوك والمؤسسات المالية بأحد األحكام التشريعية أو التنظيمية المتعمقة بنشاطيا، أو 
عندما ال يتم األخذ بعين اإلعتبار بالتحذير المقدم من طرف المجنة المصرفية، يمكن ليذه األخيرة أن تقضي 

 12:بإحدى العقوبات التالية
اإلنذار، التوبيخ، المنع من ممارسة بعض العمميات وغيرىا من أنواع الحد من ممارسة النشاط، التوقيف - 

المؤقت لمسير أو أكثر مع تعيين قائم باإلدارة مؤقتا أو عدم تعيينو، إنياء ميام شخص أو أكثر من ىؤالء 
 .األشخاص أنفسيم مع تعيين قائم باإلدارة مؤقتا أو عدم تعيينو، سحب االعتماد

ما إضافة       زيادة عن ذلك يمكن لمجنة المصرفية، أن تقضي إما بدال عن ىذه العقوبات المذكورة أعاله، وا 
إليو بعقوبة مالية تكون مساوية عمى األكثر لرأسمال األدنى الذي يمتزم البنك أو المؤسسة المالية بتوفيره، وتقوم 

 .الخزينة بتحصيل المبالغ الموافقة
 .03أساسيات حول اتفاقية بازل :المحور الثاني

   نظرا لمعيوب التي تضمنتيا اتفاقية بازل الثانية وكذا عدم قدرة البنك عمى الصمود في وجو األزمة المالية 
العالمية فقد تم التركيز عمى إصدار اتفاقية بازل الثالثة، وبالرغم من تسمية ىذه االتفاقية باتفاقية بازل الثالثة إال 
أنيا لم تمغ اتفاقية بازل الثانية ولكنيا أدخمت تعديالت عمى مكونات نسبة رأس المال وأضافت بعض المعايير 

 .الخاصة بالسيولة
     من المفترض أن يتم االنطالق في تطبيق القواعد االحترازية التي جاءت بيا اتفاقية بازل الثالثة بصفة 

 حيث تتطمب ىذه االتفاقية تدعيما لمتطمبات رأس المال النظامي باإلضافة إلى 2013تدريجية انطالقا من سنة 
إدخال قيود جديدة في مجال تقييم مخاطر السيولة وأثر الرافعة ىذا وقد تم إصدار النصوص النيائية التي 

 .2010 ديسمبر 16تضمنت اتفاقية بازل الثالثة من طرف لجنة بازل في 
 

 .03الحاجة إلى اتفاقية بازل  -1
   تطمح اتفاقية بازل الثالثة التي طورتيا لجنة بازل لمرقابة المصرفية إلى تعزيز صالبة األنظمة المصرفية من 

 .خالل معالجة العديد من العيوب التي كشفت األزمة المالية العالمية النقاب عنيا
 .مضمون اتفاقية بازل الثالثة 1-1
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لقد تضمنت اتفاقية بازل الثالثة محورين أساسيين، حيث تم التركيز في المحور األول عمى تدعيم رأسمال البنوك 
وذلك بيدف الرفع من مستوى مالءتيا، أما المحور الثاني فقد وضع معايير عالمية إلدارة مخاطر السيولة في 

 .البنوك
 . متطمبات أعمى من رأس المال وجودة أفضل1-1-1

   تقترح لجنة بازل أن يتم رفع الحد األدنى من متطمبات حقوق المساىمين وىو أعمى أشكال رأسمال الذي 
 من متطمبات رأسمال الفئة األولى %4.5 إلى %02يمكن أن يستوعب الخسائر من السنة الحالية التي تبمغ 

التي تشمل حقوق المساىمين وبعض األدوات المالية المؤىمة األخرى بناءا عمى معايير صارمة، إذ سوف يتم 
 وقد أضافت اإلصالحات نوعا جديدا من رأس المال الذي يمكن تسميتو األموال %6 إلى %4رفعيا من 

 عالوة عمى الحد األدنى المطموب وفقا لألنظمة الحالية %2.5التحوطية اإلضافية، حيث تحتفظ البنوك بنسبة 
عمى أن تكون من حقوق المساىمين، فالغرض من األموال التحوطية أو أموال الحماية كما يسمييا البعض ىو 

ضمان احتفاظ البنوك برأسمال حماية يمكن استخدامو المتصاص الخسائر خالل فترة األزمات المالية 
 ورأسمال التحوطي سوف يكون بنسبة 01واإلقتصادية وىكذا فإن الحد األدنى المطموب من رأس المال الفئة 

ن سوف تصبح نسبة إجمالي متطمبات رأسمال بعد ( لرأسمال التحوطي%2.5 و01 لرأسمال الفئة 6%) 8.5%
 في االتفاقية %8مقابل  (بما في ذلك رأس المال التحوطي أو الحماية) %10.5تطبيق اإلصالحات المقترحة 

 13.(02بازل )السابقة 
   لقد كشفت األزمة األخيرة عن مشكمة تدني مستوى جودة اإلئتمان في ميزانيات البنوك وخاصة بعد فترة نمو 
القروض بمستوى وتقترح ىذه اإلصالحات تخصيص رأسمال تحوطي لمقابمة أزمات تقمب الدورات االقتصادية 

 .من حقوق المساىمين ( %2.5-%00)في حدود 
   أو من رأسمال آخر يضمن امتصاص الخسائر بشكل تام عمى أن يتم تطبيق ذلك وفقا لمظروف المحمية لكل 

بمد، كما أن تخصيص رأس مال الحماية لمقاومة تقمبات الدورة االقتصادية وتحقيق اليدف األكثر حصانة 
المتمثل في حماية القطاع المصرفي من فترات اإلفراط في نمو اإلئتمان الكمي الذي ينتج عنو تنامي المخاطر 
عمى مستوى النظام بكاممو، وبناءا عميو فإنو من أجل استيعاب أي خسائر تنشأ بسبب انخفاض جودة اإلئتمان 

 14.وعميو سيتم اإلستعانة بأموال الحماية المذكورة لتدعيم األموال المحتفظ بيا كاحتياطات
 . مؤشر الرافعة المالية1-1-2

     كان لمتوسع في اإلئتمان قبيل األزمة المالية األثر الكبير في إفالس البنوك بسبب عدم كفاية األموال 
الخاصة المتصاص الخسائر حيث عمدت البنوك التي تتبع أسموب التقييم الداخمي لممخاطر إلى منح أوزان 

 عمى إدخال مايسمى الرافعة 03ترجيحية صغيرة لتوظيفيا من أجل زيادة أثر الرفع المالي وليذا عممت بازل 
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 من الشريحة %3لكبح جماح التوسع في القروض المصرفية حيث تم فرض نسبة اختيارية قدرىا 15المالية 
 16.األولى لرأسمال عمى أن يتم حسابيا من أصول الميزانية حول أوزان ترجيحية

 . مخاطر اإلئتمان المرتبطة بالمشتقات المالية وعمميتي عادة الشراء سندات الخزينة واألوراق المالية1-1-3
   تشدد لجنة بازل من خالل ىذا عمى تفصيل مخاطر الجيات المقترضة المقابمة والناشئة عن العمميات عمى 

 .المشتقات وتمويل سندات الدين
 .03أسباب ظهور لجنة بازل  -2

 اجتمع القائمون عمى لجمة بازل لمرقابة المصرفية وذلك من 2008   عقب حدوث األزمة المالية العالمية سنة 
أجل إعداد قواعد جديدة لتنتشل النظام المصرفي من ىذه األزمة التي عصفت بو تحت مسمى مقررات بازل 

03. 
 في الدول المتقدمة جعل ىذه االتفاقية عمى المحك 02   إن حدوث األزمة بعد فترة قصيرة من تطبيق بازل 

كونيا جاءت لتعزيز صالبة النظام المصرفي وىو ما عجل بمراجعة عميقة وشاممة لألنظمة والتشريعات المالية 
 17: فيما يمي02والمصرفية، ويمكن إيراد أىم أسباب نشوء ىذه األزمة اعتمادا عمى بازل 

 . نقص رؤوس األموال المالءمة2-1
كشفت األزمة المالية العالمية أن البنوك في مختمف دول العالم تتوفر عمى مستوى كافي من األموال الخالصة 
ذات النوعية الجيدة لتغطية المخاطر التي يكتنفيا العامل المصرفي، والمقصود بيا ىي الشريحة األولى بالتحديد 

التي تعتبر صغيرة جدا مقارنة مع حجم المخاطر الكبيرة التي تتعرض ليا البنوك ويعود السبب في ىذا إلى 
الصعوبات التي وجدتيا البنوك في تكوين النواة الصمبة أو مايطمق عميو المكون الرئيسي لشريحة األموال 

 .الخاصة القاعدية في الوقت الحرج لألزمة
 . عدم كفاية شفافية السوق2-2

   بينت األزمة أن ىناك نقصا في شفافية السوق نتيجة عدم كفاية مستوى اإلفصاح المصرفي مما عقد من 
عممية تقييم األموال الخاصة ومقارنتيا من بنك آلخر مما أن مؤسسات تقييم المخاطر قد عممت عمى تظميل 
المستثمرين من خالل منح تقييم عالي لمحافظ مالية تحتوي عمى أصول عالية المخاطر وىو ما يعني أن ىذه 
المؤسسات قد كانت تسعى بالدرجة األولى إلى خدمة مصالحيا الخاصة دون النظر لالنعكاسات المعمومات 

 .المغموطة عمى النظام المصرفي واالقتصاد
 .إهمال بعض أنواع الخطر2-3

 قد جاءت بمفيوم موسع لممخاطر المصرفية إال أن ىناك العديد من المخاطر 02   رغم أن اتفاقية بازل 
أىممتيا وساىمت بشكل كبير في إحداث األزمات زمنيا مخاطر المحافظ المالية لمتفاوض، المخاطر الكبرى 
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المرتبطة بالعمميات عمى المشتقات والتي شكمت نسبة ىامة من نشاط البنوك نظرا لمتطور الكبير الذي عرفتو 
 .السوق المالية في السنوات األخيرة واستعمال المشتقات كوسيمة إلدارة المخاطر

 
 
 . نقص فـي سيولـة البنوك2-4

   لقد كان من نتائج تسابق البنوك في الدول المتقدمة لتوظيف أمواليا من أجل تعظيم أرباحيا واستغالل فترة 
رواج السوق ىو إىماليا لقضية السيولة وىو ما كان لو انعكاس سمبي عمييا إذ لم تتمكن من اإليفاء بطمبات 

 .عمالئيا بمجرد ظيور بوادر األزمة والتي نتج عنيا تيافت المودعين عمى سحب أمواليم من البنوك
 .  المبالغة في عمميات التوريق المعقدة2-5

عادة التوريق لألصول     حيث عمدت الكثير من البنوك إلى تخفيض متطمبات رأس المال من خالل التوريق وا 
ونقميا من داخل الميزانية إلى خارجيا مظيرة بذلك معدل كفاية رأس المال أعمى من الواقع عمما أن التوريق ىو 

عممية تتضمن تحويل ديون ضعيفة السيولة إلى سندات يتم تداوليا في السوق وقد بالغت البنوك في الدول 
 مميار دوالر أمريكي في سوق 10.000 بمغت ىذه الديون 2007المتقدمة بشكل كبير في ىذه العممية ففي سنة 

 مميار دوالر 5800 منو، بينما كانت قيمة السندات التي أصدرتيا المؤسسات %40التداول األمريكي وىي تمثل 
 أمريكي وبالتالي فاالبتكارات المالية كان ليا دور بارز في إحداث األزمة العالمية المعاصرة 

 . اإلفـراط فــي المديونيـة2-6
   لجأت البنوك إلى بناء مديونية مفرطة داخل وخارج الميزانية وىذا من أجل التعظيم من أثر الرفع المالي 

 .وزيادة مردوديتيا وقد ترافق ذلك مع تآكل تدريجي لمستوى ونوعية قاعدة رأس المال
 .03محـــاور اتفـــاقيـة بـازل  -3

إن اتفاقية بازل الثالثة جاءت لتعزيز متانة وصالبة النظام المصرفي الذي عرف العالم مدى ىشاشتو عقب 
 فجاء نص االتفاقية متضمن خمس محاور رئيسية من شأنيا أن تعزز سالمة 2008األزمة المالية العالمية 

 18:النظام المصرفي وىي عمى النحو التالي
 . المحــور األول3-1

ينص عمى تحسين نوعية وبنية وشفافية قاعدة رساميل البنوك وجعل مفيوم رأس المال األساسي مقتصرا عمى 
رأس المال المكتتب بو واألرباح غير الموزعة من جية مضافا إلييا أدوات رأس المال غير المشروطة بعوائد 

وغير المقيدة بتاريخ استحقاق أي األدوات القادرة عمى استيعاب الخسائر فور حدوثيا، أما رأس المال المساند فقد 
يقتصر بدوره عمى أدوات رأس المال المقيدة لخمس سنوات عمى األقل والقابمة لتحمل الخسائر قبل الودائع أو 
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 كل ماعدا ذلك من مكونات رأس المال التي كانت مقبولة 03قبل أية مطموبات لمغير عمى البنك، وأسقطت بازل 
 .عمال باالتفاقية السابقة

 . المحـــــــــــــور الثــــــــــاني3-2
   ينص عمى تغطية مخاطر الجيات المقترضة المقابمة والناشئة عن العمميات في المشتقات وتمويل سندات 
الدين وعمميات الريبو من خالل فرض متطمبات رأس مال إضافية لممخاطر المذكورة وكذلك لتغطية الخسائر 

 .الناتجة عن إعادة تقييم األصول المالية عمى ضوء تقمبات أسعارىا في السوق
 
 
 . المحـــــــــــــور الثـــــــــالث3-3

إدخال نسبة جديدة تقيس مضاعف الرساميل وىي نسبة الرافعة المالية والتي تحسب بقسمة إجمالي المخاطر 
 19.داخل وخارج الميزانية عمى رأس المال بالمفيوم الضيق الذي ورد في المحور األول

 . المحـــــــــــــور الرابــــــــع3-4
   يتكمم أساسا عن نظام ييدف إلى حث البنوك عمى أال تربط عمميات اإلقراض التي تقوم بيا بشكل كامل 

بالدورة االقتصادية ألن ذلك يربط نشاطيا بيا ففي حالة النمو واالزدىار تنشط البنوك بشكل كبير فيما يخص 
تمويل األنشطة االقتصادية، أما في حالة الركود االقتصادي يتراجع نشاط اإلقراض فتتسبب في إطالة فترة ىذا 

 20.الركود
 . المحـــــــــــــور الخــــــامس3-5

   ينص عمى معايير جديدة إلدارة ومراقبة مخاطر السيولة في البنوك نظرا ألىميتيا في القطاع المصرفي 
خاصة بعد حدوث األزمة العالمية ولقد جاءت بنسبتين ىما نسبة تغطية السيولة ونسبة صافي التمويل 

 21.المستقر
 .03اآلثار المتوقعـــــة التفـــــــــاقيـــــــة بـــــــــازل  -4

 ورغم أننا في بداية تطبيقيا إال أن الخبراء في المجال المصرفي كانت ليم توقعات حول 03   إن اتفاقية بازل 
ما ستحدثو ىذه االتفاقية، فعمى الرغم من أنيا اتفاقية معقدة نوعا ما وتحمل كثيرا من التحديات لمبنوك يمكن 

 22:إجماليا فيما يمي
 إال أنيا تحمل الكثير 2018رغم أن نصوص االتفاقية غير نيائية وقابمة لمتغيير حتى نياية سنة :  أوال4-1

من التعقيد في كيفية تطبيقيا أو في طبيعة التعديالت في حد ذاتيا وليذا فالبنوك وخاصة التي لم تطبق اتفاقية 
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 ستجد صعوبة في استيعابيا والتعود عمييا، وعميو ستكون ىناك مسؤولية إضافية عمييا في عقد دورات 02بازل 
 .تدريبية

دراج مخاطر جديدة سيعمل :ثانـــــــــــــــــــــيا4-2 التعريف الجديد لرأس المال ورفع ترجيح بعض أنواع المخاطر وا 
عمى تخفيض نسبة كفاية رأس المال وىو ما يجعل البنوك تبحث عن مصادر جديدة لرأس المال باالقتطاع من 

األرباح أو عدم توزيعيا أصال وبالتالي تنخفض ربحية السيم مما ينعكس سمبا عمى قيمة أسيم البنك في األسواق 
المالية، ومن جية أخرى قد اليكون السيم المصدر المرغوب فيو من قبل المستثمرين إذا كان البنك اليحقق 

 .أرباحا أو ال يوزعيا وبالتالي ستجد البنوك صعوبات في تدبر رأس المال
االلتزام بمعايير السيولة الجديدة سيجعل البنوك تحتفظ بمخزون إضافي من األصول عالية السيولة :ثالـــــــــثا4-3

ما يعني انخفاض توظيفيا كما أن الخوف من حدوث أزمة سيولة في المستقبل يجعميا تركز عمى االستثمارات 
 .قصيرة األجل والمضمون العائد كاألوراق المالية الحكومية والديون الخاصة التي يكون تنقيطيا االئتماني جيد

االلتزام بالرافعة المالية المفروضة سيؤدي إلى تراجع نسبة اإلقتراض في البنوك ما يؤثر سمبا عمى :رابــــــــــــعا4-4
ربحيتيا ويحرم النشاط االقتصادي من التمويل، كما أنيا ستسعى لتعويض تراجع نشاط االقتراض برفع معدل 

 .الفائدة وبالتالي يبحث العمالء عن مصادر تمويل أخرى كاألسواق المالية
تراجع نشاط االقتراض برفع معدل الفائدة وبالتالي يبحث العمالء عن مصادر تمويل أخرى :خـــــامســـــا4-5

 .كاألسواق المالية
لحد من تعامالت البنوك فيما بينيا لمتقميل من انتقال األزمات، كما يتراجع تعامميا بالمشتقات في :ســــــادسا4-6

عادة التوريق وذلك لمقيود التي فرضت عمى نشاطيا  األسواق المالية المنظمة وغير المنظمة وعمميات التوريق وا 
 . في ىذه المجاالت

 . لمرقابة المصرفية03تكيف الجهاز المصرفي الجزائري مع اتفاقية بازل :المحور الثالث
 .الهيآت المعنية بوضع ومتابعة القواعد االحترازية البنكية في الجزائر -1

إن التنظيم الجديد لمنظام البنكي الجزائري الذي فتح المجال أمام المبادرة الخاصة واألجنبية لممارسة النشاط 
المصرفي في الجزائر األمر الذي جعل من الضرورة وضع آليات وىيآت لمرقابة عمى ىذا النظام وذلك من خالل 

وضع مجموعة من القواعد االحترازية والسير عمى احترام وتطبيق البنوك ليذه القواعد ومن بين ىذه الييآت 
 23:نذكر ما يمي

 . مجمس النقـــــــــــــد والقــــــــــــرض1-1
 بالنظر إلى 10-90يعتبر إنشاء مجمس النقد والقرض من العناصر األساسية التي جاء بيا قانون النقد والقرض 

 :الميام التي أوكمت إليو والسمطات الواسعة التي منحت لو، ومن بين الميام التي أوكمت إليو يمكننا ذكر ما يمي
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 .يحدد قواعد الحذر في تسيير البنوك- 
باعتباره مجمس إدارة بنك الجزائر يقوم بإجراء مداوالت حول تنظيم البنك المركزي كما يقوم بتحديد ميزانية - 

 .البنك
يعتبر سمطة نقدية تقوم بتنظيم إصدار النقود وتحديد شروط تنفيذ عمميات البنك في عالقتو مع البنوك - 

 .والمؤسسات المالية
 .يسير السياسة النقدية ويقوم بوضع شروط فتح الفروع والمكاتب التمثيمية لمبنوك والمؤسسات المالية األجنبية- 
 . المجنـــــــــــة المصرفيــــــــة1-2

 عمال أنو تنشأ لجنة مصرفية مكمفة بمراقبة حسن تطبيق القوانين 143 في المادة رقم 10-90   نص القانون 
واألنظمة التي تخضع ليا البنوك والمؤسسات المالية وبمعاقبة المخالفات المثبتة، ومن بين الميام التي تقوم بيا 

 : ىذه المجنة مايمي
 .مراقبة مدى احترام البنوك والمؤسسات المالية لألحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة عمييا- 
 .المعاقبة عمى االختالالت التي تتم معاينتيا- 
 .تفحص المجنة شروط استغالل البنوك والمؤسسات المالية وتسير عمى نوعية وضعياتيا المالية- 
 .تسير عمى احترام قواعد حسن سير الميام- 
 .المديريــــــــــة العامــــــــة لممفتشية العامة1-3

تمثمت ميمة المديرية العامة لممفتشية العامة في مواجية ومراقبة كل أنشطة البنك المرتبطة بالتنظيم والتسيير 
اإلداري من جية وبالعمميات البنكية والمالية لمبنوك والمؤسسات المالية فيما يتعمق بتوزيع القروض وتسيير 

اإللتزامات المالية وسوق الصرف وحركة رؤوس األموال مع الخارج من جية أخرى، كما تقوم المديرية العامة 
لممفتشية العامة بمراقبة مدى احترام البنوك والمؤسسات المالية لألحكام القانونية لصالح المجنة المصرفية وذلك 

 .بتنظيم عمميات الرقابة عمى أساس المستندات وكذا الرقابة الميدانية
 .القواعــــــــــد االحترازية المطبقــــــة فــــــــي الــــــــجـــزائــــــــر -2

تتمثل القواعد االحترازية المطبقة في الجزائر في جممة من األنظمة التي يجب عمى البنوك والمؤسسات المالية 
 .الجزائرية احتراميا وتطبيقيا وتعمل ىذه القواعد عمى تقوية النظام المصرفي الجزائري

 . نسبتـــــــــي المــــــــــــالءة والسيـــــــــــولة2-1
يجب عمى البنوك والمؤسسات المالية اإلحتفاظ بنسبة مالءة وسيولة لتضمن سيولتيا وبالتالي مالءتيا اتجاه 

 24:المودعين وتتمثل ىاتو النسبتين في
 : نسبــــــــــة المــــــــــالءة2-1-1
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، ولكن نظرا لخصوصية البنوك في الجزائر فيما يخص التزاماتيا تجاه القطاع العمومي %8يجب أن تمثل 
 المتعمق بتثبيت 1994 نوفمبر 29 الصادر في 74-94وضعت مراحل لموصول ليذه النسبة طبقا لألمر 

 .التنظيم الحذر لتسيير البنوك والمؤسسات المالية في مادتو الثالثة
 : نسبــــــــــة الســــــــيولة2-1-2

تيدف إلى ضمان قدرة البنوك والمؤسسات المالية عمى الدفع ألصحاب الودائع في أي لحظة ومن جية أخرى 
 .إلى قياس ومتابعة خطر عدم السيولة لمبنوك والمؤسسات المالية

 .رأس المـــــــال األدنـــــــــــى لمبنــــــــوك2-2
   إن أول قاعدة متبعة في الجزائر تتعمق بالقواعد الخاصة بالوظيفة االئتمانية والتي تمزم البنوك بوضع حد أدنى 

 25:لرأس ماليا لمقيام بوظائفيا وذلك وفق قانون النقد والقرض وىي كالتالي
 مميون دج بالنسبة لممؤسسات المالية التي تقوم بكل العمميات االئتمانية ماعدا تمقي األموال من 100- 

 . من إجمالي األصول%50الجميور، وفي ىذه الحالة يجب أال تقل األموال الخاصة عن 
تمقي األموال من الجميور، عمميات ) مميون دج بالنسبة لمبنوك التي تقوم بالعمميات االئتمانية العادية 500- 

 .من إجمالي األصول%33وفي ىذه الحالة يجب أال تقل األموال الخاصة عن  (القرض، تسيير طرق الدفع
 . تغطيـــــــــــــة المخــــــــــــاطر وتـــــــــــرجيحها2-2-1

   إلمكانية تغطية المخاطر الناجمة عن نشاط البنك تضمنت قواعد الحذر نظام خاص لتقييم المخاطر 
أو خارج الميزانية  (القروض المختمفة)المحتممة من خالل ترجيح الخطر سوآءا بالنسبة لعناصر أصول الميزانية 

 تطبق عمى %100 إلى %0فتم إدراج معامالت ترجيح مستوى الخطر تتراوح من  (اإللتزامات باإلمضاء)
 .مختمف اإللتزامات حسب درجة تسديدىا وذلك وفقا لنوعية العميل وطبيعة العممية

 .نسبــــــــــة تـــــــوزيع المخــــــــاطر2-2-2
   لقد فرض بنك الجزائر عمى البنوك والمؤسسات المالية عند ممارستيا لنشاطيا العادي المتمثل في توزيع 

 %4)القروض أال تتجاوز األخطار المحتممة مع المستفيد نفسو النسب التالية من األموال الخاصة الصافية 
، وكل تجاوز (1995 ابتداءا من جانفي %25، 1993 ابتداءا من جانفي %30، 1992ابتداءا من جانفي 

 ليذه النسب يجب أن يتبعو مباشرة تكوين تغطية تمثل ضعف المعدالت الخاصة بالمالءة المالية
، 1994 ابتداءا من ديسمبر %5 ضعف معدل %10، 1995 ابتداءا من جوان %4 ضعف معدل 8%) 

، 1998 ابتداءا من ديسمبر %7 ضعف معدل %14، 1997 ابتداءا من ديسمبر %4 ضعف معدل 12%
 26.(1999 ابتداءا من ديسمبر %8 ضعف معدل 16%

 .متــــــــــــابعــــــة اإللتزامــــــــــات والتأميـــــــــن عمــــــى الــــــــــــودائع-3
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 . متــــــــــــابعـــــــة اإللتزامــــــــــات3-1
في إطار تسيير مخاطر القروض والتحكم فييا نصت قواعد الحذر عمى ضرورة المتابعة المستمرة لمقروض 

 .الممنوحة وذلك من خالل ترتيب ذمميا حسب درجة المخاطرة وتكوين المؤونات اآلزمة لكل منيا
 . التـــــــــــأمــــــين عمــــــى الـــــــودائــــــع3-2

 المتعمق بالنقد 10-90بيدف حماية أموال المودعين في حالة توقف البنك عن الدفع فإنو وبموجب القانون 
تم تأسيس  (118المادة ) المتعمق كذلك بالنقد والقرض 03-11والذي أكده األمر  (170المادة )والقرض 

 من قبل بنك الجزائر بصفتو عضو مؤسس وتعد البنوك 2003صندوق لضمان الودائع المصرفية في شير ماي 
 27.األخرى المساىمة الوحيدة في ىذا الصندوق

 . عمى المنظومة المصرفية الجزائريـــــــــة03اآلثار المحتممـــــة لتطبيـــــــــق اتفاقية بازل  -3
 غير أنو لم يطبق تعميماتيا فيما يخص ترجيح المخاطر وتطوير نماذج 2رغم جيود بنك الجزائر لمسايرة بازل 

لقياسيا ألنيا تحتاج إلى تقنيات عالية التتوفر لدى أغمب البنوك الجزائرية ليذا يحاول بنك الجزائر األخذ ببعض 
، حيث اتخذت عدة إجراءات في سبيل تييئة األرضية المناسبة لذلك 03المستجدات التي جاءت بيا اتفاقية بازل 

 : تمثمت أساسا في
 . رفـــــــــــــع الحد األدنى لرأس المال3-1

تماشيا مع تداعيات األزمة المالية وبغية تعزيز صالبة النظام المصرفي الجزائري فقد تم إصدار التنظيم رقم 
 مميار دج والمؤسسات المالية 10 القاضي برفع الحد األدنى لرأس مال البنوك إلى 2008 في ديسمبر 08-04
 . مميار دج3.5إلى 

 . فــــــــرض نسبـــــــة السيــــــولة3-2
 والمتضمن تعريف وقياس وتسيير ورقابة 2011 في ماي 04-11   عمل بنك الجزائر عمى إصدار النظام رقم 

 .خطر السيولة
 . إصدار نــــــــــــظام لمرقابــــــــــــة3-3

 والذي يمغي 2011 في نوفمبر 08-11   تم إصدار نظام لمرقابة الداخمية لمبنوك والمؤسسات المالية رقم 
 .2002 الصادر في نوفمبر 03-02أحكام النظام 

   فكميا إجراءات تدل عمى نية بنك الجزائر في تطبيق االتفاقية وىنا نتساءل عن اآلثار المحتممة ليا عمى 
 :النظام المصرفي الجزائري
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 يعني أن البنوك الجزائرية لم تطبق بعد التقنيات والطرق 2 ومن ثم بازل 1إن التأخر في تطبيق بازل * 
المتضمنة فييا وبالتالي ستجد صعوبات في التأقمم معيا عمى عكس البنوك الخاصة أين سيكون الوضع أحسن 

 . وستستفيد من خبرتيا02ألنيا فروع لبنوك أجنبية طبقت اتفاقية بازل 
 سيخفض نسبة كفاية 03إذا سممنا بالمستوى المقبول لكفاية رأس المال في البنوك الجزائرية فإن تطبيق بازل * 

رأس المال الكمية ولكن درجة اإلنخفاض ستكون في البنوك العمومية أكبر بسبب تطبيق أوزان ترجيح المخاطر 
 يزيد من قيمة المخاطر التي تدفع نسبة المالءة لالنخفاض خاصة إذا استمر عدم 03تتناسب واتفاقية بازل 

وجود ىيئة لتنقيط البنوك وسيطرتيا عمى أكبر حصة من القروض، باإلضافة إلى تعريف رأس المال وفق اتفاقية 
 يعني أن البنوك الجزائرية سوف تكون بحاجة لرؤوس أموال إضافية عمما أن ىناك فارق بين رؤوس 03بازل 

 .أموال البنوك العمومية والخاصة
قيمة الرافعة المالية في البنوك العمومية أكبر منيا في البنوك الخاصة وىذا نتيجة ميل البنوك العمومية إلى * 

توزيع القروض عمى مختمف المؤسسات خاصة العامة في إطار تمويل برامج اإلنعاش االقتصادي، بينما قروض 
 .البنوك الخاصة محدودة

 لن يكون لو األثر الكبير عمى البنوك الجزائرية ألنيا 03فرض نسبة السيولة المتضمنة في اتفاقية بازل * 
لى غاية 2002تعرف فائضا في السيولة باعتراف بنك الجزائر في مختمف تقاريره منذ سنة   والسيولة 2011 وا 

الفائضة ناتجة عن إيداع المؤسسات البترولية وادخار العائالت وفي الجانب المقابل ال توجد طمبات تمويل 
 .مكافئة وىذه الزيادة في السيولة ستغذي الضغوط التضخمية ألنيا تشكل طمبا

 خاصة تصميم نظام الرقابة الداخمية وتحسين إدارة المخاطر سيخفض نسبة الديون 03تطبيق اتفاقية بازل * 
ن كانت تتأثر بوتيرة النشاط االقتصادي حيث أن احتماالت عدم سداد القروض توداد مع  المتعثرة ىذه النسبة وا 

 .تراجع النشاط االقتصادي
 لن يكون لو أثرا كبيرا عمى تغيير نمط نشاط البنوك الجزائرية فيي ال تتعامل 03إن تطبيق مقترحات بازل * 

 28.في االبتكارات المالية، كما ـأن تعامالتيا في السوق المالي محدودة لغياب سوق مالي نشط وفعال
 

 خاتمة
إن الصناعة المصرفية وما تتطمبو من مبادئ لإلدارة والرقابة عمييا قد عرفت تطورا كبيرا خالل ربع القرن 

المنصرم حيث لعبت لجنة بازل لمرقابة المصرفية دورا رائدا في تقنين العديد من ىذه التطورات كما أن ارتفاع 
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عادة ىيكمة الخدمة المصرفية المصرفية وتزايد حدوث األزمات البنكية أثر عمى القطاع  وتعدد المخاطر البنكية وا 
 .البنكي العالمي

   وكنتيجة لما سبق ذكره قامت مجموعة العشرة بإنشاء لجنة دولية لمرقابة البنكية تقوم بوضع القواعد االحترازية 
التي يجب عمى البنوك التقيد بيا واحتراميا حتى ال تتعرض الختالالت قد تؤدي إلى إفالسيا فبعد أن تقوم ىذه 

المجنة بوضع التوصيات التي تراىا مناسبة، يقوم البنك المركزي ألي بمد بإصدار قوانين وتنظيمات يرتكز 
محتواىا عمى ىذه التوصيات أن رأى ضرورة لذلك، حيث أن إلزامية تطبيقو يتوقف أساسا عمى ضرورة وجود 

إدارة داخمية من خالل التنظيمات البنكية التي يتم إصدارىا من أىم القواعد االحترازية التي أصدرتيا لجنة بازل 
نجد معيار كفاية رأس المال حيث يعتبر ىذا المعيار الركيزة التي قامت عمييا اتفاقية بازل األولى الصادرة سنة 

 كما عرف المعيار تطورا ممحوظا في اتفاقية بازل الثانية بإضافة طرق جديدة أكثر تطورا تستعمل لقياس 1988
مدى التزام البنوك بمعيار كفاية رأس المال ونفس الشيء بالنسبة التفاقية بازل الثالثة حيث أدرجت تعديالت 

جديدة عمى مكونات رأس المال األساسي لمبنوك وطرحت معايير جديدة لرأس المال والمديونية والسيولة لتقوية 
 .قدرة القطاع المصرفي في التعامل مع الضغوطات االقتصادية والمالية وتحسن إدارة المخاطر وزيادة الشفافية

. الهوامش واالحاالت
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L’adoption des accords de bale par les banques algériennes 

- Massif Ibrahim                           -Kharroubi Mohamed 

Université el-ManarTunisie.        Université de Mascara 

Résumé :  

 

l’évolution de l’activité bancaire induite directement du processus de la 

mondialisationéconomique, dans ce cadre et pour assurer la stabilité du système bancaire 

international, le comité de bale a constitué une référence des normes prudentielles bancaire 

pour l’ensemble des pays du monde, via les conventions bale1 et bale2, bale3. 

Dans ce papier nous présentons les tentatives tardives des autorités monétaires algériennes  

de se conformer à ces normes, a partir de l’année 1991 a adopté les recommandations de 

bale1 à travers le règlement N° 09-91 et ont commencé a appliquer l’accord de bale 2 par le 

règlement N°2002-03 a mis en vigueurdès 2002,et selon le règlement Nº14-01 du 16 février 

2014 qui a montré une tendance vers 3eme accordde bale.  

 

Mots clés:Comité de bale, Bâle 1, Bâle 2, Bâle 3, Ratio de solvabilité, 

contrôle bancaire. 

 

 

Introduction : 

L'importance de l'activité bancaire est considérée comme un facteur déterminant de 

l'émergence de toute économie. Les banques sont au centre de la transmission de la politique 

monétaire et l'un des instruments les plus importants de l'État pour réaliser une 

croissance économique. Dés 1911, Schumpeter soulignait sur le rôle des banques dans la 

collecte de l'épargne et sur leur capacité de créer un financement monétaire d'appoint par la 

distribution de crédit. Ces fonctions dépassent l'intérêt particulier d'une banque puisqu'elles 

sont soutenues et favorisées par les autorités monétaires. La santé et la solidité de ces 

institutions étant un souci majeur pour les pouvoirs publics et des mesures ont été prises pour 

limiter les faillites bancaires et les réactions de panique qui peuvent en résulter. 

Les faillites bancaires se sont propagées à travers le monde et particulièrement dans les pays 

émergents. En Algérie l’accélération de mutation économique,la dérégulation bancaire, les 

avancées technologiques et les innovations financièreset la concurrence acharnéeont imposéà 

revoir sa réglementation bancaire et améliorer l’activité bancaire en vue de consolider le 

système financier à travers l’intégration desregèles prudentielles international émanant du 

comité de bale. 
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Partant de ce constat, l’interrogation principale à laquelle ce travail de recherche tente de 

répondre est la suivante:  

Comment intègrent- les banques algériennes le ratio de solvabilité debasel ? 

Cette problématique renferme un ensemble d’interrogations ou des questions ou auxquelles 

nous nous devons  y répondre à travers le contenu de la communication et qui sont les 

suivantes : 

- Quelles sont les exigences d’une règlementation prudentielle internationale des banques et 

quelle est l’évolution de l’accord de bale ?   

- Quel est l’impact de la règlementation bancaire du Bale3 ? 

- Quel est la réalité d’adoptiondu ratio de solvabilité desrègles baloise par les 

banquesAlgériennes ? 

1-Les exigences d’une réglementation prudentielle bancaire internationale 

Dans l’économie mondiale, la majorité des secteurs bancaire et les marchés financiers a été 

menacé par certains types des risques (politique, financier, systémique) accompagnée par 

vague des faillites.Les  travaux des économistes sont montré que les banques défaillantes sont 

celles qui ont accumulé des prêts de mauvaise qualité, et qui sont caractérisées par une 

insuffisance des fonds propres. Par ailleurs, il existe plusieurs facteurs qui ont favorisé la 

prévision de cette défaillance à savoir : un environnement macro-économique dégradé, une 

croissance excessive de la masse monétaire, un ralentissement de la croissance économique. 

Sur l’aspect micro-économique, la règlementation s’impose pour protéger les déposants qui 

ne peuvent avoir les informations et les moyens nécessaires pour superviser leur banque. De 

même qu’elle vise à faire face contre le problème d’asymétrie d’informations, et sur l’aspect 

macro-économique, la réglementation vise à  réaliser la stabilité et la sécurité du système 

bancaire demaintenir la crédibilité du système de paiement, à éloigner le risque systémique, 

qui se traduit par la propagation d’une défaillance d’un établissement de crédit vers d’autre et 

conduit ainsi à un effondrement du système financier entrainant par la suite une crise 

bancaire. La solution proposée est  donc le développement du contrôle prudentiel qui sera 

entrepris suite à l’inquiétude des autorités de contrôle quant à la bonne maitrise des risques 

bancaires surtout ceux de crédit. 

1- L’évolution de la réglementation prudentielle internationale des banques  

1-1La création du comitéde Bale 



  جامعة املدية  

انعكاسات ثكيف املؤسسات املالية مع مؤشرات املالءة على الاستقرار املالي :ل  حولامللتقى العلمي الدولي الخامس

 ل2018 أكتحبر 24/25 يحمي ،في الجزائر

208 
 

E-mail :Col.isstf@univ-medea.dz     
Site :  www.univ-
medea.dz/ar/ldld 

 

المذيت-كليت العلوم االقتصاديت والعلوم التجاريت وعلوم التسيير  

Tel/Fax : 00213.25.78.52.96 

 

Le Comité de Bale sur le Contrôle Bancaire (CBCB) a été créé en 1974, à l’initiative du G-10, 

à lasuite de la faillite de la banque allemande Herstatt. L’objectif était d’édicter des règles 

prudentielles devant s’appliquer à l’ensemble des banques ayant une activité internationale 

significative. Dansles années 1980, certains membres (notamment américains et britanniques) 

du CBCB se sont inquiétés de la croissance frénétique des totaux de bilans des banques 

japonaises, notoirement sous-capitalisées et bénéficiant de la garantie implicite de l’Etat 

japonais en cas de faillite. Afin d’améliorer la stabilité du système bancaire international, et 

de supprimer les distorsions de concurrence entre pays, le CBCB a formulé en 1988 un 

ensemble de règles prudentielles connuessous le nom de premiers accords de Bâle, et 

communément appelés Bâle. 

Le comité de Bâle applique son activité dans le cadre de la BRI (Banque des 

Règlements Internationaux).Sa première réalisation a été la naissance de l’accord de Bâle 

« Ratio Cooke » en 1988.a effectué une première étape vers la standardisation internationale 

des exigences minimales des fonds propres des institutions bancaire. 

1-2 L’accord de Bâle 1 ‘Ratio Cooke’  

 Les premiers travaux Comité aboutissent à la publication, en 1988, d'un accord sur un ratio 

international de solvabilité "ratio Cooke", du nom de l'instigateur du Comité. Ce ratio est au 

cœur des accords dits ’Bâle 1’ et constitue un élément fondateur de la régulation bancaire : 

chaque risque doit comprendre un certain montant de fonds propres pour assurer la sécurité 

globale du marché et minimiser les risques de nature systémique en évitant « l'effet domino » 

𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 𝐶𝑜𝑜𝑘𝑒 =
𝐹𝑜𝑛𝑑𝑠  𝑝𝑟𝑜𝑝𝑟𝑒𝑠  

𝑅𝑖𝑠𝑞𝑢𝑒𝑠  
> 8% 

1-2-1 Les éléments constitutifs des fonds propres:se compose de deux catégories : 

A-Les fonds propres réglementaires de base : sont constitués du capital  et les 

réserves publiées doivent représenter au moins 4% des risques pondérés de la banque. 

B- Les fonds propres complémentaires : sont constitués par les réserves non 

publiées, les réserves de réévaluation, les provisions générales pour créances douteuses, les 

instruments hybrides de dettes et de capital et les dettes subordonnées à terms(les dettes dont 

le remboursement n’intervient qu’apres celui de toutes les autres dettes). 
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1-2-2 Système de pondération des risques :Certains engagements de crédit ont été 

pondérés :  

- Créances sur le secteur privé ou sur les banques hors l’OCDE :à100%. 

- Les crédits garantis par une hypothèque : à 50 %. 

- Actifs en cours de recouvrement, organisme international ou Etat non-OCDE: à 20%. 

- Etat OCDE (contrepartie) : à 0%. 

Bale1 a constitué la premiére réponse internationale aux de fonds propres des banques mais 

son approche est plus quantitative que qualitative, il a été modifié pour tenir compte des 

évolutions mais les crises ont conduit en 2004 à un nouvel accord ‘Bâle 2’. 

1-3L’accord de Bâle II (2004) 

Suite aux grandes crises du système bancaire international des années 90 et les grandes 

faillites de la banque anglaise ‘Barings1995’ et la societe d’electricite ‘Enron’ en 2001, et 

l’entreprise de télécommunication ‘Worldcom’ en 2002, ce qui a conduit à fixer des nouvelles 

règles par comité de bale ; D’où l’apparition du nouvel accord en 2004 appelé par Bâle2. Elles 

se traduisent notamment par la mise en place d’un nouveau ratio de solvabilité, il s’agit de 

ratio McDongough qui remplacera le ratio Cooke. 

L’accord de bale2 consiste en trois piliers. Le premier vise à approfondir les exigences de 

fonds propres établis initialement par Bâle I (1988), le deuxième installe une surveillance sur 

l’adéquation des fonds et le processus d’évaluation du risque et le troisième cherche à 

encourager la discipline du marché et l’emploi de bonnes pratiques bancaires en demandant 

aux entités la diffusion de l’information bancaire. (Basel Committee on Banking Supervision, 

2009) 

Ainsi, le nouveau  ratio de solvabilité ‘Mc Donough’  s’écrit de la manière suivante :  

𝒓𝒂𝒕𝒊𝒐 𝑴𝒄𝑫𝒐𝒏𝒐𝒖𝒈𝒉 =
𝑭𝒐𝒏𝒅𝒔 𝒑𝒓𝒐𝒑𝒓𝒆𝒔 𝒓é𝒈𝒍𝒆𝒎𝒆𝒏𝒕𝒂𝒊𝒓𝒆𝒔 

𝑹𝒊𝒔𝒒𝒖𝒆 𝒅𝒆 𝑪𝒓é𝒅𝒊𝒕+𝑹𝒊𝒔𝒒𝒖𝒆 𝒅𝒆 𝒎𝒂𝒓𝒄𝒉é+𝑹𝒊𝒔𝒒𝒖𝒆 𝒐𝒑é𝒓𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏𝒏𝒆𝒍
> 8% 

1-3-1Les trois piliers de la régulation bancaire bale2 : L’accord de Bâle II repose 

sur trois piliers qui se consolident mutuellement pour consolider la sécurité et de la 

stabilité du système financier. 
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Source :Frédiricvisnovsky, Bale1,2,3 ….. de quoi s’agit-il ?, sémenaire national des 

professeurs de BTS banque Conseiller de clientele, banque de France grenoble, janvier 2017. 

A- Les exigences  minimales de fonds propres:Ce premier pilier concerne la 

modalité de calcul des exigences minimales des fonds propres relatives aux risques encourus 

par les établissements financiers. Parmi les nouveautés, il y a le signal de la prise en compte 

des risques opérationnels et des risques de marché, en complément du risque de crédit.La 

mesure de ces risques est profondément modifiée à la fois par sa précision (introduction de la 

notation), par l’étendue des risques pris en compte (inclusion du risque opérationnel) et par 

l’adoption de méthodologies différenciées (des approches d’évaluation). 

B- surveillance par les autorités de supervision : Le deuxième pilier est la 

surveillance prudentielle vise non seulement à garantir que les banques disposent de fonds 

propres adéquats pour couvrir l’ensemble des risques liés à leurs activités, mais également à 

les inciter à élaborer et à utiliser de meilleures techniques de surveillance et de gestion des 

risques.Pour ce faire, l’autorité de contrôle prudentiel doit : 

-Valider les méthodes statistiques employées par la banque dans le cadre du 

pilier1(back-testing). 
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-Tester la solidité des fonds propres en s’assurant que ceux-ci sont suffisants pour 

supporter une crise économique(stress-tests). 

Les bonnes pratiques du pilier 2 concernent : 

- La qualité des fonds propres et la politique de provisionnement. 

- Le niveau de diversification du portefeuille. 

- L’efficacité de la gestion de la liquidité. 

- La qualité de l’allocation des fonds propres. 

- La qualité de l’organisation interne du contrôle des risques. 

Processus de surveillance prudentielle :Durant une certaine période, le pilier 2 a été 

considéré en tant que la part la moins commentée de la réforme bâloise. Ainsi, la publication 

des données détaillées (qualitatives et quantitatives) a pour but de compléter le rôle des 

superviseurs de contrôle tout en garantissant une discipline de marché efficace. Elle est 

disponible au public sur la structure des fonds propres, les risques et la méthode de leur 

gestion. Ainsi, le déroulement de ces pratiques doit être transparent et uniformisé aux 

intervenants par la publication des états financiers. 

 Pour le risuqe de credit, l’approche standard donne la possibilité de mesurer le risque 

de la contrepartie par les notes allouées par les agences de notation et le système internes  

C-Transparence et discipline de marché(exhaustivité de 

l’information) :L’objectif de ce pilier est de mener les banques à publier le maximum 

d’information possible sur leurs opérations afin que les acteurs du marché puissent évaluer les 

risques pris par les banques. Cette évaluation tournera essentiellement sur les caractéristiques 

et le niveau de fonds propres détenus, l’exposition au risque ainsi que les processus utilisés 

pour l’évaluation des risques.La finalité est d’établir plus de transparence dans les 

agissements des banques, pour influencer leur comportement vers une démarche plus 

prudente qui vise à garantir la protection de l’argent des déposants.ce pilier favorise le 

renforcement de la discipline financière en matière de transparence. Par la suite, cette dernière 

se transforme en une exigence primordiale aux opérations bancaires saines afin d’assurer un 

pouvoir de contrôle et de sanction. 
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A cet égard, cet outil complémentaire, la discipline de marché, permet d’éradiquer les 

mauvaises conséquences que peuvent influer sur les banques (Aléa moral, restriction).Ce 

point de vue a été partagée par plusieurs auteurs, qui ont indiqué dans leurs articles que le 

3éme pilier doit améliorer la transparence des pratiques bancaires, qui présente une solution 

pour la surveillance des établissements bancaires par les acteurs de marché. Donc, cette 

amélioration apporte des profits pour les banques, les investisseurs et d’une manière générale 

pour le système bancaire. 

1-4L’accord de bale03 

L’accord de bale deux a été juge insuffisant, il est montre l’inégalité excessive entre le 1er 

pilier et le reste des piliers. Ce déséquilibre a été, par conséquent, suite aux exigences limitées 

des capitaux, et aussi à cause du manque d’une discipline réglementaire dans les 2éme et 

3éme piliers.  

L’accords de bale3 font suite aux insuffisances de la règlementation prudentielle mises en 

évidence par la crise des subprimes. Le cadre dans lequel s’inscrivent ces accords est assez 

novateur puisqu’une dimension macro-prudentielle est introduite. Si cette nouvelle 

réglementation vise à pallier leslacunes en matière de réglementation, il faut souligner que ces 

insuffisances sont de diverses natures. 

La crise des subprimes a mis en évidence des failles : un manque de liquidité, une 

règlementation inexistante pour les établissements d’importance systémique, des fonds 

propres de moyenne qualité, une pro-cyclicité importante sont les principales lacunes de la 

règlementation élaborée dans les précédents accords. La surveillance prudentielle n’a pas été 

menée sérieusement si bien que les autorités n’ont pu identifier une accumulation des risques 

sur les marchés financiers.   

Sur le plan bancaire, les comportements irresponsables des banques sont aussi mis en cause. 

Orléan(2009) qualifie même la myopie des investisseurs, incapables d’imaginer la possibilité 

d’un retournement des prix, d’ "aveuglement au désastre". En effet, il faut comprendre que 

l’éclatement de la bulle immobilière a conduit à la baisse des prix immobiliers la plus 

importante depuis les années 1930. Orléan(2009) souligne la position rationnelle et 

complètement informée des investisseurs 
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La bulle immobilière du marché américain éclate au second semestre 2006 et la crisedes 

subprimes est déclarée durant l’été 2007 avec, entre autres, l’insolvabilité de 2 

grandesbanques allemandes, l’IKB Bank et la Sachsen-Landesbank, dont on soupçonnait 

l’expositionà des prêts subprimes. Le rapport trimestriel de la BRI(2007) récapitule les 

différentesdates clés qui ont conduit à la crise. 

cette crise a mis en lumière le risque de liquidité qui a conduit le comitéà y consacrer un volet 

particulier dans les accords de Bâle III. En effet, les difficultésrencontrées par les banques 

dotées d’un niveau de fonds propres suffisant durant la criseont révélé l’importance de la 

liquidité. Selon le comité, la crise s’ajoute à la bon pratiquede gestion saine du risque de 

liquidité, ce qui le conduit à énoncer des Principes de sainegestion et de surveillance du risque 

de liquidité(2008) qui visent à formuler des recommandationssur le suivi et la gestion du 

risque de liquidité. L’objectif est de renforcer larèglementation bancaire sur le plan des fonds 

propres mais aussi de la liquidité tout enpromouvant la solidité des banques. Ce nouveau 

dispositif doit permettre de tenir comptedes chocs dus aux tensions financières et 

économiques et d’éviter un risque de répercussionsur la sphère réelle. Le comité définit 2 

normes minimales pour la liquidité de financementqui doivent répondre à deux objectifs 

A- La solidité des banques à court terme face au risque de liquidité : le comité a mis apoint 

une mesure (le ratio de liquidité à court terme(LCR)) permettant aux banques dedisposer 

d’assez de liquidités pour faire face à une crise d’un mois. 

B– La résilience des banques à long terme : elle peut être favorisée par l’utilisation desources 

financières structurellement stables et le recours au ratio structurel de liquiditéà long terme 

doit permettre d’évaluer la viabilité de la structure des échéances. 

Ces deux instruments doivent être obligatoirement mis en place respectivement au 

01/01/2015et au 01/01/2018 mais la tension sur les marchés financiers devrait conduire à une 

applicationplus rapide. Les objectifs complémentaires des normes minimales doivent 

permettreaux banques de surmonter les chocs sur la liquidité. Le comité souligne l’importance 

d’uneapplication homogène de ces normes, ce qui le conduit à fixer des paramètres. Qui 

restent à la discrétion des autorités qui doivent satisfaire aux exigencesde transparence et de 

simplicité dans la définition de ces différents paramètres 
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1-4-1 Les principaux objectifs de Bâle 3 :Bâle3 vise principalement à: 

- ratio de liquidité à court terme :d’actifs liquides dit de haute qualité et non grevés 

qui peuvent être directement convertisen liquidité de telle sorte à couvrir ses besoins en 

liquidité sur une période de 30 joursde crise. La période de crise est définie par les autorités 

prudentielles, elle offre un tempsde réflexion et d’actions aux organes de direction et aux 

responsables prudentiels pourapporter des solutions. Le LCR est donné par : 

LCR = 
Encours  d’actifs  liquides  de  haute  qualité

Total  des  sorties  nettes  de  trésorerie  sur  les  30 jours  calendaires  suivants
 

- Ratio structurel de liquidité à long terme :Ce ratio est complémentaire au ratio de 

liquidité à court terme. Son objectif est d’amener les banques à soutenir leurs actifs avec des 

dettes stables, c’est à dire des dettes qui ne devront être remboursées qu’à long terme. Pour 

cela, il limite le recours des banques aux fonds de court terme et encourage la détention de 

fonds de long et moyen terme, etSon calcul se fait avec la formule suivante : 

Montant  du  financement  stable  disponible

Montant  du  financement  stable  exigé
> 100% 

- Ratio de levier : Un ratio de levier a été conçu par le Comité afin de réguler l’effet de 

levier au bilan et hors bilan qui avait été accumulé par les banques. Pendant la crise, l’effet de 

33 levier a fortement diminué lorsque le marché s’est retourné et que les investisseurs ont 

voulu récupérer leurs investissements en prévention des pertes futures.De leur côté, les 

banques doivent répondre aux investisseurs avec leurs fonds propres. Ceci affaibli de manière 

importante leurs conditions financières amenant quelques-unes à diminuer l’offre de crédit et 

d’autres à la faillite. 

Afin de prévenir ces effets graves sur les banques, le Comité développe le ratio de 

levier. Ce ratio cherche à protéger les banques des effets issus de la diminution du levier en 

période de crise telles que l’amoindrissement des fonds propres et la pression baissières sur 

les prix des actifs. 

En n’étant pas basé sur le risque, le ratio de levier est simple à utiliser et complète la mesure 

du niveau de fonds propres requis. Il vise à limiter le montant de dettes détenues par les 

banques pour financier leurs opérations de crédit par rapport à leurs fonds propres 
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Ratio de solvabilité bancaire selon bale3 (l’exigence du fonds propres) :Les 

banques se doivent d’être d’une grande solidité financière compte tenu des effets d’une faillite 

éventuelle d’une banque sur la stabilité de tout le système financier et, au-delà, de l’économie 

tout entière. 

La crise de 2007/2008 a montré les insuffisances des règles concernant les ratios de 

solvabilité. D’une part ils ont été contournés par les banques dans le cadre de la titrisation. 

D’autre part ils se sont avérés insuffisants pour limiter l’effet de levier des banques et des 

prises de risques excessives de leur part.Le Comité de Bâle de la BRI, a adopté le 12 

septembre 2010 de nouvelles règles concernant les fonds propres des banques (règles dites de 

Bale III). L’accord a été avalisé par les chefs d’Etat et de gouvernement lors de la réunion du 

G20 à Séoul, les 11 et 12 novembre 2010. Le minimum de fonds propres que les banques 

doivent détenir a été relevé. 

L’exigence minimale de fonds propres réglementaires (Tier 1 et Tier 2) en regard des risques 

pondérés reste inchangée et égale à 8 %. Toutefois, le ratio minimal de fonds propres durs 

(CoreTier 1) est porté de 2 % à 4,5 % du total des risques pondérés. En outre, un « coussin de 

sécurité » égal à 2,5 % est institué dans lequel les banques pourront puiser en cas de 

difficultés de sorte qu’elles puissent conserver un niveau de capital minimum. 

Aussi, le ratio « CoreTier 1 » minimal est-il fixé à 7 %  (contre seulement 2 % sous Bâle II) et 

le ratio de solvabilité minimal passe de 8 % à 10,5 %. 

Bâle III impose également au secteur bancaire la constitution d’uncoussin contra-cyclique, 

une sorte de « matelas de sécurité » que les banques alimenteront en phase d’expansion 

économique, et dans lequel elles pourront à l’inverse puiser en cas de récession. 

L’alimentation de ce coussin est toutefois laissée à l’appréciation des régulateurs nationaux. 

Des exigences en matière de coussins spécifiques pour les établissements d’importance 

systémique sont aussi prévues. À ce titre, les Etats membres de l’Union européenne devront 

instaurer progressivement à partir du 1er janvier 2016 descoussins « de risque 

systémique » de 1 à 3,5 % des fonds propres de base en regard de l’ensemble des risques 

pondérés pour ces établissements. Le niveau de ce coussin pourra même atteindre 5 % des 

expositions nationales pondérées. 

Synthèse de l’exigence de fonds propres de Bâle 3 

En % des actifs pondérés du 

risque 

CoreTier 

1 

Tier 1 

supplémentaires 

Tier 

2 

Total fonds 

propres 

Minimum 4,5 1,5 2 8 

Coussin de sécurité 2,5 – – 2,5 

Total minimum 7 1,5 2 10,5 

Coussin contra-cyclique – 0 à 2,5 – 0 à 2,5 

Coussin risque systémique – 0 à 5 – 0 à 5 

https://www.lafinancepourtous.com/decryptages/marches-financiers/produits-financiers/titrisation/


  جامعة املدية  

انعكاسات ثكيف املؤسسات املالية مع مؤشرات املالءة على الاستقرار املالي :ل  حولامللتقى العلمي الدولي الخامس

 ل2018 أكتحبر 24/25 يحمي ،في الجزائر

216 
 

E-mail :Col.isstf@univ-medea.dz     
Site :  www.univ-
medea.dz/ar/ldld 

 

المذيت-كليت العلوم االقتصاديت والعلوم التجاريت وعلوم التسيير  

Tel/Fax : 00213.25.78.52.96 

 

Total global 7 1,5 à 9 2 10,5 à 18 

 

D’autres ratios complémentaires devraient également être appliqués progressivement. Ils 

visent à limiter le levier d’endettement des banques et à garantir qu’elles détiennent en 

permanence des liquidités suffisantes de façon à faire face à un blocage éventuel du marché 

du crédit interbancaire. Un renforcement supplémentaire des fonds propres exigés 

s’appliquerait aux grandes banques dont la faillite éventuelle entrainerait un risque 

systémique. 

Dans l’Union européenne, les nouvelles règles conformes aux décisions sont entrées 

progressivement en vigueur depuis 2013. La plupart sont introduites progressivement afin de 

donner aux banques et aux entreprises d’investissement le temps de s’adapter. Elles ne 

prendront pleinement effet qu’à compter de 2019. 

La réglementation prudentielle est prise entre des exigences contradictoires. Si elle est 

suffisamment contraignante pour limiter les prises de risques, elle augmente le coût en capital 

de l’activité bancaire ce qui rend le crédit plus cher et pèse négativement sur la croissance. 

Mais elle doit aussi s’assurer que l’invention de nouvelles pratiques financières ne vienne pas 

la rendre aussi efficace que la ligne Maginot. En effet une réglementation peu restrictive laisse 

la porte ouverte aux prises de risques excessives et aux crises financières à répétition. 
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Les annonces du Comité de Bâle ont fait de ce point de vue l’objet d’appréciations 

contradictoires. Les banques ont notamment insisté sur les effets de renchérissement et de 

restriction des crédits. Jamie Diamon, le PDG de la grande banque américaine JP Morgan a 

pour sa part pris position le 11 septembre 2011 contre l’application des règles de Bale III aux 

Etats Unis. 

2- L’impact de Bâle III sur le secteur bancaire et sur le financement de 

l’économie 

Si la mise en œuvre des accords de Bâle III se traduira par une hausse sensible des besoins en 

fonds propres des banques, son impact sur la distribution du crédit aux entreprises non 

financières et sur la croissance économique est plus difficile à cerner. 

2-1 L’impact sur les fonds propres des banques : La réforme engagée, de par le 

renforcement des niveaux de fonds propres pondérés des risques qu’elle prévoit, aboutit 

mécaniquement à imposer au secteur bancaire une mobilisation massive de capitaux. 

Plusieurs études ont été conduites à ce sujet, notamment sur le secteur bancaire européen. 

Bien qu’elles avancent des chiffres différents, toutes concluent à des besoins en fonds propres 

substantiels. Ainsi, selon une étude publiée par Mc Kinsey&Company en avril 2010, 700 

milliards d’euros devaient être mobilisés à cette date par l’ensemble des banques européennes 

pour respecter la seule norme établie par le ratio d’adéquation des fonds propres (CoreTier 1 

et Tier 1) dont 200 milliards d’euros pour les16 premiers groupes bancaires européens. En 

2011, l’Institute of International Finance, qui représente l’industrie financière mondiale, 

estimait à quelque 1300 milliards de dollars le coût du passage à Bâle III pour le secteur 

bancaire. 

Plus récemment, dans le cadre de son exercice de suivi des accords de Bâle III et à partir des 

données arrêtées au 31 décembre 2012, le Comité de Bâle chiffrait à environ 115 milliards 

d’euros le besoin total de fonds propres des 101 grandes banques mondiales actives à 

l’international pour assurer le respect d’un ratio de CoreTier 1 de 7 % (ratio minimum + 

coussin de sécurité) à l’horizon 2019. En l’espace d’un an, ce besoin a reculé d’environ 83 

milliards d’euros sous le double effet d’un accroissement des fonds propres, via un effort de 

recapitalisation, et dans une moindre mesure, d’une réduction des actifs pondérés. 



  جامعة املدية  

انعكاسات ثكيف املؤسسات املالية مع مؤشرات املالءة على الاستقرار املالي :ل  حولامللتقى العلمي الدولي الخامس

 ل2018 أكتحبر 24/25 يحمي ،في الجزائر

218 
 

E-mail :Col.isstf@univ-medea.dz     
Site :  www.univ-
medea.dz/ar/ldld 

 

المذيت-كليت العلوم االقتصاديت والعلوم التجاريت وعلوم التسيير  

Tel/Fax : 00213.25.78.52.96 

 

Le coût des fonds propres des banques :Afin d’accroître leurs fonds propres, les banques 

doivent faire appel aux marchés financiers, soit pour augmenter leur capital (il y a alors 

émission d’actions nouvelles), soit pour proposer des titres hybrides répondant aux exigences 

de la réglementation Bâle III.Or, les investisseurs souhaitent obtenir une rémunération 

suffisante pour accepter d’investir dans les actions ou des titres hybrides dont les 

caractéristiques se rapprochent des actions et qui sont par conséquent plus risqués que 

d’autres titres financiers émis par d’autres émetteurs (comme les obligations d’État). Il faut 

donc que les banques accordent un retour sur investissement attractif aux investisseurs. En 

2013, le coût des actions pour les banques européennes (frais d’émission et dividendes versés 

sur les actions nouvelles) était de l’ordre de 10 % de la valeur du capital émis. Les titres 

hybrides répondant aux critères de Bâle III présentent eux aussi des rendements très élevés, 

proches de ceux des actions. 

2-2 l’impact sur le financement de l’économie : Les effets cumulés des nouvelles normes de 

solvabilité et de liquidité pourraient aboutir à contracter l’offre de crédit bancaire ce qui, 

compte tenu de l’importance de cette source de financement pour l’économie européenne, 

pourrait se révéler néfaste à la croissance du Vieux Continent. 

-Une contraction de l’offre de crédit aux PME et aux ETI La définition plus restrictive des 

fonds propres durs ainsi que le durcissement des normes des ratios rapportant les fonds 

propres réglementaires aux risques pondérés pourraient, selon certains économistes, conduire 

 les banques à réduire leur exposition aux risques pondérés les plus élevés, et donc les plus 

consommateurs de fonds propres, au premier rang desquels se situent les crédits aux petites et 

moyennes entreprises (PME) et aux entreprises de taille intermédiaire (ETI). 

En outre, le ratio de liquidité de court terme, qui vise à s’assurer que les banques disposent de 

suffisamment d’actifs liquides sur une période de 30 jours incite les établissements de crédit à 

acquérir de la dette souveraine plutôt que de la dette « corporate », plus risquée et moins 

liquide.De même, le ratio de liquidité de long terme oblige les banques à disposer de 

ressources longues alors que leur métier traditionnel s’exerce justement à travers leur rôle de 

transformation (les banques accordent essentiellement des prêts à moyen long terme mais 

elles se financent à court terme via les dépôts, la collecte d’épargne liquide ou le recours au 

marché monétaire). De fait, le coût de leurs ressources devrait s’accroître et leur rôle 

d’intermédiation se réduire. Selon ce scénario, les banques seraient ainsi amenées à répercuter 

la hausse du coût de leurs refinancements sur les taux des crédits qu’elles octroient aux 

particuliers ou aux entreprises. 

Une étude réalisée par l’agence de rating Fitch sur la période décembre 2010 – décembre 

2012 montre que ces craintes pour le financement bancaire des entreprises européennes sont 

fondées. En effet, elle met en évidence le fait que sur la période observée, les seize grandes 

banques européennes considérées comme d’importance systémique ont accru leur exposition 

totale à la dette souveraine de quelque 550 milliards d’euros (ce qui correspond à une 

https://www.lafinancepourtous.com/outils/dictionnaire/petite-et-moyenne-entreprise-pme/
https://www.lafinancepourtous.com/outils/dictionnaire/entreprise-de-taille-intermediaire-eti/
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croissance de 26 % de leurs engagements sur ce type de contrepartie) alors que, dans le même 

temps, elles ont réduit leur exposition au secteur des entreprises de 440 milliards d’euros (soit 

une baisse de 9 % de leurs engagements à ce titre). Fitch indique ainsi que « si Bâle III vise à 

renforcer les capitaux propres et la liquidité des banques, ces nouvelles règles pourraient 

créer des effets potentiels collatéraux non souhaités, notamment si elles conduisent à une 

réduction du crédit disponible pour certains secteurs« . 

- qui ne fait pas consensus :Toutefois, une autre étude publiée par le FMI en septembre 2012 

( Estimating the Costs of Financial Regulation) conclut à un impact à long terme assez 

modeste de la mise en œuvre des réformes de Bâle III sur la hausse des taux d’intérêt des 

prêts bancaires aux Etats-Unis, en Europe et au Japon. D’après leurs calculs, les auteurs 

estiment cette hausse moyenne à respectivement 28, 17 et 8 points de base. Selon eux, les 

nouvelles normes réglementaires entraîneront une hausse des coûts opérationnels des banques 

mais celles-ci seront en mesure d’y faire face en réduisant leur charges (ce qui passerait par 

des baisses d’effectifs, notamment) de sorte que la disponibilité du crédit bancaire pour 

financer l’économie ne devrait pas en être beaucoup affectée. 

Dans le cas de la France, un processus de désintermédiation a déjà été enclenché par les 

grandes entreprises et les ETI qui ont de plus en plus recours au marché (boursier ou 

obligataire) pour financer leurs activités, profitant de conditions de coûts et de durée plus 

intéressantes que celles proposées par les banques. Pour les PME en revanche, le recours au 

crédit bancaire reste incontournable car elles n’ont pas accès aux marchés financiers. Aussi, 

afin d’éviter que leur financement ne soit contraint par une trop forte hausse des taux en cas 

de reprise économique, plusieurs initiatives récentes ont vu le jour, tel le lancement du PEA-

PME ou le projet de collatéralisation des créances privées. L’objectif : permettre aux banques 

d’émettre des obligations garanties par des créances privées de façon à réduire le coût de leurs 

emprunts. 

2-3 les impacts Bâle 3 sur la liquidité des banques : La crise financière que nous 

connaissons ces derniers mois s’est matérialisée non pas par une crise du crédit mais par une 

très grande difficulté des établissements de crédit à se refinancer sur le marché – critère de la 

liquidité des banques qui n’était pas pris en compte dans la surveillance prudentielle au niveau 

européen. 

En réaction aux difficultés rencontrées par les établissements bancaires pour se refinancer sur 

les marchés dès 2008, le Comité de Bâle a proposé l’introduction d’un ratio de liquidité à 

court terme (LiquidityCoverage Ratio) et à long terme (Net Stable Funding Ratio). Ces 

ratios sont prévus pour mesurer la résistance des banques en cas de retrait massif des dépôts. 

L’une des conséquences directe de la mise en place de ces ratios est l’analyse exhaustive des 

portefeuilles d’actifs des établissements pour l’optimisation de ses ratios de liquidité 

règlementaires ce qui va impliquer une revue des stratégies des établissements de crédit.  

http://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2012/sdn1211.pdf
https://www.lafinancepourtous.com/outils/dictionnaire/point-de-base/
https://www.lafinancepourtous.com/outils/dictionnaire/pea-pme/
https://www.lafinancepourtous.com/outils/dictionnaire/pea-pme/
https://www.lafinancepourtous.com/outils/dictionnaire/collateralisation/
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Le ratio de liquidité à court terme (LCR) :Le ratio de liquidité à court terme a pour but de 

permettre aux banques de posséder des actifs liquides de haute qualité pour résister à une crise 

de liquidité idiosyncratique ou systémique sur un mois. Pour le calculer, le stock d’actifs 

liquides de haute qualité est divisé par les sorties nettes au cours des 30 prochains jours 

calendaires. Les actifs hautement liquides correspondent aux actifs de niveau 1 (cash, réserves 

au niveau de la banque centrale…) et de niveau 2 (les obligations sécurisées notées AA- ou 

plus et les actifs avec 20% de pondération au risque). 

Le ratio structurel de liquidité à long terme (NSFR) :Le ratio structurel de liquidité à long 

terme est un ratio permettant aux banques de faire face au risque de liquidité sur le long 

terme. Il est calculé en divisant le montant du financement stable disponible par le montant du 

financement stable exigé. Il peut alors être défini comme la proportion d’actifs à long terme 

financés par un financement à long terme ou stable. Le financement stable disponible 

concerne la part du capital et du passif dont l’échéance est supérieure à un an. Le financement 

stable requis correspond aux différents actifs détenus par la banque concernée, y compris ceux 

de son exposition hors bilan. Par conséquent, avec le ratio structurel de liquidité à long terme, 

les régulateurs veulent inciter les banques à maintenir un profil de financement stable par 

rapport à la composition de leurs actifs et de leurs activités hors bilan. Le ratio structurel de 

liquidité à long terme oblige ainsi les banques à utiliser des sources de financement stables 

dans l’optique de réduire la probabilité de perturbation des sources de liquidités régulières de 

la banque, ce qui est censé réduire la probabilité de faillite. 

Il vise également à réduire le recours excessif au financement de gros à court terme. Les 

banques peuvent en effet être incitées à élargir leurs bilans très rapidement. Pour cela, elles 

peuvent s’appuyer sur un financement de gros à court terme bon marché. Et pourtant, une 

augmentation rapide de la taille du bilan peut affaiblir leur capacité à répondre aux chocs de 

liquidité. 

En plus de la source de financement traditionnelle qu’utilisent les banques (dépôts à vue), 

elles utilisent aussi Le financement de gros. Cette source de financement correspond 

essentiellement pour les banques américaines, aux federalfunds (fonds fédéraux), 

foreigndeposits (dépôts étrangers) et brokereddeposits (dépôts effectués par un courtier). Ces 

types de financement sont le plus souvent de court terme. Du coup, une banque fortement 

dépendante de ces types de financement peut facilement faire face à un problème de liquidité 

si elle est perçue comme risquée ou peu capitalisée. 

3- Les banques algériennes etles accords de bale  

L’adoption des règles internationales des banques  en Algérie est basée initialement sur le 

respect de ration de solvabilité ‘cook’ mise en place lors des accords de bale1. et le respect du 

deuxième ratio de solvabilité macdonoughétabli par bale2.l’application de ces accords de bale 

s’avère difficile pour les banques exerçant en Algérie qui manifeste des lacunes tant au niveau 

administratif qu’au niveau du contrôle et de la gestion des risques surtout avec les 
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changements et les blocs économiques internationaux.Pour faire face, l’Algérie se trouve dans 

la nécessité d’adopter les normes de la réglementationinternationale Basel afin de consolider 

le système bancaire contre les différents chocs 

3-1 Bale1 et les banques algériennes : Les premières essaies des autorités monétaires 

algériennes pour se conforme aux recommandations du comité de bale à travers: 

 

Règlement N°90-01 du 04 juillet 1990 relatif au capital minimum des banques et 

l’établissement financier exerçant en Algérie qui exige sur les banques algériennes 

d’augmenter le capital social minimum à 500millionDA. 

 

Règlement N°91-09 du 14aout 1991fixant les prudentielles de gestion des banques et 

établissement financiers porte les articles suivants : 

 

Art01:Ce règlementa fixé les règles que les banques doivent adopter en matière de division et 

couverture des risques, de classement de creances par degré de risque encouru, de contitution 

de provisions et d’incorporation des intérêts courus sur les créances dont le recouvrement 

n’est pas assuré. 

 

Art02: il a contient sur le fond propre minimum exigé, Selon les principes du comité de bale 

chaque banque est tenu de respecter: 

a) un rapport maximum entre ensemble des risques qu’il encourt du fait de ses opérations 

avec un même bénéficiaire et le montant de ses fonds propres net. 

b) un rapport maximum entre une part l’ensemble des risques qu’il encourt du fait de ses 

opérations avec des bénéficiaire ayant recu pour chacun d’entre eux des concours superieur à 

une certaine proportion des fonds propres nets. 

c) un rapport minimum entre le montant de ses propres  nets et celui de l’ensemble des risques 

qu’il encourt du fait de ses opérations. 

 

Art03: le calcul des fonds propres selon le règlement 91-09,Il entendre ce qui suivant: 

(Le capital social, les réserves ‘hors réserve de réévaluation’ les provisions à caractère de 

réserve, le rapport à nouveau) diminués (de la part non libérée du capital social, des non 

valeurs, des résultats négatifs en instance d’affectation, de l’insuffisance de provisions pour 

risque-crédit telle qu’évaluée par la banque d’algérie. 

Art04: ce article abord les risqués encourus. 

Par risques encouru, il faut entendre les éléments suivant : 

- les crédits à la clientèle. 

- les crédits au personnel. 

- les concours aux banques et établissements financiers. 

- les titres de placement. 

- les titres de participation. 

- les engagements par signature. 

Diminue 
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- des montants des garanties reçues de l’état, des organismes d’assurances et des banques et 

établissements financiers. 

- des montants reçus en garantie de la clientèle sous forme de dépôts ou d’actif financiers 

pouvant être liquidés sans que leur valeur soit affectée. 

- du montant des provisions constituées pour la couverture des créances et/ou la dépréciation 

des titres. 

Les risques tels que définis ci-dessus sont a retenir selon des quotités qui sont fixées par  

instruction de la banque d’algerie. 

 

Art05:La règlementation interne pour l’octroi des credits, chaque banque doit établir 

périodiquement les politique et procédures relatives à ses prêt et placements et veuiller 

respect. 

 

Art06: les banques exiger un rapport d’audit externe de toute entrprise sur laquelle ils 

détiennent des risques tels que définis à l’article04 et dépassant15% de leurs fonds propres 

nets. 

 

Art07: chaque banque et établissement financier doit, dans les conditions définies par 

l’instruction visée à l’article02 : 

-distinguer ses créances sur la clientèle par degré de risque encouru. 

-procéder à la constitution de provisions pour risque-crédit. 

-veuiller au traitement approprie des intérêts au titre des créances dont le recouvrement n’est 

pas assuré. 

Art08: sauf le découvert en compte qui doit êtreconçu comme un crédit limité et exceptionnel 

de trésorerie, les banques  et établissement financier ne peuvent consentir que des crédits 

causés. 

 

L’instruction N°34-91 du 14novembre1991relative à la fixation des règles prudentielles de 

gestion des banques et établissement financier.Plusieurs instructions et règlements ont suivit 

le regèlmentprécédent. Ils ont introduit le volet des exigences en matière de réglementation 

prudentielle ainsi que des procédures de déclarations à la Banque d’Algérie. Un ratio de 

solvabilité (ratio des fonds propres) a été introduit comme suit : 

 

- fixer le rapport minimum entre les risques encourus et les fonds propres sur trois périodes  

graduellement à8%. 

La fixation graduelle du ratio d’adéquation du fond propre : 

 

- de 4% à la fin décembre 1992. 

- de 5% à la fin décembre1993. 

- de 8% à compter du 1
er

 juillet 1995. 

 

Cependant, les banques n’ont pas pu suivre ce calendrier, obligeant la Banque d’Algérie à 

annuler cette instruction et à la dédommager d’une autre instruction qui commence au même 

niveau que la précédente, prolongeant le délai et les années transitoires, étaient représentés 

dans l’instruction n°74-94 de novembre 1994. 



  جامعة املدية  

انعكاسات ثكيف املؤسسات املالية مع مؤشرات املالءة على الاستقرار املالي :ل  حولامللتقى العلمي الدولي الخامس

 ل2018 أكتحبر 24/25 يحمي ،في الجزائر

223 
 

E-mail :Col.isstf@univ-medea.dz     
Site :  www.univ-
medea.dz/ar/ldld 

 

المذيت-كليت العلوم االقتصاديت والعلوم التجاريت وعلوم التسيير  

Tel/Fax : 00213.25.78.52.96 

 

 

L’instruction N° 74-94 du 29 novombre 1994 relative a la fixation des règles prudentielles 

de gestion des banques et établissement financiers.L’instruction de la banque d’Algérie, 

n°74_94du 29 novembre 1994, relative à la fixation des règles prudentielles de gestion des 

banques et établissements financiers, définit le ratio de solvabilité d’une banque ou d’un 

établissement financier comme le rapport entre leurs fonds propres nets  et celui de 

l’ensemble desrisques de crédit qu’ils encourent du fait de leurs opérations, qui doit être au 

moins égale à 08%.  

 

Art03 :Au titre du point de l’article 2 du règlement n°91-09 du 14aout 1991 modifié et 

complété susvisé, et conformément à l’article4 du règlement n°90-01 du 4 établissements 

financiers, ces derniers les sont tenus dans les conditions prévues dans la présente instruction 

de respecter en permanence un ratio de solvabilité en tant que rapport entre le montant de leur 

fonds propres nets et celui de l’ensemble des risque de crédit qu’ils encourent du fait de leurs 

opérations, qui doit etre au moins égale à 8%. 

A titre transitoire, et en application de l’article06 du reglement 90-01 susvisé, les banques et 

les établissement financiers en activité à la date de promulgation de la loi n°90-01 du 14avril 

1990 doivent faire en sorte que ce rapport soit au moins : 

- 4% à compter de fin juin1995. 

-5% à compter de fin décembre1996. 

-6% à compter de fin decembre1997. 

-7% à compter de fin décembre 1998. 

-8% à compter de fin décembre 1999.  

 

Bale2 et les banques algériennes : c’était comme suite 

 

Reglement N°2002-03 du 14Novembre 2002 portant sur le contrôle interne des banques et 

établissement financier. Ce règlement a pour objet de définir le contenu du contrôle interne 

que les banques et les établissements financiers doivent mettre en place, en particulier, les 

systèmes de mesure et d’analyse des risques et les systemes de leur surveillance et maitrise. 

Règlement N°2011-03 Du 24mai 2011 relatif à la surveillance des risques interbancaire. 

Promulgue le règlement dont la teneur suit : 

 les banques et établissements financiers doivent disposer, dans les conditions définies par le 

présent règlement, d’un système de surveillance  interne de la repartition de leurs encours de 

prets et d’emprunts interbancaires, notamment ceux opérés sur le marché monétaires. 

Bale3 et les banques algériennes : l’Algérie a une intention d’intégrer les normes de bale3   

à travers le règlement suivant  

Règlement Nº14-01 du 16 février 2014 portant coefficients de solvabilité  
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applicables aux banques et établissements financiers. Ce présent règlement a pour objet de 

fixer les coefficients de solvabilité applicables aux banques et établissements financiers. 

Art02: les banques et établissements financiers sont tenus de respecter en permanence sur 

base individuelle ou consolidée, un coefficient minimum de solvabilité de 9,5% entre, d’une 

part, le total de leurs fonds propres réglementaires et d’autre part, la somme  des risques de 

crédits, opérationnel et de marché pondérés. 

Art03:les fonds propres de base doivent couvrir les risques de crédit, opérationnel et de 

marché, à hauteur d’au moins de 7%. 

Art04: les banques et établissements financiers doivent constituer un coussin dit de sécurité, 

composé de fonds propres de base et couvrant 2,5% de leurs risques pondérés. 

 

La conclusion : 

Les banques internationales sont soumises à une réglementation prudentielle connue 

sous le nom d’Accords de Bâle. En particulier, ellesdoivent appliquer un ratio de solvabilité 

international ‘ratio Cooke’ pour en pallier les défaillances. Ce dernier mis en place en 1988est 

en effet depuis quelques années l’objet de doutes quant à son efficacité àgarantir la solvabilité 

bancaire.  

Notamment, le contrôle interne. Ceci a conduit à l’émergence de bale2, auront aussi un impact 

négatif sur l’activité bancaire en raison d’exigence des fonds propres par rapport le risque 

encouru démontré par la crise financière 2008 qui rendait impérieuse la révision du cadre 

prudentiel où le comité de bale approuvé les nouvelles règles dans une convention sous 

l’appellation bale3, avec une mise en application en 2012. 

Le climat bancaire algérien, la gestion ambiguë et l’intervention de l’état dans la fonction 

bancaire ont conduit au retard banques algériennes à se conformer aux accord de bale. 
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مع اإلشارة إلى الجزائر   ودورها في إرساء وتعزيز استقرار القطاع البنكي3اتفاقية بازل
خالدي عمي الهواري .                            دودان بوعبداهلل. د

مستغانم -جامعة عبد الحميد بن باديس 
 

: ممخص
األزهة الهالٓة العالهٓة، حٓث فْ أعقاب وها جاءت بً هن هقترحات، 3ٍٓدف ٌذا البحث إلِ التعرف عمِ اتفاقٓة بازل 

ادة قدرة القطاع الهصرفْ عمِ اهتصاص الصدهات الىاتجة  أىالغرض هن اإلصالحات التْ تعرضت إلٍٓا تتهثمفْ ٓز
أها بالىسبة لمىظام الهصرفْ الجزائري فتعتبر ٌذي االتفاقٓة .  الهالٓة واالقتصادٓة، هٍها كان الهصدرالتوتراتعن 

ري  .فرصة لتطٓو
 . ، الىظم االحترآزة، اإلشراف البىكْ، الجزائر3لجىة بازل : الكمهات الهفتاحٓة

 
résumé:    

Cet article vise à définir l’accord de Bâle III et ses propositions énoncées suite à la crise financière 

mondiale. Ces réformes ont pour but d’accroître la capacité du secteur bancaire à absorber les chocs 

générés par des tensions financières et économiques, quelle qu’en soit la source. Quant au système 

bancaire algérien, cet accord est une opportunité pour son développement. 

Mots-clés: le comité Bale 3, la réglementation prudentielle, supervision bancaire, Algérie.     

:  تمهيد
البىوك فْ  ف هوجة هن الجٍود الراهٓة إلِ إعادة تىظٓهالىشاط الهالْ،2008 خمفت األزهة الهالٓة العالهٓة لعام لقد

االقتصادٓات الهتقدهة بدت قبل األزهة هعافاة عىد تقٓٓهأوضاعٍا باستخدام الهؤشرات التْ كاىت آىذاك جزءا هن 
تصمح كهصدات الستٓعاب أي خسائر تتكبدٌالهىعٍا هن -اإلطارالتىظٓهْ،فقد كان لدى هعظهٍا رؤوس أهوالكافٓة

تستوفْ الهعٓارالتىظٓهْ القدٓم، وقد أعطِ ذلك االىطباع بأن الىظام البىكٓسٓكون قادرا عمِ تحهل أي تحول -اإلخفاق
و ها أثبتت األحداث خطأي  .غٓر هوات فْ البٓئة االقتصادٓة،ٌو

فقد أرغهت األزهة العدٓد هن البىوك التْ لدٍٓا هٓزاىٓاتتبدو قوٓة عمِ إشٍار إفالسٍا، أو الخضوع لالستحواذ، أو إىقاذ 
وهع تزآد حالة عدهالٓقٓن وقٓام الهستٍمكٓن بخفض طمبٍم عمِ السمع والخدهات، قاهالىظام البىكْ بتقٓٓد .الحكوهات لٍا

وىظراألن الهؤسسات التجآرة تحتاج إلِ االئتهان لمعهل والىهو، فقد أدىاىعدام . هقدار االئتهان الذي كان سٓهىحً
 .قدرتٍا عمِ االقتراض إلِ تعهٓق الٍبوط االقتصادي



  جامعة املدية  

انعكاسات ثكيف املؤسسات املااية مع مؤشرات املالءة على الاسلترار املاول فل ااجزائر، :لاململلتق ااعمللم ااددول االامم  حول

لل2018 أكلحبر 24/25يحمم 
ل

228 
 

E-mail :Col.isstf@univ-medea.dz     
Site :  www.univ-medea.dz/ar/ldld  

 المدية-كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير

Tel/Fax : 00213.25.78.52.96 

 

ىظًرا لها تتهٓز بً البىوك التجآرة هن هخاطر عالٓة، فقد استدعِ ذلك إلِ تطمع هعظم الدول إلِ تقوٓة أىظهة و
الرقابة البىكٓة هن خالل تبىْ هجهوعة هن القواعد وألٓات الرقابٓة التْ تحكم وتقٓس أعهال البىوك وتىظم هٍىتٍا، 
ا الهالٓة وحهآًة لهصالح الهدخٓرن، الهستثهٓرن والهساٌهٓن، توصاًل إلِ جٍاز بىكْ سمٓم . حرًصا عمِ سالهة هراكٌز

تهكٓن السمطات اإلشرافٓة هن  بإرساء استقرار القطاع البىكْ، هن أجل  3ت هقررات لجىة بازل وِاىطالًقا هن ٌذا ظٍر
 .التدخل لتصحٓح األوضاع وحهآة السالهة الهالٓة فْ القطاع البىكْ، وهىً تفعٓل عهمٓة الرقابة عمِ البىوك التجآرة
وقد عهمت السمطات الىقدٓة الجزائٓرة عمِ تعٓزز سالهة القطاع البىكْ هن خالل تفعٓل هبادئ الرقابة واإلشراف بها 

.  ٓىسجم هع الهعآٓر الدولٓة الهعاصرة

:   كأتْ رئٓسٓٓن  وعمًٓ سىقوم بتقسٓم ٌذا العهل البحثْ إلِ هحوٓرن
 هفآٌم حول لجىة بازل؛: أوال
 . لموقآة هن األزهات البىكٓة3أٌم الهقترحات التهٍٓدٓة التفاقٓة بازل : ثاىٓا

 :  مفاهيم حول لجنة بازل: أوال
:   نشأة لجنة بازل وأهدافها- 1

 هن طرف هحافظْ البىوك الهركٓزة لهجهوعة دول العشر 1974تأسست لجىة بازل لمرقابة البىكٓة فْ ىٍآة سىة 
''G10 ''( د ألهاىٓا، بمجٓكا، كىدا، الوالٓات الهتحدة األهٓركٓة، فرىسا، إٓطالٓا، الٓابان، ٌولىدا، الههمكة الهتحدة، السٓو

سرا ، وهىذ ذلك الحٓن ٓتم 1975، واجتهعت المجىة ألول هرة فْ شٍر فٓفري 1فْ إطار بىك التسوٓات  الدولٓة (وسٓو
وتتضهن قراراتٍا وتوصٓاتٍا وضع الهبادئ والهعآٓر لمحدود . 2عقد اجتهاعاتٍا بهعدل ثالث أو أربع هرات فْ السىة

الدىٓا لمرقابة االحترآزة باإلضافة إلِ ىشر وتعٓزز أفضل الههارسات البىكٓة والرقابٓة هن أجل تعٓزز التعاون الدولْ 
.  3فْ هجال الرقابة االحترآزة وكذا تعٓزز أهن وهصداقٓة الىظام الهالْ العالهْ بهجهمً

، اعتهد أول اتفاق دولْ بشأن رؤوس األهوال البىكٓة، الهعروف باسم إطار بازل األول، غٓر أن 1988  ففْ عام 
قواعدي بشأن تحدٓد اشتراطات رأس الهال كاىت بسٓطة جدا، واستطاعت البىوك الىشٓطة دولٓا أن تتحآل عمًٓ، فقد 

فتقدٓم قرض لشركة غٓر . كاىت الهشكمة الرئٓسٓة تتهثل فْ أىً هن الىاحٓة العهمٓة لم ٓكن حساسا بالىسبة لمهخاطر

                                                           
ات الدولٓة هىظهة دولٓة تىظم وترعِ التعاون الىقدي والهالْ وتقدم خدهاتٍا لمبىوك الهركٓزة لدول العالم، بدأ ىشاطً فْ هدٓىة بازل :  بىك التسٓو

سرا قْ  سرا هقرا ل1930ً-05-17بسٓو تخذ هن هدٓىة بازل بسٓو عتبر بذلك أقدم هىظهة هالٓة دولٓة فْ العالم ٓو  . ، ٓو
1
 Bruno Colmant, Chantal Samson: op.cit, p 46.

  

2
 Jean-Pierre Allegret, Pascal Le Merrer: Économie de la mondialisation: opportunités et fractures, De Boeck,Belgique, 2007, 

p251. 
3
 André Locussol: Comprendre la crise et l’actualité économique: 2000 définitions sous forme de mini-cours, Éditions 

LeManuscrit, France, 2010, p100. 
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أي فعالٓتٍا )، بغض الىظر عن هخاطر الشركة %8هالٓة كان ٓمزم البىوك باالحتفاظ بحد أدىِ لكفآة رأس الهال قدري 
وكان ذلك ٓتعارض هع الطٓرقة التْ تدٓر بٍا البىوك حوافظ قروضٍا . (الهالٓة، أرباحٍا، هالءتٍا وبٓئتٍا االقتصادٓة

. (والتْ تراعِ هقآٓس أكثر إتقاىا لمهخاطر)ورؤوس أهوالٍا االقتصادٓة 

 ىشرت المجىة إطارا جدٓدا الشتراطات رأس الهال لمهؤسسات االئتهاىٓة، ٓعرف باسم إطار 2004      وفْ جوان 
، والذي ٓربط اشتراطات رأس الهال بالهخاطر التْ تتكبدٌا البىوك بشكل 2006بازل الثاىْ، وتم إصداري فْ جوان 

فٍو هعٓار دولْ لكهٓة رؤوس األهوال التْ . أوثق وهن تم ٓعتبر تحسٓىا لً شأىً وضروٓرا عمِ إطار بازل األول
وٓهكىٍا أن تٓزد هن اشتراطات . ٓتعٓن عمِ البىوك أن تجىبٍا لهواجٍة الهخاطر الهالٓة والتشغٓمٓة الراٌىة والهحتهمة

.  رؤوس األهوال بأكثر هن ذلك بالىسبة إلِ الهىتجات الهركبة الهٍٓكمة واألدوات الخارجة عن ىطاق الهٓزاىٓة العهوهٓة

:        4 وتٍدف لجىة بازل إلِ تحقٓق األٌداف التالٓة
الهساعدة فْ تقوٓة استقرار الىظام البىكْ العالهْ، خاصة بعد توسع البىوك الدولٓة فْ تقدٓم القروض لمدول الىاهٓة - أ

فْ فترة السبعٓىٓات، وتزآد حجم وىسبة الدٓون الهشكوك فْ تحصٓمٍا هها أدى إلِ تعثر بعض تمك البىوك وتفاقم أزهة 
الهدٓوىٓة الخارجٓة لمدول الىاهٓة؛  

تعٓزز الهىافسة العادلة بٓن البىوك العالهٓة؛ - ب

                                                           

  %8 ≤
الهالرأسإجهالٓالهرجحةالهحتهمةالهخاطرهجهوع

 1 بازلحسبالهالرأسكفآةىسبة 

رأس الهال الهساىد + رأس الهال األساسْ = إجهالْ رأس الهال 
األرباح الهحتجزة + االحتٓاطات + رأس الهال الهدفوع = رأس الهال األساسْ 
قروض هساىدة + هخصصات هكوىة لهواجٍة أي هخاطر غٓر هحددة + احتٓاطات إعادة تقٓٓم األصول + احتٓاطات غٓر هعمىة = رأس الهال الهساىد 

.  أدوات رأسهالٓة أخرى+ 
ت األصول إلِ هجهوعات = هجهوع الهخاطر الهحتهمة الهرجحة   أوزان الهخاطر الهخصصةxتبٓو

  %8 ≤
الهالرأسإجهالٓالتشغٓمهخاطر

االئتهاىهخاطر+السوقهخاطر+
 2 بازلحسبالهالرأسكفآةىسبة 

ذا كها ٌو  (رأس الهال الهساىد)الشٓرحة الثاىٓة  + (األرباح الهحتجزة+ االحتٓاطات + رأس الهال الهدفوع )الشٓرحة األولِ = إجهالْ رأس الهال  ٌو
. (الدٓن هتأخر الرتبة قصٓر األجل)الشٓرحة الثالثة  + 1هحدد فْ بازل 

ا عىد  إذا كان هقترح بازل الجدٓد قد حافظ عمِ هىطق حساب الهتطمبات الدىٓا لألهوال الخاصة كىسبة بٓن األهوال الخاصة والهخاطر الهترتبة وحصٌر
، فإىً طور طٓرقة قٓاس ٌذي الهخاطر هن خالل إدخال تغٓٓرات جذٓرة هست هعاهالت ترجٓح الهخاطر، حٓث أصبحت ال تتوقف عمِ %8هستوى 

 .   الطبٓعة القاىوىٓة لمهقترضٓن بل عمِ ىوعٓة القرض فْ حد ذاتً
ا هعٍد الدراسات الهصرفٓة، السمسة الخاهسة، العدد 4 ة ٓصدٌر ت، ىوفهبر 4 إضاءات هالٓة وهصرفٓة، بازل األولِ وبازل الثاىٓة، ىشرة توعٓو ، الكٓو

. 2، ص2012
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العهل عمِ إٓجاد آلٓات لمتكٓف هع التغٓرات البىكٓة العالهٓة وفْ هقدهتٍا العولهة الهالٓة؛ - ج
تحسٓن األسالٓب الفىٓة لمرقابة عمِ أعهال البىوك وتسٍٓل عهمٓة تداول الهعموهات حول تمك األسالٓب بٓن - د

.   السمطات الىقدٓة الهختمفة

لجنة بازل ودورها في تعزيز الحوكمة في البنوك - 2
 2006، وفْ فٓفري 2005، ثهأصدرتىسخةهعدلٍهىٍعام 1999أصدرتمجىةبازلتقٓررعىتعٓززالحوكهةفٓالبىوكعام 

 تتضهن هبادئ الحوكهة " Enhancing corporate governance forbanking organization"أصدرتىسخةهحدثةبعىوان 
 :5فْ البىوك، والتْ تتهثل فٓها ٓمْ

م وعمِ درآة تاهة بالحوكهة، وهسئولٓن عن : المبدأ األول مٓن تهاها لهراكٌز ٓجب أن ٓكون أعضاء هجمس اإلدارة هٌؤ
. صٓاغة إستراتٓجٓة إدارة العهل فًٓ، سٓاسة الهخاطر وتجىب تضارب الهصالح عن أداء البىك، سالهة هوقفة الهالْ،

وتكهن واجبات الهجمس اختٓار،هراقبة وتعٓٓن الهدٓٓرن التىفٓذٓٓن بها ٓكفل توافر الكفاءات القادرة عمِ إدارة البىك، كها 
ٓجب أن ٓكون أعضاء الهجمس عمِ درآةكافٓة بأساسٓات وهبادئ األىشطة الهالٓة لمبىك التْ ٓجب إتباعٍا وبالبٓئة 
التشٓرعٓة، كها ٓقوم الهجمس بتشكٓل لجاىمهساعدتً وهىٍا لجىة تىفٓذٓة ولجىة هراجعة داخمٓة حٓث تقوم بالتعاون هع 
م، ثم تأخذ القرارات التصحٓحٓة فْ الوقت الهىاسب لتحدٓد أوجً الضعف فْ  هراقبْ الحسابات وتراجع وتتسمهتقآرٌر

كها ٓشكل هجمس اإلدارة لجىة إدارة الهخاطر التْ تعهل عمِ وضع . الرقابة وعدم التوافق هعالسٓاسات والقواىٓن والىظم
ا هن الهخاطر، ولجىة األجور  الهبادئ لإلدارة العمٓا بغٓة إدارة هخاطراالئتهان، السوق، السٓولة، التشغٓل، السهعة وغٌٓر

ستراتٓجٓة  التْ تضع الىظم الخاصة باألجور وهبادئ تعٓٓىاإلدارة التىفٓذٓة والهسئولٓن بالبىك بها ٓتوافق هع أٌداف وا 
 .البىك

راقب األٌداف اإلستراتٓجٓة لمبىك وهبادئ وهعآٓر العهل أخذا : المبدأالثاني ٓجب عمِ هجمس اإلدارة أن ٓوافق ٓو
جب أن ٓتأكد هن أىاإلدارة التىفٓذٓة  فٓاالعتبار هصالح حهمة األسٍم والهودعٓن، وأن تكون ٌذي القٓم سآرة فْ البىك، ٓو

اتعارض  تطبق السٓاسات اإلستراتٓجٓة لمبىك وتهىع األىشطة والعالقات والهواقف التْ تضعف الحوكهة فٍٓا، وأبرٌز
الهصالح هثل اإلقراض لمعاهمٓن أو الهدٓٓرن أو حهمة األسٍم الذٓن لدٍٓم السٓطرة أو إعطاء هزآا تفضٓمٓةلألطراف 

جب عمِ هجمس اإلدارة واإلدارة العمٓا توفٓر الحهآة لمعاهمٓن الذٓن ٓعدوا تقآرر  ا، ٓو ذات الصمة بشروط هٓسرة وغٌٓر
. عىههارسات غٓر قاىوىٓة

                                                           
5
 Basel Committee on Banking Supervision, enhancing corporate governance for banking organization, February 2006,pp 6- 

18. 
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ٓجب عمِ هجمس اإلدارة وضع وتطبٓق حدودا واضحة لمهسؤولٓة والهساءلة عمِ كاهل ىطاق البىك، فها : المبدأ الثالث
 . فْ ذلك الهجمس ىفسً، اإلدارةالعمٓا، الهدٓٓرن والعاهمٓن

ٓجب أن ٓتأكد هجمس اإلدارة هن وجود أسس وهفآٌم لإلدارة التىفٓذٓة تتوافق هع سٓاستً، وأىٓهتمك : المبدأ الرابع
الهسئولٓن بالبىك الهٍارات الضروٓرة إلدارة أعهال البىك، وأن تتم أىشطة البىك وفقا لمسٓاسات والىظم التْ 

 . وضعٍاهجمس اإلدارة تهاشٓا لىظام فعال لمرقابة الداخمٓة

 ٓجب عمِ هجمس اإلدارة واإلدارة العمٓا أن ٓقرا باستقاللٓة هراقبْ الحسابات وبأٌهٓة االستخدام الفعال :المبدأ الخامس
كها ٓتطمب هىٍها التحقق هن أن . لألعهال التْ تقوم بٍا وظٓفة الهراجعة الداخمٓة والخارجٓة ووظائف الرقابة الداخمٓة

القوائم الهالٓة تهثل الهوقف الهالْ لمبىك فْ جهٓع جواىبً هن خالل التأكد هن أن هراقبْ الحسابات الخارجٓٓن ٓهارسوا 
عهمٍم وافقا والهعآٓر الهطبقة وأن ٓشاركوا فْ عهمٓات الرقابة الداخمٓة بالبىك الهرتبطة باإلفصاح فْ القوائم الهالٓة، 

 .وأن تقوم لجىة الهراجعةالداخمٓة بكتابة التقآرر هباشرة إلِ هجمس اإلدارة

ستراتٓجٓة : المبدأ السادس ٓجب أن ٓتأكد هجمس اإلدارة هن أن سٓاسات األجور والهكافآت تتىاسب هع ثقافة، أٌدافوا 
ل، كذلك ٌو الشأن بالىسبة لحوافز اإلدارة العمٓا والهدٓٓرن التىفٓذٓٓن .  البىك فْ أجل الطٓو

 الشفافٓة تعتبر أساسٓة لمحوكهة الفعالة ولجىة بازل ىصت عمٍٓا فْ البىوك، ولكىهن الصعب عمِ :المبدأالسابع
الهساٌهٓن وأصحاب الهصالح والهشاركٓن أخٓرن فْ السوق أن ٓراقبوا بشكل دائم وصحٓح طٓرقة أداء إدارةالبىك فْ 

حدث ٌذا إذا لم ٓحصموا عمِ هعموهات كافٓة عن ٌٓكمهمكٓة البىك وأٌدافً الهسطرة فهسألة اإلفصاح . ظل ىقصٍا، ٓو
كون فْ الوقت الهىاسب هن خالل  ٌْ ضروٓرة خاصة لمبىوك الهسجمة فْ البورصة لتحقٓق االىضباطفْ السوق، ٓو

هوقع البىك عمِ اإلىترىت وفْ التقآرر الدوٓرةوالسىوٓة، فهثال الهعموهات الهتعمقة بالبٓاىات الهالٓة، التعرض 
الت أعضاء هجمس اإلدارة  لمهخاطر،الهوضوعات الهرتبطة بالهراجعة الداخمٓة وبالحوكهة فْ البىك كٍٓكل وهٌؤ

ٓكل الحوافز وسٓاسات األجور لمعاهمٓن والهدٓٓرن ٌْ كمٍا ٓجب اإلفصاح عىٍا .  والهدٓٓرن والمجان ٌو

ٓجب أن ٓتفٍم هجمس اإلدارة واإلدارة العمٓا ٌٓكل عهمٓات البىك والبٓئة التشٓرعٓة التْ ٓعهل هن : المبدأ الثامن
هكن أن ٓتعرض البىك لهخاطر قاىوىٓة بشكل غٓر هباشر عىدها ٓقوم بخدهات ىٓابة عن عهالئً الذٓن  خاللٍا،ٓو

.  ٓستغموىٍالههارسة أىشطة غٓر شرعٓة هها ٓعرض سهعتً لمخطر

:   هامش حماية من التقمبات الدورية2بازل - 3
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 إن التساؤل األساسْ ٓكهن فٓها إذا كاىت القواعد الهسآرة لالتجاٌات الدوٓرة هتراخٓة بشأن اشتراطات رأس الهال 
بها ٓفاقم هن دورات االىتعاش والكساد؟ فحٓىها ٓكون '' األوقات الصعبة''وهتشددة أثىاء '' األوقات الطٓبة''خالل 

االقتصاد آخذا فْ الىهو، ٓهكن حتِ لمبىوك التْ تدار بشكل سْء ولدٍٓا هستوٓات غٓر وافٓة هن رؤوس األهوال 
ولكن عىدها ٓتحول االقتصاد إلِ األسوأ، فإىً ٓتعٓن عمٍٓا أن . واالحتٓاطٓات الهرصودة، أن تتوسع فْ ىشاط أعهالٍا

 .تغٓر عمِ الفور هن سٓاسة اإلقراض لدٍٓا لكْ تتجىب الوقوع فْ اإلفالس

ففْ األوقات الطٓبة، .  كان ٌىاك قمق بشأن احتهال هسآرة رأس الهال الجدٓد لالتجاٌات الدوٓرة2   وفْ إطار بازل 
وعمِ الىقٓض . تكون الهخاطر االئتهاىٓة التْ تقاس باحتهال إعسار الهقترض هىخفضة وكذلك اشتراطات رأس الهال

هن ذلك، تواجً البىوك فْ األوقات السٓئة حاجات هرتفعة هن رؤوس األهوال، وتجد أىً هن الصعب عمٍٓا أن تٓزد 
ة بسبب  رؤوس أهوالٍا ألن أرباحٍا، وهن تم قدرتٍا عمِ حشد االحتٓاطات تتىاقص، وكذلك صعوبة هىح قروض ثاىٓو

ادة عدم الٓقٓن هكن أن تؤدي اشتراطات رؤوس األهوال األعمِ . ٓز ، هع صعوبة جهع (بسبب الهخاطر الهتزآدة)ٓو
و ها قد ٓفاقم هن  رؤوس أهوال الجدٓدة، إلِ قٓام الهؤسسات بتخفٓض االئتهان الهقدم لمشركات واألسر الهعٓشٓة، ٌو

. الركود

 أو أي اشتراطات لكفآة رأس الهال هستىدة إلِ الهخاطر االتجاٌات الدوٓرة فْ 2  غٓر أىً لكْ ٓفاقم إطار بازل 
ْ كأتْ :  الىظام البىكْ، فإىً ٓتعٓن تتبع ثالث وصالت سببٓة عمِ األقل، ٌو

يقتضي زيادة اشتراطات رأس المال في حاالت االنكماش االقتصادي وأن تتناقص في حاالت االنتعاش، - أ
 تجعل رأس الهال أكثر حساسٓة لمهخاطر، ورغم أن األفق الزهىْ الهستخدم لتقدٓر احتهاالت 2فاشتراطات بازل 

 .اإلعسار ٓبمغ سىة واحدة، فقد تستخدم البىوك إطارا زهىٓا أطول لتقدٓر الجدارة االئتهاىٓة

 فبالىسبة لحوافظ القروض العقآرة، اشتراطات رأس الهال تتقمب عمِ هدى دورة أعهال ها باستخدام هتوسط الحتهال 
رأس الهال البد )فإذا كاىت البىوك تستخدم آفاقا زهىٓة أطول فْ تقدٓراتٍا، فإن اشتراطات رأس الهال تتقمب . اإلعسار

ن ٓكن بدرجة أقل (أن ٓكون هتىاسبا هع الهخاطر، والهخاطر تتحرك هع الدورة . وا 

  والخسارة الىاجهة عن اإلعسار هحرك آخر لمهخاطر فْ اشتراطات رأس الهال قد ٓدل عمِ هسآرة االتجاٌات 
 ٓشترط عاهل 2وفْ إطار بازل . الدوٓرة، أي أىٍا تٓزد فْ األوقات السٓئة هع تٍاوى هعدالت استرداد القروض

 .الخسارة الىاجهة عن إعسار فْ حاالت االىكهاش فْ أي وقت هن دورة األعهال

  وعالوة عمِ ذلك، فإن اشتراطات رأس الهال بالىسبة لهخاطر التشغٓل ستصبح هضادة لالتجاٌات الدوٓرة ألن رأس 
 تىص عمِ أىً ٓجب 2 هن إطار بازل 1كها أن الدعاهة رقم . الهال ٓتىاسب بشكل هباشر هع الدخل اإلجهالْ لمبىك
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أن ٓهثل التصىٓف االئتهاىْ لمهقترض، تقدٓر البىك لقدرة الهقترض عمِ السداد حتِ فْ الظروف االقتصادٓة 
. وتشترط عمِ البىوك أن تختبر قدرة حوافظٍا االئتهاىٓة عمِ تحهل الضغوط فْ حالة االىكهاش الهعتدل. الهعاكسة

 أن ٓكون هدراء البىوك عمِ وعْ بهرحمة دورة األعهال عىدها ٓقوهون بتقٓٓم هدى كفاءة رأس 2وتشترط الدعاهة رقم 
 .هال بىوكٍم

 وتحتفظ بضعة بىوك يتعين عمى رأس مال البنك الفعمي أن يتصرف بطريقة مسايرة لالتجاهات الدورية،- ب
بهستوٓات هن رؤوس أهوال هساوٓة الشتراطات الحد األدىِ التىظٓهٓة، ولكن ٓحتفظ هعظهٍا باحتٓاطات هن رؤوس 

هن خالل ىهو القروض، فرص األعهال الجدٓدة وها إلِ )األهوال، بحٓث ٓكون لدٍٓا هجال كاف لتوسٓع هٓزاىٓاتٍا 
بدون أن تضطر إلِ إصدار رأس هال جدٓد أو تغٓٓر سٓاساتٍا فْ توٓزع األرباح، كها تعطِ ٌذي االحتٓاطات  (ذلك

. هن رأس الهال تكالٓف التأشٓر واإلفالس وتقمل تدخالت الجٍات الرقابٓة ألدىِ حد

وطد إطار بازل   شفافٓة هخاطر البىوك أهام الهستثهٓرن، فٍْ تجعل قٓام هدراء البىوك 3 هن خالل الدعاهة رقم 2 ٓو
ة، حهمة . بتقمٓل هستوٓات رؤوس األهوال أهرا أكثر صعوبة فإذا كان حهمة األسٍم، الهستثهرون فْ الدٓون الثاىٓو

السىدات والهودعٓن، ٓبدون اٌتهاها بأفاق الهستقبمٓة الهتوسطة األجل لمبىك، فهن الهحتهل ألن ٓجبروا هدراء البىوك 
م هستوٓات رؤوس األهوال عمِ هدى دورة األعهال بأكهمٍا ورغم أن احتٓاطْ رؤوس أهوال . عمِ أن ٓأخذوا فْ اعتباٌر

البىوك قد ٓىخفض خالل التوسع، فقد ٓكون االىخفاض صغٓرا، ولذلك لٓس هن الواضح أن البىوك ستقمل بشكل لً 
. شأىً هن هستوٓات رؤوس أهوالٍا حتِ ولو اىخفض رأس الهال الذي تشترطً الموائح فْ األوقات الطٓبة

قد يعتمد سموك االئتمان عمى عوامل الطمب غير المرتبطة برؤوس أموال البنوك أو قد يتحدد بفعل عوامل - ج
بٓة الدولٓة حاسهة، فبالىسبة العرض غير المرتبطة بمستوى احتياطي رؤوس أموال البنوك،  فال تعتبر الشواٌد التجٓر

السباىٓا، احتٓاطات رؤوس أهوال البىوك ال تؤثر بشكل لً شأىً عمِ سموك البىوك فْ هجال االئتهان، وعمِ الىقٓض 
هكن لمشركات . هن ذلك فإن كال هن عواهل العرض األخرى، هثل الربحٓة، هالهح الخطر وعواهل الطمب لٍا شأىٍا ٓو

غٓر الهالٓة أن تعوض جزئٓا اىخفاض االئتهان البىكْ بالمجوء إلِ االئتهان التجاري، أو أسواق رؤوس األهوال القصٓرة 
مة األجل، أو حتِ طرح األوراق الهالٓة الخاصة .   6والطٓو

 :  لموقاية من األزمات البنكية3أهم المقترحات التمهيدية التفاقية بازل : ثانيا

                                                           
ل والتىهٓة، الهجمد :  جٓزوس ساوٓرىا6 ، ص 2008، صىدوق الىقد الدولْ، جوان 2، العدد 45العهل الهصرفْ عمِ الطٓرق الصحٓح، هجمة التهٓو

.   31-29ص 



  جامعة املدية  

انعكاسات ثكيف املؤسسات املااية مع مؤشرات املالءة على الاسلترار املاول فل ااجزائر، :لاململلتق ااعمللم ااددول االامم  حول

لل2018 أكلحبر 24/25يحمم 
ل

234 
 

E-mail :Col.isstf@univ-medea.dz     
Site :  www.univ-medea.dz/ar/ldld  

 المدية-كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير

Tel/Fax : 00213.25.78.52.96 

 

سٓرة فْ 3  صدرت اتفاقٓة بازل  تضم ، 20107 سبتهبر 12 فْ هقر بىك التسوٓات الدولٓة بهدٓىة بازل السٓو
هجهوعة هن اإلجراءات والهعآٓر الجدٓدة التْ تم استىباطٍا هن الدروس الهستخمصة هن األزهةالهالٓة العالهٓة، وسٓتم 

 وسىحاولفْ ٌذا اإلطار التعرف عمِ أٌم ٌذي 2019،8-2013تطبٓقٍا بالتدٓرج عمِ أفق زهىْ ٓهتد بها بٓن 
 :الهقترحات

: رفع كمية ونوعية األموال الخاصة- 1
لجىة بازل بأن ٓتم رفع الحد  لتعٓزز القدرة عمِ اهتصاص الخسائر والتحكم فْ التسٓٓر فْ فتراتالضغط، فقد اقترحت

و أعمِ أشكال رأس الهال (األسٍم العادٓة واألرباح غٓر الهوزعة) األدىِ لىسبة رأس الهال هن حقوق الهساٌهٓن ، ٌو
، هن هتطمبات الحد األدىِ 2015هع بدآة سىة% 4.5 إلِ حدود 2012سىة 2%الذي ٓهكن أىٓستوعب الخسائر هن 

مة األخرى، التْ سٓتم رفعٍا هن 1لرأس الهال الفئة  إلِ % 4 التْ تشهل حقوقالهساٌهٓن وبعض األدوات الهالٓة الهٌؤ
 سٓتم حذف بعض العىاصر هىٍا، كشٍرة الهحموبعض الهساٌهات فْ رؤوس أهوال البىوك والهؤسسات ، كها6%9

ظٍر الخ...الهالٓة األخرى ، وذلك بٍدف الوصول إلِ رأس الهال الفعمْ الذي ٓهكن البىك هن هواجٍة األزهات ٓو
. الكفآة الفعمٓة لرأسالهال

  فتسه2ِ  أها الشٓرحة 
الخ،وبشكمعاهتحوٓهختمفاألدواتالهست...باألهوااللخاصةالهكهمة،وتضهاحتٓاطٓاتإعادةالتقٓٓهوالهخصصاتالعاهةلخسائرالدٓون

. 3عهمةلجمبالدٓوىورأسالهااللهستوفاةلمشروطالهىصوصعمٍٓافٓاتفاقٓةبازل 

                                                           
، ورقة 3واقع وآفاق تطبٓق لهقررات بازل : البىوك اإلسالهٓة والىظم والهعآٓر االحترآزة الجدٓدة: هحهد بن بوٓزان، بن حدو فؤاد، عبد الحق بن عهر7

ل اإلسالهْ، الىهو الهستدام والتىهٓة اإلسالهٓة الشاهمة هن هىظور إسالهْ، الهىعقد أٓام   21-19هقدهة فْ الهؤتهر العالهْ الثاهن لالقتصاد والتهٓو
. 28، الدوحة، ص 2011دٓسهبر 

. 4، ص 2012، ىوفهبر 284تعٓد الهصارف إلِ الهربع األول، هجمة إتحاد الهصارف العربٓة، العدد '' 3بازل '': عدىان أحهد ٓوسف8
ٓر9 ا فْ تطبٓق هبادئ الحوكهة وتعٓزز االستقرار الهالْ والهصرفْ العالهْ، ورقة هقدهة فْ  (3)هقررات بازل : بٓرش عبد القادر، غرآة ٌز ودوٌر

دور الحوكهة فْ تفعٓل أداء الهؤسسات واالقتصادٓات، كمٓة العموم االقتصادٓة، التجآرة وعموم التسٓٓر، جاهعة حسٓبة : الهؤتهر الدولْ الثاهن حول
 .   305، ص 2013 ىوفهبر 20-19بن بوعمْ بالشمف، الجزائر، الهىعقد ٓوهْ 

و هفٍوم ٓقصد بً الفرق بٓن قٓهة البىك فْ الدفاتر والقٓهة الهتحصمة إذا هابٓع البىك  وتؤدي التقدٓرات .أتاح ٌذااإلطار لمبىوك اعتبار الشٍرة، ٌو
وقد حاولت .الهرتفعة لمشٍرة إلِ تضخٓم رأسهااللبىك، وهن ثم تضخٓم البسط فْ ىسبة رأس الهال، ولكن ال ٓهكىاستخدام الشٍرة لشطب الخسائر

الٍٓئات التىظٓهٓةتقٓٓم الخسائر التْ ٓحتهل أن ٓواجٍٍا البىك إذا اضطر إلِ بٓعأحد األصول وعهد إلِ ترجٓح تمك األصول لتعكس أي خسائر 
وهثمها ٓهكن تضخٓم قٓهة رأس الهال، ٓهكن أٓضاتضخٓم الهقام . كان هتساٌال فْ ٌذٌالهسألة 2  إال أن إطار بازل.ٓتوقعتحهمٍا خالل أوقات الشدة

ن هن طبٓعة الهخاطرالهتضهىة فْ األصول، هثال بهعالجة بعض األصول، هثل األوراقالهالٓة الهصىفة ا  AAAفْ ىسبة رأس الهال بالتٍٓو ، باعتباٌر
و هاأثبتت األزهة أىً غٓر صحٓح  .خالٓة تهاها هن الهخاطر، ٌو
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.201510 ابتداءهىسىة%2أهاهاتهثمٍٍذٌالشٓرحةهىقٓهةاألصولهرجحةبأوزاىالهخاطرفسوفتىخفضبشكمتدٓرجٓحتىتستقرعىد
  

 3مراحل التحول إلى النظام الجديد حسب مقترحات بازل : 01الجدول رقم 
 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

% 4.5% 4.5% 4.5% 4.5% 4.5% 4% 3.5حد أدنى لنسبة رأس المال من حقوق المساهمين 

% 2.5% 1.875% 1.25% 0.625 - - -رأس المال التحوط 

% 7% 6.375% 5.75% 5.125% 4.5% 4% 3.5رأس مال التحوط +الحد األدنى لحقوق المساهمين

% 6% 6% 6% 6% 6% 5.5% 4.5 1الحد األدنى لرأس المال الفئة 

% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8الحد األدنى من إجمالي رأس المال 

رأس مال +الحد األدنى من اجمالي رأس المال
التحوط 

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

Source: Bank for International Settlements: Results of the Basel III monitoring exercise as of 30 June 2012, Basel, 

march 2013, p 22. 

كها أضافت ىوعًا جدًٓدا هن رأس الهال الذي ٓهكن تسهٓتً األهوال التحوطٓة أو الحهائٓة اإلضافٓة تحتفظ بً البىوك 
، والتْ الغرض هىٍا ضهان احتفاظ البىوك برأسهال حهآة ٓهكن استخداهً الهتصاص الخسائر خالل %2.5بىسبة 

كذا، فإن الحد األدىِ الهطموب هن رأس هال الفئة . فتراتاألزهات % 6) 8.5% ورأس هال الحهآة سٓكون بىسبة 1ٌو
وستصبح ىسبة إجهالْ هتطمبات رأس الهال بعد تطبٓق . (لرأس هال الحهآة 2.5% و 1 لرأس الهال الفئة

.  فْ االتفاقٓات السابقة% 8هقابل % 10.5اإلصالحات الهقترحة 

 

 

 

متطمبات رأس المال ورأس المال التحوط : 02الجدول رقم 

 حقوق المساهمين 
إجمالي رأس المال  1رأس مال الفئة  (بعد الخصومات) 

% 8% 6% 4.5الحد األدنى 

                                                           
ا الهحتهمة عمِ الىظام الهصرفْ الجزائري، هجمة العموم االقتصادٓة وعموم التسٓٓر، العدد ΙΙΙاتفاقٓة بازل : ىجار حٓاة10 ، ص ص 2013، 13 وآثاٌر

280-281  .
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 - -% 2.5رأس المال التحوط 

% 10.5% 8.5% 7رأس المال التحوط + الحد األدنى 

 - -% 2.5%-0حدود رأس مال التحوط لمتقمبات الدورية 

Source: Banque des Règlements Internationaux:Bâle III : dispositifréglementaire mondialvisant à renforcer larésilience 

desétablissements etsystèmes bancaires,Bâle, décembre 2010, p71. 

ولقد كشفت األزهة عن اىخفاض هستوى جودة االئتهان فْ هٓزاىٓات البىوك وخاصة بعدفترة هن ىهو القروض بهستوى 
% - 0 أزهات تقمب الدورات االقتصادٓة فْ حدود لهقابمةوتقترح ٌذي اإلصالحات تخصٓص رأس هال تحوطْ، . عال
هن حقوق الهساٌهٓن أو هن رأس هال آخر ٓضهن اهتصاص الخسائر بشكل تام عمىأن ٓتم تطبٓق ذلك وفقا % 2.5

إن الغرض هن تخصٓص رأس هال الحهآة لهقاوهة تقمبات الدورةاالقتصادٓة ٌو حهآة . لمظروف الهحمٓة لكل بمد
اىً فقط عىدها ٓكون ٌىاك إفراط فْ ىهو االئتهان  بدأ سٓر القطاع البىكْ هن فترات اإلفراط فْ ىهو االئتهان الكمْ، ٓو

. ٓىتج عىً تىاهْ الهخاطرعمِ هستوى الىظام بكاهمً

 سىوات بطٓرقة تدٓرجٓة هها ٓعطْ وقتاكافٓا لمبىوك 8  كها أىً سوف ٓتم االىتقال لهرحمة الهتطمبات الجدٓدة خالل 
 بغرض هساعدتٍا فْ إعادة تشكٓل قواعدٌا ،11لٓزادة رؤوس أهوالٍا عن طٓرق إبقاء األرباح وجهع رأس الهال

 % 100لتصل إل2014ِ سىة %20الرأسهالٓة، لذلك راعت هبدأ التدرج فْ ىسبةاالقتطاعات، حٓث تبدأ هن
. 201812سىة

 عمِ الدعاهة األولِ خاصة هىٍا كٓفٓة حساب 3 أها بىك الجزائر فمم ٓطبق اإلضافات التْ جاءت بٍا إتفاقٓة بازل 
كفآة رأس الهال، هكوىات األهوال الخاصة، هراجعة كل هن هخاطر السوق وهخاطر اإلئتهان، االحتٓاطْ لهواجٍة 
التقمبات الدوٓرة وىسبة الرافعة الهالٓة، إال أىً طبق االحتٓاطْ اإلضافْ هن خالل إلزام البىوك بتشكٓل وسادة األهان 

%.  2.5تتكون هن األهوال الخاصة القاعدٓة وبىسبة 

:  اتخذ بىك الجزائر اإلجراءات التالٓة3  ولهسآرة الجواىب األخرى لمدعاهة األولِ التفاقٓة بازل 
، عمِ أن تغطْ األهوال الخاصة 2014ابتداء هن سىة % 9.5إلِ % 8إلزام البىوك برفع هعدل الهالءة هن - 

عمِ األقل، كها ٓهكن لمجىة الهصرفٓة أن تفرض % 7القاعدٓة كال هن هخاطر القرض والعهمٓات والسوق بىسبة 
هعدالت أعمِ فْ حالة وجود بىوك ذات أٌهٓة ىظاهٓة، وأن تفرض تحدٓدات تدٓرجٓة فْ هجال توٓزع األرباح فْ حالة 

. عدم احترام ٌذا الهعدل

                                                           
ٓر11  .305هرجع سابق، ص: بٓرش عبد القادر، غرآة ٌز
 .280هرجع سابق، ص : ىجار حٓاة12
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هراجعة القواعد والقٓود الهفروضة عمِ تركٓز الهخاطر وهساٌهات الهصارف، هن خالل إدراج عتبات جدٓدة لٍذي - 
التركٓزات وتوضٓح الهفآٌم الهتعمقة بتقسٓم الهخاطر وىظام الهساٌهات، أٌهٍا إلزام البىوك باحترام ىسبة قصوى ال 

بٓن هجهوع الهخاطر الصافٓة الهرجحة التْ تتعرض لٍا عمِ ىفس الهستفٓد وهبمغ أهوالً الخاصة % 25تفوق 
القاىوىٓة، كها ٓجب أال ٓتجاوز هجهوع الهخاطر الكبرى التْ ٓتعرض لٍا البىك ثاىٓة أضعاف هبمغ أهوالً الخاصة 

  .  13القاىوىٓة

 : تنظيمالسيولة- 2
ولكن سرعان ها تم إدخال التىظٓم عمِ السٓولة، ، أخذ بعٓن االعتبار 1980لعهمٍا فٓهىتصف عام ز عىدها بدأتمجىة با

التخمْ عىً، ربها ألن الههارسة أثبتتأىٍا صعبة،وأٓضا ألن لجىة بازالعتبرتالهالءة الهالٓة لهؤسسة ها ٓىبغْ أن تكون 
. كافٓةلضهاىالسٓولة

 بأن الخمل استقرفْ السوق الىقدٓة، وذلك بسبب عدم 2008 وقد أثبتتاألزهة الهالٓة العالهٓة لعام 
ل واجٍت صعوباتوبعضٍهمم ٓىج  الٓقٓىبشأىاهتالكاألصول الساهة، ألن البىوك التْ تعتهدعمِ ٌذا السوق لمتهٓو
إالىتٓجةالتدخل الحكوهْ، خاصة التْ كاىت فْ وضعٓة صعبة، هها كان عمٍٓا التخمص هن األصول بأسعار 
هىخفضة، تسبب ذلك فْ خسارة هفاجئةبالىسبة لٍم، ولمهؤسسات التْ تحصمت عمِ أصول ههاثمة، وبالتالْ 

كل ذلك وقف عمِ ٌشاشة وضعٓة السٓولة لعدد كبٓرهىالبىوك، بها فْ ذلك . فإىهشاكاللسٓولة تٍددالهالءة الهالٓة
معمِ السوق الىقدٓة، ألىً فْ العدٓد هن البمداىهىذأواخر  ، أغمب البىوك خفضتقٓهة 1990اعتهادٌا لهواجٍةالتهٓو

ل السوقْ قصٓر الهدى االىحراف لعب دورا رئٓسٓا فْ األزهة التْ . أصولٍا السائمةوزادت بشكل كبٓر هن حصة التهٓو
ن العقآروأزهةالسٓولة كها أىتدخاللبىك الهركٓزساعد فْ الحٓمولة دوىاىٍٓارالىظام، .كاىت وراءطفرة االئتهان، قضٓة الٌر

عىدها ٓتعمق األهربهواجٍة ذعرالهودعٓن، والذي أضٓف إلِ دوري الهتهثل فٓالهقرض دور  '' صاىع السوق''وكان ها ٓبرٌر
. 14الهالذ األخٓر

قترح إطار بازل  ا فْ وقت 3 ٓو  هؤشراتجدٓدة لسالهة البىك، وخصوصا التْ تعكس سٓولتً،أي قدرتً عمِ تدبٌٓر
عىْ ذلك أن وظٓفةالوساطة التْ تضطمع بٍا البىوك ، قصٓر ل هدخرات الهودعٓن إلىائتهان ٓقدم لمهقترضٓن''ٓو '' تحٓو

ل أكثر استقراراهن األهوال التْ ٓتم الحصول عمٍٓا عن طٓرق .ستتضرربشكل أقل فالودائع التقمٓدٓة تهثل هصدرا لمتهٓو

                                                           
زة13 ا عمِ البىوك التجآرة :  أوصغٓر الٓو دراسة هقارىة بٓن الجزائر، توىس - دراسات اتجاٌات البىك الهركزي فْ تطبٓق هقررات لجىة بازل وآثاٌر

.       252-251، ص ص 2018-2017وهصر، أطروحة دكتوراي فْ العموم االقتصادٓة، تخصص عموم اقتصادٓة، جاهعة هحهد بوضٓاف بالهسٓمة، 
14

Jean-Paul Pollin: La nouvelle régulation bancaire microprudentielle : principes, incidences et limites, revue d’économie 

financière, n°103, 3/2011, pp 150-151. 
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توقف الهقرضون عن  االقتراض فْ السوق،فأهوال الجهمة ٓهكن أن تتبخر بسرعة عىدها تخضعاألسواق لمضغوط ٓو
رفضون تجدٓد قروض قدٓهة وأحد هقآٓس قابمٓة تأثر البىك بصدهاتاألسواق الهالٓة ٌو هقدار . تقدٓم قروض جدٓدة أٓو

ل السوقْ و هقٓاس تقٓربْ لهدى اعتهاد البىك عمِ التهٓو وقبل وقوع األزهة،كاىت . خصوهً غٓر الهتصمة بالودائع، ٌو
ل بالجهمة ، وهن ثم أصبحت هعرضة بصورةهتزآدة ألخطار (01الشكل رقم) البىوك تعتهد بصورة هتزآدة عمِ التهٓو

ل، كها حدث خالل فترة  ، وأول (02الشكل رقم) 2008-2007حدوث ارتفاع هفاجئ فْ التكالٓف أو فْ توافرالتهٓو
ل بخالف الودائع  .15قٓاس تم ىاولً حول قوة هٓزاىٓة البىك ٌو اعتهادي عمِ هصادر التهٓو

 

 
 

 
 

، ''ىسبة تغطٓة السٓولة'': 3لتجىبأزهاتالسٓولةوالتوتراتبٓن الهؤسسات الهالٓة، ىسبتٓن هن السٓولة اعتهدتافْ اتفاقٓة بازل و
اللهستقر''تسهح لمبىوك بهواجٍة أزهة السٓولةالحادةلهدة شٍرو  لتهكىٍم هىالصهود فْ وجٍاألزهةلهدة ''صافْ ىسبةالتهٓو

:  ، وسىبٓىٍها كها ٓم16ْعام

                                                           
 بالدوالر لفترة ثالثة أشٍر وهبادلة أسعار الفائدة لمٓمة '' سعر لٓبور'' ٓبٓن الشكل الهتوسط الشٍري لفرق العائد بٓن سعر الفائدة السائد بٓن بىوك لىدن

تشٓر القٓم األعمِ إلِ ٓزادة الضغوط ) 2011-2005واحدة كهتغٓر بدٓل ألوضاع الضغوط وهدى توافر األهوال فْ األسواق الهالٓة خالل الفترة 
شٓر سعر . (والقٓم األدىِ إلِ اىخفاض إتاحة األهوال بالدوالر السعر الذي تقول البىوك الرئٓسٓة التْ تزاول العهل فْ لىدن إىً ٓتعٓن عمٍٓم '' لٓبور''ٓو

وتستىد هبادلة أسعار الفائدة لمٓمة واحدة إلِ سعر فائدة هوجبة ٓحددي أحد البىوك الهركٓزة، هثل سعر الفائدة عمِ . دفعً لالقتراض لفترة قصٓرة بالدوالر
.    قروض االحتٓاطْ الفٓدرالْ األهٓركْ

ل والتىهٓة، الهجمد :  توهركابان، كاهٓمٓا هٓىوآو15 .   53، ص 2013، صىدوق الىقد الدولْ، سبتهبر 3، العدد 50القوة عىد اإلقراض، هجمة التهٓو
16

Meriem Haouat Asli : Risque opérationnel bancaire: le point sur la réglementation prudentielle, Revue Management et 

Avenir, n°48, octobre 2011, p234. 

متوسط التمويل بالجممة في : 01الشكل رقم 
 .2010-1999عينة بنوك خالل الفترة 

المتوسط الشهري لفرق العائد : 02الشكل رقم 
-2005بين سعر ليبور بالدوالر خالل الفترة 

 (بنقاط األساس) *2011
 

 .53هرجع سابق، ص :  توهركابان، كاهٓمٓا هٓىوآو:المصدر .53هرجع سابق، ص :  توهركابان، كاهٓمٓا هٓىوآو:المصدر
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 أو ها ٓطمق عمٍٓا ىسبة تغطٓة السٓولة، والتْ تتطمب هىالبىوك االحتفاظ بأصول ذات :نسبة السيولة قصيرة األجل- أ
 :وتحسبكها ٓمْ. ٓوهاً  30 درجة سٓولة عالٓة لتغطٓة التدفق الىقدي لدٍٓا حتِ

%100 ≤
الجودةعالٓةالسائمةاألصولٓوم

 30 ْ خالاللصافٓةالىقدٓةالتدفقاتصاف
=  األجمقصٓرةالسٓولةىسبة

فاألصول . ٓوم الهقبمة30وقد عرفت االتفاقٓة بشكل هفصل األصول السائمة وصافْ التدفقات الىقدٓة الهتوقعة خالل
السائمة ذات الىوعٓة الرفٓعة تضم الىقد واحتٓاطٓات البىوك لدى البىك الهركزي، األوراق الهالٓة القابمة لمتبادل والتْ 

تهثل دٓون أو أىٍا هضهوىة هن قبل جٍات سٓادٓة أو هن قبل البىك الهركزي، الحكوهات غٓرالهركٓزة، بىك التسوٓات 
أها صافْ التدفقات الىقدٓة فتحسب هن خالل التدفقات الىقدٓة الداخمة والخارجة . الخ...الدولٓة، صىدوق الىقد الدولْ

وهراقبة ٌذي الىسبة ٓسهحممبىك باتخاذ إجراءات تصحٓحٓة فْ حال ها إذا كاىت ٌىاك .  ٓوم الهقبمة30الهتوقعة خالل 
 .بوادر عسر السٓولة

ل الهستقرة الصافٓة:نسبةالسيولةطويمةاألجل- ب  والتْ ،ٓطمق عمٍٓا ىسبة التهٓو
تٍدفإلىتوفٓرهواردهستقرةتضهىألٓبىكهواصمةىشاطٍبشكمسمٓهمهدةسىةفٓفتراتضغطقدتهتدفٓالهستقبل؛ىتٓجةتراجعفٓالربحٓةواألدا

. ء،أوتراجعتىقٓط قروضأوأوراقالبىكأواألطرافالهقابمةفٓعقودالهشتقات،أوىتٓجةأٓحادثقدٓؤثرسمباعمىىشاطالبىكوأصولً
 :وتحسبكهآمْ

%100
اللحاجة لسىةالهتاحةالهستقرةالهواردلسىةالهستقرلمتهٓو

= مةالسٓولةىسبة  األجمطٓو

    وتتهثل الهوارد الهستقرة فْ رأس الهال الخاص واألسٍم الههتازة وباقْ الخصوم التْ تكون هدتٍاالفعمٓة سىة أو 
ل فٍْ هجهوع قٓهة األصول الههولة هن قبل البىك، كألصل ٓرجح بهعاهل هعٓن . الخ...أكبر أها الحاجة لمتهٓو

ل لمعىاصر خارج الهٓزاىٓة التْ ترجحبهعاهالت هعٓىة إضافة لٍذي األدوات الكهٓة . والهجهوع ٓضاف إلِ الحاجة لمتهٓو

                                                           
 مٍا ( إذا كان لدى البىك كهٓاتكبٓرة هن األوراق الهالٓة هرتفعة السٓولة ، ٓكون بهقدوري االعتهاد بدرجة أكبر عمِ )بسٍولة إلِ ىقدٓةٓهكن تحٓو

ولكن إذا كاىت أصول البىك غٓرسائمة فْ . أهوااللسوق ألىً ٓستطٓع فْ أوقات الضغوط أن ٓحصل بسٍولة عمىالىقدٓة التْ ٓهكن أن ٓحتاج إلٍٓا
وكهؤشر . ، فإىٍٓىبغْ لً أن ٓعتهد عمِ الودائع بدرجة أكبر هن اعتهادي عمِ أهوااللسوق الهتقمبة)هثال الودائع ألجل واألوراق الهالٓة الهعقدة(هعظهٍا 

ل الهستقرة الصافٓة الٍٓئات التىظٓهٓة إلِ تراكههحتهل لهواطن الضعف فْ الىظام البىكْ  عمِ سالهة الهٓزاىٓات العهوهٓة، ٓهكن أىتىبً ىسبة التهٓو
ل لخصوهٍا  .ىاشئ عن السٓولةالسوقٓة ألصول البىوك وسٓولة التهٓو
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ل  لقٓاس السٓولة فقد أشارت الوثٓقة إلِ طرقأخرى لرصد هخاطر السٓولة كهراقبة توآرخ استحقاق التوظٓفات والتهٓو
ل .   الخ...وتركٓز التهٓو

 2011، إال أىً ألزم البىوك الجزائٓرة هىذ سىة 3أها بىك الجزائر فمم ٓتهكن هن تطبٓق ىسب السٓولة التْ أقرتٍا بازل 
عمِ األقل بٓن هجهوع األصول الهتوفرة والههكن تحقٓقٍا عمِ % 100باحترام الهعاهل األدىِ لمسٓولة هساوي لـ 

ل الهستمهة هن البىوك هن جٍة، وهن جٍة أخرى بٓن هجهوع االستحقاقات تحت الطمب  الهدى القصٓر والتزاهات التهٓو
ذا وفقا لمىظام رقم   الهتضهن تعٓرف 2011 هاي 24 الهؤرخ فْ 04-11وعمِ الهدى القصٓر وااللتزاهات الهقدهة، ٌو
 الهتعمقة 2011 دٓسهبر 21 الهؤرخة فْ 2011-07وقٓاس وتسٓٓر ورقابة خطر السٓولة، ووضحت التعمٓهة رقم 

بهعاهل السٓولة العىاصر التْ تشكل بسط الىسبة وكذا الىسب الهؤوٓة التْ تأخذ هن قٓهتٍا باإلضافة إلِ العىاصر 
التْ تشكل هقام الىسبة، وكذا الىسب الهؤوٓة التْ تهثل بٍا والىهاذج الهعتهدة فْ حسابٍا، كها أوجب عمٍٓا وضع 

 ىوفهبر 28 بتآرخ 08-11هؤشرات تسهح بقٓاس وتسٓٓر وهراقبة السٓولة، وقد ورد ىفس التأكٓد فْ التىظٓم رقم 
ن 2011  والهتعمق بالهراقبة الداخمٓة لمبىوك والهؤسسات الهالٓة، إال أىً لم ٓرد فْ ٌذٓن التىظٓهٓن ها ٓشٓر إلِ تكٓو

.    317الهؤشرات الهذكورة ٓكون طبقا لها ورد فْ اتفاقٓة بازل 

ٓة ط ىسبة تغيفالهتهثمة لة و السٓطراخماقبة ر إلدارة َهبك عمِ ىسو البىرفوَرة تر عمِ ض3بازل  هعآٓر د تأكٓمرغو
 لارد ذات األجملواإلستعهال د َضع حىلإالتْ تٍدف رستقمل الٓوالتهصافْ َىسبة  ( ٓوم30خالل )الحالٓة لة والسٓ
اء عمِ وك سولة إجبارٓة لمبىوّ ىسبة سٓرائجلزّ ازكملر اكالبىٓحدد مل، لٓمة األجطوة َطسواهات هتد استخيفا د جريالقص

. 18%100 ن عل أو ال تقجيبالتْٓة رلة شٍوساب ىسبة سٓحبك ون البىواقع تقو النيفلك، لٓطو أَ الريالقصالهدى 

: إدخال نسبة الرافعة المالية- 3
كان لمتوسع فْ هىح االئتهان قبل األزهة األثر الكبٓر فٓإفالس البىوك بسبب عدم كفآة األهوال الخاصة الهتصاص 

الخسائر، حٓث عهدت البىوك التْ تتبعأسموب التقٓٓم الداخمْ لمهخاطر إلِ هىح أوزان ترجٓحٓة صغٓرة لتوظٓفاتٍا هن 
ادة أثرالرفع الهالْ عمِ إدخال ها ٓسهِ بالرافعة الهالٓة، لكبح التوسع فٓالقروض البىكٓة، 3ولٍذا عهمت بازل . أجل ٓز

ا  هن الشٓرحة األولِ لرأس الهال، عمِ أىٓتم حسابٍا هن أصول الهٓزاىٓة % 3حٓث تم فرض ىسبة اختٓآرة قدٌر
 . بها ٓتىاسب هع األهوال الخاصة19وخارجالهٓزاىٓة دون أوزان ترجٓحٓة

                                                           
زة17 .  259ص هرجع سابق، :  أوصغٓر الٓو
.  229، ص 6 هن طرف الهىظوهة البىكٓة الجزائٓرة، هجمة البدٓل االقتصادي، العدد 3تطبٓق هقررات بازل :  خمٓفة أسٓاء، لموشْ هحهد18
 .284-283ص ص هرجع سابق، : ىجار حٓاة19
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ذا الهقٓاس إال   إن ىسبة الرفع الهالْ تعبر  عن هعكوس ىسبة حصة حقوقالهساٌهٓن إلِ هجهوع األصول، وال ٓشٌٓر
 .20إلِ رأس الهال هرتفع الجودة وٓخمو هن التعقٓداتالهرتبطة بترجٓح األصول حسب الهخاطر التْ تىطوي عمٍٓا

ذي وسٓمة . أداةهىالقواعد التىظٓهٓة التحوطٓةالكمٓة، وتٍدف لمتغمب عمِ أوجً القصور فٓالتدابٓرالتىظٓهٓة لمهخاطرفٍْ ٌو
أخرىممحد هىالهخاطر األخالقٓةالتٓتشجعالهخاطرة، ألىٍكمها ٓكون الهبمغ الهطموب هن األهوال الخاصة هرتفع، كمها 

هكن أن ٓختفْ السؤال . الهساٌهٓن القادٓرن عمِ تحهل الهخاطر الكبٓرة واألكثر تحفٓزا عمِ أخذ الهخاطر ٓىخفض ٓو
الذي ٓجب اإلجابة عمًٓ ٓتحول لٓصبح هشكمة حوكهة، ٓتعمق بهعرفة إذا هدٓري البىك ٓتصرفون وفقا لمهصالح بها فْ 

هوقفٍهوهكافآتٍم  .21ذلك الهساٌهٓن، أٓن ٓفضمون تحقٓق ىهو الذي ٓؤدي إلِ اتخاذ الهخاطر، لكْ ٓقٓو

 د َضع حىلا إهل خالنه التْ تٍدف 3أضافتٍا اتفاقٓة بازل الهالٓة التْ افعة رلىسبة الأٌهٓة ْ طٓع أها بىكالجزائرفمم 
فْ ح المجىة رتقتكها %. 3 عنالهالٓة افعة ر ىسبة الل أالّ تقحٓث ٓجب، اع البىكْطالقالدٓوىفْ  ىسبة لتزآدأقصِ 
 حٓثتوصٓبتقوٓةٌاهش االقتصادٓة، صدهاتالدورةآثار  هن فلمتخفٓ االقتصادٓة تدابٓر الدورة تقمبات هن لالتقمٓإطار 
األزهات، ات ر خالل فتلتغطٓةالخسائر% 2.5 إلِ لأو ٓصٓهكن الذي االقتصادي فتراتالرواجخالل الهال رأس 

.   22الجزائراالحترآزةفْداعو القعىدسن التدابٓر فْ الحسبان تؤخذٌذي أىٍا وهىالهالحظ

 

:  توسيع مفهوم المخاطر- 4
 :تخص بعض القضآا الهتعمقة بالهخاطروهىٍا

ل سىدات الدٓن وكذلك - أ تغطٓة هخاطر الجٍات الهقترضة الهقابمة والىاشئة عن العهمٓات عمِ الهشتقات، تهٓو
ا فْ السوق هن خالل تدعٓم هتطمبات  الخسائر الىاتجة عن إعادة تقٓٓم األصول الهالٓة عمِ ضوءتقمبات أسعاٌر

وقد بٓىت كٓفٓة حسابٍا، وخصصت جزء هن رأسالهال لتغطٓتٍا، وربطت ذلك بتعدٓل التقٓٓم االئتهاىْ عىد . 23رأسالهال
 .لمطرفالهقابلحدوث اىخفاض فْ الهالءة االئتهاىٓة 

تخصٓص جزء هن رأس الهال لتغطٓة الهخاطر الىاجهة عن عهمٓات التوٓرق، وذلك ٓتطمب هن البىوك اٌتهاها - ب
أكبر بإجراء تحمٓالت أكثر صراهة عمِ االئتهان، والجدول التالْ ٓبٓن الىسب التْ تم تخصٓصٍا هن رأس الهال 

:    كها ٓم3ْلتغطٓة هخاطر السىدات بها فٍٓاالتوٓرق الذي أضافتً بازل 
                                                           

.   54هرجع سابق، ص :  توهركابان، كاهٓمٓا هٓىوآو20
21

Jean-Paul Pollin: op.cit, pp 150.  
.    229، ص هرجع سابق:  خمٓفة أسٓاء، لموشْ هحهد22
ٓر23  .306هرجع سابق، ص: بٓرش عبد القادر، غرآة ٌز
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 : %نسبة المتطمبات الرأسمالية لمسندات     الوحدة: 3الجدول رقم 

فترة االستحقاق تنقيط السندات 
انكشاف التوريق جهات أخرى الجهات السيادية المتبقية 

AAAإلىAA- /A-1 

 2 1 0.5سىة 1≤
1 سىة5  8 4 2سىوات 

 16 8 4سىوات  5≤

A+إلىBBB-/ 

/P-3 /A-3/A-2 

 4 2 1سىة 1≤
1 سىة5  12 6 3سىوات 

 24 12 6سىوات  5≤
Source: Banque des Règlements Internationaux: op.cit, p50. 

   إن ىسبة رأس الهال الهخصصة لتغطٓة هخاطر السىدات تتىاسب عكسٓا هع تىقٓطاألصل، فكمها تراجع التصىٓف 
أها هتطمباتتغطٓة استثهارات التوٓرق فٍْ هرتفعة هقارىة هع . الهعطِ لمسىد ارتفعت ىسبة هتطمباتً هن رأس الهال

ذا ٓدل عمِ أن التعاهل فْ التوٓرق هحفوف بهخاطر هرتفعة  .24الجٍات السٓادٓة وهتطمبات الجٍات األخرى،ٌو

َرة ر عمِ ضربازل تص لجىة داعوفق، هٓةوك العهوخاصة البىواإلفصاح الشفافٓة الجزائٓرة تىعدم فٍٓا ك والبىكها أن 
 يفاألطراف الهشاركة ٓع ط تستىتح، عمًٓ االعتهاد نكميهات وٓع لمهعمر َسقان دقٓظ ىرفو خالل تند  الشفافٓة هوَج
. 25طرخاملعمِ إدارة اقدرتٍا فة رَهعكفاءتٍا ُ دَهالهؤسسات الهالٓة  أداء مق تقٓٓوالس

 

 

:  خالصة
:   هن خالل الهراحل الهختمفة لمبحث توصمىا إلِ الىتائج واالستىتاجات التالٓة

 تٍدف لتحصٓن الهراكز الهالٓة لمبىوك وتعٓزز قدرتٍا عمِ هواجٍة 3التعدٓالت التْ جاءت بٍا اتفاقٓة بازل - 
األزهات الهالٓة، فقد عهمت عمِ رفع كهٓة وىوعٓة األهوال الخاصة، تىظٓم السٓولة، إدخال الرافعة الهالٓة وتوسٓع 

.  هفٍوم الهخاطر

                                                           
 .282ص هرجع سابق، : ىجار حٓاة24
.      229 ص هرجع سابق،:  خمٓفة أسٓاء، لموشْ هحهد25
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 تسعِ إلِ  تعٓزز الشفافٓة، اإلفصاح وتحسٓن إدارة الهخاطر، ههاتٓزد هىهقدرة القطاع 3إن هقررات لجىة بازل - 
.       البىكْ عمِ استٓعاب الصدهات واألزهات

ا فْ الوساطة -  ٌىاك تدخل كبٓر لمدولة الجزائٓرة فْ الىشاط البىكْ، وخاصة العهوهٓة، هها ٓؤدي إلِ إضعاف دوٌر
. الهالٓة، إضعاف قدرتٍا التىافسٓة، واختالط األٌداف الهالٓة واالقتصادٓة لٍذي البىوك بأٌداف سٓاسٓة واجتهاعٓة

الرقابة االحترآزة فْ الجزائر تقوم أساسا عمِ الرقابة عمِ الوثائق، والتْ غالبا ها تكون هعرضة لهخاطر عدم - 
احترام أجال التصٓرح والىقص فْ الدقة، وبالتالْ فالهىظوهة البىكٓة تعاىْ هن عدم هسآرة التطور الهصرفْ والهالْ 

.  عمِ الصعٓد العالهْ
، كىسب الهالءة، أسالٓب الترجٓح وتوٓزع الهخاطر 3ٌىاك تطبٓق فْ الجزائر لبعض ىقاطالىظم االحترآزة لبازل - 

البىكٓة ولهبادئ الرقابة االحترآزة، ولكن ٌىاك اختالف خاصة فْ إلزاهٓة تطبٓق ىسب السٓولة وىسبة الرافعة الهالٓة، 
فالجزائر بادرت فٓإصالحالهىظوهة البىكٓة، والتْ ٌدفٍا ال ٓتوقف عىد هدى هسآرة الهعآٓر العالهٓة الحدٓثة فْ هجال 

و التطبٓق الفعمْ . تسٓٓر الهخاطر والرقابة البىكٓة، بل تتعداي إلِ ها ٌو أبعد ٌو
 سمبٓا عمِ الىظام الهصرفْ الجزائري وذلك راجع إلِ سٓطرة الدولة عمًٓ، 3هن الهتوقع أن ال ٓؤثر تطبٓق بازل - 

فالقروض تهىح بقرارات إدآرة، السٓولة هتوفرة، الرافعة هالٓة هىخفضة واىخفاض هعدل كفآة رأس الهال هقارىة هع 
.     3توصٓات بازل 

:  قائمة المراجع
ا هعٍد الدراسات الهصرفٓة، السمسة - 1 إضاءات هالٓة وهصرفٓة، بازل األولِ وبازل الثاىٓة، ىشرة توعوٓة ٓصدٌر

ت، ىوفهبر 4الخاهسة، العدد  . 2012، الكٓو
زة- 2 ا عمِ البىوك التجآرة : أوصغٓر الٓو - دراسات اتجاٌات البىك الهركزي فْ تطبٓق هقررات لجىة بازل وآثاٌر

دراسة هقارىة بٓن الجزائر، توىس وهصر، أطروحة دكتوراي فْ العموم االقتصادٓة، تخصص عموم اقتصادٓة، جاهعة 
.       2018-2017هحهد بوضٓاف بالهسٓمة، 

ٓر- 3 ا فْ تطبٓق هبادئ الحوكهة وتعٓزز االستقرار الهالْ  (3)هقررات بازل : بٓرش عبد القادر، غرآة ٌز ودوٌر
دور الحوكهة فْ تفعٓل أداء الهؤسسات : والهصرفْ العالهْ، ورقة هقدهة فْ الهؤتهر الدولْ الثاهن حول

واالقتصادٓات، كمٓة العموم االقتصادٓة، التجآرة وعموم التسٓٓر، جاهعة حسٓبة بن بوعمْ بالشمف، الجزائر، الهىعقد 
 .   2013 ىوفهبر 20-19ٓوهْ 

ىا- 4 ل والتىهٓة، الهجمد : جٓزوس ساوٓر ، صىدوق 2، العدد 45العهل الهصرفْ عمِ الطٓرق الصحٓح، هجمة التهٓو
.   2008الىقد الدولْ، جوان 
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 عمى النظام المصرفي اإلسالمي 3انعكاسات مؤشرات المالءة بازل 
نسرين سعيد عثماني . بن عمور سمير                    ط د. د

جامعة يحي فارس بالمدية 
 

: الملخص

   ٌعتبر موضوع المالءة من المواضٌع المهمة لكل من السلطات الرقابٌة والبنوك على حد سواء كونها 

تمثل أهم عنصر من عناصر متانة وضع البنوك، فً هذا اإلطار عملت السلطات الرقابٌة على تقدٌم 

إال أن مختلف إصدارات بازل لم تراعً .  مقاٌٌس مختلفة للمالءة كان أبرزها معٌار كفاٌة رأس المال

ال تتعلق باألخطار الن هذه " 3بازل"فٌها خصوصٌة البنوك اإلسالمٌة،   فمشكلة هذه األخٌرة مع معاٌٌر

البنوك ال تغامر كما هو الحال بالنسبة للبنوك التقلٌدٌة، وال تبٌع ما ال تملك الن الشرٌعة ال تسمح لها 

بذلك، قد تكمن المشكلة فً إدارة السٌولة التً توصً بها معاٌٌر بازل الجدٌدة التً قد تتالءم مع البنوك 

.  على النظام المصرفً اإلسالم3ًالتقلٌدٌة أكثر، جاءت هذه الورقة لتقدٌم انعكاسات المالءة بازل 

. ؛ كفاٌة رأس المال؛ البنوك اإلسالمٌة3المالءة؛ بازل: الكلمات مفتاحٌة

Summary: 

 The issue of solvency is an important issue for both regulatory authorities and banks as they 

represent the most important element of the robustness of banks. In this context, the 

regulatory authorities have introduced various standards of solvency, most notably the capital 

adequacy criterion. But the different versions of Basel did not take into account the specificity 

of Islamic banks, the problem of the latter with the criteria of "Basel 3" do not concern the 

risks because these banks do not venture as is the case for conventional banks, and does not 

sell what does not have because the law does not allow it, In the liquidity management 

recommended by the new Basel standards that may be more compatible with more 

conventional banks , This paper presents the implications of Basel III solvency on the Islamic 

banking system. 

Key words: solvency; Basel III; capital adequacy; Islamic banks. 

 

: تمييد

 إلى خسائر مالية ضخمة وانييارات اقتصادية طالت عدد كبير من 2008  أدت األزمة المالية العالمية 
اكبر المؤسسات المالية العالمية، وامتد أثرىا ليشمل عددا كبيرا من االقتصاديات المتقدمة في أوروبا، 
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وبعد عدة اجتماعات جمعتيا بمجنة بازل تم التوصل إلى إطار جديد مقترح عرف . أمريكا و أسيا 
 ويعتبر ىذا االقتراح أكثر صرامة لمتطمبات رأس مال البنوك 2010جانفي10، وذلك في 3بمقررات بازل

 وخالل اجل يمتد إلى سنة 2013ومعدالت السيولة فييا، عمى أن يدخل حيز التنفيذ انطالقا من جانفي
2019 .

إن مختمف إصدارات بازل لم تراعي فييا خصوصية البنوك اإلسالمية،   فمشكمة ىذه األخيرة مع 
ال تتعمق باألخطار الن ىذه البنوك ال تغامر كما ىو الحال بالنسبة لمبنوك التقميدية، وال " 3بازل"معايير

تبيع ما ال تممك الن الشريعة ال تسمح ليا بذلك، قد تكمن المشكمة في إدارة السيولة التي توصي بيا 
: ليذا فاإلشكالية المطروحة في ىذا الصدد. معايير بازل الجديدة التي قد تتالءم مع البنوك التقميدية أكثر

 عمى المصارف اإلسالمية؟ 3ما مدى انعكاس معايير بازل

: من خالل ما سبق سنتطرق في ىذه الورقة البحثية إلى

 3مالءة المصارف بازل: المحور األول_ 

.  عمى النظام المصرفي اإلسالمي3انعكاسات مؤشرات المالءة بازل : المحور الثاني_ 

: 3بنك البركة الجزائري واتفاقية بازل: المحور الثالث_ 

 3مالءة المصارف بازل : المحور األول

 يمعب رأس مال المصارف دورا ىاما في المحافظة عمى سالمة ومتانة  األنظمة المصرفية بشكل عام 
حيث يمثل الجدار أو الحاجز الذي يمنع أي خسارة غير متوقعة يمكن أن يتعرض ليا البنك من أن تطال 
أموال المودعين، فكما ىو معموم فان البنوك بشكل عام تعمل في بيئة تكتفيا درجة عالية من عدم التأكد 
األمر الذي ينشا عنو تعارضيا لمخاطر عديدة تشتمل بشكل رئيسي المخاطر االئتمانية ومخاطر السوق 

. والمخاطر التشغيمية والمخاطر اإلستراتجية
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أخذا بعين _ يمكن تقسيم الخسائر التي تنشا عن المخاطر التي تتعرض ليا البنوك إلى نوعين رئيسين
: 1ىما_ االعتبار القدرة عمى التنبؤ بوقوع الخسائر وحجم الخسارة

وىي الخسائر التي تحدث بشكل متكرر ألي بنك ويكون حجم ىذه الخسائر عادة : الخسائر المتوقعة
 .صغير

 وىي الخسائر التي قميال ما تحدث إال أن أثراىا عمى البنك عادة ما يكون كبيرا: الخسائر غير المتوقعة

. ىم ما جاءت بوأ و03اتفاقية بازل _2

 إلى خسائر مالية ضخمة وانييارات اقتصادية طالت عدد كبير من 2008أدت األزمة المالية العالمية 
اكبر المؤسسات المالية العالمية، وامتد أثرىا ليشمل عددا كبيرا من االقتصاديات المتقدمة في أوروبا، 

وبعد عدة اجتماعات جمعتيا بمجنة بازل تم التوصل إلى إطار جديد مقترح عرف . أمريكا و أسيا 
 ويعتبر ىذا االقتراح أكثر صرامة لمتطمبات رأس مال البنوك 2010جانفي10، وذلك في 3بمقررات بازل

 وخالل اجل يمتد إلى سنة 2013ومعدالت السيولة فييا، عمى ان يدخل حيز التنفيذ انطالقا من جانفي
2019 .

: 3التعريف بمقررات اتفاقية بازل_ 3

  ىي عبارة عن مجموعة شاممة من التدابير والجوانب اإلصالحية المصرفية التي طورتيا لجنة بازل 
دارة المخاطر في القطاع المصرفي وتيدف ىذه التدابير الى : 2لرقابة عمى المصارف لتعزيز اإلشراف وا 

. تحسين نوعية رأس المال، وزيادة احتياطات رأس المال، وتخفيض الدورية لمتطمبات راس المال_ 

. تغييرات عمى إطار التسنيد_ 

. تغيرات عمى إطار تغيرات السوق_ 

السعي لتدعيم المشرفين عمى المصارف بأدوات أكثر فعالية لمالئمة متطمبات رأس المال بحسب _ 
. وضعية المخاطر في السوق
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: 3واىم المجالت التي ركزت عمييا لجنة بازل ىي

 .التشديد عمى قيام مجمس اإلدارة بنشاط بمسؤوليتو الكمية عن المصرف

 . قيام اإلدارة العميا بالتأكد من أنشطة المصرف تتفق مع إستراتجية األعمال، وتحمل المخاطر

 .وجوب أن يكون لدى المصرف وظيفة مستقمة إلدارة المخاطر مع سمطة ومكانة استقالليتو

 

: 3الجوانب اإلصالحية التفاقية بازل_ 3

  :3وفي ما يمي نذكر أىم اإلصالحات التي جاءت بيا اتفاقية بازل 

تعديالت متعمقة برأس المال التنظيمي، حيث ركز المعيار الجديد عمى تعزيز وتحسين نوعية وكمية رأس 
المال كما ركز عمى إعادة تعريفو واتصافو بالجودة وسمي ىذا الجزء من رأس المال برأس المال األساسي 

 .4لألسيم العادية

الشريحة األولى الرأس المال األساسي  ): 5 يتكون رأس المال التنظيمي وفق ىذه االتفاقية من شريحتين
 (من الموجودات المرجحة لممخاطر، الشريحة الثانية وىي رأس المال المساند % 6وحده األدنى 

إذ توجب عمى البنوك، الرفع من الشريحة األولى من رأس المال التي : تحسين نوعية قاعدة رأس المال
المشكمة من أسيم وأرباح من " الصمبة"أي الجزء األكثر متانة من احتياطاتيا " الصمبة"تشكل احتياطاتيا 

يضاف إلى ذلك، تخصيص شريحة إضافية بمقدار . من أصوليا% 4.5في الوقت الحاضر إلى % 2
إلى " الصمب" من رأس المال، لمواجية األزمات مقبمة المحتممة وىو ما يرفع إجمالي االحتياطي % 2.5

 بيدف تجنب حدوث انييار في النظام 7كما أن المجنة نصحت البنوك الكبيرة برفع ىذه النسبة فوق7%
 .المصرفي 

:  كالتالي3وتكون معادلة كفاية رأس المال الجديدة التفاقية بازل
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 %10.5 ˂(%25، التشغيل%5، السوق%75االئتمان )المخاطر / الشريحة الثانية+الشريحة األولى 

 

% 8فإذا المعايير الجديدة قد حافظت عمى الحد األدنى اإلجمالي لرأس المال كما ىو في السابق وىو 
، %10.5وبإضافة احتياطي األزمات يصبح الحد اإلجمالي األدنى والمطموب مع ىذا االحتياطي ىو 

وىذا يعني ان البنوك ممزمة بتدبير رساميل إضافية لموفاء بيذه المتطمبات والجدول التالي يبين التعديالت 
: 3عمى راس مال البنوك وفقا لبازل

:  3برنامج التعديالت عمى رأس مال البنوك وفقا لبازل: 01الجدول رقم

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

الحد األدنى من نسبة رأس 
المال من حقوق 

المساىمين 

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

الحد األدنى من نسبة رأس 
المال من حقوق 

رأس مال + المساىمين
التحوط 

3.5 %4 %4.5 %5.12 %5.75 %6.37 %7 %

الحد األدنى لرأس المال 
 1فئة

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

الحد األدنى من إجمالي 
رأس  

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

 8 %8 %8 %8.62 %9.25 %9.87 %10.5 %
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الحد األدنى من رأس المال 
التحوط 

التخفيضات من األسيم 
 1العادية لمفئة

 20 %40 %60 %80 %100 %%100 

 2010باالعتماد اتفاقية بازل ثالثة الصادرة سنة :  المصدر

االىتمام بزيادة معدالت السيولة بالبنوك وذلك باالستثمار في اذون الخزانة والسندات الحكومية : السيولة
بنحو اكبر مع ضرورة أن يتوفر لدى البنوك السيولة الكافية لموفاء بكافة االلتزامات النقدية المستحقة عمى 

 .يوما30البنك خالل 

أدخمت لجنة بازل نسبة جديدة تتمثل في الرافعة المالية كمقياس داعم ألساليب : تبني مؤشر الرافعة المالية
، مع اخذ بعين االعتبار التعديالت الجديدة المتعمقة بالشريحة األولى 2قياس المخاطر وفقا لمقررات بازل

. 3لرأس المال وفقا لبازل

 : في الشكل الموالي3يمكن تمخيص أىم ما جاءت بو اتفاقية بازل
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. 03أىم ما جاءت بو اتفاقية بازل : (01_01)الشكل رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liquidity standards 

 معايير السيولة

Capital refrom 

 اصالح راس المال

Systemic risk and interconnectedness 

المخاطر النظامية والترابط 
 

 

k 

 

 

Capital incenitives for using  ccps for 

otc 

حوافز راس المال الستخدام نقط التحكم 
 الحرجة 

Short _term : liquidity 

covrage  ratio ( LCR) 

 نسبة تغطية السيولة

Qulity , consistency , and 

transparency of capital base  

الجودة واالتساق والشفافية في قاعدة 
 راس المال 

Higher capital for systemic 

derivatives 

 راس المال االعمى لممشتقات النظامية 

 

Long_ term : net stable  

funding ratio ( nsfr) 

 نسبة صافي التمويل المستقر

Capturing  of all riskes 

 التقاط جميع المخاطر

Hgher capital for inter_ financial 

exposures 

 زيادة راس المال لمخاطر التقمبات المالية

 

Controlling leverage 

 مراقبة الرافعة المالية
Contingent capital 

 Buffers راس المال المشروط 

 االحتياطات
Capital surcharge for systemic banks 

 راس المال نظير تكمفة اضافية النظمة

 

  المصارف
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 لقياس كفاية رأس المال المصرفية وعالقتيا بإدارة مخاطر صيغ 3زايدي مريم، اتفاقية بازل:     المصدر
. 189التمويل اإلسالمية، مرجع سبق ذكره،ص

.  عمى النظام المصرفي اإلسالمي3انعكاسات مؤشرات المالءة بازل : المحور الثاني

ال تتعمق باألخطار الن ىذه البنوك ال تغامر كما ىو " 3بازل"   إن مشكمة البنوك اإلسالمية مع معايير
الحال بالنسبة لمبنوك التقميدية، وال تبيع ما ال تممك الن الشريعة ال تسمح ليا بذلك، قد تكمن المشكمة في 

إدارة السيولة التي توصي بيا معايير بازل الجديدة التي قد تتالءم مع البنوك التقميدية أكثر، فالبنوك 
اإلسالمية تمتمك أصوال سائمة يمكن ان تغطي بيا النسبة المطموبة كالصكوك اإلسالمية مثال، لكن بشرط 

 عمى 3أن تمقى االعتراف من لجنة بازل لطبيعة ىذه األصول المختمفة، ومن أىم انعكاسات مقررات بازل 
: النظام المصرفي اإلسالمي نوجزىا في النقاط التالية

 البنوك اإلسالمية إلى بذل جيود إضافية من اجل االلتزام بيا، ومنو 3ستدفع متطمبات مقررات بازل
 .تحسين الجوانب الفنية وتعزيز ثقافة إدارة المخاطر

 تمنحيا حرية اكبر في تحديد المخاطر المتنوعة التي تواجييا؛

تؤمن ليا حماية أفضل من الخسائر أو أية تأثيرات سمبية لنقص السيولة كما تمكنيا من تعزيز قدراتيا 
 التنافسية؛

 حول اإلشراف عمى البنوك يمكن أن تقوي من وضع الميزانيات العمومية لمبنوك 3إن مقترحات بازل
اإلسالمية، وان تشغل أيضا فتيل التغيرات األساسية في نماذج أعماليا وتسعير منتجاتيا وىذا حسب 

 .وكالة ستاندارد اند بورز

 تحسين شفافية وكفاية رأس المال في البنوك اإلسالمية؛

 والتي قد تتالءم مع 3عدم تالءم إدارة السيولة لمبنوك اإلسالمية مع المعايير التي توصي بيا لجنة بازل
العمل المصرفي التقميدي أكثر، فبالنسبة لموفاء بمتطمبات السيولة، فان المؤسسات المالية اإلسالمية ونظرا 

 ؛6لمحدودة استثماراتيا قصيرة األجل، ضف إلى ذلك عدم وجود سوق مالية إسالمية متطورة
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 إلى المزيد من التحديات فيما يتعمق بإدارة السيولة في المصارف 3كما يمكن أن يؤدي تطبيق بازل 
اإلسالمية في وقت يتسم باالفتقار إلى فئات الموجودات السائمة وذات المخاطر المتدنية التي يمكن 

 تسعى إلى فرض 3استخداميا من قبل ىذه المصارف بيدف إدارة السيولة فييا، وحقيقة األمر أن بازل 
مزيد من القيود عمى المصارف لمحد من المضاربات في األسواق، ولتوفير احتياطات اكبر في المصارف 

. 7لتقميل المخاطر

وىذا بدوره سينعكس عمى المؤسسات المالية اإلسالمية فقد تكون ىناك فعال تدفقات مالية اكبر عمى 
المؤسسات المالية اإلسالمية ولكن في نفس الوقت فان النظام المالي العالمي ومعايير بازل منذ إن أنشئت 
ال تراعي طبيعة المالية اإلسالمية وطريقة عمميا، فوجود مزيد من القيود اذ لم يكن مؤثرا بشكل اكبر في 
المؤسسات المالية اإلسالمية، ستجد لو األثر نفسو سيكون في المالية التقميدية، وان كانت اآلثار غير 

. مباشرة تختمف أو ربما تكون ايجابية

 يعطي لممصارف حافز لتحسين أساليب إدارة المخاطر لدييا حيث تضمن تعزيز 3إن معايير بازل
اإلفصاح العام بمعنى توفير المعمومات الكافية والشاممة في الوقت المناسب لكل الميتمين بشؤون القطاع 

. 8المصرفي اإلسالمي، األمر الذي يخمق نوعا من التحدي لدى القطاعات المصرفية اإلسالمية

إن إصدار الصكوك كجزء من رأس مال المصرف تم اقتراح أنواع مختمفة من الصكوك باإلضافة إلى أن 
. مستشاري الييئة الشرعية ال يزالون يناقشون التفاصيل 

تقوم عمى أصول حقيقة وليس ديون بحتية مثل السندات التقميدية  (الصكوك)وبما أن السندات اإلسالمية 
يرى بعض المصرفيين أن الصكوك تستطيع لعب دور رئيسي في مساعدة المصارف حول العالم في 

. 39الوفاء بالحدود الدنيا لنسب كفاية رأس المال وفق معايير بازل

أما فيما يتعمق بالرفع المالي فان التمويل اإلسالمي اقل عرضة لتعامل مع المنتجات التي تعتمد عمى 
الرفع المالي بشكل كبير الن أحكام الشريعة اإلسالمية تتطمب أن تكون جميع صور التمويل في 

. المعامالت مرتبطة باالقتصاد الحقيقي
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يمكن القول أن مقررات لجنة بازل لم تأخذ بعين االعتبار طبيعة البنوك اإلسالمية، حيث يجب عمى 
حتى تتمكن من الدخول لألسواق % 10.5المصارف اإلسالمية أن تمتزم بنسبة كفاية رأس المال وىي 

. المالية العالمية

 :3بنك البركة الجزائري واتفاقية بازل: المحور الثالث

: لمحة حول بنك البركة الجزائري_ 1

 كشركة مساىمة في إطار قانون النقد والقرض 1991ماي20  تأسس بنك البركة الجزائري في 
ويعتبر بنك .  تبعا إلصالحات االقتصادية والمالية في الجزائر1990 افريل 14 الصادر في 90_10رقم

. البركة أول بنك إسالمي يفتح أبوابو بالجزائر

 سيم بقيمة 500000 مميون دينار جزائري مقسمة الى 500أنشى بنك البركة في الجزائر برأس مال قدره 
دينار جزائري لمسيم،  1000

: 3معيار كفاية راس المال لبنك البركة الجزائري حسب بازل _  2

 أصبح بنك البركة الجزائري يحسب متطمبات كفاية راس المال حسب مقرارات 2015انطالقا من سنة 
. 3بازل

 18921429.56/103002148.6= نسبة كفاية رأس المال

18.37%˂  9.5 %

 17370309.26/103002148.6= معامل الحد األدنى لممالءة 

16.86%˂ 7 %
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من خالل ما سبق يتضح أن نسبة كفاية رأس المال لبنك البركة الجزائري اعمي من النسبة المحددة من 
طرف بنك الجزائر باإلضافة إلى أن البنك قد احترم الحد األدنى لممالءة وىو أيضا اعمي من النسبة 
. المحددة من طرف بنك الجزائر، ىذا ما يجعل بنك البركة الجزائري يتمتع بمالءة عالية اتجاه المخاطر

وقد ألزم بنك الجزائر البنوك بحساب نسب السيولة لثالثة أشير، وذلك من اجل ضمان قدرة البنوك قدرة 
ويشترط في ىذه النسبة ان تكون اكبر او . البنوك والمؤسسات المالية االلتزام بالدفع في أي لحظة

. 100تساوي

التزامات التمويل + مجموع األصول الممكن تحقيقيا عمى المدى القصير= المعامل األدنى لمسيولة
االلتزامات + مجموع استحقاقات تحت الطمب في المدى القصير/ المستممة من طرف البنوك

 100˂المقدمة

% 328=80133277/24421220=نسبة السيولة لشير واحد

 إن نسبة السيولة لشير واحد لدى بنك البركة الجزائري ىي اكبر من الحد القانوني الذي وضعو بنك 
. مما يعني ان ىناك فائض في السيولة لدى البنك%328الجزائر، فقد بمغت ىذه النسبة 

كما اشرنا سابقا فان اتفاقية بازل عمدت إلى إدخال نسبة الرافعة المالية من اجل تقميل التوسع في 
من الشريحة األولى لرأس المال عمى أن يتم حسابيا % 3القروض وقد تم فرض نسبة اختيارية قدرت ب

. من أصول الميزانية وخارجيا دون أوزان ترجيحية

 ˂األصول خارج الميزانية +األصول داخل الميزانية / الشريحة األولى لرأس المال = نسبة الرافعة المالية
3 %

 220660463.11+17370309.26/162357485.05= نسبة الرافعة المالية

 =17370309.26/383017948.16 

 =4.5 %



  جامعة املدية  

انعكاسات ثكيف املؤسسات املااية مع مؤشرات املالءة على الاسلترار املاول ل:لاململلتق ااعمللم ااددول االامم  حول

لل2018 أكلحبر 24/25فل ااجزائر، يحمم 
ل

256 
 

E-mail :Col.isstf@univ-medea.dz     
Site :  www.univ-medea.dz/ar/ldld  

 المدية-كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير

Tel/Fax : 00213.25.78.52.96 

 

نالحظ أن نسبة الرافعة المالية لبنك البركة الجزائري ىي اعمي من النسبة القانونية وبالتالي فان لمبنك 
داخل وخارج  )درجة عالية لالعتماد عمى الشريحة األولى من رأس المال لتمويل مختمف أصولو 

. (الميزانية

 

 

 

: خاتمة

نظرا لتطورات المتسارعة عمى صعيد تحرير الخدمات المالية نجد أنيا تجعل نشاطات المصارف أكثر 
تنوعا وتعقيدا وتعرضا لكم ىائل من المخاطر، مما يميزىا عن غيرىا من القطاعات االقتصادية األخرى، 

فمقد أصبح من الضروري مراقبة مستوى المخاطر التي تحيط بيا، لذا جاءت اتفاقية بازل إدراكا ليذه 
الحقيقة حيث وضعت أنظمة رقابية متعمقة بكفاية راس المال،  

 إلى زيادة متطمبات رأس المال والى تعزيز جودتو في القطاع المصرفي، وبما ان المصارف 3تيدف بازل 
اإلسالمية تعد جزء من المنظومة المصرفية العالمية فيي أيضا معنية بالمطالبات  المصرفية الدولية 

إال أن ىذه المصارف تواجو مشكالت خاصة في كيفية تطبيق ىذه االتفاقية والتي . لتطبيق ىذه المقررات
. تتالءم وطبيعة العمل المصرفي التقميدي

 عمى العمل المصرفي االسالمي مع تقديم نموذج 3ىدفت ىذه الورقة البحثية لتبين انعكاس مالءة بازل
. عمى بنك البركة في الجزائر

: النتائج_ 

 موضوع المالءة المصرفية يعد من أىم االتجاىات الحديثة إلدارة المخاطر في ظل العولمة؛

 . يتوافق فقط مع البنوك التقميدية دون اإلسالمية3إن معاير كفاية رأس المال بازل 
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 يعطي لممصارف حافز لتحسين أساليب إدارة المخاطر لدييا حيث تضمن تعزيز 3إن معايير بازل
اإلفصاح العام بمعنى توفير المعمومات الكافية والشاممة في الوقت المناسب لكل الميتمين بشؤون القطاع 

 .المصرفي اإلسالمي، األمر الذي يخمق نوعا من التحدي لدى القطاعات المصرفية اإلسالمية

 والتي قد تتالءم مع 3عدم تالءم إدارة السيولة لمبنوك اإلسالمية مع المعايير التي توصي بيا لجنة بازل
العمل المصرفي التقميدي أكثر، فبالنسبة لموفاء بمتطمبات السيولة، فان المؤسسات المالية اإلسالمية ونظرا 

 لمحدودة استثماراتيا قصيرة األجل، ضف إلى ذلك عدم وجود سوق مالية إسالمية متطورة؛

أن مقررات لجنة بازل لم تأخذ بعين االعتبار طبيعة البنوك اإلسالمية، حيث يجب عمى المصارف 
حتى تتمكن من الدخول لألسواق المالية % 10.5اإلسالمية أن تمتزم بنسبة كفاية رأس المال وىي 

 العالمية؛

 نسبة كفاية رأس المال لبنك البركة الجزائري اعمي من النسبة المحددة من طرف بنك الجزائر باإلضافة 
إلى أن البنك قد احترم الحد األدنى لممالءة وىو أيضا اعمي من النسبة المحددة من طرف بنك الجزائر، 

 ىذا ما يجعل بنك البركة الجزائري يتمتع بمالءة عالية اتجاه المخاطر

: التوصيات_ 

دعوة المؤسسات المالية اإلسالمية لالىتمام بالبحث العممي من اجل ابتكار أدوات مالية تعزز من أساليب 
 إدارة وقياس المخاطر لتجنب مختمف المخاطر التي تتعرض ليا؛

 العمل عمى إيجاد آلية لتوحيد الفتوى الشرعية الخاصة بالمعامالت المصرفية اإلسالمية؛

 نشر مختمف المعايير الخاصة بالصناعة المالية اإلسالمية عبر شبكة االنترنت لتسييل الوصول إلييا؛

ضرورة تطبيق معاير كفاية لرأس المال اإلسالمي في البنوك اإلسالمية كونو أكثر تمثيال ومالئمة ليا عن 
 المعايير الصادرة عن المجنة؛ 
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ضرورة أن يقوم بنك الجزائر بزيادة الحد األدنى لرأس لمال البنوك حتى تصبح قادرة عمى تطبيق اتفاقية 
 ؛3بازل والمحاق بركب البنوك العالمية والتي توجيت لتطبيق اتفاقية بازل

: التيميش

ماىر الشيخ حسن، قياس مالءة البنوك اإلسالمية في إطار معيار الجديد لكفاية رأس المال، المؤتمر _ 1
. 8ص.العالمي الثالث القتصاد اإلسالمي، جامعة أم القرى، مكة المكرمة

، 19.38 عمى الساعة 16/07/2018الموقع الرسمي لبنك التسويات الدولية، شيد بتاريخ _ 2
www.bis.org/bc bc/basel3 

، 2013، الدار الجامعية، مصر 3عبد المطمب عبد الحميد، اإلصالح المصرفي ومقررات بازل_  3
. 313ص

 لقياس كفاية رأس المال المصرفية وعالقتيا بإدارة مخاطر صيغ التمويل 3زايدي مريم، اتفاقية بازل_ 4
 .2017، 170اإلسالمية، أطروحة دكتوراه، جامعة بسكر، ص 

5_ dhafer saidane(2012) l’impact de la réglementation de basel sur les métiers des salaries des 

banques. 1ere partier: basel 3, explication du dispositif, les études de l’obsarvation, p286. 

6_ global islamic finance industray , islamic financial system and financial stability, GIFF 

 لقٌاس كفاٌة رأس المال المصرفٌة وعالقتها بإدارة مخاطر صٌغ التموٌل 3زاٌدي مرٌم، اتفاقٌة بازل_ 7

 .185اإلسالمٌة، مرجع سابق، ص

 .187مرجع السابق، ص_ 8

:   تحسٌن جودة األداء الرقابً للبنوك اإلسالمٌة، المستقبل على الموقع3خالد فتحً، تطبٌق بازل _ 9

http://www.almustagbal.com 

http://www.bis.org/bc%20bc/basel3
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دور البنوك االسالمية في تحقيق االستقرار المالي 
   بن زكورة العونية.سعيدي فاطمة الزىراء                     د.د

            جامعة المدية                  جامعة معسكر      
 

: الممخص
 من المعنية الجيات واجتماعات وأعمال بال تشغل التي الرئيسة االىتمامات ضمن الصدارة مركزاالستقرار المالي  يحتل  

 .االضطرابات المالية تحدثو الذي النزيف من لمحد الجيود تكاتف خاصة في ظل العالمي،  المستوى المحمي و عمى ومؤسسات أفراد
 تيدف ىذه الدراسة إلى معرفة دور البنوك االسالمية في تحقيق االستقرار المالي باعتبارىا بديل عن البنوك التقميدية ، 

. توفر فرصا استثمارية وتمويمية وتجارية وفق التزاميا بمبدأ تحريم الربا شرعا
 خمصت الدراسة إلى أن ىناك استقرار في البنوك االسالمية مقارنة بالبنوك التقميدية خاصة في ظل األزمات المالية، وأن 
.  البنوك االسالمية قادرة عمى خمق نظام مالي يتماشى واالقتصاد الحقيقي بالرغم من المخاطر التي يمكن أن تتعرض ليا

. استقرار مالي ، اقتصاد اسالمي، بنوك اسالمية : الكممات المفتاحية
Résumé 
 La stabilité financière est au cœur des préoccupations majeures des entreprises et le thème 

principal de toutes les réunions faites par les institutions concernées au niveau national et 

international, surtout à la lumière des efforts déployés afin de limiter et de réduire le dommage 

causé par les crises économiques.  

  Cette étude vise particulièrement à identifier le rôle des banques islamiques dans la 

réalisation de la stabilité financière, en tant qu'alternative aux banques traditionnelles offrant des 

opportunités d'investissement, de financement et de commerce, qui sont conformes à leur 

engagement envers le principe d'interdiction de l'usure. 

 L’étude a démontré que les banques islamiques sont plus stables par rapport aux banques 

traditionnelles, particulièrement en période de crise financière : les banques islamiques sont en 

mesure de créer un système financier qui fonctionne en harmonie avec l’économie réelle malgré les 

risques qui peuvent y être exposés. 

Mots-clés::Stabilité financière ,Économie islamique ,Banques islamiques 

 
 

: مقدمة
 شيدت األسواق المالية تغيرا جذري وتوسع سريع نتيجة رفع القيود التنظيمية والتحرير والعولمة وكذا 

التقدم في تكنولوجيا المعمومات، فمقد سجمت  تدفقات رؤوس األموال عبر الحدود زيادة مما أدى إلى زيادة ظيور 
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أدوات مالية جديدة في األسواق المالية جاذبة لتمك األموال، وازدادت سيولة وسرعة تنفيذ المعامالت المالية زيادة 
بالغة، وتطورت األسواق المالية، ولكن بالرغم من المزايا السالفة الذكر إال أن ىذا التطور اقترن معو ظيور 

، التي تركت آثار ونتائج ىامة في 2008اضطرابات مالية متكررة كان أشدىا وآخرىا أزمة الرىن العقاري سنة 
اقتصاديات العالم وأيضا في طبيعة النظام المالي العالمي وقد كان من أىم ىذه النتائج ىو بروز دور المصارف 

 .االسالمية كمؤسسات أقل تأثرا باألزمة المالية وأيضا كمؤسسات داعمة لالستقرار المالي

: و بناءا عميو فإن جوىر إشكالية البحث يتمثل في محاولة االجابة عن التساؤل الرئيسي التالي 
 ما مدى قدرة البنوك االسالمية عمى تحقيق االستقرار المالي؟

: في سبيل تحقيق اليدف المنشود من ىذه الدراسة سوف تتضمن الدراسة ما يمي
 االطار العام لالستقرار المالي: أوال
دور البنوك االسالمية في تحقيق االستقرار المالي : ثانيا

 
: االطار العام لالستقرار المالي: أوال

 والنظام المالي يكون ،الستقرار المالي يتجاوز المفيوم البسيط لعدم وقوع االضطراباتل إن المفيوم العام 
مستقرا إذا ما اتسم بإمكانات معينة مثل تيسير كفاءة الموارد االقتصادية وتوزيعيا حسب المناطق بجانب 

السيولة وتوزيعيا وتحديد - اإلقراض - االستثمار- العمميات المالية واالقتصادية اليامة األخرى مثل االدخار
دارتيا واستمرار القدرة عمى أداء الوظائف  أسعار األصول وتراكم الثروة ونمو الناتج وتقييم مخاطر المالية وا 

، وىناك مجموعة من المبادئ الرئيسية لتعريف االستقرار المالي، ىذا ويمكن االشارة بأن عدم األساسية لمنظام
 .تحقق ما سبق يطمق عميو باالستقرار المالي

: مبادئ تعريف االستقرار المالي- 1
 :(1)ىناك مجموعة من المبادئ المفتاحية التي تساعد في تعريف االستقرار المالي وىي كما يمي

. االستقرار المالي كمفهوم واسع: المبدأ األول
 .واألسواق المؤسسات، التحتية، البنية:  نعني بو أن يشمل االستقرار المالي مختمف مكونات النظام المالي

 .نظامية رؤيا إتباع يستدعي ما وىذا ككل، النظام استقرار زعزعة إلى سيؤدي واحد مكون أي فتعثر
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. عدم نسيان فعالية أنظمة الدفع: المبدأ الثاني
 االدخار، وتعبئة والمخاطر، الموارد تخصيص في دوره الكافي التمويل يحقق أن فقط يعني ال المالي االستقرار

 .الدفع أنظمة كفاءة أيضا يعني أن يجب ولكن والنمو، والتنمية الثروة تراكم وتسييل
. دور انظباط السوق السوق المحمية: المبدأ الثالث

 النظام يكون أن يعني أيضا ولكن الفعمية المالية األزمة حدوث عدم أو غياب فقط يعن ال المالي االستقرار مفيوم
 أو ذاتو حد في المالي لمنظام تيديدا األخيرة ىذه تشكل أن قبل االضطرابات، ىذه مثل احتواء عمى قادر المالي
 .لمسوق الذاتي التصحيح خالل من االقتصادية العمميات لتمس تنتقل

. التأثير عمى االقتصاد الحقيقي: المبدأ الرابع
 .الحقيقي االقتصاد عمى المحتممة لمخسائر تبعا المالي االستقرار تحميل يجب

. يجب أن يكون ديناميكي: المبدأ الخامس
 .الجمود أو بالسكون االستقرار ربط يجب ال لذا مستمرة ظاىرة يمثل المالي االستقرار تحميل إن
: تعريف عدم االستقرار المالي- 2

 يمثل فترات عدم االستقرار المالي في األسواق المالية والتي تتحول بأنو (IMF) عرفو صندوق النقد الدولي
 وتضعف قابمية النظام عمى تقديم خدمات الدفع إلى السعر ومخاطر التحويل ةلفترات االضطرابات الحاد

(2)وتخصيص االئتمان والسيولة ومن المحتمل أن يؤدي الى انخفاض النشاط الحقيقي في االقتصاد
  

وىناك مجموعة من العمميات التي قد تحدث عدم االستقرار في النظام المالي والتي يمكن ذكر أىميا كما 
: (3)يمي

التقمبات في أسعار الفائدة العالمية التي تعد أحد المصادر الخارجية المسببة لألزمات المالية في الدول  -
 .النامية فيي تؤثر عمى تكمفة االقتراض وتؤثر عمى تدفقات االستثمار األجنبي المباشر

تقمبات أسعار الصرف الحقيقية إذ تعد من مصادر االضطرابات عمى مستوى النظام المالي والتي كانت  -
 .سببا في حدوث العديد من األزمات المالية

انتشار الفساد األخالقي االقتصادي مثل االستغالل والكذب والشائعات والتدليس واالحتكار والمعامالت  -
 .الوىمية
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قيام النظام عمى المشتقات المالية بأنواعيا والتي تعتمد أساسا عمى المعامالت الوىمية واالحتماالت، وال  -
يترتب عمييا أي مبادالت فعمية لمسمع والخدمات، فيي عينيا المقامرات والمراىنات التي تقوم عمى الحظ 

 والقدر، 

التوسع واالفراط في تطبيق نظام بطاقات االئتمان دون رصيد لمسحب المكشوف والتي تحمل صاحبيا  -
 .تكاليف عالية والذي يعتبر من أسس باب األزمة

سوء سموكيات مؤسسات الوساطة المالية التي تقوم بإغراء الراغبين محتاجي القروض والتدليس عمييم  -
غرائيم، والغرر والجيالة بالحصول عمى القروض من المؤسسات المالية ويطمبون عموالت عالية في  وا 
حالة وجود مخاطر، والذي يتحمل تبعة ذلك كمو ىو المقترض المدين الذي ال حول وال قوة لو، وىو ما 

 .يقود في النياية إلى األزمة

الزيادة المفرطة في منح االئتمان وخمق النقود من ال شيئ واستحداث وسائل كثيرة لمدفع مثل بطاقات  -
االئتمان، مما يؤدي إلى زيادة الفجوة بين الجانب المالي والقطاع الحقيقي في االقتصاد، مما يجعل 

 .القطاع المالي ىو المييمن والمتحكم بل المسير كما ىو الشأن في تكرار ىذه األزمات

: تعريف االستقرار المالي- 3
: ىناك مجموعة من التعاريف التي سيقت لبيان مفيوم االستقرار المالي وىي كما يمي

يقصد باالستقرار المالي  تعزيز قدرة البنوك والمؤسسات المالية األخرى عمى مواجية المخاطر والحد من أي - 
اختالالت ىيكمية، وال يقصد بو تحميل أوضاع الموازنة العامة لمدولة وتحقيق استقرارىا المالي الذي يعتبر ىدف 

.  (4)أساسي وميما لمسياسة المالية التي تديرىا وتنفذىا وزارة المالية
أن يكون النظام المالي الذي يتضمن الوسطاء "  كما يعرف البنك المركزي االوربي االستقرار المالي بأنه -

الماليين واألسواق والبنية التحتية لألسواق قادر عمى تحمل الصدمات وتحمل االختالالت المالية، مما يخفف من 
احتمالية حدوث معوقات تحول دون اتمام عممية الوساطة المالية و ويضعف إلى حد كبير من تخصيص 

و بالتالي يمكن أن يعرف االستقرار المالي في النظام المالي كمقاوم "المدخرات لفرص استثمارية مربحة 
لمصدمات االقتصادية وذلك لقدرتو من خالليا عمى الوفاء بوظائف الوساطة مثل ترتيبات الدفع وقد أشارت 

بعض الدراسات إلى أن عدم وجود استقرار مالي أو حدوث أزمات مالية ينشأ نتيجة وجود خمل في السياسات 
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المطبقة من قبل البنوك المركزية أو لدى حدوث صدمات لمنظام المالي والتي قد تتفاقم بشكل كبير بسبب عدم 
توافر المعمومات الكافية والالزمة مما يؤدي إلى انييار عممية الوساطة المالية بين المدخرات وفرص االستثمار، 
كما قد تؤثر تمك الصدمات بشكل مباشر عمى الموازنة العامة لمدولة واستقرار سعر الصرف والذي بدوره يؤدي 

. (5)إلى المزيد من عدم وجود استقرار مالي
بأنو العمل عمى التأكد من قوة وسالسة عمل جميع مكونات "  كما يوجد تعريف آخر لالستقرار المالي 

بناءا " النظام المالي، مما ينطوي عمى غياب التشنجات والتوترات في ىذا الجياز بما ينعكس سمبا عمى االقتصاد
 : (6)عمى التعاريف السابقة يمكن فيم االستقرار المالي من خالل

 .استقرار جميع مكونات النظام -

 .استقرار أسواق المال و األنشطة المرتبطة بيا -

إعطاء البنوك التجارية أىمية خاصة ألىميتيا و وحساسيتيا ولتاريخيا المرتبط باألزمات حين وقوعيا  -
 .سواء كانت ىي مبعث تمك األزمات أو غيرىا

: أهمية االستقرار المالي- 4 
 في كبير دور تمعب بدورىا والتي ، المالي النظام سالمة يعكس كونو من المالي االستقرار أىمية تبرز 

 .االقتصاد استقرار تزعزع أن يمكن التي المخاطر وقوع وتمنع النظام في الثقة تعزيز
 ويسبب النمو عمى يؤثر أن يمكن المالي االستقرار عدم أن جيدا السياسة صناع يدرك الصدد، ىذا  في

 بأزمات مالية وتنتيي األصول أسعار في المفرطة والتقمبات المالية المخاطر إثرىا عمى تزداد اضطرابات خطيرة،

. ومصرفية
 لمحفاظ الدولية المالية لممؤسسات الكبير االىتمام خالل من المالي االستقرار أىمية تبرز أخرى، جية  من

 وأصبح العالمي، االقتصاد استقرار التي تيدد المخاطر رأس عمى تقف المالية االضطرابات أن بحكم عميو،

 لمدول تحقيقيا إلى الدولي والبنك الدولي النقد صندوق يسعى التي األساسية األىداف أىم احد المالي االستقرار

 ، 1994 المكسيك أزمتي حالة في كما استعادتو أجل من الحاالت من الكثير في تدخميما استوجب مما األعضاء،
 .2008وازمة 1997 اآلسيويةر والنمو
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 التي لألزمات المؤلمة التجارب من المستفادة الدروس إلى بالنظر المالي االستقرار أىمية إدراك يمكن  كما

 االستقرار النعدام بأنو الدروس ىذه عممتنا حيث العالم، أنحاء جميع في الماضيين العقدين خالل خاصة وقعت

 الكمي، اإلقتصاد صعيد فعمى. األصعدة جميع عمى والنامية المتقدمة االقتصاديات لمعظم ومكمفة مدمرة أثار المالي

 خمفت مثال، العقاري الرىن فأزمة .الكمي لالقتصاد الرئيسية المؤشرات عمى سمبا المالية االضطرابات انعكست

 األسواق نيارتوا الشركات، وأغمقت وظائفيم، الماليين فقد حيث األمد، وطويمة عميقة واجتماعية اقتصادية تكاليف

 .المالية
 وخسائر لتعثر العالم حول البنوك من العديد وتعرض المالية األسواق انيارت فقد المالي، الصعيد وعمى 

 األموال من المزيد لضخ المركزية البنوك دفع الذي األمر ، االئتمان منح معدالت وتراجعت المالية، األزمات جراء

 الحكومات من بالكثير المالية االضطرابات أطاحت فقد السياسي، الصعيد وعمى .اإلضطرابات حدة من لمتقميل

 .2011 في  األوروبية الديون أزمة جراء واليونان إيطاليا في حدث ما غرار عمى الديمقراطية،

 من الكثير اقتصادات في المالي االستقرار عدم أحدثيا التي السمبية اآلثار سبق، ما خالل من الحظنا  ولقد

 الذي األمر بوضوح، 2008 المالية األزمة بعد مشاىدتيا تم والتي األصعدة جميع و عمى و النامية المتقدمة الدول

(7)فقدانو عن الناتجة واآلثار المالي االستقرار أىمية لنا ُيبرز
. 

 

دور البنوك االسالمية في تحقيق االستقرار المالي : ثانيا
يمكن إظيار دور البنوك االسالمية في تحقيق االستقرار المالي من خالل التطرق إلى ضوابط تحقيق االستقرار 

 .البنوك االسالمية في المشروعات تمويل مبادئالمالي من طرف البنوك االسالمية وكذا مختمف 
 :تحقيق االستقرار المالي من طرف البنوك االسالمية (قواعد  )ضوابط - 1

 مجموعة عمى المالية والتي من بينيا البنوك االسالمية مؤسساتو وكذلك اإلسالمي واالقتصادي المالي النظام يقوم

 تقوم التي الوضعية النظم مع بالمقارنة وذلك المخاطر وتقميل واالستقرار واألمان األمن لو تحقق التي القواعد من

 يقوم النظام المالي واالقتصادي عمى منظومة  :(8)يمي ما القواعد ىذه أىم ومن المالية والمشتقات الفائدة نظام عمى
فال , والمصداقية والشفافية والبيئة والتيسير والتعاون والتكامل والتضامن  من القيم والمثل واألخالق مثل األمانة

واألمان واالستقرار  وتعتبر ىذه المنظومة من الضمانات التي تحقق األمن إسالمي بدون أخالق ومثل اقتصاد
المعامالت المالية واالقتصادية التي تقوم عمى  نفس الوقت تحرم الشريعة اإلسالمية وفي, لكافة المتعاممين 
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 لو الجيالة واالحتكار واالستغالل والجشع والظمم وأكل أموال الناس بالباط الكذب والمقامرة والتدليس والغرر
سواء كان منتجًا أو  االلتزام بالقيم اإليمانية واألخالقية عبادة وطاعة هلل يثاب عمييا المسمم وتضبط سموكو ويعتبر

 .االستقرار أو في حالة األزمة  بائعًا أو مشتريًا وذلك في حالة الرواج والكساد وفي حالةومستيمك اً 

وعمى التداول الفعمي  يقوم النظام المالي واالقتصادي اإلسالمي عمى قاعدة المشاركة في الربح والخسارة -
المشروعة  واألولويات اإلسالمية وتحقيق المنافع لألموال والموجودات ويحكم ذلك ضوابط الحالل الطيب

والعمل وفق ضابط  أصحاب األموال وأصحاب األعمال والخبرة والتفاعل الحقيقي بين. والغنم بالغرم
 دائما أبدًا وفريق خاسر ىذا يقمل من حدة أي أزمة حيث ال يوجد فريق رابحوالجيد  العدل والحق وبذل

اإلسالمي مجموعة من  االقتصاد ولقد وضع الفقياء وعمماء. دائمًا أبدًا بل المشاركة في الربح والخسارة
من ىذه العقود صيغ التمويل  شرعية عقود االستثمار والتمويل اإلسالمي التي تقوم عمى ضوابط

كما . لكوالمزارعة والمساقاة ونحو ذ ع وبالسمم وباإلجازةتصناباإلس و بالمضاربة وبالمشاركة وبالمرابحة
 والتي,  كافة عقود التمويل باالستثمار القائمة عمى التمويل بالقروض بفائدةاإلسالمية  الشريعةمترح

 .عدم االستقرار المالي من األسباب الرئيسية لتعتبر

 يسودىا الغرر حرمت الشريعة اإلسالمية نظام المشتقات المالية والتي تقوم عمى معامالت وىمية -
عنيا  إنيا من المقامرات المنيى والجيالة ولقد كيف فقياء االقتصاد اإلسالمي مثل ىذه المعامالت عمى

االقتصاد الوضعي أن من أسباب األزمة المالية  ولقد أكد الخبراء و أصحاب البصيرة من عمماء. شرعاً 
 . المالية بأنواعياىو نظام المشتقاتوظيور ىشاشة وعدم االستقرار المالي الحالي 

األوراق التجارية  خصم: لقد حرمت الشريعة اإلسالمية كافة صور وصيغ وأشكال بيع الدين بالدين مثل -
رفع سعر الفائدة ولقد نيى رسول اهلل  وخصم الشيكات المؤجمة السداد كما حرمت نظام جدولة الديون مع

 .(بيع الدين بالدين )  اهلل عميو وسمم عن بيع الكالىء بالكالىءىصل

يستطيع سداد الدين  يقوم النظام المالي واالقتصادي اإلسالمي عمى مبدأ التيسير عمى المقترض الذي ال -
فنظرة إلى ميسرة وان تصدقو خير لكم  وان كان ذو عسرة ): يقول اهلل تبارك وتعالى , ألسباب قيرية 
. ( 280: البقرة ) (ان كنتم تعممو 

 .البنوك االسالمية في المشروعات تمويل مبادئ- 2
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تخضع عممية تمويل المشروعات من طرف البنوك االسالمية لمجموعة من الضوابط و المبادئ التي من شأنيا 
(9)أن تجعميا أكثر كفاءة وفعالية في تحقيق االستقرار المالي

 

. لممشروعات الشرعية السالمة مبدأ-  
 خاضع كان إذا إال نسبي بشكل أو وكمي مباشر بشكل سواء تمويمو يتم ال فإنو المشروع، نوعية كانت  ميما

نتاج الربا عن باالبتعاد فقط ليس اإلسالمية الشريعة لمبادئ  مراعاة يجب بل المحرمة، الخدمات تقديم أو السمع وا 

 اهلل ّصمى اهلل رسول وسنة تعالى اهلل كتاب من الذي يستمد األخالقي بالسموك وااللتزام اإلسالمية األولويات ّسمم

: التالية الشروط فيو توافرت إذا الشرعية الناحية من سميم المشروع أن نجد لذلك .وسمم عميو
 ىو مما المالية معامالتو خمو من تمويمو المراد المشروع دراسة فيجب :حالال المالية معامالتو تكون أن -

 ال لذلك .تشغيمو أثناء أو إنشائو بداية في بالربا أخذا أو عطاءا التعامل مثل الحرام شبو فيو ما أو حرام
 يجوز ال كما الفوائد، بنظام التمويل عمى االعتماد افتراض عمى لممشروع المالي الييكل تصميم يجوز

 اإليداع شيادات أو االستثمار شيادات أو السندات في احتياطاتيا تشكيل أو أموالو فوائض استثمار

 النفع مجاالت إلى وتوجيييا األموال استثمار الضابط ىذا يضمن ،  مسبقا محددة بفائدة صكوك باعتبارىا

 حاجات واستغالل األموال تبديد عمميات من التخمص وبالتالي شرعا، المحظورة غير واألساليب بالطرق

 .االقتصاد في األخالقي الفساد جذور استئصال عمى والعمل اآلخرين،

 تمويال اإلسالمية المالية المؤسسات تقدم أن الممكن غير فمن :حالال المشروع خدمات أو سمع تكون أن -

 عمى تعاونوا وال والتقوى البر عمى وتعاونوا" :تعالى لقولو محرمة خدمات تقديم أو سمع بإنتاج يقوم لمشروع

 في المحرمات ىذه وتتجسد لممشروع، الشرعية السالمة مقومات أىم من المبدأ ىذا يعد إذ ."والعدوان اإلثم

 جاء بعضيا لكون الفقياء باجتيادات أو والسنة الكتاب بصريح تحريميا جاء التي والمين األعمال كل

 المحرمات، صناعة ىذه وأىم اإلسالمية، غير المجتمعات سمبيات من بو جاء وما الحضاري التقدم نتيجة

 اإلسالم يسعى والتي والمال والعقل بالنفس أضرار من فييا لما ذلك والمخدرات، المسكرات في االتجار أو

 . فيو رجعة ال قطعيا تحريما حرميا لذلك حفظيا، إلى

بعد أن تتم تصفية المشاريع المراد تمويميا من ناحية كونيا مشروعة في كل : التقيد باألولويات اإلسالمية -
يعظم  معامالتيا المالية ونوعية السمع أو الخدمات المراد تقديميا أو إنتاجيا، يجب أن تراعي ما من
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وتصنف . الناس ليا مصمحة المجتمع واإلقدام عمى تمويل المشروعات ذات األولوية من حيث حاجة
 .ثم التحسينات ىذه األولويات إلى ثالثة مستويات، أوال الضروريات تمييا الحاجيات

دعا إلييا  يعني ضرورة ربط النشاط االقتصادي بالقيم األخالقية التي: االلتزام بالسموك اإلسالمي -
 األخرى وفي ىذا اإلسالم في كل معامالتو، حتى يجسد الفرق بين النظام اإلسالمي وباقي األنظمة

 وميما كانت النظريات التي معموم أن االقتصاد ميما كان لونو أو مذىبو: "الصدد يقول أحمد النجار
العمل والمال بحكم التسمسل : فمنقل المال والعمل، أو: تحاك حولو إنما يقوم عمى دعامتين ىما

مابين ىاتين الدعامتين وبين القيم األخالقية وذلك  التاريخي لألمور، فإن اإلسالم واإلسالم وحده يربط
لمعمل عمى  ووظيفتو الصحيحة في المجتمع دون أن ينقمب سجان حتى يظل المال في حدوده الطبيعية

ومجمل القيم التي جاءت بيا الشريعة اإلسالمية تعمل  42" الجزائري مالك بن نبي حد تعبير المفكر
وبعض من ىذه القيم المرتبطة بالسموك االستثماري في مختمف  عمى جمب المصالح أو درء لممفاسد،

 عدم االحتكار، عن التخمي بالباطل،  الناس أموال أكل عدم -،  التحمي بالصدق واألمانة- :المشاريع

 .لمسفياء األعمال تنفيذ مسؤولية إسناد

لممشروعات  االجتماعية السالمة مبدأ- 
 لكون لو االجتماعية السالمة من أيضا نتحقق وأن البد المشروع، في الشرعية السالمة مبادئ تثبت أن  بعد

 في لتساىم ضرورياتو وتوفر مشاكمو لتحل المجتمع من تتقرب أن تحاول اإلسالمي االقتصاد في المشروعات

 المادي، الحافز إال يحركو ال االستثمار أن نجد حيث األخرى، األنظمة في العكس عمى وىي وتنميتو تطويره

 -:يمي ما خالل من االجتماعية السالمة وتتحقق
 الكامل، التوظيف إلى سعى األقل عمى أو تمكن ما إذا سميما المشروع يعتبر إذ :العمالة زيادة في المساىمة -

 عمى التركيز يتم أن بيذا نقصد وال البالد، في العاممة األيدي من ممكن عدد أكبر يشغل أن ويحاول

 من المالئم القدر توظيف يجب ولكن .العمال من ممكن عدد أكبر لتشغيل تكنولوجية األقل المشروعات

 في األموال تستقطب أصبحت التي الرمزية بالمضاربة التوظيف عن واالبتعاد مشروع لكل العمال

 المناسب المكان في منيم كل بوضع أي عامل كل وقدرات خصائص مراعاة مع ، الحديثة االقتصاديات

 المشروع عمى يضفي العمل في فالتخصص ذلك، شابو وما والصداقة كالقرابة شخصية اعتبارات دون
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والفنيين  الخبراء إلى حاجتيا تزيد أين المشاركة عمى تقوم وأنيا خاصة أقل وتكاليف أكبر عوائد
دارة تسيير أجل من األكفاء والمستشارين  .خسارتو أو فشمو احتمال من لمتقميل المشروع، وا 

 العادل التوزيع من ما تمكن إذا الناحية ىذه من المشروع سالمة تتحقق :لمثروة العادل التوزيع في المساىمة -

 كون :الطبقات بين لمثروة نسبيا العادل التوزيع تحقيق فيتم األجيال وحتى والمناطق الطبقات بين لمثروة

 وبعدد مختمفة مشاريع بإنشاء يسمح والذي المشاركة مبدأ عمى يقوم اإلسالمي االقتصاد في االستثمار

 المستثمرين لتنمية لصغار فرصة يعطي كما والموظفين، والعمال األموال وأصحاب المساىمين من كبير

 تعاممو يقتصر وال أرض الواقع، عمى تجسيدىا من الجديدة األفكار أو االختراعات وألصحاب مشاريعيم،

 إنشاء لخبرة يفتقدون قد اإلسالمية ففي البالد ىؤالء وحتى فقط، الضخمة األموال رؤوس أصحاب مع

دارة  يمنحيم إسالمية استثمارية مؤسسات ووجود الربوية مع المؤسسات التعامل عن ويحجمون المشاريع وا 

 اإلسالمية المشاريع عمييا تقوم التي الزكاة فريضة كذلك شرعية، بطريقة وتنمية أمواليم استثمار في الثقة

 العاجمة، بل حاجاتيا لسد ال المجتمع في احتياجا األكثر الفئات إلى بيا بأس ال مداخيل من توجيو تمكن

 من يمكنو ما الزكاة أموال من ااّلتجار أو لالحتراف أىال كان لمن تعطي فقد ليا دائم دخل بضمان حتى

 .تجارتو أو مينتو مزاولة

 :لممشروعات االقتصادية السالمة مبدأ -

 سالمتو من فالبد واالجتماعية الشرعية السالمة عناصر فيو تثبت أن بمجرد المشروع عمى اإلقبال يمكن ال

 :من تمكن ما إذا المشروع في تتحقق والتي االقتصادية
 ىو إذا سميما المشروع يعتبر إذ القومي لمدخل الحالل المحمية المضافة القيمة صافي زيادة في المساىمة -

 األجور، :من كل المضافة القيمة وتمثل حالل، تشغيل ظل في القومي لمدخل مالئمة إضافة قدم
 الضمان االجتماعية، التأمينات المستشارين، أتعاب المديرين مرتبات العينية، المزايا المكافآت، المرتبات،

 والجمارك الضرائب وأيضا المال، رأس أصل لتسديد لألقساط رد وأي اإلىتالك، وحتى االجتماعي،

 داخل تتحقق التي المضافة بالقيمة ليست والعبرة والمالك، لممودعين الموزعة واألرباح المحتجزة واألرباح

 البالد، داخل لممقيمين توزع التي المضافة بالقيمة العبرة ولكن لمخارج بتحويميا أصحابيا يقوم فقد البالد

 الحقيقية االستثمارات اختيار يجب لذلك .القومية وليست المحمية المضافة بالقيمة العبرة إن " :يقال لذلك
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 تشجيع إطار في العامة السمطات تتيحيا التي والحوافز بالمزايا تنتفع ما عادة والتي الطفيمية وليست

 . األصمية لبمدانيا تحققو الذي بالقدر الوطني لالقتصاد حقيقية مكاسب تحقق وال االستثمار

 عمى تعمل التي بالضوابط بااللتزام تمكن ما إذا سميما المشروع يعتبر :المتاحة الموارد استخدام كفاءة -

 فقط المادية بالموارد يتعمق ال ىذا إىمال، أو تبذير أو إسراف أي بدون المتاحة لمموارد األمثل االستخدام

 أفضل اختيار يجب لذا المادية، الموارد استخدام وتنظم تسير التي ىي كونيا البشرية، الموارد األولى بل

 ضوابط بتجسيد وذلك المالية لمموارد األمثل االستخدام من يتمكن حتى والمسيرين المديرين وأكفأ

 .لممجتمع ممكن اقتصادي نفع أفضل وتحقيق األولويات

 نشاطو هوج ما إذا الناحية ىذه من سميما المشروع يكون :االقتصادي االستقرار تحقيق في الفعمية المساىمة -

 والنوعية المطموبة بالكمية توفيرىا عمى وعمل األولويات لسمم طبقا خدمات تقديم أو إنتاج أجل من

 خاصة) منيا الضروريات أسعار في بالتخفيض سواء منيا معروض ىو فيما التأثير من َوتمكنو المالئمة،

 من الحد أو أخرى، ومواد سمع قيمة رفع حساب عمى وليس ،(المجتمع في طبقة وأحوج ألكبر توجو وأنيا

 أو كساد حاالت إحداث بدون يتم أن يجب ىذا كل وفي تصديرىا عمى اإلقبال في أو السمع بعض استيراد

 لمتقمبات عرضة األكثر المشروعات عمى اإلقبال عدم مراعاة إلى إضافة المنتجين، بباقي الضرر إلحاق
 الفروع مع وترابط تشابك األكثر المشروعات في االستثمار ومحاولة والدولية المحمية والسياسية االقتصادية
 داخل المجتمع ألفراد والتقني الفني بالتكوين تسمح التي تمك إلى إضافة األخرى االقتصادية واألنشطة

 .حدودىا

 التي الحسابات من مجموعة ىو المدفوعات بميزان والمقصود :المدفوعات ميزان تحسين في المساىمة -
 زمنية فترة خالل األخرى البمدان وباقي معين بمد بين تجري التي المعامالت كافة عن موجزة صورة تعكس

 عن يعبر وىو الدائن، لمجانب مساويا المدين الجانب أي متوازن يكون أن ويفترض سنة، تكون عادة معينة

 سمع إنتاج سواء المدفوعات ميزان تحسين في ساىم إذا سميما المشروع يعتبر .القومي االقتصاد نجاح مدى

تصدر تكن لم لمتصدير سمع إنتاج أو منيا، التخفيض أو لالستيراد بديمة  المصدرة كمية زيادة أو قبل، من ُُ

 .الصعبة العممة من الفائض ذات لمدول بالنسبة ميما يكون ال قد العامل وىذا منيا،
 

: الخاتمة
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 حظي التمويل االسالمي باىتمام متزايد في السوق المالي العالمي، وأصبحت صناعة التمويل االسالمي من 
خاصة بعد حدوث االزمات  (التمويل التقميدي  )أسرع الصناعات نموا وأحسنيا بديال لمصناعة المالية التقميدية 

المالية األخيرة، مما أصبح ينظر لمبنوك والمؤسسات المالية االسالمية بأنيا مؤسسات تحافظ عمى االستقرار 
. المالي عمى عكس المؤسسات المالية الربوية

 :النتائج
: لقد توصمت الدراسة إلى مجموعة من النتائج يمكن إجماليا عمى النحو التالي

 
يعزز النظام المالي االسالمي القيم االخالقية عمى عكس النظام المالي التقميدي المحايد اتجاه القيم،  -

والقيم التي يحاول النظام االسالمي تعزيزىا ىي مراعاة المقاصد من خالل جمب المصالح ودرء المفاسد 
وتشجيع االنشطة االنتاجية والمبادالت الحقيقية والمعامالت التجارية المرتبطة بالقطاع الحقيقي لالقتصاد 
والقيم المثالية مثل العدالة و االنصاف والثقة واالمانة والنزاىة وتآلف المجتمع وتعزيز االخوة والتعاون 

 .من خالل الشراكة واالدوات القائمة عمى الممكية وتقاسم المخاطر

إن التمويل االسالمي موجو لخدمة المجتمع وتحفيز المشاريع الريادية التي تسيم في رفع االنتاجية،  -
وزيادة المعروض من السمع والخدمات ومن ثم فإنو يتجاوز الممارسة السائدة القائمة عمى الضمانات 

المالية أو الجدارة االئتمانية لممقترض إلى أمانة وكفاءة صاحب المشروع، وجدوى المشروع االقتصادي 
 .وفي ىذه الحالة يكون لألمانة دور ىام في تخصيص التمويل واستقرار النظام المالي

يشجع النظام المالي االسالمي مبادئ االخاء والتعاون، والتمويل القائم عمى المشاركة وتقاسم المخاطر،  -
ونتيجة لذلك، من المتوقع أن يتعاون المستثمرون ورجال االعمال في تحمل مخاطر المشاريع 

 .االستثمارية مقابل تقاسم أرباحيا

ال يعد المال سمعة في النظام المالي االسالمي كما ىو الحال في النظام المالي التقميدي وىو ما يعزز  -
استقرار العممة، ويحدث ذلك بصفة خاصة عندما تكون التدفقات النقدية عبر صيغ التمويل االسالمي 
مرتبطة مباشرة بتدفقات السمع والخدمات وبالتالي ال يكون ىناك مجال لتحرك االموال بكميات كبيرة 
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ومفاجئة مقارنة بتدفقات السمع والخدمات وبالتالي ال يكون ىناك مجال لتحرك األموال بكميات كبيرة 
 .ومفاجئة مقارنة بتدفقات األموال المقرضة بفائدة آلجال قصيرة

يسترشد االقتصاد السالمي بمقاصد الشريعة التي تيدف إلى جمب المصالح ودرء المفاسد فكما يحمي  -
االسالم كل فرد من أفراد المجتمع ويسمح لو بالممكية الخاصة، فإنو يضع من الضمانات ما يمنع أن 

 .تكون ىذه الحماية عمى حساب المجتمع بخالف االقتصاد التقميدي

 :من خالل النتائج السابقة نوصي بما يمي :التوصيات

النظام المالي االسالمي جزء ال يتجزء من النظام االقتصادي االسالمي فالبد من وجود بيئة مالئمة  -
تتفق مع قواعد و مبادئ الشريعة االسالمية وفي الوقت نفسو بيئة ممكنة تضمن لو العمل بفعالية وكفاءة 
ومن بين المتطمبات الالزمة لقيام النظام االسالمي بوظائفو عمى النحو االمثل وجود ممارسات حازمة 

إلدارة المخاطر وتنظيم فعال لممؤسسات المالية وحوكمة سميمة وبيئة مستقرة لممحاسبة واالفصاح 
 .والمعاممة الضريبية

انشاء اطار قانوني فعال لضمان الموائمة بين مبادئ الشريعة التي تشكل العمود الفقري ليذه الصناعة  -
واالطار القانوني القائم، ويعد ىذا أحد أىم العقبات الرئيسية بالنظر الى كون المفاىيم القانونية السائدة 
لمخدمات المصرفية والمالية ال تراعي في كثير من االحيان طبيعة المعامالت المالية االسالمية بسبب 

 .طبيعتيا وآلياتيا المختمفة مما ينتج عن ىذا فرض قيود عمى المعامالت المالية االسالمية

يشجع النظام المالي االسالمي األنشطة االقتصادية المنتجة والتجارة الحقيقية و المبادالت التجارية ما  -
يجعل العالقة بين االنشطة االقتصادية والنظام المالي االسالمي أكثر ترابطا وتعد ىذه العالقة في الواقع 
العمود الفقري الذي يعزز استقرار النظام المالي االسالمي فمن خالل توثيق الصمة بين القطاع المالي 

واالقتصاد الحقيقي، يبتعد النظام عن حالة عدم اليقين الفاحشة في القطاع المالي إلى حالة اليقين 
النسبي في القطاع الحقيقي، ويتعزز ذلك بتحريم االقراض المفرط لألموال بفائدة وتوظيفيا في استثمارات 

. 2008ذات عوائد ومخاطر كبيرة والذي كان أحد االسباب الرئيسية لألزمة المالية العالمية 
 :الهوامش و المراجع
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 الرقابة المصرفية في الجزائر ومدى مسايرتها لمتوجهات الرقابية الحديثة

طرشي محمد :  الدكتور                                بوفميح نبيل:الدكتور

 بالشمف بوعمي بن حسيبة جامعة

 :ممخص

ييدؼ ىذا البحث إلى دراسة واقع الرقابة المصرفية في الجزائر بعد أف أصبح االلتزاـ بتوصيات لجنة بازؿ يمثؿ تحديًا بالنسبة لمبنوؾ     
  .3الجزائرية و السمطات الرقابية و خاصة بازؿ 

و قد اعتمدنا عمى المنيج االستنباطي باداتيو الوصؼ و التحميؿ لدراسة مختمؼ الجوانب النظرية و التطبيقية المتعمقة بموضوع الرقابة 
المصرفية في الجزائر و إبراز الجيود المبذولة مف طرؼ السمطات العمومية ممثمة في البنؾ المركزي و مجمس النقد و القرض لتطبيؽ 

 .اتفاقيات بازؿ خاصة الثانية و الثالثة

و قد توصمنا إلى أف السمطات العمومية في الجزائر قد بذلت جيودًا كبيرة لمسايرة التغيرات الحاصمة في االنظمة الرقابية غير أف ذلؾ لـ 
    . يكف كافيًا إذ يوجد الكثير مف المعوقات التقنية و الييكمية التي تحوؿ دوف تطبيؽ كؿ توصيات لجنة بازؿ

 الرقابة المصرفية، بازؿ، النظاـ المصرفي الجزائري،كفاية رأس الماؿ:الكممات المفتاحية

Résumé : 

Cette étude a pour objectif d'étudier la réalité du contrôle bancaire en Algérie après que l'engagement 

aux recommandations du Comité de Bâle est devenu un défi pour les banques et les autorités de 

régulation algériennes, notamment Bâle 3. 

Nous nous sommes appuyés sur l'approche déductive pour décrire et analyser les différents aspects 

théoriques et pratiques liés à la supervision  bancaire en Algérie et souligner les efforts déployés par les 

autorités publiques représentées par la Banque centrale  pour mettre en œuvre les conventions de Bâle. 

Nous avons conclu que les pouvoirs publics algériens ont fait de gros efforts pour suivre le rythme de 

l’évolution des systèmes réglementaires, mais cela n’a pas suffi, il existe de nombreux obstacles 

techniques et structurels à la mise en œuvre de toutes les recommandations du Comité de Bâle. 

Mots clés : Supervision bancaire, Bâle, Système bancaire algérien, Adéquation des fonds propres. 
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 :مقدمة

    يمثؿ النظاـ المصرفي أحد الدعائـ األساسية في بناء الييكؿ االقتصادي لمدولة خاصة في العصر الحديث، أيف 
 لمساىمتو الفعالة في تطوير و تنمية مختمؼ القطاعات االقتصادية ، و ميما اختمؼ نظاـ الدولة ًازادت أىميتو نظر

السياسي و االقتصادي ال يمكنو االستغناء عف وظائؼ البنوؾ و المؤسسات المالية لدورىا الميـ في تطور و تقدـ 
الدوؿ، ال سيما في الدوؿ النامية حيث أنيا تمثؿ القناة الرئيسية لتدفؽ رأس الماؿ، و تقـو بتوفير التمويؿ إلنشاء 

المشروعات الجديدة و تطويرىا لخدمة أغراض التنمية االقتصادية، لذا أصبح أداء النظاـ المصرفي ألي بمد قضية 
 . استراتيجية مف أجؿ تعزيز فعالية و مرونة النظاـ المالي ككؿ خاصة في وجو الصدمات المالية و االقتصادية

 متزايد األىمية في سياؽ صنع السياسات االقتصادية مع ما شيده النظاـ ًا ألف االستقرار المالي أصبح ىدفػًا    و نظر
قتصادية و إلقتصاد الحقيقي، و انتشار التكامؿ بيف مختمؼ األنشطة اإلالمالي مف توسع تجاوزت وتيرتو التوسع في ا

لى البنؾ إضافة إبيف مختمؼ الدوؿ، فقد قامت ىيئات رسمية عديدة منيا بنؾ التسويات الدولية و صندوؽ النقد الدولي 
 .الدولي، بالنظر في الوسائؿ القادرة عمى تدعيـ االستقرار المالي في مختمؼ دوؿ العالـ

لى أف غالبية الدراسات التي بحثت في أسباب انتشار األزمات المصرفية و المالية إشارة إل   في ىذا الصدد تجدر ا
شراؼ المصرفي الفعاؿ في تخفيض مخاطر الفشؿ إلبيف الدوؿ خاصة بعد تحرير أنظمتيا المالية، أكدت عمى أىمية ا

قامة نظاـ مصرفي إلى إشراؼ المصرفي إلختالالت الناشئة عف األزمات المالية، حيث ييدؼ اإلالنظامي و تجنب ا
آمف ومستقر يستطيع أف يدعـ اليدؼ األوسع و ىو ىدؼ التنمية االقتصادية، ألف النظاـ المالي السميـ الذي يتكوف 

مف مجموعة مف البنوؾ القادرة عمى توظيؼ أصوليا بكفاءة ىو الذي يضمف تخصيص أمثؿ لمموارد المالية المتاحة و 
 .قتصاد القوميإلبالتالي تحقيؽ معدالت نمو مرتفعة في ا

و في ىذا السياؽ تسعى السمطات العمومية في الجزائر إلى االلتزاـ أىـ التوجيات العالمية في ميداف الرقابة و االشراؼ 
، حيث أف اإلصالحات المالية و المصرفية التي تـ تنفيذىا منذ بداية التسعينات استيدفت إيجاد نظاـ مالي يستند إلى 
عوامؿ و آليات السوؽ و قادر عمى الوفاء بمتطمبات اقتصاد أكثر تحررًا و توجيًا نحو القطاع الخاص، و فتح المجاؿ 

جؿ أتزايد عدد البنوؾ الخاصة و ، و مف إلى  أدى مما أماـ القطاع الخاص لالستثمار في المجاؿ المالي و المصرفي 
 (المحمييف واألجانب)دعـ ثقة المدخريف ضماف استقرار النظاـ المصرفي الجزائري و تالفي األزمات المصرفية و كذا 
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في القطاع المصرفي أقدمت السمطات العمومية في الجزائر عمى االعتراؼ بأىمية الرقابة االحترازية ضمف الرقابة عمى 
 .البنوؾ، بتعزيز التنظيـ اإلحترازي داخؿ البيئة المصرفية والعمؿ عمى تحقيؽ االستقرار بالقطاع

و مف أجؿ االلتزاـ بمقررات لجنة بازؿ لمرقابة المصرفية، قامت السمطات العمومية باعادة ىيكمة محافظ البنوؾ و 
تعزيز األطر القانونية و التنظيمية التي تشرؼ عمى أنشطة القطاع المالي و المصرفية و تمارس الرقابة عميو، خاصة 

 أصبحت األعماؿ التي تقـو بيا البنوؾ عمى درجة كبيرة مف  التي فييافي خضـ التحديات التي تطرحيا المرحمة الراىنة
و االرتقاء بالرقابة المصرفية بما يتماشى مع التعقيد لـ يسبقيا مثيؿ تستمـز اإلىتماـ أكثر بقضية إدارة المخاطر، 

 .المعايير الدولية

 :     لقد حاولنا مف خالؿ ىذه الدراسة اإلجابة عمى السؤاؿ التالي

ما مدى مسايرة النظاـ المصرفي الجزائري لمتوجيات العممية الحديثة في ميداف الرقابة و االشراؼ؟ و ما حجـ الجيود 
 المبذولة مف طرؼ بنؾ الجزائر لتطبيؽ توصيات و مقررات لجنة بازؿ؟

 :محاور الدراسة

 (األهمية ، األهداف، الخصائص)التعريف بالرقابة المصرفية :المحور األول

 التعريف بمقررات لجنة بازل لمرقابة المصرفية: المحور الثاني

 مدى التزام النظام المصرفي الجزائري بتطبيق مقررات لجنة بازل:المحور الثالث

  ضوابط الرقابة المصرفية الفعالة في الجزائر:المحور الرابع

  :التعريف بالرقابة المصرفية-المحور األول

: لقد أعطيت لوظيفة الرقابة العديد مف التعريفات نذكر منيا ما يمي:مفهوم الرقابة المصرفية-1
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 المبتغاة األىداؼ إنجاز مدى مف التحقؽ عممية فيي المرسومة، الخطة مع تتوافؽ الحوادث لجعؿ تسعى إدارية وظيفة"
 .1 "ممكف  وقت أقصر في تدليميا عمى والعمؿ تحقيقيا معوقات عف والكشؼ

 والخطط المنشأة أىداؼ أف مف التأكد بغرض المرؤوسيف أداء وتصحيح قياس إلى تيدؼ اإلدارة وظائؼ مف وظيفة"
 . 2" تحقيقيا تـ قد لبموغيا الموضوعة

الرقابة ىي عممية مالحظة نتائج األعماؿ التي سبؽ تخطيطيا و مف ثـ تحديد الفجوة بيف النتائج المستيدفة و النتائج "
. 3" الفعمية و اتخاذ اإلجراءات التصحيحية لسد ىذه الفجوة

ىي مجموع اإلجراءات المتخذة مف طرؼ السمطات العمومية و التي تيدؼ إلى ضماف السير الحسف لمقطاع المالي و "
مف ىذه اإلجراءات تعتبر مف حيث المبدأ مماثمة لتمؾ الموجودة في الصناعات األخرى ًا المصرفي، حيث أف جزء

الشروط )االلتزامات التي تفرضيا السمطات العمومية عمى المؤسسات و التي تيدؼ إلى حماية المستيمؾ :مثؿ
. 4"، غير أف الرقابة في القطاع المصرفي تعني الموازنة بيف المخاطرة و المردودية(الخ...الصحية، او البيئية

 

  إذف يتضح مف التعاريؼ السابقة أف الرقابة بمفيوميا العاـ تعني التحقؽ مف أف العمؿ يتـ وفقا لما ىو مخطط       

لو، أو أف أداء المنظمة ىو في المستوى المطموب أي حسب المعايير و األىداؼ الموضوعة، و تعنى الرقابة بالتأكد  

و نظرا ألىمية الدور الذي تمعبو البنوؾ في نظاـ تحديدىا، مف أف النتائج التي تحققت مطابقة لألىداؼ التي تـ 
 البنوؾ تكتسي أىمية مف نوع عمىف الرقابة إػرتفاع درجة المخاطرة في االستثمارات التي تقـو بيا ؼإالتمويؿ، و بسبب  

أخر تجعميا ذات أىمية كبرى، لذلؾ نجد أف معظـ الدوؿ و خاصة الصناعية منيا تيتـ بسف القوانيف و التشريعات 
 .التي تمكف البنوؾ مف ممارسة عمميا في ظؿ بيئة مناسبة

                                                           
 .55ص نشر، سنة دوف بيروت، الحمبي، منشورات ،اإلداري واإلصالح العامة والوظيفة اإلدارية العممية :العامة اإلدارة المجذوب، طارؽ 1
 .404ص  ، 2000 اإلسكندرية، الجامعية، الدار ،وظيفي مدخؿ :األعماؿ إدارة توفيؽ، أحمد جميؿ 2
 .36 ، ص2010. األردف- ،عماف،، الطبعة األولى ، زمـزالرقابة المصرفيةمحمد احمد عبد النبي،  3 

4 Jaque Mistral, Re-réglementation financière : un défi transatlantique, Revue d’économie financière nà 100 ;décembre 
2010.p 39 . 
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لتزاـ إلتيدؼ الرقابة المصرفية إلى التأكد مف أف وحدات القطاع المصرفي تعمؿ في ظؿ ا:أهداف الرقابة المصرفية-2
، و عموما يمكف 5بمقررات السياسة النقدية و االئتمانية فتأخذ في اعتبارىا متطمبات األوضاع االقتصادية في البالد 

: حصر األىداؼ الرئيسية لمرقابة المصرفية فيما يمي

 

مف اولويات السياسة أصبح الحفاظ عمى االستقرار المالي :الحفاظ عمى استقرار النظام المالي و المصرفي-أ
 في سياؽ صنع السياسات االقتصادية ،  االقتصادية حيث اصبح صناع القرار في مختمؼ الدوؿ يولوف لو اىمية بالغة

: 6بما يمي ، فالنظاـ المالي يكوف مستقرا إذا تميز  الماليةعدـ وقوع األزماتال يعني بالضرورة االستقرار المالي ؼ

كفاءة توزيع الموارد حسب المناطؽ الجغرافية ومع مرور الوقت، إلى جانب العمميات المالية و االقتصادية األخرى -
 .(كاالدخار و االستثمار، اإلقراض و االقتراض،خمؽ السيولة و توزيعيا ،تحديد أسعار األصوؿ و تراكـ الثروة)

 .تقييـ المخاطر المالية و تسعيرىا و تحديدىا و إدارتيا -

استمرار القدرة عمى أداء  ىذه الوظائؼ األساسية حتى مع التعرض لمصدمات الخارجية أو في حاؿ تراكـ -
. االختالالت

إف الميمة الرئيسية لمرقابة المصرفية ىي دعـ االستقرار و الثقة بالجياز المصرفي و مف ثـ :حماية المودعين-ب
 مثؿ الخاصة مصالحيـ حماية ال يمكنيـ بشكؿ خاص  فالمودعوف ،تقميؿ الخسارة التي يمكف لممودعيف أف يتعرضوا ليا

 .البنوؾ  في المساىموف يفعؿ ما

: 7ىي  األسباب التي تدفع السمطات الرقابية لحماية المودعيف بشكؿ خاص مف عدد       وىناؾ

ف  ، البنوؾمع األجؿ قصيرة إف المودعيف لدييـ عالقات-  أنشطة في التحكـ بمقدورىـ فميس مجموعات، أو كانوا فرادى وا 
. األجؿ وطويمة الجوانب متعددة مالية عقود في تتعامؿ دوما المالية والتي المؤسسات

  يجري وقد خاصة، طبيعة ذات لمعمالء تكوف بيعيا عند المالية فالعقود ميـ، ائتماني بدور المالية المؤسسات تقوـ-

ال   والمودعوف المؤسسات، جانب مف أخالقي خطر لمجرد أو لمحاجات الحقيقية ًانظر ًاػالحؽ العقود ىذه تغيير
                                                           

 .25ص.2002،اتحاد المصارؼ العربية ، بيروت الحكـ المؤسساتي السميـ في المصارؼ و المؤسسات الماليةرمضاف الشراح واخروف،  5
 .06ص.2005،سبتمبر 36صندوؽ النقد الدولي ، العدد، قضايا اقتصادية ، الحفاظ عمى االستقرار الماليغاري شيناسي، 6
 .100ص..2003،البنؾ اإلسالمي لمتنمية،جدة  (عثماف بابكر احمد:ترجمة )،إدارة المخاطرطارؽ اهلل خاف،حبيب احمد، 7
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 .لمصمحتيـ العقود تنفيذ في الجيد التحكـ األوقات كؿ في يستطيعوف

 المتصاعد لعمميات االتجاه ظؿ في  اإللكترونيةصيرفةلؿ الجديد النظاـ في أىمية أكثر أضحت قد الزبوف حماية إف-
 .األطراؼ لبعض الغش مف ممارسات غيرىا و األمواؿ تبييض

 البنوؾ كافة عف مصرفية معمومات قاعدة يمتمؾ تجعمو أوضاع البنوؾ ، عمى المركزي إطالع البنؾ  إف:البنوك دعم-ج
 كما تمكنو مف البنوؾ العاممة، أي في أزمات أو مشاكؿ أية حدوث باحتماالت لمتنبؤ تؤىمو المصرفي، في الجياز العاممة

 . المناسبالوقت في يمكنو التدخؿ وبالتالي االئتماف أو السيولة كتعثر العاجمة المشاكؿ عمى السريع عاإلطال مف

: ضمان كفاءة الجهاز المصرفي-د

 فحص الحسابات والمستندات الخاصة بالبنوؾ لمتأكد مف جودة تيتـ الرقابة المصرفية التي تقـو بيا ىيئات االشراؼ    
األصوؿ وتجنب تعرضيا لممخاطر، وتقييـ العمميات الداخمية بالبنوؾ وتحميؿ العناصر المالية الرئيسية وتوافؽ عمميات 

، وتقييـ الوضع المالي لمبنوؾ لمتأكد مف قدرتيا عمى الوفاء بالتزاماتيا، 8البنوؾ مع األطر العامة لمقوانيف الموضوعة
بيدؼ الحفاظ عمى تمويؿ بعض األنشطة االقتصادية والمؤسسات الحيوية واليامة والتي ال يستطيع القطاع الخاص 

. تدبير تمويميا بالكامؿ

 :خصائص النظام الفعال لمرقابة المصرفية-3
يمثؿ خطوة اساسية  (الييئة المكمفة بالرقابة)البنوؾ  مراقبة إدارة    اف تحديد موقع:تحديد الهيئة التي تقوم بالرقابة-أ

و تختمؼ وجيات النظر فيما يتعمؽ بالجية المسؤولة عمى القياـ بوظيفة الرقابة المصرفية،  ، لتفعيؿ الرقابة المصرفية
فيناؾ مف يدعـ فكرة أف البنؾ المركزي ىو الييئة التي تقـو بيذه الميمة باعتبار أنو يمثؿ بنؾ البنوؾ و لديو سمطة 

 القطاع المالي و أف لديو الموارد المالية و الموارد البشرية المؤىمة لمقياـ بذلؾ، غير راألمر و النيي فيما يتعمؽ بتسيي
أف ىناؾ مف يرى أنو يجب أف يتفرغ البنؾ المركزي لرسـ و تنفيذ السياسة النقدية و أف تقوـ جيات رقابية أخرى 

باإلشراؼ عمى البنوؾ، و يرى آخروف أنو يجب أف يكوف ىناؾ تعاوف و تكامؿ بيف وظيفة رسـ و تنفيذ السياسة النقدية 
 .و وظيفة الرقابة و اإلشراؼ عمى البنوؾ

 

 استقاللية الهيئة المكمفة بالرقابة-ب

                                                           
 .43ص. مرجع سبؽ ذكره الرقابة المصرفية،محمد احمد عبد النبي،  8
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، صراحة إلى ضرورة 2006      لقد أشارت المبادئ المتعمقة بالممارسة السميمة لعمميات الرقابة المصرفية في سنة 
االستقاللية، المحاسبة، توفير الموارد الالزمة و الحماية القانونية )استقاللية الييئة المكمفة بالرقابة في المبدأ األوؿ 

شترطت لجنة بازؿ ضرورة توفر مجموعة مف الشروط لضماف تحقيؽ كفاءة و سالمة إ، حيث (لمسمطات الرقابية
 :األسواؽ المالية و المصرفية و التي يمكف تمخيصيا فيما يمي

 .ستقاللية السمطات الرقابية عف أي تغيرات سياسيةإضرورة ضماف -
الجياز  مف تدخؿ دوف الرقابية و الضوابط التعميمات ىيئات الرقابة في المسائؿ المتعمقة بإصدار توسيع صالحيات-

 .التنفيذي
 .منح الصالحيات الالزمة لجمع المعمومات و التحقؽ مف مصداقيتيا-
 .الحكومة ضغوط مف توفير الحماية القانونية الالزمة لممراقبيف و الييئة المكمفة بالرقابة-
 

نو يجب توفر ترسانة مف التشريعات و القوانيف المالية مثؿ القوانيف الخاصة بالشركات و إ    باإلضافة إلى ذلؾ فػ
 .9عتماد عمييا كآلية لحؿ النزاعاتإلاإلفالس و الممكية الشخصية ، بحيث تكوف في مجموعيا منظومة متكاممة يمكف ا

 :مسائمة الهيئات التنظيمية و البنوك المركزية-ج
     استقاللية ىيئات الرقابة ال يمكف أف تكوف استقاللية مطمقة، بؿ يجب وضع آليات لممساءلة يتـ عف طريقيا مف 
جية قياس أداء ىذه الييئات و إضفاء الشرعية عمى أعماليا مف جية أخرى، غير أنو ال يزاؿ مفيـو المساءلة يشوبو 

الكثير مف الغموض و المعوقات التي تحوؿ دوف تطبيؽ آلياتو بشكؿ فعاؿ، فالبعض يرى أف مفيـو المساءلة ىو رديؼ 
الرقابة و أف تطبيؽ آلية لمساءلة الييئات الرقابية يمثؿ ورقة ضغط و تيديد ألعضائيا، تمجأ ليا الحكومة أو أصحاب 

مثؿ سحب الترخيص مف  )النفوذ و المصالح لتحقيؽ رغباتيـ، و بالتالي السيطرة عمى القرارات المصيرية التي تصدرىا 
 .(بنؾ معيف كإجراء عقابي

      و تمثؿ الجية التي تخضع أماميا السمطات الرقابية لممساءلة موضع اختالؼ فالبعض يرى أف ىذه الييئة تتمثؿ 
في السمطة التشريعية باعتبارىا الجية المسؤولة عف وضع األطر القانونية التي تعمؿ بموجبيا السمطة الرقابية، و 

البعض األخر يحصرىا في السمطة التنفيذية باعتبارىا الجية المسؤولة عف توجيو السياسات المالية و االقتصادية، و 
 .ىناؾ أيضا السمطة القضائية التي تضمف عدـ خروج السمطات الرقابية عف حدود القانوف

 الفروقات الموجودة بين البنوك المركزية و الهيئات الرقابية:01الجدول 

                                                           
. 18، ص2005 الييئة المصرية العامة لمكتاب،القاىرة .قضايا اقتصادية معاصرةالسيسي ، صالح الديف  9
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 (السمطة النقدية)البنوك المركزية الهيئات الرقابية 
 :األهداف•
 فردية أو متعددة-
 قابمية القياس-
 معايير قياس االنجازات-
 
 :السرية مقابل الشفافية•
 
 
 :الحماية القانونية•
 :وظيفة التنظيم•
 :وظيفة الرقابة و اإلنقاذ•
 اإلنقاذ االستباقي-
 
 :صالحيات واسعة لمتدخل و العقاب•
 

 
 متعددة
 صعبة

قد تتغير األولويات بيف األىداؼ 
 المتعددة

ال بد مف الموازنة بيف حؽ الجميور 
في اإلطالع عمى مجريات األمور و 

 اعتبارات االستقرار المالي
 ضرورية

 واسعة النطاؽ
 

 حرية التصرؼ بمبادرة ذاتية 
 (عكس المحاكـ القضائية)

ضرورة مراعاة التأثير عمى الحقوؽ 
 (ال سيما حقوؽ الممكية)المدنية

 
 فردية

 ىدؼ رقمي
 بسيطة ألنيا فردية ورقمية

 
سرية اإلجراءات تختفي بسرعة و 

 الشفافية تعتبر عنصرا مفيدا
 

 محبذة
 (لمسياسة النقدية فقط)محدودة 

 
 ال توجد وظيفة تختص باإلنقاذ

 
 ال توجد وظيفة تختص باإلنقاذ

، سمسمة قضايا ترتيبات مساءلة الييئات التنظيمية المشرفة عمى القطاع المالي ايفا ىوبكس، مارؾ كوينتف، مايكؿ ولياـ تايمور،: المصدر
. 04 ، ص.2006، 39اقتصادية ، صندوؽ النقد الدولي، العدد 

 شروط خاصة ببيئة عمل هيئات الرقابة-د
     إف الرقابة المصرفية ليست سوى جزء مف ترتيبات أوسع نطاقا لتحقيؽ االستقرار المالي و تشمؿ ىذه الترتيبات ما 

 :يمي
 :10تشمؿ العناصر التالية: بنية تحتية عامة متطورة- 

  نظاـ قوانيف لألعماؿ و يتضمف قوانيف الشركات و اإلفالس و العقود و حماية المستيمؾ و الممكية الخاصة
 .عمى أف ُتطبؽ ىذه القوانيف باستمرار و أف تقدـ آلية عادلة لحؿ الخالفات

 مبادئ شاممة و محددة بدقة لممحاسبة و قواعد تحوز عمى موافقة دولية واسعة. 
  نظاـ مف المدققيف المستقميف لمشركات ذات األحجاـ اليامة، و ذلؾ لمتأكد مف أف مستخدمي البيانات المالية

كالبنوؾ لدييا تأكيد مستقؿ بأف ىذه الحسابات قد تمت باالعتماد عمى المبادئ المحاسبية و تقدـ صورة واقعية 
 .و عادلة لواقع الشركة المالي مع تحميؿ المدققيف مسؤولية عمميـ

                                                           
. 95، ص 2006 أغسطس 310: ،  العدد2المبادئ الرئيسية لرقابة مصرفية فعالة في ظؿ بازؿ مجمة اتحاد المصارؼ العربية،  10
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 في المحاسبة و القانوف و التدقيؽًاسمطة قضائية كفوءة و مستقمة و ميف منظمة جيد . 
 قواعد واضحة و محددة تعمؿ مف خالليا أسواؽ رأس الماؿ فضال عف ضرورة وجود رقابة فعالة ليذه األسواؽ. 
 نظاـ آمف و فعاؿ لممدفوعات و المقاصة مف أجؿ تسوية المعامالت المالية. 

 فعمي نضباطإلؿ نظاـ وجود ، و يعتمدIIتفاقية بازؿإلنضباط السوؽ الدعامة الثالثة إيمثؿ : انضباط فعال في السوق-
 انسياب عمى يعتمد المالية، لألنشطة بالنسبة الشفافية، مف وقدر كافي الشركات، إلدارة سميمة معايير توفر عمى لمسوؽ

 .الدقيقة المعمومات
آليات  النظاـ المالي يجب توفر  ر مف أجؿ تدعيـ استقرا:(ضمان الودائع)ستقرارإلآليات إضافية لممحافظة عمى ا-

لقد دعت لجنة  و ، 11ـ المصرفي عندما يتعرض لعقباتالتوفير مستوى مالئـ مف التدخؿ الحكومي بيدؼ حماية النظ
بازؿ في ىذا اإلطار مف خالؿ مبادئ الرقابة الفعالة إلى إيجاد نظاـ لضماف الودائع عمى اعتبار انو يمثؿ أحد ترتيبات 

 .األماف التي توفر الحماية ألمواؿ المودعيف في البنوؾ
  إف اليدؼ األساسي لمرقابة المصرفية ىو إيجاد جياز مصرفي :شروط متعمقة بالبيئة الداخمية لهيئات الرقابة-ه

فعاؿ و قادر عمى المنافسة، بحيث يستجيب لحاجة الجميور إلى خدمات مالية تكوف جودتيا مرتفعة و تكمفتيا 
، مف أجؿ ذلؾ يجب توفير العوامؿ التي تسمح بممارسة ىيئات الرقابة لعمميا في بيئة سميمة و منيا نذكر ما 12معقولة
 :يمي
كي تستطيع ىذه الييئات القياـ بواجباتيا ًا ميمػًاإف توفر الموارد لييئات الرقابة و اإلشراؼ يعتبر أمر:الموارد الكافية-

بفعالية، و أىـ عنصر في ىذا المجاؿ ىو المتعمؽ بالموارد البشرية التي تتمتع بدراية كافية باألمور المتعمقة بمخاطر 
 .العمؿ المصرفي و طرؽ تسييرىا خاصة في ظؿ التطورات المستمرة التي تشيدىا الصناعة المصرفية

 : يمنح لممراقبيف ما يمي:إطار من التشريعات المصرفية-
 المرونة الكافية في تحديد القواعد االحترازية بشكؿ إداري عند المزوـ. 
 الصالحيات الالزمة لجمع المعمومات و التحقؽ منيا بشكؿ مستقؿ. 
  (مثؿ إلغاء الترخيص)الصالحيات الكاممة لفرض العقوبات المنصوص عمييا. 
 التعريف بمقررات لجنة بازل لمرقابة المصرفية:نيالمحور الثا

 مف محافظي البنوؾ المركزية في الدوؿ الصناعية العشر تحت إشراؼ 1974تأسست لجنة بازؿ لمرقابة المصرفية سنة 
لجنة التنظيمات و اإلشراؼ و الرقابة المصرفية عمى "بنؾ التسويات الدولية بمدينة بازؿ السويسرية و أطمؽ عمييا 

: ،و تيدؼ ىذه المجنة إلى تحقيؽ األىداؼ التالية"  لجنة األنظمة و الرقابة المصرفية"أو " الممارسات العممية
                                                           

. 268، ص2001، بيروت،مصارؼ الغد، اتحاد المصارؼ العربيةسمير محمد الشاىد و آخروف،  11
. 71، ص2008، الطبعة الثانية، منشأة المعارؼ، اإلسكندرية، قياس و إدارة المخاطر بالبنوؾسمير الخطيب،  12
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 فتح مجاؿ الحوار بيف البنوؾ المركزية لمتعامؿ مع مشكالت الرقابة المصرفية؛- 
التنسيؽ بيف السمطات الرقابية المختمفة و مشاركة تمؾ السمطات مسئولية مراقبة و تنظيـ تعامميا مع المؤسسات - 

 المالية األجنبية بما يحقؽ كفاءة و فاعمية الرقابة المصرفية؛
تحفيز و مساعدة نظاـ رقابي معياري يحقؽ األماف لممودعيف و المستثمريف و الجياز المصرفي، و يحقؽ االستقرار - 

 في األسواؽ المالية العالمية؛
تسييؿ عممية تبادؿ المعمومات المتعمقة بإجراءات و أساليب الرقابة مف قبؿ السمطات النقدية؛ -
 
اقرت المجنة رفع نسبة كفاية رأس الماؿ  تدريجيا لتصبح في   :اتفاقية بازل األولى لكفاية رأس المال-1 

. 1992 مف مجموع االصوؿ الخطرة لمبنوؾ خالؿ ثالث سنوات اي مع نياية %8حدود 
                                                            إجمالي رأس الماؿ                          

 8%=                                                معدؿ كفاية رأس الماؿ لمقابمة مخاطر االئتماف
 األصوؿ المرجحة بأوزاف المخاطرة                                                          

: 13 يمكف اىـ السمات التي تضمنتيا اتفاقية بازؿ االولى فيما يمي:السمات األساسية التفاقية بازل االولى•
. ربط احتياجات رأس الماؿ لدى البنؾ باالخطار الناتجة عف انشطتو المختمفة-
 . الماؿ االساسي، و رأس الماؿ التكميمي ستقسيـ رأس الماؿ الى فئتيف ىما رأ-
تصنيؼ الدوؿ الى مجموعتيف احدىما متدنية المخاطر و تضـ دوؿ منظمة التعاوف االقتصادي و التنمية و السعودية -

. و سويسرا، و الثانية عالية المخاطر و تضـ بقية دوؿ العالـ
 لألصوؿ المصرفية االئتمانية المخاطر  تركز عمى1988 نظرا ألىمية المخاطر االئتمانية في البنوؾ جاءت اتفاقية -

لممخاطر  فئات خمسة في أصوؿ البنوؾ إجمالي وضع تـ المطموب، وقد الماؿ رأس بتقنيف خارجيا أو الميزانية داخؿ
. (%100،%50،%20صفر،)
  (2004) قد جاءت اتفاقية بازؿ الثانية:اتفاقية بازل الثانية و دورها في إدارة المخاطر المصرفية-2

لتغطية النقائص التي برزت في االتفاقية االولى فمف خالؿ التقييـ و الممارسة ظيرت عدة عناصر قصور و ثغرات 
 تغطي ىيكال سطحيا غير مرف و غير عميؽ لنتائج قياس المخاطر، 1 مف أىميا أف بازؿ ،في ىيكؿ االتفاقية األولى

و ال يتماشى مع درجات المخاطر في كؿ بنؾ عمى حدى كما ال يأخذ بعيف االعتبار االختالؼ في أحجاـ و قدرات 
 . 14البنوؾ المختمفة أو الفروقات في المخاطر التي تواجو كؿ بنؾ إذ يتـ استخداـ وزنا ترجيحيا واحدا

                                                           
13

 .530، ص2010 دار النيضة العربية بالقاىرة، العولمة المصرفية،عصاـ الديف احمد اباضة،  
14

 .115ص.2007 الطبعة الثانية،دار السداد ، الخرطـو ، ،السالمة المصرفية و االستقرار االقتصاديعبد الوىاب عثماف شيخ موسى، 
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 أعمنت لجنة بازؿ عف إستراتيجية شاممة لمعالجة مواطف الضعؼ التي كشفت عنيا األزمة و :IIIإطار بازل -3
 ،و IIIالخاصة بالتنظيـ و اإلشراؼ و إدارة المخاطر في البنوؾ الدولية و قد سميت ىذه االصالحات بمقررات بازؿ 

 :التي ركزت عمى النقاط التالية
تحسيف نوعية و كمية األمواؿ الذاتية و االصوؿ السائمة، مف اجؿ تمكيف البنوؾ مف امتصاص الخسائر  -

 .15المحتممة خالؿ فترات األزمات
تعزيز تغطية رأس الماؿ لممخاطر و خاصة بالنسبة لألوراؽ المالية لغرض التداوؿ و حسابات خارج الميزانية و -

 .عمميات التوريؽ و المشتقات المالية
 .تعزيز المعايير الخاصة بالرقابة المصرفية و تنسيؽ ممارسات المتابعة الرقابية عمى المستوى العالمي-
 .تعزيز األطر الرقابية الخاصة بمخاطر السيولة -
 .التركيز عمى تطبيؽ معايير الحوكمة في البنوؾ، و تعزيز الشفافية و اإلفصاح-

 قررت لجنة بازؿ اعتماد مفيـو جديد لألمواؿ 2010في جويمية :تحسين جودة و متانة قاعدة رأس المال-اوال
الخاصة، بحيث يحسف مف نوعيتيا و يقوي قدرة البنوؾ عمى امتصاص الخسائر و امتصاص الصدمات خالؿ فترات 

.  الشدة 
: IIIمكونات رأس المال حسب متطمبات بازل -أ
 ركز المفيـو الجديد عمى مكونات رأس الماؿ األساسي حيث نجد أنو بالنسبة لبازؿ :(T1)رأس المال االساسي -1-أ

II مف االصوؿ المرجحة و ذلؾ %4.5 ، و قد ارتفعت في المقررات الجديدة إلى %2 كانت األسيـ العادية تمثؿ فقط  
 (II و بازؿI النسبة المعتمدة في مقررات بازؿ) %4، كما ارتفعت نسبة رأس الماؿ األساسي مف 2013ابتداء مف سنة 

 . مف االصوؿ المرجحة%6إلى 
ضافة عناصر رأس الماؿ التكميمي تنتقؿ النسبة الدنيا لمتطمبات رأس الماؿ مف إ مع :(T2)رأس المال التكميمي -2-أ

. 2019بتداء مف جانفي إكنسبة مف األصوؿ المرجحة بالمخاطر ، % 10.5 إلى 8%
 اليدؼ مف ذلؾ ىو أف تتحوط البنوؾ لممحافظة عمى رأس الماؿ في :هامش حماية لممحافظة عمى رأس المال-ب

ذا إ أما ،%2,5غير أوقات األزمات بحيث يستفاد مف ذلؾ في مواجية الخسائر المحتممة، و تبمغ نسبة ىذا اليامش 
ف ذلؾ لف يؤدي الى فرض عقوبات عمى البنؾ و يستطيع البنؾ إتآكمت ىذه النسبة نتيجة لتسجيؿ البنؾ لخسائر فػ

: مواصمة نشاطو بشكؿ عادي غير أنو عمى البنؾ أف يقـو بتقميص األرباح الموزعة و ذلؾ حسب الجدوؿ التالي
 

                                                           
15 Inci Otker Robe ; Ceyler Pazar Basiogler, Balle III quelle effet pour les banques ?, Problèmes économiques n° 3016, mars 
2011. P15. 
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 المعايير المتعمقة بالمحافظة عمى رأس المال: 02الجدول 
النسبة الدنيا لهامش المحافظة عمى االموال الخاصة كنسبة من االرباح نسبة االسهم العادية 

% 100% 5,125الى % 4,5
% 80% 5,75الى % 5,125اكبر مف 
% 60% 6,375الى % 5,75اكبر مف 
% 40% 7,0الى % 6,375اكبر مف 
% 0% 7,0اكبر مف 

Comité de Bale sur le Contrôle Bancaire, Bale III :dispositif  réglementaire mondial visant à renforcer la 

résilience des établissements et systèmes bancaires . 
مف % 20فاف عمى البنؾ اف يوزع فقط % 5,75و % 5,125ذا كاف لدى البنؾ نسبة األسيـ العادية بيف إفمثال     

. ارباحو خالؿ السنة
 أنيا تميؿ إلى تقوية III إف مف االنتقادات الشديدة التي وجيت لمقررات بازؿ:هامش الحماية من التقمبات الدورية-ج

% 2.5و % 0تقمبات الدورة االقتصادية، و مف أجؿ ذلؾ قامت لجنة بازؿ بإضافة نسبة احتياطية جديدة تتراوح بيف 
، و مكونة مف عناصر رأس الماؿ األساسي لمواجية خطر تقمبات الدورة 16مف األصوؿ المرجحة بالمخاطر

.    االقتصادية
 III و بازل IIمقارنة بين بازل  :03الجدول 

 
 (كنسبة من األصول المرجحة بالمخاطر) متطمبات رأس المال

هامش حماية من 
التقمبات الدورية 

راس المال االساسي رأس المال اإلجمالي  (T1)رأس المال األساسياألسهم العادية  
النسبة 
الدنيا 

 النسبة اإلضافية
Volant de 

conservation 

النسبة 
المطمو

بة 

النسبة 
الدنيا 

النسبة النسبة المطموبة 
الدنيا 

النسبة 
المطموبة 

النسبة 

  % II 2 %  4 % 8بازؿ
% 2,5الى % 0مف % III 4.5 %2.5 7 %6 %8.5 %8 %10.5بازؿ

Jaime Caruana ; Bâle III : vers un système financier plus sûr ; 3
eme 

Conférence bancaire internationale 

Santander  Madrid, le 15 septembre 2010,  p 08 . à partir du site  d’internet : 

www.bis.org/speeches/sp100921_fr.pdf, consulter le :08-01-2016. 
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 Ibid, p85 

http://www.bis.org/speeches/sp100921_fr.pdf
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 . إدراج نسبة لمسيولة مف أجؿ تمكيف البنوؾ مف مواجية صعوبات السيولة العابرة:السيولة-ثانيا
 2010 في جويمية :دخال نسبة الرافعة المالية كوسيمة مكممة لمتطمبات كفاية رأس المال عمى اساس المخاطرإ-ثالثا

حتواء الزيادة إ بغرض 17قررت المجنة  وضع نسبة رافعة مالية بسيطة و شفافة و ال ترتكز عمى أوزاف المخاطر
 . مف راس الماؿ األساسي%3التدريجية لمرافعة المالية في القطاع ،وحددت ىذه النسبة بػػػػ 

جرى التشديد عمى أف تصبح اختبارات الضغط : تركيز لجنة بازل عمى ممارسة اختبارات الضغط في المصارف-رابعا
 .البنوؾمف أدوات إدارة المخاطر الميمة المستخدمة مف قبؿ 

لدور ىذه الوكاالت في تعميؽ األزمة المالية العالمية ًا نظر: عادة النظر في دور وكاالت التقييم االئتمانيإ-خامسا
: فقد قامت لجنة بازؿ مف خالؿ التعديالت الجديدة بسف مجموعة مف التوصيات أىميا

. ضماف استقاللية وكاالت التقييـ- 
. عادة النظر في تقييـ المنتجات المييكمةإ-
ستعماالت وكاالت التنقيط عمى المدى الطويؿ، ، و التي تشير الى ضرورة امتالؾ البنوؾ إالتقميؿ مف أىمية و -

مناىج تمكنيا مف تقدير خطر القرض المتعمؽ بمختمؼ المقترضيف و االطراؼ المقابمة سواء كاف لدييا تقييـ مف طرؼ 
.  و الأالوكاالت الخاصة 

 :جهود بنك الجزائر لمتوافق مع مقررات لجنة بازل لمرقابة المصرفية-المحور الثالث
يسعى بنؾ الجزائر منذ بداية التسعينيات إلى تعزيز األطر التنظيمية والقانونية المتعمقة بالرقابة عمى البنوؾ    

واإلشراؼ اإلحترازي، ابتغاء توفير بيئة مصرفية في الجزائر تتماشى و المعايير الدولية، مف خالؿ خمؽ جياز رقابي 
 . مف المخاطردمع فرض قواعد صارمة لمح

 : و المتوافقة مع متطمبات بازل األولىحترازية المعتمدة في الجزائرإل القواعد ا-1
نو يجب أف يتوفر لدى البنؾ إ فػ11-03 مف قانوف النقد و القرض 88 تطبيقا ألحكاـ المادة :الحد األدنى لرأس المال-أ

رأسماؿ أدنى محدد مف طرؼ مجمس النقد و القرض، و ذلؾ عف طريؽ التعميمات و األوامر التي يصدرىا ىذا 
المتعمؽ بالحد األدنى ) عف بنؾ الجزائر 2008 ديسمبر 23 الصادر بتاريخ 04-08األخير، و قد حدد النظاـ رقـ 

 :،الحد األدنى لرأس الماؿ كما يمي(لرأس الماؿ البنوؾ و المؤسسات المالية المقيمة في الجزائر
 . مف قانوف النقد و القرض70عشرة ماليير دينار جزائري بالنسبة لمبنوؾ كما ىي معرفة في المادة -
 . مف قانوف النقد و القرض71ثالثة ماليير و نصؼ المميار بالنسبة لممؤسسات المالية المعرفة في المادة -

                                                           
17

 :الثالثة ، انطالقا مف الموقع االلكتروني بازؿ اتفاقية تتكوف منيا التي والمعايير والمبادئ لإلصالحات بازؿ لجنة صدارإ 
 http://www.qcb.gov.qa/Arabic/Legislation/Instructions/2011Instructions/13-010.pdf2012-03-11: تاريخ الزيارة 

http://www.qcb.gov.qa/Arabic/Legislation/Instructions/2011Instructions/13-010.pdf
http://www.qcb.gov.qa/Arabic/Legislation/Instructions/2011Instructions/13-010.pdf
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 تطبيؽ يخص فيما المصرفية لمرقابة بازؿ لجنة مقررات مع ًاػتوافؽ:معدل كفاية رأس المال في النظام المصرفي الجزائري-
حددت التعميمة رقـ  (كوؾ بنسبة عميو أطمؽ ما) 1988سنة  بازؿ المجنة أصدرتو الذي بالبنوؾ الماؿ رأس كفاية معيار

 الخاصة تمؾ أىميا عف بنؾ الجزائر المعدالت المتعمقة بالقواعد االحترازية و 1994نوفمبر  29  الصادرة في74-94
 حيث فرضت ىذه التعميمة عمى البنوؾ التي تنشط في السوؽ المصرفية الجزائرية ،بتحقيؽ معدؿ كفاية رأس الماؿ

 .%8االلتزاـ بنسبة مالءة بالمعدؿ المتعارؼ عميو و ىو 
 تسمح ىذه النسبة بمعرفة مستوى التعيدات مع مستفيد واحد أو مجموعة مف المستفيديف و :نسبة تقسيم المخاطر- 

 .التي تتجاوز حد أقصى و ىذا لتجنب أي تركيز لألخطار مع نفس الزبوف أو مع نفس المجموعة مف الزبائف
 والذي في الجزائر المصرفية الودائع ضماف لنظاـ والقانوني التنظيمي الجياز وضع تـ قدو :  التأمين عمى الودائع-   
 ضماف شركة تأسيس تـحيث  منو، 118 المادة في والقرض بالنقد  المتعمؽ2003 أوت 26 في  المؤرخ11-03 األمر أكده

. الوحيد فييا البنوؾ المساىـ وتعدًا ػمؤسس ًاعضو بصفتو الجزائر بنؾ قبؿ مف  2003 ماي شير في المصرفية الودائع
 :مدى توافق النظام االحترازي في الجزائر مع متطمبات بازل الثانية و بازل الثالثة- 2

 تـ اعتماد نظاـ احترازي جديد تتوافؽ معالمو مع معايير اتفاقية بازؿ الثانية ، حيث تـ إدراج 2015بداية مف سنة     
إصالحات جوىرية سواء فيما يتعمؽ بمستوى متطمبات رأس الماؿ و جودة األصوؿ أو مف حيث توسيع رقعة المخاطر 

 .     المرتبطة بالعمؿ المصرفي و التي أصبحت تشمؿ مخاطر التشغيؿ و مخاطر السوؽ
التزمت المنظومة المصرفية في الجزائر بتطبيؽ اتفاقية بازؿ األولى و خاصة معدؿ كفاية : معدل كفاية رأس المال-أ

 .رأس الماؿ و لـ يتـ إدخاؿ أي تعديالت  رغـ إصدار توصيات جديدة لمجنة بازؿ سواء الثانية أو الثالثة
 :و بعد اعتماد النظاـ االحترازي الجديد تـ تعديؿ معدؿ كفاية رأس الماؿ و ىذا مف خالؿ

ضـ المخاطر التشغيمية و مخاطر السوؽ بعد أف كاف ىذا المعامؿ يضـ فقط خطر القرض، حيث أصبح بسط -
المعامؿ يتكوف مف األمواؿ الخاصة القانونية و مقاـ المعامؿ يشمؿ مجموع التعرضات المرجحة لمخاطر القرض و 

و مخاطر السوؽ، و تطبيقًا لمقررات بازؿ الثانية يتـ حساب مخاطر السوؽ و المخاطر  (التشغيمية)المخاطر العممياتية 
 .12,5التشغيمية بضرب مبمغ المخاطر المرجحة في 

 :3تم تحديد نوعين من معدالت المالءة و هذا حسب توصيات مقررات بازل-
 9,5حيث حددت نسبة ىذا المعامؿ بػ : نسبة األموال الخاصة القانونية الى مجموع المخاطر المرجحة %

 .18كحد أدنى
 (2016-2007)خالل الفترة  تطور معدل كفاية رأس المال في القطاع المصرفي الجزائري:4الجدول 
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 . و المتضمف نسب المالءة المطبقة عمى البنوؾ و المؤسسات المالية2014 فبراير سنة 16 المؤرخ في 14 مف النظاـ رقـ 2المادة  
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 2007 2008 2009 2010 2011 2013 2014 2015 2016 

معدل كفاية 
رأس المال 

(%) 

12.94 16.54 22.11 23.31 23 21 16 18,7 18,9 

 .مف إعداد الباحثيف باالعتماد عمى تقارير بنؾ الجزائر: المصدر
نالحظ مف خالؿ الجدوؿ أف معدؿ كفاية رأس الماؿ بالنسبة لمجموع البنوؾ الجزائرية في مستوى جيد و قد أصبح ىذا 
المعدؿ ذو داللة عمى مدى صالبة الجياز المصرفي الجزائري خاصة بعد االصالحات التي تمت عمى مكونات معدؿ 
كفاية رأس الماؿ الذي أصبح يعكس و لو بشكؿ نسبي قدرة البنوؾ عمى التحوط ضد مختمؼ المخاطر ، و ىذا في 

مقابؿ % 88,3 بمغت حصة البنوؾ العمومية مف الودائع المجمعة 2015ظؿ سيطرة البنوؾ العمومية فمثال في سنة 
% 12,5مقابؿ % 87,5فقط لمبنوؾ الخاصة أما فيما يتعمؽ بالقروض فقد بمغت حصة البنوؾ العمومية % 11,7

 .لمبنوؾ الخاصة
 19كحد ادنى% 7حيث يجب أف تبمغ ىذه النسبة : نسبة األموال القاعدية الى مجموع المخاطر المرجحة. 

 
 

 (2016-2013)تطور نسبة األموال القاعدية الى مجموع المخاطر المرجحة خالل الفترة  :  05   الجدول 
 2013 2014 2015 2016 

نسبة األموال القاعدية إلى مجموع 
 (%)المخاطر 

15 13 15,9 16,4 

 .مف إعداد الباحثيف باالعتماد عمى تقارير بنؾ الجزائر: المصدر
 نالحظ مف خالؿ الجدوؿ أف نسبة األمواؿ القاعدية إلى مجموع المخاطر أعمى مف المستوى المطموب 

 .سواء بالنسبة لما تـ اعتماده مف طرؼ بنؾ الجزائر أو حتى بالنسبة لتوصيات لجنة بازؿ
تطبيقًا لممقررات الجديدة لمجنة بازؿ و تدعيمًا الستقرار النظاـ المصرفي في الجزائر فقد تـ :تشكيل وسادة األمان-ب

 .مف المخاطر التي تواجو البنؾ التجاري% 2,5إقرار  وسادة األماف تتكوف مف االمواؿ القاعدية تغطي ما نسبتو 
 .كما تـ التحديد الدقيؽ لمكونات األمواؿ الخاصة القانونية سواء القاعدية أو التكميمية و ىذا وفقًا لمقررات بازؿ الثانية-
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 . المتضمف نسب الالءة المطبقة عمى البنوؾ و المؤسسات المالية14 مف النظاـ رقـ 3المادة  
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 فقد تـ و ألوؿ مرة إلزاـ البنوؾ باستعماؿ التنقيط الممنوح مف طرؼ ىيئات خارجية :بالنسبة لترجيح خطر القرض-ج
لتقييـ القرض و ىذا حسب الييئة المستفيدة مف القرض ، فمثال بالنسبة لممستحقات عمى البنوؾ و المؤسسات المالية 

 :نجد ىناؾ تمييز بيف نوعيف
البنوؾ و المؤسسات المالية المقيمة بالخارج حيث تـ ترجيح المستحقات باالعتماد عمى التنقيط الخارجي : النوع االول 

 .(مثال مؤسسة ستاندار أند بورز)
نظرًا ألنيا مؤسسات غير مقيمة فقد تـ ترجيح المستحقات : البنوؾ و المؤسسات المالية المقيمة بالجزائر: النوع الثاني
 .، و ىذا يخالؼ توصيات لجنة بازؿ%20عمييا بنسبة 

 .أما فيما يتعمؽ بالمؤسسات الكبيرة و المتوسطة فقد تـ اعتماد مقررات لجنة بازؿ الثانية   
مف متوسط النواتج البنكية السنوية لمسنوات المالية الثالث % 15فقد تـ تحديد نسبة : بالنسبة لمخطر التشغيمي-د

 .األخيرة لتغطية ىذا الخطر
 :بالنسبة لخطر السوؽ فقد تـ التمييز بيف-
 :و يقدر ىذا الخطر مف خالؿ عنصريف :خطر الوضعية عمى محفظة التداوؿ-

 المرتبط بالتطور الشامؿ لألسواؽ، و يقدر عمى أساس آجاؿ االستحقاؽ :الخطر العاـ. 
 المرتبط بالوضعية الخاصة لممصدر و يقدر بصفة جزافية مف خالؿ تنقيط المصدر: الخطر الخاص. 

مف الرصيد بيف مجموع صافي الوضعيات القصيرة و مجموع صافي % 10 حيث حددت نسبة :خطر الصرف-ه
 .الوضعيات الطويمة بالعممة الصعبة

كما تـ تحديد و توضيح قواعد إدارة المخاطر مف خالؿ تأطير حدود تركيز مخاطر القرض و مساىمات البنوؾ في -
حيف أدرجت قواعد جديدة تنطبؽ عمى تصنيؼ المستحقات و تكويف مخصصات المؤونات و تحديد قواعد التسجيؿ 

 .20المحاسبي ليا
حسب التقارير السنوية لبنؾ الجزائر فقد باشر ىذا األخير : اعتماد اختبارات الضغط كآلية لتفادي خطر األزمات-و

 أعماؿ تطوير نموذج متكامؿ و ديناميكي الختبارات القدرة عمى تحمؿ الضغط، و يمثؿ ىذا النموذج 2015خالؿ سنة 
تطبيؽ آلي يستند الى نظاـ إسقاط مالي مع سيناريوىات صدمات شديدة ، يعمؿ عمى تحديد و قياس نقاط ضعؼ 

البنوؾ و المؤسسات المالية و قدرتيا عمى مقاومة الصدمات المفترضة و ذلؾ عمى مستوى كؿ مؤسسة عمى حدى و 
 .21عمى مستى الجياز المصرفي ككؿ

                                                           
20

 .118،  ص 2015 التقرير السنوي لبنؾ الجزائر حوؿ التطور االقتصادي و النقدي لمجزائر  
21

 .119نفس المرجع السابؽ، ص  
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 تـ استعماؿ أوؿ تمريف اختبارات القدرة عمى تحمؿ الضغوط و ذلؾ بيدؼ تقييـ سيولة و مالءة 2016و في سنة 
البنوؾ وفقا لسيناريوىيف أحدىما قاعدي و األخر متقدـ مف خالؿ تطبيؽ نموذج التوقعات المالية الذي تـ تطويره و 

 .22تكييفو بمساعدة البنؾ الدولي
 ضوابط الرقابة المصرفية الفعالة في الجزائر-المحور الرابع

    مف اجؿ زيادة فعالية نشاط الرقابة المصرفية في الجزائر يجب عمى السمطات العمومية المكمفة بالرقابة إدخاؿ 
مجموعة مف اإلصالحات عمى النظاـ المصرفي الجزائري ليكوف في مستوى متطمبات تكاممو مع النظاـ المصرفي 

 :المعولـ و مف أىـ اإلصالحات التي يجب أف تؤخذ بعيف االعتبار نجد ما يمي
 
 فقد اثبت نظاـ تقييـ البنوؾ عمى انو أداة فعالة لتقييـ :(نظام التنقيط البنكي الموحد)إنشاء نظام تصنيف البنوك -1

مدى متانة البنوؾ عمى أساس موحد و لتحديد البنوؾ التي تحتاج إلى اىتماـ و عناية خاصة مف طرؼ السمطات 
الرقابية، و بموجب ىذا النظاـ فاف السمطات الرقابية تسعى إلى التأكد كؿ البنوؾ تقيـ عمى أساس موحد و شامؿ و إف 
اىتماـ السمطات الرقابية ينصب بالدرجة األولى عمى تمؾ البنوؾ التي تظير نوعا مف مؤشرات الضعؼ المالي و نجد 

العديد مف الدوؿ التي تعتمد فييا السمطات الرقابية عمى ىذا النوع مف األدوات لتفعيؿ دورىا الرقابي و مف أمثمة 
 .23(CAMELS)االنظمة التنقيط المعتمدة نجد نظاـ 

 الذي يندرج في إطار إرساء نظاـ تنقيط مصرفي  (SYNOBA)    و في ىذا اإلطار تـ تطوير المشروع المعموماتي 
 .جزائري 

     
 
مف السوؽ المصرفي و ىي عبارة % 88تستحوذ البنوؾ العمومية عمى أكثر مف :خوصصة تسيير البنوك العمومية-3

 و قد 1966عف بنوؾ تـ إنشاؤىا بعد االستقالؿ مباشرة لتوفير التمويؿ لالقتصاد و ىذا بعد اتخاذ قرار التأميـ في سنة 
اعتبرت ىذه البنوؾ أداة لتمويؿ المخططات االقتصادية في المرحمة االشتراكية و قد واصمت ىذه البنوؾ نشاطيا بعد 

                                                           
22

 111،  ص 2016التقرير السنوي لبنؾ الجزائر حوؿ التطور االقتصادي و النقدي لمجزائر  

بموجب ىذا النظاـ يعطى كؿ بنؾ تصنيؼ مجمع مبني عمى تقييـ و تصنيؼ ستة عناصر رئيسية تتعمؽ بظروؼ البنؾ :(CAMELS) التعريؼ بنظاـ التقييـ  23
: المالية و التشغيمية و ىي

اف التصنيؼ مبني عمى اساس رقمي مف . كفاية رأس الماؿ، نوعية الموجودات ، مقدرة االدارة، نوعية و مستوى االرادات ، السيولة و درجة الحساسية لمخاطر السوؽ
يشير الى التصنيؼ االعمى أي اداء متميز و ادارة جيدة لممخاطر وحاجة اقؿ مف اىتماـ السمطات الرقابية، بينما يعني التصنيؼ  ( 1) حيث اف التصنيؼ 5 الى 1
. التصنيؼ االقؿ أي ضعؼ في االداء و ادارة غير كفؤة لممخاطر و بالتالي حاجة الى اىتماـ كبير مف قبؿ السمطات الرقابية (5)
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 و إعالف استقاللية البنوؾ و المؤسسات المالية رغـ وضعيا المتدىور مف جراء سياسة التمويؿ 1990إصالحات 
 . المعتمدة في الجزائر خالؿ المرحمة السابقة

 
 (صندوؽ النقد الدولي و البنؾ الدولي)      و قد أكدت الدراسات و التجارب و التوصيات مف طرؼ الخبراء الدولييف 

عمى ضرورة إعادة ىيكمة القطاع المصرفي في الجزائر و ىذا عف طريؽ خوصصة البنوؾ العمومية كسبيؿ لإلصالح 
 و مف أىـ األىداؼ التي  و إيجاد منظومة مصرفية فعالة تسعى إلى تحسيف جودة الخدمات و رفع أدائيا،24البنكي

 :يتوقع تحقيقيا مف خوصصة البنوؾ  نذكر األتي
 تعميؽ المنافسة في السوؽ المصرفية و تحسيف األداء المصرفي. 
  تجاوز عجز وظيفة الوساطة المالية التي نتج عنيا عجز في تمويؿ االستثمارات و تجاوز مرحمة البيروقراطية و

 .تثاقؿ اإلجراءات
 تنشيط سوؽ األوراؽ المالية و توسيع قاعدة الممكية. 
 تحديث اإلدارة وزيادة كفاءة أداء الخدمات المصرفية. 
 دارة أفضؿ لمسياسة النقدية  .ترشيد اإلنفاؽ العاـ وا 
 

و ما نتج عنيا مف آثار سمبية تراجعت فمسفة خوصصة البنوؾ العمومية  (2008)     لكف بعد األزمة المالية العالمية 
، و قد تأثر المشرع (التأميـ)حيث تـ في كثير مف الدوؿ اعادة تممؾ الكثير مف البنوؾ الخاصة مف طرؼ الدولة 

 المعدؿ و 04-10 و المتمثؿ في األمر 2010المصرفي بيذا التوجو فمف خالؿ اإلصالح األخير الذي تـ في سنة 
تماشيا مع االجراءات المتخذة ) المتعمؽ بالنقد و القرض فرض عدـ الخصخصة الكاممة لمبنوؾ 11-03المتمـ لألمر 

حيث ال يتـ الترخيص بالمساىمات الخارجية في البنوؾ و المؤسسات المالية  (2009في قانوف المالية التكميمي لسنة 
عمى األقؿ مف رأس الماؿ ، % 51طار شراكة تمثؿ المساىمة الوطنية المقيمة إالتي يحكميا القانوف الجزائري إال في 

سماليا عمى غرار القرض الشعبي رأ فتح قصد أجانب شركاء مع متقدمة مفاوضات باشرتقد   كانتًاػبنوؾ ىناؾ أف ًاعممػ
الجزائري الذي رفع رأسمالو و استفادة مف إعادة رسممة و تطيير المحفظة و قد أجرى بعدىا اتصاالت مكثفة مع 

                                                           
24 Jules J. Erik Vrijer De, New Roles for Banks in Algeria, At the US-Algeria Business Council Banking and Finance 
Symposium, New York, Febrery 3, 2005. A partir du site d’internet :  
http://www.imf.org/external/np/speeches/2005/020305.htm , consulté le: 05/10/2010.   
 

http://www.imf.org/external/np/speeches/2005/020305.htm
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 لألزمة ًالى مرحمة متقدمة و توقفت ىذه العممية نظرإو صمت  (« Société Générale »)مسؤولي البنؾ الفرنسي 
 . و ما تبعيا مف ىزات في النظاـ المالي العالمي و األوروبي بشكؿ خاص2008المالية العالمية لسنة 

   لذلؾ فالبديؿ المطروح اآلف بعد أف تراجعت فكرة خوصصة البنوؾ العمومية ىو خوصصة التسيير و التي تُبقي 
 .الدولة مساىما رئيسيا في البنوؾ العمومية و مراقبا لنشاطيا و لكف عممية التسيير تتـ مف طرؼ مؤسسات متخصصة 

 
ينبغي تشجيع البنوؾ لتنظيـ وظيفة مختصة في شؤوف : إنشاء مصمحة لدى البنوك متخصصة في إدارة المخاطر-4

 و يكوف ليذه الدائرة اإلدارية  المخاطر التي تتعرض ليا المؤسسة، يكوف الموظؼ المعيف فييا مؤىال عمميا و عمميا،
 و أف يتـ تعييف مسؤوؿ و المراقبيف،  (السيما مجمس اإلدارة)مقرر واضح يتـ إقراره و متابعتو مف قبؿ إدارة البنؾ 

مخاطر لكؿ نوع مف المخاطر الرئيسية التي يواجييا البنؾ باإلضافة إلى ذلؾ يجب إقرار استراتيجيات واضحة في ما 
يخص إدارة و مواجية المخاطر و التأكد مف أف الممارسات المصرفية تتـ وفؽ السياسات و الحدود المعتمدة، و تحديد 

منيجية و نظاـ محدد لقياس و مراقبة المخاطر لدى البنؾ و ذلؾ لتحديد مستوى كؿ نوع مف المخاطر و بشكؿ 
. كؿ ذلؾ بإصدار معايير صريحة ذات صمة مف لدف بنؾ الجزائرإجمالي و دقيؽ،

        و ما يمكف مالحظتو حاليا أف خطر القرض ال يزاؿ يمثؿ الخطر األساسي لمبنوؾ العمومية في الجزائر، و 
لكف بالنظر إلى متطمبات مقررات لجنة بازؿ الثانية يجب إدماج المخاطر األخرى و السيما إدارة المخاطر التشغيمية 

التي تعتبر عممية ليست بالميسرة فيي تحتاج إلى مجموعة مف اإلجراءات و التدابير المتكاممة عمى مستوى البنؾ ككؿ 
 ، حيث إف 25باإلضافة إلى توفر البنية التحتية الداخمية األساسية لضماف فاعمية تطبيؽ نظاـ إدارة المخاطر التشغيمية

الفضائح المالية التي حصمت في الجزائر و المتمثمة في عمميات االختالس و بمبالغ ضخمة جدا ىي مف جراء عدـ 
 . وجود نظاـ فعاؿ إلدارة ىذا النوع مف المخاطر التي ركزت عمييا مقررات بازؿ

 
 :توضيح اإلجراءات الالزمة لتصحيح الممارسات غير السميمة-5

    إف منح ترخيص ألي وحدة مصرفية يعتبر قرارا ىاما لمحفاظ االستقرار المالي وضماف وجود نظاـ مصرفي امف و 
سميـ و ىذا ما ركز عميو المشرع المصرفي في الجزائر، غير أف إيجاد آليات فعالة لمخروج مف مجاؿ العمؿ المصرفي 
أيضا ال يخمو مف األىمية نظرا الف المؤسسات المصرفية المعسرة التي قد يسمح ليا بالعمؿ يمكف أف تؤدي إلى عدـ 

                                                           
 بازؿ، وقواعد المصرفية المخاطر حوؿ المغاربية ممتقى المصارؼ ،الثانية بازؿ مقررات تطبيؽ في العربية المصارؼ تواجو التي الصعوبات بعض الحاجي، سالـ عائشة 25

-13:  تاريخ الزيارةhttp://www.ubm.org.tn/ubm_ar/index1.php?art=133: انطالقا مف الموقع االلكتروني. 11ص ، 2007  مارس16 و 15تونس، 
11-2009. 

http://www.ubm.org.tn/ubm_ar/index1.php?art=133
http://www.ubm.org.tn/ubm_ar/index1.php?art=133
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استقرار النظاـ المالي ككؿ مف خالؿ اإلفراط في اخذ المخاطرة و لمنع مثؿ ىذا التصرؼ فاف المؤسسات المعسرة 
 .ينبغي أف تعاد ىيكمتيا أو يتـ إدماجيا

      و ىذا ما أىممتو السمطات الرقابية في الجزائر إذ نجد أنو في حالة وجود مشاكؿ عمى مستوى أي مؤسسة 
مصرفية يتـ تعييف قائـ باألعماؿ إلى أف يتـ تصفيتيا بالكامؿ و ال وجود آلليات إلعادة تنشيطيا مثال عف طريؽ 

الدمج القسري أو عف طريؽ تسيير القروض المتعثرة مف طرؼ البنؾ المركزي و ىي عبارة عف إجراءات عالجية يتـ 
 .تصميميا بغرض التخفيؼ مف نتائج األزمات

 :حث البنوك عمى تحديث برامج التشغيل المعموماتية لمسايرة التطور التكنولوجي العالمي-6
اف تطبيؽ مقررات لجنة بازؿ تفرض عمى البنوؾ تحديث انظمتيا المعموماتية لذلؾ فاف عمى البنوؾ الجزائرية اف تساير 

 :تطور االداء التكنولوجي العالمي بحيث يتـ تسييؿ عممية الرقابة الداخمية و ذلؾ مف خالؿ
ربط فروع البنؾ ببعضيا البعض و ربطيا باإلدارة العامة لتكوف وحدة واحدة االمر الذي يسيؿ الخدمة لمعمالء في •

 .التعامؿ مع اي فرع مف الفروع لمقياـ بعمميات السحب و االيداع
 .توحيد البيانات االحصائية لمبنؾ عمى مستوى كافة الفروع طبقا لمقررات لجنة بازؿ•
يساعد االدارة العامة لمبنؾ في الرقابة الداخمية لفروع البنؾ في تنفيذ عممياتيا عمى الحاسب اوال بأوؿ مف خالؿ •

 .شاشات الحاسب اآللي
 :حث البنوك عمى تأهيل العاممين من خالل برامج لمتدريب من اجل رفع الكفاءة االنتاجية لمبنك-7

اف التوسع في تدريب الموظفيف بالبنؾ و عمى كافة المستويات االدارية و اطالعيـ عمى كافة التطورات المصرفية 
الحديثة يمكف البنؾ مف رفع انتاجيتو و زيادة الوعي المصرفي لدى كافة العامميف، باإلضافة الى ذلؾ يجب تخصيص 
دورات تدريبية لمموظفيف لتطبيؽ مقررات بازؿ الثانية مف خالؿ اطالعيـ عمى الضوابط المتعمقة بمنح التسييالت و 

 .كيفية اجراء الدراسات االئتمانية
 :حث البنوك عمى تعزيز مكانة الرقابة الداخمية-8

فمف اجؿ مسايرة مقررات لجنة بازؿ فاف عمى البنوؾ القياـ بعمميات الرقابة المستمرة عمى كافة اعماؿ الفروع و ذلؾ 
بتوظيؼ الخبرات البشرية الذيف لدييـ خبرة كافية في كافة مجاالت االعماؿ المصرفية و ذلؾ مف خالؿ بعمؿ تقارير 
ترفع الى االدارة العميا مف اجؿ كشؼ اي انحرافات او اخطاء يمكف اف تؤثر سمبيا عمى اداء البنؾ و خاصة تمؾ 

 .المتعمقة بمنح التسييالت لمعمالء
 
 

 خاتمة
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لقد أحدثت سياسة التحرير المالي و المصرفي الكثير مف التغيرات عمى مستوى القطاع المالي مف حيث             
 10-90طريقة سيره و مكوناتو مف ىيئات تنظيمية و رقابية و بنوؾ خاصة و أخرى عمومية ، و لقد أحدث القانوف 

ثورة في القطاع المصرفي حيث غير كؿ المفاىيـ و المبادئ التي كانت معتمدة و أعطى دفعة جديدة لإلصالحات 
المالية و المصرفية مستندا عمى أىـ الوجيات المستوحاة مف المؤسسات المالية الدولية حيث ادخؿ قواعد لتنظيـ 

 .الصناعة المصرفية بتأطير النشاط المصرفي
 

 لالنفتاح المالي و ازدياد عدد البنوؾ و حجـ مخاطر العمؿ المصرفي في الجزائر فقد أخضع قانوف ًا       و نظر
النقد و القرض لمرقابة مف طرؼ ىيئات ذات صالحيات واسعة، و اقر مجموعة مف القواعد االحترازية المستوحاة مف 

مقررات لجنة بازؿ لمرقابة المصرفية و التي لعبت دورًا رائدًا في تقنيف العديد مف التطورات التي شيدتيا الصناعة 
المصرفية، رغـ أف القواعد و المعايير التي تضعيا لجنة بازؿ لـ تصؿ إلى درجة اإللزاـ القانوني فإنيا تتمتع بفاعمية 

كبيرة في التأثير عمى مختمؼ النظـ المحمية لمرقابة و اإلشراؼ عمى القطاع المصرفي بصفة عامة و ىو أمر ال يعدو 
 .أف يكوف مظيرا مف مظاىر العولمة الجديدة في ميداف إدارة البنوؾ

 
      و لقد سعت سمطات اإلشراؼ عمى النظاـ المصرفي الجزائري لتطبيؽ مقررات بازؿ األولى األمر الذي تحقؽ 

فعميًا حيث نجد أف كؿ ما أوصت بو ىذه االتفاقية تـ تطبيقو، غير أف النظاـ المصرفي الجزائري وجد صعوبات جمة 
في تطبيؽ االتفاقية الثانية و الثالثة رغـ اإلصالحات المتوالية و االلتزاـ بمعظـ مبادئ الرقابة المصرفية الفعالة التي 
أصدرتيا المجنة ، فتطبيؽ مقترحات بازؿ الثانية و الثالثة يجاوز مجرد تطبيؽ نصوص جديدة إلى خمؽ ثقافة جديدة 

  . إلدارة العمؿ المصرفي مع ما يتطمبو ىذا مف تييئة البيئة المناسبة لذلؾ
 
 
 
 
 



  جامعة املدية  

انعكاسات ثكيف املؤسسات املااية مع مؤشرات املالءة على الاسلترار املاول :لاململلتق ااعمللم ااددول االامم  حول

ل2018 أكلحبر 24/25فل ااجزائر، يحمم   
 

294 
 

E-mail :Col.isstf@univ-medea.dz     
Site :  www.univ-medea.dz/ar/ldld  

 المدية-كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير

Tel/Fax : 00213.25.78.52.96 
 

 .االستقرار المالي  والمؤسسات المالية في تحقيق2 ونظام المالءة 3دور مقررات بازل 

 قمعي كريمة .                 ط دحيدكشي عاشكر- د
. بالبكيرة" أكلحاج آكمي محند"جامعة 

 
 :الممخص

تناكلنا في مداخمة االستقرار المالي ككيفية تحقيقو، كذلؾ بكاسطة المؤسسات المالية ،إضافة إلى مقررات 
 .  كنظاـ المالءة التي تؤدم إلى سالمة كاستقرار النظاـ المالي3بازؿ

 . ، المؤسسات المالية 2، نظاـ المالءة 3بازؿ : الكممات المفتاحية 
Summary: 
The increasing trend towards globalization and financial liberalization has made the first 
concern of States is financial stability 
And how to achieve it, by the financial institutions that play a big role in achieving it, in 
addition to the decisions of Basel 3 and the solvency system that lead to the integrity and 
stability of the financial system. 
Keywords: basal III، solvency 2، financial institutions. 

: المقدمة
تعتبر البنكؾ كشركات التأميف كالمؤسسات المالية مف أىـ المؤسسات الفاعمة في القطاع المالي، كذلؾ 

 .لمدكر الذم تقكـ بو في تحقيؽ االستقرار المالي
كتزامنا مع تفاقـ المخاطر كاألزمات المالية عممت العديد مف الدكؿ عمى تبني األنظمة كنظاـ المالءة 

 كرد فعؿ عمى األزمة 3جاءت إلصالح قكاعد شركات التأميف كتطبيؽ االكتياريا عمييا، كاتفاقية بازؿ 
 .المالية كبعد إفالس العديد مف البنكؾ كتحديد معاييرىا

 عمى الحفاظ عمى تعمؿ فيي، تحقيقيا إلى الدكؿ ىذه تسعى التي األىداؼ أحد مالياؿ االستقرار يعتبر ك
  .مالية مؤسسات مع بالتعاكفرامج مالية كب سياسات انتياج خالؿ مف كذلؾ الستقراراا ىذ

 . المالي كتساىـ في تحقؽ االستقرار الماليالنشاط تحفز  مف أىـ المحفزات التيالمالية المؤسسات
 :كمف ىنا تتمحكر إالشكالية في ما يمي

  والمؤسسات المالية في تحقيق االستقرار المالي؟2 والمالءة 3ما هو دور اتفاقية بازل 
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 . لمبنوك3مفهوم مؤشرات اتفاقية بازل : المحور األول
 .3نشأة اتفاقية بازل  :أكال

 كرد فعؿ لؤلزمة المالية العالمية خاصة بعد إفالس العديد مف البنكؾ كثبات معايير 3جاءت معايير بازؿ 
  .3 كتأثرت البنكؾ العربية لذلؾ تـ الحرص عمى تنفيذ معايير بازؿ2بازؿ 

  لمجنة 27المسؤكليف المالييف لؤلعضاء   عقب اجتماع محافظي البنكؾ المركزية ك3صدرت اتفاقية بازؿ 
 12 بعد تكسيعيا، كذلؾ في مقر المجنة في بنؾ التسكيات الدكلية في مدينة بازؿ السكيسرية في 3بازؿ 

 كبعد المصادقة عمييا مف زعماء مجمكعة العشريف في اجتماعيـ في سيتكؿ 2010أيمكؿ سبتمبر 
 . 2010 تشريف الثاني نكفمبر 12العاصمة الككرية الجنكبية في 

 جديدة إضافات قدمت كما السابقة المعايير عمى كتغييرات الجديدة تحسينات المعايير ىذهأحدثت ك 
ضافة األساسي، الماؿ نسبة رأس رفع تـ الماؿ لرأس األدنى الحد متطببات مستكل ارتفعؼ  ىكامش كا 

تكف  لـ أنكاع جديدة إضافة تـ المخاطر تغطية مستكل كعمى الدكرية، التقمبات كمكاجية الماؿ رأس لحماية
 استخداـ اختبارات دقة أىمية عمى التأكيد تـ االئتماني،كما التصحيح مخاطر مثؿ السابقة المعايير تغطييا
. 1 السكؽ انضباط لتحقيؽ البنكؾ قبؿ مف اإلفصاح باتؿمتط تطبيؽ كضركرة المخاطر، إدارة في النتائج

 
 .3 معايير اتفاقية بازل:ثانيا
 :كىي  2بازؿ يياعؿ قامت التي بالركائز احتفظت حيث ركائز، ثالثة عمى 3بازؿ اتفاقية معايير تقكـ

 في اختالؼ مع السكؽ، ك انضباط عمييا، كالرقابة المخاطر إدارة الماؿ، رأس مف األدنى متطببات الحد
 .المالية كالرافعة المخاطر تغطية الماؿ، عمى رأس تقكـ أصبحت التي األكلى الركيزة

1 
 .المالية والرافعة المخاطر، تغطية المال، رأس :األولى الركيزة-

 تغطية الماؿ، رأس :ىي رئيسية مككنات ثالثة عمى ) 3بازؿ( الجديدة المعايير في األكلى الركيزة تشتمؿ
    الفئة إلغاء تـ فقد فئات ثالث مف بدالن  فئتيف إلى الماؿ رأس ينقسـ حيث المالية، كنسبة الرافعة المخاطر،

 في إلييا لمجكء حماية ىكامش بإضافة الماؿ رأس تدعيـ باإلضافة إلى ، 2بازؿ إطار عبييا نص التي 3
 حالة في المقابمة الخاصة باألطراؼ االئتماف مخاطر لتتضمف تكسعت فقد المخاطر تغطية أما األزمات،

تـ  فقد الثالث لمككف كبالنسبة التكريؽ، كعمميات التجارية الدفاتر مخاطر ككذا اإلئتماني التصنيؼ تغير
 .تجاكزىا ينبغي ال المالية رافعةؿ معينة نسبة تحديد
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 في الماؿ رأس متطببات عمى ميمة تغييرات 3 بازؿ  أحدثت اتفاقية: المال رأس ونوعية مستوى -
 1)الخسائر امتصاص( كالنكعي  الحماية ىكامش+األدنى الحد( ا مستكاه مف الرفع بيدؼ البنكؾ
 مقدار ةد خالؿ زيا مف كذلؾ الماؿ، رأس في سائد كعنصر العادية األسيـ عمى ركزت كبالتالي
 العادية األسيـ إستخداـ ك الماؿ، رأس مف األدنى الحد متطببات مف 1 الفئة في العادية األسيـ

 رأس ىامش إلى باإلضافة ، % 2.5 بنسبة الماؿ رأس حماية ىامش عرؼ باسـ جديد معيار في
 المخاطر بأكزاف المرجحة مف األصكؿ ٪ 2.5 إلى ٪0 مف يتراكح الدكرية التقمبات لمكاجية ماؿاؿ
 .كؿ دكلة في الرقابية السمطات قبؿ مف تحديده يتـ

 فئتيف،األكلى األسيـ العادية مف3 بازؿ معايير حسب الماؿ رأس يتألؼ: الماؿ رأس مككنات -
 .كالثانية عندما يكاجو البنؾ تيديدات

 .عميها واإلشراف المخاطر إدارة :الثانية الركيزة-2
 الرقابية السمطة عمى كيجب لمبنؾ، النظامية كاألىمية المخاطر مع المخاطر إدارة عممية تتناسب -

 تحديدىا مف خالؿ المخاطر إلدارة شاممة عممية لديو بنؾ أف كؿ تضمف أف كؿ دكلة في
 مدل كتقييـ المناسب، الكقت حدتيا في مف كالتخفيؼ عنيا، اإلبالغ مراقبتيا، تقييميا، قياسيا،ك

 .كالسيكلة الماؿ رأس كفاية
 عمييا المكافقة تتـ المخاطر مناسبة إلدارة استراتيجيات البنؾ يمتمؾ أف الرقابية السمطة تضمف كما -

 .اإلدارة البنؾ مجمس قبؿ مف
 يحد كأف البنؾ، في سميمة مخاطر إدارة ثقافة تأسيس عمى األخير ىذا يعمؿ أف يجب حيث -

 المخاطر بتحمؿ تتعمؽ كعمميات سياسات يضع أف يوؿع كما المناسب لمبنؾ، المخاطرة مستكل
 لكضع باإلضافة البنؾ، في مستكل المخاطرة كمع إدارة المخاطر إستراتيجية مع منسجمة كفؾت

مع  يتفؽ بما المخاطر جميع كمراقبة لرصد الالزمة الخطكات اتخاذك الماؿ، لرأس مناسبة حدكد
 .المخاطرة كمستكل المعتمدة اإلستراتيجيات

 تشمؿ ة محدد منيجية خالؿ مف المخاطر كنطاؽ أثر طبيعة كتقييـ بتحديد الرقابية السمطة تقكـ -
 .الداخمية الرقابة بيئة المخاطر، بيانات البنؾ، ىيكؿ نشاط البنؾ، عمى التركيز

 .السوق انضباط :الثالثة الركيزة- 3
 ضماف أجؿ مف الماؿ رأس بمككنات المتعمقة اإلفصاح قكاعد ـ 2012 جكاف في بازؿ لجنة أصدرت  
  :التالية الرئيسية األقساـ مف اإلفصاح قكاعد تتككف .أمكاليا رؤكس عف كضعيات تفصح البنكؾ أف
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 رأس مككنات تفاصيؿ حكؿ إلفصاحات حاجة ىناؾ تنكف سكؼ :الماؿ رأس عف اإلفصاح نمكذج -
ىذه  تساعد حيث الماؿ، رأس لنسبة البنؾ حساب لكيفية شرح شامؿ ذلؾ في بما الماؿ،

 عمى ذلؾ كلتحقيؽ انضباط السكؽ، كتحسيف الماؿ رأس بشأف الشفافية تحسيف في اإلفصاحات
 العناصر جميع عمى اإلفصاح الماؿ، رأس عناصر عمى جميع الشامؿ اإلفصاح البنكؾ

 .الماؿ رأس عناصر لنسب كالدنيا القصكل الحدكد ككصؼ ،1الفئة مف المستبعدة
 األرقاـ بيف القائـ االختالؼ معالجة إلى القسـ ىذا ييدؼ :المنشكرة البيانات بيف التكفيؽ متطمبات -

 .المنشكرة المالية البيانات في المستخدمة كاألرقاـ رأس الماؿ لحساب المستخدمة
 أد جميع كشركط أحكاـ عف نكعي إفصاح تكفير القسـ ىذا يتطبب :لمنمكذج الرئيسية الخصائص -

 .اليجينة أك المعقدة أك المبتكرة الماؿ رأس كات السيما أد الماؿ، رأس كات
 رأس بأدكات الخاصة الشركط لجميع البنكؾ تكفير خالؿ مف كذلؾ :األخرل اإلفصاح  متطمبات -

 . االنترنتعمى  مكاقعيا عمى الماؿ
 قدمتيا ىامة ىيكمية تغييرات عرفت الماؿ برأس المتعمقة بازؿ متطببات بأف أعاله كرد ما خالؿ مف يتجمى

 أساسي بشكؿ في األسيـ تغييرات ُتدخؿ بأف أحجاميا بتفاكت البنكؾ عمى المستحدثة،ستفرض المعايير
 إدراج  كالماؿ رأس كفاية نسبة مقاـ التغيير سيمس المخاطر،كما أداة المتصاص أحسف باعتبارىا
 يحد الذم المالية الرافعة نسبة الجديد المعيار إلى باإلضافة ،االئتماني التصحيح كمخاطر التكريؽ مخاطر

. 2 السكؽ كانضباط الرقابية المراجعة ركيزتي تعزيز عف فضالن  ،االئتماف منح في البنكؾ إفراط مف
  

: 3 التي جاءت بها بازل اإلجراءات أهم:ثالثا
 :مف أىـ اإلجراءات التي قامت عمييا اتفاقية بازؿ تتضمف ما يمي

 لممخاطر تعرض أم أف مف التحقؽ 3 بازؿ اتفاقية أكجبت: كتقكيتيا الخاصة األمكاؿ نكعية تحسيف- 
 البنكؾ فعمى عالية، بجكدة امتيازىا المفركض مف الماؿ التي رأس عناصر مف تغطية يقابمو أف يجب
  .الماؿ رأس لكفاية الحد األدنى بمتطمبات يتعمؽ فيما التالية األمكر تغطية

 .2 ك 1 لمشريحتيف اإلضافية كالعناصر تصنيؼ رأس الماؿ األساسي معايير تحديد -
 .األكلى لرأس الماؿ بالشريحة العادم رأس الماؿ  -

 .2 شريحة +  1شريحة اإلجمالي الماؿ  رأس
 .المخاطر بأكزاف المرجحة األصكؿ مف ٪ 10 األدنى الحد عند يضؿ أف يجب -
  . األصكؿ ببعض المتعمقة الرقابية القكاعد تعديالت يخص فيما الرقابية؛ التعديالت -
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 :االقتراحات التالية تضمنت فقد الخاصة، األمكاؿ مستكل كرفع لتقكية بالنسبة أما- 
 ؛٪4,5 إلى ٪2 مف األكلى الفئة مف متطمبات رفع  
 2,5 رأس الماؿ ثانكية بنسبة عمى لممحافظة حماية اقتراح ىامش خالؿ مف األماف شبكة تدعيـ 

 ؛ـ 2019 أفؽ في ٪
 ؛ـ 2019 أفؽ في ٪7 بنسبة األساسية الخاصة األمكاؿ مستكل  - 

 ؛ـ 2019 إلى 2013 مف انتقالية بفترة التطبيؽ يككف  - 
 ؛ رأس الماؿ عمى لممحافظة الحماية ىامش ذلؾ في بما ٪ 10,5 إلى ٪8 مف المالءة، نسبة  - 
 ؛ـ 2019 إلى ـ 2013 مف انتقالية بفترة التطبيؽ يككف  -
  ٪2,5 إلى ٪0 بيف ما تتراكح الدكرية التقمبات مف الحماية ىامش لكضع الكطني المشرع تصرؼ حرية - 
 ؛القطاعي الخطر مكاجية بيدؼ كذلؾ رأس الماؿ، عمى لممحافظة حماية ىامش لدعـ
 البنكية المؤسسات تكاجو التي المخاطر أخطر مف السيكلة خطر يعتبر: السيكلة لخطر أفضؿ تسيير-

 الخطر ىذا لتغطية نسبتيف 3 بازؿ اتفاقية أقرت فقد ذلؾ أجؿ كمف كمحكؿ لآلجاؿ دكرىا عف ناجـ كىك
. 3الطكيؿ كالمدل القصير المدل عمى

 
  . في البنوك المالي في تحقيق الحوكمة واالستقرار3 اتفاقية بازل  دور:رابعا

  . انعكس عمى جكدة  األداء الرقابي  لمبنكؾ اإلسالمية3تطبيؽ بازؿ -
 .كفاية رأس الماؿ يضمف لممتعامميف في البنؾ كالشركاء رأس مالو -
 .التخفيؼ مف مخاطر رأس الماؿ  كعدـ خكضو لمشاريع غير مدركسة-  
 . حافز لمدكؿ لتحسيف أساليب إدارة المخاطر لدييا3بازؿ -   
. 4 كتحقيؽ االستقرار الماليالحككمة الرشيدة إدارة السيكلة كتمعب دكر ميـ ب - 

 
.  لمؤسسات التأمين2مفهوم مؤشرات المالءة : الثانيالمحور

عممت العديد مف الدكؿ عمى تبني مجمكعة مف األنظمة التي تسيـ بشكؿ كبير في الحفاظ عمى 
 . لالتحاد األكربي2مالءتيا،كمف بيف ىذه األنظمة نجد نظاـ المالءة

 .2نظام المالءة مفهوم :أوال
المالءة المالية ىي قدرة مؤسسات التأميف عمى الكفاء بالتزاماتيا كاممة عند المطالبة بيا،كمدل استعدادىا 

. 5جيكزيتيا لدفع مبالغ تعكيضية كبيرة فكرا دكف إفالسيا ك
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عادة التأميف الناشطة في 2يعد نظاـ المالءة   ك  بمثابة إصالح لقكاعد المالءة المالية لشركات التأميف كا 
ككذلؾ بيدؼ تطبيؽ 1االتحاد األكركبي،ىذا اإلصالح جاء نتيجة النقائص التي أفرزىا نظاـ المالءة 

 يأخذ بعيف االعتبار كافة األخطار 2مبادئ الحيطة كالحذر عمى مستكل قطاع التأميني كنظاـ المالءة 
. التي تكاجييا الشركات

 كتـ المصادقة عميو في 2007 مف قبؿ المفاكضة األكركبية في جكيمية 2 تـ اقتراح نظاـ المالءة 
 لكف بسبب عدـ استكماؿ التحضيرات تـ تمديد ىذا تاريخ 2012 عمى أف يدخؿ حيز التنفيذ في 2009

. 2016 كتـ تنفيذه إلى غاية نياية جانفي 2014إلى جانفي 
 بمنيج أكثر طمكحا فيك يستند عمى عكامؿ الخطر االقتصادم كالمالي المرتبطة 2كجاء نظاـ المالءة 

بجانبي الميزانية سكاء األصكؿ أك الخصـك  كتـ إدماج القيمة المعرضة لمخطر باإلضافة إلى عامؿ 
. 6التنكيع في المحفظة االستثمارية

 
. 2أهداف نظام المالءة :ثانيا

 تيدؼ األطراؼ المعنية بيذا اإلصالح إلى تحسيف النظاـ األكركبي لمالءة 2مف خالؿ نظاـ المالءة 
.  شركات التأميف كتطكيره مف خالؿ التعرؼ أكثر عمى المخاطر التي يكاجييا قطاع التأميف

اليدؼ األساسي ليذا النظاـ تقديـ صكرة عادلة كدقيقة عف الكضع الفعمي لشركات التأميف بما في ذلؾ - 
. المخاطر التي تكاجييا ىذه الشركات

. ضماف حماية حقكؽ حممة كثائؽ التأميف ككافة األطراؼ ذات الصمة- 
. تقكية جكدة كسالمة المنتجات التأمينية عمى مستكل سكؽ التأميف-
تخصيص أفضؿ لرؤكس األمكاؿ لمكاجية الخطر كتشجيع شركات الػتأميف لمتعرؼ عمى مخاطرىا - 

. بيدؼ كضع أسس لمكاجية مخاطرىا 
األدكات كالصالحيات الكافية لممراقبيف كالمشرفيف عمى قطاع التأميف تسييال لمياميـ الرقابية أم  تكفير- 

. العمؿ عمى تدعيـ الجانب الرقابي
. تحسيف شركط المنافسة بيف شركات التأميف األكركبية محميا كتعزيز القدرة التنافسية ليذه الشركات دكليا-
  إرساء التكافؽ بيف األصكؿ كالخصـك المحتفظ بيا بغية إيجاد التناسب بيف مستكل المخاطر المحيطة -

. 7بيا كبيف مستكل األمكاؿ الخاصة لمكاجيتيا
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. 2هيكل نظام المالءة :ثالثا
 إال أف ىذه الركائز 2 عمى ثالث ركائز رئيسية مستمدة مف اإلصالح البنكي بازؿ 2يستند نظاـ المالءة 

عادة التأميف . مكيفة كمتالئمة مع صناعة التأميف كا 
 
: يمي كيضـ مامتطمبات الكمية لرأس المال بمعنى كفاية رأس المال :العمود األول -1
: تستند في تقييمها عمى عنصرين هما:تقييم المخصصات التقنية– 

 كيمثؿ القيمة الحالية المحتممة لمتدفقات النقدية المتكقعة في المستقبؿ أم متكسط :التقدير الجيد
. التسديدات المستقبمية بالقيمة الحالية،كالبد مف تقييـ االنحرافات ككدا التضخـ

 عبارة عف ىامش إضافي لمحيطة كالحذر في تقييـ المخصصات بالتالي ىامش :ىامش الخطر
. الخطر ىك المبمغ الذم يككف فكؽ التقدير الجيد

يمي  ويضم ما: متطمبات رأس المال - 
 رأس الماؿ الضركرم لممالءة. 
 الحد األدنى لمتطمبات رأس الماؿ .

 تشكؿ جزءا أساسيا لشركة التأميف االحتفاظ بيا لمكاجية الخطر،كتقسـ إلى أمكاؿ :األموال الخاصة-
. خاصة أساسية تظير في الميزانية كأمكاؿ خاصة إضافية تككف خارج الميزانية

يتـ تقييميا بالقيمة العادلة تقييـ األصكؿ كالخصكـ عمى أساس القيمة السكقية : تقييم األصول والخصوم-
 . حرية االستثمار في األدكات التي يريدكنيا2أعطى نظاـ المالءة : االستثمار-
 
: المتطمبات النوعية :العمود الثاني-2

: يمي  اإلجراءات النكعية المتمثمة في ما2تحدد الركيزة الثانية مف نظاـ المالءة 
 الرقابة الداخمية،إدارة المخاطر، الحككمة،التدقيؽ الداخمي،الكظيفة االكتكارية، كىذا ما يبيف أىمية الحكـ 

. الراشد في إدارة مخاطر شركات التأميف ككذا فعالية عممية اإلشراؼ
 
: نشر المعمومات واالنضباط في السوق:العمود الثالث-3

 السكؽ كالرقابة القائمة عمى أساس  آلياتتسعى ىذه الركيزة إلقامة التكاصؿ المالي كضماف شفافية لتعزيز
الخطر كبيذا تصبح األطراؼ ذات الصمة بشركات التاميف ليا الحؽ في الحصكؿ عمى معمكمات دقيقة 

عف مستكل الخطر التي تكاجييا شكات التأميف كمعمكمات أساسية عف كضعيا المالي كمالءتيا،كتصنؼ 
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المعمكمات كاجبة النشر مف قبؿ شركات التأميف في معمكمات تدخؿ في سياؽ انضباط السكؽ كمعمكمات 
تقدـ لممشرفيف كالمراقبيف كمعمكمات تقدـ لممؤمف ليـ، فالغاية مف ىذه الركيزة ىك تفعيؿ التنسيؽ مع 

الركائز السابقة فالمعمكمات التي يتـ نشرىا تككف نتاج الركيزتيف األكلى كالثانية لتحقيؽ اليدؼ الرئيسي 
 .8المتمثؿ في الشفافية كاالنضباط اتجاه السكؽ

 

 . تطبيقات االكتياريا عمى مؤسسات الضمان االجتماعي:المحور الثالث

 . الضمان االجتماعياتمؤسسمفهوم :أوال
ىي ىيئة مرخصة مف طرؼ السمطات العمكمية كالتي تتحصؿ عمى االعتماد اإلجبارم، مف أجؿ ممارسة 
عمميات تأمينية كىي ىيئة تسمـ أقساط كتمتـز بدفع  مبمغ التأميف عندما يقع الخطر، كباإلضافة إلى ىذا 

 شركات تأمينية مالية تتمقى األمكاؿ مف المؤمف ليـ كتعمؿ ككسيط يقبؿ ىذه األمكاؿ ثـ يعيد أيضاىي 
. 9استثمارىا نيابة عنيـ مقابؿ عائد

: ياريا عمى مؤسسات التأمين االكتأهم التطبيقات:ثانيا
 مف صالحيات كمسؤكليات االكتكارييف داخؿ شركات التأميف كأصبحت ىذه 2عززت قكاعد المالءة 

دارة المخاطر كتتمثؿ مياميا في : الكظيفة ضمف الكظائؼ األساسية األربعة في نظاـ الحككمة كا 
عادة النظر في حساب المخصصات التقنية كالفرضيات المكضكعية-  . تنظيـ كا 
. تقييـ نماذج كطرؽ تقدير المخصصات التقنية- 
. إبداء الرأم فيما يخص السياسة العامة لالكتتاب كبرامج إعادة التأميف- 
. 10المساىمة في كضع نظاـ فعاؿ إلدارة المخاطر- 
 

 .مخاطر تطبيق االكتياريا عمى مؤسسات التأمين:ثالثا
: األخطار االكتوارية-1

ىي المخاطر التي تنشأ نتيجة تراكـ األقساط المحصمة مف إصدار كثائؽ التأميف كيكمف الخطر في 
التغطيات التأمينية المختمفة أك قياـ شركة  إمكانية تحصيؿ أقساط أقؿ مما يجب لمقابمة االلتزامات ك

التأميف باستثمار ىذه األقساط في مجاالت استثمارية كبالتالي مف المتكقع انخفاض عائد االستثمار الذم 
تحققو شركة التأميف مما يجعميا تتحمؿ فرؽ العائد عمى االستثمار الذم تحققو شركة التأميف مما يجعميا 
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تتحمؿ فرؽ العائد عمى االستثمار بيف العائد المتكقع كالمستخدـ في حساب األقساط كذلؾ العائد الفعمي 
كالناتج عف استثمار ىذه األقساط مما قد يؤثر سمبا عمى أرباح شركات التأميف كبالتالي عمى المركز 

. المالي لشركة التأميف
ىك متكقع كالذم يعكد إلى  جانب أخر مف األخطار االكتكارية ىك زيادة حجـ خسائر االكتتاب عف ما

ىك مقدر ليا  الدراسات الغير الدقيقة لتكزيع الخسائر أما السبب الثاني ىك إمكانية أف تتجاكز الخسائر ما
. في الظركؼ العادية ألسباب ىي تذبذب قيمة الخسائر

: تقسيم األخطار لشركات التأمين اكتواريا-2
مف تطبيقات االكتياريا عمى شركات التأميف تقسيـ األخطار كىك التقسيـ المعتمد مف طرؼ الخبراء 

االكتكارييف بالكاليات المتحدة األمريكية كتـ العمؿ بيذا التصنيؼ عمى شركات التأميف عمى األشخاص  
:  أربع مجمكعاتإلىأك شركات التأميف عمى األضرار تـ تقسيميا 

: أخطار األصول:المجموعة األولى-
تنشأ مف التقمبات التي تصيب القيمة السكقية ألصكؿ  المحفظة االستثمارية لشركة التأميف مثؿ مخاطر 

 الغير بسداد إخالؿ  أيضاسعر الفائدة كمخاطر االئتماف كمخاطر السكؽ كما تتضمف ىذه المجمكعة 
  .التزاماتيـ أك القياـ بمسؤكلياتيـ في مكاعيدىا اتجاه  شركة التأميف

: المجموعة الثانية أخطار التسعيرة -
ترجع ىذه األخطار إلى ظركؼ عدـ التأكد المحيطة بتقديـ خدمة الضماف في المستقبؿ كالمتعمقة ببعض 
العناصر مثؿ معدؿ العائد عمى االستثمارات ،حيث إذا كاف التسعير في شركة التأميف عمى افتراضات 
معينة ال تتماشى مع الكاقع الفعمي لممحيط الذم تنشط فيو الشركة ،فاف ىذا سيجعميا غير قادرة عمى 

. الكفاء بالتزاماتيا اتجاه حممة الكثائؽ عند حمكؿ مكعدىا
 
: المجموعة الثالثة أخطار مالئمة األصول لمخصوم -

ينتج ىذا الخطر نتيجة تذبذب أسعار الفائدة كالتضخـ عمى قيـ األصكؿ كالخصـك فكمما كاف تأثير 
االختالؼ في معدالت الفائدة كالتضخـ ذك درجات متفاكتة عمى القيمة السكقية لؤلصكؿ عنو عمى قيمة 
االلتزامات المستقبمية فكمما كاف عدـ المالئمة بيف األصكؿ كالخصـك مما قد يعرض شركة التأميف الى 

. المالي خطر العسر
 :المجموعة الرابعة أخطار عامة-
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كىي األخطار الخارجة عف نطاؽ التحكـ كسيطرة مؤسسات الضماف كالتي ال تستطيع التنبؤ بحدكثيا 
كتشمؿ أخطار القكانيف كالنظـ التي تحكـ عمؿ مؤسسات الضماف كما تشمؿ األخطار الناتجة عف نقص 
تدرب مكظفيف كمنتجيف كككالء بيع ،باإلضافة إلى سكء تصرؼ بعض المديريف بالشركة حيث تؤثر ىذه 

. 11األخطار عمى حجـ المسؤكلية كالتزاـ شركة التأميف اتجاه الغير
 

. المؤسسات المالية في تحقيق االستقرار المالي دور : الرابعالمحور
 .المالية المؤسسات تعريف :أوال

 مف نكعا بعيد مدل إلى يحقؽ أف شأنو مف كالمالية النقدية السياسات مراقبةك بضبط تقكـ مؤسسات  ىي 
  ازالةمف تكفره عما فضال العالـ دكؿ مختمؼ في المستخدمة كالمعايير القكاعد في كالنمطية االنسجاـ
 . 12االقتصادم لمنشاط المعرقمة كالعقبات القيكد

 
 .المالية المؤسسات وظائف :ثانيا
 التي الكظائؼ مف خالؿ كذلؾ نشاط مالي كاالستقرار ألم النمك يحقؽ الذم الحيكم الشرياف األمكاؿ تمثؿ
 :في تمثمت التي ك المالية المؤسسات ىاب تقكـ
 
 :التبادل ةلوسي-

 كجية تبيع المنتجات جية كىناؾ كالخدمات، كالشراء لسمع البيع ممارسة عمى االقتصادية األنشطة تركز
 بسرعة العممية ىذهـ بتت كالخدمات كحتى السمع بيذه لقيمة سداد عممية النشاط  ىذايرافؽ ما كغالبا تشترييا
 دفع عند االستعانة إمكانية خالؿ النشاط مف ىذاب تستعمؿ المالية المؤسسات فإف منخفضة كبتكمفة
 مثؿ األمثؿ، التبادؿ عمميات كتسريع تبسيط تؤدم إلى كأدكات أساليب باستخداـ نقدا،كذلؾ األمكاؿ
 .النقدية ةمؿالع دفع بدؿ الصككؾ

 :االستثمار نحو االدخار توجيه-
 الخاصة ك االعتماداتالقركض  منح خالؿ مف المدخرات لممستثمريف تكفير لؿع المالية المؤسسات تعمؿ
 تخدـ استثمارية كفعاليات أنشطة  فيىاتكظيؼ مف كيتمكف ا،قيحتاج لمف األمكاؿ عرض في تساىـ حيث

 الدخؿ مف الفائض لؿع المدخرات الفردية ،كيعتمد حجـ فييا التنمكية الحركة دعـ عمى كتعمؿ المجتمع
 .كاالستيالؾ

 :الحوادث ضد التأمين-
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 ،حيث المخاطر المختمفة ضد أنشطتيا ممارسة لؿع التأميف شركات كمنيا المالية المؤسسات بعض تعمؿ
 تحقؽ عند ا بالتعكيضاتقتغطيت كعممية كالمؤسسات األفراد إلييا يتعرض التي المخاطر تجميع أف

 عمى قدرتيا كتعزيز إعادة نشاطيا مف ىذاا بسيمكنو حيث حمايتيـ إلى سيؤدم ،فإنو بالفعؿ الحكادث
. اإلنتاجية اقأنشطت تأدية في االستثمار

 
 .المالي االستقرار مفهوم:ثالثا
 النظاـ في الثقة إبقاء فييا يتـ التي الحالة يمثؿ في بأنو المالي االستقرار مفيكـ إلى الدراسات إحدل تنظر
 في اختالؿ حدكث إلى يؤدم مما لو المالي االستقرار أزمات ىددت ىناؾ كأف عميو، كالمحافظة المالي
 .المؤسسات المالية لدل السيكلة

 
 .أهمية االستقرار المالي:رابعا
 كتحسيف لمعالجة اتخاذىا يتـ التي السياسات كاإلجراءات خالؿ مف المالي االستقرار أىمية كتتبيف 

 لدل العمؿ كنماذج الميزانيات العمكمية تقكية أف حيث المالي، النظاـ تقكيةأك  االئتماف لدعـ تدفؽ
 إلى االئتماف المكجو عرض كتحسيف المالي، التشتت مف كالحد ثقة المستثمريف تحسيف مف تزيد المصارؼ
 العمكمية الميزانيات في الثقة استعادة عمى مما سيساعد المالءة، ذات كالمتكسطة الصغيرة المشركعات

 انتقائية مراجعات إجراء كيتـ جانب المصارؼ مف اإلفصاح كيزداد السكقي االنضباط المصرفية كتحسيف
 .13المكجكدات جكدة مف لمتحقؽ

 
. دور المؤسسات المالية في تحقيق االستقرار المالي :خامسا

 :     تسعى المؤسسات المالية إلى تحقيؽ االستقرار المالي كيتجمى في ما يمي
 التكازنات عمى كالمحافظة العالمي االقتصاد تكجيو في دكرا ىاما المالية المؤسسات تمعب -

 الكمي كاستقرار االقتصاد االستقرار المالي بدعـ ييتـ الدكلي النقد فصندكؽ ، االقتصادية العالمية
 التركيز خالؿ الفقراء مف أعداد تخفيض في األعضاء الدكؿ مساعدة فيركز عمى الدكلي البنؾ أما
 .  كالمؤسسية لمتنمية الييكمية البرامج عمى

 األىداؼ تحقيؽ عمى مساعدةؿؿ المنح كبعض لمقركض تقديميا خالؿ مف كذلؾ التمكيؿ تكفير -
 يككف التمكيؿ ىذا أف إلى باإلضافة البمد سمطات مع التشاكر خالؿ مف كذلؾ عمييا المتفؽ
 فالبنؾ معيف لقطاع مخصص برنامج يككف كقد األساسية البنية باستثمارات محددة في مدعما
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 أك الزراعي القطاع أك بالنقؿ خاصة مشاريع إلى تمكيؿ تيدؼ قركض بتقديـ يقكـ مثال الدكلي
 .كغيرىا كبالتالي تحقيؽ االستقرار المالي الكيربائية الطاقة

 دكليا عمييا المتعارؼ كالقكانيف المعايير كانتياج كضع عمى الدكلية المالية المؤسسات تشجع -
 البمداف كيساعد المحمية المؤسسات اإلجراء يطكر كىذا كالمالية، االقتصادية باألنشطة كالمتعمقة

 .لتحقيؽ االستقرار المالي كاالقتصادم العالمي في االقتصاد االندماج عمى
بيدؼ  لمنفط المصدرة خاصة الطبيعية الشعكب ثركات باستغالؿ تقـك المؤسسات المالية بالقياـ -

كيحقؽ  مصالحيا يخدـ بما كالشركات البنكؾ قبؿ األمكاؿ مف ىذه في كالتحكـ الربح تعظيـ
 .استقرار المالي

 تقدميا التي المالية الخدمات مف كمتنكع ىائؿ كـ كظيكر المالية المؤسسات ردك تنامي -
 لمتقنيات زايدالمت االستخداـ ىك ذلؾ إلى الكصكؿ في ساعدىا ما ىذا ك تمكليا التي كالمجاالت

 كذلؾ جديدة مالية كأدكات مؤسسات ظيرت فقد ،المالية الصناعة عرفتيا التي الحديثة المالية
 كالمساىمة في النشاط المالي كبالتالي تحقيؽ االستثمار صناديؽ ك المالية المشتقات بظيكر

 .14االستقرار المالي
 

: الخاتمة

. إف سالمة القطاع المالي مف األزمات المالية تككف بتحقيؽ االستقرار المالي   

 . المخاطر ككفاية رؤكس األمكاؿ في البنكؾبإدارة  إرشاداتيا كبمقرراتيا 3كأصبحت اتفاقية بازؿ 
إصالحات جكىرية كالتي تضمنت ت بيا كتعتبر اإلصالحات التي أت  لشركات التأميف2نظاـ المالءة   

ألنيا  تأخذ بعيف االعتبار كافة المخاطر المحيطة بيا كتحمي مف خطر كيفية سير عمؿ شركات التأميف 
  . كبالتالي تحقيؽ استقرار مالياإلفالس

إضافة إلى المؤسسات المالية لعبت دكر ميـ كذلؾ بخدماتيا المالية التي تساىـ في تحقيؽ االستقرار 
 .المالي

 
:  والمراجعهوامشال
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 كدكرىا في تحقيؽ مبادئ الحككمة كتعزيز االستقرار 3بريش عبد القادر،زىير غرابة، مقرارات بازؿ-1
. 13،ص 01،2015المالي كالمصرفي كالعالمي،مجمة االقتصاد كالمالية،الجزائر،العدد

دراسة تطبيقية عمى عينة مف ) كاليات التطكير3سيياـ بف شيخ،التحديات العممية لتطبيؽ معايير بازؿ -2
تخصص  (ؿ ـ د)،رسالة مقدمة الستكماؿ متطمبات شيادة الدكتكراه الطكر الثالث (ريةئالبنكؾ الجزا

 .35،36،37،41،45،ص 2016دراسات مالية كاقتصادية،جامعة قاصدم مرباح،كرقمة،
 .13ة،مرجع سبؽ ذكره،ص ببريش عبد القادر،غرا-3
. 19ة،مرجع سبؽ ذكره،ص ببريش عبد القادر،غرا- 4
 العربي، الرائد مجمة ،مسؤولية و مفهوم التأمين لشركات المالية المالءة سامي ميقاتي،حكا خالد، -5

عادة فصمية مجمة صادرة عف شرطة االتحاد األكركبي  ،التأميف تعنى بشؤكف التأميف كا 
  .9،ص 1992، 35لمتأميف،دمشؽ،العدد

  دراسة حالة شركة2لفتاحة سعاد،إدارة المخاطر االستثمارية في شركات التأميف كفؽ نظاـ المالءة -6
تخصص  مذكرة مقدمة ضمف متطمبات نيؿ شيادة الماجستير في العمـك االقتصادية، الكطنية لمتأميف ،

. 109ص ،2015، 1 جامعة فرحات عباس سطيؼ اقتصاديات التأميف،
. 111لفتاحة سعاد،مرجع سبؽ ذكره،ص-7
. 112،113لفتاحة سعاد،مرجع سبؽ ذكره،ص- 8
. 2لفتاحة سعاد،مرجع سبؽ ذكره،ص- 9

-10  ZOOM SUR... LE PILIER II DE SOLVABILITE 2, Op.cit. 
   .70 لفتاحة سعاد،مرجع سبؽ ذكره،ص-11
 44 أحداث بعد المستقبمية كآفاتو الجديد العالمي االقتصادم النظاـ الحميد، عبد المطمب عبد-12

 83،ص2003، القاىرة العربية، النيؿ كعةسبتمبر،مجـ
ىكزاف تحسيف تكفيؽ،قياس االستقرار المالي لعينة مف المصارؼ التجارية،المسجمة في سكؽ -13

،سككؿ اإلدارة كاالقتصاد،جامعة 2010- 2006العراؽ،المسجمة في سكؽ العراؽ لؤلكراؽ المالية مف 
. 6،7، ص2015 ،2دىكؾ،العراؽ،مجمة جامعة زاخك،العدد

 الجزائر مف في االجتماعي الكضع عمى الدكلية المالية المؤسسات تأثير ، العزيز عبد زيدم-14
 التنظيمات فرع ، الدكلية كالعالقات السياسية في العمكـ ماجستير مقدمة رسالة ،1989الى 2005
 .55،56 : صص ،2006الجزائر، جامعة  كاإلدارية السياسية
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 . أهمية أثر الرافع المالي كمؤشر لمحد من االستدانة في المؤسسات المالية
 بمحسين لخضر.أ                                    ضويفي حمزة. د

 المركز الجامعي تيسمسيمت
 

: الممخص 
لقد . تعتبر مقارنة النتائج المحصل عمييا بالوسائل المستعممة من أىم المؤشرات التي يستعمميا المساىمين التخاذ قراراتيم االستثمارية

برزت مردودية األموال الخاصة في األزمة المالية األخيرة ليس ألنيا غير مجدية في اتخاذ القرارات ولكن لبروز بعض االبتكارات المالية 
التي حورت اليدف األساسي ليذا المؤشر، حيث أصبح يمكن رفعو إلى أقصى معدالتو من خالل اختيار االستدانة كمصدر لمتمويل في 

إن تحول . ظل التقمبات االقتصادية التي يمكن أن تعكس األثر االيجابي لمرافع المالي لييدد بعد ذلك األموال الخاصة و وجود المؤسسة
المستثمر الفردي إلى الوساطة و بروز المؤسسات وصناديق االستثمار أدى إلى تقوية ىدف رفع ثروة المساىمين بشتى الطرق، حتى عمى 

 .حساب ىوامش األمان، ومختمف القوانين االحترازية مما أجبر لجنة بازل عمى إدخال نسبة الرافع المالي كأحد مؤشرات الصالبة المالية

Résumé : 

La comparaison des résultats obtenus par les moyens utilisés est l'un des indicateurs les plus importants 

utilisés par les actionnaires pour prendre leurs décisions d'investissement. La rentabilité des fonds propres 

a émergé au cours de la récente crise financière non parce qu’elle est un faible indicateur, mais parce 

qu’avec l’émergence d’innovations financières, l’objectif premier de l’indicateur est transformé. 

L'émergence d'institutions intermédiaires et les fonds d'investissements ont renforcé l'objectif d'accroitre 

la richesse des actionnaires au détriment des marges de sécurité et de diverses lois de précaution. Bâle 3 a 

introduit pour la première fois un indicateur de l’effet de levier, simple et indépendant de l’évaluation du 

risque et a comme objectif pour freiner l'excès d'endettement. 

 : مقدمة 

منذ خمسينيات القرن الماضي حاول الباحثون في العموم المالية، إيجاد ىيكل أمثل لرأس المال في المؤسسة 
الحائزان بعد ذلك عمى جائزة نوبل كأىم منعرج في " مودغمياني و ميمر " االقتصادية، حيث تعتبر الورقة البحثية لـ 

 .نظرية ىيكل رأس المال

في ظل فرضيات السوق الكامل ال يوجد أي تأثير لييكل رأس المال عمى قيمة المؤسسة، أي أن كل مصادر التمويل 
الخ ، واألىم في تقييم المؤسسة ىو العوائد المنتظرة من ...متساوية، أموال خاصة، ديون بنكية أو تمويل ذاتي 

االستثمار الذي تم تمويمو، في ىذه الحالة أي في ظل توفر المعطيات بشكل مناسب والشروط األخرى لمسوق الكامل، 
فإن التحكيم، سيحافظ عمى التوازن في السوق، أي سيقدم نفس السعر أو القيمة لألصول المتداولة و التي تقدم عوائد 

 .منتظرة متكافئة
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المشكمة تكمن في أن األسواق المالية ال تحقق فرضيات السوق الكامل، مما سيعرقل عممية التحكيم، والذي بدوره 
سيتسبب في تفضيل أصول متداولة في السوق عن أصول أخرى ليس من أجل العوائد المنتظرة بل ألسباب أخرى من 

 .أىميا مصادر تمويل االستثمار

من بين أىم مصادر التمويل التي تم تفضيميا بسبب غياب متغيرات السوق الكامل ىي الديون المالية، التي تحقق أثر 
الرافع، الذي يضاعف من العائد عن األصول المالية، فقط ألنو تم االعتماد عمى الديون لتمويل استثمار معين وذلك 

 .بدون أن يحصل أي تغير في زيادة المبيعات أو كفاءة اإلنتاج

كأىم نقائص السوق التي " مودغمياني و ميمر " في نظرية ىيكل رأس المال برز انتقاد غياب الضرائب في نموذج 
يجب إدراجيا في طرحيما، و التي تؤثر بشكل مباشر و أكيد عمى خيار التمويل و تقييم المؤسسة، أوال ألنو ال يمكن 

تصور سوق في دولة معينة من دون ضرائب، إضافة إلى أن الضرائب عمى األرباح عامل ميم في تفضيل الديون 
بسبب الوفرة الضريبية التي تتحقق كمما ارتفع معدل االستدانة، مما سيرفع من قيمة األموال الخاصة دون أن يتمكن 
السوق الغير الكامل بعممية التحكيم من رفع تأثير التمويل، ستختمف نسب االستدانة من مؤسسة إلى أخرى و بذلك 

ستختمف معو نسب المخاطرة مما سيصعب عمى المتدخمين في السوق المقارنة بين األصول المالية و بالتالي صعوبة 
 .تقييم المؤسسة

 إذا أضفنا النقائص األخرى لمسوق،كتكمفة اإلفالس، مختمف تكاليف الوكالة، تكاليف المبادلة، أطروحات اإلشارة 
 .وغيرىا من المقاربات فإنو سيصعب عمينا إيجاد ىيكل أمثل لرأس المال

 :اإلشكالية 

 فيما تكمن أسباب ارتفاع االستدانة التي تهدف إلى رفع نسبة الرافع المالي، في ظل تقمبات الدورة االقتصادية، وما 
 عمى البنوك العمومية 3هي انعكاسات قبول نسبة الرافع المالي كأحد مؤشرات الصالبة المالية في قرارات بازل 

 .الجزائرية

من أجل اإلجابة عمى اإلشكالية قمنا بتقسيم البحث إلى ثالثة أقسام ثم اختتمنا بإسقاط النتائج عمى حالة البنوك 
 .العمومية الجزائرية

 .إستراتيجية أثر الرافع ترفع من قيمة المؤسسة -
 .نموذج مينسكي لعدم االستقرار المالي -
 .الشروط الخاصة بأثر الرافع  المدرجة في لجنة بازل -
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 . البنوك العمومية الجزائرية3أثر اتفاقية بازل -
تعمل إستراتجية الرفع المالي عمى زيادة قيمة المؤسسة من خالل : إستراتيجية أثر الرافع ترفع من قيمة المؤسسة .1

 :أربعة مداخل أساسية تتمثل فيما يمي
 : أثر الرافع المالي أداة لرفع العائد عمى األصل  .1.1

محاولة من المستثمرين لمقارنة النتائج المحصل عمييا بالوسائل المستعممة، أو ما يسمى في عموم المالية بقياس 
، حيث يمكن 1المرودية، برز مؤشر المردودية المالية أو مردودية األموال الخاصة كأىم عناصر اتخاذ قرار االستثمار

 :الرفع من المردودية المالية بطريقة مستقمة عن المردودية االقتصادية كما يمي 

 نتيجة الصافيةاألموال الخاصةال =  المحصمةالوسائل المستعممةالنتائج= المردودية المالية 

 : باالعتماد عمى ىذه المعادلة يمكن استخراج أثر الديون عمى المردودية المالية بالطريقة التالية 

 األموال الخاصة ( معدل الضريبة– 1) (النتيجة المالية+ النتيجة االقتصادية ) = النتيجة الصافيةاألموال الخاصة= المردودية المالية 

لتبسيط العممية سنيمل النواتج المالية و سنقتصر في المصاريف المالية عمى فوائد القروض البنكية فقط، وبالتالي فان 
 .الفوائد عمى القروض فقط= -  مصاريف مالية –نواتج مالية = النتيجة المالية 

 األموال الخاصة ( معدل الضريبة– 1) (الفوائد- النتيجة االقتصادية )= المردودية المالية 

  اإلقتصادية المصادر الدائمةالنتيجة أو تساوي  اإلقتصاديةالوسائل األصول االقتصاديةالنتيجة =  الحصمةالوسائل المستعممةالنتائج= بما أن المردودية االقتصادية 

 . المصادر الدائمةxالمردودية االقتصادية = فإن النتيجة االقتصادية 

 :بالتعويض في معادلة المردودية المالية نجد 

= المردودية المالية 
األموال الخاصة ( معدل الضريبة– 1) [الفوائد - (المصادر الدائمة* المردودية اإلقتصادية )]

 

 المصادر الدائمة عبارة عن األموال الخاصة و الديون المالية بالتعويض و النشر نجد
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= المردودية المالية 
األموال الخاصة ( معدل الضريبة– 1) [ الفوائد- االستدانة الصافية * المردودية اإلقتصادية + األموال الخاصة * المردودية اإلقتصادية ]

 

  االستدانة الصافيةxمعدل الفائدة = الحظ أن الفوائد 

= المردودية المالية 
األموال الخاصة ( معدل الضريبة– 1) [ االستدانة الصافية*  معدل الفائدة –االستدانة الصافية * المردودية اإلقتصادية + األموال الخاصة * المردودية اإلقتصادية ]

 

بعد اختزال األموال الخاصة في الطرف األول و استخراج االستدانة الصافية كعامل مشترك بين الطرفين الثاني والثالث 
 : نجد 

 (معدل الضريبة- 1) [ اإلستدانة الصافيةاألموال الخاصة ( معدل الفائدة–المردودية االقتصادية  )+  المردودية االقتصادية ]= المردودية المالية 

 : الحظ أن المردودية المالية في ىذه الحالة بعد الضريبة، و بالتالي 

 اإلستدانة الصافيةاألموال الخاصة ( معدل الفائدة–المردودية االقتصادية  )+ المردودية االقتصادية = المردودية المالية قبل الضريبة 

من المعادلة نالحظ أنو يمكن الرفع من المردودية المالية بطريقة مستقمة عن المردودية االقتصادية بشرط أن تكون ىذه 
 –المردودية االقتصادية  )األخيرة أكبر من معدل الفائدة، أي بارتفاع االستدانة الصافية سيرتفع حاصل الضرب بين 

و الذي يشترط أن يكون موجبا مع الرافع المالي، و بالتالي سترتفع المردودية المالية مقارنة بالمردودية  (معدل الفائدة
 .أثر الرافع المالي+ المردودية االقتصادية = االقتصادية الن المردودية المالية 

إضافة إلى أن ارتفاع معدل االستدانة سيكون لو أثر عمى تكمفة ىيكل رأس المال والذي يستعمل عادة في حساب قيمة 
 .السوقية المضافة

 : أثر الرافع المالي أداة لرفع ثروة المساهمين  .2.1

" لقد ذىب الباحثون إلى أن أي منظمة تحتوي عمى عدة أطراف ليا أىداف و غايات مختمفة، حيث كتب آدم سميث 
المسيرون ليذا النوع من المنشآت ىم مسيرون ألموال الغير بدل أمواليم، لذلك ال يمكن أبدا توقع أنيم " في ىذا السياق 

  2"سيتحمون بالحرص الالزم و الدقيق الذي يتميز بو أصحاب المنشأة 
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وبعد قرن و نصف قام محامي و صحفي وىما عمى الترتيب أدولف بارل، و قاردن مينز عمى التأكيد عمى نتائج تقسيم 
 أىم ما سيختمف عميو المسيرين و المساىمين، بعد ذلك برزت 4، بينما بين كل من ألشاين و دايمز3الممكية و التسيير
 و العقود والتي اىتمت بوضع أشكال و طرق و نظم من أجل الوصول إلى الكفاءة في ظل اختالف 5نظرية المنظمات

 .نيايات األطراف المتعاقدة في المنظمة

، كون أن خدمة ىذا اليدف ال يمكن أن تتم 6لقد برز ىدف تعظيم الثروة لممساىمين كوسيمة لمتسيير و إدارة المنظمات
دون تحقيق أىداف األطراف األخرى، فتحقيق األرباح ال يمكن أن يتم بدون عمال محفزين أو عالقة جيدة مع الزبائن 

 ...والموردين، كما انو ال يمكن تصور مؤسسة تعظم ثورة المساىمين من دون أن نربطيا بمصالح المسيرين 

  مما زاد من أىمية ىدف تعظيم ثروة المساىمين في المنظمات تحول المساىمين في األسواق الحالية إلى الوساطة
القوية إما عن طريق مؤسسات متخصصة ومحترفة كصناديق االستثمار أو عن طريق صناديق التقاعد ومؤسسات 

التأمين؛ ىذه المؤسسات الضخمة استطاعت فرض فمسفة المساىم الذي ييدف إلى رفع العائد عمى السيم وتحول كل 
ما يخدم ىذا اليدف ىو أسموب فعال لتسيير المؤسس، من بين أىم ما يخدم ىذا اليدف ىو أثر الرافع المالي، وىذا ما 

 .يالحظ عمى مختمف األسواق حيث ارتفعت نسب االستدانة في األسواق األمريكية و األوروبية

 : أثر الرافع المالي يرفع مبمغ االستثمار  .3.1

تمكن إستراتيجية أثر الرافع من الحصول عمى مبالغ إضافية من االقتراض مما سيسمح لممساىمين بالحصول عمى 
عوائد أكبر من دون رفع رأس المال الخاص، إضافة إلى إمكانية توزيع الخطر عمى المساىمين الجدد والذين ال 

يممكون بالضرورة نفس المعمومات عن االستثمار، وىذه المبالغ ستسمح ليم كذلك في االستثمار في مشاريع أكبر بنفس 
 .المبمغ

 : أثر الرافع المالي يحسن المؤشرات السوقية لمثروة  .4.1

إن رفع مبمغ االستدانة سيجعل تكمفة رأس المال أقل مما سيساىم في تحسين أىم المؤشرات في األسواق المالية كالقيمة 
 إضافة ةاالقتصادية المضافة،أىم ما في ىذا المؤشر أنو ال يكفي الحصول نتيجة صافية موجبة بل يجب عمى المؤسس

إلى تحقيق نتيجة صافية موجبة أن تربح بالشكل الكافي الذي يسمح ليا بتغطية تكاليف الديون و رأس المال الخاص، 
 . بمعنى آخر يجب خمق الثروة أو تحصيل الثروة

  األصول المستثمرةx ( تكمفة رأس المال–العائد عمى األصول المستثمرة )= القيمة االقتصادية المضافة 
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 .نموذج مينسكي لعدم االستقرار المالي. 2

يولي نموذج مينسكي الذي يحاول شرح أسباب األزمات االقتصادية أىمية كبيرة لثقل المديونية في المؤسسة، الذي 
  :7رتب مينسكي ثالثة مراحل أساسية لمدورة اإلقتصادية وىي . أصبح نتيجة حتمية ليدف تعظيم الثروة لممساىمين

 : مرحمة التحوط  .1.2

تتميز ىذه المرحمة بالحذر الشديد الذي يميز المتعاممين االقتصاديين، أين تتم االستدانة حسب الحاجة، تتميز األموال 
الخاصة في ىذه المرحمة بنسب عالية إضافة الى كفاية العوائد و األرباح المنتظرة لتغطية كل من الفوائد و أصل 

 .القرض عند تاريخ االستحقاق

المشكمة تكمن في االرتياح الذي سيعم في األسواق أين ستتطابق التقديرات مع النتائج المحصمة، عندىا سيفقد 
المتعاممين شيئا فشيئا خاصية التحوط بحثا عمى رفع العائد عمى األموال المستثمرة، تنخفض الرغبة في تممك السيولة 

وسيتم تقييم األخطار بشكل خاطئ، خاصة تمك المتعمقة بارتفاع معدل االستدانة لمحصول عمى أقصى قدر ممكن من 
 .نتائج اثر رافع المالي

 : مرحمة المضاربة . 2.2

إن حالة اليدوء والثقة السائدة في االقتصاد تدفع المتعاممين لتمويل المضاربة، بسبب قيام المستثمرين باالقتراض 
بكميات ضخمة ستتناقص نسب األموال الخاصة، أىم من ذلك ستتولد عدم القدرة عمى سداد أصل الدين عند تاريخ 

ىذه الحالة ستجبر المتعاممين في السوق عمى االستدانة . االستحقاق، و تنحصر قدرتيم عمى تسديد فوائد القروض فقط
 .من جديد لدفع الديون المستحقة

 :مرحمة بونزي. 3.2

 في ىذه المرحمة و كنتيجة لتضخم نسب االستدانة يصل المتعاممين االقتصاديين إلى حالة عدم القدرة عمى سداد فوائد 
القروض، إضافة الى التعرض لإلفالس بسبب عدم القدرة عمى تجديد الديون أو ارتفاع قيميا، ىنا سيفقد المتعاميين في 
السوق الثقة في العوائد، و سيتم تقييم خطر االستدانة بشكل سميم، سترتفع تكمفة االستدانة بل ستتجفف منابع القروض 

بينما سيتحول أثر الرافع المالي من الموجب إلى السالب و ىو ما يسمى بأثر المطرقة، و ينعكس أثره تماما عمى 
  8.األموال الخاصة أين سيضاعف في ىذه الحالة الخسائر إلى أن يصل إلى استيالك كل األموال الخاصة
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مرحمتي المضاربة )و آخر غير مستقر  (مرحمة التحوط)حسب مينسكي فإنو يوجد نظامين لالستدانة، نظام مستقر 
 : و أن االنتقال من مرحمة إلى أخرى سببو عاممين رئيسيين . (وبونزي

 .عدم احترام المسممات المالية -
 .االبتكار المالي -

حيث تتولد المشكمة األولى حسب مينسكي عندما تطول فترة االزدىار االقتصادي أين تيمل المؤسسات االقتصادية 
من بين . مبادئ األمان و األعمال، مما يدفع المتعاممين في السوق الى ممارسات محفوفة بالمخاطر و بشكل متزايد

أىم المسممات المالية تمويل االستعماالت طويمة األجل بمصادر طويمة األجل، و تمويل االستعماالت قصيرة األجل 
فتقوم المؤسسات المالية مثال باالستدانة عمى المدى القصير لإلقراض عمى المدى الطويل و . بمصادر قصيرة األجل

في حالة النمو المستمر و ازدىار االقتصاد و تفاؤل المستثمرين لن تتعرض المؤسسات المالية لمخطر . بشكل مستمر
بسبب ىروبيا إلى األمام، لكن في حالة االنكماش، التقييم الصحيح لخطر و تكمفة االستدانة وجفاف منابع القروض، 

و . ستتعرض ليس فقط المؤسسات المالية لمخطر بل االقتصاد ككل لمخطر و سيدخل الجميع في سمسمة من االنسداد
مما يضاعف من حدة األزمة رفع القيود المؤسساتية، و تحول االقتصاد إلى حالة التنظيم الضعيف، مما سيسمح 

 .بانتشار أشكال االستدانة المبنية عمى مرحمة المضاربة و مرحمة البونزي

أما االبتكارات المالية، و التي يكون مصدرىا األساسي المؤسسات المالية و البنوك، فتعتبر كأحد أىم الطرق لمتيرب 
 .من قواعد األمان التي تحددىا البنوك المركزية و المؤسسات المنظمة لنشاطيا كمجنة بازل

 .الشروط الخاصة بأثر الرافع  المدرجة في لجنة بازل. 3

 مما أدى إلى  ، مع إفالس البنك األلماني ىيرستات، و الذي كان لو تداعيات دولية،1974سنة    بدأ نشاط لجنة بازل
باقتراح تنظيم " بيتر كوك""قام مدير البنك البريطاني . بروز الحاجة إلى مراقبة النشاط المصرفي عمى المستوى الدولي

فرنسا، بمجيكا، كندا، إيطاليا، )لجنة تجمع البنوك المركزية و الييئات التنظيمية و مراقبي البنوك لمجموعة العشرة 
 .( األمريكية  المتحدة، الواليات المتحدةالمممكةالسويد،  اليابان، ألمانيا، ىولندا، سويسرا ،

. تم اختيار بازل السويسرية كمقر لالجتماعات، و التي كان عددىا أربعة في السنة، تحت رعاية بنك التسويات الدولية
مع التأكيد عمى إن اقتراحات المجنة ليست إجبارية بل عمى الدول المشاركة فرض كل االقتراحات أو جزء منيا أو 

 و 2004، بازل إثنان سنة 1988إلى اآلن تم التوصل في لجنة بازل إلى ثالثة اتفاقات، ىي بازل واحد سنة . رفضيا
النقطة األساسية في بازل واحد كان معدل كوك الذي يعتبر الحجر األساس لعممية تنظيم .  2010بازل ثالثة سنة 
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ىذا اإلجراء . نشاط البنوك، و الذي يتمحور حول مبدأ ربط التمويل والمخاطر بما يقابمو من رأس المال الخاص
 8االحترازي منوط بو أن يحمي السوق عامة بتخفيض األخطار ذات الطبيعة النظامية إذ يجب أن ال يقل عمى معدل 

% . 

أما بازل اثنان فتمثل ىدفيا األساسي في محاولة تقييم مختمف األخطار البنكية، خطر القرض، خطر السوق و الخطر 
حيث تم استبدال معدل كوك بمعدل ماك دونو . التشغيمي أو العممياتي، بوضع آلية لمراقبة إحترازية و شفافة لمبنوك

 :  إلى % 8حيث وزع الحد األدنى لألموال الخاصة المتمثل ب 

  خطر القرض،% 85 -
  خطر السوق،% 5 -
 . خطر تشغيمي% 10 -

كما تم وضع أطر لمراقبة تسيير األموال الخاصة إضافة الى الحرص عمى شفافية السوق لموصول الى تجانس القواعد 
 .المصرفية

 والتي تميزت بإفالس بنوك رائدة كانت تحترم بعضيا 2008المشكمة أن بازل اثنان لم تستطع منع األزمة المالية لسنة 
 .النسب االحترازية لألموال الخاصة لكن اشتركت ىي و غيرىا من البنوك في نسبة رافع عالية

 جاءت بازل ثالثة ، حيث مست أغمب 1929وفي ظل أزمة اقتصادية و مالية و بنكية خانقة شبيية في حدتيا بأزمة 
حيث كان عمى المجنة ىذه المرة تقديم طرح جديد يتماشى مع األسباب الحقيقية . االقتصاديات المتطورة في العالم

 .لألزمة

 : النقاط الجديدة في بازل ثالثة  .1.3

حافظت بازل ثالثة عمى الحجر األساس لالتفاقات السابقة و ىو نسبة األموال الخاصة لكن مع تحديد نسب معينة 
إضافة إلى بعض عناصر أخطار السيولة، آلية مراقبة بعض . تيدف إلى تقوية و رفع نوعية مكونات األموال الخاصة

حيث حاولت لجنة بازل تبرير إدراج نسبة الرافع . البنوك ذات الخطر النظامي و ألول مرة شروط تتعمق بأثر الرافع
إن اليدف األساسي من . بكونو مؤشر سيل االستعمال و مستقل عن الخطر الذي أصبح من الصعب تحديده بدقة

حيث . ادراج نسبة الرافع ىو تحديد معدل االستدانة في البنوك لحماية البنوك من انعكاس أثر الرافع في فترة األزمات
حاولت المجنة تقديم آلية تيدف إلى ضمان أن المصادر و االستخدامات في البنوك خارج األخطار المرتبطة بيا ال 

 . تتجاوز حًدا معينا من مضاعفات األموال الخاصة
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 : نسبة الرافع . 2.3

 بشكل تجريبي إلى غاية بداية سنة 2013قبل التطرق لنسبة الرافع يجب اإلشارة إلى أن ىذه النسبة مطروحة منذ 
 و بناءا عمى النتائج و بعد إجراء التعديالت النيائية تم االتفاق عمى أن يتم العمل بيذه النسبة بداية من سنة 2017
201َ8. 

 % 3أكبر أو تساوي  الشريحة األولىمجموع األصول= نسبة الرافع 

 : أوال البسط  -
  األسيم العادية، عالوة اإلصدار، االحتياطات و :  الشريحة األولى األساسية أو رأس المال األساسي عبارة عن

 . بالمائة من األسيم العادية، األرباح غير الموزعة، االحتياطات المعمنة2.5تمثل 
  أدوات مصدرة من البنك و الشركات التابعة : و يمكن أن تتضمن كذلك رأس المال األساسي اإلضافي المتكون من

 .و تستوفي شروط اإلدراج تحت رأس المال األساسي اإلضافي، عالوات اإلصدار، التعديالت التنظيمية
 : ثانيا المقام  -

لقياس التعرض اإلجمالي والذي يعتبر مقام نسبة الرافعة المالية، يتم ذلك وفق المعايير المحاسبية ويتم إدراج جميع بنود 
الداخمية والخارجية، ويتم كذلك إدراج نسبة مالئمة من الموجودات الممولة من قبل حسابات  (الميزانية)المركز المالي 

، االستثمار المطمقة القائمة عمى أساس المشاركة في األرباح، حيث يتم تحديد ىذه النسبة المالئمة من خالل معامل
والذي ىو نفسو المعامل الذي يستعمل في حساب نسبة كفاية رأس المال، أما الموجودات الممولة من قبل حسابات 

االستثمار المقيدة فيتم إدراجيا في إجمالي التعرض إذا كانت أحد مصادر المخاطر التجارية المنقولة، والتي يتم قياسيا 
 . بالمثل مع الموجودات الممولة من قبل حسابات االستثمار المطمقة

  البنوك العمومية الجزائرية3أثر اتفاقية بازل. 4

كل اإلصالحات التي سبقت فترة التسعينات لم تأتي بنتائج مرضية حيث أنيا لم تسمح لمبنوك بتحسين و زيادة إنتاجيا 
أو القيام بمياميا كوسيط مالي مما استدعى السمطات إلى ضرورة تعزيز و تقوية النظام البنكي قصد تحقيق أكبر 

ويعتبر .  كاستجابة ليذه التطمعات1990 أفريل 14 المؤرخ في 10-90جاء إصدار قانون النقد و القرض رقم . فاعمية
ىذا القانون من القوانين األساسية لإلصالحات البنكية إذ جاء ليحرر تماما البنوك التجارية من قيودىا اإلدارية و يركز 

كما تم إلغاء مبدأ التخصص و أصبح بإمكان البنوك القيام بكل . السمطة في البنك الجزائري و مجمس النقد و القرض
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أنواع العمميات البنكية في كل القطاعات االقتصادية، و بيذا تكون البنوك العمومية قد تحصمت عمى نظام بنكي 
 : شامل، إال أن النظام البنكي الجزائري ال يزال يعاني من مشاكل كبيرة يمكن أن نذكر منيا 

 .وضعية مثقمة بالديون تمثل مستحقات البنوك عمى المؤسسات العمومية االقتصادية -
 .تقديم خدمات بنكية تقميدية ال تستجيب لمتطورات المتسارعة مما يقمل من قدرتيا التنافسية و تنامي رأسماليا -
 .غياب التسويق و مختمف تقنيات التسيير الحديثة، إضافة إلى صعوبة االنتقال إلى التعامل باالنترنت -
 .ضعف االدخار بسبب انخفاض معدالت الفائدة و توفر البدائل، إضافة إلى ظاىرة التيرب الضريبي -
 .ثقل اإلجراءات البيروقراطية و التعقيدات في المعامالت البنكية -
 .ضعف العنصر البشري و عدم تماشيو مع األساليب المتطورة، في ظل غياب برامج التدريب و التطوير -
نقص الوسائل المادية مما يحول دون التكفل السميم بالعمميات البنكية و محدودية نظام اإلعالم اآللي غير المتكيف  -

 .و المحدود
 .التعامل مع المخاطر بالطريقة التقميدية مما يجعل مواجية األزمات المالية أكثر صعوبة -

  :مجمس النقد و القرض . 1.4

 بإصدار أنظمة بنكية 10-90تتمثل صالحيات مجمس النقد و القرض كسمطة نقدية يمارسيا ضمن إطار القانون 
 : تتعمق بما يمي 

 .حماية زبائن البنوك و الممتمكات المالية -
 .النظم و القواعد المحاسبية التي تطبق عمى البنوك و المؤسسات المالية و كيفية مسك الحسابات و البيانات -
 .الترخيص بإنشاء البنوك و المؤسسات المالية و تعديل ىذه التراخيص و الرجوع عنيا -
 .الترخيص بفتح مكاتب تمثيل لمبنوك و المؤسسات المالية األجنبية -
 .تفيض صالحيات فيما يخص تطبيق النظام المصرفي -

 : المجنة المصرفية . 2.4

 لمنقد و القرض كسمطة إدارية مستقمة ميمتيا مراقبة تطبيق قوانين 10-90أنشأت المجنة المصرفية بموجب قانون 
تنشأ لجنة مصرفية مكمفة بمراقبة حسن تطبيق القوانين "  من ىذا القانون عمى 143المينة المصرفية، إذ تنص المادة 

 ".التي تخضع ليا البنوك و المؤسسات المالية و بمعاقبة المخالفات المثبتة
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و تتألف المجنة المصرفية من المحافظ و من نائب المحافظ و من أربعة أعضاء متمثمين في قاضيين يتم انتدابيم من 
المحكمة العميا بعد أخذ رأي المجمس األعمى لمقضاء، و عضوين يتم اختيارىما نظرا لكفاءتيما في الشؤون البنكية و 

 .المالية خاصة منيا المحاسبية، و يقترحيما الوزير المكمف بالمالية

و تتخذ قرارات المجنة باإلجماع و باألغمبية حيث تجتمع المجنة مرة كل شير في اجتماع عادي كما يمكن أن تعقد 
 : اجتماعات استثنائية بأمر من رئيسيا أو بطمب من ثمثي أعضائيا، و تيتم المجنة بما يمي 

 .مراقبة احترام البنوك و المؤسسات المالية لمختمف التشريعات و القوانين التنظيمية لممينة المصرفية -
 .متابعة شروط استغالل و الوضعية المالية لمبنوك و المؤسسات المالية -
 .التحري عن إخالل البنوك و المؤسسات المالية بتطبيق التنظيمات و القواعد المصرفية و إصدار العقوبات -
 .التدخل فيما يتعمق بتعيين مراجعي الحسابات -
 .تحوز المجنة المصرفية عمى سمطات إدارية و قضائية و فرض قواعد حسن السموك و فرض القواعد المالية -

 : واقع تطبيق اتفاقات بازل في الجزائر . 3.4

تعاني المنظومة البنكية في الجزائر من التأخر الشديد في تطبيق قرارات لجنة بازل و في بعض الحاالت تصل األمور 
 .إلى عدم تبني بعض االتجاىات من القرارات

 : تطبيق إتفاقية بازل واحد في الجزائر . 1.3.4

 عمى أن بنك الجزائر ىو من يسن كل النسب عمى البنوك 1990 من قانون النقد و القرض لسنة 92نصت المادة 
و قد تم .  و الذي حدد قواعد الحذر1991 أوت 14 المؤرخ في 09-91والمؤسسات المالية حيث أصدر النظام 

 29 في 94-74 ثم بعد ذلك أتم بنك الجزائر ىذه القواعد بالتعميمة رقم 1992التسريع في تطبيق ىذه القواعد سنة 
 . التي تناولت أوزان المخاطر و كيفية حساب نسبة المالءة1994نوفمبر سنة 

 لتطبيق اتفاقية بازل واحد ألسباب متعددة أىميا 1999عموما النظام المصرفي الجزائري تأخر إلى غاية نياية سنة 
 .9المرحمة االقتصادية التي عرفتيا الجزائر في التسعينيات

 : تطبيق اتفاقية بازل اثنان . 2.3.4

في الفترة التي كانت الجزائر بصدد تطبيق اتفاقية بازل واحد كان االتجاه عمى المستوى الدولي يسير نحو تعديل ىذه 
 نوفمبر 14 المؤرخ في 03-02االتفاقية، و لقد حاول بنك الجزائر مسايرة ىذا التجول من خالل إصدار النظام رقم 
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 و 10والمتضمن الرقابة الداخمية لمبنوك و المؤسسات المالية كخطوة أولية لتمييد األرضية لتطبيق اتفاقية بازل اثنان
 .ييدف ىذا النظام إلى تحديد مضمون الرقابة الداخمية التي يجب عمى البنوك و المؤسسات المالية إقامتيا

 : تحضير األرضية التفاقات بازل ثالثة . 3.3.4

 و الذي 2011 نوفمبر 28 المؤرخ في 08 – 11تم إصدار نظام الرقابة الداخمية لمبنوك و المؤسسات المالية رقم 
 و مما جاء فيو عمى سبيل المثال ضرورة األخذ بجميع 2002 نوفمبر 14 المؤرخ في 03-02ألغى أحكام النظام رقم 

المخاطر بما فييا المخاطر التشغيمية، احترام اإلجراءات الداخمية  و المطابقة مع األنظمة و القوانين، الشفافية 
و من المالحظ أنو قد تم توسيع . والموثوقية في العمميات المصرفية و الحفاظ عمى األصول واالستعمال الفعال لمموارد

، فمم يقتصر عمى المخاطر المعروفة بل أدرج مخاطر السيولة، 11قاعدة المخاطر كما نصت عمييا اتفاقات بازل ثالثة
 .مخاطر ما بين البنوك ومخاطر األطراف المقابمة في عممية منح القرض

 : الرافع المالي في البنوك العمومية الجزائرية . 4.4

تعتبر قيمة الرافع المالي في البنوك العمومية أكبر منيا في البنوك الخاصة، و ىذا نتيجة ميل البنوك العمومية إلى 
توزيع القروض عمى مختمف المؤسسات، خاصة العمومية، و في إطار تمويل برامج اإلنعاش االقتصادي، الجدير 

و بالنظر من جية إلى أن نسبة أثر الرافع . 12بالذكر أن نسبة الرفع المالي  أقل من النسبة التي جاءت بيا اتفاقية بازل
في المقام تحوي كذلك العناصر خارج الميزانية،  و من جية أخرى و نظرا لمحدودية القروض االستثمارية وضعف 

 . النمو مما سيدفع بيذه النسبة إلى االنخفاض أكثر في البنوك العمومية الجزائرية

مما يغذي ىذا االتجاه ىو ضعف كل مسببات األزمة االقتصادية العالمية في الجزائر و من أىميا االبتكارات المالية، 
أين تظل الجزائر ضعيفة في ىذا المجال خاصة في ظل ضعف بورصة الجزائر و بالتالي عدم التعامل باألصول 

إضافة إلى مركزية القرار . المالية بالمبالغ التي يمكن أن تستغل فييا تقنيات الرفع المالي، إضافة إلى نقص السيولة
والمراقبة أين تظل ىي من تسن القوانين كتكوين لجان المراقبة و تعيين أعضاء ىذه المجان مما يجعل الجزائر في 

 .تأخر مستمر مقارنة باالتجاىات الحديثة لمرقابة عمى نشاط البنوك و المؤسسات المالية

 : الخاتمة 

 ىو االعتماد عمى الديون كمصدر ميم لرفع قيم االستثمارات من جية و 2008إن أىم ما ميز األزمة المالية لسنة 
رفع العائد عمى األصول المالية من جية أخرى، دون التأكيد عمى الحفاظ عمى مردودية اقتصادية أعمى من مصاريف 
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و بالنظر إلى ما قدمو الباحثين في مجال تفسير األزمات المالية المتكررة منذ نياية السبعينات، فانو يتعين . ىذه الديون
 . عمى الييئات الرقابية إيجاد الحمول لمحد من االستدانة

حاولت لجنة بازل االستجابة ليذا االتجاه من خالل إدخال و ألول مرة نسبة الرافع المالي إلى اتفاقيات بازل ثالثة، 
حيث حرصت أن يتميز ىذا المؤشر بالسيولة في االستعمال إضافة إلى خموه من سمبيات نسب األموال الخاصة، 

خاصة استقالليتو عمى طرق تقييم الخطر، الذي أصبح تقيمو بشكل صحيح من أصعب ما يواجو الباحثين و المينيين 
. في ظل بروز االبتكارات المالية كسبيل لمتيرب من األنظمة الرقابية وكطريقة لمتخفيف من التنظيمات المعمول بيا

إضافة إلى فرض فمسفة المساىمين عمى مختمف األطراف المكونة لممنظمات المختمفة بسبب تنامي الوساطة المالية 
أين حل محل المساىم الفردي مؤسسات قوية و مينية، مما غذى ىدف رفع ثروة المساىمين و جعمو النياية التي يجب 

 .أن تخدميا كل األطراف

لكن رغم أىمية ىذا االتجاه فإن خصائص النظام المصرفي الجزائري خاصة و االقتصاد عامة تجعمو ال يتأثر بشكل 
سمبي و كبير باتفاقية بازل ثالثة، فضعف التنظيمات و عدم تحرير القطاع المالي من المركزية التي تتجاوب بشكل 

 .بطيء جدا مع ىذه التغيرات، ستترك الجزائر تتخبط في المراتب األخيرة في القطاع المالي الدولي
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La solvabilité des sociétés d’assurance : Référence au cas de l’Algérie 

Dr. Rakhrour Youssef, Université Amar Telidji -Laghouat.  

 

Résumé :  

L’assurance présente une spécificité due essentiellement à l’inversion de son cycle de production. En 

effet, le produit de l'assurance est vendu avant que l'on connaisse le coût définitif. Dans ce cas, la société 

d’assurance encourt plusieurs risques tels que la sous tarification, le sous provisionnement et le risque des 

placements financiers, ceux-ci  peuvent mettre en péril sa capacité d’honorer ses engagements envers les 

assurés. Par conséquent, la nécessité de protéger les intérêts des assurés est essentielle, cette protection 

vise principalement la solvabilité de sociétés d’assurance et s’organise autour d’une réglementation et 

d’un contrôle afin que la société d’assurance dispose des ressources financières nécessaires pour honorer, 

à tout moment et en toutes circonstances, ses engagements contractuels à l’égard des assurés. De tout ce 

qui précède, notre contribution met l’accent sur la solvabilité des sociétés d’assurance visant son 

évolution historique, ses composantes et sa mise en œuvre, et ce, tout en se référant au contrôle de la 

solvabilité des sociétés d’assurance en Algérie. 

Mots clés : inversion de cycle de production, Solvabilité I, Solvabilité II, Règles prudentielles. 

 :الملخص

أوال ثم تقوم بتسديد األضرار  (إيرادات)نظرا ألن دورة اإلنتاج في شركات التامين مقموبة أي أن هذه الشركات تقوم بتحصيل أقساط التأمين 
 ومخاطر ، في تقدير المؤونة ونقص ، المتدني التسعير مثل مما يجعمها عرضة لعدة أخطار (نفقات)عند وقوع األخطار المؤمن عميها 

لهذا السبب فان حماية مصالح الزبائن تقتضي أن . األمر الذي قد يؤثر في قدرتها عمى الوفاء بالتزاماتها اتجاه زبائنها. المالية االستثمارات
 من. زبائنها تجاه التعاقدية بالتزاماتها الظروف، جميع وفي األوقات جميع في لموفاء، الضرورية المالية تحوز شركة التامين عمى الموارد

التاريخي لتوجيهات نظم  التطور عمى التأمين وذلك من خالل التركيز لشركات المالية المالءة عمى مساهمتنا تركز ، سبق ما كل بين
. الجزائر في التأمين شركات مالءة مراقبة إلى اإلشارة مع وهذا ، وكيفية تنفيذها و مكوناتها, المالءة

 .القواعد االحترازية, مالءة اا,مالءة ا , دورة اإلنتاج المعكوسة: كلمات مفتاحيه
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Introduction : 

Les sociétés d’assurance demeurent exposées à des risques réduisant leur capacité de tenir leurs 

engagements contractuels. En effet, elles encourent plusieurs risques tels que : une sous-tarification, un 

sous-provisionnement, une dépréciation de certains placements financiers, un plan de réassurance 

inapproprié, une mauvaise gestion, un faible contrôle,…etc. 

Par ailleurs, la protection des assurés est devenue une nécessité impérieuse pour plusieurs raisons, nous 

citons à titre d’illustration : 

 L’assurance présente une spécificité car elle est liée à des effets futurs « risques » dont la date de 

survenance et l’ampleur des dégâts  ne sont pas connus  le jour de la souscription du contrat 

d’assurance (inversion du cycle normal de production). 

 Dans la plupart des cas, l’assuré ne pourrait pas apprécier ni les conditions d’assurance (contrat 

d’adhésion), ni la situation financière de la société d’assurance. 

 Le recours à l’assurance que ce soit assurance-obligatoire ou assurance-facultative a rendu 

l’assurance un phénomène de masse, c’est pourquoi la sauvegarde des intérêts des tiers est 

essentielle. 

 L’incapacité des sociétés d’assurance d’indemniser les assurés sinistrés rendrait  leurs situations 

très précaires. 

Pour toutes ces raisons la solvabilité des sociétés d’assurance est devenue une exigence aussi bien 

pour la pérennité de ces sociétés que pour la protection des droits de preneurs d’assurance.  

1. Notion de Solvabilité  

La solvabilité d’une société d’assurance peut être définie comme étant la capacité de la société à faire 

face, à tout moment, à ses engagements envers ses assurés et/ou les bénéficiaires de contrats d’assurances. 

On trouve une autre définition dans le glossaire du Conseil National des Assurances CNA-Algérie : « la 

solvabilité est une situation d’une personne physique ou morale qui se trouve en mesure de faire face à 

des engagements, en honorant ses dettes ou en exécutant les condamnations prononcées contre elle. Cette 

notion est fondamentale en assurance : 
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 Le fait pour l’assuré de transférer la garantie de ses risques à un assureur a pour effet de le rendre 

solvable vis-à-vis de ses créanciers (qui peuvent exiger de lui une assurance à cet effet) ou des 

victimes des dommages qu’il peut causer (celles-ci disposant d’une action directe contre son 

assureur). 

 La solvabilité de l’assureur doit elle-même être assurée par des règles prudentielles, qui lui 

permettent d’être en mesure de faire face à ses engagements (constitution de provisions techniques 

réglementées, marge de solvabilité..). (Glossaire CNA) 

La Fédération Française des Sociétés d’Assurances (FFSA) définit la solvabilité d'une compagnie 

d'assurance par sa "capacité à respecter les engagements qu’elle prend auprès de ses clients". On entend 

par un "engagement" une promesse contractuelle, en l'occurrence la promesse d'une indemnisation si un 

sinistre  survient. 

L’OCDE estime que « Une entreprise d’assurance est considérée comme solvable dés lors qu’elle dispose 

des ressources nécessaires pour honorer, à toute époque et en toutes circonstances,  ses engagements 

contractuels envers ses assurés et les autres bénéficiaires de contrats » (OCDE,  2003). 

Généralement quand on évoque le mot solvabilité on doit mettre l’accent sur la notion ‘Marge de 

Solvabilité’. En effet, La solvabilité des sociétés d'assurance et/ou de réassurance, doit être matérialisée 

par la justification de l'existence d'un supplément aux dettes techniques ou « marge de solvabilité ». 

La Commission Européenne  considère que « La marge de solvabilité fournit une source supplémentaire 

de capitaux permettant de faire face aux imprévus et, par conséquent, de protéger les clients des 

entreprises d'assurance. »  

Selon l’Office fédéral des assurances privées OFAP « La marge de solvabilité est la réserve de capital 

supplémentaire que les institutions d'assurance doivent détenir pour pouvoir faire face à des événements 

inattendus ».  

1.1.Solvabilité I : 

Les premières directives,  qui ont imposé la constitution d’un capital minimum de sécurité en termes de 

fonds propres, remontent aux années 1970 en Europe. 
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Les exigences de marge de solvabilité instaurées par l'Union européennes en 1973 et 1979 sont 

demeurées quasiment inchangées; en particulier, les différents niveaux de fonds de garantie n'ont pas été 

relevés en dépit de l'inflation et de la croissance des sinistres, d'où la nécessité d'une actualisation des 

textes. Pour cette raison, le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne ont adopté le 14 

février 2002 les deux directives visant à renforcer la protection des assurés par un relèvement de la marge 

de solvabilité obligatoire des entreprises d'assurance vie et non-vie, il s’agit de la Solvabilité I  

Ces deux directives de la solvabilité I est un ensemble de mesures applicables à toutes les sociétés 

d’assurance soumises à la surveillance de l'autorité. Elles introduisent l'obligation pour une institution 

d'assurance de satisfaire aux besoins de marge de solvabilité à tout moment, et non plus seulement à la 

date de clôture du bilan. De plus, une intervention précoce de l'autorité du contrôle est possible lorsque 

les intérêts des assurés sont menacés. L'autorité a la possibilité de demander un programme de 

rétablissement, alors même que la société d'assurance respecte encore l'exigence de marge de solvabilité.  

L’approche Solvabilité I s’articule autour trois axes : 1) la constitution de provisions techniques 

suffisantes (hypothèses prudentes), 2) des actifs sûrs, diversifiés, liquides et rentables, 3) un niveau de 

fonds propres supérieur à un niveau minimal (appelé Exigence de Marge de Solvabilité, EMS). 

En voici les règles de Solvabilité I 

Marge de solvabilité = Max (exigence de marge de solvabilité (*) ; fonds minimum de garantie (**) ) 

Pour l’assurance non vie 

(*) Exigence de marge de solvabilité = Max (indice des primes ; indice des sinistres) 

 Indice des primes = (18% de la première tranche de 50 millions € de primes brutes + 16% des 

primes brutes restantes) × taux de rétention ; 

 Indice des sinistres = (26% de la première tranche de 35 millions € de sinistres bruts moyens+ 

23% des sinistres bruts restants) × taux de rétention; 

 Taux de rétention = max (sinistres nets / sinistres bruts moyens; 50%) ; 

 Sinistres bruts moyens = sinistralité moyenne des trois derniers exercices. 

(**) Fonds minimum de garantie = max (1/3 exigence de marge de solvabilité ; 2 millions €) 
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Pour l’assurance vie 

(*) Exigence de marge solvabilité (vie classique) = 4% de la provision mathématique brute × taux 

de rétention « provisions mathématiques » + 3 ‰ du capital sous risque × taux de rétention « 

capital sous risque » 

 Taux de rétention « provisions mathématiques » = max (provisions nettes / provisions brutes ; 

85%) 

 Taux de rétention « capital sous risque » = max (capital sous risque net / capital sous risque brut ; 

50%) 

(**)Fonds minimum de garantie = max (1/3 exigence de marge de solvabilité ; 3 millions €) 

Bien que l’approche Solvabilité I soit simple et facile à être  mise en œuvre, elle présente certaines limites 

justifiant ainsi sa réforme en se passant à Solvabilité II.  Ces limites se résument comme suit : 

 Solvabilité I  se base sur le passif du bilan en négligeant les risques de l’actif tels les risques de 

marché et de crédit de même, les exigences en matière de marge de solvabilité ne prennent pas en 

compte la structure des placements de la compagnie d’assurance. 

 Solvabilité I  prend comme seule et unique référence le passé et fait donc 1'hypothèse que le passé 

est un bon guide pour estimer le futur sans ajustement. La vision est uniquement rétrospective. 

 Aucune surveillance n'est exercée sur le contrôle interne (pistes d'audit, méthodes de gestion...). 

L'aspect qualitatif est complètement négligé. 

 Les actifs et les passifs sont évalués à leur « coût historique ». Or cette méthode de valorisation ne 

reflète pas les risques et la valeur réelle des avoirs et engagements. 

 Les méthodes de division du risque sont également ignorées : diversification entre les risques, 

transferts du risque, gestion actif-passif, instruments de couverture du risque. Or l’utilisation de 

produits dérivés, le recours à la réassurance, la qualité de crédit des réassureurs, …, devraient 

également influencer la marge de solvabilité requise.  

Ces limites ont justifié dans large mesure la nécessité d’une réforme réglementaire adaptant, le 

mieux possible, les fonds propres aux risques encourus par les sociétés d’assurance, il s’agit d’un 

nouveau cadre de solvabilité dénommé « Solvabilité II ». 
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1.2.Solvabilité II : 

Solvabilité II  est une réforme réglementaire européenne du monde de l'assurance, son objectif est de 

mieux adapter les fonds propres exigés des compagnies d'assurance et de réassurance aux risques que 

celles-ci encourent dans leur activité. La date d'effet de cette directive est le 1er janvier 2016. Elle a 

introduit une approche nouvelle par rapport à la Directive Solvabilité 1, sur la manière de valoriser le 

bilan et la mise en place d’un système global de gestion des risques. Les objectifs recherchés sont 

principalement : l’amélioration de la protection des assurés, l’incitation des entreprises pour améliorer la 

gestion de leurs risques et  permettre aux autorités de contrôle de disposer d’outils adaptés pour évaluer 

la solvabilité globale des entreprises.  

Les règles prudentielles de Solvabilité II, applicables aux entreprises d’assurance, regroupent  3 Piliers, 

comme le montre le graphe ci-dessous : 

 

Le pilier I : regroupe les exigences quantitatives, c'est-à-dire les règles de valorisation des actifs et des 

passifs, ainsi que les exigences de capital et leur mode de calcul. Il a pour rôle de mettre en plus des seuils 

de fonds propres et de provisions pour que les organismes assureurs puissent être solvables. 

L’exigence en fonds propres reflétera désormais tous les risques de l’entreprise, à l’actif comme au 

passif : risques de souscription, d’investissement, de contrepartie et risque opérationnel. Ce mode de 

calcul des exigences en capital devrait donc inciter les entreprises à mieux appréhender leurs risques, et à 

garantir que les entreprises aient une probabilité de ruine inférieure à 0,5% à l’horizon à un an. 
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L’entreprise doit donc avoir en permanence des fonds propres en quantité et qualité suffisantes pour que 

les assurés ne pâtissent pas d’une liquidation (DGT France). 

Le premier pilier I prévoit deux exigences de capital : 

 le minimum de capital requis (Minimum Capital Requirement – MCR) : est le  niveau minimal de 

fonds propres que doit détenir l’organisme afin de ne pas menacer les intérêts des assurés. Ainsi, 

si les capitaux propres d’une entreprise deviennent inférieurs au MCR, l’autorité de contrôle 

interviendra automatiquement pour mettre en place un plan de redressement. 

 le capital de solvabilité requis (Solvency Capital Requirement – SCR) : niveau de capital 

nécessaire à la continuité d’activité, et plus précisément au niveau de capital qu’il faut posséder à 

minima pour limiter la probabilité de ruine de l’assureur à moins de 0,5 % par an. 

Contrairement à Solvabilité I, qui ne retenait que le bilan comptable (la valeur des biens est 

comptabilisée à la valeur d’acquisition), Solvabilité II repose sur un bilan économique, qui tient 

compte de l’état du marché et des risques. 

Par conséquent, les provisions techniques (qui représentent les engagements envers les assurés) sont 

évaluées de façon cohérente avec le marché : elles correspondent au montant d’actifs qu’un tiers 

exigerait pour reprendre les engagements de l’assureur (ce résultat correspond donc à une « valeur de 

transfert »). 

Les provisions sont calculées comme la somme de : 

 Le « Best Estimate » : la meilleure estimation des flux futurs ; 

 Le « Risk Margin » : une marge de risque qui prend en compte les incertitudes du Best Estimate. 

Les actifs sont valorisés de façon cohérente avec le marché sous Solvabilité II. 

Le schéma ci-dessous résume de façon très simplifiée les différences entre Solvabilité I et Solvabilité 

II 
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Source : www.insurancespeaker-wavestone.com 

Le Pilier II : les exigences qualitatives. Ce pilier implique la mise en place d’un dispositif interne de 

maîtrise de tous les risques (financiers, techniques, opérationnels) auxquels peut être confronté un 

assureur ; pour qu’à tout moment il puisse avoir une vision précise de l’état de sa solvabilité. Les  

régulateurs nationaux contrôleront ces systèmes de maîtrise des risques, qui reposent sur les principes 

suivants : 

 Mise en place de fonctions clés (Actuariat, Audit interne, Conformité et Gestion des risques) 

pour une gouvernance saine prudente et effective :  Solvabilité II impose aux organismes 

d’assurance la mise en place d’un système de gouvernance efficace dont le but est de garantir 

une gestion saine et prudente de l’activité. La structure organisationnelle doit être transparente, 

avec une répartition claire et une séparation appropriée des responsabilités. 
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Source : www.acpr.banque-france.fr 

 Mise en place de l’ORSA (Own Risk and Solvency Assessment) : dispositif interne de maîtrise 

des risques, L’ORSA est un processus interne d’évaluation des risques et de la solvabilité par 

l’organisme (ou le groupe). Il doit illustrer la capacité de l’organisme ou du groupe à identifier, 

mesurer et gérer les éléments de nature à modifier sa solvabilité ou sa situation financière.  

Le Pilier III : relatif à la communication financière, qui introduit le principe de discipline de marché, les 

exigences sont la publication d’informations précises et détaillées sur l’activité de l’assureur. Ces 

informations, à la fois quantitatives et qualitatives, sont à remettre à une fréquence annuelle et, pour 

certaines, trimestrielles. L’ensemble des acteurs européens doit renseigner les mêmes types de modèles, 

permettant une meilleure transparence du marché et une comparabilité simplifiée entre les acteurs. 

2. Le contrôle de la Solvabilité des sociétés d’assurance en Algérie 

Le contrôle de l’Etat sur l’activité d’assurance et de réassurance, en Algérie, est exercé par la commission 

de supervision des assurances susvisée et a pour objet de :  

 protéger les intérêts des assurés et bénéficiaires de contrat d'assurance, en veillant à la régularité 

des opérations d'assurance ainsi qu'à la solvabilité des sociétés d'assurance;  
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 promouvoir et développer le marché national des assurances, en vue de son intégration dans 

l'activité économique et sociale.  

Conformément à la réglementation régissant l’activité des assurances, toute société d’assurance et/ou de 

réassurance est tenue au respect :  

 

1) Du délai d’envoi des documents comptables et techniques ; à cet égard, l’article 226 de 

l’Ordonnance n° 95/07 du 25 janvier 1995 relative aux assurances, modifiée et complétée par la 

loi 06/04 du 20 Février 2006, le délai d’envoi des documents comptables et techniques est fixé au 

plus tard le 30 juin de chaque année. Ces documents sont (Le bilan, les comptes de résultats et les 

tableaux annexes, Le rapport du commissariat aux comptes, Les états techniques, Le tableau des 

placements financiers (trimestriels) et de la marge de solvabilité (trimestriel), Le plan de 

réassurance). 

2) Des règles prudentielles : Elles sont relatives à la solvabilité et portent sur : a) Le niveau de la 

marge de solvabilité, b) le niveau de provisions techniques, c) la représentation des engagements 

réglementés : 

 

2.1 La marge de solvabilité, cette marge doit être matérialisée par la justification de l'existence d'un 

supplément aux dettes techniques ou « marge de solvabilité ». Ce supplément ou marge de solvabilité 

est constitué par : La portion de capital social ou fonds d’établissement libéré, les réserves constituées 

par la société d'assurance et les provisions techniques.  

la marge de solvabilité doit être  égale au moins à 15% des dettes techniques telles que déterminées 

au passif du bilan et, à tout moment de l’année, elle ne doit pas être inférieure à 20% du CA TTC, 

net d’annulation et de réassurance, s’il est constaté une marge de solvabilité insuffisante, la société 

d’assurance et/ou de réassurance est tenue, au plus tard dans les 6 mois, de procéder à la libération du 

capital social ou d’augmenter son capital ou de déposer une caution au trésor public  

 

2.2 Provisions techniques : les provisions règlementées ont pour objet de renforcer la solvabilité de la 

société d'assurance. Ces provisions sont inscrites au passif du bilan et comprennent  plusieurs 

catégories de provisions nous citons : 
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 La provision de garantie est constituée pour renforcer la capacité de la société d'assurance à 

couvrir ses engagements envers les assurés et/ou bénéficiaires de contrats d'assurance. La 

provision de garantie est alimentée par un prélèvement de 1% du montant des primes ou 

cotisations Emises et/ou acceptées au cours de l'exercice, nettes d'annulations et de taxes. Cette 

provision cesse d'être alimentée lorsque le total formé par cette provision et le capital social ou 

fonds d'Etablissement est égal au montant le plus élevé dégagé par l'un des ratios suivants : 5% 

du montant des provisions techniques ; 7,5% du montant des primes ou cotisations émises ou 

acceptées, au cours du dernier exercice, nettes d'annulations et de taxes ; 10% de la moyenne 

annuelle du montant des sinistres réglés des trois derniers exercices. 

 

 Provision pour complément obligatoire aux provisions pour sinistres à payer : La provision 

pour complément obligatoire aux provisions pour sinistres à payer est constituée en vue de 

suppléer une éventuelle insuffisance des provisions pour sinistres à payer résultant, notamment, 

de leur sous-évaluation de déclarations de sinistres après la clôture de l'exercice et des frais y 

afférents. 

 Provision pour risques catastrophiques : Les conditions et modalités de constitution et de 

détermination de la provision pour risques catastrophiques sont régies par les dispositions de 

l'article 2 du décret exécutif n° 04-272 du 13 Rajab 1425 correspondant au 29 Aout 2004. 

 Les dettes techniques ont pour objet de représenter, au passif du bilan, les engagements 

techniques envers les assurés et bénéficiaires de contrats. Elles sont constituées, en matière 

d’assurance dommage des SAP (sinistres à payer) et des REC (risques en cours) et, en matière 

d’Assurance de personnes, des provisions mathématiques.  

 

2.3 La représentation des engagements règlementés : 

Il ne suffit pas pour les compagnies d’assurance d’inscrire au passif de leur bilan les engagements 

qu’elles ont à l’égard des clients et des tiers bénéficiaires du contrat d’assurance, encore faut-il que ces 

engagements soient équilibrés à l’actif, par des placements qui doivent répondre aux impératifs imposés 

(Impératif de sécurité, Impératif de rendement, Impératif de liquidité). Pour obliger les assureurs à 

respecter ces impératifs, les autorités leur imposent des règles précises à suivre : 



  جامعة املدية  

ل،انعكاسات ثكيف املؤسسات املالية مع مؤشرات املالءة على الاستقرار املالي في الجزائر:ل  حولامللتقى العلمي الدولي الخامس

 ل2018 أكتحبر 24/25يحمي 

331 
 

E-mail :Col.isstf@univ-medea.dz     
Site :  www.univ-medea.dz/ar/ldld  

 المذية-كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير

Tel/Fax : 00213.25.78.52.96 

 

 Les provisions techniques telles que déterminées, et les provisions règlementées, sont représentées 

: au minimum à 50%, par des valeurs d'Etat dont la moitié par des titres à moyen et à long termes ;  

 Le reste, par les autres actifs admis (dépôts auprès du Trésor ; titres émis par l'Etat ou jouissant de 

sa garantie, Autres valeurs mobilières et titres assimilés émis par des entités remplissant les 

conditions financières de solvabilité, actifs immobiliers, autres placements). 

 Le montant des placements sous forme de dépôts à terme, auprès d'un même organisme bancaire, 

ne peut dépasser un taux de 25% du montant des engagements règlementés de la société 

d'assurance 

 Le montant des placements sous forme de valeurs mobilières émises par des sociétés algériennes 

non cotées en Bourse, ne peut dépasser un taux de 25% du montant des engagements règlementés 

de la société d'assurance 

 Le placement dans un immeuble bâti ou terrain en propriété en Algérie, non grevé de droits réels, 

ne peut dépassera 10% du montant des engagements règlementés de la société d'assurance 

 

 

Conclusion : 

La nécessité de protéger les intérêts des assurés a amené les autorités de renforcer le contrôle de la 

solvabilité des sociétés d’assurance, si le contrôle doit veiller au respect des lois et règlements applicables 

à l’assurance, la réglementation  doit mettre les contrôleurs en situation de bien remplir leur mission. 

C’est pourquoi le cadre de contrôle de solvabilité a connu une évolution remarquable, à ce propos,  

l’approche Solvabilité I s’est articulée autour trois axes : 1) la constitution de provisions techniques 

suffisantes, 2) des actifs sûrs, diversifiés, liquides et rentables, 3) un niveau de fonds propres supérieur à 

un niveau minimal. Toutefois cette approche présente certaines limites justifiant ainsi sa réforme en se 

passant à Solvabilité II. Ce nouveau cadre de solvabilité a introduit des aménagements essentiels à 

l’ancien cadre, en donnant une importance aux exigences qualitatives et à la communication financière, 

ignorées par la solvabilité I.  

Si la solvabilité II demeure une référence, à l’échelle internationale, concernant le contrôle de solvabilité 

des sociétés d’assurance, chaque pays peut concevoir un modèle de contrôle propre à lui, c’est le cas pour 

l’Algérie  qui a adopté une approche facile à mettre en œuvre et qui vise principalement la régularité des 

opérations d'assurance ainsi que le contrôle de la solvabilité, ce dernier porte essentiellement sur le niveau 
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de la marge de solvabilité, le niveau de provisions techniques et la représentation des engagements 

réglementés. 
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 " 3اتفاقية بازل مقررات  مع جزائريةالالتجارية عمى ضوء تكيف البنوك  المالي في الجزائر قرارستحقيق االتنحو "
 حمزة كواديك،.                        ط ديوسف بودلة. د

 جامعة المدية                           جامعة بومرداس
                                       

Abstract: 

This study aims to identify the convention of Basel III and its contribution to achieving financial 

stability in Algeria, and knowing the level of adaptation of the Algerian commercial banks with this 

convention through its preliminary proposals in the light of the global financial crisis, where was the main 

reason behind commercial banks and their adherence to Basel III standards as a strategic choice to 

achieve financial stability and reduce the prospects for financial crises. 

At the end of this paper, we reached several conclusions, the most important of which is that the 

Algerian banking system is characterized by the control of public commercial banks, despite the presence 

of many foreign private banks. This wouldn’t have a significant impact on the financial performance of 

Basel III convention, and to accelerate the commitment of the Algerian commercial banks to the decisions 

of Basel III in order to cope with the various challenges of the global financial and banking environment 

and to update their products and financial innovations. 
Keywords: Financial Crisis, Financial Stability, Basel III convention, Algerian Commercial Banks 

 :تمييد
      يتزايد االىتمام بقضايا االستقرار المالي عادة كمما جاءت أزمة مالية معينة، حيث تبرز أىمية ىذا الموضوع كونو 
يعكس سبلمة النظام المالي بسبب سرعة وقوة االنعكاسات واالرتدادات التي تنتشر بيا عدوى األزمات المالية الخارجية 
عمى النظام المالي المحمي، وباألخص األزمات المتعمقة بالنظام البنكي، حيث يؤدي انييار أحد البنوك إلى تراجع قيمة 

. األصول المالية باألسواق إلى مستويات متدنية، ألن البنوك غالبا ما تكون الحائز األكبر ليا
ال يقتصر مفيوم االستقرار المالي اليوم عمى كيفية التعامل مع األزمات المالية وقت وقوعيا فقط، ولكنو يعمل 
باألساس عمى تأىيل القطاع المالي الستيعاب وامتصاص آثار تمك األزمات، والحد من احتماالت وقوعيا، وتقميص 

 والتي ىدفت 3فرص انتقال تداعياتيا إلى مكونات القطاع المالي المحمي الرئيسية، وعمى إثر ذلك وردت اتفاقية بازل
إلى تعزيز صبلبة األنظمة المصرفية من خبلل معالجة العديد من العيوب التي كشفتيا األزمات المالية العالمية، حيث 
تطرح معايير جديدة لرأس المال والمديونية لتقوية قدرة القطاع البنكي في التعامل مع الضغوطات االقتصادية والمالية، 
وتحسين إدارة المخاطر االستثمارية، وستكون مساىمتيا فعالة في تحقيق االستقرار المالي، ومن الطبيعي أن تتحرك 

، بغرض تحقيق 3البنوك التجارية الجزائرية العمومية والخاصة التخاذ إجراءات من شأنيا أن تنسجم مع معايير بازل
 .االستقرار المالي وزيادة معدالت النمو عمى المديين المتوسط والطويل

 انطبلقا مما تقدم نطرح السؤال الرئيس الموالي: إشكالية الدراسة: 
  لضمان تحقيق االستقرار المالي؟3ما درجة تكيف البنوك التجارية الجزائرية مع مقررات بازل

 لمعالجة إشكالية الدراسة قمنا بطرح األسئمة الفرعية الموالية: األسئمة الفرعية: 
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  كيف تستطيع البنوك التجارية الجزائرية تحقيق االستقرار المالي والحد من آثار األزمات المالية؟:1س
  في تحقيق االستقرار المالي بالبنوك التجارية الجزائرية؟3 ىل تسيم مقررات اتفاقية بازل:2س
 قصد تحقيق االستقرار 3لمقررات بازل (العمومية والخاصة) ما درجة تطبيق البنوك التجارية الجزائرية :3س

 المالي بيا؟
 قصد اإلجابة عمى األسئمة الفرعية السابقة، تم وضع فرضيات الدراسة التالية: فرضيات الدراسة: 

تمتمك البنوك التجارية الجزائرية آليات ووسائل تساعدىا عمى تحقيق االستقرار المالي وتجنب آثار : 1ف
 .األزمات المالية المحتممة

 .المالي بالبنوك التجارية الجزائرية االستقرار تحقيق  بنسبة كبيرة في3تسيم مقررات اتفاقية بازل: 2ف
 . بدرجة عالية بيدف تحقيق االستقرار المالي بيا3تطبق البنوك التجارية الجزائرية مقررات بازل: 3ف
 أىمية الدراسة : 

ىام في الحقل المالي الجزائري أال وىو تحقيق االستقرار  في كونيا تعالج موضوع الدراسة أىميتيا ىذه تستمد
، وكيف تستطيع البنوك التجارية الجزائرية التكيف 3المالي، وذلك بتسميط الضوء عمى أىم ما جاءت بو اتفاقية بازل

معيا من خبلل تثمين جيودىا في تجسيد ىذه االتفاقية، ومحاولة تطبيقيا في الحياة العممية بغية تحقيق االستقرار 
 .المالي والحد من تبعات وآثار األزمات المالية المحتممة عمى المنظومة البنكية في الجزائر

 ليذه الدراسة جممة من األىداف نوجزىا فيمايمي: أىداف الدراسة: 
 محاولة التعرف عمى أىم التعديبلت التي أدخمتيا لجنة بازل ومنو صدور االتفاقية الثالثة؛  -
 عمى القطاع البنكي العالمي، وذلك سعيا لتحقيق 3إبراز أىم التوصيات التي ألزمت بيا اتفاقية بازل -

 االستقرار المالي بيا؛
 ؛3التعرف عمى مستوى تطبيق البنوك التجارية الجزائرية لمقررات اتفاقية بازل -
 في تحقيق االستقرار المالي، ومنو الحد من تبعات األزمة 3اكتشاف الدور الذي تمعبو مقررات اتفاقية بازل -

 .المالية المحتممة
 لئلجابة عمى إشكالية الدراسة وقصد اختبار الفرضيات المطروحة، قمنا بتقسيم دراستنا إلى : تقسيمات الدراسة

 :ثبلثة محاور أساسية
 ماىية االستقرار المالي وأىم دعائم تحقيقو؛ -
  وتأثيرىا عمى االستقرار المالي؛3مقررات اتفاقية بازل  -
 .3دور البنوك التجارية الجزائرية في تحقيق االستقرار المالي عمى ضوء مقررات اتفاقية بازل -

 :ماىية االستقرار المالي وأىم دعائم تحقيقو .1
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أصبح الحفاظ عمى االستقرار المالي ىدفا متزايد األىمية في سياق صنع السياسات االقتصادية، حيث ال لقد 
 فيو يعمل باألساس عمى يزال تحميل االستقرار المالي حديث العيد مقارنة بتحميل االستقرار النقدي واالقتصادي الكمي،

 .تأىيل القطاع المالي الستيعاب وامتصاص األزمات المالية، والحد من احتماالت وقوعيا
 :المبادئ الرئيسية في تعريف االستقرار المالي. 1.1

 أن النظام المالي يكون في حالة من االستقرار 2005 سنة  "SCHINASI  Garryغاري شينازي"أكد الباحث 
حينما يكون قادرا عمى تسييل األداء االقتصادي وتشتيت االختبلالت المالية الداخمية، أو تمك التي تظير نتيجة 

، وضمن محاولتو لتعريف 1(67 :، ص2012، السبعاوي وآخرون مشتاق محمود)ألحداث سمبية غير متوقعة 
االستقرار المالي، قم نفس الباحث باقتراح المفاتيح األساسية والتي من شأنيا أن تساعد عمى وضع تعريف عممي 

 :2(17 :، ص2012/2013، ذىبي ريمة) المالي، والتي تتمثل فيمايمي رلبلستقرا
البنية التحتية، المؤسسات، : حيث يشمل مختمف مكونات النظام المالي وىي: االستقرار المالي كمفيوم واسع. 1.2.1

 . واألسواق، فتعثر أي مكون سوف يؤدي إلى زعزعة استقرار النظام ككل، وىذا ما يستدعي اتباع رؤية نظامية
ال يعني االستقرار المالي أن يحقق التمويل الكافي دوره في تخصيص : أنظمة الدفع فعالية نسيان عدم. 2.2.1

الموارد والمخاطر، وتعبئة االدخار، وتسييل تراكم الثروة والتنمية والنمو وحسب، بل ينبغي أيضا توفر الكفاءة في 
 . أنظمة الدفع

ال يعني مفيوم االستقرار المالي فقط غياب أو حدوث األزمة المالية الفعمية، : دور انضباط السوق المحمية 3.2.1.
نما يعني أيضا أن يكون النظام المالي قادرا عمى احتواء مثل ىذه االضطرابات، وىذا قبل أن تشكل ىذه األخيرة  وا 

 .تيديدا لمنظام المالي في حد ذاتو أو أن تنتقل لتمس مختمف عممياتو االقتصادية
أي ينبغي تحميل االستقرار المالي تبعا لمخسائر المحتممة عمى االقتصاد : التأثير عمى االقتصاد الحقيقي. 4.2.1
 .الحقيقي
يمثل تحميل االستقرار المالي ظاىرة مستمرة، لذا ال ينبغي ربط االستقرار بالسكون أو : أن يكون ديناميكي. 5.2.1
 .الجمود
 :مفيوم االستقرار المالي. 2.1

 : توجد عدة تعاريف لبلستقرار المالي نذكر منيا مايمي
 ىو الحرص عمى دخول عناصر النظام المالي في سمسمة من االختبلالت الدورية التي تيدد الفعالية "

دارة المخاطر  االقتصادية، ألن االستقرار المالي ىو شرط ضروري ضمن الميكانيزمات االقتصادية بغرض تقييم، وا 
 ".3(72 :، ص2010، الحبيب زواوي)المالية من أجل تعظيم الفعالية االقتصادية 
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ىو قدرة البنك عمى مواجية أية اضطرابات قد تحدث في البيئة الخارجية لمبنك، وليذا فإنو يكون قادرا عمى " 
دون ، تحسين توفيق ىوزان)القيام بعممية التوسط بين وحدات العجز والفائض المالي، وتوزيع المخاطر بطريقة مرضية 

 ".4(540 :، صسنة نشر
 ىو تجنب وقوع األزمات المالية، ألن األزمة المالية ىي فقدان الثقة في عممة البمد أو أصولو المالية األخرى، "

، 2012، مشتاق محمود السبعاوي وآخرون)مما يتسبب في سحب المستثمرين لرؤوس أمواليم من ذلك البمد 
 ".5(68:ص

 ىو العمل عمى التأكد من قوة وسبلمة عمل جميع مكونات النظام المالي، مما ينضوي عمى غياب التشنجات "
  ".6(72 :، ص2008، أحمد ميدي بموافي)والتوترات في ىذا الجياز، بما ينعكس سمبا عمى االقتصاد 

حالة مستقرة يؤدي فييا النظام المالي وظائفو الرئيسية بكفاءة، "يعرفو البنك المركزي األلماني عمى أنو 
كتخصيص الموارد وتوزيع المخاطر، فضبل عن تسوية المدفوعات، ويكون قادرا عمى أدائيا حتى في حالة الصدمات، 

". 7(8 :، ص2016 قدي،عبد المجيد العرابي، مصطفى )وأوضاع اإلجياد أو قرارات التغيير الييكمي العميق 
من خبلل التعاريف السابقة نستنتج أن االستقرار المالي يعتبر شرط ضروري ضمن اآلليات والميكانيزمات 

دارة المخاطر المالية بطريقة مرضية،االقتصادية لممؤسسات المالية والبنكية  وذلك قصد تعظيم ، ييدف إلى تقييم وا 
.  حيث يسمح لمبنك من مواجية مختمف التغيرات واالضطرابات قد تحدث في بيئتو الخارجية،الفعالية االقتصادية

كما يسمح تحقيق االستقرار المالي من تجنب وقوع في األزمات المالية، وتنمية الثقة في عممة البمد أو أصولو 
المالية لدى المستثمرين، حيث يؤدي وظائفو األساسية بكفاءة وفعالية، ويكون قادرا عمى أدائيا في حالة الصدمات 

. المالية، وقرارات التغيير الييكمي العميق
تحديد القيمة  :كما يتم قياس االستقرار المالي في المؤسسات البنكية من خبلل عدة نماذج ومؤشرات من أىميا

ايدوارد " لمباحث  Z-Scoreنموذج ، وStress Testاإلجياد ات اختبار، و Value at Risk (VAR)المعرضة لممخاطر
 ت حاالودراسة المؤسسات البنكيةقياس الستقرار  فضلاألخير أيعتبر النموذج ، حيث  "ALTMAN Edwardألتمان 

عبد الكريم ، حسن بمقاسم غصان) سيولةالكل اك لمشومدى مواجية البن األخرى  المؤشرات بينما تقيسعسار مالي،اإل
 .8(8 :، ص دون سنة نشر،أحمد قندوز

نسيمة حاج ) يمكن إدراك أىمية تحقيق االستقرار المالي من خبلل مايمي :أىمية تحقيق االستقرار المالي. 3.1
 :9(94-93 :صص ، 2014/2015، موسى
أن االضطرابات المالية تقف عمى رأس المخاطر التي تيدد استقرار االقتصاد العالمي، حيث أشار تقرير منتدى - 

، أن األنظمة المالية المضطربة 2008 حامبل عنوان المخاطر العالمية لسنة 2008االقتصاد العالمي في جانفي 
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، تمثل تحديا كبيرا يؤثر عمى 2007وخاصة أزمة الرىن العقاري التي تفاقمت في أمريكا في منتصف وأواخر سنة 
استقرار االقتصاد العالمي، ليذا فقد طالب التقرير بزيادة التدخل في أسواق المال لتقميل حدة المخاطر وتحسين 

 حوكمة النظام المالي العالمي، وذلك من خبلل شبكة من المسؤولين إلدارة المخاطر؛
انتشار االضطرابات المالية عمى نطاق واسع عمى مستوى االقتصاديات المحمية والعالمية، فاالىتزازات المالية - 

 تحدث تأثيرا متزايدا عمى كافة قنوات االئتمان البنكية وغير البنكية في االقتصاديات المتقدمة؛
تعتبر نتائج االضطرابات المالية كارثية عمى جميع األصعدة السياسية واالجتماعية وممتدة لسنوات بعد حدوثيا، - 

فعمى سبيل المثال نذكر األزمة اآلسيوية وأزمة مصارف اليابان في نياية الثمانينات ومطمع التسعينات، ثم األزمة 
، والتي أدت إلى تعثر بيت إخبلص لمتمويل اإلسبلمي وعشرة 2002 و2001المالية التي أصابت تركيا سنتي 

 . من حجم الناتج المحمي اإلجمالي%30.5بنوك تقميدية من بينيا ثمانية ممموكة لمدولة، بخسارة إجمالية قدرت بـ 
 :أىم دعائم تحقيق االستقرار المالي. 4.1

أصدر كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي دليبل حول برنامج تقييم القطاع المالي، الذي يحاول تحقيق 
تحميل متكامل لقضايا االستقرار والتنمية، وذلك باستخدام مجموعة واسعة من األدوات التحميمية والتقنية والتي يبينيا 

 :الشكل الموالي
 (Datuk seri panglima, Andrew Sheng, 2007, p: 12) 10دعائم االستقرار المالي: (1)الشكل رقم 

 
 
 
 

 
 
، 2014/2015، أميرة بن مخموف)بناء عمى الشكل السابق، تتمثل دعائم تحقيق االستقرار المالي فيمايمي         

 :11(173-170 :صص 

يتطمب الحفاظ عمى االستقرار المالي أو استعادتو في تعزيز السياسات االقتصادية : مؤشرات الحيطة الكمية. 1.4.1
الكمية والييكمية المناسبة، حيث تتأثر مؤسسات االئتمان بالتغيرات التي قد تطرأ عمى االقتصاد الكمي في البيئة التي 
تعمل بيا، وذلك لوجود عبلقة مترابطة بين االستقرار المالي واالستقرار االقتصادي، حيث أن انضباط أحداىما يعتبر 

 .فرصة لآلخر مشمولة بسياسات نقدية ومالية جيدة، مع تخصيص شفاف لمموارد المالية

 دعائم االستقرار المالي

مؤشرات الحيطة 
 الكمية

الشروط الرقابية 
 والقانونية

شروط السوق 
 والبنية التحتية



                                                           جامعة املدية                                                                                                                               

انعكاسات ثكيف املؤسسات املااية مع مؤشرات املالءة على الاسلترار املاول فل ااجزائر،  : اململلتق ااعمللم ااددول االامم  حو 

  2018 أكلحبر 24/25يحمم 
 

338 
 

E-mail :Col.isstf@univ-medea.dz     

 Site :  www.univ-medea.dz/ar/ldld 
  

 المدية-كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير

Tel/Fax : 00213.25.78.52.96 

 

، 2014، تقرير االستقرار المالي العالمي)ىذا وتعتمد تدابير سبلمة الحيطة الكمية عمى ثبلث خطوات رئيسية 
 :12(4:ص

 أن تتوفر لصناع السياسات البيانات البلزمة لمراقبة تراكم المخاطر عمى االستقرار المالي؛ -
أن يتم اتخاذ االستعدادات البلزمة لضمان امتبلكيم السمطة القانونية والقدرة التحميمية الضروريين الستخدام  -

 أدوات السياسة االحترازية الكمية التي قد تنشأ الحاجة إلييا؛
أن يكون لدى صناع السياسات تكميف واضح يخول ليم التحرك عند الحاجة، وال يقل عن ذلك أىمية أن تكون  -

 .لدييم شجاعة التحرك لمواجية المستجدات، حتى وان كانت التدابير المطموبة ال تحظى بالشعبية
 :وتتمثل ىذه الشروط فيمايمي: الشروط الرقابية والقانونية. 2.4.1
دارة المخاطر؛ -  ضبط ومراقبة النظام المالي عمى المستويين الجزئي والكمي، وذلك بيدف تسيير وا 
 إدارة األزمات المالية والمصرفية بفعالية؛ -
مثل حماية الزبائن والتنافسية )األخذ بعين االعتبار السياستين النقدية والمالية، وباقي السياسات األخرى  -

 .، و متغيرات االقتصاد المحمي واإلقميمي والعالمي(والمعايير المحاسبية
 :وتتمثل ىذه الشروط فيمايمي: الشروط المتعمقة بالسوق وبالبنية التحتية. 3.4.1
 البنية التحتية القانونية لمتمويل، بما في ذلك نظام اإلعسار وحقوق الدائن وشبكات األمان المالية؛ -
نظام البنية التحتية لمسيولة، بما في ذلك العمميات النقدية والصرف، المدفوعات ونظم تسوية األوراق المالية،  -

 والتبادل وأسواق األوراق المالية؛
الشفافية، والبنية التحتية لممعمومات، بما في ذلك شفافية السياسية المالية والنقدية، حوكمة المؤسسات، إطار  -

 .المحاسبة والتدقيق، تقارير نظام االئتمان

 : وتأثيرىا عمى االستقرار المالي3مقررات اتفاقية بازل. 2

 من تحقيق استقرار النظام المالي وحدوث األزمة المالية 2 نتيجة عدم تمكن اتفاقية بازل3      جاءت مقررات بازل
، حيث خرجت بتوصيات ىامة ألزمت المؤسسات البنكية بتطبيقيا سعيا وضمانا منيا لتحقيق االستقرار 2008العالمية 

 .المالي وتحقيق السبلمة المالية
 : وأىم المقترحات التمييدية التي جاءت بيا3نشأة بازل . 1.2

 وذلك تحت إشراف بنك التسويات الدولية بمدينة بازل 1974تأسست لجنة بازل لمرقابة المصرفية سنة 
السويسرية، نتيجة تفاقم المديونية لدى البمدان النامية، وتزايد حجم الديون المشكوك في تحصيميا، حيث ضمت المجنة 
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 لمبنوك المركزية لتمك الدول، أىميا 1988أىم عشرة دول صناعية متقدمة في العالم، وخرجت بتوصيات ممزمة سنة 
. 13(2-1 :صص ، دون سنة نشر،  سفيان أبحري،رشيد دريس)وضع معيار موحد لكفاية رأس المال 

بعد األزمة المالية التي شيدتيا بمدان العالم والتي كانت البنوك والمؤسسات المالية المسبب الرئيسي فييا، كان 
البد من إعادة النظر في القوانين والقواعد الدولية التي تنظم عمل المؤسسات البنكية، فقامت لجنة بازل بدراسة مقررات 

عادة تنظيميا لتغطية مختمف العوامل التي أدت إلى ىذه األزمة المالية، فخرجت 2لجنة بازل  وذلك بيدف تعديميا وا 
 .14(2018، فبلح كوكش) 3لجنة بازل بمقررات جديدة أطمق عمييا بازل 

، والتي تضم مجموعة من 12/9/2010 في 3حيث تولدت اتفاقية إصبلحية تحت عنوان مقررات بازل
اإلجراءات والمعايير الجديدة التي تم استنباطيا من الدروس المستخمصة من األزمة المالية العالمية، وسيتم تطبيقيا 

، 2عمى بازل وجوىرية واسعة تعديبلت ، وقد قامت المجنة بإجراء2019بالتدريج عمى أفق زمني يمتد حتى بداية سنة 
عرفت  والتي مستقببل بو المؤسسات المالية والبنكية االلتزام عمى يتوجب ما شكمت جديدة ومعايير قواعد بإصدار تمثمت

الحوكمة  الضغط، مبادئ اختبارات السيولة، واحتياطي رأس المال قواعد مثل أساسية، أمورا تناولت وقد ،3باسم بازل
، وسنحاول في ىذا 15(167 :، ص2016/2017، مريم زايدي)بيا  والتعويضات المكافآت في المصارف ونظم

 :16(116-114 :صص ، 2013/2014، حياة نجار)اإلطار التعرف عمى أىم ىذه المقترحات 
وفقا لمنصوص التي صدرت من طرف لجنة بازل، والتي : 3المتطمبات الدنيا لرأس المال وفق اتفاقية بازل. 1.1.2

تعتبر المرجعية الرئيسية ليذه االتفاقية، فإن أىم المستجدات التي جاءت بيا فيما يخص المتطمبات الدنيا لرأس المال 
: تتمثل في رفع كمية ونوعية األموال الخاصة، وتدعيم الصبلبة المالية لمبنوك، والجدول الموالي يوضح ذلك

 317متطمبات رأس المال ورأس مال التحوط حسب اتفاقية بازل :(1)الجدول رقم 
  Ozkan. C., 2015, p: 11)  و 175: ، ص2016/2017، زايدي مريم(

حقوق المساىمين بعد  البيان
 (األسيم العادية)الخصومات 

الشريحة األولى 
 من رأس المال

 رأس المال اإلجمالي

 %8 %6 %4,5 الحد األدنى
 ___ ___ %2,5 رأس مال التحوط

 %10,5 %8,5 %7 رأسمال التحوط+ الحد األدنى 
 ___ ___ 0_%2,5 المعاكس لمدورة االقتصادية

 بدال من %10,5ىو  3 يصبح معدل كفاية رأس المال حسب اتفاقية بازلبناء عمى معطيات الجدول السابق،
: بناء عمى المعادلة التاليةوتحسب ،  8%

الشريحة الثانية  + (رأس المال المساند+ رأس المال األساسي  )                        الشريحة األولى 
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 % 10,5  ≥________________________________________________= نسبة كفاية رأس المال 
 مخاطر التشغيل+ مخاطر السوق + مخاطر االئتمان                             

 في جانب المخاطر في 3تمثمت أىم التعديبلت التي جاءت بيا بازل  حيث: توسيع وتعزيز تغطية المخاطر. 2.1.2
دخال نسبة الرافعة المالية، وتعزيز سيولة لدى المؤسسات البنكية  .توسيع مفيوم المخاطر، وا 

 وذلك من خبلل إدراج تعديبلت مست عمى وجو الخصوص مبادئ عممية المراجعة :إدارة ومراقبة المخاطر. 3.1.2
، وذلك بيدف معالجة األخطاء المسجمة في ممارسات 3الرقابية المنصوص عمييا في الدعامة الثانية من مقررات بازل

 .إدارة المخاطر بالبنوك، والتي تم اكتشافيا خبلل األزمة المالية العالمية األخيرة
دارة المخاطر 3تعتبر مقررات بازل  مجموعة من اإلصبلحات الشاممة التي تيدف إلى تحسين األنظمة والرقابة وا 

لمقطاع البنكي عمى مستوى بمدان العالم، وتحسين قدراتو لموقوف أمام الظروف االقتصادية الصعبة، حيث طورت ىذا 
المعيار الدولي الجديد حول كفاية رؤوس أموال البنوك وسيولتيا لجنة بازل استجابة لمثغرات في التشريعات المالية 

، والتي تمثمت في شح السيولة وضعف معايير منح 2008 و2007والدروس التي أفرزتيا األزمة المالية لسنتي 
االئتمان، وتأثر وضع البنوك بتراكم المخاطر نتيجة الرتفاع ديونيا وضعف رؤوس أمواليا، باإلضافة إلى عدم مناسبة 

 .18(116 :، ص2014، أنس ىشام الممموك)حواجز السيولة 
 من خبلل التعديبلت التي قامت بيا، والتي تعمل عمى إبقاء وتقوية قابمية مكونات 3تظير أىمية اتفاقية بازل

رأس المال عمى امتصاص الخسائر، كما أن القواعد الجديدة تقمص من قدرة البنك عمى اإلقراض، لكنيا تجعل النظام 
بأكممو أكثر أمنا ألنيا ستوفر حماية أكبر ضد اإلفبلس، وبالتالي ستتمكن البنوك من تحمل الصدمات من دون أن 

 .19(225 :، ص2014، زىية توام)تنيار 
، حيث 3لبازل واسع إطار  عمى2009بازل في سبتمبر  لجنة في الرقابة ىيئة اتفقت: 3مرتكزات اتفاقية بازل. 2.2

عمى  لجنة بازل لرد أساسا االستشارية الوثائق ىذه شكمت وقد ، 2009ديسمبر في قامت بوضع مقترحات ممموسة
مريم )لمعمل المصرفي  التنظيمي الييكل لتعزيز العالمية المبادرات من وجزء ،2008لسنة  العالمية المالية األزمة
عبد ) في النقاط التالية 3، وقد تمثمت أىم المرتكزات التي قامت عمييا لجنة بازل20(168 :، ص2016/2017، زايدي

 :21(110 :، ص2015،  زىير غراية،القادر بريش
، وأضيف إليو ىامش احتياطي آخر %4.5 إلى 2رفع الحد األدنى لنسبة رأس المال االحتياطي أو األولي من  -

 من األصول والتعيدات البنكية الستخدامو في مواجية األزمات، مما يجعل %2.5يتكون من أسيم عادية نسبتو 
 ؛%7المجموع يصل إلى نسبة 

، وبإضافة احتياطي األزمات يصبح %8الحفاظ عمى الحد األدنى اإلجمالي لرأس المال كما في السابق وىو  -
 ؛%10.5الحد اإلجمالي األدنى المطموب مع ىذا االحتياطي ىو 
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تدبير رساميل إضافية لموفاء بيذه المتطمبات، إال أن الواقع العممي أثبت أن البنوك المركزية في الكثير من  -
 البمدان العربية تمكنت من فرض نسب مرتفعة لكفاية رأس المال عمى البنوك؛

 إلى زيادة الرسممة المطموبة تجاه عمميات التوريق وغيرىا من 3بادرت لجنة بازل منذ طرح مسودة مشروع بازل -
األدوات المركبة، وىي العممية التي ورطت الكثير من البنوك في األزمة المالية العالمية األخيرة، حيث تعتبر البنوك 

 .اإلسبلمية في منأى عن ىذا ألنيا ال تتعامل بالمتاجرة في الديون أو ما يعرف بالتوريق
 :كما اقترحت االتفاقية الجديدة اعتماد نسبتين في ىذا المجال -
األول في المدى القصير وتعرف بنسبة تغطية السيولة، وتحسب بنسبة األصول ذات السيولة المرتفعة التي  - أ

  يوما من التدفقات النقدية لديو، وذلك لمواجية احتياجاتو من السيولة ذاتيا؛30يحتفظ بيا البنك إلى حجم 
الثاني لقياس السيولة البنيوية في المديين المتوسط والطويل، واليدف منيا توفير موارد سيولة مستقرة لمبنك،  - ب

 .حيث لن تجد البنوك اإلسبلمية صعوبة في استيفاء ىذه المتطمبات ألن معظميا يعاني من فائض في السيولة
 :22(85 :، ص2015،  سارة بركات،فاتح دبمة) إلى تحقيق مايمي 3ىذا وتيدف اتفاقية بازل

  تحسين قدرة البنوك عمى امتصاص الصدمات التي تنشأ عند حدوث األزمات المالية واالقتصادية، وتقميل
 خطر انتقال اآلثار من القطاع المالي إلى االقتصاد الحقيقي؛

 ترسخ بشكل أساسي المعايير العالمية الخاصة برأس المال؛ 
 ضمان االستقرار والنمو المالي عمى المدى الطويل؛ 
 تعزيز إدارة المخاطر والحوكمة، وتقوية قدرة المؤسسات البنكية عمى اتباع معيار الشفافية واإلفصاح. 

 : لتحقيق االستقرار المالي3أىم محاور اتفاقية بازل. 3.2
 في شكل محاور أساسية، تأمل من خبلليا المجنة محاولة التأثير اإليجابي عمى النظام 3جاءت اتفاقية بازل

 من خمسة محاور أساسية 3البنكي العالمي، ومعالجة الثغرات الموجودة في االتفاقية الثانية، حيث تتكون اتفاقية بازل
 :23(456-455 :صص ، 2013 ،زبير عياش)ىدفيا األساسي تحقيق االستقرار المالي وتتمثل فيمايمي 

 يتضمن ىذا المحور تحسين نوعية وبنية وشفافية قاعدة رساميل البنوك، حيث يجعل من رأس :المحور األول. 1.3.2
المال األساسي مقتصرا عمى رأس المال المكتتب بو من جية وعمى األرباح غير الموزعة من جية أخرى، مضافا إلييا 
أدوات رأس المال غير المشروطة لعوائد وغير المقيدة بتاريخ استحقاق، أي األدوات القادرة عمى استيعاب الخسائر فور 
حدوثيا، أما رأس المال السائد فقد يقتصر بدوره عمى أدوات رأس المال المقيدة لخمس سنوات عمى األقل والقابمة لتحمل 

 .الخسائر قبل الودائع، أو قبل أي مطموبات لمغير عمى البنك
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 تشدد مقترحات لجنة بازل عمى تغطية مخاطر الجيات المقترضة المقابمة والناشئة عن :الثاني المحور. 2.3.2
العمميات في المشتقات المالية، وتمويل سندات الدين من خبلل فرض متطمبات رأسمال إضافية لممخاطر المذكورة، 

 .وكذلك تغطية الخسائر الناتجة عن إعادة تقييم األصول المالية عمى ضوء تقمبات أسعارىا في السوق
تدخل لجنة بازل نسبة جديدة ىي نسبة الرفع المالي، وىي تيدف لوضع حد أقصى لتزايد : المحور الثالث. 3.3.2

نسبة الديون في النظام البنكي، كما أن المخاطر التي ال تسند إلى نسبة الرفع المالي تستكمل متطمبات رأس المال 
عمى أساس المخاطر، وىي تقدم ضمانات إضافية في وجو نماذج المخاطر ومعايير الخطأ، وتعمل كمعيار إضافي 

 .موثوق لمتطمبات المخاطر األساسية
ييدف ىذا المحور إلى الحد من اتباع البنوك لسياسات إقراض مواكبة أكثر مما يجب، فتزيد : المحور الرابع. 4.3.2

من التمويل المفرط لؤلنشطة االقتصادية في مرحمة النمو واالزدىار، وتمتنع أيام الركود االقتصادي عن اإلقراض، 
 .فتعمق بذلك من الركود االقتصادي وتطيل مداه الزمني

ييتم ىذا المحور بمسألة السيولة، والتي تبين أثناء األزمة المالية العالمية األخيرة مدى : المحور الخامس. 5.3.2
 .أىميتيا لعمل النظام المالي واألسواق بكامميا، حيث من الواضح أن لجنة بازل ترغب في بمورة معيار عالمي لمسيولة

  :3 مراحل االنتقال لمنظام الجديد بازل4.2.
، عمى أن يبدأ 3 لتطبيق المعايير المقترحة في بازل2019منحت لجنة بازل المؤسسات البنكية حتى سنة 

، ثم 2015 بحمول سنة %4,5، كما ألزمتيا برفع أموال االحتياط إلى نسبة 2013التطبيق تدريجيا مع بداية سنة 
 :، ص2017 ، مجدوب بحوصي،عمار عريس) 2019 بحمول سنة %7 لتصبح %2,5رفعيا بنسبة إضافية تبمغ 

 :(2019-2013) عمى مدى الفترة 3، والجدول الموالي يوضح مراحل االنتقال إلى النظام الجديد بازل24(108
 (Abdulah. h, 2011, p: 16) 325مراحل االنتقال إلى النظام الجديد بازل :(2) رقم الجدول

 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 البيان
الحد األدنى لنسبة رأس المال 

 من حقوق المساىمين
3,5% 4% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 

 %2,5 %1,88 %1,25 %0,625 __ __ __ رأس مال التحوط
الحد األدنى لحقوق المساىمين 

 رأس مال التحوط+ 
3,5% 4% 4,5% 5,125% 5,75% 6,375% 7% 

الحد األدنى لرأس المال من 
 الفئة األولى

4,5% 5,5% 6% 6% 6% 6% 6% 

الحد األدنى من إجمالي رأس 
 المال

8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 
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الحد األدنى من إجمالي رأس 
 رأس مال التحوط+ المال 

8% 8% 8% 8,625% 9,25% 9,875% 10,5% 

 :3دور البنوك التجارية الجزائرية في تحقيق االستقرار المالي عمى ضوء مقررات اتفاقية بازل. 3
تتميز المنظومة البنكية الجزائرية بسيطرة البنوك التجارية العمومية عمييا رغم وجود تراخيص عمل البنوك 

 ولكن في وقت متأخر، وعند 2 وبازل 1التجارية الخاصة، حيث عمل النظام البنكي الجزائري عمى تطبيق اتفاقية بازل 
 3، اجتيدت البنوك التجارية الجزائرية لتييئة األرضية المناسبة لتطبيق اتفاقية بازل3اتجاه النظرة الدولية التفاقية بازل

. وااللتزام بمعاييرىا بيدف تحقيق االستقرار المالي وتفادي الوقوع في األزمات المالية
 :التحديات التي تواجو تحقيق االستقرار المالي. 1.3

يواجو تحقيق االستقرار المالي جممة من التحديات، منيا ما ىو متعمق بطبيعة عمل مكونات القطاع المالي، 
ومنيا ما يرتبط بالبيئة الخارجية التي يعمل في إطارىا القطاع المالي، وفيمايمي أىم التحديات التي تواجو تحقيق 

 :26(22-20 :صص ، 2014، أحمد شفيق الشاذلي)االستقرار المالي 
 يعتبر غياب الشفافية من بين أىم األسباب وراء العديد من األزمات المالية، وذلك نتيجة :تراجع الشفافية. 1.1.3

عدم توفر المعمومات البلزمة التخاذ القرار االستثماري السميم، والعدالة والموضوعية في تسعير األصول، والحد من 
التأثيرات السمبية لمممارسات غير المشروعة من جانب المسؤولين بالمؤسسات، وىذا في ضوء ما يتاح ليم من 

معمومات ال تتاح لممستثمرين اآلخرين، بما يسيم في التشابك بين مختمف األنشطة االقتصادية وفي جعل النظم المالية 
 .أكثر عرضة لعدوى األزمات المالية واالقتصادية

 أدت زيادة درجة التوسع والتعقيد بالنظام المالي إلى صعوبة مواكبة :زيادة درجة توسع وتعقيد النظام المالي. 2.1.3
التطورات في أسعار األصول المالية المتداولة، وخاصة في ظل التوسع الكبير في حجم ىذه األصول في العديد من 
االقتصاديات المتقدمة، ليشكل أكثر من ضعف إجمالي الناتج المحمي السنوي في بعض األحيان، وعمى الرغم من أن 
ىذا التطور في األدوات واآلليات المالية قد أدى إلى تعزيز الكفاءة االقتصادية وعزز من عمق النظم المالية، إال أنيا 
أسفرت عن نشأة أنواع جديدة من المخاطر التي مثمت تحديا أمام تحقيق االستقرار المالي، وىذا في ضوء تسارع وتيرة 

. حدوثيا وتغيرىا، وبما يصعب معو متابعتيا وقياسيا
 عمى الرغم من الجوانب اإليجابية لديناميكية األسواق، إال أن :زيادة مستويات تطور ديناميكية األسواق. 3.1.3

الجانب السمبي والذي ال يزال يمثل تحديا في سبيل تحقيق االستقرار المالي يتمثل في سرعة انتقال المشكبلت من سوق 
مضطربة لسوق آخر بسرعة كبيرة، وذلك في ظل عولمة االقتصاد وتحول العالم لقرية صغيرة، واالنفتاح الذي شيدتو 

 .العديد من األسواق المالية المحمية عمى األسواق العالمية
 تقوم الحكومات بضخ السيولة في السوق، ويسيم توقع المؤسسات المالية ليذه اإلجراءات :المخاطر المعنوية. 4.1.3

بصورة شبو مؤكدة في إضعاف االنضباط المالي لدى تمك المؤسسات وعدم فعالية آليات السوق، وتراجع الحافز لدى 
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المشاركين في األسواق وعمى توخي الحذر في معامبلتيم، وىو ما يمثل تحديا كبيرا، حيث تتضاءل قدرة الحكومات 
عمى االستمرار في تقديم الدعم لممؤسسات عند حدوث األزمات لفترات طويمة، وتتوقف ىذه الفترة عمى حجم األزمة 

ذا لم تتوفر لدى المؤسسات القدرة الذاتية لمواجية األزمات والحد من تداعياتيا فإن ذلك ينذر بكارثة عمى  وتداعياتيا، وا 
 . مستوى االقتصاد ككل

 قد توجد فجوة تكنولوجية ومعرفية بين المؤسسات أو األسواق وبين الجيات :الفجوة التكنولوجية والمعرفية. 5.1.3
الرقابية واإلشرافية، كما أن االستثمارات الخارجية الداخمة غالبا ما تترافق مع تطور ىائل لمتكنولوجيا الحديثة والوسائل 

المعرفية، وقد تنعكس الفجوة التكنولوجية من حيث األدوات المستخدمة أو المعامبلت التي قد ال تكون موجودة في 
.  النظم المالية المستقبمة لتمك االستثمارات، وفي عدم قدرة الجيات اإلشرافية والرقابية عمى القيام بدورىا بكفاءة وفعالية

:   عمى المؤسسات البنكية3اآلثار المتوقعة لتطبيق بازل. 2.3
حياة )تحمل ىذه االتفاقية العديد من اآلثار والتحديات المتوقعة عمى المؤسسات البنكية، يمكن إجماليا فيمايمي 

 :27(285 :، ص2013 ،نجار
، إال أنيا تحمل الكثير من التعقيد 2018رغم أن نصوص االتفاقية غير نيائية وقابمة لمتغيير حتى نياية سنة  -

في كيفية تطبيقيا أو في طبيعة التعديبلت في حد ذاتيا، ولذا فعمى المؤسسات البنكية وخاصة تمك التي لم تطبق 
، سوف تجد صعوبة في استيعابيا والتعود عمييا، وعميو ستكون ىناك مسؤولية إضافية عمييا في عقد 2اتفاقية بازل

 دورات تدريبية؛
دراج مخاطر جديدة عمى تخفيض  - سيعمل التعريف الجديد لرأس المال ورفع ترجيح بعض أنواع المخاطر وا 

نسبة كفاية رأس المال، وىو ما يجعل البنوك تبحث عن مصادر جديدة لرأس المال، وذلك سواء باالقتطاع من 
 األرباح أو عدم توزيعيا، وبالتالي تنخفض ربحية السيم مما ينعكس سمبا عمى قيمة أسيم البنك في األسواق المالية؛

االلتزام بمعايير السيولة الجديدة سيجعل البنوك تحتفظ بمخزون إضافي من األصول عالية السيولة، مما يعني  -
 انخفاض في توظيفاتيا؛

سوف يؤدي االلتزام بالرافعة المالية المفروضة إلى تراجع نسبة اإلقراض في البنوك، مما يؤثر سمبا عمى  -
ربحيتيا ويحرم النشاط االقتصادي من التمويل، كما أنيا تسعى لتعويض نشاط اإلقراض برفع معدل الفائدة، وبالتالي 

 يبحث العمبلء عن مصادر تمويل أخرى كاألسواق المالية؛
الحد من تعامبلت البنوك فيما بينيا لمتقميل من انتقال األزمات المالية، كما يؤدي إلى تراجع تعامميا بالمشتقات  -

عادة التوريق؛ وذلك نظرا لمقيود التي فرضت  في األسواق المالية المنظمة وغير المنظمة، ومن عمميات التوريق وا 
 .عمى نشاطيا في ىذه المجاالت
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 في تفاقم األزمة لدى المؤسسات المالية الكبرى مما يؤدي ببعضيا إلى االنييار، بينما 3قد تتسبب معايير بازل
تكافح الحكومات من أجل إنقاذ المؤسسات المالية من األزمة المالية، وىذا حسب تقرير صادر عن صندوق النقد 

 سوف تزيد من الدافعية لدى الكثير من المؤسسات المالية من أجل 3، والذي حذر من أن معايير بازلFMIالدولي 
التحايل عمى أطر العمل الطبيعية بيا في األنظمة البنكية، وحذر بميجة واضحة من أن إلزام البنوك برفع رؤوس 

 .28(64-63 :صص ، 2015/2016 ،حمزة عمي سعيد)أمواليا قد يضع النمو في وضع حرج 
 سوف تحد من قدرة المؤسسات البنكية عمى تمويل المشاريع التنموية، وىذا بعد فرضيا 3كما أن معايير بازل

قيودا عمى السيولة النقدية التي ستؤدي إلى حدوث نوع من التشدد االئتماني، وعدم قدرة البنوك عمى تمويل المشاريع 
التنموية الضخمة، إلى جانب أن تطبيق ىذه المعايير سيؤدي إلى زيادة تكمفة القروض الممنوحة لمقطاعات أو األنشطة 

 سيجعل من اقتصاديات الدول النامية تعاني، وسيضع البنوك في وضعية ال 3االقتصادية، حيث أن تطبيق نظام بازل
تسمح ليا بالمشاركة والمساىمة في تمويل التنمية األساسية الضرورية لبمدانيا، وبالتالي انعكاساتيا عمى تحقيق النمو، 

 سيؤدي إلى انخفاض نمو الناتج المحمي اإلجمالي 3حيث تشير تقديرات منظمة التعاون والتنمية أن تنفيذ اتفاقية بازل
 .29(21 :، ص2013 ، فاطمة رحال،صالح مفتاح) في المائة تقريبا 1,15 إلى 1,05السنوي بمقدار 

 :3أىم اإلجراءات المتخذة من قبل بنك الجزائر في إطار تطبيق مقررات لجنة بازل. 3.3
، مما ساىم في حماية الجياز البنكي وتحصين 2تعتبر الجزائر من بين الدول التي حاولت تطبيق مقررات بازل

البنوك التجارية الجزائرية من آثار األزمة المالية الحاصمة في مجال معايير الرقابة الدولية، كما قامت بعدة خطوات في 
 :، وتتمثل فيمايمي3سبيل تييئة األرضية المناسبة لتطبيق بازل

 28/11/2011: ، المؤرخ في08-11:  رقمإصدار نظام الرقابة الداخمية لمبنوك والمؤسسات المالية. 1.3.3
 :، وأىم ما جاء بو4/11/2002: ، المؤرخ في03-02: ، والذي يمغي أحكام النظام رقم30(2012 ،الجريدة الرسمية)

 منو عمى أن الرقابة الداخمية لمبنوك تتشكل من مجموع 3 نصت المادة :لمبنوك الداخمية الرقابة تعريف - أ
العمميات والمناىج واإلجراءات التي تيدف عمى وجو الخصوص في التحكم في النشاطات والسير الجيد لمعمميات 
الداخمية، واألخذ بجميع المخاطر بما فييا المخاطر التشغيمية، واحترام اإلجراءات الداخمية والمطابقة مع األنظمة 

 والقوانين، الشفافية ومتابعة العمميات البنكية وموثوقيتيا، والحفاظ عمى األصول واالستعمال الفعال لمموارد؛
حيث لم يقتصر األمر فقط عمى المخاطر المعروفة، بل أدمج مخاطر السيولة، : المخاطر قاعدة  توسيع - ب

 .الخ..المخاطر ما بين البنوك، مخاطر األطراف المقابمة في عمميات منح القروض، 
تماشيا مع تداعيات األزمة المالية وبغية تعزيز صبلبة النظام البنكي الجزائري، : رفع الحد األدنى لرأس المال. 2.3.3

 10، والقاضي برفع الحد األدنى لرأس مال البنوك إلى 23/12/2008: ، الصادر في04-8: تم إصدار التنظيم رقم
 . مميار دج3,5مميار دج، والمؤسسات المالية إلى 
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 24/5/2011: ، المؤرخ في04-11: عمل بنك الجزائر عمى إصدار النظام رقم: فرض نسبة السيولة. 3.3.3
، والمتضمن قياس وتعريف وتسيير ورقابة خطر السيولة، حيث نصت المادة الثالثة منو 31(2011 ،الجريدة الرسمية)
عمى أن البنوك والمؤسسات المالية ممزمة باحترام النسبة بين مجموع األصول المتوفرة والممكن تحقيقيا عمى المدى "

القصير، وبين التزامات التمويل المستممة من البنوك ومجموع االستحقاقات تحت الطمب عمى المدى القصير 
. %100، وتسمى ىذه النسبة بالمعامل األدنى لمسيولة، حيث يجب أن تكون أكبر من "وااللتزامات المقدمة

وحسب المادة الرابعة منو فالبنوك ممزمة بتبميغ ىذه النسبة لبنك الجزائر في نياية كل ثبلثي، وذلك ابتداء من 
، والتي تشرح 21/12/2011: ، الصادرة في2011-07: ، كما جاء في المادة الثامنة من التعميمة رقم31/1/2012

مكانية  في كيفية ىذه النسبة، وبينت نماذج حساب مكوناتيا، ومعامبلت ترجيحيا التي تعكس درجة سيولة األصول، وا 
.  سحب الخصوم

 المتضمنة نسب المبلءة المطبقة في البنوك 16/2/2014 : المؤرخة بتاريخ01-14 :كما نصت المادة رقم
، عمى أن يغطي رأس 1/10/2014وذلك بداية من ، %9,5 إلى 8 عمى دفع نسبة المبلءة من ،والمؤسسات المالية

، باإلضافة إلى تكوين ىامش أمان بنسبة  عمى األقل%7المال القاعدي مخاطر االئتمان والسوق والتشغيل بنسبة 
 .32(312:  ص،2017 ،منال ىاني) 2,5%

 : عمى البنوك التجارية الجزائرية وعمى تحقيق االستقرار المالي3اآلثار المحتممة لتطبيق اتفاقية بازل. 4.3
 : قد يتولد عنو مجموعة من اآلثار التي يمكن حصرىا فيمايمي3إن تطبيق النظام البنكي الجزائري التفاقية بازل

 يعني أن البنوك التجارية العمومية لم تطبق بعد التقنيات والطرق 2 و1إن التأخر في تطبيق االتفاقيتين بازل ،
المتضمنة فييا، وبالتالي سوف تجد صعوبات في التأقمم معيا، وىذا عمى عكس البنوك التجارية الخاصة، أين 

 سيكون وضعيا أحسن ألنيا تعتبر فروع لبنوك تجارية أجنبية طبقت االتفاقية، وسوف تستفيد من خبرتيا في ذلك؛
  يعتبر مستوى كفاية رأس المال في البنوك العمومية التجارية الجزائرية مقبوال، وذلك بغض النظر عن كيفية

حسابيا، فيي أكبر من النسبة الدنيا، ذلك لكبر حجميا وسيطرة ىذه األخيرة عمى حصة األسد من القروض 
الممنوحة مما يعظم من مخاطرىا، أما البنوك التجارية الخاصة فرأسماليا صغير وقروضيا محدودة، مما يعني 

 ؛ 33(275 :، ص2013/2014 ،حياة نجار)الضعف في مخاطرىا 
 الخدمات  كمفة رفع باتجاه 3بازل المصرفية الدولية المجنة سيدفع تبني البنوك التجارية الجزائرية لمعايير

رأسمال  ىيكل في تدخبل أكثر ضوابط تطبيق الخدمة، وذلك مقابل ليذه واألفراد المتمقية الشركات عمى المصرفية
 لمجميور؛ المقدمة الخدمات أسعار رفع تتطمب أكبر تكاليف إدارتيا تحميل تمك البنوك وموجوداتيا، وبالتالي

 حكومي  دعم أي دون الرأسمالية احتياجاتيا تحديد عمى قادرة تكون البنوك العمومية التجارية الجزائرية أن عمى
ال  الفائدة؛ عديم الجديد التنظيم ىذا أصبح وا 
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 في  البنوك التجارية العمومية وسيضع الجزائرية في معاناة، الدولة برامج من سيجعل3 بازل نظام تطبيق إن
الضرورية لمببلد خاصة في ظل أزمة ترشيد  األساسية التنمية تمويل في والمساىمة المشاركة وضع ال تستطيع

 ؛2016النفقات العمومية التي شيدتيا الجزائر بداية من سنة 
 إلى التحكيم الدولي، وذلك ما 3سيؤدي وجود تعارض في تطبيق البنوك التجارية الجزائرية لمقررات بازل 

لى تعطيل االستقرار المالي  سيؤدي بالتوازي إلى التدخل في سيادة الدولة الجزائرية عمى بنوكيا التجارية العمومية، وا 
 .34(196-195 :صص ، 2016/2017، مريم زايدي)في المنظومة المالية بالجزائر 

 :2011-2008والجدول الموالي يوضح تطور نسبة المبلءة لممنظومة البنكية العمومية والخاصة خبلل الفترة 
 %: الوحدة                    35تطور نسبة كفاية النظام البنكي الجزائري: (3)الجدول رقم 
 مالءة البنوك الخاصة مالءة البنوك العمومية المالءة اإلجمالية البيان
2008 16,54 15,97 20,24 
2009 21,78 19,10 35,26 
2010 23,31 21,78 29,19 
2011 24 __ __ 

 سيخفض من نسبة كفاية رأس المال الكمية، ولكن درجة االنخفاض ستكون في 3وعميو فتطبيق مقررات بازل
 :36(276-275 :صص ، 2013/2014 ،حياة نجار)البنوك التجارية العمومية أكبر وذلك بسبب 

 يزيد من قيمة المخاطر التي تدفع نسبة المبلءة 3تطبيق أوزان لترجيح المخاطر تتناسب واتفاقية بازل - أ
 لبلنخفاض، خاصة إذا استمر عدم وجود ىيئة لتنقيط البنوك، وسيطرتيا عمى أكبر حصة من القروض؛

 يعني أن البنوك التجارية الجزائرية سوف تكون بحاجة لرؤوس 3 إعادة تعريف رأس المال وفق اتفاقية بازل - ب
ذا كانت ىذه األخيرة  أموال إضافية، عمما أن ىناك فارق بين رؤوس أموال البنوك التجارية العمومية والخاصة، وا 
تتوقف قدرتيا عمى زيادة رأس المال عمى ما ستخصصو ليا بنوكيا األم، فإن البنوك التجارية العمومية سوف 

 .يقع عبء زيادة رأس ماليا عمى الخزينة العمومية
  تعتبر قيمة الرافعة المالية في البنوك التجارية العمومية أكبر منيا في البنوك التجارية الخاصة، وىذا نتيجة ميل

البنوك التجارية العمومية إلى توزيع القروض عمى مختمف المؤسسات، خاصة العمومية منيا، وذلك في إطار 
 تمويل برامج اإلنعاش االقتصادي، بينما تعتبر قروض البنوك التجارية الخاصة الممنوحة محدودة؛

 :2010-2003والجدول الموالي يوضح تطور الرافعة المالية في البنوك التجارية الجزائرية خبلل الفترة 
 37تطور الرافعة المالية في البنوك التجارية العمومية والخاصة في الجزائر: (4)الجدول رقم 

 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 البيان
 18 21 25 27 23 18 17 17 البنوك العمومية



                                                           جامعة املدية                                                                                                                               

انعكاسات ثكيف املؤسسات املااية مع مؤشرات املالءة على الاسلترار املاول فل ااجزائر،  : اململلتق ااعمللم ااددول االامم  حو 

  2018 أكلحبر 24/25يحمم 
 

348 
 

E-mail :Col.isstf@univ-medea.dz     

 Site :  www.univ-medea.dz/ar/ldld 
  

 المدية-كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير

Tel/Fax : 00213.25.78.52.96 

 

 5 7 8 9 9 11 14 14 البنوك الخاصة
 وبخاصة تصميم نظام الرقابة الداخمي وتحسين إدارة المخاطر بالبنوك، سوف يخفض 3إن لتطبيق اتفاقية بازل 

ن كانت تتأثر بوتيرة النشاط االقتصادي، حيث أن احتماالت عدم  نسبة الديون المتعثرة، حيث أن ىذه النسبة وا 
سداد القروض سوف تزداد مع تراجع النشاط االقتصادي، وعميو فإن األرقام المدرجة في الجدول الموالي تبين 

 أنيا كانت مرتفعة خاصة بالنسبة لمبنوك التجارية العمومية، مما انعكس سمبا عمى ربحيتيا؛
تطور نسبة القروض المتعثرة في البنوك التجارية الجزائرية : (5)الجدول رقم 

 201138-2006خالل الفترة 
 2011 2010 2009 2008 2007 2006 البيان

 194,6 298,59 54,53 94,8 94,9 90,8 القروض المتعثرة
 3919,3 3565,3 3139,63 2708,9 2298,6 1994,9 حجم القروض الكمية

 4,97 8,37 1,74 3,5 4,13 4,55 %نسبة التعثر
 لن يكون لو أثر كبير عمى تغيير نمط نشاط البنوك التجارية العمومية الجزائرية عمى 3إن لتطبيق اتفاقية بازل 

، كما أن (المنتجات المالية المبتكرة)وجو الخصوص، ذلك أنيا ال تتعامل في مجال االبتكارات المالية 
 . تعامبلتيا في السوق المالي محدودة بسبب غياب سوق مالي نشط وفّعال

 :خاتمة
تضطمع المؤسسات البنكية لمقيام بدور ىام من أجل تحقيق االستقرار المالي في بمدان العالم، وتييئة األرضية 

، 3المواتية لتحقيق النمو عمى المديين المتوسط والطويل، حيث وجدت البنوك نفسيا مجبرة عمى تطبيق مقررات بازل
وباألخص البنوك المركزية من أجل تطوير الرقابة البنكية وبيدف إعداد نظام رقابي بنكي أكثر فعالية، يمكن من خبللو 

. تفادي الوقوع في أزمات مالية محتممة
 كدعامة أساسية لتطوير القطاع البنكي الجزائري، وذلك من خبلل زيادة رؤوس أموال 3تعتبر معايير اتفاقية بازل

البنوك التجارية العمومية والخاصة، مع احتفاظيا بقدر أكبر من رأس المال كاحتياطي يمّكنيا من مواجية أي 
 وتطبيقيا بشكل سميم في 3صدمات، وتفادي األزمات المالية وتحقيق االستقرار المالي، وعميو فإن االلتزام بمعايير بازل

 .البنوك التجارية الجزائرية من شأنو تحسين أداءىا واستقرارىا المالي، وضمان سبلمة عممياتيا المالية
 فرضيات الدراسة اختبار: 
 جاءت الفرضية األولى لتبين بأن لدى البنوك التجارية الجزائرية آليات ووسائل تساعدىا : الفرضية األولى

عمى تحقيق االستقرار المالي وتجنب آثار األزمات المالية المحتممة، ومن بين ىذه الميكانيزمات ىو تطبيق 
 بشكل سميم وفّعال، وكذلك إرساء البنوك المركزية سياسة نقدية فعالة، وعميو جاءت الفرضية 3معايير بازل
 صحيحة؛
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 سوف يسيم بنسبة كبيرة في 3جاءت الفرضية الثانية لتبين بأن لتطبيق مقررات بازل: الفرضية الثانية 
تحقيق االستقرار المالي بالبنوك التجارية الجزائرية، وىذا عمى ضوء المقترحات التي جاءت بيا االتفاقية 

 كزيادة نسبة رأس المال، وتوسيع تغطية المخاطر، وعميو جاءت الفرضية صحيحة؛
 جاءت الفرضية الثالثة لتقول بأن ىناك درجة تطبيق عالية من طرف البنوك التجارية : الثالثة الفرضية

، ولكن الواقع عكس ذلك، حيث أن البنوك التجارية الجزائرية العمومية وحتى 3الجزائرية لمقررات بازل
 إال في وقت متأخر، األمر الذي صعب عمييا من 2 ولجنة بازل1الخاصة لم تطبق مقررات لجنة بازل

 .  وشكل تحديا ليا، وعميو نعتبر الفرضية الثالثة خاطئة3تطبيق مقررات لجنة بازل
 الدراسة نتائج: 
  يتميز النظام البنكي الجزائري بسيطرة البنوك التجارية العمومية عميو، وذلك عمى الرغم من وجود العديد من

 البنوك التجارية الخاصة األجنبية العاممة في الجزائر، وىي ذات حصة سوقية صغيرة؛
 من أجل تعزيز صبلبة األنظمة المصرفية، وبيدف تقوية أداء القطاع البنكي في التعامل 3جاءت اتفاقية بازل 

 مع الضغوط واألزمات االقتصادية والمالية؛
  تعتبر مقررات لجنة بازل الثبلث مكممة لبعضيا البعض، حيث أن الجديدة ال تمغي سابقتيا، بل قامت بإدخال

 تعديبلت عمييا لتكمل النقص الموجود في سابقاتيا؛
 محاولة لبلستفادة من الدروس المستقاة من األزمة المالية األخيرة خاصة أزمة الرىن 3تعتبر اتفاقية بازل 

 . العقاري
 في مواجية آثار األزمة المالية العالمية2 بعدما فشمت اتفاقية بازل3لقد صدرت اتفاقية بازل . 
  تتميز بيئة المؤسسات المالية والبنكية في الجزائر باالنغبلق في سياق عالمي شديد التطور والتنافس، لذا لن

 أثر كبير عمى أداء البنوك التجارية الجزائرية خاصة العمومية منيا، وذلك نظرا لسيطرة 3يكون التفاقية بازل
 الدولة عمييا، كما أنيا بعيدة عن التعامل في المنتجات المالية المبتكرة؛

 بشكل فّعال سيسيم في تعزيز قدرتيا عمى مواجية تبعات 3إن تطبيق البنوك التجارية في الجزائر لمعايير بازل 
 وآثار األزمات المالية والحد من احتماالت وقوعيا؛

 يشكل فرصة وتحديا في نفس الوقت، ذلك أنو قد تم 3إن تطبيق المنظومة البنكية الجزائرية التفاقية بازل 
 بسبب عدم تكيف 3 في وقت متأخر، ما نتج عنو تحديا في تطبيق اتفاقية بازل2 وبازل1تطبيق مقررات بازل

  بالشكل المبلئم؛2 و بازل1المنظومة البنكية الجزائرية مع اتفاقية بازل
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 في  البنوك التجارية العمومية وسيضع الجزائرية في معاناة، الدولة برامج من سيجعل3 بازل نظام تطبيق إن
الضرورية لمببلد خاصة في ظل أزمة ترشيد  األساسية التنمية تمويل في والمساىمة المشاركة وضع ال تستطيع

 .2016النفقات العمومية التي شيدتيا الجزائر بداية من سنة 
 الدراسة توصيات: 

بعد عرض نتائج الدراسة، قمنا بوضع بعض التوصيات التي نرى أنيا لو طبقت ستنعكس باإليجاب عمى البنوك 
 :التجارية العمومية والخاصة وعمى أداء القطاع البنكي الجزائري بشكل عام

 بشكل سميم، من أجل تحقيق 3ضرورة اإلسراع في التزام البنوك التجارية الجزائرية بتطبيق معايير اتفاقية بازل 
 االستقرار المالي والحد من آثار األزمات المالية المحتممة؛

 بتكيف البنوك التجارية الجزائرية مع متغيرات البيئة المالية 3سوف يسمح االلتزام بمقررات لجنة بازل 
 والمصرفية العالمية، ومواجية مختمف تحدياتيا خاصة التنافسية والتكنولوجية؛

  عمى البنوك التجارية العمومية الجزائرية االنفتاح عمى األسواق المصرفية الدولية، وتشجيع التعامل بالمنتجات
 واالبتكارات المالية، وتحديث أنظمة الدفع االلكتروني بيا؛

 سيسمح ليا بتنظيم فعال لعمميات الرقابة عمى رؤوس األموال، 3التزام البنوك التجارية الجزائرية بمقررات بازل 
 مع استبدال األصول الخطرة واقتناء األصول األقل مخاطرة؛

 من خبلل االلتزام بمقررات االتفاقية، ومواكبة التطورات الدولية 3ضرورة تكيف البنوك الجزائرية مع اتفاقية بازل 
 .الحاصمة في مجال األنظمة المصرفية وتدنية المخاطرة وزيادة درجة األمان بيا

 : واليوامشقائمة المراجع
                                       

دراسة تحميمية لعينة من المصارف : اإلسالمياالستقرار المالي في ظل النظام المالي والمصرفي  وآخرون، السبعاوي مشتاق محمود 1
، 2: رقم، العدد الثاني، مجمة جامعة كركوك لمعموم اإلدارية واالقتصادية، المجمد مية لألزمة الماليةلعال في ضوء المؤشرات ااإلسالمية

:   الرابط االلكترونينقبل عن .67: ، ص العراق،2012
Avaible at [03.08.2018] , URL: < https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=64647 > 

 أطروحة دكتوراه في ،(2011-2003)الي الجزائري لمفترة مبناء مؤشر تجميعي لمنظام ال: االستقرار المالي النظامي، ذىبي ريمة 2
  .17: ، ص2012/2013، 2العموم التجارية وعموم التسيير، جامعة قسنطينة ولوم االقتصادية عالعموم االقتصادية، كمية ال

االستشارات و، مجمة دراسات اقتصادية، مركز البصيرة لمبحوث تحميل تجريبي: اإلسالميةاالستقرار المالي والبنوك زواوي، الحبيب  3
. 72: ، ص2010، الجزائر، 16:  رقموالخدمات التعميمية، العدد

قياس االستقرار المالي لعينة من المصارف التجارية المسجمة في سوق العراق لألوراق المالية لمفترة من ،  ىوزان تحسين توفيق4
  .540: ، العراق، ص2: رقم، العدد الثالثالمجمد   مجمة جامعة زاخو،،2010 إلى 2006

  .68: ، صمرجع سبق ذكره وآخرون، السبعاويمشتاق محمود  5

https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=64647
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  الحادي، المجمداإلسبلميصاد تاالق  مجمة جامعة الممك عبد العزيز،،تحميل تجريبي: البنوك واالستقرار المالي،  بموافي أحمد ميدي6

. 72: ، ص2008، السعودية، 2: رقم، العدد والعشرون
، الثاني، مجمة االقتصاد الجديد، المجمد ضوابط وآليات تحقيق االستقرار المالي لمتمويل اإلسالمي، قديعبد المجيد العرابي، مصطفى  7

  .8: ، ص2016، 15 : رقمالعدد
، دون سنة نشر، ة والتقميدية في السعودية اإلسالميلمبنوك االستقرار المالي قياس ،عبد الكريم أحمد قندوز، حسن بمقاسم غصان 8

 6.08.2018Avaible at [0[ : الرابط االلكترونينقبل عن ،8:ص

URL: < http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2011/12/Hasan-Ghassan.pdf  > 
دكتوراه في العموم ال أطروحة ،العقاري دراسة أزمة الرىن: دور صناديق الثروة السيادية في دعم االستقرار الماليحاج موسى، نسيمة  9

، 2014/2015التجارية وعموم التسيير، جامعة بومرداس، واقتصاديات المالية والبنوك، كمية العموم االقتصادية : االقتصادية، تخصص
  .94-93: ص ص

10  Datuk seri panglima, Andrew Sheng, Islamic finance and financial policy and stability: an 

institutional perspective, ifsb, Kuala Lumpur, Malaisia, March 2007, p: 12. 
دراسة حالة عينة من البنوك التجارية العاممة : تعزيز االستقرار الماليوخاطر المصرفية مآليات الحوكمة إلدارة ال،  أميرة بن مخموف11

مالية وبنوك، كمية العموم االقتصادية والعموم التجارية وعموم التسيير، جامعة : دكتوراه في عموم التسيير، تخصصال أطروحة في الجزائر،
     .173-170: ، ص ص2014/2015أم البواقي، 

. 4: ، ص2014، أكتوبر كبح التجاوزات وتشجيع النمو: المخاطرة والسيولة وصيرفة الظل، الميعلاتقرير االستقرار المالي  12
13

 الرابط نقبل عن، 2-1: ، ص صدون سنة نشر،  الجزائر والنظم االحترازية في بازللجنة مقررات،  سفيان أبحري،دريس رشيد 
 ] 29.07.2018Avaible at[: االلكتروني

URL: < https://elbassair.net/Centre de téléchargement/maktaba/ رتسي ماجرسائل /séminaire/bachar/47.PDF > 
14

:   الرابط االلكترونينقبل عن،  عمى البنوك األردنية3أثر اتفاقية بازلفبلح كوكش،  
Avaible at [02.08.2018] , URL: < http://www.ibs.edu.jo > 

15
حالة مصرف  دراسة:  لقياس كفاية رأس المال المصرفية وعالقتيا بإدارة مخاطر صيغ التمويل اإلسالمية3ة بازلتفاقيإ، زايدي مريم 

، كمية العموم  اقتصاديات النقود والبنوك واألسواق المالية: تخصص في العموم االقتصادية، الطور الثالث دكتوراهرسالة، اإلسالمي أبوظبي
 .167: ، ص2016/2017، بسكرةالتجارية وعموم التسيير، جامعة واالقتصادية 

16
، أطروحة دكتوراه في العموم  الجزائريةواقع البنوك التجارية العمومية دراسة: اتفاقية بازل المصرفية وفق إدارة المخاطرنجار،  حياة 

  .116-114: ، ص ص2013/2014، 1االقتصادية، كمية العموم االقتصادية والعموم التجارية وعموم التسيير، جامعة سطيف 
 : بالتصرف نقبل عن17

- Ozkan. C., Regulatory and supervisory challenges Islamic Banking after Basel 3, Commerce 

financial cooperation working Group Meeting Ankara, the international Bank for reconstruction 

development, Washington, USA, 2015, p: 11. 

 .175: ، صمرجع سبق ذكره، زايدي مريم -

 ،ي سوريافالخاصة  المصارف اعطق عمى تطبيقية دراسة :االستثمارية ظفالمحا في وأثرىا االئتمان مخاطر، الممموك أنس ىشام 18
  .116: ، ص2014،  سوريا، تخصص االقتصاد المالي والنقدي، كمية االقتصاد، جامعة دمشق، في االقتصادكتوراهدأطروحة 

http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2011/12/Hasan-Ghassan.pdf
https://elbassair.net/Centre%20de%20t�l�chargement/maktaba/�����
https://elbassair.net/Centre%20de%20t�l�chargement/maktaba/�����
http://www.ibs.edu.jo/
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، 5:  رقملمة والسياسات االقتصادية، العددو، المجمة الجزائرية لمعالمراجعة الداخمية كمقاربة جديدة إلدارة المخاطر المصرفية،  توامزىية 19

  .225: ، ص2014، 3ائرزة الجعكمية العموم االقتصادية والعموم التجارية وعموم التسيير، جام
20

 .168: ، صمرجع سبق ذكره، زايدي مريم 
 مجمة ، ودورىا في تحقيق مبادئ الحوكمة وتعزيز االستقرار المالي والمصرفي العالمي3مقررات بازل،  غراية، زىير بريش عبد القادر21

 ] 06.08.2018Avaible at[ :نقبل عن الرابط االلكتروني .110: ، ص2015، 00االقتصاد و المالية، العدد 
URL: < http://www.univ-chlef.dz/ref/wp-content/uploads/2015/11/V2015_00_8.pdf > 

، 4: رقم، مجمة االقتصاد والتنمية، العدد  كأحد الحمول لتفادي األزمات المالية3تطبيق الحوكمة واتفاقية بازل،  بركات، سارة دبمة فاتح22
  .85: ، ص2015كمية العموم االقتصادية والعموم التجارية وعموم التسيير، جامعة المدية، 

، 2013، جامعة بسكرة، 31-30، مجمة العموم اإلنسانية، العدد  لمتطمبات النظام البنكي العالميكاستجابة 3اتفاقية بازل، زبير عياش 23
  .456-455: ص ص

، الثالث، مجمة البشائر االقتصادية، المجمد تعديالت مقررات لجنة بازل وتحقيق االستقرار المصرفيبحوصي، مجدوب ،  عريس عمار24
  .108 :، ص2017، بشاركمية العموم االقتصادية والعموم التجارية وعموم التسيير، جامعة  ،1: رقمالعدد 

25 Abdulah. h, Basel 3 impact on the ifs and the role of the ifsb, AAOIFI_ World Bank Annual 

conference on islamic Banking and Finance, 23_24 October, Islamic Financial service Board, 2011, p: 16. 
-20 :، ص ص2014، صندوق النقد العربي، ودور البنوك المركزية في تحقيقو اإلطار العام لالستقرار المالي،  الشاذلي أحمد شفيق26

22.  
، 13:  رقم، مجمة العموم االقتصادية وعموم التسيير، العدد وآثارىا المحتممة عمى النظام المصرفي الجزائري3اتفاقية بازل ،  نجار حياة27

  .285: ، ص2013جامعة جيجل، 
 ،2013-2003ائر زدراسة حالة الج :التنافسية ودعم المصرفي االستقرار دور التنظيم االحترازي في تحقيق،  عمي سعيد حمزة28

 جامعة ورقمة، ،دكتوراه في عموم التسيير، تخصص نقود ومالية، كمية العموم االقتصادية والعموم التجارية وعموم التسييرالأطروحة 
  .64-63: ، ص ص2015/2016

العالمي التاسع لبلقتصاد والتمويل  ، المؤتمر عمى النظام المصرفي اإلسالمي3تأثير مقررات لجنة بازل، رحالفاطمة ،  مفتاحصالح 29
  .21: ، اسطنبول، تركيا، ص2013 سبتمبر 10-9 يومي  المنعقد والعدالة واالستقرار من منظور إسبلمي،نموال: اإلسبلمي

30
. 2012 أوت 29:  لـ، الموافق ىـ1433 شوال 11:  الصادرة في،48 السنة ،47: العدد رقم ،الجريدة الرسمية 
.2011 أكتوبر 2:  الموافق لـ ىـ1432 ذو القعدة 4: ، الصادرة في48، السنة 54:  رقمالجريدة الرسمية، العدد  31  
32

كمية العموم ،  المجمد األول،16العدد ، مجمة االقتصاد الجديد، ودورىا في إدارة المخاطر المصرفية 3 بازلاتفاقية، منال ىاني 
 :نقبل عن الرابط االلكتروني .312: ص ،2017،  جامعة خميس مميانة،االقتصادية والتجارية وعموم التسيير
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االستقرار المالي ودور البنوك المركزية في تحقيقه مع اإلشارة إلى حالة االستقرار المالي في الجزائر 

 روبحي فيسة عمر. سفير محمد                  أ. د
                                 جامعة البويرة                       جامعة الشمف 

 : ممخص       

    جاءت ىذه الورقة البحثية لتبيان دور البنوك المركزية في تحقيق االستقرار المالي من خالل السياسات التي 
تعتمدىا في ىذا المجال، حيث تم في بادئ األمر تقديم مفيوم عن  االستقرار المالي ىذا في المحور األول، أما فيما 
يخص المحور الثاني قمنا باستعراض أىم الوسائل التي تستخدميا البنوك المركزية والدور الذي تمعبو ىذه البنوك أيضا 
لتحقيق االستقرار المالي، وبالنسبة لممحور الثالث فقد قمنا بعرض لبعض مؤشرات االستقرار المالي التي قدميا صندوق 

النقد الدولي، وأيضا قمنا بتقديم حجم القروض والودائع في البنوك التجارية الجزائرية، وأيضا استعرضنا حجم سوق 
 .التأمين في الجزائر وكذلك أداء بورصة الجزائر

 .  االستقرار المالي، البنك المركزي، االستقرار المالي في الجزائر:الكممات المفتاحية

Abstract: 

   This paper presents the role of central banks in achieving financial stability through the policies they 

adopt in this field. initially, the concept of financial stability was presented in the first axis. As for the 

second axis, we reviewed the most important means used by central banks and the role which are played 

by these banks to achieve financial stability, and for the third axis we have introduced some of the 

indicators of financial stability provided by the international monetary fund, and we have also provided 

the volume of loans and deposits in commercial banks of Algeria, and also reviewed the size of the 

market.  

keywords: financial stability, central bank, financial stability in Algeria.  
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 :مقدمة

    يتزايد االىتمام بقضايا االستقرار المالي عادة في أعقاب األزمات المالية، فقد استحوذت الدراسات المتعمقة 
باالستقرار المالي عمى جزء كبير من االىتمام وذلك بسبب السرعة والقوة التي تنتشر بيا عدوى األزمات المالية 

الخارجية إلى النظام المالي المحمي، ومنو إلى االقتصاد الحقيقي وخالل فترات زمنية وجيزة، وخاصة األزمات المتعمقة 
 .بالقطاع المصرفي

    إن انييار نظام مالي لدولة ما يترتب عنو خطورة عمى باقي النظم المالية األخرى، وذلك في ظل العالقات 
التشابكية، وزيادة درجة انفتاح النظم المالية عمى بعضيا البعض، ونظرا لمتكاليف العالية التي يتكبدىا االقتصاد 

العالمي جراء األزمات المالية، فقد وجيت البنوك المركزية الكثير من الجيد والوقت والمال، الستحداث مجموعة من 
المعايير الدولية لتقييم أداء القطاع المالي، ووضع نماذج ألفضل الممارسات في مختمف المجاالت المالية التي تصب 

 .في نياية األمر في تحقيق االستقرار المالي

    ومن ىنا تزايد التركيز عمى دور البنوك المركزية في تدعيم االستقرار المالي من خالل توفير الظروف المناسبة 
 .  التي تتسم بدرجة عالية من األمان والسالمة بيدف دعم الثقة بالجياز المصرفي

براز أىمية تحقيق االستقرار     وبيذا جاءت ىذه الورقة البحثية لإللقاء الضوء عمى دور القطاع المالي في االقتصاد وا 
المالي، وكذا دور البنوك المركزية بصفتيا المؤسسة المالية األولى في الدولة لتحقيق االستقرار المالي، مع اإلشارة إلى 
حالة االستقرار المالي بالجزائر وعرض مختمف مكونات الجياز المصرفي وتقييم أداءه إضافة إلى عرض واقع قطاع 

 :التأمين ومساىمتو في االقتصاد وكذا تبيان أداء بورصة الجزائر، وعميو مما سبق تقديمو نطرح اإلشكالية التالية
    كيف يمكن لمبنوك المركزية تحقيق االستقرار المالي؟

 : محاور3وكمحاولة لإلحاطة بيذا الموضوع تم تقسيم الدراسة إلى 
 . اإلطار العام لالستقرار المالي:المحور األول
 . دور ووسائل البنك المركزي لتحقيق االستقرار المالي:المحور الثاني
 . االستقرار المالي بالجزائر: المحور الثالث
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 اإلطار العام لالستقرار المالي: المحور األول

من خالل ىذا المحور سنحاول تسميط الضوء عمى االستقرار المالي حيث سنتعرض إلى تقديم تعريف لالستقرار     
 .  المالي ومحدداتو

 : ىناك عدة تعاريف لالستقرار المالي نذكر منيا ما يمي:تعريف االستقرار المالي- أوال

 Garry Schinasi))شينازي  غاري الباحث ابو قام التي تمك المالي، االستقرار تعريف في المحاوالت أىم من    
 كان إذا نسق مستقر، في ىو المالي النظام أن القول يمكن: قال حيث المالي النظام استقرار معالم فييا أوضح والتي
 عن الناجمة االختالالت المالية تشتيت عمى قادرا وكذلك االقتصادي، األداء (إعاقة عن عوض) تسييل عمى قادرا

. 1متوقعة غير سمبية أحداث عن ناجمة أو الطبيعي، التطور

 األااء تسهٌل على  ااداًا  فٌها ٌكون التً المالً النظام حالة هو"    وفي تعريف آخر أن االستقرار المالي 

 هامة أحااث نتٌجة أو ااخلٌاًا  تظهد التً (المالً التوازن عام) المالٌة وتشتٌت االختالالت اال تصااي
متو عة وغٌد سلبٌة

2
. 

الحالة التي تتمتع فييا المؤسسات بالقطاع " يمثل في Crochett   وبوجو عام فإن االستقرار المالي من وجية نظر 
المالي بقدر كبير من الثقة في قدرتيا عمى االستمرار في أداء الميام المنوطة بيا دون الحاجة إلى مساعدة خارجية، 
وقيام المتعاممون باألسواق الرئيسية بإجراء معامالتيم بقدر من الثقة وبأسعار تعكس القيمة الحقيقة لممنتجات المالية 

المتداولة، وبحيث ال تشيد أسعار ىذه المنتجات تغييرات جوىرية ال تعكس قوى العرض والطمب عمييا مع ثبات 
 .      3"العوامل األخرى دون تغيير 

 نفقدا ( ىي المالية األزمة ألن ) المالية األزمات وقوع تجنب ( ىو المالي لالستقرار تعريف واقصر ابسط ولعل   
 .4البمد من أمواليم سولرؤ األجانبن المستثمري سحب في يتسبب مما ) ىاألخر المالية أصولو أو دلالب عممة في الثقة

 ما إلى بالرجوع وباألخص دورية تقديرات من انطالقا واألزمة االستقرار موعد االستقرار حاالت بين الفصل    يمكن
 التوازن رواق داخل المتخذةاإلجراءات  تعتبر حيث ،نالتواز حالة إلى مالنظا إلعادة اهومؤسسات طاتلالس بو متقو

زالة التوازن إعادة بغية طاتلالس طرف من  المالي  ما وىو ،5احتياطية إجراءات األزمات  لمختمفبيةلالس اآلثار وا 
 :الشكل الموالي في توضيحو يمكن
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 رواق االستقرار المالي: (1)الشكل رقم 

 

، 8نظيرة قالدي، مدى فعالية أنظمة اإلنذار المبكر في قياس االستقرار المالي، مجمة العموم اإلنسانية، العدد  :المصدر
 321 ، ص2017جامعة أم البواقي، 

 وعن الصدمات تجدد عن تنتج حيث االستقرار معد من قصوى حالةمن خالل الشكل أعاله يتبين لنا أن األزمة ىي 
 طاتلالسطرف  من المتخذة لتصحيحيةاو الوقائية اإلجراءات تنجح مل إذا ما حالة في ىذا ويحدث ،مالنظاعمل  تعطل
 االستقرار حالة من وجيزظرف  في التحول المالي النظام نبإمكا أنو إلى أيضا ونشير المرجوة، األىداف تحقيق في
 منطقة" األولى المنطقة من   أن الخروجحيث. كبرى خارجية صدمات ىناك كانت إذا خاصة األزمة حالة إلى

 سيؤدي األخيرة ىذه من والخروج "المالي م االستقرارعد منطقة" الثانية المنطقة في مباشرة نالسيدخ "المالي االستقرار
 .مالية أزمة وقوع إلى

 : 6يمكن تصنيف محددات االستقرار المالي إلى ثالث مجموعات: محددات االستقرار المالي- ثانيا

 الكمي االقتصاد سياسات تعزيز تتطمب المالي االستقرار عمى المحافظة إن :الشروط الماكرو اقتصادية .1
 الكمية، االقتصادية البيئة عمى تطرأ التي بالتغيرات االئتمان مؤسسات تتأثر  حيث.المالئمة الييكمية والسياسات

 يوضع ( 02 ) رقم الجدول و. المالي لالستقرار األساسية العناصر أىم الكمي أحد لالقتصاد السميمة فالبيئة
 .االقتصاد الكمي مستوى عمى الكمية الحيطة مؤشرات

 .سميمة كمية اقتصادية بيئة لتوفير اعتمادها يمكن التي الحيطة مؤشرات (01) رقم    الجدول
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 مؤشرات االقتصاد الكمي
 :االقتصادي النمو

 النمو؛ معدالت مجموع -
 .القطاعات تدىور -

 :المدفوعات ميزان
 الجاري؛ الحساب عجز -
 األجنبي؛ النقد من االحتياطي كفاية -
 .(االستحقاق ىيكل ذلك في بما) الخارجي الدين -
 التجاري؛ التبادل معدل -
 .المال رأس تدفقات واستحقاق تكوين -
 :التضخم
 .التضخم استقرار عدم -

 :والصرف الفائدة أسعار
  والصرف؛ الفائدة أسعار في التقمب -
  الحقيقية الفائدة أسعار مستوى -
  لالستمرار؛ الصرف سعر قابمية -
 .الصرف سعر ضمانات -

 :األصول وسعر اإلقراض ازدهار
  اإلقراض؛ ازدىار نوبات -
 األصول أسعار ازدىار نوبات -

 :العدوى إطار
  المالية؛ األسواق بين المتبادلة العالقة -
  .لمتجارة الجانبية اآلثار -

 :أخرى عوامل
  الموجو؛ واالستثمار اإلقراض -
  المصرفي؛ لمنظام الحكومة لجوء -
 االقتصاد في السداد متأخرة التزامات -

 http://www.arab-api.org.بالكوٌت  للتخطٌط العدبً المعها مو ع من ،"المالٌة السالمة مؤشدات" طلفاح أحما .أ: المصدر

 النظام  استقرارعمى الحفاظ أجل من: واألسواق المالية المؤسسات في المخاطر لتسيير الداخمي الجهاز .2
دارة وطبيعة مستويات كل من لتأطير المالئم والتنظيمي المؤسساتي اإلطار توفير من البد المالي  المخاطر وا 
 واألسواق المالية المؤسسات في لتسيير المخاطر الداخمي الجياز فميمة منيا، يتكون التي المؤسسات في

 في خارجياً  أو المالي النظام من داخل داخميا إما الضعف ومواطن المخاطر من الحد أو التقميل ىي المالية
 .المحتممة المالي االستقرار عدم مصادر أىم يمخص الموالي الجدول و، الحقيقي االقتصاد

المحتممة  المالي االستقرار عدم مصادر :( 02 ) رقم جدول

المخاطر الخارجية المخاطر الداخمية 
  المؤسسات أساس عمى مخاطر
 المالية المخاطر  
  االئتمان -
  السوق -
  السيولة -

  كمية اقتصادية اضطرابات
 االقتصادية البيئة عمى قائمة مخاطر  
 سياسية اختالالت  
  األحداث
 الطبيعية الكوارث  
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  الفائدة سعر -
  العممة -
 التشغيمية المخاطر  
  المعمومات تكنولوجيا في الضعف جوانب -
  بالنزاىة المتعمقة /القانونية المخاطر -
  السمعة مخاطر -
  األعمال إستراتيجية مخاطر -
  المخاطر تركز -
  المال رأس كفاية مخاطر -
  األسواق أساس عمى مخاطر
 المقابل الطرف مخاطر  
 األصول أسعار اتساق عدم  
السيولة  -
  االئتمان -
  العدوى

 السياسية التطورات  
 الكبرى  الشركات انهيار

  التحتية البنية أساس عمى مخاطر
 والتسوية والدفع المقاصة نظم مخاطر  
 التحتية البنية في الهشاشة مواطن  
الرقابية  -
المحاسبية  -
التنظيمية  -
  القانونية -
 موجات السحب إلى المؤدي الثقةنهيار ا .

 

دراسة حالة – شقروش عبد القادر، إشكالية تحرير حساب رأس المال وأثرىا عمى االستقرار المالي في الدول النامية :المصدر
  .47، ص2016الجزائر، رسالة ماجيستير في العموم االقتصادية، كمية العموم االقتصادية، جامعة ورقمة، 

 وقدرة المؤسساتي اإلطار وكفاءة فعالية  إن:الدفع ولنظم المالية لممؤسسات والرقابي التنظيمي الجهاز فعالية .3
 عمى لمحفاظ الالزمة الشروط من ،تعتبر أيضا المالية البيئة في والتغيرات االبتكارات مع التكيف عمى النظام

 .المالي االستقرار

 دور ووسائل البنوك المركزية في تحقيق االستقرار المالي: المحور الثاني
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يتمثل الدور الرئيسي الذي يقوم بو البنك المركزي في : دور البنوك المركزية في تحقيق االستقرار المالي- أوال
غالبية الدول، في العمل عمى إرساء سياسة نقدية سميمة ذات فعالية عالية في تحقيق االستقرار النقدي الداخمي، 

 .7إلى جانب االستقرار الخارجي المتمثل في استقرار سعر الصرف

   ويتضمن اإلطار الجديد لعمل البنوك المركزية مجموعة من الضوابط واإلجراءات اليادفة لتحقيق االستقرار 
كما يتضمن ىذا اإلطار، تنظيم عمميات منح االئتمان والرافعة . المالي، والحد من تداعيات األزمات عمى االقتصاد

المالية وأسعار األصول، عالوة عمى مجموعة من األدوات االحترازية المستحدثة في إطار االستقرار المالي أو ما 
والتي يمكن باستخداميا الحد من انتقال تداعيات األزمات المالية من  Macro tools prudentailيعرف بـ 

القطاع المالي إلى القطاعات االقتصادية األخرى، وذلك من خالل خمق إطار عام يوضح طبيعة التأثير المتبادل 
    .8بين القطاع المالي وباقي قطاعات االقتصاد

 :  ويبرز دور البنوك المركزية في تحقيق االستقرار المالي من خالل
 في حالة حدوث اختالالت في القطاع المصرفي :مسؤولية البنوك المركزية عن سالمة الجهاز المصرفي .1

تشكك في قدرتو عمى مواجية الصدمات، فإن حالة من عدم الثقة، يصعب التكين بآثارىا، قد تسود ليس فقط 
ومن األخطاء الشائعة عند حدوث . لممتعاممين مع البنوك، بل قد تمتد لممتعاممين بالقطاع المالي بأكممو

األزمات المالية لجوء أصحاب رؤوس أموال البنوك، مديرييا والسمطات العامة لعدم اإلفصاح عن الخسائر 
التي لحقت بالجياز المصرفي، بل قد تبادر البنوك بإخفاء القيمة الحقيقة لمقروض المتعثرة واإلعالن عن مالءة 
مالية ال تعكس حقيقة األوضاع، وفي ىذا اإلطار تتضح أىمية نظم الرقابة المصرفية التحوطية الفعالة لتحقيق 
االستقرار المالي، وتتمحور ميمة نظم الرقابة المصرفية حول ضمان توخي البنوك الحيطة والحذر، والتأكد من 

كما يمكن لمبنوك . أن رؤوس أمواليا واالحتياطات تكفي لمواجية المخاطر المترتبة عمى ما تقوم بو من أعمال
المركزية القيام بدور فعال لتجنيب االقتصاد التأثيرات الكارثية النفجار فقاعة أسعار األصول التي تمحق 

الضرر ليس بالقطاع المصرفي بل بالقطاع المال ي ككل والقطاع الحقيقي أيضا، وذلك من خالل إتباع البنك 
المركزي لسياسة نقدية حصيفة، ومتابعة التطورات في أسعار األصول إلى جانب متابعتو واستيدافو لممستوى 

، واعتماد القرارات الصادرة عن السياسة النقدية عمى بيانات األصول إلى جانب (التضخم)العام لألسعار 
 . المستوى العام لألسعار

يعد دور البنك المركزي : دور البنك المركزي كمقرض أخير ومسؤول عن المؤسسات المصرفية المتعثرة .2
كمقرض أخير دورا تقميديا، حيث يتولى تقديم القروض لمبنوك التي تعاني شح السيولة، ولم تستطع الحصول 

وفي ىذا الصدد ال بد أن يعمل البنك المركزي عند تحديد سعر اإلقراض، . عمى احتياجاتيا من سوق اإلنتربنك
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أو سعر عقود إعادة الشراء  (Discount rate)والذي غالبا ما يكون سعر الخصم لدى البنك المركزي 
(Repo rate)  أن يكون ىذا السعر أعمى من متوسط السعر في سوق االنتربنك، وأيضا بحكم مسؤولية البنك

المركزي عن سالمة الجياز المصرفي، قد يمجأ إلى قبول ودائع من القطاع المصرفي بفائدة محددة لعالج 
مشكمة السيولة الزائدة لدى البنوك والتي تتعرض معيا لخسائر نتيجة عدم قدرتيا عمى توظيف السيولة لدييا 

 .ألسباب خارجية
من الضروري تعزيز الدور الرقابي الذي تمعبو البنوك المركزية، واتخاذ اإلجراءات الالزمة لتشجيع المصارف 

كما يجب عمى البنوك المركزية . عمى االعتماد عمى سوق االنتربنك في عرض وطمب احتياجاتيا من السيولة
العمل عمى ترسيخ فكرة عدم اعتماد بعض البنوك عمى السيولة المقدمة من قبل البنك المركزي لسداد 

احتياجاتيا أثناء األزمات، والقضاء عمى ظاىرة توقع البنوك الدائم لتدخل البنك المركزي لحل مشكالتيا 
 .والحيمولة دون انييارىا، وعودة البنك المركزي مرة أخرى لدوره التقميدي كمقرض أخير

 يتم التعويل عمى البنك المركزي في :مسؤولية البنك المركزي عن سالمة نظام المدفوعات والتسوية والمقاصة .3
العمل عمى ضمان فعالية وكفاءة نظم الدفع في أداء مياميا، من خالل قيامو بتنفيذ مجموعة من الخطوات 
واإلجراءات يأتي في مقدمتيا التحديد الواضح من جانب البنك المركزي ألىداف نظام الدفع، والتأكد من أن 
أنظمة التشغيل المعمول بيا تتفق والمبادئ األساسية المتعارف عمييا، واإلعالن عن دور كل مكون من 

فمن الضروري أن يستيدف البنك المركزي فيما يخص نظم الدفع وبصورة عامة . المكونات الرئيسية لنظم الدفع
  :والتسوية، تحقيق ما يمي

 منع المخاطر النظامية مما يحافظ عمى االستقرار المالي. 
 تعزيز كفاءة وسائل األداء ونظم الدفع. 
 ضمان أمن استخدام النقود وثقة الجميور فييا بصفتيا أصل لمتسوية. 
 حماية أحد أىم قنوات االنتقال بالنسبة لمسياسة النقدية . 

 :     ولتحقيق ىذه األىداف، غالبا ما يناط بالبنوك المركزية القيام باألدوار التالية في مجال نظم الدفع

 حي يمتمك ويدير البنك المركزي اآلليات التي تقدم خدمات الدفع وخدمات المقاصة وتسوية :دور المشغل .أ 
 .المدفوعات، وعادة ما ينطوي ذلك عمى االحتفاظ بحسابات المشاركين وتقديم الخدمات المتصمة بالتسوية

 حيث يقوم بإدخال التغييرات والتحسينات، بغية ضمان األمان والفعالية لنظم الدفع :دور المشرف .ب 
 .والتسوية
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يمعب دورا ىاما في وضع معايير السوق والممارسات التي تسيل الكفاءة بشكل عام لترتيبات : دور المحفز .ج 
 .المقاصة وتسوية المدفوعات

 حي يجوز لمبنك المركزي أيضا أن يكون أحد المشاركين في النظم التي يممكيا ويديرىا، :دور المستخدم .د 
 . وكذلك النظم التي تممكيا وتديرىا أطراف خارجية

مسؤوليةالبنك المركزي عن تطوير نماذج رياضية لتحديد قدرة النظام المالي عمى امتصاص تداعيات  .4
 يعد :تقوم بها البنوك وتوافيه بنتائجها بصورة دورية (Stress testing)األزمات وتصميم اختبارات تحمل 

من األمور اليامة لتحقيق االستقرار المالي، قيام البنوك المركزية باستحداث نماذج قياسية تستيدف الوقوف 
عمى العالقة بين أداء االقتصاد الكمي، ممثال في تطورات المؤشرات االقتصادية الكمية، وبين سالمة القطاع 

ومن بين المؤشرات لمحكم عمى أداء االقتصاد الكمي، . المصرفي ممثمة في بعض مؤشرات السالمة المصرفية
التطورات في الناتج المحمي اإلجمالي واالستمارات المنفذة وسعر الصرف ومؤشر بورصة األوراق المالية 

وغيرىا من المؤشرات، أما  بالنسبة لسالمة القطاع المصرفي فيأتي مستوى الديون المتعثرة في مقدمتيا حيث 
تشير التطورات في ىذا المتغير إلى قدرة القطاع المصرفي عمى االستمرار في أداء دوره كوسيط مالي من 

والتي تبين تأثير حدوث صدمة في  (Stress testing)عدمو، وفي مرحمة الحقة يأتي دور اختبارات التحمل 
ويجب أن يراعي البنك المركزي عند . متغيرات االقتصاد الكمي عمى مؤشرات السالمة المالية لمقطاع المصرفي

إعداده لمنماذج مالئمتيا لمظروف االقتصادية التي يمكن أن ينجم عنيا السيناريوىات المقترحة عمى البنوك، 
    .   وذلك لكي تتميز العممية بالتكامل والوضوح

تعتمد البنوك المركزية عمى مجموعة من الوسائل لتحقيق : وسائل البنوك المركزية لتحقيق االستقرار المالي- ثانيا
 : االستقرار المالي، ولعل أىم ىذه الوسائل ما يمي

 اٌرٟ اٌّشخصح اٌثٕٛن عٍٝ اٌشلات١ح اٌغٍطح ذّاسعٗ ِرىاِمًا  ٔناِاًا  اٌّصشف١ح اٌشلاتح ذعرثش :الرقابة المصرفية .1

  : اٌغٍطاخ ترٍه إٌّااح اٌٛظائف تطث١عح ٚش١ماًا  اسذثاااًا  ٚذشذثط أعّاالًا ِصشف١ح، ذضاٚي
 اٌغ١اعح ذٕف١ز ٌضّاْ اٌّغؤٌٚح اٌغٍطح ذمَٛ تٙا اٌرٟ اإلظشاءاخ ٚاألعا١ٌة ِعّٛعح: مفهوم الرقابة المصرفية .أ 

 ٔناَ ٠ٛفش اٌزٞ األِش عٍّٗ، عمِح عٍٝ اٌّصشفٟ ٚاٌحفاظ اٌمطاع أداء ٚذم١١ُ صح١ح تشىً اٌّشعِٛح إٌمذ٠ح

ٚاصد٘اسٖ االلرصاد اٌٛإٟ ذطٛس فٟ فّعاي تشىً ٠غُٙ ع١ٍُ ِاٌٟ
9
. 

 : 10    إن الرقابة التي يقوم بيا البنك المركزي تتمحور حول

  تصميم حزمة من القواعد االحترازية وقواعد رقابية بيدف التأكد من سالمة كفاية السيولة النقدية والمالءة
 .المالية والتأكد من قدرة البنوك عمى تقييم نخاطر االئتمان والمخاطر التشغيمية والمخاطر األخرى
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  توفير القواعد االحترازية والرقابية التي تيدف إلى تحقيق السالمة المصرفية واستقرار البنوك والتأكد من
 .  تطبيقيا

 : 11 تيدف الرقابة المصرفية إلى:أهداف الرقابة المصرفية .ب 
 الحفاظ عمى استقرار النظام المالي والمصرفي. 
 حماية أموال المودعين. 
 ضمان كفاءة عمل الجياز المصرفي. 

إن الرقابة المصرفية ليست : الشروط المتعمقة بدعم بيئة عمل البنوك المركزية لتفعيل آليات الرقابة المصرفية .ج 
 : 12سوى جزء من ترتيبات أوسع نطاقا لتحقيق االستقرار المالي وتشمل ىذه الترتيبات ما يمي

 يجب أن تكون سياسات االقتصاد الكمي الجيدة أساس النظام المالي :ترتيبات متعمقة باالقتصاد الكمي 
المستقر، ألن ذلك يعكس في النياية آثاره السمبية عمى أداء القطاع المالي والمصرفي وال تجدي معو تشريعات 

 : نظرية، لذلك يجب توفر ما يمي
 تشمل العناصر التالية: بنية تحتية عامة متطورة : 

 .نظام قوانين لألعمال ويتضمن قوانين الشركات واإلفالس، العقود وحماية المستيمك والممكية الخاصة -
 .مبادئ شاممة ومحددة بدقة لممحاسبة وقواعد تحوز عمى موافقة دولية واسعة -
 .نظام من المدققين المستقمين لمشركات ذات األحجام اليامة -
 .سمطة قضائية كفأة ومستقمة ومين منظمة جيدا في المحاسبة والقانون -
 .نظام آمن وفعال لممدفوعات والمقاصة من أجل تسوية المعامالت المالية -
 ويعتمد وجود نظام النضباط فعمي لمسوق عمى توفر معايير سميمة إلدارة الشركات، :انضباط فعال في السوق 

 .وقدر كافي من الشفافية
   من أجل تدعيم استقرار النظام المالي وجب توفر :(ضمان الودائع)آليات إضافية لممحافظة عمى االستقرار 

 .آليات لتوفير مستوى مالئم من التدخل الحكومي بيدف حماية النظام المصرفي عندما يتعرض لعقبات
 نذكر منيا ما يمي:شروط متعمقة بالبيئة الداخمية لهيئات الرقابة : 
 الرقابة المصرفية الفعالة تتطمب أن يمم المراقبون المصرفيون بكافة اليياكل المؤسسية لمبنوك :الموارد الكافية 

أو المجموعات المصرفية عند تطبيق أساليبيم الرقابية، وأن تتوفر ليم القدرة عمى مراجعة كافة األنشطة التي 
 . تجرييا تمك المؤسسات

 إطار من التشريعات المصرفية. 
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يعمل البنك المركزي لتحقيق االستقرار المالي من خالل السياسة النقدية : السياسة النقدية واالستقرار المالي .2
 .وأدواتيا

مجموعة قواعد و األحكام التي تتخذىا الحكومة أو أجيزتيا المختمفة لمتأثير في  :مفهوم السياسة النقدية .أ 
كما تعرف أنيا تمك اإلجراءات التي تستخدميا الدولة .النشاط االقتصادي من خالل التأثير في الرصيد النقدي

 .13لمتأثير في عرض النقود إليجاد التوسع أو االنكماش في حجم القوة الشرائية لممجتمع
 :   14 تتمثل أىداف السياسة النقدية حسب البنك المركزي البريطاني في:أهداف السياسة النقدية .ب 
 المحافظة عمى استقرار قيمة العممة. 
 المحافظة عمى استقرار النظام المالي، المحمي والدولي. 
 تأمين فعالية الخدمات المالية البريطانية. 

 .    أما البنك المركزي األلماني فيوجو سياستو نحو تحقيق االستقرار في المستوى العام لألسعار
 : أدوات السياسة النقدية .ج 

 أدوات السياسة النقدية (03)جدول رقم 

 أدوات السياسة النقدية
 أدوات نوعية أدوات كمية

 .سياسة سعر إعادة الخصم
 سياسة السوق المفتوحة

 سياسة االحتياطي اإلجباري

 اإلقناع األدبي
 تأطير االئتمان 
 تخصيص التمويل

 .192 ص ،2006 ، بغداد،اليازوري العممية، البنوك المركزية و السياسة النقدية,زكريا الدوري و يسرى السامرائي :المصدر

 

 االستقرار المالي في الجزائر: المحور الثالث

   من خالل ىذا المحور سنحاول إبراز االستقرار المالي في الجزائر من خالل تشخيص وضعية النظام المالي، 
 .انطالقا من الجياز المصرفي، سوق التأمين وأداء بورصة الجزائر

 االلرصاد ذ٠ًّٛ فٟ ٘اِح ِىأح اٌثٕىٟ اٌعضائشٞ إٌناَ ٠حرً إٌا١ِح، اٌذٚي وثالٟ :الجهاز المصرفي الجزائري- أوال

 .اٌّاٌٟ إٌناَ فٟ حعش األعاط ٠ّصً ٚ٘ٛ
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 ومؤسسة مالية، مصرفا  29 من يتشكل المصرفي النظام بقي ، 2016نياية في :مؤشرات الوساطة المصرفية .1
 :15منيا العاصمةبالجزائر  االجتماعية مقراتيا تقع
 06  التوفير؛ صندوق بينيا من عمومية، مصارف 
 14   ًمختمطة؛ أموال واحدًا برؤوس مصرفاً  بينيم من أجنبية، أموال برؤوس ،خاصا مصرفا 
 03  عموميتين؛ مؤسستين بينيا من مالية، مؤسسات 
 05   عمومية؛ 03 بينيا من تأجير، شركات 
 2009نياية اتخذت، في والتي المصرفية بالعمميات لمقيام معتمدة الفالحي، لمتأمين ةواحد تعاضدية ، 

 .مالية مؤسسة صفة

تحت  الودائع ميق جديد من انخفض ٪، 2,2 ب المقدر ،2015في المسجل االنخفاض بعد :الموارد المجمعة .أ 
 (2014 في 17,8بنسبة ٪ زيادة مقابل(  ٪ 2,3 ـب 2016 سنة في المصارف طرف من المجمعة وألجل، الطمب
 لاللتزامات كضمان المخصصة الودائع في ذلك بما ، 2016 نياية في المجمعة الودائع مجموع انخفض بالمثل،
 ٪ 17,1 ـوب  2015 في ٪ 0,9 ب زيادات مقابل ٪، 1,3 ب ،)كفاالتالوضمانات و المستندي االعتماد) بالتوقيع

 : ، وىو ما يبينو الجدول الموالي2014  في
 (الوحدة مميار دينار)تطور الموارد المجمعة لدى المصارف العمومية والمصارف الخاصة  (04)جدول رقم 

 2016              2015              2014             2013             2012 نىع الىدائع
 :ودائع تحت الطمب ( أ

       البنوك العمومٌة
       البنوك الخاصة

 :ودائع ألجل ( ب
 البنوك العمومٌة 

 بما فٌها الواائع بالعملة الصعبة
 البنوك الخاصة

 بما فٌها الواائع بالعملة الصعبة

 :ودائع موضوعة كضمان (ج
 البنوك العمومٌة

 بما فٌها الواائع بالعملة الصعبة
 البنوك الخاصة

 بما فٌها الواائع بالعملة الصعبة

 :مجموع القروض المجمعة (د
 حصة البنوك العمومٌة
 حصة البنوك الخاصة 

3356.4                 3537.5              4428.2              3891.7           3732.2 

2823.3                2942.2               3705.5               3297.7             3060.5 

533.1                  595.3                 722.7                 594                 671.7        

3333.6             3691.7            4090.3             4443.4          4409.3 
3053.6              3380.4              3800.2               4075.8             4010.7 
259.9                324.2                348.8                 428.8                412.8 

280                   311.3                290.1                 367.6                 398.6 
43.3                  45.7                  56                      67.2                  66.6 

548                558.2              599                  865.6              938.4   
426.2                419.4               494.4                   751.2               833.7 

3.8                     3                     1.4           8.8                    3.9                
121.8                138.8               104.6      114.4      104.7      

1.1                    1.4                  1.9        1.8       6.3 

7238              7787.4            9117.5               9200.7           9079.9 
87.1%              86.6%                87.7%                  88.3%                87.1 %
12.9%              13.4%                12.3%                   11.7%       12.9 %
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 .2016تقرير بنك الجزائر لسنة : المصدر
 بمغ 2016 في لالقتصاد الموجية المصرفية القروض نمو وتيرة في التباطؤ استمر :القروض الموزعة .ب 

 907,8 7قدره  مبمغاً  العمومية الخزينة طرف من ؤىااشر المعاد المستحقات طرح بعد إجمالي القروض،
 نمو معدل بمغ، و2014 في ٪ 26,2 و 2015 في ٪ 11,9 مقابل ٪، 8,7 قدره بنمو أي دينار، مميار

 14,4 نسبة 2016 و 2015 في الخزينة العمومية طرف من شراؤىا المعاد المستحقات فييا بما القروض
 لالقتصاد الموجية المصرفية القروض نشاط طابع اآلتي الجدول بّين، وي162015 في ٪ 16,6 مقابل ٪
 : )العمومية الخزينة طرف من  شراؤىاالمستحقات المعاد طرح بعد(

 (مميار دينار: الوحدة )توزيع القروض حسب المصارف العمومية والمصارف الخاصة  (05)جدول رقم 

 2016              2015            2014           2013           2012 القطاعات/ قروض المصارف
 :القروض الموجهة لمقطاع العمومي ( أ

 : البنوك العمومية
 قروض مباشرة
 شراء السندات

 :البنوك الخاصة
 قروض مباشرة
 شراء السندات 

 :القروض الموجهة لمقطاع الخاص ( ب
 :البنوك العمومية
 قروض مباشرة
 شراء سندات

 :البنوك الخاصة
 قروض مباشرة
 شراء سندات

 ( الصافية)مجموع القروض الممنوحة  (ج
 حصة البنوك العمومية
 حصة البنوك الخاصة

2040.7          2434.3           3382.9           3689               3952.87 
2040.7          2434.3           3373.4           3679.5            3943.3  
2010.6           2409.4          3210.3           3521.9            3789.5 

30.1              24.9             163.1              157.6             153.6 
0                      0              9.5                 9.5                9.5 
0                      0              0                     0                   0 
0                      0              9.5                 9.5                9.5 

2244.9          2720.2           3120              3586.6           3955 
1657.4          2023.2           2338.7           2687.1           2982.2 

1669             2016.8           2338.5           2685.4          2982.2 
6.4            6.4                0.2                 1.7                 0 

569.5          697             781.3              899.5              973 
569.4        696.9            781.3              899.5              973 

0.1            0.1               0                    0                      0 
4258.6      5154.5         6502.9             7275.6              7907.8 

86.7%       86.5%           87.8%            87.5%               87.6 %
13.3%        13.5%         12.2%             12.5%               12.4%                              

 .2016تقرير بنك الجزائر لسنة : المصدر

 : (2014تقرير صندوق النقد الدولي جوان )أسئمة في االستقرار المالي . ج
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 ال يبدوا أن االستقرار المالي يشكل مصدر قمق كبير في الجزائر، رغم أنو يعتمد :المخاطر المصرفية الرئيسية
. عمى الدعم المتواصل من السمطات العامة ألن الربحية األساسية أقل مما تشير إليو مؤشرات السالمة المالية

يجب أن تتابع عن كثب حيث لم يكن  (بما في ذلك تقمب أسعار النفط ومخاطر االئتمان)بالموازاة مع المخاطر 
لألزمة المالية العالمية أي تأثير كبير عمى النظام المالي وذلك راجع لكون الدولة لدييا مجال واسع لممناورة لتقوية 

 . 17البنوك العمومية في حالة الضرورة

 (بالنسبة المئوية) 2012 حتى سنة 2009مؤشرات االستقرار المالي في الجزائر من سنة  (06)جدول رقم 

 2009            2010               2011               2012 
 نسبة حقوق الممكية 

 البنوك العمومية
 البنوك الخاصة

 نسبة رأس المال من الدرجة األولى
 البنوك العمومية
 البنوك الخاصة

 الصناديق التنظيمية الخاصة/ القروض غير المنتجة
 البنوك العمومية 
 البنوك الخاصة

 نسبة القروض غير المنتجة
 البنوك العمومية 
 البنوك الخاصة 

 صافي نسبة القروض غير المنتجة 
 البنوك العمومية
 البنوك الخاصة 

 القروض البديمة/ معدل توفير
 البنوك العمومية 
 البنوك الخاصة

 العائد عمى حقوق المساهمين
 البنوك العمومية
 البنوك الخاصة

 العائد عمى األصول
 البنوك العمومية 
 البنوك الخاصة

26.2                  23.6                       23.7                    23.4 
23.9                  21.7                       21.9                    21.6 
35.2                  31.6                       31.2                    31.9 
19.1                  17.7                       16.9                   17.3 
15.6                  14.8                       14.1                   14.7 
32.9                  29.3                       28.8                   29.5 
33.9                  21.1                       19.4                   16.2 

46                     27.5                      25.1                   20.4 
1.5                    3                          2.3                     3.4 

21.1                  18.3                      14.5                   11.5 
23.6                  20.5                      16.1                   12.4 
3.8                    4.1                       4                        5.2 
7.3                    4.9                       4.4                     3.5 
8.3                    5.4                       4.9                    3.8 
0.7                    1.4                       1                      1.5 

65.4                  73.5                     69.9                 69.5 
65                    73.7                       69.6                69.4 
82                    66.7                       75.9                71.1 
26                    26.7                       24.7               23.3 

27.9                  29.8                       26.1                22.7 
20.9              20.3                    21.4                    24.8 
1.8               2.2                      2.1                       2 
1.5               1.8                      1.8                     1.6 
3.7              4.6                      4.5                     4.6 
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 الدخل اإلجمالي / هامش الفائدة
 البنوك العمومية
 البنوك الخاصة

 اجمالي الدخل/ رسوم دون الفوائد
 البنوك العمومية 
 البنوك الخاصة

 مجموع األصول / األصول السائمة
 البنوك العمومية
 البنوك الخاصة

 خصوم قصيرة األجل/ أصول قصيرة األجل
 البنوك العمومية
 البنوك الخاصة

58.4            63.8                     64.9                   67.2 
60.4            71.6                     73.6                   78.1 
52.5            44.2                     44.4                   41.6 
32.2            21.4                     33.6                  33.2 
32.7            31.6                     34.8                  34.7 

31              31                        30.8                   29.5     
51              53.8                     50.2                   45.9 

52.7           54.2                      51.1                  45.1 
44.7           43.7                      43.2                  50.9 

114.5         114.3                     103.7               107.5 
118.4         118.1                     106.6              110.5 

89             88.5                       84.6                93.5                                                     
 .2014 تقرير صندوق النقد الدولي حول االستقرار المالي في الجزائر لسنة :المصدر

 ٚلذ الرصاد، ٌىً اٌّاٌٟ اٌمطاع فٟ أعاع١ا ِىٛٔا اٌرأ١ِٓ لطاع ٠عرثش: واقع نشاط التأمين في الجزائر-ثانيا

 تً اٌّصشفٟ ٌٍٕناَ ِىّم ظضءا اٌرا١ِٓ ٚأصثح ششواذٗ ِع ٚاٌرعاًِ اٌرا١ِٓ فٟ أعّاي اٌرٛعع ِع أ١ّ٘رٗ اصدادخ

 اعرطاعد اٌرٟ اٌغ١ٌٛح ٚخاصح اٌّا١ٌح، اٌّٛاسد ح١س ِٚٓ ٌذ٠ٗ اٌّرذاٌٚح األصٛي ح١س أ١ّ٘ح ِٓ عٕٗ ٠مً ٚال

 .ٚظّعٙا إ١ٌٙا اٌٛصٛي ششواخ اٌرا١ِٓ

 حوالي 31/12/2017بمغت مساىمة نشاط التأمين في السوق الوطني إلى غاية  :حجم نشاط التأمين .1
 .2016 عن سنة %3.6 مميار دينار جزائري، حيث سجمت زيادة قدرىا 138.3

 31/12/2017حجم نشاط التأمين خالل  (07)جدول رقم  .2
 التطور الحصة السوقية رقم األعمال  
بالقيمة  % 2016 2017 31/12/2016 31/12/2017 

 711 853 432 2 2.0 89.3 87.9 119192182797 121625036508التأمين عمى األضرار 
 212 954 463 1 12.8 8.6 9.3 11461284802 12925239014التأمين عمى األشخاص 

 923 807 896 3 2.9 97.8 97.3 130653467599 134550275522السوق المباشر 
 814 663 881 30.6 2.2 2.7 2883548713 3765212527القبول الدولي  

 737 471 778 4 3.6 100 100 133537016312 138315488049المجموع 

 .1تقرير المجمس الوطني لمتأمينات، ص : المصدر
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، 2016 مقارنة بسنة 2017خالل سنة % 3.6   من خالل الجدول أعاله نالحظ أن نشاط التأمين قد ارتفع بنسبة 
 الذي كان في حوالي 2016 مميار دينار مقارنة بسنة 138.3 إلى 2017وبمغ رقم أعمال النشاط التأميني سنة 

 مميار دينار، ويرجع ذلك إلى زيادة المبالغ الموجية لمتأمين عمى 4.77 مميار دينار بزيادة قدرت بحوالي 133.5
 ، وكذلك زيادة المبالغ الموجية لمتأمين عمى األشخاص بحوالي 2016 مميار دينار مقارنة بسنة 2.4األضرار بحوالي 

. ، ويرجع ذلك إلى زيادة وعي المواطن حول ضرورة عممية الـتأمين2016 مقارنة بسنة 12.8 مميار دينار وبنسبة 1.4

بمغت حصص شركات التأمين الناشطة في سوق الـتأمين : حصص شركات التأمين من السوق التأميني .3
:   النتائج التالية2015 إلى سنة 2012الجزائري خالل الفترة الممتدة ما يبن سنة 

 2015-2012الحصة السوقية لشركات التأمين لمفترة  (08)جدول رقم 
 2015سنة  2014سنة  2013سنة   2012سنة  

%  بالقيمة%  بالقيمة%  بالقيمة%  بالقيمة شركات التأمين 
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 الشركة الوطنية للتأمينات
 الشركة الوطنية للتأمني وإعادة التأمني

 الشركة اجلزائرية للتأمينات
 الصندوق الوطين للتعاون الفالحي

التعاضدية اجلزائرية لتأمني عمال الرتبية 
 والثقافة

 ترست اجلزائر للتأمني وإعادة التأمني
 الشركة الدولية للتأمني وإعادة التأمني

 اجلزائرية للتأمينات
 .الشركة اجلزائرية للتأمني وضمان الصادرات

 .شركة ضمان القرض العقاري
 .شركة سالمة للتأمني

 .شركة تأمني احملروقات
 .العامة للتأمينات ادلتوسطية

 .شركة أليانس للتأمني
 .شركة كارديف جزاير للتأمني

 .شركة التأمني واالحتياط والصحة
 أكسا للتأمني على احلياة

 .أكسا للتأمني على األضرار
 .كرامة للتأمينات

 .شركة مصري احلياة
 .شركة التأمني على احلياة تاال

 .شركة التأمني التعاضدي
 .الشركة اجلزائرية اخلليجية لتأمني األشخاص

23164190 
14096872 
15501883 
8084788 
156944 

 
2286310 
6679132 
3595317 
359160 

 
219457 
3276732 
8375718 
3372734 
3714980 
1072679 
1069552 
250992 
382009 
1798553 
977400 
1169383 
577514 

- 

23.1 
14.1 
15.5 
8.1 
0.2 

 
2.3 
6.7 
3.6 
0.4 
 

0.2 
3.3 
8.4 
3.4 
3.7 
1.1 
1.1 
0.3 
0.4 
1.8 
1.0 
1.2 
0.6 
- 

25758846 
15198100 
18229918 
9592713 
396932 

 
2696840 
7567523 
4022323 
407639 

 
464062 
4015270 
9701901 
3303464 
4373085 
1206960 
1199000 
768843 
1211381 
1929469 
1130578 
1326602 
606013 

- 

22.4 
13.2 
15.8 
8.3 
0.3 
 

2.3 
6.6 
3.5 
0.4 
 

0.4 
3.5 
8.4 
2.9 
3.8 
1.0 
1.0 
0.7 
1.1 
1.7 
1.0 
1.2 
0.5 
- 

26329587 
15850055 
20192357 
11267568 

- 
 

2595213 
8858871 
3942990 
459872 

 
550500 

4491405 
12002523 
3506107 
4407715 
1373856 
1270591 
1165296 
2491182 
1583843 
1109213 
1556451 
511808 

- 

21.0 
12.6 
16.1 
9.0 
- 
 

2.1 
7.1 
3.1 
0.4 
 

0.4 
3.6 
9.6 
2.8 
3.5 
1.1 
1.0 
0.9 
2.0 
1.2 
0.9 
1.2 
0.4 
- 

27399574 
15935522 
21160080 
12818647 

515100 
 

2056013 
9048875 
3607251 
580842 

 
623656 

4707407 
9946188 
3579407 
4431718 
1564728 
1478693 
1293794 
2520074 
1783894 
1357191 
2131353 
466842 

548 

21.2 
12.4 
16.4 
9.9 
0.4 
 

1.6 
7.0 
2.8 
0.5 
 

0.5 
3.6 
7.7 
2.8 
3.4 
1.2 
1.1 
1.0 
2.0 
1.4 
1.1 
1.7 
0.4 

0.0004 

10018229 مجموع السوق المحلي
0 

100 115107462 100 125471985 100 129007397 100 

 . الديوان الوطني لإلحصائيات:المصدر

من خالل الجدول أعاله نالحظ الحصة السوقية لكل شركة تأمين ناشطة في سوق التأمين الجزائري، حيث نالحظ     
، لكن ىذه النسبة %23.1 تساوي 2012أن الشركة الوطنية لمـتأمينات ليا الحصة السوقية األكبر حيث كانت في 

، ويعود ذلك إلى المنافسة الشديدة التي يعرفيا ىذا القطاع وذلك بين المؤسسات 2015سنة % 21تراجعت إلى 
 مميون دينار جزائري 100العمومية والخاصة، وأيضا الحظنا أن رقم األعمال لمقطاع ككل يعرف زيادة حيث انتقل من 

.  وىذا ما يبين التوسع الذي يشيده قطاع التأمين في الجزائر2015 مميون دينار جزائري سنة 129 إلى 2012سنة 
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إن أداء بورصة الجزائر ال يزال ضعيفا بالمقارنة مع الدول المجاورة، وذلك لغياب ثقافة :  أداء بورصة الجزائر- ثالثا
 .السوق المالي سواء بالنسبة لممستثمرين وحتى المؤسسات والشركات العاممة في الجزائر

 2018 حتى جويمية 2017أداء بورصة الجزائر من نوفمبر  (09)جدول رقم 

نوفمبر البيانات
2017 

ديسمبر
2017 

جانفي
2018 

فيفري
2018 

مارس
2018 

جوان 2018ماي 2018أفريل
2018 

جويمية
2018 

 9 8 9 9 9 8 10 8 9 عدد أيام التداول
 155 209 352 360 335 409 454 193 295 عدد األوامر 
حجم األوامر 

 المعروضة لمشراء
97991 86286 65873 78767 68225 79590 86090 118936 98237 

حجم األوامر 
 المعروضة لمبيع

187237 147479 360297 309213 270842 257958 253759 147600 94466 

1476188 (دج)قيمة التداول 
0 

5189560
0 

5731495 6420420 5247690 11045380 12387940 1865576
0 

2276208
0 

 24343 19222 14569 15101 9583 8666 10274 51181 18972 حجم التدول
 31 35 49 39 32 31 30 40 36 عدد الصفقات 
المعدل اليومي 

 لمصفقات
4 5 3 4 5 4 5 4 3 

المعدل اليومي لقيمة 
 (دج)التداول 

1640208
.89 

6486950 573149.
5 

802552.
5 

709542.
3 

1227264.
44 

1376737.
77 

2331970 2529120 

المعدل اليومي 
 لحجم التداول

2108 6397.62
5 

1027.4 1083.25 2227 1677.89 1618.77 2402.75 2704.77 

  تقرير بورصة الجزائر الشيري:المصدر

    من خالل الجدول أعاله يتبين لنا حجم التداول في بورصة الجزائر، والذي يعرف شير بعد شير ارتفاعا ولو 
يسيرا ولكن ىذا يعد مؤشرا عمى نمو الوعي لدى المستثمرين بأىمية السوق المالي، والذي بدوره يعد مؤشرا جيدا 

 .لالستقرار المالي في الجزائر

 :  خاتمة

 تعذ اٌعا١ٌّح، خاصح اٌّا١ٌح اٌرنا٘شاخ ا٘رّاَ صذاسج ٠حرً اٌزٞ اٌّاٌٟ االعرمشاس    ا٘رّد اٌذساعح تّٛضٛع

 عٍٝ اٌّاٌٟعٍٝ االعرمشاس  اٌحفاظ أصثح  فمذ .اٌّاض١ح اٌصمز اٌعمٛد خمي اٌّا١ٌح األصِاخ حذج ٚ ٚذ١شج اسذفاع

 ٚذمَٛ اٌثٕٛن اٌّشوض٠ح تذٚس تاسص .االلرصاد٠ح اٌغ١اعاخ صٕع ع١اق فٟ ِرضا٠ذ األ١ّ٘ح ٘ذفا اٌّاضٟ اٌعمذ ِذٜ

فٟ ذحم١ك االعرمشاس اٌّاٌٟ ١ٌظ فمط ِٓ خمي دٚس٘ا اٌشلاتٟ عٍٝ اٌمطاع١ٓ اٌّاٌٟ ٚاٌّصشفٟ ِٚغؤ١ٌٚرٙا عٓ 
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ذحذ٠ذ ٚذٛظ١ٗ اٌغ١اعح االئرّا١ٔح، تً ٠ٚشًّ ٔطاق عٍّٙا اٌعًّ عٍٝ ذع١ٕة االلرصاد اٌرأش١شاخ اٌىاسش١ح ٌألصِاخ 

 :اٌّا١ٌح ٚرٌه ِٓ خمي إذثاع ع١اعح ٔمذ٠ح صاسِح، ٚلذ خٍصد اٌذساعح إٌٝ ِعّٛعح ِٓ إٌرائط ِّصٍح فٟ

  ٟذعرثش ع١ٍّح ذحم١ك االعرمشاس اٌّاٌٟ ع١ٍّح ِغرّشج، ح١س ٠ٍضَ اال٘رّاَ تٙا ٚاٌعًّ عٍٝ إٔعاص٘ا ف

 .اٌنشٚف اٌعاد٠ح ٚاٌرٟ ٠عًّ ف١ٙا اٌمطاع اٌّاٌٟ تىفاءج

  ذرحمك حاٌح االعرمشاس اٌّاٌٟ عٕذِا ٠ىْٛ اٌمطاع اٌّاٌٟ لادسا عٍٝ اٌرحٛا ضذ األصِاخ اٌذاخ١ٍح

 .ٚاٌخاسظ١ح

  ٍٝذمَٛ اٌثٕٛن اٌّشوض٠ح تذٚس تاسص فٟ ذحم١ك االعرمشاس اٌّاٌٟ، ١ٌظ فمط ِٓ خمي دٚس٘ا اٌشلاتٟ ع

اٌمطاع اٌّصشفٟ، ِٚغؤ١ٌٚرٙا عٓ ذحذ٠ذ اٌغ١اعاخ االئرّا١ٔح ٚاٌّصشف١ح، ٚإّٔا ٠رغع ٔطاق عٍّٙا فٟ 

 .ذع١ٕة االلرصاد ٌٍرأش١شاخ اٌىاسش١ح ٌألصِاخ اٌّا١ٌح

  ٚوزٌه اٌّشاظعح اٌّغرذاِح ٌٍّّاسعاخ (ذحٛا١ح)ذّصً ِثادسج اٌثٕٛن اٌّشوض٠ح تاذخار ذذات١ش احرشاص٠ح ،

 .ٚاٌّعا١٠ش اٌّصشف١ح اٌّرثعح

 ٌٍر١ّٕح  األٚي اٌّّٛي ٠عرثش وّا اٌّاٌٟ، إٌناَأظضاء  أُ٘ احذ اٌعضائشٞ اٌّصشفٟ اٌعٙاص ٠عرثش

 .االلرصاد٠ح

 شماف١ح  اٌثٕىٟ، ألعثاب تإٌناَ ِماسٔح ل١ٍٍح أ١ّ٘ح رٚٞ اٌعضائش ٚتٛسصح اٌرأ١ِٕاخ لطاع ِٓ وً ٠ضاي ال

 .ٚد١ٕ٠ح

 : التىصيات

  ٓذذع١ُ اٌثٕٛن اٌّشوض٠ح تاألدٚاخ اٌرٟ ذّىٕٙا ِٓ ِّاسعح اٌشلاتح عٍٝ اٌّؤعغاخ اٌّا١ٌح ٚرٌه ترى٠ٛ

 . اإلااساخ ٚاٌىٛادس اإلداس٠ح ِٓ أظً اٌرى١ف ِع اٌرطٛساخ اٌّرمحمح فٟ ِعاي اٌصٕاعح اٌّصشف١ح

 ذذع١ُ اٌثٕه اٌّشوضٞ تاٌرشش٠عاخ اٌمصِح ٌٍم١اَ تاٌشلاتح اٌّصشف١ح عٍٝ اٌثٕٛن. 

  ٠عة ذض١ّٓ اإلااس اٌعاَ ٌمعرمشاس اٌّاٌٟ ِعّٛعح ِٓ اٌّعا١٠ش ٚاٌّؤششاخ، ٚاٌرٟ ذغُٙ فٟ اورشاف

ِٛاآ اٌضعف ٚاٌمٛج ٌٍٕناَ، تح١س ٠رُ ِشالثرٙا ِٚراتعرٙا تصٛسج دٚس٠ح، ِٓ خمي ظٙاخ ِحذدج ٌذ٠ٙا 

 . عٍطح اذخار اإلظشاءاخ اٌرصح١ح١ح ٌّٛاآ اٌضعف فٟ األٚضاع اٌعاد٠ح

  ٓذعض٠ض عمِح إٌناَ اٌّاٌٟ اٌعضائشٞ دْٚ اٌٍعٛء إٌٝ اٌعائذاخ اٌثرش١ٌٚح وْٛ أْ ٘زا اٌّرغ١ش خاسض ع

 . ع١طشج اٌغٍطاخ اٌّح١ٍح

 : الهىامش

                                                           
1
، 15العرابي مصطفى، قدي عبد المجيد، ضوابط وآليات تحقيق االستقرار المالي لمتمويل اإلسالمي، مجمة االقتصاد الجديد، العدد   

 .8، ص2016الجزائر، 
دراسة حالة الجزائر، رسالة – شقروش عبد القادر، إشكالية تحرير حساب رأس المال وأثرىا عمى االستقرار المالي في الدول النامية  2

 .39، ص2016ماجيستير في العموم االقتصادية، كمية العموم االقتصادية، جامعة ورقمة، 
 .14 أحمد شفيق الشاذلي، اإلطار العام لالستقرار المالي ودور البنوك المركزية في تحقيقو، صندوق النقد العربي، ص 3
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مشتاق محمد السبعاوي وآخرون، االستقرار المالي في ظل النظام المالي والمصرفي اإلسالمي دراسة تحميمية لعينة من المصارف  4

 .68، ص2012، العراق، 2اإلسالمية في ضوء المؤشرات العالمية لألزمة المالية، مجمة جامعة كركوك لمعموم اإلدارية واالقتصادية، العدد
، جامعة أم البواقي، 8 نظيرة قالدي، مدى فعالية أنظمة اإلنذار المبكر في قياس االستقرار المالي، مجمة العموم اإلنسانية، العدد  5

 .320، ص2017
 .47-45 شقروش عبد القادر، إشكالية تحرير حساب رأس المال وأثرىا عمى االستقرار المالي في الدول النامية، مرجع سابق، ص  6
 .49 أحمد شفيق الشاذلي، اإلطار العام لالستقرار المالي ودور البنوك المركزية لتحقيقو، مرجع سابق، ص 7
 .50 نفس المرجع، ص 8
، أطروحة دكتوراه في العموم (2011-2003) ذىبي ريمة، االستقرار المالي النظامي بناء مؤشر تجميعي لمنظام المالي الجزائري لفترة  9

 .67، ص2013االقتصادية، كمية العموم االقتصادية، جامعة قسنطينة، 
، جامعة البويرة، 22 محمد طرشي، بوفميح نبيل، دور البنوك المركزية في تحقيق االستقرار المالي واالقتصادي، مجمة معارف، العدد  10

 .330،  ص 2017
 .72، مرجع سابق، ص(2011-2003) ذىبي ريمة، االستقرار المالي النظامي بناء مؤشر تجميعي لمنظام المالي الجزائري لفترة  11
 .331 محمد طرشي، بوفميح نبيل، دور البنوك المركزية في تحقيق االستقرار المالي واالقتصادي، مرجع سابق، ص 12
 .          112 ،ص،2008، 3 بمعزوز بن عمي، محاضرات في النظريات والسياسات النقدية، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة  13
 .332 محمد طرشي، بوفميح نبيل، دور البنوك المركزية في تحقيق االستقرار المالي واالقتصادي، مرجع سابق، ص 14
 .  التطور النقدي واالقتصادي لمجزائر، بنك الجزائر2016 التقرير السنوي  15
 . نفس المرجع السابق 16

17  Rapport du FMI no. 14/161, Algérie évaluation de la stabilité du système financière,  juin 2014. 
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- الجزائريةلمبنوكإشارة  مع – كدعامة لتطوير النظام المصرفي العالمي3اتفاقية بازل   
 هوزاوي  عائشة.د                            عبد القادر هوزاوي. د

- الجزائر- جاهعـة الهـدٓة                           -الجزائر- جاهعـة هستغاىم 
 

 :ممخص
جراءات تسعِ إلِ تحسٓن أداء القطاع الهصرفْ وتفعٓل دوري     لقد اتجٍت العدٓد هن بمدان العالم إلِ قبول وتبىْ سٓاسات ووسائل وا 

وىتٓجة لذلك فقد . لمدفع بعجمة التىهٓة االقتصادٓة واالجتهاعٓة عمِ ضوء برىاهج هتكاهل وهترابط وهتىاسق فْ اإلصالح االقتصادي
 ٌْ البدآة لذلك، وقد 1ظٍرت لجىة بازل لمرقابة الهصرفٓة والتْ لعبت دورا رائدا فْ تقىٓن العدٓد هن ٌذي التطورات، وكاىت اتفاقٓة بازل 

بدأت ٌذي االتفاقٓة بوضع حدود دىٓا لرأس الهال لتحقٓق ها أسهتً بكفآة رأس الهال، ولم ٓتوقف عهل لجىة بازل لمرقابة عمِ البىوك عىد 
 جرت عمِ الساحة 1ٌذا الحد، فأصدرت عدة وثائق هتعمقة بهبادئ اإلدارة السمٓهة لمبىوك والرقابة الفعالة عمٍٓا وبعد صدور اتفاقٓة بازل 

تطورات ٌاهة سواء فْ هجال تكىولوجٓا الهعموهات واالتصاالت أو أسالٓب اإلدارة الهالٓة فضال عن تعدد األزهات الهالٓة هها تطمب إعادة 
 التْ كاىت هىاسبة إلعادة الىظر فْ 2 إلصدار االتفاقٓة الجدٓدة بازل 1الىظر فْ االتفاقٓة القائهة، فجاء اإلعداد لتعدٓل اتفاقٓة بازل 

ن العقــاري عــام . أسالٓب إدارة الهخاطر بها ٓحقق سالهة البىوك واستقرار القطاع الهصرفْ فْ هجهوعً  2008وهــع حــدوث أزهــة الــٌر
 والتْ رفعت الحد األدىِ لكفآة رأس 3أوضــحت جواىــب القصــور فْ ٌــذي االتفاقٓــة ههــا أدى بأعضــاء لجىــة بــازل إلصــدار اتفاقٓــة بــازل 

 .الهال بغٓة ٓزادة احتٓاطات البىوك ورفع رأس هالٍا لتقمـٓص هعـدالت الوقـوع فْ أزهات هالٓة هستقبمٓة
ا هن الدول الىاهٓة فقد سىت العدٓد هن القواىٓن والتشٓرعات الهصرفٓة التْ هكىت هن هسآرة اتفاقٓة بازل     باإلضافة ، 1والجزائر باعتباٌر

. 3 فْ اىتظار تطبٓق اتفاقٓة بازل ،2 لباز بً أقرت الذّ الرقابٓة الهراجعة لهعٓار
Abstract: 
      Many countries around the world have adopted policies, measures and measures aimed at improving 

the performance of the banking sector and activating its role in advancing economic and social 

development in the light of an integrated, coherent and coordinated program of economic reform. As a 

result, the Basel Committee on Banking Supervision, which played a leading role in legalizing many of 

these developments, was introduced. Basel Convention 1 was the beginning. This agreement started 

setting minimum capital limits to achieve what it called capital adequacy. Banks issued a number of 

documents related to the principles of effective bank management and effective control. Following the 

adoption of the Basel Convention, important developments took place in both ICT and financial 

management, as well as the multiplicity of financial crises. With the 2008 subprime crisis, the 

shortcomings of this agreement led to the Basel Committee for Basel III raising the minimum capital 

adequacy ratio in order to increase banks' reserves and raise their capital to reduce the incidence of future 

financial crises. 
     As a developing country, Algeria has enacted several banking laws and regulations that have enabled 

Basel II to comply with the Basel II auditing standard, pending the implementation of Basel III. 
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: مقدمة

  ةٓافك سأر لاهلا ْف لهعلا ْفرصهلا ْفو نٓىاوقلا تاعرٓشتلاو ةهظاىلا لهعل فراصهلاهصطمح ٓستخدم ها كثٓرا   
  ةٓلودلا ةصاخلا ْف مٓظىت لهع فراصهلا ءاوس ِمع دٓعصلا ْمحهلا وأ ِمع ىوتسه ،ملاعلااالتفاقٓات ف ْوكذلك
  تآقافتا لزاب ْتلاو زكترت اساسأ ِمع أدبه ةٓافك سأر لاهلا دىع رادصإ رٓٓاعهلا ةقمعتهلاجهٓع ف ْ وضعتكها
ذا بذلك،   دارٓ ًب حٓضوت ةقلاعلا نٓب رداصه لاهسأر فرصهلا رطاخهلاو ْتلا دق ضرعتت اٍل تادوجوهلاالهصطمح ٌو
 ،فرصهلا ْٓىفذٌا قد عهمٓات أي أو   ًتاهازتلاب وأ ةٍجاوه يأ رئاسخالوفاء عم ِالهصرف قدرة عن كذلك تعبٓر ٌو
 رٓغو ،ةعقوته يأ نكهٓ االهصرف لٍا ٓتعرض قد   رطاخهلاهواجٍة عم ِوقدرت ًالهصرف هالءة لقٓاس أداة اعتباٌر
  كلذ نه ،رطاخه ِىعهب تاودأ دعاوقو ،ةزٓارتحا اذٌ اه ًتدكأ ةىجلإل ِوها التشغٓمٓة والهخاطر االئتهان هخاطر هثل
 ةقمعتهلا لاوهلأاب ةٓتاذلا ،فرصهمل ثٓح اتمك وخاصة القواعد لٍذي تقسٓهٍا ف ْبازل   ْساسلأا ةءلاهلالضاهن تعتبٌر
  ةٓفرصهلا.عهمٓات ًف ْلمهخاطر تعرض ًحالة ف ْالهصرف

 التطورات هع بها ٓتىاسب الهصرفٓة أوضاعٍا لتوفٓق جاٌدة تسعِ تزال ال هن الدول التْ الجزائر باعتبارو   
 القواعد الهىصوص عمٍٓا فْ والذي ساعد عمِ تطبٓق ا،بً قاهت التْ الهصرفٓة اإلصالحات خالل هن ،الجدٓدة

، 3 فْ اىتظار تطبٓق اتفاقٓة بازل 2لباز بً أقرت الذّ الرقابٓة الهراجعة باإلضافة لهعٓار 1اتفاقٓة بازل
 .الراٌىة التحدٓات هواجٍة لبىوكٍا ٓضهن وهتطور هحكم هصرفْ جٍاز إلقاهة هىٍا كهحاولة

 :   هن خالل ها سبق قهىا بتقسٓم بحثىا ٌذا إلِ الهحاور التالٓة
 .اتفاقية بازل لكفاية رأس المال: المحور األول -
 .3مقررات اتفاقية بازل: المحور الثاني -
 .3ية لتطبيق اتفاقية بازلالجزائرالبنوك  تهيئة: المحور الثالث -

 
اتفاقية بازل لكفاية رأس المال : المحور األول

ا الهالٓة أحد االتجاٌات الحدٓثة فْ إدارة      ٓعتبر هوضوع كفآة رأس الهال الهصرفْ واتجاي البىوك إلِ تدعٓم هراكٌز
ر القدرات التىافسٓة فْ هجال التعاهالت  البىوك وفْ إطار سعْ الجٍاز الهصرفْ فْ هعظم دول العالم إلِ تطٓو

وفْ ظل التطورات الهتالحقة التْ تشٍدٌا األسواق العالهٓة وهع تزآد الهىافسة الهحمٓة والعالهٓة أصبح أي . الهالٓة
بىك عرضة لمعدٓد هن الهخاطر التْ قد تىشأ هن العواهل الداخمٓة التْ ٓعهل فٍٓا البىك، وفْ ظل تصاعد الهخاطر 
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الهصرفٓة بدأ التفكٓر فْ البحث عن آلٓات لهواجٍة تمك الهخاطر التْ تتعرض لٍا البىوك، وفْ أول خطوة فْ ٌذا 
. االتجاي تشكمت لجىة بازل لمرقابة الهصرفٓة

: نشأة وتطور لجنة بازل لمرقابة المصرفية: أوال
ٓعتقد البعض أن االٌتهام بهوضوع كفآة رأس الهال ٓعود إلِ أزهة الدٓون العالهٓة فْ بدآة الثهاىٓىات هن القرن     

 والواقع أن االٌتهام بكفآة 1الهاضْ حٓث ٓعتبري السبب الحقٓقْ والوحٓد لصدور هقررات بازل الهعروفة بإسم بازل
مة قبل ذلك ففْ هىتصف القرن التاسع عشر صدر قاىون لبىوك الو أ ٓحدد الحد األدىِ .م.رأس الهال ٓعود إلِ فترة طٓو

. لرأس هال كل بىك وفقًا لعدد السكان فْ الهىطقة التْ فٍٓا
وفْ هىتصف القرن العشٓرن زاد اٌتهام السمطات الرقابٓة عن طٓرق وضع ىسب هالٓة تقمٓدٓة هثل حجم الودائع     

إلِ رأس الهال وحجم رأس الهال إلِ إجهالْ األصول ولكن ٌذي الطرق فشمت فْ إثبات جدواٌا خاصة فْ ظل اتجاي 
ورك و ادة الهصرفٓن فْ والٓتْ ىٓٓو  إلِ البحث عن أسموب هىاسب 1952 بصفة خاصة سىة إلٓىويالبىوك ىحو ٓز

 1980 إلِ 1974وتعتبر الفترة هن  .لتقدٓر كفآة رأس الهال عن طٓرق قٓاس حجم األصول وىسبتٍا إلِ رأس الهال
فترة هخاض حقٓقْ لمتفكٓر العمهْ فْ إٓجاد صٓغة عالهٓة لكفآة رأس الهال فها حدث هن اىٍٓار لبعض البىوك خالل 

بل وعهق  (هثل هخاطر التسوٓة وهخاطر اإلحالل)ٌذي السىوات أظٍر هخاطر جدٓدة لم تكن هعروفة فْ السابق 
و ها أثبت بأن البىوك األهٓركٓة الكبٓرة لٓست بهىأى عن خطر اإلفالس  الهخاطر االئتهاىٓة بشكل غٓر هسبوق ٌو

مٓة  والذي كاىت لً هعاهالت ضخهة فْ هيرث ستات بنك  أعمىت السمطات األلهاىٓة إغالق 1974واالىٍٓار ففْ جٓو
سوق الصرف األجىبٓة وسوق هابٓن البىوك هها تسبب فْ خسائر بالغة لمبىوك األهٓركٓة واألوربٓة الهتعاهمة هعً وفْ 

و هن البىوك األهٓركٓة الكبٓرة ثم تبعً بعد عدة سىوات ناشيونال بنك فرانكيلىفس السىة أفمس  فرست بنسمفانيا بنك  ٌو
 بالٓٓن دوالر، هها دفع بالسمطات لمتدخل إلىقاذي بعد أن بمغت هشكمة عدم توافق آجال 8بأصولً التْ بمغت حوالْ 

االستحقاق بٓن أصولً وخصوهً وثبات سعر الفائدة عمِ قروضً هداٌا، خاصة هع االرتفاع الشدٓد فْ أسعار الفائدة 
%. 20 والتْ بمغت 1980عمِ الدوالر عام 

ٓجاد فكرة هشتركة بٓن البىوك       وفْ ظل ٌذي الهعطٓات بدأ التفكٓر فْ البحث عن آلٓات لهواجٍة تمك الهخاطر، وا 
الهركٓزة فْ دول العالم الهختمفة ٓقوم عمِ التىسٓق بٓن تمك السمطات الرقابٓة لمتقمٓل هن الخاطر التْ تتعرض لٍا 

فْ ىٍآة  ،* لمرقابة الهصرفٓة هن هجهوعة الدول الصىاعٓة العشربال أو بازلوىتٓجة لذلك تشكمت لجىة  البىوك،
سرا وذلك فْ ضوء تفاقم أزهة الهدٓوىٓة الخارجٓة لمدول  بازل تحت إشراف بىك التسوٓات الدولٓة بهدٓىة1974  بسٓو

 هعٓارًا هوحدًا لكفآة رأس 1988واألٌم أن لجىة بازل قد أقرت عام  .التْ هىحتٍا البىوك العالهٓة وتعثر ٌذي البىوك
الهال لٓكون همزهًا لكافة البىوك العاهمة فْ الىشاط الهصرفْ، كهعٓار دولْ أو عالهْ لمداللة عمِ هكاىة الهركز 
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وأقرت المجىة فْ ٌذا الصدد اتفاقٓة بازل التْ  الهالْ لمبىك وٓقوي ثقة الهودعٓن فًٓ هن هىظور تعهٓق هالءة البىك،
بهقتضاٌا أصبح ٓتعٓن عمِ كافة البىوك العاهمة أن تمتزم بأن تصل ىسبة رأس هالٍا إلِ هجهوع أصولٍا الخطرة بعد 

كحد أدىِ، وعمِ الجهٓع أن ٓوفقوا أوضاعٍم هع ٌذي الىسبة ىٍآة عام % 8ترجٓحٍا بأوزان الهخاطرة االئتهاىٓة إلِ 
الذي أصبح بعد ذلك رئٓسًا لٍذي المجىة، Peter kooke وكاىت ٌذي التوصٓات هبىٓة عمِ هقترحات تقدم بٍا . 1998

أو كها ٓسهٍٓا الفرىسٓون أٓضا بهعدل الهالءة  بال أو كوك لذلك سهٓت الىسبة السابقة لكفآة رأس الهال بىسبة 
  .األوربْ

تعريف لجنة بازل وأهدافها : ثانيا
 لجىة بازل الهصرفٓة ٌْ المجىة التْ تأسست وتكوىت هن هجهوعة الدول الصىاعٓة العشرة، : تعريف لجنة بازل/1

سرا وذلك برئاسة 1974وذلك هع ىٍآة   هحافظ بىك كوك تحت إشراف بىك التسوٓات الدولٓة بهدٓىة بال أو بازل بسٓو
إىجمترا، وقد حدث ذلك بعد أن تفاقهت أزهة الدٓون الخارجٓة لمدول الىاهٓة، وتزآد ىسبة الدٓون الهشكوك فْ تحصٓمٍا 
ة هن جاىب البىوك الٓاباىٓة لمبىوك  والتْ هىحتٍا البىوك العالهٓة وتعثر بعض ٌذي البىوك ،باإلضافة إلِ الهىافسة القٓو

لجىة التىظٓهات واإلشراف " األهٓركٓة واألوربٓة بسبب ىقص رؤوس األهوال ٌذي البىوك، وتشكمت المجىة تحت اسم 
 ."والرقابة الهصرفٓة عمِ الههارسات العهمٓة

ىها أىشأت بهقتضِ قرار هن      وتجدر اإلشارة أن لجىة بازل ٌْ لجىة استشآرة فىٓة ال تستىد إلِ أٓة اتفاقٓة دولٓة وا 
هحافظْ البىوك الهركٓزة لمدول الصىاعٓة وتجتهع ٌذي المجىة أربع هرات سىوًٓا وٓساعدٌا عدد هن فرق العهل هن 
الفىٓٓن لدراسة هختمف جواىب الرقابة عمِ البىوك، ولذلك فإن قرارات أو توصٓات ٌذي المجىة ال تتهتع بأي صفة 

قاىوىٓة أو إلزاهٓة رغم أىٍا أصبحت هع هرور الوقت ذات قٓهة فعمٓة كبٓرة وتتضهن قرارات وتوصٓات المجىة وضع 
الهبادئ والهعآٓر الهىاسبة لمرقابة عمِ البىوك هع اإلشارة إلِ ىهاذج الههارسات الجدٓدة فْ هختمف البمدان، بغرض 

كها تمجأ بعض الهىظهات الدولٓة فضاًل . تحفٓز الدول عمِ إتباع تمك الهبادئ والهعآٓر واالستفادة هن ٌذي الههارسات
عن بعض الدول إلِ ربط هساعدتٍا لمدول األخرى بهدى احتراهٍا لٍذي القواعد والهعآٓر الدولٓة، وتتضهن براهج 

اإلصالح الهالْ لمصىدوق والبىك الدولٓٓن فْ كثٓر هن األحوال شروط إللزام الدول بإتباع القواعد والهعآٓر الدولٓة فْ 
ا لجىة بازل تتهتع بٍذا اإللزام  ا هن قواعد وهعآٓر اإلدارة السمٓهة، فالقواعد التْ تصدٌر هجال الرقابة عمِ البىوك وغٌٓر

 .األدبْ الذي ٓصاحبً فْ هعظم األحوال تكمفة اقتصادٓة عىد عدم االىصٓاع لٍا
 أهداف لجنة بازل /2

: تٍدف لجىة بازل فٓها ٓتعمق بالبىوك العاهمة فْ السوق الهصرفْ العالهْ فْ ظل العولهة إلِ ها ٓمْ    
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الهساٌهة فْ تعهٓق والحفاظ عمِ استقرار الىظام الهصرفْ الدولْ، وبالتحدٓد بعد تفاقم أزهة الهدٓوىٓة لدول العالم - 1
الثالث، وتزآد حجم الدٓون الهشكوك فْ تحصٓمٍا والتْ هىحتٍا البىوك العالهٓة وعمِ وجً التحدٓد البىوك األهٓركٓة، 

، والخصوهات الهالٓة واستبدال جزء هىٍا *وها اضطرت إلًٓ البىوك الدائىة هن إجراءات شطب الدٓون وعهمٓة التسىٓد
 (1).أو كمٍا بهساٌهات فْ الهشروعات الهقترضة

إزالة هصدر هٍم لمهىافسة غٓر العادلة بٓن الهصارف ،والىاشئة هن الفروقات فْ الهتطمبات الرقابٓة الوطىٓة بشأن - 2
رأس الهال الهصرفْ ،فهن الهالحظ هىافسة الهصارف الٓاباىٓة حٓث استطاعت أن تىفذ بقوة كبٓرة داخل األسواق 
التقمٓدٓة لمهصارف الغربٓة، وقد ٓكون السبب الثاىْ الرئٓسْ وراء االىدفاع األوربْ لتحدٓد الحد األدىِ لكفآة رأس 

ودلت التجربة أن البىوك الٓاباىٓة كاىت أكثر تفوقًا فْ السوق الهصرفٓة العالهٓة هن البىوك األهٓركٓة واألوربٓة . الهال
واستطاعت أن تىفذ بقوة كبٓرة إلِ داخل السوق الهصرفٓة العالهٓة فْ هىاطق هعٓىة هن العالم كاىت حكرًا عمِ البىوك 

و ها دفع لجىة بازل إلِ التأكٓد عمِ ضرورة توفر العدالة والتىاسق فْ تطبٓق ىسب كفآة رأس  األهٓركٓة واألوربٓة، ٌو
. الهال هن الدول الهختمفة، لمتقمٓل هن آثار الهىافسة غٓر الهتكافئة بٓن البىوك الدولٓة والعالهٓة

العهل عمِ إٓجاد آلٓات التكٓف هع التغٓرات الهصرفٓة العالهٓة ،وفْ هقدهتٍا العولهة الهالٓة والثورة التكىولوجٓة -3
. الهصرفٓة

تحسٓن األسالٓب الفىٓة لمرقابة عمِ أعهال البىوك، وتسٍٓل عهمٓات تداول الهعموهات حول تمك األسالٓب بٓن - 4
 (2) .السمطات الىقدٓة الهختمفة

تركز المجىة عمِ العدالة والتىاسق فْ تطبٓق ىسب كفآة رأس الهال بٓن الدول الهختمفة لتقمٓل آثار الهىافسة غٓر - 5
 (3).الهتكافئة بٓن الهصارف

: 1إيجابيات وسمبيات اتفاقية بازل: ثالثا
 عدة 1988 عام 1لقد تهخض عن تطبٓق هعٓار كفآة رأس الهال الذي ىصت عمًٓ هقررات االتفاقٓة لمجىة بازل     

إٓجابٓات كان أغمبٍا عمِ الدول الصىاعٓة الكبرى وسمبٓات هست خاصة الدول الىاهٓة التْ تتهٓز بضعف أجٍزتٍا 
. الهصرفٓة

: 1إيجابيات اتفاقية بازل/ 1
 تىاولت هوضوع 1 فْ إٓجابٓات هعٓار كفاءة رأس الهال باعتبار أن اتفاقٓة بازل 1تتهثل إٓجابٓات اتفاقٓة بازل    

هكن حصر أٌم إٓجابٓاتٍا فٓها ٓمْ  (4) :هعٓار كفآة رأس الهال ٓو
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زالة التفاوت فْ قدرة الهصارف عمِ الهىافسة-  . اإلسٍام فْ دعم استقرار الىظام الهصرفْ العالهْ وا 
   .الهساعدة عمِ تىظٓم عهمٓات الرقابة عمِ هعآٓر رأس الهال بالهصارف و جعمٍا أكثر  واقعٓة-
لم ٓعد الهساٌهون فْ الهشروعات الهصرفٓة هجرد حهمة أسٍم ٓىتظرون العائد هىٍا عمِ غرار الهشروعات األخرى، -

ادة األصول الخطرة هع  ادة رأس الهال بٓز بل أقحم ذلك الهعٓار هساٌهْ البىوك فْ صهٓم أعهالٍا حٓث أن وجود ٓز
تصاعد االٌتهام بسالهة الهراكز الهالٓة لمبىوك ضاعف هن هسؤولٓة الجهعٓات العهوهٓة فْ اختٓار هجمس إدارات 
ادة رأس هال البىك بهساٌهات جدٓدة هن أهوال  البىوك واتخاذ القرارات الهالٓة الهىاسبة حتِ ولو اقتضِ األهر ٓز

و ها هن شأىً الوصول إلِ دور أكثر . الهساٌهٓن الخاصة عىد تعرض البىك لهخاطر وفق تقدٓر الجٍات الرقابٓة، ٌو
  (5).فعالٓة لمهساٌهٓن بها ٓساىد الجٍات الرقابٓة فْ عهمٍا بل ٓساعد البىوك ذاتٍا

ن فكرة سٓرعة عن سالهة الهؤسسات الهالٓة -  أصبح هن الهتاح لمهساٌم العادي أو لرجل الشارع القدرة عمِ تكٓو
وذلك هن خالل أسموب هتفق عمِ هكوىاتً وعىاصري دولٓا وبذات الصورة بٓن دول وأخرى وبٓن بىك وآخر وفٓها لو 
قاهت البىوك باإلعالن عن هوقفٍا هن االلتزام بالهعٓار الهذكور، وقاهت أٓضا جٍات الرقابة عمِ البىوك هن جاىبٍا 

. بهتابعة التزام البىوك بها ٓقتضْ بً الهعٓار
سٓدعو تطبٓق الهعٓار إلِ أن تكون البىوك أكثر اتجاٌا إلِ األصول ذات الهعاهل األقل هن حٓث درجة الهخاطرة، - 

و ها قد ٓترتب عمًٓ االرتفاع الىسبْ فْ درجة األهان هن أصول البىوك حٓث ستضٓف البىوك ضهن تكمفة حٓازة  ٌو
األصول ها ٓقتضًٓ األهر هن االحتفاظ برأس هال هقابل، بل ربها ستسعِ أٓضا إلِ بٓع األصول الخطرة واستبدالٍا 

ادة عىاصر رأس الهال   (6).بأصول هخاطرة إذا ها صعب عمٍٓا ٓز
: 1سمبيات اتفاقية بازل / 2
ن الهخصصات الكافٓة، ذلك إن لم  - قد ٓكون الثهن الذي ٓختاري البىك لاللتزام بهعٓار كفآة رأس الهال ٌو عدم تكٓو

ىتج عىً  تكن الدولة تتبع سٓاسات هوحدة وهمزهة فْ تصىٓف األصول واحتساب الهخصصات وتٍهٓش الفوائد ٓو
و ها هن شأىً أن ٓسرع فْ استىزاف البىك لذا ٓتعٓن هتابعة كفآة الهخصصات  ادة االحتٓاطات ٌو تضخم األرباح  لٓز

. الهكوىة هن جاىب جٍات الرقابة
قد ٓحاول أحد البىوك التٍرب هن االلتزام باالتجاي إلِ بدائل االئتهان التْ تدرج الهٓزاىٓة إغفال تضهٓىٍا الهقام  -

. الىسبة، األهر الذي ٓىبغْ هتابعتً هن جاىب سمطات الرقابة
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هن أٌم السمبٓات ٌْ إضافة تكمفة إضافٓة عمِ الهشروعات الهصرفٓة تجعمٍا فْ هوقف أضعف تىافسٓا هن  -
ادة عىاصر رأس الهال بها ٓتطمب هن تكمفة  الهشروعات غٓر الهصرفٓة التْ تؤدي خدهات شبٍٓة إذ ٓتعٓن عمٍٓا ٓز

ادة األصول   (7) .الخطرةعىد ٓز
:   والمحاور األساسية لها2تعديالت لجنة بازل :رابعا
 خاصة بعد ظٍور هستجدات 1988 لعام 1 كهتهم وهعدل التفاقٓة بازل1995 لعام 2لقد جاءت اتفاقٓة بازل     

. هالٓة أسفرت عن ظٍور هخاطر جدٓدة تقتضْ تقىٓات احترآزة أكثر إتقاىا وشهوال
:  تعديالت لجنة بازل/ 1

 ٓجد أن أٌم التعدٓالت التْ أقرتٍا لجىة بازل جاءت وفق 1995 وحتِ عام1988لعل الهتتبع التفاقٓة بازل عام     
: ها ٓمْ

 أصدرت لجىة بازل لإلشراف الهصرفْ هجهوعة هن االقتراحات اإلشرافٓة لتطبٓق هعآٓر رأس 1995فْ أفٓرل  -1
الهال بإدخال هخاطر السوق التْ تتحهمٍا البىوك، وكذا هخاطر التشغٓل، وقد تم عرض ٌذي الهقترحات عمِ البىوك 

لمحصول عمِ هالحظتٍا واألطراف الهشاركة فْ السوق الهالْ عمٍٓا، وقد كاىت االقتراحات عبارة عن همحق 
. 1988تخطٓطْ التفاقٓة بازل لكفآة رأس الهال لسىة 

ٓتهثل الٍدف هن استحداث ٌذا التعدٓل فْ اتفاق رأس الهال فْ توفٓر ضهاىات رأسهالٓة صٓرحة وهحددة ضد  -2
. هخاطر األسعار التْ تتعرض لٍا البىوك خاصة تمك الىاشئة عن أىشطتٍا التجآرة

 تهثمت فْ االستجابة لطمب أطراف الصىاعة الهصرفٓة بالسهاح لمبىوك 1995إن السهة الرئٓسٓة القتراح أفٓرل  -3
باستخدام ىهاذج همكٓة داخمٓة لقٓاس هخاطر السوق، كبدٓل الستخدام إطار القٓاس الهوحد الذي وضع فْ أفٓرل 

والذي كان هن الهقترح تطبٓقً عمِ جهٓع البىوك، واقترحت المجىة بعض الهعآٓر الكهٓة والىوعٓة لتستخدم هع  1995
: البىوك التْ ترغب فْ استخدام ىهاذج همكٓة داخمٓة وهن بٓن ٌذي الهعآٓر

. ضرورة حساب الهخاطر ٓوهٓا-
. ٪99≤استعهال هعاهل الثقة-
.  أٓام هن التداول10أن ٓستخدم حزهة سعٓرً دىٓا تعادل -
 (8).أن ٓشهل الىهوذج فترة هراقبة تآرخٓة هدتٍا عام عمِ األقل-
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ٌو أن البىوك سوف تتهتع بهروىة أكبر فْ تحدٓد هعموهات الىهوذج بها فْ 1995ٓعتبر أٌم تغٓٓر اقتراح أفٓرل  -4
ا  ذلك العالقات اإلرتباطٓة فْ ىطاق عواهل هخاطرة عٓرضة، وهالت المجىة إلِ تبىْ هىٍج هتحفظ عىد اختٓاٌر

لهعموهات الىهوذج الذي وضعتً، وتحتفظ بحقٍا فْ تعدٓل الهواصفات الهطموبة بالىسبة لمبىوك الهستخدهة لمىهاذج هع 
. كتسابً الهٓزد هن الخبرة

ر اقتراح أفٓرل  -5 . دون تغٓٓر فْ هجهم1990ًفٓها ٓتعمق بالطٓرقة الهعٓآرة الهوحدة، فقد ظل جٌو
:    2المحاور األساسية التفاقية بازل/ 2

:  ثالث هحاور أساسٓة 2ٌْلقد تضهىت اتفاقٓة بازل     
. الهتطمبات الدىٓا لرأس الهال -1
. هتابعة السمطات اإلشرافٓة لكفآة رأس الهال-2
.  (اإلفصاح العام)اىضباط السوق-3
: المتطمبات الدنيا لرأس المال-1

ٓغطْ ٌذا الهحور هخاطر االئتهان، هخاطر السوق وهخاطر التشغٓل هع تطبٓق هىاٌج وأسالٓب هتىوعة لتقدٓر     
غطْ ٌذا الهحور هالهح ٌاهة جدٓدة لم ٓسبق تغطٓتٍا فْ اتفاقٓة بازل  .  هثل هخاطر التشغٓل1أوزان الهخاطر ٓو

.  ثالث أسالٓب لقٓاس هخاطر االئتهان2ولقد أدخمت اتفاقٓة بازل 
 هودٓز: "ٓعتهد عمِ التصىٓفات االئتهاىٓة لهؤسسات التصىٓف االئتهاىْ هثل: األسموب النمطي أو المعياري*
وقد قسهت لجىة بازل ٌذي التصىٓفات إلِ ستة فئات وأعطت لكل فئة وزن هخاطر وفق فئة " بورز آىد اىدردستو

التصىٓف لكل بىك هن البىوك والشركات و الدول، وقد تضهن ٌذا األسموب تحدٓد درجات التعرض لهخاطر قروض 
 (9) .التجزئة والقروض العقآرة

تم استخداهٍا لهعرفة البىك ىفسً بشرط إقرار األسموب هن السمطة: أساليب التقييم الداخمي* ىقسم . (10)الرقابٓة  ٓو ٓو
قتٓن : ٌذا األسموب إلِ قسهٓن أو طٓر

تسهح لمبىوك بتقدٓر احتهال التخمف عن السداد لكل عهٓل وٓقوم الهراقبون بتقدٓم ":FIRB"الطريقة األساسية-
الهدخالت وتترجم الىتائج إلِ التقدٓرات بهبمغ الخسارة الهستقبمٓة الهحتهمة التْ تشكل أسس تحدٓد هتطمبات الحد 

      ( 11) . الهالاألدىِ لرأس
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تسهح لمبىك الذي ٓتوافر لً ىظام داخمْ هتطور لتقٓٓم الهخاطر بتقدٓم الهدخالت األخرى :"AIRB"الطريقة المتقدمة-
.  الضروٓرة

قتٓن قٓاس     قتٓن الربط بٓن احتٓاجات رأس الهال الالزم لهقابمة الهخاطر االئتهاىٓة، وتتٓح كال الطٓر تم وفق الطٓر ٓو
قتٓن سٓكون  هدى التعرض لهخاطر الشركات وهخاطر الدول والهخاطر الهصرفٓة كها أىً فْ كال األسموبٓن أو الطٓر

. هدى أوزان الهخاطر أكثر بعدا وعهقا فْ األسموب القٓاسْ، األهر الذي سٓسفر عن حساسٓة أكثر لمهخاطر
األسالٓب اإلحصائٓة  األكثر تطورا هن إتباع: النظر مستقبال في دراسة إمكانية االعتماد عمى ما تقوم به البنوك*-

. الهتطمب الهتطورة لتقدٓم و تقدٓر حجم الهخاطر االئتهاىٓة و خسائر القروض ورأس الهال
:  متابعة السمطات اإلشرافية لكفاية رأس المال-2

وٓقصد بٍا عهمٓات الهراجعة أو الهتابعة هن قبل السمطة الرقابٓة و تستٍدف ٌذي الهتابعة التأكد هن كفآة رأس     
الهال بحسب ىوعٓة هخاطر البىك و إستراتٓجٓة الهحافظة عمِ الهستوٓات الهتطمبة لرأس الهال، وفْ ٌذا الهجال تقترح 

: المجىة هراعاة ها ٓمْ
أن تفرض السمطة الرقابٓة بالدولة التْ تتسم اقتصادٓاتٍا بتقمبات ذات قدر هؤثر، حد أدىِ لهعدل كفآة رأس الهال -

. أعمِ هن الحد األدىِ الهقرر لهعرفة السمطات الرقابٓة لمدول األخرى
هطالبة بعض البىوك بحد أدىِ لهعدل كفآة رأس الهال ٓفوق الحد األدىِ لباقْ البىوك لذات الدولة اعتهادا عمِ -

طبٓعة هكوىات رأس هال البىك، وهقدرتً عمِ توفٓر رأس هال إضافْ و هدى دعم كبار هساٌهْ البىك فْ ٌذا 
. الهجال

هطالبة البىوك بأن ٓتوفر لدٍٓا ىظام لتقدٓر هدى كفآة رأس الهال بالىسبة لكل سوق أو ىوعٓة ىشاط ٓرتبط بً البىك، -
. وهقدرة السمطة الرقابٓة عمِ تقٓٓم ذلك الىظام

التدخل الرقابْ هن خالل وسائل اإلىذار الهبكر الكتشاف الهصارف التْ ٓهكن أن تواجٍٍا فْ الوقت الهىاسب -
  (12).واتخاذ اإلجراءات التصحٓحٓة فْ هرحمة هبكرة لهىع تدٌور رأس هال البىك 

: انضباط السوق-3
ٓقصد بٍا أن اىضباط السوق ٓعهل عمِ تشجٓع سالهة البىوك وكفاءتٍا هن خالل التأكٓد عمِ تعٓزز الشفافٓة     

  (13).وكذلك إتاحة الهٓزد هن الهعموهات لمهشاركٓن فْ السوق تسٍم فْ إهكاىٓة تقٓٓهٍم لهدى كفآة رأس هال البىك

هكن إٓجاز أٌم الهقترحات الجدٓدة التْ اعتهدتٍا المجىة فْ ٌذا الخصوص فٓها ٓمْ  (14):ٓو
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تعظٓم دور الرقابة الداخمٓة والخارجٓة والتقٓٓم هن خالل عهل ىظام هىاسب ٓضهن كفآة رأس الهال داخمٓا هع توفٓر -
.  االحتٓاطات الهالٓة الهستقبمٓة فْ ضوء حجم الهخاطر وخطة العهل

إهكاىٓة حصول البىك والشركات العاهمة فْ األسواق الصاعدة عمِ تقٓٓهات أعمِ هن التقٓٓهات السٓادٓة التْ -
. تحصل عمٍٓا الدول ىفسٍا التْ تعهل بٍا تمك البىوك والشركات

%. 150إلِ % 100إهكاىٓة رفع أوزان هخاطر القروض الهىخفضة الجودة هن -
ضرورة تدعٓم رؤوس أهوال البىوك فْ حالة تقدٓهٍا لقروض هسىدة إال إذا تم تجىب تمك الهخاطر بىقمٍا إلِ خارج -

. عهمٓات البىوك
. إهكاىٓة تخفٓض أوزان الهخاطر الهتعمقة بالقرض طبقا لها ٓتهتع بً هن ضهاىات أو كفاالت-
. إدراج أىواع جدٓدة هن الهخاطر ألول هرة ضهن هتطمبات رأس الهال هثل هخاطر التشغٓل-
إن عهمٓات اإلقراض هن قبل البىك، اتسعت لتشهل تقٓٓم البىك لمهقترض بوجً خاص و لمقطاع الذي ٓعهل فًٓ -

. بشكل عام
تزآد أٌهٓة دور وكاالت التقٓٓم هن خالل تمك األىظهة سواء تقٓٓم العهالء أو تقٓٓم البىوك ذاتٍا  -
إهكاىٓة تهتع البىوك الكبٓرة ذات األىظهة الهتطورة إلدارة الهخاطر بهتطمبات رأس الهال أقل هن تمك الهطالبة بٍا -

. البىوك األقل حجها
إهكاىٓة قٓام السمطات الرقابٓة الهحمٓة بالتزام أجٍزتٍا الهصرفٓة بهعدالت كفآة رأس الهال أعمِ هن الحد األدىِ -

.  إذا رأت ضرورة ذلك الهطموب عالهٓا،
 3مقررات اتفاقية بازل: المحور الثاني

هصرفٓة   كان الشرارة األولِ لظٍور أزهة هالٓة2008سبتهبر 15األهٓركْ فْ " لٓهان براذر" بىك اىٍٓار إن    
وىـات العقآرة  عالهٓـة، كشـفت عـن هـدى ٌشاشـة الىظـام الهصـرفْ األهٓركـْ وكـذا عـن االىحـراف الهفـرط فْ توٓرـق الٌر

 .  . عىد عجز أصحابٍا عن سداد القروض العقآرة
 3أسباب ظهور لجنة بازل: أوال
 اجتهعـوا القـائهٓن عمـِ لجىـة بـازل لرقابـة الهصـرفٓة إلعـداد قواعـد جدٓدة 2008عقب حدوث األزهة الهالٓة العالهٓـة    

 .3لتىتشل الىظام الهصرفْ هن ٌذي األزهة التْ عصفت بً تحت هسهِ هقررات بازل
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 فْ الدول الهتقدهة جعل ٌذي االتفاقٓة عمِ الهحك  كوىٍا 2إن حدوث األزهة بعد فترة قصٓرة هن تطبٓق بازل    
و ها عجل بهراجعة عهٓقة وشاهمة لألىظهة والتشٓرعات الهالٓة والهصرفٓة . جاءت لتعزز صالبة الىظام الهصرفْ، ٌو

هكن إٓراد أٌم أسباب ىشوء ٌذي األزهة اعتهادا عمِ بازل   :(15) فْ ها ٓم2ْٓو
  نقص رؤوس األموال المالئمة /1
 كشفت األزهة الهالٓة العالهٓة أن البىوك فْ هختمف دول العالم تتوفر عمِ الهستوى الكافْ هن األهوال    

الخاصة ذات الىوعٓة الجٓدة لتغطٓة الهخاطر التْ ٓكتىفٍا العهل الهصرفْ، والهقصود بٍا ٌْ الشٓرحة األولِ بالتحدٓد 
عـود السـبب فْ ٌـذا إلِ . التْ تعتبر صغٓرة جدا هقارىة هع حجم الهخاطر الكبٓرة التْ تتعرض لٍا البىـوك ٓو

ن الىـواة الصـمب أو هـا ٓطمـق عمٓـً الهكـون الرئٓسـْ لشـٓرحة األهـوال الخاصـة  الصعوبات التْ وجدتٍا البىـوك فْ تكـٓو
 القاعدٓة فْ الوقت الحرج لألزهة؛

  عدم كفاية شفافية السوق /2
بٓىت األزهة أن ٌىاك ىقصا فْ شفافٓة السوق ىتٓجة عدم كفآة هستوى اإلفصاح الهصرفْ، هها عقد هن عهمٓة    

تقٓٓم األهوال الخاصة وهقارىتٍا هن بىك إلِ آخـر، ههـا أن هؤسسـات تقٓـٓم الهخـاطر قـد عهمـت عمـِ تضـمٓل 
و ها ٓعىْ أن ٌذي . الهستثهٓرن هن خالل هىح تقٓٓم عالْ لهحافظ هالٓة تحتوي عمِ أصول عالٓة الهخاطر ٌو

الهؤسسات قد كاىت تسعِ بالدرجة األولِ إلِ خدهة هصالحٍا الخاصة دون الىظر لالىعكاسات الهعموهات الهغموطة 
 عمِ الىظام الهصرفْ واالقتصاد؛

  إهمال بعض أنواع المخاطر/3
 قد جاءت بهفٍوم هوسع لمهخاطر الهصرفٓة ،إال أن ٌىاك العدٓد هن الهخاطر أٌهمتٍا 2رغم أن اتفاقٓة بازل     

وساٌهت بشكل كبٓر فْ إحداث األزهة، وهىٍا هخاطر الهحافظ الهالٓة لمتفاوض، الهخاطر الكبرى الهرتبطة 
بالعهمٓات عمِ الهشتقات والتْ شكمت ىسبة ٌاهة هن ىشاط البىوك ىظرا لمتطـور الكبـٓر الـذي عرفتـً السـوق الهالٓـة 

فْ السىوات األخٓرة،  واستعهال الهشتقات كوسٓمة إلدارة الهخاطر؛ 
  نقص في سيولة البنوك/4

لقد كان هن ىتائج تسابق البىوك فْ الدول الهتقدهة لتوظٓف أهوالٍا هن أجل تعظـٓم أرباحٍـا واسـتغالل فـترة رواج     
و ها كان لً اىعكاسا سمبٓا عمٍٓا إذ لم تتهكن هن اإلٓفاء بطمبات عهالئٍا  السوق ٌو إٌهالٍا لقضٓة السٓولة، ٌو

 بهجرد ظٍور بوادر األزهة والتْ ىتج عىٍا تٍافت الهودعٓن عمِ سحب أهوالٍم هن البىوك؛

                                           
 



  جامعة املدية  

ل،انعكاسات ثكيف املؤسسات املالية مع مؤشرات املالءة على الاستقرار املالي في الجزائر:ل  حولامللتقى العلمي الدولي الخامس

لل2018 أكتحبر 24/25يحمي 
 

385 
 

E-mail :Col.isstf@univ-medea.dz     

Site :  www.univ-medea.dz/ar/ldld  

 المدية-كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير

Tel/Fax : 00213.25.78.52.96 

 

  المبالغة في عمميات التوريق المعقدة/5
عـادة التوٓرـق لألصـول      حٓث عهدت الكثٓر هن البىوك إلِ تخفٓض هتطمبـات رأس الهـال هـن خـالل التوٓرـق وا 

عمهـا أن التوٓرـق ٌـو . وىقمٍا هن داخل الهٓزاىٓة إلِ خارجٍا، هظٍرة بـذلك هعـدل كفآـة رأس الهـال أعمـِ هـن الواقـع
ل دٓون ضعٓفة السٓولة إلِ سىدات ٓتم تداولٍا فْ السوق وقد بالغت البىوك فْ الدول الهتقدهة . عهمٓة تتضهن تحٓو

 همٓـار دوالر أهٓركـْ فْ سـوق التداول 10000 بمغت ٌـذي الـدٓون 2007بشكل  كبٓر فْ ٌذي العهمٓة، ففْ سىة 
ْ تهثل     همٓـار دوالر أهٓركْ 5800هىً، بٓىها كاىت قٓهة السىدات التْ أصدرتٍا الهؤسسات % 40األهٓركْ ٌو

وبالتالْ فاالبتكارات الهالٓة كان لٍا دور بارز فْ إحداث األزهة العالهٓة الهعاصرة؛ 
  اإلفراط في المديونية/6

ـادة      ذا هن أجل التعظـٓم هـن أثـر الرفـع الهـالْ وٓز لجأت البىوك إلِ بىاء هدٓوىٓة هفرطة داخل وخارج الهٓزاىٓة ٌو
 .هردودٓتٍا، وقد ترافق ذلك هع تآكل تدٓرجْ لهستوى وىوعٓة قاعدة رأس الهال

 3محاور اتفاقية بازل: ثانيا
 جاءت لتعزز هتاىة وصالبة الىظام الهصرفْ الذي عرف العالم هدى ٌشاشتً عقب األزهة 3إن اتفاقٓة بازل     

، فجاء ىص االتفاقٓة والذي ٓحتوي عمِ خهسة هحاور رئٓسٓة هن شأىٍا أن تعزز سالهة الىظام 2008الهالٓة العالهٓة 
 :(16) كها ٓم3ْوتتهثل الخهسة هحاور الٍاهة والتْ تتكون هىٍا اتفاقٓة بازل . الهصرفْ

 ٓىص عمِ تحسٓن ىوعٓة وبىٓة وشفافٓة قاعدة رساهٓل البىوك، وتجعل هفٍوم رأس الهال األساسـْ هقتصرا عمـِ /1 •
رأس الهـال الهكتتب بـً واألربـاح غـٓر الهوزعة هـن جٍـة هضافا إلٍٓا أدوات رأس الهـال غٓر الهشروطة بعوائد وغٓر 

أهـا رأس الهال الهساىد فقد ٓقتصر .الهقٓدة بتآرخ استحقاق، أي األدوات القادرة عمـِ اسـتٓعاب الخسـائر فـور حـدوثٍا 
بـدوري عمـِ أدوات رأس الهـال الهقٓـدة لخهـس سـىوات عمـِ األقـل والقابمـة لتحهـل الخسـائر قبل الودائع أو قبل أٓة 

 كل ها عدا ذلك هن هكوىات رأس الهال التْ كاىت هقبولة عهال 3وأسقطت بازل . هطموبات لمغٓر عمِ البىك
 باالتفاقات السابقة؛

ـل سىدات /2 •  ٓـىص عمـِ تغطٓـة هخـاطر الجٍـات الهقترضـة الهقابمـة والىاشـئة عـن العهمٓـات فْ الهشـتقات وتهٓو
الدٓن وعهمٓات الربا هن خالل فرض هتطمبات رأس هال إضافٓة لمهخاطر الهذكورة، وكذلك لتغطٓة الخسائر الىاتجة 

ا فْ السوق  .عن إعادة تقٓٓم األصول الهالٓة عمِ ضوء تقمبات أسعاٌر

                                           
 



  جامعة املدية  

ل،انعكاسات ثكيف املؤسسات املالية مع مؤشرات املالءة على الاستقرار املالي في الجزائر:ل  حولامللتقى العلمي الدولي الخامس

لل2018 أكتحبر 24/25يحمي 
 

386 
 

E-mail :Col.isstf@univ-medea.dz     

Site :  www.univ-medea.dz/ar/ldld  

 المدية-كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير

Tel/Fax : 00213.25.78.52.96 

 

ْ ىسبة الرافعـة الهالٓـة والـتْ تحسـب بقسـهة إجهالْ الهخاطر /3 •  دخمت ىسبة جدٓدة تقٓس هضاعف الرساهٓل ٌو
  (17)داخل وخارج الهٓزاىٓة عمِ رأس الهال بالهفٍوم الضٓق الذي ورد فْ الهحور األول

 :وتحسب الرافعة الهالٓة كها ٓمْ

 
 ٓتكمم أساسا عن ىظام ٍٓدف إلِ حـث البىـوك عمـِ أن ال تـربط عهمٓـات اإلقـراض الـتْ تقـوم بٍا بشكل كاهل /4 •

ل  بًبالدورة االقتصادٓة ألن ذلك ٓـربط ىشـاطٍا ا ففـْ حالـة الىهـو واالزدٌـار تىشـط البىـوك بشـكل كبٓر فٓها ٓخص تهٓو
 .(18)األىشطة االقتصادٓة، أها فْ حالة الركود االقتصادي ٓتراجع ىشاط اإلقراض فتتسبب فْ إطالة فترة ٌذا الركود

 ٓىص عمِ هعآٓر جدٓدة إلدارة وهراقبة هخاطر السٓولة فْ البىوك ىظرا ألٌهٓتٍا فْ القطاع الهصرفْ خاصة /5 •
بعد حدوث األزهـة العالهٓـة ولقـد جـاءت بىسـبتٓن لسـٓولة الىسـبة األولِ فْ األجـل القصـٓر والثاىٓـة فْ األجل الهتوسط 

ل، وتحسب كها ٓمْ  : (19)والطٓو

 
 

 
ل لدى البىك             ىسبة هصادر التهٓو

ل الهستقر             ىسبة صافْ التهٓو
 

                                           
 

 
 

 

 ىسبة  األصول  هرتفعة  السٓولة
 % 100 ≥  = ىسبة  تغطٓة  السٓولة

 ٓوم 30 صافْ  التدفقات  الىقدٓة  خالل

 الشرحية  األوىل  لرأس  املال
 % 3 ≥  = الرافعة  املالية

 إمجايل  الديون

 استخداهات ٌذي الهصادر % 100 ≥
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3العناصر األساسية التفاقية بازل : 01 رقم الشكل

 
 

، هذكرة هاجستٓر غٓر  مدى التزام البنوك الجزائرية بتطبيق كفاية رأس المال وفقا لتوصيات لجنة بازلأحهد قارون،: المصدر
، 1هىشورة، كمٓة العموم االقتصادٓة والتجآرة وعموم التسٓٓر، قسم العموم التجآرة، فرع دراسات هالٓة وهحاسبة هعهقة، جاهعة سطٓف

. 37:، ص2012/2013الجزائر، 
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 3 التفاقية بازل المترتبةاآلثار : ثالثا
 ورغم أىىا فْ بدآات تطبٓقٍا، إال أن الخبراء فْ الهجال الهصرفْ كاىت لٍم توقعات حول ها 3إن اتفاقٓة بازل     

ستحدثً ٌذي االتفاقٓة، عمِ الرغم هن أىٍا اتفاقٓة هعقدة ىوعا ها وتحهل كثٓرا هن التحدٓات لمبىوك، حٓث ٓهكن إجهال 
:  (20)ٌذي التحدٓات فٓها ٓمْ

 إال أىٍا تحهل الكثٓر هن التعقٓد فْ 2018 رغم أن ىصوص االتفاقٓة غٓر ىٍائٓة وقابمة لمتغٓر حتِ ىٍآة سىة /1
كٓفٓة تطبٓقٍا أو فْ طبٓعة التعدٓالت فْ حد ذاتٍا، ولٍذا فالبىوك ستجد صعوبة فْ استٓعابٍا والتعود عمٍٓا، وخاصة 

بٓة؛ . 2التْ لم تطبق اتفاقٓة بازل  وعمًٓ ستكون ٌىاك هسؤولٓة إضافٓة عمٍٓا فْ عقد دورات تدٓر
دراج هخاطر جدٓدة، سٓعهل عمِ تخفٓض ىسبة /2  التعٓرف الجدٓد لرأس الهال ورفع ترجٓح بعض أىواع الهخاطر وا 

و ها ٓجعل البىوك تبحث عن هصادر جدٓدة لرأس الهـال، باالقتطـاع هـن األربـاح، أو عـدم توٓزعٍا  كفآة رأس الهال، ٌو
وهن جٍة أخرى قد . أصال، وبالتالْ تىخفض ربحٓة السٍم هها ٓىعكس سمبا عمِ قٓهة أسٍم البىك فْ األسواق الهالٓة

ال ٓكون السٍم الهصدر هرغوبا فًٓ هن قبل الهستثهٓرن إذا كان البىك ال ٓحقق أرباحا أو ال ٓوزعٍا، وبالتالْ ستجد 
 البىوك صعوبات فْ تدبر رأس الهال؛

 االلتزام بهعآٓر السٓولة الجدٓدة سٓجعل البىوك تحتفظ بهخزون إضافْ هن األصول عالٓة السٓولة، ها ٓعىْ /3
كها أن الخوف هن حدوث أزهات سٓولة فْ الهستقبل ٓجعمٍا تركز عمِ االستثهارات قصٓرة األجل . اىخفاض توظٓفٍا

 والهضهوىة العائد كاألوراق الهالٓة الحكوهٓة والدٓون الخاصة التْ ٓكون تىقٓطٍا االئتهاىْ جٓدا؛
حـرم /4  االلتزام بالرافعة الهالٓة الهفروضة سٓؤدي إلِ تراجع ىسـبة اإلقـراض فْ البىـوك، هـا ٓـؤثر سـمبا عمـِ ربحٓتٍـا ٓو

ل ض تراجع ىشاط اإلقراض برفع هعدل الفائدة، وبالتالْ ٓبحث . الىشاط االقتصادي هن التهٓو كها أىٍا ستسعِ لتعٓو
ل أخرى كاألسواق الهالٓة؛  العهالء عن هصادر تهٓو

ل أخرى كاألسواق الهالٓة؛/5   تراجع ىشاط اإلقراض برفع هعدل الفائدة، وبالتالْ ٓبحث العهالء عن هصادر تهٓو
 الحد هن تعاهالت البىوك فْ ها بٓىٍا لمتقمٓل هن اىتقال األزهات، كها ٓتراجع تعاهمٍا بالهشتقات فْ األسواق الهالٓة /6

عـادة التوٓرـق وذلـك لمقٓـود الـتْ فرضـت عمـِ ىشـاطٍا فْ ٌذي الهجاالت  . الهىظهـة وغـٓر الهىظهـة، وعهمٓـات التوٓرـق وا 
: 3 و2، 1 بين بازلتالفروقاأهم : رابعا
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 بٍدف رئٓسْ ٌو الحد األدىِ لهتطمبات رأس الهال 1تم تشكٓل بازل : من حيث الهدف الذي أسست من أجمه- 
كان التركٓز كها  لتقدٓم هسؤولٓات اإلشراف وتعٓزز الحد األدىِ لهتطمبات رأس الهال، 2تم تأسٓس بازل   بٓىها،لمبىوك

 . تحدٓد احتٓاطْ إضافْ هن حقوق الهمكٓة ٓتم االحتفاظ بً هن قبل البىوكعمِ 3فْ بازل 
 كها  عمِ الحد األدىِ هن الهخاطر هن بٓن االتفاقٓات الثالثة،1تركز اتفاقٓة بازل :التركيز عمى المخاطرمن حيث - 

تم تقٓٓم هخاطر السٓولة باإلضافة إلِ الهخاطر الواردة فْ ، وقد  ىٍجا هن ثالثة ركائز إلدارة الهخاطر2أدخمت بازل 
 .3 هن قبل بازل 2بازل 

 هجهوعة 2تتضهن بازل ، بٓىها 1ٓتم الىظر فقط فْ هخاطر االئتهان فْ بازل: المخاطر التي ينظر فيهامن حيث - 
 تشهل هخاطر السٓولة 3بازل أها  . والسهعةواإلستراتٓجٓةواسعة هن الهخاطر بها فْ ذلك الهخاطر التشغٓمٓة 

 .2باإلضافة إلِ الهخاطر التْ أدخمتٍا بازل 
 هتخمفة ألىٍا تعتبر فقط األصول فْ هحفظة البىوك 1 تعتبر بازل:إمكانية التنبؤ بالمخاطر المستقبميةمن حيث - 

 3تتطمع بازل بٓىها  . حٓث أن حساب رأس الهال حساس لمهخاطر1 ٌْ تطمعٓة هقارىة هع بازل 2 بازل ، أهاالحالٓة
 .إلِ اعتبار العواهل البٓئٓة االقتصادٓة الكمٓة باإلضافة إلِ الهعآٓر الهصرفٓة الفردٓة

ا 3 و2 ،1الفرق بٓن اتفاقٓات بازل وكحوصمة عاهة ىجد أن   ٓرجع أساسا إلِ االختالفات بٓن أٌدافٍا التْ تم إىشاٌؤ
 فْ جهٓع العهلٓتم كها عمِ الرغم هن أىٍا هختمفة عمِ ىطاق واسع فْ الهعآٓر والهتطمبات التْ تقدهٍا، . لتحقٓقٍا

وهع التقدم .  إدارة الهخاطر الهصرفٓة فْ ضوء بٓئات األعهال التجآرة الدولٓة الهتغٓرة بسرعةعمِ االتفاقٓات الثالثة
ذا أخذت الهصارف هخاطر غٓر هحسوبة، ٓهكن أن تىشأ . فْ العولهة تترابط الهصارف فْ كل هكان فْ العالم وا 

با بٓن كثٓر هن الدول هكن أن ٓتفشِ األثر السمبْ قٓر واألزهة . حاالت كارثٓة بسبب الكم الٍائل هن األهوال الهعىٓة، ٓو
 .عمِ ذلكخٓر هثال  والتْ تسببت فْ خسارة اقتصادٓة كبٓرة ٌْ 2008الهالٓة التْ بدأت فْ عام 

  3ية لتطبيق اتفاقية بازلالجزائرالبنوك  تهيئة: المحور الثالث
 لَتحصٓ هها ساٌن فْ حهآة الجٍاز الهصرفْ الجزائرّ، 2ل التْ حاَلت تطبٓق قَاعد بازل الجزائر هو الدَ   

ل الحاصمة  فْ هجا التطَرات عو لبهعز ٓكن لن الجزائر بىك أو ؤال العالهٓة الهالٓة األزهة آثار هو البىَك
 : فْل َتتهث3ل لتطبٓق باز  الهىاسبة األرضٓةتٍٓئةل حٓث  قان بعدة خطَات  فْ سبٓ،  هعآٓر الرقابة الدَلٓة

: الرقابة الداخمية لمبنوك -1
 الهالءة تحدٓد ىسب  إل2014ِ فٓفري 26 بتارٓخ الهؤرخ َالقرض الىقد هجمس عو الصادر الىظان ٍٓدف    

َبصفة  باحترام هىً البىَك َالهؤسسات الهالٓة 02حٓث تمزن الهادة  .الهطبقة عمِ البىَك َالهؤسسات الهالٓة
 هخاطر َهجهَع جٍة هو ،القاىَىٓة الخاصة أهَالٍا هجهَع بٓو% 9.5قدري  أدىِ لمهالءةل هستهرة هعاه
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. العهمٓاتٓة َهخاطر السَق الهرجحة هو جٍة أخرُ القرَض َالهخاطر
خاصة قاعدٓة أهوال َسادة أهاو تتكَو هو ل  هو ىفس الىظان أىً ٓجب عمٍٓا أو تشك04أضافت الهادة كها     

 الهقان لَٓشه القاىَىٓة الخاصة لاألهَا هو الهالءة لهعاه بسط ٓتكونَ. هو هخاطرٌا الهرجحة% 2.5تغطْ 
 الهصرفٓة المجىة أو كها. الهرجحة لهخاطر القرض َالهخاطر العهمٓاتٓة َهخاطر السَق تعرضات هجهَعة
 األدىِ الحد بىسبة عمٍٓا لهتطمبات الهىصَص لاإلهتثا هو لتهكٓىٍا هٍمة الهالٓة َالهؤسسات لمبىَك هىحت
أهاو عمِ البىَك َالهؤسسات كوسادة  % 2.5كحد أدىِ و%  9.5تفَق هالءة ىسبة فرض ٓهكىٍا كها ،لمهالءة

. الهالٓة ذات أٌهٓة ىظاهٓة
 بالىسب الجزائر ثالثة أشٍر لمجىة الهصرفٓة َلبىككل  تصرح البىَك َالهؤسسات الهالٓة 31َحسب الهادة     

تطالب بتصرٓحات  أن لمجىة ٓهكو كها الجزائر بىك هو بتعمٓهة الهحددة الكٓفٓات َحسب ،عمٍٓا الهىصَص
 .قربأبالىسب بتَارٓخ 
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 :لرفع الحد األدنى لرأس الما- 2
 لالخاصة القاعدٓة َالتكهٓمٓة َتن التفصٓل الخاصة القاىَىٓة فٍْ تتكَو هو أهَال بها ٓتعمق باألهَا    

 فٓفري 16 عمِ الترتٓب هو الىظان الصادر عو هجمس الىقد َالقرض بتارٓخ 10، 9فٍٓا فْ الهادة  
 عمِ البىَك َالهؤسسات الهالٓة أو تحَز أهاال  ٓجب هو ىفس الىظان فإى32ً حسب الهادة .2014
 تمزن أو الهصرفٓة لمجىة َٓهكو ،لٍا تتعرض التْ الهخاطر أىَاع كل هع هتالئهة خاصة
 لهجه لتقىٓة َذلك ،الدىٓا الهتطمبات تفَق خاصة لأهَا بحٓازة الهالٓة َالهؤسسات البىَك

. لٍا بصفة فعمٓة التْ تتعرض الهخاطر
  :لها المتعرض مخاطرال -3

 :هىٍا البىك لٍا ٓتعرض التْ الهخاطر هو هجهَعة السابق الىظان حدد    
 .الهٓزاىٓة َخارج الهٓزاىٓة هخاطر هو تطرح التْ العىاصر 12 الهادة حددت :القرض مخاطر -أ

البىَك ل تستعه لالهقاب الصرف َىَعٓة طبٓعة َحسب القرض خطر ترجٓحات تحدٓد لأج َهو
 المجىة طرف َالهؤسسات الهالٓة التىقٓط الههىَح هو طرف ٌٓئات خارجٓة لتقٓٓن القرض َالتْ تحدد قائهتٍا هو

 طرف هو تىقٓط عدن َجَد حالة فْ الىظان ٌذا عمٍٓا ٓىص التْ الجزافٓة الترجٓحات لتستعه أَ الهصرفٓة
ترجح الهخاطر ل الهقاب لىفس الطرف الههىَح الخارجْ التىقٓط تعدد حالة َفْ القرض لتقٓٓن خارجٓة ٌٓئة

. أدىِ تىقٓط ههىَحل باستعها
ٌَ الخطر الىاجن عو الىقائص َاالختالالت الهتعمقة باالجراءات َالهستخدهٓو َقد حددت  :العممياتيالخطر - ب

البىكٓة السىَٓة   هو هتَسط صافْ الىَاتج%15 ـب ًٓتطغتل ةهزاللا ةصاخلا لاَهألا ناظىلا سفى وه 21الهادة 
. لمسىَات الهالٓة الثالثة األخٓرة

لمجىة  ٓهكو كها ،الصرف َخطر لالتداَ هحفظة عمِ الَضعٓة خطر لَٓهث :السوق خطر -ج
 .خاص خطر حالة فْ الصرف لخطر أعمِ ترٓح ىسب تفرض أو الهصرفٓة

 :المالي اإلبالغو الخاصة لاألموا لمالءة االحترازية المراقبة -4
 خاصة أهَاال  هو ىفس الىظان التْ تىص عمِ أىً ٓجب عمِ البىَك َالهؤسسات الهالٓة أو تحَز32هو الهادة     

َالهؤسسات البىكٓة   تمزن البىَك أو الهصرفٓة لمجىة َٓهكو ،لٍا تتعرض التْ الهخاطر أىَاع كل هع هتالئهة
.الهخاطر التْ تتعرض لٍا بصفة فعمٓةل َذلك  لتغطٓة هجه، خاصة  تفَق  الهتطمبات  الدىٓال بحٓازة أهَا
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الهخاطر  تقٓٓنل القَاعد التْ ٓجب أو تتقٓد بٍا البىَك َالهؤسسات الهالٓة فْ هجا (14–02)حدد الىظان كها     
ل  هو أَابتداءا هو ٌذا الىظان أىً ٓجب تطبٓق ؤحكاهً 25َحددت الهادة . خاصةل َأخذ الهساٌهات هو أهَا

 سٓخفض 3 لباز تطبٓق فإو ،الجزائرٓة البىَك فْ لالها رأس لكفآة لالهقبَ بالهستَُ سمهىا ؤذا 2014أكتوبر 
: بسبب أكبر العهَهٓة البىَك فْ ستكَو االىخفاض درجة لكنَ ،الكمٓة لالها رأس  كفآةىسبة
   ىسبة الهالءة تدفع ٓزٓد هو قٓهة الهخاطر الت3ْل  تطبٓق أَزاو ترجٓح الهخاطر تتىاسب َاتفاقٓة باز-

 .القرض هو حصةأكبر  َسٓطرتٍا  عمِ ، لالىخفاض  خاصة ؤذا استهر عدن َجَد ٌٓئة  لتىقٓط البىَك
ل  أهَالرؤَس بحاجة تكَو سَف الجزائرٓة البىَك أو ٓعىْ 3 لباز اتفاقٓة َفق لالها رأس تعرٓف ؤعادة     

 العهَهٓة البىَك فْ الهالٓة الرافعة قٓهة. البىَك العهَهٓة َالخاصةل ؤضافٓة عمها أو ٌىاك فارق بٓو رؤَس أهَا
 الهؤسسات هختمف عمِ القرَض تَزٓع العهَهٓة ؤلِ البىَك لهٓ ىتٓجة ٌَذا الخاصة البىَك فْ هىٍا أكبر

. االقتصادّ اإلىعاش براهج لتهَٓ ؤطار فْ العاهة خاصة
 الخاصة تطبٓق ٌذي االتفاقٓة لو ٓكَو لً األثر الكبٓر عمِ البىَك الجزائرٓة خاصة لدُ البىَكفإن َبالتالْ     

لهحدَدٓة الفرص  لالىخفاض ىظرا سٓدفعٍا الهٓزاىٓة خارج لاألصَ َأخذ حسابٍا فْ 3 لباز صٓغة فاستخدان
. االستثهارٓة َارتفاع ىسبة البىَد خارج الهٓزاىٓة

ألىٍا  الجزائرٓة البىَك عمِ الكبٓر األثر لً ٓكَو لو 3 لباز اتفاقٓة فْ الهتضهىة السَٓلة ىسبة فرض    
 الفائضة ىاتجة َالسَٓلة 2002 سىة هىذ تقارٓري هختمف فْ الجزائر بىك باعتراف ،السَٓلة فْ فائضا تعرف
ٌَذي  ،هكافآت لتهَٓ طمبات تَجد ال لالهقاب الجاىب َفْ العائالت َادخار البترَلٓة الهؤسسات ؤٓداع عو

. طمبال الزٓادة فْ سَٓلة البىَك ستغذّ الضغَط التضخهٓة ألىٍا تشك
 سٓخفض ىسبة الدَٓو،  خاصة تصهٓن ىظان الرقابة الداخمٓة َتحسٓو ؤدارة الهخاطر3ل تطبٓق اتفاقٓة باز    

 تزداد القرَض سداد عدن احتهاالت أو حٓث االقتصادّ الىشاط بَتٓرة تتأثر كاىت َؤو الىسبة ٌذي ،الهتعثرة
. االقتصادّ تراجع الىشاط هع تزداد القرَض سداد عدن احتهاالت أو حٓث ،االقتصادّ الىشاط تراجع هع
 لال تتعاه فٍْ ،التجارٓة البىَك ىشاط ىهط تغٓٓر عمِ كبٓرا أثرا لً ٓكَو لو 3لباز هقترحات تطبٓق ؤو
. لَفعا ىشط هالْ سَق لغٓاب هحدَدة الهالْ السَق فْ تعاهالتٍا أو كها ،الهالٓة االبتكارات فْ
 

: خالصة
إن وجود ىظام هصرفْ قوي ٌو أهر ضروري لسالهة الىظام االقتصادي فْ أي دولة وذلك بالىظر إلِ السهات     

 االقتصادٓٓن، ولٍذا السبب األعوانالخاصة التْ تىفرد بٍا البىوك والتْ تجعمٍا عرضة لفقدان الثقة هن طرف جهٓع 
 فعالة تكون قادرة عمِ تىظٓم وهراقبة أداء البىوك بٍدف حهآة الهودعٓن وتعٓزز احترآزةكان البد هن وجود أىظهة 
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هقترحات بازل )ي ٌذا اإلطار تبىت لجىة بازل قواعد لمسالهة الدولٓة فو. سالهة واستقرار الىظام الهصرفْ والهالْ ككل
 .  ، ٌدفٍا وقآة األىظهة الهصرفٓة العالهٓة هن الخطر الىظاهْ الذي ٍٓدد استقرار الىظام الهصرفْ العالهْ(3 و2، 1
 كها ،ىسبة احترآزة كاىت هستوحاة إلِ حد بعٓد هن هعآٓر لجىة بازلإذا ىظرىا إلِ حالة الجزائر ىجد أىٍا طبقت و

عٍدت إلِ رفع الحد األدىِ لرأس هال البىوك والهؤسسات الهالٓة بٍدف ضهان هالءتٍا وهن ثهة حهآتٍا هن 
 بعدة إصالحات وسن هن خالل القٓام ،إعادة الىظر فْ تىظٓم ٌٓاكمٍا وتحسٓن قدراتٍا وكفاءاتٍااإلفالس، وقد قاهت ب

 فإىً ٓبقِ عمِ الجزائر إعادة اإلصالحاتلكن ورغم كل ٌذي . 90/10تشٓرعات هن بٓىٍا قاىون والقواىٓن هن ال ٓدعدال
 فْ العهل الجدٓدة واىتٍاج سٓاسات أكثر تطورا وشهوال بٍدف التكٓف هع ٌذي االتجاٌات إستراتٓجٓتٍاالىظر فْ 

ر جودة الخدهة الهصرفٓة ورفع كفاءة  .  هها ٓعزز قدراتٍا التىافسٓةاألداءالهصرفْ الدولْ، وتطٓو
: هن خالل ها سبق ٓهكن استخالص الىتائج التالٓة :نتائج البحث

 ها  ٌَلباز لجىة حددتٍا كها لالها رأس كفآة أو تعتبر العالهٓة َالبىَك الدَلٓة لالتهَٓ هؤسسات أصبحت -
 .الحد األدىِ لسالهة البىَكل ٓهث

إدارة الهخــاطر الهصــرفٓة ٌــْ عبــارة عــن تىظــٓم هتكاهــل ٍٓــدف إلِ هواجٍــة الهخــاطر الــتْ ٓتعــرض لٍــا البىـــك،  -
وتـــتم ٌـــذي العهمٓـــة هـــن خـــالل تحدٓـــد، قٓـــاس وهراقبـــة ٌـــذي الهخـــاطر واختٓـــار الوســـٓمة األىســـب لهواجٍتٍا وكذا 

رسالٍا لهجمس اإلدارة .  إعداد التقآرر عىٍا وا 
ــق الــتحكم فْ الهخــاطر هـــن خـــالل  - ٌىــاك أســموبٓن رئٓســٓن إلدارة الهخــاطر الهصــرفٓة، األســموب األول عــن طٓر

تخفـــٓض تكـــالٓف ٌـــذي الهخـــاطر إلِ أدىِ هـــا ٓهكـــن، وتشـــهل تحاشـــْ الهخـــاطر وتقمٓـــل هىٍـــا، واألسموب الثاىْ 
كـون إها عن طٓرق التحوط  ض الخسـائر الىاجهـة عـن الهخـاطر، ٓو ل الهخاطر عن طٓرق ضهان األهوال لتعـٓو تهٓو

مٍا  .هىٍا أو تحٓو
َتقسٓن  لالها رأس كفآة ٓخص فٓا 3 لباز َهقررات تتَافق الهَاد هو هجهَعة الجزائر بىك فرض -

 .2014 أكتوبر هو  ابتداءا عمِ تطبٓقٍا ىصَالذّ الهخاطر
 َٓترتب ،تحدد َفق لهدُ التَافق هع ٌذي الهعآٓرل الجدارة االئتهاىٓة َالقدرة عمِ االقتراض لدَ أصبحت -

 الهركٓزةالبىَك  ههثمْ تجهع لجىة هجرد هو الهصرفٓة لمرقابة لباز لجىة دَر لتحَ ذلك عمِ
 .الهصرفْل الصىاعٓة ؤلِ ىَع هو الرقٓب العالهْ عمِ سالهة العه

 باإلضافة لهعٓار، بٍا لغآة الَٓن فْ البىَك الجزائرٓةل  ٌْ السارّ العه1988األَلِ لسىة ل هعآٓر باز -
 لمرقابةهة أىظ بتأسٓس الجزائرٓة البىَك تقَن حٓث ،الثاىٓة لباز بً أقرت الذّ الرقابٓة الهراجعة
هعآٓر  جاٌزة لتطبٓق لٓست الجزائرٓة البىَك فإو َبالتالْ ،الحوكهةَ الهخاطر ؤدارة عمِ قائهة الداخمٓة

 .الثالثةل باز
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:  البحثتوصيات
 التقىٓةت القدرا اهتالك ىحَ َاالتجاي ،الجدٓدة َالهقررات الهعآٓر لتبىْ الالزهة َالخبرات الكفاءات تَفٓر -

 جاىب ؤلِ ،الدَلٓةل التْ تهكو السمطات الرقابٓة  هو  قٓاس الهخاطر بالطرق التْ تىص عمٍٓا  هعآٓر باز
 .البىَك بً تقَن ها بدقة تقٓٓن هو تهكو التْ َالهعمَهات بٓاىات تَفٓر

قاهــة دورات تكوٓىٓــة لٍــم لتعــرف عمــِ أٌهٓــة إدارة الهخــاطر الهصرفٓة فْ  - ىشــر الــوعْ الثقــافْ لهــوظفْ البىــك وا 
 .البىك وكٓفٓة استخدام تقىٓاتٍا

ر ىظم وتقىٓات الهعموهات فْ البىوك بغٓة هعالجة جهٓع البٓاىات والهعموهات الهالٓة - هخزون  والهصرفٓة تكون تطٓو
دعم إهكاىٓة التقٓٓم الداخمْ  لمهعموهات عن عهالء هحفظة االئتهان، ٓغذي احتساب هعدالت التعثر الهحتهمة، ٓو

 .االئتهانلعهالء االئتهان بأسالٓب تطور قٓاس هخاطر 
ٓكــــل األهــــوال الخاصــــة وكــــذا عــــن اإلستراتٓجٓات  - ــــة أن تســــعِ إلِ اإلفصــــاح عــــن حجــــم ٌو عمــــِ البىــــوك الجزائٓر

 .الهخاطر، ولكن ٌذا لن ٓكون إلِ بتىشٓط السوق الهالْ الهتبعة فْ تسٓٓر
 لكْ تدخل 3عمِ البىوك الجزائٓرة أن تطبق األىظهة الصادرة عن بىك الجزائر فْ ها ٓخص تطبٓق هقـررات بـازل  -

 .حٓز التطبٓق
 :الهوامش

. 80، ص2001 العولهة واقتصادٓات البىوك، الدار الجاهعٓة، اإلسكىدٓرة، هصر، ،عبد الحهٓد عبد الهطمب- 1
ا ٓقصد بتسىٓد الدٓون،*  مٍا إلِ أوراق هالٓة وغٌٓر . تحٓو
 سبتهبر، البمٓدة، صادرة عن جاهعة سعد دحمب، ،5العدد ،(لجىة بازل)المجىة الدولٓة لمرقابة واإلشراف عمِ الهصارف هجمة آفاق،- 2

  .96ص ،2005
  .83، 82ص ص هرجع سابق، عبد الهطمب عبد الحهٓد،- 3
  .96ص  هرجع سابق، هجمة آفاق،- 4
 .147، ص2000طارق عبد العال حهاد، التطورات العالهٓة واىعكاساتٍا عمِ أعهال البىوك، الدار الجاهعٓة، اإلسكىدٓرة، هصر، - 5
، 2004هحهد عبد الحهٓد الشواربْ، إدارة الهخاطر االئتهاىٓة هن وجٍتْ ىظر هصرفٓة قاىوىٓة، هىشأة الهعارف، اإلسكىدٓرة، هصر، - 6

  .163ص
 .154 ،151، 148ص طارق عبد العال حهاد، هرجع سابق،-  7
 .155، 154، 148طارق عبد العال حهاد، هرجع سابق، ص-  8
. 42ص ،2004، هصر القاٌرة، ،2بازل ،1بازل هقررات بازل لمرقابة واإلشراف عمِ البىوك األزهات الهالٓة والهصرفٓة، أحهد غىٓم،- 9

 .44، 43 صص ص ،2005 هىشأة الهعارف باإلسكىدٓرة، هصر، قٓاس و إدارة الهخاطر بالبىوك،، سهٓر الخطٓب- 10
 الهىظوهة الهصرفٓة الجزائٓرة والتحوالت : الوطىْ األولهمتقِ، ال"الىظام الهصرفْ الجزائري واتفاقٓة بازل " سمٓهان ىاصر،- 11

 .292ص ،2004دٓسهبر  15 و14 أٓام الجزائر، جاهعة حسٓبة بوعمْ بالشمف،  واقع وتحدٓات،االقتصادٓة
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 . 51، 44ص ص هرجع سابق، الخطٓب، سهٓر-  12
.  98ص هرجع سابق، هجمة آفاق،- 13
 .52ص هرجع سابق، سهٓر الخطٓب،- 14
ا الهحتهمة عمِ الىظام الهصرفْ الجزائري، هجمة العموم االقتصادٓة وعموم التسٓٓر، العدد3اتفاقٓة بازل ىجار حٓاة،- 15 ، 13 وآثاٌر

 .279، 278 ص ص،2013
ت، دٓسهبر5اتفاقٓة بازل الثالثة، هجمة إضاءات هالٓة وهصرفٓة، السمسمة الخاهسة، العدد هعٍد الدراسات الهصرفٓة،- 16  .2012، الكٓو
 :هتاح عمِ الهوقع، الصىاعة الهصرفٓة العالهٓة فْ هواجٍة الرقابة الهصرفٓة:اتفاقٓة بازل الثالثة جهعٓة هصارف لبىان،-  17

http://www.abl.org.lb/ar/subpage.aspx?pageid=1088 consulté le: 30 / 10/ 2015  

، جاهعة 2013 هاي ،30/31  كاستجابة لهتطمبات القطاع البىكْ العالهْ، هجمة العموم اإلىساىٓة، العدد3اتفاقٓة بازل زبٓر عٓاش،- 18
 .456بسكرة ، ص -هحهد خٓضر

 .2012 عمِ البىوك األردىٓة، هعٍد الدراسات الهصرفٓة، جاىف3ْأثر اتفاقٓة بازل فالح كوكش،- 19
ا الهحتهمة عمِ الىظام الهصرفْ الجزائري، هرجع سابق، ص3اتفاقٓة بازل حٓاة ىجار،- 20  .285 وآثاٌر

http://www.abl.org.lb/ar/subpage.aspx?pageid=1088
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 (دراســــة تجارب بعض الدول ) دورالمالءة المالية في التنبؤ بالفشل المالي لشركات التأمين
 جامعة المدية-خليل محمد . د

 جامعة معسكر- بوشالي عمار . أ
 

: الممخص
يؤدي قطاع التأمين دورًا ميمًا في تنمية االقتصاد القومي فضاًل عن الحماية االقتصادية التي يوفرىا التأمين لكثير من 

الشركات فيو يساعد في تجميع المدخرات الالزمة لتمويل خطط التنمية في المجتمعات النامية لالستثمار في أوعية 
اقتصادية متعددة وفي المجتمعات المتقدمــــة اقتصاديًا، ولذاك فتحميل نتائج وتقييم أداء ىذا القطاع يكتسب أىمية كبيرة، 
حيث أن شركات التأمين تتعامل في اموال الغير، وتعد معرفة المالءة المالية في ىذه الشركات وسيمة لتحقيق العديد 

 .من األىداف فضاًل عن معرفة قدرة ىذه الشركات عمى الوفاء بالتزاماتيا تجاه حممة المستندات التأمينية
 هامش المالءة ، الفشل المالـــــي، شركات التامين:الكممات المفتاحية 

 
 

Abstract : 
The insurance field plays an important role in the national economic development in addition to the 

economic protection offered to many companies. It participates in collecting the necessary funds to 

finance the  development  plans  in  the  developing  communities  for  the investment  in  many  economic  

fields  besides  financing  the economically developed communities. For that reason, the analysis of  

the results and the performance of that field would obtain significant importance where the insurance 

companies deal with others’ money.Knowing the financial adequacy in these establishments is considered 

a means for achieving many goals in addition to acknowledging the capabilities of these companies to 

keep their obligation towards the holders of the documents. 

Keywords: SOLVENCY MARGIN , FINANCIAL FAILURE,INSURANCE COMPANIES. 

 

 

 

 

 :تمييـــــــــد
زاد اىتمام ىيئات االشراف والرقابة عمى قطاع التأمين عمى مستوى العالم خالل السنوات القميمة الماضية بالمالءة 

المالية من خالل وضع المقاييس التي تساعد عمى التحقق من مستوى المالءة المالية لشركات التأمين، ولعل الشكل 
الغالب لقواعد المالءة المالية يتضمن اشتراط حد أدنى لرأس المال، ووجود فائض معين وقيود عمى محفظة 

جراء فحص دوري لألعمال وسجالت الشركات كل ذلك يمثل إجراءات . االستثمارات واستفاء نماذج مالية رقابية، وا 
وقائية لتجنب حدوث حاالت فشل مالي وذلك نظرًا لما تحممو حاالت فشل إحدى شركات التأمين من تداعيات خطيرة 

 .عمى االقتصاد وعمى كل من يتعامل معيا
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       كما توسعت عدد من الدول في تعزيز الثقة بقطاع التأمين من خالل تكوين صناديق ضمان في حال فشل 
الشركات وعدم قدرتيا عمى الوفاء بالتزاماتيا تجاه حممة الوثائق والمستفيدين منيا، وذلك بشروط وضوابط معينة، كل 
ذلك بغرض المحافظة عمى حقوق حممة الوثائق وحماية أسواق التأمين من التعرض ليزات مالية قد يؤدي إلى فقدان 

الثقة بصناعة التأمين نظرًا لما تحممو حاالت تعثر شركات التأمين أو إفالسيا من آثار خطيرة عمى االقتصاد وكل من 
يتعامل معيا من فئات، كان من الضروري اعتماد طريقة لمتنبؤ المسبق باحتمال التعثر قبل مدة مناسبة وذلك التخاذ 

 .االجراءات الالزمة لتصويب األوضاع المالية واإلدارية في حينيا
      وقد شيد نظام المالءة المالية لمشركات المالية بما فييا شركات التأمين تغيرات ىامة عمى المستوى الدولي نتيجة 

العديد من األسباب، وال سيما عولمة وتكامل الخدمات المالية عبر العالم والتقدم اليائل في النظرية والممارسة 
لألساليب، وال سيما عولمة وتكامل الخدمات المالية عبر العالم والتقدم اليائل في النظرية والممارسة لألساليب الحديثة 
في إدارة المخاطر، وزيادة التعقيد لممنتجات المالية ومنتجات التأمين ، اضف إلى ذلك ازدياد المنافسة بين شركات 

 .التأمين والبنوك والحاجة لزيادة حماية حقوق الزبائن
كما حرصت الجزائر مثل دول العالم عمى تطبيق معيار المالءة المالية وذلك لتعزيز وضمان قدرة مؤسسات التأمين 
عمى العمل بفاعمية لمواجية التطورات العالمية المقبمة، وخمق مؤسسات مالية قوية ذات قواعد رأس مال كبيرة، قادرة 
عمى المواجية والوقوف بصالبة أمام أية مخاطرة محتممة، أو مشكمة اقتصادية وتجاوزىا بأمان، مما سيعزز وضعيا 

 .  والذي سيكون لو األثر السمبي عمى فائض رأس المال وحجم الميزانية وربحيتيا
 :اإلشـــــكالية

ىناك حاالت عديدة يمكن القول فييا أن الشركة ميددة بالفشل المالي فعند تحقيق الشركة خسائر متتالية بشكل دوري 
فيي بالتأكيد فاشمة ماليًا، وفي بعض الحاالت تحقق الشركة أرباحًا دورية، ويكون لدييا ىامش أمان، ولكن الشركة 
تعجز عن سداد التزاماتيا تجاه الغير في المواعيد المحددة أي أنيا تعاني من نقض السيولة وىنا يمكن لمشركةأن 
تتعرض لمفشل المالي في المستقبل القريب أو البعيد إذا لم يتم معالجة ىذا الوضع في الوقت المناسب، فكثير 

منالشركات العالمية أشيرت إفالسيا رغم أن ميزانياتيا كانت تظير أرباحًا جيدة ولدييا ىامش أمان جيد، وىنا يأتي دور 
 .المالءة المالية بالتنبؤ بالفشل المالي في معرفة مدى نجاح أو فشل السياسات المالية المتبعة في شركات التأمين
جاءت ىذه الدراسة لمحاولة التعرف عمى مدى كفاءة متطمبات نموذج ىامش المالءة عمى التنبؤ باحتمالية فشل 

 .شركات التأمين
 : يمكن تمخيص مشكمة ىذه الورقة البحثية في التساؤل اآلتي ونتيجة لذلك

 كيف يمكن لممالءة المالية من التنبؤ المبكر لمفشل المالي في شركات التأمين؟
 : يسعى ىذا البحث إلى تحقيق األىداف التالية:أهدافالبحث
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 .التعرف عمى مفيوم المالءة المالية وأىميتو في شركات التأمين -
التعرف عمى مدى تأثير الخسائر الفنية التي تتكبدىا شركات التأمين عمى التنبؤ بفشميا مستقباًل وقدرتيا عمى  -

 الوفاء بالتزاماتيا؛
 .دراسة مدى أىمية المالءة المالية لشركات التأمين في بعض الدول العربية والغربية -

 :تبرز أىمية الورقة البحثيةفي ما يمي:أهمية الورقة البحثية
دارة التأمين من خالل التحقق من مالءة شركات  - أىمية تقييم الوضع المالي لشركات التأمين كأساس لرقابة وا 

 .التأمين وما يضمن التنبؤ باحتمالية الفشل المالي لشركات التأمين وقدرتيا عمى الوفاء بإلتزاماتيا
تقييم مدى كفاءة نموذج ىامش المالءة المعتمد بتقييم حجم المخاطر التي تتعرض ليا الشركات والتنبؤ  -

 . باحتمالية الفشل المالي
 :ولإلجابة عمى اإلشكالية المطروحة تم اتباع الخطة اآلتية

 ماهية المالءة المالية: المحور األول 
 الفشل المالي في شركات التأمين: المحور الثاني 
  تجارب قياس المالءة المالية  في بعض الدول العربية والغربية:الحور الثالث 

نتبع في ىذه الورقة البحثية المنيج العممي المعاصر، القائم عمى المزج بين المنجين االستقرائي واالستنباطي،  : المنهج
صدارات المنظمات المينية بخصوص موضوع البحث،  حيث نقوم باستقراء ما جاء في المالءة المالية من ابحاث وا 

 .لموقوف عمى المفاىيم المختمفة لمفشل المالي في شركات التأمين، وبعض المؤشرات والنسب المستخدمة
 ماهية المالءة المالية: المحور األول

 مفهوم المالءة المالية:أوال 
عمى الرغم من االختالف الواضح بين الباحثين عمى تعريف الكثير من المفاىيم المحاسبية إال أنيم اتفقوا عمى  

 .إطار عام لتعريف المالءة المالية
أن أي شركة تأمين تكون مميئة عندما تكون قادرة عمى الوفاء  (IAIS)فقد بينت الجمعية الدولية لمشرفي التأمين 

 1.بالتزاماتيا بالنسبة إلى العقود كميا وفي أي وقت كان، أو عمى األقل في معظم الظروف
ويرى أحد الباحثين أن المالءة المالية ألي شركة تأمين تشير إلى مقدرتيا عمى الوفاء بالتزاماتيا التعاقدية خالل فترة 

 2.زمنية طويمة عبر قيمة لألصول أعمى من قيمة الخصوم
  كما يرى باحث آخر أن المقصود بالمالءة المالية ألي شركة تأمين ىو قوة ومتانة مركزىا المالي، وبذلك يمكن القول 

 في سنة ما، إذا ما زادت األقساط المحصمة لدييا INSOLVENCYبأن اي شركة ال تكون في حالة عسر مالي 
 3.باإلضافة إلى صافي الدخل من االستثمارات عما تدفعو الشركة من مطالبات ومصروفات وكوبونات أرباح 
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 فيعرفيا بقدرة jarmila كما عرف طعيمة المالءة المالية بانيا، قدرة الشركة عمى سداد التزاماتيا عند االستحقاق، أما 
شركة التأمين أو إعادة التأمين، عمى أن تضمن بشكل دائم مواردىا الخاصة لدفع االلتزامات الناشئة عن أعمال التأمين 

عادة التأمين  4.وا 
عادة التأمين تحدد بمقدرة ىذه الشركات عمى الوفاء    كما يرى باحث آخر أن المالءة المالية لشركات التأمين وا 

بالتزاماتيا كاممة عند المطالبة بيا، وبمدى استعداد وجاىزية ىذه الشركات لدفع مبالغ التعويضات الكبيرة فورًا دون أن 
تؤدي عممية السداد إلى تعثر أو توقف أو إفالس ىذه الشركات، ويبين آخر أن تعرض الشركات الصناعية لإلفالس 
يؤثر عمى أصحاب المشروع والدائنين والعمالء واالقتصاد القومي، متمثاًل في نقص مؤقت في عرض السمع المنتجة، 
في حين أن تعرض شركات التأمين لمثل ىذا الخطر يمتد أثره إلى أكثر من ذلك ، فيذه الشركات تبيع األمان المالي 
عسار إحدى ىذه الشركات معناىا أنيا لن تتمكن من تقديم األمان، والذي يعد بدوره جوىر عقد التأمين، كما تنعكس  وا 

أثار ىذا االعسار عمى صناعة التأمين ككل، اللتجاء حممة الوثائق لمتصفية، بل وامتناع المعرضين لمخطر عن 
 5.االلتجاء إلى التأمين متى كان ال يوفر ليم األمان الذي ينشدونو 

مما سبق نرى أن المالءة المالية لشركات التأمين تعبر عن امكانية وقدرة شركة التأمين عمى دفع االلتزامات المترتبة 
فالسيا  .عمييا فورًا، السيما مبالغ التعويضات الكبيرة، ودون أن تؤدي عممية السداد إلى تعثر شركة التأمين أو توقفيا وا 
وفي ىذا اإلطار نرى كذاك أنو من الضروري تسميط الضوء عمى مفيومي العسر المالي والفشل المالي الذين يمكن أن 

 .يواجو شركات التأمين في حال لم تتمكن من تحقيق المالءة المالية
 ثانية أهمية المالءة المالية

لممالءة في مجال التأمين أىمية خاصة تنبع من أن السمعة التي يتم التعامل عمييا بيع وشراء ىي سمعة غير منظورة، 
حيث إنيا وعد كتابي لشيء قد يتحقق في المستقبل المحدد زمنيًا بمدة معينة، وقد ال يتحقق خالليا، وفي جميع 

األحوال ال يمكن معرفة زمان حدوثو، وعمى ىذا يجب أن نعرف مالءة شركة التأمين أو اعادة التأمين عند التعاقد، وأن 
 6.نتحقق من استمرار ىذه المالءة في المستقبل

وقد زاد اىتمام الباحثين بدراسة المالءة المالية، وذلك بعد الخسائر الجسيمة التي منيت بيا األسواق العالمية نتيجة 
افالس عدد كبير من شركات التأمين، والتي تكمن وظيفتيا األساسية في توفير الضمانات والطمأنينة لمضامنين، 

والتخفيف من حدة الخسائر بالتعويض عند وقوع الخطار ، السيما أن موجة االفالس اجتاحت ىذه الشركات نتيجة عدم 
اتباعيا السياسات الفنية والمالية المدروسة ، ونتيجة المنافسات والمضاربات التي ال تعتمد عمى األسس الفنية المتعارف 

 7.عمييا في مجال التأمين
  وتتبع أىمية المالءة المالية من كونيا تقوم بإعطاء إنذار مبكر لمشركة التخاذ اجراءات تصحيحية، أو التدخل من 

 .جانب سمطة اإلشراف ، وذلك قبل أن يتم الوصول إلى حالة اإلعسار المالي
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 8:  وتتمتع المالءة المالية في رأي أحد الباحثين بأىمية كبيرة وذلك لعدة أسباب
 أن دفع األقساط يتم مقدمًا، في حين أن فترة الحماية تمتد إلى المستقبل، وبالتالي إذا حدث إعسار  :السبب األول

مالي لمؤمن ما ، ولم يتم سداد المطالبة المستقبمية، فإن الحماية التأمينية والتي تدفع ليا مقدمًا تكون بال جدوى، لذلك 
 .يجب مراقبة قوة المركز المالي لممؤمنين بعناية لتأكد من أن ىذه المطالبات سوف تسدد

 ىو أن اخفاق المؤّمنين في عدم سداد المطالبات قد يعرض األفراد لعدم استقرار مالي كبير، وىذا  :السبب الثاني
 األمر يحتم ضرورة التشديد عمى المالءة المالية لشركات التأمين

 ومن جانب آخر يرى أحد الباحثين أن أىمية المالءة المالية تأتي من كونيا من األمور التي يقوم معيد التأمين 
بمراعاتيا عند قبول األخطار، إذ أن معيد التأمين يكون ممزمًا بقبول كافة األخطار المستندة إلى االتفاقية بموجب 

بنودىا، وال يحق لو مناقشة أو تعديل سياسة الشركة في قبول األخطار، لذلك فان عمى معيد التأمين قبل الدخول في 
 9:اتفاقية مع الشركة أن يتحقق مما يمي 

 السمعة والمالءة المالية لمشركة؛ -
 خبرة وكفاءة القائمين عمى إدارة الشركة؛ -
 .سياسة االكتتاب العامة في الشركة، وما إذا كانت الشركة المسندة تتوخى الحذر في انتقاء األخطار من عدمو -
 .الطاقة االحتفاظية لمشركة ونسبة االحتفاظ إلى األقساط -

  وبعد ىذا االستعراض ألىمية المالءة في شركات التأمين نرى وجوب تحديد عمى من تقع مسؤولية المالءة المالية في 
 .شركات التأمين 

     فقد حرصت الكثير من الحكومات والمنظمات الدولية المختصة بإيجاد معايير يتم من خالليا التعرف عمى درجة 
ن فشل شركات التامين في مقابمة ىذه المتطمبات يترتب عميو إما اتخاذ  الضمان أو المالءة المالية لشركة التأمين، وا 
التدابير العالجية الالزمة إلنقاذ الموقف، أو حرمان الشركة أو وقفيا مؤقتًا عن العمل اذا تبين أن الوقت كان متأخرًا 

 .التخاذ ىذه التدابير
دارة الشركة ، ومعيدي التأمين،   ويرى أحد الباحثين أن مسؤولية مالءة الشركة تتوزع عمى السمطات المختصة، وا 

 10:والمساىمين في شركات التأمين، وتبرز مسؤوليات السمطة المختصة من خالل
 .تحديد رأس المال واالحتياطات الخاصة بفروع الشركة  -
 .تفعيل الرقابة -
 تحديد األخطار التي يسمح االكتتاب بيا؛ -
 .إنشاء مجمعات خاصة ألخطار معينة -
 .المساىمة المباشرة في تحمل كمفة الخسائر ألسباب اجتماعية -
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     أما مسؤولية إدارة الشركة فتتمثل بالتعاون مع رقابتيا الداخمية في ترشيد القرارات وتنفيذ السياسة المرسومة لمشركة، 
طالع المساىمين عمى انعكاسات تطبيق ىذه السياسة وتمك القرارات   .وا 

  أما معيدو التأمين فإن مسؤولياتيم تبرز في إدراكيم الكامل لنتائج القبوالت المترتبة عمى األعمال االكتتابية ، من 
خالل تعامميم بحساسية مفرطة مع المخاطر الجدية والخطيرة المقترنة مع االكتتاب في األعمال التأمينية المتعمقة 

 .بالكوارث، إضافة إلى مراجعتيم واحتسابيم لقدراتيم االيفائية بحذر أكبر
 وتبقى مسؤولية المساىمين في شركة التأمين ، والتي تبرز في وضع سياسة واضحة لمشركة وعدم تبني القرارات التي 

تصب في مصالحيم اآلنية، بل تبني القرارات التي تدعم وتساىم في استمرارية الشركة عبر تدعيم مختمف أنواع 
 .االحتياطات

 العوامل المؤثرة عمى مالئمة شركات التأمين : ثالثا
تتداخل في التأثير عمى المالءة المالية عدة عوامل تتفاعل فيما بينيا محددة المستوى الذي يتوجب تأمينو من قبل شركة 

وتتمثل ىذه العوامل بعوامل فنية، . التأمين لتتمكن من إثبات وجودىا والمحافظة عمى اعتبارىا ومركزىا ومصداقيتيا
استثمارية، قانونية، سياسية، اجتماعية، اقتصادية،طبيعية، إنسانية لكن سوف نسمط الضوء ىنا عمى العوامل الفنية 

 .واالستثمارية
 تتمثل في الزيادة المفرطة في المحافظ المحتفظ بيا، وعدم وجود توازن بين مختمف فروع التأمين :العوامل الفنية  (1

في الشركة من حياة وبحري وغير بحري واالنحراف الممحوظ واالستثنائي لمعدالت الخسائر، إضافة إلى عدم كفاية 
ومطمق ىذه العوامل الفنية تتأثر بدورىا بأسباب طبيعية عامة وتؤثر . احتياطات الخسائر نتيجة لضغوط تضخمية قوية

عمى موارد الشركة المالية، ومن ىذه األساليب الرباح والخسائر غير العادية والناجمة عن نتائج اكتتابيو ومنيا أيضَا 
ومن ىنا يتوجب عمى شركة التأمين إيالء العامل االكتتابي أىمية قصوى، باإلضافة غمى . التقمبات في الموارد المالية

ضرورة تامين ضمانات مالية إضافية لرفع قدرة الشركة عمى اإليفاء وتحسين صورتيا في اسواق التأمين عبر 
االحتياطات غير الفنية التي توضع جانبًا بشكل اختياري من قبل الشركة وعبر الفائضة غير الموزعة عمى 

 11.المساىمين
تتمثل في محافظ االستثمار وبما تتضمنو من أسيم وسندات وعقارات واستثمارات أخرى، ومن :العوامل االستثمارية (2

الطبيعي أن تتناغم استثمارات الشركة مع التزاماتيا من حيث تبني الشركة لسياسة استثمارية متوازنة تسعى غمى 
الربحية ومراعاة السيولة ، وعمى تجنب المخاطر قدر اإلمكان حفاظًا عمى أموال المساىمين وعمى مصالح حممة 

الوثائق، وىنا تجدر اإلشارة إلى كون السمطات المالية في بعض الدول توجو عمميات االستثمار بشكل جزئي أو كمي 
نمائية  .ضمن خطط اقتصادية موجية وألىداف اقتصادية واجتماعية وا 

 تبرير تنظيم المالءة المالية  : ثالثاً 
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إن التبرير التقميدي لتنظيم المالءة لشركات التأمين ىو حماية حقوق المؤّمنين، ولكي تفي إحدى شركات التأمين 
 12:يجب عمييا ان تقوم بعممين متوازيين (زبائنيا )بإلتزاماتيا تجاه عمالئيا

عمى شركات التأمين أن تحتسب بدقة قيمة التزاماتيا المالية، واحتساب تغطية ىذه االلتزامات يدعى المخصصات  (1
 .الفنية فيما يخص عمميات وعقود التأمين كافة

عمى شركات التأمين أن تقوم بالتوظيفات التي تسمح ليا بإيفاء التزاماتيا تجاه المّومن ليم ، وتستثمرأمواليا لكي  (2
 .تضمن سداد حقوقيم في المستقبل

 حد المالءة المالية ومعاييرها: رابعاً 
لقد قامت الكثير من الحكومات ممثمة في السمطات المختصة بإيجاد معايير يتم من خالليا  : حد المالءة المالية (1

ن فشل شركات التأمين في مقابمة ىذه المتطمبات،  التعرف عمى درجة الضمان أو المالءة المالية لشركة التأمين، وا 
يترتب عميو إما اتخاذ التدابير العالجية الالزمة إلنقاذ الموقف أو حرمان الشركة أو وقفيا مؤقنًا عن العمل إذا تبين أن 

 .الوقت كان متأخرًا التخاذ التدابير العالجية
ن أي محاولة لتقدير حجم المالءة البد وأن تأخذ في االعتبار عوامل كثيرة تشمل ما يمي  :وا 

 (صافي المبالغ المحتفظ بيا )حجم شركة التأمين  -
 .(أقسام التأمين والتوزيع الجغرافي ليا)أنواع األعمال التي تزاوليا  -
 .(قدرة عمى التحكم في المطالبات والمصاريف واالكتتاب )فعالية اإلدارة  -
خطر زيادة مبالغ المطالبات المعمقة عن االحتياطات، وتأثيرىا عمى االستثمارات إذا ما دعت الحاجة إلى  -

 .وجود سيولة إضافية لسداد ىذه المطالبات
 .درجة التعرض لمخاطر أسعار الصرف -
 .وجود تسويات او احتياطات أخرى احتسبت كالتزامات -
 .األسس المتبعة في تقييم الصول والخصوم -
 :معايير قياس المالءة  (2

تاريخ إعداد الميزانية )إن اليدف دن دراسة المالءة المالية لشركات التأمين ىو بيان وضع الشركة المالي في وقت معي
 .بإظيار مقدرتيا عمى الوفاء بالتزاماتيا كاممة في حال المطالبة بيا في ذلك الوقت (العمومية

 إن المعايير التي اعتمدت عالميًا نتيجة الدراسات واألبحاث ما ىي إال مجرد مقاييس يتم تطبيقيا عمى األرقام الواردة 
بميزانية الشركة ، وبناء عمى النتائج التي تتمخض عنيا عممية تطبيق المعايير يتم  تقييم مدى مالئمة الشركة، وبالتالي 
فإن أي انحرافات بالمعدالت المطبقة عمى المعايير العالمية يعطي مؤشرًا بوجود ثغرة في أداء الشركة قد يعرضيا في 
حال عدم معالجتيا إلى موقف حرج، وتقوم العديد من المؤسسات العالمية ذات المالءة الجيدة، ومن الميام في ظل 
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الظروف التي تعيشيا الجزائر اآلن وبخاصة مع دخول الشركات الخاصة في سوق التأمين الجزائري أن نيتم بيذه 
المقاييس العالمية حتى تكون الشركات المحمية مسايرة لمتطور والتقدم الذي تسير عميو الشركات األجنبية مع الحرص 
عمى توافر درجات التصنيف المعطاة لمشركات األجنبية حتى ال تتخمف شركات التأمين المحمية عن شركات التأمين 

األجنبية بحجة عدم توافر درجات التصنيف المفروض توافرىا في ىذه الشركات، وليزيد التعامل معيا سواء فيما يتعمق 
وتعتبر مؤسسة ستاندرد أند بورز من المؤسسات العالمية التي تقوم بيذا التقييم . بالتأمين المباشر أو إعادة التامين

عادة التأمين ولكل مؤشر معدل نمطي  وتستخدم ىذه الشركة ثمان مؤشرات لقياس المالءة المالية لشركات التأمين وا 
 13:وىذه المؤشرات ىي 

 المؤشر األول=
صافي األقساط

حقوق المساهمين
   تقيس ىذه النسبة إجمالي االكتتابات الصافية المعرضة لمخطر وعالقتيا بحقوق 

المساىمين، وكمما زادت ىذه النسبة كمما زاد تعرض الشركة لمخطر وأيضًا حقوق المساىمين، وال ينبغي أن تتعدى 
نسبة االكتتاب ثالثة أمثال حقوق المساىمين حتى ال تتعرض حقوق المساىمين لمخطر وفقًا لمقاييس ستاندرد 

  وفقًا لحجم أقساط الشركة%330 إلى أقل من % 200والمعدل النمطي أقل من .بورز

 طنسبة التغير في صافي األقسا : المؤشر الثاني= 
صافي أقساط العام السابق-صافي أقساط العام الحالي 

ي أقساط العام السابق صاف
x 100 

اليدف من ىذا المؤشر التحكم أو الرقابة عمى معدل التغير في الخطار التي تتعرض ليا الشركة والتغير السريع في 
األقساط ال بد أن يصاحبو تطورات في مستوى نشاط الشركة كما في حالة تغطيات تأمينية جديدة أو تغير في سياسة 

 %30 إلى %10المعدل النمطي ما بين .إعادة التأمين

 نسبة االحتفاظ : المؤشر الثالث =
األقساط الصافية 
إجمالي األقساط

تشير ىذه النسبة إلى مدى االعتماد % 5المعدل النمطي أكثر من 

عمى إعادة التأمين ونسبة األقساط التي احتفظت بيا الشركة لنفسيا، والمفروض أن الشركة ترسم سياسة االحتفاظ 
 .واإلعادة يتناسب مع ظروفيا ووضعيا المالي وبما يحقق أىدافيا

 المؤشر الرابع :
الفنيةالمخصصات 

صول السائمةاأل
 وييدف ىذا المؤشر إلى التأكد من توافر سيولة ،%100المعدل النمطي أقل من 

كافية لدى الشركة بالنسبة لمخصصاتيا الفنية وبوضوح مقدرتيا عمى االستجابة السريعة لسداد التعويضات وااللتزامات 
لحممة الوثائق، وتتمثل الصول السائمة في النقدية واألسيم والسندات التي يمكن بيعيا وتحويميا إلى نقدية والودائع 

 .بالبنوك
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  المؤشر الخامس:
 الدخل إلى لسنتين االكتتاب من الدخل متوسط

الدخل من االستثمار
، في تغطية عمميات النشاط %25المعدل النمطي أكبر من 

 .التأميني من ضرائب وأتعاب المراجعة وتوزيع أرباح عمى المساىمين، فيجب التركيز عمى الدخل من االكتتاب

 والمقصود بالربح االجمالي الربح قبل خصم %5المعدل النمطي أكثر من األرباح االجماليةمتوسط حقوق المساهمين: المؤشر السادس 

 .الضريبة، ويقيس ىذا المؤشر معدل الربح عمى حقوق المساىمين

 ىذا المعدل يوضح ان %150المعدل النمطي أكبر من حقوق المساهميناألٌقساط الصافية + المخصصات الفنية : المؤشر السابع ، 

 .المخصصات الفنية باإلضافة إلى حقوق المساىمين يجب أن تكون أكبر من صافي األقساط الصافية

  يقيس ىذا المعدل النسبة بين حقوق حممة %350  المعدل النمطي أقل من المخصصات الفنيةحقوق المساهمين: المؤشر الثامن ، 

، كما تقيس ىذه النسبة كفاية المخصصات %350الوثائق وحقوق المساىمين ويجب ان يكون ىذا المعدل أقل من 
الفنية، فإذا كانت الشركة تتبع سياسة حذرة في تكوين ىذه المخصصات فإنيا لن تتمكن من تحقيق المعدل النمطي 

 .المسموح بو
 
 

 الفشل المالي في شركات التأمين : المحور الثاني 
ذا حل الفشل المالي بإحدى  إن خطر الفشل المالي ىو الشبح الذي يطارد الشركة الغافمة عن حقيقة مركزىا المالي، وا 

ومن ىنا ظيرت الحاجة . شركات التأمين فإنو يقودىا تدريجيًا إلى نقطة النياية بإشيار إفالسيا والقضاء عمى حياتيا
إلى وجود وسيمة لموقاية من ىذا الخطر المخيف، ويعتقد فريق من الباحثين أن امكانية تجنب وقوع اإلفالس، أو عمى 

متى األقل تخفيض معدلو، تتجمى في إيجاد المؤشرات التي تكشف مسبقًا عن احتمال وقوعو والسؤال المراد طرحو 
 يمكن القول أن الشركة مهددة بالفشل المالي؟

 مفهوم الفشل المالي  :  أوالً 
نجد بالعودة إلى األدبيات المحاسبية والمالية أن ىناك مصطمحات متعددة لمفشل المالي فبعضيم يستخدم الفشل المالي 

 14. والبعض األخر يستخدم مصطمح اإلفالس وبعضيم يعتمد مصطمح التعثر لذا نحاول التمييز بينيم بوضوح
من الناحية المالية يقصد بالعسر المالي أو ضعف :(العسر المالي أو ضعف المالءة )اإلعسار أو ضعف المالءة  (1

 .المالءة المالية عدم قدرة الشركة عمى سداد التزاماتيا
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إن ىذا التعريف يعطي صورة مختصرة عن مفيوم العسر المالي، اي أن الشركة تعاني من نقص السيولة النقدية عند 
 .استحقاق التزاماتيا، ولكنو لم يحدد وضع الشركة من حيث تمتعيا بيامش أمان أم ال

 15:     ويمكن تعريف العسر المالي بتفصيل أكثر كما يمي 
 ىو الموقف الذي تعجز فيو إدارة الشركة عن مواجية االلتزامات المستحقة عمييا بتواريخ استحقاق رغم زيادة 

موجوداتيا المتداولة عن مطموباتيا المتداولة، ويعبر عادة عن ىذا النوع بمشكمة عدم توفر السيولة داخل الشركة وىي 
 .(اإلعسار الفني )الحاالت المؤقتة اي أن إدارة الشركة تستطيع التخمص من ىذا النوع من الفشل

  ومنيم من عرفو بأنو المالءة بالنسبة لمشركة تعني عدم قدرة الشركة عمى مقابمة التزاماتيا لدى استحقاقيا وذلك بالرغم 
 .من أن مجموع أصوليا يزيد عن مجموع خصوميا ويعبر عن ىذه الحالة بمصطمح الفشل الفني
االلتزامات المترتبة  ) وفي تعريف آخر أن الشركة تعتبر معسرة من الناحية القانونية عندما يفوق إجمالي مطالبيا 

شيار إفالسيا طالما انيا مستمرة  (عمييا إجمالي موجوداتيا وال يستوجب ىذه الحالة إيقاف الشركة عن مزولة نشاطيا وا 
 .في تأدية ما عمييا من التزامات

 من خالل التعاريف السابقة نرى أن العسر المالي ىو مرحمة صعبة تمر بيا الشركة عندما يكون صافي رأس المال 
العامل لدييا سالب وىي عاجزة عن تسديد االلتزامات المترتبة عمييا تجاه الغير والمشكمة ىنا ليست مشكمة نقص سيولة 
فقط ولكن يمكن القول أنيا مشكمة عدم توفر األموال الالزمة لتغطية االلتزامات ويقصد باألموال معنى أشمل من النقدية 

 .الممموكة لمشركة
بعد تعرض الشركة لمعسر المالي الحقيقي فإنو من واجب اإلدارة البحث عن وسيمة لمخروج من ىذه :الفشل المالي  (2

األزمة الخطيرة، ولكن إن فشمت اإلدارة في اتباع السياسات الكفيمة بتخطي ىذه األزمة فال بد لمشركة أن تصل إلى 
 16:الفشل المالي، ولتعريف الفشل المالي نذكر التعاريف التالية

 
... يستخدم مصطمح الفشل المالي لإلشارة إلى انتياء حياة الشركة بإشيار إفالسيا:    عرف الفشل عمى الشكل التالي

بمعنى آخر الفشل عندما تعجز فوائد الشركة في تغطية كل التكاليف ومن ضمنيا كمفة تمويل راس المال أو انو يعني 
 .عدم قدرة االدارة عمى تحقيق عائد عمى رأس المال المستثمر يتناسب والمخاطر المتوقعة لتمك االستثمارات

 .أما حالة اإلفالس أو الفشل الحقيقي فتحدث بحكم القانون عندما يعجز المشروع عن دفع ديونو: ويرى البعض ما يمي
 17:وبشكل عام نستطيع القول بأن الفشل المالي لو وجيان:  وعرف البعض اآلخر الفشل كما يمي 

والعجز المالي . ويتمثل في العجز المالي لمشركة إلى درجة إعالن اإلفالس وضع الشركة في حالة تصفية :األول مالي
 .يعني أن القيمة الدفترية لصوليا وبالتالي تكون الشركة في حالة عجز عن تسديد التزاماتيا
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ويتمثل في عجز الشركة عن تحقيق عائد االستثمار المطموب عمى األموال المستثمرة أي أن عائد : الثاني اقتصادي
 .االستثمار في الشركة أقل من عائد استثماره في مجاالت أخرى أو أقل من تكمفة األموال المستثمرة في الشركة

   ونجد من التعاريف السابقة أن استخدام مفيوم الفشل المالي يكون من قبل المحممين الماليين عندما يكون المراد 
التعبير عن فشل الشركة في تحقيق ايرادات كافية لتمبية التزاماتيا وتغطية تكاليفيا، واستمرارىا عمى ىذا الوضع إلى أن 

 .أما مصطمح اإلفالس فيو التعبير القانوني النتياء حياة الشركة وتصفيتيا. تصبح عاجزة عن متابعة نشاطيا
 :   ويرى البعض أن الفشل نوعان 

يقصد بالمشروع الفاشل بالمفيوم االقتصادي ذلك الذي ال يكفي دخمو لتغطية نفقاتو أو الذي يقل : الفشل االقتصادي-
عن تكمفة رأس المال، وال يترتب عمى الفشل االقتصادي إشيار  (بتكمفتيا الدفترية )فيو معدل العائد عمى االستثمارات 

إفالس الشركة ألنو يحدث بصرف النظر عمى قدرة الشركة عمى الوفاء بما عمييا من التزامات بمعنى انو يمكن لمشركة 
أن تكون فاشمة من الناحية االقتصادية ومع ذلك ال تتوقف عن دفع االلتزامات حينما يحين أجل استحقاقيا ومن ثم ال 

 .تشير افالسيا
 18ويتخذ أحد الشكمين : الفشل القانوني أو المالي

ىو حالة عدم كفاية السيولة ويقصد بو عدم قدرة الشركة عمى سداد الديون والفوائد المستحقة الدفع وىو ما قد  : األول
 .يحدث حتى ولو كانت قيمة األصول تزيد عن قيمة الخصوم

عن قيمة أصول الشركة وىو ما يحدث بغض  (الخصوم )االعسار ويقصد بو زيادة االلتزاماتالمستحقة لمغير : الثاني
 .النظر عن مستوى المسؤولية

  مـــما سبق نجد أن مفيوم الفشل االقتصادي السابق يتفق مع مفيوم الفشل المالي عند البعض، أما بالنسبة لمفيومي 
الفشل القانوني فإن األول يتفق تمامًا مع مفيوم العسر المالي الفني عند البعض وتم االتفاق عمى عدم تسميتو بالفشل 

لوجود بعض الوسائل الكفيمة بالخروج من ىذه المرحمة، والثاني يتفق تمامًا مع مفيوم العسر المالي الحقيقي والذي سبق 
 .التعرض لو سابقًا، في حين أن الفشل الحقيقي ىو اإلفالس كما ورد لدى البعض

   وفي األخير نالحظ أن الفشل المالي ىو مرحمة التي تعاني فييا الشركة من العسر المالي الفني ثم العسر المالي 
الحقيقي وصواًل إلى الفشل المالي االقتصادي، أما االفالس ىو المحظة التي يتقرر فييا تصفية الشركة بالشكل القانوني 

 .نتيجة معاناتيا من الفشل المالي بشكل أكيد
 
 

 
 أسباب الفشل المالي في شركات التأمين: ثانيا



  جامعة املدية  

انعكاسات ثكيف املؤسسات املااية مع مؤشرات املالءة على الاسلترار املاول فل ااجزائر، :لاململلتق ااعمللم ااددول االامم  حول

لل2018 أكلحبر 24/25يحمم 
ل

407 
 

E-mail :Col.isstf@univ-medea.dz     
Site :  www.univ-medea.dz/ar/ldld  

 المدية-كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير

Tel/Fax : 00213.25.78.52.96 

 

يعتبر الفشل المالي في شركات التأمين واحد من أىم القضايا في القطاع المالي، وبالرغم من أن الفشل المالي يكون 
نتيجة واضحة اإلدارة، فإن زيادة عدد شركات التأمين األمريكية التي تعرضت لمفشل المالي خالل فترة الثمانينات وبداية 

التسعينات وفرت دلياًل مقنعًا عن شدة المنافسة في سوق التأمين األمريكي، وذلك عمى الرغم من أن معدالت العسر 
المالي في قطاع التأمين تأتي في األىمية بعد قطاع البنوك والمؤسسات المالية األخرى، إال أن النمو في عدد حاالت 

 .العسر المالي أوضحت مدى ما وصمت إليو المنافسة الشديدة في سوق التأمين
 ويرى رجب أنو من أسباب الفشل المالي متعددة وال حصر ليا، ولكن إذا تم وضع األسباب الجرمية جانبًا فإن 

 19:األسباب الرئيسية لمفشل المالي لشركات التأمين نتمخص بما يمي
 :شركات التأمين عمى الحياة (1

تغير معدالت الوفاة أو معدالت البقاء عمى قيد الحياة خالفًا لألسس الفنية التي بنيت عمييا جدول تسعير المنتج  -
 .التأميني عند التعاقد

 .سوء تنظيم تغطيات إعادة التأمين لحماية المسؤوليات الفائضة  -
 .سوء السياسة االستثمارية كالتركيز الكبير في مجال استثماري واحد أو المبالغة في تقدير قيمة تمك االستثمارات -
 .الدورات االقتصادية حيث تكثر حاالت انياء عقود التامين عمى الحياة في أوقات الكساد االقتصادي -

 :شركات التأمينات العامة (2
االندفاع نحو تعظيم حجم االنتاج عمى حساب نوعية األخطار وسوء السياسة االكتتابية من حيث اختيار األخطار  -

 .أو تسعيرىا أو تصميم التغطية التأمينية
تحقق األخطار سواء من حيث نطاق فتكيا أو وتيرة تحققيا بشكل غير متوقع نتيجة كوارث أو حوادث ارىابية أو  -

 تخريبية؛
 .إظيار حسابات الشركة عمى غير حقيقتيا عن طريق تخفيض المستوى المطموب لممخصصات الفنية -
 .تغير اتجاىات القضاء وخصوصًا في ميدان المسؤولية -
 .إتباع سياسة استثمارية غير متوازنة -

 تقريرًا حول أسباب فشل شركات التأمين، حيث بدأت باستعراض أسماء ابرز standard &poor’sكما نشرت شركة 
وحتى عام  (1948)شركات التامين، حيث بدأت باستعراض أسماء أبرز الشركات التي فشمت خالل الفترة من عام 

 :حيث توزعت أسباب الفشل عمى النحو اآلتي (2012)
 .ضعف إدارة السيولة النقدية والموائمة بين الموجودات والمطموبات -
 .عدم كفاية المخصصات الفنية المرصودة وعدم كفاية تسعير المنتجات التأمينية  -
 .المبالغة بالنشاط االستثماري وعدم كفاءة إدارة مخاطر االستثمار -



  جامعة املدية  

انعكاسات ثكيف املؤسسات املااية مع مؤشرات املالءة على الاسلترار املاول فل ااجزائر، :لاململلتق ااعمللم ااددول االامم  حول

لل2018 أكلحبر 24/25يحمم 
ل

408 
 

E-mail :Col.isstf@univ-medea.dz     
Site :  www.univ-medea.dz/ar/ldld  

 المدية-كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير

Tel/Fax : 00213.25.78.52.96 

 

 .غياب التطبيق السميم لمتطمبات حوكمة الشركات -
 .المبالغة في تحقيق النمو السريع والتوسع غير المدروس في أنشطة الشركة  -
 .مخاطر التقمب في أسعار العمالت -

لم تساىم  (2008) مع ضرورة اإلشارة إلى أن التقرير المشار إليو أعاله قد بّين أن األزمة العالمية التي بدأت في عام 
في تعثر أي من شركات التأمين كون أسباب األزمة لم ترتبط بطبيعة النشاط الفني لشركات التأمين، حيث أن تعثر اي 
شركة تأمين آنذاك كان مصدره النشاط االستثماري لتمك الشركات من خالل التوسع في االستثمار بالمشتقات المالية 

 .(ALG)لشركة 
 دراسة عن العسر المالي في شركات التأمين وحددت فييا معظم السباب التي تجعل A.M.Bestكما نشرت شركة 

والجدول Financialimpaired أو في حالة عجز مالي  والجدول insovlentشركات التأمين في حالة عسر مالي 
 شركة تأمين حياة وتأمين صحي أصبحت في حالة 209التالي يوضح األسباب الرئيسية لحاالت العجز المالي في 

 .2000 وحتى عام 1969عجز مالي خالل الفترة من عام 
يوضح أسباب تعرض شركات التأمينات العامة والصحي بالسوق األمريكي لمتأمين لمفشل المالي خالل  (1)الجدول 

 2000-1969الفترة 
 النسبة من االجمالي المعروف عدد الشركات األسباب الرئيسية 
 %23 47 الفائض/ عدم كفاية التسعير

 %20 41 النمو السريع

 %19 40 )تمثيل الشركات الرئيسية)مشكمة التابعية

 %18 37 المغاالة في تقدير األصول

 %8 16 (الغش )ادعاء الخداع 

 %7 15 التغير الجوىري في األعمال

 %2 5 فشل معيدي التأمين

 %3 6 أخرى

 %100 208 أجمالي األسباب المعروفة

  38 األسباب غير المعروفة
  290 اإلجمالي 

Source ; A .M BEST.2012 

 األساليب الكمية لمتنبؤ بالفشل المالي لشركات التأمين: ثالثاً 
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 :  من األساليب الكمية لتنبؤ بالفشل المالي لشركات التأمين ما يمي 
ظمت اختبارات التنبؤ بالفشل المالي لشركات :نظام مراقبة معمومات التأمين لتقييم األداء المالي لشركات التأمين  (1

 ، حيث اعتمد اتحاد مراقبي التأمين م1938التأمين تعتمد عمى االجتياد في تحديد النسب األكثر مالءمة حتى 
، وبحيث تخضع الشركات IRIS في نموذج كميًا تم تسميتو بنظام مراقبة التأمين NAICبالواليات المتحدة األمريكية 

التي ال تحقق المستوى المطموب طبقًا لمؤشرات النظام المشار إليو اعاله ألولوية فحص مراكزىا المالية، وقد سمي 
بنظام اإلنذار المبكر نظرًا لقدرتو عمى التنبؤ المبكر باحتمالية وجود خطر أو تعثر مالي ، وقد تم بموجبو تصنيف 
النسب المالية في اربع مجموعات كل منيا تقيس مؤشر معين من المؤشرات المالية الجوىرية لشركات التأمين وىذه 

 .المجموعات ىي النشاط والربحية والسيولة والمخصصات الفنية
 لتحميل بيانات IRISوقد كان يتم تجميع بيانات شركات التأمين في الواليات المتحدة األمريكية ومعالجتيا وفقًا لنظام 

 نسبة مالية تخص الشركات التي تمارس 11 عمى IRISوقد احتوى نظام مراقبة معمومات التأمين . القوائم المالية
نسبة تخص الشركات التي تمارس تأمين عمى الحياة والتأمين  (12)أعمال التأمينات العامة، في حين ضم النموذج 

الصحي عمى أن تكون النسب ضمن معدالت محددة أو مدى معين  يعد مقبواًل لكل نسبة، وفي حال انحراف النسبة 
 20. عن المعدل أو المدى المحدد فإن ذلك يعد بمثابة عالمة انذار مبكر الحتمال الفشل المالي

 : نوجزىا كما يمي IRIS ومن االنتقادات الموجية لو  لنظام مراقبة معمومات التأمين 
استخدام االختبارات الزائدة عن الحاجة وتداخميا حيث تتعدد النسب التي ليا مثيل وتؤدي نفس الغرض أو تقيس  -

 .نفس التغير
 .عدم قدرة النظام عمى التزويد بترتيب الشركات حسب متانة مراكزىا المالية -
 .قابمية النظام لالستخدام الخاطئ في األغراض المعيارية  -
 .عدم المرونة نتيجة جمود الوزن النسبي والمدى المحدد -

 غمى تالفي NAICسعى اتحاد مراقبي التأمين بالواليات المتحدة األمريكية : (FAST)نظام مرونة التحميل المالي  (2
العيوب السابقة لنظام اإلنذار المبكر وفي إطار خطتو في تطوير نظام االنذار المبكر ثم تصميم نظام جديد لإلنذار 

 والذي ظير في FAST تم تسميتو نظام مراقبة التحميل المالي RBCالمبكر لتعزيز نظام رأس المال المستند لممخاطر
 من عدد كبير من FAST، حيث يتكون نظام IRIS، ويعتبر بمثابة امتداد لمنظام مراقبة معمومات التأمين 1990بداية 

 قيمة النقاط التي تعطي IRISنسبة ، بزيادة ممحوظة عن النسب المالية الخاصة بنظام  (25)النسب المالية يصل إلى 
 .لكل نسبة باإلضافة الختالف المدى المقبول لكل نسبة في النظامين

وقد تم تصميم نموذج خاص لكال من الشركات التي تمارس أعمال التأمين عمى الحياة والتأمين الصحي ،وآخر 
لمشركات التي تمارس أعمال التأمينات العامة، عممًا بان مخرجات النظام تتمثل بتوصيات بنوعية الرقابة المطموبة عمى 
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الشركات إلى ثالث تصنيفات ىي شركات يجب فحصيا فورًا وأخرى ذات أولوية في الفحص وثالثة ذات فحص روتيني 
 21.فقط
عمى الرغم من أن صناعة التأمين الكندية لم تشيد أية حاالت  : اختبارات االنذار المبكر لممالءة المالية في كندا (3

فشل لشركات التأمين حتى فترة متأخرة من سبعينيات القرن السابق إال أن ارتفاع معدل التضخم وتقمبات أسعار الفائدة 
-1980 ) شركة تأمين ما بين الفترة من عام (18)في بداية الثمانينات من القرن السابق قد ساىمت في تعثر حوالي 

 اختبارات لإلنذار المبكر لممالءة المالية ىي  8دون إىمال األثر المباشر لسوء اإلدارة في ذلك، وفي كندا يوجد  (1993
 22:كاآلتي 
  ويقيس قدرة الشركة عمى مواجية واستيعاب الخسائر المالية الناجمة عن النشاط الفني:معدل الخطر التأميني -
 .يقيس التغير النيائي في الحالة المالية لمشركة : التغير في صافي األقساط المكتتبة -
 .يقيس قدرة الشركة عمى تحقيق األرباح:معداللمكاسب -
 .يقيس مدى االعتماد عمى عمميات اعادة التأمين : معدل الفائض المدعم  -
 يقيس مدى قدرة الشركة عمى امتصاص نتائج التشغيل العكسية: معدل المالءة المالية -
ويقيس مستوى االستثمارات في ىذه المجاالت كنسبة مئوية من :مستوى االستثمارات في العقارات والقروض -

 .رأس المال
 .ويقيس تأثير الرىون العقارية عمى رأس المال والفائض: االستثمارات في الرهون العقارية -

ن كان ىناك تركيز مباشر  (IRIS)ويالحظ أن ىذه االستثمارات ال تختمف كثيرًا عن نظام مراقبة معمومات التأمين  وا 
 .عمى االستثمارات

 2005 تم تطبيق ىذا النظام في عام :اختبارات االنذارالمبكر لممالءة المالية في المممكة المتحدة السمم الرقابي (4
والذي يمكن تعريفو بمجموعة المؤشرات المالية والنسب الكمية التي  (SupervisoryLadder)سمي بالسمم الرقابي 

تقييم أداء شركات التأمين ورصد اتجاه أنشطتيا ونتائج أعماليا لتصنيفيا واكتشاف أوجو الضعف المالي واإلداري في 
أدائيا قبل وقت مبكر لمتنبؤ بمدى احتمالية تعرضيا مستقباًل لمشاكل مالية قد تؤدي إلى انييارىا لضمان اتخاذ 

 .االجراءات الالزمة لتجنب ومنع حدوق حاالت الفشل المالي والتعثر
 23:سعت إدارة التأمين من خالل ىذا تطبيق ىذا النظام إلى تحقيق اليداف الرقابية اآلتية

 .تصنيف شركات التأمين وفق معيار موحد -أ 
اختصار زمن التفتيش والرقابة وتركيز الجيود الرقابية عمى المؤشرات الرئيسية المكونة لمسمم الرقابي وعدم  -ب 

 .تشتيت الجيود في الرقابة عمى بنود غير مؤثرة عمى سالمة المركز المالي لمشركات
 .االعتماد عمى التقييم الرقمي اكثر من السموب اإلنشائي عند تقييم أوضاع الشركة المالية -ج 
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 الحصول عمى تصنيف شامل عمى مستوى قطاع التأمين ككل وفق منيج موحد وتحميل النتائج أفقيًا لكل  -د 
شركة تأمين عمى حدة ولكل مجموعة متشابية من الشركات، ورأسيًا لكل عنصر من عناصر بنود السمم 

 .الرقابي الثمانية لقطاع شركات التأمين ككل
مساعدة إدارة التأمين في تقييم مخاطر الشركات وضمان المعالجة المبكرة لمظروف المالية التي من  -ه 

 .المحتمل تفاقميا الحقًا وتصبح معالجتيا والتعامل معيا صعب وبتكمفة أعمى
 .التدرج في تصعيد االجراءات الرقابية وبما ينسجم مع المؤشرات المالية  -و 
ضمان تمايل االجراءات والقرارات الرقابية المطبقة عمى كافة الشركات الخاضعة لرقابة إدارة التأمين مع  -ز 

 .اختالف توقيت القرارات وبغض النظر عن الشركة 
ضمان الشفافية والوضوح في االجراءات الرقابية من خالل إطالع شركات التأمين بشكل مسبق عمى  -ح 

األوضاع المالية التي تستمزم من إدارة التأمين تفعيل واتخاذ اجراءات والعقوبات والغرامات بيدف مراعاة 
 .الشركات الحفاظ عمى المؤشرات المالية دون الوصول لتمك األوضاع المالية

ضمان تأييد متخذ القرار من الجيات الحكومية والقضائية في حال تصعيد االجراءات الرقابية لمستوى  -ط 
أكثر حدة من خالل التدرج بسمسمة اإلجراءات الرقابية والمحاوالت السابقة من الجية الرقابية لمتأكد عمى 

 .ضرورة تصويب األوضاع المالية قبل تدىورىا 
المستمد من الحرف األول لكل مؤشر من مؤشرات  (CARAMELS )وقد تم تسمية نظام اإلنذار المبكر بمصطمح 
من خالل النسب المالية وضمن حدود معيارية محددة المبنية بالممحق . مكامن الخطر المحتممة في شركات التأمين

 :في24محاور أساسية تتمخص  (8) ويتكون ىذا النظام من (2)المرفق رقم 
 يركز ىذا المحور عمى تقييم المخاطر بمدى كفاية رأس المال :(CAPITALADEQUACY)كفاية رأس المال  (1

 :الشركة ويتم قياسو من خالل النسب وضمن حدود معيارية محددة، المكونة من اآلتي
 .التغير بحقوق الممكية -
 .حقوق الممكية إلى المطموبات -

 إن نوعية موجودات شركات التأمين تؤثر عمى إيراداتيا ورأس ماليا :(AssetsQuality)جودة موجودات الشركة  (2
وسيولتيا، لذا يركز المحور أعاله عمى تقييم المخاطر المرتبطة بنوعية وجودة موجودات الشركة وتقيس مدى ما 

تتعرض لو األصول من أخطار السوق واالئتمان واألخطار الحالية والمستقبمية، التي تحيط بمحفظة االستثمارات وقياس 
 .نسبة األصول غير السائمة بالشركة والتي قد يؤثر زيادتيا عمى قدرة الشركة عمى الوفاء بالتدفقات النقدية الخارجة

 : ويتم قياسيا من خالل النسب المالية المكونة من االتي 
 .اجمالي االستثمارات باألوراق المالية المدرجة إلى حقوق الممكية  -
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 .إجمالي االستثمار باألوراق المالية غير المدرجة إلى حقوق الممكية -
 .اجمالي االستثمار باألراضي والعقارات إلى حقوق الممكية -
 .صافي الذمم المدينة إلى حقوق الممكية -
 . يوم إلى حقوق الممكية180صافي الذمم المدينة المستحقة أكثر من  -
 . يوم إلى حقوق الممكية360صافي الذمم المدينة المستحقة اكثر من  -
 .صافي الذمم المدينة المستحقة واقساط القروض غير المضمونة والمستحقة إلى حقوق الممكية -
 .إجمالي القروض إلى حقوق الممكية -

 ييتم المحور اعاله بتقييم المخاطر المتعمقة بمدى كفاية اتفاقيات إعادة التأمين الخاصة بالشركة :إعادة التأمين (3
 :ويتم قياس ذلك من خالل النسب المالية المكونة من اآلتي 

 .نسبة العمولة المقبوضة وغير المتحققة إلى حقوق الممكية  -
 .نسبة حصة معيدي التأمين من االدعاءات تحت التسوية إلى حقوق المساىمين -
 .نسبة حصة المعيدين من المجموعة الثالثة والرابعة من إجمالي حصص المعيدين -

يعني المحور اعاله بتقييم : (Adequacy of claims / Technical Provisions)الفنية كفاية المخصصات  (4
الخطر المتعمق بمدى كفاية ودقة احتساب المخصصات الفنية لمشركة ويتم قياس ذلك من خالل النسب المالية المكونة 

 25:من اآلتي 
 .نسبة صافي مخصص االدعاءات الموقوفة عمى حقوق الممكية  -
 .نسبة تطور الخسارة إلى حقوق الممكية -

يسعى المحور أعاله لتقييم المخاطر المتعمقة بمدى كفاءة وفاعمية مجمس اإلدارة واإلدارة العميا بالشركة : اإلدارة (5
ويعكس ىذا المحور مدى مقدرة اإلدارة واإلدارة التنفيذية لشركات التأمين عمى القيام بالدور المنوط بيما لتحديد، قياس، 

 .مراقبة وضبط المخاطر من أجل الشركة تمارس نشاطاتو بطريقة آمنة وسميمة وتتماشى مع األنظمة والقوانين
 :ويتم قياس ذلك من خالل النسب المالية المكونة من اآلتي

 .نسبة التغير بإجمالي األقساط المكتتبة -
 .نسبة التغير بصافي األقساط المكتتبة -
 .نسبة إجمالي األقساط المكتتبة إلى حقوق الممكية -
 .نسبة صافي األقساط المكتتبة إلى حقوق الممكية -
 .(Combined Ration)التغير بالنسبة المجمعة  -
 .نسبة المصاريف -
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 .نسبة إجمالي الخسارة -
 .نسبة صافي الخسارة -

يركز المحور أعاله عمى تقييم المخاطر المرتبطة بنوعية وجودة العائد لمشركة وتقيس ىذه النسبة مدى :نوعية العائد (6
كفاية األقساط المكتتبة لتغطية التعويضات، وتعكس حالة الربح والخسارة بالشركة وتعكس زيادة ىذه النسبة عن المعدل 

النمطي وعدم قدرة الشركة عمى الحفاظ عمى حصتيا السوقية، ويتم قياس ذلك من خالل النسب المالية المكونة من 
 :اآلتي 

 .الفنية إلى إجمالي األقساط المكتتبة (الخسائر )نسبة األرباح  -
 .(ROE)معدل العائد عمى حقوق الممكية  -
 .(Iy )عائد االستثمار -

يركز المحور أعاله عمى تقييم المخاطر المرتبطة بإدارة السيولة لدى الشركة ويتم قياس ذلك من خالل : السيولة (7
 .النسب المالية

 (مضافا إلييا صافي مخصص االدعاءات تحت التسوية)نسبة المطموبات  -
 نسبة التغير بالموجودات السائمة -

يعني المحور أعاله تقييم المخاطر المتعمقة باستثمارات الشركة في الشركات التابعة : الشركات التابعة والزميمة (8
والزميمة يوتم قياسو من خالل نسبة اجمالي االستثمارات بالشركات التابعة والزميمة إلى حقوق الممكية،ويتم معاممة 

 :الشركات وفقًا لدرجات التقييم وكما يمي
 .المستوى الرقابي األول -
 .مراجعة اعتيادية لمبيانات المالية والرقابية لمشركة -
 .عدد مرات التفتيش الميداني عمى سجالت وأعمال الشركة قميمة نسبياً  -
 .التواصل مع إدارة الشركة بشكل دوري لالطمئنان عمى األوضاع المالية واإلدارية لمشركة -
 

 تجارب قياس المالءة المالية في بعض الدول الغربية والعربية: المحور الثالث
  تتفق معظم اآلراء العممية والعممية في مختمف أسواق التأمين عمى ضرورة وجود معايير أو مستويات لممالءة المالية 
في شركات التأمين بصورة عامة، ولقد زاد اىتمام مراقبي التأمين في السنوات الماضية بوضع المقاييس التي تساعد 

 .عمى التحقق من مستوى المالءة المالية لشركات التأمين
 سنة الماضية، من معايير رأس المال الثابت المستند 15       وانتقمت معظم االقتصاديات الرئيسة في العالم، خالل 

عمى القواعد المحاسبية لقياس مالءتيا المالية إلى شكل آخر من أشكال رأس المال المستند عمى المخاطر، وعمى 
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الرغم من ىذا التحول في نظم قياس المالءة، إال أن قواعد قياس المالءة عمى المستوى الدولي ال تزال مختمفة، لذا 
 .سنحاول تسميط الضوء عمى القواعد الدولية والمحمية السائدة في ىذا المجال 

  :قياس المالءة المالية لشركات التأمين في الواليات المتحدة األمريكية: أواًل 
 أي ما يطمق عميو نظام اإلنذار المبكر IRIS تخضع جميع شركات التأمين في الواليات المتحدة األمريكية في نظام 

 بواسطة اتحاد 1973وقد بدأ تطبيق ىذا النظام منذ عام . لتحميل بيانات القوائم المالية عن طريق الحساب االلي
الذي يعتبر أول ىيئة متخصصة تطبق ىذا النظام نظرًا لمصعوبات التي كانت NAICمراقبي التأمين في أمريكا 

تواجو اتحاد مراقبي التأمين األمريكي في فحص المراكز المالية لشركات التأمين العاممة في السوق األمريكية، ويقوم 
النظام عمى أساس تصنيف النسب المالية في أربع مجموعات تقيس كل منيا خاصية معينة من الخصائص المالية 
لشركات التأمين، وىذه المجموعات ىي النشاط والربحية والسيولة واالحتياطات الفنية، باإلضافة إلى مجموعة تقيس 

 .(قياس النشاط الكمي)كفاءة إدارة شركة التأمين بصفة عامة 
 26: لإلنذار المبكر من مرحمتين أساسيتينIRISويتكون نظام معمومات اإلشراف عمى التأمين 

 وىي المرحمة االحصائية والتي يتم من خالليا حساب النسب المالية االحدى عشر التي يتكون :المرحمة األولى 
 البيانات الخاصة بالشركات والمقدمة التحاد مراقبي التأمين في منIRISمنيا نظام معمومات االشراف عمى التأمين 

 . طبقًا لكشوف معدة سمفًا من قبموNAICأمريكا 
 وىي مرحمة تحميل النتائج وفقًا لكشوف الحسابات المالية الختامية لشركات التأمين، ونتائج :المرحمةالثانية 

 والتي تتم بواسطة خبراء متخصصين في التحميل IRISالنسب المالية لنظام المعمومات لإلشراف عمى التأمين 
 .المالي

 نظام االنذار المبكر في أوائل السبعينات ظيرت عدة دراسات تركز عمى نقاط NAICإال أنو ومنذ استخدام 
 :الضعف في ىذا النظام ، والتي يمكن تمخيصيا فيما يمي 

 .كثرة االختبارات عن الحاجة -1
 .عدم مقدرة النظام عمى ترتيب الشركات حسب متانة مراكزىا المالية -2
 .قابمية النظام لالستخدام الخاطئ في األغراض المعيارية -3
 .اتجاىو ليكون ثابتًا وغير محصن ضد الزوال والمعالجة -4

ولتالقي ىذه العيوب كان البد من تطوير نظام اإلنذار المبكر حيث تم تصميم نظامين لممالءة المالية 
 :ىماNAICحديثًا بمعرفة اتحاد مراقبي التأمين 

 .معدل رأس المال المخاطر -1
 .نظام مراقبة التحميل المالي -2
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، اعتمد االتحاد الوطني لمراقبة التأمين معايير راس المال المستند عمى المخاطر لقياس المالءة، 1994   ففي عام 
وكانت الغاية من ىذه المعايير عكس حجم المخاطر التي تتعرض ليا شركات التأمين، ووفق ىذه المعايير يطمب من 

 :أي شركة تأمين امتالك رأس المال الذي يعادل أو يتجاوز الحد العمى لمعايير ىما 
 . معيار نسبة اجمالي رأس المال المعدل، إلى رأس المال المستند عمى المخاطر  -1
 .معيار الحد األدنى من رأس المال الخاص بكل والية  -2

         وفي ظل معايير رأس المال المستند عمى المخاطر، فإن اية مواقف يتعين عمى الشركة أو سمطة اإلشراف 
لتخاذىا تحكميا العالقة بين إجمالي رأس المال المعدل لشركات التامين  مع رأس المال المطموب المستند عمى 

 .المخاطر 
 المالءة المالية لشركات التأمين في االتحاد األوروبي : ثانيا

   كانت معايير المالءة المالية السائدة في قطاع التأمين األوروبي، حتى أواخر القرن العشرين، ترتكز عمى رأس المال 
، المسؤولة عن (EC)المستند عمى القواعد المحاسبية، وفي بداية القرن الواحد والعشرين سعت المفوضية األوروبية 

اقتراح التشريعات في االتحاد األوروبي إلى توحيد تطبيق معايير المالءة المالية عبر بمدانيا، وطورت ليذا الغرض 
 :نظامًا لممالءة يرتكز عمى معايير راس المال المستند عمى المخاطر، ومر تطبيق ىذا النظام بمرحمتين 

، الذي تضمن تعديالت بسيطة عمى معايير رأس المال 2004 تن اعتماد إطار المالءة األول في عام :المرحمةاألولى
 .المستند عمى القواعد المحاسبية السائدة إال أن ىذا اإلطار انتقد

، وذلك بيدف 2009 اعتمد التوجيو بشأن إطار المالءة الثاني من قبل البرلمان واالتحاد األوروبي في :المرحمة الثانية
وحماية حاممي وثائق التأمين في شركات . تنسيق أنظمة المالءة المالية لشركات التأمين في الدول األعضاء في االتحاد

 .التأمين، وزيادة استقرار الوضع المالي ككل
 وارتكز ىذا اإلطار عمى طريقة المشروع في إدارة المخاطر واستخدام النماذج الداخمية المعدة من قبل اإلدارة لحساب 

 27:رأس المال المطموب، ويتألف اإلطار اإلشرافي لممالءة من ثالثة عناصر ىي
 المتطمبات الكمية لقياس كفاية رأس المال بما في ذلك حساب االحتياطات الفنية، والقواعد المتعمقة :العنصر األول 

دارة االستثمار  .بحساب  متطمبات المالءة المالية لرأس المال وا 
 المتطمبات النوعية لإلشراف، بما في ذلك كفاية أدوات الرقابة الداخمية لمشركة وعمميات إدارة المخاطر :العنصر الثاني
دارة الشركات  .وا 
 يتضمن زيادة الشفافية واالفصاح عن مخاطر شركات التأمين وأوضاع رأس المال بيدف تزويد :العنصر الثالث 

 .السوق بما يكفي من المعمومات لتمكينيا من ممارسة وظيفتيا في كبح المخاطر بشكل سميم
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ويتميز إطار المالءة الثاني، برأي المفوضية األوروبية، بأنو أكثر شمواًل وحساسية لممخاطر مقارنة مع إطار المالءة 
األول، وتسمح طريقة الميزانية العمومية المعدة وفق القيم السوقية الواردة في إطار المالءة الثاني لشركات التأمين بأن 
تحدد احتياجاتيا من رؤوس أمواليا المطموبة ألغراض اإلشراف من خالل استخدام النماذج الداخمية المعدة من قبل 

  .إدارتيا التي يتم فحصيا من قبل سمطة اإلشراف
 :المالء المالية استنادًا لمعايير شركة ستاندرد أند بورز: ثالثاً 

عادة التأمين في األسواق العالمية، بصرف النظر    تقوم العديد من المؤسسات العالمية بتقييم مالءة شركات التأمين وا 
عن طمب الشركة لخدمة التقييم من عدمو، ثم تقوم بإعداد قائمة بالشركات العالمية ذات المالءة الجيدة، بناء عمى 

النتائج التي تتمخض عنيا عممية تطبيق المعايير التي اعتمدت عمييا ىذه المؤسسات نتيجة الدراسات واألبحاث، وىذه 
وغن أي انحراف عن معدالت .المعايير ما ىي إال مجرد مقاييس يتم تطبيقيا عمى األرقام الواردة بميزانية الشركة

 .المعايير المطبقة عالميًا يعطي مؤشرًا بوجود ثغرة في أداء الشركة قد يعرضيا في حالة عدم معالجتيا إلى موقف حرج
    وتعتبر شركة ستاندرد أند بورز من المؤسسات العالمية التي تقوم بيذا التقييم وتستخدم في سبيل ذلك عدة مؤشرات 

عادة التأمين ولكل منيا معدل نمطي  .لقياس المالءة المالية لشركات التأمين وا 
 قياس المالءة المالية لشركات التأمين السورية: رابعًا 

عمى : منه18 الناظم ألعمال التأمين في سورية، وقد نصت المادة 43 صدر المرسوم التشريعي رقم 2004 في عام 
الشركة أن تحتفظ في أي وقت من األوقات وطبقًا لألسس واألنظمة والتعميمات التي تضعيا الييئة بيامش المالءة 

 لم تكن ىناك أية قواعد 2008الشركة عمى مجموع التزاماتيا، وحتى عام  (أطول)الذي يضمن أن تزيد قيمة موجودات 
 10/11/2008لقياس مالءة شركات التأمين السورية سوى اشتراط حد أدنى لرأس مال شركات التأمين، وبتاريخ 

إ، وقد حدد ىذا . م/210/100أصدرت ىيئة اإلشراف عمى التأمين في سورية ، نظام ىامش المالءة بموجب القرار رقم 
 28:النظام قواعد عامة لحساب ىامش المالءة المطموب لشركة التأمين وفقًا لممعادلة التالية

 =     هامش المالءة
رأس المال المتوفــــــــــــــــر

أس المــــــال المطـــــموبر
 

، ويتم حساب (%150) وألزم النظام شركات التأمين بأن ال يقــــل ىامـــــــش المالءة لدييا في أي وقت من األوقات عن 
رأس مال  )ىذا اليامش استنادًا لمبيانات والجداول الممحقة بيذا النظام ويتكون رأس المال المتوفر في الشركة من 

، ويحدد رأس المال المطموب بالنسبة لكل نوع من (االحتياطات الحرة واألرباح + رأس مال اضافي+األساسي المدفوع 
 .(مخاطر اعادة التأمين+ مخاطر االكتتابية + مخاطر تأمين الحياة+ مخاطر الموجودات): أنواع المخاطر التالية

 :خاتـــــــــــــــمة
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  مما سبق يتبين أن شركات التأمين مثل غيرىا من الشركات المالية، التي تواجو كل أنواع المخاطر المالية 
والتشغيمية، وىو ما يتطمب منيا اتخاذ التدابير الوقائية واالجراءات التحوطية المالئمة إلدارة تمك المخاطر، مع األخذ 

 .بعين االعتبار االلتزام بالمتطمبات المحمية والدولية في ذلك
بشكل  )       ولعل من أىم ىذه المخاطر التي تواجو شركات التأمين ىو العجز عن الوفاء بالتزاماتيا تجاه لدائنييا

 عمى التأمين دورًا IRISوتعمل ىيئة اإلشراف الدولية . ، مما يعني إفالسيا وخروجيا من السوق(خاص المؤمن ليم
كبيرًا في حماية ىذه الشركات وحماية مصالح حاممي وثائق التأمين، من خالل وضع قواعد لمتقييم السميم اللتزامات 

التأمين، وتتطمب ىذه القواعد احتفاظ شركات التأمين بمقدار محدد من االحتياطات الفنية لدعم ىذه االلتزامات، وىذا ما 
 .يسمى بيامش المالءة المالية 

 :  التوصيات 
ضرورة قيام الجيات الرقابية عمى صناعة التأمين بتوعية كافة الجيات العامـــة والخاصة التي تتعامل مع شركات  -1

التأمين المدرجة في األسواق المالية العتماد نموذج ىامش المالءة كمؤشر رئيسي يعبر عن متانة المركز المالي 
 .لمشركات ومدى قدرتيا عمى الوفاء بالتزاماتيا

إنشاء صندوق ضمان وفاء شركات التأمين بالتزاماتيا لحممة الوثائق والمستفيدين منيا عمى أن تكون إدارة وأموال  -2
 .الصندوق تحت إشراف ورقابة إدارة التأمين

ضرورة إجراء التحديث المستمر لنموذج ىامش المالءة ليعكس كافة المخاطر المحتممة والمتجددة التي قد تؤدي  -3
 .لفشل شركات التأمين 

ضافة  -4 تطوير مؤشرات السمم الرقابي بحيث يتم اختصار المؤشرات المكررة التي تقيس نفس النشاط أو المجال وا 
 .مؤشرات لقياس مخاطر أعمال التأمين عمى الحياة

تطوير نموذج المالءة المالية المستخدم واالتجاه التدريجي لتطبيق، ما أمكن لممبادئ المستمدة من نموذج المالءة  -5
 . لمواكبة أفضل الممارسات الدولية والوفاء بالمتطمبات الدولية لمجمعية الدولية لمراقبي التأمين2المالية 

 :الهوامش البحثية
                                                           

، أبحاث تأمينية ، مجمة الرائد العربي، منشورات شركة االتحاد العربي إلعادة (شرط الوجود وشرط االستمرار)عمود عبد المطيف، مالءة معيد التأمين 1
 5 ، ص 1997 ، 54التأمين ، دمشق، سورية ، العدد 

2
INTERNATIONL ASSOCIATION OF INSURANCE SUPERVISORS )IAIS(PRINCIPLES ON CAPITAL ADEQUACY 

SALEVENCY AND ACTUARIAL ISSUES.TOKYO 9/ JANUARY /2002.P03 
3
Colmbin, fabinno,and ce care lli ,simone , liquiditysolvency and cash-flow simualationmodeles in non life 

insurancecompanies the itllianexpennesce ,faculté of économies, univarsity of pisa ,italy,2001 ;pp 57 

طعيمة، ثناء محمد ، محاسبة شركات التأمين وفقًا ألحداث المعايير المحاسبية لشركات التأمين، دار اشتراك لمنشر والتوزيع، القاىرة ، مصر، الطبعة 4
 .298، ص 2002األولى ، 
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 3مسايرة اإلجراءات المتخذة من طرف بنك الجزائر التفاقية بازلمدى 
  حجاجمـحمد. محـمد بن عيشوش                        ط د. د

 جامعة المدية
 .الملخص

، حيث تم 3مسايرة اإلجراءات المتخذة من طرف بنك الجزائر التفاقية بازلمدى حول  اشكاليتو تتمحور الذي البحث ىذا ييدف
 ومساىمتيا في تحقيق االستقرار المالي والمصرفي، حيث تم من خالليا 3تقسيم المداخمة إلى محورين، المحور األول بعنوان اتفاقية بازل

، باإلضافة إلى مساىمات قرارات بازل في تحقيق االستقرار المالي والمصرفي، فيما تم في المحور الثاني 3تقديم أىم قرارات اتفاقية بازل
براز جيود بنك الجزائر في إطار تطبيق مقررات لجنة بازل ، وىذا بالتطرق لإلجراءات المتخذة من طرف بنك الجزائر لتطبيق 3تقديم وا 

  .3 لمقررات اتفاقية بازل التشريعات المصرفيةفي المتمثمة ، وكذا مدى مسايرة ىذه اإلجراءات3مقررات لجنة بازل
 .االستقرار المالي والمصرفي، بنك الجزائر، لجنة بازل :الكممات المفاتحية

Abstract : 

This research, which focuses on the extent to which the measures taken by the Bank of Algeria for 

Basel III, was divided into two axes, the first of which was entitled Basel III and its contribution to 

financial and banking stability, The most important decisions of Basel III were presented in addition to 

the contributions of the Basel resolutions to the achievement of financial and banking stability,  the 

second axis was to highlight the efforts of the Bank of Algeria in the implementation of the decisions of 

the Basel III Committee, and to address the measures adopted by the Bank of Algeria to implement the 

decisions of the Basel III Committee. 

Keywords: Financial and Banking Stability, Bank of Algeria, Basel III Committee. 

 .المقدمة
معايير   دورا بارزا في وضع1974 سنة ذ نشأتيامن (BCBS)  المصرفيواإلشرافلجنة بازل لمرقابة لعبت 

، وقد زمات األلتعزيز قدرتيا عمى استيعاب الخسائر في أوقات ن كفاية رأس المال البنوكأاحترازية عالمية موحدة بش
والتي تم ، 1988 الصادرة سنة1ول معيار بيذا الخصوص ىو معيار كفاية رأس المال المتضمن في اتفاقية بازلأ كان
تم  مرور الوقت ومع، 2004  بنسختيا النيائية سنة2بإصدار اتفاقية بازلآسيا زمة جنوب شرق أ بعد حدوث ديمياتع

 .غمب التشريعات المصرفية الوطنية الممزمة التطبيق قانوناأفي  (2 وبازل1بازل) الدولية دمج ىذه المعايير
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البنوك  التي تواجو إحكاما بالمخاطر المال بشكل أكثررأس متطمبات  نيا ربطتأ التي يفترض 2 إن اتفاقية بازل
 ونتائجيا، فقد عممت لجنة بازل 2008 العالمية لسنة المالية  لكن واستجابة لألزمة،2007كان سيتم تنفيذىا في بداية 

صدار معايير جديدة في ديسمبر  2 المصرفي عمى إدخال تعديالت جوىرية عمى اتفاقية بازلواإلشرافلمرقابة   2010وا 
لى2013تدريجيا وعمى مراحل ابتداء من جانفي   يكون تطبيقياأن عمى ،3سميت اتفاقية بازل  .2019 غاية جانفي  وا 

بل ضرورة ممحة تفرضيا البيئة   يعتبر خيارا، ال من طرف دول العالم3إن مسايرة وتطبيق مقررات اتفاقية بازل
ومن ثم التطبيق العممي ليا عمى  الوطنية، المصرفية العالمية، من خالل العمل عمى دمجيا في التشريعات المصرفية

 في تسارع المركزية بنوكيا في الرقابية في الجزائر والمتمثمة السمطات جعل ما ، ىذاالمحمية المصرفيةاألنظمة مستوى 
 طبيعة مع تتماشى واالستراتيجيات الخطط من مجموعة وىذا بإتباع المعايير، ىذه مع المصرفية أنظمتيا تكييف
 .3والسميم لمقررات بازل الناجح لضمان التطبيق أنظمتيا

 ولم يعد ، شرع بنك الجزائر في سن نصوص تنظيمية المتعمقة بالصالبة المالية لمبنوك والمؤسسات الماليةحيث
قراض والذي يعد عنصرا رئيسيا في رسم السياسة النقدية، ولكن من خالل دوره إليقتصر دور بنك الجزائر كممجأ أخير ل

كمؤسسة تتكفل باإلشراف والرقابة عمى نشاط النظام البنكي وذلك عبر ضبط الوضع االحترازي لمبنوك قصد المحافظة 
عمى سالمة وضعيتيا المالية وتجنب تعرض ميزانيتيا لمصدمات الداخمية المترتبة عن أخطاء التسيير أو الخارجية 

 .المرتبطة بعمل النظام المالي وأداء األسواق
 :التالية اإلشكالية طرح يمكننا سبق ما خالل ومن

؟ 3مسايرة اإلجراءات المتخذة من طرف بنك الجزائر التفاقية بازلمدى  ما
 :ولإلجابة عمى ىذه اإلشكالية تم التطرق لمعناصر التالية

 . ومساىمتيا في تحقيق االستقرار المالي والمصرفي3 اتفاقية بازل:المحور األول
 .3 جيود بنك الجزائر في إطار تطبيق مقررات لجنة بازل:المحور الثاني

 . ومساهمتها في تحقيق االستقرار المالي والمصرفي3اتفاقية بازل: المحور األول
 لمجنة 27 عقب اجتماع محافظي البنوك المركزية والمسؤولين الماليين الممثمين لألعضاء 3صدرت اتفاقية بازل

، 2010سبتمبر12بازل بعد توسيعيا، وذلك في مقر المجنة في بنك التسويات الدولية، في مدينة بازل السويسرية في 
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 12وبعد المصادقة عمييا من زعماء مجموعة العشرين في اجتماعيم في سيوول، العاصمة الكورية الجنوبي في 
 .2010نوفمبر

 كرد فعل لألزمة المالية العالمية، خاصة بعد إفالس العديد من البنوك وثبات قصور أو 3 جاءت معايير بازل
 في حمايتيا، ومن األمور األساسية التي بينتيا األزمة أيضا أن العديد من المصارف لم يكن لدييا 2فشل معايير بازل

ا فاقت بكثير ما كانت تتوقعو قبل األزمة نو والتي تبين الحقا أتيا،رأس المال الكافي لدعم وضعية المخاطر التي اتخذ
ىم ا والمتعمقة بكفاية رأس المال، حيث وضعت معايير دولية حديثة تس2وىذا بال شك مخالف لممبادئ األساسية لبازل

في جعل المصارف أكثر قدرة عمى تحمل الصدمات، عبر تحديد وضعية مخاطر المصارف بطريقة أكشر شمولية، 
ال، حيث قامت بإجراء تعديالت واسعة وجوىرية عمى الدعامات الثالثة لمجوقد كان لمجنة بازل دور قيادي في ىذا ا

 .31تمثمت بإصدار قواعد ومعايير جديدة، شكمت معا ما سمي ببازل ،2لبازل
 .3أهم قرارات اتفاقية بازل: أوال

 اتفاقيةتضمنت ، حيث  وتناول أىم اإلجراءات المتخذة3في ىذا العنصر سيتم إيضاح أىم قرارات اتفاقية بازل 
 :العديد من المعايير الكمية ىي كما يمي 3بازل

 :تحسين كمية ونوعية رأس المال وذلك من خالل ما يمي .1
وىو الشكل  (Common Equity Tier1-CET)رفع الحد األدنى لرأس المال األساسي لألسيم العادية  -

 %4.5األعمى من رأس المال القادر عمى استيعاب الخسائر حال حدوثيا مقارنة نع المكونات األخرى إلى ما نسبتو 
 ، تتم عممية الزيادة تدريجيا ابتداء22 في إطار اتفاقية بازل%2من األصول المرجحة بمخاطرىا بعدما كان ال يتجاوز 

 .20153 في جانفي %4.5، لتبمغ %4 بنسبة 2014، جانفي %3.5 بنسبة 2013من جانفي سنة 
 من االصول المرجحة %6إلى  (Tier1)رفع الحد األدنى لرأس المال األساسي أو الشريحة األولى  -

24 في إطار اتفاقية بازل%4بمخاطرىا، بعدما كانت تمثل 
 2013عمى أن يتم تطبيقيا بالتدريج ابتداء من جانفي سنة ، 

 . %6إلى 2015، لتصل في جانفي سنة  %5.5 بنسبة 2014، جانفي سنة %4.5بنسبة 
 عمى أن األسيم النوعية ىي أفضل شكل لرأس المال، وبالتالي يتطمب األمر إجراء خصومات 3تؤكد بازل -

، حيث يتم خصم العديد من البنود  (CET1)عمى رأس المال، خاصة رأس المال األساسي لألسيم العادية (اقتطاعات)
 .5لتحسين نوعيتو
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 من األصول المرجحة بمخاطرىا بعدما %2إلى  (Tier2)تم تخفيض الحد االدنى من راس المال المساند  -
26 وفق بازل%4كان 

. 
 .7من رأس المال (Tier3)إلغاء الشريحة الثالثة  -
 .8 من األصول المرجحة بمخاطرىا%8بقاء نسبة كفاية رأس المال التنظيمي عند  -
، 2014 ابتداء من جانفي %20تبدأ الخصومات المطموبة من رأس المال األساسي لألسيم العادية بنسبة  -

 .20189 سنة %100 إلى أن تصل إلى %20لترتفع كل سنة موالية بنسبة 
: تتمثل في المال،لرأس جديدة   احتياطات3تضمنت اتفاقية بازل: س المالإضافة احتياطات جديدة لرا .2

 .النظامية المخاطر االحتياطي المعاكس لمدورة واحتياطي مواجية، المالرأس احتياطي الحفاظ عمى 
 مصمم لتشجيع وىو :((Capital Conservation Buffer-CCB  المالرأساحتياطي الحفاظ عمى  . أ

صول األ  من%2.5ـ  يحدد بأن عمى ،عمى من المتطمبات التنظيميةأ مال  رأسالبنوك عمى االحتفاظ بنسب
 :11 واليدف منو ىو،10بعد الخصومات  العاديةلألسيم األساسيالمال  من رأس بمخاطرىا ويقتطع المرجحة

 .استخدامو خالل فترات الضغوط في استيعاب وامتصاص الخسائر المتزايدة -
 األرباح، ، من خالل الحد من قدرة البنوك عمى توزيعلرأس المال التنظيميتجنب الوصول إلى الحدود الدنيا  -

 . عمى رأس المالاحتياطي الحفاظ وبالتالي قدرتيا عمى تخفيض
عمى البنوك   يجب،في أي وقت دنى المقرر لواأل رأس المال عناحتياطي الحفاظ عمى  انخفاض وفي حالة -

ال ستخضع لقيود عمى توزيع األرباح ، أو ضخ رأس مال جديد، عمى أن يتم تطبيق ىذا 12أن تعيد بناءه فورا وا 
 ليرتفع بنفس النسبة في كل سنة موالية إلى أن %0.625 بنسبة 2016 ابتداء من سنة ااالحتياطي تدريجي

 .201913 من األصول المرجحة بمخاطرىا في جانفي %2.5يصل إلى 
رأس المال،  إلى احتياطي الحفاظ عمى باإلضافة: ((Contercyclical Buffer حتياطي المعاكس لمدورةالا . ب

 يسمى االحتياطي المعاكس لمدورة االقتصادية، حيث يتم بناءه في أوقات أخر احتياطي 3قرت اتفاقية بازلأ
ن يفرض في حالة وجود نمو مفرط عمى أ ،وقات الضغوطأ في الستخدامواستعدادا  الرواج االقتصادي

 (المفرط من عدمواالئتمان وجود ) واستنادا إلى ىذا الوضع يؤدي إلى تراكم المخاطر النظامية، ، قدلالئتمان
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صول  من األ%2.5  -0تستطيع السمطات الرقابية الوطنية فرض متطمبات ليذا االحتياطي بنسب تتراوح بين 
 14(CET1) من رأس المال األساسي لألسيم العادية  يكوننأعمى  ،المرجحة بمخاطرىا

: 16من خالل ما يمي 15تحقيق اليدف االحترازي الكمي إن اليدف من ىذا االحتياطي ىو
حماية القطاع المصرفي من الخسائر الناجمة عن فترات النمو المفرط لالئتمان متبوعة بفترات ضغط  -

 .(استيعاب الخسائر)
 .المساعدة في ضمان بقاء االئتمان متاح أثناء فترات الضغط -
التخفيف من النمو المفرط لالئتمان عندما يكون بوتيرة سريعة، عن طريق الحد من جاذبية اإلقراض بسبب  -

 .ارتفاع تكاليفو
 .المال لالتجاىات الدورية رأس مسايرة تقميص -

عمى البنوك  فيجب المقرر من طرف السمطات الرقابية،دنى األ انخفاض ىذا االحتياطي عن الحد وفي حالة
ال احتياطي  بالتوازي مع  يتم تطبيقواالحتياطيفإن ىذا  لإلشارةاألرباح، عمى توزيعات  لقيود فستخضع إعادة بناءه وا 
 .17السنوية وفترة التطبيق الزيادة نسب حيثرأس المال، من لمحفاظ عمى 

كدت أ لقد :Global Systemically Important Banks Buffer) )احتياطي البنوك المهمة نظاميا . ت
أن يؤدي إلى ضغوط عمى النظام يمكن  مالية كبيرة  سةاضطراب مؤسأو  أن فشل 2008 أزمة المالية العالمية لسنة

 يفرض عمى حتياطي آخر ا3قرت اتفاقية بازلأ االقتصادية السمبية ، ليذا فقد (التأثيرات)عن العواقب  فضال المالي،
من  %3.5 و %1تتراوح قيمتو بين  ((Global Systemically Important Banks-GSIB البنوك الميمة نظاميا

ويقتطع من رأس المال األساسي لألسيم العادية مرجحة بمخاطرىا اعتمادا عمى األىمية النظامية لمبنك، الاألصول 
(CET1)18 19، واليدف منو تحقيق ما يمي: 

  الضغطأوقاتفي  بزيادة قدرتيا عمى استيعاب الخسائر النظاميةاألىمية تقميل احتمال فشل البنوك ذات  -
 .النظامية وبالتالي تراكم المخاطر ميم عمى مستوى النظام، فشل بنك ثيرأالتقميل من ت -
والمساعدة في التخفيف من المخاطر   البنوك الشخصية،أزماتفي   العامةاألموالمن المجوء إلى  الحد -

 .20النظامية عمى المستوى الكمي
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 المعاكس لمدورة، ابتداء واالحتياطيس المال ظ عمى رأ بالتوازي مع احتياطي الحفااالحتياطيويتم تطبيق ىذا 
بمقدار  (2016ابتداء من جانفي ) كل عام قيمتو ن تزداد، عمى أ2019إلى غاية جانفي  2016 من جانفي سنة

تعتمد منيجية تحديد ، و201921سنة  (%100)إلى قيمتو النيائية   لمفروضة، حتى يصل اإلجمالية امن القيمة 25%
فئات   مجمعة ضمن خمسة(لكل مؤشر وزن مخاطر)22النظامية مؤشرا لألىمية 12 عمى النظاميةاألىمية البنوك ذات 

 23ـ%20، عمى أن يعطي لكل فئة وزنا مساويا لـ(ألنشطة عبر الحدودوا التعقيد ، االستبدالالترابط، الحجم،)
قرت اتفاقية فقد أ إلى المعايير السابقة الذكر، باإلضافة: (Leverage Ratio–LR) نسبة الرافعة المالية .3

 24:حسابيا كما يمي  نسبة لمرافعة المالية يتم3بازل

%3 ≤
(𝑇𝑖𝑒𝑟1)رأش انمال األساسي 

 إجماني األصول داخم وخارج انميساينيح
=   نسبة الرافعة المالية

 25:تيدف نسبة الرافعة المالية إلى تحقيق ما يمي
، نتيجة تقميص االقتصادتقييد تراكم الرافعة المالية في القطاع المصرفي، لتفادي زعزعة استقراره ومن تم   -

 . الضغطحاالتالمديونية في 
، بإجراء مساند بسيط غير قائم عمى المخاطر ) المالرأسنسبة كفاية (تعزيز المتطمبات القائمة عمى المخاطر  -

 .تفادي األخطاء وعدم الدقة في نتائج نماذج قياس المخاطر  حتى يتم)الرافعة المالية(
 .المالية اعتمادا عمى الرافعةاألصول عمى قدرة القطاع المصرفي في خمق  وضع حدود -

 2018لتصبح ابتداء من جانفي  ،2017-2013ويتم اختبار نسبة الرافعة المالية خالل فترة التشغيل الموازية 
 . رأس المال األساسيمتطمبات حدأ

سواق المالية والمصرفية  اتسمت األ،2008األزمة المالية العالمية لسنة  قبل: تعزيز معايير إدارة السيولة .4
مشاكل سيولة حادة  والمصرفية الماليةاألنظمة البنوك كما  واجيت حدوث األزمة، بالسيولة الكافية، لكن بعد

 المصرفي عمى وضع معيارين جديدين  واإلشرافبازل لمرقابة الذي حفز لجنة األمر طويمة، استمرت لفترة
3لمسيولة في إطار اتفاقية بازل

26. 
 السيولة إلدارةوىي نسبة موجية : (Liquidity Coverage Ratio-LCR) نسبة تغطية السيولة . أ

 :27عمى المدى القصير، وتكتب كما يمي
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%100 ≤
 مخسون االصول انسائهح  جيذج اننوعيح

 إجماني صافي انتذفقاخ اننقذيح انخارجح  خالل 30 يوو 
=   نسبة تغطية السيولة

 السائمة جيدة النوعية إلى إجمالي صافي التدفقات األصولىي عبارة عن نسبة مخزون  إن نسبة تغطية السيولة،
 :وتيدف إلى تحقيق ما يمي عمى السيولة، ضاغطة يوما،في ظل ظروف 30خالل  النقدية الخارجة

 السائمة عالية الجودة، والتي يمكن تحويميا إلى نقد لتمبية األصولضمان احتفاظ البنوك بمستويات كافية من  -
من  تحدد عمى السيولة ضاغطة في ظل ظروف، يوما 30 ـ زمني يقدر بأفقمدى  احتياجات السيولة عمى

 .28طرف المشرفين
 غير اآلثارتعزيز قدرة البنوك عمى امتصاص صدمات السيولة، الناتجة عن فترات الضغط، فضل عن تقميل  -

 .29االقتصادالمباشرة ليا عمى 
 بمقدار كل سنة ن يرتفع أعمى %60وبنسبة  2015وسيتم تطبيق نسبة تغطية السيولة ابتداء من جانفي سنة  -

 .201930 سنة في جانفي %100ليصل  10%
ىي مقياس متطور  :(Net Stable Funding Ratio -NSFR) نسبة التمويل المستقر الصافية . ب

 :31والطويل، وتكتب كما يميالمتوسط  السيولة عمى المدى إلدارة

%100 ≤
 مثهغ انتمويم انمستقر  انمتوفر

 مثهغ انتمويم انمستقر انمطهوب
=   نسبة التمويل المستقر الصافية

 :تتكون من عنصرين ىما المتوفر التمويل المستقر  نسبةأننالحظ  من خالل ىذه العالقة
 لذي يتم تعريفو عمى انو ذلك المبمغ ا:(Available Stable Funding-ASF)التمويل المستقر المتوفر -

تتعدى سنة   تكون مصدرا موثوقا لمتمويل عمى مدى فترة زمنية أنالمتوقع  المال وخصوم التمويلرأسمن 
 ولكل فئة ،33تا تصنيفيا إلى خمسة فئ التي يتم المال والخصوم سأمرجح لر كمبمغ ويتم حسابو، 32واحدة

 . التعاقدي لمخصوماالستحقاقاستنادا إلى  %100-0 بيا يتراوح بين 34معامل ترجيح خاص
صول البنك ن أوىو عبارة عن جزء م: (Required Stable Funding-RSF) التمويل المستقر المطموب -

 غير سائمة عمى مدى سنة واحدة، وبالتالي أنياالتي ينظر إلييا عمى ، ( الميزانيةداخل وخارج)المحتفظ بيا 
 (داخل وخارج الميزانية) األصولويتم حسابو كمبمغ مرجح لمجموع ، 35ينبغي دعميا بمصادر تمويل مستقرة

 ولكل (فئات لألصول داخل الميزانية وفئتين لألصول خارج الميزانية 8)، 36 فئات10 التي يتم تصنيفيا إلى
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لألصل   المتبقية واآلجالاستنادا إلى خصائص السيولة %100-0يتراوح بين ، 37فئة معامل ترجيح خاص بيا
 : إن نسبة التمويل المستقر الصافية تيدف إلى تحقيق ما يمي،الميزانية داخل وخارج

 .38استقرارأكثر بمصادر تمويل  (أصوليا) أنشطتياالبنوك عمى تمويل  تشجيع -
 .39البنوك  في ميزانيةاالستحقاق آجالتحويل  من مخاطر الحد -
فضال عن   ازدىار السيولة في األسواق،أوقات خالل األجلبالجممة القصير  تقميل االعتماد عمى تمويل البيع -

 .40داخل وخارج الميزانية (األصول) البنود في جميع السيولة فضل لمخاطرأتقييم  تشجيع
 . 2018 ليا ابتداء من جانفي سنة   األدنىالصافية، سيتم إدخال الحد التمويل المستقر  فإن نسبةلإلشارة

 .والمالي المصرفي االستقرار تحقيق في بازل مقررات مساهمات: ثانيا
 يتسم وخمق مناخ الدولي والمصرفي المالي القطاع بضبط تأسيسيا منذ المصرفية لمرقابة بازل لجنة اىتمت
 التفاقياتيا إصدارىا خالل من وذلك والمصرفية، المالية القطاعات أداء سالمة عمى الدولي اإلشراف وتعميق باالستقرار

 توصيات عدة إصدار إلى باإلضافة الدولية، والمصرفية الساحة المالية عمى الحاصمة التطورات مع الثالث تماشيا
 .االتفاقيات ليذه مساندة
 
 .البنوك في لممخاطر الرشيدة اإلدارة تفعيل .1

 المناسب، في الوقت المخاطر عمى التعرف عدم ىو ومالي مصرفي استقرار وجود لعدم األساسية األسباب من
مكانية من التقميل إلى تؤدي التي الفعالة واألساليب بالطرق إدارتيا عمى القدرة وعدم  اىتمت فييا، ولقد التحكم آثارىا وا 
 إلدارة السميمة األسس وضعت  التي3 وبازل2بازل اتفاقيتيا في جميا يظير والذي المصرفية المخاطر بإدارة بازل لجنة

 فباإلضافة 3بازل اتفاقية التشغيل، أما ومخاطر والسوقية االئتمانية عمى المخاطر 2بازل اتفاقية ركزت المخاطر، حيث
 2بازل اتفاقية في االعتبار بعين تأخذ لم والتي المصرفي النشاط تيدد أخرى بمخاطر السابقة اىتمت المخاطر إلى

 .النظام وخطر المالية والرافعة السيولة مخاطر في والمتمثمة
 عدم بأنو ظاىرة يعرف حيث والمالي، المصرفي االستقرار تيدد التي المخاطر أىم من النظام خطر ويعتبر

 أخرى ولدول أجنبية إلى بنوك العدوى تنتقل وقد المصرفية، لمساحة المالية والمؤسسات البنوك كل تشمل عامة مالءة
 يتجاوز وىكذا المشتركة، العالمية نفس األسواق في تعامميا وبسبب بينيا، فيما البنوك ىذه تنشئيا التي العالقات بسبب
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 كما عالمية، أزمة حدوث إلى ويؤدي لمدول البنكية يمس بالنظم عالميا خطرا ليصبح الواحدة الدولة حدود حتى الخطر
 .41(2008 سنة العقاري أزمة الرىن) األخيرة العالمية المالية األزمة حال ىو

 عمى األىمية النظامية ذات البنوك لتحديد منيجية بوضع 2011 سنة المصرفية لمرقابة بازل لجنة قامت ولقد
 قامت كما البنوك،  لتحديد ىذه ونوعية كمية مقاييس استعمال عمى المنيجية ىذه اعتمدت حيث العالمي، المستوى
 A Framework For Dealing With Domestic) Systemicallyعنوان تحت 2012 أكتوبر في ورقة بإصدار

Important Banks D-SIBs)، السبعة المبادئ تشتمل حيث البنوك، ىذه مع لمتعامل مبدأ (12) تحديد بموجبيا تم 
 األخرى الخمسة المبادئ تتطرق فيما المحمية، األىمية النظامية ذات البنوك لتحديد المقترحة المنيجية عمى األولى

 البنوك ليذه النظامية األىمية والحتساب الخسائر، مواجية عمى ىذه البنوك قدرة لتعزيز اإلضافية الرقابية لممتطمبات
 االستبدال الترابط، الحجم، في والمتمثمة باالعتبار أخذىا الواجب المؤشرات لمرقابة المصرفية بازل لجنة حددت فقد

 لمبنوك النظامية األىمية احتساب عممية تحديث ضرورة مع األربعة، المؤشرات ليذه متساوية إعطاء أوزان وتم والتعقيد،
 اإلجمالية البيانات بنشر المركزي البنك سيقوم حيث سنوي، بشكل نفسيا البنوك قبل ومن المركزي البنك من قبل
 .42اإللكتروني موقعو عمى االحتساب لعممية الالزمة
 .البنوك داخل والشفافية الرقابة تعزيز  .2

 األنشطة المصرفية عمى فعالة رقابة وجود عدم نجد والمالي المصرفي االستقرار أيضا تيدد التي األسباب من
 ككل، المصرفي تؤثر بالقطاع ممفتة مصرفية تجاوزات حدوث إلى يؤدي الذي األمر المركزي، البنك طرف من خاصة
 يؤدي المناسب الوقت في وعدم توفيرىا المالية والبيانات المعمومات عمى اإلفصاح في الشفافية ضعف أن كما

 إلى النظام ويؤدي في الثقة عدم وجود في يساىم المصارف، مما ألنشطة صحيحة تقييمات إجراء عدم إلى بالمتعاممين
. والمالية المصرفية األنظمة في إختالالت حدوث

 من خالل البنوك، عمى اإلشراف وتعزيز تحسين عمى المصرفية لمرقابة بازل لجنة عممت السياق ىذا وفي
 في ليا مرشدا العالم لتشكل دول كل في الرقابية السمطات أمام ووضعيا نشرىا تم والتي التوصيات من لمعديد إصدارىا
 ، (1997صدرت ألول مرة سنة )بمدانيا في العاممة البنوك عمى الرقابية ممارساتيا
 الرقابية من السمطات العديد مع بالتعاون 2006 أكتوبر في المجنة قبل من األساسية المبادئ ىذه تنقيح تم وقد

 مجموعة إلى  والمرسل 2010أكتوبر في الصادر تقريرىا في المجنة أعمنت المالية لألزمة واستجابة ىذا العالم، حول
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 الرقابية الممارسات لتعزيز المتواصل من عمميا كجزء وذلك األساسية، المبادئ ىذه لتنقيح خطتيا عن العشرين دول
 الرقابية والتشريعات العالمية المالية األسواق عمى التي طرأت اليامة التطورات االعتبار في لألخذ العالم، مستوى عمى
 األنظمة سالمة لتعزيز سعيا وذلك المالية، األزمة بعد ما في مرحمة المستقاة الدروس فييا بما ، 2006 أكتوبر منذ

 كل في الدول جميع في الفعالة، المصرفية الرقابة لتعزيز األساسية ىذه المبادئ مالءمة استمرار وضمان الرقابية
 .43المتغيرة والبيئات األوقات
 .المصرفية الودائع تأمين ونظام الحوكمة تعزيز .3

 تكن لم إذا بشكل جيد تعمل أن يمكن ال التي البنكية والرقابة اإلشراف عمى توصياتيا في بازل لجنة ركزت لقد
 اإلدارة بأنيا الحوكمة المصرفية بازل لجنة عرفت فقد وليذا ليا، المخطط اإلطار حسب تعمل المؤسسية الحوكمة
 ،(الخ...الحكومة، اإلدارة، زبائن، مجمس دائنين، مودعين، مساىمين،)المصرف  شركاء بين العالقة وتحديد الرشيدة
 المصرف إدارة ويضمن الجميع، مصالح محكم يحقق تنظيمي ىيكل خالل من وذلك المصالح تعارض تالقي ومحاولة

 فإن وبالتالي ،44المصرفي النظام استقرار عمى يؤمن المحافظة بما وجيدة واضحة بصورة المخاطر إدارة وخصوصا
 حيث بنكية، منظمة كل في فعالة مؤسسية حوكمة وجود ضمان قوية في مصمحة ليم البنوك في والمراقبين المشرفين

 فالحوكمة بنك، كل في األرصدة وفحص لممساءلة المناسبة المستويات وجود عمى ضرورة تشدد اإلشرافية الخبرة أن
 بين تعاونية عالقات إيجاد في تساىم أنيا كما سيولة، أكثر والمراقبين المشرفين عمل من المقبولة تجعل المؤسسية
 .45والمشرفين إدارة البنك

 العديد الحوكمة، برز في واليفوات الفشل أوجو من عدد ىناك كان ، 2006 سنة المجنة إرشادات نشر وعقب
 إدارة العميا، اإلدارة لإلدارة مجمس قبل من كافية غير مراقبة شممت 2008 لسنة العالمية المالية األزمة خالل منيا

 إعادة بازل لجنة قررت ليذه الخمفية ونظرا مبرر، دون معقدة مصرفية تنظيمية ونشاطات ىيكميات كافية، غير مخاطر
 قامت البنوك في المؤسسية لمحوكمة الممارسات السميمة لتعزيز طويمة جيود وبعد ، 2006لسنة مبادئيا في النظر
 العالمية المالية األزمة من المستقاة الدروس والتي عكست 2010 سنة المنقحة المبادئ بإصدار بازل لجنة
 462008.لسنة
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 الصادرة تمغي التوجييات لممبادئ منقحة مجموعة بإصدار المصرفية لمرقابة بازل لجنة قامت 2015 سنة وفي
 عمى التركيز زيادة مع العالمي عمى المستوى الحوكمة مجال في الحاصل التطور عكست ، 2010 سنة في المجنة عن

دارة معالجة في لمبنك الييكل التنظيمي من مستوى كل مسؤوليات بتحديد وذلك المخاطر،  .47المخاطر وا 
 المجاالت الرئيسية عمى البنوك في المؤسسية الحوكمة يخص فيما بازل لجنة أصدرتيا التي المبادئ وترتكز

 448 :التالية

 .اإلدارة مجمس بممارسات الخاص المجال . أ
 أعمالو ومخاطره إستراتيجية ذلك في بما الكمية، بمسؤوليتو المصرف بنشاط يضطمع أن المجمس عمى وىنا
 بيذه ولمقيام اإلدارة العميا، عمى فعالة رقابة توفير أيضا المجمس عمى وينبغي والحوكمة، المالية السالمة وتنظيمو،
 :المجمس عمى ينبغي المسؤولية
 .جماعي أو فردي بشكل المناسبة والكفاءات المؤىالت عمى والحفاظ وموضوعي سميم حكم ممارسة -
 .كمجمس الخاص عممو جميع في جيدة حوكمة ممارسات إتباع -

 .فعالة عمييا رقابة بتأمين المجمس يقوم أن عمى مستقمة كفؤة، ومخاطر رقابة بوظائف مدعوما يكون أن -
 .العليب اإلدارة مجبل . ة

 األعمال مع إستراتيجية تتفق البنك أنشطة أن من التأكد العميا اإلدارة عمى يجب اإلدارة، مجمس توجيو وتحت
 .المجمس عمييا وافق التي والسياسات لممخاطر والتحمل

 .الذاخلية والرقببة المخبطر إدارة مجبل . ت

مكانية استقاللية، كافية، سمطة مع المخاطر إلدارة مستقمة وظيفة المصرف لدى يكون أن يجب وىنا  موارد وا 
 الفردي المستوى المستمر عمى النحو عمى ومراقبتيا المخاطر تحديد يتم أن يجب كما اإلدارة، مجمس إلى الوصول
 في تغييرات أية الداخمية التحتية لمرقابة البنى وىيكميات المخاطر إدارة تعقيد يواكب أن ويجب الشركة، مستوى وعمى

 الوقت وفي صريح تواصل لممخاطر اإلدارة الفعالة وتتطمب الخارجية، المخاطر ووضعية الصرف مخاطر وضعية
 .العميا واإلدارة اإلدارة مجمس إلى التقارير المنظمة وخالل عبر المخاطر حول المصرف وخارج داخل المناسب

 .والمكبفئبت الحوافز أي التعويضبت مجبل . ث

 مجمس االستقرار من صادرة لمتعويضات سميمة ممارسات مبادئ بالكامل تنفذ أن المصارف عمى يجب وىنا
 .المالي
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 .المصبرف هيكليبت مجبل . ج

 أن وتطورىا، ليضمنا لممصرف العامة الييكمية ويوجيا يفيما وأن العميا واإلدارة المجمس يعرف أن ينبغي وىنا
 الضرورة عند العميا والمجمس اإلدارة عمى وكذلك مناسبة، غير أو مبررة غير تعقيدات عمى تنطوي وال مبررة الييكمية
 الييكميات ىذه مثل تشكميا قد الخاصة التي المخاطر ويعيقا الشفافية، تعيق ىيكميات أية من الغرض يفيما أن يجب

 .المخاطر ىذه وتقميل تخفيف إلى ويسعيا
 .والشفبفية اإلفصبح مجبل . ح

 مساعدة إلى ىذا التوجيو وييدف جيدة، لحوكمة الرئيسية المبادئ وتنفيذ تأكيد عمى لممساعدة أداة ىي الشفافية
 .األطر تمك نوعية تقييم في ومساعدة المشرفين بيا الخاصة المؤسسية الحوكمة أطر تحسين في المصرفية المنظمات

 .3جهود بنك الجزائر في إطار تطبيق مقررات لجنة بازل: المحور الثاني
 لممعايير الكمية التي تضمنتيا المصرفي الجزائريالنظام  من خالل ىذا العنصر، سنحاول معرفة مدى استيفاء

نوعي  و كان أتطبيق أي معيار كميألنو من غير الممكن ذلك المصرفية،  وتم دمجيا في التشريعات 3اتفاقية بازل
 .الوطنية التشريعات المصرفية مصرفي ما لم تتضمنو  نظامفي أي بشكل صريح 

 .3في إطار تطبيق بازل  الجزائري اإلجراءات المتخذة من طرف البنك المركزي: أوال
، مما ساىم في حماية الجياز المصرفي 2 وبازل1الجزائر من الدول التي حاولت االلتزام بتطبيق قواعد بازل

وتحصين البنوك الجزائرية من آثار األزمة العالمية، إال أن بنك الجزائر لم يكن بمعزل عن التطورات الحاصمة في 
 .3مجال معايير الرقابة الدولية، حيث قام بعدة خطوات في سبيل تييئة األرضية المناسبة لتطبيق بازل

 فيما 3يمكن حصر اإلجراءات المتخذة من قبل بنك الجزائر في إطار دعم االستقرار المالي وتطبيق اتفاقية بازل
 :يمي

 .2010إجراءات سنة  .1
 المؤرخ في 04-10 بتعزيز اإلطار المؤسساتي لإلشراف المصرفي، وذلك بإصدار األمر 2010تميزت سنة 

، لتوسيع ميام البنك المركزي، بتكميفو صراحة بيدف االستقرار المالي 11-03 المعدل والمتمم لألمر 2010 أوت 26
تتمثل ميم بنك الجزائر في الحرص عمى " من ىذا القانون 35باإلضافة إلى ميامو التقميدية، حيث تنص المادة 

استقرار األسعار باعتباره ىدفا من أىداف السياسة النقدية وفي توفير أفضل الشروط في ميادين النقد والصرف والحفاظ 
 ".عمييا لنمو سريع لالقتصاد مع السير عمى االستقرار النقدي والمالي
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 صالحيات أوسع إلجراء كل تحقيق عمى مستوى البنوك والمؤسسات 2010كما أسندت لبنك الجزائر منذ سنة 
المالية، مما يساىم في تعزيز قدرة الكشف المبكر لمواطن الضعف، كما يتولى بنك الجزائر ويدير بصفة مستمرة 

 .49اإلشراف عمى البنوك والمؤسسات المالية مع تركيز اإلشراف المصرفي عمى المخاطر
 .2011إجراءات سنة  .2

قصد تطوير أكثر لإلطار العممياتي لالستقرار المالي وفي تناغم مع المعايير الجديدة لمجنة بازل، تم القيام 
 :باإلجراءات التالية

 خطر  ورقابة وتسيير وقياس بتحديد  الذي يتعمق2011 ماي 24 المؤرخ في 04-11إصدار النظام رقم  -
السيولة من طرف مجمس النقد والقرض، حيث يؤسس ىذا النظام معامل سيولة أدنى يجب احترامو من طرق 
البنوك والمؤسسات المالية، وىي نسبة بين مجموع األصول المتوفرة والممكن تحقيقيا عمى المدى القصير 
والتزامات التمويل المستممة من البنوك وجموع االستحقاقات تحت الطمب عمى المدى القصير وااللتزامات 

 منو فإن البنوك ممزمة بتبميغ ىذه 4، وحسب المادة %100المقدمة، ويجب أن تكون ىذه النسبة أكبر من 
 من التعميمة 12، كما جاء في المادة 2012 جانفي 31النسبة لبنك الجزائر في نياية كل ثالثي ابتداء من 

 شرح لكيفية حساب ىذه النسبة، وبينت نماذج حساب مكوناتيا، 2011 ماي 24 الصادرة في 07-11
مكانية سحب الخصوم، والمالحظ أن بنك الجزائر  وعامالت ترجيحيا التي تعكس درجة سيول األصول، وا 

50استعمل نسبة السيولة قصيرة األجل واعتمد عمى معامالت تتناسب طرديا مع درجة سيولة األصول
. 

، الذي 2011 نوفمبر 28 المؤرخ في 08-11إصدار نظام الرقابة الداخمية لمبنوك والمؤسسات المالية رقم  -
، والذي جاء بأوامر صارمة وممومة لمبنوك 2002 نوفمبر 04 المؤرخ في 03-02يمغي أحكام النظام 

والمؤسسات المالية بيدف تكوين أنظمة لمرقابة الداخمية تمكنيا من تقدير وتقييم مخاطرىا بشكل موضوعي، 
دراكو بأنيا تعتبر خط الدفاع األول لمتصدي  وىو ما يعبر عن اىتمام بنك الجزائر بقضية الرقابة الداخمية، وا 

 :51لألزمان ومعالجة االنحرافات في أوانيا، وأىم ما جاء بو
 منو عمى أن الرقابة الداخمية تتشكل من مجموع العمميات والمناىج 03 نصت المادة :تعريف الرقابة الداخمية لمبنوك

واإلجراءات التي تيدف عمى الخصوص إلى التحكم في النشاطات والسير الجيد لمعمميات الداخمية، األخذ بجميع 
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المخاطر بما فييا المخاطر التشغيمية، احترام اإلجراءات الداخمية والمطابقة مع األنظمة والقوانين، الشفافية ومتابعة 
 .العمميات المصرفية وموثوقية العمميات المصرفية، والحفاظ عمى األصول واالستعمال الفعال لمموارد

 فمم يقتصر عمى المخاطر المعروفة، بل أدمج مخاطر السيولة، مخاطر ما بين البنوك، :توسيع قاعدة المخاطر
 .مخاطر األطراف المقابمة في عمميات منح القروض

 .2012إجراءات سنة  .3
 تطبيقا لجيازين متناغمين مع المعايير الدولية، األول يخص تسيير مخاطر السيولة والثاني 2012شيدت سنة 

يخص المخاطر البينية لمبنوك، إضافة إلى تكممة مشروع إنشاء نظام التنقيط المصرفي، وىي طريقة إشراف موحدة 
والذي يعتبر من أحسن الممارسات الدولية المرتكزة عمى تقييم مؤشرات أداء ومالءة " CAMELS"مستوحاة من معايير 
 .المؤسسات المالية

 .2013إجراءات سنة  .4
 في تعزيز أدوات االحتراز الكمي، السيما من خالل وضع أدوات جديدة تسمح بالتحاليل 2013بوشر منذ سنة 

 .األفقية لممخاطر وباختبارات الصالبة
 .2014إجراءات سنة  .5

في إطار إصالح اإلجراءات التنظيمية االحترازية لمطابقة القواعد االحترازية لممقاييس الجديدة لمجنة بازل، 
 ثالثة أنظمة، والتي دخمت حيز التنفيذ ابتداء من شير 2014أصدر مجمس النقد والقرض في الثالثي األول من سنة 

أكتوبر وتتضمن نسب المالءة، المخاطر الكبرى، المساىمات، تصنيف المستحقات وااللتزامات بالتوقيع وتكوين 
، أي %9.5المؤونات عمييا، وضمن ىذه التنظيمات الجديدة حددت نسبة المالءة الدنيا إلى الرأس المال األساسي بـ 

نسبة أعمى من النسبة الدنيا الموصى بيا من طرف لجنة بازل، كما حددت نسبة المالءة إلى األموال الخاصة 
 .%12التنظيمية بـ 

نظام الدفع الفوري لممبالغ الكبيرة ) القيام بعممية تحيين لمبنية التحتية ألنظمة الدفع 2014تم خالل سنة 
 وتستجيب لممعايير الدولية، إضافة إلى 2006التي أنشئت سنة  (والمدفوعات المستعجمة ونظام المقاصة اإللكترونية

 بمساعدة تقنية من طرف 2007تعزيز اختبارات الصالبة بمساعدة البنك الدولي، والتي تم تطويرىا ابتداء من سنة 
 .صندوق النقد الدولي
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 .3مدى مسايرة اإلجراءات المتخذة من طرف البنك المركزي التفاقية بازل: ثانيا
 بل ضرورة ممحة ، ال يعتبر خيارايلة االلتزام ومسايرة اتفاقية بازل من طرف النظام المصرفي الجزائرأمسإن 

 الحاجة إلى تعزيز القدرات التنافسية لمبنوك المحمية وتحسين إدارة المخاطر وكذلكالمصرفية العالمية،  تفرضيا البيئة
سنحاول في ىذا العنصر معرفة مدى مسايرة التشريعات ، و المالي والمصرفياالستقراروالمالءة المالية ومن ثم تعزيز 

، بالنسبة لكل معيار من المعايير 3التفاقية بازل  الصادرة عن بنك الجزائر( والتعميماتاألنظمةالقوانين، )المصرفية 
 .الكمية المتضمنة في االتفاقية

تم إصدار النظام رقم  ،3 في إطار جيود بنك الجزائر لمسايرة اتفاقية بازل:المالرأس تعزيز نوعية وكمية  .1
 :الذي اشتمل عمى ما يمي، 14-0152

 مخاطر االئتمان،)بمخاطرىا   المرجحة من األصول%7 إلى األساسي المال لرأس  األدنىنسبة الحد تم رفع -
بيذه  لاللتزام فترة لمبنوك والمؤسسات المالية المصرفية تمنح المجنةأن عمى )مخاطر السوق والتشغيل

 .53المتطمبات
ن تمنح ، عمى أ المرجحة بمخاطرىا من األصول%9.5اإلجمالي إلى  المال لرأس  األدنىنسبة الحد تم رفع -

المال  سد األدنى لرأالمؤسسات المالية لتمكينيا من االلتزام بيذا الح المجنة المصرفية ميمة لمبنوك أو
 .54اإلجمالي

 .55رأس المال األساسيإجراء اقتطاعات عمى  -
 :ما يمي (01-14النظام )تضمنت التشريعات المصرفية في الجزائر  :لرأس المال اإلضافية االحتياطات .2
  حيث يجب عمى البنوك والمؤسسات المالية تشكل وسادة تدعى وسادة: المالرأساحتياطي الحفاظ عمى  . أ

، 56 األساسي المالرأس يتم اقتطاعيا من أنصول المرجحة بمخاطرىا، عمى  من األ%2.5 بـ  تقدرأمان
 ان تفرض المصرفية يمكن لمجنة وفي حالة عدم احترام ىذه النسبة من طرف البنوك والمؤسسات المالية،

ميمة لمبنوك  ن تمنحأ (ةالمجنة المصرفي) كما يمكنيا ،57فيما يتعمق بتوزيعات األرباح تدريجية قيود
 .والمؤسسات المالية لتمكينيا من االمتثال ليذا االحتياطي

 عمى البنوك أعمىن تفرض معايير مالءة  أحيث بإمكان المجنة المصرفية: احتياطي البنوك المهمة نظاميا . ب
 .58 األىمية النظاميةوالمؤسسات المالية ذات
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 في اتفاقية المتضمنة السيولة المركزي لمسايرة معايير الجزائر من بنك في محاولة: تعزيز معايير إدارة السيولة .3
 : ، الذي اشتمل عمى ما يمي 0459-11قام بإصدار النظام  3بازل

 :60يمي كماتب وتك السيولة، الحد األدنى لنسبة 04-11 والتي تسمى حسب النظام :نسبة تغطية السيولة . أ

%100 ≤
 مجموع االصول انمتاحح انسائهح عهي انمذى انقصير

إنتساماخ انتمويم انمستهمح مه انثنوك 

 مجموع انمطهوتاخ  في انمذى انقصير واالنتساماخ انممنوحح  
  

=  الحد األدنى لمسيولة

بنك   تبمغأنعمييا  يجب فإنو  المعيار، أوليذه النسبة مدى احترام البنوك والمؤسسات المالية مراقبة ولتسييل
 61:ثالثي بما يمي كل الجزائر في نياية

 .خيرين لمثالثي المنقضيألولكل من الشيرين ا القادم، السيولة خالل الشير األدنى لنسبة الحد -
 .لتاريخ اإلقفال التالية شيرألفترة ثالثة  معامل السيولة المسمى معامل المراقبة -
صول ألمجموع ا( العناصر التي تدخل في بسط النسبة يتم تحديد فإنو السيولة، األدنى لنسبة ولحساب الحد -

، %60، %75، %100)  مع إعطاء كل عنصر معامل ترجيح،(عمى المدى القصير السائمة المتاحة
التزامات (العناصر التي تدخل في مقام النسبة   كما يتم تحديد،62 استنادا إلى درجة سيولتو(10%، 50%

مع إعطاء كل  ( الممنوحةوااللتزاماتالتمويل المستممة من البنوك، مجموع المطموبات في المدى القصير 
استنادا إلى درجة  (%5، %15، %20، %20، %30، %70، %100( عنصر معامل ترجيح

.  63موثوقيتو
 . وما تضمنته التشريعات المصرفية في الجزائر3وجه التشابه واالختالف بين اتفاقية بازلأ

وما  3 بين المعايير الكمية المتضمنة في اتفاقية بازل واالختالفوجو التشابوأ  إلى سنتطرق في ىذا العنصر
 .64تضمنتو التشريعات المصرفية في الجزائر

 : تتمثل فيما يمي: التشابهأوجه .1
 .مختمفة بنسب ول و األدنى لرأس المال األساسيالحد نسبة رفع -
 .رأس المال  من (لخصومات) االقتطاعات -
 .رأس المالاحتياطي الحفاظ عمى  نسبة فرض -
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 .فرض احتياطي البنوك الميمة نظاميا -
 .فرض نسبة تغطية السيولة -
 .في رأس المال (3Tier) عدم وجود الشريحة الثالثة -

 :تتمثل فيما يمي :وجه االختالفأ .2
 لألسيم األساسيالمال لرأس   األدنىالحد ( 01-14النظام )الجزائر لم تتضمن التشريعات المصرفية في  -

 .(CET1 ( العادية
والتشريعات المصرفية في الجزائر  (%6) 3بين بازل (T1)األساسي المال لرأس   األدنىالحد اختالف -
(7%). 
وما تضمنتو التشريعات المصرفية  (%2) 3ند بين اتفاقية بازل المساالماللرأس   األقصىالحد اختالف -

 .(%2.5)في الجزائر 
 فيي في الجزائر ما في التشريعات المصرفيةأ %8ىو  3 رأس المال اإلجمالي في بازلكفاية نسبة -

 . من األصول المرجحة بمخاطرىا9.5%
االحتياطي المعاكس لمدورة  لم تتضمن التشريعات المصرفية في الجزائر ،3عمى عكس اتفاقية بازل -

 .االقتصادية
، لم تتضمن التشريعات المصرفية في الجزائر تحديد نسب القيود عمى توزيعات 3عمى عكس اتفاقية بازل -

 .رأس المالاحتياطي الحفاظ عمى  لنسبة البنوك المحمية  في حالة عدم احتراماألرباح
، تطبيق احتياطي األساسي المال  رأسلتعديالت الخاصة برفعالم يتم تحديد الفترات الزمنية لتطبيق  -

 . اإلجمالية المال رأسنسبة كفاية  المال ورفعرأسالحفاظ عمى 
 احتياطي البنوك الميمة (نسبة)لم تتضمن التشريعات المصرفية في الجزائر قيمة  ،3 بازلالتفاقيةخالفا  -

 .االحتياطينظاميا، منيجية تحديد ىذه البنوك وفترة تنفيذ ىذا 
لم تتضمن التشريعات المصرفية في الجزائر، معيار نسبة التمويل المستقر الصافية الذي جاءت بو اتفاقية  -

 .3بازل
 .لم تتضمن التشريعات المصرفية في الجزائر نسبة الرافعة المالية ،3 بازلالتفاقيةخالفا  -
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 .اختالف مكونات مقام نسبة تغطية السيولة -
 .الخاتمة

المصرفية،   أنظمتياواستقرار سالمة عمى والمباشر األول المسؤول العالم دول مختمف في المركزية البنوك تعتبر
 ضرورة عمييا يفرض مما تداعيات وأحداث، من أفرزتو وما المتغيرة الدولية والمالية المصرفية البيئة ظل في خاصة
 خالل من وذلك مصدرىا، كان ميما الناجمة استيعاب الصدمات عمى قدرتيا وتعزيز المصرفية أنظمتيا متانة ضمان
جراءات أدوات وتطوير تحديث  حسب المخاطر عمى المركزة الرقابة وتبني سمطتيا تحت العاممة عمى البنوك رقابتيا وا 

 والرقابة لمتنظيم صمب أساس بناء في تساىم ، التي(3-2-1)بازل  لجنة في مقررات والمتمثل دوليا، مطروح ىو ما
 مما يحقق المصرفية المخاطر إدارة أساليب وتحسين السوق في واإلفصاح الشفافية تبني المال، رأس كفاية عمى

 .ككل والمالي المصرفي االستقرار
 ونتائجيا، عممت لجنة بازل لمرقابة واإلشراف المصرفي عمى إدخال 2008وبفعل األزمة المالية العالمية لسنة 

، اليدف 3، سميت باتفاقية بازل2010، وذلك بإصدار معايير جديدة في ديسمبر 2تعديالت جوىرية عمى اتفاقية بازل
 اتفاقيات لمسايرة الجزائر سعى بنك الصدد ىذا  في إدارتيا، وفي2منيا ىو معالجة القضايا التي فشمت اتفاقية بازل

وقد  المصرفية، أنظمتيا طبيعة مع تتماشى واالستراتيجيات الخطط من مجموعة اعتماد خالل من ، وذلك3بازل لجنة
، وىذا من خالل 3مسايرة اإلجراءات المتخذة من طرف بنك الجزائر التفاقية بازل ىذا البحث معرفة مدىفي حاولنا 

ومدى التطبيق العممي ليذه المقررات عمى مستوى  الوطنية،  في التشريعات المصرفية3بازل دمج مقررات اتفاقية
 :المصرفية، وقد تم التوصل إلى النتائج التالية ألنظمةا

 في التشريعات المصرفية الصادرة عن (المعايير الكمية)3بازل ىناك دمج جزئي وليس كمي لمقررات اتفاقية -
 .11-07لتعميمة وا04-11  والنظام01-14بنك الجزائر من خالل النظام 

 كاالحتياطي ضمن التشريعات المصرفية 3 لم يتم دمج بعض المعايير الكمية المتضمنة في اتفاقية بازل -
، نسبة احتياطي البنوك الميمة نظاميا، نسبة الرافعة المالية ونسبة التمويل المستقر االقتصاديةالمعاكس لمدورة 

 .الصافية
 والتي تم دمجيا في 3يطبق النظام المصرفي الجزائري عمميا المعايير الكمية المتضمنة في اتفاقية بازل -

سيم  لأل المال األساسيسدنى لرأ األالحد)الصادرة عن بنك الجزائر (01-14النظام )التشريعات المصرفية 
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 عمى رأس الحفاظاإلجمالي واحتياطي   المال سدنى لرأ األالحد،  المال األساسيسدنى لرأ األالحد العادية ،
، بل يطبق  يتم تطبيقيا رغم دمجيا في التشريعات المصرفيةال باستثناء معيار نسبة تغطية السيولة التي (المال

نسبة األصول السائمة إلى إجمالي األصول، ونسبة األصول السائمة إلى إجمالي : نسب سيولة أخرى ىي
 .الخصوم قصيرة األجل

والتي لم يتم  ،3بازل في اتفاقية المتضمنة الكمية المعايير عمميا بعضال يطبق النظام المصرفي الجزائري  -
 .االستدانةدمجيا في التشريعات المصرفية الصادرة عن بنك الجزائر، كنسبة التمويل المستقر الصافية ونسبة 
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   في إدارة المخاطر البنكيةIIIمساهمة مقرارات لجنة بازل
  -دراسة حالة جهاز المصرفي الجزائري -

 أوالد ابراهيم ليلى.             د                        كروش نور الدين.د
 املدية              جامعة            ملركز اجلامعي تيسمسيلت

 :الممخص
التطورات الحاصمة والمتبلحقة مع نياية القرف الماضي وبداية األلفية الجديدة، ونتيجة ظاىرة العولمة واتساع األسواؽ 

العالمية وتعدد المتعالميف واألعواف االقتصاديف والمالييف وثورة اإلتصاالت والمعمومات والتكنولوجيات الحديثة، أدت إلى ظيور 
أدوات مالية جديدة مثؿ التوريؽ المصرفي والمشتقات المالية واإللكترونية وأدوات الدفع الحديثة وغيرىا، وىو ما نتج عنو زيادة معدؿ 

ستجابة ليذه التطورات أصدرت لجنة بازؿ   اىمية كبيرة لعممية 3تعرض المصارؼ ألنواع المخاطر وسرعة انتقاليا وأثرىا السمبي، وا 
إدارة المخاطر المصرفية واعتبارتيا أحد المحاور اليامة لمتحكـ في المخاطر المصرفية ومواجية األزمات المالية، حيث ألزمت 

. البنوؾ بتحصسف أنفسيا جيدًا ضد االزمات المالية
، مف خبلؿ إصدار النظاـ 3وفيما يخص الجياز المصرفي الجزائري فإنو عمؿ عمى تطبيؽ اإلجراءات اإلحترازية بازؿ 

والذي لـ تمتـز البنوؾ بتطبيؽ كامؿ مقرراتو وىو ما كاف لو أثر عكسي نوعا ما عمى نسبة كفاية رأس الماؿ والرافعة  (11-04)
 3الذي ألـز البنوؾ بتطبيؽ اإلجراءات الجديدة كاف لو أثر إيجابي، عموما فتطبيؽ بازؿ (01-14)المالية، لكف بعد إصدار النظاـ 

. يمثؿ فرصة لتطوير النظاـ المصرفي ومواكبتة مختمؼ التغيرات الحاصمة في المجاؿ المصرفي العالمي
 . ، جياز المصرفي الجزائري، اإلجراءات االحترازية3المخاطر المصرفية، بازؿ :الكممات المفتاحية

Abstract: 
The developments of the end of the last century and the beginning of the new millennium. 

As a result of the phenomenon of globalization, the expansion of international markets, the 

multiplicity of economic and financial contacts, and the revolution of communications, information 

and modern technologies, new financial instruments such as bankingsecuritization, derivatives, 

electronic and modern paymenttools have emerged. The Bank'sexposure to risk types, their speed of 

transmission and theirnegative impact, and in response to thesedevelopments, Basel III has 

givengreat importance to the process of bankingrisk management and considered one of the 

important axes of brain control Banking and financialcrisis, wherebanks have been forced to 

hedgethemselvesagainstfinancial crises. 

With regard to the Algerian banking system, it has applied Basel III 

precautionarymeasuresthroughissuance of Regulation (11-04), whichdid not complywith the banks 

to implement all itsdecisions, whichhad a somewhat adverse effect on capital adequacy ratio and the 

financialleverage, but after the issuance of the system (14-01) obligingbanks to implement the new 

procedures has had a positive impact. Overall, the application of Basel III represents an opportunity 

to develop the banking system and keep pace with the various changes taking place in the global 

bankingarena. 

 Keywords: BankingRisk, Basel III, Algerian Banking System, PrecautionaryMeasures 
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 المقدمة
شيد القطاع البنكي العالمي مف التغيرات وعاصر الكثير مف التطورات، فقد شرعت معظـ الدوؿ في 

تحرير أنظمتيا البنكية مف القيود، مما أدى إلى ظيور جو مف المنافسة والتوسع في أنشطة البنوؾ، غير أف ىذا 
التوسع واإلزدىار أدى بالعديد مف المشكبلت منيا األزمة المالية العالمية التي خمقت خسائر مالية ضخمة مست 

 .بأكبر المؤسسات العالمية

وىذا ما جعؿ مف عممية إدارة ىذه المخاطر والحفاظ عمى السبلمة المالية لمبنوؾ والمؤسسات المالية تصبح عمى 
قمة اىتمامات مجتمع االعماؿ الدولي والمؤسسات المالية الدولية التي سعت إلى وضع معايير دولية تضبط 

وتنظـ سير العمؿ المصرفي، وقد تولت لجنة بازؿ منذ نشاتيا ىذه المسألة، وكاف مف أوؿ أعماليا اتفاقية بازؿ 
 .2004 والتي عرفت عدة تعديبلت وصواًل إلى اتفاقية بازؿ الثانية 1988األولى سنة 

 ما 2008إال أف ىذه األخيرة سرعاف ما تـ تعديميا ىي األخرى بعد قصورىا أو سوء تطبيقيا بوضوح في األزمة 
 .جعؿ المجنة تقوـ بإصبلحية عمى ىذه اإلتفاقية في إطار إتفاقية بازؿ الثالثة

ما مدى فعالية تطبيق  :ولئلجابة عمى اإلشكالية الرئيسية ارتئينا تقسيـ دراستنا الى ثبلث محاور كاالتي
 ؟ في مواجية مختمف المخاطر البنكية في الجياز المصرفي الجزائري3االجراءات االترازية بازل 

 : وملعاجلة املوضوع، سيتم تقسييم هذه الورقة البحثية للمحاور اآلتية
 IIIإدارة املخاطر املصرفية وفق مقررات جلنة بازل :المحور األول
 IIIمقررات جلنة بازل:المحور الثاني
 .IIIموقع البنوك اجلزائرية من تطبيق اتفاقية بازل:المحور الثالث

  IIIإدارة المخاطر المصرفية وفق معايير بازل: محور األول
 

- هذخل نظرٌ– الوخاطر الوصرفُت : أوال

إمكانية التعرض إلى خسارة أو :"تأَّها(Webster) تؼرف انًخاطرج فٍ قايىش:(انخطر)تؼرَف انًخاطرج  .1
وتعرؼ .(1)"ضرر أو مجازفة، ومن ىنا فإن المخاطرة تتضمن احتمالية حصول أحداث غير مرغوب فييا 

عدم التأكد من الناتج المالي في المستقبل لقرار يتخذه الفرد : "ّنياأالمخاطرة مف المنظور المالي ب
اإلقتصادي في الحاضر عمى أساس نتائج دراسة سموك الظاىرة في الماضي، ومن وجية نظر رقابية، 
تعرف بأنيا تمثل اآلثار غير المواتية الناشئة عن أحداث مستقبمية متوقعة أو غير متوقعة تؤثر عمى 

كؿ عممية يتـ تنفيذىا في : ومما سبؽ يمكف تعريؼ الخطر أوالمخاطرة بأّنيا. (2)"ربحية البنك ورأسمالو
إطار عدـ الػتأكد، وينتج عنيا ربح باحتماؿ معيف أو خسارة باحتماؿ معيف؛ وبالتالي فإف المخاطرة مبلزمة 
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لنشاط البنوؾ فبل يمكف لمبنؾ أف يمنح قرضا دوف تحمؿ الخطر، فكمما زاد التأكد مف الحصوؿ عمى عائد 
كمما زادت المخاطرة وال ينفي وجودىا إال إذا كاف احتماؿ الحصوؿ عمى تمؾ العوائد بحجميا وزمف حدوثيا 

 .يساوي الواحد الصحيح
تعتبر المخاطر المصرفية مف أىـ المسائؿ الشائكة التي تحتاج إلى دراسة :يفهىو انًخاطر انًصرفُح .2

 .واعية وىادفة انطبلقا مف عدة أبعاد يجب الوصوؿ إلييا لتجاوز أي خطر يواجو المصرؼ
مقياس نسبي لمدى تقمب وتغير عائد ": تعرؼ المخاطر المصرفية بأّنيا:تعريف المخاطر المصرفية . أ

التأثير السمبي عمى : "كما تعرؼ أيضا بأّنيا.(3)"التدفقات النقدية الذي سيتم الحصول عميو في المستقبل
الربحية، والتي تتميز بالعشوائية وعدم التأكد من المكاسب والخسائر نتيجة حدوث تغيرات في محيط 

حالة عدم التأكد في إسترجاع رؤوس األموال المقرضة او تحصيل أرباح : "كذلؾ تعرؼ بأّنيا.(4)"البنك
 ".مستقبمية متوقعة

لعؿ مف بيف العوامؿ التي يمكف اف تؤدي إلى زيادة المخاطر في القطاع :أسباب المخاطر المصرفية . ب
 :(5)المصرفي إلى العوامؿ التالية

العولمة المالية والتحرير المالي والمصرفي، فمـ يعد أحد بمعزؿ عف المخاطر التي يمكف أف تصيب أحد  -
 األطراؼ ضمف النظاـ اإلقتصادي والمالي والعالمي؛

بروز مفيـو اليندسة واإلبتكار المالي مما أدرى إلى تعقيد المحيط الذي تعمؿ فيو البنوؾ ىذا ما ساعد  -
 عمى زيادة حاالت عدـ التأكد واليقيف؛

توسع البنوؾ في األعماؿ خارج ميزانية وتحوليا مف األعماؿ التقميدية التي كانت تقوـ بيا إلى أسواؽ  -
 الماؿ مما أدى إلى زيادة تعرضيا إلى أزمات السيولة، إضافة إلى مخاطر السوؽ األخرى والتضخـ؛

 نوع السياسة النقدية واألدوات المستعممة إلدارة الكتمة النقدية؛ -
اإلستعماؿ المفرط لممشتقات المالية بكؿ أنواعيا خاصة عندما تستخدـ لغرض المضاربة وتحقيؽ الربح  -

 .وليس لمتحوط مف المخاطر
: (6)تصنؼ المخاطر التي تتعرض ليا البنوؾ عمومًا إلى نوعيف رئيسييف ىما:أَىاع انًخاطر انثُكُح .3
 جميع المخاطر المتصمة بإدارة الموجودات والمطموبات المتعمقة بالنبوؾ، وىذا وتتضمف: انًخاطر انًانُح . أ

شرافًا مستمريف مف قبؿ إدارات البنوؾ، وفقًا لتوجو وحركة السوؽ  النوع مف المخاطر يتطمب رقابة وا 
واألسعار والعموالت واألوضاع اإلقتصادية والعبلقة باألطراؼ األخرى، حيث تحقؽ البنوؾ عف طريؽ ىذه 

مخاطر ائتمانية، مخاطر السيولة، مخاطر  ):المخاطر ربحًا أو تتعرض لخسارة، ومف أىـ االنواع مايمي
 .(أسعار الفائدة، مخاطر السوؽ ، مخاطر الصرؼ، مخاطر القدرة عمى السداد
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 .(الخ... اإلحتياؿ المالي أو اإلختبلس، التزوير، وتزييؼ العمبلت)وتتضمف :(انتشغُم)يخاطر انؼًهُاخ  . ب
 :IIIأنىاع الوخاطر فٍ هقرراث لجنت بازل: ثانُا

بقرار مف محافظي البنوؾ المركزية لمجموعة الدوؿ الصناعية العشر 1974تأسست لجنة بازؿ عاـ 
سبانيا  يطاليا والياباف ولكسمبورغ وا  أعضاء مجمس التعاوف اإلقتصادي والتنمية وىـ بمجيكا وكندا وفرنسا وألمانيا وا 

 وأصبحت اآلف (BIS)وسويسرا والمممكة المتحدة والواليات المتحدة األمريكية تحت إشراؼ بنؾ التسويات الدولية 
وتيدؼ لجنة بازؿ إلى تقرير الحدود الدنيا لكفاية رأس ماؿ البنوؾ وتحسيف األساليب الفنية . دولة 27تضـ 

لمرقابة عمى أعماؿ البنوؾ، وتيدؼ كذلؾ إلى تسييؿ عممية تبادؿ المعمومات المتعمقة بإجراءات وأساليب الرقابة 
لمسمطات النقدية الممثمة في كثير مف األحواؿ في البنوؾ المركزية، وتمؾ المجنة ال تتمتع بصبلحيات قانونية 

نما توصيات تتضمف مقررات لجنة بازؿ جزء مف قرارات لجنة بازؿ لمرقابة المصرفية وىي الجزء الخاص .وا 
بالسيولة، وتيدؼ إلى تحسيف قدرة القطاع المصرفي الستيعاب الصدمات التي تنشأ مف األزمات والضغوطات 
المالية واإلقتصادية، وقامت المجنةبعمؿ تدعيـ إضافي إلطار السيولة مف خبلؿ تطوير معياريف عمى األقؿ 

 :(7)لتمويؿ السيولة، وتؾ وضع ىذه المعاريف مف أجؿ تحقيؽ األىداؼ التالية

  تعزز المرونة قصيرة األجؿ لمخاطر السيولة المرتبطة بالبنؾ مف خبلؿ التأكد مف وجود أصوؿ كافية
 عالية السيولة تضمف البقاء تحت سيناريو ضغط دائـ لمدة شير؛

  تعزيز المرونة عمى المى الطويؿ مف خبلؿ إنشاء حوافز إضافية لمبنوؾ لتمويؿ أنشطتيا باستخداـ
 .مصادر ثابتة لمتمويؿ عمى أسس مستمرة

 إدارة الوخاطرالوصرفُت هفاهُن وأساسُاث:ثالثا

 :يفهىو إدارج انًخاطر انًصرفُح .1
 :(8)ويمكف القوؿ بأف إدارة المخاطر المصرفية ىي عمـ وفف في آف واحد:تؼرَف إدارج انًخاطر انًصرفُح . أ

لكونو يتبع عمميات التحميؿ الواقعي والبناء العقبلني لييكؿ المخاطر واالستعانة بالنماذج القياسية  عمم
. والحسابية، وكذلؾ األساليب الحديثة إلدارة المخاطر

 لكونو يتطمب اختيار النموذج المناسب ومحاولة تعميمو بنجاح وفاعمية في المؤسسات المصرفية مع فن
االلتزاـ بالحذر تجاه المخاطر بما يجعؿ إدارتيا دائما مف الفنوف القائمة عمى المعرفة الحقيقية المكتسبة مف 

اإلدارةالتيتقومبتعريف :" أنياتعرؼ أيضا بو.خبلؿ الكفاءة المينية، ومف جراء الخبرة الطويمة في العمؿ المصرفي
تعرؼ . (9)"وتحميل وتطوير واالستجابة إلى االنحرافاتمن خاللدورة البنك بيدف تقميل ىذه االنحرافات ومعالجتيا

جميع القرارات التي يمكن أن تؤثر عمى القيمة السوقية لممصرف وتعمل عمى : "إدارة المخاطر كذلؾ ىي
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عرفت لجنة الخدمات المالية .(10)"تحقيق العائد األمثل وبالتالي تخفيض المستوى المطمق لمخسائر قدر اإلمكان
ىي تمؾ العممية التي : المنبثقة عف ىيئة قطاع المصارؼ في الواليات المتحدة األمريكية إدارة المخاطر بما يمي

 :(11)يتـ مف خبلليا تعريؼ المخاطر وتحديدىا وقياسيا ومراقبتيا والرقابة عمييا وذلؾ بيدؼ ضماف مايمي

 فيـ المخاطر؛ -
 أف المخاطر ضمف اإلطار الموافؽ عميو مف قبؿ مجمس اإلدارة؛ -
 أف العائد المتوقع يتناسب مع درجة الخطر؛ -
 أف القرارات المتعمقة بتحمؿ المخاطر واضحة وسيمة الفيـ؛ -
 ".أف حوافز األداء المطبقة في المصرؼ منسجمة مع مستوى المخاطر -

 :(12) تتمثؿ في:أهذاف إدارج انًخاطر انًصرفُح . ب
 تيدؼ إلى ضماف اإلستمرارية والقاء لممؤسسة ككياف عامؿ في اإلقتصاد؛ 
  ضماف كفاية الموارد عند حدوث خسارة وتقميؿ تكمفة التعامؿ مع الخطر إلى أدنى حد وذلؾ لتخفيؼ

 تأثيرات الخطر، باإلضافة إلى المحافظة عمى الفاعمية التشغيمية لممؤسسة وتفادي الوصوؿ إلى اإلفبلس؛
  العمؿ عمى تحقيؽ استقرار التدفقات النقدية وعدـ تقمبيا مما يعطي ميزة لممؤسسة عف منافسييا بتجنيبيا

 مفاجآت تقمب العوائد ويقمؿ مف إحتماؿ إخفاقيا؛
  ،كما تمكف إدارة المخاطر المؤسسة مف تأجيؿ إستثماراتيا المخطط ليا حيف تنخفض تدفقيا النقدية

 .وتتجنب بذلؾ تغير إستراتيجياتيااإلستثمارية، مما يؤدي إلى إرتفاع قيمة أسيميا في السوؽ
 

 : نها انىظائف األساسُحأدواتئدارجانًخاطرانًصرفُح .2
 .يمكف توضيح أساليب التعامؿ مع المخاطر مف خبلؿ الشكؿ الموالي:أدواتئدارجانًخاطرانًصرفُح . أ

 أسانُثئدارجانًخاطر: (03)انشكهرقى
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 .264-263، ص ص 2012، 1، دار املسرية العلمية للنشر والتوزيع، عمان، طإدارة البنوك المعاصرةدريد كامل آل شبيب، : المصدر

تمخص المسؤوليات والوظائؼ األساسية إلدارة المخاطر فيما :انىظائف األساسُح إلدارج انًخاطر . ب
: (13)يمي

 ضماف توافؽ اإلطار العاـ إلدارة المخاطر مع المتطمبات القانونية؛ ✵
 القياـ بالمراجعة الدورية وتحديث سياسة اإلئتماف في البنؾ؛ ✵
تحديدد مخاطر كؿ نشاط مف أنشطة المؤسسة وضماف حسف تحديدىا وتبويبيا وتوجيييا لجيات  ✵

 اإلختصاص؛
مراقبة استخداـ الحدود واإلتجاىات في السوؽ ومخاطر السيولة والتوصية بالحدود المناسبة ألنشطة التداوؿ  ✵

 واإلستثمار؛
 نشر الوعي بالمخاطر بوجو عاـ عمى مستوى المؤسسة ككؿ؛ ✵
المراجعة المستمرة لعمميات التحكـ بالمخاطر في البنؾ واقتراح التحسينات في األنظمة المختمفة وعممية  ✵

 .تدفؽ المعمومات
تقـو المصارؼ بمجموعة مف التدابير واإلجراءات ألجؿ التحوط ضد المخاطر : خطىاخ إدارج انًخاطر .3

 :(14)المصرفية التي تتعرض ليا، مف خبلؿ الخطوات التالية
إف كؿ خدمة أو منتج يقدمو المصرؼ ينطوي عمى عدة مخاطر، فمثبًل إف عممية اإلقراض : تحذَذ انًخاطر . أ

 .تنطوي عمى مخاطر تتعمؽ بسعر الفائدة والسيولة، ليذا يجب أف يكوف تحديد المخاطر عممية مستمرة
بعد تحديد المخاطر المتعمقة بنشاط معيف ، اكوف الخطوة الثانية ىي قياسيا، فكؿ نوع : قُاش انًخاطر . ب

واليدؼ الرئيسي لمقياس ىو . الحجـ والمدة واحتمالية الحدوث: مف المخاطر ينتظر إليو بأبعادة الثبلثة
التحديد الرقمي لمخسائر المتوقعة مف كافة أنواع المخاطر، وىذا التحديد يستند إلى طرؽ وأساليب مناسبة 
وموافؽ عمييا مف اإلدارة العامة لمبنؾ وبقصد بالمناسبة أنيا تتوافؽ مف حيث درجة اإلعتماد وتعقيدىا مع 

 .أىمية المخاطر وأىدافيا
إف عمى إدارة البنؾ أف توازف بيف العائد عمى المخاطر والنفقات اآلزمة لضبط ىذه : ضثط انًخاطر . ت

 .المخاطر وأف تضع الحدود ليذه المخاطر
عمى المصارؼ أف تعمؿ عمى إيجاد نظاـ معمومات قادر عمى تحديد وقياس المخاطر : يراقثح انًخاطر . ث

 .بدقة، وبنفس األىمية يكوف قادرًا عمى مراقبة التغيرات الميمة في وضع المخاطر التي يتعرص ليا البنؾ
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 IIIمقررات لجنة بازل : الثاني المحور
 

 

 IIIبازل هضوىى اتفاقُت :أوال
 IIIبازل اتفاقُت  نشأة وتؼرَف .1

عقب اجتماع محافظي البنوؾ المركزية والمسؤوليف المالييف الممثميف IIIمف أف صدرت إتفاقية بازؿ
لمجنة بازؿ بعد توسيعيا، وذلؾ في مقر المجنة في بنؾ التسويات الدولية مدينة بازؿ 27لؤلعضاءBISفي

في اجتماعيـ في سيئوؿ 20وبعد المصادقة عمييا منزعماء مجموعة ،2010سبتمبر12السويسرية في 
وبدأ خبراء المصرفية اإلسبلمية يطرحوف تساؤالت حوؿ ، 2010نوفمبر12العاصمة الكورية الجنوبية في

مدى مبلئمة ىذه المعايير الجديدة لمبنوؾ اإلسبلمية، وكيفية تطويعيا بما يتناسب مع طبيعة عمؿ ىذه 
 .(15)البنوؾ

عبارة عف مجموعة شاممة مف التدابير والجوانب اإلصبلحية المصرفية التي طورتيا بازؿ لمرقابة IIIبازؿ
 أو الجزئي اإلصالحىو الوستىي األولعمى البنوؾ والتي تنطوي عمى مستوييف مف اإلصبلح المصرفي، 

 احترازية تحوطية عمى مستوى البنؾ الواحد تساعد عمى زيادة صمود اإلصبلح عمى مستوى البنؾ وىي تدابير
اإلصالح انًستىي انثاٍَالمؤسسات المصرفية الفردية في فترات الضغط واحتماؿ حدوث االزمة أو الصدمة أما 

وتكمؿ تمؾ التدابير .  وىي تدابير احترازية تحوطية عمى مستوى القطاع أي نظاـ المصرفي ككؿالكمي
اإلصبلحية بعضيا البعض، بمعنى أف صمود أكبر لمبنوؾ عمى مستوى البنؾ الواحد يؤدي إلى الخفض مف 

 .(16)المخاطر الصدمات يؤدي والوقوع في األزمات المصرفية عمى مستوى النظاـ المصرفي ككؿ
 بما في ذلؾ محطات لممراجعة في كؿ مف 2019ويبقى أجؿ تطبيؽ ىذه اإلتفاقية، والذي يمتد إلى عاـ 

جراء التعديبلت الييكمية عمى 2015و2013سنتي  ، وىو زمف كافي جدًا لئلنتقاؿ إلى تطبيؽ ىذه المعايير وا 
 .(17)البنوؾ دوف ىزات، وىي الميزة التي ستستفيد مّنيا جميعًا، كؿ مف النموذجيف التقميدي و اإلسبلمي

تحسيف قدرتيا بمعالجة فشؿ السيولة ورؤوس األمواؿ التنظيمية لممصادر في العمؿ IIIقاـ منيج بازؿ 
عمى استعاب الصدمات الناشئة عف األزمات اإلقتصادية والمالية وتحسيف إدارة المخاطر والحكومة وتعزيز 

 :(18)الشفافية واإلفصاج مف خبلؿ

دخاؿ ما يسمى برأسماؿ الماؿ   إصبلح رؤوس األمواؿ مف حيث النوع والكـ وتحسيف نسب الرفع المالي وا 
 ؛لمواجية حاالت الضغط المساقبمية Capitalbufferالواقي

إصبلح نسب السيولة القصيرة والطويمة األجؿ بإدخاؿ نسب سيولة جديدة ألجؿ تحسيف قدرة إدارة  
 المخاطر لدييا؛
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 .عمى جانب الموجوداتIIركز ىذا المعيار عمى جانب المطموبات، في حيف كاف تركيز بازؿ 
عناصر أخرى ذات صمة بتحسينات عامة الستقرار النظاـ المالي مثؿ المزيد مف التدخؿ الرقابي بما فيو  

 .القيود عمى التوزيع األرباح
 IIIاستؼراض نُصىص ويقراراخ نجُح تازل نهرقاتح انًصرفُح تًثادرج تازل :(01)انجذول رقى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المالية والمحاسبة، كمية : ، أطروحة دكتوراه ،تخصص تفعيل الرقابة عمى أعمال البنوك بالجزائر وفق المعايير الدولية لمجنة بازلحمزة طيبي،:المصدر
 .152، ص2013، الجزائر، 3العمـو اإلقتصادية والتجارية وعمـو التسيير، جامعة الجزائر

  : IIIدوافع وأسباب مقررات بازل ✵

إحداث تنسيؽ دولي بيف السمطات الرقابية في مزاولة الرقابة المصرفية IIحاولت لجنة بازؿ مف خبلؿ بازؿ
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صور عديدة محمودة منيا تغطية أكبر قدر ممكف مف المخاطر IIوبالفعؿ، كاف لبازؿ . المركزة عمى المخاطر
بنسبة مبلءة تتمحور معايير احتسابيا عمى تقريب الرؤية الرقابية لوظيفة األمواؿ الخاصة إلى الرؤية اإلقتصادية 

التي تعتبره أداة احترازية حقيقة إلستعاب جميع المخاطر الحاممة لخسائر غير متوقعة، والمعيود عمى العمؿ 
المصرفي طبعًا تعرضو لكـ ضخـ مف المخاطر المالية والمستقبمية واشتغالو في محيط معقد سريع التقمب، 

عمميات تمثؿ نزعتيا لتحمؿ المخاطر مف / والمعروؼ عمى البنوؾ في ظؿ التنافسية المحتدمة قياميا بتصرفات
ستراتيجيًا في ىياكؿ ميزانياتيا ومداخيميا وخزينتيا، وقد  اجؿ التكسب عمى حساب التوازنات المطموبة عمميا وا 

يواجو المودع والمستثمر المتعامبلف مع البنؾ والمدققيف والمراقبيف بممارسات غير شفافة منافية لؤلسس الحوكمة 
IIكؿ ىذه االمور تحد مف فعالية الرقابة اإلحترازية وفقا لمعايير بازؿ.. 

(19)
 لـ يفي بشكؿ تاـ IIفإف بازؿ.

بالغرض المطموب منو، مما أدى إلى تزايد اإلىتماـ بمفيـو اإلستقرار المالي في أعقاب األزمة المالية العالمية 
عممًا بأف مفيوـ اإلستقرار المالي ال يقتصر . التي لحقت بإقتصاديات جنوب آسيا في تسعينات القرف الماضي

عمى كيفية التعامؿ مع األزمات المالية فقط، ولكنو باألساس عمى إعداد القطاع المالي إلستيعاب وامتصاص 
تمؾ األزمات، والحيمولة دوف وقوعيا، ومنع انتقاؿ تداعيات االزمات الخارجية إلى مكونات القطاع المالي 

وىو ما يتطمب قدرًا . وىو ما يتطمب قدرًا كبيرًا مف الشفافية وحوكمة المؤسسات القطاع المالي الرئيسة. الرئيسة
كبيرًا مف الشفافية وحوكمة المؤسسات واألسواؽ المالية، باإلضافة إلى ضرورة الربط بينيا وبيف المؤشرات 

عمى ىذا األساس، تحتاج الصناعة المصرفية .(20)اإلقتصادية الكمية والمؤشرات الخاصة بالسبلمة البنكية
IIIإلى معايير صارمة كامؿ عف الرقابة اإلحترازية، لعميا تكوف بازؿ (الميميمة أحياناً )

(21). 

 IIIأهوُت واهذاف اتفاقُت بازل  .2
تحمؿ اتفاقية بازؿ الثالثة التي طورتيا لجنة بازؿ لمرقابة المصرفية مف األىمية ما :IIIأهوُتاتفاقُتبازل . أ

يمكنيا مف خمؽ فرص كبير لمبنوؾ لتعزيز صبلبتيا وتقوية قدرتيا عمى التعامؿ مع الضغوطات 
 :(22)اإلقتصادية والمالية التي قد تواجييا مستقببًل، ويمكف تمخيص أىـ ىذه الفرص في النقاط التالية

 اتفاقية بازؿIII  ،توجب عمى البنوؾ تقييـ قدراتيا القائمة لتقدير المتطمبات اإلضافية لرأس الماؿ والسيولة
جراءات بناء طاقتيا اإلستعابية؛  وما يشجع البنوؾ عمى تخصيص اإلستثمارات الآلزمة لتطوير أنظمة وا 

  بمورة معيار عالمي لمسيولة مف خبلؿ اقتراح المجنة باعتماد نسبتيف األولى ىي نسبة تغطية السيولة
"LCR " والتي تتطمب مف البنوؾ اإلحتفاظ باألصوؿ ذات درجة سيولة عالية لتغطية التدفؽ النقدي لدييا

فيي لقياس السيولة متوسطة وطويمة األجؿ، واليدؼ منيا أف " NSFR"يومًا، أما النسبة الثانية30حتى 
 تتوفر لمبنوؾ مصادر تمويؿ مستقرة ألنشطتيا؛
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  تغطية مخاطر الجيات المقترضة المقابمة والناشئة عف العمميات في المشتقات وتمويؿ سندات الديف مف
خبلؿ فرض متطمبات رأسماؿ إضافية لممخاطر المذكورة، وكذلؾ لتغطية الخسائر الناتجة عف إعادة تقييـ 

 األصوؿ المالية عمى ضوء تقمبات أسعارىا في السوؽ؛
  منع البنوؾ مف إتباع سياسات إقراض مواكبة أكثر مما يجب فتزيد التمويؿ المفرط لؤلنشطة اإلقتصادية

 في مرحمة النمو واإلزدىار وتمتنع أياـ الركود عف اإلقراض فتعمؽ الركود اإلقتصادي وتطيؿ مداه الزمني؛
 طوؿ الفترة الزمنية المسموح بيا لتطبيؽ مقررات بازؿIIIتعد سببا 2019 إلى غاية 2013والتي تمتد مف 

عادة رسـ سياساتيا المالية وفقًا  لتبديد المخاوؼ بحيث تمنح البنوؾ الفرصة الكافية لتنظيـ أمورىا وا 
 .لممستجدات الحادثة عمى الساحة العالية ومف ثـ زيادة رأسماليا بشكؿ تدريجي ممموس

 إلى تحقيؽ IIIتيدؼ لجنة بازؿ لمرقابة واإلشراؼ المصرفي مف وراء إصدار بازؿ :IIIأهذاف اتفاقُت بازل . ب
 :(23)ما يمي

  زيادة قدرتيا اإلنتاجية والتشغيمية في ظؿ تبعات األزمة اإلقتصادية حيث أف البنوؾ سيكوف لدييا في
 حاؿ زادت رأسماليا قدرة عمى منح اإلئتماف بشكؿ أوسع؛

 حماية ليا مف المخاطر وقدرة أوسع عمى تعزيز خطوطيا اإلئتمانية التي نضبت عمى وقع األزمة؛ 
  زيادة األمواؿ التي تخصصيا البنوؾ كبند احتياطي لسد الثغرات المالية، في حاؿ حدوث أزمة أو شح

 .في النقد، مثمما حدث في أزمة اإلئتماف األخيرة
  تجنب حدوث انييار في النظاـ المصرفي، شبيو بما حدث لدى إفبلس البنؾ ليماف براذرز األمريكي عاـ

 .، قوبؿ بانتقادات ومخاوؼ مف قبؿ األوساط المصرفية2008

 :(24)إلى كذلؾ IIIييدؼ إطار عمؿ بزؿ 

  تحسيف قدرة البنوؾ عمى إمتصاص الصدمات التي تنشأ عند حدوث األزمات المالية واإلقتصادية
 وتقميؿ اآلثار مف القطاع المالي إلى اإلقتصاد الحقيقي؛

 ترسيخ بشكؿ أساسي المعايير العالمية الخاصة برأس الماؿ؛ 
 ضماف اإلستقرار والنمو المالي عمى المدى البعيد؛ 
 تعزيز إدارة المخاطر والحوكمة، وتقوية قدرة البنوؾ عمى إتباع مبادئ الشفافية واإلفصاح. 

 :ىناؾ العديد عف اإلصبلحات التي تضمنتيا اتفاقية بازؿ أىميا: IIIاالصالحاث الىاردة فٍ بازل .3
  مقارنة مع اتفاقية بازؿ%2.5بنسبة إضافية تقدربػ  (النواة الصمبة)رفع نسبة األسيـ العاديةII ، تصم وبذلؾ

، %0.5األصوؿ المرجحة بالمخاطر، كما تـ خفض نسبة الشريحة األولى اإلضافية بقدرمف%4.5َسثتها إنً
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رأس الماؿ ) وبذلؾ تصبح نسبة الشريحة األولى ،%1.5لتصبح نسبة الشريحة االولى اإلضافية تقدر بػ 
IIفي اتفاقية بازؿ%4بعدما كانت تقدر بػ%6تقدر بػ (األساسي

(25)
 ؛

  إضافة معايير جديدة إلدارة ومراقبة مخاطر السيولة في البنوؾ، وىذه مؤشرات ايجابية لمواجية الصدمات
 ؛(26)المستقبمية والقدرة عمى الصمود وتقميؿ المخاطر

  رفع الحد األدنى لنسبة رأس الماؿ الستخدامو لمواجية األزمات المالية ثبلثة أضعاؼ بازؿ II ليصؿ إلى 
مما يجعؿ البنوؾ ممزمة يتدبر رؤوس أمواؿ إضافية لموفاء بيذه المتطمبات كما أضافت رأس III بازؿ10.5%

 ؛(27)ماؿ إضافي لمواجية المخاطر النظامية
 مف %2.5حيث تـ تخصيص ما نسبتو . فرض رأس ماؿ إضافي ألغراض التحوط ومواجية األزمات

. األصوؿ المرجحة بالمخاطر كإحتياطي لمواجية الخسائر التي قد يتحمميا المصرؼ في األوقات الصعبة
كإحتياطي لمواجية اآلثار السمبية لؤلزمات وضماف توفر البنؾ عمى %2.5و0كما تـ تخصيص ما بيف

وتعود سمطة تحديد ىذه النسبة إلى السمطات . السيولة اآلزمة ومصادر التمويؿ المستقرة لموفاء بالتزامو
 .(28)الرقابية المحمية

 إضافة نسبة جديد تعرؼ بالرافعة الماليةLeverageRatio وىي معيارًا إضافيًا يتـ إحتسابيا بقسمة رأس ،
 .(29)%3الماؿ شريحة األولى عمى األصوؿ داخؿ وخارج الميزانية بدوف احتساب أوزاف، بحيث ال تقؿ عف 

  مف األصوؿ، أي أف البنوؾ يجب أف %2.5وضع إحتياطي جديد منفصؿ يتألؼ مف أسيـ عادية ويعادؿ
تزيد كمية رأس الماؿ الممتاز الذي تحتفظ بو لمواجية الصدمات المستقبمية إلى ثبلث أضعاؼ ليبمغ نسبة 

 .(30)%7وفي حالة انخفاض نسبة األمواؿ اإلحتياطية عف 7%
  اعتماد مقاييس جديدة بخصوص السيولة، حيث سيتعيف عمى البنوؾ تقديـ أدوات أكبر لمسيولة، مكونة

 .(31)بشكؿ أساسي مف أصوؿ عالية السيولة مثؿ السندات
 

 بنىد اإلتفاقُت: 3بازل : ثانُا

 :تتكوف ىذه اإلتفاقية مف خمس محاور توجزىا فيما يمي
ينص عمى تحسيف نوعية وبنية وشفافية قاعدة رساميؿ البنوؾ، وجعؿ مفيـو رأس الماؿ :الوحىر األول .1

األساسي مقتصرًا عمى رأس الماؿ المكتتب ىو األرباح غير الموزعة مف جية، مضافًا إلييا أدوات رأس 
الماؿ غير المشروطة بعوائد وغير المقيدة بتاريخ استحقاؽ أي األدوات القادر عمى استيعاب الخسائر فور 
حدوثيا، أما رأس الماؿ المساند فيقتصر بدوره عمى أدوات رأس الماؿ المقيدة لخمس سنوات عمى األقؿ 

 ؛(32)والقابمة لتحمؿ الخسائر قبؿ الودائع أو قبؿ أية مطموبات لمغير عمى المصرؼ



  جامعة املدية  

انعكاسات ثكيف املؤسسات املالية مع مؤشرات املالءة على الاستقرار املالي في :ل  حولامللتقى العلمي الدولي الخامس

 ل2018 أكتحبر 24/25 يحمي ،الجزائر

451 
 

E-mail :Col.isstf@univ-medea.dz     
Site :  www.univ-medea.dz/ar/ldld  

 الوذَت-كلُت الؼلىم االقتصادَت والؼلىم التجارَت وػلىم التسُُر

Tel/Fax : 00213.25.78.52.96 

 

، والتي تحسب Leverage Ratio أدخمت لجنة بازؿ نسبة جديدة، وىي الرافعة المالية :الوحىر الثانٍ .2
بنسبة إجمالي المخاطر داخؿ وخارح الميزانية إلى رأس الماؿ بالمفيـو الضيؽ الذي ورد في المحور األوؿ 

 .%3≥إجمالي الديون/ الشريحة األول لرأس المال: الرافعة المالية:(33)أو مف خبلؿ القانوف التالي. 
يعود ىذا المحور لمسألة السيولة، والتي تبيف أثناء األزمة المالية العالمية األخيرة مدى :الوحىر الثالث .3

أىميتيا لعمؿ النظاـ المصري واألسواؽ بكامميا، ومف الواضح أف لجنة بازؿ ترغب في بمورة معيار عالمي 
 ؛(34)لمسيولة، وتقترح في ىذا اإلطار اعتمادالنسبتيف السابقتيف المتاف تـ اإلشارة إلييما

ييدؼ ىذا المحور إلى الحد مف إتباع البنوؾ سياسات إقراض مواكبة أكثر مما يجب فتزيد :الوحىر الرابغ .4
التمويؿ المفرط لؤلنشطة اإلقتصادية في مرحمة النمو واإلزدىار، وتتمتنع أياـ الركود اإلقتصادي عف 

 ؛(35)اإلقراض فتعمؽ الركود اإلقتصادي وتطيؿ مداه الزمني
تغطية مخاطر الجيات المقترضة التي تنشأ عف العمميات عمى المشتقات وتمويؿ :الوحىر الخاهس .5

سندات الديف، وتغطية الخسائر التي تنتج عف إعادة تقييـ األصوؿ المالية نتيجة تقمبات أسعارىا في 
 .(36)السوؽ، مف خبلؿ فرض متطمبات رسممة اإلضافية لممخاطر التي تـ ذكرىا

 IIIتقُُن هقرراث لجنت بازل : ثالثا

 :(37)نذكر منيا:IIIبازلإتفاقُحاَجابُاث .1
 تقميص معدالت وقوع وحدة األزمات المالية المستقبمية؛ 
 الزيادة مف احتياطات البنوؾ ورفع مف رأسماليا؛ 
  إقرار شفافية أكبر في العالـ المالي، عبر منح المصارؼ حوافز لتداوؿ مشتقات دخيمة في أسواؽ

كما تشدد القواعد مف تعريؼ األسيـ المشتركة والتعرض . مفتوحة، بداًل مف تداوليا شرًا بيف المؤسسات
 .لممخاطر لمحيولة دوف سعي البنوؾ الستغبلؿ ثغرات

 :(38)نذكر منيا:IIIسلبُاتإتفاقُتبازل .2
 فرض ضغوط عمى المؤسسات الضعيفة؛ 
 تقميص األرباح؛ 
 زيادة تكمفة اإلقتراض؛ 
 :(39) يوجدIIIسمبيات بازؿكذلؾ 

  عجز بعض البنوؾ عمى تمويؿ المشاريع الصغيرة نتيجة لمقيود التي رفضتيا وحددتيا بنسب معينة
 إلدارة سيولة النقدية؛
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 تطبيؽ بنود بازؿIII سوؼ يؤدي إلى تدني مستوى إقتصاديات الدوؿ النامية نتيجة عدـ قدرتيا عمى 
 .المشاركة والمساىمة في التنمية األساسية

 

 

 
 

 IIIموقع البنوك الجزائرية موقع من تطبيق اتفاقية بازل : المحور الرابع
 

 ػلً البنىك الجسائرَتIIIاإلجراءاث الووهذة لتطبُق بازل : أوال

، مما ساىـ في حماية الجياز المصرفي وتحصيف البنوؾ IIالجزائر مف الدوؿ التي حاوت تطبيؽ بازؿ
الجزائرية مف آثار األزمة المالية العالميةػ، إال أف بنؾ الجزائر لـ يكف بمعزؿ عف التطورات الحاصمة في مجاؿ 

 :(40)، تتمثؿ فيIIIمعايير الرقابة الدولية؛ حيث قاـ بعدة خطوات في سبيؿ تييئة األرضية المناسبة لتطبيؽ بازؿ

المتضمف الرأسماؿ األدنى لمبنوؾ 2008بعد إقامة اإلطار التنظيمي الجديد في : رفغ انحذ األدًَ نرأسًال .1
، وكانت الدولة 2009والمؤسسات المالية، قامت البنوؾ الخاصة بتعزيز أمواليا الخاصة ابتداءا مف ديسمبر 

وعميو عرؼ الحد األدنى . 2009صاحبة الممكية، كما عززت رأسماؿ األدنى لممصارؼ العومية قبؿ 
، تـ 2008 دج قبؿ ديسمبر 2500000000لرأسماؿ البنكي تطورًا في السنوات االخيرة فبعد أف كاف يقدر بػ 

 .دج 10000000000رفعو إلى 
 والمتضمف تعريؼ وقياس وتسيير 2011ماي  24المؤرخ في 04-11إصدار نظاـ رقـ : َسثح انسُىنح .2

 :ورقابة خطر السيولة ولقد أوجب البنوؾ والمؤسسات المالية مايمي
  تحوز فعميًا وفي كؿ وقت عمى السيولة الكافية لمواجية التزاماتيا؛أف: 02حسب المادة  *
أف تحتـر نسبة بمجموع األصوؿ المتوفرة والممكف تحقيقيا عمى المدى القصير : 03حسب المادة *

والتزامات التمويؿ المستممة مف البنوؾ مف جية ومف جية أخرى بيف مجموع اإلستحقاقات تحت الطمب 
وعمى المدى القصير واإللتزامات القديمة وتسمى ىذه النسبة بالمعامؿ األدنى لمسيولة وأف تقدـ في كؿ 

 %.100وقت معامؿ سيولة يساوي عمى األقؿ 
 28المؤرخ في8-11مف خبلؿ إصدار النظاـ رقـ : انرقاتح انذاخهُح نهثُىك وانًؤسساخ انًانُح .3

 . والذي تضمف تعريؼ لمختمؼ األخطار التي يتعرض ليا البنوؾ وكذا الرقابة الداخمية لمبنوؾ2011نوفمبر
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والتي تمـز 01-14 مف نظاـ 36حسب المادة :انرقاتح اإلحترازَح نًالءج األيىال انخاصح واإلتالؽ انًانٍ .4
البنوؾ عمى القياـ بنشر المعمومات الكمية والنوعية المتعمقة بييكؿ أمواليا الخاصة وممارساتيا في مجاؿ 

تسيير المخاطر ومستوى تعرضاتيا لممخاطر ومدى مبلءمة أمواليا الخاصة لممخاطر المتعرض ليا 
 .ونتائجيا ووضعياتيا المالية، وكذا نشر المعمومات األساسية المتعمقة بأنشطتيا وتسييرىا

 في البنوؾ العمومية أكبر منيا في البنوؾ الخاصة، وىذا نتيجة ميؿ البنوؾ العمومية :قًُح انرافؼح انًانُح .5
إلى توزيع القروض عمى مختمؼ المؤسسات، خاصة العامة في إطار تمويؿ برامج اإلنعاش اإلقتصادي، 

، ثـ 2007بينما قروض البنوؾ الخاصة محدودة وقيمة الرافعة المالية في البنو العمومية تزايدت حتى سنة 
تناقضت، بينما كانت متناقصة في البنوؾ الخاصة كما أنيا أقؿ مف المعدؿ الذي جاءت بو اتفاقية بازؿ 

. مرة 33.33وىو 
وذلؾ بغية رفع : تكُُف انجهاز انتُظًٍُ يغ انتطىر انُىػٍ  نهًؼاَُر انذونُح فٍ يجال انرقاتح انًصرفُح .6

اإلطار التنظيمي الوطني إلى مستوى أحسف لممارسات والمقاييس الدولية إلشراؼ مصرفي فعمي وفعاؿ 
والترجمة في الواقع لتطورات اإلطار المؤسساتي لئلشراؼ المصرفي المنبثؽ مف التدابير الجديدة لؤلمر رقـ 

 المتعمؽ 2010أوت26المؤرخ في 11-03المعدؿ والمتمـ لؤلمر رقـ 2010أوت 26المؤرخ في 04-10
. بالنقد والقرض

 عمؿ بنؾ الجزائر عمى مواصمة جيود أدواتو الخاصة :ػصرَح أدواخ ويُهجُح اإلشراف انًصرفٍ .7
بمراقبة القطاع المصرفي الوطني بعدما اعتمد بنجاح النيج الجديد لمرقابة عمى المخاطر والذي عرفت 

. 2013مرحمة دخولو في اإلنتاج تقدمًا كبيرًا خبلؿ سنة 
  ػلً البنىك الجسائرَتIIIآثار تطبُق بازل : ثانُا

 عمى النظاـ المصرفي الجزائري في النقاط األساسية IIIيمكف حصر أىـ اآلثار المتوقعة لتطبيؽ بازؿ
 :(41)التالية

 مستوى كفاية رأس الماؿ في البنوؾ الجزائرية يعتبر مقبواًل، بغض النظر عف كيفية حسابيا، :َسثح انًالءج .1
فيي أكبر مف النسبة الدنيا، وىي في البنوؾ الخاصة أكبر مف العمومية؛ لسيطرة ىذه األخيرة عمى حصة 

أما البنوؾ الخاصة فراسماليا صغير وقروضيا محدودة ما يعني . األسد مف القروضما يعظـ مف مخاطرىا
 سيخفض مسبة كفاية رأس الماؿ الكمية، ولكف درجة اإلنخفاض IIIومنو، فتطبيؽ بازؿ.ضعؼ مخاطرىا

ف تطبيؽ أوزاف لترجيح المخاطر تتناسب واتفاقية بازؿ . ستكوف في البنوؾ العمومية يزيد مف قيمة IIIوا 
المخاطر التي تدفع نسبة المبلءة لئلنخفاض، خاصة إذا استمر عدـ وجود ىيئة لتنقيط البنوؾ، وسيطرتيا 
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ف تعريؼ رأس الماؿ وفؽ اتفاقية بازؿ يعني أف البنوط الجزائرية سوؼ . عمى أكبر حصة مف القروض وا 
ذا . تكوف بحاجة لرؤوس أمواؿ إضافية، عممًا أف ىناؾ فارؽ بيف رؤوس أمواؿ البنوؾ العمومية والخاصة وا 

 ؛(42)كانت ىذه األخيرة تتوقؼ قدرتيا عمى زيادة رأسماليا عمى الخزينة العمومية
 وتغطي الودائع القروض الداخمية إلى حد 2002يعرؼ القطاع فائض سيولة منذ سنة :  انسُىنحَسة .2

واسع، أدى اإلتجاه التصاعدي لمقروض المتوسطة والطويمة إلى اإلنخفاض نسبة األصوؿ السائمة إلى 
، كما أدى إلى إنخفاض نسبة (2013 في%40.46 مقابؿ 2014 في نياية %37.96)مجموع األصوؿ 

 ؛(2013 في نياية%93.52 مقابؿ 2014في نياية %82.06)األصوؿ السائمة إلى خصـو قصيرة األجؿ 
بالنظر إلى التقدـ المحقؽ مف طرؼ المصارؼ في مجاؿ تسيير خطر القرض، : َسة انقروض انًتؼثرج .3

قروض موزعة، ومستحقات )انخفض تدريجيًا مستوى المستحقات غير الناجعة نسبة إلى مجموع المستحقات 
 تـ 2013 في%10.56 إلى2012 في%11.73منتقبًل مف (أخرى تدخؿ في حساب ىذه النسبة

،وىي مستحقات غير ناجعة قديمة نسبيا خاصة بالمصارؼ العمومية خصت بتشكيؿ 2014في%9.21إلى
مؤونات معتبرة، في حيف تبقى معدالت المستحقات غير الناجعة لممصارؼ الخاصة منخفضة نسبيًا 

 ؛(2012 في نياية%5.2مقابؿ2013في نياية 4.8%)
إف تطبيؽ بازؿ لف يكوف لو أثر كبير عمى تغييير نمط نشاط البنوؾ الجزائرية، فيي ال تتعامؿ في  .4

 .اإلبتكارات المالية، كما أف تعامبلتيا في السوؽ المالي محدودة لغياب سوؽ مالي نشط فعاؿ
 IIIالتحذَاث التٍ تىاجه البنىك الجسائرَت فٍ تطبُق اتفاقُت بازل: ثالثا

ويمكف حصر ىذه التحديات IIIبموغ تطبيؽ المعايير الدولية لمرقابة اإلحترازية التي جاءت بيا لحنة بازؿ
 :(43)في النقاط التالية

اليدؼ : انتحذٌ انرئُسٍ وانًتًثم فٍ قذرج انثُىك ػهً ضًاٌ يًارسح اإلقراض فٍ ظم اقتصاد ضؼُف .1
ىوضماف أف البنوؾ ليا رأسماؿ كافي لممارسة اإلقراض في ظؿ IIIالرئيسي مف تطبيؽ مقررات لجنة بازؿ

اقتصاد ضعيؼ مف خبلؿ تقوية قاعدة رأس الماؿ والسيولة وتعزيز مرونة القطاع المصرفي مما يمكف 
تحسيف قدرة البنوؾ عمى امتصاص الصدمات التي تنشأ عند حدوث األزمات المالية واإلقتصادية وتقميؿ 

 .خطر انتقاؿ اآلثار مف القطاع المصرفي إلى اإلقتصاد الحقيقي
بالرغـ مف الزيادة األخيرة التي فرضيا المشرع الجزائري عمى البنوؾ مف : رفغ رأش انًال اإلحتُاطٍتحذٌ .2

مميار دينار جزائري، إال أف ىذا يبقى دوف المستوى المطموب مقارنة مع حجـ 10خبلؿ رفع رأسماليا إلى 
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رأسماؿ البنوؾ عمى المستوى العالمي، باإلصافة إلى غياب سوؽ مالية حقيقة في اإلقتصاد الوطني مما 
 .يصب مف ميمة المؤسسات المصرفية في زيادة رأس ماليا عف اإلحتياطي أو األولي

بخصوص رفع معدؿ المبلءة المصرفية مف : تحذَاخ رفغ يؼذل انًالءج انًصرفُح نهًصارف انجسائرَح .3
كانت المصارؼ الجزائرية قد انتقمت تدريجيا إلى Iففي سياؽ اإللتزاـ بمقررات لجنة بازؿ%10.5 إلى 08%

وبالتالي اإلنتقاؿ إلى 1999 ابتداءًا مف نياية ديسمبر %08تطبيؽ معدؿ كفاية رأس الماؿ والمقدر بػ 
ىي نسبة يمكف تطبيقيا مع مرور الوقت ال سيما وأف الجزائر تتمتع بمبلءة مالية عالية عمى %10.5نسبة

مستوى اإلقتصاد الكمي ىذا ما يمكف مف اإلنتقاؿ إلى تطبيؽ ىذه النسبة مف طرؼ المصارؼ، ال سيما وأف 
 مميار دينار جزائري ىو ما يمكف مستقببًل مف تطبيؽ 10بنؾ الجزائر ألـز المصارؼ برفع رأس الماؿ إلى

 .ىذه النسبة

بالرغـ مف إنشاء الجزائر مرصد وطني :تحذٌ يكافحح انفساد فٍ انًصرف وخاجه نًىاجهح خطر انتشغُم .4
لمكافحة الفساد بشتى أشكالو إال أف ىذا يبقى دوف يبقى دوف المستوى المطموب في ظؿ غياب إطار 

قانوني فعاؿ يعني بمكافحة ىذه الظاىرة التي استفحمت في اإلقتصاد الوطني بما في ذلؾ داخؿ القطاع 
المصرفي، ففي كثير مف األحياف تكوف التساىبلت التي تمنح مف الموظفيف ىي وراء أزمات تعصؼ 

بالنظاـ المصرفي لذلؾ تتوقؼ مكافحة الظاىرة عمى مدى فعالية التدابير القانونية وصرامتيا ومدى سيادتيا 
وتطبيقيا بدوف أي استثناء، كما تتوقؼ عمى مدى فعالية الرقابة المفروضة مف قبؿ الجيات المختصة داخؿ 
المصرؼ، باإلضافة إلى وضع إطار تشريعي مناسب خاؿ مف كؿ الثغرات التي يمكف أف تستغؿ مف قبؿ 
أي طرؼ، نظرًا ألف خطر التشغيؿ قد يتبع مف الفرد وبالتالي صعوب التقييـ الحقيقي لممورد الذي يقدمو 

 .العامؿ لمبنؾ ومعرفة مدى والئو لو
اما فيما يخص اإلستثمار في : تحذَاخ تراتط انشثكح انًؼهىياتُح تٍُ انًصارف وانًؤسساخ انًانُح .5

تكنولوجيا المعمومات واإلتصاؿ التي تعتبر ركيزة ميمة في عمؿ المؤسسات المالية في العصر الحالي لما 
توفره مف مزايا تسيؿ عمؿ المصارؼ وتساعد في تحسيف الخدمات المقدمة لمزبائف، فبالرغـ مف الجيود 
التي تبدليا الجزائر لرقمنة إداراتيا إال أف تطبيؽ التكنولوجيا ال يزاؿ يراوح مكانو ويبلحظ ذلؾ مف خبلؿ 
مشروع الحكومة اإللكترونية الذي سطرتو الجزائر مسبقًا والذي كاف مف المفروض تطبيقو مع ىذه السنة 

إال أف الواقع الذي نشيده اليـو مغاير تماما لممطموحات التي تـ رسميا، إذا أف اإلستثمار في 2013
التكنولوجيا المصرفية لـ يسمح لحد الساعة بتكامؿ األنظمة المعموماتية وبالتالي عائؽ أماـ عمؿ نشاط 
المنظومة المصرفية وعمى ىذا األساس ينبغي اإلستثمار في تكنولوجيا وبالتالي يعتبر عائؽ أماـ عمؿ 
نشاط المنظومة المصرفية وعمى ىذا األساس ينبغي اإلستثمار في تكنولوجيا بشكؿ يعزز مف استعماليا 
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بشكؿ جيد حتى تكوف أداة يمكف مف خبلليا الرفع مف أداء المنطومنة في الجزائر ونصؿ بذلؾ إلى 
مصارؼ اإللكترونية والتعامبلت اإللكترونية بداًل مف التعامبلت الحالية، كما أف ىذا يقتضي أيضًا زيادة 

 .التدفؽ في شيمة اإلنترنت وتسويؽ مختمؼ خدمات ىذه التكنولوجيا
 :الخاتمة

 

 أىمية كبيرة لعممية إدارة المخاطر المصرفية واعتبرتيا أحد المحاور 3اإلجراءات وآخرىا بازؿ أولت 
اليامة لمتحكـ في المخاطر لمصرفية ومواجية األزمات المالية، حيث ألزمت البنوؾ بتحصيف أنفسيا جيدًا 

. األزمات المالية

 :مف خبلؿ ىذه الدراسة توصمنا إلى النتائج التالية:نتائج الذراست
  عالجت اتفاقية بازؿIIIعديد االمور والتي أىممتيا اتفاقية بازؿ IوبازؿII عمى غرار مخاطر التوريؽ ،

عادة التوريؽ والمنتجات المشتقة والسيولة، كما فرضت اإلتفاقية نسبة لمرافعة المالية وتخصيص احتياطات  وا 
 جديدة لمتحوط ومواجية األزمات؛

  عبارة عف مجموعة مف التدابير التي طورتيا لجنة بازؿ لمرقابة البنكية، تسعى 3إف مقررات لجنة بازؿ 
مف خبلليا إلى تحسيف إدارة المخاطر وتعزيز الشفافية واإلفصاح في البنوؾ عمى مستوى العالـ، مما يؤدي 
إلى تحسيف قدرة القطاع البنكي عمى استيعاب الصدمات واألزمات الناتجة عف الضغوط اإلقتصادية والمالية 

 أيا كاف مصدرىا؛
  تتميز المصارؼ الجزائرية عف باقي المصارؼ العالمية بالمعادالت المرتفعة لمبلءتيا المالية والتي تفوؽ

بسبب كذلؾ الربحية العالية التي يتمتع بيا القطاع المصرفي IIIالمعادالت المعتمدة في اتفاقية بازؿ
 الجزائري؛

 تطبيؽ اإلجراءات اإلحترازية بازؿIII في الجزائر كاف لو أثر سمبي عمى الجياز المصرفي ولكف سرعات 
 .ما أثر يشكؿ إيجابي في تحسيف نسب المبلئة وتعزيز قدر البنوؾ عمى مواجية المخاطر

 : الذراستتىصُاث

  المضي قدما في تطبيؽ اتفاقية بازؿIII عمى مستوى البنوؾ الجزائرية وذلؾ حتى ال تكوف بمعزؿ عف
 التطورات الدولية، ولعؿ إسراع بنؾ الجزائر في إنشاء ىيئة تنقيط مف أكثر األمور تشجيعا في ىذا الجانب؛

  عداد الكوادر البنكية عمى مستوى عالمي عمى أف تنمية ميارات العامميف بالبنوؾ بشكؿ مستمر، وا 
مف خبلؿ القياـ ببرامج تدريبية متطورة، تعمؿ عمى تطوير IIIتستوعب يشكؿ جيد مقررات لجنة بازؿ 

 الصناعة البنكية الجزائرية بشكؿ دائـ ومستمر؛
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 عدماقتصارتركيزبنكالجزائرعمىالعبلقةالميكانيكيةالمعروفةبمعداللمبلءة،وانمايجبأنيكونيدفيمنصباكذلكعمىرقابةع
 ممياتالبنوكوالتأكدمنمصداقيةبياناتيا،وحرصيعمىزيادةمستوىإفصاحو؛

 مكانيات لتطوير البنوؾ الجزائرية مف أجؿ التغمب عمى التحديات واإللتزاـ لمعايير بازؿ ، حيث تبيف أف 3ىناؾ آليات وا 
البنوؾ الجزائرية لدييا القدرة عمى رفع رؤوس أمواليا بسيولة إذ تمكنت مف ذلؾ بعد األزمة المالية العالمية، فقد التزمت جميع 

 . مميار دينار جزائري10 مميار دينار جزائري إلى 2.5البنوؾ رفع رؤوس أمواليا خبلؿ سنة واحدة مف 
 

 :اإلحاالت
                                                           

، مذكرة ماجستير، كمية دراسة تطبيقية عمى المصارف التجارية الفمسطينية:السيولة المصرفية وأثرىا في العائد والمخاطرة سريف سميح أبو جمعة، (1)
 .42، ص2009التجارة، الجامعة اإلسبلمية،  فمسطيف، 

دراسات مالية ومحاسبية معمقة، كمية العمـو : ، تخصصمدى التزام البنوك الجزائرية بتطبيق كفاية رأس المال وفقا لتوصيات لجنة بازلأحمد قاروف، (2) 
 .7، ص2013اإلقتصادية والتجارية وعمـو التسيير، جامعة فرحات عباس، سطيؼ، 

:  تخصصاطروحة الدكتوراه،دراسة حالة البنوك اإلسالمية،:  إشكالية تطبيق معيار كفاية رأس المال بالبنوك وفقا لمتطمبات لجنة بازلخديجة سيعدي، (3) 
 .2، ص2017 عمـو مالية ومصرفية، كمية العمـو اإلقتصادية والتجارية وعمـو التسيير، جامعة أبي بكر بمقايد، تممساف،

العمـو االقتصادية وعمـو : بنوؾ وتأمينات، كمية: ، مذكرة ماجستير ، تخصصدراسة حالة بنك القرض الفالحي: ، تسيير رأس المال البنكبحري ىشاـ(4) 
. 8، ص2006التسيير، جامعة منتوري، قسنطينة، 

 .3، ص، مرجع سبق ذكرهخديجة سيعدي(5) 
دراسة حالة عينة من البنوك التجارية العاممة في والية ورقمة خالل : ، فعالية نظم المعمومات المصرفية في تسيير حاالت فشل اإلئتمان حسيف ذيب(6) 

، 2012 اقتصاد وتسيير المؤسسة، كمية العمـو اإلقتصادية والتجارية وعمـو التسيير ،جامعة قاصدي مرباح، ورقمة، :تخصصمذكرة ماجستير، ، 2010سنة 
 .144ص

: مدى كفاية اإلفصاح المحاسبي عن مخاطر السيولة بالبنوك التجارية وفقا لمقررات لجنة بازل المميجي ىشاـ حسف عواد والصايغ عماد سعد محمد، (7)
 .1113، ص2012، 4، مجمة االقتصاد والتجارة ، مصر، العدد دراسة ميدانية

: تخصص، (غير منشورة)، مذكرة ماجستيرمحاولة إسقاط عمى البنوك الجزائرية: حوكمة البنوك في إدارة وتخفيض المخاطر المصرفيةفمفمي الزىرة، (8) 
 .46-45، ص ص 2010بنؾ وتمويؿ، كمية العمـو االقتصادية وعمـو التسيير، جامعة باجي مختار، عنابة، -نقد
 .232، ص 2012، 1، دار المسيرة العممية لمنشر والتوزيع، عماف، طإدارة البنوك المعاصرةدريد كامؿ آؿ شبيب، (9) 
، مذكرة دور المشتقات المالية كأدوات لمتحوط التعاقدي تجاه المخاطر المالية ومدى إمكانية تطبيقيا في المصارف السوريةدانيا ابراىيـ غيا، (10) 

 . 91، ص2013األسواؽ المالية، كمية اإلقتصاد، جامعة دمشؽ، سوريا، : ماجستير، تخصص
: مذكرةماجستير،تخصصدراسة ميدانية في المصارف السورية،: دور المراجعة الداخمية في إدارة المخاطرعصاـ نعمة قريط،(11) 

 .29،ص2011المحاسبة،كميةاإلقتصاد،جامعةدمشؽ، سوريا،
 ،اإلسالمي أبوظبي مصرف حالة دراسة: اإلسالمية التمويل صيغ مخاطر بإدارة وعالقتيا المصرفية رأسالمال كفاية لقياس 3 بازل إتفاقية مريـ، زايدي(12) 

. 88،ص2017خيضر،بسكرة، محمد جامعة التسيير، وعمـو والتجارية اإلقتصادية العمـو كمية المالية،  واألسواؽ والبنوؾ النقود اقتصاديات: تخصص
العمـو المالية : ، أطروحة دكتوراه، تخصصاإلسالمية المصارف في المخاطر إدارة في المالية اليندسة تقنيات استخداممحمد عبد الحميد عبد الحي، (13) 

 .17-16، ص ص2014والمصرفية، كمية اإلقتصاد، جامعة حمب، 
 .94-93، ص ص مرجع سبق ذكرهدانيا ابراىيـ غيا،(14) 
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، مجمة الدراسات المالية والمحاسبية حالة الواليات المتحدة األمريكية: 3، تكييف األنظمة المصرفية وفق معايير إتفاقية بازلبحوصي مجدوب وآخروف(15) 

 .34، ص2018، 9واإلدارية، جامعة أـ بواقي، العدد
العمـو : تخصص،(2012- 1998)دراسة قياسية لحالة الجزائر خالل الفترة : أثر تطور الجياز المصرفي عمى النمو اإلقتصاديعادؿ زقرير،(16) 

 .146ص ،2015بسكرة،  خيضر، محمد جامعة التسيير، وعمـو والتجارية اإلقتصادية العمـو اإلقتصادية، كمية
، كمية العمـو اإلقتصادية والتجارية وعمـو التسيير، جامعة حسيبة واقع وآفاق التسيير اإلستراتيجي لألخطار البنكية حالة البنوك الخميجيةزواوي الحبيب، (17) 

 .116، ص2015بف بوعمي، الشمؼ، 
: تخصصأطروحة دكتوراه، ، دراسة تطبيقية عمى المصارف الخاصة في سورية: مخاطر االئتمان وأثرىا في المحافظ اإلستثماريةأنس ىشاـ الممموؾ، (18)  

. 117-116ص ، ص2014االقتصاد المالي والنقدي، كمية االقتصاد، جامعة دمشؽ، سوريا، 
المالية والمحاسبة، كمية العمـو : ، أطروحة دكتوراه ،تخصص تفعيل الرقابة عمى أعمال البنوك بالجزائر وفق المعايير الدولية لمجنة بازلحمزة طيبي،(19) 

 .151، ص2013، الجزائر، 3اإلقتصادية والتجارية وعمـو التسيير، جامعة الجزائر
مكانيات تطبيقيا3بازل حاجي العمجة، (20)   .10، ص2013، 2، جامعة بميدة2، العدد2، مجمة اإلدارة والتنمية لمبحوث والدراسات، المجمد  دوافعيا وا 
 .151ص مرجع سبق ذكره، حمزة طيبي،(21)
، مجمة المؤسسة، دراسة حالة البنوك الجزائرية: فرص وتحديات العمل المصرفي في ظل مستجدات مقررات لجنة بازل بريش عبد القادر وسدرة أنيسة، (22) 

 .21، ص2017، 6، العدد3جامعة الجزائر
 مجمة البحوث دراسة ميدانية،:  في الرقابة عمى المصارف اإلسالمية السودانية3مدى إمكانية تطبيق متطمبات بازلمحمد كماؿ أحمد يوسؼ وآخروف، (23) 

 .251، ص2014، 3المالية والتجارية، جامعة بور السعيد، العدد
 194، ص2015، 35، مجمة الحقيقة، جامعة أدرار، العددالمالية األزمات لتفادي الحمول كأحد 3بازل واتفاقية الحوكمة تطبيقسارة بركات، (24) 

، مجمة اإلقتصاد الجديد، جامعة خميس مميانة  كآلية لتعزيز الحوكمة في المصارف اإلسالمية3اتفاقية بازل طبيبؿ عبد السبلـ ويوسؼ بومديف، (25) 
 .114، ص2018، 19، العدد2،المجمد 

دراسة ميدانية عمى : ودورىا في تقويم األداء المصرفي لممصارف العاممة بالسودانIII IIIمقررات بازلحـر عبد الرحمف أحمد عبد الرحمف وآخروف، (26) 
 .92، ص2016، 25، العدد 7، مجمة الداراسات العميا، جامعة النيميف، المجمدعينة من المصارف السودانية

، مجمة مركز دراسة حالة بعض البنوك السعودية:  عمى ربحية البنوك التجارية3، أثر متطمبات السيولة وفق معايير لجنة بازل جويدة بمعة وآخروف(27) 
 .394، ص2017، 62، العدد21صالح لبلقتصاد اإلسبلمي، مصر، المجمد

 .114صمرجع سبق ذكره، طبيبؿ عبد السبلـ ويوسؼ بومديف، (28) 
 دراسة تحميمية تطبيقية عمى قطاع المصرفي الفمسطيني: 3مدى توافر متطمبات الرقابة اإلشرافية وفق مقررات وفق مقررات بازلأبو سممي ريـ موسى،(29) 

 .42،ص2015،كميةالتجارة،جامعةاالسبلمية،غزة،
 مجمة دراسات اقتصادية إسبلمية، جامعة السعودية، المجمد  عمى النظام المصرفي اإلسالمي،3تأثير مقررات لجنة بازل مفتاح  صالح وفاطمة رحاؿ، (30) 

 .99، ص2015، 1، العدد 21
 .42، صمرجع سبق ذكرهأبو سممي ريـ موسى، (31) 
، أطروحة دراسة حالة مجموعة بنك البركة اإلسالمي: تكييف معايير السالمة في المصارف اإلسالمية في ظل مقررات لجنة بازل الدوليةابراىيـ تومي، (32) 

 .181، ص2017العمـو اإلقتصادية، كمية العمـو اإلقتصادية والتجارية وعمـو التسيير، جامعة محمد خيضر، بسكرة، : دكتوراه، تخصص
، كمية تمويؿ ومصارؼ: ، مذكرة ماجستير، تخصصأثر كفاية رأس المال في ربحية المصارف التجارية الخاصة في سورية، ريما حيدر شيخ السوؽ(33) 

 .77، ص2017اإلقتصاد، جامعة حماة، سوريا، 
 .182، ص مرجع سبق ذكرهابراىيـ تومي،(34) 
 .182، ص مرجع سبق ذكرهابراىيـ تومي،(35) 
 .77، ص مرجع سبق ذكره،ريما حيدر شيخ السوؽ(36) 
 .120، ص مرجع سبق ذكرهأنس ىشاـ الممموؾ،(37) 
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، 2017، 16، العدد 01، مجمة اإلقتصاد الجديد، جامعة خميس مميانة، المجمد ودورىا في إدارة المخاطر المصرفية3اتفاقية بازل مناؿ ىاني، (38) 

 .312ص
 العوامل المتعمقة بكافية رأس المال، السيولة والرفع المالي وتطبيقي في البنوك التجارية IIIالشمبي أفناف عبد الفتاح عبد الحميـ، مقررات اتفاقية بازؿ (39) 

 .28، ص2017، األردف، العمـو المالية والمصرفية، كمية اإلقتصاد والعمـو اإلدارية، اليرموؾ: مذكرة ماجستير، تخصصاألردنية، 
، مجلة، العدد، ، ص انعكاسات معاٌٌر بازل على منظومة الرقابة واإلشراف فً النظام المصرفً الجزائريماجد صيد وفاطمة الزهراء رقايقية، (40) 

 .26-21ص

، 3، مجمة البشائر اإلقتصادية، جامعة تممساف، المجمد  في عممية اتخاذ قرار ضبط المعايير اإلحترازية لبنك الجزائر3أثر مقررات بازل بوداليمخطار، (41) 
 .42، ص2017، 2العدد 

، 13، العدد1، مجمة العمـو اإلقتصادية وعمـو التسيير، جامعة سطيؼ  وآثارىا المحتممة عمى النظام المصرفي الجزائريIIIاتفاقية بازل نجار حياة، (42)  
 .191-190، ص ص2013

، 01، المجمة الجزائرية لبلقتصاد والمالية، جامعة المدية، العددفيالمصارفالجزائرية 03 تحدياتإرساءمقراراتمجنةبازلنور الديف بربار ومحمد ىشاـ قمميف، (43)
 .253-248، ص ص2014
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 (3) والمالءة في النظام المصرفي الجزائري مع مقررات لجنة بازل تكيف إدارة مخاطر االئتمان
 (نحو تبني وتنفيذ مقاربة االحتراز الكمي لتحقيق االستقرار المالي)

 سؼذاوي فرٌذ .د                 أ  بىبكر يصطفى .د

 جايؼت انبىٌرة
  

 :انًهّخــص

تقوم البنوك والمؤسسات المالية بانشطة مصرفية، والمتمثمة تقميديا في حشد الودائع ومنح االئتمان، وذلك الجل تقديم 
تتعرض البنوك والمؤسسات المالية لممخاطر عمى مستوى جزئي، ما قد يؤدي إلى تعاظم خطر لكن . التمويل الالزم لالقتصاد

، وبالخصوص من  من المخاطرالجزئياالحتراز ولقد أصبح ىناك وعي متزايد في عدم كفاية . النظام عمى مستوى االقتصاد الكمي
، حيث تعترف بحاجة السمطات اإلشرافية والتنظيمية إلى تبني (صندوق النقد الدولي وبنك التسويات الدولية)طرف الييئات الدولية 

، وتيدف بذلك إلى تحقيق استقرار النظام المالي بمجممو وفي االقتصاد (3)مقاربة االحتراز الكمي من خالل تبني مقررات بازل 
وفي إطار االحتراز من خطر . (جزئي وكمي)الكمي، وبالتالي احتواء خطر النظام، حيث يستند االحتراز الفعال عمى مقاربتين 

الوسائل الموجية : تصميم وتعيد السمطات المكمفة بضبط االستقرار المالي، والثاني: النظام نجد أن لو جانبين رئيسيين، األول
، ستجعل بنك الجزائر متابعا لتعزيز 26/08/2010، لــ04-10بالنسبة لحالة الجزائر فان األمرية . لمكشف والحد من خطر النظام

، (3) مخاطر المالءة واالئتمان مع مقررات بازل إدارةالجل تكييف . في التنظيم واإلشراف (الجزئي والكمي)التوجو االحترازي 
. وألجل تحقيق ىدف السياسة النقدية الجديد، وىو االستقرار المالي في النظام المالي بمجممو وضد انتشار خطر النظام

: الكممات المفتاحية

، االستقرار المالي، المالءة، خطر المالءة، خطر (كفاية رأس المال)مقررات بازل ثالثة، الحد األدنى لرأس المال: الكممات الفتاحية
 .النظام

Résumé: 

Les banques commerciales collectent les dépôts, notamment les dépôts à vue, gèrent les moyens de paiement du 

public et accordent des crédits aux entreprises et aux particuliers. C à d, elles effectuent des opérations de 

l'intermédiation financière.Les risques susceptibles d’être pris par les banques sur la base micro-économique peut 

aboutir à un gonflement incontrôlé du risque macro-économique (systémique(. Il existe aujourd’hui une prise de 

conscience de l’insuffisance de la supervision micro-prudentielle. Une prévention efficace des risques doit s’appuyer 

sur les deux volets, micro et macro prudentielle. La mise en œuvre des dispositifs macro-prudentiels destinés à stabiliser 

l’ensemble de système financier. L’orientation systémique prudentielle revêt le mandat des autorités en charge de la 

stabilité financière et les instruments destinés à détecter et à réduire les risques systémiques. L’ordonnance 10-04 de 

26/08/2010, va rendre la banque d’Algérie à suivre de renforcer l’orientation micro et macro prudentielle. Pour réaliser 

la stabilité financière orientée contre la propagation de risque systémique. 

Mots clés : 

regles de bale 3, fond propres minimal, la stabilité financiere, la solvabilité, risque d’insolvabilté, risque systemique.  

 

 



                                                                                           جامعة املدية                                                                                      

انعكاسات ثكيف املؤسسات املالية مع مؤشرات املالءة على الاستقرار املالي في :   حو امللتقى العلمي الدولي الخامس

  2018 أكتحبر 24/25 يحمي ،الجزائر

461 
 

E-mail :Col.isstf@univ-medea.dz     
Site :  www.univ-medea.dz/ar/ldld  

 انًذٌت-كهٍت انؼهىو االقتصادٌت وانؼهىو انتجارٌت وػهىو انتسٍٍر

Tel/Fax : 00213.25.78.52.96 

 

 :مقدمة
 ه ال يمكناالحتراز الجزئي مسمم بو عمى نحو متزايد أن أصبح، (2007) أزمة الرىن العقاري منذ

 عمى المشرفين اعتماد فيجب. العدوى المالية في نفس الوقتمع  و،التعامل مع عدد كبير من البنوك المتعثرة
 واستقرار النظام فرديا الماليةكال من المخاطر في المؤسساتتأخذ بعين االعتبار والتي مقاربة االحتراز الكمي

أن مقاربة نظامية في : يعتبر،كرئيس لمبنك االحتياطي الفيدرالي، "بنبرنانكي".  في نفس الوقتالمالي
 جميع المؤسسات المالية، األسواق  والروابطبينرصد التفاعالتعمى  بالضرورة تنطويوالتي، التنظيماالحترازي

 .1الميام االنضباطية في تحقيق االستقرار الماليمتعدد يجب إتباعيا ألنيا واألدوات، 
االحتراز مقاربة بعد اعتماد وعمى إثرىا ستصبح البنوك أكثرصالبة في مواجية مخاطر المالءة واالفالس

 من أزمة النظام والمتسببة اليمعحيثأن الوضعيات المصاحبة لمخوف و. (3)الكمي، عن طريق تنفيذ معايير بازل 
وجود نظم ذلك مع و؛ربما قد يتم استباقيا من خاللتنظيم احترازي محكم السحوبات الضخمة من الودائعفييا
  بيدفاستباقمخاطروضعت ىو مجموعة من لوائح ؛ االحترازيةالقواعد وبالتالي، فإن نظام .لتأمين عمى الودائعا

البنوك  نسب إدارة يوجب عمى البنوك مراقبة المالي فالتنظيم. (أي خطر االنييار الكمي لمنظام المالي) النظام
 .(الخ .. .اإلشرافوالمراقبة) السموكااللتزام بمعايير أو (...سيولة، مالءة)

 أن لذا فالبنوك ممزمة، يتشعب النشاط المصرفي في كل المجاالت االقتصاديةويتداخل معيا بشكل واسع
 من العمالء والوفاء بالتزاماتيا تجاه الماليةبنيتياتتصرف بحذر في تعامالتيا المالية بشكل يحافظ عمى توازن 

، من 2014 جديدة سنة  المركزي، باعتباره سمطة نقدية، أدوات تنظيم الجزائروقد حدد بنك. 2أصحاب الودائع
 حيث أنيا ستحل محل التعميمة. لنشاط البنكي وكذا النسب االحترازيةا تحدد فييا شروط ،01-14خالل النظام 

 .المتعمقة بتحديد النظم االحترازية في تسيير البنوك والمؤسسات المالية، 74-97رقم 
إن التصدي لالضطرابات المالية الداخمية والخارجية يتطمب رفع حساسية النظام المصرفي لممخاطر 
الذاتية بشكل عام وخطر النظام بشكل خاص، وعميو فإنو ال يمكن تصـور نجاح مقاربة االحتراز الكمي في 
اإلشراف والرقابة عمى النظام المصرفي ككل، إذا لم يواكب ذلك رفع متانة وصالبة البنوك وخاصة في تقييم 

المخاطر الذاتية، ورقابة أنشطة البنوك في سوق ما بين البنوك لتشتيت تعاظم خطر النظام، وتحميل كل بنك أو 
مؤسسة مالية قسطا من مساىمتيا في تشكيل خطر النظام حسب أىميتيا النظامية من خالل التحكم في نسبة 

وانطالقا من ذلك فقد أولت الجزائر أىمية خاصة . المتطمبات الدنيا لرأس ماليا وفقا لمخسائر التي قد تحدثيا
وقد أعتبر اإلصالح المصرفي وما تضمنتو االمرية . باإلصالح المصرفي خاصة بعد أزمة الرىون العقارية

، 02-14، والنظام 01-14، ووكذلك النظام 11-03 المتممة والمعدلة لقانون النقد والقرض 04-10الجديدة 
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من أىم وأول القوانين التي تضمنت رؤية واضحة عن تبني مقاربة االحتقثراز الكمي في التنظيم واإلشراف 
 : كما يمياإلشكاليةولذلك جاءت . المصرفي من قبل بنك الجزائر في النظام المصرفي الجزائري

 مخاطر المالءة واالئتمان في النظام المصرفي الجزائري مع مقررات لجنة بازل إدارةما مدى تكيف : اإلشكالية
 ؟(3)

سارع بنك الجزائر الى اصدار تعمميمات ونظم الجل تكييف التنظيم االحترازي الجزائري مع مقررات :ونفترض ان
 .، لكن تطبيقيا ما زال بطيئا ويحتاج مزيدا من الوقت(3)بازل 

 (3)التنظيم االحترازي الجزائري وفق مقررات لجنة بازل : المحور االول
 في الثانية بازل اتفاقية قصور اتضح عدة، و بنوكإفالس  في، 2007 سنة العالمية المالية األزمة تسببت

 توجو أن (G20) العشرين مجموعة دول أجبر الذياألمر،، وصالبة النظام الماليلمبنوك المالية السالمة تحقيق
 كيدف العالمي المالي االستقرار تحقيق عمى تساعد جديدة مقررات لطرح بازل لمجنة، 2009 سنة تعميمات
 بازل لجنة أصدرت 2010 جانفي وفي ، مستقبال مالية وتجنب أزماتالمالية األزمة حدة لتخفيفأساسي 
 سنة منتصف في النيائية نسختيا لتصدر" الصد دعائم "،(3)بازل بمقررات سميت لمنقاش جديدة مقترحات

. 2013 سنة منإال ابتداءا  إلزامي يكونلن  تطبيقيا أن إال، 2010

، كأستجابة لمقررات لجنة 02-14، والنظام 01-14، النظام 2014وعمى إثرىا أصدر بنك الجزائر سنة 
 من االمرية 35، والتي تتضمن أدوات مالئمة لتحقيق االستقرار المالي وفق ما تنص عميو المالي (3)بازل 
، حيث تنص عمى ان بنك الجزائريسعى لتحقيق ىدف االستقرار المالي الداخمي 2010، لسنة 10-04

 .والخاجري وىدف االستقرار المالي
 :(المخاطر تغطية نسبة)المالءة المالية -1

، تطبق بشكل %8عمى البنوك االلتزام بنسبة مالءة لرأسمال أكبر أو تساوي : 74-97 التعميمة حددتلقد 
  أواخر التسعيناتتدريجي مراعاة لممرحمة االنتقالية التي مر بيا االقتصاد الجزائري نحو نظام اقتصاد السوق

 .2013واستمر العمل بيا حتى نياية . 1999وحدد أخر أجل لذلك نياية ديسمبر 
، 16/02/2014 المؤرخ في 01-14وفقا لمنظام  (3)ولقد تم رفع ىذه النسبة تماشيا مع مقررات بازل 

الذي يتضمن نسبة المالءة المطبقة عمى البنوك والمؤسسات المالية، وييدف أساسا حسب المادة األولى منو إلى 
 . تحديد نسب المالءة المطبقة عمى البنوك والمؤسسات المالية

تمتزم البنوك والمؤسسات المالية باحترام بصفة مستمرة عمى أساس فردي أو مجمع، معامل أدنى لممالءة 
، بين مجموع أمواليا الخاصة القانونية، من جية، ومجموع مخاطر القرض، والمخاطر العممياتية، %)9.5 (قدره

 .3ومخاطر السوق المرجحة، من جية أخرى
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يجب أن تغطي األموال الخاصة القاعدية كال من مخاطر القرض والمخاطر العممياتية ومخاطر السوق 
 .4 عمى األقل%)7 (بواقع 

أعاله، يجب أيضا عمى  (2)زيادة عمى التغطية المنصوص عمييا في المادة : وتنص المادة الرابعة
المصارف والمؤسسات المالية أن تشكل وسادة، تدعى وسادة أمان، تتكون من أموال خاصة قاعدية تغطي 

 . من مخاطرىا المرجحة%)2.5)
، التي توصي بضرورة تكوين مصد رأس مال (3)وىذا ما يتوافق إلى حد بعيد من مقرات لجنة بازل 

في أوقات التعافي الستعماليا في أوقات األزمات، أي  (Procyclicité)حماية نظامي لمواجية التقمبات الدورية 
أن بنك الجزائر، بدأ فعال في استعمال أدوات االحتراز الكمي لخفض خطر النظام وضبط االستقرار المالي، 

، حينيا ي، من ضرورة تحقيق االستقرار المال04-10 من األمر 35تماشيا مع ما أصدره من قبل في المادة 
كانت اإلشكالية تتمحور عن أي األدوات اإلشرافية التي يجب أن يستعمميا البنك المركزي لتحقيق ذلك، إال أن 

 .، تجيب عمى ىذه اإلشكالية01-14من النظام  (04)المادة الرابعة 
يتكون بسط معامل المالءة من األموال الخاصة القانونية، ويشمل المقام مجموع التعرضات المرجحة 

تتضمن مخاطر القرض؛ مخاطر الميزانية ومخاطر خارج . 5لمخاطر القرض ومخاطر العممياتية ومخاطر السوق
 المتطمب من األموال الخاصة 12.5ويتم حساب مبمغ المخاطر العممياتية المرجحة بضرب في . الميزانية

 . من ىذا النظام21 و20بموجب ىذه المخاطر المحددة طبقا ألحكام المادتين 
 المتطمب من األموال الخاصة بموجب ىذه 12.5ويتم حساب مبمغ مخاطر السوق المرجحة بضرب في 

 . أدناه29 إلى 22المخاطر المحدد طبقا ألحكام ىذه المواد من 
 عمى 14 إلى 2، وخاصة المواد من 01-14ىذا ويصبح معامل المالءة حسب ىذه األحكام النظام 

 :الشكل التالي
 

 = معامل المالءة
 

 
يمكن المجنة المصرفية أن تمنح لمبنوك والمؤسسات المالية ميمة لتمكينيا من االمتثال لممتطمبات 

 أعاله، وأن تفرض تحديدات تدريجية في مجال توزيع األرباح في حالة 4 إلى 2المنصوص عمييا في المواد من 
 .4عدم احترام أحكام المادة 

  (رأس المال التكميمي+ رأس المال القاعدي )    رأس المال القانوني 
9.5%

 

 1 2, 5 × (ةي مقياس المخاطرة السوق+مخاطر التشغيل)+    األصول المرجحة بأوزان المخاطرة 
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أما بالنسبة لممؤسسات ذات األىمية النظامية في قمب النظام المصرفي الجزائري، فقد حمل التشريع 
 : ، وأصبح01-14من النظام  (7)المصرفي الجديد وفقا ألحكام المادة السابعة 

يمكن لمجنة المصرفية أن تفرض عمى البنوك والمؤسسات المالية ذات أىمية نظامية، معايير مالءة تفوق 
 . 6 أعاله3 و2تمك المنصوص عمييا في المادتين 

تمثل ىذه األحكام السابقة فيما يخص المالءة لمبنوك والمؤسسات المالية، استجابة حقيقية من السمطات 
ولمتوجيات العالمية الحالية في ما يخص االحترازي الكمي، تكممة لالحتراز  (3)اإلشرافية الجزائرية لمقررات بازل 

 .الجزئي الذي يعتبر غير كافي لتحقيق االستقرار المالي لمجمل النظام المالي
 : من خالل تنقيط القروضتحديد المخاطر وترجيحها-2

من طرف بنك الجزائر، إبتداء من السنة '' نظام التنقيط''أصبحت البنوك النشطة في الجزائر تخضع إلى 
، 2011لمبنوك الذي صادق عميو بنك الجزائر سنة '' نظام التنقيط''ويتم القيام بيذه العممية بفضل . 2014

وقد تم تجريب ىذا النظام من طرف بنك .  الجزائريالمصرفيوالذي ييدف إلى الحفاظ عمى استقرار النظام 
الجزائر الذي باشر عممية نموذجية خاصة عمى مستوى بنكين واحد عمومي واآلخر خاص لتجريب بطريقة 

ويعد ىذا الترتيب توجيا جديدا لإلشراف ومراقبة األخطار ألن نظام التنقيط . عممية كيفية تطبيق نظام التنقيط
وتم توسيع تطبيق ىذا . ''خاطرملليسمح بتصنيف البنوك حسب مستوى كفاءاتيا مقارنة بمستوى تحكميا 

يسمح اعتماد نظام و. 2014ليشمل جميع البنوك إبتداء من سنة ''المعايير الدولية  النظام الذي تم إعداده حسب
 :المؤسسات المالية والبنكيةالتنقيط في
  سيسمح بمتابعة تحقيق االستقرار المالي، حيث أصبح ىذا األخير من أىداف البنك المركزي إلى جانب

 ؛04-10 من األمر 35ىدف االستقرار النقدي وفق لممادة 
  سيقدم توجييا أكثر عممي لمقاربة اإلشراف االحترازي الكمي في رقابة المخاطر وخاصة المؤسسات ذات

 األىمية النظامية؛
  وأن نظام التنقيط ييدف إلى تعزيز إمكانية الكشف المبكر ليشاشة البنوك والمؤسسات المالية من أجل 

 الحفاظ عمى استقرار النظام المالي وكذا حماية مودعي األموال؛ 
 يسمح بتأمين أموال الزبائن والقروض المتواجدة بيا؛ 
 مثل تيريب األموال غير القانونية، يسمح بتوسيع أدوات المراقبة عمى المؤسسات ضد كل األشكال

 والتالعب برأس المال؛
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 ،لكون ىذا األخير سيكون أداة من أدوات تقييم سالمة سيسمح بالتأكد بصفة دائمة من صالبة البنك
سيقوم بالعممية وفقا لمعطيات ألن البنك المركزيأموال الزبائن المتواجدة بالبنوك سواء الجزائريين أو األجانب،

 داخمية خاصة بو؛ 
 كيفية تسيير رأس المال؛ توصيات في يسمح بتقديم البنك المركزي 
 من بينيا والتيتدخل إلى المؤسسات البنكية،كما أن النظام سيسمح بالمراقبة المباشرة لألرصدة المالية التي

حال حدوث إفالس أو تصفية فيمأمن من أي صدمات خارجية،تصبح فيعممية منح القروض والتي
 يصبح بنك الجزائر الضامن الوحيد ألموال الزبائن؛بحيثلمبنك،
  إضافة الجزائر،المؤسسات المالية األجنبية العاممة فيالمتعاممين األجانب وفيبالتحكم فييسمح النظام

 .لمبنوكإلى الوصول لمتصنيف العالمي
 :تحديد ترجيحات خطر القرض داخل الميزانية-2-1

بالخطر الذي يمكن التعرض لو في حالة عجز طرف مقابل أو أطراف مقابمة : يعرف خطر القرض
 .7تعتبر كنفس المستفيد

من اجل تحديد ترجيحات خطر القرض، وحسب طبيعة ونوعية الطرف المقابل، تستعمل البنوك 
والمؤسسات المالية التنقيط الممنوح من طرف ىيئات خارجية لتقييم القرض، والتي تحدد قائمتيا من طرف المجنة 

المصرفية، أو تستعمل الترجيحات الجزافية التي ينص عمييا ىذا النظام في حالة عدم وجود تنقيط من طرف 
وفي حالة تعدد التقييم الخارجي الممنوح لنفس الطرف المقابل، ترجح المخاطر . ىيئة خارجية لتقييم القرض
 .8باستعمال أدنى تنقيط ممنوح

 :9توزع البنوك المؤسسات المالية مخاطر القرض حسب الفئات أدناه، وتطبق عمييا المعدالت المشار إلييا
 :المستحقات عمى المقترضين السياديين: أوال
 عمى المستحقات التي عمى % 0يطبق ترجيح : المستحقات عمى الدولة الجزائرية وعمى بنك الجزائر 

 عمى المستحقات عمى %0كما يطبق ترجيح . المستحقات عمى الدولة الجزائرية وعمى بنك الجزائر
 .اإلدارات المركزية والمؤسسات المالية متعددة األطراف

 المستحقات عمى الدول األخرى وبنوكيا المركزية. 

 
 : المستحقات عمى الهيئات العمومية دون اإلدارات المركزية: ثانيا
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تمثل المستحقات عمى الييئات العمومية، عمى وجو الخصوص، في المستحقات عمى الجماعات المحمية 

 .(20%)ترجح ىذه المستحقات بنسبة . والمؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري
 :المستحقات عمى البنوك والمؤسسات المالية: ثالثا

 البنوك والمؤسسات المالية أو المماثمة والمقيمة بالخارج. 

 
  (%20)ترجيح المستحقات عمى البنوك والمؤسسات المالية المقيمة بالجزائر بنسبة. 

 :المستحقات عمى المؤسسات الكبيرة والمتوسطة: رابعا

 
في حالة تبني بنك أو مؤسسة مالية التنقيط الخارجي لتقييم المخاطر عمى المؤسسات الكبيرة والمتوسطة، 

 .فعميو استعمال ىذه الطريقة لتقييم جميع مستحقاتو عمى المؤسسات المنقطة
 في حالة عدم لجوء البنك أو المؤسسة المالية إلى التنقيط الخارجي لتقييم مخاطره عمى المؤسسات 

 .10(%100)الكبيرة والمتوسطة، فعميو ترجيح مثل ىذه المخاطر بصفة موحدة بنسبة 
 مستحقات بنك التجزئة: خامسا

عمى مستحقات بنك التجزئة، بما فييا، عمى وجو الخصوص، المستحقات عمى  (%75)يطبق ترجيح 
 .11المؤسسات الصغيرة جدا والخواص التي تستجيب لشروط محددة
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 :القروض العقارية لالستعمال السكني: سادسا
 .، عمى القروض العقارية لالستعمال السكني التي تستجيب لشروط محددة(%35)يطبق ترجيح 

 القروض العقارية لالستعمال التجاري: سابعا
عمى القروض المضمونة، برىون رسمية عمى األمالك العقارية لالستعمال الميني  (%75)يطبق ترجيح 

، عمى االعتمادات االيجارية المالية والعممياتية المتضمنة حق (%50)أو التجاري، غير أنو، يطبق ترجيح 
 .الشراء، شريطة تقييم العقار المرىون رسميا بفترات منتظمة

 المستحقات المصنفة: ثامنا
إن الترجيحات المطبقة عمى أجزاء المستحقات المصنفة صافية من الضمانات المنصوص عمييا في 

 .12، من ىذا النظام وبعد طرح المؤونات المكونة18 و17المادتين 
 أصول أخرى: تاسعا

 .13، حسب سيولة القيم%)100( إلى %)0(أما باقي األصول يطبق عمييا ترجيحات ما بين 
 :السندات المقرضة أو المعطاة عمى سبيل األمانة: عاشرا

 .ترجح السندات المقرضة أو المعطاة عمى سبيل األمانة حسب نوعية المصدر
 :ترجيح المخاطر خارج الميزانية-2-2

يعتبر ترجيح المخاطر لاللتزامات خارج الميزانية مشابو لحد كبير لمطريقة المقترحة من طرف لجنة بازل، 
ويتم تصنيف االلتزامات خارج الميزانية وفقا لدرجة مخاطر القرض باستعمال معامل التحويل لكل صنف من 
الخطر، ثم ينتقل إلى المرحمة الثانية لمترجيح والتي تتوقف عمى طبيعة المدين ليتم الحصول عمى المخاطر 

.  المرجحة لممخاطر خارج الميزانية
وترجح المبالغ . تحول االلتزامات خارج الميزانية وفقا لعوامل التحويل إلى ما يعادل مخاطر القرض

المتحصل عمييا حسب نفس الكيفيات المحددة بالنسبة لعناصر الميزانية وذلك وفق الفئة التي ينتمي إلييا الطرف 
 .14المقابل أو الضامن

 :كما يمي. 01-14، من النظام 16ولدينا تحويل عناصر خارج الميزانية حسب المادة 
 .ألخطار المرجحة خارج الميزانيةعوامل التحويل المطبقة عمى مختمف العناصر ل: (01)الجدول رقم

 التحويليؼايم طبٍؼت انًذٌن درجت انخطر 

حس١ٙالث اٌسحٛببث ػٍٝ اٌّىشٛف ٚاالٌخزاِبث ببٌمبسض غ١ش اٌّسخؼٍّت اٌخٟ ٠ّىٓ خطر ضؼٍف  

 .إٌغبؤ٘ب بذْٚ ششط فٟ أٞ ٚلج ٚبذْٚ إخطبس ِسبك

 



0%

االػخّبداث اٌّسخٕذ٠ت إٌّّٛحت أٚ اٌّؤوذة ػٕذِب حشىً اٌسٍؼت ِحً االػخّبداث خطر يتىاضغ  

 .ضّبٔب

20%

االٌخزاِبث ببٌذفغ اٌّخشحبت ػٍٝ االػخّبداث اٌّسخٕذ٠ت ػٕذِب ال حشىً اٌسٍغ ِحً  خطر يتىسط 
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 .االػخّبداث ضّبٔب

  اٌىفبالث اٌخبصت ببٌصفمبث اٌؼ١ِّٛت ٚوفبالث حسٓ إٌٙب٠ت ٚاالٌخزاِبث

 .اٌجّشو١ت ٚاٌضش٠ب١ت

 اٌمببٍت ٌٍشجٛع ف١ٙب ٚغ١ش اٌّسخؼٍّت وبٌسحب ػٍٝ اٌّىشٛف  غ١ش اٌخس١ٙالث

 .ٚاالٌخزاِبث ببإللشاض اٌخٟ حفٛق ِذحٙب سٕت ٚاحذة

 

50%

 اٌمبٛي؛ خطر يرتفغ 

 فخح اٌمشٚض غ١ش لببٍت ٌٍشجٛع ف١ٙب ٚاٌىفبالث اٌخٟ حشىً بذائً اٌمشٚض. 

 ضّبٔبث اٌمشٚض إٌّّٛحت. 

 االٌخزاِبث ببٌخٛل١غ األخشٜ غ١ش اٌمببٍت ٌٍشجٛع ف١ٙب ٚغ١ش اٌّزوٛسة أػال.ٖ 

 



100%



 .01-14، من النظام 16المادة من اعداد الباحثين، اعتمادا عمى : المصدر
وىكذا يتم حساب نسبة المالءة، حيث يجب عمى البنوك والمؤسسات المالية أن تقوم بالتصريح عمى ىذه 

 أعاله حسب 4 و2لمجنة المصرفية ولبنك الجزائر بالنسب المنصوص عمييا في المواد النسبة كل ثالثة أشير 
بتصريحات بالنسب بتواريخ لب ا كما يمكن لمجنة المصرفية أن تطالكيفيات المحددة بتعميمة من بنك الجزائر،

 .15اقرب
 : المخاطرتقسيم -3

 منح نشاطيا العادي المتمثل في ةلقد فرض بنك الجزائر عمى البنوك والمؤسسات المالية، عند ممارس
 :؛ حيث02-14، من النظام 5 و4 حسب المادة القروض
 بين مجموع ( %25)تفوق ال يحترم باستمرار نسبة قصوى  أن يجب عمى كل بنك ومؤسسة مالية 

 النسب  ومبمغ أموالو الخاصة القانونية؛نفس المستفيدالصافية المرجحة التي يتعرض ليا عمى طر اخمال
كما يمكن لمجنة المصرفية أن تفرض نسبة قصوى أدنى من ىذا . 16التالية من األموال الخاصة الصافية

 .الحد بالنسبة لبعض المستفيدين أو بالنسبة لجميع مستفيدي بنك أو مؤسسة مالية
  (8)يجب أن ال يتجاوز مجموع المخاطر الكبرى التي يتعرض ليا بنك أو مؤسسة مالية ثمانية أضعاف 

 .مبمغ أموالو الخاصة القانونية
 :وتأخذ الشكل التالي

  25 ≥ 100 × = نسبة توزيع األخطار بالنسبة لمستفيد واحد%  
 مبمغ األموال الخاصة القانونية 8 ≥ المستفيد مجموع المخاطر الكبرى بالنسبة لنفس . 
 10 ≤=  المستفيد مخاطر الكبرى بالنسبة لنفسمبمغ ال%  . 

تتمثل المخاطر المتعرض ليا عمى نفس المستفيد، في قروض الصندوق بجميع أنواعيا والسندات وما يمثميا 
 . وااللتزامات بالتوقيع الممنوحة وغير القابل لمجوع فييا
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يسند ليذه المخاطر، صافية من الضمانات المقبولة والمؤونات المكونة، معدالت الترجيح المحددة في 
 .، من ىذا النظام11المادة 

عندما يكون خطر ما مضمونا من طرف الغير، يعتبر ىذا الخطر متعرضا لو، وقائما عمى الضامن في 
 المالية إلى الجزء المغطى بيذا الشكل الترجيح المطبق ةويسند البنك أو المؤسس. حدود الضمان المتحصل عميو

 .02-14من النظام . 11عمى الضامن عمى النحو الوارد في المادة 
وكل تجاوز ليذه النسب يجب . ويبقى الجزء غير المغطى بالضمان خاضعا لمعدل الترجيح الخاص بالمدين

 :من خالل الترجيحأن يتبعو مباشرة تكوين تغطية تمثل 
 معدالت الترجيح المطبقة عمى مستحقات الميزانية: (2)الجدول رقم

 الترجيحيؼايم طبٍؼت انًذٌن درجت انخطر 

 ِسخحمبث ػٍٝ اٌذٌٚت ٚا١ٌٙئبث اٌّّبثٍت خطر ضؼٍف  

 ٚدائغ ِٚسخحمبث ػٍٝ بٕه اٌجزائش 

 ٚاٌّصبٌح اٌّب١ٌت ٌبش٠ذ اٌجزائش 

 ِسخحمبث ػٍٝ اإلداساث اٌّشوز٠ت ٚاٌّح١ٍت. 





0%

خطر 

يتىاضغ  

 ٚدائغ ٚلشٚض ٌٍبٕٛن ٌٍّٚؤسسبث اٌّب١ٌت اٌّخٛاجذة ببٌجزائش 

  سٕذاث االسخحمبق ِصذسة ِٓ طشف اٌبٕٛن ٚاٌّؤسسبث اٌّب١ٌت اٌّخٛاجذة

 .ببٌجزائش

  ٚدائغ ٚلشٚض ٌٍبٕٛن ٌٍّٚؤسسبث اٌّب١ٌت ٚاٌّؤسسبث اٌّّبثٍت اٌّخٛاجذة ببٌخشاج

 . رٌهأٚ ِب ٠ىبفئ (-AA)ٚاٌخٟ حخّخغ بخٕم١ظ ٠ؼبدي ػٍٝ األلً 





20%



 ٚدائغ ٚلشٚض ٌٍبٕٛن ٌٍّٚؤسسبث اٌّب١ٌت ٚاٌّؤسسبث اٌّّبثٍت اٌّخٛاجذة ببٌخشاج خطر يتىسط 

.أٚ ِب ٠ؼبدٌٗ (-AA)ػٍٝ األلً أٚ ِب ٠ؼبدٌٗ ٠ٚمً ػٓ  (-BBB)ٚاٌخٟ حخّخغ بخٕم١ظ 



50%

 : الس١ّب%100ِجّٛع اٌّسخحمبث اٌخٟ ال حسخف١ذ ِٓ ِؼذي حشج١ح الً ِٓ خطر يرتفغ 

 ج١ّغ اٌمشٚض ٌٍّؤسسبث ٌٚألفشاد ٌٍٚجّؼ١بث، بّب ف١ٙب االػخّبداث اال٠جبس٠ت. 

  21جّؼغ اٌّسخحمبث اٌّىٛٔت ٌألِٛاي اٌخبصت غ١ش حٍه اٌّطشٚحت ٚفك اٌّبدة ِٓ 

 .٘زا إٌظبَ

 



100%



 .02-14 من النظام 11المادة من اعداد الباحثين، اعتمادا عمى : المصدر
 :أما بالنسبة لعناصر خارج الميزانية فقد كانت عمى النحو التالي

 .ألخطار المرجحة خارج الميزانيةعوامل التحويل المطبقة عمى مختمف العناصر ل: (3)الجدول رقم
 التحويليؼايم طبٍؼت انًذٌن درجت انخطر 

حس١ٙالث اٌسحٛببث ػٍٝ اٌّىشٛف ٚاالٌخزاِبث ببٌمبسض غ١ش اٌّسخؼٍّت اٌخٟ ٠ّىٓ خطر ضؼٍف  

.إٌغبؤ٘ب بذْٚ ششط فٟ أٞ ٚلج ٚبذْٚ إخطبس ِسبك



0%

االػخّبداث اٌّسخٕذ٠ت إٌّّٛحت أٚ اٌّؤوذة ػٕذِب حشىً اٌسٍؼت ِحً االػخّبداث خطر يتىاضغ  

.ضّبٔب

20%

االٌخزاِبث ببٌذفغ اٌّخشحبت ػٍٝ االػخّبداث اٌّسخٕذ٠ت ػٕذِب ال حشىً اٌسٍغ ِحً  خطر يتىسط 

 .االػخّبداث ضّبٔب

  اٌىفبالث اٌخبصت ببٌصفمبث اٌؼ١ِّٛت ٚوفبالث حسٓ إٌٙب٠ت ٚاالٌخزاِبث



50%
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 .اٌجّشو١ت ٚاٌضش٠ب١ت

  اٌخس١ٙالحغ١ش اٌمببٍت ٌٍشجٛع ف١ٙب ٚغ١ش اٌّسخؼٍّت وبٌسحب ػٍٝ اٌّىشٛف

 .ٚاالٌخزاِبث ببإللشاض اٌخٟ حفٛق ِذحٙب سٕت ٚاحذة



 اٌمبٛي خطر يرتفغ 

 فخح اٌمشٚض غ١ش لببٍت ٌٍشجٛع ف١ٙب ٚاٌىفبالث اٌخٟ حشىً بذائً اٌمشٚض. 

 ضّبٔبث اٌمشٚض إٌّّٛحت. 

 ٖاالٌخزاِبحببٌخٛل١غ األخشٜ غ١ش اٌمببٍت ٌٍشجٛع ف١ٙب ٚغ١ش اٌّزوٛسة أػال. 





100%



 .02-14، من النظام 12المادة من اعداد الباحثين، اعتمادا عمى : المصدر
 :17ىذا وقد حدد شروط معينة لتقييم العناصر السابقة خارج الميزانية كما يمي

  يجب أن تستخرج العناصر المستعممة لحساب المعايير المذكورة أعاله، من محاسبة البنوك والمؤسسات
 المالية؛

  يجب أن تتوفر لدى البنوك والمؤسسات المالية تقرير لتدقيق خارجي حول المخاطر التي تتعرض ليا
 . من ىذا النظام2عمى كل شركة تشكل خطرا كبيرا بمفيوم المادة 

  تقوم البنوك والمؤسسات المالية دوريا بإعداد سيناريوىات أزمة تتعمق بمخاطر تدىور القرض عمى
األطراف المقابمة الرئيسية، ويجب أن تأخذ ىذه السيناريوىات بعين االعتبار عمى وجو الخصوص، تركيزات 

 .مخاطر القرض، وقيمة تحقيق الضمانات المتعمقة بيا
  بمخاطرىا الكبرى وفقا ألحكام (3)يجب عمى البنوك والمؤسسات المالية أن تصرح كل ثالثة أشير ،

 .تحددىا تعميمة من بنك الجزائر
 :(التشغيمي)الخطر العممياتي -4

يقصد بالخطر العممياتي خطر الخسارة الناجمة عن نقائص أو اختالالت متعمقة باإلجراءات 
ويستثني ىذا التعريف . والمستخدمين واألنظمة الداخمية لمبنوك والمؤسسات المالية أو متعمقة بأحداث خارجية

 .18الخطر االستراتيجي وخطر السمعة بينما يشمل الخطر القانوني
 من متوسط صافي النواتج %15إن متطمبات األموال الخاصة الالزمة لتغطية الخطر العممياتي يعادل 

وعند حساب ىذا المتوسط ال تأخذ بعين االعتبار إال النواتج . البنكية السنوية لمسنوات المالية الثالث األخيرة
 .19البنكية الصافية االيجابية

 :خطر السوق-5
يعرف خطر السوق، بمخاطر خسائر عمى مستوى وضعيات الميزانية وخارج الميزانية الناجم عن تقمبات 

المخاطر المتعمقة باألدوات المرتبطة بمعدالت الفائدة وسندات الممكية لمحفظة التفاوض، )أسعار السوق وتشمل 
 .20(خطر سعر الصرف
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تغطى متطمبات األموال الخاصة، بموجب خطر السوق، خطر الوضعية عمى محفظة التداول وخطر 
وتشمل محفظة التداول، السندات المصنفة في أصول التعامل، غير تمك المقيمة اختياريا بالقيمة . الصرف
 :22ويقدر خطر السوق عل محفظة التداول من خالل العنصرين اآلتيين. 21الحقيقية
 الخطر العام المرتبط بالتطور الشامل لألسواق؛ 
 الخطر الخاص المرتبط بالوضعية الخاصة لممصدر. 

يقدر الخطر العام بالنسبة لسندات المستحقات عمى أساس أجال االستحقاق، ويقدر بصفة جزافية بالنسبة 
وتحسب ىذه المخاطر عمى . ويقدر الخطر الخاص بصفة جزافية من خالل تنقيط المصدر. لسندات الممكية

 .أساس الوضعيات عند تواريخ اإلقفال الثالثية
 :23 لحساب الخطر العام:حساب الخطر العام-5-1

 :ترتب سندات المستحقات حسب آجال استحقاقيا وتخصص ليا الترجيحات االتية
 0.5 %بالنسبة ألجال االستحقاق األقل من سنة؛  
 1 %بالنسبة ألجال االستحقاق المحصورة بين سنة وخمس سنوات؛  
 2 %بالنسبة ألجال االستحقاق التي تفوق خمس سنوات؛  
  2يخصص لسندات المكية ترجيح جزافي بنسبة%. 

 :24 لحساب الخطر الخاص وميما كانت طبيعة السند، تطبق الترجيحات اآلتية:حساب الخطر الخاص-5-2
 0%لممخاطر عمى الدولة الجزائرية وتجزئتيا؛  
  0.5% لممصدرين المنقطين من AAA إلى A+.  
 1% لممصدرين المنقطين من A الى BB-. 
 2% لممصدرين المنقطين الذين يقل تنقيطيم عن BB-. 
 2%لممصدرين غير المنقطين . 

، من إجمالي %6إن البنوك والمؤسسات المالية التي بقيت فييا القيمة المتوسطة لمحفظة التداول اقل من 
ميزانياتيا وخارج ميزانياتيا خالل السداسيين األخيرين، ال تخضع إللزامية تغطية خطر الوضعية لمحفظة التداول 

 .25بموجب خطر القرض
الخطر الذي يمكن التعرض لو في حالة : وفي ىذا الصدد فقد تم تعريف خطر معدل الفائدة اإلجمالي بـ

حدوث تغيير في معدالت الفائدة والناتج إلى مجموع عمميات الميزانية وخارج الميزانية، باستثناء العمميات 
المخاطر المتعمقة باألدوات المرتبطة بمعدالت الفائدة وسندات الممكية لمحفظة )الخاضعة لمخاطر السوق 

 .26، عند االقتضاء(التفاوض، خطر سعر الصرف
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 : الصرفخطر-5-3
تعتبر العمميات الخارجية لمنظام البنكي من األنشطة الحساسة والمعقدة، ولقد كان اتساع مجال التدخل 

والعولمة المالية متزايدة  (عمميات الصرف البسيطة والتدخل في األسواق المالية الدولية وتنوع وسائل التدخل)
االتساع واندماج األسواق المالية وترابطيا، سببا في وضع القواعد الخاصة بوضعيات الصرف وكذا تأسيس 

وفي ىذا . وىذا لتخفيف أثار المخاطر الناجمة عن العمميات بالعممة الصعبة. سوق ما بين البنوك لمصرف
:  ة التاليةاإلطار يتطمب عمى البنوك والمؤسسات المالية احترام وباستمرار النسب

 بين وضعية الصرف الطويمة والقصيرة لكل عممة أجنبية مع مبمغ أمواليا  % 10 ـنسبة قصوى محددة ب
الخاصة؛ 

= 10 %
وعند حساب وضعيات .  من إجمالي الميزانية% 2ويجب تغطية ىذا المتطمب عندما يفوق ىذا الرصيد 

ويمكن لمجنة المصرفية أن تفرض . الصرف ال تأخذ بعين االعتبار سندات المساىمة المحررة بالعممة الصعبة
 .اص\نسبة ترجيح أعمى لخطر الصرف في حالة خطر خ

: 27ويجب عمى البنوك والمؤسسات المالية المتدخمة في سوق الصرف أن تتوفر عمى ما يمي
  نظام دائم لمقياس يسمح بتسجيل فوري لمعمميات عمى العمالت الصعبة وحساب النتائج، باإلضافة إلى

وضعيات الصرف لجميع العمالت وعمى حدى؛ 
  نظام لمرقابة وتسيير المخاطر مع احترام الحدود الموضوعة وفقا لنصوص ىذه التعميمة؛
 نظام مراقبة دائم يسمح باحترام اإلجراءات الداخمية الضرورية لضمان احترام النظامين السابقين .

وفي األخير نشير إلى أنو ُيمزم عمى البنوك والمؤسسات المالية وكذا الوسطاء المعتمدين أن يصرحوا، يوميا 
. بوضعية الصرف الخاصة بيم في كل عممية، لممديرية العامة لمعالقات المالية الخارجية في بنك الجزائر

 :خطر السيولة-6
إدراكا ألىمية إدارة خطر السيولة في تحقيق االستقرار المالي، أصدرت الجزائر تشريعات في ىذا 

، يتضمن تعريف وقياس وتسيير ورقابة، 24/05/2011، الصادر في 04-11الخصوص، ومنيا النظام رقم 
والمادة  (4)والرابعة  (2)وىو ما يعتبر نقمة نوعيا ىامة في تسيير السيولة وخائصة المواد الثانية . خطر السيولة

 .28منو خاصة (22)و (19)
تعرف خطر السيولة؛ كمخاطرة عدم القدرة عمى مواجية االلتزامات أو عدم قدرة فك أو تعويض وضعية، 

 :30ولتحقيق ذلك يتطمب ما يمي. 29نظرا لحالة السوق، وذلك في أجل محدد، وبتكمفة معقولة
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 تحوز فعميا، وفي كل وقت عمى السيولة الكافية : كما انو يجب عمى البنوك والمؤسسات المالية أن
 .لمواجية التزاماتيا، في قدر استحقاق أدائيا، بواسطة مخزون من األصول السائمة

 تسير عمى تامين وتنويع كاف لمصادرىا من التمويل حسب المبالغ وأجال االستحقاق والطرف المقابل. 
  تختبر دوريا، إمكانيات االقتراض المتاحة ليم لدى األطراف المقابمة، إن كان ذلك في ظروف عادية أو

 .في حالة أزمة
الذي يجب أن تحترمو البنوك والمؤسسات المالية، ويعرف بأنو : وقد تم تحديد المعامل األدنى لمسيولة

نسبة بين مجموع األصول المتوفرة والممكن تحقيقيا عمى المدى القصير والتزامات التمويل المستممة من البنوك 
. من جية ومن جية أخرى، بين مجموع االستحقاقات تحت الطمب وعمى المدى القصير وااللتزامات المقدمة

وتمتزم ىذه األخيرة بأن تكون ىذه النسبة عمى األقل . وستحدد مكونات وطرق إعدادىا بتعميمة من بنك الجزائر
: 31أي% 100

 %. 100 ≤ 100× = نسبة المعامل األدنى لمسيولة 
 يجب عمى البنوك والمؤسسات المالية أن تبمغ بنك الجزائر، المعامل األدنى لمسيولة لمشير الموالي 

وتبمغ أيضا عن معامل سيولة لفترة ثالث أشير الموالية لفترة . ومعاممي الشيرين األخيرين لمثالثي المنقضي
 . 32اإلقفال، ويسمى ىذا معامل السيولة ىذا بمعامل المراقبة

كما يمكن لمجنة المصرفية أن تطمب من البنوك والمؤسسات المالية أن تقوم بحساب معامل السيولة في 
 .تواريخ أخرى

وتختبر البنوك والمؤسسات المالية في تقييميا لخطر السيولة سيناريوىاتيا، بصفة دورية، حتى تتأكد من 
أن تعرضيا لمخاطر السيولة يتالءم مع تقمبيا لمخطر الذي حددتو، كما تقوم باختبار دوري لصحة درجة صرامة 

 .الفرضيات التي استخدمت إلعدادىا
 :وتسمح السيناريوىات لمبنوك والمؤسسات المالية باختبار عمى األقل ما يمي

 أزمة تخص البنك نفسو أو المؤسسة المالية نفسيا التي تؤدي الى تدىور مباغت لشروط تمويميا؛ 
 أزمة سيولة؛ 
 مزيج ما بين االثنين. 

وتحمل البنوك والمؤسسات المالية نتائج ىذا االختبارات وتأخذىا بعين االعتبار عند القياس والتسيير 
 .العممياتي لخطر السيولة
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وتضع البنوك والمؤسسات المالية مخططات استعجاليو رسمية تمكنيا من التحضير ومواجية حاالت 
توضح ىذه المخططات اإلستراتيجية الواجب إتباعيا واإلجراءات التي تسمح بتسيير السيولة وفق . أزمة

 :تعرف ىذه اإلجراءات ما يأتي. السيناريوىات المختمفة
 األشخاص المعنيين؛ 
 مستوى مسؤولياتيم؛ 
 الحمول البديمة الواجب وضعيا لمحصول عمى السيولة. 

تختبر البنوك والمؤسسات المالية وتحين مخططتيا االستعجالية بصفة دورية، السيما بالنظر إلى نتائج 
 . األزمة، لتتأكد من أن ىذه السيناريوىات فعال عممياتية ومناسبةتسيناريوىا

تحديد عناصر النسبة وفق المخطط الجديد لمحساب البنكي : (4)الجدول رقم 
 : ويتم تحديد عناصر ىذه النسبة وفق المخطط الجديد لمحساب البنكي كما يمي

: ػناصر انخصىو انًستحقت فً األجم انقصٍر: ػناصر األصىل انسائهت

 اٌظٕذٚق؛

 اٌجٕهاٌّشوضٞ؛

 اٌذغبةاٌجش٠ذٞاٌجبسٞ؛

 اٌخض٠ٕخاٌؼ١ِّٛخ؛ 

 عٕذاداٌخض٠ٕخ؛

 ٓ؛(اٌّذ١١ٍٓٚاألجبٔت)دغبثبداٌجٕهٌذٜاٌّشاع١ٍ 

 ِْٛذ٠ِْٕٛزٕٛػ.

 دغبثبداٌضثبئٓ؛ 

 اٌذغبثبداٌؼبد٠خثبٌذ٠ٕبساٌجضائشٞٚثبٌؼّالداٌظؼجخ؛ 

 دغبثبداالدخبس؛ 

 دغبثبدِغزذمخٌٍمجغ؛ 

 دائِْٕٛزٕٛػْٛ؛ 

 دغبثبددائٕخألجً؛ 

 عٕذاداٌظٕذٚق؛ 

 رؼٙذادثبٌمجٛي.

  اعداد الباحثين من: المصدر
رساليا إلى بنك الجزائر . وتكمف مديرية المحاسبة بحساب ىذه النسبة شيريا وا 

 :إدارة النظم االحترازية األخرى-7
ىناك نظم احترازية أخرى ال تتعمق بإدارة المخاطر، تمتزم بيا البنوك، ويستطيع من خالليا البنك المركزي 

ويتعمق األمر بنظام المساىمات ونظام االحتياطي . التحكم في ضبط االستقرار المالي في النظام المالي
 .اإلجباري

 :نظام المساهمات-7-1
يسمح لمبنوك والمؤسسات أن تأخذ وتحوز مساىمات وفقا لمشروط والحدود المنصوص عمييا في المواد 

 :33يجب أن ال تتجاوز المساىمات أيا من الحدين التالين. 22 إلى 19من 
 من األموال الخاصة القانونية؛%15: لكل مساىمة  
 من األموال الخاصة القانونية%15: لمجموع المساىمات . 
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 :34وال تخضع ليذه الحدود كل من
 المساىمات المحوزة في البنوك والمؤسسات المالية المتواجدة بالجزائر؛ 
  المساىمات في مؤسسات خاضعة لمقانون الجزائري التي تشكل تفرعا أو امتدادا لمنشاط البنكي، بما

فييا مؤسسات الترقية العقارية المنشأة من طرف البنوك والمؤسسات المالية وكذا المؤسسات التي تسير 
 خدمات ما بين بنوك الساحة؛

  السندات المقتناة منذ اقل من ثالث سنوات في إطار عممية مساندة مالية أو بغرض تطيير أو إنقاذ
 مؤسسات؛

 المساىماتالتي منح بشأنيا مجمس النقد والقرض ترخيصا صريحا. 
 :كما يطرح من األموال الخاصة القاعدية

 50% من المساىمات في البنوك والمؤسسات المالية المتواجدة بالجزائر وفي البنوك والمؤسسات المالية 
 أو ما ماثميا المتواجدة بالخراج؛

  أعاله؛19التجاوزات في المساىمات التي تفوق أحد الحدين الواردين في المادة  
وفي حالة تجاوز الحد الفردي إلحدى أو عدة مساىمات من جية والحد اإلجمالي من جية أخرى، يطرح 

 .أعمى تجاوز
 :ويطرح من األموال الخاصة التكميمية

 50% من المساىمات في البنوك والمؤسسات المالية المتواجدة بالجزائر وفي البنوك والمؤسسات المالية 
 .أو ما ماثميا المتواجدة بالخراج

 (02-14، النظام 22المادة ). ولتطبيق ىذا النظام تأخذ كل مساىمة بصافي قيمتيا المحاسبية
كما يمكن لمجنة المصرفية أن ترخص لبنك أو مؤسسة مالية بعدم االمتثال ألحكام ىذا النظام لفترة 

 .2014 أكتوبر 1عمى أن تبدأ تطبيق أحكام ىذا النظام ابتداءا من . معينة
 :االحتياط اإلجباري- 7-2

يقضي نظام االحتياطات اإلجبارية إلزام البنك المركزي البنوك التجارية عمى االحتفاظ في حساباتو 
الجارية بنسبة معينة في شكل نقود قانونية، ويستخدم معدل االحتياطي القانوني لمتأثير عمى حجم االئتمان الذي 

. 35تقدمو البنوك التجارية
، والذي نص عمى أنو يحق 10-90ولقد طبقت ىذه األداة ألول مرة في الجزائر من خالل القانون رقم 

لمبنك المركزي أن يفرض عمى البنوك أن تودع لديو في حساب مجمد ينتج فوائد أو ال ينتجيا، احتياطيا يحسب 
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عمى مجموع ودائعيا أو عمى بعض أنواع ىذه الودائع أو عمى مجموع توضيفاتيا أو عمى بعض أنواع ىذه 
. 36التوضيفات وذلك بالعممة الوطنية أو بالعممة األجنبية، يدعى ىذا االحتياطي باالحتياطي اإللزامي

 15أجبر ىذا القانون البنوك التجارية عمى االلتزام بتطبيق االحتياطي اإلجباري لفترة شيرية أي كل 
 يوما من الشير الموالي، كما أخضعيا لغرامة مالية لعدم تكوين أو نقص في مبمغ 14يوما من الشير إلى 

، (tauxderemboursement)عمى معدل التعويض  (02)االحتياطي اإلجباري، معدل ىذه الغرامة يزيد نقطتان 
. الذي يدفعو بنك الجزائر عمى االحتياطات اإلجبارية 

عمى % 2ولقد بدأ البنك المركزي الجزائري في فرض االحتياطي اإلجباري عمى البنوك التجارية ب 
 لبنك الجزائر المتعمقة بنظام االحتياطي اإلجباري الصادر في 73-94مجموع الودائع ألول مرة بموجب التعميمة 

حسب التعميمة رقم % 4 حيث ارتفع إلى نسبة 2001، ولم يتغير ىذا المعدل حتى سنة 1994 نوفمبر 28
 المتعمقة بنمط االحتياطي اإلجباري، أما اآلن فيبمغ معدل االحتياطي 2001 فيفري 11 المؤرخة في 01-01

، المتعمقة بنظام االحتياطي 2004 ماي 13 الصادرة بتاريخ 04-02حسب التعميمة رقم % 6.5اإلجباري 
. اإلجباري

  األساسيةالمخاطر المصرفيةتقييم : المحور الثاني
  ميما حظي بو من اىتماممستمر من السمطات المسؤولة،الجزائرانشغاال كبيرافي  االستقرار المالي يمثلال 

. التفكير في مؤشرات السالمة المالية المترتبة عميياضعيفة وال تسمح ب األساسيةإدارة المخاطر والمردوديةألن 
 : عددا من المخاطر الخاصة بكل بمديحويالذي ، تتطمب اىتماما خاصاإن االضطرابات 

 :مخاطر االئتمان-1
مومية قطاع األعمال، يتألف أساسا من المؤسسات العف.  لمقطاع المالياألكثر أىميةمخاطر الال تزال 

 من الدولة األموالس ؤو نتيجة ضخ رخفض الرافعة المالية ديونيا في السنوات األخيرة وبالتالي تخفضالتي 
موميةإلى خسائر البنوك العحولت لدولة في النظام المصرفي لالتدخالت المتكررة ف. اتيالغرض تمويل استثمار

 الرىن العقاري، والذي يخضع لمعايير احترازية بما فييامحدودة إلى حد كبير ىي ديون األسر و. لدولةاميزانية 
لغاء.صارمة  .ناحتواء مخاطر االئتماب القروض االستيالكية سمح وا 

وذلك عن ، إن عممية حساب الحد األدنى لكفاية رأسمال في البنوك الجزائرية محددة من طرف بنك الجزائر
طريق نماذج تبين طريقة الحساب، بحيث يتم في البداية حساب صافي األموال الخاصة المكونة من األموال 
الخاصة القاعدية والمكممة منقوصا، ثم بعد ذلك يتم ترجيح المخاطر باحترام النسب المحددة الخاصة بكل 

 بحيث في 1995شريحة وتسمى ىذه الطريقة بالطريقة المعيارية البسيطة، إذ بدأ استعماليا ىنا في الجزائر سنة 
، 1999في عام% 8 البالغ BRI))مع رفعيا إلى معيار بنك التسويات الدولية% 4البداية حددت ىذه النسبة ب 



                                                                                           جامعة املدية                                                                                      

انعكاسات ثكيف املؤسسات املالية مع مؤشرات املالءة على الاستقرار املالي في :   حو امللتقى العلمي الدولي الخامس

  2018 أكتحبر 24/25 يحمي ،الجزائر

477 
 

E-mail :Col.isstf@univ-medea.dz     
Site :  www.univ-medea.dz/ar/ldld  

 انًذٌت-كهٍت انؼهىو االقتصادٌت وانؼهىو انتجارٌت وػهىو انتسٍٍر

Tel/Fax : 00213.25.78.52.96 

 

وبالتالي فمقد تأخرت البنوك الجزائرية في تطبيق ىذه النسبة عن ما حددتو لجنة بازل والذي كان نياية سنة 
، بالرغم من أن لجنة بازل منحت لمبنوك فترة انتقالية مدتيا ثالث سنوات لاللتزام بمعيارىا، بينما منحت 1992

 المتعمقة بتحديد القواعد االحترازية وتسيير البنوك والمؤسسات المالية في الجزائر مدة تصل 94-74التعميمة رقم 
إلى خمس سنوات لتطبيق ذلك المعيار تماشيا مع الفترة االنتقالية التي يمر بيا االقتصاد الجزائري نحو اقتصاد 
السوق الحر والتطبيق المتدرج لإلصالحات االقتصادية منذ بداية التسعينات من القرن الماضي، ومن خالل 

 المقدم من البنك المركزي نجد بأن البنوك العمومية والخاصة تستجيب إلى التنظيم 2006التقرير السنوي لسنة 
، فتقدر بنسبة  %15.15االحترازي في مجال نسبة المالءة المالية، حيث ترتفع ىذه النسبة إجماال ب 

بالنسبة لمبنوك الخاصة، ويعود السبب في تحسن ىذا المؤشر % 29.59بالنسبة لمبنوك العمومية و% 14.37
 إلى األثر المتزامن إلعادة الشراء من طرف 2005في  % 11.69بالنسبة لمبنوك العمومية الذي كان بواقع 

الخزينة العمومية لمديون البنكية غير الناجعة عمى المؤسسات العمومية التي تعاني من وضعية صعبة، عمى 
 تراجعا طفيفا مقارنة مع 2006العكس من ذلك فقد عرفت ىذه النسبة فيما يتعمق بالبنوك الخاصة في سنة 

ويعود السبب في ذلك إلى ارتفاع القروض في سنة  % 26.66، حيث كانت تمثل 2005مستواىا في سنة 
 بقيت البنوك العمومية 2010، ومن نفس التقرير لسنة 37 في ظل االستقرار النسبي ألمواليا الخاصة 2006

% 23.31والخاصة تستجيب لمتنظيم االحترازي في مجال نسبة المالءة المالية، فقدرت ىذه النسبة إجماال ب 
بالنسبة لمبنوك الخاصة، حيث ارتفعت ىذه النسبة مقارنة % 29.59بالنسبة لمبنوك العمومية و% 21.78بحيث 
 مقارنة بالحجم اإلجمالي المتعثرةومن جية أخرى بقي مستوى القروض %. 22.11ـ أين كانت ب2009بسنة 

 في حين معدل المئونات المشكمة لتغطية الحقوق الخطرة زاد بحيث وصل إلى .لمقروض الممنوحة منخفض
 . 38% 68.29 ـ ب2009أين كان في سنة % 74.17

من جية أخرى فانخفاض الرافعة المالية لمبنوك العمومية والخاصة سببو االرتفاع اليام ألمواليا الخاصة 
أما فيما يتعمق بكيفية حساب نسبة المالءة المالية في السنوات القادمة فنتوقع استمرار .39مقارنة بحجم نشاطاتيا

البنوك الجزائرية االعتماد عمى المنيج المبسط والمعروف بالمنيج المعياري، وىذا نظرا لعدم وجود أجيزة رقابية 
دارة مناىج قياس المخاطر المعقدة والمتطورة والتي تشكل اإلضافة األساسية التفاقية بازل  قادرة عمى بمورة وا 

. الثانية
كما يرتبط المنيج المبسط المعتمد من طرف البنوك الجزائرية عمى نسب تثقيل لممخاطر واحدة نسبتيا 

، وىذا ألن الجزائر ليست موضوع تقييم وتصنيف من طرف وكاالت التقييم العالمية لمدول والبنوك 100%
، ألن عدم التقييم والتنقيط من طرف ىذه الوكاالت يؤدي تمقائيا حسب ما (MOODY’S , S&P)والمؤسسات 

، وىو ما يجعميا في وضع غير تنافسي %100تنص عميو اتفاقية بازل الثانية إلى رفع درجة مخاطرتيا إلى 
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أمام باقي البنوك عمى الصعيد العالمي وبالتالي تصبح لجنة بازل من فرصة يمكن استغالليا لالرتقاء باألداء 
المصرفي إلى تحد يساىم في طرد الرساميل والتوظيفات لصالح الدول ذات المخاطر المتدنية، وىو ما يستوجب 
العمل المتواصل لمبنوك والمؤسسات المالية الجزائرية لمتخفيف من حدة تأثيرات ىذه الوضعية، وبالتالي فنسبة 

، مما يعني أن 40 عمى مقياس ستاندرأند بورزBBتطبق عمى البنوك التي درجة تقويميا األول دون  % 100
تطبيق االتفاقية الجديدة ستكون مكمفة لبنوكنا بالرساميل اإلضافية، إذ ستنتقل الجيات السيادية بما فييا الدولة 

أو حتى أعمى % 100إلى درجة مخاطرة % 0والبنوك المركزية والمؤسسات العامة من درجة مخاطرة ىي حاليا 
، وتشكل المخاطر السيادية في محفظة وتسميفات البنوك الجزائرية والعربية B41إذا تدنت درجة التصنيف عن

في المتوسط بالرغم من اختالف األوضاع من دولة إلى أخرى، وفيما يخص  % 36عامة حصة تزيد عن 
الرقابة الممارسة من المجنة المصرفية والمنجزة من المفتشية لبنك الجزائر، فقد صيغت بطريقة تتشابو مع 

توصيات لجنة بازل لمرقابة المصرفية واإلشراف المصرفي التي تعتمد كما أوضحنا سابقا عمى المراقبة الميدانية 
. والمراقبة عن بعد، وكذا االستفادة من تقارير محافظي الحسابات

إال أنو في األخير يمكن القول بأن الرقابة االحترازية في الجزائر معرقمة أساسا بعوامل مرتبطة بالعمميات 
الداخمية لمبنوك والمؤسسات المالية والتي ىي غاية الرقابة عمى الوثائق، غالبا ما ىي معرضة لممخاطر من جية 
لعدم احترام أجال التصريح ومن جية أخرى لمنقص في الدقة، وبالتالي فالنظام المصرفي الجزائري ما يزال يعاني 

من عدة مشاكل تجعمو غير مساير لحجم التغيرات واإلصالحات االقتصادية عمى المستوى المحمي ولحجم 
 . التطور الحاصل في المجال المصرفي عمى الصعيد العالمي

 : المرتبطة بالمحروقاتالمخاطر-2
 غير أن. الصدمات الخارجيةمىالجزائر من  االقتصاد العالمي حفيمالي ال وإن ضعفاالندماج التجاري

إذن ، المحروقات وأكثر من ثمثي إيرادات الدولة تأتي مباشرة من قطاع .الصادراتكلصادرات النفط تمثل تقريبا 
 المرتبط بالمحروقات يجب أن خطرال فإن ومنو. البترولفإن النظام المصرفي حساس جدا لصدمات سعر 

سيولة الحصول عمى االئتمان في سنوات . ركز لمدولة، بسبب اعتمادىا عمى عائدات النفطم أيضا خطر يكون
 . تميد الطريق لزيادة في مخاطر االئتمان خالل مراحل االنكماشالتوسع

 :مخاطر السيولة-3
 من خالل قدرة البنوك عمى استخدام تسييالت تمويل يتم خفضوالخطر فان في حالة صدمات السيولة، 

،  بشكل كبير النظام الماليإلى حيث ال يوجد تدفق رأس المال األجنبي باإلضافة إلى ذلك. من البنك المركزي
 . المفاجئة ىي غير موجودة الخارجةمخاطر التدفقاتفان 
 : الصرفخطر-4



                                                                                           جامعة املدية                                                                                      

انعكاسات ثكيف املؤسسات املالية مع مؤشرات املالءة على الاستقرار املالي في :   حو امللتقى العلمي الدولي الخامس

  2018 أكتحبر 24/25 يحمي ،الجزائر

479 
 

E-mail :Col.isstf@univ-medea.dz     
Site :  www.univ-medea.dz/ar/ldld  

 انًذٌت-كهٍت انؼهىو االقتصادٌت وانؼهىو انتجارٌت وػهىو انتسٍٍر

Tel/Fax : 00213.25.78.52.96 

 

 القروض بالعمالت األجنبيةحيث أن .  مخاطر العممةضدالقطاع المصرفي محمي إلى حد كبير إن 
 إلعادة كل عائدات من المصدرينضوابط رأس المال ل في الجزائر، في حين تتطمب تدابير مختمفة محضورة
ىي شبو ونتيجة لذلك، فإن مخاطر الميزانية العمومية . العممة المحميةمنيا إلى ٪ 50 وتحويميا فوقالتصدير 
، وال اندماج في الشبكات الدولية كشبكة دولي كبير الجزائرية أيحضور لبنوكليس لباإلضافة إلى ذلك، . معدومة

(swift)اآلتية من الخارج المباشر الصدمات، مما يحد من تأثير . 
يصنف صندوق النقد الدولي سياسة صرف الدينار ضمن السياسات العائمة، وأن أسعار الصرف تتحدد 

 يعتمد سياسة واحدة ىي الحفاظ عمى سعر صرف الدينار الحقيقي الجزائر بنك"وأن . وفق التعامالت البنكية
، وقد انخفض سعر الصرف الحقيقي لمدينار "ضمن مستوى متوازن تحدده العوامل األساسية لالقتصاد الوطني

، وأن ىذا االنخفاض جاء كنتيجة 2014 من سنة 11خالل األشير الـ (%5.11)بقيمة متوسطة قدرىا بحوالي 
لتعديل سعر الصرف لمدينار بين البنوك في السوق، وأن الدينار عرف انزالقا بسيطا أمام العمالت األجنبية 

كما أن الصرف .  مقابل األورو1.56 أمام الدوالر و0.62، حيث انخفضت قيمتو بنسبة 2013مقارنة بسنة 
الحقيقي لمعممة الوطنية ىو في الحقيقة مقياس سياسة الصرف في البالد، إضافة إلى كونو مقياس لمراقبة تطور 

 . 42 أن أسعار العممة تعد نسبية متعمقة أساسا بوأي؛أسعار الصرف
 :مخاطر أسعار الفائدة-5

 يبدو الزمني حتى تاريخ االستحقاق، والتباين  المحمولةالسنداتف: ىيمحدودةمخاطر سعر الفائدة إن 
في المستقبل مع حينئذ أن تكون مراقبة بدقة يجب ف. سنواتمنذ غير ت ت المركزيةلممنخفض وأسعار الفائدة
معظم اتفاقيات القروض و.  دورا أكبر ألسعار الفائدة في السياسة النقديةيعطحيث تتطور أسواق رأس المال 

. تحتوي عمى بند ألسعار الفائدةالمتغيرةال 
 : الحوكمةمخاطر-6

.  مصدر قمقأنيارقابة المصرفية،  لممارسات ال تقييم المطابقةيتأكدمن، كما العمومية البنوك إن حوكمة
 اإلدارة وضعف فشل الحوكمة وسوء يرجع جزئيا إلى العموميةبنوك لللقروض المتعثرة لرتفع لممستوى افال

إذا حقيقة . الرصدأجيزة في إدارة المخاطر وتكنولوجيا المعمومات، وعدم وجود تنسيق بالنظم ذات الصمة 
 طرفان مخا السكن والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كقطاع قطاعات جديدة، في البنوك استثمرت
، تجميع بعض مؤشرات األداء الجزئي التي (5)يبين الجدول التالي رقم . وسوء اإلدارة قد تظيرلحوكمةجديدةل

 .تدل عمى حالة ونوعية االستقرار المالي في النظام المصرفي الجزائري

 مؤشرات االستقرار المالي في الجزائر: (5)الجدول رقم 

 2012 2011 2010 2009انًؤشراث 
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يؤشر األيىال انخاصت 

اٌجٕٛناٌؼ١ِّٛخ

اٌجٕٛناٌخبطخ

26.2 

23.9

35.2

23.26 

21.7

31.6

23.7

21.9

31.2

23.4 

21.6

31.9

 (Tier 1)يؤشر األيىال انخاصت بأساش 

اٌجٕٛناٌؼ١ِّٛخ

اٌجٕٛناٌخبطخ



19.1 

15.6

32.9

17.7 

14.8

29.3

16.9 

14.1

28.8

17.3 

14.7

29.5

رأش انًال انتنظًًٍ /يؤشر انقروض انًتؼثرة

اٌجٕٛناٌؼ١ِّٛخ

اٌجٕٛناٌخبطخ

33.9 

46.0

1.5

21.1 

27.5

3.0

19.4 

25.1

2.3

16.2 

20.4

3.4

يؤشر انقروض انًتؼثرة 

اٌجٕٛناٌؼ١ِّٛخ

اٌجٕٛناٌخبطخ

21.1 

23.6

3.8

18.3 

20.5

4.1

14.5 

16.1

4.0

11.5 

12.4

5.2

يؤشر صافً انقروض انًتؼثرة 

اٌجٕٛناٌؼ١ِّٛخ

اٌجٕٛناٌخبطخ

7.3 

8.3

0.7

4.9 

5.4

1.4

4.4 

4.9

1.0

3.5 

3.8

1.5

يؤشر االحتٍاطاث نهقروض انًتؼثرة 

اٌجٕٛناٌؼ١ِّٛخ

اٌجٕٛناٌخبطخ

65.4 

65.0

82.0

73.5 

73.7

66.7

69.9 

69.6

75.9

69.5 

69.4

71.7

 (ROE)يؤشر ػائذ األيىال انخاصت 

اٌجٕٛناٌؼ١ِّٛخ

 اٌجٕٛناٌخبطخ

26.0 

27.9 

20.9 

26.7 

29.8 

20.3 

24.7 

26.1 

21.4 

23.3 

22.7 

24.8 

 (ROA)يؤشر ػائذ األصىل 

اٌجٕٛناٌؼ١ِّٛخ

 اٌجٕٛناٌخبطخ

1.8 

1.5 

3.7

2.2 

1.8 

4.6 

2.1 

1.8 

4.5 

2.0 

1.6 

4.6 

انؼائذ انخاو / يؤشر هايش انفائذة

اٌجٕٛناٌؼ١ِّٛخ

 اٌجٕٛناٌخبطخ

58.4 

60.4

52.5 

63.8 

71.6

44.2 

64.9 

73.6

44.4

67.2 

78.1 

41.6 

انؼائذ انخاو /يؤشر انًصارٌف خارج انفائذة

اٌجٕٛناٌؼ١ِّٛخ

 اٌجٕٛناٌخبطخ

32.2 

32.7

31.0 

21.4 

31.6

31.0 

33.6 

34.8

30.8 

33.2 

34.7

29.5 

يجًىع األصىل /يؤشر األصىل انسائهت

اٌجٕٛناٌؼ١ِّٛخ

 اٌجٕٛناٌخبطخ

51.8 

52.7

44.7 

53.0 

54.2

43.7

50.2 

51.1

43.2

45.9 

45.1

50.9

انخصىو قصٍرة األجم /يؤشر األصىل قصٍرة األجم

اٌجٕٛناٌؼ١ِّٛخ

 اٌجٕٛناٌخبطخ

114.5 

118.4

89.0 

114.3 

118.1

88.5 

103.7 

106.6

84.6 

107.5 

110.5

93.5 

Source: rapport de la banque d’algerie, 2009, 2010, 2011, 2012. 

حيث لم يكن . (بما في ذلك تقمب أسعار النفط ومخاطر االئتمان)يجب مراقبة المخاطر المختمفة عن كثب 
وىامش مناورة كبيرة أن الدولة لدييا ميمة كافية حيث .  الجزائريتأثيرات لألزمة العالمية عمى النظام الماليأي 

قطاع الخاص في القطاع المصرفي، ويتكون التم إعادة ىيكمة لقد .  في حالة الضرورةالعموميةلتعزيز البنوك 
 .دوليةأم ؤسسات وىي في مجمميا فروع تابعة لماآلن فقط من البنوك األجنبية، 
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  النظام المصرفي الجزائري مقاومةاختبار: المحور الثالث
  الجزائري سمسمة من اختبارات الضغط لتقييم حساسية القطاع المصرفياءأجرقام صندوق النقد الدولي ب

، وىي مدونة وموثقة في التقرير السنوي لصندوق النقد الدولي والمعنون 2012في برنامج . لمخاطر مختمفة
وقد تم اختبار مقاومة النظام المصرفي الجزائري بفرض عدة . (تقييم استقرار النظام المالي الجزائري)بـ

 .سيناريوىات وافتراضات، وتم الخروج بنتائج نستعرضيا في األتي
 :منهج اختبار المقاومة-1

فييا الفترة التي توفرت اعتمدت منيجية التقييم عمى القروض المتعثرة وحجميا في النظام المصرفي، ف
واالضطرابات قصيرة نسبيا، واستخدمت اختبارات حساسية لفحص نقاط الضعف كانت بيانات القروض المتعثرة 

 من أعمى  تنازلياممارسة تضمنت تحميلالو.  اختبارات المالءة في سيناريو االقتصاد الكميلةفي البنوك، بدال
ركزت عمى ستة  (bottom-up)تصاعدي مقاومة  واختبار  ومؤسسة مالية بنكا20 لـ (top-down)إلى أسفل 

صدمة نفطية سيناريوىات ت الافترض و.2012  لمبنوكحتى نيايةالبيانات الفرديةكمو بمساعدة ، عموميةبنوك 
عالمية

وتباطؤ لفترة طويمة في االقتصاد األوروبي وذلك باستخدام أحدث التوقعات المتاحة لتوقعات االقتصاد ،
التي وصمت إلييا ترجيحيانطالقا من الذروات التاريخية تم فتعاظم كل صدمة . العالمي لصندوق النقد الدولي

 .حكم الخبراء وتجربة العديد من البمدانبالقروض المتعثرة، 
 : محدودية التحميل-2

ليست ىناك معمومات عن توزيع تواريخ و. ومرغوبة بسبب عدم وجود بيانات تاريخية ا محدود كانتحميلفال
 ودقيقة، فمن الصعب القروض المتعثرة تاريخيلاستحقاق األصول والخصوم، وعدم وجود سمسمة زمنية أطول 
وباإلضافة إلى ذلك، فإن نسبة كبيرة من القروض . تحديد العالقة بين سيناريو االقتصاد الكمي والمخاطر المالية

عادةنتظر التي تفي محافظ البنوكىي المتعثرة   في  وعدم تجانستضارب ويبقىيناك .ىا شراء ديون تطييرىا وا 
 . المعمن عنياالمعمومات حول القروض المتعثرة ومؤشرات السالمة المالية

 :تم االختبار بناءا عمى افتراضات أساسية وىي: فرضيات اختبار المقاومة-3
 ؛ضمانات الدولةبواضحة وقابمة لمتحقيق و ىي أمنة التقديرات أن تفترض المعطيات المصححة 
  ؛(%8)تم االختبار لكشف مدى الحاجة إلعادة الرسممة ألجل تشكيل مؤشر الحد األدنى لرأس المال 
  ؛ لمكشف عن  القروض المتعثرةمؤشرات نقطة مئوية في 10سيناريو خطر االئتمان يفترض زيادة قدرىا

 مدى تحمل الصدمة؛
 ؛ التصنيع والبناء والتجارة؛ثالثة التي يتركز فييا االئتمانيي  الصناعات الرئيسية 
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  10 نقطة مئوية في نسب القروض المتعثرة، وانخفاض قيمة الدينار بنسبة 10يتضمن بزيادة قدرىا ٪
 .( نقطة أساس200)مقابل جميع العمالت وارتفاع أسعار الفائدة 

 من قروض النفطوالغاز، 10 دوالرا، وتدىور 25أسعار النفط إلى انخفاض  مع يةيشمل صدمة نفط ٪
 .( نقطة أساس200)٪ مقابل اليورو وارتفاع أسعار الفائدة 10وانخفاض قيمة الدينار بنسبة 

 معطيات ونتائج اختبار المقاومة: (6)الجدول رقم 

يؤشر /ػذد انبنىك  

 األيىال انخاصت
CAR انحاجت إنى إػادة انرسًهت 

 انًقاويت قبم انصذيت
0 0-8% 

بنىك 

 خاصت
بنىك 

 ػًىيٍت
 انًجًىع

يهٍار 

 دٌنار
 (PIB)اننسبت ين 

 خارج انًحروقاث
 ...... ....... 19.5 31.9 17.2 1 0 (قبم انصذياث)انًرجغ 

 (ػايم واحذ)اختبار انحساسٍت 
 خطر انقروض

ِجّٛعاٌمشٚعاٌؼبٍِخ
اٌمشٚعاٌؼبٍِخٌضالسلطبػبد

)ٔشبؽبدسئ١غ١خ(
اٌمشٚعاٌؼبٍِخٌٍمطبعاٌؼبَ

اٌمشٚعاٌؼبٍِخٌٍمطبعاٌخبص

 

 
0 
0 

0
0

 


3
2

2
2

 


11.9
15.2


13.9
15.4

 


27.6
28.9


31.2
27.8

 


14.5
17.4


16.8
17.3

 


55
23 


14
16

 


0.5
0.2


0.1
0.1

 خطر انتركٍس
رؼضشاوجشاٌّمزشػ١ٓ

 رؼضشاوجشصالسِمزشػ١ٓ

 
4 
6

 
1 
2

 
-16.9 
-34.9

 
24.8 
16.5

 
-8.5 

-24.2

 
936 

1266

 
8.7 

11.8
 خطر انصرف

،%40أخفبعل١ّخاٌذ٠ٕبسثـ

ِمبثًوًاٌؼّالد
،%80أخفبعل١ّخاٌذ٠ٕبسثـ

ِمبثًوًاٌؼّالد

 
0 

 
0

 
1 

 
1

 
17.4 

 
16.9

 
32.0 

 
31.7

 
19.7 

 
19.3 



 
1.4 
 

0.1

 
0.0 
 

0.0

 خطر يؼذل انفائذة
200أزمبيِٛاصٞثبسرفبعإٌّذٕٝ

ٔمطخأعبط
400أزمبيِٛاصٞثبسرفبعإٌّذٕٝ

 ٔمطخأعبط

 
0 

 
0

 
0 

 
0

 
18.2 

 
19.2

 
…. 
 

….

 
…. 
 

….

 
0 

 
0

 
0 

 
0

 (يتؼذد انؼىايم)اختبار انًقاويت 
اٌغ١ٕبس٠ٛاألٚي
 اٌغ١ٕبس٠ٛاٌضبٟٔ

 
3 
0

 
0 
3

 
8.7 

14.2

 
27.6 
31.7

 
11.8 
17.1

 
137 

18

 
1.3 
0.2

Source: Rapport du FMI No. 14/161 , Op. Cit,P:20. 

، النتائج الرقمية الختبار المقاومة في النظام المصرفي الجزائري، وكانت النتائج (6) يوضح الجدول رقم 
كما ىي معروضة في الجدول، عمى كل عامل عمى حدا، وعمى مجموع العوامل مرة واحدة، وتظير في الطرف 

 العامة ليذه ةاألخر، حجم األموال الواجب تخصيصيا إلعادة رسممة البنوك المعنية في كل حالة، والمالحظ
النتائج قبل استعراضيا وتفسيرىا كما سيأتي، تدل داللة واضحة عمى ىشاشة أىم مكونات النظام المصرفي 

، من األصول والخصوم في النظام المصرفي % 90الجزائري، أال وىي البنوك العمومية التي تمتمك ما يقارب 
الجزائري، ورغم أن نتائج االختبار تدل أيضا عمى ىشاشة اكبر لمبنوك الخاصة والمؤسسات المالية، إال أن أثرىا 
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ال يبدو كبيرا عمى مجمل النظام المصرفي، بسبب ضعف حصتيا السوقية من الودائع وتوزيع القروض مثل ما 
فمم تكن ليم روابط قوية في النظام المصرفي الجزائري أو )حدث من قبل لبنك الخميفة والبنك الصناعي التجاري 

روابط قوية مع باقي بنوك الساحة، بل كانت ابرز روابطيما مع الزبائن، لكن سرعان ما انيار البنكان تم 
التشكيك في البنوك الخاصة بممكية جزائرية، وتم تزكية البنوك العمومية من طرف السمطات من خالل دور 

، عكس البنوك العمومية، والتي تعتبر ميمة بالنسبة لمنظام المصرفي (الدولة الفاعل في إنقاذىا في كل مرة
الجزائري، حيث أن أي صدمة عنيفة تشابو احد الفرضيات التي قام عمييا االختبار؛ قد تؤدي إلى نتائج كارثية، 
تؤدي إلى انييار مجمل النظام المصرفي الجزائري، إذا أخذنا بعين االعتبار عدم تدخل الدولة من خالل عمميات 

 مرة 30اإلنقاذ والتطيير، عند الضرورة، مثل ما حدث سابقا عندما وصمت ىذه البنوك العمومية إلى أكثر من 
عتبت اإلفالس منذ استقالل الجزائر، ولم يتم تصفيتيا، بل كانت تتم عمميات صب رؤوس أموال عمومية فييا 

 .بشكل شراء ديونيا المتعثرة والمعدومة من خالل سندات حكومية، كون ىذه البنوك ىي إستراتيجية لمدولة
 :المقاومة إلىتشير اختبارات :نتائج اختبارات المقاومة-4

  ىي مومية؛ المخاطر المصرفية الرئيسية، والبنوك العذاتالقروض في أن تركيز االئتمان وخصوصا 
 .  السابق(6) رقم  الجدولاضطرابا،األكثر 

 فان مؤشر– لقروض المتعثرة ل نقطة مئوية 10 قدره ركزت عمى ارتفاع- في سيناريو مخاطر االئتمان 
 تحت الحد قد سقط المؤشر (األصول٪ من إجمالي 27التي تمثل ) عموميةثالثة بنوك لرأس المال 

 ؛(ص بالتقييم الخابالتفصيل التقريرانظر ) مميئة٪ لكنيا تبقى 8  المقدر بـتنظيميالاألدنى 
  ،(خارج المحروقات٪ من الناتج المحمي اإلجمالي 0.5)  تقدر بـإن تكمفة إعادة رسممةوالدولة ىي المالك 
 ؛ في الماضيه فعل تم الميزانية، كماامتصاصيافيسيتم و
  الصناعات قطاعات نشاطات كبرى عامة في مؤسساتعمومية إلى  العمومية من البنوكقويتعرض 

 ؛ معينةات حساسيتيا لصدمات قطاعما يعني ارتفاع. البناء والتجارة، كالتحويمية
  تعثر سيناريوأي أن أي. ٪ من إجمالي القروض38 ونشكلي القطاع العام منأكبر ثالثة مقترضين  

ما  ستة بنوك، خمسة من القطاع العام، (insolvabilité) افتراضي من ىؤالء المقترضين يؤدي إلى إعسار
 . جدامرتفعىي  أن مخاطر التركيز يعني

 :(Testderésistance) نتائجاختبار المقاومة عمى كل عامل عمى حدا-5
 :أما نتائج اختبار المقاومة عمى كل عنصر عمى حدا، فكانت عمى النحو التالي

 : نتائج اختبار المقاومة عمى سحب الودائع-5-1
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 أسعار الفائدة والعمالت صدمات صدمة سيولة كبيرة، و أيمعظم البنوك ليا سيولة كافية لتحمل
السيولة لتقييم قدرة البنوك عمى عمى أجري اختبار المقاومة .  أثر محدود عمى القطاع المصرفيليااألجنبية 

 تواجو يمكن أنوأظيرت النتائج أن البنوك . ٪ يوميا لمدة خمسة أيام10 إلى 5 من ؛مواجية السحوبات اليومية
تمثل مجموع حيث .  أصول سائمة مستحقةىاتعرض ألن معظم. كبير عمى الودائع لمدة خمسة أيامىجوم

في ومجال مناورة بنوك فسحة يكون لل، 2012 في عام الخصوم قصيرة األجل٪ من 108األصول السائمة 
. حالة السحب المفاجئ أو التدىور العام لظروف التمويل

 :نتائج اختبار المقاومة عمى معدل الفائدة-5-2
نتائج اختبار فان في سيناريو مخاطر أسعار الفائدة، ف. عرضة لخطر أسعار الفائدةىي اقل البنوك 

 تحمل ألنيا ، نقطة أساس400  بـ موازية في أسعار الفائدةارتفاع تظير أنيا ليست حساسة لحركة المقاومة
.  عمى المدى الطويلةأدوات مالية قميل

 : نتائج اختبار المقاومة عمى أسعار الصرف- 5-3
النقد أمام  مفتوحة تتعرض لوضعيات ضعيفة الن البنوك ميمليا تأثير ليس صدمات سعر الصرف إن 

وأخيرا، فإن . لت غير متطورة ألن صادرات القطاع غير النفطي ما زاىي محدودةاألجنبي، واآلثار غير المباشرة 
 .االعموميةهيراتنظمن  القطاعات الصدماتالمتعددة لمختمف  ومقاومة الخاصة ىي أكثر مرونةالبنوك

 :2014 النقد الدولي لصندوقتوصيات تقرير تقييم االستقرار المالي الخاص بالجزائر -6
تباعا لعممية التقييم األخيرة الستقرار النظام المصرفي الجزائري، ونتائج اختبار المقاومة األخيرة، قد تطمع 
صندوق النقد الدولي إلى طرح توصيات في المستقبل الستدراك عالج نقاط ضعف النظام المصرفي الجزائري 
ولرفع فعاليتو ودرجة حساسية لمصدمات، وىذه التوصيات تخص عدة جيات مسؤولة مختمفة وفي مدة زمنية 

 :كما في الجدول التالي. محددة في األمد الطويل أو القصير
 (FMI2014, )توصيات تقرير تقييم االستقرار المالي الخاص بالجزائر : (7)الجدول رقم 

انتىصٍاث  انًسؤول


انًذة 


 

رذغ١ٓاٌزجبٔظاٌضِٕٟث١ٓ:االستخذاو األيثم نؼائذاث اننفط وانغاز نتطىٌر انقطاع انًانً

 .(اٌمبػذحاٌّب١ٌخاٌذم١م١خ،ٚاٌظٕبد٠كاٌغ١بد٠خ)األج١بيٌؼبئذادإٌفؾٚاٌغبص
BA/MdF MT-LT 

 BA/MdF MT-LT .اٌزم١ًٍاٌزذس٠جٌٍٟم١ٛداٌّفشٚػخػٍِٝؼبِالداٌظشفاألجٕجٟ:انرقابت ػهى انصرف

اٌغّبحٌٍّظذس٠ٓغ١شإٌفط١١ٓاٌج١غِجبششحفٟعٛقاٌظشفاألجٕجٟ،:سىق انصرف

 .ٌزذف١ضاٌز١ّٕخ،ثّبفٟرٌهاٌؼمٛدا٢جٍخ
BA CT 

.خٍكٔمضفٟاٌغ١ٌٛخا١ٌٙى١ٍخٌزغ١ًٙرٕف١زاٌغ١بعخإٌمذ٠خ:إدارة انسٍىنت BA CT 

 MdF CT-MT أجبصثشٔبِجوبًِإلطالحاٌذٛوّخ:إصالح انبنىك انًًهىكت نهذونت

اعزجذاياٌم١ٛدػٍٝاٌمشٚعاالعزٙالو١خثبٌزذاث١شاالدزشاص٠خ؛إٔشبء:انقروض االستهالكٍت

 .ِشوض٠خاٌّخبؽشاالئزّب١ٔخٌألعشٚٔظبٌَإلفالطاٌشخظٟ
BA MT 
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ِٛاطٍخ.ٌزغ١ًٙإٌغبءاٌمشٚعاٌّزؼضشح؛رذغ١ٓاإلؽبساٌؼٌٍّٟإلششاف:انرقابت انًصرفٍت

.(3)ٚثبصي(02)اٌؼًِّٓأجًرٕف١زارفبل١خثبصي
BA CT-MT 

ِشاجؼخاٌجشٔبِجاٌمبئُػٍٝاٌّغبػذاداٌذى١ِٛخ:انقروض نهًؤسساث انصغٍرة وانًتىسطت

.ٌٍّؤعغبداٌظغ١شحٚاٌّزٛعطخثّبفٟرٌهطٕبد٠كػّبْاالئزّبْاٌجضئٟ
MdF MT 

 .رغ١١شأعؼبسٚخفغإػبدحاٌزأ١ِٓاإلٌضاِٟ:انتأيٍن
Dir. 

assurance 
MT 

.رذذ٠شٔظبَاإلػغبسٌزخف١فاٌّخبؽشٚرؼض٠ضث١ئخاالئزّبْ:نظاو اإلػسار MdJ/MdF MT 

 MdJ/MdF CT-MT .رذغ١ٓاإلجشاءادٌؼّبْاعزشداداٌذ٠ْٛ:اننظاو األينً

رذذ٠ذاٌؼمٛثبدفٟاٌمبْٔٛاٌجٕبئٟف١ّب٠زؼٍكثغٛءإداسحأِٛاياٌّؤعغبد:انؼقىباث انجنائٍت

 .اٌؼ١ِّٛخِغرذم١كجٕبئٟفٟاٌزٕف١ز
MdJ CT 

رأع١ظِجٍظألٔظّخاٌذفغِغؤٌٚخػِٓشالجخٚرذذ٠شاألٔظّخٚٚػغ:نظى انًذفىػاث

.(M2)خطخٌزم١ًٍو١ّخِٓإٌمٛداٌٛسل١خف١بٌغ١ٌٛخثبٌّؼٕٝاٌٛاعغ
BA MT 

ر٠ًّٛاٌؼجضفٟا١ٌّضا١ٔخػٓؽش٠كإطذاسعٕذاداٌخضأخ:تطىٌر أسىاق رأش انًال

 .ِٚشاجؼخع١بعخاإلطذاساٌذى١ِٛخٌزؼض٠ضاٌغ١ٌٛخ
MdF LT 

 .2012فٟػبَ(COSOB)رٕف١زثشٔبِجاٌزذذ٠شاٌّٛػٛعِٓؽشف:انبىرصت
COSOB/

MdF 
LT 

: إدارة األزياث

 ًإٔشبءٔظبَد(resolution)خبصفٟدبيفشًاٌّؤعغبداٌّب١ٌخ؛

 ِزوشحرفبُ٘رذذدِجبدئإداسحاألصِبداٌّب١ٌخ؛

 ِزوشحرفبُ٘ث١ٓاٌّشبسو١ٓفٟشجىخاألِبْاٌّبٌٌٟزجبدياٌّؼٍِٛبدٚارخبراٌمشاس. 

BA/ MdF LT/CT 

رٕف١زخطخػًّاٌّمشسحِغ:(LBC/FT)ِىبفذخغغًاألِٛايِٚىبفذخر٠ًّٛاإلس٘بة

 .(GAFI)ِجّٛػخاٌزذشٌٍٞزؼبْٚاٌذٌٌٟٚـ

BA/ MdF/ 

MdJ 
CT 

 وعادة ما يعتبر التقييم  في تقييم االستقرار المالي كما سبق،أىماألساليب اختبار المقاومة من بين يعتبر
نسبيا وليس مطمقا، لكن أىم ما يمكن االستفادة منو ىو التوصيات التي تؤدي إلى تحسين األداء بكفاءة، سواءا 
كان اداءا جزئيا لمبنوك والمؤسسات المالية أو كميا لمجل النظام المصرفي في تمويل االقتصاد الوطني، وىو ما 
سنعرفو في المبحثين المواليين، حيث أن النظام المصرفي المستقر؛ ىو القادر عمى القيام بوظائفو دون انقطاع 

 .ويحقق في نفس الوقت قدرة عمى امتصاص الصدمات ومقاومة االضطرابات

 :خاتمة

إن االستجابة السريع لإلصالح المصرفي في الجزائر وفقا لمتوجيات االحترازية والتنظيمية الدولية األخيرة 
وىو ما تجسد فعال في االمرية )، (03)وخاصة فيما يتعمق بتبني مقاربة االحتراز الكمي ومقررات لجنة بازل 

؛ ينم (02-14، والنظام 01-14، والنظام 11-03 المعدلة والمتممة لقامون النقد والقرض 04-10الجديدة 
فعال عن رغبة السمطات اإلشرافية لبنك الجزائر في رفع مقاومة وصالبة النظام المصرفي الجزائري لتحقيق 

 .االستقرار المالي، ومواجية الصدمات وامتصاص االضطرابات المالية
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 بنك الجزائر فعميا اىمية تبني مقاربة أدركبعد االزمة المالية العالمية لمرىون العقارية وازمة اليونان، 
حيث ان . ، من طرف بنك التسويات الدولية2010سنة  (3)االحتراز الكمي، وذلك بعد اصدار مقررات بازل 

القناعة في ضرورة تبني مقاربة االحتراز الكمي في  (FMI, BRI)بنك الجزائر اصبح يقاسم الييئات الدولية 
-2010االشراف والتنظيم المصرفي، ويتجمى ذلك فعميا في ترسانة القوانين والتعميمات الصادرة خالل الفترة 

والذي نجد ان ، 11-03 المعدلة والمتممة لقامون النقد والقرض 04-10االمرية الجديدة ، والتمثمة في 2014
 منو، ان بنك الجزائر اصبح ممزما بتحقيق االستقرار المالي الى جانب االستقرار النقدي، حيث لم يكن 35المادة 

وىذه سابقة في الفكر المصرفي الجزائري، ولقد تم مواصمة اصدار . ىذا االلتزام موجودا في القوانين السابقة
تشريعات جديدة تتماشى وفقا ليذا الفكر المصرفي الجديد والمتمثل في االحتراز الكمي، حيث اصدر بنك الجزائر 

، والذي يتضمن تعريف وقياس ورقابة خطر السيولة، والذي اصبحت 28/11/2011، المؤرخ في 04-11النظام 
تمتزم بموجبو البنوك والمؤسسات المالية، بأجراء تقييم لوضعية سيولتيا يحاكي سيناريوىات االزمة، وضرورة ان 

تخطر بيا المجنة المصرفية الى جانب االلتزام بتحقيق معدل السيولة االدنى، وفق ما نص عميو ىذا النظام 
 .االخير

 :نتائج الدراسة

أصبح بنك الجزائر، يتوافر عمى إطار لمسياسة يتطابق مع المعايير الدولية في مجال وسائل السياسة 
، المتعمق بعمميات السياسة النقدية 2009 ماي 26 المؤرخ في 02-09النقدية، كما يشيد عمى ذلك النظام رقم 

جراءاتيا وقد قام بنك . فضلوىو ما سيساىم في متابعة ىدف االستقرار المالي في الجزائر بشكل أ. ووسائميا وا 
 باعتبارىا قاعدة لممعطيات ،2012 فيفري 20، لـ01-12رقم  من خالل النظام الجزائر بتحديث مركزية المخاطر

من طرف المشاركين والزبائن " عمى الخط"المصرح بيا من طرف البنوك والمؤسسات المالية يتم استشارتيا 
من زاوية تدعيم اإلشراف المصرفي، قام بنك  و.المقترضين، مما يسمح لمبنوك بتسيير أفضل لمخاطر القرض

، وىي السنة التي شيدت تحيين برنامج تقييم القطاع 2007الجزائر بتطوير اختبارات المقاومة اعتبارا من سنة 
تسمح اختبارات المقاومة ىذه باكتشاف . بشكل مشترك بين صندوق النقد الدولي والبنك العالمي(PESF)المالي 

تشكل ىذه االختبارات القاعدة التي عمى . نقاط الضعف في البنوك منفردة وفي النظام المصرفي في مجممو
وقد قام بنك الجزائر بتطوير وسائل الرقابة .(Early warning)أساسيا يتم وضع مؤشرات اإلنذار المبكر 

ويتعمق األمر بالمؤشرات . االحترازية الشاممة في شكل متابعة لمبنوك بواسطة مؤشرات صالبة النظام المصرفي
، وطبيعة القروض الموزعة، (نسبة المالءة)التي تمس مستوى األموال الخاصة  (11)الموجزة اإلحدى عشر 

فضال عن مجموع  (نسبة شاممة)كما تم إدماج نسبة السيولة أيضا . وتصنيفيا، ومستوى المؤونات المشكمة ليا
 المتضمن ،16/02/2014ـ، الصادر في 01-14 وفقا لمنظام .مؤشرات مردودية البنوك العمومية والخاصة
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المتعمق ، 16/02/2014 ، الصادر في02-14والنظام .نسب المالءة المطبقة عمى البنوك والمؤسسات المالية
الذي أصبح من خالليما بنك الجزائر يتبنى صراحة فيذين النظامين االخيرين. بالمخاطر الكبرى وبالمساىمات

 .وفعميا مقاربة االحتراز الكمي في اإلشراف والرقابة عمى النظام المالي ومكوناتو
 :المراجع

                                                 
1
Sarah P. WOO, Micro-Prudence, Macro-Risk,New York University School of Law, 5th Annual Conference on 

Empirical Legal Studies Paper, 2011, PP:2-3. Electronic copy available at: http://ssrn.com/abstract=1639606, Vu le: 

10/11/2012.  
2

. ٚاٌمشعببٌٕمذ، اٌّخؼٍك 11-03اٌّؼذي ٚاٌّخُّ ٌألِش .2010 أٚث 26 اٌّؤسخ فٟ .04-10األِش97ِٓٚفمبألدىبَاٌّبدح

 .2010 سبخّبش 01، اٌصبدسة فٟ 50اٌجش٠ذة اٌشس١ّت، اٌؼذد 
3

.01-14اٌّبدحاٌضب١ٔخ،ِٓإٌظبَ
4

 ٠خضّٓ ٔسب اٌّالءة اٌّطبمت ػٍٝ اٌبٕٛن ٚاٌّؤسسبث اٌّب١ٌت؛.16/02/2014اٌظبدسفٟ.01-14اٌّبدحاٌضبٌضخ،ِٓإٌظبَ
5

.01-14ِٓإٌظبَ(5)اٌّبدحاٌخبِغخ
6

.01-14ِٓإٌظبَ(7)اٌّبدحاٌغبثؼخ
7

.، اٌّخؼٍك ببٌشلببت اٌذاخ١ٍت ػٍٝ اٌبٕٛن ٚاٌّؤسسبث اٌّب١ٌت28/11/2011اٌّؤسخ فٟ . 08-11، ِٓ إٌظبَ 2 اٌّبدة 
8

 .01-14،ِٓإٌظب13َاٌّبدح
9

.01-14،ِٓإٌظب14َاٌّبدح

 .رٕم١ؾعزبٔذاسأٔذثٛسأِٚب٠ؼبدٌٗ(*)
10

 .01-14،ِٓإٌظب14َساجغاٌششٚؽفٟاٌّبدح
11

 .01-14،ِٓإٌظب14َساجغاٌششٚؽفٟاٌّبدح
12

 .01-14،ِٓإٌظب14َساجغاٌّىٛٔبدفٟاٌّبدح
13

 .01-14،ِٓإٌظب14َساجغاٌم١ُٚع١ٌٛزٙبفٟاٌّبدح
14

.01-14،ِٓإٌظب15َاٌّبدح
15

 .01-14،ِٓإٌظب31َاٌّبدح
16

 . اٌّخؼٍك ببٌّخبطش اٌىبشٜ ٚببٌّسبّ٘بث.16/02/2014اٌظبدسفٟ.02-14ِٓإٌظبَ(4)اٌشابؼتاٌّبدح


ِجّٛعاٌّخبؽشاٌز٠ٟزؼشعٌٙبثٕهأِٚؤعغخِب١ٌخثخظٛصٔفظاٌّغزف١ذجشاءػ١ٍّبرٗاٌز٠ٟزؼذٜ:٠ؼٕٟوًخطشوج١ش

.ِٓاألِٛاياٌخبطخٌٍجٕهأٚاٌّؤعغخاٌّب١ٌخاٌّؼ١ٕخ%10ِجٍغٙب

ٔفظاٌّغزف١ذ،ُ٘األشخبصاٌطج١ؼ١ْٛأٚاٌّؼ٠ْٕٛٛٚاألشخبصرٚٚاٌظٍخاٌز٠ٓ٠زؼشعاٌجٕهأٚاٌّؤعغخاٌّب١ٌخ٠ٚؼٕٟ 

.02-14ِٓإٌظبَ(2)اٌضب١ٔخدغتاٌّبدح.ثشأُٔٙ
17

.02-14، ِٓ إٌظبَ 16،17، 14،15 حسب اٌّٛاد 
18

.01-14، ِٓ إٌظبَ 20 اٌّبدة 
19

.01-14، ِٓ إٌظبَ 21اٌّبدة 
20

.08-11، ِٓ إٌظبَ 2اٌّبدة 
21

.01-14،، ِٓ إٌظبَ 23 22ٚ ٚفمب ٌٍّٛاد 
22

.01-14، ِٓ إٌظبَ 24اٌّبدة 
23

.01-14، ِٓ إٌظبَ 25اٌّبدة 
24

.01-14، ِٓ إٌظبَ 26 اٌّبدة 
25

.01-14، ِٓ إٌظبَ 27 اٌّبدة 
26

.08-11، ِٓ إٌظبَ 2 اٌّبدة 
27

.،اٌّزؼّٕخٌٍمٛاػذاٌّزؼٍمخثٛػؼ١بداٌظشف26/12/1995اٌّؤسخخف78ٟ-95اٌزؼ١ٍّخسلُ، ِٓ (2) اٌثب١ٔت اٌّبدح
28

.04-11إٌظبَسلُ
29

.04-11سلُ، ِٓ إٌظبَ (1) اٌّبدة األٚي 
30

.04-11سلُ، ِٓ إٌظبَ (2) اٌّبدة اٌثب١ٔت 
31

.04-11سلُ، ِٓ إٌظبَ (3) اٌّبدة اٌثب١ٔت 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1639606##
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1639606##
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1639606##
http://ssrn.com/abstract=1639606
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32

.04-11سلُ، ِٓ إٌظبَ (4) اٌّبدة اٌثب١ٔت 
33

.02-14، ِٓ إٌظبَ 19 اٌّبدة 
34

.02-14، ِٓ إٌظبَ 20 اٌّبدة 
35

.84:، ص ِشجغ سبك روشٖ ػبذ اٌّج١ذ لذٞ،
36

.10-90، ِٓ اٌمبْٔٛ سلُ 93 اٌّبدة 


 (ratio prêt/valeur plafonné à 70 % et ratio dette/revenu à 40 %), 

BRI:ٟ٘ ِب١ٌخد١ٌٚخرأعغذؽجمبٌؼمذ١٘ئت (LA HAYE) ِٟٓحٙبِمش٘بثبصيثغ٠ٛغشا،٠زىِْٛجٍظإداس1930فٟجبٔف

دٚي6أؼّذ2003دٚيِٓ٘زٖاٌّجّٛػخ،ٚفٟعٕخ10دىبَاٌجٕٛناٌّشوض٠خٌٍذٚياٌؼششح،إػبفخإٌٝإداس١٠ِٓؼ١ٕ١ِٓٓ

.ا١ٌٙئتِٓث١ُٕٙاٌجضائشإٌٝ٘زٖ
37

.(103)،ص2007،اٌزطٛسااللزظبدٞٚإٌمذٌٍٞجضائش،ثٕهاٌجضائش،أوزٛثش2006اٌزمش٠شاٌغٕٛٞ-
38

 Bank of Alegria, rapport 2010 évolution économique et monétaire en Algérie,juillet 2011, P :81. 
39

Bank of Alegria, rapport 2010, Op Cit,P :92. 
40

دّٛدثٓطٕجٛس،ثذٛسفِٟمشسادٌجٕخثبصياٌجذ٠ذحٚأثؼبد٘بثبٌٕغجخٌٍظٕبػخاٌّظشف١خاٌؼشث١خ،إرذبداٌّظبسفاٌؼشث١خ

.132: ،ص2003
41

.280:،صاٌشابغاٌخبصثّؼبِالداٌزشج١خثبألطٛي،اٌفظً(2)أظشاٌجذٚيسلُ
42

Rapports de la Banque d’Algerie. 


 Evaluation de la stabilité du système financier algérien, Rapport du FMI No. 14/161,2014. 


Un choc pétrolieravec une baisse prévue des cours du pétrole de 25 dollars (le prix du baril 

tombant ainsi à environ 80 dollars). Ce scénario se traduirait par une hausse de 10 points de 

pourcentage des prêts improductifs. 


 BA : Banque d’Algérie. MdF : Ministère De Finance. COSOB:Comité D’organisation Et 

Surveillance Des Opération De La Bource .MdJ : Ministère De La Justice.  


 CT – court terme: jusqu’à un an; MT – moyen terme : 1–3 ans ; LT – long terme : plus de trois 

ans. 
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 االستقرار المالي والدور الجديد لمبنوك المركزية

 بن عمي عبد الغاني. د صديقي مميكة                  د.أ
 1باتنة                      جامعة  3الجزائر جامعة 

 

 :الممخص

 قاد صانعي السياسات 2008-2007تحدد ىذه الورقة دور البنوك المركزية في االستقرار المالي ، بعد األزمة المالية العالمية 
حيث أضافت البنوك المركزية . في جميع أنحاء العالم ، بما في ذلك البنوك المركزية ، إلعادة تركيز جيودىم لتعزيز االستقرار المالي

مسئوليات استقرار مالي أخرى ، بما في ذلك التنظيم الحصيف عمى مستوى االقتصاد الكمي والحصافة ، إلى أدوارىا في السياسة النقدية 
 .التقميدية

Abstract 

This paper sets out the role of banks central in financial stability, following the global financial 
crisis 2007-2008 has led policy makers around the world, including central banks, to refocus their 
efforts to promote financial stability, Where central banks have added other financial stability 
responsibilities, including macro-prudential and micro-prudential regulation to their conventional 
monetary policy roles. 

 :تمهيد

في مختمف اقتصاديات الدول سواء كانت متقدمة أو ناشئة شيد االقتصاد العالمي اختالالت وأزمات مالية 
، ضعف سياسات االقتصاد الكمي، 2008برزت األزمة المالية العالمية وأحتى االقتصاديات المفتوحة نسبيا لم تسمم، 

خفاق تنظيمات السوق التي ساىمت في تراكم المخاطر النظامية  بأن العالم أصبح مرتبطا ىذه األزمةكشفت و .وا 
، خصوصا الدول سواء كانت متقدمة أو ناشئة حتى الدول الناميةبسمسمة من األزمات المالية التي تعصف باقتصاديات 

 بانتقال الصدمات وقت حدوثيا، وأصبح من عجمتمع االندماج المتزايد لألسواق وتطور تكنولوجيا المعمومات التي 
وخاصة وأن ىذه األزمة تختمف عن سابقاتيا من األزمات الكثيرة التي  .الصعب تحديد مدى انتقاليا ومتى تتوقف آثارىا

أظيرت حدود التدخل الحكومي باستخدام السياسة المالية العامة وتفاوت السياسات مر بيا االقتصاد العالمي، حيث 
بين االقتصاديات المتقدمة، واختمفت آراء صناع السياسات بين تشديد أو توسيع السياسة المالية العامة، حيث ارتفعت 

 .الديون لمستويات عالية بدرجة تقيد مجال تحرك السياسة المالية
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وكنتيجة لمعولمة أصبحت االقتصاديات المتقدمة والناشئة حتى النامية أكثر عرضة لمصدمات الخارجية، إذ 
ولقد ألقت . أوجد تزايد انفتاحيا أمام التدفقات التجارية والمالية قنوات أوسع النتقال تداعيات الصدمات عبر البمدان

العولمة عبئا أكبر عمى السياسة النقدية، وصار من الصعب عمى البنوك المركزية استخدام أدوات السياسة النقدية 
لتحقيق االستقرار النقدي إلى جانب ثبات سعر الصرف، فاالنفتاح عمى أسواق رأس المال العالمية وتحرير الكامل 

أىمية - البنوك المركزية–لحركة رؤوس األموال كان يقيد من عمل السياسة النقدية، ورغم ذالك اكتسبت ىذه األخيرة 
 .بالغة ضمن سياسات االقتصاد الكمي إذ كانت خط الدفاع األول ضد الصدمات الخارجية

إال أن تكرار األزمات المالية في مختمف االقتصاديات، كانت بمثابة جرس إنذار لصناع السياسات في إعادة 
التفكير في دور ىذه البنوك المركزية؛ مما دفعيا إلى أن تولي اىتماما أكبر لالستقرار المالي كيدف آخر لمبنوك 

وأصبحت أىداف . المركزية، ومن ثم فقد بدأ االستقرار المالي يكتسب أىمية متزايدة ضمن أىداف البنوك المركزية
القدرة الكاممة ومع عدم . البنوك المركزية تجمع بين االستقرار المالي واالستقرار النقدي، رغم وجود إشكالية المفاضمة

عمى استخدام أدوات السياسة النقدية يعتبر أحد نتائج العولمة والتحرير المالي قبل أن يكون كنتيجة لالزمات المالية 
فالتحرير الكامل لحركة رؤوس األموال ال يمكن أن يتحقق في نفس الوقت مع ثبات سعر الصرف واستقاللية السياسة 

 .النقدية كما أن االنفتاح عمى أسواق رأس المال العالمية يقمل من مجاالت العمل الممكنة لمسياسة النقدية
 :  التي نحاول اإلجابة عمييا، عمى النحو التاليإشكالية البحثوعميو وعند ىذا المستوى تتبمور 

 ما هو دور البنوك المركزية في ظل عدم االستقرار المالي

 :ولالجابة عمى ىذه االشكالية تتمحور ىذه البحثية في ثالث محاور ىي
 نشأة وتطور ميام البنوك المركزية: أوال

 اإلطار المفاىيمي لالستقرار المالي: ثانيا

 دور البنوك المركزية في تحقيق االستقرار المالي: ثالثا
  نشأة وتطور مهام البنوك المركزية:أوال

باعتبار البنك المركزي مؤسسة غير ربحية تتربع عمى قمة النظام المصرفي غير أن ظيورىا كان بعد ظيور 
البنوك التجارية والتي كانت صاحبة اإلصدار النقدي، ومع توسع النشاط االقتصادي وحاجة النظام المصرفي لمؤسسة 

غير أن المتتبع لنشأة البنوك المركزية يجد أنيا وجدت من -تشرف عمى عمل ىذه البنوك، ظيرت البنوك المركزية، 
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ومن ىنا كانت أول وظيفة وجدت ليا البنوك المركزية ىي - أجل تمويل الحروب في أغمب الدول ذات المنشأ األول
 .التحكم في عرض النقود، وتعددت تسميات البنك بتعدد صالحياتو فيو بنك اإلصدار، بنك البنوك وبنك الدولة

البنوك المركزية في ادراة السياسة تطور الفكر االقتصادي وتطور األحداث االقتصادية ظيرت أىمية ومع 
النقدية وتوسعت صالحياتيا، فقبل الحربين العالميتين األولى والثانية؛ كانت المرجعية االقتصادية لمبنوك المركزية 

 لمسياسة  األداة الوحيدةأداة التدخل في السيولة في فترة ما بين الحربين العالميتينوكانت آنذاك ىي نظام قاعدة الذىب، 
 المستخدمة لتحقيق االستقرار والتأثير عمى مستوى النشاط االقتصادي ومكافحة التضخم واالنكماش، إال أن النقدية

حدوث األزمة االقتصادية التي سادت في تمك الفترة وما خمفتو من آثار وخيمة عمى اقتصاديات العالم اثبت عدم قدرة 
 1.السياسة النقدية وحدىا آنذاك لمخروج منيا، وأصبح ينظر إلييا عمى أنيا عاجزة عن تقديم الحمول في تمك الفترة 

وبعد الحرب العالمية الثانية وحتى سبعينات القرن العشرين، وكما أيد كينز ما يطمق عميو سياسات المالية 
العامة المضادة لالتجاىات الدورية التي تعمل ضد اتجاه الدورة االقتصادية، فعمى سبيل المثال، يؤيد خبراء االقتصاد 
الكنزي اإلنفاق بالعجز عمى مشاريع البنية التحتية كثيفة العمالة لتحفيز التوظيف وتحقيق االستقرار في األجور خالل 

ويتم رفع الضرائب لتيدئة االقتصاد وكبح التضخم عندما يكون ىناك نمو كبير في جانب . فترات اليبوط االقتصادي
  2 .أما عمل البنوك المركزية فقد اقتصر عمى أداة سعر الفائدة لتشجيع االستثمار لتحفيز االقتصاد. الطمب

وكان من أىم النتائج التي تمخضت عنيا النظرية الكينزية، تركيز التحميل االقتصادي والسياسات االقتصادية 
عمى قضية البطالة والتوظف، فكان موضوع بحث االقتصادي فيميبس في منحناه الشيير، حيث يعبر منحنى فيميبس 

 .عن العالقة التبادلية العكسية بين البطالة والتضخم

غير أن النظرية الكنزية لم توفر استجابة مالئمة لما عرف بالركود التضخمي الذي عرفتو أغمب االقتصاديات 
، قيد االحتياطي الفيدرالي 1979ففي عام . حيث طرح فريدمان وغيره من أتباع المدرسة النقدية آراء مقنعةالمتقدمة، 

فتراجع التضخم بصورة ىائمة، بالرغم من أن . لترويض التضخم ونجح في ذلك (وفقا لقاعدة فريدمان)المعروض النقدي 
فعندما كانت بريطانيا قد تحممت . وحققت المدرسة النقدية انتصارا آخر في بريطانيا. التكمفة كانت حدوث ركود كبير

 مبادئ المدرسة النقدية كسالح في مواجية ارتفاع األسعار عدة سنوات من التضخم الحاد، نفذت مارجريت تاتشر
انت الفترة  وبينما ك1983.3بحمول عام % 5ونجحت في خفض معدل التضخم بمقدار النصف ليصل إلى أقل من 

                                                           
1
 BOYER Robert et autres, „les crises financières‟ ،les rapports du conseil d‟analyse économique  Edition La 

Documentation française , Paris ، 2004 . p 174  
 .54: ص، 2014 سبتمبر ما هو االقتصاد الكنزي، مجلة التموٌل والتنمٌة،:  ثورت جهان وآخرون2
  (1990-1979)رئيسة وزراء بريطانيا : مارجريت تاتشر 
 .39:  ص2014 مارس مجلة التموٌل والتنمٌة، ،ما هً المدرسة النقدٌة:  ثورت جهان، كرٌس باباجوجرجٌو3
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فقد كان الركود التضخمي في ىذه الفترة قد أضعف من مقاربة  قمة عصر النقدويين، 1982 إلى 1979الممتدة من 
 .منحنى فيميبس

 مراحل تطور السياسة النقدية : 1الجدول رقم 

الثالثين سنة مجيدة  ما بين الحرب العالميتين الفترة
1945-1975 

العشرين سنة العجاف 
 X197-X199 (المؤلمة)

التحميل االستشرافي في عصر 
 العولمة المالية

 laisser faireدعو يعمل  تطبيق
1929 

عادة  سياسة تنشيط وا 
تنشيط حسب وضع 
 االقتصاد الكمي

صورة محافظي البنوك 
 المركزية المحافظ

 إعادة نشاط إطار المالية

 المقاصة ما بين البنوك - األىداف
 الدفاع عن سعر الصرف -

أمثمية التوليفة 
 البطالة/التضخم

إزالة التضخم ثم االستقرار 
 النقدي

تثبيت المتغيرات المالية في إطار 
 ىدف التضخم

 التدخل في السيولة- أدوات السياسة النقدية
 السياسة المزدوجة

 le policy mix 

ىدف كمي لـ  -
M1,M2…M7 

 استيداف التضخم -

 سعر الفائدة -
االتصال تجاه االعوان  -

 .االقتصاديين وأعوان المالية

 حيادية النقود نظرية السياسة النقدية
النظرية الكنزية عمل 

 تقديري

 اقتصاد الكالسيك الجديد -
االعالن عن قاعدة  -

 .لمسياسة النقدية

 العمل عمى التوقعات -
المحافظة عمى سيولة األسواق  -

 .المالية

التفسير االجتماعي 
 السياسي

 نسبية استقاللية المالية
دعم محافظي البنوك 
المركزية اتفاق 

 األجراء/الصناعيين

دعم محافظي البنوك 
المركزية اتحاد 

 الماليين/المقاولين

محافظ البنوك عضو في مجتمع 
 عالم المال

 Le NAIRU عالقة فيميبس نظام قاعدة الذىب المرجعية االقتصادية 
الفرق بين سعر الفائدة الطبيعي 

 .وسعر الفائدة النقدي

Source : BOYER Robert et autres, „les crises financières‟ ،les rapports du conseil d‟analyse économique  

Edition La Documentation française , Paris ، 2004 . p 174  

احتدم الجدل بين أنصار كل من السياسة المالية والسياسة النقدية خاصة بعد وفي عصر العولمة المالية، 
، وفي ىذه ظيور نواقص كل منيا، فأصبح كل فريق يعتقد أن سياستو ىي التي يمكنيا أن تحقق االستقرار االقتصادي

جراءات ءالنقدويون ىجوىم عمى السياسة المالية نظرا لما تتميز بو من بطالمرحمة صب    ولكونيا تحتاج إلى ترتيبات وا 
 2008-2007 وقد تسببت االزمة المالية العالمية 4،تشريعية وىذا يستغرق وقتا طويال لمعالجة االختالالت االقتصادية

                                                           
 .39: ، صمرجع سابق:  ثورت جهان، كرٌس باباجوجرجٌو4



                                                                          جامعة املدية                                                        

 ،انعكاسات ثكيف املؤسسات املالية مع مؤشرات املالءة على الاستقرار املالي في الجزائر:   حو امللتقى العلمي الدولي الخامس

  2018 أكتحبر 24/25يحمي 

493 
 

E-mail :Col.isstf@univ-medea.dz     

Site :  www.univ-medea.dz/ar/ldld  

 المدية-كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير

Tel/Fax : 00213.25.78.52.96 

 

في إحياء الفكر الكنزي، والذي كان ىو األساس النظري لمسياسات االقتصادية التي استخدمتيا حكومات عديدة في 
 5.مواجية األزمة

 اإلطار المفاهيمي لالستقرار المالي: ثانيا

قبل دراسة دور البنوك المركزية في تحقيق االستقرار المالي، نستكشف اإلطار المفاىيمي لالستقرار المالي، 
بالرغم من االىتمام المتزايد في قضايا االستقرار المالي بعد أزمة جنوب شرق آسيا لقرابة عقدين من الزمن، إال أنو لم 

 . يتم االتفاق بعد عمى إطار عممي لالستقرار المالي ومعتمد لجميع الدول
 :تعريف االستقرار المالي .1

تشير األدبيات إلى ظيور اتجاىين مختمفي النظرة لالستقرار المالي حيث ركز اتجاه عمى تعريف االستقرار 
وفي ما يمي سوف نتطرق - أي تعريف عدم االستقرار المالي- المالي، أما االتجاه الثاني فقد ركز عمى تعريف نقيضو 

 6: االتجاىين منإلى تعاريف االستقرار المالي لكل
 : (Bank of England)بنك إنجلترا 

7
 من الحفاظ عمى االستقرار المالي ىو الحفاظ عمى الوظائف الثالثة اليدف" 

 :النظام المالي في اقتصادنابيا التي يقوم األساسية 

 فير اآللية الرئيسية لدفع ثمن السمع والخدمات واألصول المالية؛تو -
 بين المدخرين والمقترضين، وتوجيو المدخرات نحو االستثمار، عن طريق أدوات الدين وحقوق الوساطة -

 . الممكية
 ". التشتيتلتأمين ضد مخاطرا -

Deutsche Bundes bank:
 8

 

حالة التوازن التي يتمكن بمؤادىا النظام "ويتمثل االستقرار المالي من وجية نظر البنك المركزي األلماني ىو 
المالي من القيام بوظائفو االقتصادية األساسية والتي تتمثل في تخصيص الموارد االقتصادية وموازنة المخاطر وتسوية 

                                                           
5
 .54: ص، 2014 سبتمبر ما هو االقتصاد الكنزي، مجلة التموٌل والتنمٌة،: ثورت جهان وآخرون  

  بعنوان Paweł Smaga لـ :دراسةو  Defining financial stability بعنوان غاري شيناسيورقة عمل  لـ من منقولةأغلب التعارٌف المدرجة هنا هً   6

Assessing Involvement of Central Banks in Financial Stability.  
7 Pawel smaga, assessing involvement of central banks in financial stability, may 23, 2013   POLICY PAPER CENTER FOR 

FINANCIAL STABILITY, p: 64. 
8
 :نقال عن. 16: ، ص2015االطار العام لالستقرار المالً،أوراق عمل صندوق النقد العربً، :  احمد شفٌق الشاذلً 

Deutsche Bundesbank (2003), “Report on the Stability of the German Financial System,” Monthly Report, Frankfurt, 

December.  
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المدفوعات بالكفاءة الالزمة، والقدرة عمى االستمرار في أداء ىذه الوظائف بصورة مناسبة حتى مع وجود بعض 
 "الصدمات أو األزمات أو الحاالت التي تستمزم تغييرات ىيكمية كبيرة

 

Tommaso Padoa-Schioppa

 (European Central Bank):

9
 

دون أن  الصدمات (مقاومة)تحمل  عمى قادر المالي حالة التي يكون فييا النظامال [ىو المالي االستقرار" ...[
 في المدفوعات ومعالجة االستثمار لفرص المدخرات تضعف من تخصيص التي التراكمية، لمعمميات تكون ىناك آثار

 .االقتصاد
 الوسطاء جميع من يتكون [الذي] ... المالي النظام لتحديد صمة يشير أو يطرح عدة أسئمة ذات وىذا التعريف"
 واألحكام المالي، لمنشاط الداعمة التحتية والبنية التسوية ودوائر والمدفوعات واألسواق المنظمة وغير الرسمية، الماليين،
 توجيو فييا يتم التي الطرق عن كاممة بنشر صورة يسمح كما أنو. الرقابية واإلشرافية والييئات والتنظيمية، القانونية
 وتسييل االقتصاديين، األعوان بين المخاطر وتقاسم ومعالجتيا، المعمومات ونشر االستثمار، فرص نحو المدخرات
 " .االقتصاد في المدفوعات

International monetary fund :  

ويعنى كذلك باالستقرار المالي مدى قدرة القطاع المالي عمى امتصاص أثر الصدمات االقتصادية الخارجية 
وعمى الرغم من صعوبة االتفاق عمى مفيوم واحد لالستقرار . والحد من تداعياتيا عمى مكونات القطاع المالي الرئيسية

المالي نتيجة اختالف اليياكل االقتصادية، إال أن المفيوم األكثر شيوعا في العالم حاليا يكُمُن في التوصل إلى الحالة 
 10 .التي يستطيع فييا القطاع المالي استيعاب وتخفيف حدة الضغوط عمى مؤسساتو من جراء األزمات االقتصادية
Roger Ferguson (Board of Governors of the U.S. Federal Reserve System):

11
 

 نظره، وجية من. المالي االستقرار عدم: نقيضو تعريف خالل من المالي االستقرار لتعريف المفيد من ويبدو"
 فشل فكرة عمى ينطوي األخرى والسمطات المركزية لبعض البنوك المالي االستقرار عدم من فائدة األكثر المفيوم فإن

 المالي االستقرار عدم  ويتميز.الحقيقي االقتصادي النشاط عمى تؤثر أن يمكن التي الخارجية العوامل أو السوق
 (2)بشكل قوي عن األساسيات؛  األساسية أسعار األصول المالية انحراف بعض (1) :الثالثة وىي األساسية بالمعايير

                                                           
  Tommaso Padoa-Schioppa (1940-2010) : ىو اقتصادي إيطالي، عضو في المجمس التنفيذي لمبنك المركزي األوروبي، وىو أحد األعضاء

 .المؤسسين لمعممة األوروبية
9
 Padoa-Schioppa, Tomasso, 2003, “Central Banks and Financial Stability: Exploring the Land In Between,” in The 

Transformation of the European Financial System, ed. by Vitor Gaspar and others (Frankfurt: European Central Bank), 

pp. 269–310.  
 

10
 ، على الموقع2010التقرٌر االقتصادي العربً الموحد :  صندوق العربً لإلنماء االقتصادي واالجتماعً

 http://www.arabfund.org/Data/site1/pdf/jaer/jaer2010/8.pdf       12/07/2018  تارٌخ االطالع 
11

 Ferguson, Roger, 2002, “Should Financial Stability Be An Explicit Central Bank Objective?” (Washington: Federal Reserve 

Board). 

http://www.arabfund.org/Data/site1/pdf/jaer/jaer2010/8.pdf
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 اإلنفاق انحراف (3) لذلك ونتيجة دوليا؛ وربما محميا االئتمان وقمة توافر االسواق المالية بشكل ممحوظ، أو تشوه أداء/و
 ."إنتاج عمى االقتصاد قدرة عن -تحت أو فوق إما- الكمي

Banque de France :  

فييا مختمف كنة ىو الحالة التي تكون  تعاريفو الممومن أبرز. االستقرار المالي معقد في حد ذاتوعدم "
ال –وتسوية األوراق المالية والمؤسسات المالية  مقاصةالأسواق رأس المال، البنية التحتية ، - مكونات النظام المالي 

.  12" مقاومة لمصدمات المحتممةة في حين جعل جميع السمعسالسبتعمل 
من خالل عرض لتعاريف االستقرار المالي وعدم االستقرار المالي؛ نجد أن من تطرقوا إلى تعريف االستقرار 

 في حين أن ،(أي استقرار النظام المالي بكل أجزائو) المالي اقتصروا فقط عمى التأثيرات التي تكون عمى النظام المالي
الجزء المتبقي من التعاريف التي استعرضنا فيو عدم االستقرار المالي، قد أبرز فيو الباحثون أن االضطرابات التي 

أغمب كما نجد أن . تصيب النظام المالي تؤثر ال محالة عمى االقتصاد ككل بفعل العدوى أو انتشار اآلثار السمبية
تعاريف عدم االستقرار المالي من طرف االقتصاديين كانت عبارة عن تعاريف آلثاره وآثار عدوى األزمات المالية، 

 مؤشر عمى ىشاشة وسوء فعدم االستقرار المالي. وبالتالي يمكن من خالل تمك التعاريف ربطو بتعريف األزمة المالية
 كما أنو ىناك من االقتصاديين من اقتصر عمى تعريف عدم االستقرار المالي بالرجوع إلى آثاره .أداء النظام المالي

 .أبسط وأقصر تعريف لالستقرار المالي ىو تجنب وقوع األزمات الماليةو
  االستقرار المالي أهمية .2

خسارة في الناتج  أوال؛ 13:يعود أىمية التركيز عمى ىدف االستقرار المالي إلى أن عدم االستقرار المالي يتضمن
؛ انخفاض حجم التجارة الدولية، حيث يرتبط عدم ثانيا. الحقيقي، تزداد كمما زاد المدى الزمني لعدم االستقرار المالي

؛ انكماش في الطمب الكمي نتيجة التقمب الدولي ثالثا. االستقرار المالي بانخفاض الدخول والعوائد فيقل الطمب الخارجي
؛ انييار أسواق األصول خامسا. ؛ تقمب سعر الصرف وانييار قيمة العممة الوطنيةرابعا. لمنشاط االقتصادي الحقيقي

فالس كل أو بعض المؤسسات المالية ؛ تزايد في المديونية سادسا. المالية نتيجة انخفاض عوائد األصول المالية وا 
 . الخارجية نتيجة وضع خطط لعالج عدم االستقرار المالي

 14:يمكن إدراك أىمية االستقرار المالي من خالل ما يميو
فقد أشار تقرير منتدى . أن االضطرابات المالية تقف عمى رأس المخاطر التي تيدد استقرار االقتصاد العالمي .1

 أن النظم المالية المضطربة 2008 وحمل عنوان المخاطر العالمية 2008االقتصاد العالمي الذي صدر في جانفي 
                                                           
12

 Pawel samaga, ibid, p: 61. 
13

 .9: ، ص2011، 12دراسة تطبيقية عمى االقتصاد المصري، مجمة النيضة، العدد : السياسة النقدية المثمى لتحقيق االستقرار المالي: منال عفان   
. ، بتصرف114- 110:  ص ص،2 ع21م،االقتصاد االسالمي: مجمة جامعة الممك عبد العزيزالبنوك االسالمية واالستقرار المالي، :  أحمد ميدي بموافي14
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، تمثل تحديا كبيرا يؤثر عمى استقرار 2007وخاصة أزمة الرىن العقاري التي تفاقمت في أمريكا في منتصف وأواخر 
ىذا فقد طالب التقرير بزيادة التدخل في أسواق المال لتقميل حدة المخاطر وتحسين حوكمة النظام وب. العالمياالقتصاد 

وأكد التقرير عمى أن التركيز المتزايد عمى األسواق المالية . المالي العالمي من خالل شبكة مسؤولين إلدارة المخاطر
 قد يدفعان الحكومات والشركات إلى تجاىل المخاطر األقل 2008المضطربة والتوترات السياسية المتفاقمة في عام 

إلحاحا مثل التغيرات المناخية، وىذا من شأنو أن يزيد في صعوبة التعامل مستقبال مع ىذه القضايا الحرجة بعيدة 
 .المدى
غياب االستقرار المالي يؤثر عمى النمو االقتصادي ، ففي ظل تداعيات أزمة الرىن العقاري التي انطمقت  .2

 بالمائة سنة 3,5، انخفض معدل النمو في الواليات المتحدة إلى غاية  من الدولشرارتيا من أمريكا وامتدت إلى غيرىا
2009. 
 ،مستوى العالميالانتشار االضطرابات المالية عمى نطاق واسع عمى مستوى االقتصاد المحمي وعمى  .3

فاالىتزازات المالية تحدث تأثيرا متزايدا عمى كل من قنوات االئتمان المصرفية وغير المصرفية في االقتصاديات 
 دولة من 130ن إوحسب دراسة قام بيا صندوق النقد الدولي وجد أنو منذ الثمانينيات من القرن الماضي ف. المتقدمة
 دولة عضو في الصندوق تعاني من اضطرابات مالية مرتبطة بأسواق المال، وأن الوضع ازداد بعد األزمة 180أصل 

 كما أن انتشار ىذه االضطرابات يبين ، القرن الماضيمنات يالتي أصابت دول جنوب شرق آسيا في أواخر التسعين
 .  أزمة الرىن العقاريعكستومدى ىشاشة النظام المالي القائم، وىذا ما 

نتائج االضطرابات المالية كارثية عمى جميع األصعدة االقتصادية والسياسية واالجتماعية وممتدة لسنوات بعد  .4
 وتبين نماذج من أمثمة كثيرة ممتدة عبر تاريخ طويل لم تتعد فييا دورة حدوثيا الواحدة تمو األخرى أكثر من .حدوثيا

عشر سنوات كما يذكر مؤرخ ومحمل األزمات المالية كيندلبرجر وغيره مثل االقتصادي األمريكي الشيير ىيمان 
 الذي توصل إلى نتيجة مفادىا أننا نحاول تحقيق االستقرار لنظام ىش بطبيعتو، غير hyman minsky مينسكي

ونتيجة لما سبق ذكره وغيره من آثار لالضطرابات المالية، فقد أصبح أمر تحقيق  .مستقر ومعرض لألزمات المالية
 أعمال واجتماعات الجيات المعنية تطرح ضمناالستقرار المالي يحتل مركز الصدارة ضمن االىتمامات الرئيسية التي 

 فال يكاد يخمو اجتماع ميم لقادة الدول الثماني أو غيرىا، ومن المبادرات ،من أفراد ومؤسسات عمى المستوى العالمي
إنشاء و ،1999 إنشاء معيد خاص باالستقرار المالي من قبل بنك التسويات الدولية ولجنة بازل عام :التي يمكن ذكرىا

استحداث خارطة ، و من قبل ست وعشرين سمطة مالية محمية وعالمية1999منتدى خاص باالستقرار المالي في أفريل 
 أصبح يصدر تقريرا دوريا مرتين ه يحاول من خالليا التنبؤ باألزمات قبل وقوعيا، كما أنصندوق النقد الدوليمن قبل 

 .اول من خاللو رصد التوترات المالية الحتوائيا والحد من انتشارىافي السنة يح
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 (2011-1995)البنوك المركزية التي تنشر تقارير االستقرار المالي  عدد: 1شكل رقم 

 
Source: Martin Čihák et al, Financial Stability Reports: What Are They Good For? December 2011, p: 8. 

at Site: http://blogs.worldbank.org/allaboutfinance/files/allaboutfinance/financial_stability_reports--martin_cihak.pdf 

يمكن أن يكون لتقرير االستقرار المالي تأثير إيجابي عمى ضبط السوق، كما أنو يبين سياسة البنك المركزي وموقفو  .5
من نقاشات االستقرار المالي الجارية، كما أن تحميالت تقارير االستقرار المالي تحد من عدم تماثل المعمومات 

 وتمتيا كندا في عام 1997وقد كانت النرويج أول من بدأ بنشرىا في عام  15وترفع من شفافية البنك المركزي،
 في جميع أنحاء العالم 2005 و1996، وتزايد عدد البنوك المركزية التي تنشر تقارير االستقرار المالي بين 2002
وحسب  (1.3رقم  الشكل).  بنك مركزي80، تزايد ىذا العدد إلى حوالي 2011 إلى 2005ومنذ عام . 50إلى 

 16 . بنك مركزي أوروبي ينشر تقاريره بصفة منتظمة ودورية23يوجد  (Paweł Smagaدراسة 
 (2000-1970)مكونات المجاميع النقدية واألصول المالية في االقتصاديات المتقدمة : 2الشكل رقم 

                                                           
15

ففي . 2007ورغم تمك التقارير فقد فشل القائمون عمى البنوك المركزية في مختمف أنحاء العالم في االنتباه إلى قدوم األزمة المالية الحالية قبل اندالعيا في عام   
من بين البنوك المركزية السبعة واألربعين التي نشرت تقارير عن االستقرار المالي، فإن : "من صندوق النقد الدولي مارتن سيهاك ، يقول2007 جوانتقرير صادر في 

 :عمى الموقع ."جميعيا تقريبًا أعطت تقييمًا كميًا إيجابيًا لمنظام المالي الداخمي في بمدانيا في أحدث التقارير الصادرة عنيا
http://www.project-syndicate.org/commentary/who-should-safeguard-financial-stability/arabic#0JYPokmpBiovypDq.99 
16

 Paweł Smaga, Ibid, p 24. 
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Source : Garry J. Schinasi, Understanding Financial Stability Understanding Financial Stability: Towards a 

Practical Framework, IMF, February 2007, Pp: 6-7. 

منذ العقد األخير من القرن العشرين، أصبح الحفاظ عمى االستقرار المالي اليدف المييمن عمى نحو ولإلشارة ف
 المؤسسات حتىلبنوك المركزية ليس فقط امتزايد في السياسات االقتصادية، كما يتضح من تقارير االستقرار المالي 

 نتيجة، ويرتبط زيادة التركيز عمى االستقرار المالي (بما في ذلك صندوق النقد الدولي)  تنشر ىذه التقاريرالمالية الدولية
ونتيجة . لتغيرات الييكمية في النظم المالية خالل العقود القميمة الماضية مما يعكس التوسع، والتحرير، والعولمةل

 17 :لسببين
                                                           
17

 Garry J. Schinasi Understanding Financial Stability: Towards a Practical Framework, IMF, February 2007, p:4. 
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 كما أن مجموع المتقدمة، االقتصاديات في الحقيقي االقتصاد من بكثير أعمى بوتيرة المالي النظام توسع ؛أوال
-1970 خالل التوسع ىذا (2.3)رقم  الشكل ويوضح. السنوي االقتصادي اإلنتاج أضعاف اآلن تمثل المالية األصول
 نسبيا مستقرة (M1)النقود وأشباه النقود  ظمت حين في المثال، سبيل عمى. المتقدمة االقتصاديات لمجموعة 2000
 المالية المؤسسات في األصول إجمالي نمى ،30 العام من نفسيا الفترة خالل اإلجمالي المحمي الناتج من مئوية كنسبة
 المممكة في 2000 عام في المائة في 377 حتى 1980 في اإلجمالي المحمي الناتج من المائة في 110 من

 في المائة في 111 ومن ألمانيا، في 2000 عام في المائة في 353 إلى 1980 في المائة في 182 من; المتحدة،
 ..المتحدة الواليات في 2000 وعام٪ 257 إلى 1980 عام

حيث تسيم األصول غير  المالي، النظام تكوين في تغيرات المالي التعميق من العممية ىذه رافق وقد ؛ثانيا
 نتيجة مما أبرزتو اليندسة المالية مثل النقدية بحصة متزايدة مما يعني زيادة اعتماد القاعدة النقدية عمى الديون لمتمويل

  .التوريق والمشتقات المالية
 دور البنوك المركزية في تحقيق االستقرار المالي: ثالثا

بالبحث في تاريخ البنوك المركزية، لعبت ىذه البنوك في القرن التاسع عشر دورا رئيسيا في تفادي حاالت 
في ذلك الوقت يمكن القول أن قمق البنوك المركزية لتحقيق االستقرار المالي كان أكثر أىمية من تحقيق . الذعر المالي

ولكن . بعد الحرب العالمية الثانية، قادت ترتيبات بريتون وودز إلى أسواق مالية مستقرة لفترة طويمة. االستقرار النقدي
وبالتالي في  .(1970صدمة أسعار النفط في عام )األسعار كانت أقل استقرارا، مع نوبات من إرتفاع معدالت التضخم 

أكثر من ذلك فإن دور االستقرار المالي قد تم تجاىمو . التاريخ الحديث قد حان دور السياسة النقدية لمبنوك المركزية
وفي أعقاب األزمة المالية طورت البنوك المركزية  (2009-2007)إلى حد كبير في الفترة التي سبقت األزمة العالمية 

 المالي التعريفات الخاصة االستقرار حميلعند تو (Paweł Smaga) وبالرجوع لدراسة 18.دورىا في االستقرار المالي
يممك  المركزي  بنك21 بنك مركزي يوجد 27والبالغ عددىا  األوروبي االتحاد في المركزية البنوك طرف من المعتمدة

 مثل) المالي االستقرار تعريف لدييا يكن تعريف االستقرار المالي ، أما البنوك المركزية األخرى البالغ عددىا ست لم
 .(وبنك فنمندا التفيا، وبنك البمغاري، الوطني البنك بنك إيطاليا،

كما أن حساب وقياس االستقرار المالي يثبت مدى اطالع صانعي السياسات في تحميميم لالستقرار المالي، 
وغالبا ما تممك البنوك المركزية حق الرقابة عمى معطيات النظام المصرفي والمالي مما يسمح ليا ىذا ببناء مؤشر 

شامل لقياس االستقرار المالي، كما تقوم أغمب البنوك المركزية بنشر تقارير حول االستقرار المالي، تحاول فيو بنشر 
                                                           
18

 Schoenmaker D. (2013) Central Banks Role in Financial Stability. In: Gerard Caprio (ed.) Handbook of Safeguarding Global 

Financial Stability: Political, Social, Cultural, and Economic Theories and Models, Vol. 2, p 272 
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معطيات حول القطاع المصرفي والمالي، وكما ذكرنا سابقا فنقص ىذه المنشورات وباألخص المتعمقة بمؤشرات 
فعمى سبيل المثال؛ نجد تسع بنوك . االستقرار المالي يقود البنك المركزي إلى تقييم غير دقيق الستقرار النظام المالي

وتجعميا  (وفقا لمنيجية صندوق النقد الدولي أو ما شابو ذالك)مركزية أوروبية تنشر دوريا مؤشرات االستقرار المالي 
  19 .متوفرة في مواقع االنترنت

فعمى مر السنين طور الباحثون مجموعة متنوعة من النظريات االقتصادية لشرح سالمة األسواق المالية، حيث 
اعتمد الباحثون عمى التحركات في أساسيات النظام االقتصادي باعتبارىا أصل الضائقة المالية واألزمات، كما أبرزت 

 Irvig)الدراسات الحديثة دور المعمومات المتوفرة وتوقعات المستثمرين في تفسير سموك األسواق المالية، ووفق دراسة 

Fisher 1933)  تستند اليشاشة المالية إلى حد كبير إلى تدىور األسس االقتصادية، وتعتبر الثقة في البنوك مصدر ىام
 (Mishkin 1996)، وتشير الدراسات الحديثة (diamond and dybving 1983)الستقرار القطاع المالي حسب دراسة 

مثل أزمة دول جنوب )إلى أن عدم تماثل المعمومات في األسواق المالية مصدر لعدوى األزمات المالية من بمد آلخر 
 .(شرق آسيا، وأزمة الرىن العقاري

وتستخدم معظم البنوك المركزية ىذه المؤشرات ضمن ما يعرف بالرقابة االحترازية، ويمكن تقسيم ىذا الدور إلى 
 : الرقابة االحترازية الجزئية والكمية كاآلتي

 الرقابة االحترازية الجزئية. 1

مثل ) CAMELsوالكثير من الدراسات السابقة لممؤشرات االحترازية الجزئية كانت تصنف ضمن مؤشرات 
، كما خمصت Z-score حيث استخدم نموذج  (,Altman 1968 thomson 1991, sinsky 1978 دراسات
ىذه المؤشرات ىي أقل قدرة عمى شرح أزمات  بأن Kaminsky, Lizondo, and Reinhart 1998دراسة 

 . العممة أكثر من أزمات سعر الصرف

وتستخدم معظم البنوك المركزية ىذه المؤشرات ضمن ما يعرف بالرقابة االحترازية الجزئية، فالتزام البنك 
المركزي بالرقابة االحترازية الجزئية، يمكن أن يكون ذا فائدة فيما يتعمق بالمساىمة في الحفاظ عمى االستقرار 

المالي، ىذا االلتزام يساىم في تحاليل معمقة أكثر لوضعية النظام المالي، كما يسمح بتحديد الدرجة التي يستقر 
فييا النظام المالي وعناصره، كما تسمح ىذه المسؤولية لمبنك المركزي بالتمتع بمزيد من االستقاللية، وفصل ىذه 

 .2008 وىذا ما حدث في األزمة المالية 20 .الرقابة قد يقمص من ىذه الفعالية

                                                           
19

 Paweł Smaga, Ibid, p 20. 
20

 Paweł Smaga, Ibid, p: 27. 
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 :ومن بين الدراسات التي ناقشت دور البنوك المركزية في الرقابة االحترازية الجزئية
Goodhart and Schoenmaker (1995), Noia and Giorgio (1999), Hawkesby (2000), 

Masciandaro et al. (2010) and Eichengreen and Dincer (2011). 

 حول البنوك المركزية األوروبية ودورىا في الرقابة االحترازية الجزئية قاده Pawela smagaوفي دراسة 
. البنك المركزي فقط، المسؤولية المشتركة، خارج البنك المركزي: إلى تقسيم المسؤولية حسب ثالث مجموعات

ودرجة التدخل لياتو البنوك المركزية يتغير حسب ىذه المجموعات، فعمى سبيل أعمى التزام يمكن أن ينسب إلى 
 بنك مركزي مسؤولة عن رقابة القطاع البنكي أو 16 بنك مركزي أوروبي وجد 27المجموعة األولى، ومن أصل 

، كان ىناك تطور 2007وبعد اندالع األزمة المالية منتصف . كامل النظام المالي، إما مسؤولية فردية أو مشتركة
، 2008، بنك ايرلندا منذ 2008بنك النمسا منذ : ممحوظ في تدخل البنوك المركزية في الرقابة االحترازية الجزئية

، بنك بمغاريا منتصف 2010في  (يوسع مجال الرقابة بادخال قطاع التأمين)، بنك اليونان 2010بنك فرنسا بداية 
تقوية التعميمة في حالة رقابة قطاع )، وبنك ايطاليا 2012، بنك ليتوانيا عام 2011، بنك بمجيكا بداية 2011
 21 .2013، وبنك انجمترا منذ أفريل 2013في  (التأمين

 الرقابة االحترازية الكمية: 2

إن النقطة األساسية التي تجعل البنك المركزي يعمل كمراقب احترازي كمي ىو استقرار النظام ككل، ليس فقط 
. عناصره، فالرقابة االحترازية مشابية لمراقبة الغابة، في حين الرقابة االحترازية الجزئية شبيية بمراقبة األشجار منفردة
أىدافو الرئيسية تضم التعريف وتقميص تراكم المخاطر النظامية والعدوى، ويعتبر البنك المركزي ىو األنسب ليذه 

والذي يعتبر واحدا من قنوات تأثير )الميمة ألن لديو إمكانات بحث وتحميل واسعة، ويعمل كمراقب لنظام الدفع 
كما يمكن أن يستعمل الـتأثير المعنوي . ، لديو خبرة في تحميل عمل االقتصاد والنظام المالي عبر عدة مقاربات(العدوى

  22.لزيادة فعالية وتأثير وسائل الرقابة االحترازية الكمية المستعممة
المالحظ أن أغمب الدراسات األكاديمية ركزت عمى مؤشرات االحترازية الكمية، وذلك لتوفرىا وسيولة استخداميا 

في الدارسات القياسية خاصة كونيا متغيرات كمية، عمى خالف المؤشرات االحترازية الجزئية، وباألخص صعوبة 
 . الوصول إلى االقتصاد الكمي انطالقا من االقتصاد الجزئي

                                                                                                                                                                                                            
 لقد حضرت عشاءا مشوقا جدا رتبه هانك بولسون منذ أقل من سنة مع بعض : " وحسب تصرٌح لمدٌر صندوق النقد الدولً السابق دومٌنك سٌتوارت كان قال

رجال الحكومة واثنٌن من المدٌرٌن التنفٌذٌٌن ألكبر البنوك فً الوالٌات المتحدة، واألمر المفاجئ هو أن كل هؤالء السادة دار حدٌثهم عن أننا جشعون جدا لذلك 
فعلٌنا مسئولٌة جزئٌة، ثم التفتوا إلى وزٌر المالٌة وقالوا ٌجب أن تشدد رقابتك وتنظٌمك أكثر ألننا جشعون جدا وال نستطٌع مقاومة ذلك، والسبٌل الوحٌد لتجنب ذلك 

 inside job، 2010الفٌلم الوثائقً حول األزمة المالٌة : المصدر" هو أن ٌكون هناك رقابة وتنظٌم أشد
21

 Paweł Smaga, Ibid, p : 29. 
22

 Paweł Smaga, Ibid, p : 31. 



                                                                          جامعة املدية                                                        

 ،انعكاسات ثكيف املؤسسات املالية مع مؤشرات املالءة على الاستقرار املالي في الجزائر:   حو امللتقى العلمي الدولي الخامس

  2018 أكتحبر 24/25يحمي 

502 
 

E-mail :Col.isstf@univ-medea.dz     

Site :  www.univ-medea.dz/ar/ldld  

 المدية-كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير

Tel/Fax : 00213.25.78.52.96 

 

 فإن التمييز بين الرقابة االحترازية الجزئية والكمية من حيث األىداف ىو أفضل تفكير،  crockettوحسب
ففي الواقع كثير من النقاش عقب األزمة المالية األخيرة كان . وليس من حيث األدوات المستخدمة لتحقيق تمك األىداف

من لخدمة ىدف السياسة االحترازية الكمية وىو الحد  (إلخ... مثل )حول كيفية إعادة توجيو األدوات االحترازية الكمية 
 .الرقابة االحترازية الكمية والجزئيةوجية نظر مقارنة بين   ويمثل الجدول الموالي 23.المخاطر النظامية

 مقارنة بين الرقابة االحترازية الكمية والجزئية: 2الجدول رقم 

 االحترازية الجزئية االحترازية الكمية 

 الحد من الضائقة المالية عمى نطاق المنظومة اليدف المباشر
الحد من الضائقة المالية عمى مستوى 

 المؤسسات الفردية
 (المودع/المستثمر)حماية المستيمك  عدم التأثير عمى تكاليف الناتج المحمي اإلجمالي اليدف النيائي
 خارجي (من الجزء)داخمي  نموذج الخطر

 غير ميمة ميمة االرتباطات بين المؤسسات

 مسايرة الضوابط االحترازية
من حيث الشدة عمى نطاق المنظومة من أعمى 

 إلى أسفل
من حيث مخاطر المؤسسات الفردية 

 من أسفل إلى أعمى
Source: Claudio Borio, Towards a macroprudential framework for financial supervision and regulation, 

BIS working Papers, No.128, P.2. 

وحسب االستبيان الذي أعده مجمس التحميل االقتصادي الفرنسي والذي وجو لكل من األكاديميين وصانعي 
 إجماعا بين االقتصاديون ومحافظي البنوك المركزية الذين ىناك أن ، فيبدو24(محافظي البنوك المركزية)السياسات 

 من %89 و المركزية البنوك محافظي من %86 )استبيان مجمس التحميل االقتصادي الفرنسي  في شاركوا
 .  أن لمبنوك المركزية دور ىام في الرقابة االحترازية الكميةيعتقدون (االقتصاديين

 المشاركين قبل من كأداة لتنويع آفاق الرقابة االحترازية الكمية والجزئية الضغط اختبارات استخدام إلى وينظر
 محافظي  من بين %38إلى  النتائج وتشير. ( االقتصاديين%62و المركزية البنوك محافظي من %54) كحل كاف 

 %24لمتقارب بين الرقابة االحترازية الكمية والجزئية و حل أفضل ىي الضغط اختبارات أن يعتبرون المركزية البنوك
 .االقتصاديين بين من

                                                           
23

 Pamfili ANTIPA and Julien MATHERON, Interactions between monetary and macroprudential policies At site : 

https://www.bancaditalia.it/dotAsset/74f4a353-dda9-44ea-bcde-15f775264507.pdf 
24

 Jean-Paul Betbèze et al, les banques centrales et la stabilité financiere, les rapports du conseil d‟analyse economique, la 

documentation francaise, paris, 2011 , Pp : 217-219. 
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ضافة إلى كل من ىذه المؤشرات فيناك اجتياد ولو ضئيل من طرف بعض البنوك المركزية  التي تحاول  وا 
تطوير مؤشر استقرار مالي خاص بيا، ففي منطقة االتحاد األوروبي نجد ثمانية بنوك فقط ليا مؤشر استقرار مالي 

خاص بيا، إذ يعتبر تطوير مؤشر االستقرار المالي درجة عالية من التوسع في قياس وتحميل االستقرار المالي مقارنة 
بالحساب البسيط لممؤشرات االحترازية الكمية، وىذا ما يجعل من تعريف االستقرار المالي عممي كما يجب عمى كل 

 25 .مؤشر أن يساعد بشكل كبير لوصف واضح لموضع الحالي لمنظام المالي

 بأن أغمب البنوك المركزية تحاول جاىدة وضع اإلجماع، يمكن 2007 منتصف بعد اندالع األزمة المالية
غير أن المؤشر الذي القى القبول من طرف أغمب البنوك المركزية ىو اختبار الضغط . مؤشر لالستقرار المالي

 غير .غير أن ىذا األخير طريقة استخدامو يختمف من بنك آلخر حسب طبيعة النظام المصرفي والمالي لكل دولة
أن مؤشرات االقتصاد الجزئي ال يمكن الحكم عمييا عمى فرادى المؤسسات، إذ تعتبر ىذه األخير جزء من عناصر 

النظام المالي ومن ىنا تأتي فائدة مؤشرات االقتصاد الكمي وكل ىذا يأتي ضمن ما يعرف بالسياسة االحترازية 
 .الكمية

 :الخالصة

 لمنمو حيوي شرطتظير أىمية االستقرار المالي في حاالت عدم االستقرار المالي، إذ يعتبر االستقرار المالي 
من خالل عرض لتعاريف  و.المالي النظام عبر الحقيقي االقتصاد في المعامالت معظم تسوية حيث تتم االقتصادي،

االستقرار المالي وعدم االستقرار المالي؛ نجد أن من تطرقوا إلى تعريف االستقرار المالي اقتصروا فقط عمى التأثيرات 
 باإلضافة إلى أن معظم االقتصاديون يتناولون ،(أي استقرار النظام المالي بكل أجزائو)التي تكون عمى النظام المالي

تعريف عدم االستقرار المالي بدال من نظيره االيجابي، و التعاريف التي استعرضنا فيو عدم االستقرار المالي أبرز فيو 
االقتصاديون أن االضطرابات التي تصيب النظام المالي تؤثر ال محالة عمى االقتصاد ككل بفعل العدوى أو انتشار 

أغمب تعاريف عدم االستقرار المالي من طرف االقتصاديين كانت عبارة عن تعاريف كما نجد أن . اآلثار السمبية
 مؤشر عمى ىشاشة فعدم االستقرار المالي. آلثاره، وبالتالي يمكن من خالل تمك التعاريف ربطو بتعريف األزمة المالية

 كما أنو ىناك من االقتصاديين من اقتصر عمى تعريف عدم االستقرار المالي بالرجوع .وسوء أداء في النظام المالي
 .أبسط وأقصر تعريف لالستقرار المالي ىو تجنب وقوع األزمات الماليةإلى آثاره و

كما أن حساب وقياس االستقرار المالي يثبت مدى اطالع صانعي السياسات في تحميميم لالستقرار المالي، 
وغالبا ما تممك البنوك المركزية حق الرقابة عمى معطيات النظام المصرفي والمالي مما يسمح ليا ىذا ببناء مؤشر 

شامل لقياس االستقرار المالي، كما تقوم أغمب البنوك المركزية بنشر تقارير حول االستقرار المالي، تحاول فيو بنشر 
                                                           
25

 Paweł Smaga, Ibid, p : 21. 
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معطيات حول القطاع المصرفي والمالي، حيث أن نقص ىذه المنشورات وباألخص المتعمقة بمؤشرات االستقرار المالي 
 يقود البنك المركزي إلى تقييم غير دقيق الستقرار النظام المالي

وعمى الرغم من اجتياد الباحثين في وضع مؤشرات لمتنبؤ باألزمات المالية، فسوف يظل توقع التوقيت 
الدقيق لبداية األزمة أمر يتسم بالصعوبة، فما من مؤشر أو مجموعة من المؤشرات يمكن االعتماد عمييا بصورة 
كمية كوسيمة لمتوقع غير أن عدم اليقين تجاه المؤشرات ال ينفي الحاجة إلى اليقظة إلعداد تدابير تكفل التعامل 

المصرفي ومحاولة توقع أزماتو ىي نقطة البداية، ليس فقط لموقاية منيا بل أيضا المالي وبحسم مع مشاكل القطاع 
 . لمواجيتيا بأدنى تكمفة عمى المجتمع
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  03 بازل التفاقية لمبنوك الجزائرية  الجهاز المصرفيمدى مواكبة
  القواعد االحترازيةبتطبيق المصرفيةلمرقابة 

 
 بمحياني خديجة.  د.عمامرة ياسمينة                                          ط. د

 - المدية–                         جامعة يحي فارس            - تبسة–جامعة العربي التبسي 
 

 ممخص
ييدف البحث الى محاولة معرفة وضعية القطاع البنكي في الجزائر وفق تطورات مقررات اتفاقية بازل، من 

خالل عرض واقع تطبيق وتبني بنك الجزائر لمقررات بازل الثالثة عمى مستوى القطاع المصرفي الجزائري من خالل 
. تطبيق القواعد االحترازية، وكذا تحميل مختمف التحديات التي تعيق تنفيذىا، وتوضيح متطمبات إصالحو ليتوافق معيا

توصل البحث الى أنو توجد عدة تحديات تعيق النظام المصرفي الجزائري في تطبيق معايير بازل الثالثة عمى مستويات 
رأس المال، تغطية المخاطر، إدارة المخاطر، اإلفصاح، ومن أىم التحديات ىو إىمال قياس المخاطر : مختمفة منيا

 . البنكية من طرف الجياز المصرفي
 .، القواعد االحترازية البنكية، بنك الجزائر03اتفاقية بازل : لكممات المفتاحيةا

Abstract 

Abstract The aim of the research is to try to find out the status of the banking sector in Algeria in 

accordance with the developments of the Basel Convention decisions by presenting the reality of the 

adoption and adoption by the Bank of Algeria of the Basel III decisions at the level of the Algerian 

banking sector through the application of precautionary rules, as well as analyzing the various challenges 

that impede its implementation. with her. 

The research found that there are several challenges that hinder the Algerian banking system in 

applying the Basel III standards at different levels including capital, risk coverage, risk management, and 

disclosure. The most important challenge is the neglect of banking risk measurement by the banking 

system. 

Keywords: Basel Convention 03, Bank Guarantees, Bank of Algeria. 
 

 مقدمة
 نشاط امتداد العالمي من تطور وتوسع في جانبو المالي المصرفي الذي نتج عنو االقتصادمن خالل ما يشيده 

 في التعامل المصرفي والمالي عمى استخداميا البنوك عن حدود دوليا، ظيرت الحاجة الممحة إلى معايير موحدة يمكن
، حماية لتمك البنوك اوسعت السمطات النقدية لكل دولة إلى إجبار البنوك عمى إتباعيا والتقيد بوالمستوى الدولي، 
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 سالمة النظام المصرفي ككل، تختمف ىذه القواعد والمعايير حسب اليدف منيا وأن كان ىدفيا ىومودعييا وحفاظا عل
العام واحد وىو حماية البنك، فمنيا ما ييدف إلى تغطية الخطر باألموال الخاصة لمبنك، وذلك في إطار ما يعرف 

 .بكفاية رأس المال
وفي ظل التطورات الكبيرة التي عرفيا نشاط البنوك عمى المستوى العالمي خاصة ارتفاع المخاطر التي 

تواجييا،عرفت القواعد االحترازية البنكية بصفة عامة ومعيار كفاية رأس المال بصفة خاصة تطورا  ممحوظا وذلك من 
 .خالل صدور اتفاقيات بازل الثالثة

أما عمى المستوى المحمي يسير بنك الجزائر عمى اتخاذ إجراءات وترتيبات نقدية وسن قواعد احترازية من 
شأنيا أن تضبط عمميات استخدام الموارد المالية المتوفرة لدى البنوك التجارية، وتحد من المخاطر المصرفية التي 

تتربص بيا، وعميو فقد أصبحت ىذه البنوك تركز في إطار تعامالتيا مع زبائنيا عمى المردودية المالية، باألخذ بعامل 
 .السيولة وعامل الربحية في آن واحد

 إشكالية البحث
 :   لمعرفة وضعية القطاع البنكي الجزائري وفق تطورات مقررات اتفاقية بازل، يمكن طرح اإلشكالية الرئيسية اآلتية

عمى مستوى القطاع المصرفي الجزائري من خالل تطبيق القواعد  03 ما مدى تبني بنك الجزائر لمقررات بازل
 االحترازية؟

 :وانطالقا من اإلشكالية الرئيسية يمكن صياغة التساؤالت الفرعية التالية
 ما ىو دور البنك المركزي؟ -
 ىي المعايير واألىداف التي تعتمدىا لجنة بازل لمرقابة المصرفية؟ ما -
 كيف يتم تطبيق القواعد االحترازية في الجزائر؟ -
  عمى مستوى البنوك الجزائرية؟03ما ىو واقع تطبيق معايير بازل  -

 فرضيات البحث
 :وضع الفرضيتين التاليتين لإلجابة عمى اإلشكالية الرئيسية تم

  مع محدودية في تطبيق معاييرىا؛03 تطبق البنوك الجزائرية معايير بازل -
قياس مختمف أنواع المخاطر   من طرف البنوك الجزائرية، من بينيا إىمال03توجد عوائق لتنفيذ معايير بازل  -

 .بشكل دقيق
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 أهمية البحث
تتمثل أىمية البحث في كونيا يدرس الجياز المصرفي، خصوصا في المجال التنظيمي، وذلك من خالل دراسة   

مختمف التعديالت حول اتفاقية بازل لمرقابة المصرفية معا لتركيز عمى مدى مواكبة النظام المصرفي الجزائري ليذه 
 .االتفاقية وواقع تطبيقيا في الجزائر من خالل تطبيق القواعد االحترازية

 أهداف البحث
 :التالية األىداف لتحقيق البحث ىذا يسع كما

 المصرفية؛ لمرقابة بازل لجنة بو ما جاءت أىم دراسة -
 البنوك من خالل تطبيق القواعد االحترازية؛ في رأس المال كفاية يخص فيما بازل اتفاقية بو ما جاءت مختمف دراسة -
 التعرف عمى كيفية متابعة القواعد االحترازية في الجزائر؛ -
 .03إبراز مدى تطبيق المنظومة المصرفية الجزائرية التفاقية بازل -

 منهج البحث
لإلجابة عمى اإلشكالية ومحاولة اختبار صحة الفرضيات تم االعتماد عمى المنيج الوصفي التحميمي في دراسة 

 .مختمف العناصر المرتبطة بتوصيات لجنة بازل، ومدى تطبيقيا لمقرراتيا في البنوك الجزائرية
 خطة البحث

:  البحث تم تقسيم الدراسة كما يميإشكاليةلإلجابة عمى 
الدراسة النظرية؛ : أوال
. الدراسة الميدانية: ثانيا
 الدراسة النظرية: أوال
 الحاجة الى اتفاقية بازل الثالثة -1
 مضمون اتفاقية بازل الثالثة -1-1

لقد تضمن اتفاقية بازل الثالثة محورين أساسيين، حيث تم التركيز في المحور األول عمى تدعيم رأس مال البنوك 
وذلك بيدف الرفع من مستوى مالءتيا، أما المحور  الثاني فقد وضع معايير عالمية إلدارة مخاطر السيولة في البنوك، 

 :والشكل التالي يوضح مضمون ىذه االتفاقية
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 العناصر األساسية التفاقية بازل الثالثة: (01)الشكل رقم 
 

 
 مذكرة ،بازل لجنة لتوصيات وفقا المال رأس كفاية بتطبيق الجزائرية البنوك التزام مدى قارون، أحمد: المصدر
 مالية دراسات فرع التجارية، العموم قسم التسيير، وعموم االقتصادية والتجارية العموم منشورة، كمية غير ماجستير
 .37: ، ص2013،الجزائر،1 سطيف جامعة معمقة، ومحاسبة

الشكل أن اتفاقية بازل الثالثة ركزت معاييرىا في معايرين رئيسيين، حيث يتضمن معيار تدعيم يالحظ من خالل 
المالءة المالية لمبنوك الى تحسين جودة األموال الخاصة وزيادة قيمتيا، زيادة تغطية المخاطر لمتحكم أكثر بيا وخاصة 
دخال نسبة الرافعة المالية واالستفادة منيا، في حين يشمل  المخاطر النظامية ودرجة االرتباط والتعامل بين البنوك، وا 
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معيار تدعيم السيولة في البنوك ضمان كل من السيولة القصيرة والطويمة األجل في البنوك إضافة الى مختمف أدوات 
 .المتابعة لممحافظة عمى نسبة معينة من السيولة في البنوك

 03أهداف اتفاقية بازل  -1-2
 1:تيدف إلى تحقيق ما يمي

لمتغيرات االقتصادية؛  توفير اإلطار الرقابي القادر عمى مواجية األزمات واستيعاب الصدمات التي قد تطرأ نتيجة- 
تعزيز شروط كفاية رأس المال ومعايير السيولة؛ - 
 فترة ما بعد اإلطار العام لمجوانب االحترازية الكمية الذي يختص في التعامل مع المؤسسات المالية تضامنا خالل- 

 .األزمة
 
 
 03المحاور األساسية التفاقية بازل - 1-3
 قاعدة رؤوس أموال البنوك حيث قامت بتضييق مفيوم رأس وشفافية عمى تحسين نوعية وبنية نص ي:المحور األول- 

بو واألرباح غير الموزعة يضاف إلييا أدوات  المال إذ إن رأس المال األساسي أصبح يقتصر عمى رأس المال المكتتب
رأس المال غير المشروطة بعوائد، غير متراكمة العوائد وغير المقيدة بتاريخ استحقاق إي األدوات القادرة عمى استيعاب 

سنوات والتي يمكنيا  5 الخسائر فور حدوثيا، بينما رأس المال التكميمي فيو يقتصر عمى األدوات لمدة ال تقل عن
ماعدا ذلك من مكونات  تحمل الخسائر قبل الودائع اقبألية مطموبات لمغير عمى المصرف، وألغت ىذه االتفاقية كل

 .السابقتين في االتفاقيتين بيا العمل رأس المال التي تم
 العمميات عمى المشتقات وتمويل سندات ن مخاطر الجيات المقترحة المقابمة التي تنشأ عتغطية: المحور الثاني- 

الدين من خالل فرض متطمبات رسممة إضافية لممخاطر التي ذكرىا وأيضا لتغطية الخسائر التي تنتج عن إعادة تقييما 
 .ألصول المالية عمى ضوء تقمبات أسعارىا في السوق

أدخمت نسبة جديدة تقيس مضاعف الرساميل والتي تحسب بقيمة إجمالي المخاطر داخل وخارج :المحور الثالث- 
 .الميزانية عمى رأس المال

يتكمم أساسا عن نظام ييدف إلى حث البنوك عمى أن ال تربط عمميات اإلقراض التي تقوم بيا بشكل :المحور الرابع -
كامل بالدورة االقتصادية ألن ذلك يربط نشاطيا بيا، ففي حالة النمو واالزدىار تنشط البنوك بشكل كبير فيما يخص 
 .تمويل األنشطة االقتصادية، أما في حالة الركود االقتصادي يتراجع نشاط اإلقراض فتتسبب في إطالة فترة ىذا الركود
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تناول مسألة السيولة نظرا لتزايد أىميتو العماللنظام المالي خاصة بعد األزمة المالية العالمية، : المحور الخامس -
األولى خاصة بالمدى القصير وتطمق عمييا تسمية  : حيث أن لجنة بازل تريد وضع معيار عالمي ليا فتقترح نسبتين

 :، وتحسب كما يمي2نسبة تغطية السيولة

نسبة تغطية السيولة =
األصواللبنك ذات السيولة المرتفعة التي يحتفظ بيا البنك

حجم 30 يوم من النفقات النقدية لدى 
 

 03تحديات تطبيق اتفاقية بازل  -2
 3:تحمل ىذه االتفاقية العديد من التحديات والصعوبات التي تواجو تطبيقيا، ويمكن إجماليا فيمايمي

 إال أنيا تحمل الكثير من التعقيد في ،2018رغم أن نصوص االتفاقية غير نيائية وقابمة لمتغيير حتى نياية سنة -
 ستجد ،2 كيفية تطبيقيا أوفي طبيعة التعديالت في حد ذاتيا، وليذا فالبنوك، وخاصة التي لم تطبق اتفاقية بازل
 صعوبة في استيعابيا والتعود عمييا، وعميو تتكون ىنا كامسؤولية إضافية عمييا في دورات تدريبية؛

دراج مخاطر جديدة، سيعمل عمى تخفيض نسبة  - التعريف الجديد لرأس المال ورفع ترجيح بعض أنواع المخاطر وا 
كفاية رأس المال، وىو ما يجعل البنوك تبحث عن مصادر جديدة لرأس المال باالقتطاع من األرباح أوعدم توزيعيا 

 عمى قيمة البنك في األسواق المالية؛ ينعكس سمبا أصال وبالتالي تنخفض ربحية السيم مما
 يعني مما السيولة عالية األصول من إضافي بمخزون تحتفظ البنوك سيجعل الجديدة السيولة بمعايير االلتزام -

 األجل القصيرة االستثمارات عمى تركز يجعميا المستقبل في سيولة أزمات حدوث من الخوف أن كما  توظيفيا انخفاض
 الخاصة التي يكون تنفيذىا االئتماني جيدا؛ والمضمونة العائد كاألوراق المالية والحكومية والديون

االلتزام بالرافعة المالية المفروضة سيؤدي إلى تراجع نسبة اإلقراض في البنوك، ما يؤثر سمبا عمى ربحيتيا ويحرم  -
 النشاط االقتصادي من التمويل؛

الحد من التعامالت البنوك فيما بينيا لمتقميل من انتقال األزمات، كما يتراجع تعامميا بالمشتقات في األسواق المالية  -
عادة التوريق وذلك لمقيود التي فرضت عمى نشاطيا في ىذه المجاالت  .المنظمة وغير المنظمة، وعمميات التوريق وا 

 03مقاربة القواعد االحترازية لممعايير الدولية التفاقية بازل  -3
 مفهوم القواعد االحترازية -3-1

يمكن تعريف القواعد االحترازية عمى أنيا مجموعة معايير لمتسيير، التي يكون عمى المؤسسات المصرفية 
احتراميا لموقاية ضد مختمف األخطار التي تعترضيا، وتشمل ىذه القواعد عدة معايير احترازية تترجم مختمف القواعد 
والمبادئ األساسية لمرقابة البنكية الفعالة الناتجة عن اتفاقية لجنة بازل، وتيدف الى ضمان أمن المودعين وسالمة 

النظام المصرفي، وتجبر المؤسسات المصرفية عمى  احترام بعض معايير وقواعد الحذر التي تضمن سيولتيا ومالءتيا 
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معدل المالءة معدل كوك،  معدل تقسيم المخاطر ومعدل :  تجاه الغير، ومن بين معايير  والنسب االحترازية األساسية
 .4السيولة

 مبادئ القواعد االحترازية التي حددتها اتفاقية بازل -3-2
 :5حددت اتفاقية بازل أربعة مبادئ أساسية لمقواعد االحترازية وىي كما يمي

 إستراتيجية إلى باإلضافة مخاطرىا، بمستوى مقارنة المطموبة الخاصة األموال مستوى لتقدير نظام لمبنوك يكون أن -
 ؛المخاطر زادت إذا المطموب المستوى عند الخاصة األموال مستوى إلبقاء واضحة

 وكذلك بنك، لكل الخاصة األموال لتقدير الداخمية اآلليات وتفحص بمراجعة تقوم أن المراقبة ىيئات عمى -
 ؛انيوضما القانونية الخاصة األموال نسبة مع تطابقيا متابعة عمى اتيوقدرإستراتيجيتيا 

 القانوني، مال الرأس من أعمى مال الرأس من بمستوى تحتفظ البنوك أن من تتأكد أن الرقابة ىيئات عمى يجب -
 ؛المخاطر من لمتقميل ضروريا تراه إضافي مال برأس االحتفاظ عمى البنوك تجبر أن كذلك ويجب
 من ومنعو الخاصة األموال من المطموب المستوى عمى لممحافظة المبكر بالتدخل الرقابة ىيئات تقوم أن يجب -

 اإلستراتيجية في مشاكل ظيور عند المراقبة تكثيف خالل من قرارات  عدة اتخاذ اإلطار ىذا في ويمكنيا التدني،
 فرض حتى يمكنيا كما البنك، نشاطات وتحديد تقميص أو البنك، مال رأس في إضافة فرض أو لمبنك، الداخمية
 .البنك في اإلدارة عن ن المسؤوليتعويض

 الدراسة الميدانية: ثانيا
 متابعة القواعد االحترازية في الجزائر -1
 بنك الجزائر -1-1

 وىو عمى شكل مؤسسة عمومية وطنية 1962 / 12 /13 بتاريخ 144 / 62تأسس ىذا البنك بالقانون رقم 
تتمتع بالشخصية المعنوية واالستقاللية المالية، رأس مال البنك ىو ممك لمدولة يتم تعيين كل من المحافظة والمدير 

العام، وكذا مجمس اإلدارة مرسوم من رئيس الجميورية وباقتراح من وزير االقتصاد، والبنك ال يتعامل مع األفراد وال مع 
 .6المنشآت بل المصارف ومع الدولة الممثمة بالخزينة العمومية

 االحترازية القواعد متابعة و بوضع المعنية  الهيئات -1-2

 البنوك أعمال عمى بالرقابة المكمفة السمطة ىي: المصرفي النشاط عمى رقابية كسمطة المصرفية المجنة -1-2-1
 صدور بعد وصالحيات ميام من إلييا أوكل ما عمى بناء السمطة ىذه وتكتسب الجزائر في المصرفية والمؤسسات

 والقانوني التشريعي اإلطار عزز الذي 11 / 03األمر صدور بعد واضح بشكل السمطة هىذ وتداعمت، 90/10 القانون
 :7 ومن مياميا ما يمي،بالجزائر المصرفية لمرقابة



                                                                 جامعة املدية                                                                    

 ،انعكاسات ثكيف املؤسسات املالية مع مؤشرات املالءة على الاستقرار املالي في الجزائر:   حو امللتقى العلمي الدولي الخامس

  2018 أكتحبر 24/25يحمي 
 

512 
 

E-mail :Col.isstf@univ-medea.dz     
Site :  www.univ-medea.dz/ar/ldld  

 المدية-كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير

Tel/Fax : 00213.25.78.52.96 

 

 نوعية عمى وتسير المالية والمؤسسات البنوك استغالل شروط المجنة تفحص حيث االستغالل، شروط عمى الرقابة -
 ؛المالية وضعياتيا

 ؛عمييا المطبقة والتنظيمية التشريعية لألحكام المالية والمؤسسات البنوك احترام مدى مراقبة- 
 معاينتيا؛ تتم التي االختالالت عمى المعاقبة- 
 ؛المينة سير حسن قواعد احترام تسير عمى-  
 يتم أن دون المالية المؤسسة أو البنك نشاطات يمارسون أشخاص يرتكبيا التي المخالفات االقتضاء عند تعاين-  

 الجزائية األخرى بالمالحقات المساس دون األمر ىذا في عمييا المنصوص ةالتأديبي العقوبات عمييم وتطبق اعتمادىم
 .والمدنية

 كل ومراقبة مراجعة في العامة لممفتشية العامة المديرية ميمة  تتمثل:العامة لممتفشية العامة المديرية- 1-2-2
 يتعمق فيما والمؤسسات لمبنوك والمالية البنكية وبالعمميات جية من اإلداري والتسيير بالتنظيم المرتبطة البنك أنشطة
 تضم أخرى جية من الخارج مع األموال رؤوس وحركة الصرف وسوق المالية االلتزامات وتسيير القروض بتوزيع
 8.المفتشية الداخمية ومديرية الخارجية المفتشية مديرية :ىما مديريتين العامة لممفتشية العامة المديرية

 القواعد االحترازية المطبقة في الجزائر -1-3
 تم وضع مجموعة من قواعد الحذر لمتسيير بيدف تدعيم مساعي السالمة المصرفية وفي منحى يدعم مرتكزات 

الصدد حيث   األىم في ىذا1994 نوفمبر 29 الصادرة في 74/94:المالءة المصرفية ويعتبر ما جاءت بو التعميمة
 :التاليةيمكن أن نميز القواعد 

المخاطر   طبيعة2002 نوفمبر 14 المؤرخ في 03/02يحدد األمر التنظيمي : تغطية المخاطر وترجيحها -1-3-1
المخاطر االئتمانية، مخاطر أسعار الفائدة،مخاطر السوق، :فيالتي تواجييا البنوك والمؤسسات المالية والمتمثمة 

 .القانونية والقضائيةمخاطر التشغيل، المخاطر 
فبالنسبة لعناصر األموال داخل الميزانية،يتم حساب الخطر المرجح من خالل المبالغ اإلجمالية المسجمة في 

: الميزانية بعد احتساب كل المؤونات والمخصصات الالزمة، مرجحة بمعامل ترجيح معين يوضحو الجدول التالي
 

 أوزان المخاطرة المرجحة لعناصر أصول الميزانية في البنوك التجارية: (01)الجدول رقم 
معدل الترجيح 

 %
100 20 05 00 

األخطار 
 المحتممة

 :لمزبائن قروض
 المخصومة؛ األوراق-

 والمؤسسات لمبنوك قروض
 :الخارج من المالية

 والمؤسسات لمبنوك قروض
 :الخارج في تعمل التي

 أو الدولة عمى حقوق
 :هابهيشا ما
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 االيجاري؛ القرض-
 .المدينة الحسابات-
 لممستخدمين قروض-
 المساىمة سندات-

 تمك غير والتوظيف
 و بالبنوك الخاصة

 المالية المؤسسات
 الثابتة الموجودات-

 عادية؛ حسابات-
 توظيفات؛-
 والتوظيف المساىمة سندات-

 تعمل التي لقرضت المؤسسا
 .الخارج في

 عادية؛ حسابات-
 توظيفات؛-
 والمساىمة التوظيف سندات-

 المالية والمؤسسات لمبنوك
 .الجزائر في المقيمة

 أخرى سندات-
 لسندات مشابية
 الدولة؛

 عمى أخرى حقوق-
 ؛الدولة

 بنك لدى ودائع-
 .الجزائر

 .11 ، المادة رقم 74/94من إعداد الباحثتين بناء عمى القانون : المصدر
نظام بازل قد تبنى التشريع الجزائري في إطار القواعد المستوحاة من توصيات لجنة يالحظ من خالل الجدول أن 

 وتختمف نسبة الترجيح  %100إلى  % 0خاص لتقييم المخاطر المحتممة وىذا من خالل ترجيح لمستوى األخطار من
 .باختالف طبيعة األخطار المحتممة
 أربعة  فان حساب األخطار المرجحة يتم من خالل تصنيف االلتزامات إلىالميزانية،أما بالنسبة لاللتزامات خارج 

 :يمي لبنك الجزائر كما 74/94 من التعميمة رقم 03أصناف وفق ما نص عميو الممحق رقم 
 أوزان المخاطرة المرجحة لاللتزامات خارج الميزانية في البنوك التجارية: (02)الجدول رقم 
طبيعة المدين % ترجيح المعاملنوع االلتزام 

 آخرينزبائن  100 االلتزامات ذات الخطر المرتفع
بنوك ومؤسسات مالية مقيمة في الخارج  50االلتزامات ذات الخطر المتوسط 
بنوك ومؤسسات مالية مقيمة في الجزائر  20االلتزامات ذات الخطر المالئم 
العمومية  الجزائر،الخزينة والمواصالت، بنك ،البريدةالدول 00االلتزامات ذات الخطر الضعيف 

   11 المادة رقم 74/94من إعداد الباحثتين بناء عمى التعميمة : المصدر
 من المقترحة لمطريقة كبير لحد مشابو الميزانية خارج لاللتزامات المخاطر ترجيحيالحظ من خالل الجدول أن 

ترجيح لمستوى  من خالل القرض مخاطر لدرجة وفقا الميزانية خارج االلتزامات تصنيف حيث تم بازل، لجنة طرف
 المخاطر عمى الحصول ليتم بطبيعة الخطر المرتبط المدين طبيعة عمى تتوقف والتي %100إلى  % 0األخطار من

 . الميزانيةخارج لممخاطر المرجحة
 البنوك عمى يجب حيث المالءة، نسبة حساب يتموبناء عمى تحديد ترجيح المخاطر داخل وخارج الميزانية 

 31و سبتمبر 30 ،جوان 30 ،مارس 31 في أشير ثالثة كل النسبة ىذه عمى بالتصريح تقوم أن المالية والمؤسسات
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 كييئة المتمثمة لوظيفتيا نظرا وذلك وقت  أي في ذلك منيم تطمب أن المصرفية لمجنة يمكن كما سنة لكل ديسمبر
 .9الجياز المصرفي عمى مراقبة

من المادة  (ب)و  (أ) و حسب الفقرة 74/94 من التعميمة 02حسب المادة:معيار تقسيم وتوزيع المخاطر -1-3-2
:   فإن البنوك والمؤسسات المالية ممزمة باحترام ما يمي1991 أوت 14 الصادر في 09/91 من القانون 02
 40 ال يتعدى مجموع المخاطر المتعمقة بنفس المستفيد المعدالت التالية بالنسبة لصافي األموال الخاصة أنيجب - 
،  1995 جانفي 01 من إبتداءا % 25 ،1993 جانفي 01 من إبتداءا % 30 ، 1992 جانفي 01 من إبتداءا% 
 ابتداء %16، 1998 ابتداء من ديسمبر%14، 1997 ابتداء من ديسمبر %12،  1996 ابتداء من ديسمبر 10%

 : ما يميكوتكون ىذه النسبة .1999من ديسمبر
 األموال 1/4بمعنى أنيا يجب أن تكون أقل من ربع ، األموال الخاصة%25> المخاطر المتعمقة بنفس المستفيدين  -

 .الخاصة لمبنك
 تأتى قواعد الحذر في إطار تسيير مخاطر القروض والتحكم فييا حيث نصت ىذه :االلتزاماتمتابعة  -1-3-3

القواعد عمى ضرورة المتابعة المستمرة لمقروض الممنوحة وذلك من خالل ترتيب ذمميا حسب درجة المخاطرة وتكوين 
 عمى والسير و التوظيفات بالقروض المتعمقة والسياسات اإلجراءاتمن خالل وضع . المؤونات الالزمة لكل منيا

 وتكوين مصنفة حقوق أو جارية حقوق إلى تشكمو الذي الخطر درجة حسب حقوقيا بين التمييز عمى وتعمل احتراميا،
 .القروض أخطار وناتؤم
ل وتأكد زيعد ىذا اإلجراء من القواعد الوقائية األساسية المقترحة من طرف لجنة با: التأمين عمى الودائع -1-3-4

ىذا التوجو إلقامة مثل ىذا اإلجراء مع األزمات التي تعرض ليا مؤخرا النظام المصرفي وخصوصا بنك الخميفة والبنك 
 نظام ضمان الودائع والذي يقوم 2004 مارس 04 الصادر في 03/04التجاري والصناعي،وقد حدد القانون رقم 

من إجمالي ودائعيا  % 01وتساىم فيو البنوك بنسبة " شركة ضمان الودائع البنكية " بتسييره شركة مساىمة تدعى 
 .نياية كل سنة

 03 دى التزام البنوك الجزائرية بمتطمبات لجنة بازلم -2
الجزائري وتحصيل  ، مما ساىم في حماية الجياز المصرفي2الجزائر من الدول التي حاولت تطبيق قواعد بازل 

التطورات الحاصمة في مجال معايير  البنوك من آثار األزمة المالية العالمية إال أن بنك الجزائر لم يكن بمعزل عن
: 10 وتتمثل في3المناسبة لتطبيق بازل  الرقابة الدولية، حيث قام بعدة خطوات في سبيل تييئة األرضية

 لمبنوك حترازيةالرقابة اال -2-1
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المالءة   إلى تحديد نسب2014 فيفري 26 الصادر عن مجمس النقد والقرض المؤرخ بتاريخ قانونييدف ال
 منو البنوك والمؤسسات المالية باحترام وبصفة مستمرة 02حيث تمزم المادة .المطبقة عمى البنوك والمؤسسات المالية

معامل أدنى 
والمخاطر العممياتية  بين مجموع أمواليا الخاصة القانونية، من جية ومجموع مخاطر القروض % 9.5لممالءة قدره 

. ومخاطر السوق المرجحة من جية أخرى
خاصة قاعدية   من نفس النظام أنو يجب عمييا أن تشكل وسادة أمان تتكون من أموال04كما أضافت المادة 

ويتكون بسط معامل المالءة من األموال الخاصة القانونية ويشمل المقام .من مخاطرىا المرجحة % 2.5تغطي 
. مجموعة تعرضاتالمرجحة لمخاطر القرض والمخاطر العممياتية ومخاطر السوق

المنصوص   لمتطمباتاالمتثالكما أن المجنة المصرفية منحت لمبنوك والمؤسسات المالية ميمة لتمكينيا من 
 كوسادة أمان عمى  %2.5وكحد ادني  % 9.5عمييا بنسبة الحد األدنى لممالءة، كما يمكنيا فرض نسبة مالءة تفوق 

. البنوك والمؤسسات المالية ذات أىمية نظامية
 بالنسب الجزائر  تصرح البنوك والمؤسسات المالية كل ثالثة أشير لمجنة المصرفية ولبنك31وحسب المادة 

 تطالب بتصريحات بالنسب أن  من بنك الجزائر كما يمكن لمجنةبتعميموالمنصوص عمييا، وحسب الكيفيات المحددة 
. أقرببتواريخ 

 المال لرأس األدنى الحد رفع -2-2
التفصيل فييا في 1وتم والتكميمية القاعدية الخاصة أموال من تتكون فيي القانونية الخاصة باألموال يتعمق مافي
 .2014 فيفري 16 بتاريخ والقرض النقد مجمس عن الصادر النظام من الترتيب عمى10، 09المادة 
 مع متالئمة خاصة االوأم تحوز أن المالية والمؤسسات البنوك عمى يجب فإنو النظام نفس من 32المادة حسبو

 خاصة أموال بحيازة المالية والمؤسسات البنوك تمزم أن المصرفية لمجنة ويمكن ليا،  تتعرض التي المخاطر أنواع كل
 .فعمية بصفة ليا تتعرض التي المخاطر مجمل لتقنية وذلك الدنيا، المتطمبات تفوق

 لها المتعرض خاطرمال -2-3
 خطرتي والعمميا الخطر، القرض مخاطر:منيا البنك ليا يتعرض التي المخاطر من مجموعة السابق النظام حدد

 .السوق
 المالي واإلبالغ الخاصة األموال لمالءة االحترازية المراقبة -2-4

 أمواال تحوز أن المالية والمؤسسات البنوك عمى يجب أنو عمى تنص التيقانون ال نفس من  32المادة من
 البنكية والمؤسسات البنوك تمزم أن المصرفية لمجنة ويمكن ليا، تتعرض التي المخاطر أنواع كل مع متالئمة خاصة
 .فعمية بصفة ليا تتعرض التي المخاطر مجمل لتغطية وذلك الدنيا، المتطمبات تفوق خاصة أموال بحيازة
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 المخاطر تقييم القواعد التي يجب أن تتقيد بيا البنوك المؤسسات المالية في مجال 14/02قانون ال حدد كما
 .خاصة أموال من المساىمات وأخذ

 بالمستوى سممنا إذا، 2014أكتوبر 01من ابتداء حكاموأ تطبيق يجب أنو قانونال ىذا من 25 المادة وحددت
 درجة ولكن الكمية، المال رأس كفاية نسبة سيخفض  3بازل تطبيق فإن الجزائرية، البنوك في المال رأس لكفاية المقبول

 :ب ما يميبسب أكبر العمومية البنوك في ستكون االنخفاض
 لالنخفاض المالءة نسبة تدفع التي المخاطر قيمة من يزيد 3بازل واتفاقية تتناسب المخاطر ترجيح أوزان تطبيق -

 .القرض من حصة أكبر عمى وسيطرتيا البنوك، لتنقيط ىيئة وجود عدم استمر إذا خاصة
 إضافية أموال لرؤوس بحاجة تكون سوف الجزائرية البنوك أن يعني 3بازل اتفاقية وفق المال رأس تعريف إعادة -
 .والخاصة العمومية البنوك أموال رؤوس بين فارق ىناك أن عمما

 إلى العمومية البنوك ميل نتيجة وىذا الخاصة البنوك في منيا أكبر العمومية البنوك في المالية الرافعة قيمة
 تطبيق فإن وبالتالي .االقتصادي اإلنعاش برامج تمويل إطار في العامة خاصة المؤسسات مختمف عمى القروض توزيع
 في  3بازل صيغة فاستخدام الخاصة البنوك لدى خاصة الجزائرية البنوك عمى الكبير األثر لو يكون لن االتفاقية ىذه

 خارج البنود نسبة وارتفاع االستثمارية الفرص لمحدودية نظرا لالنخفاض سيدفعيا الميزانية خارج األصول وأخذ حسابيا
 .الميزانية
 في فائضا تعرف ألنيا الجزائرية البنوك عمى الكبير ألثر ليا يكون لن  3بازل اتفاقية في المتضمنة السيولة نسبة فرض

 المؤسسات إيداع عن ناتجة الفائضة والسيولة 2016 سنة منذ تقاريره مختمف في الجزائر بنك باعتراف السيولة،
 ستغذي البنوك سيولة في الزيادة وىذه مكافآت، تمويل طمبات توجد ال المقابل الجانب وفي العائالت وادخار البترولية
 .طمبا تشكل ألنيا التضخمية الضغوط

 الجديدة03 بازلتفاقية ال مبادئ مع الجزائرية االحترازيةقواعد ال مقارنة -3
 الخمسة المبادئ خاصة الدولية، والقواعد المبادئ مع الجزائر في المطبقة االحترازية القواعد تتطابق بالفعل
 ة كبيرة ناتجاختالفات ىي بل القواعد، ىذه تبين اختالفا وجود من يمنع ال ىذا كنلو بازل،تفاقية والعشرين ال
 ىو ما منيا العوامل، من مجموعة توفير تفرض والتي بازل بمجنة الخاصة المعايير تطبيق متطمبات عن بالخصوص

، ويمكن حصر أوجو التشابو واالختالف بينيما من خالل تحكميا نطاق عن يخرج ما ومنيا اتيذا بحد بالبنوك مرتبط
 :11ما يمي

 التشابه أوجه -3-1
 األولى بازل اتفاقية ضمن المحددة نفسيا ىي الجزائرية البنوك في االحترازية القواعد ضمن المحددة المالءة نسبة -
المرجحة؛  والمخاطر الذاتية األموال صافي بين  %08تبمغ أدنى كحد وىي الثانية،و
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 في المتبعة نفسيا ىي المطروحة والعناصر األساسية الخاصة األموال رؤوس حساب في المستعممة العناصر -
 ؛بازل اتفاقية مقترحات

 اتفاقية متطمبات مع وتتطابق نفسيا ىي االئتمان بمخاطر المتعمقة الميزانية خارج االلتزامات تحويل لطريقة بالنسبة -
 ؛بازل
 كذلك؛ نفسيا ىي الصرف وضعية لمراقبة الجزائر في المطبقة المعايير -
 في االختالف مع بازل لجنة ومعايير الجزائر في مطبق ىو بينما المخاطر توزيع معامل حساب طريقة في تشابو -

 03/11األمر بمقتضى إنشاؤىا تم الودائع عمى التأمين ىيئة عمى الجزائري المصرفي النظام يحتوي فقط؛ النسب
 . اتفاقية بازلعميو تحرص ما مع يتوافق ما وىو  2003أوت26 المؤرخ في

 أوجه االختالف -3-2
 اتفاقية تختمف الترجيحات داخل الميزانية المطبقة في الجزائر من حيث النسب عن الترجيحات التي اقترحتيا  -

 100 ى إل%50إلى  % 20إلى % 10إلى % 0 :من بازل اتفاقيةبازل، بحيث تتفاوت معدالت الترجيح المقترحة من 
 ؛100%ثم إلى % 20إلى % 5إلى % 0، بينما معدالت الترجيح في البنوك الجزائرية تتفاوت من %
الفائدة   معدلخطر)مازال يستعمل في الجزائر معدل كوك والذي يغطي فقط خطر القرض دون األخطار األخرى  -

؛ (وخطر الصرف وخطر المحفظة
إلى  بالرغم من التعديالت التي طرأت عمى بازل األولى وىي إدخال خطر السوق، فإن ىذا التعديل لم يصل بعد -

 السوق غير مغطى في القواعد االحترازية المطبقة في الجزائر، باإلضافة إلى ذلك فقدتم إدراج وبالتالي فخطرالجزائر 
الحديثة التي ال بد من  خطر أخر ضمن متطمبات بازل الثانية الذي يتمثل في خطر التشغيل ويعتبر من المخاطر

 ذلك؛ فإن القواعد االحترازية المطبقة في الجزائر ال تتوفر بعد عمى تغطيتيا،
 الوة ع،والسوق التشغيل وقياس مخاطر لتقييم والطرق الحديثةال تتوفر البنوك الجزائرية العمومية عمى األنظمة  -

 عمى 
من أن التشريعات   بازل الثانية لقياس خطر القرض، بالرغماتفاقيةذلك الطرق الحديثة التي تم إدراجيا ضمن متطمبات 

 وتقييم المخاطرلقياس  البنكية الخاصة بالقواعد المصرفية تنص عمى ضرورة توفر البنوك عمى ىذا النوع من الطرق
؛ (أسموب التقييم الداخمي، أسموب التقييم الداخمي األساسي)

من    بازل تصر عمى ضرورة وجود الشفافية اتفاقيةانعدام الشفافية عمى مستوى البنوك الجزائرية العمومية، فقواعد -
تقييم أداء   يمكن االعتماد عميو حتى تستطيع األطراف المشاركة في السوقوسريع لممعموماتتوافر نظام دقيق خالل 

 المخاطر؛ عمى إدارة اتيا ومعرفة مقدرتيومدى كفاءالمؤسسات 
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قواعد  باإلضافة الى IAS قواعدوعمى رأسياتركز لجنة بازل عمى ارتباط اإلفصاح بالقواعد المحاسبية الدولية  -
 وليس بتكمفتيا التاريخية، الحقيقية تنص عمى التسجيل المحاسبي لبعض األدوات المالية بالقيمة التيمحاسبية أخرى 

 المالية، بالرغم من أن المشرع تيا وضعيإعدادففي الجزائر مازلت البنوك العمومية تعتمد عمى النظام القديم في تحديد و
 والمالي الجديد لكل القطاعات بما فييا القطاع المحاسبي  بتطبيق النظام2010 جانفي 1الجزائري رخص ابتداء من 

 معقدة و تحتاج إلى أنظمة معمومات جد متطورة من أجل جد  النظام ىيذابيالبنكي، ونظرا ألن طرق التقييم الخاصة 
 ا؛تطبيقو ضمان المتابعة، فالبنوك الجزائرية مازلت في بداية

 وكفايتوال يتوفر النظام المصرفي الجزائري عمى ىيئات لمرقابة قوية قادرة عمى اكتشاف مدى مالءة رأسمال  -
 التدني، من ومنعيا كذلك عمى التدخل المبكر لممحافظة عمى مستوى األموال الخاصة وليست قادرة المخاطر، لتغطية

 .ذلكفالركيزة الثانية لمجنة بازل تؤكد عمى ضرورة توفر 
 03العناصر الداعمة لتكيف أحسن مع متطمبات لجنة بازل -4

 :12 ما يمي03من بين العناصر الداعمة لتكييف البنوك الجزائرية مع متطمبات اتفاقية بازل 
 األولى الخاصة بكفاية رأس االتفاقيةلمبنوك الجزائرية سابق تجربة في التعامل مع متطمبات لجنة بازل في إطار - 

 ؛اثنان بازل اتفاقيةالمال، وىو ما يمكنيا من مواصمة العمل في إطار تكييف نشاطيا المصرفي مع 
 والذي تعمل تحت سمطتو لجنة بازل، 2003 التي تمت سنة BRIعضوية بنك الجزائر في بنك التسويات الدولي - 

 من خبرة ىذا البنك في الشؤون المالية والمصرفية خصوصا عمى الصعيد االستفادةاألمر الذي يمكن بنك الجزائر من 
 الدولي؛ 

توفر الجياز المصرفي الجزائري عمى قاعدة من األنظمة التشريعية والتنظيمية المصرفية الميمة خاصة المتعمقة - 
بالرقابة المصرفية، وىي أصال مستوحاة من توصيات لجنة بازل؛ 

 كحد أدنى من طرف لجنة بازل، وىو ما يدل عمى إمكانية %8 البنوك الجزائرية لنسبة المالءة المحددة بـ احترام- 
 ورشات عمل أخرى؛ مواصمة العمل المصرفي المحمي مع متطمبات لجنة بازل بفتح مجاالت و

 لتأمين الودائع منشأة حديثا، تساىم بشكل كبير في نشر عامل األمان داخل الجياز المصرفي مما يساعد ىيئةوجود - 
 المطموب، كما يعزز الثقة في الجياز المصرفي؛ االستقرارعمى تحقيق 

 المالءة نسبة وبمغت ٪ 16,4 القاعدية الخاصة لألموال بالنسبة المصارف مالءة معدل بمغ ، 2016نيايةفي - 
 كما ،03ل باز إطار في بيا الموصي الدنيا المعايير من بكثير أعمى معدالت أي ٪، 18,9 النظامية الخاصة لألموال
 لمردودية الطفيف االنخفاض من الرغم عمى 2016سنة في جّيدة والخاصة، العمومية المصارف، مردودية بقيت

 عمى العائد) الخاصة األموال مردودية معدل بمغ و،2015 و 2014 في المسجمة بالمعدالت مقارنة الخاصة األموال
 1,83و٪ 20,45 ٪مقابل 1,83 بمغ فقد (األصول عمى العائد( األصول مردودية معدل أما .٪ 18,04 (رأس المال
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 األقوى الرتفاع عنا العمومية لممصارف الخاصة األموال مردودية معدل فينتيجة التراجع  2015 في التوالي ٪،عمى
 تكاليف إلى تضاف والتي قبل من المعدومة التمويل إعادة تكمفة بسبب النتائج، بارتفاع الخاصة،مقارنة األموال لمتوسط

 13.األصول عمى لعائدىا النسبي  االستقراراألصول ارتفاع مع يتماشى الذي النتائج ارتفاع ، ويفسرالمصارف
  03 متطمبات التزام البنوك الجزائرية بمقررات لجنة بازل- 5

 :14من بين المتطمبات التي يجب عمى البنوك الجزائرية االلتزام بيا لمواكبة اتفاقية بازل ما يمي
  وبدأ العمل بمعدل السيولة بالبنوك والمؤسسات المالية إلضفاء أكثر صرامة في تسيير الخزينة؛اعتماد- 
إلزام البنوك بإنشاء إدارة لممخاطر كجزء أساسي من إدارة البنك أو المؤسسة المالية؛ - 
 تطوير وتفعيل الرقابة الداخمية بالبنوك بشكل يسمح بتحديد جميع المخاطر الناتجة عن النشاط المصرفي؛- 
  نظام معمومات متطور وذو كفاءة يسمح بأحسن معالجة لجميع البيانات والمعمومات المالية؛ اعتماد- 
 حث البنوك والمؤسسات المالية الجزائرية عمى تنويع قواعد تمويميا سواء من مصادر داخمية أو خارجية؛- 
 ثورة باستغالل البنوك في التكنولوجيا المصرفية بما يساعد عمى تحسين وتنويع الخدمة وسرعة تقديميا استثمارزيادة - 

  بالبحوث والتدريب؛االىتمام والمعمومات، مع االتصاالت
 تدعيم عممية اإلفصاح والشفافية بالبنوك الجزائرية؛ - 
 المصرفي بين البنوك والمؤسسات المالية العاممة عمى المستوى االندماجسن تشريعات جديدة لتشجيع عمميات - 

المحمي بعضيا ببعض وحتى مع األجانب، من أجل تكوين تكتالت مصرفية قوية ومعززة برؤوس أموال كافية قادرة 
عمى المنافسة العالمية؛ 

إنشاء جياز متخصص في متابعة المشاريع الممولة بواسطة القطاع المصرفي، إذ يتم التدخل في المشروع لمجرد - 
 التعثر قبل حدوثيا، وىو الجياز الذي يمكن أن تستعين بو ىيئات الرقابة واإلشراف في متابعة احتماالتالمبادرة في 

 ؛(تحديد مستوى المخاطر) البنوك في مجال التمويل المصرفي التزامات
 تنقيط متخصصة في الجانب المصرفي والمالي تقوم بتقييم البنوك والمؤسسات المالية العاممة بالجياز ىيئةإنشاء - 

 المصرفي الوطني؛
إنشاء مكاتب لمقروض وتشجيع الصناعة المصرفية في سبيل تنويع مصادر تدفق المعمومات المالية والمصرفية - 

 لمقطاع البنكي؛
تنشيط بورصة الجزائر في سبيل تقييم حقيقي لرأس مال البنوك مختمف عن قيمتو المحاسبية، كما يسمح لممراقبين - 

 .(القيم البنكية بالبورصة) المخاطر البنكية امتصاصمن التأكد أن رأس المال قادر فعال عمى 
 مناقشة النتائج-6
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تعتبر من أىم التطورات التي سواء منيا األولى والتعديالت التي أدخمت عمييا أو الثانية بازل الثالث  اتفاقيات إن
العالمية التي مّست القطاع المصرفي في السنوات األخيرة وفي معظم دول العالم، ذلك ألن ىذه التطورات جاءت 

لمواجية تحديات خطيرة يواجييا ىذا القطاع، مثل إفالس العديد من البنوك سنويًا وتزايد مشكمة الديون المشكوك في 
تحصيميا، إضافة إلى المنافسة غير العادلة فيما بينيا مما يعّرض أموال المودعين في مختمف البمدان لمخاطر كبرى، 

. كما يعّرض األنظمة المالية برّمتيا لالنييار
 كما تتجمى أىمية ىذه االتفاقيات في كونيا صادرة عن خبراء ذوي مستوًى عاٍل في التخصص المصرفي، 

. إضافة إلى إثرائيا وتعديميا لسنوات عديدة من طرف ىؤالء الخبراء والييئات العالمية المتخصصة
 وقد تبّين أن الجزائر لم تساير ىذه التطورات العالمية بالشكل المناسب كما فعمت الكثير من بمدان العالم، ولم 

بازل عمى نظاميا المصرفي إّما بعدم احترام اآلجال المحددة عالميًا أو بعدم وجود اتفاقية  إلى تطبيق معايير ىتسع
نصوص قانونية خاصة منيا تمك الموضحة لكيفيات التطبيق، وىذا بالرغم من أىمية ىذه المعايير عمى المستوى 
الدولي، وسعي الجزائر إلى فتح اقتصادىا عمى العالم الخارجي، وىو األمر الذي سوف تكون لو آثاره السمبية عمى 

 .البنوك الجزائرية إذا لم ُيستدَرك من ِقبل المسؤولين عمى النظام المصرفي الجزائري قبل فوات األوان
 المتعمق 90/10رقم القانون اإلصالحات ىذه وأىم إصالحات بعدة مر الجزائري المصرفي النظامخاصة أن 

 14/01، واألمر رقم 2003 أوت 26 الصادر في 03/11رقم فقا لألمر و وتعديمو إلغاؤهبالنقد والقرض، والذي تم 
 .2014 فيفري 16 المؤرخ في 14/02ورقم 

 الدولية، لممعايير اومالءمتو ومدى المطبقة األنظمة فعالية زاوية من الجزائري المصرفي القطاع تقييم أن إال
 المخاطر وتسيير قياس مستوى في ضعف ويعكس ،03 بازل اتفاقية بتطبيق الجزائر بنك التزام جانب من نقص يظير
 .لمبنوك

 نقاط بالفعل نجد بازل،عن اتفاقية  الصادرة االحترازية والقواعد الجزائر في المطبقة االحترازية القواعد قارنةمو ب
 .اكثير تختمف أخرى جية من ولكن بينيما تشابو

 عن الصادرة االحترازية لمقواعد مساير غير تجعمو مشاكل عدة من يعاني مازال الجزائري المصرفي فالنظام
 في الحاصل  التطور لحجم أو المحمي المستوى عمى المباشرة االقتصادية اإلصالحاتو التغيرات ولحجم بازل،اتفاقية 

 .العالمي الصعيد عمى والمالي المصرفيقطاع لا
 الثالثة الدعائم تطبيق من الجزائرية البنوك تتمكن حتى شاممة بإصالحات القيام الضروري من كانوبالتالي 

 في المتمثمة األساسية البنية مقومات توفير ضرورة إلى باإلضافة العالمية، مستوى إلى ابي واالرتقاء بازلالتفاقية 
دارة داخمي تقييم نظام توفير ضرورة  النحو عمى المعمومات  لتكنولوجيا كافية أنظمة لدييا يكون وأن لمضمانات، كفأه وا 
 .الجديد االتفاق في تفصيمو الوارد
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 العمل والمالية، والتقارير البيانات عن واإلفصاح المطبقة المحاسبية النظم توفير ضرورة إلى ذلك عمى عالوة
 عامة بصفة التعميم ونظم التدريب ميدان في كبير جيد بذل يتطمب كما المعمومات،  نشرو الشفافية قواعد تطوير عمى

 .اومتابعتو الجديدة بازل اتفاقية أحكام تطبيق ثم المطموبة، البشرية الكفاءات لتوفيرومتابعتيا 
ف نشاطيا المصرفي مع توصيات ومقررات المجنة يوبالتالي عمى البنوك الجزائرية االستمرار في رفع درجة تكي

 لمبنوك وال توجدلالستفادة قدر المستطاع من ايجابياتيا بشكل عام، فمجال تحرك البنوك في ىذا اإلطار ضيق، 
 .الجزائرية إمكانيات كبيرة لتفادي التأثيرات السمبية

 خاتمة- 7
قد أدرجت اتفاقية بازل الثالثة تعديالت جديدة عمى مكونات رأس المال األساسي لمبنوك وطرحت معايير جديدة 
لرأس المال والمديونية والسيولة لتقوية قدرة القطاع المصرفي في التعامل مع الضغوط االقتصادية والمالية وتحسن إدارة 

 .المخاطر وزيادة الشفافية
ولضمان أمن المودعين واستقرار النظام المصرفي الجزائري فقد تم وضع إجراءات وتنظيمات ترتكز عمى الحذر 
نما تفرض حدود  واالحتراز، وذلك من خالل فرض معايير لتسيير البنوك كما أنيا ال تمغي التعرض لممخاطر كميا وا 

 .وقائية فقط
 :وقد توصل البحث الى تحقيق النتائج اآلتية

 فيا يخص كفاية رأس المال وتقسيم المخاطر والذي 3فرض بنك الجزائر مجموعة من المواد تتوافق ومقررات بازل  -
 ؛2014نص عمى تطبيقيا ابتداء من أكتوبر 

توجد عوائق لتنفيذ معايير بازل الثالثة من طرف البنوك الجزائرية، من بينيا إىمال قياس مختمف أنواع الخطر  -
 بشكل دقيق؛

رأس المال، : منيا توجد عدة تحديات تعيق البنوك الجزائرية في تطبيق معايير بازل الثالثة عمى مستويات مختمفة -
 المخاطر البنكية من قبل الجياز مام قياستهاتغطية المخاطر، إدارة المخاطر، اإلفصاح ومن أىم تحديات ىو 

 ؛المصرفي
الشفافية من  انعدام الشفافية عمى مستوى البنوك العمومية الجزائرية، فقواعد لجنة بازل تمح عمى فكرة ضرورة وجود -

في السوق تقييم أداء   يمكن االعتماد عميو حتى تستطيع األطراف المشاركةوسريع لممعموماتخالل توافر نظام دقيق 
 ؛ عمى إدارة المخاطراتيا ومعرفة مقدرتيومدى كفاءالمؤسسات 

مكانيات لتطوير البنوك الجزائرية من أجل التغمب عمى التحديات وااللتزام لمعايير بازل الثالثة، حيث  - ىناك آليات وا 
 بسيولة إذ تمكنت من ذلك بعد األزمة المالية العالمية، أموالياتبين أن البنوك الجزائرية لدييا القدرة عمى رفع رؤوس 
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 مميار دينار 10 مميار دينار جزائري إلى 2.5فقد التزمت جميع البنوك برفع رؤوس أمواليا خالل سنة واحدة من 
 ؛جزائري

 البنوك الجزائرية تحاول التكييف لتطبيق معايير بازل الثالثة ومازال أماميا تحدياتيا كبيرة لتتجاوزىا مما يتعمق برأس -
المال وذلك لرفع متطمبات رأس المال االجتماعي والتقميل من االعتماد عمى الديون في البنوك العمومية، باإلضافة إلى 

تحسين تغطية المخاطر وتعزيزىا من خالل إدراج كل أنواع المخاطر التي تتعرض ليا البنوك الجزائرية في حساب 
يتمثل في التبني كفاية رأس المال واالعتماد عمى أساليب مقصودة لقياس ىذه المخاطر بدقة، إضافة إلى تحدي ميم 

في إدارة المخاطر وتقميل أحجام  البنوك الجزائرية سياسة إفصاح حول تطور نشاطيا وأرقاميا المالية وأساليبيا المتبعة
 .القروض المتعثرة لدييا

 :وبناء عمى نتائج البحث التي تم التوصل إلييا، يمكن عرض االقتراحات اآلتية
توفير الكفاءات والخبرات الالزمة لتبني المعايير والمقررات الجديدة، واالتجاه نحو امتالك القدرات التقنية التي تمكن  -

السمطات الرقابية من قياس المخاطر بالطرق التي تنص عمييا معايير بازل الدولية،  إلى جانب توفير بيانات 
 والمعمومات التي تمكن من تقييم بدقة ما تقوم بو البنوك؛

عقد مؤتمرات وممتقيات تجمع بنك الجزائر والبنوك  الجزائرية لمتوعية بأىمية معايير بازل وكيفية تنفيذىا ومشاركة  -
 ؛الباحثين والمينيين بيذا المجال إلثراء ىذه الممتقيات

يجب أن يكون لدى المراقبين وسائل لتجميع وفحص وتحميل التقارير والنتائج اإلحصائية التي تعرضيا المصارف عمى 
 ؛أسس منفردة أو مجمع

 االئتمانالمجوء إلى بدائل  مع ضرورة التعاون بين المصارف في منح القروض الضخمة ودلمك توزيعا لممخاطر،- 
 .التي تدرج خارج الميزانية

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                 جامعة املدية                                                                    

 ،انعكاسات ثكيف املؤسسات املالية مع مؤشرات املالءة على الاستقرار املالي في الجزائر:   حو امللتقى العلمي الدولي الخامس

  2018 أكتحبر 24/25يحمي 
 

523 
 

E-mail :Col.isstf@univ-medea.dz     
Site :  www.univ-medea.dz/ar/ldld  

 المدية-كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير

Tel/Fax : 00213.25.78.52.96 

 

 
 
 
 

 قائمة المراجع واإلحاالت
 

                                                 
 ARAB MONE TARY FOUND www.amf.org.ae/ar.   صندوق النقد العربي، 1
، ماي 30/31، مجمة العموم اإلنسانية، جامعة بسكرة، العدد  كاستجابة لمتطمبات النظام البنكي العالمي03، اتفاقية بازل  زبير عياش2

 .10-09: ، ص ص2013
3
Daniel Nouy , le risque souverain est-il correctement traite par règlementation financière ? bouque de France, revue de 

stabilité financière N 16 avril 2012 pp.109-110. 

، 54، المتضمن تعريف وقياس وتسيير ورقابة خطر السيولة، الجريدة الرسمية عدد 24/05/2011 المؤرخ في 11/03القانون رقم  4
. 02/10/2011الصادر في 

، أطروحة تطورات القواعد االحترازية لمبنوك في ظل معايير لجنة بازل ومدى تطبيقها من طرف البنوك الجزائرية عكاش سمير، آيت  5
. 145: ، ص20013، 03دكتوراه في العموم االقتصادية، جامعة الجزائر 

6
 www.bank-of-algeria.dz/05/07/2018 

 .2003 أوت 26، المؤرخ في 03/11رقم  األمر من  106رقم المادة7
 العموم كمية ماجستير، رسالة ،بازل لجنة لتوصيات وفقا المال رأس كفاية بتطبيق الجزائرية البنوك  التزام مدى ،قارون أحمد 8

 .2013سطيف، عباس، فرحات جامعة التجارية، العموم قسم التسيير وعموم والتجارية االقتصادية
، المتضمن تعريف وقياس وتسيير ورقابة خطر السيولة، الجريدة الرسمية 24/05/2011 المؤرخ في 11/03 من القانون رقم 13  المادة 9

. 02/10/2011، الصادر في 54عدد 
 فيفري 16، والصادرة بتاريخ 07  المؤرخ في الجريدة الرسمية رقم 14/02 ، من القانون رقم 02،04،09،10،25،31،32:  المواد10

2014. 
 .224-223:  ص صمرجع سابق، عكاش سمير، آيت  11

12
Dib Said, "L'évolution de la réglementation bancaire algérienne depuis la promulgation de la loi sur la monnaie et le crédit", 

Média bank, N
0
48, juin/juillet 2000, p : 25. 

 .96: ، ص2017  وتوجهات سنة2016 النقدية والمالية لسنة حول التطوراتحوصمة بنك الجزائر،  13
 .229:  صمرجع سابق، عكاش سمير،  آيت14
 

 

 

http://www.amf.org.ae/ar


  جامعة املدية  

انعكاسات ثكيف املؤسسات املالية مع مؤشرات املالءة على الاستقرار املالي :ل  حولامللتقى العلمي الدولي الخامس

 ل2018 أكتحبر 24/25 يحمي ،في الجزائر

524 
 

E-mail :Col.isstf@univ-medea.dz     
Site :  www.univ-medea.dz/ar/ldld  

 المدية-كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير

Tel/Fax : 00213.25.78.52.96 

 

تقييم  المالءة المالية لشركات التأمين العمومية الجزائرية  
  –CAATحالة الشركة الجزائرية للتأمينات 

بن ميمون إيمان .                          ط دعبدوس عبد العزيز. د
 المركز الجامعي بمحاج بوشعيب عين تموشنت

 تيدف ىذه الدراسة إلى التعرف عمى مفيوم المالءة المالية ومدى أىميتيا في شركات التأمين :ممخص
باعتبارىا مؤشر أمان يضمن االستقرار المالي ليذه الشركات، حيث اعتمدت ىذه الدراسة عمى المنيج 
الوصفي التحميمي من خالل وصف وتحميل مختمف األرقام واإلحصائيات الخاصة بشركات التأمين 

العمومية في الجزائر مع التركيز عمى الشركة الوطنية لمتأمينات، حيث تم تقييم تطور ىامش المالءة 
 .المالية وعالقتو بتطور مستويات اإلنتاجية لمشركة الوطنية لمتأمينات وبعض الشركات العمومية األخرى

  المالءة المالية، شركات التأمين، اإلنتاجية، االستقرار المالي  :الكممات المفتاحية

Abstract: This study aims to identify the concept of financial solvency and its importance in 

insurance companies as a safety index to ensure the financial stability of these companies. 

This study relied on descriptive analytical method by describing and analyzing the various 

figures and statistics of public insurance companies in Algeria with a focus on National 

Insurance Company, where the development of the solvency margin was assessed and its 

relation to the development of the productivity levels of the National Insurance Company and 

some other public companies. 

 Keywords: Financial solvency, Insurance companies, Productivity, Financial stability 

 : مقدمة

عرفت شركات التأمين في الجزائر تطورات كبيرة خاصة وتزامنيا مع التطورات والتغيرات 
االقتصادية واالجتماعية، حيث يحظى قطاع التأمين في الجزائر موقعا ىاما من بين القطاعات 
االقتصادية األخرى، بحكم أنو من القطاعات التي توفر الحماية والضمان لموارد المجتمع المادية 

والبشرية، حيث يعد التأمين وسيمة من وسائل تقديم الخدمات االجتماعية، والتي ليا العديد من الوظائف 
ولعمو في اآلونة األخير ونظرا لتفشي األزمات المالية التي مر بيا العالم . االجتماعية واالقتصادية الميمة

زاد االىتمام بموضوع المالءة المالية والدور الذي تمعبو في الحد من المخاطر وكذا المساىمة في تحقيق 
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وعمى ىذا األساس ارتأينا إلى دراسة وتقييم المالءة المالية إلحدى شركات . نسب جيدة في ربحية الشركات
 : التأمين الجزائرية والتعرف عمى موقعيا ضمن الشركات الجزائرية لمتأمين، فكانت إشكالية الدراسة كالتالي

إلى أي مدى تساهم المالءة المالية في تحسين مستويات اإلنتاجية بشركات التأمين العمومية بالجزائر 
 ؟CAATمع التركيز عمى شركة 

 :ومن أجل اإلجابة عمى ىذه اإلشكالية نقترح الفرضية التالية

تتمتع الشركة الجزائرية لمتأمينات بمستويات مقبولة من المالءة المالية والتي تساىم في تحسين  -
 .إنتاجيتيا

 : أهداف الدراسة

 تيدف ىذه الدراسة إلى التعرف عمى مفيومي المالءة المالية والتأمين؛ -
تقييم تطور ىامش المالءة المالية في بعض شركات التأمين العمومية بالجزائر مع التركيز عمى  -

 ؛ CAATشركة 
تقييم تطور مستويات اإلنتاجية وعالقتيا مع ىامش المالءة المالية في بعض شركات التأمين  -

 .العمومية بالجزائر

 :  منهج الدراسة

تعتمد ىذه الدراسة عمى المنيج الوصفي التحميمي من خالل التعرف عمى مختمف المفاىيم 
األساسية في الدراسة، واالعتماد عمى مختمف التقارير السنوية من أجل تحميل وتقييم  تطورات 
مستويات ىامش المالءة المالية ومستويات اإلنتاجية لدى بعض شركات التأمين العمومية في 

 .الجزائر

I. اإلطار النظري : 
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  حيث تقوم.i(المؤمن) التأمين وشركة عميو المؤمن بين عقد أو اتفاق ىو التأمين:  ماهية التأمين -1
 المثال سبيل عمى المؤمنة، األحداث حدوثيا من عن الناتجة المالية الخسائر بسداد التأمين شركات

 الحريق في حادثة الحادث، بسبب الوفاة ىو المؤمن الحدث الشخصية من الحوادث حادث في
 ىو حماية التأمين وبالتالي فإن. الطبيعية الكوارث من وغيرىا النار ىي عمييا المؤمن األحداث

 المتوقعة، غير األحداث بسبب تكبدتيا التي الخسائر عن مالية تعويضات ويقدم. اليقين عدم ضد
. iiالتأمين سياسة إطار في عميو المؤمن
الناجمة، حيث يدفع  االقتصادية وثائق لمتأمين عن الخسارة حاممي أحد التأمين عقد يغطي ، باختصار

 التأمين يستخدم ، حيثiiiالشخص قسطا معروفا لشركة التأمين مقابل ضمان الدفع لمخسائر غير المعروفة
 لديك يكون أن يجب قانوني، بشكل السيارة قيادة ، المجاالت من العديد في. االقتصادية المخاطر لتقميل
 استبداليا أو السيارة  إصالح نحو سيدفع والذي ، اصطدام لمسيارة تأمين مسؤولية، كما يمكن شراء تأمين
 أسباب من بسيارتك يمحق الذي الضرر عن ستدفع التي التغطية شراء أيًضا يمكنك. حادث وقوع حالة في

 .االصطدام غير أخرى
 خطر من تمف حدوث حالة في منزلك استبدال أو إصالح نحو إقامتك عمى التأمين يدفع سوف
 .سرقة أو ضرر حدوث حالة في منزلك محتويات تغطية أيًضا سيتم. مغطى
 كان إذا الفيضان تمف تغطية يتم ال قد المثال، سبيل عمى. المخاطر بعض تغطية يتم ال قد ذلك، ومع

. السيول في منزل المؤمن
 بشكل توفي ما إذا إضافي اقتصادي عائمة الشخص بأمن لتزويد الحياة عمى تأمين شراء كما يمكن

 الفائدة تختمف قد ذلك، ومع. الوفاة عند ثابتة منفعة الحياة عمى التأمين يوفر عام، بشكل. متوقع غير
 الوفاة فييا تكون التي والفترة التأمين قسط سداد فترة طول يختمف قد ذلك، إلى باإلضافة. الوقت بمرور
 iv.منفعة عمى لمحصول مؤىمة

 (شركة التأمين)         ويعرف عقد التأمين بأنو ذلك العقد أو االتفاق الذي يقبل بموجبو أحد األطراف 
باالتفاق عمى تعويض حامل الوثيقة عند تحقق حدث  (حامل الوثيقة)بخطر تأميني ىام من طرف آخر 

 .vوالذي يؤثر بشكل سمبي عمى حامل الوثيقة (الحدث المؤمن منو)مستقبمي غير مؤكد الوقوع 
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 : مفهوم المالءة المالية -2

تعرف المالءة المالية بأنيا القدرة عمى امتالك األموال الكافية لمقابمة االلتزامات المالية أو ىي الفرق 
وفي مجال التأمين تم تعريفيا  vi،بين األصول والخصوم بحيث يكون ىذا الفرق دائما في صالح األصول

 : كالتالي

o  قدرة شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين عمى أن تضمن بشكل دائم مواردىا
. الخاصة لدفع االلتزامات الناشئة عن أعمال التأمين أو إعادة التأمين

o امتالك شركة التأمين موجودات كافية لموفاء بجميع االلتزامات .
o القدرة عمى سداد االلتزامات عند االستحقاقvii. 

وبمثال توضيحي بسيط نستطيع أن نحدد المقصود بالمالءة المالية، وذلك بالنظر إلى المعادلة 
 : المحاسبية التالية

 : حقوق المساىمين، ومن ىذه المعادلة يمكن أن تصبح+ الخصوم = األصول
  الخصوم –األصول = (األرباح المحتفظ بيا+ رأس المال )حقوق المساىمين 

أي األصول تزيد عن )ومنو نستطيع القول أنو كمما كانت حقوق المساىمين رقما إيجابيا 
ذا انخفضت قيمة األصول . كانت ىناك مالءة مالية لممؤسسة المالية (الخصوم بسبب انييار البورصة )وا 

. عن قيمة الخصوم، ىنا يجب أن يكون ىناك رأسمال كاف حتى يوازن المعادلة المحاسبية السابقة (مثال
وقد يؤدي عدم التوازن بين األصول والخصوم إلى انخفاض في قيمة حقوق المساىمين، ويستمر االعتماد 
عمى حقوق المساىمين ليحقق التوازن إلى أن يكون قيمة سالبة، وىذا ما يسمى بحالة عدم المالءة المالية 

Insolvencyأو اإلفالس، أو حالة التعثر االقتصادي ، viii. 
وقد بينت الجمعية الدولية لمتأمين أن أي شركة تأمين تكون مميئة عندما تكون قادرة عمى الوفاء 

.  (أو عمى األقل في معظم الظروف)بالتزاماتيا بالنسبة إلى العقود كميا وفي أي وقت كان 
وتعني مالءة شركات التأمين توفير القدرة المالية الدائمة لتسديد الكوارث التي قد تصيبيا، أي 
بمعنى أن تكون ىذه الشركات قادرة عمى مواجية التزاماتيا المأخوذة عمى عاتقيا اتجاه حممة وثائق 

 .ixالتأمين في مواعيدىا المقررة
 قسط - الرفع ونسب الشركة، مال رأس تصف التي المحاسبة بنسب المالءة قياس يرتبط ما عادة

 .xالممكية حقوق / الخصوم أو الممكية حقوق/ 
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 :  أهمية المالءة المالية في شركات التأمين2-1

تكمن أىمية المالءة المالية في شركات التأمين في أن السمعة التي يتم التعامل بيا بيعا وشراءا 
ىي سمعة غير منظورة فيي وعد كتابي لشيء قد يتحقق في المستقبل المحدد بمدة معينة وقد ال يتحقق 
خالليا، وفي األحوال جميعيا ال يمكن معرفة حدوثو، وعمى ىذا تعرف مالءة شركة التأمين عند التعاقد 
وأيضا يجب التحقق من استمرار ىذه المالءة في المستقبل، باعتبارىا حماية لمصالح حممة الوثائق وذلك 
بالوفاء بمستحقاتيم في أوقاتيا المحددة، وتعتبر قوة ومتانة المركز المالي لشركة التأمين في غاية األىمية 

 : xiلألطراف التالية

 حاممي وثائق التأمين الذين ييميم قدرة شركة التأمين في المستقبل عمى الوفاء بالتعيد؛  -
المستثمرون أو حاممي األسيم الذين ييميم أن تحتفظ األسيم بقيمتيا أو تحقيق الزيادة في  -

 ىذه القيمة، 
 الموظفين في الشركة الذين ييميم االستمرار في العمل مع الحصول عمى رواتبيم؛ -
متانة المركز المالي لشركة التأمين تيم اإلدارة العميا في الشركة ويؤثر عمى سمعتيا وفرص  -

 عمميا في المستقبل؛ 
 .معيدي التأمين الذين يتأثرون بصعوبة في جمع أقساط إعادة التأمين -

II.  تقييم المالءة المالية في الشركات العمومية الجزائرية لتأمين األضرار مع التركيز عمى
 : CAATشركة 

 : التأمين الجزائرية  رقم األعمال شركات -1

 شركة تأمين مقسمة حسب نوع المخاطر ونوضحيا كما 24يشيد نشاط التأمين في الجزائر مشاركة 
  xii:يمي

 التأمٌن المباشر الممارس من قبل شركات التأمٌن التالٌة : 

؛  CASH- CAAT- CAAR- SAA أربعة شركات عمومٌة لتأمٌن األضرار -
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 Trust Algéria - GAM -2A - Alliance Assurances:  شركات خاصة لتأمٌن األضرار6 -

 ؛ Assurances Salama -CIAR (البركة واألمان سابقا )

 ؛ AXA Algérie Assurance Dommage: شركة واحدة مختلطة لتأمٌن األضرار -

 ؛ MAATEC -  CNMA -MUTUALIST :   تعاضدٌات تأمٌن3 -

 ؛ CAARAMA - Taamine Life Algérie (TALA):  شركات عمومٌة لتأمٌن األشخاص2 -

 ؛ MACIR VIE - Cardif El Djazair:  شركات خاصة لتأمٌن األشخاص2 -

الجزائرٌة - AXA Algérie Assurance Vie -SAPS:  شركات مختلطة لتأمٌن األشخاص3 -

 ؛ (AGLIC)للحٌاة 

  إعادة التأمٌن المستغلة من قبل الشركة المركزٌة إلعادة التأمٌنCCR ؛ 

 التأمٌنات المتخصصة المستغلة من قبل :CAGEXلتأمٌن قرض التصدٌر  -SGCI لتأمٌن القرض 

 . العقاري

 وفً الشكل أدناه توضٌح لتطور رقم األعمال الخاص بشركات التأمٌن الجزائرٌة

 

 تطور رقم األعمال لشركات التأمين الجزائرية : 01الشكل رقم

 

Source : CNA     
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-2004من الشكل أعاله نالحظ ارتفاع رقم األعمال لشركات التأمين في الجزائر خالل الفترة 
 مميار دج سنة 125.4 وقد وصل إلى 2004 مميار دج سنة 35.8، حيث كان رقم األعمال 2014
وعمى أساس اإلحصائيات المقدمة فإن رقم . 2013 مقارنة برقم األعمال لسنة %9 بمعدل نمو 2014

 مقارنة برقم األعمال في المغرب USD  1262  قدر ب2015األعمال لشركات التأمين الجزائرية سنة 
 وىذا ما يظير ضعف التأمينات في الجزائر بالرغم من الكثافة السكانية التي   USD 3122  الذي بمغ 

 .تفوق دولة المغرب، وىذا ما يدل عمى ضعف الطمب عمى التأمين في الجزائر

 :  كما يمي2015وتقدر إنتاجية شركات سوق التأمين في الجزائر لسنة 

  من شركات التأمين العمومية؛ 62% -
  من شركات التأمين الخاصة؛  24% -
 ؛ CNMA من 10% -
 xiii. من شركات التأمين المشتركة% 4 -

 : CAATالمالءة المالية في الشركة الجزائرية لمتأمينات  -2

 إنشاء تم التأمين، قطاع ىيكمة إعادة وبفضل ،1985 أبريل في:  CAATالتعريف بشركة  2-1
 سياق في ،1986 يناير في العمل بدأ. CAAT النقل، تأمين في المتخصصة العامة الشركة
 CAAT اعتماد تم فقد وبالتالي،. الشركات وتخصص التأمين لعمميات الدولة باحتكار يتميز

 اإلطار في التغييرات البري، بعد والنقل والجوي البحري التأمين وىو واحد فرع نشاط لممارسة
 مخاطر سوق في الرائدة مكانتيا عمى الحفاظ عمى الشركة حرصت والتنظيمي، التشريعي
 وبالتالي .الصناعية المخاطر وخاصة أخرى، قطاعات في بالتدريج االستثمار مع النقل،

 وجودة المخاطر منع عمى الضوء وتسميط العمالء، وعي عمى تؤكد تبنت الشركة إستراتيجية
 فبراير 20 بتاريخ الصادر 04-06القانون  من بدعم اإلصالح، عممية واستمرت. خدماتيا
 التأمين " CAAT شركة وضع تغيير وعرض الصحي، والتأمين التأمين فصل بإنشاء 2006

وانطالقا من . 2011 يوليو 14 المؤرخ الوزاري لمقرار وفًقا" الفروع عمى األضرار في جميع
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 الديناميكية ىذه. السوق مستوى من أعمى أو معادالً  اإلنتاج تطور مستوى ىذا التغيير كان
 مع التأمين سوق في الثاني المركز لتحتل ، 2003 عام نياية في بالنجاح لمشركة سمحت
 xiv.دج مميارات 6 من أكثر دوران

  :CAATتطور إنتاجية شركة  2-2
 CAATتطور إنتاجية شركة : (01)الجدول رقم 

2016 2015 2014 2013  

 المبلغ % المبلغ % المبلغ % المبلغ %

56% 12776689 57% 12147911 54% 10863202 %52 9453337 ASS I.A.R.D 

9% 1940290 6% 1359919 7%  1529331 %8 1409004 ASS.TRANSPORT 

35% 7892566 36% 7650782 39% 7798577 %40 7249700 ASS. AUTOMOBI 

0% 6151 0% 1468 0% 1246 %0 1848 ASS.CREDIT 

100% 22615696 100% 21160080 100% 20192356  %100 18113889 TOTAL 
GENERAL 

 CAAT التقارير السنوية لشركة :المصدر
 
 
 

 CAATتطور إنتاجية شركة : (02)الشكل رقم 
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 CAAT من إعداد الباحثين باالعتماد عمى التقارير السنوية لشركة :المصدر

يتضح لنا ارتفاع إنتاجيتيا وبالتحديد       CAAT من خالل تتبع تطور إنتاجية شركة التأمين 
 مميار 22.615.696ة الصافية ب، حيث بمغت أقساط التأمين المكتت2016 إلى 2013خالل الفترة من 
 مميار دج ما يمثل نموا بنسبة 1.455.616 اإلضافي ما يقارب اإلنتاج، ويبمغ 2016دج لمسنة المالية 

 سنة %52  من ASS I.A.R.Dحيث ارتفعت ، 2015. مقارنة بالسنة المالية األعمال في رقم 7%
، 2015 مقارنة بسنة %5، وقد عرف ىذا المجال تقدما ممحوظا قدر ب 2016 سنة  %57 إلى 2013

وترجع ىذه الزيادة إلى االشتراك في أعمال ومشاريع جديدة وكذا قيام الشركة بإعادة تقييم رأس المال 
xvالمؤمن

 

 بسبب استمرار عقود المحافظ  %3 أما فيما يخص التأمين عمى السيارات فقد ارتفعت إنتاجيتيا   ب 
أم فيما . االستثمارية، والمساىمة في المشاريع الجديدة باإلضافة تحسين شروط التأمين عمى السيارات

، ويرجع ىذا التطور 2015 مقارنة بسنة 2016 سنة  %43يخص التأمين عمى النقل فبمغت نسبة النمو 
. عممية دمج السفن الجديدة وتأسيس تغطية إطالق األقمار الصناعية الثالث لوكالة الفضاء الجزائرية

 نتيجة ارتفاع 2015 مقارنة بسنة  %319وبخصوص التأمين عمى القروض فقد سجل تطورا ب 
 . المبيعات، ومن ثم عودة االئتمان االستيالكي وتوقيع اتفاقيات مع البنوك
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  : مقارنة بالشركات العمومية األخرى لمتأمينCAATهامش المالءة المالية لشركة  2-3

 

 ىامش المالءة المالية لمشركات العمومية الجزائرية لمتأمين: 03الشكل رقم 

 

 

 من إعداد الباحثين باالعتماد عمى التقارير السنوية لشركات التأمين: المصدر

 يتضح لنا أنيا في ارتفاع مستمر حيث CAATبالنظر إلى تطور ىامش المالءة المالية لشركة 
.  مميون دج21010 إلى ما يقارب 2015 وقد وصمت سنة 2010 مميون دج سنة 16099كانت تبمغ 

حيث غطت مجمل مكونات ىامش المالءة ثمانية أضعاف اليامش التي تم تحديده لمديون التقنية وخمسة 
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وبمقارنة ىامش المالءة . أضعاف اليامش الذي تم تحديده عمى أساس األقساط الصافية الصادرة والمقبولة
المالية مع نظراءىا من الشركات العمومية لمتأمين عمى األضرار فيي تحتل المرتبة الثانية خالل السنوات 

 التي تتمتع بمعدالت عالية ليامش المالءة المالية لدييا حيث قدرت ب saaاألخيرة بعد شركة التأمين 
 فيي األخرى تتمتع بيامش مالءة يعادل تقريبا caar، أما شركة التأمين 2015 مميون دج سنة 31162
 تتمتع  cash مميون دج، وتبقى شركة 20112 قيمة 2015 حيث قدر ىامش مالءتيا سنة caatشركة 

بأقل ىامش لمالءتيا المالية من ضمن الشركات األربعة العمومية لمتأمين عمى األضرار حيث قدرت ب 
 . مميون دج10769

 المنتجات المالية لشركات التأمين العمومية الجزائرية: 04الشكل رقم 

 

 من إعداد الباحثٌن باالعتماد على التقارٌر السنوٌة لشركات التأمٌن: المصدر

 وذلك 2015 مميون دج سنة 725 فقد قدرت ب  caatوبخصوص المنتجات المالية لشركة 
 مميون دج، 549 أين كانت تبمغ قيمة المنتجات المالية 2014 مقارنة بسنة %32بنسبة نمو قدرت ب 

 فقد caar مميون دج ، أما شركة 1574 النسبة األكبر وىي  saaفي حين تقدر المنتجات المالية لشركة 
 cash مميون دج بالنسبة لشركة 295 ، وقيمة 2015 مميون دج سنة 709بمغت قيمة منتجاتيا المالية 

 . لنفس السنة
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  :اإلنتاجية في شركات التأمين العمومية الجزائرية  مستويات تقييم2-4

 تطور مستويات اإلنتاجية في شركات التأمين العمومية الجزائرية: 05الشكل رقم 

 

 من إعداد الباحثين باالعتماد عمى التقارير السنوية لشركات التأمين: المصدر

 caatمن خالل الشكل أعاله يظير لنا التطور الممحوظ في مؤشر اإلنتاجية لدى شركة التأمين 
 مميون دج وذلك نتيجة 21160 إلى ما يقارب 2015 مميون دج ووصمت سنة 14083حيث كانت تبمغ 

التوسع في أنشطة التأمين والدخول في مشاريع جديدة عكست تحسن الوضعية المالية وكذا اإلنتاجية، 
 27413 ما يقارب 2015 التي بمغت إنتاجيتيا سنة saaوتأتي في المرتبة الثانية بعد شركة التأمين 

 ، أما 2015 مميون دج سنة 16638 المرتبة الثالثة ب قيمة  caarمميون دج، تم تحتل شركة التأمين 
 مميون دج وذلك بعد انخفاضيا الشديد مقارنة بسنة 9946 فتقدر إنتاجيتيا ب  cashشركة التأمين 

 . مميون دج12002 أين كانت تبمغ إنتاجيتيا 2014

نتاجية شركات التأمين العمومية 2-5  cash, caar, saa, caat العالقة بين تطور هامش المالءة وا 
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 cash, caar, saa, caatهامش المالءة المالية واإلنتاجية لكل من شركة : (06)الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 من إعداد الباحثٌن باالعتماد على التقارٌر السنوٌة لشركات التأمٌن: المصدر

ذا ما أردنا مقارنة مؤشر ىامش المالءة المالية مع إنتاجية الشركة فسنالحظ أن ىناك عالقة  وا 
طردية بين المؤشرين حيث أنو كمما كان ىناك ىامش مالءة إيجابي كمما انعكس بشكل حسن عمى زيادة 
إنتاجية شركات التأمين وتوسعت أنشطتيا وتحسنت مستويات وظروف الخدمة التأمينية لدييا، كما تعبر 

المالءة المالية الجيدة عمى زيادة مستويات الثقة لدى متعاممييا مما يزيد من مستوى توافد األشخاص 
 ومن جية أخرى فإن تحقيق  .لمتعامل معيا وبالتالي التوسع في مشاريعيا وتحسن إنتاجيتيا بشكل ممحوظ

شركة التأمين لوضعية الحماية المالية ينعكس عمى كل من عمالء شركات التأمين أو مالكييا، حيث أن 
حصول عمالء شركات التأمين عمى وثيقة التأمين ليست متعمقة فقط بمبمغ القسط المدفوع  ولكن ىي 

ولذلك يقبل عمالء . متعمقة بقدرة الشركة عمى أداء مبالغ التأمين في وقتو المحدد في حالة تحقق الخطر
 .شركات التأمين من مؤمن ليم وكذا المتنازلين بدفع أقساط عالية مقابل الحماية المالية العالية
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 : خاتمة

يحظى قطاع التأمين في الجزائر بأىمية بالغة باعتباره مساىما فعميا في النشاط االقتصادي من 
خالل تنفيذ الخطط التنموية التي تسعى الدولة إلى تحقيقيا، ولشركات التأمين دور كبير في تحقيق 

االستقرار االجتماعي ألفراد المجتمع، وىي نوع من المؤسسات المالية تتحصل عمى األموال من المؤمن 
وكغيرىا من الشركات األخرى تسعى شركات التأمين . ليم لتعيد استثمارىا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة 

إلى زيادة إنتاجيتيا وتعظيم مردوديتيا من أجل تعزيز مركزىا المالي من جية ومن جية أخرى إرضاء 
وتعتبر شركات . زبائنيا بتمبية التزاماتيا في أوقاتيا المحددة والمحافظة عمى سمعتيا في سوق التأمين

التأمين العمومية من أفضل الشركات أداء مقارنة بباقي شركات التأمين بالجزائر نظرا لضخامة رقم 
أعماليا وتوفرىا عمى مستويات جيدة لممالءة المالية وىو األمر الذي أدى إلى تحسن نشاط ىذه الشركات 

 .ضمن قطاع التأمين في الجزائر

 : اإلحاالت والهوامش
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  المالي االستقراردور البنوك المركزية في تحقيق 
خميمي فاطمة الزىراء . حميدي كمثوم          ط د.د

جامعة المدية 
  

: الممخص

يتزايد االىتمام بقضايا االستقرار المالي نظرا لتداعيات األزمات المالية عمى األداء االقتصادي، وىو ما يشكل  
 من خالل ضغطا كبيرا عمى البنوك المركزية، والتي تضطمع بميام ترتبط بتحقيق االستقرار النقدي وحديثا االستقرار المالي،

 .عمى العمل بكفاءة أكثر لتخصيص الموارد في االقتصاددعم النظام المالي 
 وتعمل البنوك المركزية عمى تحقيق االستقرار المالي من خالل وضع األطر التنظيمية واآلليات الكفيمة بتعزيز قدرة 

النظام المالي عمى الحد من تداعيات المخاطر النظامية واألزمات المالية، من خالل توفير اليياكل واإلمكانيات لتقييم النظام 
 .المالي واستخالص نقاط الضعف ومن ثم اتخاذ اإلجراءات والتدابير المناسبة

  وحيث تعتمد البنوك المركزية عمى مجموعة من اآلليات لتحقيق االستقرار المالي، والمتمثمة أساسا في السياسة 
النقدية والتدابير واإلجراءات االحترازية والتنظيمات اإلشرافية، وذلك ضمن الدور البارز الذي تمعبو البنوك المركزية في توفير 

 . بيئة اقتصادية كمية مستقرة لتحقيق أداء اقتصادي جيد ونمو اقتصادي مستدام
. النظام المالي، األزمات المالية، البنوك المركزية، االستقرار المالي: الكممات المفتاحية

Abstract : 

There are an increasing interest about Financial stability issues, since the appearing of Financial 

crisis adverses consequences and their impact on economic performance, than central Banks carry out 

of monetary stability and currentlyFinancial stability through helping the Financial system to function 

smoothly and efficiently in the allocation of resources in the economy. 

In order to maintain Financial stability, central banks should have a structure in place 

mechanisms, and a Financial stability framework  that enables them  to monitor and analyze all 

potential sources of risks and vulnerabilities,and then taking actions on the basis of the assessment. 

There are some  toolsthat central banks might use to intervene, safeguard, and restore Financial 

stability. The key tools used are : monetary policy, macroprudential measures, and regulation, wich 

represent the central banks role to maintain  stable macroeconomy conditions to realise a sustainable 

growth. 

Key Words : Financial Stability, Central Banks, Financial Crisis, Financial System. 
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  : مقدمة

يقوم النظام المالي بدور فاعل في تمويل النشاط االقتصادي، وِبتحقق االستقرار المالي يتم تعزيز قدرة 
النظام المالي عمى تحقيق كفاءة تخصيص الموارد المالية وفعالية كل العمميات االقتصادية، إضافة إلى إمكانية 

 .التصدي لمصدمات والحد من المخاطر النظامية واألزمات المالية التي تؤثر عمى األداء االقتصادي

والبنوك المركزية، نظرا لموظائف التي توكل إلييا، والمتمثمة أساسا في إصدار النقود؛ إدارة السياسة النقدية، 
تسييالت وأنظمة الدفع، وظيفة المقرض األخير والرقابة المصرفية، واستجابة لمتطورات في ممارسة السياسة النقدية 

والتحديات المفروضة من البيئة المالية العالمية، يستمزم منيا االىتمام باالستقرار المالي، ووضع اآلليات الكفيمة 
 .لمحفاظ عمى االستقرار المالي بصفتو ىدفا حديثا من أىداف البنوك المركزية

: انطالقا مما سبق يمكن طرح اإلشكالية التالية

 كيف يمكن لمبنوك المركزية تحقيق االستقرار المالي؟

: ولإلجابة عمى ىذه اإلشكالية تتناول ىذه الورقة البحثية العناصر التالية

 االستقرار المالي كيدف لمبنوك المركزية .1
 اإلطار العام لتحقيق االستقرار المالي .2
 آليات البنوك المركزيةلتحقيق االستقرار المالي .3

 

 االستقرار المالي كيدف لمبنوك المركزية .1

ذات أىمية كبيرة، وتزداد ىذه األىمية عمى إثر األزمات المالية  االستقرار المالي  قضاياعتبرت
وتداعياتيا عمى الوضعية االقتصادية الكمية، حيث أصبحت البنوك المركزية تولي اىتماما كبيرا الستقرار 

النظام المالي، وذلك بإدراجو ضمن أىدافيا، والعمل عمى تحقيقو باستخدام مختمف اآلليات واألدوات الكفيمة 
 .بتحقيق االستقرار المالي

 :مفيوم االستقرار المالي.1.1
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منذ األزمة المالية المكسيكية، ازداد التركيز عمى مفيوم االستقرار المالي كيدف أساسي في مجال التحوط  
وبرزاالستقرار المالي كيدف، استجابة ضد األزمات المالية والحد من المخاطر المالية التي تحدث بالنظام المالي، 

وفي . لتداعيات انعدام االستقرار في النظام المالي واألزمات المالية، والتحديات التي تفرضيا المخاطر النظامية
،يمثل االستقرار المالي استقرار كل من المؤسسات المالية الواقع ال يوجد مفيوم وتعريف متفق عميو لالستقرار المالي
بالنسبة لممؤسسات المالية فإن االستقرار يعني سالمتيا . الرئيسية العاممة في األسواق المالية واستقرار ىذه األسواق

وكفاية رأسماليا المتصاص الخسائر العادية وغير العادية، وَتوُفر السيولة الكافية إلدارة عممياتيا والتقمبات في 
أما بالنسبة لألسواق، فإن االستقرار يعني عدم وجود تقمبات ذات عواقب سمبية اقتصادية حقيقية . الفترات العادية

 . 1متمثمة في المخاطر النظامية الشاممة

قادرة  (..الوسطاء الماليون واألسواق والمؤسسات )االستقرار المالي ىو وضعية أين يكون النظام المالي ف
 الوساطة  نظام الصدمات وعدم التوازن المالي، وبالتالي التخفيف من حدوث اختالالت في كل منعمى تحمل

 عدم االستقرار حيث ُيشكل. المالية، والتي من شأنيا إضعاف تخصيص المدخرات نحو فرص استثمارية مربحة
المالي أي انحراف عن مستوى االدخار المثالي عن خطة االستثمار في االقتصاد الوطني والراجع الختالالت في 

مكانيتو لتسييل أداء االقتصاد بدال من 2 يعكس قدرة النظام المالي عمى تحمل الصدماتفيوالنظام المالي،  ، وا 
زالة االختالالت المالية التي تحدث داخل النظام المالي  .3عرقمتو وا 

الوضع الذي يقوم فيو النظام المالي بتوزيع الموارد : ويعرف صندوق النقد الدولي، االستقرار المالي عمى أنو
دارة المخاطر المالية وامتصاص اليزات كما يعرفو البنك المركزي األوربي عمى .4بكفاءة عمى األنشطة االقتصادية وا 

قادرا عمى تحمل  (بما فيو الوسطاء الماليون، األسواق واليياكل المالية)الوضعية التي يكون فييا النظام المالي : أنو
الصدمات، إضافة إلى قدرتو عمى تخفيض االختالالت في عمميات الوساطة المالية وىو ما يساىم في تخصيص 

 .5فعال لممدخرات إلى فرص استثمارية مربحة

                                                           
1
Douglas W.Arner, Financial Stability, Economic Growth and the role of law, Cambridge University Press, New York, 

USA,2007,p 72. 
2
 Peter Sarlin, Mapping Financial Stability, Springer, London,2014, p 19. 

3
Gundbert Scherfi, Financial Stability Policy in the Euro Zone, Springer, Berlin, Germany, 2014, p 49. 

 .37، ص 2015، 77،مجمة المصرفي، السودان، العدداستقرار النظام الماليعبد العزيز محمد عبد الرحمن، 4
5
 Peter J Morgan, Victor Pontines, Financial Stability and Financial Inclusion, ADBInstitute, Tokyo, Japan, 2014, p 3. 
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 تحقيق كفاءة تخصيص الموارد االقتصادية وفعالية  عمىقدرة النظام الماليتتعزز االستقرار المالي وبتحقق 
دارة المخاطر المالية، ويتم الحفاظ من خالل تحقيقو  إمكانيةكل العمميات االقتصادية، إضافة إلى  تقييم وتسعير وا 

عمى قدرة النظام المالي في أداء وظائفو الرئيسية من خالل آليات التصحيح الذاتي، ويعتمد أساسا عمى وضعية 
.  6 الصافية، وقدرة المقترضين عمى سداد ديونيم بالكاملدائنينال

بالمقابل فإن وضعية عدم االستقرار المالي، ىي الحالة التي يصبح عندىا القطاع المالي غير قادر عمى 
القيام بوظيفتو بصورة كاممة في الوساطة المالية،  كنظام تتدفق من خاللو الموارد، وبصورة أدق ىي حالة تزيد فييا 

مخاطر حدوث األزمات، حيث يشيد القطاع المالي انييارا كبيرا يحول دون قيامو بخدمات المدفوعات والتسوية 
 .7وتوجيو االئتمان إلى الفرص االستثمارية المنتجة والفعالة

: من الميم إدراك أن االستقرار المالي يشمل ثالث أبعاد رئيسية مترابطة ىي

 اقتصاد كمي خال من أية اختالالت ؛ 
 نظام مالي متكون من مؤسسات مالية سميمة ومستقرة؛ 
 أسواق مالية تعمل بسالسة وكفاءة. 

تتفاعل العوامل الثالث السابقة لتحقيق االستقرار المالي في النظام المالي، وعدم تحقيق عامل منيا يؤدي  
منو فإن االستقرار المالي .8إلى عدم تحقيق االستقرار المالي فضال عن أثار سمبية فيما يخص العاممين المتبقيين

أداء االقتصاد الوطني وتبديد االختالالت المالية التي  (بدل من عرقمة)يجعل من النظام المالي قادرا عمى تسييل 
 .9تنشأ داخميا في األسواق المالية والمؤسسات المالية، أو نتيجة أحداث غير متوقعة

 
 
 
 

                                                           
6
 Tammarak Moenjak, Central Banking Theory and Practice in Sustaining Monetary and Financial Stability, Wiley, 

Singapour, 2014, p190, 191 
 .12 ص، 2014، صندوق النقد العربي،اإلطار العام لالستقرار المالي ودور البنوك المركزية في تحقيقوأحمد شفيق الشاذلي، 7

8
 Tammarak Moenjak, OP.CIT, p191. 

9
 Gundbert Sherf, Financial Stability policy in the Euro Zone, Springer Gabler,Berlin, Germany, 2012, p 49. 
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تداخل أبعاد االستقرار المالي : 01شكل رقم
 

 

   

 

 

 

 Tammarak Moenjak, Central Banking Theory and Practice in Sustaining Monetary and: المصدر

Financial Stability, Wiley, Singapour, 2014, p191. 

: 10من متطمبات تحقيق االستقرار المالي يمكن ذكر مايمي

 تحقيق التوزيع الفعال لمموارد حسب المناطق الجغرافية؛ 
 دارتيا؛  كفاءة تقييم المخاطر المالية وتحديدىا وا 
  استمرار القدرة عمى أداء الوظائف الرئيسية لمنظام المالي حتى في حالة التعرض لمصدمات الخارجية

 وتراكم االختالالت؛
 توفير الحماية الكافية لممودعين؛ 
  ؛(السياسة النقدية )دعم استقرار األسعار 
 توفير التسوية الفورية لممعامالت المالية. 
  ومن الجدير بالذكر أن عدم وجود استقرار مالي أو حدوث أزمات مالية ينشأ نتيجة وجود خمل في

السياسات المطبقة من قبل البنوك المركزية، أو لدى حدوث صدمات لمنظام المالي والتي قد تتفاقم بشكل 
كبير بسبب عدم توافر المعمومات الكافية والالزمة مما يؤدي إلى انييار عممية الوساطة المالية بين 

                                                           
10

Fouzi Abderrezak, Balbal Hasnaoui, The Impact of Financial Liberalisation of the Stability of the Financial System 

in Emerging Markets, Méditerranéen Journal of Social Science, Vol 6,N6, Italy, 2015, p 26. 

 االقتصاد الكمي

منطقة االستقرار 
 المالي

 المؤسسات المالية االسواق المالية
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كما قد تؤثر تمك الصدمات بشكل مباشر عمى الموازنة العامة لمدولة واستقرار . المدخرات وفرص االستثمار
 .11سعر الصرف والذي بدوره يؤدي إلى المزيد من عدم وجود استقرار مالي

 الممارسة األىداف والوظائف: البنوك المركزية .2.1

 تطورت البنوك المركزية عن بدياتيا نتيجة التطور الحاصل في ظروف البيئة االقتصادية والمالية، والدروس 
. 2010-2007 واألزمة المالية العالمية 1970، التضخم سنوات 1930المستخمصة من كل من الكساد الكبير 

فعادة تتكفل البنوك المركزية أساسا بالسياسة النقدية، ومن المتعارف عميو أنيا ال تمعب دورا فيما يخص االستقرار 
إضافة إلى ممارسة البنوك المركزية حديثا لمسياسات االحترازية،حيث أصبح لمبنوك المركزية حاليا دور بارز .المالي

في توفير بيئة اقتصادية كمية مستقرة لتحقيق النمو المستدام لالقتصاد الوطني، وتعمل البنوك المركزية ضمن ىذا 
 :اإلطار من خالل 

  تحقيق االستقرار النقدي والحفاظ عمى قيمة العممة، من حيث العمل عمى انخفاض التضخم المحمي أو
 استقرار سعر الصرف؛

  تحقيق االستقرار المالي، من خالل دعم النظام المالي عمى العمل بكفاءة أكثر لتخصيص الموارد في
 .االقتصاد الوطني

فعن طريق تحقيق استقرار نقدي ومالي، يتمكن األعوان االقتصاديون من اتخاذ قرارات مثمى بخصوص 
 .االستيالك واالستثمار، وىو ما ُيمّكن من ضمان نمو اقتصادي طويل األجل

عموما فإن البنك المركزي النموذجي الحديث وضمن تحقيق االستقرار النقدي والمالي، يركز عمى خمس 
إصدار النقود؛ إدارة السياسة النقدية، تسييالت وأنظمة الدفع، وظيفة المقرض األخير و : وظائف رئيسية، تتمثل في

 .12الرقابة المصرفية

: المتمثمة في غالب األحيان فيواحد أو أكثر من األىداف)بغض النظر عن األىداف التي تم وضعيا
، فإن البنك المركزي ضمن اإلطار المؤسسي (االستقرار النقدي، االستقرار المالي والتطور االقتصادي والمالي

                                                           

، ،العالقة المتداخمة بين االستقرار المالي والشمول الماليصندوق النقد العربي، أمانة مجمس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية7ص،
201511 

12
Thammarak Moenjak, OP.CIT, p 38. 
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والقانوني الداعم لو ينبغي أن يكون لو ىدف واحد واضح أو أكثر، وأن يتمتع باالستقاللية لمتابعة تحقيق األىداف 
وتمثل استقاللية البنك . 13بشفافية، إضافة إلى مساءلة الحكومة فيما يخص تحقيق اليدف أو األىداف  المختارة

 .المركزي عامال أساسيا في تحقيقو ألىدافو من خالل إدارة السياسة النقدية واإلشراف عمى البنوك 

ىناك عدة أسباب وراء اىتمام البنوك المركزية باالستقرار المالي، من حيث أن البنوك المركزية ىي المزود و
الوحيد لوسائل الدفع والسيولة الفورية، إضافة إلى دور البنوك المركزية في مجال ضمان حسن سير نظام الدفع 
المحمي، كما وألن النظام الماليوالمصرفي يعتبر منفذا أساسيا النتقال أثار السياسة النقدية لالقتصاد، لذلك من 
الضروري الحفاظ عمى سالمة النظام المالي متمثال خصوصا في المؤسسات المالية واألسواق المالية المستقرة، 

وأخيرا يبدو من الواضح أن ىناك عالقة ما بين االستقرار النقدي واالستقرار المالي، ففي حالة عدم وجود استقرار 
مالي تنعدم الثقة، وىو ما ينتج عنو اندفاع لمحصول عمى السيولة وىو ما يعني انكماش في االئتمان البنكي وفي 
عرض النقود، وفي حالة استمرار ىذا الوضع سيكون ىناك احتمال النكماش حاد في المجاميع النقدية إضافة إلى 

 .  14انخفاض في النشاط االقتصادي في نياية المطاف

ويظير مستوى اىتمام البنوك المركزية ودرجة إشراكيا في تعزيز االستقرار المالي من خالل بعض الشروط 
 : 15التي تتوفر عمييا منيا

  توفر البنك المركزي عمى أساس قانوني لدعم االستقرار المالي، والذي يتمثل في تضمين النظام
 األساسي لمبنك المركزي ليدف استقرار األسعار؛

 لمبنك المركزي تعريفو الخاص لالستقرار المالي؛ 
 يستخدم البنك المركزي مجموعة من المؤشرات لالستقرار المالي؛ 
  يقوم البنك المركزي بإجراء اختبارات الضغطstress testing؛ 
 يقوم البنك المركزي بنشر تقارير عن االستقرار المالي؛ 
 يساىم في تشغيل وتفعيل أنظمة الدفع في االقتصاد؛ 
 يقوم البنك المركزي بدور في اإلشراف االحترازي. 

                                                           
13

Douglas W.Arner, OP.CIT,P127. 
14

Sander Oosterloo, Jakob de Haan, Central Banks and Financial Stability : a survey, Journal of Financial Stability, 

2004, p 259. 
15

Adina Criste, Lulia Lupu, The Central Bank Policy between the price stability objective and promoting Financial 

Stability, Procedia Economics and Finance, 2014, P222. 
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 :اإلطار العام لتحقيق االستقرار المالي .2

يشير اإلطار العام لتحقيق االستقرار المالي إلى مجموعة اآلليات واألطر والنظم، التي تعمل جميعيا 
في ضوء إستراتيجية محددة بيدف تعزيز قدرة القطاع المالي عمى مواجية تداعيات األزمات وتقميص مخاطر 

 .16انتقال ىذه التداعيات لالقتصاد الحقيقي
 

بيدف الحفاظ عمى االستقرار المالي، يجب أن يتوفر لمبنوك المركزية اليياكل واإلمكانيات التي تمكنيا 
 : 17من

 تحديد نقاط الضعف المحتممة في مرحمة مبكرة؛ 
 اتخاذ تدابير احترازية تخفض من احتمالية حدوث اختالالت مالية مكمفة؛ 
  اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتخفيض تكاليف االختالالت واستعادة االستقرار المالي بعد فترة

 .الالستقرار

لذلك، تقوم البنوك المركزية بعممية تقييمية لمنظام المالي، ُتَمِكن مخرجاتيا من تنفيذ اإلجراءات العالجية 
 .والوقائية

 :التقييم.1.2
 يتطمب من البنوك المركزية رصد وتحميل لممصادر المحتممة لممخاطر ونقاط الضعف، وذلك 

والتفاعل بين ىذه  (األسواق المالية والوسطاء واليياكل المالية )بمراقبة منتظمة ألجزاء النظام المالي 
 .ألخذ نظرة شاممة تقييمية الستقرار النظام المالي. األجزاء، إضافة إلى الظروف االقتصادية الكمية

يقوم البنك المركزي بتقييم الوضعيات الفردية والجماعية لموسطاء، األسواق والمؤسسات المالية في 
النظام المالي، وفي حين ال يوجد معيار موحد لتحميل االستقرار المالي، قام صندوق النقد الدولي بتطوير 

                                                           
 .41ص مرجع سبق ذكره، أحمد شفيق الشاذلي، 16

17
Jakob De Haan, Sander Oosterloo, Dirk Schoenmaker, European Financial Markets and Institutions, Cambridge 

University Press,New york, USA, 2009,p 364. 
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كأداة رئيسية لإلشراف financial soundnessindicators (FSIs)مجموعة من مؤشرات السالمة المالية 
 .18والرقابة االحترازية الكمية

وبيدف تقييم وضعية المؤسسات المالية كل عمى حدى في إطار اإلشراف االحترازي الجزئي عادة 
، والذي يندرج ضمن رقابة التقييم بالمؤشرات حيث يقوم عمى معايير رقابية CAMELSما يستخدم معيار 

 :تغطي ستة مجاالت رئيسية في البنك وىي
  كفاية رأس المالCapital Adequacy؛ 
  نوعية األصولAsset Quality؛ 
  اإلدارةManagement؛ 
  الربحيةEarnings؛ 
  السيولةLiquidity؛ 
  تحميل الحساسية لمخاطر السوقSensitivity. 

 استنادا إلى تقييمات كل مجال من المجاالت السابقة، 5 إلى 1ويتم التصنيف الرقمي لممؤسسات المالية من 
جراء عالجي 5أو 4وكمما كان التصنيف  أشار ذلك إلى وجود مشاكل جدية وىامة فييا ما يتطمب رقابة جادة وا 

19خاص
. 

لتقييم أداء المؤسسات المالية كنظام في ظل ظروف اقتصادية stress testingكما تستخدم اختبارات الضغط  
كمية سيئة، بوضع مختمف السيناريوىات والتغيرات المرافقة المتعمقة بمختمف متغيرات اقتصادية كمية مثل نمو الناتج 

ويتم تقييم مدى تأثير حركة المتغيرات الكمية عمى المؤسسات المالية من . الداخمي الخام، التضخم، معدل الفائدة
تستخدم السمطات التنظيمية اختبارات الضغط لتحديد سالمة المؤسسات المالية بصفة . خالل نماذج قياسية

 .20إجمالية
 من الضروري أن يحدد البنك المركزي المصادر الرئيسية لممخاطر ونقاط الضعف التي يمكن أن تشكل 

تحديات الستقرار النظام المالي في المستقبل، وكذا تقييم قدرة النظام المالي لمواجية األزمات، ومدى  إمكانية تحقق 

                                                           
18

D .S choenmaker, Central Banks Role in Financial Stability, Handbook of safguarding Global Financial 

Stability,Academic Press, USA,2012, p 277. 
دراسة حالة بنك الفالحة والتنمية – عمى فعالية نظام الرقابة عمى البنوك التجارية CAMELSأثر تطبيق نظام التقييم المصرفي األمريكي يوسف بوخمخال، 19

 . 207، ص2012، الجزائر، 10مجمة الباحث، عدد، -الريفية
20

Thammarak Moenjak, OP.CIT, P219. 
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ذا كان التقييم ال يشير . المخاطر ومن ثم فإن التقييم العام سيوضح إذا كان من الضروري القيام بإجراء عالجي، وا 
إلى أي مخاطر فورية، فإن االستمرار في اإلشراف والمراقبة والسياسات االقتصادية الكمية المناسبة كميا تمثل أمور 
أساسية لمحفاظ عمى االستقرار المالي، ومن الميم كذلك نشر سياسات االستقرار المالي ليطمع عمييا الجميور عن 
طريق تقارير االستقرار المالي، والتي ُتمِكن من نشرالوعي في الصناعة المالية وبين الجميورفيما يخص القضايا 

 .21المرتبطة بالحفاظ عمى االستقرار المالي، كما أن ىذه التقارير تمعب دورا في التحذير المبكر لألزمات المالية
 

 :اإلجراءات الوقائية والعالجية.2.2
 الخطوة الثانية ضمن إطار االستقرار المالي، ىي اتخاذ اإلجراءات المناسبة وفق ما خمص إليو التقييم، فإذا 
اتضح وجود أي مؤشرات عمى اختالالت مالية محتممة تقوم السمطات اإلشرافية بالقيام باإلجراءات المناسبة، حيث 

يمكن اتخاذ إجراءات غير رسمية من خالل المؤسسات المالية لحل االختالالت المحتممة، أو أيضا استخدام 
الضغط غير الرسمي لمتأثير عمى سموك المتعاممين الماليين، عموما يستخدم اإلقناع األدبي، ويكون استخدامو في 
حالة التأثير عمى توقعات الجميور من خالل الخطب واإلعالن، أو في حالة التأثير عمى سموك األعوان الماليين 
لتغيير سموكيم لصالح تطور األسواق، وفي حالة فشل اإلقناع األدبي، يمكن تكثيف استخدام الرقابة واإلشراف من 

 .أجل تصحيح الوضع
وتختمف اإلجراءات المستخدمة في كل حالة، حيث ال يمكن تحديد مجموعة واحدة من اإلجراءات التي 

 :22ينبغي استخداميا، وعموما يمكن اعتبار مايمي
  إشراك القطاع الخاص في إيجاد الحمول، حيث تحاول السمطات في مراحل األزمات المالية إشراك

 :القطاع الخاص في حل األزمة، ويمكن أن يحدث ىذا من خالل 
 ؛(بالتمويل برأس المال)توفير السيولة، االندماج أو االستحواذ  . أ
آليات مسبقة لموقاية من النتائج السمبية المترتبة عن األزمة المالية، كمثال عن ذلك البنك  . ب

يعتبر مؤسسة مختمطة ذات مساىمة خاصة، تأسس سنة والذي LIKO-bankاأللماني لمسيولة 
 بيدف توفير السيولة لمبنوك التي تتميز بسالمة مالية، Herstatt بعد تعثر بنك 1974

                                                           
21

D .S choenmaker, Central Banks Role in Financial Stability, Handbook of safguarding Global Financial 

Stability,Academic Press, USA,2012, p 277. 
22

D .S choenmaker,OP.CIT, p278. 



  جامعة املدية  

انعكاسات ثكيف املؤسسات املااية مع مؤشرات املالءة على الاسلترار املاول فل ااجزائر، :لاململلتق ااعمللم ااددول االامم  حول

لل2018 أكلحبر 24/25يحمم 
ل

549 
 

E-mail :Col.isstf@univ-medea.dz     
Site :  www.univ-medea.dz/ar/ldld  

 المدية-كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير

Tel/Fax : 00213.25.78.52.96 

 

البنوك التي تتصف بعدم LIKO-bankوكمقرض ما قبل األخير، وحيث ال يمكن أن يقرض 
 .المالءة

  إجراءات لدعم السيولة، والتي عادة ما تمنح لمبنوك والمؤسسات المالية التي تواجو صعوبات حتى
قبل ظيور بوادر األزمة، في حالة ارتفاع وتيرة مسحوبات المودعين والدائنين في حين ال تتمكن 

المؤسسة المالية من االقتراض مباشرة أو االقتراض بمعدل فائدة مرتفع في السوق النقدي، في ىذه 
الحالة يقوم البنك المركزي بدوره كمقرض أخير، لكن ما يجدر ذكره أن البنك المركزي يقوم بدعم 
البنوك والمؤسسات المالية التي ىي بحاجة لمسيولة لكنيا تتمتع بالمالءة، حتى ولو أنو في بداية 
األزمات ال يكون من السيل التمييز بين انعدام السيولة و عدم المالءة وىو ما يشكل قروض 

 عالية المخاطر؛
  أدوات التدخل العامة مثل خطط التأمين عمى الودائع، والتي تساىم في االستقرار المالي، حيث

 :يؤدي التأمين عمى الودائع وظيفتين أساسيتين
 حماية أموال المودعين؛ . أ
تخفيض مخاطر حدوث األزمات، حيث أن المودعين يعرفون أن أمواليم أمنة نتيجة نظام  . ب

 .التأمين فال يمجؤون إلى سحب أمواليم بسيولة كرد فعل عمى مشاكل تواجو البنك
  التصفية، عندما تكون نفقات التدخل لدعم مؤسسة مالية أعمى من الفوائد االجتماعية، تمجأ

السمطات إلى تصفية المؤسسة المالية بطريقة نظامية حتى يتم تفادي التبعات السمبية ليذه التصفية في 
المجال من اضطرابات في السيولة أو في سوق العمل، إضافة إلى دعم باقي الوسطاء الماليين 

 .بالسيولة الالزمة
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 اإلطار العام لتحقيق االستقرار المالي: 02شكل رقم
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 D .S choenmaker, Central Banks Role in Financial Stability, Handbook of safguarding: المصدر

Global Financial Stability,Academic Press, USA,2012, p 277. 

 

 آليات البنوك المركزية لتحقيق االستقرار المالي. 3

تستخدم البنوك المركزية في مجال تحقيق االستقرار المالي جممة من األدوات واآلليات، يمكن إجماليا حسب 
 :أبعاد االستقرار المالي كما يمي

 

 
 التحميل والرقابة

 اليياكل المالية المؤسسات المالية     األسواق المالية      الظروف االقتصادية
 

 

 التقييـــم 
 

 الوقاية                         اإلجراءات العالجية                    الحمول  

 االستقرار المالي
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قصد تحقيق استقرار االقتصاد الكمي، اعتمدت البنوك المركزية عمى استيداف : في مجال االقتصاد الكمي.1.3
 تغيرت ىذه النظرة وتعرضت البنوك المركزية لضغوط شديدة 2007التضخم، ولكن وبعد األزمة المالية العالمية 

 .23دفعت بيا إلى التدخل في األسواق المالية والمشاركة في تعديل أداء األسواق المالية

   من أىم األدوات واآلليات التي تستخدميا البنوك المركزية لمحفاظ عمى االستقرار المالي  في مجال 
-creditاالقتصاد الكمي، ىي كل من السياسة النقدية  واإلجراءات االحترازية خاصة ما يتعمق منيا باالئتمان 

related type. 

دائما ما اعتبرت فقاعات أسعار األصول ذات أثر سمبي عمى االقتصاد، وألن أسعار األصول تمثل آلية 
انتقال ألثار السياسة النقدية، لذلك يتطمب في ممارسة السياسة النقدية االستجابة ألسعار األصول بيدف الحصول 

، فيما تختمف اآلراء حول استجابة السياسة النقديةبين مؤيد الستخدام 24عمى نتائج جيدة فيما يتعمق بالتضخم والناتج
السياسة النقدية في التحكم في فقاعات أسعار األصول في بداية تكوينيا، وىذا ما يساعد عمى التحكم في تراكم 

 بطريقة تقييدية ex anteالمخاطر في االقتصاد والتخفيض من حدة األزمة المالية، حيث تستخدم السياسة النقدية قبميا
، 25لمحد من المجوء إلى االئتمان من طرف األعوان االقتصاديين وكذا الحد من تشكيل فقاعات أسعار األصول

وذلك برفع معدل الفائدة إلبطاء نمو الفقاعة مما يكون لو نتائج إيجابية لمنع تشكل الفقاعات أو إلى نتائج أقل حدة 
 . 26النفجارىا، وىذا ما يكون لو ضرر أقل عمى االقتصاد الكمي

وبين من يرى أن السياسة النقدية تستخدم بدال من ذلك بعد حصول انفجار فقاعات أسعار األصول، ذلك 
  أن ىذا االعتقاد تبرره جممة من الحجج كون أنو في اقتصاد السوق تعكس األسعار عادة المعمومات المتاحة
ومن الصعوبة اكتشاف الفقاعة، كما أن استخدام السياسة النقدية قد تمثل أداة قوية، مما يؤثر عمى تكمفة 

التمويل، ويشمل تأثيرىا كل القطاعات االقتصادية وليس فقط في القطاعات التي تتشكل فييا الفقاعات، إضافة 
إلى أن وضع االستقرار المالي كيدف إضافي لمسياسة النقدية يمكن أن يشكل عبءا ثقيال عمى السياسة النقدية 

 .وييدد من مصداقيتيا

                                                           
23

Adina Criste, Lulia Lupu,OP.CIT, p 223. 
24

Frederic Mishkin,Monetary policy strategy : lessons from the crisis, NBER, cambridge, USA, 2011, p 18 
25

Thammarak Moenjak,OP.CIT, p 233 
26

Frederic Mishkin,OP.CIT, p 18. 
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 باستخدام سياسة النقدية ex postيمكن لمبنوك المركزية من التدخل لتحقيق االستقرار المالي في مرحمة بعدية 
، التقميدية من خالل  تخفيض معدل الفائدة، أو يمكن أن ترافقيا easing of monetary policyمرنة وعدم تقييدىا

إجراءات غير تقميدية والمتمثمة في منح اإلئتمان لممؤسسات المالية ولألسواق المالية أيضا، وكذا شراء األوراق 
 .ىذا ويقوم البنك المركزي أيضا باستخدام اإلجراءات االحترازية . المالية من القطاع الخاص

، أصبح من المتعارف عميو بشكل متزايد أن البنك 2010-2007  وبعد األزمة المالية العالمية 
 إلى جانب السياسة Macroprudential Mesuresالمركزي يمكن أن يستخدم اإلجراءات والتدابير االحترازية

النقدية بطريقة تكاممية، حيث تصمم التدابير االحترازية لمتصدي لتراكم المخاطر، وتشمل عدة أنواع منيا 
 .المرتبطة باالئتمان، والمرتبطة بالسيولة، وأخرى برأس المال

  وفي مجال االقتصاد الكمي، تتمثل التدابير االحترازية أساسا في جزئيا المرتبط باالئتمان وتشمل 
-Loan-To (LTV)(قيمة األصل المشترى )اإلجراءات االحترازية المتعمقة بنسبة القرض لمقيمة :كل من 
Valueنسبة الديون إلى الدخل ،(DTI) Debt- To- Income  والحدود القصوى لنمو االئتمان، والحد األقصى ،

 .27عمى اإلقراض بالعممة األجنبية
 

 :في مجااللمؤسسات المالية.2.3
      يتمَكن البنك المركزي من الحفاظ عمى االستقرار المالي عن طريق لعب دوره اإلشرافي باستخدام 
مختمف األدوات المتاحة لإلشراف المسبق عمى البنوك والمؤسسات المالية، ىذه األدوات تطبق سواء فيما 

 .28يخص اإلجراءات االحترازية الكمية أو اإلجراءات االحترازية الجزئية
تختص اإلجراءات االحترازية الجزئية بموضوع الرقابة التي تقوم بيا سمطات اإلشراف والرقابة عمى 

مستوى كل بنك بشكل فردي، وذلك بيدف التأكد من مدى احترام البنوك لمتنظيم في مجال نشاطيا، وتشمل 
الرقابة كل أنشطة البنك بما فييا القروض، عمميات الصرف وتمويل التجارة الخارجية، تطور عمميات 
األصول المالية وتسيير حافظة األصول والرقابة عمى سالمة ومشروعية العمميات المالية التي يقوم بيا 

 .البنك

                                                           
27

Thammarak Moenjak,OP.CIT, p 233. 
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 فيما تغطي اإلجراءات االحترازية الكمية كل النظام البنكي، ويأتي مكمال لإلشراف االحترازي الجزئي، 
ومن . 29حيث يوسع أفاق الرقابة أِخذا بعين االعتبار التغيرات المحيطة وتأثيرىا عمى صالبة النظام البنكي

 في مجال اإلشراف االحترازي الجزئي لتقييم CAMELSبين أبرز األدوات واآلليات في ىذا اإلطار، معيار 
 .وضعية البنوك كل عمى حدى

ىذا ما .       وفيما يخص اإلشراف االحترازي الكمي نجد متطمبات رأس المال المتضمنة في اتفاقيات بازل
 لمحفاظ عمى االستقرار المالي لممؤسسات المالية، أما بالنسبة  لإلجراءات ex anteيتعمق باإلجراءات القبمية 

تستخدم البنوك المركزية آليات مختمفة لمحفاظ عمى االستقرار المالي في مجال المؤسسات ، ex postالبعدية
المالية، منيا نوافذ الخصم قصد توفير السيولة التي تحتاجيا المؤسسات المالية، كما وتتدخل البنوك المركزية 

والسمطات التنظيمية عن طريق مجموعة من اإلجراءات والحمول لضمان االستقرار المالي في حالة فشل 
 .30المؤسسات المالية ، تتمثل ىذه اإلجراءات في التصفية، اإلدارة المؤقتة لمبنك، الشراء، والتأميم

 
 :في مجال األسواق المالية. 3.3

من المتعارف عميو أن البنك المركزي ليس المنظم المباشر لألسواق المالية، بالرغم من ىذا عمى البنك 
 :المركزي القيام بدور فاعل في تخفيض المخاطر باألسواق المالية، وىذا نتيجة أسباب متعددة منيا

  وضرورة  إعادة 2010-2007أوال النمو المفرط لألسواق المالية، وما استخمص من األزمة المالية العالمية 
التفكير جديا في دور البنك المركزي فيما يخص الحفاظ عمى استقرار األسواق المالية، نتيجة اتساع تعامالت 
الوساطة المالية في األسواق المالية، وخارج ىيئات اإليداع التي يشرف عمييا البنك المركزي، وفي نفس الوقت 
انخفاض حصة أصول البنوك التجارية من مجمل أصول الوسطاء الماليين، إضافة إلى النمو الكبير لعمميات 

 توريق أصول المؤسسات المالية؛
  ثانيا، االختالالت المالية في األسواق المالية والناتجة أساسا من العجز في السيولة، وىو ما يؤدي إلى سمسمة 

من التعثر والفشل المالي ضمن النظام المالي واالقتصاد ككل ضمن الدول التي نمت فييا األسواق المالية 
بسرعة لتصبح مصدر رئيسي لتمويل النشاط االقتصادي، وبما أن البنك المركزي ىو المصدر الوحيد لمنقود، 

                                                           
.240، ص 2015، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، االقتصاد النقدي والبنكي الطاهر لطرش، 

29
 

30
Thammarak Moenjak,OP.CIT,p246. 
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والذي يممك القدرة عمى توفير السيولة الالزمة في السوق المالي وىو ما يعزز من أىميتو ضمن المحافظة عمى 
 االستقرار المالي في ىذا المجال؛

  ثالثا، من خالل عمميات السياسة النقدية اليومية في األسواق المالية، يمتمك البنك المركزي مجموعة من 
 . األدوات والتسييالت والعالقات التي يمكن أن تستخدم لتسييل أداء األسواق

وحتى يتمكن البنك المركزي من الحفاظ عمى االستقرار المالي في مجال األسواق المالية، يمكن أن يقوم قبميا 
ex ante باستخدام سياسة نقدية تقييدية لمنع تكوين المخاطر في السوق المالي، من خالل ارتفاع تكمفة األموال

وىو ما يخفض من لجوء المتعاممين الماليين لنشاطات المضاربة، بالرغم من أنو وفي الممارسة ىذا نادرا ما 
يحدث، فالبنك المركزي ال يمجأ عادة بسيولة إلى تقييد السياسة النقدية لمجرد ارتفاع سريع في أسعار األسيم، 

إضافة إلى ما سبق يمكن لمبنك لمركزي أن . ىذا التقييد الذي سيكون لو األثر عمى القطاعات االقتصادية
، وىذا بيدف الحفاظ عمى االستقرار النظامي 31يستيدف تنظيمات لممتعاممين الماليين الذين يقعون تحت إشرافو

 .32والحفاظ عمى سالمة المؤسسات المالية وكذا حماية المستيمكين لمخدمات المالية
 ، ولكون البنك المركزي يتحكم في السياسة النقدية وبصفتو ex postأما في ما يخص اإلجراءات البعدية  

المقرض األخير، يمكنو من الحفاظ عمى االستقرار المالي بتخفيض مخاطر السيولة في النظام البنكي باستخدام 
السياسة النقدية، عن طريق تخفيض معدل الفائدة  والمعدالت المفروضة عمى اإلقراض وىو ما يخفض من تكمفة 
التمويل في األسواق المالية وتوفير السيولة التي يحتاجيا المتعاممون المالييون في فترات الضغط عمى السيولة 
بالسوق المالي المتميزة بتشكل الفقاعات وارتفاع المديونية أين ُيعِرض المتعاممين الماليين عن إقراض بعضيم 

 . البعض
 كما وأنو في حالة عدم االستقرار المالي وظيور االختالالت المالية في السوق المالي يمكن لمبنك المركزي 

التدخل بتوفير السيولة حتى إلى المتعاممين الماليين الذين ال يقعون ضمن إشرافو، وفي ىذا السياق من المفيد 
اإلشارة إلى تجربة الواليات المتحدة األمريكية في التخفيف من الضغط في األسواق المالية خالل األزمة المالية 

 عن طريق تدخل االحتياطي الفيديرالي في األسواق المالية وتوفير السيولة إلى الييئات المالية التي 2007-2010

                                                           
31

Ibid, p249. 
32

D .S choenmaker,OP.CIT P 452. 
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ال يشرف عمييا البنك المركزي وتوسيع الضمانات المتخذة وتوفير قروض ألجال استحقاق أطول خارج نطاق  
 .33آليات السيولة التقميدية

 :خاتمة

يعتبر االستقرار المالي عنصرا ميما في تحقيق أداء اقتصادي جيد، من حيث كونو يساىم في دعم النظام 
لى جانب تكفل البنوك المركزية بإدارة . المالي لتخصيص الموارد المالية في فرص استثمارية بكفاءة وربحية وا 

السياسة النقدية واستجابة لتداعيات األزمات المالية عمى كل من النظام المالي والبيئة االقتصادية ككل، فإن البنوك 
المركزية الحديثة أصبحت تضطمع بدور ىام في تحقيق االستقرار المالي من خالل دعم النظام المالي عمى أداء 

 .وظائفو بأكفأ شكل

حيث تعمل البنوك المركزية عمى تقييم النظام المالي من خالل تحديد نقاط الضعف لمنظام ككل وألجزائو، 
وما ينتج عن العممية التقييمية يسمح لمبنوك المركزية باتخاذ اإلجراءات والتدابير االحترازية الالزمة، بيدف تخفيض 

 .احتمالية حدوث اختالالت مالية والحفاظ عمى االستقرار المالي

وتعتمد البنوك المركزية عمى مجموعة من اآلليات لتحقيق االستقرار المالي، ضمن أبعاده المتمثمة في 
استقرار االقتصاد الكمي، المؤسسات المالية واألسواق المالية، تتمثل ىذه اآلليات أساسا في السياسة النقدية 
واإلجراءات االحترازية الكمية والجزئية واإلشراف والتنظيمات التي تفرضيا البنوك المركزية بصفتيا السمطة 

 .التنظيمية
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 .المخاطر من لحمايتها كآلية الجزائرية التأمين شركات في المالية المالءة تطبيق أهمية
 

 معمر حمدي. د                                 صميحة فالق. د
 الشمف جامعة

 
:ممخص المداخمة  

 وضبط إلدارة المالئمة واإلجراءات التدابير اتخاذ منيا تتطمب التي المخاطر من لمعديد التأمين شركات نشاط يتعرض
 ىذه أىم من ولعل تجنبيا، أو المحتممة الخسائر من التخفيف أجل من الدولية الممارسات أفضل وفق المخاطر ىذه

 ىيئات وتعمل السوق، من وخروجيا إفالسيا يعني مما دائنييا، تجاه بالتزاماتيا الوفاء عمى قدرتيا عدم المخاطر
 قواعد تطبيق خالل من التأمين وثائق حاممي مصالح وحماية الشركات، ىذه حماية في كبيراً  دوراً  التأمين عمى اإلشراف
. المالية المالءة

 .المالية المالءة التأمين، شركات المخاطر،: الدالة الكممات

 
 

: مقدمة
 وضبط إلدارة المالئمة واإلجراءات التدابير اتخاذ منيا تتطمب التي المخاطر من لمعديد التأمين شركات نشاط يتعرض   

 ىذه أىم من ولعل تجنبيا، أو المحتممة الخسائر من التخفيف أجل من الدولية الممارسات أفضل وفق المخاطر ىذه
  ىيئات وتعمل السوق، من وخروجيا إفالسيا يعني مما ، دائنييا تجاه بالتزاماتيا الوفاء عمى قدرتيا عدم المخاطر
 معايير تطبيق خالل من التأمين وثائق حاممي مصالح وحماية الشركات، ىذه حماية في كبيراً  دوراً  التأمين عمى اإلشراف
 السميم لمتقييم الحوكمة قواعد وضع خالل من اإلدارة ىذه وتتحقق  الشركات، ليذه السميمة اإلدارة مع والمحاسبة المراجعة

 االلتزامات ىذه لدعم الفنية االحتياطيات من محدد بمقدار التأمين شركات احتفاظ القواعد ىذه وتتطمب التأمين، اللتزامات

  .المالية المالءة بيامش يسمى ما وىذا ليا، تتعرض التي المخاطر تجاوز في يساعدىا بما
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 التحقق عمى تساعد التي المقاييس بوضع العالم مستوى عمى التأمين عمى والرقابة اإلشراف ىيئات اىتمام زاد لقد    
 شك دون تؤدي التأمين لشركات المالية لممالءة ومقاييس مؤشرات فوضع التأمين، لشركات المالية المالءة مستوى من
 الشكل ولعل. نفسيا التأمين ىيئات ولصالح التأمين شركات مع المتعاممة واألطراف الوثائق حممة من كل حماية إلى

 محفظة عمى وقيود معين، فائض ووجود لرأسمال، أدني حد اشتراط يتضمن المالية المالءة لقواعد الغالب
 مقاييس وضع تعدى األمر أن بل. االقل عمى سنوات ثالث لكل دوري وفحص مالية نماذج واستيفاء االستثمارات،

 وفاء عن تعجز التي بالشركات الخاصة التعويضات تدفع حكومية ضمانات شركات تكوين إلى المالية لممالءة
.  بالتزاماتيا

 قواعد إلى الشركات ىذه أخضعت دائنييا تجاه بالتزاماتيا والوفاء المخاطر، من الجزائرية التأمين شركات ولحماية   
 صدور بعد وىذا المنافسة، تسوده تأميني سوق في تعمل الشركات ىذه أن خاصة والوطنية، الدولية المالية المالءة
  األجانب، أو المحميين الخواص المتعاممين أمام السوق فتح الذي 07-95 التأميني القانون
 بسبب الدولي، المستوى عمى متزايداً  اىتماماً  التأمين شركات في المالية المالءة ىامش موضوع أكتسب :البحث أهمية

 ىامش بتطبيق المطالبة إلى أدت مما العالم، في المالية الشركات مختمف ليا تعرضت  التي الكبيرة المالية األزمات

 التأمين شركة قدرة من لمتحقق التأمين عمى واإلشراف الرقابة ألجيزة الناجعة الوسيمة بوصفيا الشركات ىذه في المالءة
. المخاطر مواجية وبالتالي بالتزاماتيا الوفاء عمى

: مايمي تحقيق إلى الورقة ىذه خالل من نسعى :البحث أهداف
 التأمين؛ لشركات وأىميتو المالية المالءة ىامش مفيوم عمى التعرف- 
 احتراميا مدى عمى والتعرف مالءتيا، جوانب مختمف وتحميل بالتزاماتيا، الوفاء عمى التأمين شركات قدرة أىمية إبراز- 

 المالية؛ المالءة ليامش
 المالءة قواعد مختمف إلى التطرق خالل من الجزائري التأمين لشركات المالية المالءة تطبيقات أىمية مدى دراسة- 

. الجزائري القانون عمييا نص التي المالية
 
 

 :  الرئيسية اإلشكالية
: التالي الرئيسي السؤال نطرح الدراسة، أىداف تحقيق من نتمكن وحتى البحث، أىمية من ذكره سبق ما خالل من    

 .الجزائري؟ التأمين شركات عمى تطبيقها أهمية مدى وما التأمين؟ لشركات المالية بالمالءة نقصد ماذا
 :إلى البحث تقسيم تم الموضوع جوانب بمختمف لاللمام:البحث أقسام
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 لمتأمين؛ العام اإلطار: األول المحور
 ؛التأمين شركات في المخاطر لمواجهة المالية المالءة أهمية:الثاني المحور
 .المخاطر من لحمايتها كآلية الجزائرية التأمين شركات في المالية المالءة تطبيقات: الثالث المحور

  لمتأمين العام اإلطار: األول المحور
 أنواعيا، تعدد مع خاصة المخاطر ىذه لمجابية كافِ  بعدد يتجمعوا أن األفراد عمى العسير من أصبح المخاطر، أنواع تعدد مع   

 .األفراد تواجو التي األخطار تغطية أجل من التأمين نظام ظيور عنو نتج الذي األمر
 التعرض خالل من وىذا الخطر، عمى التعرف من البد وخصائصو التأمين موضوع تناول قبل: الخطر مفهوم – أووً 
لى تعريفو إلى . أركانو وا 

: واالصطالحي المغوي معناه تحديد خالل من الخطر يعرف  :الخطر تعريف- 1
 والمكانة الَقْدر أحدىما: لمعنيين أصل وىي ،(ر ط خ) ىي حروف ثالثة من مشتق لغة الخطر: المغوي التعريف- أ

 عظيم، أي خطر ويقال ومنزلة، وشرف قدر لو أي خطير رجل األول المعنى في فيقال  .وحركة اضطرابٌ  والثاني
نما وحطو، رفعو إذا بذنبو، البعير خطر الثاني المعنى في ويقال  ،1جزيل  وخطر والسمن، الشبع عند ذلك يفعل وا 
. 2أخرى ووضعو مرة رفعو إذا خطراناً  يخطر ورمحو بسيفو

 ما ووالباً  نظره وجية عن يعبر كل الخطر، تعريف والُكتاب الباحثين من الكثير تناول: اوصطالحي التعريف- ب
 تناولو ما بعض عرض ويمكن ليا، ينتمون التي والمدارس دراساتيم وطبيعة بنوع متأثرة ىذه النظر وجيات كانت
: فيمايمي الخطر تعريف مجال في  والباحثون الُكتاب

 في القياس إمكانية وتتحقق قياسو، الممكن التأكد عدم ىو : الخطر (Williams & Heins) وهانس ويميماس ُيعرف- 
. 3التأكد عدم درجة لقياس االحتماالت نظرية استخدام فييا يمكن التي الحاالت تمك
. 4قياسيا الممكن التأكد عدم حالة ىو الخطر :(Knight) نايت يعرفه- 
 باألشخاص متعمقة احتماالت بين بينيا فيما تتفاوت التي االحتماالت عمى مبني الحدوث متوقع ضرر ىو الخطر- 
 السفن ورق تزوير، انييار، سرقة، تصادم، حريق، مثل بالممتمكات متعمقة احتماالت أو عجز، أو مرض، وفاة، مثل
  .5األخطار من ذلك وير إلى
. 6معين موقع في معينة زمنية فترة خالل تقع قد التي األحداث في الحاصل االنحراف ىو الخطر- 

: منيا التجاري التأمين تعاريف تتعدد : (التقميدي ) التجاري التأمين مفهوم- ثانياً 
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 وَأَمَنة، وأمانة، وأمانًا، أمنًا،- الميم بكسر – َأِمن من وأصمو تأمينًا، يؤَمن َأَمن مصدر: لمتأمين المغوي التعريف- 1
. 7بو وثق أي عميو، وأمنو. أىمو فيو اطمأن: البمد وأِمن. وأمين أمن، فيو يخف، ولم أطمأن: أي
 حيث ومن أنواعو حيث من الختالفو نظراً  لمتأمين محدد تعريف وضع في أختمف: لمتأمين اوصطالحي التعريف- 2

: التأمين نوع بحسب تختمف عديدة أىدافاً  لو أن كما المتشابكة، العالقات من ينشأ التأمين أن كما طبيعتو،
: مايمي حسب والجزائري المصري القانون حسب التأمين ُيعرف :لمتأمين القانوني التعريف- أ

 إلى يؤدي أن بمقتضاه المؤمن يمتزم عقد ىو التأمين: المدني القانون من 747 المادة في المصري المشرع عرفو- 
 في أخر مالي عوض أي أو مرتبا أو إيراداً  أو المال من مبمغا لصالحو التأمين اشترط الذي المستفيد إلى أو لو المؤمن
 ؛8لممؤمن لو المؤمن يؤدييا أخرى مالية دفعة أية أو قسط نظير في وذلك بالعقد المبين الخطر أو الحادث وقوع حالة
 المادة مفيوم في التأمين إن: بالتأمينات المتعمق (07-95) رقم األمر من (02) المادة في الجزائري المشرع يعرفه- 
 اشترط الذي المستفيد إلى أو لو المؤمَّن إلى يؤدي بأن بمقتضاه المؤمَّن يمتزم عقد الجزائري المدني القانون من (619)

 مقابل وذلك العقد في المعين الخطر تحقق حالة في آخر مالي أداء أي أو إيراداً  أو المال من مبمغاً  لصالحو التأمين
 ؛9أخرى مالية دفعة أي أو أقساط

 ليم، المؤمن مجموع الثاني والطرف المؤمن، طرفاىا جماعية عالقة: 10أنو عمى التأمين: لمتأمين الفني تعريفال- ب
 عمميات طريق عن منيم جداً  كبير عدد مع بل قميل، عدد مع وال واحد، لو مؤمن مع التأمين عقد يبرم ال فالمؤمن
حصائية حسابية  دقيقة وا 

 وذلك وقوعو، دون والحيمولة الخطر لتقميل وسيمة أنو اقتصاديا بالتأمين يقصد: لمتأمين اوقتصادي التعريف- ت
 بصفة لمتوقع قابمة وحدة لكل المحتممة الخسائر وجعل الخطر، لنفس المعرضة الوحدات من كبير عدد بتجميع

 ؛11الخطر نفس إلى منسوبة وحدة لكل التأميني االشتراك شرط مع جماعية،
  منظم تعاون إو ليس وهو وعممية، فنية أسس تضبطه قانوني نظام" : أنو عمى التأمين تعريف يمكن وبالتالي    
 عمى الجميع تعاون بعضهم إلى بالنسبة الخطر تحقق إذا حتى واحد لخطر جميعا معرضين األشخاص من عدد بين

 التعاون  هذا ينظم الذي الوسيط إو األمر واقع في ليست التأمين وشركة منهم، كل يبذلها قميمة بتضحية مواجهته
". صحيحة فنية أسس عمى
 عن المسؤولة باعتبارىا التأمين لعمميات الرئيسي المحرك التأمين شركات تعتبر: ومخاطرها التأمين شركات-ثالثاً 

 حالة في التعويض بدفع والوفاء ليم المؤمن وضمان واستثمارىا، التأمين أقساط جمع عمى وتعمل التأمينية، العمميات
. المخاطر من جممة إلى شركات كباقي تتعرض أنيا إال الخطر، تحقق
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 تتمقى مزدوج بدور تقوم فيي الدولة، في االقتصاديين المتعاممين أىم من التأمين شركات تعد: التأمين شركة تعريف-1
: بمايمي تعرف حيث ضدىا، المؤمن األخطار تحقق عند وتعوضيم ليم المؤمن من األموال

 عمى وعرضو التأميني المنتج تسويق خالل من ممكن ربح أكبر تحقيق ىدفيا المالية الييئات تمك من واحدة ىي-
عادة جية، من الزبائن مجموع  ؛12ثانية جية من الزبائن طرف من عمييا المحصل األموال من المدخرات استثمار وا 

عادة التأمين بشركات يقصد-  عادة التأمين عمميات بمزاولة ليا المرخص المساىمة شركات التأمين وا   التي التأمين وا 
 ؛13التأمين عمى لمدولة الرسمية الييئات بسجالت الغرض ليذا تسجل

 في محددة ىي كما التأمين إعادة أو/و التأمين عقود وتنفيذ اكتتابا تمارس شركات أنيا عمى الجزائري المشرع عرفيا- 
. التأمين إعادة أو/و التأمين وتعاضديات مؤسسات 14األمر ىذا في الشركة بمفظ يقصد بو، المعمول التشريع

: إلى القانوني شكميا وحسب التأمينية األنشطة لتشكمية وفق التأمين شركات تصنف: التأمين شركات أصناف-2
 بين تجمع التي أو لو المؤمن حياة أو بوفاة المتعمقة التأمينات كافة عمى نشاطيا يشمل :الحياة عمى التأمين شركات-أ

 ؛15(المختمط التأمين) االثنين
 النقل وتأمين والسرقة الحريق أخطار يغطي ما وعادة الممتمكات، عمى بالتأمين تختص :العام التأمين شركات- ب

 ؛16السيارات حوادث ضد كالتأمين الغير اتجاه المدنية المسؤولية عمى التأمين وكذلك بأنواعو
 يمتزم حيث لو المؤمن عالج تكاليف تغطي التي التأمين وثائق إصدار في تختص:اوجتماعي الضمان صناديق- ج
 تبقى؛ ما التأمين شركات وتدفع عالجو تكاليف من أدني حد بتحميل األخير ىذا

 تصدرىا التي التأمين وثائق كافة تصدر حيث التأمين، من نوع في متخصصة وير شركات ىي: الشاممة الشركات-د
 ؛17السابقة الثالثة االنواع

 أجل من وىذا بنفسيا، تتدخل حين التأمين شركات أشكال من شكل الحكومة تأخذ قد: الحكومية التأمين شركات-هـ
 ؛18البطالة أو العجز أو المرض من المجتمع شرائح مختمف لحماية االجتماعي الغبن رفع
 أعضائيا بين األموال تسيير ىدفيا ربحية وير جمعيات عن عبارة الشركات ىذه جل: التعاوني التأمين شركات-و

 محدد مبمغ اقتطاع الشركة ىذه مسير عمى وجب ما مكروه األعضاء ىذه أحد أصاب إذا بحيث بينيم، فيما والتعاون
 .لمخطر تعرض الذي الشخص وتعويض العقد من
 التأمينية الخدمة توفير مقابل ربح تحقيق األساسي ىدفيا يكون التي التجارية الشركات تمك ىي :المساهمة شركات-ز

 المساىمين؛ لمجموعة القيمة متساوية رأسماليا يكون والتي ليم، المؤمن لصالح
 عقود حممة يمتمكيا تأمين شركة عن عبارة ىي الالربحي، التأمين بشركات أيضا وتسمى :الصناديق شركات-ح

 يمتمكيا؛ التي التأمينية الوثائق مجموع قيمة في يتمثل رأسماليا إنما بيا، خاص رأسمال ليا ليس التأمين،
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 وتعرف الشركات، من العديد كمثل مثميا المخاطر من جممة إلى التأمين شركات تتعرض: التأمين شركات مخاطر-3
 يتطمب الخطر وقياس التأكد، عدم مصدره يكون والذي الربحية عمى العكسي األثر أنو عمى التأمين شركات مخاطر
: 19في المخاطر ىذه وتتمثل الربحية، عمى المحتممة العكسية وأثاره التأكد عدم من كل معرفة

 أجل يحل عندما التأمين شركات في والمصروفات التعويضات الدفع عن التوقف خطر ىو :المالية المالءة مخاطر-أ
 استحقاقيا؛

 القيمة عن يختمف سوف الفعمية المطالبات قيمة متوسط يكون عندما يحدث الذي الخطر ىو: اوكتتاب مخاطر- ب
 التأمين؛ وثائق بيع عند المتوقعة

 فترة خالل المتوقعة والعوائد الفعمية العوائد بين االختالف درجة في االستثمار مخاطر يتمثل :اوستثمار مخاطر-ج
 المتوقعة؛ والعوائد الفعمية العوائد بين االختالف مقدار بتزايد الخطر ويتزايد االستثمارات، بيذه االحتفاظ

 التي المخاطر نتيجة المال رأس أو العوائد عمى تطرأ التي التغيرات تمثل التي المخاطر ىي: اوئتمانية المخاطر- د

 لو المؤمن قدرة عدم نتيجة لخسائر الشركة تعرض احتمال عن الناشئة المخاطر ىي أو المساىمين، صندوق ليا يتعرض

 ؛20المحدد الموعد في بالتزاماتو الوفاء عمى
 الفائدة أسعار في التغيرات نتيجة باإليرادات المتعمقة المخاطر عن الناتجة المحتممة الخسائر وىي :السوق مخاطر -هـ

 السمع؛ وأسعار المالية األوراق وأسعار الصرف أسعار في والتقمبات
 العمميات فشل أو األفراد كفاءة عدم عن تنشأ التي المخاطر عن الناتجة المحتممة الخسائر ىي: التشغيل مخاطر -و

  .خارجية ألحداث نتيجة تنشأ أو والنظم، الداخمية
 

. التأمين شركات في المخاطر لمواجهة المالية المالءة أهمية:الثاني المحور
 لحماية وىذا التأمين، قطاع عمى والرقابة اإلشراف حتمية إلى الدول جميع اتجيت التأمين قطاع أىمية عمى تأكيداً    

 بنشاط الخاصة لمطبيعة ونتيجة وفاعميتو، التأميني النشاط استمرارية عمى وحفاظاً  التأمينية، الوثائق حممة حقوق
 ىذه إخضاع ضرورة إزاءه يتحتم الذي األمر الوثائق، حممة تجاه التزاماتيا امتداد في والمتمثمة التأمين شركات
.  المالية المالءة قواعد إلى الشركات

 الييئات اىتمامات أولويات مـن التأمين لشركات المالية المالءة دراسة يعتبر: التأمين لشركات المالية المالءة -أووً 

 المخاطر مواجية عمى التأمين شركات مساعدة في أىمية ليا والتي العالم، دول لمختمف التأمين بالقطاع الوصية
 .بالسداد وااللتزام

  :مايمي حسب المالية المالءة تعريف يمكن: التأمين شركات في المالية المالءة تعريف- 1
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 التكاليف تغطية عمى االستثمار عائد ذلك في بما الشركة إيرادات قدرة عامة بصفة المالية بالمالءة يقصد- 
 المالءة تعتبر التأمين صناعة وفي ،استحقاقيا مواعيد في االلتزامات مواجية عمى القدرة أخر بمعنى أو المختمفة،
 ليذه المالية االلتزامات لمواجية كافية أصول بتوافر عنيا ويعبر التأمين، مستقبل عميو يقوم الذي األساس ىي المالية
 ؛21الشركة

 عمى قادرة الشركات ىذه تكون أن بمعنى أي الكوارث، لتسديد الدائمة المالية القدرة توافر التأمين شركات مالءة تعني- 

. 22المقررة مواعيدىا في التأمين وثائق حممة اتجاه عاتقيا عمى المأخوذة التزاماتيا مواجية
 بالتزاماتيا الوفاء عمى قادرة تكون عندما مميئة تكون تأمين شركة أي أن التأمين لمشرفي الدولية الجمعية بينت وقد- 

. 23(الظروف معظم في األقل عمى أو) كان وقت أي وفي ّكميا العقود إلى بالنسبة
 من كل تيم التأمين لشركات المالية المالءة إن: المخاطر من لحمايتها التأمين شركات في المالية المالءة أهمية- 2

دارة التأمين عمى والرقابة اإلشراف ىيئات : 24التالية النقاط في المالءة أىمية وتكمن ذاتيا، الشركة وا 
 بالتعيد؛ الوفاء عمى المستقبل في التأمين شركة قدرة ييميم الذين التأمين وثائق حاممي حماية-
 القيمة؛ ىذه الزيادة تحقيق أو بقيمتيا األسيم تحتفظ أن ييميم الذي األسيم حاممي أو المستثمرون حماية- 
 أن يمكن العامالن وىذان رواتبيم، عمى الحصول مع العمل في االستمرار ييميم الذي شركة في الموظفين حماية- 

 مالية؛ صعوبات واجيتيا أو التأمين شركة أفمست إذا كالىما أو أحدىما يتأثر
 لدى المستقبل في عمميا وفرص سمعتيا عمى ويؤثر الشركة في العميا اإلدارة تيم التأمين لشركة المالي المركز متانة-

 أخرى؛ الشركات أو الشركة ىذه
 وسوف التأمين سوق في بسيولة الييئات ىذه تعمل أن ييميا الدولة في االقتصادية الييئات عمى كمشرف الحكومة-

 بالتزاماتيا؛ وفاء عمى التأمين شركات من شركة قدرة عدم جراء من األفراد يصيب بما تتأثر
 في العاممة التأمين شركات إلحدى إفالس من يحدث أن يمكن بما التنبؤ عاتقيا عمى التي والرقابة اإلشراف ىيئات-

. سوق
 وأمريكا آسيا شرق جنوب دول في حدثت التي المالية االنييارات دفعت :بازل لجنة منظور من المالية المالءة- 3

 إلى إضافة اإلفالس، إلى األمريكية والشركات المالية والمؤسسات المصارف من العديد وتعرض وروسيا، الالتينية
 عام البنوك في (المالية المالءة) المال رأس كفاية أىمية حول تقرير بازل لجنة أصدرت الراىنة، االقتصادية التحوالت

 ركزت المالية، والمؤسسات المصارف لحوكمة مبادئ ثمانية تضمنت معدلة نسخة صدرت م2006 فبراير وفي م،1999
 الواردة المالية المؤسسات في المالية المالءة تعزيز أن والمالحظ المالية، المؤسسات حماية في المالية المالءة دور عمى
 كل جوىر في ومعززة مطورة ولكنيا مبدأ كل انطالقة حيث من متشابية جاءت II ، III و I بازل لجنة توصيات في



  جامعة املدية  

انعكاسات ثكيف املؤسسات املااية مع مؤشرات املالءة على الاسلترار املاول فل ااجزائر، :لاململلتق ااعمللم ااددول االامم  حول

 ل2018 أكلحبر 24/25يحمم 

564 
 

E-mail :Col.isstf@univ-medea.dz     
Site :  www.univ-medea.dz/ar/ldld  

 المدية-التسيير وعلوم التجارية والعلوم االقتصادية العلوم كلية

Tel/Fax : 00213.25.78.52.96 

 

 II وI بازل لجنة بتوصيات مقارنة  جديدا يعتبر الذي الثامن بالمبدأ جاءت III بازل لجنة توصيات أن إلى إضافة مبدأ،
 التي واالنييارات اإلفالس أن اعتبار عمى المالية، المؤسسات ليا تتعرض أن يمكن التي التشغيمية بالمخاطر والمتعمق
 ،(المالية القوائم في الغش التدليس، االختالس،) التشغيمية المخاطر تقدير سوء عن نتجت المؤسسات ىذه في حصمت
 يخص فيما المالية المالءة قواعد تطبيق عن اإلدارة مجالس مسؤولية عمى تؤكد األخرى والمبادئ المبدأ ىذا إن حيث

 .25المخاطر إدارة وسياسة إستراتيجيتيا صياوة
 بالتأمين المتعمقة األوروبية التوجييات مثمت: المخاطر من لحمايتها التأمين شركات في المالية المالءة قواعد- ثانياً 

 05 في إصداره تم الذي (I) المالية المالءة إلطار البدايات أولى م1979 لسنة ولمحياة م،1973 لسنة الممتمكات عمى

 بالمالءة، الخاص (I ،II) اإلطار ىذا حدد وقد ،(II) المالية لممالءة العام اإلطار ذلك بعد إصدار ثم ،م2002 مارس
 ،26صرامة أكثر  ً  حدودا لتضع المختمفة لمدول اإلمكانية ترك مع التأمين لشركات المالية المالءة لمستوى األدنى الحد

 : أساسية  قواعد ثالث عمى (II) و (I) المالءة  إطار ويرتكز
 الذي المخصصات من النوع ذلك ىي التقنية المخصصات :التقنية المخصصات وتقييم بإعداد الخاصة القواعد- 1

 عمى المخصصات من النوع ىذا تكوين يقتصر ولذا تميزىا، التي الفنية والخصائص التأمين عمميات بطبيعة يرتبط

عادة التأمين عمميات تمارس التي الشركات  المالية المبالغ عن عبارة وىي األخرى، الشركات من ويرىا دون التأمين وا 

 لشركة التقني بالنشاط المتعمقة المستقبمية وااللتزامات الخسائر، لمقابمة الدورة آخر في اإليرادات من احتجازىا يتم التي
 .27التعاوني التأمين

 المقابمة المناسبة األصول اختيار كيفية بيا ويقصد: التقنية المخصصات تغطية بتمثيل الخاصة القواعد -2

 عمميات بذمم أو البنوك، ولدى بالصندوق بالنقدية إما  المخصصات ىذه تغطية يمكن حيث التقنية، لممخصصات

 المنقولة، القيم في واالستثمارات البنوك، لدى الودائع مثل المختمفة واالستثمارات مثال، المشتركين عمى كالذمم التأمين

 المردودية و الضمان، السيولة، عوامل االستثمار عممية في يراعى حيث رىينة، قروض وتقديم العقارية، واالستثمارات

 .28االعتبار بعين
 من الخالية اإلضافية الموارد من معين مبمغ أنو عمى المالءة ىامش يعرف :المالءة هامش بتكوين الخاصة القواعد -3

 من عادة اليامش ىذا ويستعمل ليم المؤمن مصالح لحماية مالءتيا ضمان من التأمين لشركة يسمح والذي التزامات أية

 :29التالية اآلثار تغطية أجل

 التقنية؛ لممخصصات الجيد التمثيل أو الصحيح التقييم عدم- 
 المحققة؛ الكوارث لحجم العشوائية التقمبات-
 مالية؛ أزمات لحدوث نتيجة وعوائدىا األصول قيم انخفاض- 
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 تكاليف حجم زيادة لمنتجاتيا، الصحيح التسعير عدم عن ينتج أن يمكن والذي لمشركة، الصافية النتيجة في اختالل-

 .الخ..,استغالليا

 المال رأس من العموم في يتكون أنو إال ، لمدول المختمفة التنظيمات حسب المالءة ىامش مكونات تختمف   

 رىن والنتائج المرحمة األرباح االحتياطيات، المساىمين، طرف من المحرر وير االجتماعي المال رأس االجتماعي،

 .التخصيص

 المالءة ىامش من إلزامي أدنى حدا تفرض ما عادة بالقطاع الوصية الييئات أن نجد المالءة ىامش ألىمية ونظرا    

 :أىميا محددة نسب احترام ضرورة التأمين شركات عمى توجب أنيا نجد ولذلك كوارثيا، وحجم إنتاجيا حجم مع يتماشى
 المحصمة؛ األقساط مجموع إلى المالءة ىامش نسبة- 
.الكوارث مجموع إلى المالءة ىامش نسبة- 

 وأىميتيا، المالية المالءة مفيوم قدمنا أن بعد:التأمين لشركات المالية المالءة هيكل لتنظيم المقترح نموذج-ثالثاً 
. التأمين لشركات المالية المالءة ىيكل لتنظيم مقترح نموذج نقدم الدولية، المالية الييئات عن الصادرة ومعاييرىا

 عمى طبق نظام ىذا:المالية مالءتها وتنظيم المخاطر من لحمايتها التأمين لشركات ((IRIS المبكر اإلنذار نظام- 1
 بالواليات التأمين مراقبي التحاد مبكرة دراسات أن نظام ىذا وخالصة األمريكية، المتحدة الواليات في التأمين شركات
 وضع الى توصمت  National Association  of Insurance Commissioners  (NAIC) 30األمريكية المتحدة
 أساس عمى النظام ويقوم .IRIS)) Insurance Regulatory Information System نظام عميو يطمق ما وتطبيق
 وىذه. التأمين لشركات المالية الخصائص من معينة خاصية تقيس منيا كل مجموعات أربع في المالية النسب تصنيف

. االحتياطيات وتقدير والسيولة والربحية النشاط ىي المجموعات
 عن المالية القوائم بيانات لتحميل IRIS نظام إلى األمريكية المتحدة الواليات في التأمين شركات جميع تخضع    
 و المدنية، والمسئولية الممتمكات لتأمين نسبة 11 يقارن IRIS التأمين معمومات مراقبة نظام أن. اآللي الحاسب طريق

 النسبة تكن لم وان نسبة، لكل مقبوال يعد معين مدى أو نمطية بمعدالت الصحي والتأمين الحياة لتأمين نسبة 12
. 31المالي العسر الحتمال مبكر إنذار عالمة بمثابة يعد ذلك فان مقبولة
: 32كالتالي مجموعات ثالثة إلى المالية النسب تنقسم العامة التأمينات مجال وفى    

: من كل تقيس التي النسب وتشمل :التأمينية المحفظة أخطار مجموعة: األولى المجموعة
.      التأمين إعادة أخطار.      - االكتتاب في التغير.           - األخطار حجم - 

:  من كال تقيس التي النسب وتشمل :اوكتتاب أخطار مجموعة: الثانية المجموعة
. الفائض في التغير.          - االستثمار عائد.         - االكتتاب ربحية - 
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:  من كال تقيس التي النسب وتشمل: المالية األخطار مجموعة: الثالثة المجموعة
. التحصيل.                  - السيولة  - 

 المالءة لتنظيم ىيكالً  إنشاء يمكن: لهم المؤمن ضمان صندوق إنشاء طريق عن المالية المالءة تنظيم هيكل-2
: 33التالي النحو عمى وىو ليم المؤمن ضمان صندوق إنشاء طريق عن المالية

 ليم؛ المؤمن بصندوق خاص واآلخر بالشركة خاص أحدىما منفصمين، صندوقين التأمين شركات تنشئ- 
 والتكاليف والمسؤوليات، التكاليف من نوعين لتغطية الشركة صندوق وموجودات المال رأس كفاية الشركة تحقق- 

 مالية؛ مساعدات أو القرض أساس عمى إما العجز عند ليم المؤمن لصندوق المالي الدعم وتقديم اإلدارية،
 لتغطية صندوق حساب حسابين من وتتكون ليم، المؤمن واشتراكات مساىمات ىي لمصندوق المالية المصادر- 

 االستثمار؛ صندوق وحساب المخاطر
 من وبالترتيب األخرى، المصادر من العجز يسد المطالبات، تغطية عن ليم المؤمن ضمان صندوق عجز إذا- 

 فوائد، بدون القرض أساس عمى التأمين شركة من المالي الدعم أو وجدت، إن التأمين إعادة شركات من أو االحتياطيات
 .العجز حالة في مسبقاً  األقساط بدفع ليم المؤمن تعيد أو
 التأمين صناعة ألىمية نظراُ : المخاطر من لحمايتها التأمين لشركات المالية لممالءة كدعامة والرقابة اإلشراف- 3

 عمى التأمين شركات التحقق بيدف عمييا والرقابة واإلشراف الصناعة ىذه تنظيم في المختمفة الحكومات تدخل من البد
 رأس كفاية ومدي التأمينية، المنتجات ومزايا شروط ودراسة المالية، لممالءة كدعامة ليم المؤمن تجاه بالتزاماتيا وفاء
 تمك وخاصة قانونا المقررة االستثمار بأوجو والمراقبة اإلشراف نظم تيتم أن البد أيضا المالية، والمخصصات المال

: 34التالية الطرق عمى والرقابة اإلشراف آلية تكون حيث الفنية، بالمخصصات يعرف فيما الوثائق حممة بحقوق المتعمقة
 كل عمى يجب ذلك وعمى التأمين، لشركات المالي المركز سالمة من التأكد خالليا من يتم التي األساليب تطبيق-

 سالمتيا؛ من والتأكد فحصيا بغرض اإلشراف ىيئة إلى دورية فترات عل المالية القوائم بتقديم التأمين شركات
 خبيراً  والرقابة اإلشراف ىيئة لدى يكون أن يجب ذلك وعمى عادلة، األقساط تكون حيث التسعير في العدالة تحقيق- 
  اإلكتوارية؛ بحسابات لمقيام فنياً 
 ىؤالء عمى والرقابة اإلشراف ىيئة تتعرف أن يتطمب وىذا التأمين، شركات في البيع رجال اختيار حسن من التأكد- 

 المينة؛ مزاولة تراخيص وتمنحيم العاممين
 وجود يجب لذا الشروط، ىذه عدالة من والتحقق التأمين، وىيئات شركات تصدرىا التي وثائق شروط مراجعة- 

 الميام؛ بيذه قيام عمى القدرة ليم الذي والفنيين القانونيين من مجموعة
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 تحديد في ممموس بقدر يساىم حيث إيجابي، أثر لو التأمين قطاع عل والرقابة اإلشراف قواعد نظم تدعيم أن    
 لألموال الحقيقي والضمان الربحية، السيولة وتحقيق التأمين، قطاع ونمو تطوير عمى تساعد التي والمالية الفنية األسس

 تتعدى دولية صناعة ىي  التأمين صناعة ألن ونظرا األسيم، حممة أو الوثائق بحممة المتعمقة تمك سواء المستثمرة
 اإلشراف ىيئات في العمل تطوير يقتضي األمر فإن لذا التأمين إعادة بعمميات الرتباطيا أخرى دول إلى الدولة حدود

 الييئات ىذه بيت التعاون تدعيم يتم وأن المباشرة ووير المباشرة المخاطر لمواجية موحدة وبنظم متسق بشكل والرقابة
دارة المالي االستقرار لتحقيق . المتنوعة المخاطر وا 

 
 المخاطر من لحمايتها كآلية الجزائر التأمين شركات في المالية المالءة تطبيقات: الثالث المحور

 اإلطار إصدار طريق عن التأمين شركات فييا بما المالية لممؤسسات المالية لمالءة العام اإلطار الجزائر وضعت   
.  التأمين شركات كفاءة في وزيادة المخاطر لمواجية الرقابة لتعزيز وىذا المالية، المالءة وقواعد والمؤسساتي، القانوني

 المالءة لتنظيم والمؤسساتي القانوني اإلطار الجزائر أصدرت: الجزائري التأمين سوق في المالية المالءة تنظيم-أوو
 .أدائيا وتحسين المخاطر من لحمايتيا وىذا الجزائري، التأمين لشركات المالية

 إصدارىا طريق عن التأمين قطاع الجزائر نظمت: التأمين شركات في المالية لممالءة المنظم القانوني اإلطار –1
.   التأمين شركات في المالية المالءة ووتنظيم لمراقبتو وىذا والتشريعات، القوانين

 المتعمق م1995 يناير 25 يوم المؤرخ 07- 95 رقم أمًرا الجزائر أصدرت: بالتأمينات يتعمق 07-95 قانون-أ
 كيفية أبوابو إحدى في وعالج والتزاماتيما، لو والمؤمن المؤمن وحقوق التأمين، عقد إلى القانون تطرق حيث بالتأمينات،

 ىذه تكون حتى التأمين عقد من والمستفيدين ليم المؤمن حقوق حماية أجل من ومراقبتيا واعتمادىا الشركة تأسيس
 االحتياطات،) وىي تأسيسيا عمى يتعين التي النظامية بااللتزامات المتعمقة التقديرات تبرير عمى قادرة الشركات
 حسب المالية مالءتيا عمى محافظة من التأمين شركات عمى القانون وأوجب. (التقنية الديون التقنية، األرصدة
: 35مايمي

 الخاص والتقرير السنوية الحصيمة سنة كل من جانفي 31 قبل الرقابة إدارة إلى إرسال التأمين شركة عمى يتعين-
    بيا؛ المرتبطة الضرورية الوثائق وكل واإلحصائيات الحسابات جداول وكذا بالنشاط

 عمى وطنيتين يوميتين في النتائج وحسابات السنوية حصيمتيا (اإلفصاح) بنشر تقوم أن التأمين شركات عمى يجب-
 العربية؛ بالمغة إحداىما األقل

 المالءة من  04-06 قانون عزز: بالتأمينات المتعمق 07-95 رقم األمر والمتمم المعدل 04-06 القانون- ب
: 36طريق عن لمراقبتيا آليات وضع طريق عن بالتأمينات  المتعمق 07-95 بقانون مقارنة التأمين شركات في المالية
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 ؛(ليم المؤمن) المصالح أصحاب حقوق حماية-
 األخطار؛ مركزية تسمى األخطار لتمركز ىيئة إنشاء-
 بالتأمينات؛ المكمف الييكل بواسطة رقابة كإدارة تتصرف التي التأمينات عمى اإلشراف لجنة إنشاء- 
. ليم المؤمن تجاه الديون من التأمين شركات عجز حالة في بتحمل مكمف ليم المؤمن صندوق تأسيس- 
 الييئات من مجموعة الجزائر وضعت: الجزائرية التأمين شركات في المالية المالءة لتفعيل المؤسساتي اإلطار-2

: 37منو التأمين شركات في المالية المالءة وتفعيل الرقابة أنظمة لتفعيل وىذا التأمين قطاع عمى لإلشراف
 بعد إال نشاطاتيا ممارسة يمكنيا ال التي التأمين إعادة أو/و التأمين شركات لفتح الترخيص بتقديم تقوم: المالية وزارة- أ

 . لمتأمينات مديرية وبيا الوزير، موافقة
 في الفاعمة األطراف ممثمي من ويتكون ، المالية وزارة وصاية تحت يعمل: (CNA) لمتأمينات الوطني المجمس- ب

 والمجنة السوق وتطوير تنظيم لجنة التسعير، لجنة لالعتمادات، المانحة المجنة: وىي لجان أربع ويضم التأميني، النشاط
 . القانونية

 التأمين محل لألخطار المستمرة الرقابة بضمان وتقوم المالية، بوزارة التأمينات مديرية تتبع: لممخاطر المركزية الهيئة -ج
. فييا المكتتب العقود حول التأمين شركات من تجمعيا التي البيانات خالل من
 لألحكام المعتمدين التأمين ووسطاء شركات احترام مدى بمراقبة وتقوم :(CSA) التأمينات عمى اإلشراف لجنة -د

عادة بالتأمين المتعمقة والتنظيمية التشريعية ذا ، التأمين وا   عقود من والمستفيدين المستأمنين مصالح يعترض ما ليا تبين وا 
. لمتأمين فروع عدة أو فرع في الشركة ىذه نشاط تقميص يمكنيا فإنو ، لمخطر التأمين

 أو المستأمنين تجاه منيا جزًءا أو الديون كل سواء التأمين شركات عجز يتحمل : لهم المؤمن ضمان صندوق -هـ
 الشركات وفروع التأمين إعادة أو/و التأمين لشركات سنوي اشتراك من موارده وتتشكل التأمين، عقود من المستفيدين
. اإللغاءات من الصافية الصادرة األقساط من  %1  يتعدى ال أن عمى ، المعتمدة األجنبية

عمى ضرورة االلتزام بمبادئ الحوكمة ودعم األمن المالي لشركات   95/07نص األمر :التأمين شركات حوكمة- 3
االستيعابية لصالح  طاقتيا حدود في محمي لمعيد تأمين الخطر قيمة من حصة عن اإلجباري التنازلالتأمين عن طريق 

في حين يمكنيا التنازل عن الباقي لشركة إعادة تأمين أخرى، وذلك كمو  ،(CCR) التأمين إلعادة المركزية الشركة
ضرورة  ينص عمى 06/04حرصًا عمى خدمة مصالح المؤمَّن ليم، أما فيما يتعمق بترسيخ مبادئ الحوكمة فإن القانون 

. 38التأكد من مصادر األموال المعتمد عمييا لتأسيس شركة التأمين أو الرفع من رأس ماليا
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 لشركات المالية المالءة نظام وضع تم لقد:  الجزائرية التأمين لشركات المالية المالءة لنظام اوحترازية القواعد- ثانياً 
تشريعات  في النظر إعادة خالل من  06/04وتم تعزيزه بموجب القانون  ، 95/07التأمين في الجزائر بموجب األمر 

 :39ونذكر أىم ما جاء في ىذه اإلصالحات وفيما يتعمق بالقواعد االحترازية فيما يمي التأمين،
عادة التأمين شركات عمى الجزائري المشرع يفرض :المال لرأس األدنى الحد-1 ليا  لمسماح المال رأس من أدنى حًدا التأمين وا 

 الشركة؛ تأسيس عند ونقداً  كامل بشكل المال رأس م تم تحرير2006 سنة وفي النشاط، بممارسة
عادة التأمين شركات عمى يتوجب: التقنية المؤونات تكوين-2 التأمين تكوين مؤونات الضمان بيدف تعزيز  المالءة  وا 

أو  المتدني تقييميا عن الناتج التقنية الديون كفاية مواجية عدم أجل من التقنية لمديون إلزامية مكممة مؤونة المالية وتكوين
مخاطر  ضد مؤونات تكوين يجب كما العالقة، ذات التسيير مصاريف أو السنوي النشاط إقفال بعد التعويضات عن اإلعالن
 الكوارث؛

عادة التأمين شركات التزامات تمثل وىي الميزانية من الخصوم جانب في التقنية الديون تقع : التقنية الديون تكوين-3  وا 
تجاه المؤمَّن ليم والمستفيدين من عقود التأمين، حيث يخضع تكوين ىذه الديون لمجموعة من القواعد القانونية  التأمين

المتعمقة بتأمين األضرار، والمطالبات والمصاريف مستحقة الدفع؛ 
 األقساط مبمغ من %1 باقتطاع الضمان رصيد يمول: قواعد تكوين هامش المالءة المالية لشركات التأمين الجزائرية-4
 ىذا من المتكون اإلجمالي، المبمغ يساوي عندما الرصيد ىذا تمويل يتوقف المالية، السنة خالل الصادرة االشتراكات أو

 مبمغ من %5 ) اآلتية النسب أحد عن والناتج ارتفاعا األكثر المبمغ تأسيسيا، أموال أو الشركة رأسمال ومن الرصيد
 عن صافية األخيرة، المالية السنة خالل المقبولة أو الصادرة واالشتراكات األقساط مبمغ من %0.7 التقنية، األرصدة
 ؛40األخيرة المالية سنوات 03 خالل المدفوعة الخسائر لمبمغ السنوي المعدل من %10 والرسوم، اإللغاءات

 )الدولة قيم : ىي المقننة االلتزامات تمثيل في المقبولة األصول :المقننة اولتزامات تمثيل في المقبولة األصول -5
 والسندات األخرى المنقولة القيم ،(بضمانيا تتمع أو الدولة تصدرىا التي السندات الخزينة، لدى ودائع الخزينة، سندات
. 41البنوك لدى اجل إلى ودائع النقدي، السوق العقارية، األصول الوفاء، عمى القدرة المستوفية الييئة عن الصادرة المماثمة

تعتبر شركة سالمة لمتأمين بالجزائر :أهمية المالءة المالية في شركة سالمة لمتأمين الجزائر لحمايتها من المخاطر-ثالثاً 
 .المالية المالءة لقواعد وممارساتيا التأميني، اإلنتاج حيث من الجزائري التأمين سوق في الرائدة الشركات بينمن 

 الصادر 46 رقم القرار بمقتضى الجزائر لمتأمينات سالمة شركة اعتمدت: بالجزائر لمتأمين سالمة بشركة التعريف- 1
عادة لمتأمين واألمان البركة السعودية الشركة عمى استحوذت وقد المالية، وزارة عن م2006 جويمية 02 بتاريخ  وا 
 االجتماعي رأسماليا قدر أسيم ذات لمتأمين سالمة شركة بعد فيما لتصبح م،26/03/2000 في المنشأة التأمين

عادة لمتأمين سالمة الدولية المجموعة إلى األسيم أومبية وتعود التأسيس، عند دج 450000000  في وتوفر التأمين، وا 
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 بيذا تتعامل التي الجزائر في التأمين مؤسسات كل من الوحيدة وىي التعاوني، التأمين خدمات الجزائري التأمين سوق
.  42التأمينات من النوع

 مع ومتوافقة عالية معايير بتطبيق الشركة إدارة التزمت: الجزائر لمتأمين سالمة شركة في المالية المالءة تطبيق-2
: طريق عن وىذا الجزائري، التأمين وقانون الدولية الييئات عن الصادرة المالية المالءة قواعد عن الواردة المتطمبات

 لحسابات كمراقب كمال زيتوني عينت) الحسابات مراقب بتعيين بالجزائر لمتأمين سالمة شركة قامت: الخارجية المراجعة-أ
 أو بيانات أية وطمب الشركة وسجالت دفاتر إلى الوصول لو يحق حيث ،(م31/12/2015 المنتهية المالية لمسنة

 .والمالية المحاسبية معموماتيا في ويدقق الشركة، وخصوم أصول من التحقق لو ويحق توضيحات،
 األسعار، بمراجعة بدوره يقوم حيث ،-كمال زروقي –االكتواري الخبير مع الشركة تعاقدت: اوكتواري الخبير-ب

. تطبيقيا المتوقع واألقساط المطالبات بين العالقة ويفسر
 المعمول الممارسات أفضل بتبني بالجزائر لمتأمين سالمة شركة في المخاطر إدارة لجنة تعمل: المخاطر إدارة لجنة-ج
 مستوى عمى سواء مستمرة بصفة منيا والحد ومراقبتيا وتقييميا، وقياسيا المخاطر بتحديد والمعروفة المجال في بيا

 (التأمين إعادة) المخاطر ىذه نقل طريق عن إدارتيا إستراتيجية بتطوير تقوم كما الكمية، المخاطر أو الفردية المخاطر
. السمبية أثارىا من لتقميل أخرى جية إلى

 المالية، المالءة قواعد لمتأمين سالمة شركة تطبق: لمتأمين سالمة شركة في المخاطر إلدارة كآلية المالية المالءة- د
: فيمايمي نوردىا والتي تواجييا التي المخاطر إلدارة وىذا
 اإلدارة لمجمس التقرير ورفع الخارجي، الحسابات مدقق مع التعاقد سياسة وتطبيق بوضع المخاطر إدارة لجنة تتكفل-

 ومراقبة اتخاذىا، الالزم بالخطوات توصياتيا تقديم مع بشأنيا إجراء اتخاذ أىمية ترى التي المسائل فيو تحدد الذي
 الشركة في والمحاسبية المالية واإلجراءات السياسات ومراجعة تقدميا التي والتقارير لمشركة المالية  البيانات سالمة

 ؛43خاص بشكل عمييا والتركيز
جراءات الوسائل تقييم إلى النظام ىذا ييدف حيث الداخمية، الرقابة نظام تشكيل-  الشركة في المخاطر مواجية وا 

 واألنظمة القوانين بأحكام فييا والعاممين الشركة التزام من التحقق إلى إضافة سميم بشكل الحوكمة قواعد وتطبيق
 المالية؛ البيانات ومراجعة الداخمية واإلجراءات السياسات تنظم والتي بيا المعمول والقرارات

-95 األمر بموجب التأمين لشركات المالية المالءة نظام الجزائر وضعت حيث االحترازية، القواعد باحترام االلتزام-
 من وذلك التشريع عميو نص ما احترام عمى لمتأمين سالمة شركة وتعمل ،04-06 القانون بموجب تعزيزه وتم ،07

 تعزيز بيدف الضمان مؤونات بتكوين تقوم كما النشاط، بممارسة ليا لمسماح المال رأس من أدني بحد االحتفاظ خالل
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 بتكوين تقوم كما التقنية،  الديون كفاية عدم مواجية أجل من التقنية لمديون إلزامية مكممة مؤونة وتكوين المالية المالءة
 ؛44الكوارث مخاطر ضد مؤونات

 ضمان لصندوق سنوي اشتراك بدفع وقياميا المحدد، وقتيا في التعويضات دفع طريق عن العجز حالة مواجية- 
 شركات عجز تحمل في ميمتو وتتمثل 04-06 القانون بموجب المالية وزارة لدى تأسيسو تم الذي  (FGA) ليم المؤمن
 .التأمين عقود من المستفيدين أو ليم المؤمن تجاه بالتزاماتيا الوفاء عن التأمين

 حققت: أدائها وتحسين مخاطرها إدارة عمى الجزائر لمتأمين سالمة شركة في المالية المالءة تطبيق انعكاسات- 3
: طريق عن المالي أدائيا وتحسين المالية، المالءة لقواعد تطبيقيا نتيجة مخاطرىا إدارة لمتأمين سالمة شركة
 رصيد تكوين طريق عن لمشركة المالية المالءة ىامش بقواعد بالتزام بالجزائر لمتأمين سالمة شركة استطاعت- 

 خالل من نالحظ حيث التأمين، عقود من المستفيدين أو ليم المؤمن تجاه التزاماتيا تغطية عمى قدرتيا لتعزيز الضمان
 إلى راجع وىذا م،2015 واية إلى م2011 عام من لمتأمين سالمة لشركة المالية المالءة ىامش تطور (1) الجدول
 الشركة؛ في المكتتبة األقساط  حجم تحسن

 (دينار مميون) م2015- 2011 خالل لمتأمين سالمة لشركة المالية المالءة هامش تطور: (1) الجدول
 2015 2014 2013 2012 2011 السنوات

 المالءة ىامش
  المالية

2230 2244 2298 2538 2646 

 2015-2011 الجزائر في التأمينات نشاط عن تقرير المالية، وزارة ،لمتأمينات العامة المديرية: المصدر
ن المقننة، االلتزامات بتوظيف التزام مع المالية التوظيفات باستثمار بالجزائر لمتأمين سالمة شركة قامت-   استطاعت وا 

 العقارات، سوق في أخر جزء واستثمار البركة، بنك لدى ودائع شكل في المقننة االلتزامات توظيف خالل من الشركة
 وىي سيولة وأكثر مخاطرة أقل مالية أصول شكل في إلزامية يكون المقننة االلتزامات من األخر جزء توظيف أن كما

. م2015 سنة في لمتأمين سالمة لشركات المالية التوظيفات (2) الجدول خالل من نالحظ حيث الخزينة، سندات
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 (دينار مميون) م2015- 2011 خالل لمتأمين سالمة لشركات المالية التوظيفات (2) الجدول

 2015 2014 2013 2012 2011 السنوات
 (السندات) الدولة قيم

 
1140 1040 1360 1536 2070 

 3805 2990 2583 2139 1838  أخرى مالية توظيفات
 التوظيفات إجمالية

  المالية
2978 3179 3943 4526 5875 

 من المالية العوائد
         التوظيفات

20 32 65 72 95 

. 2015-2011 الجزائر في التأمينات نشاط عن تقرير المالية، وزارة ،لمتأمينات العامة المديرية: المصدر
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  :الخاتمة
 تيدد التي األخطار مختمف ضد والمنشآت األفراد بحماية جية من تقوم فيي مزدوجًا، دوراً  التأمين شركات تعمل    

 المجمعة األموال خالل من االستثمار وترقية االقتصاد تمويل في ىاما دورا تمعب أخرى جية ومن ممتمكاتيم، أو شخصيم

 وليذا  ،(التوظيفات) المالي نشاطيا أو (التأميني) التقني نشاطيا في مختمفة مخاطر تواجو التأمين شركات أن إال لدييا،

 في التأمين وثائق حممة اتجاه بالتزاماتو الوفاء عمى التأمين شركات قدرة مدى عن تعبر التي المالية المالءة دراسة فإن

 التأمين شركات نشاط نجاح وضمان ليم المؤمن مصالح لحماية والضرورية الواجبة األمور من أصبحت المقررة أوقاتيا
. المالية المالءة قواعد تطوير عمى التأمين عمى واالشرافية الرقابية السمطات حرصت وفقد واستمرارىا،

: ىي البحث ىذا من بيا توصمنا التي النتائج من :النتائج
 أخرى؛ المالية المؤسسات مخاطر عن تقل ال متعددة لمخاطر التأمين شركات تتعرض- 

 الشركة بالتزامات لموفاء توجو كونيا دقيق بشكل وتقييميا عمييا، المؤمن األخطار لمختمف التقنية المخصصات تحديد- 

 ليم؛ المؤمن اتجاه
 إلى باإلضافة المخصصات، ىذه تغطية قواعد باحترام وذلك المختمفة، باألصول التقنية لممخصصات الجيد التمثيل- 

 االستثمار؛ عممية أسس
 ووير االستثنائية النتائج من الشركة ليحمي الخاصة األموال من أساسا يتكون الذي مناسب مالءة ىامش تكوين- 

 المتوقعة؛
 ومواجية بالسداد لاللتزام كآلية الجزائري التأمين شركات عمى المالية المالءة نظام تطبيق كيفية الجزائري قانون يحدد- 

  المخاطر؛
 ومواجية بالسداد لاللتزام كآلية المالية المالءة بمتطمبات الممتزمة الشركات من بالجزائر لمتأمين سالمة شركة تعتبر- 

  .المخاطر
 تقديم المجال ىذا في يمكن إلييا، المتوصل لمنتائج استعراضنا وبعد البحث، لموضوع دراستنا ضوء عمى :التوصيات
: التالية التوصيات
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 المختمفة المخاطر ومعالجة وقياس وتحديد فيم لتستطيع باستقاللية تتمتع أن عمى المخاطر إلدارة دوائر بإنشاء االىتمام- 

 ممكن؛ حد أدنى إلى لتقميميا
 ومخاطر اإلدارة عن تنتج التي المخاطر والسيما المالءة، ىامش حساب عند المخاطر مختمف بالحسبان األخذ- 

 ؛الكوارث
 لمستخدمي أكثر فائدة يقدم بما المالءة، ىامش مركبات أو عناصر حساب عند السوق مع المنسجم التقييم عمى التركيز- 

 ؛المالية البيانات
 ىامش في المطموب المال رأس لحساب التعاوني التأمين بشركات خاص نموذج لتطبيق والدراسات البحوث إجراء- 

 .وويرىا واإلدارة الكوارث ضد المخاطر لتقييم مدخل واعتماد السوق متطمبات خاللو من يراعى المالءة،
 
 

 :والهوامش المراجع
                                                           

  . . 133133  صص  العراق،العراق،  الرابع،الرابع،  الجزءالجزء  لمنشر،لمنشر،  الرشيدالرشيد  داردار  ،،العربيةالعربية  المعاجمالمعاجم  تكممةتكممة: : دوزيدوزي  رينهارترينهارت  11

 .1196 ص مصر، القاىرة، ،14 الجزء ،02 المجمد  المعارف، دار ،العرب لسان ،منظور ابن 2  

  عمان،عمان،  األولى،األولى،  العربيةالعربية  الطبعةالطبعة  والتوزيع،والتوزيع،  لمنشرلمنشر  العمميةالعممية  اليازورياليازوري  داردار  ،،والتأمينوالتأمين  الخطرالخطر  إدارةإدارة  ،،السيفوالسيفو  اسماعيلاسماعيل  وليدوليد  أبوبكر،أبوبكر،  أحمدأحمد  عيدعيد  33
  ..2626صص    ،،20092009  األردن،األردن،

دارة  التأمينالتأمين  ،،عقلعقل  جمعةجمعة  سعيدسعيد  عريقات،عريقات،  محمدمحمد  حربيحربي  44 دارةوا    األردن،األردن،  عمان،عمان،  األولى،األولى،  الطبعةالطبعة  لمنشر،لمنشر،  وائلوائل  داردار  والتطبيق،والتطبيق،  النظريةالنظرية  ،،الخطرالخطر  وا 
  ..1111  صص      ،،20082008

دارة  التأمينالتأمين  المصري،المصري،  رفيقرفيق  محمدمحمد  55 دارةوا    األردن،األردن،  عمانعمان  األولى،األولى،  الطبعةالطبعة  والتوزيع،والتوزيع،  لمنشرلمنشر  زىرانزىران  داردار  ،،العامةالعامة  التأميناتالتأمينات  عمىعمى  تطبيقاتتطبيقات  الخطر،الخطر،  وا 
  ..1111  صص  ،،20082008

  ..1717  صص  ،،19981998  األردن،األردن،  عمانعمان  األولى،األولى،  الطبعةالطبعة  لمنشر،لمنشر،  مجدالويمجدالوي  داردار  ،،والتطبيقوالتطبيق  النظريةالنظرية  بينبين  التأمينالتأمين  أعمالأعمال  إدارةإدارة  ،،ناصرناصر  جودتجودت  محمدمحمد  66

  صادر،صادر،  داردار  األول،األول،  الجزءالجزء  ،،  األولىاألولى  الطبعةالطبعة  ،،  العربالعرب  لسانلسان  ،،المصريالمصري  اوفريقياوفريقي  مظورمظور  بنبن  مكرممكرم  بنبن  محمدمحمد  الدينالدين  جمالجمال  الفضلالفضل  أبىأبى    77
  ..141141  صص  ،،19901990  لبنان،لبنان،  بيروت،بيروت،

    مم19491949//1010//0505  منمن  ابتدأابتدأ  بهبه  العملالعمل  بدأبدأ  والذيوالذي  م،م،19481948//0707//2929  فيفي  الصادرالصادر  المصريالمصري  المدنيالمدني  القانونالقانون  منمن  747747  المادةالمادة..  

  ..0404  صص  ،،20062006  مصرمصر  اإلسكندرية،اإلسكندرية،  األولى،األولى،  الطبعةالطبعة  الجامعية،الجامعية،  المطبوعاتالمطبوعات  داردار  ،،اإلسالماإلسالم  فيفي  التأمينالتأمين  ،،الرحمانالرحمان  عبدعبد  أحمدأحمد  فايزفايز  88

 ،13 العدد الشعبية، الديمقراطية الجزائرية لمجميورية الرسمية الجريدة م،1995 جانفي 25 في الصادر بالتأمينات المتعمق 95/07 ألمرا 9
 .04ص م،1995 مارس 08 بتاريخ الصادر

  مصر،مصر،  اإلسكندرية،اإلسكندرية،  األولى،األولى،  الطبعةالطبعة  الجامعي،الجامعي،  الفكرالفكر  داردار  ،،اإلسالميةاإلسالمية  والحمولوالحمول  المميةالممية  المشكالتالمشكالت  التأمينالتأمين  نظريةنظرية  ،،أحمدأحمد  لطفيلطفي  محمدمحمد  أحمدأحمد  1100
  1212  صص  ،،20072007
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  األخطاراألخطار  منمن  جدًاجدًا  كبيركبير  لعددلعدد  التأمينالتأمين  هيئاتهيئات  تجميعتجميع  طريقطريق  عنعن  ويكونويكون  الكبيرة،الكبيرة،  األعداداألعداد  وقانونوقانون  اوحتماوتاوحتماوت  حسابحساب  عمىعمى  ذلكذلك  فيفي  يعتمديعتمد  

  محددمحدد  ثابتثابت  قسطقسط  فرضفرض  عمىعمى  يساعديساعد  كماكما  المتوقعةالمتوقعة  والخسارةوالخسارة  الفعميةالفعمية  الخسارةالخسارة  بينبين  التقديرالتقدير  فيفي  دقةدقة  تحقيقتحقيق  عمىعمى  يساعديساعد  ممامما  المتشابهة،المتشابهة،
  ..مقدمًامقدمًا

  
دارة  التأمينالتأمين  إلىإلى  مدخلمدخل  ،،  الشيخالشيخ  بوعزيزبوعزيز  1111 دارةوا    ..1414  صص  ،،20142014  الجزائر،الجزائر،  األولى،األولى،  الطبعةالطبعة  التنوير،التنوير،  داردار  ،،الخطرالخطر  وا 

  ..7474  صص  السابق،السابق،  المرجعالمرجع  1122

  ..3636صص  مصر،مصر،  االسكندرية،االسكندرية،  الجديدة،الجديدة،  الجامعيةالجامعية  داردار  التامين،التامين،  أحكامأحكام  ،،منصورمنصور  حسينحسين  محمدمحمد  1133

  ..2727صص  ذكره،ذكره،  سبقسبق  مرجعمرجع  م،م،19951995  جانفيجانفي  2525  فيفي  الصادرالصادر  بالتأميناتبالتأمينات  المتعمقالمتعمق  0707//9595  ألمرألمراا  1144

  ..405405  صص  ،،20022002  مصر،مصر،  االسكندرية،االسكندرية،  لمتوزيع،لمتوزيع،  المعارفالمعارف  منشأةمنشأة  المالية،المالية،  والمشتقاتوالمشتقات  االسواقاالسواق  إدارةإدارة  ،،هنديهندي  ابراهيمابراهيم  منيرمنير  1155

  ..348348  صص  ،،20012001  مصر،مصر،  االسكندرية،االسكندرية،  الجامعية،الجامعية،  الدارالدار  ،،الماليةالمالية  والمؤسساتوالمؤسسات  االسواقاالسواق  ،،قريقاصقريقاص  رسميةرسمية  حنفي،حنفي،  الغفارالغفار  عبدعبد  1166

  ..405405  ذكره،ذكره،  سبقسبق  مرجعمرجع  ،،هنديهندي  ابراهيمابراهيم  منيرمنير  1177

  ..7676--7474  صص  صص  ذكره،ذكره،  سبقسبق  مرجعمرجع  ،،الشيخالشيخ  بوعزيزبوعزيز  1188

  الطبعةالطبعة  والتوزيع،والتوزيع،  والنشروالنشر  لمطباعةلمطباعة  الصفاءالصفاء  داردار  ،،((االستثماراالستثمار  أخطارأخطار  االكتتاب،االكتتاب،  أخطارأخطار ) )التأمينالتأمين  شركاتشركات  أخطارأخطار  إدارةإدارة  ،،أبوبكرأبوبكر  أحمدأحمد  عيدعيد  1199
  ..6666--5656  صص  صص  ،،20112011  األردن،األردن،  عمان،عمان،  األولى،األولى،

  معيارمعيار  خاللخالل  منمن  اإلسالميةاإلسالمية  لممصارفلممصارف  المالالمال  رأسرأس  كفايةكفاية  بمعياربمعيار  وعالقتياوعالقتيا  اإلسالمياإلسالمي  التمويلالتمويل  صيغصيغ  مخاطرمخاطر  ،،محيميدمحيميد  أبوأبو  مباركمبارك  عمرعمر  موسىموسى  2200

  ..15،1615،16، ص ص ، ص ص 20082008أطروحة الدكتورة، األكاديمية العربية لمعموم المالية والمصرفية االرادن أطروحة الدكتورة، األكاديمية العربية لمعموم المالية والمصرفية االرادن   ،،  22  بازلبازل

  ..2929--2828  صص  صص  ذكره،ذكره،  سبقسبق  مرجعمرجع  ،،((االستثماراالستثمار  أخطارأخطار  االكتتاب،االكتتاب،  أخطارأخطار ) )التأمينالتأمين  شركاتشركات  أخطارأخطار  إدارةإدارة  ،،أبوبكرأبوبكر  أحمدأحمد  عيدعيد  2211

  فيفي  الماجستيرالماجستير  شيادةشيادة  لنيللنيل  مقدمةمقدمة  مذكرةمذكرة  ،،لمتأميناتلمتأمينات  الجزائريةالجزائرية  الشركةالشركة  حالةحالة  دراسةدراسة  التأمينالتأمين  شركاتشركات  ومردوديةومردودية  مالءةمالءة  تحميلتحميل  ،،محمدمحمد  بنبن  هدىهدى  2222

  4646  صص  ،،--قسنطينةقسنطينة  --منتوريمنتوري  جامعةجامعة  االقتصادية،االقتصادية،  العمومالعموم

  لمعموملمعموم  دمشقدمشق  جامعةجامعة  مجمةمجمة- - مقارنةمقارنة  دراسةدراسة - -السورية،السورية،  التأمينالتأمين  صناعةصناعة  فيفي  المالءةالمالءة  ىامشىامش  قياسقياس  فموح،فموح،  صافيصافي  حسن،حسن،  هاشمهاشم  عيسىعيسى  2233

  . . 368368  صص  ،،20112011  الرابعالرابع  العددالعدد    2277  المجمدالمجمد    والقانونيةوالقانونية  االقتصاديةاالقتصادية

  ..4545--4444  صص  صص  ذكره،ذكره،  سبقسبق  مرجعمرجع  ،،((االستثماراالستثمار  أخطارأخطار  االكتتاب،االكتتاب،  أخطارأخطار ) )التأمينالتأمين  شركاتشركات  أخطارأخطار  إدارةإدارة  ،،أبوبكرأبوبكر  أحمدأحمد  عيدعيد  2244

  التعاونيالتعاوني  التأمينالتأمين  ممتقيممتقي  إلىإلى  مقدممقدم  بحثبحث    ،،التعاونيالتعاوني  التأمينالتأمين  شركاتشركات  فيفي  الحوكمةالحوكمة  مبادئمبادئ  وتعزيزوتعزيز  إرساءإرساء  أىميةأىمية  ،،زيدانزيدان  أحمدأحمد  محمدمحمد::بتصرفبتصرف  2255
  ..738738  ،،737737  صص  صص  ،،20112011  ديسمبرديسمبر  رياضرياض  والتمويل،والتمويل،  لالقتصادلالقتصاد  العالميةالعالمية  اإلسالميةاإلسالمية  الييئةالييئة  الثالث،الثالث،

  الصناعةالصناعة  حولحول  السابعالسابع  الدوليالدولي  الممتقىالممتقى  ،،--الجزائرالجزائر  لحالةلحالة  خاصةخاصة  إشارةإشارة  معمع  ––  التأمينالتأمين  لنشاطلنشاط  االحترازياالحترازي  التنظيمالتنظيم  عناصرعناصر  الرزاق،الرزاق،  عبدعبد  حبارحبار  2266

  ..0808  صص  ،،20122012  نوفمبرنوفمبر  0404--0303  يومييومي  الشمف،الشمف،  الشمف،الشمف،  جامعةجامعة  ،،--  الدولالدول  تجاربتجارب  ––  التطويرالتطوير  وآفاقوآفاق  العمميالعممي  الواقعالواقع  التأمينية،التأمينية،

 ،32  العدد  العربي، القانوني المحاسب مجمة ،التأمين شركات في التقنية المخصصات لمعالجة مقترح محاسبي منيج ،لوندي صالح فهيم 27
 .35 ص ،1990 النشر سنة

28
 Franck Le Vallois, Patrice Palsky, Bernard Paris, Alain Tosetti, Gestion actif passif en assurance 

vie: réglementation, outils, méthodes, Economica, Paris, 2003, p 94.    
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 حداد فاطمة الزىراء                       بمعــــيد ذىبية 
 مدرسة الدراسات العميا التجارية بالقميعة

 3تقييم جهود السمطات الرقابية الجزائرية لمتكيف مع مقررات لجنة بازل 
 :الممخص

نحاول من خالل ىذه الدراسة إبراز دور السمطات الرقابية الجزائرية ممثمة في بنك الجزائر، في تكييف المعايير االحترازية والرقابية      
 العالمية المصرفية األنظمة من كغيرهتأثر  الجزائري المصرفي النظامف.  وبما ينسجم وأىدافيا3السائدة مع المقررات الجديدة لمجنة بازل 

 اةجاىدا إلى مسايرة مستجداتيا بإدخال تعديالت عمى القواعد االحترازية المعمول بيا بالمواز الجزائر بنك  يسعىحيث بازل، لجنة بمعايير
، %9,5معيا، والتي تجمت في إدراج كل من مخاطر السوق       و المخاطر التشغيمية في معادلة احتساب كفاية رأس المال و رفعو إلى 

 والتي دخمت 2/3 الثنائية بازل في إطار تطبيق من األموال القاعدية لمبنك، %2,5مع إدخال ىامش المحافظة عمى رأس المال بنسبة 
 .، لتتعزز بذلك أساليب إدارة المخاطر بالبنوك الجزائرية وتقوية رأس ماليا1/10/2014حيز التنفيذ منذ 

وباالعتماد عمى المنيج الوصفي التحميمي توصمت الدراسة إلى أن بنك الجزائر يبذل قصارى جيده سواء في استحداث الجانب      
           و تجسيدىا عمى ارض الواقع، وأن3 المقررات الجديدة لمجنة بازل الستيعابالقانوني والتنظيمي أو الرقابي لممينة المصرفية، 

 أجل من نفسيا لتطوير آليات إيجاد األخيرة ىذه من تتطمب شتى، تحدياتٍت  يقابمو مازال الجزائرية البنوك قبل من المعايير ىذه استيفاء
. المعايير ىذه جديد مع التماشي

      .   لجنة بازل، مستجدات المعايير االحترازية، المخاطر المصرفية، المالءة المالية:الكممات الدالة
Résumé :  

     Dans cette étude, nous essayons de mettre en évidence le rôle des autorités de régulation algériennes 

représentées par la Banque d’Algérie dans l’adaptation des normes prudentielles et de contrôle en vigueur 

avec les nouvelles décisions de Bâle III tout on restant  en cohérence avec leurs objectifs. Le système 

bancaire Algérien, à l'instar d'autres systèmes bancaires internationaux, a été influencé par les normes du 

Comité de Bâle, puisque la Banque d'Algérie s'efforce de suivre ses développements en introduisant des 

modifications aux règles prudentielles en vigueur en parallèles avec elle, qui se sont reflétés dans 

l'inclusion des deux risques de marché et le risque opérationnel dans le coefficient des fonds propres et le 

porté à 9,5%, ainsi qu’un volent conservatoire de 2,5% des fonds de base de la banque, dans le cadre de la 

mise en œuvre de Bâle 2 / 3  en vigueur depuis 01/10/2014, renforçant ainsi les techniques de gestion des 

risques dans les banques Algériennes et consolidant leur capital. 

      On s’appuyant sur l’approche descriptive analytique, l’étude a montrée que la Banque d’Algérie fait 

tout son possible pour développer les aspects juridiques, réglementaires de la profession bancaire, dans le 

but d’assimiler les nouvelles décisions de Bâle III et les appliquer sur le terrain, et que le respect de ces 

normes par les banques Algériennes reste confronté à divers défis, obligeant ces dernières à trouver des 

mécanismes pour s’auto-développer afin de se conformer aux nouvelles normes. 

 

Mots clés: Comité de Bâle, les nouvelles normes prudentielles 3, Risques bancaires, Solvabilité 

financière. 
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 :المقدمة

أدركت الييئات الرقابية الدولية عمى رأسيا لجنة بازل لمرقابة " 2008"في خضم األزمة المالية العالمية األخيرة      
المصرفية بأن األزمات المالية العالمية في ظل عالم مترابط ال تعترف بالحدود، و أن المخاطر التي تكتنف البنوك  

تضاعفت و تنّوعت بشكل غير متوقع، مما استدعى الحاجة إلى تنشيط الدور الرقابي عمى القطاع المصرفي و تدعيم 
و قّدمت إلى المحفل " نحو نظام مالي سميم" لذا تبّنت عقب األزمة شعارا . الممارسات السميمة في إدارة المخاطر

دعائم  " 3سميت بمقررات بازل الدولي مقترحات جديدة أكثر صرامة و تشديدا فيما يتعمق بمالءة البنوك وسيولتيا، 
 . بيدف تحقيق االستقرار  المالي"الصد

     و لقد تيقنت العديد من دول العالم بان االلتزام بيذه المقررات أصبح شرط أساسي لمواصمة بنوكيا في مزاولة 
العمل المصرفي بأكثر أمان و سالمة، وكذا أداة لضمان التوازن المالي و تحقيق المردودية المالية ليا و في نفس 

و في ىذا اإلطار أبدت السمطات الرقابية الجزائرية ممثمة في بنك الجزائر نيتيا        . الوقت ضمان أموال المودعين
 و االستفادة منيا إلحداث نقمة نوعية في منظومتيا المصرفية       3و رغبتيا في المساير الحقيقية لمستجدات بازل 

 في سن العديد من النصوص التنظيمية المتعمقة 2014و تحسين الحوكمة، حيث شرعت منذ الثالثي األول من سنة 
بالصالبة و السيولة المالية لممؤسسات المالية و المصرفية العاممة عمى التراب الوطني، و إصدار تعميمات و توجييات 

 بالشكل المطموب و في نفس الوقت التطبيق 2من شانيا تمكين ىذه األخيرة من استكمال تطبيق مقررات بازل 
، ليصبح بذلك بنك الجزائر عمى غرار ميامو التقميدية المسؤول 2/3 في إطار الثنائية بازل 3التدريجي لمقررات بازل 

عن سالمة وصالبة النظام المالي خاصة من زاوية مراقبة الخطر النظامي، و ىذا من خالل اإلشراف و الرقابة عمى 
 .ىيئات اإلقراض مع تركيز اإلشراف المصرفي عمى المخاطر

 : استنادا لما سبق ذكره فان مشكمة الدراسة تكمن في:إشكالية الدراسة/ أوال
؟ و ماىي التحديات التي تواجييا في تجسيدىا عمى 3فيما تتمثل جيود السمطات الرقابية لمتكيف مع مستجدات بازل 

 ارض الواقع؟
 و عمى الجيود 3 تكمن أىداف الدراسة في تسميط الضوء عمى أىم مستجدات لجنة بازل :أهداف الدراسة/ ثانيا

المبذولة من طرف بنك الجزائر في تكييف المعايير االحترازية السائدة مع ىذه المقررات، بيدف استكمال تطبيق 
 بالشكل المطموب وتدارك النقائص المسجمة في ذلك من جية، ومن جية أخرى حماية النظام المصرفي 2مقررات بازل 

 .ضد الصدمات الداخمية و الخارجية
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 لإلحاطة بمختمف جوانب الدراسة و اإلجابة عمى إشكالية الدراسة اعتمدنا عمى المنيج الوصفي :منهج الدراسة/ ثالثا
التحميمي، بيدف وصف وتحميل مختمف أبعاد الدراسة و من ثم الوصول إلى استخالص أىم النتائج واقتراح بعض 

 .التوصيات الميمة
  محاور3 لقد تم تقسيم الدراسة إلى :محاور الدراسة/ رابعا

 .3أىم مستجدات اتفاق بازل : المحور األول -
 .3 جيود السمطات الرقابية الجزائرية لتطبيق مقررات بازل :المحور الثاني -
 . في الجزائر3 تحديات تطبيق مقررات بازل :المحور الثالث -

 3أهم مستجدات اتفاق بازل : المحور األول
لمجنة بازل بعد توسيعيا، في  (27)عقب اجتماع محافظي البنوك المركزية و المسؤولين الماليين الممّثمين لألعضاء     

، أعمنت المجنة موافقتيم عمى 2010مقر المجنة ببنك التسويات الدولية في مدينة بازل السويسرية في سبتمبر من عام 
، و التي صودق عمييا اثر اجتماعيم دعائم الّصد/ 3سن قواعد أكثر صرامة بشأن إدارة البنوك، سّميت بمقّررات بازل 

 إصدار النصوص 16/12/2010سيول العاصمة الكورية الجنوبية، ليتّم بعد ذلك في  بمدينة 2010في نوفمبر 
التي كان من المتوّقع تطبيقيا عمى البنوك بشكل إلزامي اعتبارا  مقّررات، ولالنيائية المحّددة لمقواعد التنظيمية الرقابية ل

     (1)2012من نياية عام 
 :تعريف االتفاقية/ 1

ىي   بمثابة استكمال لمجيود التي تبذليا لجنة بازل لتحسين أطر القواعد التنظيمية لمبنوك، و3يعتبر اتفاق بازل     
، و ُتعرف ىذه المقّررات الجديدة بأّنيا مجموعة من المقاييس اإلصالحية التي تتناول 2 و1مبنية عمى وثائق بازل 

تتعّمق بالّشريحة األولى لرأس المال، معيار الحد األدنى لمسيولة، استخدام مؤّشر الرافعة المالية : رئيسية خمس نقاط
ضمن األدوات المالية لقياس مخاطر االئتمان، توسيع نطاق المخاطر لبعض األدوات المالية المّتخذة كأساس لضمان 

 ىذه المقّررات إلى تعزيز القوانين طمحت عمميات االئتمان، وأخيرا التأثير الحمقي لالقتصاد ما بين النمو واالنكماش، و
 (2):  أساسيةثالثة ركائزإدارة المخاطر، ومن ثّم تحقيق السالمة المصرفية،  حيث ترّكز عمى  والرقابة و

  تحسين مرونـة القطــاع البنكــي(résilience) من خالل تقويـة قدرتو عمى امتصــاص الّصدمــات الناتجة عن 
 .الضغوطات المالية و االقتصادية

 تحسين اإلدارة الرشيدة في إطار ما ُيعرف بحوكمة البنوك و أساليب إدارة المخاطر. 
 تعزيز الشفافية و إتاحة المعمومات بشكل أسيل و سريع .
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تيدف ىذه االتفاقية إجماال إلى تقوية قاعدة رأس المال و السيولة و تعزيز مرونة األنظمة المصرفية وقدرتو عمى 
 لجنة بازل السمطات الرقابية و البنوك ميمة ثمانية سنوات منحتكما . امتصاص الصدمات الناجمة عن األزمات

لكي يتّم التطبيق الكمي لالتفاق، و سوف يوّفر ذلك وقتا كافيا لمبنوك لزيادة رؤوس أمواليا، إّما من خالل األرباح 
 إلى أواخر 2011و ىذه اآلفاق الّزمنية تبدأ من جانفي . المسَتبقاة أو بتخصيص أسيم جديدة أو بكمى الطريقتين

 (3). بدء سريان مفعول مقّرر نسبة المالءة2013 جانفي 1 ، و يكون 2018عام 
 : 3أهم تعديالت اتفاق بازل / 2

 :     جاءت ضمن النقاط الخمس المذكورة أنفا، و من أىميا
و ذلك لتعزيز قدرتيا عمى امتصاص الخسائر و التحّكم في التسيير في : رفع و تحسين نوعية األموال الخاصة /1.2

 بدال عن %6، ليذا تم إعادة ىيكمة رأس المال في البنك، حيث تم رفع نسبة رأس المال األساسي إلى فترات الضغط
، وأصبحت الفئة األولى من الرأس مال األساسي المعروفة بالنواة الصمبة والتي تعتبر المكّون 2015 وىذا بحمول 4%

 إلى غاية 2013 و ذلك ابتداء من سنة %2 من األصول المرجحة بالمخاطر بدال عن%4,5األكثر أىمية تمثل نسبة 
في حين تم تخفيض نسبة راس المال . ، وىذه الفئة عادة ما تتكون من األسيم العادية واألدوات المالية المؤىمة2015

  (4).%4 بدال عن 2015 سنة %2التكميمي بصفة تدريجية لتستقر عند 
 ألولا: هامشين لرأس المال وبيدف تعزيز الراحة المالية لمبنوك ومن ثم مواجية المخاطر المحتممة تّم إضافة    

 من األموال %2,5 لممحافظة عمى رأس المال، الذي يمثل نسبة « volant de conservation »يسمى بيامش حماية 
، ويتألف من عناصر الفئة أولى لمرأس المال األساسي مما يسمح برفع نسبة ىذا األخير 2019المرجحة بحمول سنة 

 « volant contra-cyclique » يسمى بيامش الحماية من التقمبات الدورية الثانيو . 2019 بحمول سنة %8,5إلى 
 من األصول المرجحة بالمخاطر و المكونة من عناصر رأس المال األساسي، وىذا بيدف %2,5 و%0يتراوح بين 

مواجية خطر تقمبات الدورة االقتصادية، حيث أن سريانو يبدأ عندما يكون ىناك إفراط في نمو االئتمان وينتج عنو 
 %13 لتصبح بذلك متطمبات رأس المال الجديدة المفروضة عمى البنوك (5).تنامي المخاطر عمى مستوى النظام كمو

 .%8بدل 
، (تقييد اإلقراض)، بيدف وضع حد أقصى لتزايد اإلقراض البنكي 3اعتمدتو اتفاقية بازل: مؤشر الرافعة المالية  /2.2

 ترجيحية صغيرة لتوظيفاتيا أوزان التقييم الداخمي لممخاطر بمنح ألسموب البنوك المنتيجة إقدامالناجم أساسا عن  
عطاء صورة جيدة عن صالبتيا الماليةرفع الماليلبيدف زيادة اثر ا  من % 3وحددت لو نسبة اختيارية قدرىا .  وا 

تّم تقسيم الفترة .  ترجيح أوزان ترجيحية لرأس المال، وتحتسب من أصول الميزانية وخارج الميزانية دون1الشريحة 
 والتقييم االختبار، و ثانييا مرحمة 2011أوالىا مرحمة الرقابة و التي بدأت فعال بتاريخ جانفي :  إلى مرحمتيناالنتقالية



  جامعة املدية  

ل،انعكاسات ثكيف املؤسسات املالية مع مؤشرات املالءة على الاستقرار املالي في الجزائر:ل  حولامللتقى العلمي الدولي الخامس

 ل2018 أكتحبر 24/25يحمي 

581 
 

E-mail :Col.isstf@univ-medea.dz     

Site :  www.univ-medea.dz/ar/ldld  

 المدية-كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير

Tel/Fax : 00213.25.78.52.96 

 

 من جانفي ابتداء، و سيتم التصريح عن ىذه النسبة من طرف البنوك 2017 إلى غاية جانفي 2013بدءا من جانفي 
 (6).2018، عمى أن يتّم تضمين ىذه النسبة لمدعامة األولى بدءا من جانفي 2015

تبين اثناء األزمة العالمية األخيرة اىمية السيولة لعمل النظام المالي و األسواق بكامميا، فالمالءة : نسبة السيولة /3.2
 :  باقتراح نسبتين لمعالجة ىذا الموضوع3لوحدىا ال تكفي، لذا قامت اتفاقية بازل

والتي تتطّمب من  ، و تعرف بنسبة تغطية السيولة:(Liquidity Coverage Ratio)األولى عمى المدى القصير- 
 (7): يوم30لدييا حتى  (مخارج الخزينة  )البنوك االحتفاظ بأصول ذات درجة سيولة عالية لتغطية التدفق النقدي 

%100 ≤
   االصول السائمة عالية الجودة

 صافي التدفقات النقدية المتوقعة  خالل30 يوم
 

تتمّثل الموجودات السائمة ذات الجودة العالية في تمك األصول السيمة التحويل إلى سيولة تامة و دون خسائر في      
التدّفقات اإلجمالية  أّما التدفقات النقدية الصافية فيي تمّثل الفرق بين التدّفقات اإلجمالية الخارجية المحتممة و ،القيمة

تحسب ىذه النسبة مرة في .  يوم30الداخمية المرتقبة، في حالة سيناريو أزمة محدد من طرف ىيئات الرقابة خالل 
الشير و تخضع لمراقبة سمطات اإلشراف، عمى أن يتم تطبيقيا تدريجيا مرورا بمرحمة المالحظة و التقييم إلى غاية 

 (8).2015، و مرحمة بداية التطبيق بدءا من جانفي 2014
تيدف إلى توفير موارد مستقرة تضمن ألي بنك  :(Net Stable Funding Ratio)الثانية عمى المدى الطويل - 

: مواصمة نشاطو بشكل سميم لمدة سنة في فترات ضغط قد تمتد في المستقبل

%100 ≤
  الموارد المستقرة المتاحة لسنة
 الحاجة لمتمويل المستقر لسنة

 

      

     تتمّثل الموارد المستقّرة في رأس المال الخاص و األسيم الممتازة، و باقي الخصوم التي تكون مدتيا الفعمية سنة 
        أو أكثر، أّما الحاجة لمتمويل فيي مجموع قيمة األصول الممّولة من قبل البنك، كل أصل يرّجح بمعامل معين 

 إن تطبيق ىذه النسبة .و المجموع يضاف إلى الحاجة لمتمويل لألصول خارج الميزانية التي ترّجح بمعامالت معينة
 (9).2018، ثم بداية التطبيق و العمل بيا بدءا من جانفي 2017مرحمة المالحظة و التقييم إلى غاية : يمّر بمرحمتين

لقد كشفت األزمة المالية األخيرة نقص وعدم تجانس المعمومات المالية المصرح بيا من طرف :  انضباط السوق/4.2
و من اجل تصحيح ىذا االختالل المتعمق باإلفصاح     . العديد من البنوك و الخاصة بالمخاطر و رأس المال الرقابي

 بإعادة النظر في المتطمبات الخاصة بالدعامة الثالثة         2009و شفافية المعمومات قامت لجنة بازل في جويمية 
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و المتعمقة بعمميات التوريق و العمميات خارج الميزانية، و ألزمت البنوك باإلفصاح عن كل مكونات رأس المال الرقابي 
  (10).2011في المواقع االلكترونية الخاصة بيا، عمى أن يتم االلتزام بيذه التعديالت نياية 

 إن الترابط بين المؤسسات المصرفية ذات األىمية النظامية يساىم في نقل الصدمات داخل : األهمية النظامية /5.2
النظام المالي و من ثم النظام االقتصادي ككل، و لذلك يجب أن يكون لدى البنوك الكبيرة الحجم و ذات األىمية 

، لذا كان من (11)النظامية قدرة عمى امتصاص الخسائر و تغطية المخاطر كثر مما ىو مطموب من البنوك األخرى
الضروري التعرف عمى ىذه المؤسسات لتخصيص المعاممة الرقابية المالئمة ليا، حيث قامت لجنة بازل بوضع معايير 
كمية و نوعية ليذا الغرض، و ىذا من خالل إعداد منيجية لتقييم ىذه األىمية من قبل السمطات الرقابية المحمية      

المالية و درجة التعقيد - النشاط عبر الحدود، الحجم، الترابط، إحالل البنية التحتية: و التي تستند إلى خمسة معايير
من جية، و من جية أخرى وضع مجموعة من التوصيات و الشروط لمواجية المخاطر النظامية و امتصاص 

الصدمات، كوضع ىامش إضافي ضمن متطمبات األموال الخاصة لمشريحة األولى المتمثمة في الرأسمال األساسي 
، و ىذه النسبة تتحدد وفقا لتقييم السمطات الرقابية لمخطر النظامي الذي تمثمو ىيئة القرض %5,2 إلى %1يتراوح بين 
   (12).محل الدراسة

  3اإلجراءات المتخذة من قبل بنك الجزائر في اطار تطبيق بازل : المحور الثاني
    تجدر االشارة الى أن المنظومة المصرفية الجزائرية لم تشيد تطبيق قواعد الحيطة و الحذر إال بعد صدور قانون 

 منو، و التي أكدت عمييا كل التعديالت التي تمت القانون و المتمثمة في 92 من خالل المادة 90/10النقد و القرض 
، حيث فرض كل النسب عمى البنوك و المؤسسات المالية 2010 لسنة 10/04 و 2003 لسنة 03/11كل من األمر 

و خّول لمجمس النقد و القرض كسمطة نقدية تحديد مقاييسيا و أسسيا خاصة ما تعمق منيا بتغطية المخاطر         
 أما المجنة المصرفية فقد كمفت كييئة رقابية بمراقبة مدى التطبيق و االلتزام الفعمي (13)و توزيعيا و السيولة و المالءة،

و بما أن الجزائر كسائر الدول ليست بمعزل عن التطورات الحاصمة في مجال معايير الرقابة المصرفية . بيذه المعايير
 مجموعة عمل BM و FMIو االحترازية أنشأ بنك الجزائر استنادا لمتوصيات المنبثقة عن تقرير بعثة التقييم المشتركة 
 الى تطبيق 2014 من سنة 2مكمفة بإعادة صياغة اإلطار االحترازي المعمول بو قصد االنتقال المبرمج خالل الثالثي 

 :ويمكن تمخيص أىم التعديالت المدرجة في التنظيم االحترازي القائم في. (14) 2/3 في اطار الثنائية بازل 3 و 2بازل 
تماشيا مع تداعيات األزمة المالية، و بغية تعزيز صالبة النظام المصرفي وفقا لما : رفع الحد األدنى لرأس المال/ 1

 المتعمق برفع الحد األدنى 23/12/2008 لـ 08/04، فقد تم إصدار التنظيم رقم 3 و2تقتضيو متطمبات كل من بازل 
 15. مميار دج عمى التوالي3,5 مميار دج و 10لرأس مال البنوك و المؤسسات الى 
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 و الذي :28/11/2011 لـ 11/08إصدار نظام جديد لمرقابة الداخمية عمى البنوك والمؤسسات المالية رقم / 2
، حيث قام بتوسيع قاعدة المخاطر بإدماج كل من مخاطر السيولة، 04/11/2002 ل 02/03يمغي أحكام النظام رقم 

الخ، و ألزم ىيئات اإلقراض بضرورة ...مخاطر ما بين البنوك، مخاطر األطراف المقابمة في عمميات منح القروض
 .تكوين أنظمة لمرقابة الداخمية تمكنيا من تقدير و تقييم مخاطرىا بشكل موضوعي

 حيث تضمن ىذا النظام معامل (16)2011/ 24/05 لـ 11/04 بإصدار النظام :قياس و تغطية مخاطر السيولة/ 3
كما أوجبت عمى البنوك وضع السيولة المفروضة من طرف بنك الجزائر، و وضح كيفية تحديد و قياس خطر السيولة، 

، وأكد عمى ىذا النظام رقم مؤشرات لقياس وتسيير ومراقبة السيولة، معتبرًا إياىا ضمن مؤشرات الحيطة والحذر
 لتصبح بذلك البنوك و المؤسسات المالية العاممة في الجزائر مطالبة باحترام . منو50 السابق ذكره في المادة 11/08

معمل أدنى لمسيولة و ىو النسبة بين مجموع األصول المتوفرة و الممكن تحقيقيا عمى المدى القصير   و التزامات 
التمويل المستممة من البنوك، و مجموع المستحقات تحت الطمب و عمى المدى القصير و االلتزامات المقدمة و التي 

 (17).، كما تبمغ ىيئات القرض عن  ىذه النسبة في نياية كل ثالثي بنك الجزائر%100ينبغي أن تكون أكبر من 
      (18)02/12/2011 لـ 2011/07    و لمتطبيق األمثل لمقتضيات ىذا النظام، أصدر بنك الجزائر التعميمة رقم 
 من ىذا النظام، و شرحت أيضا 03و التي تضمنت و بالتفصيل مكونات المعامل األدنى لمسيولة المحدد في المادة 

كيفية إعداد وحساب ىذا المعامل، حيث بينت نماذج حساب مكوناتو و معامالت ترجيحيا التي تعكس درجة سيولة 
  (19). تبميغ ىذا المعامل إلى بنك الجزائركذا كيفيةواألصل 

 تدعو البنوك الى وضع نسبتين لقياس السيولة و مراقبتيا، األولى عمى 3    و كما ىو معروف، فان اتفاقية بازل 
المدى القصير و الثانية عمى المدى الطويل كما سبقت اإلشارة إليو آنفا، إال أنو و رغم اىتمام كل من النظامين 

 3 السابق ذكرىا بالسيولة إال أن محتواىما لم يكن إسقاطا كامال عمى ما تضمنو اتفاقية بازل 11/04 و 11/08
بخصوص وجود نسبتين، و حاولت السمطات الرقابية عمى قدر المستطاع أن تنسجم معيا و تستوحي منيا ما يتالءم    

 .و خصوصية النظام المصرفي
 رغبة من السمطات اإلشرافية في تبني التقنيات الجديدة لمجنة بازل في كيفية احتساب نسبة :رفع نسبة المالءة/ 4

و الذي استحدث عناصر جديدة في محتويات  (20)16/02/2014 لـ 14/01المالءة، أصدر بنك الجزائر النظام 
عمى أن يغطي رأس ، 2014 أكتوبر 01 ابتداء من %9.5 إلى  %8النسبة السابقة، إذ نص عمى رفع النسبة من 

 عمى األقل، إضافة إلى فرض %7 و السوق و التشغيل بنسبة االئتمانكال من مخاطر " أو القاعدي" المال األساسي
 بسط معامل المالءةو بذلك أصبح  ،"وسادة األمان" من األموال القاعدية لمبنك مسّمى % 2,5تكوين ىامش بنسبة 

لمخاطر القرض و المخاطر  مجموع التعّرضات المرّجحة يشمل المقام، و األموال الخاصة القانونية يتكّون من
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و لقد خّول التنظيم لمجنة المصرفية منح ميمة لمبنوك لمتطبيق التدريجي ليذه اإلجراءات، . العممياتية و مخاطر السوق
 (21). كما خّوليا أيضا فرض نسبة مالءة أكبر إذا اقتضى األمر ذلك

و األموال الخاصة التكميمية     " األساسية" تتكون من األموال الخاصة القاعدية :بالنسبة لألموال الخاصة القانونية- 
 . السابق ذكره14/01 من النظام 09و التي حددت عناصرىا بموجب نص المادة 

الممنوحة من طرف البنوك يتم ترجيحيا تبعا " قروض الميزانية و خارج الميزانية: "أما بالنسبة لمخاطر القروض- 
لدرجة الخطر الذي يقترن بيا و ىذا حسب تنقيط وكالة ستاندر اندبورز، و لقد تم تحديد عناصر ىذه المخاطر و كذا 

 . السابق ذكره14/01 من النظام 14نسبة الخطورة التي تمثميا بنص المادة 
 من متوسط صافي %15فإّن متطّمب األموال الخاصة الالزمة لتغطيتو يعادل :  :أما بالنسبة لمخطر العممياتي- 

 النواتج البنكية االعتبارالنتائج البنكية السنوية لمسنوات المالية الثالث األخيرة، و عند حساب المتوسط تؤخذ فقط بعين 
. الصافية اإليجابية

       كل من خطر الوضعية عمى محفظة التداول في حين تغطي متطمبات األموال الخاصة بموجب خطر السوق- 
و خطر الصرف، حيث ُيقّدر خطر الوضعية عمى محفظة التداول من خالل الخطر العام المرتبط بالتطّور الشامل 

      25 في مادتو 14/01لألسواق المالية، و الخطر الخاص المرتبط بالوضعية الخاصة لمُمصدر، و قد حّدد النظام 
 و تنقيط كل ُمصدر، في حين يساوي المتطّمب من األموال االستحقاق ترجيحات أصناف كل عنصر وفقا ألجل 26و 

 من الرصيد بين مجموع صافي الوضعيات القصيرة و مجموع صافي %10الخاصة بموجب خطر الصرف نسبة 
 . السابق ذكره14/01 من النظام 28 و ىذا وفقا لنص المادة الوضعيات الطويمة بالعممة الصعبة

ألزم النظام البنوك و المؤسسات المالية بالتصريح عن النسب المذكورة آنفا لمجنة المصرفية كل ثالثة أشير،     كما 
 المتعّمقة بنسب المالءة المطبقة عمى 30/12/2014 لـ 14/04وفقا لنماذج التصريح الموّضحة في التعميمة رقم 

بمغ مؤشر المالءة أكثر من و حسب تقديرات بنك الجزائر فقد . البنوك و المؤسسات المالية و الصادرة عن بنك الجزائر
 نسبة إلى األموال الخاصة القانونية، وىما نسبتان %16الخاصة القاعدية، وتجاوزاألموال  اعتمادا عمى 13%

 :، وىذا ما نوضحو في الجدول المواليتتجاوزان النسب المطموبة
 (%: الوحدة)           . (2009/2015)المالءة المالية في البنوك بالجزائر لمفترة  تطور مؤشر: 01الجدول رقم 
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 18,69 16,02 21,50 23,62 23,77 23,64 مؤشر المالءة اإلجمالي
 15,86 13,31 15,51 17,48 17,00 17,67 1مؤشر المالءة لمشريحة 

 Rapport annuel 2014, Evolution Economique et Monétaire en Algérie, Banque d’Algérie, juillet 2015, p 163 - :المصدر
 .167، ص 2016، التطور االقتصادي و النقدي لمجزائر، بنك الجزائر، نوفمبر 2015التقرير السنوي - 
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 من أجل تفادي تركيز المخاطر نفس المستفيدين أو مجموعة من المستفيدين، أدرج بنك :نسب تقييم المخاطر/ 5
 المتعمق بالمخاطر الكبرى و المساىمات معاممين لتقييم 16/02/2014 لـ 14/02الجزائر من خالل النظام رقم 

   (22): المخاطر يجب عمى ىيئات االقراض احتراميا عند مزاولة نشاطيا
 بين مجموع المخاطر الصافية المرّجحة التي يتعرض ليا عمى نفس المستفيد و مبمغ % 25نسبة قصوى ال تفوق - 

. أموالو الخاصة القانونية
أضعاف مبمغ  (08)أن ال يتجاوز مجموع المخاطر الكبرى التي يتعرض ليا البنك أو المؤسسة المالية ثمانية     - 

 .أموالو الخاصة القانونية
ة المصرفية، و يتم التصريح بالمخاطر الكبرى كل ثالثة نو كل تجاوز ليذه التعميمات تعّرض البنك لعقوبات المج     

     المتعمقة بنماذج تصريح البنوك 30/12/2014 لـ 14/05أشير، وفقا لنماذج التصريح الموضحة في التعميمة رقم 
 .و المؤسسات المالية بالمخاطر الكبرى الصادرة عن بنك الجزائر

من األصول المرجحة % (2.5-2)حددت ليا اتفاقية بازل نسبة تتراوح بين  :هامش الحماية من التقمبات الدورية/ 6
تمان، إال أّنو لم يصدر في ئمستويات نمو االلتأثير  تطبيقيا يكون حسب تقديرات السمطات الرقابية أنبالمخاطر، كما 

 .الجزائر أي مشروع قانون العتمادىا في الجزائر
و حسب تقارير بنك الجزائر نجد أن . تجدر اإلشارة أّن الجزائر لم تستجب لمتطمبات الرافعة المالية :الرافعة المالية/ 7

  مرة في البنوك العمومية18 بـ 2010حيث قدرت سنة .  مرة 33.33قيمتيا بعيدة عن تمك التي حددتيا االتفاقية وىي 
  (23). مرة في البنوك الخاصة5و 
 تدل عمى نّية السمطات اإلشرافية و الرقابية في المسايرة الحقيقية  وغيرىاكل ىذه اإلجراءاتو في األخير نقول أن    

 .3لممقررات الجديدة لمجنة لبازل
  في الجزائر3تحديات تطبيق بازل : المحور الثالث

سنحاول في ىذا المحور تمخيص أىم التحديات التي تواجو القطاع المصرفي الجزائري في تطبيق مستجدات بازل     
 بالشكل المنصوص 2 و1، فالمعموم أن النظام المصرفي الجزائري يشيد تأخرا في استفاء المعايير الدولية لمجنة بازل3

عميو و بما يتوافق والتطورات التي شيدتيا ىذه األخيرة، مما يعكس التحديات الكبيرة التي تواجو المنظومة المصرفية 
في ارساء المستجدات الجديدة لمجنة بازل، و ىذا لما تتطمبو ىذه األخيرة من إجراءات تعديمية و إصالحية في 

المنظومة القانونية و التنظيمية المسيرة لممينة المصرفية، و من جية أخرى في أنظمتيا النقدية و المالية بما يسمح 
 :التكيف السميم مع ىذه المستجدات و رفع التحديات و العراقيل التي تحول دون ذلك، و من أىم ىذه التحديات
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 و ال 2 تجدر اإلشارة إلى أنو ال اتفاق بازل :ضعف رأس مال البنوك الجزائرية و محدودية تعبئة موارد جديدة- 
 اقترحا مستوى معين لحجم رأس المال، إال أنو و من باب توفير أكثر حماية لممنظومة المصرفية يفترض 3اتفاق بازل 

أن يكون مرتفعا بما يكفي لمواجية المخاطر المصرفية و االلتزام بالقواعد االحترازية المنصوص عمييا خاصة نسبة 
المالءة، و كذا ضمان االستمرارية و التطور في النشاط، و ىذا ما يفسر مساعي الجزائر في تقوية و تعزيز قواعد 

 .رأسماليا
 1990تطور رأس المال األدنى لمبنوك و المؤسسات المالية الجزائرية منذ اصالح : 02الجدول رقم 

                              األنظمة
 الرأس المال األدنى

 لـ 90/01 من النظام رقم 1المادة 
04/07/1990 

 لـ 04/01 من النظام رقم 02المادة 
04/03/2004 

 لـ 08/04 من النظام رقم 02المادة 
23/12/2008 

  مميار دج10  مميار دج2,5  مميون دج500 البنوك
  مميار دج3,5  مميون دج500  مميون دج100 المؤسسات المالية

  من إعداد الباحثة اعتمادا عمى األنظمة المذكورة و المتعمقة بالحد األدنى لرأسمال البنوك و المؤسسات المالية العاممة في الجزائر:المصدر
     

    إال أنو بالرغم من ىذه الجيود المبذولة من طرف السمطات اإلشرافية والرقابية ال تزال رؤوس أموال البنوك الجزائرية 
ضعيفة و بعيدة نسبيا عن المعايير الدولية، بل حتى عن حجم رؤوس أموال بنوك بعض الدول المجاورة و العربية 

 مميون 7,284.9 مقابل 2014 مميون دوالر سنة 66,162.9منيا، حيث قّدرت رؤوس أموال البنوك السعودية بـ 
 مميون دوالر سنة 12,8892.7دوالر لمبنوك الجزائرية لنفس السنة، أما في المغرب فقّدرت رؤوس أموال بنوكيا بـ 

وىذا من شأنو أن يحرم البنوك الجزائرية من تنويع خدماتيا و منتجاتيا وال يساعدىا عمى مواجية المنافسة . (24) 2014
 .التي تفرضيا البنوك العالمية دولية النشاط

     كما أنو وبالرغم من امتثال رؤوس أموال البنوك الجزائرية لمتطمبات الحد األدنى لرأس المال المفروض من طرف 
وبالتالي فان . بنك الجزائر، إال أنيا ال تمبي متطمبات لجنة بازل من حيث تغطيتيا لممخاطر البنكية المحددة من طرفيا

 يتطمب من البنوك رؤوس أموال 3إعادة تعريف رؤوس األموال الخاصة تبعا لمتطمبات االتفاقية الجديدة لمجنة بازل 
، وتحديا كبيرا لمعمومية خاصة في ظل غياب سوق مالي (25)إضافية، وىذا ما يشكل عبئا عمى الخزينة العمومية

متطور يسمح ليا بتعبئة موارد ورؤوس أموال جديدة، في حين تعتمد البنوك الخاصة في ذلك عمى ما تخصصو ليا 
 .بنوكيا إالم

    وتجدر اإلشارة أيضا إلى أن البنوك الجزائرية ال تجد صعوبات في رفع رأس ماليا، حيث تمّكنت من رفع رؤوس 
أمواليا بعد األزمة العالمية بطمب من بنك الجزائر، لكن التحدي أماميا خاصة العمومية منيا ىو تخفيض اعتمادىا 

 ألغت اعتماد البنوك عمى االستدانة وركزت عمى رفع حقوق الممكية ألنيا األنجع في 3عمى الديون، ألن بازل 
 (26).امتصاص الخسائر
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 يشير المتخصصون إلى أن تنفيذ اتفاقية بازل من :تدني مستوى تأهيل الموارد البشرية لمتكّيف مع معايير بازل- 
: األنشطة ذات الكثافة العالية لمعمل، إذ يتطمب األمر نوعية جيدة وكفؤة من الكوادر البشرية في مجاالت مختمفة

الخ، وكل ...التحميل المالي، وضع النظم المحاسبية وتطويرىا، أو التحكم في التقنيات التكنولوجية والمعموماتية المتطورة
ىذا من شأنو أن يزيد من احتياجات البنوك والجيات الرقابية و اإلشرافية ليذه التخصصات الفنية و بالتالي زيادة 

 أما في بنوكنا الوطنية فقد اجمع العديد من الخبراء بأنيا تعاني من تدني مستوى (27).الطمب عمى ىذه العمالة الجديدة
، بدليل 2تأىيل الموارد البشرية، خاصة ما تعمق بمناىج إدارة وقياس المخاطر المنصوص عمييا من طرف اتفاقية بازل

اعتمادىا لحد الساعة عمى المنيج المعياري باعتباره المنيج المبّسط، وبالتالي فالتحدي الكبير لمبنوك الوطنية والسمطات 
اإلشرافية ىو تنمية ورفع كفاءة الكوادر البشرية واستقطاب الخبرات الالزمة لمواجيات التحديات الحالية خاصة في 

مجال إدارة المخاطر، وىذا من خالل بذل جيود كبيرة في ميدان التدريب و التكوين المصرفي لضمان يد عاممة مؤىمة 
وكفؤة، القيام بتوظيف عمالة ذات كفاءة مع الحرص عمى تنمية مياراتيم وقدراتيم المعرفية و العممية بصفة مستمرة     

و دائمة، عن طريق دورات تدريبية وبعثات دراسية مع عقد مؤتمرات تجمع خبراء اقتصاديين ومصرفيين دوليين 
 . ومحميين مختصين في المجاالت المختمفة التي تحتاج إلييا البنوك الوطنية

 3أكدت العديد من الدراسات أن تطبيق معايير بازل : تحدي استخدام مناهج لقياس و إدارة المخاطر المصرفية- 
 خاصة فيما يتعمق بمحور مناىج إدارة وقياس المخاطر المصرفية، فيذه األخيرة 2يعتمد عمى مدى استيفاء معايير بازل

نشاء أنظمة معمومات متطورة في البنك تساعده عمى تكوين قاعدة بيانات حول مختمف المخاطر التي  تتطمب توفير وا 
فالتحدي الذي تواجيو . تواجيو، ومن ثّم انتياج أساليب إلدارتيا بدقة واتخاذ القرارات الصائبة التي تتماشى و حجميا

البنوك الجزائرية ىو ضرورة إنشاء ىذه األنظمة و تطويرىا مع استخدام أساليب قياس المخاطر المناسبة وضرورة 
 .3 أوال و من ثّم بازل2التحكم فييا، بما يسمح باستيفاء معايير بازل

 رغم التقدم المحقق من طرف البنوك الجزائرية في مجال تسيير مخاطر القروض    :ارتفاع نسبة القروض المتعّثرة- 
 %18,3 باإليجاب وىذا حسب تقارير بنك الجزائر، إذ انخفضت من ()و الذي انعكس عمى نسبة القروض المتعثرة

، إال أن ىذه النسبة تبقى مرتفعة في البنوك العمومية مقارنة بالمعايير الدولية في 2015 سنة %9,8 إلى 2010سنة 
    (28).2014 لسنة %6 و في المغرب %4، لبنان %1,9، قطر %3,6ىذا المجال، حيث بمغت في الكويت 
 خاصة ما تعمق منيا باستخدام المناىج المتقدمة في إدارة المخاطر وكذا تصميم 3   في حين أن تطبيق مقررات بازل

 .نظام رقابي داخمي فّعال من شأنو التقميل من نسبة التعّثر
 (%الوحدة )       (2015-2010)تطور نسبة القروض المتعثرة لمبنوك بالجزائر لمفترة : 03الجدول رقم
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 9,8 9,2 10,6 11,73 14,45 18.31 نسبة القروض المتعثرة لمبنوك بالجزائر
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 .Rapport annuel 2014, Banque d’Algérie, op-cit, p 163 - : المصدر
 .105، بنك الجزائر، مرجع سبق ذكره، ص 2015التقرير السنوي        -     

 عمى أىمية اإلفصاح و الشفافية في المعمومات المالية التي 3 تؤكد اتفاقية بازل:ضعف اإلفصاح و الشفافية- 
يصدرىا البنك خاصة ما تعمق منيا بمؤشرات الصالبة المالية و بتقديرات المخاطر مع ضرورة مصداقيتيا دعما المان 

واستقرار النشاط المصرفي، و من جية أخرى حفاظا عمى أموال المودعين، األمر الذي سعت السمطات اإلشرافية 
الجزائرية لتحقيقو، حيث قام المشّرع بإصدار العديد من التعميمات و األنظمة التي تمزم ىيئات اإلقراض العاممة عمى 
التراب الوطني بالقيام باإلفصاح عن مختمف البيانات ذات العالقة بنشاطيا، و التي تظير وضعيتيا المالية ومدى 

 المتضمن 25/11/2007 لـ 07/11 القانون رقم )29(:احتراميا لمقواعد التسييرية الصادرة عن بنك الجزائر، عمى غرار
 المتضمن إعداد الكشوف المالية لمبنوك و المؤسسات 08/10/2009 لـ 09/05النظام المحاسبي المالي، النظام رقم 

: كما حرص بنك الجزائر عمى تكوين قاعدة بيانات سميمة من خالل إنشاء ما يسمى بالمراكز الوقائية. المالية ونشرىا
الخ مع تجديد أسس عمميا بصفة مستمرة بما يتواءم و متطمبات اإلفصاح، ...مركزية المخاطر، مركزية عوارض الدفع
، و كان اليدف من وراء 98 في مادتو 03/11 المعّدل و المتمم باألمر 90/10و ىذا بموجب قانون النقد و القرض 

إنشاء ىذه المركزيات ىو تمكين ىيئات اإلقراض من معرفة أفضل لزبائنيا وتقييم جيد لمخاطر قروضيا و التقميل من 
 .عمميات تبييض األموال التي قد تيدد العمل المصرفي و االقتصاد ككل

   إال أنو عمى الرغم من ىذه الجيود، تبقى عممية اإلفصاح و الشفافية دون المستوى المرغوب فيو، و ىذا يعود في 
، كم أن المعطيات المصّرح بيا من (30)األساس إلى ضعف موثوقية أنظمة المعمومات في العديد من ىيئات اإلقراض

طرف ىذه األخيرة موجية فقط لمسمطات الرقابية و اإلشرافية، مما يصّعب عمى عامة الجميور الحصول عمييا بحجة 
السّرية المينية، و مما يجعل من عممية اإلفصاح صعبة المنال ىو عدم استغالل ىيئات اإلقراض لمواقعيا االلكترونية 
بالشكل األمثل لنشر المعمومات التي تفيد عامة الجميور، و تساعد عمى انتشار األمان في أوساط المستثمرين        
و المودعين، فضال عن تضارب المعمومات بسبب غياب سوق مالي متطّور وعدم تسعير ىيئات اإلقراض فيو مما 

يساعد عمى توثيق، تماثل و إتاحة المعمومات و البيانات، وبالتالي فالتحدي الذي تواجيو البنوك و ىيئات اإلشراف ىو 
تبني سياسة إفصاح وشفافية تمّكن من توفير كل المعطيات و البيانات المتعمقة بتطّور مستوى النشاط المصرفي لكل 
بنك عمى حدى و لكل القطاع المصرفي بأكممو، مع وضعيا في متناول جميع األعوان االقتصاديين بما فييم عامة 

 .الجميور و في أي وقت
يؤكد العديد من الخبراء و المختصين بأن الحوكمة أو كما يطمق عمييا الحكم الراشد : ضعف مستوى حوكمة البنوك- 

أو اإلدارة الرشيدة من أىم عوامل ضمان النمو المستدام، وذلك أن وجود ىيكل حوكمة فّعال من شانو التقميل من 
حاالت التعّثر المصرفي عن طريق تخفيض نسبة المخاطر بالتحّكم الجّيد فييا، األمر الذي أقّرتو لجنة بازل من خالل 
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 2015 جويمية 8إصدار العديد من الوثائق اإلرشادية بشأن اعتماد أفضل الممارسات في البنوك، كانت آخرىا في 
، و التي أكدت من خالليا عمى أىمية حوكمة المخاطر كجزء من اإلطار "مبادئ حوكمة الشركات لمبنوك: "بعنوان

 (31).العام لحوكمة الشركات في البنوك
    و في الجزائر عمى الرغم من المجيودات المبذولة في ىذا اإلطار، عمى غرار إصدار المشّرع لعدة تعميمات       

 المتعمق 29/06/2010 لـ 10/01 سواء ما تعّمق منيا بدعم دور محافظي الحسابات من خالل القانون (32):و أنظمة
 لـ 11/08بالخبراء المحاسبين و محافظي الحسابات أو بتعزيز المراقبة و المسألة بالبنوك من خالل النظام 

 المتضمن الرقابة الداخمية ألنشطة البنوك و المؤسسات المالية، أو ما تعمق منيا بمحاربة المصادر 08/11/2011
 المتعمق بالوقاية من تبييض األموال و تمويل 15/06/2015السّرية في الحصول عمى األموال من خالل القانون 

اإلرىاب ومكافحتيما، و كذا إدخال العديد من اإلصالحات مّست جوانب مختمفة من عصرنة اليياكل القاعدية و التقنية 
 فضال عن اعتماد العديد من األنظمة و التقنيات الجديدة بيدف 33الخ،...و المالية لمبنوك، و تحسين نوعية الخدمات

دعم وتعزيز ميام بنك الجزائر في مجال اإلشراف و الرقابة المصرفي في إطار صالحياتو الجديدة  في مجال 
 و المتعمق بمؤشرات 2009اعتماد كل من نظام مراقبة وتقييم خاص بالبنوك منذ سنة : (2010)االستقرار المالي 

الصالبة المالية، نظام تنقيط البنوك لتقييم مردوديتيا و قدرتيا عمى تسيير الموارد المالية المتاحة، وضع أدوات جديدة 
، مع إعطاء حرية المبادرة (34)الخ...الختبار صالبة البنوك، مع اعتماد منيجية الرقابة القائمة عمى أساس المخاطر

 .لمبنوك في اتخاذ تدابير كفيمة الممارسات اإلدارية
    و رغم ىذا إال أن حوكمة البنوك لم ترقى بعد إلى المستوى المطموب، و ىذا نظرا لممشاكل التي ال تزال ىيئات 
اإلقراض تعاني منيا من سوء اإلدارة و التسيير، استغالل المناصب لتحقيق المصالح الشخصية، ضعف مستوى 

مستخدمي البنك في مجال التقنيات الحديثة لتسيير المخاطر، ىشاشة الرقابة الداخمية، االختالسات المالية التي تطمعنا 
الخ، األمر الذي يتطمب من البنوك و السمطات اإلشرافية بذل جيود أكثر خاصة ما ...عمييا يوميا األنباء و الجرائد

 . يتعمق منيا بالجانب التشريعي، بيدف وضع ميثاق أو دليل خاص لحوكمة البنوك في المؤسسات المصرفية الوطنية
 
 
 
 
 
 

 :الخاتمة
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 اقترحت العديد من المعايير و المتطمبات التي لم 3   من خالل م استعرضناه في ىذا البحث، تبّين لنا بأن اتفاقية بازل
، كاقتراح المقاربة االحترازية الكمية اليادفة إلى التخفيف من حدة 2 و 1تناقش و لم تطرح من قبل في اتفاقية بازل

الخطر النظامي، تحسين جودة قاعدة رأس المال بإضافة ىوامش أخرى مركزة عمى رأس المال األساسي، استحداث 
وغيرىا من المقترحات التي مّست العديد من ...معيار جديد متمثل في نسبة الرافعة المالية غير المرتبطة بالمخاطر

، بيدف معالجة مواطن 2الجوانب الميمة في البنك، و جاءت بمثابة إجراءات تحسينية وتكميمية لمعايير لجنة بازل
 في اإلطار االحترازي القائم، و تقوية األنظمة المصرفية عمى 2008القصور التي كشفتيا األزمة المالية األخيرة 

 .استيعاب الصدمات و الضغوطات التي تواجييا و التحّوط الحتواء األزمات المستقبمية
، إال أنيا تشّكل في نفس الوقت تحديا كبيرا خاصة لمدول 3    و لو أن ما ذكر آنفا يسّجل في محاسن اتفاقية بازل

 . أو لم تستكمميا بعد2التي لم يسبق ليا تطبيق اتفاقية بازل 
    و في سياق النظام المصرفي الجزائري، فقد اتضح لنا رغبة السمطات اإلشرافية في تكييف المعايير االحترازية 

حيث كانت . ، و ىذا من خالل تييئة الظروف المالئمة لذلك2/3القائمة مع المعايير الجديدة في إطار الثنائية بازل 
، و إصدار 08/04 من خل النظام 2008أولى الخطوات باتخاذ قرار رفع الحد األدنى رأس مال ىيئات اإلقراض سنة 

، كما تّم إدراج كل من 11/08 من خالل النظام 2011نظام جديد لمرقابة الداخمية عمى ىيئات اإلقراض سنة 
. المخاطر السوقية و التشغيمية ضمن مقام نسبة المالءة مما عّزز من عممية إدارة المخاطر المحدقة بالبنوك الوطنية

، فاستيفاءىا يتطمب القيام بالعديد من اإلصالحات و التعديالت 3إال أن ىذا ال يعّد بالكافي مقارنة بمتطمبات لجنة بازل
 .لمواجية و رفع التحديات المذكورة آنفا و التي تحول دون تحقيق ذلك
 :     و عميو من التوصيات التي يمكن تقديميا في ىذا الخصوص

تكوين موارد بشرية مؤىمة مع تنمية قدراتيم العممية و العممية في المجاالت التي تحتاج إلييا البنوك من خالل - 
 .دورات تكوينية و تدريبية داخل و خارج الوطن

إجراء تقييم دوري ألساليب الرقابة و إدارة المخاطر المنتيج من قبل البنوك و التأكد من أن ىذه األخيرة تممك خريطة - 
 .المخاطر و تقوم بتحيينيا بصفة مستمرة

توعية البنوك و السوق الوطنية افيم أىمية الشفافية و اإلفصاح عن المعمومات بكل دقة ونزاىة و من ثم تحديد - 
 .اإلجراءات التي يمكن اتخاذىا

القيام بإعداد دراسات و استبيانات حول سياسة .تكوين فرق عمل قادرة عمى استحداث مناىج قياس المخاطر- 
 . الحوكمة المطبقة في ىيئات اإلقراض العاممة عمى التراب الوطني

 . استكمال التشريعات بإصدار دليل حول قواعد الحوكمة في النظام المصرفي الجزائري- 
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 . في البنوك التجارية الجزائريةالمصرفية لمتنبؤ باألزمات المبكر اإلنذار نظمدور
 عريوة محاد.بمعجوز حسين      د.د.ا

 جامعة محمد بوضياف المسيمة
 الممخص

، االئتمان عن المخاطر الناتجة وكانت المالية األزمات معظم في المشترك العنصر كانت المصرفية األزمات  إن 
 حريصة العالم مختمف دول أصبحت حيث األزمات، وحدوث البنوك تعثر أسباب أىم من اإلدارة سوء إلى باإلضافة

  .النظام المصرفي كفاءة وضمان المالي النظام استقرار لتحقيق البنوك عمى لمرقابة فعالة نظم وضع عمى
 الجزائرية ىي األخرى عرفت أزمات مصرفية، والتي خمفت وراءىا خسائر عمى مستوى النظام المالي أن البنوككما 

. والمصرفي
 االحترازية المعمول بيا في البنوك التجارية األنظمة إلى محاولة التعرف عمى ىذه الدراسةمن ىذا المنطمق تيدف 

 .الجزائرية، وآثارىا في تجنب األزمات المصرفية
.   المبكراإلنذارالبنوك التجارية، األزمات المصرفية، أنظمة : الكممات الدالة 

Abstract 
 Bank crises have been a common feature of most financial crises Credit risks and mismanagement 
have been a major cause of bankruptcy and bank crisis, and several countries want to establish 
effective banking supervision achieved financial system stability and guarantee the efficiency of the 
banking system 
  Algerian banks also experienced banking crises, which led to losses in the financial and banking 
system. 
From this point of view, this study aims to identify the precautionary systems in force in Algerian 
commercial banks and their effects to avoid banking crises. 
Keywords: Commercial banks, banking crises, early warning systems 
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 مقدمة

أسموب  االستقالل بعد الدولة فيو سمكت اقتصاد حالة يمثل نام، وىو القتصاد نموذجا الجزائري االقتصاد يعتبر  
 التسعينات مرحمة والنمو وتعتبر التطور من متقدمة درجة إلى الوطني لموصول باالقتصاد كوسيمة المركزي التخطيط

 تحرير نحو االتجاه واضحا بدا فقد الحديث، الجزائري االقتصاد تاريخ في التحول مراحل من أدق مرت بيا الجزائر التي
فمن  نموه، عمى قيد بمثابة والتي تعد منيا يعاني التي األساسية المشاكل إطار برنامج لعالج الوطني في االقتصاد
 نسبة استيعاب إلى كبيرة، أدت مديونية المدفوعات مع ميزان في مزمن عجز صورة في الخارجي التوازن في اختالل
 في صداه وجد والذي الداخمي التوازن في اختالل الخارجي، إلى الدين خدمات أعباء لمقابمة عوائد الصادرات من كبيرة
 مرتفع معدل مع وتتغذى عميو بالتزامن تغذيو لمدولة العامة الميزانية في لمعجز التضخم المصاحب معدل ارتفاع

 .االقتصادي النشاط من األكبر القسط عمى العمومي القطاع سيطرة إطار في ذلك وكل لمبطالة،
  إصالح أصبح وعميو البنوك، عمى جوانبو أحد في يقع الجزائر في االقتصادي اإلصالح سياسة تنفيذ عبء ألن نظرا

دارتو، تسييره منيج حيث من "سواء حتمية المصرفي النظام  ىذه قدرة أن فالمالحظ بو، المرتبطة الميام حيث من أو وا 
 أىم يعتبر المصرفي النظام أن فرغم منيا، المرجوة النتائج تحقق لم التنمية وتمويل المدخرات تعبئة في البنوك

 محدودة، بقيت الجياز ىذا طرف من المعبئة االدخاريات مستو أن الجزائري إال االقتصاد داخل االدخارية المؤسسات
 األموال من الكثير تزال ال وخدماتيا االقتصادية أي  العممية المصرفية نطاق خارج األفراد من الكثير يزال ال بحيث
. االقتصادية التنمية لخدمة تعبئتيا من المصرفي النظام يتمكن أن دون االقتصاد في طميقة

 األساس في يعتمد كان أنو إال أىميتو ورغم لمتنمية، مباشر وغير مباشر تمويل من المصرفي النظام قدمو ما أن كما 
 أثرت وخارجية داخمية اختالالت نقدية إبراز في ساىم مما الخارجية، والديون النقدي واإلصدار البترولية الجباية عمى
 . والنقدي االقتصادي االستقرار عمى

إشكالية الدراسة 
 المتقدمة، المصرفية بالدول األنظمة تعايشيا التي مواكبة لمتطورات خدماتو، تطوير عمى المصرفي الجياز   يعمل
 عرفتيا التي األزمات بعد خاصة باألزمات المصرفية، لمتنبؤ إنذار أنظمة خمق عمى الجزائري، المصرفي الجياز ويعمل
 كفاءة مدى  ما:الجزائرية، وبناء عمى ذلك كانت إشكالية ىذه الدراسة كما يمي التجارية المصارف تعرفيا ومازلت
 المصرفية؟ التنبؤ ألزمات في الجزائرية التجارية البنوك في المستخدمة اإلنذار أنظمة
 :التالية النقاط في الدراسة ىذه من المستوحاة األىداف إيجاز يمكن :الدراسة أهداف
   وأىميتيا المصرفية لمتنبؤ باألزمات المبكر اإلنذار أنظمة تحديد -
 .الجزائري المصرفي النظام تطورات أىم عمى التركيز   -
 .قاعدة كل قياس وطرق ومؤشرات االحترازية القواعد أىم عرض -
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 عن عام تصور ووضع الجزائرية، التجارية البنوك في المطبقة االحترازية لألنظمة الحالي الوضع تقييم   -
 .فييا المصرفية المستقبمي ألزمات الوضع

 
 
 

 الدراسة أهمية
المصرفية بالغ  التنبؤ باألزمات في الجزائرية التجارية البنوك في المستخدمة اإلنذار أنظمة كفاءة موضوع   يعتبر
 لمتنبؤ باألزمات المبكر اإلنذار أنظمة ىما لجانبين استعراض الموضوع كون إلى األىمية ىذه ترجع حيث األىمية،
تقوم بيما  التي والمؤسسة الجانبين ىذين يشكل ىذه األنظمة في التنبؤ باألزمات المصرفية  حيث وكفاءة المصرفية

 االقتصادي االستقرار من شكال المصرفي ويؤمنان لخدمات الجياز النشاط التنموي من جزء (المصرفي الجياز)
 .المصرفي االستقرار بالجياز حالة ضمان خالل من الوطني والسياسي
 الدراسة منهجية

 المنيجية واألدوات األساليب من مجموعة بين ضرورة المزج تستدعي عنيا واإلجابة المطروحة اإلشكالية معالجة إن
 :منيا

 التجاري الجزائري، البنك يعرضيا التي المبكر لإلنذار المستخدمة األنظمة مختمف لمعرفة: التحميمي الوصفي المنهج
 .تطبيقيا مبادئ عن والكشف
 والقواعد الركائز مختمف عن لمكشف الدراسة، عينة لمؤسسات الزمنية الفترات بين المقارنة ستتم حيث: المقارن المنهج

 أنظمة أىم وبين بينيا والمقارنة الجزائرية التجارية البنوك عمى والمفروضة الجزائر بنك طرف من المعتمدة االحترازية
 .الجزائرية التجارية البنوك في المصرفية التنبؤ باألزمات واقع عمى والوقوف وحديثا، عالميا المبكر المستخدمة اإلنذار

I. المصرفية لمتنبؤ باألزمات المبكر اإلنذار نظم 
 سالمة مؤشرات محددة المالية، المؤسسات مخاطر تقييم عمى المصرفية األزمات في السابقة الدراسات معظم تركزت
 محددات تصنيف في كبير قمق ولد األخيرة األزمات في واسع نطاق عمى المصرفي الفشل فان ومع ذلك، البنوك،
 المالي النظام وصحة الكمي، االقتصاد بيئة متزايد بأىمية اعتراف ذلك ىناك عمى النظامية وعالوة المصرفية األزمات

. ضمن ما يعرف بأنظمة اإلنذار المبكر لمتنبؤ باألزمات المصرفية تدخل البنوك، وكميا المالية  ليذه المؤشرات أداء في
I.1. المصرفية  لمتنبؤ باألزمات المبكر اإلنذار نظم مفهوم

األزمات  حدوث توقع عمى القادرة األداة عمى أنيا تمك المصرفية لمتنبؤ باألزمات المبكر اإلنذار نظم تعريف   يمكن
 حيث ما، لبمد وغيرىا السكانية والضغوطات والبيئية والسياسية واالجتماعية االقتصادية المخاطر ممف تقييم خالل من
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 المخاطر تحديد خالليا من يتم التي والمتناسقة، المتسمسمة العممية اإلجراءات من ومجموعة نظرية يشمل أسس
 األزمة حدوث توقع في مسبقا تفيد والتي القرارات لمتخذي المناسبة المعمومات ما لتوفير لبمد ما، مجال في اإلجمالية
 1.المعني البمد في المصرفية

 طرف من تستخدم القياسي االقتصاد من نماذجنيا أ عمى المبكر اإلنذار نظم الدولي النقد صندوق يعرف   كما
 الخارجية التقمبات عمى النماذج ىذه وترتكز حدوثيا، قبل المصرفية واألزمات لمتنبؤ بأزمات العممة سعيو الصندوق في

 حدوث في تتسبب شانيا أن من التي المتغيرات بين من البيانات التاريخية تظير التي العالقة المنتظمة وتستغل
 المتغيرات من توليفة عمى يعتمد لمنظام التجريبي العممي المنيجي اإلطار أن الدولي إلى النقد صندوق ويشير األزمات

 2.المخاطرة  حالة البيانات حول تردد درجة عمى نتائجو ترتكز دقة بينما التغير، لحالة الممثمة القيادية والمؤشرات
 من المصرفية عمى أنيا مجموعة المبكر لمتنبؤ باألزمات اإلنذار نظم تعريف يمكن يفين السابقينالتعر من انطالقا

 .قياسي اقتصادي نموذج في لتطبق تدمج االقتصادية والمالية المتغيرات
I.2. لمتنبؤ باألزمات المصرفية المبكر اإلنذار نظم وأهمية أهداف 

ومستمرة لإلنذار باألزمات المصرفية من قيمتيا كونيا أداة دائمة ؤ لمتنب المبكر اإلنذار نظم  وأىداف أىمية    تنبع
 التخاذ الحدث وقوع قبل وذلك الزمة االقتصاد تعرض السياسات، باحتمال وواضعي القرار لمتخذي ولمتوجيو والتحذير

جراءات سياسات يمزم من ما  3:يمي ما عمى المبكر اإلنذار نظم تساعد كما مانعة أو وقائية وا 
 .الموقع وفي حاال االقتصادية الضعف نقاط برصد السياسات لصانعي يسمح وجودىا -
 وتساىم مبكرة مرحمة في المالي النظام تخص التي والجيدة السيئة األحداث عن لممشرفين تمميحات تعطي -

 .المالية المؤسسات عمى المستمرة اإلشراف عممية في كبير بشكل
 .لممخاطر كاف تقييم اجل من المصرفية المؤسسات بيئة لفيم النظم ليذه المشرفون حاجة -
 ىذه وجود من البد وعميو القياسية الكمي االقتصاد أدوات فعالية من تثبط أن يمكن شديدة مالية ضائقة وجود -

 .النظم
 .الحالية الحيطة اطر لتعزيزتحسين الضمانات ضد األزمة المالية  -
 .الماكروتحوطية استخدام خالل من لإلشراف الكمية التحويطة الجوانب عمى تركز النظم ىذه في نيج اإلشراف -
 أشير ستة أشير، ثالثة خالل محدد، زمني أفق ضمن تحدث التي أزمة وجود لمتنبؤ باحتمال النظم ىذه تسعى -

 .الترصد سنة من شيرا اثني عشر أو
 .بديمة وليست الموقع في واإلشراف لممراقبة مكممة ىي النظم ىذه -
 .الفحص دورات مابين فترة في المالي الوضع لرصد النظم ىذه تستخدم -
 .الحاجة عند العمميات عمى اإلشراف معمومات تحديث عمى النظم ىذه تعمل -
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 .الموقع وخارج الموقع في واإلشراف المراقبة عمى النظم ىذه تعمل -
I.3.المصرفية  لمتنبؤ باألزمات المبكر اإلنذار نظم بناء شروط
 طريقة وعمى التفسيرية المتغيرات من مجموعة ذلك بما في التنبؤات، لتوليد آلية المبكر اإلنذار نظم بناء يتطمب  

 النظرية عمى االعتماد المتغيرات التفسيرية الختيار وينبغي المتغيرات، ىذه من التنبؤ عمى لمحصول منيجية
 4:في والمتمثمة لمبنك المالية الخاصة باليشاشة االقتصادية

 من مجموعة توفر من السيولة، وبالتالي البد الزمات عرضة البنوك تجعل الوظيفة ىذه: السيولة كفاءة -
 .السيولة مخاطر ضد تدابير تشمل أن التفسيرية، التي البد المتغيرات

 .المختمفة االستثمارية المشاريع ممارسة مخاطر وتشمل :البنوك مخاطر -
 .االئتمان مخاطر تدرج أن يمكن التي المتغيرات -
 من وغيرىا المال، رأس تدفق ازدىار الودائع، عمى التامين مكتمل، الغير واإلشراف والتنظيم الوكيل مشاكل -

 .الجزئية االقتصادية الكفاءة عدم إلى تؤدي العوامل التي
 البنوك ميزانية في عواقبيا أو المشكمة جذور متغيرات تيدف لقياس عمى اإلنذار نظم تشمل أن الممكن من -

 األزمات في قوية تفسيرية قدرة لديو والذي المصرفي، النظام ضعف في زيادة النظام تغيير وأيضا دور
 .المصرفية

II.نظم اإلنذار األكاديمية لمتنبؤ باألزمات المصرفية : 
  تتسم أنظمة اإلنذار لمتنبؤ باألزمات المصرفية بالتطور وفق متغيرات بيئة اإلعمال، والتي تستخدم فقط البيانات 

 :خارج الموقع، ويتم عرضيا فيما يمي
II.1. النماذج األكاديمية السابقة :
 تم تنفيذ تحميل النسب المالية لمتنبؤ باإلفالس وتم اعتماد النسب التالية، التدفق النقدي إلى إجمالي 1966في   

األصول، صافي الدخل إلى مجموع الديون، التدفقات النقدية إلى مجموع الديون، وتم تحديد نسبة فاصمة والتي في حال 
-z تم استخدام أداة 1968ما كانت ىذه النسب المالية أعمى منيا، تصنف البنوك ضمن احتمال عدم الفشل، ثم في 

score نسب مالية رئيسية، رأس المال إلى إجمالي األصول، 5، وذلك باستخدام الخوارزمية التنبؤية، عمى أساس 
األرباح المحتجزة إلى إجمالي األصول، األرباح قبل خصم الفوائد والضرائب إلى إجمالي األصول، أنصاف القيمة 

، 1977 في عام zetaإلى إجمالي الديون، المبيعات إلى إجمالي األصول، ثم تم استخدام أداة (القيمة الدفترية) السوقية
، ويستند  عمى فكرة بسيطة من الناحية النظرية ىو أن المقامر يبدأ المعبة مع كمية 1981ثم نموذج المقامر في 

، وعميو ينظر P-1، أو يفقد الدوالر مع احتمال Pعشوائية من المال، ففي حالة  حصولو عمى دوالر مع احتمال 
 5.لمشركة كالمقامر، ويحدث اإلفالس عندما تسقط القيمة الصافية لمشركة إلى الصفر
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II.2.النماذج األكاديمية الجديدة: 
باإلضافة إلى النماذج المذكورة، فانو يشيع استخدام في دراسات توقع الفشل، نماذج مختمفة من الموغارتمية    

 :، وتعرف باألنظمة األكاديمية الجديدة التي يتم توضيحيا فيما يمي1985واالحتمالية منذ 
: النموذج الموجيستي المتعدد المتغيرات: أوال

خراج النتائج Y كمدخالت لحساب احتمال وجود أزمة مالية X  يستخدم متغيرات االقتصاد الكمي لممؤسسة المالية   وا 
 في tما ىو احتمال حدوث أزمة مصرفية في السنوات "باستخدام نيج المقدر الموجيستي، المناسب لإلجابة عمى السؤال 

". المرات القادمة
 متغير تفسيري، فاحتمال وقوع أزمة مصرفية nحيث يربط  النموذج الموغارتمي احتمالية بروز أزمة مصرفية في اتجاه 

 في مرحمة من الزمن، وتعطى قيمة النموذج الموغارتمي بالتوزيع السوقي التراكمي لتقييم nيأخذ قيمة واحدة من 
 6.المعطيات، ومعمم لموقت المناسب لذلك

   Prob(yit=1)=F(BXit) = bxit

bxit

e

e

1    
: حيث
Yit : ،تمثل أزمة مصرفيةi : ،تمثل البمدt : ،تمثل اتجاه المعاملB:،تمثل الوقتXit :  ،تمثل اتجاه المتغير التفسيري

F(BXit) :تمثل التوزيع التراكمي السوقي .
: ولتقدير مقياس احتمالية أزمة مصرفية يتم بتبسيط المعادلة السابقة إلى

        
 


n

i

T

t

iteititeite XFYXFYLLog
1 1

'1log1'log 
 

عمى احتمال األزمة، وبما أن العالقة ضمنية غير خطية، تعطى Xiحيث تعطي المعادلة تأثير ثابت ىامشي من 
.  من احتمال وقوع األزمة من عدم وقوعياYit عمى Xitتأثير 
: نموذج استخراج اإلشارة: ثانيا

 Sىل ىناك إشارة " قبل وأثناء نوبات األزمة لمرد عمى السؤال Xىو نظام غير معممي، يتبع سمسمة زمنية منفرد 
فإذا كان سموك متغير المدخالت المعرف كميا شاذ، واستمر في التحرك من السكون إلى  "الزمة في المستقبل أو ال

نشاط غير طبيعي، ىذا سينبئ بحدوث أزمة 
 7:ويتم تقدير نموذج استخراج اإلشارة وفق المعادلة

- { S ij = 1 } = { │ Xij │ > │ X*ij │ }   
-  or 
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- { S ij = 0 } = { │ Xij │ < │ X*ij │ }  
: حيث

I  : ،مؤشر المتغير الوحيدj :،بمد معينS  :،متغير اإلشارةx  : ،مؤشر Xij: ىو رمز متغير المؤشر ويتعمق بالمؤشرi 
 .J والبمد I متغير اإلشارة يتعمق بالمؤشر: S ijالعتبة ، :J  X*ij والبمد

       يتم استخدام البيانات كموحة الشتقاق عتبة لكل متغير، والذي يميز بين السموك العادي والشاذ، وتختمف عالمة 
، يتم 4 و3االتجاه اعتمادا عمى ما إذا كان المؤشر عموي أو سفمي، ومن ىنا المتغيرات والعتبات في المعادلتين 

التعبير عنيا باألرقام المطمقة، ونتمكن من الحصول عمى سمسمة زمنية من إشارة أو ال إشارة، ثم يتم فحص ىذه 
  :السمسمة من األحداث الفعمية، بناء عمى قدر من الدقة التنبؤية، وىناك أربعة اتجاىات محتممة وفق الجدول التالي

 جدول نموذج اإلشارة: (01)جدول رقم                              
ال أزمــــــــــــــــــة  ازمـــــــــــة   

B A  إشارة
D C  ال إشــــــــــــــــــــارة

 .Davis, E. Philip and Karim, Dilruba (2008), reference a ,p45 : المصدر
ذا لم يقابل أزمة في الواقع Aإلى أزمة والذي يرتبط مع األزمة الفعمية، تدل النتائج عمى  إذا كان المؤشر يشير ، وا 

ذا لم يكن ىناك إشارة تنبعث من المؤشرBتدل النتيجة عمى  ذا لم يكن Cولكن كانت ىناك أزمة تسمى النتيجة  ، وا  ، وا 
 ىما المؤشران المثاليين لمداللة DوA، وبالتالي المؤشرين Dىناك انبعاث إلشارة، وكانت ىناك أزمة، تسمى النتيجة 

 يولد إنذار كاذب، وبالتالي خطا B فيمثل فشل في التنبؤ باألزمة فيو خطا من النوع األول، وC أما ،عمى وجود أزمة
من النوع الثاني، وبالتالي عمى قدر اإلشارات يمكن بناء إشارات التنبؤ باألزمات، واستنادا إلى نسب الخاطئة يمكن 

. اإلنذار بأزمات أو غيابيا
نموذج شجرة التكرار الثنائي :ثالثا
. لبناء ىذا النظام" CART"يستخدم ىذا النظام مجموعة من برامج الممكية المعروفة باسم  

نظام شجرة التكرار الثنائي يعمل عمى تحميل عينة من البيانات لمكشف عن قيمة معينة لممتغيرات التفسيرية، أفضل من 
يتم إيجادىا من خالل تقسيم كل القيم الممكنة لجميع " CART"أن يفسر المتغير التابع نظريا، خوارزمية برنامج

المتغيرات التفسيرية لمعثور عمى أفضل عتبة بين األزمات وغير األزمات عبر العينة بأكمميا، وبعد الحصول عمى 
العتبة األولية، يتم تطبيق نفس اإلجراء بتقسيم المالحظات الموجودة في المتغيرات التابعة، وبذلك سيتم إنشاء نظام 
 8:شجرة التكرار الثنائي، يتم االختيار بين اثنين من شقي العتبة، عمى أساس قدراتيم النسبية، وذلك وفق المعادلة التالية

)())(( SKTiTRPRITLPLIITR  
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: تتميز بمجموعة من المزايا ىي كالتالي : مزايا النماذج األكاديمية الجديدة
، باستخدام المتغيرات (0=، ال أزمة مصرفية1=أزمة مصرفية )ىي نماذج مناسبة بشكل مثالي لمتنبؤ الثنائي  -

التفسيرية المتعددة، المحددة عمى أساس القيم النظرية أو المالحظات أثناء األزمات المصرفية؛ 
تستخدم ىذه النظم نماذج حدودية، وتولد فترات من الثقة، تتعمق بقيم المتغيرات وأىميتيا، كما يمكن استخدام  -

بيانات عالية التردد؛ 
نظام الموغارتمي ىو األنسب لالستخدام كنظام إنذار مبكر عالمي، في حين نظام استخراج اإلشارة ىو النظام  -

األكثر مالئمة كنظام إنذار مبكر خاص بكل بمد؛ 
نظام شجرة ثنائي التكرار، قادر عمى اكتشاف تفاعالت المتغيرات غير الخطية، مما يجعميا تطبق بصورة خاصة،  -

 األزمة المصرفية،  المالحظات عنمجموعات كبيرة من البيانات، حيث تكون ضرورية لتوليد ما يكفي من 
والعوامل المتعددة لتحديد فشل البنوك؛ 

نظام شجرة ثنائي التكرار، يفرض الحاجة لمحدد توزيع إحصائي متعدد المتغيرات التفسيرية، وليس من الضروري  -
أن تتحمل المتغيرات، إتباع توزيعات متطابقة، وكل متغير يتبنى نفس التوزيع؛ 

ىذه النظم تحدد آثار عتبة األزمة التي تمارسيا بعض المتغيرات غير خطية التي يمكن أن تولد القيم الشاذة في  -
البيانات؛ 

نظام شجرة ثنائي التكرار، يمثل نموذج بدييي لمتفسير، حيث يتم تقسيم القيم الحدية لممتغيرات تباعا والتي تعتبر  -
. كمساىم ميم في أالزمات المصرفية

III . القواعد االحترازية المطبقة في الجزائر
: تتبع البنوك التجارية الجزائرية مجموعة من النظم والقواعد االحترازية تتمثل فيما يمي

III.1 .التنظيم البنكي الخاص برأس المال في البنوك الجزائرية 
  :الحد األدنى لرأس المال البنكي -
تعتبر قاعدة تحديد حد أدنى لرأس مال البنوك والمؤسسات المالية، من أولى القواعد المطبقة في النظام المصرفي   

الجزائري، حيث يعتبر شرطا أساسيا لممارسة النشاط المصرفي والحصول عمى الترخيص، وذلك بإلزام البنوك 
 مميون 500 بـــــــ 1990 جويمية 04 الصادر في 01- 90والمؤسسات المالية رأس مال أدنى، حيث حدد في التنظيم 

 مميون دينار لممؤسسات المالية، ثم عرف تعديال بعد إفالس بنك الخميفة والبنك التجاري الصناعي 100دينار لمبنوك، و
 مميون دينار جزائري لممؤسسات المالية، وىذا حسب 500 مميار دينار لمبنوك و2،5، ليصبح محددا بـــــــ 2004سنة 

 وكإجراء وقائي اتخذه بنك الجزائر بعد األزمة المالية 2008 في سنة 2004 مارس 04 المؤرخ في 01- 04التنظيم 
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 مميار دينار لمبنوك، 10 مميار دينار إلى 2،5 والذي حدد رأس مال أدنى 04- 08، أصدر النظام 2008العالمية 
 9. مميار دينار لممؤسسات المالية3,5 مميار دينار إلى 0,5و

. الدراسة الميدانية
 مصرفي بنظام خروجيا بعد لألزمات، تعرضت التي المصرفية األنظمة ضمن من الجزائري، المصرفي يعتبر النظام

 عمى تعمل ، احترازية وقواعد نظم تبني بينيا من اإلصالحات، من العديد تبني عمى عممت والتي بعد االستقالل، ىش
 بدراسة القيام يمكن االحترازية، القواعد ىذه كفاءة مدى عمى أكثر التعرف وقصد األزمات المصرفية، في التحكم
 عمى المستخدمة وبين العالمي، المستوى عمى المستخدمة المصرفية اإلنذار المبكر باألزمات نظم بين لممقارنة تطبيقية
 سيتم كما المستخدمة، والعينة، األدوات الدراسة مجتمع اختيار طريقة وىذا من خالل الجزائري المصرفي النظام مستوى
. الدراسة نتائج مناقشة و تحميل و عرض

 في بنك الفالحة والتنمية الريفية، البنك الوطني الجزائري، بنك التنمية الدراسةتمثل مجتمع ي   :عينة الدراسةمجتمع و
المحمية، بنك الجزائر الخارجي، بنك البركة، بنك سوسيتي جنرال، المؤسسة العربية المصرفية،  وقد تم إختيار ىذه 

 .العينة عمى أساس توفر ووجود بعض البيانات والمعطيات حوليم
 لمتنبؤ باألزمة المصرفية اإلنذار تتمثل متغيرات الدراسة في تقييم كفاءة أنظمة :تحديد متغيرات الدراسة، وكيفية قياسها

 المطبقة في الجزائر، ومن أجل ذلك نقوم بحساب اإلنذار أنظمةفي البنوك التجارية الجزائرية، وذلك من خالل تطبيق 
 لتنبؤ باألزمة المصرفية في اإلنذار أنظمةالنسب المالية لكل نظام والقيام بعممية المقارنة وذلك لمعرفة مدى كفاءة 

 .البنوك التجارية الجزائرية
 مجموعة من المؤشرات والنسب استخدام فرضياتيا، تم واختبار الدراسة، ةمن أجل اإلجابة عمى إشكالي: األدوات

: المتمثمة في
 سنقدم فيما يمي طريقة حساب نسبة المالءة المعتمدة حاليا في :(نسبة كفاية رأس المال)نسبة المالءة البنكية : أوال

 74-94والنسبة ىي المعتمدة حسب تعميمة بنك الجزائر  2014-2004البنوك التجارية الجزائرية لمفترة 
: عناصر حساب نسبة المالءة

 
 
 
 
 
 

 :نموذج رقم

                                                          عناصر نسبة المالءة 

 (باالف الدينارات)                                                            

 :للمأل من طرف البنك                                                                          اسم المؤسسة

 :أو المؤسسة المالية                                                                             التاريخ
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المبمغ الرمز العناصر  

 رأس المال الصافي
  رأس المال األساسي-
  رأس المال التكميمي-
 تخفيض المساهمات والديون المساندة عمى البنوك -

 والمؤسسات المالية
 (L+M)األصول المرجحة بالمخاطر

  عناصر الميزانية-
  عناصر خارج الميزانية-

 (P/R)نسبة المالءة

143 
117 
125 
142 
 
144 
213 
320 
145 
 

 

P 
 
 
 
 

R 
L 
M 
S 

 

 74-94من التعميمة استنادا إلى معطيات  :المصدر
: نموذج حساب رأس مال البنوك في الجزائر -

 
 
 
 
 
 
 
 

المبمغ  الرمز  العناصر
 رأس المال االساسي 1

 رأس المال االجتماعي
 احتياطات أخرى غير احتياطات إعادة التقييم

 احتياطات قانونية
 احتياطات تأسيسية وتعاقدية

101 
102 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 :نموذج رقم

                                         عناصر حساب رأس المال 

 :اسم المؤسسة

 : التاريخ

             اليوم    الشهر   السنة
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 احتياطات نظامية
 احتياطات أخرى

 أموال المخاطر البنكية العامة
 ترحيل من جديد دائن

 األرباح المحددة في تواريخ وسيطة
 نتائج رهن التخصيص خاصة بالسنة األخيرة منقوص منها األرباح التي ستوزع

 أرباح السنة
 مجموع جزئي

 رأس المال غير المحرر
 رأس المال غير المطموب

 رأس المال المطموب وغير المحرر
 األسهم الخاصة الموقوفة

 تثبيتات غير المادية الخاصة باالستغالل
 تثبيتات غير المادية خارج االستغالل

 ترحيل من جديد مدين
 الخسائر المحددة في تواريخ وسيطة

 

 
 

103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 

 
 
 

110 
111 
112 
113 
114 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
A 

 خسائر الدورة
 مجموع جزئي

 (A-B)رأس المال األساسي 

115 
116 
117 

 
B 
C 

 

 رأس المال التكميمي- 2
 احتياطات وفوارق إعادة التقييم

 74-94 من تعميمة بنك الجزائر رقم 2 فقرة 6عناصر تستجيب لشروط المادة رقم 
 من تعميمة بنك 3 فقرة 6سندات وقروض مساندة تستجيب لشروط المادة وقم 

 74-94الجزائر رقم 
 مجموع جزئي

 من تعميمة بنك الجزائر 5 فقرة 6سندات وقروض مساندة تستجيب لشروط المادة 
 74-94رقم 

 حصص مقبولة من األموال الخاصة التكميمية
 المجموع قبل التحديد اإلجمالي

 حصة األموال الخاصة التكميمية المقبولة في األموال الخاصة

 
118 
119 

 
120 

 
121 
122 

 
123 
124 
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 تكميمي ارأس المال 
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 المساهمات والحقوق الواجب طرحها 3
 مساهمات في البنوك والمؤسسات المالية

ديون مساندة عمى البنوك والمؤسسات المالية 
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   143 (C+H-K)رأس المال الصافي 
 74-94من التعميمة استنادا إلى معطيات  :المصدر

 :وألجل حساب األصول المرجحة بالمخاطر، فقد حدد بنك الجزائر النموذج التالي
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 .المتمركزة في الخارج
  لمزبائن واألشخاص-
المجموع - 
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   74-94من التعميمة استنادا إلى معطيات  :المصدر
 
 
 
 

 :حالة البنوك العمومية. 1
-2004 والتنمية الريفية لمفترة لبنك الفالحة المال رأسسنعرض تطورات كفاية : بنك الفالحة والتنمية الريفية. 1.1

:  حسب الجدول التالي2014
 2014-2004 المال في بنك الفالحة والتنمية الريفية خالل الفترة رأسيمثل تطورات كفاية : (02)الجدول رقم 

نسبة مئوية : الوحدة 
 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004السنة 

نسبة كفاية 
رأس المال 

 (المالءة)

 20.5  25.4   31.7  37.6        38.3  31.2 35.8 36.3 35.6 31.6 36.1 

 2014-2004استنادا لتقرير بنك الفالحة والتنمية الريفية لمفترة : المصدر
 2014-2004 المال لمبنك الوطني الجزائري  لمفترة رأسسنعرض تطورات كفاية : البنك الوطني الجزائري. 2.1

: حسب الجدول التالي
 2014-2004 المال في البنك الوطني الجزائري خالل الفترة رأسيمثل تطورات كفاية : (03)الجدول رقم 

 نسبة مئوية: الوحدة 

  2014-2004 تقرير البنك الوطني الجزائري خالل الفترةإلىاستنادا :المصدر

 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004السنة 
نسبة كفاية 
رأس المال 

 (المالءة)

21.01 31.26 35.4 36.5 38.2 31.5 30.01 35.12 33.12 30.05 37.12 



  جامعة املدية  

ل،انعكاسات ثكيف املؤسسات املالية مع مؤشرات املالءة على الاستقرار املالي في الجزائرل:ل  حولامللتقى العلمي الدولي الخامس

لل2018 أكتحبر 24/25يحمي 
 

606 
 

E-mail :Col.isstf@univ-medea.dz     
Site :  www.univ-medea.dz/ar/ldld 

 المدية-كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير

Tel/Fax : 00213.25.78.52.96 

 

 حسب 2014-2004 المحمية لمفترة المال لبنك التنمية رأسسنعرض تطورات كفاية : بنك التنمية المحمية. 3.1
: الجدول التالي

 2014-2004 المال في بنك التنمية المحمية خالل الفترة رأسيمثل تطورات كفاية : (04) الجدول رقم
 نسبة مئوية: الوحدة 

 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004السنة 
نسبة كفاية 
رأس المال 

 (المالءة)

36.09 30.12 35.16 38.7 39.5 33.12 38.1 36.3 31.15 38.19 32.13 

 2014-2004 تقرير بنك التنمية المحمية خالل الفترةإلىاستنادا :المصدر
 

 2014-2004 خالل الفترة BEA المال في بنك رأسيمثل تطورات كفاية : (05)رقم الجدول 
نسبة مئوية : الوحدة 

 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004السنة 
نسبة كفاية رأس 

 (المالءة)المال 
22.11 26.15 32.4 35 38.12 31.6 29.6 25.3 26.5 23.1 21.4 

 2014-2004 تقرير بنك الجزائر الخارجي خالل الفترةإلىاستنادا :المصدر
: حالة البنوك الخاصة. 2

:  حسب الجدول التالي2014-2004 المال لبنك البركة  لمفترة رأسسنعرض تطورات كفاية : بنك البركة.1.2
 2014-2004 المال في بنك البركة خالل الفترة رأسيمثل تطورات كفاية : (06)الجدول رقم

نسبة مئوية : الوحدة 
 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004السنة 

نسبة كفاية 
رأس المال 

 (المالءة)

16.5 18.9 25 26.2 31.12 30.01 29.5 26 25.01 25 26 

 2014-2004  تقرير بنك  البركة خالل الفترةإلىاستنادا :المصدر
 حسب 2014-2004 المال لبنك سوسيتي جنرال لمفترة رأسسنعرض تطورات كفاية : بنك سوسيتي جنرال.2.2

: الجدول التالي
 2014-2004 المال في بنك سوسيتي جنرال خالل الفترة رأسيمثل تطورات كفاية : (07) الجدول رقم

نسبة مئوية : الوحدة
 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004السنة 

 28 26 30 32 36 38.01 39 38.12 34.5 23.02 19.01نسبة كفاية 
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رأس المال 
 (المالءة)

 2014-2004  خالل الفترةبنك البركة تقرير إلىاستنادا :المصدر
-2004 المصرفية لمفترة المال لممؤسسة العربية رأسسنعرض تطورات كفاية : المؤسسة العربية المصرفية.3.2

:  حسب الجدول التالي2014
 2014-2004 المال في المؤسسة العربية المصرفية خالل الفترة رأسيمثل تطورات كفاية : (07): الجدول رقم

 نسبة مئوية: الوحدة
 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004السنة 

نسبة كفاية 
رأس المال 

 (المالءة)

15.08 20.09 26.14 32.16 37.01 38.1 32.47 30.2 30 29.06 31.09 

 2014-2004  خالل الفترةبنك البركة تقرير إلىاستنادا :رالمصد
 

:  نسبة السيولة لمبنوك التجارية محل الدراسة:ثانيا
:  حالة البنوك العمومية.1

فيما يمي سيتم عرض نمو وتطور نسبة السيولة لبنك الفالحة والتنمية الريفية لمفترة : بنك الفالحة والتنمية الريفية. 1.1
2004-2014 

 2014-2004يوضح نسبة السيولة لبنك الفالحة والتنمية الريفية خالل الفترة : (08):الجدول رقم
نسبة مئوية : الوحدة

 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004السنة 
 69.5 68.8 69.5 75.5 76.8 77.8 79.18 78 69.5 66.5 65نسبة السيولة 

 2014-2004  خالل الفترةبنك البركة تقرير إلىاستنادا :المصدر
-2004فيما يمي سيتم عرض نمو وتطور نسبة السيولة لمبنك الوطني الجزائري لمفترة : البنك الوطني الجزائري.2.1

2014 
 2014-2004يوضح نسبة السيولة لمبنك الوطني الجزائري خالل الفترة : (09)الجدول رقم 

نسبة مئوية : الوحدة
 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004السنة 
 نسبة

السيولة 
66.09 75.06 77.08 78.9 79.4 79.2 79 72.4 69.2 70.1 69.2 

 2014-2004  خالل الفترةبنك البركة تقرير إلىاستنادا :المصدر
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 2014-2004فيما يمي سيتم عرض نمو وتطور نسبة السيولة لبنك التنمية المحمية لمفترة : بنك التنمية المحمية.3.1
 2014-2004يوضح نسبة السيولة لبنك التنمية المحمية خالل الفترة : (10)الجدول رقم 

نسبة مئوية : الوحدة
 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004السنة 

 69.9 69.6 70 70.5 71.2 76 75 73.5 71 65.4 59.01نسبة السيولة 
 2014-2004  خالل الفترةبنك البركة تقرير إلىاستنادا :المصدر

-2004فيما يمي سيتم عرض نمو وتطور نسبة السيولة لبنك الجزائر الخارجي لمفترة : بنك الجزائر الخارجي. 4.1
2014 

 2014-2004يوضح نسبة السيولة لبنك الجزائر الخارجي خالل الفترة : (11)الجدول رقم 
نسبة مئوية : الوحدة

 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004السنة 
نسبة 

السيولة 
70.2 73 76 82.1 83 79.12 75.4 75.8 76 74.2 74 

 2014-2004  خالل الفترةبنك البركة تقرير إلىاستنادا :المصدر
: حالة البنوك الخاصة.1.2
 2014-2004فيما يمي سيتم عرض نمو وتطور نسبة السيولة لبنك البركة لمفترة : بنك البركة-

 2014-2004يوضح نسبة السيولة لبنك البركة خالل الفترة  : (12)الجدول رقم
نسبة مئوية : الوحدة

 
 
 

 2014-2004  خالل الفترةبنك البركة تقرير إلىاستنادا :المصدر
 2014-2004فيما يمي سيتم عرض نمو وتطور نسبة السيولة لبنك سوسيتي جنرال لمفترة : بنك سوسيتي جنرال.2.2

 2014-2004يوضح نسبة السيولة لبنك سوسيتي جنرال خالل الفترة  : (13)الجدول رقم
نسبة مئوية : الوحدة

 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004السنة 
نسبة 

السيولة 
58 61.12 65.01 65.12 67 67.12 65.18 66 66.5 67.8 67 

 2014-2004 التقرير السنوي لبنك سوسيتي جنرال  لمفترة المدروسة إلىاستنادا  :المصدر

 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004السنة 
نسبة 

السيولة 
49.2 46.4 38.2 48.5 51.6 52.23 49.1 49 48.1 48 50.45 
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فيما يمي سيتم عرض نمو وتطور نسبة السيولة لممؤسسة العربية المصرفية لمفترة : المؤسسة العربية المصرفية.3.2
2004-2014 

 2014-2004يوضح نسبة السيولة لممؤسسة العربية المصرفية خالل الفترة : (14)الجدول رقم 
نسبة مئوية : الوحدة

 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004السنة 
نسبة 
 السيولة

38.09 48.01 49 52.14 59.8 59 53 59 52.1 59 58.12 

 2014-2004  خالل الفترةبنك البركة تقرير إلىاستنادا :المصدر
 سيتم في ىذا المطمب تحميميا النتائج،توصمنا في المطمب السابق لمجموعة من : تحميل نتائج الدراسة التطبيقية

انطالقا من تمك النتائج ومناقشتيا 
:  مة المصرفية في البنوك التجارية محل الدراسةألزتقدير نموذج االشارة ل

 محل الدراسة فان كال من اإلشارة    بالنسبة لقيم المتغير االقتصادي الكمي والمتغير المالي المعتمد في نموذج 
 وىذا عمى مستوى البنوك العمومية والخاصة محل الدراسة اإلشارةقل من العتبة المحددة حسب نموذج أالمتغيرين كانا 

يدل عمى وقوع كل من البنوك العمومية والخاصة الجزائرية محل الدراسة في    ىذا ما2014-2004عمى طول الفترة 
حدتيا من بنك آلخر  أزمات مصرفية تختمف 

 . مصرفية في السنوات المقبمةأزمةتحذيرية لوقوع شارة ىناك قيم نو وحسب نموذج االأ  إلى
:    وكانت نسب التنبؤ باألزمة المصرفية حسب نموذج االشارة كالتالي

 .TCA بالنسبة لمؤشر % 3.7 وGDP لمؤشر % 13بنك البدر بنسبة تنبؤ -
  .TCA  لمؤشر   %16 وGDP  لمؤشر %13 بنسبة تنبؤ BNAبنك -
 .TCA بالنسبة لمؤشر % 123 وGDP بالنسبة لمؤشر % 13  بنسبة BDLبنك -
 .TCA   لمؤشر %210 وGDP لمؤشر % 13 بنسبة BEAبنك -
 .TCA  لمؤشر   %33 وGDP  لمؤشر %13بنك البركة بنسبة تنبؤ -
 .TCA بالنسبة لمؤشر % 12.4 وGDP لمؤشر % 13بنك سوسيتي جنرال بنسبة تنبؤ -
 .TCA بالنسبة لمؤشر % 26.8 وGDP لمؤشر % 13 بنسبة تنبؤ ABCبنك -

 : النظم االحترازية المطبقة في البنوك التجارية الجزائرية-ثالثا
: نسبة المالءة-1
 المال نسبا مرتفعة سواء بالنسبة لمبنوك العمومية والخاصة محل الدراسة خالل الفترة  رأس سجمت نسبة كفاية     
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 نسبة مالءة في سنة أعمى  BEA ، بنك BDL  وبنكBNAحيث عرف كل من بنك بدر وبنك ، 2004-2014
 .  عمى الترتيب%38.12 ، 39.5%، % 38.2  ، %83.3 بـ مقدار 2008

 أما بنك % 39 ،31.12% بمقدار 2008 نسبة مالءة في سنة أعمى بالنسبة لبنك البركة  وبنك سوسيتي سجال أما  
ABC 38.1% بمقدار 2009 نسبة مالءة في سنة أعمى سجل . 

  أما في باقي السنوات فقد عرفت كل من البنوك العمومية والخاصة تذبذبا في نسبة المالءة لكنيا كميا كانت تفوق 
النسبة المحددة من طرف بنك الجزائر ، ويرجع سبب ىذه النسب  إلى األثر المتزامن إلعادة الشراء من طرف الخزينة 

أما بالنسبة لمبنوك ، العمومية لمديون البنكية غير الناجعة عمى المؤسسات العمومية التي تعاني من وضعية صعبة
: إلى 2014-2004الخاصة  والعمومية محل الدراسة فيرجع تذبذب في نسبة المالءة خالل الفترة 

 .تذبذب في نمو القروض  في ظل االستقرار النسبي ألمواليا الخاصة- 
 . تزايد في مستوى القروض غير الناجعة مقارنة بالحجم اإلجمالي لمقروض الممنوحة-
 . تذبذب معدل المؤونات المشكمة لتغطية الحقوق الخطرة-
 . تذبذب في قيمة األموال الموجية لممخاطر العامة-
 % 100زيادة حجم القروض يعني زيادة المخاطر المرتبطة بيا، وبما أن معامل ترجيح القروض المقدمة لمزبائن ىو -

 . نسبة كفاية رأس المالانخفاضفإن قيمة مقام نسبة كفاية رأس المال سترتفع ومنو 
 :يمي من خالل النتائج السابقة يمكن استخالص ما

أن البنوك الناشطة في الجزائر سواء العمومية أو الخاصة تمتزم باحترام الحد األدنى لنسبة كفاية رأس المال المفروض -
 .8 %من طرف بنك الجزائر، والمقدر ب 

، وىذا حسب النظم االحترازية الجزائرية ال أن نسبة كفاية رأس المال في البنوك الجزائرية ترتفع من سنة إلى أخرى-
 .توجد أزمات مصرفية عمى طول فترة الدراسة

نسبة السيولة  -2
فائض في السيولة  2014-2004 حققت كل من البنوك العمومية والخاصة الجزائرية محل الدراسة خالل الفترة      

، 79.18% بمقدار 2008كبر نسبة فائض سيولة في سنة أ  BEA ، بنك BDLحيث عرف كل من بنك بدر وبنك  
 .%76 بنسبة 2009كبر فائض في سنة أ سجل BNAما بنك  ، أ83% 79.4%

 بنك البركة أما 59.8% بنسبة 2008كبر فائض في سنة أ ABCبالنسبة لمبنوك الخاصة محل الدراسة فقد سجل بنك 
  .%67.12 و%52.23 بنسبة 2009كبر فائض في سنة أوبنك سوسيتي فسجال 

 البنوك التجارية العمومية والخاصة الجزائرية عرفت تذبذبا في فائض السيولة ويعزى ذلك أننو من المالحظ أكما  
: إلى
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 إلى عرفت كل البنوك التجارية العمومية والخاصة الجزائرية ارتفاعا في نسبة السيولة ويرجع ذلك 2005في سنة -
تحقيق السيولة المحمية في الجزائر نموا نتيجة لالرتفاع في صافي الموجودات األجنبية، الذي عكس التطورات اإليجابية 

 .في الوضع الخارجي ونمو االئتمان المحمي ا لممنوح لمقطاع الخاص
بما فييا ،  إلى تحسن الحساب الكمي في موازين مدفوعات الدول العربيةاألجنبيةيعزى ارتفاع صافي الموجودات 

الجزائر، والناجمة عن ارتفاع عائدات النفط وقد استمر األثر التوسعي لصافي الموجودات األجنبية في السنوات 
   في ظل ارتفاع أسعار النفط وارتفاع االحتياطات الخارجية قي الجزائر  ،2008 2007 ،2006، 2005، 2004

 المصارف قد شيدت توسعًا في نشاطيا خالل أن إلىكما تشير بيانات الميزانية المجمعة لممصارف التجارية الجزائرية 
جمالي 2008، 2007 ،2006 ،2005، 2004السنوات    حيث ارتفع كل  من إجمالي الموجودات المصرفية وا 

الودائع والقروض  المصرفية، ويأتي ىذا التطور مدعومًا بطفرة السيولة النقدية الناتجة عن استمرار ارتفاع أسعار النفط 
 .العالمية ، واإليرادات الناجمة عن إنتاجو وتدفق جزء من ىذه اإليرادات إلى الدول العربية غير المصدرة لمنفط

 عرفت نسبة السيولة تراجعا في الفائض بسبب تراجع معدل نمو السيولة المحمية في الجزائر وقد 2009في سنة -
ساىم االنخفاض في معدل نمو السيولة المحمية في استمرار اآلثار السمبية لتراجع أسعار النفط في األسواق العالمية 

 ، إلى جانب تراجع 2008وانخفاض الفوائض النفطية منذ اندالع األزمة المالية العالمية خالل النصف الثاني من عام 
تدفقات االستثمار األجنبي مع استمرار حالة عدم الثقة في األسواق المالية العالمية وتوقع دخول دول أوروبية عديدة في 

دائرة التعثر، واستمرار االنعكاسات السمبية لألزمة المالية العالمية عمى تحويالت العاممين في بعض الدول العربية 
، (العممة المتداولة ووسائل الدفع الجارية)المصدرة لمعمالة،كما ارتفعت األىمية النسبية لكتمة النقود بمفيوميا الضيق 

،فيما يخص مكونات السيولة المحمية (الودائع غير الجارية والودائع بالعمالت األجنبية)مقابل انخفاض كتمة شبو النقود  
في الجزائر وكان لصافي الموجودات األجنبية أثر توسعي عمى السيولة المحمية وقد اقترن األثر التوسعي باستمرار 

 .تسجيل فوائض في ميزان المدفوعات الكمي وقد كان لصافي التحركات في بند  رأس المال واالحتياطات
بما في ذلك المقابل لتخصيصات حقوق السحب الخاصة، األصول الثابتة واألصول والخصوم غير المصنفة،   

الحسابات تحت التسوية وكذلك تعديالت التقييم لعناصر ميزانية البنوك الجزائرية ، آثار انكماشية  الحسابات المعمقة
 .عمى السيولة المحمية

 عرفت البنوك العمومية والخاصة الجزائرية فائضا في السيولة، نظرا لمسمفات النقدية 2014-2010خالل السنوات 
التي تمنحيا الخزينة العمومية لضمان إعادة رسممتيا، والتخفيض الجزئي لديونيا وكذا التطور المتزايد لودائع ادخار 
العائالت وتسديد مديونية الخزينة العمومية إتجاه البنوك، فأصبحت ىذه األخيرة ال تمجأ إلى إعادة التمويل من بنك 

 . مميار دينار جزائري2400الجزائر والسبب يعود إلى تطيير البنوك العمومية التي كمفت خزينة الدولة 
 :يمي من خالل النتائج السابقة يمكن استخالص ما 
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أن نسبة السيولة حسب النظم االحترازية الجزائرية حققت النسب المطموبة، وعميو ال توجد أزمات مصرفية  -
 .2014-2004عمى طول الفترة المدروسة 

 
 خاتمة

نما أيضا     نظرا لمدى خطورة األزمات المصرفية وانعكاساتيا السمبية عمى اقتصاديات الدول ليس فقط المتقدمة وا 
الدول النامية وبمختمف اقتصادياتيا ، تم إنشاء ما يعرف بمؤشرات اإلنذار المبكر والتي يكمن دورىا ليس فقط كوسيمة 

ميمة في تقييم الداء المالي لمبنوك ، بل حتى في تحديد المخاطر الكامنة وكيفية إدارتيا وتسميط الضوء عمى نقاط 
الضعف والخمل التي يعاني منيا الجياز المصرفي وبوقت مبكر يسمح باتخاذ اإلجراءات التصحيحية المناسبة في 

. الوقت المناسب
     باعتبار االقتصاد الجزائري عرف تحوالت عميقة في الخمس عشرة سنة الماضية شممت العديد من النواحي من 
بينيا جانب التمويل المصرفي ، وقد عرف القطاع المصرفي الجزائري اصالحات كرسيا بنك الجزائر الذي يعتبر بنك 

، والذي تعمل BRI  إلى بنك التسويات الدولي 2003والبمد العربي الثاني كذلك المنضم سنة  البمد االفريقي الثاني
.  بنك مركزي وسمطة نقدية من مختمف دول العالم55تحت سمطتو لجنة بازل وىو يضم 

 مكرسة بقانون النقد والقرض، الذي سمح بإعادة النظر في ميام وطرق عمل البنك اإلصالحات    جاءت ىذه 
المركزي، وذلك بإدخال العمل بالنظم االحترازية وقواعد الحذر، حيث برز اىتمام المشرع الجزائري بالمخاطرة التي 

. يمكن أن تؤدي بأموال المودعين وتشكل خطرا عمى النظام المصرفي ككل
 :التالية النتائج إلى التوصل تم قد الموضوع ليذا دراستنا خالل  من: الدراسة نتائج

. المالءة نسبة لتحقيق المال لرأس كفاية تمتمك البنوك التجارية الجزائرية-1
. التوظيف واالحتفاظ بيا أجل من السيولة في فائض  لياالجزائرية، البنوك التجارية - 2
. الفائض المالي الذي حققتو البنوك التجارية الجزائرية لم يجعميا صامدة أمام األزمات المصرفية-3
 أثبت عدم جدارة الدور اإلشرافي لبنك الجزائر من حيث الجزائرية،تحقيق كفاية رأس المال في البنوك التجارية - 4

. التعميمات والقوانين والدور الرقابي
 التي جاء بيا قانون النقد اإلصالحاتتعرض البنوك التجارية الخاصة ألزمات مصرفية حالية ومستقبمية، رغم -6

 .2003بعد أزمة بنك الخميفة ، وأزمة البنك الصناعي لسنة  والقرض
 . عدم فعالية وكفاءة أنظمة اإلنذار المبكر المستخدمة في البنوك التجارية الجزائرية-7
  بصفة عامة تعتمد معظم البنوك العمومية الجزائرية عمى أنظمة قديمة وال مركزية لقياس وتسيير المخاطر ال تقدم -8

 .لمعمالءىذه األنظمة حسابات موثوق بيا في الوقت، وال خدمات مناسبة 
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الدولة   ال يمكن اعتبار القوانين واألنظمة التي ىي أساس اإلشراف البنكي الجزائري، قاصرة شكميا، غير أن ممكية-9
. الواسعة لمبنوك يمكن أن تعرقل الداء الموضوعي والحيادي لممصارف العمومية 

 يتأثر اإلشراف باآلجال المعرقمة في سياسة اإلفصاح المصرفي الجزائري، بنقص الميارات لدى المشرفين -10
. والمسيرين عمى حد سواء، وكذا بالحدود الغامضة لممسؤوليات

 يمكن مالحظة تطور في إكمال  البنية القانونية والضبطية لإلشراف المصرفي ، فيما يخص النظام المصرفي -11
الجزائري، فمثال تم تضييق مجال منح االعتماد لممصارف ، بعدما كان األشخاص ذوي الخبرة المحدودة في تسيير 

. البنوك يتحصمون عميو في الماضي
 تبني عقود نجاعة بين الحكومة ومديري البنوك ، والتي صاحبت عممية رسممة القروض، وتعمل ىذه العقود عمى -12

تحسيس المديرين بمسؤولياتيم في احترام النسب االحترازية الموضوعة من طرف بنك الجزائر، مفرقة بين تسيير وممكية 
.  البنوك العمومية

أخيرا فإن تطبيق معايير الحيطة المالية ما ىو إال أداة مفيدة  ويمكن أن تكون تمك المؤشرات المستخدمة كأساس  -13
لبناء نظام لإلنذار المبكر لألزمات المالية، مع ضرورة وضع قاعدة لمبيانات الخاصة بيذه المؤشرات يتم التوسع فييا 
وتطويرىا تدريجيا بحيث يمكن تقديم تقارير دورية عن حالة االقتصاد والجياز المصرفي لمواجية احتماالت حدوث 

 .األزمات قبل وقوعيا
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Le rôle des institutions financières bancaires dans la stabilité financière en Algérie 
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Résumé  

Le système financier de l’Algérie n’a pas été affecté par la crise financière internationale de 

2007 en raison de sa déconnexion de la sphère financière internationale. Il demeure certes 

stable mais il est peu développé et peu performant. Suite à ces récentes turbulences 

financières, l’Etat a mené une série de recapitalisations principalement en 2009 afin de 

renforcer davantage son système bancaire et ainsi assurer la stabilité financière, du fait que la 

principale caractéristique du système financier en Algérie est qu’il reste à vocation bancaire. 

En effet, le secteur bancaire est le principal canal de financement des entreprises et des 

ménages.  

Ainsi, notre travail trouve son essence dans le fait que  le secteur bancaire dont la contribution 

à une meilleure stabilité financière et une meilleure allocation des ressources financières 

pourl’économie nationale est désormais primordiale.  

Nous tenterons dans cet article d’effectuer une vision critique sur les principales spécificités 

du système bancaire algérien, puis, d’analyser les risques auxquels sont soumises les banques 

algériennes afin de déceler leur vulnérabilité. Ensuite, nous mettrons l’accent sur la 

supervision bancaire en Algérie afin d’appréhender le niveau de conformité aux règles 

bâloises. Et enfin, nous analyserons les principaux indicateurs de solidité des banques 

algériennes pour mesurer leur robustesse face aux chocs et ainsi déterminer si la stabilité du 

système financier est appréciable en Algérie. 

Mots clés : Banques ;  Risques Bancaires ; Accords de Bâle ; Stabilité Financière ; Algérie. 

 

 ملخص

ىو يبقى ,   بسبب انفصالو عن المجال المالي العالمي2007لم يتأثر النظام المالي الجزائري باألزمة المالية الدولية عام 
في أعقاب االضطرابات المالية األخيرة، أجرت الدولة الجزائرية سمسمة من إعادة . مستقر لكنو غير متطور وغير فعال

  بشكل رئيسي إلى زيادة تعزيز نظاميا المصرفي وضمان االستقرار المالي، والحقيقة أن الميزة 2009الرسممة في عام 
والواقع أن القطاع المصرفي ىو قناة التمويل الرئيسية لالقتصاد . الرئيسية لمنظام المالي في الجزائر مازالت بطابع بنكي

 .الوطني
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وبالتالي، فإن عممنا يجد جوىره في حقيقة أن القطاع المصرفي الذي يساىم في استقرار مالي أفضل وتخصيص أفضل 
 لمموارد المالية

 . االقتصاد الوطني ىو اآلن أىمية قصوى
سنحاول في ىذه المقالة أن نضع رؤية نقدية حول الخصائص الرئيسية لمنظام البنكي الجزائري، ثم تحميل المخاطر التي 

بعد ذلك، سنركز عمى المراقبة البنكية في الجزائر من أجل فيم . تتعرض ليا البنوك الجزائرية من أجل الكشف عن ضعفيا
. مستوى تكيف لمؤسسات البنكية الجزائرية مع اتفاقيات بازل

وأخيًرا، سنقوم بتحميل المؤشرات الرئيسية لصمود البنوك الجزائرية لقياس مدى صمودىا ضد الصدمات وبالتالي تحديد ما 
 .إذا كان استقرار النظام المالي ممموًسا في الجزائر

 .المالي، الجزائر اتفاقيات بازل، االستقرار, المخاطر المصرفية ,  البنوك: كممات البحث
Introduction 

         La stabilité financière est devenue une source de préoccupation majeure au plan 

mondial. Les raisons principales de cette préoccupation sont la multiplication et l’ampleur des 

crises financières depuis les années 1990 à nos jours, ainsi que les coûts financiers et 

socioéconomiques qu'elles engendrent. 

En Algérie, compte tenu de la petite taille de son système financier, de la participation 

significative de l'État en tant que régulateur et d’une intégration limitée aux marchés 

financiers internationaux, il n'y a pas de vives préoccupations de stabilité financière.  

Actuellement, l’objectif des pouvoirs publics est plutôt de mobiliser le potentiel du secteur 

financier et bancaire afin de soutenir la diversification et la croissance économique.   

         Cependant, comme tout système bancaire, le système bancaire algérien n’est pas exempt 

de tous risques, il est soumis à divers risques qui menacent sa stabilité et la stabilité financière 

toute entière. Le risque majeur auquel sont confrontées les banques algériennes est le risque 

de contrepartie ou de crédit en raison de leurs expositions directes aux entreprises publiques 

qui contractent des prêts faramineux, mais celui-ci reste maîtrisé grâce aux recapitalisations 

répétées de l’Etat.        

          En effet, la Banque d’Algérie affirme que la solidité du secteur financier et en 

particulier bancaire est appréciable et sont assez résilients face aux chocs, et ce grâce 

notamment aux amendements de 2008 qui ont relevé le niveau minimal de fonds propres des 

banques et des établissement financiers, à l’amélioration du contrôle bancaire avec 
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l'instauration d'un système de notation des banques tenant compte de leur maîtrise des risques 

et de l'adoption de normes prudentielles plus strictes acceptées sur le plan international.   

Cet article a pour objectif d’analyser le rôle des institutions financières bancaires algériennes 

dans la stabilité financière puisque la principale caractéristique du secteur financier en Algérie 

est qu’il reste à vocation bancaire. Le secteur bancaire est le principal canal de financement 

des entreprises et des ménages, dans un contexte où le marché des capitaux reste marginalisé 

et peu développé.  

Pour cela notre attention s’est focalisée essentiellement sur les banques du fait de leur 

importance primordiale dans l’économie algérienne et dans la stabilité du système financier, 

et ces faits nous conduisent à poser une question principale autour de laquelle s’est articulé 

notre travail : Les institutions financières bancaires jouent-elles un rôle clé dans la stabilité 

financière en Algérie ? 

Afin de répondre à cette problématique, notre article sera subdivisé en plusieurs points : tout 

d’abord, il serait utile d’apporter des définitions sur la stabilité financière en s’appuyant sur 

les travaux antérieurs, puis, nous présenterons les principales spécificités du système bancaire 

algérien avec une vision critique, ensuite, nous passerons à l’analyse des risques auxquels sont 

soumises les banques algériennes afin de déceler leur vulnérabilité. Nous mettrons l’accent 

aussi sur la supervision bancaire en Algérie afin d’appréhender le niveau de conformité aux 

règles baloises. Et enfin, nous analyserons les principaux indicateurs de solidité des banques 

algériennes pour mesurer leur robustesse face aux chocs.  

 

1. Différentes conceptions de la stabilité financière 

          Il n’existe pas une définition claire et précise sur la stabilité financière. Plusieurs 

auteurs on tenté d’expliquer ce qu’est la stabilité financière mais leurs contributions restent 

divergentes à l’instar d’Allen et Wood (2006), Borio et Drehman (2009), et Mishkin et al. 

(2010), dont il ressort les éléments communs suivants: 

         Cependant, la stabilité financière dans son acceptation la plus large traduit une situation 

dans laquelle le fonctionnement des différentes composantes du système financier et surtout 

leurs relations réciproques, sont assurés de manière saine et sans perturbations majeures. 
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          Ou encore, la stabilité financière se définit aisément par la négative, à savoir par 

l’absence d’instabilité financière, c’est-à-dire qu’elle vise l’ensemble du système financier 

(intermédiaires et marchés) en assignant à ce dernier un niveau élevé de réussite dans ses 

principales fonctions (collecte et affectation de l’épargne à l’investissement, valorisation, 

transfert et gestion des risques, transformation d’échéances, traitement des paiements).  

          Elle se réfère aussi à un état, la stabilité financière est l’existence antérieure d’un 

système en équilibre qui se retrouve en situation de déséquilibre suite à un choc. La stabilité 

financière vise alors à faire en sorte que le système revienne à sa position ou à sa trajectoire 

antérieure. Néanmoins, en raison à la fois de l’inexistence d’une mesure précise de la stabilité 

financière mais également d’un cadre théorique de référence qui justifierait ex ante d’utiliser 

les instruments avec une vigueur donnée pour corriger la déviation constatée ou prévue, la 

perte ne peut être établie qu’ex post, une fois qu’un épisode de crise financière est survenu. 

 

2. Les principales spécificités du système bancaire algérien : vision critique  

         En Algérie, le développement du secteur bancaire a été marqué par une série de 

réformes engagées depuis la promulgation de la loi bancaire en avril 1990, loi 90/10 relative à 

la monnaie et au crédit. On peut citer, notamment, la mise en place de la réglementation 

bancaire et prudentielle conforme aux standards internationaux, de l’assainissement des 

banques publiques et leur développement fonctionnel, de la mise en place des organes de 

supervision bancaire et leur renforcement en permanence et de l’ouverture du secteur aux 

capitaux privés nationaux et étrangers. Ces différentes mesures menées, principalement entre 

2003 et 2008, a permis le renforcement de la stabilité du secteur bancaire et l’amélioration de 

ses caractéristiques, ci-dessous on résumera ses principales particularités :  

 

 Prédominance des banques publiques  

Actuellement, il y a six banques publiques qui, détiennent 86,8% du total des actifs du 

système bancaire en 2016 contre 87,2% en 2015
3
, et qui continuent de jouer le rôle essentiel 

de pourvoyeur de fonds pour les projets publics prioritaires. 

                                                           
3
 Rapport de la Banque d’Algérie (2016), p. 60. 
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Les banques privées, toutes sous contrôle étranger, sont davantage axées sur les crédits 

commerciaux internationaux, même si l’application d’un plafond aux frais de financement du 

commerce, conjuguée à la mise en place de mécanismes de bonifications d'intérêts à 

l'intention des PME, peut encourager les banques privées à se réorienter vers le secteur des 

PME.  

La part des banques privées dans le total des actifs des banques est de 13,2% (dont 6,1 % pour 

les trois premières banques qui totalisent 46% du total des actifs des banques privées) 

enregistrée en 2016 contre 5,7 % à fin 2015
4
. Centrée quasi-exclusivement sur le secteur 

économique privé, tant pour la mobilisation des ressources que la distribution des crédits, 

l’activité des banques privées progresse, néanmoins, presqu’au même rythme que celle des 

banques publiques tout en progressant en termes de parts de marché. 

         Cette dominance des banques publiques
5
 peut-être perçue, entre autres, par la 

concentration du crédit et des dépôts dans quelques banques du secteur public. En effet, en 

Algérie, les marchés des dépôts et des crédits restent marqués parl’importance des parts 

relatives des banques publiques dans le secteurbancaire, sur les 65% des dépôts bancaires qui 

sont réalisés par des entreprises et 35% par des particuliers, les banques publiques ont 

recueilli 87% des dépôts et les privées les 13% restants pour l’année 2017
6
. Ceci montre 

réellement le caractère prédominant des banques publiques. 

 

 

 Faible concurrence du système bancaire algérien  

         Cette prédominance des banques publiques implique un manque de concurrence en 

raison essentiellement de leur concentration, des fréquents renflouements des banques 

publiques et de l’insuffisance des règles de gouvernance qui régissent les banques publiques. 

Ajoutant à cela, l'instauration de limites sur l’investissement étranger et l’absence d’autres 

                                                           
4
 Idem. 

5
 Les banques publiques disposent de réseaux d'agences importants et bien répartis sur tout le territoire national, 

tandis que les réseaux des banques privées, en phase de développement, sont limités  aux grandes villes du pays.  
6
Tiré du site web : https://www.tsa-algerie.com/la-chute-des-depots-dans-les-banques-alarme-le-gouverne...dat 

de consultation le: 07/08/2018. 

https://www.tsa-algerie.com/la-chute-des-depots-dans-les-banques-alarme-le-gouverne...dat
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possibilités de financement, par exemple au travers du marché des capitaux, ces banques sont 

généralement moins incitées à se comporter de manière compétitive. 

         Il est aussi important de noter que, l’économie algérienne est une économie 

d’endettement, c’est-à-dire que l’essentiel du financement se fait à travers les banques,le 

marché boursier quant à lui ne joue qu’un rôle marginal dans le financement de 

l’économie.Ainsi, en l’absence de marchés financiers développés, les crédits directs 

prédominent avec 95,8% de l’encours des crédits distribués au secteur public (95,5% en 

2015), les achats d’obligations d’entreprisse et autres institutions représentent 4,2% contre 

4,5% en 2015. Pour le secteur privé, la totalité de leurfinancement en 2016, comme en 2015, a 

été assuré par les crédits directs
7
.  

Pourrappel, les banques publiques assurent la totalité du financement direct dusecteur public 

et leur part dans le financement du secteur privé demeure également importante. 

 

 Un système bancaire bien assaini  

L’une des particularités du système bancaire algérien est la recapitalisation répétée des 

banques publiques. En effet, les banques publiques sont régulièrement recapitalisées par 

plusieurs mécanismes, à savoir : l’annulation de la dette des banques, l’injection de nouveaux 

capitaux et le rachat direct des prêts non performants des banques.  

La Banque d’Algérie, a présenté un encours des rachats de créances non performantes par le 

Trésor qui s’élève à 546,1 milliards de dinars à fin 2011
8
. 

Ce soutien de l’Etat a permis l’assainissement des bilans des banques en ramenant le taux des 

prêts non performants de 21% en 2009 à 11,5% en 2012 et le niveau de provisionnement 

semble suffisant, couvrant 70% de ces prêts improductifs (FMI, 2014)
9
.  

Plus précisément, le taux de crédits non performants des banques publiques sur les entreprises 

privées et les ménages reste encore important, bien qu’en 2010 et 2011 en réduction 

comparativement à l’année 2009. Ce taux s’élève à 12% à fin 2011 (13,4% à fin 2010 et 

                                                           
7
 Rapport de la Banque d’Algérie (2016), p. 65. 

8
 Rapport sur la stabilité du système bancaire algérien, Banque d’Algérie, Juin 2013, p. 17. 

9
Rapport du FMI : « Evaluation de la stabilité du système financier algérien », N°14/161, Juin 2014, p. 10. 
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16,4% à fin 2009), alors que leur taux de créances non performantes sur les entreprises 

publiques est relativement faible et en baisse, soit 04% à fin 2011 contre 07% à fin 2010
10

. 

         Néanmoins, il est vrai que cette recapitalisation a placé les banques publiques dans une 

situation de confort de financement, mais elle est assortie de risques d'aléa moral. En effet, ces 

banques deviennent inefficiences en permettant d'accorder des prêts suivant des critères non 

commerciaux, destinés soit à venir en aide aux entreprises en difficulté, soit à financer des 

projets pour des raisons qui ne sont pas purement économiques. 

 

 Une bancarisation relativement modeste 

          Au vu du taux de bancarisation encore relativement faible, avec un guichet pour 7700 

actifs (hors réseau postal) à fin 2011
11

.  

Cette relative faiblesse de la bancarisation est à relativiser dans la mesure où le réseau postal 

qui offre aussi certains services bancaires (dépôts, virements) est quant à lui très développé 

avec 3 453 guichets en 2011 soit un guichet pour 3 200 personnes en âge de travailler.   Par 

ailleurs, sous l’angle du nombre de comptes ouverts à la clientèle de déposants (comptes actifs 

en dinars et en devises) par les banques et les centres de chèques postaux, en 2011, il y a 

environ 2,6 comptes par personne en âge de travailler
12

. 

         Plus récemment, le nombre de comptes ouverts par les banques à la clientèle des 

déposants (comptes actifs en dinars et en devises) et par les centres de chèques postaux en 

2016 est estimé à environ 2,95 comptes par personne active contre 2,93 en 2015. Rapporté à 

la population de plus de 16 ans, ce ratio est de 1,26 compte par personne contre 1,25 compte 

en 2015
13

. 

        Cette bancarisation qui demeure toujours en deçà des normes internationales se confirme 

également par le niveau élevé de la monnaie qui circule hors circuit bancaire. En effet, la 

circulation fiduciaire hors banques représente une certaine proportion de la masse monétaire 

(M2), évaluée à près de 33%, soit 4 675 milliards de dinars à fin 2017 se répartissant en 

encaisses transactionnelles et thésaurisation pour un montant estimé entre 1 500 et 2 000 

                                                           
10

Rapport du FMI : « Evaluation de la stabilité du système financier algérien », N°14/161, Juin 2014, p. 27. 
11

 Rapport sur la stabilité du système bancaire algérien, Banque d’Algérie, Juin 2013, p. 04.  
12

 Rapport sur la stabilité du système bancaire algérien, Banque d’Algérie, Juin 2013, p. 22. 
13

 Rapport de la Banque d’Algérie (2016), p. 59. 
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milliards de dinars auprès des entreprises et ménages, alors que le reste représente la 

circulation fiduciaire dans l’économie informelle, soit un montant allant entre près de 2 680 et 

3 200 milliards de Dinars, tel qu’a déclaré le gouverneur de la Banque d’Algérie dans une 

interview sur l’inclusion financière
14

. 

          Cette situation est inquiétante surtout dans un contexte où l’Etat a besoin de mobiliser 

les ressources financières internes pour soutenir ses objectifs de développement et de 

diversification de l’économie à travers l’investissement productif, ce qui est un impératif 

permanent. 

 

 Mauvaise gouvernance des banques publiques  

L’Etat est au premier rang des propriétaires de banques. Il estle régulateur du secteur bancaire 

et son principal client (par l’intermédiaire des entreprisespubliques). Malgré les améliorations 

apportées à la gouvernance des banques publiques, desfaiblesses majeures persistent. D’une 

part, les banques publiques manquent d’expertsindépendants et expérimentés dans leurs 

conseils d’administration. D’autre part, l’Etat n’exerce pas pleinement sa fonction de 

propriétaire qui lui permettrait de gérer efficacement ses avoirs de l’État, par exemple les 

politiques et les processus pour suivre les principaux indicateurs de performance, nommer les 

membres des conseils d’administration et déterminer les participations au capital avec droit de 

vote, sont très peu définis ou absents. 

Enfin, dans toutes les banques publiques, le président du Conseil est aussi directeur général de 

la banque, une situation qui peut provoquer un conflit d’intérêt entre les fonctions de 

surveillance et de gestion. 

 

3. Les principaux risques inhérents à l’activité bancaire en Algérie 

Le risque, dans son acceptation la plus large, désigne le danger d’une réduction de la valeur 

du portefeuille d’une banque suite aux changements dans les activités bancaires. Dès lors, 

l’identification des évènements à l’origine des pertes des valeurs des actifs, représente la 

première mesure contre une défaillance bancaire. 

                                                           
14

Tiré du site web : www.aps.dz/.../70127-la-banque-d-algerie-appelle-les-banques-a-plus-de-flexibilite-a.. date 

de consultation le: 07/08/2018. 

http://www.aps.dz/.../70127-la-banque-d-algerie-appelle-les-banques-a-plus-de-flexibilite-a..%20date
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        Conformément à leur métier d’intermédiation financière, les banques algériennes, 

comme toutes les autres banques, sont exposées dans le cadre de leur activité à divers risques : 

risque de crédit ou de contrepartie, risque d’illiquidité, risque de taux ou de marché et le 

risque opérationnel. En effet, quoique l’Algérie reste à l’abri des grands risques qu’affectent 

les grandes banques d’investissement mondiales, notamment pour l’absence de 

l’interconnexion, il n’en demeure pas moins que le système bancaire national est soumis à des 

risques non négligeables. 

         Dans ce qui suit, nous allons tenter de résumer les principaux risques auxquels sont 

confrontées les banques algériennes, tout en se référant au rapport sur la stabilité du FMI 

publié en Mars 2014
15

 qui a soumis à quelques banques algériennes des stress tests : 

 

3.1.Risque de contrepartie 

  

Ce risquereste le plus important et plus grave pour le secteur financier, et plus 

particulièrement bancaire.Les tests de résistance menés par le FMI (2014) indiquent que la 

concentration du crédit et plus particulièrement celle des prêts sont les principaux risques 

bancaires, et que les banques publiques sont les plus vulnérables. Celles-ci sont notamment 

très exposées aux grandes entreprises d'État
16

 des secteurs de l'industrie manufacturière, du 

bâtiment et du commerce, et ainsi, elles sont à la merci des chocs spécifiques à une entreprise 

et à un secteur, qui demeurent parmi les plus gros emprunteurs et représentent 38% du total 

des prêts.  

      En effet, ce risque pèse lourdement sur le bilan des banques algériennes et ceci a été 

confirmé avec la quasi-défaillance de certaines banques publiques, car elles comportaient 

dans leur bilan des sommes énormes de prêts non performants suite au défaut de paiement de 

certaines entreprises publiques, lors des années 1990 et début 2000 avant leur assainissement 

en 2008.        

       Donc, sans l’intervention et le soutien de l’Etat dans le système bancaire, d’une part, et la 

dette des ménages qui est en grande partie limitée au crédit hypothécaire, qui est soumis à de 

                                                           
15

Rapport du FMI : « Evaluation de la stabilité du système financier algérien », N°14/161, Juin 2014. 
16

 Le secteur des entreprises, constitué surtout d'entreprises publiques, a réduit son endettement et donc son 

levier financier ces dernières années, sous l'effet d'injections de capitaux de l'État à des fins de financement des 

investissements. 
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strictes normes prudentielles (ratio prêt/valeur plafonné à 70 % et ratio dette/revenu à 40 %), 

et l’interdiction des prêts à la consommation, d’autre part, les banques publiques algériennes 

n’auraient pas pu contenir le risque de crédit ou de contrepartie.  

         D’ailleurs, le FMI dans son rapport a bien démontré les effets éventuels de ce risque 

dans une simulation d’un choc subi aux banques publiques. Dans un scénario du risque de 

crédit basé sur une hausse de 10 points de % des prêts improductifs, le ratio de fonds propres 

de trois banques publiques (qui représentent 27% du total des actifs) tombe au-dessous du 

minimum réglementaire de 8 %, mais elles restent solvables. 

L'État étant le propriétaire, le coût de la recapitalisation (0,5% du PIB hors hydrocarbures) 

serait absorbé par le budget.  

Ainsi, la forte exposition des banques publiques aux grandes entreprises publiques dans des 

secteurs d’activité précités, accroît leur sensibilité aux chocs spécifiques à un secteur. Un 

scénario de défaut de ces emprunteurs provoquerait l'insolvabilité de six banques (dont cinq 

du secteur public), ce qui montre que le risque de crédit reste majeur.  

 

3.2.Risque d’illiquidité  

 La liquidité représente la capacité de la banque à faire face au retrait des dépôts et aux 

obligations de remboursement en respectant l’échéance contractuelle. Le risque de liquidité 

est donc le risque de pertes résultant de l’insuffisance des actifs liquides disponibles de la 

banque pour faire face à ses engagements ou à des besoins inattendus. 

        Les stress tests du FMI, ont montré que les banques pouvaient faire face à une 

importante ruée sur les dépôts pendant cinq jours, car la plupart disposent d'un encours élevé 

d'actifs liquides. Le total des actifs liquides représentait 108% des passifs à court terme en 

2012, de sorte que les banques disposent d’une marge de manœuvre en cas de retraits 

soudains ou de détérioration générale des conditions de financement. En effet, la Banque 

d’Algérie a affirmé dans un communiqué que les banques sont très liquides et ne présentent 
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guère d'asymétries d'échéances : 46% des actifs à fin 2012 sont liquides, compensant 

globalement les dépôts de la petite clientèle qui constituent 52% des passifs
17

. 

         Mais, il convient de souligner à cet égard, que cette situation concerne la période de 

surliquidité qu’ont connu les banques publiques en raison de l’envolée des prix de pétrole qui 

a permis d’engranger de fortes recettes d’exportations
18

 entrainant une augmentation de la 

masse monétaire. 

Cependant, les années 2015-2016 après le contre-choc pétrolier marquent un tournant dans 

l’évolution de certains indicateurs de la sphère monétaire. L’excès de liquidité bancaire a 

commencé à s’amoindrir car le Trésor n’est plus le créancier net du système bancaire et les 

avoirs extérieurs nets ne le sont plus.  

        Cependant, en cas de choc de liquidité, le risque est atténué par la possibilité qu'ont les 

banques de recourir aux facilités de financement de la banque centrale. De plus, comme il n’y 

a pas d’entrées de capitaux étrangers dans le système financier algérien, les risques liés à des 

sorties soudaines sont inexistants. 

 

3.3.Risque de taux  

        Le risque de taux peut concerner un risque lié au taux de change et au taux d’intérêt. 

        Premièrement, le secteur bancaire algérien est protégé contre les risques de change, du 

fait que les prêts en devises sont interdits en Algérie. De plus, diverses mesures de contrôle 

des capitaux exigent des exportateurs qu’ils rapatrient toutes les recettes d’exportations, 

converties à hauteur de 50% en monnaie nationale. 

Aussi, les banques publiques n’ont pas de relations à l’extérieur et n’ont pas une grande 

présence internationale, ce qui limite l’impact des chocs externes, et par conséquent, les 

risques de bilan sont négligeables. 

                                                           
17

 La liquidité dont dispose une des banques, notamment la Banque Extérieure d’Algérie (BEA) est 

particulièrement élevée en raison de son rôle traditionnel dans les exportations d'hydrocarbures (Banque 

d’Algérie, 2012). 
18

 Ces exportations d’hydrocarbures qui représentent la quasi-totalité des exportations et que plus des deux-tiers 

des recettes directes de l’État proviennent du même secteur, le système bancaire est très sensible aux chocs 

pétroliers, d’où la présentation d’un « risque lié aux hydrocarbures » par les institutions internationales. Ce 

risque devient aussi un risque de concentration pour l’État, en raison de sa forte dépendance à l'égard des recettes 

pétrolières. La facilité d’accès au crédit dans les années d’expansion ouvre la voie à un accroissement du risque 

de crédit pendant les phases de très forte contraction. 
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Deuxièmement,le risque de taux d’intérêt est aussi limité, les obligations sont détenues jusqu'à 

leur échéance, l'asymétrie de duration semble faible et les taux directeurs sont inchangés 

depuis des années.  

 

4. La supervision bancaire en Algérie : Evaluation de l’adaptation des institutions 

financières bancaires aux règles prudentielles Bâloises 

           La surveillance bancaire s’articule autour de la Banque d’Algérie, qui est appuyée par 

une autorité d’agrément (le Conseil de la monnaie et du crédit) et une autorité de contrôle (la 

Commission bancaire
19

), qui sont présidées par le Gouverneur. Ce dernier a des pouvoirs 

d’agrément qui lui sont propres, une autorité directe sur la Direction générale de l’inspection 

générale, en charge du contrôle permanent et de l’inspection sur place des établissements de 

crédit. 

           En Algérie, le cadre prudentiel a été renforcé en 2011 par de nouvelles réglementations 

portant sur le contrôle interne et la gestion des risques, ainsi que sur le risque de liquidité. Et 

ajoutant a cela, les recapitalisations répétées de l’Etat qui ont permis aux banques algériennes 

de respecter le niveau de fonds propres requis, respectant ainsi la principale directive du 

comité de Bâle.   

En effet, l’amélioration de la situation financière des banques algériennes, aussi bien 

publiques que privées, et le renforcement de leurs fonds propres ont permis à ces institutions 

d’avoir des niveaux de fonds propres très au-delà du minimum réglementaire exigé par le 

règlement de la Banque d’Algérie n°08-04 du 23 Décembre 2008 relatif au capital minimum 

des Banques et Etablissements Financiers exerçant en Algérie, qui ne doit pas être inférieur à 

10 000 000 000 DA pour les banques visées à l’article 70 de l’ordonnance n°03-11 du 26 août 

2003 susvisée, et à 3 500 000 000 DA pour les établissements financiers définis à l’article 71 

de l’ordonnance n°03-11 du 26 août 2003 susvisée
20

. 

                                                           
19

 La Commission Bancaire est l'autorité chargée de contrôler le respect, par les banques et les établissements 

financiers, des dispositions législatives et réglementaires qui leurs sont applicables et de sanctionner les 

manquements constatés. 
20

 Tiré du site web : www.droit-afrique.com/.../algerie/Algerie-Reglement-2008-04-capital-minimum-banq... 

Date de consultation le:07/08/2018. 

http://www.droit-afrique.com/.../algerie/Algerie-Reglement-2008-04-capital-minimum-banq
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        Les banques de droit algérien (les vingt établissements agrées) respectent largement les 

règles prudentielles, elles enregistrent un ratio de solvabilité bancaire (couverture des 

engagements par les fonds propres), édicté par l’accord Bâle I, de l’ordre de 23,62% à la fin 

2012 grâce notamment aux effets de la recapitalisation des banques effectuée en 2008-2009, 

et un ratio fonds propres réglementaires de base par rapport aux risques encourus de 17,2%.  

Cette recapitalisation a été opérée dans un contexte de turbulences financières provoquées par 

la crise financière internationale de 2007 afin de contenir les risques bancaires (le capital 

minimum des banques a ainsi été relevé de 2,5 milliards de dinars à 10 milliards de dinars et 

celui des établissements financiers de 0,5 milliard de dinars à 3,5 milliards de dinars). 

Toutefois, en 2014, le ratio de solvabilité global (ou ratio Cooke) s’est dégradé passant à 

15,98% pour s’améliorer légèrement en 2015 passant à 18,39% puis à 18,90% en 2016
21

. Voir 

tableau n°01. 

Pour surveiller convenablement le système bancaire, la Banque d’Algérie oblige les banques 

et les établissements financiers de déclarer trimestriellement leur ratio desolvabilité aux 

périodes suivantes : 31 Mars, 30 Juin, 30 Septembre, 31 Décembre. 

Le respect du ratio Cooke par les banques algériennes permet non seulement lerenforcement 

des Fonds Propres de Base (FPB) par l’augmentation du niveau du capital minimum mais 

également le renforcement des Fonds Propres Réglementaires (FPR) parincorporation d’une 

partie de ces bénéfices. 

            Par ailleurs, pour améliorer l'évaluation, la gestion et le contrôle du risque de crédit, la 

Banque d’Algérie a adopté en 2011 un système de notation des banques appliqué sur elles à 

partir de 2013. Le ditsystème a pour objectif essentiel de préserver la stabilité du système 

financier algérien, car il vise en particulier à renforcer lacapacité de détection précoce de la 

vulnérabilité des banques et établissements financiers afinde préserver la stabilité du système 

bancaire mais aussi à assurer la protection des déposants. 

Ce système inclut plusieurs indicateurs de solidité financière etoutils de contrôle et 

d’évaluation, dont le ratio de solvabilité, le rendement des fonds propreset des actifs ainsi que 

la gestion des liquidités et des risques bancaires. 

                                                           
21

 Rapport de la Banque d’Algérie (2016), p. 119.  
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             Il est vrai que le contrôle et le provisionnement des crédits à problèmes semblent 

adéquats dans les banques algériennes, mais ça reste insuffisant, il faut mieux comprendre les 

risques liés au recouvrement. Aussi, les risques potentiellement importants (de marché et 

opérationnels) ne sont pas suffisamment couverts et il importe de les inclure dans le calcul des 

exigences de fonds propres. En outre, il y a lieu de se conformer aux normes comptables 

internationales « IAS/IFRS », mais le nombre insuffisant des auditeurs formés est 

préoccupant, et d’assurer  une information financière et une transparence par des obligations 

de publication de l’information financière, qui sont trop peu contraignantes et ne sont pas 

conformes aux normes internationales. 

Ces lacunes dans la réglementation et les procédures de contrôle interne portant 

spécifiquement sur les différents risques précités doivent être relevées pour une conformité 

aux règles baloises internationales.  

            Par ailleurs, les établissements bancaires algériens se sentent pour le moment moins 

concernés par les règles Bâle III compte tenu de leur faible taille (non considérées « Too Big 

Too Fail »), de la nature de leurs activités, tournées essentiellement vers le marché local, et de 

leur faible exposition aux risques de marché. En effet, la priorité du moment pour la Banque 

d’Algérie reste l’application des accords Bâle II, qui constitue un levier important pour 

l’assainissement et la modernisation du système bancaire algérien, bien que le processus 

d’informatisation et d’automatisation des opérations bancaire n’est pas parfaitement encadré 

et qui peut être vecteur de risque opérationnel
22

.  

Néanmoins, les banques Algériennes pourront bénéficier du retour d’expérience cumulé par 

les grandes banques internationales sur la mise en œuvre de Bâle II et sur les leçons à tirer 

suite à la crise financière de 2007 pour assurer une meilleure application des règles 

prudentielles. On pourra ainsi imaginer une mise en place améliorée de Bâle II tenant compte 

de certains ajustements déjà préconisés dans Bâle III (par exemple le renforcement des 

exigences en capital « numérateur »), permettant en conséquence de combler le retard pris 

dans la mise en œuvre de la réglementation bâloise (Abbad & Achouche, 2012). 

                                                           
22

 En effet, si l’informatique permet aux banques de centraliser et de traiter plus rapidement un grand volume 

d’informations, elle peut également les rendre plus vulnérables, si les systèmes sont mal protégés. Cette 

démarche de modernisation, devrait à terme inciter les banques locales à accéder plus librement aux marchés 

internationaux. 
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          Enfin, il convient de souligner que certains aspects restent insuffisamment développés, 

notamment le cadre de gouvernance et le contrôle consolidé. Comme l’a indiqué déjà le FMI 

dans l’évaluation de la conformité aux principes fondamentaux de Bâle, l’organisationde la 

surveillance bancaire reste marquée par une faible collégialité del’autorité de contrôle, ce qui 

peut poser problème compte tenu des multiples rôles potentiellementconflictuels de l’État 

(actionnaire, régulateur et client des banques publiques). 

Pour réduire les prêts improductifs et éviter un soutien répété de l'État, il est indispensable 

d'améliorer le contrôle bancaire pour identifier les défauts des processus qui ont abouti, à 

plusieurs reprises, à un niveau élevé de prêts improductifs. Il est nécessaire de mieux analyser 

le processus d'octroi de crédit et les outils que les banques utilisentà cet effet afin que 

l'autorité de contrôle puisse avoir une vision plus prospective des risques. 

 
 

5. Qu’en est-il de la stabilité financière en Algérie : Analyse des indicateurs de 

stabilité des banques algériennes  

           La stabilité financière, tel que définie par beaucoup d’économistes, est un bien public 

au sens où elle profite à l’ensemble des agents économiques. Dans ce sens, la Banque 

d’Algérie est tenue de veiller à maintenir la stabilité financière à travers notamment la 

stabilité du système bancaire.  

La vulnérabilité de ce dernier résulte de sa fonction de transformation. La fonction de 

financement s’exprime lors de la transformation des actifs non liquides en passifs liquides, 

elle ne peut cependant pas offrir ce service sans subir un risque de panique et de retrait massif 

des dépôts. 

            En Algérie, une vague de faillites de banques privées a été observée entre 2003 et 

2007, tandis que les banques publiques ont été maintenues à un coût substantiel. L’expérience 

de l’Algérie et d’autres pays souligne l’importance d’une réponse bien conçue du secteur 

public et du rôle de l’Etat comme régulateur.  

Sous l’angle des réformes bancaires, principalement celles entreprises entre 2003 et 2008, ont 

permis le renforcement de la stabilité du secteur bancaire. En particulier, sa résilience aux  

chocs s’est relativement consolidée, en contexte d’amélioration progressive de 
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l’intermédiation bancaire et de l’augmentation de l’efficacité fonctionnelle des banques 

publiques. 

              Afin d’examiner le rôle des banques dans la stabilité financière en Algérie, nous 

avons sélectionné les indicateurs de solidité des banques, en se référant aux données de la 

Banque d’Algérie, pour mesurer leurs niveaux de vulnérabilité ou au contraire leur résilience 

permettant de consolider la stabilité du système bancaire et du système financier en général. 

          Sous l’angle de la solvabilité des banques algériennes, celles-ci respectent largement les 

règles prudentielles, tel qu’il a été précisé plus haut. Elles enregistrent un ratio de solvabilité 

global supérieur à la norme exigée par l’accord Bâle I, il de l’ordre de 18,39% à la fin 2015 et 

18,9% en 2016 (tableau n°01), grâce notamment aux effets du relèvement des fonds propres 

des banques publiques. La banque d’Algérie a même affirmé dans son dernier rapport, que 

grâce aux ratios de solvabilité par rapport au fonds propres de base et  par rapport aux fonds 

propres réglementaires, les banques algériennes dépassent largement les normes minima 

recommandées par Bâle III. 

 

 Les fonds propres : l’élément fondamental pour faire face aux risques bancaires 

            Les fonds propres ; qui sont l’ensemble des ressources qui couvrant le risque de la 

banque, c'est-à-dire celles qui ne seront en principe remboursées qu’avec la liquidation de la 

banque (fonds propres), ou celles qui ne doivent être remboursées qu’à très longue échéance 

(quasi-fonds propres) ; ont été considérablement renforcés dans les banques algériennes leur 

permettant ainsi de répondre largement à la réglementation prudentielle concernant la 

couverture des risques bancaires. 

          La solvabilité d’une banque est représentée par sa capacité à faire face aux demandes de 

retrait de ses déposants, et cela fait partie de la responsabilité des autorités de supervision de 

s’assurer que les banques sont bien aptes à faire face à leurs obligations. Il y va en effet de la 

stabilité de l’économie tout en entière d’un pays. En Algérie, comme on l’a montre ci-dessus, 

les banques sont bien solvables et disposent des fonds propres nécessaires pour faire face aux 

différents risques auxquels elles sont soumises. Ce niveau appréciable de fonds propres 
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assurant une solvabilité solide
23

 est un garant de la solidité du système bancaire algérien qui 

soutient, à son tour, la stabilité de tout le système financier.  

De plus, au regard du rapport entre créances improductives/fonds propres la stabilité des 

banques est aussi assurée, car il demeure toujours maîtrisé malgré sa légère dégradation en 

2015 et 2016, en raison notamment du manque de rachat des prêts non performants par le 

Trésor public provoqué par la contraction des recettes d’exportation d’hydrocarbures (mis à 

part l’augmentation du capital de trois des banques publiques au courant de 2015 et 2016). 

Et bien que des progrès aient été réalisés par les banques en matière de gestion des risques de 

crédit, le niveau des créances non performantes par rapport au total des créances (crédits 

distribués et autres créances entrant dans le calcul de ce ratio) est en hausse en 2016 avec 12% 

contre 9,7 % en 2015. 

Mais cette situation n’est pas alarmante car les banques algériennes disposent d’un taux de 

provision acceptable enregistrant 54,50% en 2016 (tableau n°01) leur permettant de faire face 

au risque de crédit qui se traduit par la hausse du taux de non remboursement.  

Tableau n°01 : Evolution des indicateurs de la solvabilité des banques algériennes  

(en %) 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Ratio de solvabilité 

global 

23,62 21,50 15,98 18,39 18,90 

Ratio de solvabilité 

sur Tiers I 

17,48 15,51 13,27 15,75 16,36 

Prêts 

improductifs/FPR 

16,11 17,12 21,40 27,17 34,32 

Taux de provisions 

de créances classées 

69,79 68,19 65,22 59,23 54,50 

Source : Construit à partir des données de la Banque d’Algérie, rapport (2016), p. 119. 

Par ailleurs, quant à la liquidité bancaire, contrairement à la période d’excès de liquidité 

(2002-2014) où les dépôts en dinars des banques couvraient largement l’encours de leurs 

crédits, la tendance à la hausse des crédits à moyen et long termes s’est traduite par des 

baisses du ratio actifs liquides/total des actifs à 24,1% en 2016 contre 27,2% en 2015, 37,96% 

                                                           
23

 Pour toutes ces raisons, le Comité de Bâle a fait du montant des fonds propres son objectif primordial. Le 

montant de ces derniers est considéré comme la condition sine qua non permettant d’exprimer la capacité d’une 

banque à faire face à une éventuelle faillite. Le montant des fonds propres est donc un gage de sécurité 

permettant d’absorber des pertes éventuelles et de protéger les déposants.  
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en 2014 et du ratio actifs liquides/passifs à court terme qui passe de 61,6 % en 2015 à 59,8 % 

en 2016 (tableau n°02). 

Tableau n°02 : Evolution des indicateurs de la liquidité des banques algériennes (en %) 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Actifs 

liquides/total 

des actifs 

45,87 40,46 37,96 27,17 24,08 

Actifs 

liquides/passifs 

à court terme 

107,51 93,52 82,06 61,64 59,84 

Source : Construit à partir des données de la Banque d’Algérie, rapport (2016), p. 119. 

           En matière de rentabilité du secteur bancaire, celle-ci est encore confortable en 2016 

bien qu’en légère baisse pour le rendement des fonds propres comparativement aux taux 

atteints en 2014 et 2015. Le taux de rentabilité des fonds propres (return on equity, ROE) 

s’élève à 18,04% en 2016 contre 20,38 en 2015 et 23,55% en 2014, et le rendement des actifs 

(return on assets, ROA) s’élève à 1,83% en 2016 contre respectivement 1,83% en 2015 et 

1,98% en 2014, comme le montre le graphique suivant : 

Graphique n°02 : Evolution des indicateurs de rentabilité des banques algériennes  

(en %) 

 
Source : Construit à partir des données de la Banque d’Algérie, rapport (2016), p. 119. 
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Ce recul du taux de rentabilité des fonds propres des banques publiques résulte de 

l’accroissement plus important des fonds propres moyens par rapport à l’accroissement des 

résultats en raison du coût de refinancement, jusque-là nul, qui est venu s’ajouter aux charges 

d’intérêt. L’accroissement des résultats, qui va de pair avec l’accroissement des actifs, 

explique la relative stabilisation de leur ROA. 

Par contre, les taux de rentabilité des fonds propres et des actifs des banques privées, 

demeurés relativement stables les deux dernières années, ont baissé en 2016 en raison des 

augmentations de 6,1 % de leurs fonds propres moyens et de 10,8 % de leurs actifs moyens
24

. 

Cependant, le rendement du ROA des banques algériennes se situe dans la moyenne des pays 

de la région et celui des fonds propres ROE, son niveau place les banques opérant en 

Algérie dans la tranche supérieure des banques de la région. 

        Quant à la hausse du produit net bancaire (PNB) des banques publiques, de 13,6% 

résulte de l’augmentation de la marge d’intérêt de 15,4% et de la marge sur commissions de 

12,3%. En revanche, dans les banques privées, la marge bancaire est demeurée relativement 

stable en 2016 (+1,3%) en raison des baisses des marges sur commissions
25

. 

          En définitif, nous pouvons préciser que certains indicateurs se sont améliorés alors que 

d’autres, notamment les créances non performantes rapportées aux fonds propres 

réglementaires et leur niveau ainsi que les taux de provisionnement, se sont légèrement 

dégradés mais demeurent à un niveau proche de ceux des systèmes bancaires des pays 

émergents et en développement comparables. 

L’analyse des différents indicateurs de développement du secteur bancaire en Algérie nous a 

permis ainsi d’évaluer le degré de résilience du système bancaire, qui demeure satisfaisant, 

appréciable et assez solide pour contrecarrer les effets d’une éventuelle crise.  

 

Conclusion  

         Les banques et les établissements financiers jouent un rôle fondamental dans le 

financement de l’économie, leur santé traduit celle de l’économie nationale. En effet, dans un 

environnement international, marqué par une forte interconnexion, la bonne santé des 

                                                           
24

Rapport de la Banque d’Algérie (2016), p. 69. 
25

Rapport de la Banque d’Algérie (2016), p. 69. 
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institutions financières bancaires conditionne la stabilité financière aussi bien interne 

qu’externe, d’où la nécessité d’assurer notamment la consolidation du système financier et 

particulièrement bancaire.  

         L’analyse de stabilité que nous avons effectué montre une vulnérabilité modérée du 

système financier algérien aux chocs en raison notamment de l’amélioration du contrôle 

bancaire, de l’important contrôle des changes, de la forte participation du secteur public et 

l'abondance du financement intérieur, qui ont permis de protéger les banques des chocs 

externes. 

En outre, le secteur bancaire algérien ne dépend des marchés internationaux de capitaux que 

de manière très limitée, et ce au travers des besoins éventuels de financement à court terme 

des banques étrangères opérant en Algérie. A cet effet, le secteur bancaire algérien est moins 

sensible que d’autres à des chocs qui ont frappé le système financier international.  

Néanmoins, comme on l’a souligné plus haut, l’enjeu pour le secteur bancaire algérien réside 

dans son développement plutôt que dans sa stabilité. S’agissant d’un secteur bancaire à 

prédominance publique sous l’angle des actifs et des dépôts, le soutien apporté par l’Etat aux 

banques publiques durant les quinze dernières années a joué un rôle important en la matière. 

Aujourd’hui, l’Etat devrait focaliser son attention sur le développement et la modernisation du 

secteur bancaire, et ainsi laisser ce secteur joué son rôle pleinement dans la mobilisation des 

ressources et le financement de l’économie afin d’assurer une diversification de l’économie 

algérienne.  
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 2014التطورات االقتصادية والنقدية والمالية في الجزائر بعد الصدمة البترولية لسنة  
 

 مهداوي هند.                                             د صباغ رفيقة.                          د
المركز الجامعي بمحاج بوشعيب والية عين تموشنت                جامعة الجياللي اليابس سيدي بمعباس                

 
: الممخص 

 ىشاشة االقتصاد الجزائري نظرا لتأثيراتيا عمى مختمف المؤشرات االقتصادية والمالية 2014لقد بينت األزمة البترولية سنة 
والنقدية ،والتي تمثمت أساسا في انخفاض معدالت النمو وارتفاع معدالت البطالة ،وتحقيق عجز ممحوظ في الميزانية وفي ميزان المدفوعات 
،إضافة إلى ارتفاع معدل التضخم ،ىذا ما اجبر السمطات الجزائرية إلى تطبيق العديد من السياسات االقتصادية والمالية والنقدية لمواكبة 

 .  ىذا الوضع،وبالتالي تحقيق االستقرار المالي
: الكممات المفتاحية 

 .القطاعات االقتصادية- األزمة البترولية الناتج الداخمي الخام– سعر البترول 
Résume : 

La crise pétrolière de 2014 a permis de constater le degré de fragilité de l'économie algérienne suite à 

l'impact  de cette dernière sur divers indicateurs économiques, financiers et monétaire tel que: 

  - diminution du taux de croissance,  

  - augmentation du taux de chômage,  

  - augmentation du taux d'inflation,  

  - déficit au niveau  de la balance des paiements.  

Ces indicateurs ont poussés l'État á entraver une nouvelle politique afin de palier á cette situation.  

les mots clés : 

prix du pétrole, crise pétrolière,  produit intérieur brut,  secteurs économiques. 

 
 

: تمهيد 
تعتبر الجزائر من البمدان األقل تنوعا في صادراتيا نظرا العتمادىا الكبير عمى قطاع المحروقات ،ىذا ما 

يجعل االقتصاد الجزائري شديد الحساسية والتأثر بالتغيرات الحاصمة في السوق النفطي في ظل صعوبة التنبؤ بسعر 
النفط المعروف تاريخيا بأنو األكثر تقمبا من بين السمع الرئيسية ،وفي ىذا السياق ارتأينا أن تكون إشكالية بحثنا 

  :كالتالي
 عمى التطورات االقتصادية والمالية والنقدية الجزائرية ؟ 2014آثر األزمة البترولية ما 

: فرضيات الورقة البحثية 
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 النمو االقتصادي في االقتصاد الجزائري ؛ عن عرقمة المسئولة النفطية ىي الطفرة إن •
 .2014الجزائر من االقتصاديات  التي تأثرت باألزمة البترولية  •

: أهمية الورقة البحثية 
التركيز عمى اآلثار السمبية عمى مختمف المجاالت االقتصادية والمالية والنقدية  تتجمى أىميو البحث في 

 .الناتجة عن عدم استقرار أسعار البترول خاصة في السنوات األخيرة
: أهداف الورقة البحثية 

: إن الغرض من تناولنا ىذا الموضوع في حقيقة األمر ينصب حول محاولة تحقيق األىداف التالية       
 التعرف عمى واقع االقتصاد الجزائري من خالل التطرق إلى مؤشرات اقتصادية ومالية ونقدية ؛  
  الجزائري عمى االقتصاد 2014معرفة آثار انييار أسعار البترول سنة  .

: محاور الورقة البحثية 
ترتكز ىذه الورقة البحثية عمى المنيج الوصفي والمنيج التحميمي، وذلك من خالل التطرق لواقع االقتصاد 

: وتستعرض الورقة البحثية المحاور التالية، الجزائريعمى االقتصاد 2014 ولتأثيرات األزمة البترولية الجزائري
؛ 2014األزمة البترولية : المحور األول
؛ 2014األزمة البترولية  التطورات االقتصادية والمالية والنقدية في الجزائر بعد: المحور الثاني
. 2014األزمة البترولية   تقييم السياسات المنتيجة في الجزائر بعد:المحور الثالث

 
 
 
 

 2014األزمة البترولية : المحور األول
عرفت أسعار البترول تطورات وتغيرات منذ اكتشافيا عمى كافة اقتصاديات دول العالم سواء كانت مصدرة أو 
مستوردة، ومن أبرز األزمات التي عرفتيا أسعار ىذه السمعة األساسية في الصناعة والتجارة الدولية في الفترة األخيرة 
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 ،حيث لعبت عوامل العرض دورا أكبر إلى حد ما من عوامل الطمب في 2014ىي أزمة النصف الثاني من سنة 
 1 .2014 بالمائة في أسعار النفط خالل النصف الثاني من سنة 50االنخفاض بنسبة 

: تعريف األزمة .1
تعرف األزمة بأنيا حالة من عدم االستقرار تتضمن إشارات وتنبؤات بحدوث تغييرات حاسمة قريبة قد تكون نتائجيا  -

 2 .غير مرغوب فييا عمى اإلطالق، وقد تكون ىذه النتائج إيجابية في بعض األحيان ومرغوب فييا بصورة كبيرة
في المقابل تعرف األزمة السعرية في صناعة البترول بأنيا اختالل مفاجئ في توازن السوق يؤدي إلى انخفاض أو  -

ارتفاع حاد في األسعار يمتد عمى فترة زمنية معينة، حيث تقع نتيجة تأثر محددات العرض أو الطمب بعوامل 
مثل عدم وفرة اإلمدادات النفطية إلعادة التوازن لمسوق أو انييار )داخمية كالتغيرات الييكمية في الصناعة 

،كما يمكن أن يكون نتيجة عوامل خارجية مثل حركة رؤوس األموال والتغيرات  (التجمعات االحتكارية
 3.الجيوسياسية

 : 2014بوادر أزمة انخفاض أسعار البترول سنة  .2
 دوالر لمبرميل اتخدت أسعار النفط 100بعد ثالث سنوات من اإلستقرار النسبي في سعر برميل النفط عند عتبة 

 المستمر الذي شغل حيزا واسعا من االىتمام العالمي،  منحنى مغايرا لتتجو نحو االنخفاض2014منذ منتصف عام 
وتصاعدت المخاوف من تداعياتو المحتممة عمى االقتصاد العالمي بشكل عام، وعمى الدول المنتجة والمستيمكة 

وقد تزايدت حدة ىذا االنخفاض في األسعار بعد أن اتخذت منظمة أوبك في . ومستقبل الصناعة النفطية بشكل خاص
 مميون 30 قرارا بخالف ما ىو متوقع يتعمق باإلبقاء عمى سقف إنتاج دوليا األعضاء عند مستوى 2014شير نوفمبر 

 %54 وبنسبة 2014 مقارنة بشير جوان % 59نسبتو  2015في شير جانفي برميل في اليوم، مسجال بذلك تراجعا 

                                                           
1-Aasim  M.Husain, Rabah  Arezki et al:" Global Implications of lower Oil Prices", International Monetary Fund, Staff 

Discussion Note, July 2015, p 05. 

 .23، ص2000، مكتبة الجامعة، الشارقة، األولى، الطبعة " إدارة األزمات مدخل متكامل: " يوسف أحمد أبو فارة. 2
، مذكرة ماجستير في العموم االقتصادية، منشورة، جامعة "أثر تقمبات أسعار النفط عمى السياسة المالية في الجزائر: " داود سعد اهلل. 3

 19، ص2012، 03الجزائر 
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 وىذا ما 4، لتفقد بذلك األسعار أكثر من نصف قيمتيا االسمية خالل فترة أربع أشير فقط،2014مقارنة بشير سبتمبر
 .يبينو الشكل الموالي
 (2016ديسمبر - 2014جانفي)لمبترول خالل الفترة  الشهري السعر متوسط تطور: (01)الشكل رقم 

 
. 50 ،ص2017، سبتمبر" التطور االقتصادي والنقدي لمجزائر2016التقرير السنوي:"بنك الجزائر :المصدر

 من السداسي األول في لمبرميل دوالر 110 حوالي عند لمبرميل الشيري السعر ن استقر متوسطأإذن بعد 
، 2014ديسمبر في لمبرميل  دوالر 57,98ليبمغ السنة نفس من الثاني النصف خالل شيد انحدارا قويا ، 2014سنة

 31,1 ب 2016 جانفي في مستواه أدنى  إلى البترول سعر ليصل ، 2015سنة طوال التنازلي االتجاه ىذا وقد استمر
السنوي  بالمتوسط،و 2016ديسمبر في لمبرميل دوالر 53,96 لتبمغ البترول وبعد ذلك ارتفعت أسعار.لمبرميل دوالرا
 2016.5 سنة في دوالر45 إلى  ثم 2015 في دوالر 53,1 إلى 2014 في دوالر 100,2 من الخام أسعار انتقمت

: 2014أسباب أزمة  .3
 6: في قطاع النفط حسب الخبراء والمحممين لمعديد من األسباب، نذكر منيا2014تعود أزمة 

                                                           

التطورات في أسعار النفط العالمية واالنعكاسات المحتممة عمى اقتصاديات الدول :" منظمة األقطار العربية المصدرة لمبترول أوبك . 4
. 03، ص2015 ، نوفمبر "األعضاء

. 49، ص2017، سبتمبر" التطور االقتصادي والنقدي لمجزائر2016التقرير السنوي:"بنك الجزائر. 5
 في األزمات إدارة :دولي حول ممتقى ،"الجزائر في إدارتها وآليات النفطية األزمات:" القادر عبد الرحمان عبد بروكي، الرحمان عبد. 6

. (11-09)، ص ص2015 ديسمبر 10 و 09 يومي أدرار، دراية، أحمد جامعة ،-"والتحديات الواقع– العربي الوطن
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 ويشير ، لم تأت التوقعات بالشكل المفترض وواصمت أسعار النفط التراجع بصورة غريبة :انكماش االستهالك العالمي
الخبراء إلى أن منظمة األوبك مطالبة بحماية السوق من التراجع كونيا تنتج ثمث النفط العالمي؛ 

 يران  من خالل اتفاق منتجو النفط عمى خفض األسعار لمعاقبة روسيا بسبب موقفيا :عقوبات اقتصادية ضد روسيا وا 
وكذلك معاقبة إيران التي تم تخفيض العقوبات المفروضة عمييا وأصبح لدييا قدرة أكبر عمى ،من األزمة في أوكرانيا 
بيع نفطيا في الخارج؛ 

 كان لمطفرة في مجال النفط الصخري دور في تراجع الطمب العالمي عمى : ثورة النفط الصخري في الواليات المتحدة
النفط وىبوط األسعار بما أن الواليات المتحدة ىي أكبر مستيمك لمنفط في العالم؛ 

 حيث ىي أول ، تعتبر ىذه الدول منتجة لمنفط وتعتمد عميو كمصدر رئيسي في اقتصادىا :معاقبة دول عربية
المتضررين من ىبوط األسعار؛ 

  كان عمى المنظمة اتخاذ موقف الستيعاب النمو في العرض لتخفيف الضغوط :(منظمة األوبك)تراجع دور المنتج 
 ومع ذلك قامت بعض أعضاء األوبك بتقديم ،عمى األسعار وضبط توازن السوق في مواجية تدىور األسعار

 7خصومات سعرية لممستوردين دون إىمال االلتزامات والعقود مع الشركات النفطية الدولية التي تتطمب زيادة اإلنتاج؛
 كما جاء في تقرير بنك التسويات الدولية أن ما ساىم في امتناع بعض المنتجين عن تخفيض :ديون قطاع الطاقة 

حجم إنتاجيم من النفط بعد بدء تراجع األسعار ىو زيادة الديون الناتجة عن التوسع في عمميات االستكشاف والحفر 
وحتى يتمكن المنتجين من تسديد التزاماتيم المالية حافظو عمى مستويات اإلنتاج لضمان تدفق العوائد ،والتنقيب 

 8. وىذا ما دفع باألسعار إلى االنخفاض أكثر،النفطية الالزمة
 :2014آثار األزمة البترولية  .4

 .سنحاول التطرق إلى آثار األزمة عمى الدول المصدرة والمستوردة لمنفط
عمى الدول المصدرة  : أوال

                                                           

الواقع –، ممتقى دولي حول إدارة األزمات في الوطن العربي "تداعيات أزمات النفط عمى االقتصاد الجزائري:" خميد عمي، مدياني محمد. 7
. 05، ص2015 ديسمبر 10 و09، جامعة أحمد دراية، أدرار، يومي -والتحديات

. (09-08)خميد عمي، مدياني محمد ،مرجع سبق ذكره، ص ص. 8
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وبالتالي ، أدت االنخفاضات المتتالية في أسعار البترول إلى انخفاض العائدات البترولية والفوائض المالية 
 9:تأثرت اقتصاديات الدول النامية المصدرة لمبترول من خالل

  انخفاض معدل الناتج المحمي اإلجمالي في البمدان المصدرة لمبترول؛
  تقمص اإلنفاق العام في ىذه الدول بسبب تراجع اإليرادات البترولية، خاصة وأن أغمبية الدول النامية أحادية

التصدير؛ 
 ظيور عجز في معظم الموازنات العامة لمدول البترولية مع تأثيره عمى ىيكل النفقات في الدول المصدرة لمبترول. 

 10: إضافة لما سبق ىناك انعكاسات أخرى النخفاض أسعار النفط عمى الدول المصدرة ونذكر
  تراجع العوائد النفطية وبالتالي تباطؤ النمو االقتصادي؛
 تراجع الدخل المتحقق من االستثمارات األجنبية بسبب انخفاض أسعار الفائدة العالمية؛ 
  ارتفاع معدالت التضخم المحمية نتيجة ارتفاع أسعار الواردات المقومة بعمالت غير الدوالر؛
  ظيور مخاطر السيولة النقدية لدى البنوك؛
  اضطرتحيث ،صعوبة تسديد األقساط والفوائد المستحقة عمى الديون الخارجية لبعض الدول المصدرة لمنفط 

. إلعادة جدولة ديونيا
الشرق األوسط وشمال " وباالطالع عمى نتائج األزمة البترولية نجد أن البمدان المصدرة لمنفط في منطقتي 

 واجيت خسائر كبيرة في إيرادات (CCA) "القوقاز وآسيا الوسطى"، و(MENAP)" إفريقيا وأفغانستان وباكستان
تفاقمت آثار انخفاض أسعار النفط نتيجة " القوقاز وآسيا الوسطى"التصدير واإليرادات الحكومية، وبالنسبة لبمدان منطقة 

تعمق الركود في روسيا التي ترتبط بيا ارتباطا وثيقا من خالل التجارة وتحويالت العاممين في الخارج واالستثمار 
وأخيرا يمكن القول بالنسبة لجميع .األجنبي المباشر، وبفعل تباطؤ النمو في الصين بصفتيا شريك تجاري حيوي آخر

البمدان المصدرة لمنفط فإن اإلصالحات االقتصادية المتعمقة لتنويع األنشطة االقتصادية بعيدا عن التركيز عمى النفط 
إلى جانب تشجيع النمو وخمق فرص العمل ساىمت إلى حد ما في التخفيف من حدة اآلثار السمبية عمى النمو أثناء 

                                                           

. 26ص ، مرجع سبق ذكره، داوود سعد اهلل.9
 األزمات إدارة :"حول دولي ، ممتقى" إدارة األزمات النفطية بين المنتجين والمستهمكين ":حدادي عبد الغني، قويدري عبد الرحمان .10
. 13، ص2015 ديسمبر 10 و 09 يومي أدرار، دراية، أحمد جامعة ،"-والتحديات الواقع– العربي الوطن في
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أما بالنسبة لنتائج انخفاض أسعار النفط عمى أسعار الصرف، فقد انخفضت أسعار 11.ضبط أوضاع المالية العامة
 2015.12 فيفريعمالت البمدان الرئيسية المصدرة لمنفط التي تطبق نظام سعر الصرف المعّوم وخاصة في شير 

: األثر عمى الدول المستهمكة -  ب
 .سنحدد األثر عمى الدول الصناعية وعمى الدول النامية غير المصدرة لمنفط

تأثير انخفاض أسعار البترول عمى الدول المستهمكة له : (01)الجدول رقم 
عمى الدول النامية غير المصدرة لمنفط عمى الدول الصناعية 

ارتفاع معدالت النمو االقتصادي؛  -
انخفاض التضخم النقدي وأسعار الفائدة؛  -
ارتفاع أسعار أسيم الشركات الصناعية؛  -
انخفاض أسعار السمع الرأسمالية واالستيالكية؛  -
تقميص السياسات الحمائية لمتجارة الخارجية؛  -
ارتفاع الطمب عمى النفط؛  -
انخفاض االستثمار في بدائل الطاقة؛  -
انخفاض واردات الدول المصدرة لمنفط من الدول  -

. الصناعية

انخفاض قيمة تكاليف وارداتيا النفطية؛  -
ارتفاع قيمة صادراتيا لمدول الصناعية؛  -
ارتفاع معدالت النمو االقتصادي والتشغيل  -

االقتصادي؛ 
انخفاض قيمة تحويالت العاممين في الدول المصدرة  -

. لمنفط إلى بمدانيم
 

:  ، باالعتماد عمىتينمن إعداد الباحث: المصدر
 إدارة :"حول دولي ، ممتقى" إدارة األزمات النفطية بين المنتجين والمستهمكين ":حدادي عبد الغني، قويدري عبد الرحمان

 .12،ص2015 ديسمبر 10 و 09 يومي أدرار، دراية، أحمد جامعة ،"-والتحديات الواقع– العربي الوطن في األزمات
، مع 2014باإلضافة إلى ما سبق تم تسجيل تراجع لمتضخم الكمي في االقتصاديات المتقدمة حتى نياية سنة 

 13.االستثناء الممحوظ في البمدان التي تعاني من انخفاض كبير في سعر الصرف

                                                           

 09ص، 2015جانفي، إدارة الشرق األوسط وآسيا الوسطى، "مستجدات آفاق االقتصاد اإلقميمي:" صندوق النقد الدولي. 11
 06، ص2015 أفريل، دراسات استقصائية لألوضاع االقتصادية والمالية العالمية، ، "آفاق االقتصاد العالمي:"صندوق النقد الدولي . 12
. 04، مرجع سبق ذكره، ص"آفاق االقتصاد العالمي:"صندوق النقد الدولي . 13
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كما أثر التراجع الكبير في أسعار النفط عمى أسعار الصرف، فعمى مستوى العمالت الرئيسية ارتفعت القيمة 
 ، ويدل ارتفاع 2014 بالمائة عن القيم المستخدمة في أكتوبر 10 بنحو 2015الفعمية الحقيقية لمدوالر األمريكي في 

سعر عممة الواليات المتحدة عمى أن غالبية البمدان شيدت تراجعا أقل إلى حد ما في أسعار النفط بالرقم الكمي بالدوالر 
 بالمائة وارتفع سعر 7األمريكي، وعمى مستوى العمالت الرئيسية األخرى انخفض سعر كل من اليورو والين بنحو 

 14.الفرنك السويسري
 2014 الجزائر بعد األزمة البترولية والنقدية فيالتطورات االقتصادية والمالية : المحور الثاني

 .والنقديةسنحاول تحديد آثار األزمة البترولية عمى أىم المؤشرات االقتصادية والمالية 
: التطورات االقتصادية .1

الناتج ) :لتبيان آثار األزمة عمى التطورات االقتصادية سنحاول التركيز عمى المؤشرات االقتصادية التالية
مساىمة قطاع المحروقات في الناتج الداخمي الخام، مساىمة القطاعات األخرى في الناتج الداخمي  الداخمي الخام،

  .(الميزان التجاري، معدل البطالة الخام، الصادرات خارج المحروقات،
 :اإلجماليالناتج المحمي  - أ

 (2016-2002)تطور الناتج الداخمي الخام في الجزائر خالل الفترة  : (02)الشكل رقم 

 
. 21 ،ص2017، سبتمبر"  التطور االقتصادي والنقدي لمجزائر 2016التقرير السنوي :" بنك الجزائر :رالمصد

                                                           

. 06 نفس المرجع ، ص.14
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مع  % 4 ،ونما بنسب 2014 بنفس وتيرة سنة % 3.8 ب2015ارتفع الناتج الداخمي الخام خالل سنة  
:  وسجل ىذا المعدل كنتيجة لعاممين ىما. 2015 مع استمرار نفس التوجيات التي عرفتيا سنة 2016نياية 
 )فع ىذا النمو من طرف قطاعات الفالحة ،الصناعة والبناء واألشغال العمومية والري ،وكذا الخدمات المسوقة  دُد  -

 ؛(2015 سنة % 3.7نمو القطاعات خارج المحروقات ب 
 سنة  % 45,1 تراجع نسبة مساىمة قطاع المحروقات في الناتج المحمي اإلجمالي في السنوات األخيرة، أي من -

يخص سنة  فيما أّما. (ONS  الديوان الوطني لإلحصائياتحسب إحصائيات) 2015 سنة % 29.9 إلى 2005
 .المحروقات قطاع نمو لوتيرة من التراجع القوي الرغمب ٪ 2,2 ب  الداخمي الناتج   فقد قدر إجمالي2017

 :في نمو الناتج الداخمي اإلجمالي  مساهمة قطاع المحروقات - ب
 (2016-2002)خالل الفترة (%)في نمو الناتج الداخمي اإلجمالي مساهمة قطاع المحروقات:(03)الشكل رقم

 
 .27 ،ص2017،سبتمبر " التطور االقتصادي والنقدي لمجزائر 2016التقرير السنوي :"  بنك الجزائر:المصدر

تراجع نمو قطاع المحروقات، وفقد ما يزيد عن ربع قيمتو  (2015-2008)في غضون ثماني سنوات  
 ، ورغم تراجع مساىمة قطاع %5.5 تراجعت القيمة المضافة بنسبة 2013،فمثال في سنة (%29.5)المضافة 

. إال انو يمثل القطاع األساسي المحرك لمنمو والتنمية االقتصادية في الجزائر المحروقات في الناتج الداخمي اإلجمالي،
 :مساهمة القطاعات االقتصادية في نمو الناتج المحمي اإلجمالي - ت

 (2016-2001)  خالل الفترة (%)االقتصادية في نمو الناتج المحمي اإلجمالي مدى مساهمة القطاعات:(02) رقمالجدول
بناء وأشغال عمومية الصناعة الفالحة قطاعات أخرى المحروقات  

2011 25.4 19.2 16.5 7.5 6 
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2012 5.6 13 20.2 9.8 11.8 
2013 -10.3 8.8 15.4 5.9 9.1 
2014 -6.2 8.6 8 8.6 10.2 
2015 -32.7 7.1 9.3 7.4 6.4 
2016 -3.5 6.8 10.6 7.9 6.4 

        .(2011،2012،2013،2015،2016) : بنك الجزائر لمسنواتل استنادا لمتقارير السنوية تينمن إعداد الباحث :المصدر
 ويعود ىذا النمو إلى دينامكية 2014سنة  نمو وتيرة ، أي بنفس2015في % 3.8بمغ الناتج الداخمي الخام     

 بالرغم من 2016قطاع البناء واألشغال العمومية والخدمات ،واألداء األفضل لقطاع الصناعة ،ليسجل انتعاشا سنة 
لكن توسع القطاعات األخرى خاصة الخدمات والبناء واألشغال العمومية سمحا  انخفاض حجم المحروقات المصدرة،

بالحد من اآلثار السمبية عمى االقتصاد الوطني، حيث تميز ىيكل إجمالي الناتج الداخمي الخام خارج المحروقات 
بارتفاع مساىمة قطاعين ىما اإلدارة  العمومية و قطاع البناء واألشغال العمومية ،وانخفاض  مساىمة كل القطاعات 

.  األخرى بحدة متفاوتة
: الصادرات خارج المحروقات - ث

 الرئيسي العامل الجزائري، فيو يمثل االقتصاد عميو يرتكز الذي األساسي             يعتبر قطاع المحروقات القطاع
 سجل األخيرة أين السنوات خالل إيجابية نتائج شيد والخارجية ،وقد الداخمية الكمية االقتصادية لمتوازنات المعزز

ونمتمس ذلك من خالل ارتفاع مداخيل صادرات المحروقات بنسب معتبرة من سنة إلى  مستوى جيد في اإلنتاج ،
عمى  ما يدل ىذا و،% 5 نسبة الظروف أحسن في تتجاوز ال المحروقات خارج الصادرات في المقابل فإن .أخرى

 األزمة ،ولعل العالمية النفطية السوق ظروف الجزائري، الذي يبقى في ظل ىذا الوضع رىين تبعية و ريعية االقتصاد
 آثارا فاألزمتين تركتا مثال عمى ذلك، خير 2014،و1986سنة  السوق العالمية في النفط أسعار يارنيا خمفيا التي
  .لحد الساعة  السطح عمى تطفو مالمحيا مازالت االقتصاد عمى بارزة

 بالنسبة المئوية(2016- 2004)تطور الصادرات خارج المحروقات خالل الفترة : (04)الشكل رقم 
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-2013-2012-2011-2010-2008) التقارير السنوية لمسنوات :بنك الجزائر : استنادا ل تين من إعداد الباحث:المصدر
2015-2016)  .

  الجدير بالمالحظة، ىو ضعف قيمة الصادرات خارج المحروقات بالرغم من اإلجراءات والتحفيزات المقدمة 
 1996 باستثناء سنة % 5لم تتعدى  أنيالمختمف  القطاعات بيدف ترقية الصادرات بعيدا عن القطاع المحروقات،إذ  

 بقيت نفسو، الوقت وفي. %97 إلى 96 ، حيث بقيت سيطرة صادرات المحروقات تتراوح ما بين  %7التي تعدت 
 مستوى  عمى )دوالر مميار 1,18 قدره العشرية الماضية خالل سنوي بمتوسط( المحروقات خارج السمع صادرات
 السمع األسمدة من فئات ثالث في مركزة فيي ذلك، إلى باإلضافة . 2016في  دوالر مميار 1,39 يقدر ب منخفض
 السمع صادرات أرباع إجمالي ثالثة يقارب ما تمثل الالمائي والسكر والتي اآلزوتية و األمونياك الكيميائية أو المعدنية
. (%72)المحروقات  خارج
 :الميزان التجاري - ج

 (2016-2012)تطور بنود الميزان التجاري خالل الفترة : (05)الشكل رقم 

 
. 53 ،2017، سبتمبر"  التطور االقتصادي والنقدي لمجزائر 2016التقرير السنوي :"  بنك الجزائر :المصدر
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 دوالر، مميار 2,04 التجاري ب الميزان رصيد عجز تفاقم السمع من الواردات إجمالي تراجع من الرغم عمى
 التوالي عمى يسجل عجز ثاني  ،وىو 2015في دوالر مميار 18,08 مقابل ، 2016 في دوالر مميار 20,13 ليبمغ
 .المتتالية من الفوائض سنة عشر ثمانية من أكثر بعد

 :البطالة - ح
بالنسبة المئوية  (2016- 2004)معدل البطالة خالل الفترة : (03)الجدول رقم 

 معدل البطالة 2012 2013 2014 2015 2016 2017
 السنة 11 9,8 10,6 11,2 10,5 11.7

. 150 ،ص 2017، سبتمبر"  التطور االقتصادي والنقدي لمجزائر 2016التقرير السنوي :"بنك الجزائر:المصدر
 2015سنة  في ٪ 11,2 إلى2014 سنة ٪ 10,6 من بعد الصدمة البترولية    نالحظ ارتفاع لمعدل البطالة 

  )سنة  24 و16 بين ( الشباب فئة عند البطالة نسبة ، وتبقى2017٪ سنة 11.7،إلى )مميون شخصاً  1,27 أي(
. 2016 سنة 26,7% ب َقدَّرت مرتفعة ،حيث

 2014التطورات المالية في الجزائر بعد األزمة البترولية   .2
نسبة قائم صندوق ضبط اإليرادات من  تطور        المؤشرات المالية فحددناىا أساسا في تطور الميزانية العامة،

 . تطور الدين الداخمي نسبة إلى الناتج الداخمي الخام ،الناتج الداخمي الخام
 :الميزانية العامة  - أ

٪ من إجمالي 15,4 مميار دينار، أي ما يعادل 553,2 2سجمت الميزانية العامة عجزا بمغ () 2015في سنة 
 2014 ٪ من إجمالي الناتج الداخمي في سنة 7,3 مميار دينار أي بنسبة 257,3 1الناتج الداخمي، مقابل عجز قدره 

 25 بحوالي المحروقات انخفاض إيرادات تواصل إلى  2016  سنةالبترول سعر في المستمر االنخفاض أدىولقد  .
٪.15 

 (2016-2012)تطور العجز الموازني في الجزائر خالل الفترة  : (04)الجدول رقم 

                                                           

() -لممحروقات الجبائية اإليرادات في عن انخفاض الوضع ىذا نتج، 2009 سنة منذ ارتفاعا األكثر 2015 لسنة الموازني  العجز كان 
 .التجييز نفقات خاصة العمومية، النفقات في معتبر ارتفاع وعن البترول، سعر متوسط انخفاض عقب ٪ 30 بحوالي

 .69بنك الجزائر ، مرجع سبق ذكره ،ص . 15
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 السنة 2012 2013 2014 2015 2016
 عجز في الموازنة/فائض  -758,6 -151,2 -257,3 1 -553,2 2 -341,4 2

 . لمسنوات المعنية استنادا إلى تقارير بنك الجزائرتين من إعداد الباحث: المصدر
 2016سنة - 341,4 2كنتيجة النخفاض أسعار البترول وتقمص اإليرادات سجمت الميزانية عجزا سجل قيمة 

،ىذا ما جعل الجزائر تبحث عن بدائل لتمويل الميزانية،ويتوقع أن ينكمش 2014 سنة 257,3 1مميار دينار مقابل 
 .2018٪ إلى الناتج الداخمي الخام سنة 8العجز ليسجل نسبة 

 :صندوق ضبط اإليرادات - ب
 ضبط صندوق الفعمية من االقتطاعات إلى المجوء دون 2012 إلى 2009 من السنوات عجوازت تمويل تم

قدره  اقتطاع مبمغ تم (الداخمي الناتج إجمالي  من1من ٪ أقل)ضعفو  رغم  2013 سنة عجز تمويلإال أن اإليرادات،
 اإلجمالي الرصيد عجز فانأخرى  جية  من.ىامة تمويل قدرة موارده الذي تمثل الصندوق ىذا من دينار  مميار70,2
 صندوق من االقتطاعات خالل من ٪ 89,1 بواقع تمويمو تمّ  قد )دينار مميار 621,7 2) 2015 في العمومية لمخزينة

 الباقي ٪،و تّم تغطية 58,1 بواقع إالّ  الصندوق ىذا بموارد تمويمو يتم لم 2016 سنة عجز فإنّ  ضبط اإليرادات،
وتجدر اإلشارة إلى انو وكنتيجة 16.المتعاممين االقتصاديين باقي ادخار اقتراض أخرى،السيما تمويل موارد إلى بالمجوء

  إلى 2014 مميار دينار في نياية 4408.5 والذي انتقل من ، انخفاض قويشيد قائم الصندوق لمصدمة البترولية
 .خالل سنة واحدةفقط  %53 أي تآكل ب 2015 مميار دينار في نياية 2072
 

 
-2007) في الجزائر خالل الفترة نسبة قائم صندوق ضبط اإليرادات من الناتج الداخمي الخام تطور :(05)الجدول رقم 

2015) 
 السنة 2007 2008 2009 2010 2012 2014 2015
نسبة قائم صندوق ضبط اإليرادات  %34,6 %38,9 %43 %40,2 ٪ 35,6 ٪25,6 ٪ 12.4

 من الناتج الداخمي الخام

                                                           

 .69بنك الجزائر ، مرجع سبق ذكره ،ص .  16
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 . استنادا إلى تقارير بنك الجزائر لمسنوات المعنيةتينمن إعداد الباحث: المصدر
من خالل الجدول السابق نالحظ أن قائم صندوق ضبط اإليرادات يرتفع كنتيجة الرتفاع أسعار البترول 

 عرف قائم صندوق ضبط  اإليرادات تآكال  كبيرا ،حيث بمغ 2014،وبمجرد انخفاضيا في النصف الثاني من سنة 
. 2016 مميار دينار اعتبارا من نياية شير فيفري 740مستواه الحد األدنى القانوني ،أي 

 :الدين الداخمي نسبة إلى الناتج الداخمي الخامنسبة  - ت
  (2016-2009)خالل الفترة (%)تطور الدين الداخمي نسبة إلى الناتج الداخمي الخام : (06)الشكل رقم 

 
.  تم إعداد الشكل بناءا عمى التقارير السنوية لمبنك المركزي الجزائري لمسنوات المعنية:المصدر

 %8.2انخفاض أسعار البترول أدى إلى ارتفاع الدين الداخمي الجزائري نسبة إلى الناتج الداخمي الخام من 
 .2018  سنة 25.1%،ويتوقع أن تسجل النسبة 2016 سنة  %19.6 إلى 2009سنة 

: 2014التطورات النقدية في الجزائر بعد األزمة البترولية   .3
. السيولة المصرفية       المؤشرات المالية حددناىا أساسا في أرصدة ميزان المدفوعات، معدل التضخم، 

 :المدفوعاتميزان  - أ
 
 
 

 
 (2016-2012)تطور أهم أرصدة ميزان المدفوعات خالل الفترة  :(07)الشكل رقم 
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. 54 ،2017، سبتمبر"  التطور االقتصادي والنقدي لمجزائر 2016التقرير السنوي :" بنك الجزائر : المصدر 

 اإلجمالي لمرصيد أول عجز إلى 2014 سنة من الثاني النصف في بدأ الذي النفط سوق في الحاد التدىور أّدى      
 ب المقدر السمع، من الواردات في الكبير من االنخفاض الرغم ،وعمى 1998 سنة منذ الجزائر في المدفوعات لميزان

 الرصيد اإلجمالي في في عجز إلى ٪، 47,1 بنسبة  2015 سنة في أسعار البترول في الحاد التراجع أّدى ٪ 11,8
 و 2017لينخفض سنة .2016 مميار دوالر سنة 26  حوالي إلى دوالر و مميار 27,5 ب قدر المدفوعات لميزان

.  مميار دوالر21.76يسجل قيمة 
 :التضخم - ب

-2006) خالل الفترة (%) تطور المستوى السنوي لمتضخم وفارق التضخم بين الجزائر ومنطقة اليورو: (08)الشكل رقم
2016)  
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. 140، ص2017سبتمبر، " التطور االقتصادي والنقدي لمجزائر 2016التقرير السنوي :" بنك الجزائر:المصدر
 الوتيرة تسارعت (2014-2013) اقوي اتراجع متتاليتين سنتين  أن سجل خاللوبعد التضخم يخص فيما

٪ 7 ،إلى 2016 سنة في ٪ 6,4 لتتواصل وتبمغ ٪ 4,8 بواقع ، 2015 سنة في األسعار الرتفاع المتوسطة السنوية
. 2017سنة 
 :احتياطي الصرف - ت

 مستوى أن خصوصا سريع بشكل الخارجية لمجزائر المالية الوضعية صالبة تآكل إلى البترولية أدت الصدمة
  .الخارجية المدفوعات لميزان المتوسط المدى عمى خطر إضافي عامل يمثل مما عاليًا، يزال ال الواردات

 (2016-2000)تطور احتياطي الصرف خالل الفترة : (09)الشكل رقم 

 
. 57 ،ص2017، سبتمبر"  التطور االقتصادي والنقدي لمجزائر 2016التقرير السنوي " :الجزائربنك :المصدر

 حاد لالحتياطيات تراجع إلى 2016 و 2015 في المسجمة المدفوعات ميزان في القياسية العجوزات لقد أّدت
 في دوالر  مميار144,13  إلى 2014ديسمبر نياية في دوالر مميار 178,94 من انتقمت حيث لمصرف، الرسمية
. 2016 نياية  دوالر في مميار 114,14 إلى ثم 2015 ديسمبر نياية
 :السيولة المصرفية  - ث

 انعطاف مسار بعض المجاميع مقارنة بالفترة التي إلىفي المجال النقدي أدى االنخفاض الحاد في أسعار البترول 
تمثل ىذا االنعطاف خصوصا في انخفاض تدريجي لفائض السيولة المصرفية التي ، 2014 إلى 2001طالت من 

 مميار دينار في نياية ديسمبر 2731 ،حيث انتقمت من 2016 وسنة 2015انخفضت تدريجيا عمى مدار سنة 
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 ،أي 2016 مميار دينار في نياية ديسمبر 821 لتبمغ 2015 مميار دينار في نياية ديسمبر 1833 إلى 2014
 .٪ عمى مدار كل الفترة  69.9انخفاض ب 

 2014تقييم السياسات المنتهجة في الجزائر بعد األزمة البترولية  :المحور الثالث
 الحكومة سياسات الخارجية، اتخذتأمام ىذا الوضع السائد منذ أكثر من ثالث سنوات والمتميز بآثار الصدمة 

.  عديدة ومتنوعة لمتصدي لالنخفاض القوي ألسعار البترول
 

 :المنتهجةالسياسات  .1
بعد الصدمة البترولية أصبحت الجزائر تسعى لالنتقال من االقتصاد الريعي إلى االقتصاد اإلنتاجي التنافسي 

  : لعل أىميا من خالل عدة سياسات منتيجة 
 التمويل غير التقميدي ىو االعتماد عمى التمويل من خالل :(تجنبا لالستدانة الخارجية ) التمويل الغير تقميدي 

 ؛ ()طباعة األوراق المالية بدون تغطية بعد تعديل قانون القرض والنقد
 السياسات االقتصادية لمدولة ابتداء ومن بين أىم اآلليات حظر االستيراد ،ف :تشجيع وحماية المنتوج الجزائري

  ؛ بشتى الطرقاحتواء االرتفاع المفرط في الواردات والى دعم المنتج المحميتيدف إلى  أصبحت 2015من 
 ىو القرض الوطني لمنمو االقتصادي بمدة اكتتاب بستة أشير مع سندات بمعدلي فائدة  : القرض السندي

 75.5سداد خمس سنوات بسعر فائدة ال ٪ و مدة 5سداد ثالث سنوات بسعر فائدة ال مدة. محددة طبقا لفترة السداد
  . مميار دينار568وسمح بتحصيل   أكتوبر،16 ،و انقضت آجالو في 2016 أفريل الماضي 17، تم إطالقو يوم .%
 جميع قطاعات الوظيفة العمومية بالشروع في تطبيق صارم إلجراءات الحكومة  أمرت :شف قسياسة الت

قمصت الحكومة الجزائرية المخصصات المالية كما  .التقشف من خالل التخمي عن بعض المنح والتعويضات تدريجًيا
، وأمرت بالخفض التدريجي لمعالوات والمنح المرتبطة بالرواتب كمنحة المسؤولية  ٪25السنوية لمقطاعات الوزارية بـ 

 .ومنحة المردودية، كما طالت إجراءات التقشف تقميص إيفاد بعثات تكوينية إلى الخارج بمختمف القطاعات الوزارية

                                                           

()- 78قد تم تحديدىا حسب المادة  العمومية الخزينة قبل تعديل مضمون قانون النقد والقرض كانت القروض التي يمكن أن تستفيد منيا 
 فقط خالل سنة مالية كحد أقصى من اإليرادات العادية لموازنة الدولة المسجمة في السنة المالية % 10 في حدود 90/10من القانون 

 . يوم وتسدد قبل انتياء السنة240 فال يجب أن تتجاوز مدة التسبيقات السابقة،
 

http://www.eshamel.net/vb/showthread.php?t=18064
http://www.eshamel.net/vb/showthread.php?t=18064
http://www.eshamel.net/vb/showthread.php?t=18064
http://www.eshamel.net/vb/showthread.php?t=18064
http://www.eshamel.net/vb/showthread.php?t=18064
http://www.eshamel.net/vb/showthread.php?t=18064
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 :المنتهجةتقييم السياسات  .2
- أ                                             . سنحاول تقييم السياسة النقدية والمالية وحتى التجارية      

 :تتميز بعدم فعاليتيا نظرا لعدة عوامل وىي :النقديةالسياسة 
 عدم استقاللية البنك المركزي فالجزائر تيتم بالمكسب االجتماعي عمى حساب المكسب االقتصادي ؛ -
السوق الموازي  )صعوبة التحكم في الكتمة النقدية باعتبار أن ىناك كتمة نقدية كبيرة خارج الدورة االقتصادية  -

  ؛2016 من الكتمة النقدية سنة ٪ 32، حيث أن حجم  النقود المتداولة خارج البنوك (...،االكتناز
قطاع األعمال في الجزائر يتحدد مصيره بالودائع المصرفية العمومية التي تتحدد ىي األخرى بالريع، وليذا غير  -

مستبعد أن يفمس قطاع األعمال بنفسو في حال دخمت البالد أزمة انخفاض حادة ولم تتمكن من ملء ودائع 
  .البنوك

 : تتميز بعدم فعاليتيا نظرا لعدة عوامل وىي:السياسة المالية - ب
 البترول، في حالة انخفاض أسعار وانكماشية البترول،غير فعالة ألنيا تكون توسعية في حالة ارتفاع أسعار  -

 المالية شجعت الطمب االستيالكي أكثر من تشجيعيا لمطمب االستثماري،وكمنا يعرف الدور الكبير فالسياسة
 لمطمب االستثماري في تنشيط الدورة االقتصادية؛

إّن ىذه اليشاشة المعتبرة، التي تبينيا العجوازت المتتالية لممالية العامة، ناتج، عمى حد السواء، عن انخفاض  -
  الجباية البترولية وعن ضعف الضريبة العادية وكذا عن االرتفاع الواسع لمنفقات العمومية من سنة ألخرى ؛

واالتجاه الى  الصناعات   (سكر ،حميب ، دقيق  )ضعف الجياز اإلنتاجي بما في ذلك الصناعات البيضاء  -
 ، 2016 مميون دوالر سنة 330فاتورة استيراد الحميب -ىل األولية مثال إلنتاج الحميب  ) األكثر تعقيدا

  .(أم إلنتاج السيارات ؟-  مميون دوالر 54.71السكر  
: السياسة التجارية  - ث
 حظر االستيراد اثر سمبيا عمى العديد من المؤسسات االقتصادية باعتبارىا تستورد المادة األولية ؛ -
 (كالمفرقعات مثال )ىل يمكننا فعال حظر دخول ىذه السمع والجزائر عجزت عن منع دخول العديد من السمع  -

 ؛
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 لماذا لم يكن الحظر عن طريق مراكز ضبط معايير الجودة أو بمقاييس المواصفات الدولية ،أو معايير  -
 السالمة الصحية ومعايير الجودة عمى اختالفيا بيئية  مثال ؛

  .ىذه السياسة أدت إلى تضخيم الفواتير ،وىذا ما سيؤدي حتما إلى ارتفاع معدالت التضخم أكثر فأكثر  -
: النتائج 

تبرز أىمية قطاع المحروقات في مختمف التوازنات الخارجية انطالقا من سيطرتو عمى الصادرات  إذ يساىم  .1
الداخمي الخام، فالنمو االقتصادي الذي يرتكز أساسا عمى ىذا القطاع،ورغم تراجع مساىمة الناتج بمعدالت عالية في 

 ،إال 2014ىذا القطاع في الناتج الداخمي الخام كنتيجة لالزمة البترولية التي شيدىا العالم في النصف الثاني من سنة 
أن القطاع مازال يؤثر إلى حد بعيد في االقتصاد الجزائري ،والدليل عمى ذلك اإلجراءات االنكماشية والسياسات 

 التقشفية التي اتبعتيا الجزائر كنتيجة النخفاض أسعار البترول في األسواق العالمية ؛
نظرا لغياب  البعيدة عن تحقيق االستقرار المالي مقارنة مع الدول األخرى االقتصاد الجزائري من أكثر االقتصاديات .2

مكانات عالية مضافة قيمة ذات بالدولة حيوية اقتصادية وجود فعالية لقطاعات  والتجارة الصناعة مثل عالية لمنمو وا 
 والقطاع والمتوسطة الصغيرة والمشروعات والمتجددة الجديدة المعمومات والطاقة وتكنولوجيا واالتصاالت والسياحة

 ؛ المالي واإلنشاءات
 بشكل كبير بالصدمة البترولية تأثرتالجزائر وعمى ىذا األساس وفي محاولة منا لإلجابة عمى اإلشكالية نقول أن  .3

ولحد الساعة مازالت تعاني من ىشاشة و ريعية اقتصادىا وىذا ما يبين ،نظرا العتمادىا الكبير عمى المداخيل البترولية 
 ،في المقابل سعت الجزائر إلى إتباع العديد من السياسات واالستراتجيات من اجل رفع نسبة فرضيات الدراسةصحة 

مساىمة الناتج الداخمي اإلجمالي خارج المحروقات ،وأيضا لترقية الصادرات خارج المحروقات ،وذلك عن طريق دفعة 
وفي األخير ارتأينا ذكر أهم بعض التوصيات المرتبطة  عجمة النمو والتنمية في مختمف القطاعات االقتصادية ،

: باالقتصاد الجزائري إلنجاح سياسة تحقيق االستقرار المالي
 :االقتراحات 

تنويع االقتصاد وتحسين قدرتو التنافسية وخوصصة المؤسسات العمومية الن الحكومة ليس ليا القدرة عمى  •
 تسيير ىذه المؤسسات االقتصادية بنجاعة واحترافية؛

البد من ترشيد النفقات العمومية وتطوير النظام الضريبي لمحاربة التيرب والغش الضربي وبالتالي زيادة  •
 مساىمة الجباية العادية في اإليرادات اإلجمالية ؛
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 .تطوير النظام المصرفي الستقطاب الكتمة النقدية المتداولة خارج البنوك  •
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 دراسة قياسية: دور معدلي الفائدة وعائد المشاركة في دعم االستقرار المالي في المصارف
نصيب أميرة . د                                                   قراش عمر. أ
 الجزائر2 قسنطينة عبد الحميد ميريجامعة الجزائر            –جامعة باجي مختارعنابةجامعة 

 ممخص
تيدف ىذه الدراسة إلى اختبار مدى قدرة وصالبة عينة من المصارف اإلسالمية القائمة عمى مبدأ 

 مقارنة بنظيراتيا التقميدية باستخدام نموذج 2008المشاركة في الربح والخسارة عمى مواجية األزمة المالية لسنة 
، وما مدى مساىمة كل من نظام الفائدة الذي تتبناه المصارف التقميدية ونظام zscoreاالستقرار المالي 

 .المشاركة الذي تقوم عميو المصارف اإلسالمية في دعم استقرارىما باستخدام بيانات البانيل
إلى أن المصارف اإلسالمية في العينة المدروسة كانت أقوى من المصارف التقميدية وقد توصمت الدراسة 

، وأن آلية المشاركة التي تعتمدىا ىذه المصارف ليا 2008وأكثر منيا صالبة في مواجية األزمة المالية لسنة 
دور ايجابي في دعم استقرارىا من خالل العالقة الطردية المسجمة بين معدل عائد المشاركة ومؤشر اإلستقرار 

بالمقابل كان آللية الفائدة الثابتة المحددة سمفا والتي تتبناىا المصارف التقميدية . المالي في المصارف اإلسالمية
دورا في عدم استقرارىا وىشاشتيا في مواجية األزمة بالنظر لمعالقة العكسية المسجمة بين معدل الفائدة ومؤشر 

 . مما يدعم كفاءة وفعالية نظام المشاركةةاإلستقرار المالي في المصارف التقميدي
 ، بيانات البانيلzscoreاالستقرار المالي، نموذج : الكممات المفتاحية

Abstract 

This study aims to test the extent and strength of a sample of Islamic banks based on the 

principle of participation in profit and loss to face the financial crisis of 2008 compared to their 

traditional counterparts using the model of financial stability zscore, and the extent of the 

contribution of both the interest system adopted by traditional banks and the system of participation 

on which Islamic banks in support of their stability using the data of pannel. 

The study found that the Islamic banks in the studied sample were stronger than conventional 

banks and more solid in the face of the financial crisis of 2008. The mechanism of participation 

adopted by these banks has a positive role in supporting their stability through the positive 

relationship recorded between the rate of return of participation and the index of financial stability 

In Islamic banks. In contrast, the predetermined fixed interest mechanism adopted by traditional 

banks has played a role in their instability and vulnerability in the face of the crisis, given the 

inverse relationship between the interest rate and the financial stability index of conventional banks, 

which supports the efficiency and effectiveness of the participation system. 

Key words : financial stability, zscore model, panel data. 
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 مقدمة
 وقدرتو يعد القطاع المصرفي المكون األكثر حساسية في النظام المالي وعنصرا ىاما لدراسة مدى استقراره

، ذلك أن المصارف لطالما كانت إما سببا في حدوث عمى آداء وظائفو بسالسة خاصة خالل فترات الصدمات
.   وتحويل الخطر من خطر غير نظامي إلى خطر نظامي غير قابل لمتنويع،األزمات المالية أو قناة النتقاليا
 2008اإلفالسات التي سجمتيا المصارف التقميدية خالل األزمة المالية لسنة ووبالنظر لعديد االنييارات 
 نظامكنموذج بديل ليا يقوم عمى - التي لم تسجل أي انييار خالل ىذه الفترة-فقد اقترحت المصارف اإلسالمية 

. االمشاركة في الربح والخسارة ال عمى نظام الفائدة الثابتة المحددة مسبق
 :حاولت ىذه الدراسة اإلجابة عن التساؤل الرئيسي التاليولمتأكد من مدى مصداقية ىذا الطرح 

ما مدى مساهمة كل من معدلي الفائدة وعائد المشاركة في دعم اإلستقرار المالي فيالمصارف التقميدية 
 ؟2008واإلسالمية خالل فترة األزمة المالية لسنة 

 : وذلك في محورين أساسيين
 zscore باستخدام نموذج قياس اإلستقرار المالي لممصارف اإلسالمية والتقميدية: أوال
. عالقة معدلي الفائدة وعائد المشاركة باإلستقرار المالي في المصارف:ثانيا

 zscoreباستخدام نموذج  قياس اإلستقرار المالي لممصارف اإلسالمية والتقميدية:أوال
إن دراسة مدى مساىمة كل من معدلي الفائدة وعائد المشاركة في تحقيق االستقرار المالي في المصارف 
تستوجب  أوال تقييم مدى صالبة واستقرار ىذه المؤسسات خالل فترات األزمات المالية،وتحقيقا ليذا الغرض فقد 

 تقميدية موزعة عمى دولتين ىما 09 مصارف إسالمية و05 مصرفا منيا 14تم التطبيق عمى عينة مكونة من 
المممكة العربية السعودية ودولة البحرين، تم اختيارىما العتمادىما نظاما مصرفيا مزدوجا يحوي مصارف 

إسالمية وتقميدية لتسيل عممية المقارنة،وعموما يمكن أن نمخص مجموعة المصارف المكونة لعينة الدراسة في 
. الجدول الموالي

عينة المصارف التقميدية واإلسالمية محل الدراسة : 1الجدول رقم
املصارف  الرقم البلد

 التقليدية
املصارف  الرقم السنوات الرمز

 اإلسالمية
 السنوات الرمز

 السعودية
 

 
 

 

املصرف السعودي  1
 الربيطاين

SABB q1 :2007-q4 :2015 10  مصرف
 اجلزيرة

BAJ q1 :2007-q4 :2015 

املصرف السعودي  2
 لالستثمار

SIB q1 :2007-q4 :2015 11 البالد BLD q1 :2007-q4 :2015 

     BSF q1 :2007-q4 :2015املصرف السعودي  3
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  الفرنسي
 
12 
 

 
 
 الراجحي

 
 
 
RJH 

 

 

 
 

q1 :2007-q4 :2015 
املصرف العريب  4

 الوطين
ANB q1 :2007-q4 :2015 

 RIAD q1 :2007-q4 :2015 مصرف الرياض 5

 SAMBA q1 :2007-q4 :2015 جمموعة سامبا 6

املصرف السعودي  7
 اهلولندي

SHB q1 :2007-q4 :2015 

املصرف األهلي  8 البحرين
 املتحد

AUB q1 :2007-q4 :2015 13  املصرف
اخلليجي 
 التجاري

KHCB q1 :2007-q4 :2015 

مصرف البحرين  9
 والكويت

BBK q1 :2007-q4 :2015 14  مصرف
البحرين 
 اإلسالمي

BISB q1 :2007-q4 :2015 

 من إعداد الباحثين: المصدر
لى غاية الربع األخير من سنة 2007تمتد فترة الدراسة من الربع األول لسنة  ، وىي بذلك 2015 وا 

، حتى يتسنى لنا قياس وتقييم آداء المصارف التقميدية 2008تتضمن فترة قبيل، أثناء وبعد األزمة المالية لسنة 
واإلسالمية خالل األزمة، والتأكد من مدى مساىمة كل من معدلي الفائدة وعائد المشاركة في استقرار أو عدم 

أفضل موقف يتم فيو اختبار استقرار األنظمة - أي األزمة- استقرار النوعين من المصارف، عمى اعتبارىا
 .المالية بصفة عامة

  لقياس االستقرار المالي في المصارفzscoreمؤشر و نموذج.1
مصارف والمؤسسات  لل الماليأفضل النماذج لقياس االستقرار من altman(z-score)يعتبر نموذج 

تقيس مؤشرات االستقرار األخرى  بينما ا، مالياعسارإ سيواجو مصرف كان الما إذا ألنو يفيد في معرفة المالية
واإلعسار . لمشكمة السيولةمصرف  أساسا مدى مواجية ال واختبارات اإلجياد(var)كالقيمة المعرضة لمخطر

 ألنو يعني أن قيمة أصول المصرف أقل من التزاماتو مما يدل عمى أن ،المالي أشد خطورة من أزمة السيولة
المؤسسة عمى خطوة من اإلفالس في حين أن أزمة السيولة تعني عدم القدرة اآلنية عمى الوفاء بااللتزامات بأقل 

 .1تكمفة مما قد يجبر المصرف عمى بيع أصولو بأقل من قيمتو الحقيقية
                                                           

 حسن بلقاسم غسان، عبد الكرمي أمحد قندوز، قياس االستقرار املايل للبنوك اإلسالمية والتقليدية يف السعودية، ورقة مقدمة للمؤمتر العاملي الثامن لالقتصاد 1
. 8، ، ص 2011 ديسمرب 21-19والتمويل اإلسالمي، النمو املستدام والتنمية االقتصادية الشاملة من املنظور اإلسالمي، الدوحة، قطر، 
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كأول 1968من قبل إدوارد ألتمان عام z-scoreأنشأ مؤشر : z-score مؤشر االستقرار المالي 1. 1
نموذج لمقرض التنقيطي متعدد المتغيرات، وىو يقيس السالمة المالية لممؤسسة واحتمال تعرضيا لمفشل 

مؤسسة عامة نصفيا كان مدرجا في قائمة المؤسسات 86واإلفالس، بني عمى أساس معطيات أو بيانات 
، ونصفيا اآلخر مصنف كمؤسسات غير معرضة 1965 - 1946المعرضة لإلفالس في الفترة ما بين 
مميون دوالر، وبسبب كثرة مؤشرات اإلعسار المالي اختار 25مميون دوالر و1لإلفالس وكان حجم رأسماليا بين

 مؤشرات بسيطة تسمح بالتفرقة بين المؤسسات المفمسة إيجادنسبة من النسب المالية الشائعة بيدف 22ألتمان
 .1 المؤسسة من عدموبإفالسنسب كأفضل مزيج يسمح بالتكين 5نسبة ىذه اختار22وغير المفمسة، ومن بين

: z-score2وبعد اختبار النموذج وضع ألتمان الصيغة التالية لـ
Z= 1.2 X1+1.4 X2+3.3X3+0.6X4+1.0X5…… (1 ) 

:  حيث
X1 : مجموع األصول /رأس المال العامل
X2 :مجموع األصول / األرباح المحتجزة
X3 :مجموع األصول /الدخمقبل الفوائد والضرائب
X4:إجماليالخصوم /القيمة الدفترية لألسيم
X5 :مجموع األصول/المبيعات .

ن كانت Z >2.99، فإذا كانتZووضع حدودا لقيم فإن 1.81 Z  2.99فإن المؤسسة في منطقة األمان، وا 
 3.فإن المؤسسة في منطقة اإلفالسZ1.81المؤسسة في منطقة رمادية، أما إذا كانت

 اإلسالمية والتقميدية عمى حد سواء ويتحدد مصارف فإن ىذا المؤشر يطبق عمى المصارفأما بالنسبة لل
 :4ةوفق المعادلة التالي

                                                           
1 Morten ReistadAasen, Applying altma’sz-score to the financial crisis, An empirical study of financial 
distress on oslo stock exchange, Norwegian school of economics, Bergen, 2011, P14. 
2 Idem, P15. 
3Idem, P16. 
4HatemHatefAbdulkadhimAltaee, IbaaAnisTalo, Mustafa Hasan Adam, Testing the financial stability 
of banks in GCC countries: pre and post financial crisis, International journal of business and social 
research (IJBSR), Volume 3, N0 4, April 2013, P7. 
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Z=(Kt :q+Ut :q)/t :q …….(2) 

 .األصول/(اإلحتياطات+رأس المال)تمثل : Kt :q:حيث
Ut :q : األصول/ متوسط العائد. 
t :q :االنحراف المعياري لمعوائد عمى األصول. 

 المعيار األكثر انتشارا لقياس السالمة المالية لممصرف وىو يرتبط عكسيا مع z-scoreيعتبر مؤشر و
احتماإلعساره، أي احتمال أن تصبح قيمة أصول المصرف أقل من قيمة الديون، وتمثل القيمة المرتفعة لـ 

Z احتمال أدنى لمخاطرة التعثر المالي أي استقرار أكثر والعكس، أما عن مدى مالءمتو لقياس التعثر المالي
لممصارف اإلسالمية فإن لو سمة ىامة تجعل منو مقياسا موضوعيا ألنو يركز عمى مخاطر المصارف في 

، (سواء التجارية، اإلسالمية، أو غيرىا)توظيف أصوليا، أي خطر نفاذ رأس المال واحتياطات المصارف 
عائد مرتفع، أو تمك التي تعتمد استراتيجية /وينطبق ىذا المؤشر عمى المصارف التي تعتمد استراتيجية خطر

 .1(عائد منخفض/خطر)مخاطر منخفضة مقابل عوائد منخفضة 
 قد ال يالئم طبيعة المصارف اإلسالمية ألنيا z-scoreوتجدر اإلشارة إلى أن البعض يرى بأن مؤشر 

تقوم عمى مبدأ تقاسم األرباح والخسائر وبالتالي المخاطر بين المصرف والمستثمرين، مما يجعل القيمة الدفترية 
لرأس المال واالحتياطات تقمل من الصالبة المالية ليذه المصارف، ذلك أن جزءا كبيرا من المطموبات المالية 

لممصارف اإلسالمية تتكون من حسابات االستثمار التي تسمح لممصرف بتحويل الخطر لممستثمر والتقميل من 
إال أن األمر ذاتو في المصارف التقميدية ألنيا ىي األخرى ليا القدرة عمى تحويل المخاطر . خطر اإلعسار

. 2لعمالئيا عن طريق ضبط وتعديل معدالت الفائدة عمى الودائع والقروض

 z-score نموذج االستقرار المالي 2.1

 بعدة متغيرات منيا ما يرتبط بالمصرف في حد cihak et hesseيتأثر مؤشر االستقرار المالي حسب 
. ذاتو ومنيا ما يرتبط بالقطاع المصرفي، ومنيا مالو عالقة بمتغيرات اقتصادية كمية

 lzscore(Logarithm of zscore)وتتمثل المحددات المصرفية في خمسة مؤشرات، مؤشر االستقرار المالي
، نسبة القروض الممنوحة إلى إجمالي l asset (Lorgarithm of total assets)مجموع أصول المصرف 

                                                           
1HeikoHesse, Martin Cihak, Islamic banks and financial stability: An empirical analyse, IMF working 
paper, WP/08/16, January 2008, P7. 
2 Idem, P08. 
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 rca (ratio of creditsاألصول بالنسبة لممصرف التقميدي و نسبة النشاطات التمويمية لممصرف اإلسالمي 
to assets) وكذا نسبة تكاليف التشغيل إلى الدخل ،rci (ratio of cost to income) وتحسب ىذه النسب ،

، ولمسيطرة عمى االختالفات costefficiencyلمتحكم في اختالف حجم المصرف وكفاءتو من حيث التكمفة 
الذي يبين درجة تنوع أنشطة  idv (incomediversity)الواردة في تركيبة الدخل يتم حساب مؤشر تنوع الدخل 

. 1المصارف من األنشطة اإلقراضية التقميدية إلى األنشطة األخرى

، herfindahl(lorgarithm of herfindahl: lhhi) أما محددات القطاع المصرفي فتتمثل في مؤشر 
لدراسة أثر المصارف اإلسالمية عمى المصارف  (share of islamicbanks :shib)مؤشر الحصة السوقية 

وثالثا المتغير . األخرى، والوقوف عمى فرضية أن وجود المصارف اإلسالمية يخفض من االستقرار النظامي
 لوجود المصارف اإلسالمية، islamicbanksdummy :ibd)الوىمي 

لتمييز تأثير نوعية المصرف عمى مؤشر  ( لوجود المصارف التقميدية  cbd:conventionelbanksdummyو
 إذا كان المصرف 0 إذا كان المصرف إسالمي والقيمة 1 يأخذ ىذا المتغير القيمة zscoreاالستقرار المالي 

كما أنو يأخذ إشارة سالبة في معادلة االستقرار المالي إذا كان المصرف اإلسالمي أضعف نسبيا مقارنة .2تقميدي
بالمصرف التقميدي، وتدل عمى أن المصرف اإلسالمي يتجو إلى أن يكون أقل استقرارا مقارنة بالمصرف 

التقميدي، بينما إذا كان المصرف اإلسالمي أقوى نسبيا من المصرف التقميدي نتوقع أن تكون إشارة المتغير 
موجبة في معادلة االستقرار المالي، مما يدل عمى أن المصرف اإلسالمي يتجو ألن يكون  ibd (cbd)الوىمي 

عمى أن  ibd (cbd)أكثر استقرارا مقارنة بالمصرف التقميدي، وبشكل عام تدل اإلشارة السالبة لممتغير الوىمي 
المصارف اإلسالمية تساىم في عدم استقرار النظام المصرفي، وأن إشارتو الموجبة تعكس مساىمة المصارف 
اإلسالمية في استقرار النظام المصرفي، أما عن متغيرات االقتصاد الكمي فتتمثل في معدل نمو الناتج المحمي 

. 3(inflation rate : inf)، نسبة التضخم (grossdomesticproduct: gdp)اإلجمالي 

:  4وبناءا عمى محددات مؤشر االستقرار المالي يكتب نموذج االستقرار المالي عمى النحو التالي

                                                           
1Heiko Hesse, Martin Cihak, Op.Cit, P09. 
2 Idem, P09. 
 

. 10 حسن بلقاسم غسان ، عبد الكرمي أمحد قندوز ، مرجع سابق ، ص 3
4Heiko Hesse, Martin Cihak, Op.Cit, p07. 
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𝑍𝑖𝑗𝑡 = 𝛼 + 𝛽𝐵𝑖𝑗𝑡 −1 + 𝛾𝐼𝑗𝑡 −1 + Σ𝑆𝑆𝑇𝑆 + Σ𝑄𝑆𝑇𝑆𝐼𝑗𝑡 −1 + Σ𝑄𝑆𝐵𝑖𝑗𝑡 −1𝑇𝑆 + ω𝑀𝑗𝑡 −1 +

Σ𝜆𝑗𝐶𝑗 + 𝜀𝑖𝑗𝑡 …… (3) 

: حيث
Zijt : ىو المتغير التابع لممصرفi في البمد j وخالل الفترة t .

Bijt-1 : ،المتغيرات المصرفيةIjt-1 : ،متغيرات القطاع المصرفيTs, TsIjt-1 : نوع المصرف والتفاعل بين نوع
ومجموعة ىذه المتغيرات تمثل  )متغيرات االقتصاد الكمي : Cj,Mjtالمصرف ومتغيرات القطاع المصرفي، 

. t في الفترة i لممتغيرات المستقمة المؤثرة عمى االستقرار المالي لممصرف Tn×kمصفوفة 
𝛼 : ترمز لمتأثير الخاص بكل مصرف عن طريق حصر محددات االستقرار المالي التي ال يمكن حسابيا

بالمتغيرات التفسيرية األخرى وىو بذلك يحسب الخصائص غير المشاىدة عبر المفردات مع ثبات الزمن، كما 
أن ذلك التأثير إما أن يخضع لمنيج التأثيرات الثابتة أو منيج التأثيرات العشوائية وفقا لما يحدده اختبار 

Hausman .
𝛽 ،𝛾،𝑆𝑆 ،𝑄𝑆 ،ω و 𝜆𝑗 : تمثل مصفوفةTn×k لعدد من المتغيرات المستقمة المؤثرة عمى االستقرار المالي في 

.  t وفي الفترة iالمصرف 
𝜀𝑖𝑗𝑡: متجو عاموديTn×1لحدود األخطاء العشوائية غير المشاىدة .
 zscore_conv نموذج االستقرار المالي في المصارف التقميدية 3.1

سنستخدم في سبيل توضيح أثر معدل الفائدة عمى االستقرار المالي في المصارف التقميدية نموذج بانيل يكتب 
: عمى الشكل

𝑧𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒_𝑐𝑜𝑛𝑣𝑖𝑡 = 𝛼 + 𝛽iit + 𝜀𝑖𝑗𝑡 ……..(4) 
 خالل iالمتغير التابع المتمثل في مؤشر االستقرار المالي في المصرف التقميدي : 𝑧𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒_𝑐𝑜𝑛𝑣𝑖𝑡: حيث
 tالفترة

iit : ىو المتغير التفسيري الممثل لمعدل الفائدة المطبق في المصرفi خالل الفترة t .
𝛼 : ترمز لمتأثير الخاص بكل مصرف عن طريق حصر محددات مؤشر االستقرار المالي التي ال يمكن حسابيا

بالمتغيرات التفسيرية األخرى وىو بذلك يحسب الخصائص غير المشاىدة عبر المفردات مع ثبات الزمن، كما 
أن ذلك التأثير إما أن يخضع لمنيج التأثيرات الثابتة أو منيج التأثيرات العشوائية وفقا لما يحدده اختبار 

Hausman .
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𝛽 : تمثل مصفوفةTn×k لممتغيرين المستقمين المؤثرين عمى مؤشر االستقرار المالي في المصرف i وفي الفترة 
t  .

𝜀𝑖𝑡: متجو عاموديTn×1لحدود األخطاء العشوائية غير المشاىدة  .
 zscore_islm نموذج االستقرار المالي في المصارف اإلسالمية 4.1

(5) ......𝑧𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒_𝑖𝑠𝑙𝑚𝑖𝑡 = 𝛼 + 𝛽prrit + 𝜀𝑖𝑗𝑡 
. t خالل الفترة iمؤشر االستقرار المالي في المصرف اإلسالمي : 𝑧𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒_𝑖𝑠𝑙𝑚𝑖𝑡: حيث

prrit : معدل عائد المشاركة المطبق في المصرف اإلسالميi خالل الفترة t .
𝛼 : ترمز لمتأثير الخاص بكل مصرف عن طريق حصر محددات مؤشر االستقرار المالي التي ال يمكن حسابيا

بالمتغيرات التفسيرية األخرى، وىو بذلك يحسب الخصائص غير المشاىدة عبر المفردات مع ثبات الزمن، كما 
أن ذلك التأثير إما أن يخضع لمنيج التأثيرات الثابتة أو منيج التأثيرات العشوائية وفقا لما يحدده اختبار 

Hausman .
𝛽 : تمثل مصفوفةTn×k لممتغيرين المستقمين المؤثرين عمى مؤشر االستقرار المالي في المصرف i وفي الفترة 
t  .

𝜀𝑖𝑡: متجو عاموديTn×1لحدود األخطاء العشوائية غير المشاىدة  .
 في مصارف العينة  z-scoreنتائج مؤشر االستقرار المالي . 2

بغرض قياس مدى تأثر كل من المصارف التقميدية واإلسالمية في عينة الدراسة المختارة باألزمة المالية 
 بإضافة حاصل قسمة مجموع 2 وفق المعادلة رقم z-score قمنا بحساب مؤشر االستقرار المالي 2008لسنة 

رأس المال واالحتياطات عمى إجمالي األصول إلى متوسط العائد عمى األصول، وقسمة النتيجة المحصمة عمى 
 إلى نياية 2007االنحراف المعياري لمعائد عمى األصول، وذلك عمى طول الفترة الزمنية من الربع األول لسنة 

 المبينين لمؤشر االستقرار المالي في 3 و2، فكانت النتائج كما ىي موضحة في الجدولين 2015سنة 
: المصارف التقميدية واإلسالمية عمى التوالي



القياس االقتصادي لدور معدلي الفائدة وعائد المشاركة في االستقرار المالي: الفصل الرابع  
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 في المصارف التقميدية  z-scoreمؤشر االستقرار المالي : 2الجدول رقم 

 من إعداد الباحثين :المصدر
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 بالنسبة لكل المصارف وعمى طول z-scoreيالحظ من خالل الجدول تذبذب مؤشر االستقرار المالي 
، RIAD وSIB ،ANB في كل من 2007فترة الدراسة، مع تسجيمو قيما منخفضة بداية من الربع الرابع لسنة 

 كانعكاس آني لألزمة عمى المصارف التقميدية، كما يبين حسابنا SHB وSAMBA في 2008وخالل سنة 
لمتوسط مؤشر االستقرار المالي بيدف المقارنة بين ىذه المصارف وأي منيا أكثر استقرارا عمى طول فترة 

 والمصرف األىمي RIAD ومصرف الرياضSIBقد أوضح أن كال من المصرف السعودي لالستثمار الدراسة،
 المصرف السعودي اليولندي والمصرف SHB كانت أكثر قوة وأكثر استقرارا، يمييما كل من AUBالمتحد 

.  بدرجة أقل، ثم بقية المصارف األخرىANBالعربي الوطني 

 في المصارف اإلسالمية z-scoreمؤشر االستقرار المالي : 3الجدول رقم 
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من إعداد الباحثين : المصدر

يالحظ من خالل الجدول أن المصارف اإلسالمية قد تأثرت ىي األخرى باألزمة المالية، وذلك بتسجيل 
انخفاض محسوس في مؤشر االستقرار المالي ليا،لكن ىذا االنخفاض لم يكن آنيا كما ىو حال المصارف 

، أي 2009، ووصل إلى أدنى قيمو خالل سنة 2008التقميدية بل سجل في أغمب المصارف في أواخر سنة 
 أما فيما يخص آداء كل مصرف من مصارف العينة خالل فترة الدراسة .بعد تحول األزمة إلى االقتصاد الحقيقي

 كان أقوى مصارف العينة وأكثرىا KHCBفقد أوضح متوسط االستقرار المالي أن المصرف الخميجي التجاري 
.  ثم المصرفين اآلخرينBLD وRJH، متبوعا بمصرفي 162.307استقرارا بمتوسط قدر بـ 

في النوعين من المصارف نالحظ أن ىذا المؤشر z-scoreوبالمقارنة بين متوسط مؤشر االستقرار المالي
قد أخذ قيما مرتفعة في المصارف اإلسالمية أكثر منو في المصارف التقميدية في العينة، مما يوحي بمستوى 
استقرار أكبر في المصارف اإلسالمية ومن ثمة قدرة أكبر ليا عمى مواجية الصدمة خالل فترة األزمة مقارنة 

لكن وبالنظر لوجود متغيرات أخرى تؤثر عمى مؤشر االستقرار فإن ىذه النتيجة قد تكون . بنظيراتيا التقميدية
مبدئية يمكن تأكيدىا أو رفضيا بإدراج المتغيرات المؤثرة عمى مؤشر االستقرار المالي وتقدير نموذج االستقرار 

. z-scoreالمالي 

 z-scoreتقدير نموذج االستقرار المالي . 3

الذي يجمع مؤشر االستقرار المالي z-scoreيتضمن ىذا الجزء من الدراسة مراحل عممية تقدير نموذج 
z-score مصرفا عمى 14 كمتغير تابع بمجموعة من المتغيرات التفسيرية، لعينة من بيانات البانيل متكونة من 

لى غاية الربع األخير من سنة 2007طول فترة دراسة تمتد من الربع األول لسنة  ، حيث تتمثل 2015 وا 
الخطوات في دراسة استقرارية السالسل الزمنية والمقطعية لمتغيرات النموذج والتأكد من خموىا من جذر الوحدة، 
الذي قد يكون لو أثر عمى نتائج تقدير النموذج، باإلضافة إلى استخدام العالقات طويمة المدى التي يمكن أن 

 لمتغيرات النموذج عمى Pedroniتربط متغيرات من خالل دراسة عالقات التكامل المتزامن الخاصة باختبار 
المدى الطويل، ثم إجراء اختبار التجانس بيدف التأكد مما إذا كان النموذج النظري المدروس متطابق بالنسبة 

وفي األخير نقوم بتقدير نموذج . لكل المصارف أو خالفا لذلك ما إذا كانت ىناك ميزة خاصة بكل مصرف
لكن قبل كل ذلك نقوم بتقديم اختبارات تعتبر ميمة وليا أولوية إلثبات صحة . البانيل مع عرض وتفسير النتائج

. نموذج الدراسة والمتمثمة في اختبارات اإلحصاء الوصفي واالرتباط بين المتغيرات التفسيرية

 اإلحصاء الوصفي واالرتباط بين المتغيرات : 1.3
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في البداية البد من القيام بإجراء مجموعة من االختبارات اإلحصائية عمى المتغيرات الممثمة في 
وفحص مصفوفة االرتباط بينيا بتحديد أزواج االرتباط الممكنة بين المتغيرات، لمتأكد من خمو النموذج النموذج،

 تحصمنا eviews8من المشاكل التي يمكن أن تحدث عند تقدير نموذج بيانات البانيل، وباالعتماد عمى برنامج 
: المواليعمى النتائج المبينة في 

 اإلحصاء الوصفي لممتغيرات التفسيرية : 4الجدول رقم 

 Std.Dev Minimum Maximum Median Mean Observations  
 100.947 3.4000 1051.97 21.005 38.997 204 lzscore 
 78261.22 107.376 327070.3 61698.66 87603.32 504 Laset 
 0.101 0.053 0.8822 0.6003 0.585 504 Rca 
 14.601 -245.133 151.824 0.819 1.802 504 Rci 

0.1624 -0.516 0.978 0.362 0.394 504 Idv 
0.4796 0.000 1.000 0.000 0.357 504 dv 
0.0519 0.0002 0.307 0.0700 0.065 504 shib 

246.5108 87.536 849.684 661.923 568.366 504 lhhi 
2.810 -6.386 10.6000 3.5 3.761 504 inf 

 2.802 -1.30 13.53 3.55 3.917 504 gdp 

 eviews 8من إعداد الباحثين باستخدام برنامج : المصدر
، Lzscore كانت كبيرة بالنسبة لكل من Std.Devنالحظ من خالل الجدول أن قيم االنحراف المعياري 

Lasetو Lhhiمما يعني ابتعاد القيم في السمسمة عن متوسطيا، وىو ما يوحي بعدم استقرارية ىذه السالسل  .
وسنقوم . أما بالنسبة لبقية السالسل األخرى فقد كان االنحراف المعياري ليا صغيرا ما قد يعكس استقراريتيا

 .بالتأكد من ذلك عند إجرائنا الختبارات استقرارية السالسل الزمنية والمقطعية
 االرتباط بين المتغيرات: 5الجدول رقم 

gdp Inf lhhi shib dv idv rci rca laset lzscore  
         1.000 lzscore 
        1.000 -0.186 Laset 
       1.000 0.366 -0.038 Rca 
      1.000 0.049 -0.051 0.131 Rci 
     1.000 -0.013 -0.141 -0.327 0.014 Idv 
    1.000 -0.004 0.067 -0.038 -0.283 0.232 dv 
   1.000 -0.393 -0.400 -0.060 0.257 0.725 -0.208 shib 
  1.000 0.352 -0.179 -0.353 0.068 0.475 0.551 -0.078 lhhi 
 1.000 0.659 0.202 -0.098 -0.250 0.027 0.301 0.225 -0.068 inf 
1.000 -0.044 0.0815 0.020 -0.030 -0.063 -0.0006 -0.001 0.078 -0.100 gdp 
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 eviews 8من إعداد الباحثين باستخدام برنامج : المصدر
: من خالل الجدول نالحظ بأن مصفوفة االرتباط بين المتغيرات التفسيرية تبين النتائج التالية

ومؤشر Lasetوجود عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بين متغيرين ىما مؤشر إجمالي األصول  -
 0.725، بحيث قدر معامل االرتباط بينيما بـ shibالحصة السوقية 

 ومؤشر Lasetوجود عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بين متغيرين ىما مؤشر إجمالي األصول  -
 0.551، بحيث قدر معامل االرتباط بينيما بـ lhhiالحصة التنافسية 

، inf ومعدل التضخم lhhiجود عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بين متغيرين ىما مؤشر التنافسية و -
 0.659بحيث قدر معامل االرتباط بينيما بـ 

معامل ) rciيرتبط إيجابا بكل من نسبة التكاليف إلى الدخل  (lzscore)مؤشر االستقرار المالي  -
 . dv (0.232)والمتغير الصوري  idv (0.014)، مؤشر تنوع الدخل (0.131االرتباط 

-) laset يرتبط عكسيا مع مؤشر إجمالي األصول lzscoreالمتغير التابع مؤشر االستقرار المالي -
-) rca، نسبة القروض الممنوحة إلى إجمالي األصول أو نسبة النشاطات التمويمية (0.186
، معدل lhhi (-0.078)، مؤشر التنافسية shib (-0.208)، مؤشر الحصة السوقية (0.038
عمى 0.1000- و0.068-معامالت االرتباط) gdp ومعدل نمو الناتج المحمي اإلجماليinfالتضخم 
 . (التوالي

 دراسة االستقرارية وعالقات التكامل المتزامن لبيانات بانيل 2.3
يقتضي تقدير نموذج بانياللبانيل أوال دراسة استقرارية السالسل الزمنية والمقطعية لمختمف متغيرات 
النموذج الخاص بالدراسة، ذلك أن وجود جذر الوحدة في المعطيات يمكن أن تكون لو نتائج عمى المستوى 
اإلحصائي، وبعدىا دراسة استقرارية البواقي وتحديد العالقات طويمة األجل واختبار التكامل المتزامن بين 
المتغيرات المتكاممة من نفس الدرجة إن وجدت،بحيث يتم ذلك باستخدام االختبارات المطورة لجذر الوحدة 

. والتكامل المتزامن السابق عرضيا
ونعتمد لدراسة استقرارية السالسل الزمنية والمقطعية لممتغيرات محل الدراسة والكشف عن خصائصيا عمى 

، Lin et Levin (LLC) ،Im,Pesarm and Shin (IPS)مجموعة اختبارات الجيل األول، ممثمة في اختبار
ADF Fisher ،PP Fisher (كل ىذه االختبارات مجموعة في اختبارSummary) إضافة إلى اختبارHadri .

 تم التوصل إلى النتائج Eviews 8وبتطبيق ىذه االختبارات عمى كل متغير عمى حدة باستخدام برنامج 
 وأن عدد التأخرات قد %5مع العمم أن االختبارات تم إجراؤىا عند مستوى معنوية .الموضحة في الجدول الموالي

 .schwarzتم اختيارىا وفق معيار 
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نتائج اختبارات استقرارية السالسل الزمنية والمقطعية : 6الجدول رقم 
 المتغير االختبار المستوى مرشح الفروق األولى المتغير االختبار المستوى مرشحالفروق األولى

p-value statistic p-value statistic p-value statistic p-value Statistic 
- - 0.0001 -3.77104 LLC  

Shib 
 
 

- - 0.4993 -0.00176 LLC  
 

Lzscore 
- - 0.0000 -4.97410 IPS - - 0.0039 -2.65652 IPS 
- - 0.0000 88.9707 AD Fisher - - 0.0090 48.6873 AD Fisher 
- - 0.0000 92.4618 PP Fisher - - 0.0477 41.5562 PP Fisher 
- - 0.0000 5.31765 Hadri - - 0.0000 4.82352 Hadri 
- - 0.0023 -2.83176 LLC  

 
Lhhi 

- - 0.0642 -1.52017 LLC  
 
Laset 

 

- - 0.0069 -2.46330 IPS - - 0.0150 -2.16922 IPS 
- - 0.0422 42.1222 AD Fisher - - 0.0010 56.9261 AD Fisher 
- - 0.1387 36.1557 PP Fisher - - 0.0087 48.8143 PP Fisher 
- - 0.0009 3.13365 Hadri - - 0.0000 5.37893 Hadri 
- - 0.0000 -10.3165 LLC  

 
Inf 

 
 

- - 0.0000 -5.13598 LLC  
 
rca 
 

- - 0.0000 -13.3608 IPS - - 0.0000 -7.02269 IPS 
- - 0.0000 207.776 AD Fisher - - 0.0000 107.172 AD Fisher 
- - 0.0077 49.3191 PP Fisher - - 0.0000 132.328 PP Fisher 
- - 0.1060 1.24818 Hadri - - 0.0000 9.01374 Hadri 
- - 0.0000 -4.36896 LLC  

 
gdp 

- - 0.0000 -13.0226 LLC  
 

rci 
- - 0.0435 -1.71147 IPS - - 0.0000 -11.9942 IPS 

0.0000 417.377 0.2050 33.8757 AD Fisher - - 0.0000 174.435 AD Fisher 
0.0000 1276.95 0.2354 33.0089 PP Fisher - - 0.0000 181.322 PP Fisher 
0.0000 9.89379 0.0000 5.27236 Hadri - - 0.0690 1.48338 Hadri 

 - - 0.0000 -10.3542 LLC  
 
idv 

- - 0.0000 -7.80643 IPS 
- - 0.0000 139.530 AD Fisher 
- - 0.0000 165.097 PP Fisher 
- - 0.0001 3.61959 Hadri 

 Eviews 8من إعداد الباحثين استنادا إلى نتائج برنامج : المصدر
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 LLC ،IPS، ADFفي كل من اختبار H0ونذكر فقط قبل قراءة نتائج الجدول وتحميميا بأن الفرضية العدمية 
Fisher ،PP Fisher ىي أن السمسة ليا جذر وحدة، وبالتالي فيي غير مستقرة مقابل الفرضية البديمة H1 القائمة بأن

 فإن فرضية العدم تقول بعدم Hadriأما بالنسبة الختبار . السمسة الزمنية ليس ليا جذر وحدة وبالتالي فيي مستقرة
وجود جذر وحدة في السمسمة الزمنية والمقطعية وبالتالي فيي غير مستقرة، مقابل الفرضية البديمة القائمة بأن السمسمة 

عمى أن يتم اتخاذ قرار قبول أو رفض الفرضية العدمية أو البديمة بناء عمى . بيا جذر وحدة ومن ثمة فيي غير مستقرة
:  وذلك عمى النحو التاليp-valueقيمة 

 .والعكسH1ونقبل H0 نرفض %5 أقّل من p-valueفي المستوى وفي جميع االختبارات إذا كان - 
، p-value =0.000إذا كانتH0ونرفض H1 نقبل Summaryفي مرشح الفروق األولى وفي اختبارات - 

. %5 أكبر من p-valueإذا كانت H1 ونرفض H0 فإننا نقبل Hadriأما في اختبار 
: وبناء عمى ذلك نالحظ من خالل الجدول ما يمي.مع األخذ بنتيجة أغمب االختبارات

فإن ثالث اختبارات سجمتيا استقراريتيا في المستوى وىي z-scoreبالنسبة لمسمسمة الزمنية والمقطعية لمتغير -
IPS ، PP Fisher وADF Fisher إذ كانت،p-value مما يعني قبول الفرضية ،%5 أقل من H0 القائمة

 .بوجود جذر وحدة ومن ثمة فيي مستقرة
، والتي inf و Laset ،rca ،rci ،idv ،shib ،lhhiكذلك األمر بالنسبة لمسالسل الزمنية والمقطعية لممتغيرات  -

متكاممة من الدرجة lzscoreسجمت أغمب االختبارات استقراريتيا في المستوى، مما يعني أنيا والمتغير التابع 
. صفر

 ADF Fisher ،PP Fisher فقد أثبت اختبارات gdpبالنسبة لمسمسمة الزمنية والمقطعية لممتغيرات  -
 في االختبارين األولين وأقل %5سجمت قيمة أكبر من p-valueعدم استقراريتيا في المستوى ألن Hadriو

، مما يعني وجود جذر وحدة في السمسمة الزمنية والمقطعية، ومن ثمة فيي Hadri في اختبار %5من 
 ADF مساوية لمصفر في كل من p-valueغير مستقرة، لتستقر بعد إجراء مرشح الفروق حيث كانت 

Fisher ،PP Fisher. 
 Hsiao (1986) اختبارات التجانس لـ 3.3

، (T=36) مشاىدة T و(N=14) مفردة Nنجري اختبار التجانس لمعرفة مدى تجانس معممات نموذج بانيل ذو 
وفي سبيل . وتحديد النموذج األمثل لمتقدير بين نموذج االنحدار التجميعي ونموذج اآلثار الفردية الثابتة أو العشوائية

𝐻0ذلك نقوم باختبار فرضية التجانس التام القائمة بتطابق المعامالت والثوابت
1: 𝑎0𝑖 = 𝑎0, 𝑎 = 𝑎𝑖

 باستخدام ،
 مستقمة ℰ𝑖𝑡إحصائية فيشر التي تأخذ في ظل ىذه الفرضية الصيغة التالية مع افتراض أن حدود األخطاء العشوائية 

𝜃𝑢وموزعة توزيعا طبيعيا، بمتوسط معدوم وتباين 
، وأن معممات النموذج ثابتة عبر الزمن ويمكن أن تختمف في البعد ²

: الفردي
F1 =

(SCR 𝐶1−SCR )/(N−1)(k+1)

𝑆𝐶𝑅/(𝑁×𝑇−𝑁 𝐾+1 )
𝐻0مجموع مربعات بواقي النموذج المقيد تحت الفرضية : SCR𝐶1حيث 

1 𝑦𝑖𝑡 =

a0 + a΄𝑥𝑖𝑡 + ℰ𝑖𝑡 ، وتوزيع فيشر يكون (OLS)الذي سنعمل عمى تقديره بطريقة المربعات الصغرى العادية .  
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 وN=14 ،T=36حيث .  مجموع المعامالت المقدرة(K+1) العدد اإلجمالي لممشاىدات ضرب (N×T)بدرجة حرية 
K=9  .

𝑆𝐶𝑅 : مجموع مربعات بواقي النموذج غير المقيد وتساوي مجموعN مجموع البواقي المربعة لمنموذج المقدر عمى 
. المعادالت الفردية

 𝑁 مع درجة حرية Fisherىذه اإلحصائية تتبع توزيع  × 𝑇 − 𝑁 𝑘 + 1 و 𝑁 − 1 (𝑘 + 1) 
0وتكون نتيجة االختبار بقبول الفرضية 

𝐻0ىي الحصول عمى نموذج متجانس كميا، أما إذا تم رفض الفرضية 1
 فإننا 1

𝐻0ننتقل إلى اختبار الفرضية 
 .a’i لمتأكد مما إذا كان عدم التجانس الكمي مصدره المعامالت 2

 eviewsومن خالل نتائج تقدير النموذج األول المقيد وفق طريقة المربعات الصغرى العادية باستخدام برنامج 
SCR𝐶1، حصمنا عمى4من الممحق رقم " أ" الموضحة في الجدول 8 = 4600187 .

 الممثمة لمجموع مربعات بواقي النموذج غير المقيد تساوي مجموع 𝑆𝐶𝑅أما بالنسبة لمنموذج غير المقيد فإن 
SCR مجموع مربعات بواقي النموذج المقيد عمى المعادالت الفردية بمعنى 14 =  𝑆𝐶𝑖

𝑛
𝑖=1 أي أننا نقدر مجموع ،

. 4من الممحق رقم" ب"مربعات البواقي لكل مفردة ثم نجمع مجموع مربعات البواقي كما ىو موضح في الجدول 
𝑆𝐶𝑅ووصمنا إلى أن  = 2509681.18 

 
 
 

𝐹( 𝐾+1  𝑁−1 ,𝑁𝑇−𝑁 𝐾+1 )الجدولية Fأكبر منF1وبما أن قيمة 
0.05 = 𝐹(130,364)

0.05 = 𝐻0، فإننا نرفض 1.52
1 ،

𝑎𝑖وننتقل إلى اختبار التجانس لممعامل 
بحيث  :𝐻0

2: 𝑎 = 𝑎𝑖
 

F2:  وتحسب إحصائية فيشر في ىذه المرحمة وفق العالقة =
(SCR 𝐶2−SCR )/(N−1)k

𝑆𝐶𝑅/(𝑁×𝑇−𝑁 𝐾+1 )
مجموع : SCR𝐶2حيث 

𝐻0مربعات البواقي لمنموذج المقيد تحت الفرضية 
، والتي تم حسابيا من خالل تقدير نموذج اآلثار الفردية الثابتة 2

.  4من الممحق رقم " جـ"الموضح في الجدول 
 
 

𝐹( 𝑁−1 𝐾,𝑁𝑇−𝑁 𝐾+1 )الجدولية Fأكبر منF2وبما أن قيمة 
0.05 = 𝐹(117,364)

0.05 = 0، فإننا نقبل 1.16
، وننتقل إلى 2

𝐻0اختبار الفرضية الثالثة 
𝐻0:بحيث𝑎0𝑖 القائمة بتجانس الحد الثابت 3

3: 𝑎0𝑖 = 𝑎0 والتي تعطى فييا إحصائية فيشر ،
F3: بالعالقة = (

SCR 𝐶1−SCR 𝐶2

N−1
)/(

SCR 𝐶2

𝑁× 𝑇−1 −𝐾
) 

 
( 𝐹(𝑁−1,𝑁𝑇−𝑁 𝑇−1)−𝐾الجدولية Fوىي أكبر من

0.05 = 𝐹(13,481)
0.05 = 𝐻0 وبالتالي يتم رفض 1.69

 وعمى ىذا 3
𝑦𝑖𝑡:  نموذج اآلثار الفرديةاألساس فإن النموذج المستخدم في الدراسة يأخذ شكل = a0𝑖 + a′𝑥𝑖𝑡 + ℰ𝑖𝑡 

SCRC1=4600187 

SCR=2509681.18 
F1=2.33 

SCRC2=3916677 

SCR=2509681.18 
F2=1.74 

SCRC2=3916677 

SCRC1=4600187 

 

F3=6.45 
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ويمكن تمخيص النتائج السابقة في الجدول والذي يقدر إما وفقا لنموذج اآلثار الثابتة أو نموذج اآلثار العشوائية، 
:  الموالي

 نتائج اختبارات التجانس : 7الجدول رقم 

 
 Eviews 8من إعداد الباحثين استنادا إلى نتائج برنامج : المصدر

 z-score نتائج تقدير نموذج االستقرار المالي 4.3
 والتوصل إلى النتائج التي يمكن من خالليا تفسير طبيعة z-scoreبيدف تقدير نموذج االستقرار المالي 

 ومجموع المتغيرات التفسيرية لو، اعتمدنا نماذج التقدير الخاصة ببيانات  z-scoreالعالقة الموجودة بين المتغير التابع
 Fixedeffects، نموذج اآلثار الثابتةPooledregression modelنموذج االنحدار التجميعي : البانيل وىي ثالث

model ونموذج اآلثار العشوائية Rendomeffects model وباستخدام برنامج ،Eviews 8 وصمنا إلى النتائج 
 :الموضحة في الجدول الموالي

 بالنماذج الثالث z-scoreتقدير معممات نموذج : 8الجدول رقم 
 z-scoreاملتغري التابع

 Q1(2007)-Q4(2015)    T=36N=14الفرتة 
 منوذج اآلثار العشوائية منوذج اآلثار الثابتة منوذج االحندار التجميعي املتغريات التفسريية

C (2.762531)87.91839 -202.5419 (-2.952632) -40.10152 (-0.967582) 

Laset -0.000115 (-1.111467) 0.000149 (0.666584) -0.000209 (-1.510100) 
rca 12.40544 (0.237953) 224.7281 (3.604625) 151.6197 (2.630009) 
rci 0.781925(2.556682) 0.963675 (3.360055) 0.923509 (3.230391) 
idv -55.08170 (-1.760074) 22.68472 (0.609081) 15.26758 (0.435066) 
shib -337.9283 (-2.386052) -567.6261 (-1.235162) -247.8470 (-1.022937) 
lhhi 0.011488 (0.353405) 0.253259(2.813119) 0.055207 (1.191326) 
inf -2.687825 (-1.149938) -5.457638 (-2.295139) -3.695328 (-1.626915) 
gdp -1.319247 (-0.631601) -1.851705 (-0.954013) -1.368224 (-0.708373) 

Nombre d’observation 490 490 490 
R-squared 0.068735 0.226920 0.053019 

AdjustedR-squared 0.053246 0.192230 0.037269 
Prob(F-statistic) 0.000033 0.00000 0.000909 
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 t (t-statistic)القيم اليت بني قوسني متثل قيمة اإلحصائية
 Eviews 8من إعداد الباحثين استنادا إلى نتائج التقدير باستخدام برنامج : المصدر

البد من معرفة طبيعة ىذا األثر من ، Hsiaoبعد األخذ بنموذج اآلثار الفردية حسب نتائج اختبار التجانس لـ 
نموذج مركبات الخطأ الذي ) فيما إذا كانت تتبع أثرا عشوائيا 𝑎𝑖خالل التعرف عمى نوع التأثيرات المستخدمة لممعممة 

 ضمن مجموعة 𝑎𝑖نموذج اآلثار الثابتة الذي يعتبر )أو تحديدي  ( ضمن عنصر الخطأ العشوائي المركب𝑎𝑖يعتبر 
، وتخص الفرضيات التي يتم اختبارىا Hausmanويتم ذلك بتطبيق اختبار . (من الحدود الثابتة الخاصة بكل وحدة

 : االرتباط بين التأثيرات الفردية والتغيرات التفسيرية
𝐻0: 𝐸(𝑖 ⁄ 𝑋𝑖)  =  نموذج اآلثار الثابتة ىو المالئم لعممية التقدير، وىنا نعتمد طريقة المربعات الصغرى 0 

. GLSالمعممة 
𝐻1: 𝐸(𝑖 ⁄ 𝑋𝑖)  ≠  نموذج اآلثار الثابتة ىو المالئم لعممية التقدير، وىنا نعتمد طريقة المربعات الصغرى  0 

.  OLSالعادية
، فإن كانت القيمة المحسوبة K (K=9) مع درجة حرية ²χ تحت فرضية العدم توزيع Hوتتبع إحصائية االختبار 

يتم رفض فرضية العدم ويكون نموذج اآلثار الثابتة  (06الجدول في الممحق رقم )لإلحصائية أكبر من القيمة الجدولية 
. Hausmanوالجدول الموالي يبين نتائج اختبار . ىو المالئم لعممية التقدير والعكس

 Hausmanنتائج اختبار : 09الجدول رقم 
p.value Chi-sqstatistic Test summary 
1.0000 0.00000 Cross section random 

 Eviews 8من إعداد الباحثين استنادا إلى برنامج : المصدر
 المحسوبة كانت أقل من القيمة الجدولية ليا عند درجة Chi-squaredنالحظ من خالل الجدول أن قيمة اإلحصائية 

وبالتالي فإننا نقبل الفرضية العدمية القائمة بأن نموذج اآلثار العشوائية ىو المالئم لعممية  K=9 (16.919)حرية 
، والنتائج موضحة GLS بطريقة المربعات الصغرى المعممة z-scoreلذلك سنقوم بتقدير معممات النموذج . التقدير

 .الجدول الموالي
 z-scoreنتائج تقدير معممات نموذج االستقرار المالي : 10الجدول رقم 

 lzscoreمؤشر االستقرار المالي : المتغير التابع
 Q1(2007)-Q4(2015)    T=36N=14الفرتة 

 نموذج اآلثار العشوائية المتغيرات التفسيرية

coef t-statistic prob 
C -19.47092 -0.515972 0.6061 

Laset -0.000197 -1.638242 0.1020 
rca 100.5742 1.835874 0.0670 
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rci 0.862441 3.026170 0.0026 
idv 4.987803 0.148325 0.8821 
dv 35.69182 2.24666 0.0251 

shib -112.1714 -0.568900 0.5697 
Lhhi 0.036983 0.967270 0.3339 
inf -3.372213 -1.512665 0.1310 

gdp -1.332271 -0.690156 0.4904 
Number of observati 490 

r-squared 0.060783 
Adjusted r-squared 0.043173 

Prob (F statistic) 0.000387 
 Sabb -0.146166 

Sib -2.312071 
Bsf -0.716845 

Anb -1.938571 
Riad 10.89788 

Samba 16.47680 
Shb -12.58542 
Aub 3.084962 
Bbk -12.76057 
Baj 12.83001 
Bld -26.50927 
Rjh -17.63386 
khcb 68.09137 
Bisb -36.77825 

 Eviews 8من إعداد الباحثين باالعتماد عمى نتائج برنامج : المصدر
نالحظ من خالل النتائج المبينة في الجدول أن القدرة التفسيرية لمنموذج ضعيفة نسبيا، ذلك أن معامل التحديد قد 

، إال أنو ال يمكن الحكم عمى قوة العالقة بين المتغير التابع والمتغيرات التفسيرية في 0.06أخذ قيمة منخفضة قدرت بـ 
. ضوء قيمة معامل التحديد لوحده، ألن ىذا االنخفاض قد يشير إلى وجود متغيرات تفسيرية لم يتم إدراجيا في النموذج

أما فيما . 3870.000 والمقدرة بـ probF-statisticثم إن ىذا النموذج معنوي بالنظر لقيمة احتمال اإلحصائية 
كانت معنوية ومن ثمة كان ليا تأثير عمى المتغير التابع dv وrciيتعمق بمعنوية معممات المتغيرات فإن معممة كل من 

 والتي تساوي 10 الجدولية عند درجة حرية t أكبر من 2.24666 و3.026170 كانت عمى التوالي t-statisticألن 
أما بقية المتغيرات األخرى . zscore، وىذا ما يجعل منيا متغيرات ىامة في تفسير نموذج االستقرار المالي 2.228
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وعموما يمكن التعبير عن النتائج كما . فمم تكن ذات معنوية وبالتالي يمكن اعتبارىا أقل أىمية في تفسير المتغير التابع
: يمي

 غير معنوي وذو إشارة سالبة، أي أن ىناك عالقة عكسية بين كل من إجمالي األصول ومستوى Lasetالمتغير  -
 تعكس تأثير سمبي طفيف 0.000197-االستقرار المالي في مصارف العينة، إال أن القيمة التي سجميا والمقدرة بـ 

جدا يمكن تفسيره بأن الزيادة في إجمالي أصول المصرف قد ترجع إلى التوسع في حجم اإلقراض المصحوب 
 .بارتفاع مخاطر عدم السداد ومن ثمة انخفاض مستوى االستقرار المالي

 والمتمثل في نسبة القروض الممنوحة إلى إجمالي األصول في المصارف التقميدية ونسبة rcaبالنسبة لممتغير  -
النشاطات التمويمية في المصارف اإلسالمية فقد كان ىو اآلخر غير معنوي، وقد أخذ قيمة موجبة مرتفعة نوعا ما 

، مما يوحي بمساىمتو الكبيرة في تحسين االستقرار المالي، وىذا األمر مخالف لألدبيات 100.5742وصمت إلى 
المالية الشائع فييا بأن زيادة نسبة القروض الممنوحة لمعمالء يزيد من احتمال تعرض المصرف لخطر عدم القدرة 
عمى السداد مما يؤدي إلى انخفاض مستوى استقراره، إال أن ىذا األمر يمكن أن نبرره إما بأن تكون ىذه القروض 
الممنوحة موجية لمقترضين ذوو مالءة مالية وقدرة عمى الوفاء بالتزاماتيم في آجال استحقاقيا إذا ما كانت ىذه 

النسبة في المصارف التقميدية أكبر منيا في اإلسالمية، أو أن تكون راجعة لطبيعة األنشطة التمويمية في المصارف 
اإلسالمية القائمة عمى المشاركة في األرباح والخسائر ومن ثمة عمى مخاطر أقل إذا ما كانت ىذه النسبة أكبر في 

 .المصارف اإلسالمية
شارتيا موجبة، ما يوحي بوجود عالقة طردية بين rciبالنسبة لـ  -  نسبة التكاليف إلى الدخل فقد كانت معنوية وا 

 . ونسبة التكاليف إلى الدخلz-scoreمستوى االستقرار المالي 
يجابي، مما يدل عمى عالقة طردية بين مؤشر تنوع الدخل idvبالنسبة لمؤشر تنوع الدخل  -  فيو كذلك غير معنوي وا 

ومستوى االستقرار المالي، فزيادة تنوع الدخل الذي قد ينتج عن استراتيجيات التنويع التي تنتيجيا المصارف مما 
 4.98وتدل القيمة الموجبة المسجمة ىنا والمقدرة بـ . يقمل من تمركز الخطر ومن ثمة يرفع مستوى االستقرار المالي

 .عمى المساىمة االيجابية ليذا المؤشر في االستقرار المالي لمصارف العينة
بالنسبة لممتغير الوىمي الذي تم أخذه لمعرفة ما إذا كانت المصارف اإلسالمية أكثر استقرارا من نظيراتيا التقميدية  -

 مما يدل عمى أن المصارف اإلسالمية 35.691أم العكس، فنجد أنو معنوي، ذو إشارة موجبة وصمت قيمتو إلى 
وىذا ما يمكن أن نستند إليو . كانت أقوى نسبيا مقارنة بالمصارف التقميدية، وتتجو إلى أن تكون أكثر استقرارا منيا

إال أن . في تفسيرنا لمنتائج المتوصل إلييا عند حساب مؤشر االستقرار المالي في المرحمة األولى من ىذه الدراسة
ىذا االستقرار الذي أبدتو المصارف اإلسالمية مقارنة بالمصارف التقميدية ال يرشحيا لتحسين مستوى االستقرار 

، 112.17-المالي ككل، بالنظر لما سجمو مؤشر الحصة السوقية لممصارف اإلسالمية من قيمة سالبة وصمت إلى
مما يدل عمى ضعف معدل نمو التمويالت التي تقدميا ىذه المصارف ومن ثمة ضعف مساىمتيا في االستقرار 

 .المالي الكمي
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 كان غير معنوي وموجب، مما يدل عمى عالقة طردية بين زيادة المنافسة ومستوى lhhiبالنسبة لمؤشر التنافسية  -
االستقرار المالي، فكمما زادت درجة المنافسة ازداد مستوى االستقرار المالي، إال أن القيمة المسجمة ليذا المؤشر ىنا 

 .مما يدل عمى ضعف المنافسة في كال البمدين (0.036)كانت ضعيفة 
أما عن المتغيرات االقتصادية الكمية فقد كان مؤشر التضخم معنويا وسالبا، مما يعكس عالقة عكسية بين معدل  -

 (3.372-)التضخم ومستوى االستقرار المالي في المصارف، وقد سجل ىذا المؤشر ىنا قيمة سالبة وصمت إلى 
مما يوضح أثر التضخم المرتفع عمى استقرار مصارف العينة، وىذا ما يؤكد أىمية السياسة االقتصادية والمالية 

أما عن معدل نمو الناتج المحمي اإلجمالي فقد كان . لمحكومة في دعم االستقرار المالي من خالل معالجة التضخم
غير معنوي وسالب مما يعني أن معدل نمو الناتج المحمي اإلجمالي في دول العينة لم يكن بالمستوى المطموب 

 . لمتأثير اإليجابي عمى مستوى االستقرار المالي
عالقة معدلي الفائدة وعائد المشاركة باالستقرار المالي في المصارف التقميدية واإلسالمية : ثانيا

خالل ىذه المرحمة من البحث وبيدف معرفة ما إذا كان االستقرار المسجل في المصارف اإلسالمية خالل فترة 
 يرجع إلى آلية المشاركة التي تقوم عمييا ىذه المصارف، ومن ثمة إلى المتغير النقدي 2008األزمة المالية لسنة 

وما إذا كان عدم االستقرار الذي سجمتو . المعبر عن صيغ التمويل بالمشاركة ممثال في معدل عائد المشاركة
سنقوم بتقدير نموذج بانيل الذي يربط مؤشر االستقرار . المصارف التقميدية خالل الفترة ذاتيا يرجع إلى معدل الفائدة

 prr، ونموذج بانيل الذي يربط معدل عائد المشاركة i بمعدل الفائدة zscore_convالمالي في المصارف التقميدية 
 .zscore_islmبمؤشر االستقرار المالي في المصارف اإلسالمية 

عالقة معدل الفائدة باالستقرار المالي في المصارف التقميدية  . 1
بيدف تحديد أثر معدل الفائدة عمى االستقرار المالي في المصارف التقميدية نقوم بتقدير نموذج 

 في المصارف التقميدية كمتغير تابع لمعدل z-scoreالذي يجمع مؤشر االستقرار المالي (zscore_conv)بانيل
ونتبع في سبيل ذلك اإلجراءات ذاتيا المتبعة في .  مصارف9، عمى عينة المصارف التقميدية المكونة من iالفائدة 

 Pedroniعالقات التكامل المتزامن من خالل اختبار ات االستقرارية، فالمرحمة السابقة من الدراسة بدءا باختبار
.  لمتغيرات النموذج عمى المدى الطويل، وصوال إلى اختبار التجانس ثم تقدير نموذج البانيل مع عرض وتفسير النتائج

تقتضي عممية تقدير العالقة بين مؤشر االستقرار المالي في المصارف التقميدية كمتغير :  اختبارات االستقرارية1.1
تابع ومعدل الفائدة كمتغير مفسر، أوال دراسة استقرارية السالسل الزمنية والمقطعية لممتغيرين واختبار وجود أو عدم 

، LLCاختباروجود جذر الوحدة ليا، في سبيل ذلك نعتمد اختبارات االستقرارية ذاتيا التي تم اعتمادىا سابقا، ممثمة في 
IPS ،ADF Fisher ،PP FisherوHadriوالنتائج موضحة في الجدول الموالي : 

 iوlzscore_convنتائج اختبارات جذر الوحدة لسمسمتي: 11الجدولرقم 

Hadri PP Fisher ADF Fisher IPS LLC  
0.000 4.4903 0.0081 35.540 0.0097 34.92 0.004 -2.651 0.008 -2.375 Lzscore_conv 
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0.0000 7.3013 0.000 83.5319 0.000 91.937 0.000 -7.702 0.000 -9.276 I 

 Eviews 8من إعداد الطالبة باستخدام برنامج : المصدر

 بالنسبة لكال %5 في االختبارات األربعة األولى كانت أقل من p.valueنالحظ من خالل الجدول أن قيم 
السمسمتين مما يعني رفض الفرضية العدمية بوجود جذر وحدة في السمسة وقبول الفرضية البديمة القائمة بعدم وجود 

وبذلك فإننا ننتقل . جذر وحدة، ومن ثمة فالسمسمتان مستقرتان في المستوى والمتغيران متكامالن من الدرجة صفر
. Hsiaoمباشرة الختبار التجانس لـ 

نسعى من خالل اختبار التجانس إلى تحديد أي من نماذج التقدير الثالث لبانيل مالئم : اختبار التجانس 2.1
 بمعدل الفائدة Lzscore_convلتقدير النموذج المحدد لعالقة مؤشر االستقرار المالي في المصارف التقميدية 

i .فرضية التجانس التام القائمة بتطابق المعامالت والثوابت . وذلك باختبار الفرضيات الثالث𝐻0
1: 𝑎0𝑖 =

𝑎0, 𝑎 = 𝑎𝑖
 فرضية تجانس المعامالت ،𝐻0

2: 𝑎 = 𝑎𝑖
 التي يتم اختبارىا بإحصائية فيشر F2 وفرضية

𝐻0تجانس الحد الثابت 
3: 𝑎0𝑖 = 𝑎0وذلك عمى النحو التالي  : 

𝐻0نقوم باختبار فرضية التجانس التام القائمة بتطابق المعامالت والثوابت -
1: 𝑎0𝑖 = 𝑎0, 𝑎 = 𝑎𝑖

 باستخدام ،
F1إحصائية فيشر التي تحسب وفق الصيغة =

(SCR 𝐶1−SCR )/(N−1)(k+1)

𝑆𝐶𝑅/(𝑁×𝑇−𝑁 𝐾+1 )
: ، حيث

SCR𝐶1 : مجموع مربعات بواقي النموذج المقيد تحت الفرضية𝐻0
1 𝑦𝑖𝑡 = a0 + a΄𝑥𝑖𝑡 + ℰ𝑖𝑡  .

𝑆𝐶𝑅 :مجموع مربعات بواقي النموذج غير المقيد .
 Eviewsومن خالل نتائج تقدير النموذج األول المقيد وفق طريقة المربعات الصغرى العادية باستخدام برنامج 

من الممحق " ب"، ونتائج تقدير النموذج المقيد الموضحة في الجدول 9من الممحق رقم " أ" الموضحة في الجدول 8
 :ذاتو حصمنا عمى ما يمي

 
 
 

𝐹( 𝐾+1  𝑁−1 ,𝑁𝑇−𝑁 𝐾+1 )الجدولية Fأكبر منF1وبما أن قيمة 
0.05 = 𝐹(16,306)

0.05 = 𝐻0، فإننا نرفض 2.02
1 ،

𝑎𝑖وننتقل إلى اختبار التجانس لممعامل 
 .

𝐻0:نقوم باختبار الفرضية الثانية القائمة بتجانس المعامالت -
2: 𝑎 = 𝑎𝑖

 . وتحسب إحصائية فيشر في ىذه المرحمة
F2: وفق العالقة =

(SCR 𝐶2−SCR )/(N−1)k

𝑆𝐶𝑅/(𝑁×𝑇−𝑁 𝐾+1 )
مجموع مربعات البواقي لمنموذج المقيد تحت الفرضية : SCR𝐶2 حيث

𝐻0
. 9من الممحق رقم " جـ"، والتي تم حسابيا من خالل تقدير نموذج اآلثار الفردية الثابتة الموضح في الجدول 2

 
 
 

SCRC1=15546.38 

SCR=6353.2654 
F1=27.67 

SCRC2=8197.78 

SCR=6353.2654 
F2=11.15 
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𝐹( 𝑁−1 𝐾,𝑁𝑇−𝑁 𝐾+1 )الجدولية Fأكبر من F2وبما أن قيمة 
0.05 = 𝐹(8,306)

0.05 = 𝐻0، فإننا نقبل 2.94
، وننتقل إلى 2

𝐻0اختبار الفرضية الثالثة 
 𝑎0𝑖 القائمة بتجانس الحد الثابت 3

0نقوم باختبار الفرضية  -
𝐻0: القائمة بتجانس الحد الثابت3

3: 𝑎0𝑖 = 𝑎0 والتي تعطى فييا إحصائية فيشر ،
F3: بالعالقة = (

SCR 𝐶1−SCR 𝐶2

N−1
)/(

SCR 𝐶2

𝑁× 𝑇−1 −𝐾
) 

 
 

( 𝐹(𝑁−1,𝑁 𝑇−1)−𝐾الجدولية Fوىي أكبر 
0.05 = 𝐹(8,314)

0.05 = 𝐻0 وبالتالي يتم رفض 2.94
 وعمى ىذا األساس فإن 3

𝑦𝑖𝑡:  نموذج اآلثار الفرديةالنموذج المستخدم في الدراسة يأخذ شكل = a0𝑖 + a′𝑥𝑖𝑡 + ℰ𝑖𝑡 
ويمكن تمخيص النتائج السابقة في الجدول والذي يقدر إما وفقا لنموذج اآلثار الثابتة أو نموذج اآلثار العشوائية، 

:  الموالي
نتائج اختبارات التجانس  : 12الجدول رقم 

 
 Eviews 8من إعداد الباحثين استنادا إلى نتائج برنامج : المصدر

لتحديد طبيعة العالقة التي تربط معدل الفائدة بمؤشر االستقرار المالي في : zscore_convتقدير نموذج  3.1
المصارف التقميدية نقوم بتقدير النماذج الخاصة ببيانات البانيل ممثمة في نموذج االنحدار 

، ونموذج اآلثار fixed affects model، نموذج اآلثار الثابتة pooledregression modelالتجميعي
 :  والموضحة في الجدول المواليrandomeffects modelالعشوائية 

 بالنماذج الثالث  zscore_convتقدير معممات نموذج : 13الجدول رقم 

 zscore_convاملتغري التابع 
 Q1(2007)-Q4(2015)    T=36N=09الفرتة 

 منوذج اآلثار العشوائية منوذج اآلثار الثابتة منوذج االحندار التجميعي املتغري التفسريي
C 22.70100 (41.82101) 22.76978 (57.01080) 22.76804 (12.67957) 

i -0.794277 (-3.078252) -0.8440352 (-4.41310) -0.839184 (-4.407642) 
Nombre d’observation 324 324 324 

R-squared 0.028586 0.490280 0.057047 
AdjustedR-squared 0.025569 0.475670 0.054118 

SCRC2=8197.78 

SCRC1=15546.38 

 

F3=35.26 
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Prob(F-statistic) 0.002261 0.00000 0.000014 
 t (t-statistic)القيم اليت بني قوسني متثل قيمة اإلحصائية

 Eviews 8من إعداد الباحثين استنادا إلى نتائج التقدير باستخدام برنامج: المصدر
البد من معرفة طبيعة ىذا األثر من خالل ، Hsiaoوبعد األخذ بنموذج اآلثار الفردية حسب نتائج اختبار التجانس لـ 

نموذج مركبات الخطأالذي يعتبر ) فيما إذا كانت تتبع أثرا عشوائيا 𝑎𝑖التعرف عمى نوع التأثيرات المستخدمة لممعممة 
𝑎𝑖نموذج اآلثار الثابتة الذي يعتبر )أو تحديدي  ( ضمن عنصر الخطأ العشوائي المركب𝑎𝑖 ضمن مجموعة من 

: ، التي كانت نتائجو كالتاليHausmanويتم ذلك بتطبيق اختبار . (الحدود الثابتة الخاصة بكل وحدة
 Hausmanنتائج اختبار: 14الجدول رقم 

p.value Chi-sqstatistic Test summary 
0.7252 0.123583 Cross section random 

 Eviews 8من إعداد الباحثين اعتمادا عمى نتائج برنامج : المصدر
 مما يعني رفض الفرضية العدمية %5أكبر من  (0.7252) المسجمة p.valueمن خالل الجدول نالحظ أن قيمة 

H0 القائمة بأن نموذج اآلثار العشوائية ىو المالئم لعممية التقدير، وقبول الفرضية البديمةH1 القائمة بأن نموذج اآلثار
 وفق نموذج اآلثار الثابتة zscore_convوباألخذ بيذه النتيجة وتقدير نموذج . الثابتة ىو المالئم لعممية التقدير
:  الموضحة في الجدول الموالي

 zscore_convنتائج تقدير معممات نموذج: 15الجدول  رقم 
 zscore_conv: المتغير التابع

 Q1(2007)-Q4(2015)    T=36N=09الفرتة 
 نموذج اآلثار الثابتة المتغير التفسيري

C 22.76978 0.000 
i -0.840352 0.000 

Number of observation 324 
r-squared 0.490280 

Adjusted r-squared 0.475670 
Prob (F statistic) 0.0000 

 Sabb -4.017143 
Sib 11.76147 
Bsf -1.563809 
Anb -1.228532 
Riad 3.083968 

Samba -4.572698 
Shb -1.130754 
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Aub 0.919305 
Bbk -3.251806 

. Eviews 8من إعداد الباحثين استنادا إلى نتائج برنامج : المصدر

يتضح من خالل الجدول أن العالقة بين المتغير التابع وىو مؤشر االستقرار المالي في المصارف التقميدية 
lzscore_conv والمتغير المفسر معدل الفائدة i ثم إن ىذا . 0.5 عالقة قوية ألن معامل التحديد قد اقتربت قيمتو من

. F (prob F statistic=0.000)النموذج معنوي بالنظر لمقيمة االحتمالية لـإلحصائية 
شارة المتغير المفسر  مما يدل عمى أن لو تأثير عمى  (prob=0.000) فإنو معنوي iأما فيما يتعمق بمعنوية وا 

، بحيث كمما ارتفع معدل الفائدة lzscore_convالمتغير التابع، وسالب يعكس عالقة عكسية بينو وبين المتغير التابع 
i 0.84 ينخفض مؤشر االستقرار المالي في المصارف التقميدية بـ %1 بـ% .

 عالقة معدل عائد المشاركة باالستقرار المالي في المصارف اإلسالمية . 2
سنقوم بيدف تحديد طبيعة العالقة بين مؤشر االستقرار المالي في المصارف اإلسالمية ومعدل عائد المشاركة 

، وذلك باتّباع الخطوات ذاتيا المتبعة في النموذجين األول والثاني بدءا باختبارات zscore_islmبتقدير نموذج بانيل
. االستقرارية، فالتكامل المتزامن، ثم التجانس وفي األخير تقدير معممات النموذج وتحميل النتائج المتوصل إلييا

يوضح الجدول الموالي نتائج اختبارات جذر الوحدة وىي : دراسة استقرارية السالسل الزمنية والمقطعية 1.2
، عمى Hadri وLLC ،IPS ،ADF Fisher ،PP Fisherاختبارات الجيل األول ممثمة في كل من اختبار 

 ومعدل lzscore_islmالسالسل الزمنية والمقطعية لكل من مؤشر االستقرار المالي في المصارف اإلسالمية
 .pprعائد المشاركة 

 prr وlzscore_islmنتائج اختبارات جذر الوحدة لسمسمتي : 16الجدول رقم 
 المتغيرات االختبارات المستوى مرشح الفروق األولى

p.value t-statistic p.value t-statistic 
0.0000 -6.85767 0.9999 3.82685 LLC  

 
Lzscore_islm 

0.0000 -10.9397 0.4761 -0.05993 IPS 
0.0000 100.812 0.4061 10.4003 ADF Fisher 
0.0000 155.467 0.0456 18.6018 PP Fisher 
0.8030 -0.85228 0.0020 2.88213 Hadri 
0.0000 -52.9880 1.0000 41.1714 LLC  

 
prr 

0.0000 -51.9387 0.0652 -1.51284 IPS 
0.0000 856.193 0.0280 20.1362 ADF Fisher 
0.0000 1316.95 0.0000 803.115 PP Fisher 
0.0001 3.81076 0.0000 5.45560 Hadri 

 Eviews 8من إعداد الباحثين استنادا إلى نتائج برنامج : المصدر
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 lzscore_islmمن خالل الجدول نالحظ أن كل االختبارات أثبتت عدم استقرارية السمسمة الزمنية والمقطعية لـ 
 مما يعني قبول فرضية العدم القائمة بوجود جذر وحدة في السمسمة ومن ثمة %5 أكبر من p.value)في المستوى 

تماما كما ىو حال السمسمة الزمنية والقطعية . ، لتثبت استقراريتيا بعد إجراء مرشح الفروق األولى(فيي غير مستقرة
 عدم استقراريتيا في المستوى واستقراريتيا بعد HadriوLLC ،IPS، والتي أثبتت اختبارات prrلمعدل عائد المشاركة

. وبذلك يكون المتغيران متكاممين من الدرجة األولى. إجراء مرشح الفروق األولى

بعد إجراء اختبارات االستقرارية والوصول إلى أن المتغيرين التابع والمفسر : دراسة عالقات التكامل المتزامن 2.2
 (عالقة توازنية طويمة األجل)متكامالن من نفس الدرجة، و ينموان بنفس وتيرة االتجاه عمى المدى الطويل 

 الموضحة نتائجو في الجدول Pedroniنأتي الختبار عالقات التكامل المتزامن بينيما باستخدام اختبار 
 : الموالي

 Pedroniنتائج اختبار : 17الجدول رقم 
Pedroni اختبار 

prob Weigthedstatistic prob statistic Common AR  coe (within) 
0.1866 
0.0739 
0.0378 
0.0383 

0.890328 
-1.447449 
-1.777376 
-1.770696 

0.0051 
0.0308 
0.0468 
0.0895 

2.566542 
-1.868535 
-1.676324 
-1.343957 

v-statistic 
rho-statistic 
pp-statistic 
ADF- statistic 

Prob statistic Individual  ARcoe (between) 
0.3518 
0.0287 
0.0414 

-0.380471 
-1.900672 
-1.734966 

Rho-statistic 
pp- statistic 
ADF- statistic 

 Eviews 8 من إعداد الباحثيناستنادا إىل نتائج برنامج:المصدر
إذ أخذت . تشري نتائج اجلدول إىل وجود عالقة تكامل متزامن بني املتغريين املدروسني املتكاملني من نفس الدرجة

 قيمة أقل Pedrouniإحصائية لـ 11 من بنيADF وv ،rho ،ppإلحصائيات بانيل املرجحة p-valueسبعة قيم لـ
 مما يعني رفض فرضية العدم القائمة بعدم وجود عالقة تكامل متزامن بين المتغيرات المتكاممة من نفس %5من 

. fmols وdolsوبذلك يتم تقدير العالقة في المدى الطويل بطريقتي . الدرجة، وقبول الفرضية البديمة
 من وجود عالقة تكامل متزامن عمى pedroniبعد التأكد من خالل اختبار : zscore_islmتقدير نموذج  3.2

وفي سبيل ذلك اقترحت عدة مقدرات . المدى الطويل بين متغيري الدراسة البد من تقدير طبيعة ىذه العالقة
 fullymodifiedordinary)، مقدر المربعات الصغرى المعدلة بالكامل olsمقدر المربعات الصغرى العادية 

least squared : FMOLS) مقدر المربعات الصغرى الديناميكية ،(Dynamicols : DOLS) 
 بتحميل 1999عام kaoوChen ،Mccoskeyوبعد أن قام كل من . pooledmean group :PMGو
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 dols وfmols لتصحيح التحيز لم يتحسن كثيرا وأن مقدرات ols وصموا إلى أن مقدر olsخصائص مقدر 
 pedroniلتطور ىذه الطرق بعد ذلك من قبل . قد تكون أكثر فعالية في تحميل تكامل انحدارات بانيل

 . sul (2003) وMarkو (2001)
 بالرغم من أن ليا عيب يتمثل في DOLSوسنعتمد في تقدير عالقة متغيري الدراسة في المدى الطويل عمى طريقة 

تخفيض عدد درجات الحرية في المتغيرات المدروسة مما قد يقود إلى انحراف زائف، لكن وبالنظر لكون العينة ميمة 
:  يوضحيا الجدول الموالي.  تعطي نتائج مقبولةDOLSخاصة في البعد الزمني فإن طريقة 

 dolsتقدير عالقة مؤشر االستقرار المالي في المصارف اإلسالمية ومعدل عائد المشاركة بمقدر: 18الجدول رقم 
 lzscore_islmاملتغري التابع 

 Q1(2007)-Q4(2015)    T=36N=05الفرتة 
Prob t-statistic coefficient املتغري 

0.0015 3.231114 18.79257 prr 
 Eviews 8من إعدادالباحثيناستنادا إلى نتائج برنامج : المصدر

وذو إشارة موجبة، مما يوحي  (%5أقل من p.value ) معنوي prrيتضح من خالل الجدول أن المتغير 
، وبأن العالقة lzscore_islmبأىميتو في تفسير المتغير التابع وىو مؤشر االستقرار المالي في المصارف اإلسالمية 

 يرتفع مؤشر االستقرار %1طويمة المدى التي تجمع المتغيرين ىي عالقة طردية، إذ كمما ارتفع معدل عائد المشاركة بـ 
وىذا ما يعكس المساىمة اإليجابية آللية المشاركة . %18.79المالي في المصارف اإلسالمية عمى المدى الطويل بـ 

التي تقوم عمييا المصارف اإلسالمية في تحسين مستوى استقرارىا، ألنيا تسمح بتقاسم المخاطر من خالل مبدأ 
. المشاركة في األرباح والخسائر

خاتمة 

قمنا خالل ىذا الفصل بدراسة مدى إمكانية طرح معدل عائد المشاركة في االقتصاد اإلسالمي كبديل عن معدل 
الفائدة في تحقيق استقرار المصارف بصفتيا المكون األكثر حساسية لألزمات في النظام المالي، وذلك أوال من خالل 

 في المصارف اإلسالمية والتقميدية، والذي أخذت قيمو تستمر في االرتفاع z-scoreقياس مؤشر االستقرار المالي 
خالل فترة األزمة في المصارف اإلسالمية وانخفضت بصورة ممحوظة في المصارف التقميدية مع بداية األزمة 

. كانعكاس لتأثرىا اآلني بيا، مما يوحي بأن المصارف اإلسالمية كانت أقوى من نظيراتيا التقميدية وأكثر منيا استقرارا
والتي كان من المحتمل أن -ىذا األمر تدعم أكثر بعد أخذنا لبعض المتغيرات المؤثرة عمى مؤشر االستقرار المالي 

 والذي تأكد بعد تقديره باستخدام نماذج بانيل أن z-scoreفي نموذج االستقرار المالي - تؤثر عمى النتيجة السابقة
. المصارف اإلسالمية كانت أقوى من المصارف التقميدية وأكثر منيا استقرارا

 الذي يربط مؤشر االستقرار المالي في المصارف التقميدية بمعدل zscore_convكما بينت نتائج تقدير نموذج 
الفائدة وجود عالقة عكسية بين المتغيرين، ما يعني أن معدل الفائدة يؤثر سمبا عمى االستقرار المالي ويخفض من 
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 إلى وجود عالقة إيجابية بين معدل عائد المشاركة zscore_islmفي حين توصمنا من خالل تقدير نموذج . مستواه
مما يوحي بفعالية آلية المشاركة التي تعتمدىا المصارف اإلسالمية في الحفاظ عمى مستوى . ومؤشر االستقرار المالي

مقبول من االستقرار المالي، وقدرة ىذه المصارف عمى مواجية الصدمات المالية التي يمكن اعتبارىا وليدة النظام 
. الرأسمالي في حد ذاتو
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 الضوابط الرقابية المصرفية كأداة لتحقيق االستقرار المالي
 حيولة إيمان.داود خيرة                                د. د

 جامعة المدية
 :ممخص 

      لقد شيد االقتصاد العالمي خالل اآلونة األخيرة العديد من األزمات المالية، والتي أظيرت ضعف األنظمة 
الرقابية الداخمية لمبنوك والمؤسسات المالية، وىذا ما أدى إلى ضرورة إعادة النظر في أنظمة الرقابة التي تتبعيا ىذه 

األخيرة، باعتبارىا من أىم األسباب التي أدت إلى عدم وجود استقرار مالي واقتصادي عمى المستوى الدولي، إذ 
وفي ىذا السياق تم انشاء لجنة بازل لمرقابة المصرفية في بداية السبعينات، . تضررت معظم االقتصاديات العالمية

 والتي وضـعت مبادئ جديدة بــــــيدف تقوية صالبة االستقــــــرار المالي وتحقيق التوافق فـــــي األنظمة والممارسات الرقابية،
 .وذلك ومن خالل معالجة العديد من العيوب التي كشفتيا األزمة المالية العالمية

 .االستقرار المالي، لجنة بازل لمرقابة البنكية، مبادئ الرقابة البنكية: الكممات المفتاحية
Abstract: 
The global economy has witnessed many financial crises in recent times, which showed weak internal 

controls of banks and financial institutions, which led to the need to review the control systems followed 

by the latter, as one of the main reasons that led to the lack of financial and economic stability on The 

international level, as most of the global economies were hit. In this context, the Basel Committee on 

Banking Supervision was established in the early 1970s, which established new principles in order to 

strengthen the solidity of financial stability and achieve compliance in regulatory systems and 

practices.And by addressing many of the shortcomings revealed by the global financial crisis. 

Keywords: Financial Stability, Basel Committee on Banking Supervision, Principles of Banking 

Supervision. 

 
 :المقدمة

الشك أن النظام المصرفي يمعب دورًا أساسيًا ضمن النظام المالي ككل، ومن ثم في االقتصاد الوطني ألي دولة، 
فالبنوك تضطمع بكل من عمميات اإلقراض وتقويم ورصد المخاطر . وتبرز أىميتو في أنو يساىم في تمويل االقتصاد

والعائدات المتعمقة بالوساطة المالية وكذا توجيو االستثمارات بناء عمى ما يتوفر لدييا من معمومات ورؤية واسعة لبيئة 
االقتصاد الكمي، ىذا باالضافة إلى ما تؤديو البنوك من وظائف مالية أخرى مثل عمميات المقاصة وتسوية المدفوعات 

وفي مقابل ذلك بينت األزمات . وعمميات سوق الصرف األجنبي بما يجعميا أداة أساسية في تنفيذ السياسة النقدية
المالية العديدة في مختمف الدول مثل المكسيك ودول جنوب شرق آسيا والبرازيل وروسيا وأخيرًا أزمة الرىن العقاري في 
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فالس النظام . الواليات المتحدة األمريكية، أن النظام المصرفي يمكن أن يكون كذلك سببًا رئيسيًا في انييار االقتصاد وا 
وتزامنًا مع تطور وتفاقم مخاطر األزمات المالية والمصرفية الشاممة بدأ التفكير في البحث في آليات لمواجية تمك 
يجاد فكر مشترك بين البنوك المركزية في دول العالم المختمفة يقوم عمى التنسيق بين السمطات الرقابية  المخاطر وا 
لوضع قواعد آمنة وآليات مشتركة لتقميل المخاطر التي تتعرض ليا البنوك، وأول خطوة في ىذا االتجاه كانت سنة 

بألمانيا الشرقية، حيث أنشأت المجنة الدولية لإلشراف والرقابة عمى "Hersttat" مباشرة بعد إفالس بنك 1974
بمدينة بازل السويسرية، وذلك لوضع نظم شبو ممزمة لكافة البنوك وبأسموب موحد " لجنة بازل"المصارف والمسماة 

دارة المخاطر والتعرف عمييا، والتأكيد عمى أىمية اإلشراف والرقابة المصرفية، وذلك من أجل ضمان سالمة  لقياس وا 
 :وعميو يمكن صياغة مشكمة البحث في التساؤل الجوىري التالي. القطاع المالي والمصرفي المحمي والعالمي

 ماهي الضوابط الرقابية المصرفية المؤدية إلى تحقيق االستقرار المالي؟
      تنبع أىمية ىذه الدراسة في إبراز أىمية توافر بيئة أعمال مصرفية تتسم بالشفافية والمصداقية، ودورىا في زيادة 

فعالية الرقابة وأحكاميا، والذي من شأنو تعزيز إعطاء أولوية إلدارة المخاطر، مما يساعد عمى تحقيق االستقرار 
 . المالي، خاصة في ظل عالم تسيطر عميو العولمة

      من ىنا تيدف ىذه الدراسة إلى معرفة المبادئ األساسية لمرقابة المصرفية، والتي أصدرتيا لجنة بازل لمرقابة 
المصرفية، ىذه األخيرة والتي تقر أنو في حال تطبيق المبادئ األساسية لمرقابة البنكية، فإن ذلك سوف يساعد عمى 

ومن أجل تحقيق ىذا اليدف األخير والرئيسي لمبحث وكذا اإلجابة عمى التساؤل . تحقيق االستقرار المالي في البمد
 : سنتطرق من خالل دراستنا إلى النقاط التاليةالرئيسي،

 .التأصيل النظري ألدبيات االستقرار المالي:أوال
 .اإلطار المفاىيمي لمجنة بازل لمرقابة البنكية:ثانيا
 .المبادئ األساسية لمرقابة البنكية في ظل اتفاقية بازل المساعدة في تحقيق االستقرار المالي:ثالثا

 
 التأصيل النظري ألدبيات االستقرار المالي: أوال

 :         لإلحاطة النظرية بأدبيات االستقرار المالي، ارتأينا التطرق إلى النقاط التالية
أصبح الحفاظ عمى االستقرار المالي عمى مدى العقد الماضي ىدفا متزايد األىمية في :مفهوماالستقرار المالي- 1

، بحيث يدل كل تعريف عن وجية لمصطمح االقتصادي ااتعددت التعريفات ليذسياق السياسات االقتصادية، لذلك 
 االستقرار تي يتبناىا مقدمو،ولعمو من المناسب في ىذه الدراسة أن نتطرق لبعض المفاىيم التي قدمت عن الالنظر
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بداًل )النظام المالي يكون في حالة من االستقرار حينمايكونقادراعمى تسييل : " أنّن (Schinasi,2004)ويرى  .المالي
 .1"األداء االقتصادي (من إعاقة

القدرة عمي تحقيق االستقرار في كل عناصر القطاع : "أنّن االستقرار المالي يوصف بأنو (نازك حامد الياشمي)وذكر
ومكوناتيامن " المؤسسات المالية "ويتكون القطاع المالي من ثالثة عناصر أساسية تتمثل في. المالي بصورة متوازنة

تتمثل في أسواق رأسالمال وأسواق النقد، " األسواق المالية "البنوك وشركات التأمين والمؤسسات المالية األخرى، والثانية
، والتي تعتبر أىم مكونات ىذا المزيج، وتتمثل في األطر التنظيمية والقانونية ونظم الدفع "البنية التحتية"  والثالثة ىي

تنتج أىمية البيئة المالية المتوازنة الناتجة عن دور   .والمحاسبة، ىذا وتعمل جميع ىذه المكونات لخمق البيئة المالية
 .2"القطاع المالي في االقتصاد لتحقيق االستقرار المالي

الذي أصبح محط ( االستقرار المالي)وبيدف توضيح األطر الخاصة بمفيوم : "أنو (2005شيناسي، )      كما وذكر 
صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبنك التسويات )أنظار العديد من البنوك المركزية والمؤسسات المالية بما فييا 

التي أصدرت تقارير دورية عن االستقرار المالي وخصصت جانبًا ميمًا من جوانب نشاطيا لدراسة االستقرار  (الدولية
المالي والسعي لتحقيقو، وتكثيف الجيود نحو تحديد مفيوم واضح ليذا المصطمح، والمغزى من االستقرار المالي 

تسيير كفاءة )يتجاوز المفيوم البسيط لعدم وقوع األزمات، فالنظام المالي يكون مستقرًا إذا اتسم بإمكانات معينة مثل 
، إلى جانب العمميات المالية واالقتصادية (الموارد االقتصادية وتوزيعيا حسب المناطق الجغرافية مع مرور الوقت

كاالدخار، واالستثمار، واالقتراض واإلقراض، وخمق السيولة وتوزيعيا، وتحديد أسعار األصول، وتراكم الثروة )األخرى 
دارتيا واستمرار القدرة عمى أداء ىذه الوظائف األساسية )، (ونمو الناتج وتقييم المخاطر المالية وتسعيرىا وتحديدىا وا 

 .3"(حتى مع التعرض لمصدمات الخارجية أو في حال تراكم االختالالت
يتضحمفيومو، من خالل العمل عمى التأكيد عمى قوة وسالسة : "أنّن االستقرار المالي (2008بموافي، )      كما وذكر 

عممجميعمكوناتالنظامالمالي، مما ينضوي عمى غياب التشنجات والتوترات في ىذا الجياز، مما ينعكس سمبًا عمى 
استقرار أسواق المال )من جية، و  (استقرار جميع مكونات النظام المالي)االقتصاد، لذلك فإن ىذا المفيوم يستند إلى 

لذلكفإناالستقرارالمالي يرتبط بالنظام المالي ومكوناتو واألنشطة المرتبطة بو، . من جية أخرى (واألنشطة المرتبطة بيا
، ومن أىم الجيات المسئولة عن تحقيق ذلك (أسواق المال والبنوك التجارية)وعمى رأسيا يولى لو األىمية والعناية 

، من خالل مدى سالمة وصالحية السياسات النقدية والمالية التي تنتيجيا، وفي نفس الوقت ألىميتيا (البنوك المركزية)
 .4"وحساسيتيا ولتاريخيا المرتبط باألزمات حين وقوعيا، سواء كانت مبعث تمك األزمات أو غيرىا

ال يقتضي أن تعمل عناصر النظام المالي في كل : " أنّن االستقرار المالي (2010زواوي الحبيب، )      كما وبين 
نما النظام المالي المستقر ىو النظام القادر عمى الحد من االختالالت . األوقات بأقصى طاقاتيا أو أقل قميال وا 
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وتسويتيا، بعدة طرق منيا آليات التصحيح الذاتي، قبل أن تسفر عن وقوع أزمة، والذي يجعل عممة البمد ذات ميزة 
تتداخل ىنا سمات )تنافسية أفضل وقادرة عمى القيام بدورىا كأداة لمتعامالت، ووحدة لمحساب، وأداة الختزان القيمة 

، وعميو فإن النظام المالي يعتبر مستقرًا إذا لم يتوقع تأثر النشاط االقتصادي (االستقرار المالي واالستقرار النقدي
والواقع أن إغالق إحدى المؤسسات المالية أو تزايد التقمبات في األسواق المالية أو حدوث تصحيحات . باالختالالت

كبيرة لالختالالت ربما يرجع إلى زيادة المنافسة في ىذه األسواق أو الستيعابيا معمومات جديدة، بل ربما تكون دلياًل 
 .5"عمى سالمة النظام المالي

: أبسط وأقصر تعريف لالستقرار المالي أال وىو (2012السبعاوي، أحمد، سميمان، )      وفي األخير قدم كل من 
، مما (فقدان الثقة في عممة البمد أو أصولو المالية األخرى)، ألن األزمة المالية ىي (تجنب وقوع األزمات المالية)"

 .6"يتسبب في سحب المستثمرين األجانب لرؤوس أمواليم من البمد
 :العوامل المؤثرة في أداء النظام المالي- 2

 :      ويمكن أن نبين أىم العوامل المؤثرة في أداء النظام المالي من خالل الشكل التالي
 العوامل المؤثرة في أداء النظام المالي: 1الشكل رقم 
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دارية".االستقرار المالي رهينة قطاع المحروقات في الجزائر. "بوكساني رشيد، مزيان أمينة:المصدر  .مجمة أبحاث اقتصادية وا 
. 240، ص الجزائر،10، العدد2011ديسمبر

 
أنو قد تنشأ المخاطر ومواطن الضعف إما داخميًا من داخل النظام المالي، أو "أعاله  (1)      يتضح من الشكل رقم 

خارجيًا في االقتصاد الحقيقي، عمى سبيل المثال تختمف اإلجراءات المتخذة عمى صعيد السياسات باختالف طبيعة 
ىذه المخاطر، فالسمطات المالية في المعتاد قادرة عمى التأثير في حجم االختالالت الداخمية وفي احتماالت وقوعيا، 

من خالل القيام بعمميات التنظيم أو الرقابة أو إدارة األزمات، وعمى العكس يصعب التحكم في االضطرابات الخارجية، 
إال من خالل تطبيق سياسات االقتصاد الكمي عمى فترات زمنية طويمة وغير محددة، وينحصر دور السياسات غالبًا 

المحافظة عمى قدرة : عند وقوع االضطراب الخارجي في الحد من التأثير عمى النظام المالي، وذلك بعدة سبل أىميا
 . 7"وتشغيل النظم البديمة لحماية المعمومات الحيوية (األزمات)النظام، من خالل استيعاب الصدمات 

 :أهمية االستقرار المالي- 3
      يمكن إدراك أىمية االستقرار المالي، من خالل النظر في اآلثار العالمية التي أفرزتيا األزمة المالية عمى القطاع 

 8:المالي واالقتصادي ككل، وأىميا ما يأتي
إن عدم االستقرار المالي انعكس سمبًا عمى النمو االقتصادي، األمر الذي أدى إلى حدوث انكماش في االقتصاد، -أ

في  (%6.1)وبالتالي فإن ذلك يرفع من معدالت البطالة، حيث وصمت البطالة في الواليات المتحدة األمريكية إلى 
 (605000) وىو المعدل األعمى في خمس سنوات، حيث قام أصحاب العمل باالستغناء عن ما يقارب 2008سبتمبر 

أما في االقتصاد األوروبي فقد ارتفعت معدالت البطالة أيضًا عمى سبيل المثال في . 2008وظيفة منذ بداية عام 
بزيادة  (904900)ارتفع مستوى البطالة إلى  (مكتب اإلحصاءات القومية)االقتصاد البريطاني وحسب إحصائيات 

، كما عانت اسبانيا بدورىا من ارتفاع معدالت البطالة أيضًا، حيث 2008حالة وذلك في أغسطس  (32500)حوالي 
، 2007ألف حالة عن عام  (425)، فقد ازدادت حاالت البطالة في االقتصاد االسباني بنحو (%9.9)وصمت إلى 

كل تمك الظواىر الخاصة باألزمة انتقمت بدورىا إلى الدول األوروبية األخرى مثل بمجيكا والنمسا والدنمارك والسويد 
 .وغيرىا من الدول األخرى

 إن غياب االستقرار المالي أثر في النمو االقتصادي، ففي ظل تداعيات أزمة الرىن العقاري التي انطمقت شرارتيا -ب
في أمريكا وامتدت إلى غيرىا، أعاد صندوق النقد الدولي النظر في توقعاتو بشأن النمو االقتصادي لكل من عامي 

 ذكر الصندوق أنو كمما زادت حدة األزمات 2008، ففي مراجعاتو التي أصدرىا في أفريل عام (2009)و  (2008)
المالية وطالت فترة بقائيا، كمما قمت معدالت النمو االقتصادي، وبسبب استمرار أزمة الرىن العقاري وتداعياتيا يتوقع 
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 2009، وفي عام 2007بحسب تقديرات  (%4.9)بداًل من  (%3.7)الصندوق أن ينمو االقتصاد العالمي بمعدل 
، وىذه التقديرات كانت أكثر تفاؤال، حيث كانت ىناك تقديرات أخرى تشير (%3.8)سينمو االقتصاد العالمي بمعدل 

 .(%3)و (%2.5)بنسب تتراوح  (2009)و (2008)إلى احتمال نمو االقتصاد العالمي لعام 
 تعرض العديد من البنوك حول العالم وخاصة في آسيا وأوربا لخسائر من جراء ىذه األزمة، األمر الذي أدى إلى -ت

انتشار المخاوف بين البنوك من اإلقراض، وتراجعت معدالت تقديم االئتمان في العديد من دول العالم األمر الذي دفع 
 .البنوك المركزية لضخ المزيد من األموال في أسواق المال لتقميل حدة األزمة

 ، والتي ستمتد آثارىا (االقتصادية والسياسية واالجتماعية) أظيرت نتائج األزمة المالية كوارث عمى جـميع األصعدة -ث
لسنوات قادمة من بعد حدوثيا، ومنيا األزمة اآلسيوية أو أزمة مصارف اليابان في نياية الثمانينات ومطمع التسعينات، 

والتي أدت إلى تعثر العديد من المصارف التقميدية  (2002)و (2001)ثم األزمة المالية التي أصابت تركيا عامي 
من حجم الناتج المحمي اإلجمالي، ثم أزمة الرىن  (%3.5)ومن بينيا ثمانية ممموكة لمدولة وخسارة إجمالية قدرت بـــ 

مميار 1000)تريميون دوالر  (1)العقاري التي يعيش االقتصاد العالمي تبعاتيا وآثارىا والتي قد تصل تكاليفيا إلى 
، وىذه األزمات ماىي إال نماذج من أمثمة كثيرة ممتدة عبر تاريخ طويل لم يتعدى دورة حدوثيا الواحدة تمو (دوالر

وغير مثل االقتصادي األمريكي الشيير  (كنبدلبرجر)األخرى أكثر من عشر سنوات، كما يذكر مؤرخ ومحمل األزمات 
الذي توصل إلى نتيجة مفادىا إننا نحاول تحقيق االستقرار لنظام ىش بطبيعتو وغير مستقر  (ىيمان مينسكي)

 .ومعرض لألزمات المالية
مميار دوالر من  (300)ألكثر من  ( بنك25) أدت األزمة إلى شطب عدد من البنوك الكبرى في العالم حوالي -ج

، األمر الذي أدى إلى تراجع 2007قيمة أصوليا نتيجة انخفاض قيمة األوراق المالية المضمونة بقروض عقارية منذ 
 .السيولة لدى البنوك إلقراضيا لممستيمكين

تباع تأثير األزمة ليشمل -ح أطمقت العديد من الشركات األوروبية إشارات تحذيرية من تأثير األزمة األمريكية عمييا، وا 
قطاعات مثل صناعة السيارات والصناعات الدوائية وصناعة البناء، أما في الصين واليند فعمى الرغم من وجود 

التفاؤل لدى بعض الشركات المتواجدة في األسواق الصينية واليندية بأن يكون تأثير األزمة عمييا سيكون ضئياًل، إلى 
من صادراتيا  (%21)أن الواقع يؤكد حتمية تأثر الصين بيذه األزمة بشكل واضح، وذلك ألن الصين تصدر حوالي 

 .إلى الواليات المتحدة األمريكية
 تأثر االقتصاد اليندي باألزمة المالية والتي أدت إلى تباطؤ نمو االقتصاد العالمي، األمر الذي أحدث انخفاض -خ

حاد في الطمب عمى الصادرات اليندية في أسواقيا الرئيسية، وقد أصيب قطاع المجوىرات واألحجار الكريمة بيذه 
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عامل وظائفيم في ذلك القطاع واألثر السمبي اآلخر لألزمة في  (300000)األضرار في البداية، حيث فقد أكثر من 
االقتصاد اليندي ىو تأثر قطاع تصدير المالبس الجاىزة وقطاعات المنسوجات والجمود والصناعات اليدوية ومكونات 

من الناتج  (%21)السيارات، وقد كان مقدار األضرار في قطاعات الصادرات في اليند بشكل عام يقدر بحوالي 
 .، وىو أشد انخفاض في الصادرات عمى مدى العقدين الماضيين2009المحمي اإلجمالي في فبراير من عام 

 أثرت األزمة عمى االقتصاد الياباني الذي شيد تراجعا في النمو االقتصادي، وعدم استقرار أسواق األسيم، وما دفع -د
، كما تراجعت مبيعات الشركات المصدرة نتيجة (%صفر)البنك المركزي لإلبقاء عمى معدل الفائدة منخفضًا عند 

 .(%1.3)النخفاض الدوالر وانخفاض إنتاج المصانع ألدنى مستوياتو منذ خمس سنوات بمعدل 
      من خالل ما سبق الحظنا اآلثار السمبية التي أحدثيا عدم االستقرار المالي في اقتصاديات الكثير من الدول 
المتقدمة والنامية وعمى جميع األصعدة، والذي تم مشاىدتو بعد األزمة المالية بوضوح، األمر الذي يبرز لنا أىمية 

 .االستقرار المالي واآلثار الناتجة عن فقدانو
 اإلطار المفاهيمي لمجنة بازل لمرقابة البنكية: ثانيا

 :      سنتطرق إلى ىذا اإلطار المفاىيمي من خالل التطرق إلى مايمي
  :(التعريف، األهداف، متطمبات رقابة مصرفية فعالة)الرقابة الصرفية - 1

 :      من خالل ىذه النقطة من البحث سنتطرق إلى مايمي
 :تعريف الرقابة المصرفية- أ

بوصفيا الجية )مجموعة اإلجراءات الوقائية والعالجية التي تنتجيا البنوك المركزية : "      يقصد بالرقابة المصرفية
بيدف تجنب االختالالت الناشئة عن األزمات المالية، وذلك من خالل  (المنوط بيا اإلشراف عمى الجياز المصرفي

لزام البنوك باتخاذ التدابير التصحيحية  الكشف عمى مشكالت محافظ االستثمارات والقروض قبل أن يحدث التعثر، وا 
الالزمة، بما يحول دون التعرض لمخاطر الفشل النظامي، الذي يؤدي إلى انييار الثقة في القطاع المصرفي واإلقبال 

 .    9"الواسع لممودعين عمى سحب ودائعيم، وبالتالي انييار النظام المصرفي بأكممو
 :أهداف الرقابة المصرفية- ب

 10:      والمتمثمة في
 :الحفاظ عمى استقرار النظام المالي والمصرفي*
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      أصبح الحفاظ عمى االستقرار المالي عمى مدى العقد الماضي ىدفًا متزايد األىمية في سياق صنع السياسات 
االقتصادية، والمغزى من االستقرار المالي يتجاوز المفيوم البسيط لعدم وقوع األزمات، فالنظام المالي يكون مستقرا إذا 

 :تميز باإلمكانيات التالية
 .كفاءة توزيع الموارد حسب المناطق الجغرافية- 
دارتيا-   .تقييم المخاطر المالية وتسعيرىا وتحديدىا وا 
 .استمرار القدرة عمى أداء ىذه الوظائف األساسية حتى مع التعرض لمصدمات الخارجية- 
 :دعم البنوك ومساعدتها والتنسيق فيما بينها*

      إن إطالع البنك المركزي عمى أوضاع البنوك بالتفاصيل التي تتيحيا لو القوانين والتشريعات المصرفية، تجعمو 
 .يمتمك قاعدة معمومات مصرفية عن كافة البنوك العاممة في الجياز المصرفي

 :ضمان كفاءة عمل الجهاز المصرفي*
      ويتم ذلك من خالل فحص الحسابات والمستندات الخاصة بالبنوك، لمتأكد من جودة األصول وتجنب تعرضيا 
لممخاطر، وتقييم العمميات الداخمية بالبنوك وتحميل العناصر المالية الرئيسية وتوافق عمميات البنوك مع األطر العامة 

 .لمقوانين الموضوعة
 :بيئة الرقابة المصرفية الفعالة*

      إن ممارسة رقابة فعالة عمى البنوك ىو عنصر أساسي من عناصر البيئة االقتصادية السميمة وميمة الرقابة ىي 
 التأكد من أن البنوك تعمل بشكل صحيح وسميم وأن لدييا ما يكفــــي من رأس المـــــال واالحتياطي لتحـــــمل المخاطر التي
 تنشأ عن عممياتيا المصرفية والواقع أن الرقابة المصرفية الفعالة ىي بمثابة سمعة عامة من منطمق أن االستقرار المالي

 .ىو أيضًا بمثابة سمعة عامة ال يمكن االستغناء عنيا
 :المتطمبات األساسية لممارسة رقابة مصرفية فعالة- ت

      أشارت لجنة بازل إلى أن الرقابة المصرفية تعد جزءًا من نظام متكامل يساعد عمى تحقيق االستقرار المالي، 
 11:والممارسة الفعالة ليا تتوقف عمى توفر العناصر الخمسة التالية

 .سياسات اقتصاد كمي مستقرة وسميمة*
 :بنية أساسية متطورة تشمل*

 .قوانين منظمة لمشركات، وحماية المستيمك والممكية الخاصة      - 
 .قواعد ومبادئ محاسبية معترف بيا دولياً       - 
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 .نظام مستقل لمراجعة ميزانيات الشركات ذات الحجم الكبير      - 
 .قواعد محددة لتنظيم أعمال المؤسسات المالية األخرى بخالف البنوك      - 
 .نظام لتسويات المدفوعات      - 

االنضباط الفعال لمسوق الذي يعتمد عمى تدفق المعمومات من المقترضين إلى المستثمرين والدائنين، وعدم التدخل *
 .الحكومي في صناعة قرارات ىذه األطراف وبصفة خاصة منح االئتمان

تصفية ىذه البنوك /صالحية لمسمطة الرقابية في اتخاذ اإلجراءات التصحيحية إلقالة البنوك المتعثرة أو إعادة ىيكمة*
 .في الحاالت الحرجة

 .آليات لتوفير مستوى مالئم من التدخل الحكومي بيدف حماية النظام المصرفي عندما يتعرض لمعقبات*
 :(التعريف واالتفاقيات)لجنة بازل لمرقابة البنكية - 2

 :      نتطرق إلى ذلك من خالل مايمي
 :التعريف بمجنة بازل لمرقابة البنكية- أ

      تشكمت لجنة بازل لألنظمة البنكية الممارسات الرقابية من ممثمي السمطات الرقابية في البنوك المركزية لمجموعة 
كندا، فرنسا، ألمانيا، اليابان، إيطاليا، ىولندا، السويد، سويسرا، المممكة المتحدة، الواليات المتحدة : الدول العشر وىي

وكانت المجنة تعقد اجتماعاتيا في مدينة بازل في سويسرا، وىو مقر بنك التسويات الدولية، وذلك برئاسة . األمريكية
وقد عقد محافظوا البنوك المركزية لمدول العشر اجتماعيم . كوك مدير بنك إنجمترا، ومن ىنا جاءت تسمية المجنة ببازل

 في بازل لمنظر في التقرير األول الذي رفعتو المجنة إلييم، والذي استيدف تحقيق التوافق باألنظمة 1974في عام 
والممارسات الرقابية الوطنية فيما يتعمق بقياس كفاية رأس المال، والمعايير الخاصة بيا وذلك لمبنوك التي تمارس 

حيث وفي ىذا االطار تعتبر لجنة بازل لمرقابة البنكية لجنة استشارية فنية ال تستند إلى أي اتفاقية أو . األعمال الدولية
وقد . معاىدة دولية، فعي تنظيم غير رسمي قائم عمى تفاىم وتنسيق في المواقف بين محافظي بنوك الدول الصناعية
استطاعت ىذه المجنة أن تسيم بقدر كبير في إعطاء إطار دولي لمرقابة البنكية وايجاد فكر مشترك بين البنوك 

المركزية في دول العالم المختمفة، يقوم عمى التنسيق بين مختمف السمطات الرقابية، وكذلك التفكير في إيجاد آليات 
 وتجتمــــع ىذه المجنة أربــع مرات. لمواجية المخاطر التي تتعرض ليا البنوك إدراكًا منــــــيا بأىمية وخطورة القطاع البنكي

مرات سنويًا، يساعدىا عدد من فرق العمل الفنية لدراسة مختمف جوانب الرقابة عمى البنوك، وبذلك أصبحت ىذه 
كذلك تمجأ بعض المنظمات الدولية، فضال عن بعض الدول إلى . المجنة تمثل حجر األساس لمتعاون الرقابي الدولي

ربط مساعدتيا لمدول األخرى بمدى احتراميا ليذه القواعد والمعايير الدولية، وتتضمن برامج اإلصالح المالي لمصندوق 
والبنك الدوليين في كثير من األحوال شروط تمزم الدول باتباع القواعد والمعايير الدولية في مجال الرقابة عمى البنوك 
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وغيرىا من قواعد ومعايير اإلدارة السميمة، فالقواعد التي تصدرىا لجنة بازل تتمتع بيذا االلزام األدبي والذي يصاحبو 
وتتضمن قرارات وتوصيات المجنة وضع المبادئ والمعايير . في معظم األحوال تكمفة اقتصادية عند عدم االنصياع ليا

المناسبة لمرقابة عمى البنوك، مع اإلشارة إلى نماذج الممارسات الجيدة في مختمف البمدان بغرض تحفيز الدول عمى 
 .    12اتباع تمك المبادئ والمعايير واالستفادة من ىذه الممارسات

 :إتفاقيات لجنة بازل لمرقابة البنكية- ب
 :      نشير إلى ذلك عمى النحو التالي

 :2- 1اتفاقيات بازل*
      نظرًا ألىمية وخطورة نشاط البنوك، وتنامي تيار العولمة فقد تم االىتمام بوضع معايير دولية لمرقابة، في إطار 

في . 13، وذلك بالتركيز عمى كفاية رأس المال في البنك، ومدى قدرتو عمى امتصاص الخسائر1ما يسمى باتفاقية بازل
 أن ىنالك عدة ثغرات وقصور، 1988حين أنو اتضح من خالل تطبيق مقررات بازل األولى التي صدرت في سنة 

، 1حيث استمر ىاجس األزمات المالية خاصة أزمة دول جنوب شرق آسيا بالرغم من التزام الدول بتطبيق مبادئ بازل
وتشير لجنة بازل في مقرراتيا الجديدة إلى أن مبررات التعديالت المقترحة الحتساب معيار كفاية رأس المال عن ما 

تحسن األساليب التي تتبعيا البنوك *:كانت عميو في المقررات األولى جاءت نتيجة لمعديد من األسباب أىميا مايمي
دارة المخاطر مما يقتضي بحث مدى امكانية االعتماد عمى ىذه األساليب لتحديد حجم رأس المال الالزم،  لقياس وا 

فقد برزت *عدم مراعاة النظام الحالي لدى تحديد أوزان المخاطر الختالف درجة التصنيف االئتماني بين مدين وآخر،*
 تغطي ىيكال 1من خالل تقييم الممارسة عدة عناصر قصور وثغرات في ىيكل االتفاقية األولى من أىميا أن بازل

أدى *سطحيًا غير مرن وغير عميق لنتائج قياس المخاطر، وال يتماشى مع درجات المخاطر في كل بنك عمى حدى،
التقدم التكنولوجي في االتصاالت وتحميل المخاطر إلى إتباع العديد من البنوك إلى أساليب أكثر تقدمًا وفاعمية في 
إدارة المخاطر المالية، وقد تجاوزت المصرفية اإللكترونية والخدمات األخرى القائمة عمى تقنية المعمومات الكثيفة 

وقد شجعت االتفاقية كذلك فرص مراجحة رأس المال، خاصة تشجيعيا األنشطة خارج *تجاوزت التشريعات الرقابية، 
 .14الميزانية واألنشطة التجارية المرتبطة بالتعامل في أسواق المال

 :3اتفاقيةبازل*
جاءت كرد فعل لألزمة المالية العالمية، خاصة بعد إفالس العديد من البنوك وثبات قصور أو " 3بازل"      معايير 
حيث وفي ىذا اإلطار دفعت األزمة المالية العالمية األخيرة . في حمايتيا أو عدم التقيد بيا أصالً " 2بازل"فشل معايير 

إلى مراجعة عميقة وشاممة لألنظمة والتشريعات المالية والمصرفية عمى المستوى المحمي في كل دولة، وكذلك عمى 
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وقد قامت العديد من الييئات الرسمية والخاصة المحمية . المستوى الدولي بالنسبة لممعايير والقواعد المصرفية الدولية
 والعالمية بإجراء دراسات وتحميالت شاممة لمـــــعرفة أسباب األزمة ومكــــامن الخمل واقتراح اإلصــــالحات المـــطموبة لتعزيز

وبشكل عام، أظيرت الدراسات والتحميالت أن نقاط .صمود األنظمة المالية والمصرفية وجعميا أقل عرضة لألزمات
الضعف شممت مروحة واسعة من بنية النشاطات والممارسات المصرفية، منيا عمى سبيل المثال ما يتعمق 

عادة التسنيد المعقدة، وفي ممارسات إدارة المخاطر بما في ذلك  باالستثمارات عالية المخاطر، وفي ممارسات التسنيد وا 
ومن األمور األساسية التي بينتيا األزمة أيضًا، أن العديد من . حوكمة المخاطر، وفي تحديد التركزات في االستثمارات

المصارف لم يكن لدييا رأس المال الكافي لدعم وضعية المخاطر التي اتخذتيا والتي تبين الحقا أنيا فاقت بكثير ما 
نتيجة لكل ما . ، والمتعمقة بكفاية رأس المال2وىذا بال شك مخالف لممبادئ األساسية لبازل. كانت تتوقعو قبل األزمة

سبق، تداعت الييئات الرقابية الوطنية والدولية لتطوير قواعد ومعايير العمل المصرفي الحالية، ووضع معايير دولية 
حديثة تسيم في جعل المصارف أكثر قدرة عمى تحمل الصدمات، عبر تحديد وضعية مخاطر المصارف بطريقة أكثر 
شمولية، وقد كان لمجنة بازل دور قيادي في ىذا المجال، حيث قامت بإجراء تعديالت واسعة وجوىرية عمى الدعامات 

 .15"3بازل"، تمثمت بإصدار قواعد ومعايير جديدة، شكمت معًا ما بدأ تسميتو "2بازل"الثالث لـــــــــــــــــ 
 :المبادئ األساسية لمرقابة البنكية في ظل اتفاقية بازل المساعدة في تحقيق االستقرار المالي: ثالثا

      إن األوضاع التي تشيدىا الدول خالل اآلونة األخيرة، من تعثرات في أنظمتيا البنكية وما نتج عنيا من آثار 
جسيمة ومدمرة ليس فقط عمى أنظمتيا المالية، بل شممت النظام البنكي الدولي ككل، صدرت المبادئ األساسية لمرقابة 
البنكية، واستعممت ىذه المبادئ كأساس لتقييم النظام الرقابي في الدول باإلضافة إلى إجراء إصالح مالي، وىذا بغية 
الوصول إلى استقرار القطاع المالي، إذ أن لجنة بازل لمرقابة البنكية تقر أنو في حال تطبيق المبادئ األساسية لمرقابة 

نشر مفاىيم *: البنكية، فإن ذلك سوف يساعد في تحقيق االستقرار المالي في البمد الذي يقوم بتطبيقيا ويؤدي إلى
فتح المجال لمبنوك لمتعاون مع البنوك في *موحدة لمرقابة البنكية وبالتالي تسييل عممية التعاون الرقابي بين الدول، 

تعزيز التعاون فيما بين السمطات *الدول األخرى من حيث اعتمادىا لنفس المفاىيم واالجراءات المتبعة في ىذه الدول، 
فتح المجال أمام السمطة الرقابية في إمكانية *الرقابية لمبنوك والمؤسسات المالية واألسواق المالية وشركات التأمين، 

وقد صممت ىذه المبادئ كأطر عامة يمكن تطبيقيا عمى أنظمة رقابية مختمفة . وضع استراتيجية لتحسين أدائيا
. وتفترض توفر مجموعة من الشروط القانونية تعمل عمى منح السمطة الرقابية حق فرض التعميمات واألنظمة الالزمة
وحيث أن ىذه الشروط قد تكون خارجة عن سيطرة السمطة الرقابية، فإن أي انتقاص من صالحياتيا في ىذا المجال 

 .16سوف يعيق إلى حد كبير قدرتيا الرقابية عمى تطبيق المبادئ األساسية بفعالية
 17:      تنقسم ىذه المبادئ إلى خمسة وعشرين مبدأ، وىي
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 :المبدأ األول*
      يجب أن يتضمن نظام الرقابة البنكية الفعال مسؤوليات وأىدافا واضحة ومحددة لكل ىيئة تشارك في الرقابة عمى 

كما أنو من الضروري وجود إطار . وينبغي أن تممك كل من ىذه الييئات استقاللية العمل والموارد الكافية. البنوك
عطاء الجية الرقابية  قانوني مناسب، يتضمن تعميمات تنفيذية تتعمق بترخيص المؤسسات البنكية ورقابتيا المستمرة وا 

كما أن ىذه التعميمات يجب أن . صالحيات فرض االلتزام بالتعميمات الرقابية ذات العالقة بالسالمة والحماية المالية
تمنح السمطة الرقابية والمراقبين لمحماية القانونية، والسماح بتبادل المعمومات بين الجيات الرقابية وحماية سرية ىذه 

 .المعمومات
 :المبدأ الثاني*

      يجب تحديد النشاطات المسموح بيا لممؤسسات المرخصة والخاضعة لمرقابة البنكية، بكل وضوح وضبط استعمال 
إلى أقصى حد ممكن عمى أن تنص القوانين البنكية بوضوح عمى عدم السماح ألية مؤسسة ال تحمل صفة " بنك"كممة 

 .بنك من تمقي الودائع من الجميور
 :المبدأ الثالث*

      ينبغي أن يكون لسمطة الترخيص الحق في وضع المعايير ورفض طمبات المؤسسات التي ال تمبي المعايير 
وينبغي أن تشمل عممية الترخيص، كحد أدنى، تقييم ىيكمة ممكية المؤسسات البنكية وأعضاء مجالس . الموضوعة

وكذلك تقييم خططيا التشغيمية  (معيار الكفاءة والمالءمة)إدارتيا وكبار موظفي اإلدارة من حيث كفاءاتيم ومياراتيم 
وعندما يكون المالك أو المؤسسة األم . والظوابط الداخمية ووضعيا المالي المتوقع، بما في ذلك قاعدتيا الرأسمالية

 .مصرفًا أجنبيًا، فإنو يجب الحصول عمى موافقة السمطة الرقابية في البمد األم
 :المبدأ الرابع*

      يجب أن يكون لمسمطة الرقابية الحق في دراسة الطمبات المتعمقة بتممك أسيم المؤسسات البنكية أو تركيزىا أو 
 .نقميا أو سيطرة أطراف أخرى عمييا والموافقة عمى ذلك أو الرفض

 :المبدأالخامس*
      ينبغي أن يكون لدى السمطة الرقابية صالحية وضع المعايير المناسبة لمراجعة عمميات التممك الكبيرة أو 

االستثمارات التي يقوم بيا البنك والتأكد من أن المؤسسات والمنشآت المنتسبة إلى البنك ال تعرضو إلى أخطار غير 
 .ضرورية أو تعيق الرقابة الفعالة

 :المبدأ السادس*
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      يتعين عمى السمطة الرقابية وضع حد أدنى لمتطمبات رأس المال بما يعكس األخطار التي يتعرض ليا البنك، 
أما بالنسبة إلى البنوك العاممة عمى . وأن تحدد مكونات رأس مال البنك آخذة باالعتبار قدرة البنك عمى احتواء الخسائر

 .المستوى الدولي، فيجب أال تقل ىذه المتطمبات عن تمك التي وردت في اتفاق بازل بشأن رأس المال
 :المبدأ السابع*

جراءات البنك المتعمقة بمنح        كجزء أساسي من نظام المراقبة يجب القيام بالتقييم المستقل لسياسات وممارسات وا 
 .القروض واالستثمارات وتقييم اإلجراءات التي يتبعيا البنك إلدارة مخاطر االئتمان والمحافظ االستثمارية

 :المبدأ الثامن*
جراءات وقواعد مالئمة لتقييم نوعية األصول        يتعين عمى السمطة الرقابية أن تتأكد من أن البنوك تضع سياسات وا 

 .وكفاية مخصصات واحتياطات خسائر القروض وأن البنوك تتقيد بيذه السياسات والقواعد واإلجراءات
 :المبدأ التاسع*

      يجب أن تقتنع السمطة الرقابية بأن لدى البوك أنظمة معمومات تمكن اإلدارة من تحديد التركزات في المحافظ 
 االئتمانية، ويتعين عمـــى ىذه السمطة وضع حـــــدود معقولة لمحد من تعرض البنوك لخـــــطر ائتمــــاني لمقترضين منـــفردين

 .(ذوي العالقة)أو لمجموعة من المقترضين ذوي ارتباط وثيق 
 :المبدأ العاشر*

      يتعين عمى السمطة الرقابية، ومن أجل منع إساءة استعمال اإلقراض المرتبط بمصارف صغيرة أو متخصصة، 
أن تشترط عمى البنوك إقراض الشركات المترابطة واألفراد عمى أساس حر ونزيو، وأن تتم مراقبة ىذه التسييالت 

 .االئتمانية بصورة فعالة، وأن تتخذ التدابير المناسبة لضبط األخطار والحد منيا
 :المبدأ الحادي عشر*

جراءات مناسبة لتحديد ومتابعة وضبط المخاطر        يجب أن تقتنع السمطة الرقابية بأن لدى البنوك سياسات وا 
المحمية ومخاطر تحويل األموال في عمميات اإلقراض الدولية ونشاطات االستثمار، والسيطرة عمييا، واالحتفاظ 

 .باحتياطي كاف ضد ىذه األخطار
 :المبدأ الثاني عشر*

      ينبغي أن تتأكد السمطة الرقابية من أن لدى البنوك أنظمة فعالة تقيس وترصد مخاطر السوق بدقة وتضبطيا 
كما ينبغي أن تتوفر لمسمطة الرقابية الصالحيات لفرض حدود معينة وفرض أعباء عمى رأس المال . بشكل مناسب

 .خاصة بالتسييالت االئتمانية المعرضة ألخطار السوق
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 :المبدأ الثالث عشر*
بما في ذلك )      عمى السمطة الرقابية أن تتأكد من أن لدى البنوك إجراءات عمل شاممة وفعالة إلدارة المخاطر 

وتحديد وقياس ومتابعة ومراقبة جميع المخاطر الكبيرة األخرى،  (إشراف مجمس اإلدارة واإلدارة العميا عمى ىذه المخاطر
 .وذلك حيثما تدعو الحاجة، واالحتفاظ برأس مال كاف لتغطية ىذه المخاطر

 :المبدأ الرابع عشر*
      عمى السمطة الرقابية أن تتأكد من أن البنوك تضع ضوابط رقابة داخمية فاعمة تتناسب وطبيعة وحجم نشاطاتيا 

ترتيبات واضحة لتفويض الصالحيات والمسؤوليات، والفصل بين الوظائف التي : المالية، عمى أن تشمل ىذه الضوابط
، والتسويات بين (المطموبات)ينتج عنيا التزامات عمى البنك وصرف األموال، وأساليب تسجيل الموجودات والغرامات

ىذه العمميات، وحماية موجودات البنك، ووظائف التدقيق الداخمي والخارجي، وأخيرًا إنشاء وحدة تتولى مراقبة تطبيق 
 .التعميمات الختبار مدى التقيد بيذه الضوابط وبالقوانين واألنظمة األخرى

 :المبدأ الخامس عشر*
جراءات فاعمة تعزز المعايير األخالقية        عمى السمطة الرقابية أن تتأكد من أن البنوك لدييا سياسات وأساليب وا 
 .والمينية العالية في القطاع المالي وتحول دون استخدام البنك من قبل العناصر المجرمة عن قصد أو عن غير قصد

 :المبدأ السادس عشر*
األول الرقابة المكتبية من خالل البيانات :       ينبغي أن يتألف نظام الرقابة البنكية الفعال من أسموبين لممراقبة

 .والتقارير الدورية والثاني من خالل الرقابة الميدانية
 
 :المبدأ السابع عشر*

      ينبغي أن تقوم السمطة الرقابية بإجراء اتصال منتظم مع إدارات البنوك وأن تكون عمى درجة واسعة من فيم 
 .عمميات ىذه البنوك

 :المبدأ الثامن عشر*
      ينبغي أن تتوفر لمسمطة الرقابية وسائل لمحصول عمى التقارير الدورية واإلحصائيات الواردة من البنوك عمى 

 .مستوى كل وحدة وعمى مستوى موحد وأن تعمل عمى دراسة وتحميل ىذه التقارير واإلحصائيات
 :المبدأ التاسع عشر*
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      ينبغي أن يتوفر لمسمطة الرقابية وسيمة لمتثبّنت بصورة مستقمة من صحة المعمومات التي ترد إلييا إما عن طريق 
 .التفتيش الميداني أو عن طريق استخدام مدققي حسابات خارجيين

 :المبدأ العشرون*
      من العناصر األساسية في الرقابة البنكية قدرة السمطة الرقابية عمى مراقبة المجموعة البنكية وذلك عمى أساس 

 .موحد
 :المبدأ الواحد والعشرون*

      يجب أن تتأكد السمطة الرقابية من أن كل بنك يحتفظ بسجالت صحيحة معدة وفقًا لسياسات وممارسات محاسبية 
متكاممة، تمكنيا من تكوين رأي حقيقي وصحيح عن الوضع المالي لمبنك وربحية نشاطو وأن تتأكد من أن البنك يقوم 

 .بنشر بياناتو المالية التي تعكس بصورة صحيحة مركزه المالي
 :المبدأ الثاني والعشرون*

      ينبغي أن يتوفر لمسمطة الرقابية وأن يكون تحت تصرفيا تدابير رقابية كافية التخاذ اإلجراءات التصحيحية في 
وعند حدوث مخالفات  (كالنسبة الدنيا لكفاية رأس المال)الوقت المناسب عندما تفشل البنوك في تمبية الشروط النظامية 

ويجب أن تشمل ىذه التدابير، في الحاالت القصوى، القدرة . نظامية أو عندما تكون ودائع المودعين في وضع خطر
 .عمى سحب ترخيص البنك أو التوصية بسحبو

 :المبدأ الثالث والعشرون*
      يتعين عمى السمطة الرقابية ممارسة الرقابة الموحدة والشاممة عمى المؤسسات البنكية الناشطة دوليًا والخاضعة 
لرقابتيا، وممارسة المتابعة الصحيحة والتطبيق الصحيح لمقواعد النظامية فيما يتعمق بجميع جوانب النشاط الذي تقوم 

 .بو ىذه المؤسسات عمى نطاق عالمي، وتحديدًا في الفروع األجنبية ليذه المؤسسات وشركائيا والشركات التابعة ليا
 :المبدأ الرابع والعشرون*

      من العناصر الرئيسية لمرقابة الموحدة ىو االتصال بالسمطات الرقابية األخرى المعنية وتبادل المعمومات معيا، 
 .خاصة السمطات الرقابية في البمد المضيف

 
 
 :المبدأ الخامس والعشرون*
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      يتعين عمى السمطة الرقابية أن تطمب من البنوك األجنبية العاممة ضمن نطاق إشرافيا بأن تمارس في عممياتيا 
المحمية المقاييس العالية ذاتيا المطموب ممارستيا من المؤسسات المحمية وأن يتوفر ليذه السمطة صالحية تبادل 
 .المعمومات التي تحتاج إلييا السمطة الرقابية في البمد المضيف ليذه البنوك وذلك لغرض القيام بالرقابة الموحدة

 
 :الخــــــاتمـــــــة

      إن وجود نظام مصرفي سميم يعتبر أحد الركائز األساسية لسالمة النظام المالي ككل والقطاع االقتصادي بصفة 
عامة، وذلك ألن الجياز المصرفي يعتبر أحد أىم األجزاء في النظام المالي، كما يعتبر الممول األول لمتنمية 

االقتصادية، ىذا من جية، ومن جية أخرى تعد الصناعة المصرفية من أكثر الصناعات تعرضًا لممخاطر، وقد لوحظ 
تعاظم ىذه المخاطر في السنوات القميمة الماضية باالضافة إلى تغيير طبيعتيا، وخاصة مع التطورات الشاممة في 

مجال العمل المصرفي، مما استدعى ضرورة وجود متابعة من جانب الجيات الرقابية ليذه التطورات وحصر مخاطرىا 
وقد لعبت لجنة بازل لمرقابة المصرفية بشكل خاص . الرئيسية لوضع الضوابط الفعالة لحماية المصارف من المخاطر

من خالل مبادئيا وأوراقيا اإلرشاديةدورًا ميمًا من أجل تحقيق االستقرار في النظام المالي وضمان كفاءة النظام 
 .   المصرفي وحماية المودعين
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 البنوك الجزائريةكآلية لضمان المالءة المالية للبنوكمع اإلشارة لحالة س المال أمعيار كفاية ر
 هبناس  العباس                               برابح حممـــــــــــــــــــــــــــــــــد. د

 جامعة زيان عاشور باجللفــة                         جامعة حيي فارس  بادلدية
 

 : ممخص
تحاوؿ ىذه الورقة مف خالؿ ما تضمنتو اف تمقي الضوء عمى مفيوـ كفاية راس الماؿ في مجاؿ 

المخاطر المصرفية واىميتو في ضماف المالءة المالية لممصرؼ إضافة الى التعريؼ باتفاقية بازؿ 
والتعديالت التي طرأت عمييا في اطار معيار كفاية راس الماؿ وكذا اإلشارة الى االطار التشريعي 

 .العتماد معيار كفاية راس الماؿ في الجزائر
 .المالءة المالية ، كفاية راس المال ، المخاطر المصرفية ، اتفاقية بازل : الكممات المفتاحية

Abstract : 

This paper attempts to shed light on the concept of capital adequacy in 

the field of banking risk and its importance in guaranteeing the bank's solvency, 

in addition to introducing the Basel Convention and its amendments under the 

Capital Adequacy Standard and referring to the legislative framework for 

adopting the capital adequacy standard in Algeria. 

Keywords: solvency, capital adequacy, banking risk, Basel Convention. 

 

 :مقدمــــــــــــــــــــــــة
يعتبر معيار كفاية راس الماؿ احد الدعامات األساسية المعتمدة في قياس المالءة المالية لمبنوؾ 

التي وأوؿ خط دفاع يعتمد عميو في مواجية المخاطر المصرفية المختمفة ، وقد أدى تزايد ىذه المخاطر 
 المؤسسات اىتماـ عمى  وكذا أستحوذ الكثير مف السمطات الرقابية الوطنيةاىتماـتتعرض ليا البنوؾ إلى 

مف اجؿ تبني اليات وتشريعات لمواجية ىذه المالية الدولية خصوصا لجنة بازؿ لمرقابة المصرفية 
أف معظـ الوثائؽ التي أصدرتيا لجنة بازؿ لمرقابة المصرفية تتعمؽ بإدارة كما يالحظ المخاطر في البنوؾ، 

المخاطر المصرفية وأسس ومحاور الرقابة المتعمقة بكيفية إدارة ىذه المخاطر بطرؽ سميمة بيدؼ 
 وعدـ االستقرار المالي نتيجة ضعؼ التقميص مف آثارىا السمبية والتي قد تؤدي إلى أزمات مصرفية

ماىي أىمية كفاية راس : المالءة المالية ليا وفي ىذا االطار تظير لنا إشكالية ىذا البحث والمتمثمة في 
الماؿ في ضماف المالءة المالية لمبنوؾ وذلؾ في اطار اتفاقية بازؿ وكذا التشريع المصرفي الجزائري ؟ 

 :ولمعالجة ىذه اإلشكالية قسمنا ىذه الورقة الى المحاور التالية 
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 لجنة بازل ومعيار كفاية رأس المال : المحور األول
 أهمية معيار كفاية راس المال في إطار التشريع الجزائري : المحور الثاني 

 البنوك الجزائرية وكفاية رأس المال :المحور الثالث 
 

 لجنة بازل ومعيار كفاية رأس المال : المحور األول
، وتكونت في ذلؾ 1974تأسست لجنة بازؿ كمجنة لمرقابة عمى أعماؿ البنوؾ في نياية العاـ 

بمجيكا، كندا، فرنسا، ايطاليا، الياباف،  لوكسمبورج، )التاريخ مف محافظي البنوؾ المركزية لعشرة دوؿ ىي 
 ممثمة ببنوكيا  المركزية، وعقدت أوؿ )ىولندا، أسبانيا، السويد، سويسرا، المممكةالمتحدة والواليات المتحدة

   وتيدؼ المجنة إلى تحسيف مفيـو ونوعية الرقابة المصرفية عالميا، 1975اجتماع ليا في شير فيفري 
 :والوصوؿ إلى فيـ مشترؾ ليذه الرقابة بيف مختمؼ الدوؿ وذلؾ مف خالؿ

 .تبادؿ المعمومات عمى المستوى الوطني -

زيادة فاعمية تقنيات الرقابة المصرفية عمى المستوى العالمي -

وضع الحد األدنى لمعايير الرقابة في المجاالت التي تتطمب ذلؾ -

والتممؾ المجنة أية سمطات رقابية، وليس لقراراتيا الصفة القانونية، لكنيا تعمؿ عمى تعميـ، عمى المستوى 
رشادات ألفضؿ الممارسات المصرفية لالستفادة منيا، وتشجع المجنة  القومي في مجاؿ الرقابة، معايير وا 
عمى استخداـ أساليب ومعايير موحدة، دوف المساس بخصوصية الدوؿ التي ترغب في تطبيؽ مثؿ ىذه 

 .المعايير
وقد أصدرت المجنة منذ تأسيسيا العديد مف الوثائؽ في مجاؿ الرقابة عمى البنوؾ ولـ يكف ليذه 
الوثائؽ أية صفة قانونية، إال أف االتفاؽ عمى مثؿ ىذه الوثائؽ مف الدوؿ الممثمة لممجمس منح ىذه 
الوثائؽ صبغة إلزامية، حيث إنعدـ االلتزاـ بيا قد يعني عدـ قدرة البنؾ عمى االستمرار في العمؿ 

المصرفي خاصة وأف أية جية ترغب في التعامؿ مع البنؾ أو تقييمو تستند إلى قيامو بااللتزاـ بيذه 
 (1).الوثائؽ
1-I 1988معيار كفاية رأس المال وفقا التفاقية بازل لسنة  

تعرؼ المالءة المالية بالرصيد الصافي لمبنؾ، بمعنى الفرؽ بيف قيمة استعماالتو والتزاماتو، فنقوؿ 
عمى التزاماتو،كما تعرؼ مالءة البنؾ  (موارده)أف البنؾ لو مالءة مالية في حالة تفوؽ استعماالتو 

 ، و يحدث ذلؾ عندما تنخفض القيمة السوقية ألصوؿ البنؾ ( 2) باحتماؿ عدـ قدرتو عمى الوفاء بالتزاماتو
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إلى مستوى أقؿ مف القيمة السوقية اللتزاماتو، و ىذا يعني أنو إذا أضطر إلى تسييؿ جميع أصولو فمف 
 .يكوف قادرا عمى سداد جميع التزاماتو و بالتالي تتحقؽ خسارة لكؿ المودعيف

   و يعتبر خطر المالءة المالية كنتيجة لمختمؼ المخاطر التي يتعرض إلييا البنؾ، بما في ذلؾ مخاطرة 
القرض التي تنجـ عف فشؿ البنؾ في استرداد أموالو، و مخاطرة الفائدة التي تجعؿ تكمفة موارده أكبر مف 

 ( 3).عوائد استخداماتو، باإلضافة إلى مخاطر الصرؼ والسيولة التي تؤثر عمى رأسماؿ البنؾ و احتياطاتو
 بعد دراسة عميقة واستشارات كثيرة بوضع حد أدنى لنسبة كفاية 1988لقد قامت لجنة بازؿ سنة 

رأس الماؿ مف خالؿ تحديد نسبة تعكس العالقة مابيف القاعدة الرأسمالية مف جية، واألصوؿ وااللتزامات 
 وتعبر بذلؾ عمى مدى كفاية رأس الماؿ لمواجية .العرضية المرجحة بأوزاف مخاطرىا منجية أخرى

 مدتها انتقاليت فترة خالل تحقيقها وتستطيع العالم، في للبنىك مقبىلت هذه النسبت تكىن أن علىالمخاطر

، وقد % 8 وتـ االتفاؽ عمى أف يكوف الحد األدنى ليذه النسبة ىو1992أربع سنوات؛ أي في نياية 
 الذي كاف احد ميندسي ىذا االتفاؽ والذي Cookeنسبة كفاية رأس الماؿ بنسبة باؿ أو كوؾ سميت 

 :أصبح فيما بعد رئيسا لمجنة، وتعطى صيغة نسبة كفاية رأس الماؿ بالعالقة التالية
 

    (رأس الماؿ المساند+ رأس الماؿ األساسي )                                     رأس الماؿ اإلجمالي 

 =     معدؿ كفاية رأس الماؿ 

                                               مجموع األصوؿ مرجحة بأوزاف مخاطرىا
 

 : و يتكوف رأس الماؿ مف شريحتيف
االحتياطات المعمنة        +  و يدعى برأس الماؿ األساسي و يتمثؿ في حقوؽ المساىميف :الشريحة األولى- 

 .األرباح غير الموزعة+ و االحتياطات العامة و القانونية 
 أو المساند و يتمثؿ في االحتياطات غير المعمنة              ي و يدعى برأس الماؿ التكميؿ:الشريحة الثانية- 

 .مخصصات الديوف المشكوؾ في تحصيميا+ و احتياطات إعادة تقييـ األصوؿ 
 (4): و يجب إحتراـ الشروط التالية تحديد رأس الماؿ

 . مف رأس الماؿ األساسي% 100 عف يأف ال يزيد رأس الماؿ المساند أو التكميؿ- 
 مف %50عف  (القروض المساندة)يجب أف ال تزيد القروض التي يحصؿ عمييا البنؾ مف مساىميو - 

 .رأس الماؿ األساسي
 . مف األصوؿ و االلتزامات العرضية الخطرة%2أف ال تزيد مخصصات المخاطر غير المحددة عف - 

≤8 % 
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 الحتماؿ خضوع ىذا الفرؽ لمضريبة عف  %55يخضع احتياطات إعادة تقييـ األصوؿ عمى خصـ بػ - 
 .بيع األصوؿ

يشترط لقبوؿ أية احتياطات سرية ضمف قاعدة رأس الماؿ المساندة أف يكوف موافقا عمييا مف طرؼ - 
 .السمطات الرقابية

قامت لجنة بازؿ بتصنيؼ األصوؿ داخؿ وخارج الميزانية إلى فئات واسعة بحيث تعطى كؿ وقد 
 ( 01)فئة وزف مخاطرة يتناسب مع درجة المخاطر التي تتعرض ليا وىو ما يوضحو الجدوؿ رقـ 

 1988أوزان المخاطرة المرجحة لألصول حسب اتفاقية بازل األولى لسنة : ( 01)الجدول رقم 
 نوعية األصول درجة المخاطرة

النقدية ،  المطموبات مف الحكومات المركزية و البنوؾ المركزية ، المطموبات المعززة  %0
بضمانات نقدية او بضماف األوراؽ المالية الحكومية ،  باإلضافة عمى المطموبات المقررة    

 . OCDEو المدعمة مف حكومات و بنوؾ مركزية لمدوؿ 
 . مف مؤسسات القطاع العاـ المحمية حسبما يتقرر وطنيا في كؿ دولة (األصوؿ)المطموبات  %50 إلى 10%

  OCDEالمطموبات مف مصارؼ التنمية الدولية و بنوؾ منظمة دوؿ  20%
  والقروض المضمونة مف قبميا  OCDEالمطموبات مف المصارؼ المسجمة في 

 . الفقرات النقدية برسـ التحصيؿ-  50%
 .القروض المضمونة برىونات عمى العقارات - 

المطموبات مف القطاع الخاص ، المباني واالالت والمعدات وغيرىا مف االصوؿ االخرى  ،   100%
جميع  ، العقارات واالستثمارات االخرى ،  OCDEمطموبات مف الحكومات خارج منظمة 

ما لـ تكف )األصوؿ األخرى ، ادوات راس الماؿ المصدرة مف قبؿ المصارؼ االخرى 
 . )مطروحة مف راس الماؿ 

 .138 ص، اإلسكندرية ، 2003االدار اجلـــــــــــــامعية ،  ، التطورات العادلية وانعكاساهتا على أعمال البنوكطارق عبد العال محاد ، : المصدر
أما بالنسبة لمإللتزامات خارج ميزانية البنؾ فاف أوزاف مخاطرتيا تحسب كما يوضحو الجدوؿ رقـ 

 :الموالي ( 02)
 .أوزان المخاطرة لاللتزامات خارج الميزانية حسب اتفاقية بازل: ( 02)الجدول رقم 

 البنود أوزان المخاطرة

 .بنود خاصة بالضمانات العامة لمقروض 100%

 .(خطابات الضماف، الكفاالت) حسف األداء تبنود مرتبطة بمعامال 50%

 .بنود مرتبطة بمخاطر قصيرة األجؿ كاالعتمادات المستندية 20%

 117 مرجع سابق، ص ،بريش عبد القادر: المصدر
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2-I تعديالت اتفاقية بازل I 

رغـ األىمية التي كانت تولي التفاقية بازؿ عند قياس مالءة البنوؾ غير أف ىذه االتفاقية لـ تراع 
 مواجية 1988إال المخاطر االئتمانية فقط،أي لـ يشمؿ معيار كفاية رأس الماؿ كما جاء باالتفاقية  عاـ 

المخاطر األخرى مثؿ مخطر سعر الفائدة ومخطر الصرؼ، مما تطمب العمؿ عمى إجراء بعض 
 :التعديالت  عمييا، ومف أىـ التعديالت التي أجريت عمى االتفاقية

أشارت التعديالت إلى إضافة شريحة ثالثة لرأس الماؿ تتمثؿ في :إضافة شريحة ائتمانية ثالثة -1
القروض المساندة ألجؿ سنتيف وفقا لمحددات معينة باإلضافة إلى الشريحتيف المعموؿ بيا مف قبؿ ىذه 
التعديالت وىي حقوؽ المساىميف وعناصر أخرى منيا القروض المساندة بشروط معينة والقروض سواء 

في الشريحة الثانية أو الثالثة ،تعني ىنا سندات يطرحيا البنؾ في اكتتاب عاـ بعائد أعمى مف سعر 
السوؽ نظرا الحتماؿ تعرض حائزييا لمخسائر التي قد يحققيا البنؾ أي تقترب في طبيعتيا في حالة 

 . الخسائر إلى حقوؽ المساىميف بالبنؾ
ومف ناحية أخرى تضمنت مقترحات المجنة طرؽ إحصائية نمطية لحساب رأس الماؿ منيا ما تتبعو 
البنوؾ التي تتعامؿ في عقود المشتقات عمى مستوى كبير، ومف بيف ىذه الطرؽ ما يسمى بمقياس إدارة 

 ( 5).مخاطر التعامؿ في عقود المشتقات باإلضافة إلى بعض المقاييس الكمية والنوعية النمطية األخرى
 
 فالوزف الترجيحي يختمؼ باختالؼ األصؿ مف :وضع أوزان ترجيحية مختمفة لدرجة مخاطر األصول-2

جية وكذلؾ باختالؼ الممتـز باألصؿ أي المديف مف جية أخرى، ومف ىنا نجد أف األصوؿ تندرج عند 
 100  % ،50 % ،% 10 ،20% ،0حساب معيار كفاية رأس الماؿ مف خالؿ أوزاف خمسة وىي 

،فعمى سبيؿ المثاؿ النقدية وزنيا المرجح صفر، والقروض الممنوحة لمقطاع العاـ أو الخاص وزنيا 
 ،وإلتاحة قدر مف المرونة في مجاؿ التطبيؽ لمدوؿ المختمفة ،فقد تركت المجنة الحرية % 100المرجح 

لمسمطات النقدية المحمية ألف تختار تحديد بعض أوزاف المخاطر واألىـ أف إعطاء وزف مخاطر ألصؿ ما 
نما ىو أسموب ترجيحي لمتفرقة بيف أصؿ وأخر  ال يعني أنو أصؿ مشكوؾ في تحصيمو بذات الدرجة ،وا 

 .حسب درجة المخاطر
 

 أصدرت لجنة بازؿ 1995 في أفريؿ :إدراج مخاطر السوق في قياس معدل كفاية رأس المال- 3
لإلشراؼ المصرفي مجموعة مف االقتراحات اإلشرافية لتطبيؽ معايير رأس الماؿ بإدخاؿ مخاطر السوؽ 
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التي تتحمميا البنوؾ، ويمكف تعريؼ مخاطر السوؽ بأنيا مخاطر التعرض لخسائر لبنود متعمقة بالميزانية 
أو خارجيا نتيجة لتحركات في أسعار السوؽ، وقد تـ عرض ىذه المقترحات عمى البنوؾ لمحصوؿ عمى 

مالحظات البنوؾ واألطراؼ المشاركة في السوؽ المالية عمييا،وقد كانت الورقة الرئيسية في ىذه 
، وقد وضعت المجنة خطة 1988المجموعة عبارة عف ممحؽ تخطيطي التفاقية بازؿ لكفاية رأس الماؿ 

لمسماح لمبنوؾ بوضع نماذج داخمية لتحديد رأس الماؿ المالـز لمقابمة مخاطر السوؽ، والتي قد تختمؼ 
 ( 6).مف بنؾ إلى أخر

ونتيجة لمتعديالت السابقة واخذ مخاطر السوؽ بعيف االعتبار أصبح معيار رأس الماؿ يحسب 
 ( 7):كالتالي

    (الشريحة الثالثة+ الشريحة الثانية + الشريحة األولى )                                 رأس الماؿ اإلجمالي 

 = معدؿ كفاية رأس الماؿ 

  *12.5مقياس المخاطر السوقية +                                 مجموع األصوؿ مرجحة بأوزاف مخاطرىا 
 

3-Iاتفاقية بازل II 
 وعممت عمى صياغة إطار جديد لمعيار Iبازؿاستجابت لجنة بازؿ لالنتقادات التي وجيت التفاقية 

 1999كفاية رأس الماؿ بحيث يتفؽ مع التطورات المصرفية والمالية المتالحقة وتقدمت بمقترح جديد سنة 
والمصادقة عميو في صيغتو النيائية نشرىذااالتفاؽ، ومرت بذلؾ بعدة مراحؿ ليتـ II عرؼ باسـ اتفاقية بازؿ

 .مرحمةلدخوليحيزالتنفيذؾ 2007 وبداية 2006 ،وحددتنيايةسنة 2003 فينيايةسنة
لقد ركزت اتفاقية بازؿ في إطار صياغتيا لإلطار الجديد لمعيار كفاية رأس الماؿ عمى ثالث دعائـ 

 :أساسية ىي
 :المتطمبات الدنيا لرأس المال -1

حيث تـ إدخاؿ مخاطر التشغيؿ إضافة إلى المخاطر السابقة األخرى  و أصبحت نسبة كفاية رأس 
 في عممو عف تخمى الذي المجنة رئيس إلى نسبة (  MC Dounough)غدنو ماؾ نسبةالماؿ الجديدة تعرؼ ب

 الخاصة لألمواؿ 8 %نسبة عمى أبقى بموجبيا والتي المصرفية، لممالءة جديدة نسبةوىي  2003 ماي
 بيف ميزتغ دنو نسبة أف في يكمفغ دنو ونسبة وؾ ؾنسبة بيف الفرؽ لكف المرجحة األخطار إلى

≤8 % 
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 فإف وعميو التشغيمي، والخطر ، السوؽخطر القرض، خطر مف ؿ ؾالحسباف في وضعت إذ األخطار،
 السوؽ خطر ٪، 6.6 القرض خطر بيف وزع والذي أدنى رأسماؿ ؾ٪8  بنسبة احتفظت الجديدة النسبة

 .٪1 التشغيمي والخطر ٪ 0.4

 
 الشريحة الثالثة+ الشريحة الثانية + الشريحة األولى )                                        رأس الماؿ اإلجمالي 

 = (  MC Dounough)نسبة ماؾ دونوغ
 المخاطرالتشغيمية+مخاطرالسوؽ+المخاطراالئتمانية                                                     نسبة 

6.6                                                                   ٪0.4٪1٪ 

 

 

 :متابعة السمطات اإلشرافية لكفاية رأس المال-2
ويقصد بيا عمميات المراجعة أو المتابعة مف قبؿ السمطة الرقابية وتستيدؼ ىذه المتابعة التأكد مف 
ستراتيجية المحافظة عمى المستويات المتطمبة لرأس الماؿ  كفاية رأس الماؿ بحسب نوعية مخاطر البنؾ وا 

 ( 8):،وفي ىذا المجاؿ تقترح المجنة مراعاة ما يمي
اف تفرض السمطة الرقابية بالدولة التي تتسـ اقتصادياتيا بتقمبات ذات قدر مؤثر، حد أدنى لمعدؿ كفاية - 

 .رأس الماؿ أعمى مف الحد األدنى المقرر بمعرفة السمطات الرقابية بالدوؿ األخرى
مطالبة بعض البنوؾ بحد أدنى لمعدؿ كفاية رأس الماؿ يفوؽ الحد األدنى لباقي البنوؾ بذات الدولة - 

اعتمادا عمى طبيعة مكونات رأس ماؿ البنؾ ومقدرتو عمى توفير رأسماؿ إضافي ومدى دعـ كبارمساىمي 
 .البنؾ في ىذا المجاؿ

مطالبة البنوؾ بأف يتوفر لدييا نظاـ لتقدير مدى كفاية رأس الماؿ بالنسبة لكؿ سوؽ أو نوعية نشاط - 
 .يرتبط بو البنؾ، ومقدرة السمطة الرقابية عمى تقييـ ذلؾ النظاـ

التدخؿ الرقابي مف خالؿ وسائؿ اإلنذار الكتشاؼ المصاعب التي يمكف تواجييا في الوقت المناسب - 
 .واتخاذ اإلجراءات التصحيحية في مرحمة مبكرة لمنع تدىور رأسماؿ البنؾ

 
يقصد بيا أف انضباط السوؽ يعمؿ عمى تشجيع سالمة البنوؾ وكفاءتيا مف خالؿ : انضباط السوق-3

التأكيد عمى تعزيز الشفافية وكذلؾ إتاحة مزيد مف المعمومات لممشاركيف في السوؽ تسيـ في إمكانية 
 .تقييميـ لمدى كفاية رأس ماؿ البنؾ

≤8 % 
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لإلشارة فاف البنوؾ تتعرض لمكثير مف المخاطر المصرفية التي تؤثر عمى مالئتيا المالية والتي 
يجب متابعتيا ومحاولة التحكـ فييا مف خالؿ دراسة وتحميؿ وضعية البنؾ بصورة مستمرة ودائمة وذلؾ 

 المعتمدة في ذلؾ حيث توجد عدة مؤشرات عممية  تعتمد لقياس مستوى ةعف طريؽ المؤشرات األساسي
 (03)الخطر المصرفي لكؿ نوع مف أنواع المخاطر التي تكممنا عمييا سابقا وىو ما يمخصو الجدوؿ رقـ 

 .  الموالي
 أنواع المخاطر المصرفية و أهم مؤشرات قياسها:(03)جدولرقم

 القياس في المستخدمة لمؤشراتا المخاطر نوع

 .القروض إجمالي /القروض أعباء صافي * االئتمانية المخاطر

 .القروض إجمالي /تحصيميا في المشكوؾ الديوف مخصص *

 بعد تسدد لـ والتي المستحقة القروض /تحصيميا في المشكوؾ الديوف مخصص*
 إجمالي األصوؿ/ الودائع األساسية  * السيولة مخاطر

 إجمالي األصوؿ/ الخصـو المتقمبة  *
 سمـ االستحقاقات النقدية *

 إجمالي األصوؿ / الفائدة لسعر الحساسة األصوؿ * مخاطر سعر الفائدة 
 .الخصـو إجمالي /الفائدة لسعر الحساسة الخصـو *
 الفائدة لسعر الحساسة الخصـو- الفائدة لسعر الحساسة األصوؿ *

 القاعدة الرأسمالية / المركز المفتوح لكؿ عممة  * مخاطر أسعار الصرؼ 
 القاعدة الرأسمالية / إجمالي المراكز المفتوحة  *

 .العامميف عدد /األصوؿ إجمالي * التشغيؿ مخاطر

 العامميف عدد /العمالة مصروفات *
 األصوؿ إجمالي /المساىميف حقوؽ * الماؿ رأس مخاطر

 .الخطرة األصوؿ /الممكية حقوؽ*

 239طارق محاد عبد العال ، إدارة ادلخاطر ، مرجع سابق ، ص : المصدر 

-II أهمية معيار كفاية راس المال في إطار التشريع الجزائري 

يشكؿ معيار كفاية راس الماؿ جزءا أساسيا في النظـ االحترازية المعموؿ بيا والتي ىي عبارة عف قواعد 
لمتسيير في الميداف المصرفي، والتي عمى المؤسسات التي تتعاطى اإلئتماف احتراميا مف أجؿ ضماف سيولتيا 

وبالتالي مالءتيا تجاه المودعيف حتى تكتسب العمميات المصرفية نوعا مف الثقة، وتتمثؿ أىداؼ التنظيـ 
 ( 9):االحترازي فيما يمي



                                                                          جامعة املدية                                                        

انعكاسات ثكيف املؤسسات املالية مع مؤشرات املالءة على الاستقرار املالي :   حو امللتقى العلمي الدولي الخامس

  2018 أكتحبر 24/25 يحمي ،في الجزائر
 

708 
 

E-mail :Col.isstf@univ-medea.dz     

Site :  www.univ-medea.dz/ar/ldld  

 المدية-كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير

Tel/Fax : 00213.25.78.52.96 
 

 ؛(مؤسسات القرض)تقوية الييكؿ المالي لمبنوؾ - 

 تحسيف أمف المودعيف؛   - 

 مراقبة تطور مخاطرة البنوؾ؛- 

النسب )وخاصة التمكف مف المقارنة بيف أداء البنوؾ والمخاطرة المتعّرض ليا باستعماؿ معايير مشتركة - 
جباري (القانونية  .ذات تطبيؽ عاـ وا 

 معيار كفاية رأس المال - 
وىي إحدى النسب التي تعكس المالءة المالية حيث تمثؿ العالقة بيف األمواؿ الخاصة الصافية لبنؾ 

 :أو مؤسسة مالية و مجموع المخاطر المتعمقة بيا
                      األمواؿ الخاصة الصافية

 %8> ==                                (نسبة كوؾ)              معدؿ كفاية رأس الماؿ 
                          مجموع األخطار المرجحة

 
يجب عمى %8وانسجاما مع ما أقرتو لجنة بازؿ في ىذا اإلطار فقد تـ تحديد حد أدنى ليذه النسبة وىو 

 .1999البنوؾ التجارية احترامو وىذا ابتداء مف نياية ديسمبر 

 في الجزائر(  المالءة المالية)تطور معدل كفاية رأس المال : (04)جدول رقم 

 1999نياية ديسمبر  1998نيايةديسمبر 1997نياية ديسمبر  1996نياية ديسمبر  1995نياية جواف  

 %8 %7 %6 %5 % 4 معدؿ المالءة المالية 

  و ادلتعلقة بقواعد احلذر لتسيري البنوك وادلؤسسات ادلالية غري البنكية29/11/1994 الصادرة بتاريخ 74/94التعليمة رقم   ،بنك اجلزائر:المصدر

الستخراج ىذه النسبة يجب تحديد كّؿ مف األمواؿ الخاصة الصافية لمبنؾ واألخطار المحتممة ثـ ترجيح 
 14 المؤّرخ في 09-91ىذه األخيرة وفؽ المعّدالت التي وضعيا بنؾ الجزائر، وذلؾ مف خالؿ  النظاـ رقـ 

 04-95 الذي يحدد قواعد الحذر في تسيير المصارؼ والمؤسسات والذي تـ تعديمو وتتمتو بالّنظاـ 1991أوت 
ولمحصوؿ عمى ،،حيث تـ  تعديؿ عناصر األمواؿ الخاّصة واألخطار المترتبة عنيا1995 أفريؿ 20المؤّرخ في 

 .ىذه النسبة يجب تحديد األمواؿ الخاصة الصافية واألخطار المرجحة
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 :( 10)تتكوف األمواؿ الخاصة الصافية مف العناصر التالية: األموال الخاصة الصافية -1
 .رأس الماؿ االجتماعي -
 .االحتياطات األخرى ما عدا الخاصة بإعادة التقييـ -

 .النتيجة المؤجمة لمسنة الجديدة عندما تكوف دائنة -

 .النتيجة الصافية منخفض منيا التوزيعات المتوقفة -

 .مؤونات األخطار البنكية العامة لمحقوؽ الجارية -

 :ولمحصوؿ عمى األمواؿ الخاصة الصافية يجب طرح العناصر التالية
 .الحصة غير المحررة مف رأس الماؿ االجتماعي -
 .األسيـ الخاصة الممتمكة بصفة مباشرة أو غير مباشرة -

 .النتيجة المؤجمة لمسنة الجديدة عندما تكوف مدينة -

 .األصوؿ المعنوية بما فييا نفقات التأسيس -

 .النتيجة السالبة المحددة في تواريخ وسيطة -

 .نقص مؤونات أخطار القرض كما قدرىا بنؾ الجزائر -

 األخطار المحتممة- 2
 :تتمثؿ ىذه األخطار في

 .القروض لمزبائف -
 .القروض لممستخدميف -

 .المساعدات المقدمة لمبنوؾ التجارية -

 سندات التوظيؼ -

 .سندات المساىمة -

 .سندات الدولة -

 .حقوؽ أخرى عمى الدولة -

 .الموجودات الثابتة الصافية مف االىتالكات -

 .حسابات التعديؿ والربط التي تخص في األخير الزبائف والمراسميف -

 .االلتزامات بالتوقيع -

 :  مخفض منيا العناصر التالية
 .مبالغ الضمانات المحصؿ عمييا مف طرؼ الدولة ومنظمات التأميف والبنوؾ التجارية -
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المبالغ المحصؿ عمييا في شكؿ ضمانات مف الزبائف في شكؿ ودائع وأصوؿ مالية قابمة أف  -
 .تكوف سائمة لكف بدوف أف تخصص قيمتيا

 .مبمغ المؤونات المشكمة لتغطية المستحقات، أو النخفاض قيمة السندات -

 .وكؿ خطر محتمؿ لو معدؿ ترجيح تبعا لطبيعتو
فبالنسبة لألخطار المتعمقة بالبنود داخؿ الميزانية فإنيا مقسمة إلىأربع فئات أساسية يقابميا معدالت ترجيح مف 

 .خاصة بكؿ فئة كما يوضحو الجدوؿ التالي% 100إلى% 0
 األخطار المتعمقة بالبنود داخل الميزانية  ومعدالت ترجيحها: (05)جدول رقم 

 معدؿ الترجيح األخطار المحتممة
 قروض لمزبائن: 

. األوراؽ المخصومة-
. القرض االيجاري- 
. ةيفالحسابات المد- 
. قروض المستخدميف- 
سندات المساىمة والتوظيؼ غير تمؾ الخاصة بالبنوؾ التجارية - 
 .الموجودات الثابتة- 

 
 
 

100 %
 
 

  في الخارجلمؤسسات القرض المقيمةقروض  :
. حسابات عادية -
 .يفاتظتو -

  القرض التي تعمؿ في الخارجمنظماتسندات المساىمة والتوظيؼ ؿ -

 
20 %

 :تعمل في الجزائر والمؤسسات المالية العاممة قروض لمبنوك*
حسابات عادية -
.   يفاتظتو-
 .سندات التوظيؼ والمساىمة لمبنوؾ التجارية المقيمة في الجزائر- 

 
 

05 %
 :حقوق عمى الدولة أو ما يشابهها* 
 ،سندات الدولة- 
 ،سندات أخرى مشابية لسندات الدولة- 
 ،حقوؽ أخرى عمى الدولة- 
 .ودائع لدى بنؾ الجزائر- 

 
 
0 %

  11 ، مرجع سابق ،  ادلادة رقم 94 /74بنك اجلزائر ، التعليمة رقم :المصدر
أما بالنسبة لألخطار المتعمقة بالبنود خارج الميزانية فانو يتـ ترجيحيا باستعماؿ معامالت ترجيح ترتبط 

 :بطبيعة الزبوف المتعامؿ معو كما يبينو الجدوؿ التالي
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 األخطار المتعمقة بالبنود خارج الميزانية ومعدالت ترجيحها:(06)جدول رقم 

 معامؿ الترجيح طبيعة الزبوف معامؿ التحويؿ مستوى الخطر
الدولة، بنؾ الجزائر، البريد والمواصالت ، % 0 خطر ضعيؼ

 الخزينة العمومية
0 %

% 5 بنوؾ ومؤسسات مالية مقيمة في الجزائر% 20 خطر معتدؿ
% 20 بنوؾ ومؤسسات مالية مقيمة في الخارج% 50 خطر متوسط
% 100 زبائف اخريف% 100 خطر مرتفع

   11 ، مرجع سابق ، ادلادة رقم 94 /74بنك اجلزائر ، التعليمة رقم :المصدر
 

يالحظ مف خالؿ الجدوؿ السابؽ أف االلتزامات خارج الميزانية تؤخذ بعيف االعتبار تبعا لفئة  تصنيفيا 
 :حيث أنيا
  في حالة تصنيفيا ضمف فئة الخطر المرتفع% 100تؤخذ بمبمغيا اإلجماليأي بنسبة  -

 مف مبمغيا اإلجمالي في حالة تصنيفيا ضمف فئة الخطر المتوسط% 50تؤخذ بنسبة  -

  مف مبمغيا اإلجمالي في حالة تصنيفيا ضمف فئة الخطر المعتدؿ % 20تؤخذ بنسبة  -
وىكذا يتـ حساب نسبة المالءة المالية إذ يجب عمى البنوؾ التجارية أف تقـو بالتصريح عمى ىذه 

 ديسمبر لكؿ سنة، كما يمكف لمجنة 31 سبتمبر و30 جواف، 30 مارس، 31النسبة فصميا وذلؾ في كؿ مف 
 .المصرفية أف تطمب منيـ ذلؾ في أي وقت وذلؾ نظرا لوظيفتيا المتمثمة كييئة مراقبة عمى الجياز المصرفي
ولضماف المحافظة عمى المالءة المالية لممصارؼ والمؤسسات المالية فقد ألزميا بنؾ الجزائر باحتراـ 

 :بعض التدابير واإلجراءات اإلضافية األخرى ومنيا عمى سبيؿ الذكر ال الحصر
 04– 01رقـ  (Règlement)النظاـ حيث تحدد ىذا الحد األدنى مف خالؿ :الحد األدنى لرأس المال-

، الخاص بالحد األدنى لرأسماؿ البنوؾ والمؤسسات المالية، التي تنشط داخؿ 2004 مارس 04الصادر في 
  مميوف دج بالنسبة لممؤسسات المالية بعد اف كاف قانوف المالية لسنة 500 مميار دج لمبنوؾ، و2.5الجزائر، بػ 

 .  مميوف دج لممؤسسات المالية100 مميوف دج، وبػ 500 يحدد الحد األدنى لرأسماؿ البنوؾ بػ 1990
 حيث تـ تحديده 2008 ديسمبر 23 المؤرخ في 04-08وقد تـ تعديؿ ىذا الحد مف خالؿ النظاـ رقـ 

ماليير ونصؼ مميار دينار بالنسبة لممؤسسات المالية  ( 3)مميار دينار بالنسبة لمبنوؾ وثالثة  ( 10)بعشرة 
 .وذلؾ لضماف مستوى مالءة  مالية اكبر
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 الصادر في 04 – 02رقـ (Règlement)النظاـ  وقد حدد ىذا المعدؿ :معدل االحتياطي اإلجباري-
، الذي يحدد شروط تكويف االحتياطي اإلجباري لدى دفاتر بنؾ الجزائر، حيث  يتراوح معدؿ 2004 مارس 04

 . كحد أقصى% 15و % 0االحتياطي اإلجباري بيف 
 والذي90/10 والقرض النقد قانوف ظيور بعد القانوني االحتياطي معدؿ سياسة الجزائر استعممت لقد
 يحدد أف المركزي لممصرؼ يجوز أنو إال ،الحتسابو كأساس المعتمدة المبالغ مف  28 %يتعدى أف اليمكف
 والمؤسسات المصارؼ يخضع القانوني االحتياطي في نقص وكؿ ،قانونا المثبتة الضرورة في أعمى نسبة
 احتياطي فرض في الجزائري المركزي المصرؼ بدأ وقد ،الناقص المبمغ مف  1 %تساوي الغرامة حكـ المالية
 في الصادرة 94/73 التعميمة بموجب مرة ألوؿ الودائع مجموع عمى 2  %ب التجارية المصارؼ عمى إجباري

 تكويف لشروط والمحدد، 2004 س مار 4 في المؤرخ 04/02  رقـ التنظيـ حسب و1994نوفمبر 28
 مف يتكوف لممصارؼ القانوني االحتياطي أف عمى ينص ،منو الرابعة المادة وفي ،الدنيا اإلجباريةاالحتياطات 

 خارج بالعمميات المرتبطة والمستحقات ،بالدينار قرضيا أو جمعيا تـ التي تمؾ سواءا مستحقاتيا مجموع
 أخرى مصارؼ طرؼ مف قرضيا تـ التي والمستحقات ، " الجزائر بنؾ " اتجاه المستحقات باستثناء الميزانية
 .الجزائر بنؾ طرؼ مف المحددة الشروط في حسميا يتـ أف يمكف

 ويمكف 15 %يتعدى أف اليمكف اإلجباري االحتياطي أف عمى نصت فقد ،التنظيـ نفس مف الخامسة أماالمادة
 %6.25 إلى اإلجباري االحتياطي رفع تـ 2003 ديسمبر في أنو إلى اإلشارة تجدر كما ، % 0يعادؿ أف

 ( 10)،%6.5 إلى2004، وانتقؿ ىذا المعدؿ ابتداءا مف سنة 2002قي سنة  محددة كانت% 4.25مقابؿ  
 ديسمبر 24 الصادرة في 13/07ثـ تـ اعتماد زيادة أخرى لمعدؿ االحتياطي اإلجباري مف خالؿ التعميمة رقـ 

  ليصؿ %8 الخاصة بنظاـ االحتياطات اإلجبارية حيث حدد ب 02/04 والتي عدلت وتممت التعميمة 2007
 ( 11) .2010في ديسمبر % 9إلى 

 بموجب 2012سنة %11كما عرؼ ىذا المعدؿ عدة تغييرات أخرى خالؿ السنوات الالحقة ايف اصبح 
 وذلؾ مف خالؿ تعميمات بنؾ 2016سنة %8  لينزؿ بعدىا الى 2013 سنة %12التعميمة ثـ  تغير ليصبح 

 ، 2018 سنة %10الجزائر الصادرة في السنوات المعنية بتغيير معدؿ االحنياطي االجباري ثـ اصبح 
ولمتذكير فاف ىذا المعدؿ يعتبر احدى االليات التي يستعمميا البنؾ المركزي في مجاؿ السياسة النقدية تبعا 

 .لمظرؼ المالي والنقدي الذي تعيشو البالد والذي يتطمب تغيير ىذا المعدؿ مف فترة الى أخرى 
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 والمتعمقة 2004ماي 13 في المؤرخة 02/04 رقـ بالتعميمة محدد فيو التأخر غرامة لمعدؿ بالنسبة أما
 غير المصارؼ عمى الغرامة معدؿ أف عمى تنص والتي ،منو الخامسة المادة في القانوني االحتياطي بنظاـ

 ( 12):كالتالي يكوف، كاؼ غير بمعدؿ لو المكونة تمؾ أو، القانوني لالحتياطي المكونة

 
Pt=Bi*Ni*P1/360 

 
 ،القانوني االحتياطي استيفاء دفع الغرامة: Pt:حيث 

: Biالمكونة غير االحتياطات موجودات مجموع متوسط، 

، t التكويف فترة خالؿ األياـ عدد  : Ni 

 P1 : . الغرامة معدؿ

يعتبر االلتزاـ بالقواعد االحترازية شرطا أساسيالمواصمة البنوؾ عمى القياـ بالعمؿ المصرفي وكذا 
أداة لضماف التوازف المالي وتحقيؽ المردودية المالية ليا وفي نفس الوقت ضماف أمواؿ المودعيف، 

وسنحاوؿ مف خالؿ ىذا المطمب معرفة مدى التزاـ البنوؾ الجزائرية بالقواعد واألنظمة االحترازية التي تـ 
 .تبنييا في ظؿ اإلصالح المصرفي والتي تمت اإلشارة إلييا سابقا

 -III البنوك الجزائرية وكفاية رأس المال 

يعتبر االلتزاـ بالقواعد االحترازية شرطا أساسيا لمواصمة البنوؾ عمى القياـ بالعمؿ المصرفي وكذا 
أداة لضماف التوازف المالي وتحقيؽ المردودية المالية ليا وفي نفس الوقت ضماف أمواؿ المودعيف، ومف 
بيف اىـ ىذه القواعد االحترازية االلتزاـ بمعيار كفاية راس الماؿ الذي فرض البنؾ المركزي الجزائري عمى 

 .البنوؾ االلتزاـ بو لمواجية المخاطر المصرفية
إف مؤشر المالءة المالية أو معيار كفاية رأس الماؿ لمبنوؾ الجزائرية سواء منيا العمومية أو 

 .الخاصة يحتـر وبشكؿ كبير متطمبات القواعد االحترازية
فبالنسبة لمعدؿ كفاية رأس الماؿ فإننا نالحظ أف البنوؾ والمؤسسات المالية التي تمارس نشاطيا في 

المعتمدة كمعيار لممالءة مف طرؼ %8الجزائر تتقيد بنسبة مالءة تجاوزت في كثير مف األحياف نسبة 
 (07)لجنة بازؿ وىو ما يمكف أف نقؼ عميو مف خالؿ الجدوؿ رقـ 
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 لمبنوك الجزائرية( مالءة رأس المال )تطور معدل كفاية رأس المال :(07)جدول رقم 
 (%)الوحدة 

 2007 2008 2009 2010 

 معدؿ كفاية رأس الماؿ لمبنوؾ العمومية

  معدؿ كفاية رأس الماؿ لمبنوؾ الخاصة
11.63  

23.48 

15,97  

20.24 

19.57 

34.91 

21.78  

29.19 

 :من اعداد الباحث بناءا على معطيات :المصدر

Banque d’Algérie ,Rapport sur L’évolution économique et monétaire en Algérie, 2006,2008,2010  
 

يتبيف لنا مف خالؿ الجدوؿ السابؽ أف نسبة المالءة لممصارؼ الجزائرية ارتفعت بوتيرة متزايدة مف 
 %11,63سنة إلى أخرى سواءا كاف ذلؾ بالنسبة لمبنوؾ العمومية او البنوؾ الخاصة، وانتقمت بذلؾ مف 

 بالنسبة لمبنوؾ العمومية، أما بالنسبة لمبنوؾ الخاصة فرغـ 2010 سنة %21,78 لتصؿ الى2007سنة 
إالأنيا عاودت االرتفاع لتصؿ إلى 2008 سنة %20.24إلى 2007 سنة %23.48أنيا انخفضت مف 

 وىذه النسب المسجمة عبر 2010سنة % 29.19 ثـ انخفضت قميال لتصؿ إلى 2009 سنة 34.91
مختمؼ السنوات تبيف لنا أننسبة مالءة البنوؾ الجزائرية سواء كانت عمومية أو خاصة تتجاوز بكثير 

 .المعايير المعتمدة في ىذا اإلطار

كما نالحظ أف نسبة كفاية رأس الماؿ مرتفعة في البنوؾ الخاصة عنيا في البنوؾ العمومية رغـ أننا 
نالحظ أنيا تحسنت مف سنة الى أخرى لدى ىذه األخيرة مما يجعؿ ىذه المصارؼ في منأى عف مخاطر 

 .رأس الماؿ

وتأكيدا لما سبؽ فإف اإلحصائيات الفردية المتعمقة بالمصارؼ الجزائرية تبيف لنا كذلؾ أنيا تتميز 
 :بنسبة مالءة جيدة حيث أنو

 ثـ ارتفعت إلى 1999 سنة %6,18فقد بمغت ىذه النسبة  (BNA)بالنسبة لمبنؾ الوطني لمجزائر 
 وىي نسبة جيدة 2002 سنة   %14,65 لتصؿ إلى 2001 سنة % 8,07 وبمغت 2000 سنة % 7,65

 746 مع اإلشارة إلى أف ىذا البنؾ قد احتؿ المرتبة ( 13).وتتالءـ مع متطمبات معيار كفاية رأس الماؿ
 .بنوؾ جزائرية ضمف ىذه القائمة3 حيث تـ تسجيؿ 2003 بنؾ في العالـ سنة1000مف بيف أفضؿ 
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فقد سجؿ نسبة مالءة مالية لرأس   (CNEP)أما بالنسبة إلى الصندوؽ الوطني لمتوفير واالحتياط 
 وسجؿ بنؾ البركة البنؾ المختمط الوحيد في 2002 سنة%13 ونسبة 2001 سنة %14الماؿ تقدر ب

 وانخفضت إلى 1999 سنة %33,9النظاـ المصرفي نسبة مالءة لرأس الماؿ عالية جدا حيث بمغت 
 .2003 سنة 21,71%

 2000 سنة %22,98نسبة مالءة قدرىا  (ABC)في المقابؿ سجمت المجموعة العربية المصرفية 
 (14).2002 سنة %15,62 ثـ عادت لترتفع إلى 2001 سنة %8,4وانخفضت إلى 

كما نجد أف نسب المالءة المالية لبنؾ القرض الشعبي الجزائري عرفت مستويات مقبولة جدا وتفوؽ 
 2003 سنة 17%وثـ انخفضت إلى  2002 سنة   18.8% حيث كانت%8بكثير نسبة كوؾ المقدرة ب 
 التنمية المحمية فرغـ أف نسب المالءة لديو  ، أما بالنسبة لبنؾ 2007 سنة 14%و وصمت في األخير إلى

كانت تفوؽ في كثير مف األحياف كفاية رأس الماؿ إال إنيا تعتبر متواضعة مقارنة بنسب البنوؾ األخرى 
 لتعاود االنخفاض إلى 2006سنة % 10.4  ثـ انتقمت إلى 2004 سنة %  6.3حيث كانت ىذه النسبة 

 ( 15). ، وىو ما يعني اف ىذا البنؾ يعرؼ بعض الصعوبات في مخاطر رأس الماؿ2007 سنة 8.2%
في جانب أخر وفي إطار االلتزاـ باألنظمة الصادرة عف البنؾ المركزي والمتعمؽ بتحديد مبمغ الحد 

 مميار دينار لمبنوؾ 10 بمبمغ 2008الذي تـ رفعو عدة مرات ليتـ تحديده سنة - األدنى لرأس الماؿ 
، فإننا نجد أف البنوؾ الجزائرية في أغمبيا -  مميار لممؤسسات المالية كما تـ اإلشارة إلى ذلؾ سابقا 3,5و

 :تمتـز بمبمغ الحد األدنى لرأس الماؿ وقد تتعداه أحيانا و ىو ما يوضحو الجدوؿ التالي
  لبعض البنوك التجارية الجزائريةةالقواعد الرأسمالي: (08)الجدول رقم

 مميوف دج : الوحدة
 حجمرأس المال بالدوالر األمريكي  حجم رأس المال بـ دج  البنوك التجارية

 البنؾ الوطني الجزائري
 القرض الشعبي الجزائري

 بنؾ الفالحة و التنمية الريفية
 بنؾ الجزائر الخارجي 
 بنؾ التنمية المحمية 

 الصندوؽ الوطني لمتوفير واالحتياط
 بنؾ البركة الجزائري 

  ج14600
25300  

      د   33000
24500  
  خ13390
14000 
 م 10000

194,6 

337,3 

440,0 
326,6 

178,5 

186,6 
133,30 

 www/elbaraka-bank .COM-132ص  مرجع سابق ، بريش عبد القادر، :المصدر
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 مميار دينار 10رغـ احتراـ البنوؾ الجزائرية لمحد األدنىمرأس الماؿ والمنصوص عميو قانونا بعشرة 
 مميار دينار، إالأف ىذا الحد 33وبمبالغ متفاوتة حيث يأتي عمى رأسيا بنؾ الفالحة والتنمية الريفية بمبمغ 

و تبقى بعيدة عف المعايير الدولية، بؿ بعيدة كؿ البعد عف حجـ رأس الماؿ بالنسبة يعتبر دوف المستوى 
 .  لمبنوؾ في المنطقة المغاربية و العربية

 

 : الخاتمـــــــــــــــة

يتبيف لنا مف خالؿ ما تـ التعرض اليو في ىذه الورقة الجيود الكبيرة التي تبذليا الييئات الدولية 
خاصة مف خالؿ لجنة بازؿ في العمؿ عمى السعي لضماف كفاءة وحسف أداء األنظمة المصرفية وذلؾ 
بتقديـ التوصيات واالليات التي تعمؿ عمى دعـ حسف سير البنوؾ ، إضافة الى ذلؾ فيي تعمؿ عمى 
 .تطوير طرؽ مراقبة المصارؼ لتتماشى ومتطمبات البيئة المصرفية وتضمف استقرار األنظمة المصرفية 

أما في جانب آخر وفيما يتعمؽ بمدى توافؽ األنظمة االحترازية المعتمدة في الجزائر مع جاءت بو 
اتفاقية بازؿ فإننا نالحظ أنيا تتشابو في اغمب المبادئ خاصة في  الحد األدنى لنسبة المالءة المقررة مف 

 والتي الحظنا احتراميا في اغمب البنوؾ العاممة في الجزائر سواءا كانت عمومية %8طرؼ بنؾ الجزائر 
 .او خاصة 

 المراجع واليوامش
 ، II خماطر صيغ التمويل اإلسالمي وعالقتها مبعيار كفاية رأس ادلال للمصارف اإلسالمية من خالل معيار بازل موسى عمر مبارك أبوحميميد ، 1

  22األردن ، ص  ،  2008 أطروحة دكتوراه ، كلية العلوم ادلالية وادلصرفية ،األكادميية العربية للعلوم ادلالية وادلصرفية
 .95ص، اإلسكندرية ، 2001، الـــــــــــــــــــــــدار اجلــــــــــــــامعية ، تقييــــــــــم أداء البنوك التجـــــــــــــــــــــــارية طارق عبد العال محاد، ـ2
 التحرير ادلصريف ومتطلبات تطوير اخلدمات ادلصرفية وزيادة القدرة التنافسية للبنوك اجلزائرية ، رسالة دكتوراة يف العلوم االقتصادية ، بريش عبد القادر ، 3

  210 ، ص جامعة اجلزائر ، 2006
 115بريش عبد القادر ، مرجع سابق  ،  ص 4
 99ص  ، اإلسكندرية ، 2003الدار اجلامعيــــــــــــــــــــــــــة ، ا ، العودلــــــــــــــة واقتصاديــــــــــــات البــنــــــــــوكعبد ادلطلب عبد احلميد، 5
 145طارق عبد العال محاد ، تقييم أداء البنوك التجارية، مرجع سابق، ص 6

 167طارق عبد العال محاد، التطورات العادلية وانعكاساهتا على أعمال البنوك ،  مرجع سابق ، ص 7

مقررات بازل و أمهيتها يف تقليل ادلخاطر البنكية ، مع اإلشارة إىل حالة اجلزائر ، ملتقى حول إسرتاتيجية إدارة ادلخاطر يف بودي عبد القادر ، 8
 7، ص 2008  نوفمرب 26 و 25، ، جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف ادلؤسسات االقتصادية 

حسيبة بن جامعة ، الواقع والتحديات–ادلخاطرة والتنظيم االحرتازي ،  ملتقى ادلنظومة ادلصرفية اجلزائرية والتحوالت االقتصادية نعيمة بن العامر، 9
 470 ،  ص 2004 ، ديسمرب15 و 14 بالشلف بوعلي
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 واحملدد للتنظيمات احلذرية لتسيري 14/08/1991 ادلؤرخ يف 91/9  ادلعدل وادلتمم للنظام 1995 /20/04 ادلؤرخ يف 04 /95 النظام رقم 10
 . البنوك وادلؤسسات ادلالية 

جامعة  كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري ،مذكرة ماجستري،، كركار مليكة ،حتديث اجلهاز ادلصريف اجلزائري على ضوء معايري بازل11
   130 ، ص 2005البليدة ، 

12
Banque d’Algérie ,Rapport sur L’évolution économique et monétaire en Algérie 2009 , p 156 

جامعة البليدة ، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، دراسة حالة اجلزائر ، مذكرة ماجستري ، : نزايل سامية ،  التأهيل ادلصريف للخوصصة 13
 .175  ، ص 2005

  .168كركار مليكة ، مرجع سابق ، ص 14

دور معيار كفاية رأس ادلال يف إدارة ادلخاطر ادلصرفية ، ادللتقى الدويل األول حول إسرتاتيجية إدارة ادلخاطر يف عبداهلل بلوناس،حاج موسى نسيمة، 15
 .9 ،  ص  2008   نوفمرب26 و 25 ، جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف، ادلؤسسات االقتصادية

  ، 2009 بعداش الطاهر ، ادلخاطر ادلصرفية وأثرها على التسهيالت االئتمانية للبنوك التجارية اجلزائرية ، مذكرة ماجستري ، جامعة عمار ثليجي ،16
 .172 ، ص االغوط
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   الجزائر في الفساد حدة من  التقليل في التجارية البنوك حوكمة أهمية
 ط.د مسية خليفي                       سالم عبد الرزاقد.  

 املدية  جامعة                           املدية  جامعة
 :ستخلصم

  الجزائر،   في  الفساد  ظاهرة  من  التقليل  في  التجارية  البنوك  حوكمة  أهمية  ما  إشكالية  معالجة  تمت  الدراسة  هذه  خالل  من
  ،   البنوك  وحوكمة  للحوكمة  لمفهوم  الشامل  العرض  على  اعتماد  المطروحة  لإلشكالية  النظرية  الجوانب  مختلف  تحليل  من  وانطالقا

 الفساد   مكافحة  عملية  في  هاما  جزءا   فأصبحت  ،  تطبيقها،  البنوك  على  لزاما  أصبحت  التي  الحديثة  األساليب  من  تعتبر  والتي
 لدراسة  والمتكامل الشامل النظام  تمثل  الحوكمة   فأضحت  األخيرة،  السنوات   في  متزايدة  بصورة  البنوك  أدركته ما  وهو أنواعه،  بمختلف
 وعلى   خاصة  بصفة  البنوك  على  األثر  لها  كانت  سريعة،  تغيرات   وتشهد  االستقرار  تعرف  ال  بيئة  في  والطارئة  المتوقعة  األحداث
  .عامة بصورة للبالد المالي االستقرار

Extract :.  

Cette étude a abordé le problème de l’importance de la gouvernance des banques 

commerciales dans la réduction du phénomène de la corruption en Algérie ,l’analyse des différents 

aspects théoriques du problème repose sur la présentation complété du concept de gouvernance et 

de la gouvernance des bancaire, le concept de gouvernance et de gouvernance bancaire, quelle est 

l’une méthodes modernes que les banques sont obligées d’appliques, devenir une partie importante 

de la lutte contre la corruption sous toutes ses formes, quelles banques ont de plus en plus reconnu 

ces dernières années, la gouvernance est devenue un système complet et intégré pour étudies les 

évènements attendus et émergents dans un environnement instable et en pleine mutation, avoir eu 

un impacts sur les banques en particulier et sur la stabilité financière du pays en général.    

 

   :مقدمة

 

  

 في   الهائل  التكنولوجي  التقدم  في  والمتمثلة  العالمية  المالية  الساحة  تشهدها  التي   الحالية  للتطورات   نظرا
 غير   بصورة  البعض   بعضها  على  المالية  األسواق  وانفتاح  جديدة،  مالية  أدوات   واستحداث   المعرفية،  الصناعة

 الوساطة  في  المتمثلة  األساسية  وظيفتها  حساب   على  المالي  السوق   في  المباشرة  للعمليات   البنوك  وتفضيل  مسبقة

http://www.univ-medea.dz/ar/ldld
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  مسبق،   غير   بشكل  وتنوعت   زادت   قد   المصرفي  الجهاز  وسالمة   استقرار  تهدد   التي   المخاطر  فإن   البنكية،
 . البنوك في الثقة فقدان إلى المساهمين من بالكثر أدى  مما الفساد، ظاهرة وتفشت  المالية األزمات  وتكررت 

  من   للتخفيف  وذلك  مخاطرها  وإدارة  المصارف  إدارة  في  األساليب   أحدث   عن   البحث   عليهم  لزما  كان  لذا
 بحوكمة   يعرف  ما  نجد   األساليب   هذه  بين  ومن  للبالد،  المالي   االستقرار  على   ومنه  البنوك  على  السلبية  آثارها
 لما   بارزة  مكانة  المالية  والمؤسسات   البنوك  في  الحوكمة  أصبحت   إذ   الرشيدة،  اإلدارة  ممارسة  بأسلوب   أو  البنوك
 ثقة  كسب  إلى  يؤدي  بقدر  اإلدارة  وسوء   والفساد   التالعب   حاالت   عن  الكشف  في  الكفيلة  األداء  معايير  من  توفره

 .   المالي االستقرار تحقيق على والعمل المالية األسواق في المتعاملين
  من   التقليل  في  التجارية  البنوك  حوكمة  أهمية  تكمن  فيما:  التالية  الرئيسية  اإلشكالية  طرح  يمكن  هنا  من  و

   ؟ الجزائر في الفساد  ظاهرة

 : نقاط أربع إلى البحث  هذا تقسيم يمكن عليه و

 البنوك؛ حوكمة حول عامة مفاهيم: أوال

 الفساد؛  لظاهرة المفاهيمي اإلطار: ثانيا

 الجزائري؛ المصرفي القطاع في الحوكمة تطبيق واقع: ثالثا
 حوكمة  ظل  في  منه  الوقاية  وآليات   الجزائري   المصرفي  القطاع  في  الفساد   مكافحة   استراتيجيات :  رابعا

 البنوك؛

 البنوك  حوكمة حول عامة مفاهيم: أوال

 : المؤسسات  حوكمة مفهوم
 وعلى  العولمة،  ،  الخصخصة  مثل  االقتصاد   بعلم  المرتبطة  المصطلحات   بعض   األخيرة  اآلونة  في  برزت 

 .له الترجمة تعددت  التي المؤسسات  حوكمة مصطلح ظهر المصطلحات  هذه غرار

  في   المؤسسة  تستخدمه  الذي  النظام  بأنها  الحوكمة:  OECD  والتنمية  االقتصادي  التعاون   منظمة  تعرف
 والمسؤوليات   الحقوق   توزيع  خالله   من  يتم  الذي  النظام  تمثل   أنها  كما  عملياتها،  على  والرقابة  اإلشراف  عملية
   1. األخرى  المصالح وأصحاب  األسهم وحملة والمديرين  اإلدارة مجلس بين المؤسسة، في األطراف مختلف على

 منها  نذكر  تعاريف عدة هناك : البنوك حوكمة مفهوم
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  تدار   التي   األساليب   بأنها  البنوك  حوكمة  الدولية  التسويات   بنك   يعرف:  الدولية  التسويات   بنك  تعريف :2-1
  والنظم  لقوانين  والتشغيل  البنك  أهداف  وضع  كيفية  تحدد   والتي  العليا  اإلدارة  اإلدارة،  مجلس   خالل  من  البنوك  بها

 2. المودعين مصالح حماية يحقق ما وهو السائدة،
 شؤون   اعمال  بها  تدار  التي  الطريقة  أنها  على  البنوك  حوكمة:  المصرفية  للرقابة  بازل  لجنة  تعريف:  2-2

 3: يلي  بما قيامه كيفية ذلك في بما العليا، والغدارة إدارته مجلس قبل من البنك

 اليومية؛ البنك عمليات  إنجاز للخطر؛ البنك تعرض  احتمال تحديد  وأهدافه؛ البنك استراتيجية وضع

 المصلحة   أصحاب   مصالح  اإلعتبار  بعين  االخذ   مع   المساهمين  التزامات   وتلبية  المودعين،  مصالح  حماية
 واالمتثال   السالمة  مع  إلنجازها  وسليمة  آمنة  بطريقة  سيعمل  التي  التوقعات   مع  البنك  أنشطة  مواءمة  لآلخرين؛
 .  بها  المعمول واللوائح للقوانين

 البنوك  حوكمة  في األساسيين الفاعلين

 4:كالتالي وهي البنوك وقواعد  لمفهوم السليم التطبيق في تؤثر  رئيسية أطراف أربعة يوحد 

  التأثير  فبإمكانهم  عامة  بصفة  البنوك  أداء  مراقبة  في   هاما  دورا  المساهمين  أو  األسهم  لحملة:  المساهمون 
 . البنك توجيهات  تحديد  على

  وفعاال   عاليا  توازنا   يحقق  أن  اإلدارة  مجلس   على  بنك  أي  في  الحوكمة  نظام  تفعيل  بغرض :  اإلدارة  مجلس
  ووضع   العليا  الغدارة  وتوجيه  االستراتيجيات   وضع  على  فيعمل   بحكمة،  عليه  والسيطرة  النجاح  إلى  العمل  دفع  بين

 .البنك سالمة من والتأكد  المسؤولية وتحمل التشغيل

  مع   يتالءم  بما  للبنك،  اليومية  االنشطة  بإدارة  اإلدارة  وفريق  التنفيذي  المدير  من  كل  يقوم:  التنفيذية  اإلدارة
 . اإلدارة مجلس يضعها  التي السياسات 

 بعض   تشكل  قد   كما  لإلرشاد،  المالية  التقارير  إعداد   في  االساسية  مهمتهم  وتتمثل:  الداخليين  المراجعين
 .المخاطر إدارة لجنة التعيينات، ولجنة والمكافآت  المرتبات  كلجان أخرى  متخصصة لجان البنوك

  قسمين  إلى  الخارجين  األطراف  تقسيم  يمكن:  الخارجيين  بالفاعلين  الخاصة  والمسؤوليات   األدوار:3-2
  5: هما  رئيسيين

  هاما   أمرا  البنك  لنظام  متطور  وقانوني  تنظيمي  إطار   وجود   يعتبر:  والرقابي  والتنظيمي  القانوني  اإلطار
 خالل   كبير  تغير  الدور  هذا  شهد  فقد   أهمية،  يقل  ال  الذي  المركزي   للبنك  الرقابي  الدور  إلى  باإلضافة  وحيويا،
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 الحصيف،  السلوك  إتباع  تشجيع  على  العمل  إلى  المطلقة السيطرة  من  له  العام  اإلطار  تحول  حيث   االخيرة،  الفترة
 الجهاز  سالمة  ضمان  على  يقتصر   دورها  أصبح  بل  االئتمان،  توجيه  في  المتحكم  هي   الرقابية  الجهة  تعد   ولم

 .المصرفي
 المال،  رأس  بكفاية  يتعلق  فيما  المحكمة  الضوابط  من  مجموعة  بازل  اتفاقيات   وضعت   الصدد   هذا  وفي

  المخصصات،   وتكوين  بالمنشأة،  العالقة  ذات   واألطراف  الصلة  ذات   األطراف  وإقراض   القروض،  وتركز
 واالحتياطي،  السيولة  ومتطلبات   الديون،  جدولة  بإعادة  الخاصة  واإلجراءات   المستحقة،  المدفوعات   وتحصيل
 .والميدانية المكتبية  للمراقبة المتطورة األساليب  تطبيق إلى باإلضافة

 : مايلي ويشمل المصرفية الحكومة  تطبيق في فعال دور لهم(: الجمهور)العامة دور
  مدخراتهم   سحب   على  قدرتهم  وفي  المصرفي  الجهاز  أداء  على  الرقابة  في  نالمودعي   دور  يتمثل:  المودعين

 .المخاطر من  فيه مبالغ قدر تحمل على البنك إقبال الحظوا ما إذا
  فكرة   تقوم  حيث   السوق   في  االلتزام  دعم  على  التقييم  مؤسسات   تساعد :  االئتماني  والتقييم  التصنيف  شركات 

 يساهم   ان  شأنه  من  الخدمة  هذه   توافر  فان   ثم  ومن  المستثمرين،  لصغار  المعلومات   توافر  من  التأكد   على  التقييم
 .السوق  في للمتعاملين توافرها  يجب  التي الحماية ودعم الشفافية درجة زيادة في

  كفاءة   ورفع  المعلومات   لنشر  البنوك  على   الضغط  تمارس  ان  اإلعالم   لوسائل  يمكن :  اإلعالم  وسائل
 . المال رأس على تأثيرهم  إلى باإلضافة السوق   في اآلخرين الفاعلين مصالح ومراعاة البشري  العنصر

 : األمان  شبكة أشكال أحد  الودائع تامين صندوق   يعتبر: الودائع تأمين  وصندوق  االمان شبكة

 .    الصريح التامين نظام  - الضمني، التأمين نظام
 خالل  من  تحقيقها  إلى  البنوك  في  الفاعلين  األطراف  يسعى  التي  األهداف  تعددت :  البنوك  حوكمة  أهداف

 6: أهمها  ومن البنوك حوكمة

 ألداء   بالنسبة  المراقبين  دور  إلى  واالضطالع  والمقرضين،  والدائنين  والموظفين  المساهمين  مشاركة  إمكانية
 .المصارف

  لالقتصاد،   العاملة  المصارف  نشاك  واستقرار  تدعيم  على  يعمل  بما  ومالية،  محاسبية  مشاكل  حدوث   تجنب 
 التنمية  تحقيق  في  والمساعدة  والعالمية  المحلية   المال  أسواق  أو   المصرفية   األجهزة  انهيارات   حدوث   وعدم

 .  االقتصادي واالستقرار
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  وإن   الخاصة،  لطبيعتها  نظرا  المصارف  في  الحوكمة  أهمية  تزداد :  المصارف  في  الحوكمة  تطبيق  أهمية
  من   األخرى   المصارف  استقرار  على  أيضا  يؤثر  ولكن  العالقة  ذوي   األطراف  على  فقط  يؤثر  ال  المصارف  إفالس
 المالي  االستقرار  على  يؤثر  وبالتالي   البنوك  بين  ما  سوق   يعرف  فيما  بينهم  الموجودة  العالقات  مختلف  خالل

 أهمية   لديها  المصرفية  الحوكمة  أن   القول   يمكن  وبالتالي   ككل،  االقتصاد   على   حتما  ثم   ومن  المصرفي،  للقطاع
  أساسيين   لسببن  يرجع  المصرفية  البيئة  في  الحوكمة  وتطبيق  تفعيل  أهمية  تزايد   ان  إلى  اإلشارة  تجدر  كما  واسعة،

 7: هما

  من   المصارف  تعد   أخرى   جهة  ومن  جهة،  من  الدول  اقتصاديات   مكونات   أهم  من   المصرفي  القطاع  يعتبر
 .الملكية حقوق  تركيبة في الخصوصية بسبب  للمخاطر الحساسة القطاعات  أشد 

  تستطيع   لكي  وذلك  المؤسسات،  باقي عن  تختلف   رقابية   إلجراءات   ومحليا   عالميا المصرفي  القطاع  حضوع
 بازل  معايير  مثل  العالمية  الرقابية  بالمعايير  االلتزام  من  لها  البد   العالمية  المصارف  مواجهة  المصرفية  المؤسسات 

 . المال رأس بكفاءة االلتزام ضرورة من تحمله وما

 8:هي البنوك في الحكومة تطبيق مزايا أهم ومن
 اتخاذ   في  عليها  المستثمرين  اعتماد   من  يزيد   مما  المالية  والقوائم  والنزاهة  والوضوح  والدقة،  الشفافية  -
 االستثمارات  جذب   الدولية؛  والتنمية  االقتصادي  والنمو  التقدم   ثم  ومن  المصرفي  األداء   مستوى   رفع  القرار؛

  المحلية   األموال  تدفق  وضمان  الوطنية  المشروعات   في  االستثمار  عل  المحلي  المال  رأس  وتشجيع  األجنبية
 المصارف  نشاط   استقرار   تدعيم  عل  يعمل  بما  ومحاسبية  مالية   مشاكل   في  المصارف  انزالق   تجنب   والدولية؛
 .والعالمية المحلية المال وأسواق المصرفية باألجهزة االنهيارات  حدوث  ومنع باالقتصاد  العاملة

  أنشطة   وتنفيذ   تحقيق  على   قادرين  مؤهلين  مديرين   اختيار   يستطيع  قوي   إدارة  مجلس  على  الحصول
 .أخالقية بطريقة الحاكمة واللوائح  القوانين إطار في المصرف

 الفساد  ظاهرة حول  المفاهمي اإلطار: ثانيا

   منها التعاريف تعددت : الفساد  تعريف

  القطاع   ويشمل  خاص،  مكسب   لتحقيق  العامة  السلطة  استعمال  سوء  يتضمن  الفساد :  المتحدة  األمم  تعريف
 9. وغيرها المنظمة الجريمة نشاطات  التبييض، النفوذ،  استغالل عمليات  إلى الرشوة من ويتدرج والعام، الخاص 
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 خدمة  لفائدة  ما  سلطة  تحريف  هو  للفساد   التالي  التعريف   اعتمدت   فقد :  الدولية  الشفافية  منظمة  تعريف
 الفساد  أن  بمعنى  ،  اقتصادية  أم  ادارية  أم  قضائية  بسلطة  أم  سياسية  بسلطة  االمر  تعلق   سواء  خاصة،  مصالح

 10. العامة المصلحة وليس الخاصة، المصلحة اعتبارات  وفق العام الشأن في  القرارات  اتخاذ  عن  عبارة
  تحصيل   إلى  تهدف  التي  المعتمدة  الطويلة  األيدي  عالقة:  أنه  على  عرفه:  الدولي  النقد   صندوق   تعريف

  11.األفراد  بين عالفة ذات  مجموعة أو واحد  لشخص  السلوك هذا من الفوائد 
 الفساد :  اآلتي  التعريف  آخرها  كان  للفساد،  تعريفات   عدة  الدولي  البنك  وضع:  للفساد   الدولي  البنك  تعريف

 12.خاصة مكاسب  لتحقيق العامة الوظيفة استعمال إساءة هو
 الشاذة،  السلوكيات   من  مجموعة  تشمل  آثارها   تنوعت   أسبابها  تداخلت   معقدة  ظاهرة  هو   الفساد   فإن  وعموما

 واسعة   مساحة  ويشمل  المشبوهة  واالدارية  واالقتصادية  السياسية  الممارسات   من  واسعة  مجموعة  الفساد   ويغطي
 .الشرعية غير والتصرفات  األعمال من

  تأخذ   عميقة  جذور  ذات   االنتشار  واسعة  عالمية  ظاهرة  المالي  الفساد   ظاهرة  تعتبر:  المالي  الفساد    مفهوم
  على   والبلدان  المجتمعات   في  والبناء   التطور  عملية  تعترض   فهي  عوامل،  عدة  فيها  وتتداخل  واسعة  أبعاد 

  مشروعة،  غير  بطرق   العامة  المصالح  على  الفردية  المصلحة  تغليب   إلى  تهدف  ألنها  والخاص،  العام  المستويين
  إلى   الرامية  الجهود   كافة  تضافر  خالل   من  إال  عليها  القضاء   يمكن  وال  الحياة  مجاالت   جميع   تهدد   وأصبحت 

    13. جذرية بصورة  عالجها  ومحاولة مسبباتها وتشخيص  منابعها تجفيف
 اإلداري   العمل  سير  تنظم   التي  المالية  القوانين  ومخالفة   المالية  االنتهاكات   بمجمل   يتمثل  المالي  الفساد 

 المختص المالية الرقابة كديوان المالية الرقابية باألجهزة المتعلقة  التعليمات  ومخالفة ومؤسساتها الدولة في والمالي
 14. والشركات  العامة والمؤسسات  والهيئات  الحكومة وأموال حسابات  ومراقبة بفحص 

  فيما   نوجزها  والسياسية  واالجتماعية   االقتصادية  األسباب   من  جملة  للفساد :  الفساد   ظاهرة  تفشي  أسباب 
 : يلي

  فسوء   والمالي  اإلداري   الفساد   ظهور  في  هاما  دورا  االقتصادية  الظروف  تلعب :  االقتصادية  األسباب :3-1
 لسلوك  رئيسيا   سببا  للمواطن  األساسية  الحاجات   إشباع   عن   الدولية  عجز   في   تتمثل  والتي   االقتصادية  األحوال
 التي   االقتصادية  األزمات   كذلك  المرتجلة،  االقتصادية  بالسياسات   مقرون   يكون   ما  غالبا  وذلك  العاملين،  المرضى
 والتي  بالحوافز  الخاصة   النظم   غيات   فإن  التنظيمي  المستوى   وعلى  مختلفة،  ألسباب   المجتمعات   لها   تتعرض 
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 على   مبني  سليم  علمي   أساس  على  الرواتب   تحديد   وعدم  باألخالق  في  والتمسك  البذل   على  العاملين   تساعد 
 . والمالي اإلداري  الفساد  تفشي إلى يؤدي  الترقية سياسات  في العدالة وفقدان الوظائف توصيف
  أن   يعتبر  حيث   بحتة،  صقافية  اجتماعية  بعوامل  الفساد   االجتماعي  المدخل  يفسر:  اجتماعية  أسباب :3-2

 بل   االجتماعي  الضبط  على  للخروج  فردية  ودوافع  بواعث   نتيجة   الغالبية  في  ينشأ  ال  المنحرف  والسلوك  الفساد 
 نشوئه  على  المجتمع  وثقافة   االجتماعي،   النظام   من   كل  التعاون   حصيلة   هو  اجتماعيا   جنوحا  يشكل   العكس   على

 ومظاهر   الناس  بين  السائدة  العالقات   وبنية  االجتماعية  البيئة  إلى  الفساد   مظاهر  يعيد   أنه  أي  وتطوره،
 ونظمه   المجتمع  مؤسسات   في  تتغلغل  منحرفة  ثقافية  رموز  وسيادة  ،  االجتماعي   البناء  في  والخلل  االضطراب 

 . المختلفة

 15:يلي  ما األسباب  هذه  بين ومن

  لتحقيق   العاملين  على  للضغط  الرسمي  التعامل  في   والطائفية  واالقليمية  العشائرية  االنتماءات   استغالل
 تتعارض   والتي  الشخصية  المعامالت   إلنجاز  الرسمية  غير  الشخصية  العالقات  استغالل  حق؛  وجه  بدون   مكاسب 

 والمتعاملون   اإلداريين  سلوك  على  االجتماعية  العادات   لبعض   السلبي  األثر  العامة؛  المصلحة   وتمس  القوانين  مع
 والسذاجة  الجهل  الشخصية؛  لألغراض   الدولة  أمالك  واستخدام  بالمواعيد   االلتزام  وعدم  بالوقت،  االهتمام   تضعف
 .والتزوير التحايل على  والمواطنين الموظفين بعض  إقدام في تسبب  االجتماعية  الظروف وضغط

  ضمن   يتم  فالعمل  والمالي  اإلداري   الفساد   أسباب   من  سببا  السياسي  الفساد   يعتبر :  سياسية  أسباب :3-3
  أو  ضعف   أي  فإن  ولذلك  والتشريعية   القضائية   الرقابة  تحت   فيها  والعاملون   الرسمي،  إلطارها   ووفقا  سياسية  بيئة

  المسؤولين   كبار   تمتع   أن   كما  الفساد،  انتشار   في  ويساعد   العاملين  سلوك  في  االنحراف  بسبب   الرقابة  لهذه  غياب 
 القرار   صناع  أنهم  حيث   الفساد   حجم  من  يزيد   والمسائلة  للمحاسبة  نظام  غياب   ظل  في  واسعة  بصالحيات 

 16. الشخصية لمصالحهم سلطاتهم استغالل من تمكنهم  وصالحياتهم

  عليها  للقائمين  وتمهد  للفساد   مناسبا  مناخا  تعد   التي  اإلدارية  األسباب   من  العديد   هناك:  إدارية  أسباب :3-4
 : منها خارجية أسباب  منها

  عجز   عنه  ينجم  مما  والمالية   البشرية  وامكانياتها  قدراتها   تفوق   ووظائف   بأعباء  اإلدارية  المنظمات   تكليف
 وتأخيرها؛  المعامالت  إنجاز في وقصور

 للمجتمع؛  الجذرية والتغييرات  االقتصادية للظروف مواكبتها وعدم والمرتبات  االجور سياسات  جمود 

 عنها؛  الناجمة لألضرار المسؤولين تنبيه او معالجتها وعدم والتعليمات  والنظم القوانين في الثغرات  كثرة
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  وغياب   والعليا  الدنيا  المستويات   بين  وتباعد   اإلدارية  المستويات   بين  البيروقراطية  العالقات   انتشار
 الديمقراطية؛  الممارسات 

 . الوظيفة بأخالقيات  العاملين التزام وعدم  اإلدارية القيادات  كفاءة عدم
  في   تجلت   بالفساد،  عالقة  لها  متعددة  قضايا  األخيرة   السنوات   في   الجزائر  تشهد :  الجزائر  في  الفساد   واقع

  من   بداية البترول  أسعار   ارتفاع  مع   الواقع  هذا  تزامن   الدوالرات،  مليارات   اختالس   فضائح   في  كبار   مسؤولين   تورط
-2001  من  الممتدة  الفترة  شهدت )  االقتصادية  التنموية  البرامج  من  جملة  الجزائرية  الحكومة   وتبني  ،2000  سنة

 حولت   جزائري،  دينار  مليار  30440  بحوالي  قدر  ضخم  مالي  غالف  لها  خصص (  تنموية  برامج  ثالث   2014
 رشوة،)  أشكاله  بمختلف  للفساد   مملكة  إلى  حولتها  الوقت   نفس  وفي  الكبرى،  للمشاريع  مفتوحة  ورشة  إلى  الجزائر

 -2000  عامي  بين  دوالر  مليار   30  قرابة  جرائه  من  الجزائر   تكبدت ....(  مشبوهة  صفقات   العام،  المال  نهب 
2010. 

  في   الفساد   قضية   لتليها  الخليفة  مجمع  بقضية  بدءا  الفساد   قضايا  من  العديد   انفجرت   2003  سنة  فمنذ 
 .سونطراك وقضية( غرب -شرق   السيار الطريق بقضية خاصة)  العمومية األشغال قطاع

  مؤشر   للفساد،  الدولية  المخاطرة  مؤشر :  الفساد   مؤشرات   ضمن  نجد   الدولية،  المنظمات   لتقارير  استنادا
 المؤشر  ويعكس:  المصدرة  للدول  الفساد   بمؤشر  يدعى  الذي  الدولية  الشفافية  منظمة  ومؤشر  الدولية،  األعمال
 كلي،   بشكل  الفساد   سيطرة  على   الصفر  يعبر   حيث   العشرة،  إلى  الصفر  من  بتدرجه  الفساد   وجود   مدى   األخير
 األسئلة   من  مجموعة   طرح  على  تركيبته   في  المؤشر  هذا  واستند   الفساد،  من  الخلو  وضعية  العاشرة   الدرجة  وتمثل
 2004  سنة  في  الدراسة  تحيين  وتم  ،2003  لسنة  بالنسبة  دولة133  من  أكثر  في  المؤسسات   إطارات   إلى  وجهت 
 .الفساد  حالة عن للكشف وذلك 1995 سنة دولة 50 ب  بدأت   أنها علما دولة، 146 على

 2017-2005  الفترة خالل الجزائر في الفساد  مؤشر تطور( 01) رقم جدول

السن
 ة

  الدول   عدد  الترتيب 
 بالدراسة 

  نقاط
 المؤشر

20
05 

97 158 2.8   

20
06 

84 163 3.1 
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20
07 

99 180 3 

20
08 

92 180 3.2 

20
09 

111 180 2.8 

20
10 

105 178 2.9 

20
11 

112 183 2.9 

20
12 

105 176 3.4 

20
13 

94 177 3.6 

20
14 

100 177 3.6 

20
15 

88 167 3.6 

20
16 

108 176 3.4 

20
17 

112 180 3.3 

 فاسد  0 و  نظيف  10
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 http ://www.trensparency.org/news/feature/corruption perceptions index:المصدر
2018 

  الشفافية   ضمان  مجال  في  المتأخرة  البلدان  مجموعة  ضمن  توجد   الجزائر  أن  الجدول  من  لنا  يتضح   
 دولة،   158  بين  من  97  المرتبة  واحتلت   2.8  سيئة  درجة  على  ب   قدرت   2005  سنة  ففي  الفساد،  من  والحد 
 من   الممتدة  الفترة  خالل  طفيفا  ارتفاعا  عرفت   ثم   أنواعه  بمختلف  والفساد   الرشوة  ظاهرة  تفشي  إلى  راجع  وهذا

 الخروج  من  للجزائر  سمح  ما  هذا  ،10  أصل  من  3  تجاوزت   درجته  مؤشر  على  الجزائر  حصلت   2008و 2006
  سنة   من   بداية   كبير  بشكل  لتتراجع  العالم،   في  فسادا  األكثر  البلدان  مجموعة   تضم  التي  السوداء  القائمة   من

 من   الوضعية  هذه  وتزامنت   العالم،  في  فسادا  األكثر  الدول  ضمن  نفسها  الجزائر  لتجد   2011  غاية  إلى  2009
 عجلة   لدعم  دوالر  مليار  386  تجاوز  مالي  غالف  له  خصص   والذي  االقتصادي  النمو  دعم  برامج  انطالق
 والسلطة  النفوذ   ألصحاب   أكبر  فرصة  أعطى  الذي  االمر  الضخمة،  العمومية  االستثمارات   على  والتركيز  التنمية

 .الفساد  أشكال مختلف لممارسة

  يعني   ما  هذا  10  أصل  من  03  الرقم  الفساد   مؤشر  تجاوز  2017-2012  سنة  من  الممتدة  الفترة  خالل  
 غير  مراب   تحتل  مازالت   هي  بل  مشرفة  مراتب   تحتل  أنها  يعني  ال  وهذا  فساد   األكثر  القائمة  من  الجزائر  خروج
  والمستثمرين  االقتصاديين  والمتعاملين  الشركاء  نظر  في  يعني  ما  وهو  والشفافية،  النزاهة  حيث   من  مشرفة

 المعلومات،  وتداول  انتقال  ويمنع  والفساد،  الرشوة  على  يشجع   الجزائر  في  العام  النظام  أن  واألجانب   المحليين 
  النتائج   وهذه  والنزاهة،  والشفافية  الراشد   الحكم  مستوى   من  للرفع  الحكومية  اإلصالحات   فعالية  لعدم  ذلك  ويرجع
 وتسيير   والمصرفي،  المالي  النظام   مستوى   على  واسعة  بإصالحات   للقيان  الفاعلين  قبل   من  جدي  تحرك  تتطلب 
 . واالستثماري  االقتصادي للنشاط ومحفز مالئم مناخ وخلق العمومية، والصفقات  العام المال

  الجزائري  المصرفي القطاع في الحوكمة تطبيق واقع: ثالثا

  في   المطلوب   المستوي   إلى  ترقى  لم   الجزائرية   البنوك  مازالت :  الجزائرية  البنوك  في   الحكومة  مفهوم   تبني
  ببدايته   توحي  أولية  مؤشرات   بأنها  تفسيرها  يمكن  التي  المؤشرات   بعض   هناك  أنه  إال  الحوكمة  مبادئ  تطبيق
 . الجزائرية البنوك إدارة في ادخالها

  الجهات   بين  نجاعة  عقود   إبرام  إلى  باإلضافة  العملية  الكفاءة   أساس  على  يتم  البنوك   مسيري   تعيين  أصبح 
 .جيدة  نتائج  تحقيق على والحرص  األداء بتطوير الدفع أجل من  المسيرين وهؤالء الوصية
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  تلك   أي  الخارجية  الرقابية  الهيئات   في  تتمثل  والتي  الخارجي  التحكم  آليات   من  المصرفي  الجهاز  تمكين
 خالل   من  ذلك  وتجلى  البنوك،  أنشطة  بمراقبة  واسعة  صالحيات   وإعطائها  المصرفية،  اللجنة  في  المتمثلة

 نظام   بوضع  البنوك  وإلزام  والقرض  النقد   لقانون   والمتمم  المعدل  2003-08-26  في  المؤرخ  11-03األمر
  دعم   برنامج   من  استفادة  البنوك  أن   إلى  هنا   وتشير  المخاطر،  بإدارة  خاصة  لجان  وإنشاء  الداخلية،  اقبةالمر 

 التدقيق  عمليات   إجراء  على  البنوك  مساعدة  خالل  من  األوروبي  االتحاد   أقره  الذي  المالي  النظام  وعصرنة
 17التسيير؛ مراقبة مخطط ووضع محاسبية، قواعد  وإرساء الداخلي،

  الوصاية   اإلدارة،  مجلس  أعضاء  تحكم  التي  األطر  وتحديد   اإلدارة،  لمجلس  أوسع  صالحيات   إعطاء
 العمومية؛ البنوك لرأسمال الوحيد  المالك هي الدولة أن باعتبار

 االموال؛ غسيل   عمليات  ضد  يصدر تشريع  أول يعتبر والذي 2005-01رقم القانون  إصدار

 .الدولي والبنك فرنسا بنك جانب  من فنية بمساعدة  القانون  هذا  تنفيذ  ويجري  2005 فيفري  في صدر وقد 
 وبدأت   والتنمية،  االقتصادي  التعاون   منظمة  وضعتها  التي  الرشوة  مكافحة  اتفاقية  الجزائر  وقعت   كما

 . 2009 أفريل في الدولي النقد  لصندوق  التابع البيانات  لنشر العام النظام  في باإلشتراك الجزائر
 تعتمد   الدولية  المراجعة  ومعايير  المحاسبية  المعايير  نجد   الفعالية  ذات   واالفصاح  الشفافية  دعائم  بين  من 
 المحاسبية   والمعايير  يتالءم  والذي  المالي  المحاسبي  النظام  يتضمن  الذي  11-07  رقم  القانون   الجزائرية  البنوك

 يستجيب   يعد   لم  الذي35-75 رقم  االمر  معه  أكفى  والذي  2010 جانفي  01 في  التنفيذ   حيز  دخل  حيث   الدولية،
 18.الدولية للتطورات 

  الجزائرية   السلطات   بذلت   لقد   الجزائرية  المصرفية  المؤسسات   في  الحوكمة  لتبيني   المبذولة  المجهودات 
 : بينها ومن المصرفية المؤسسات  لحوكمة السليم التطبيق إرساء اجل من مجهودا

 : المصرفية الحوكمة مبادئ لتطبيق معززة قوانين سن: 2-1

  نوفمبر   بتاريخ   08-11رقم   نظام  الجزائر   بنك  أصدر:  المالية  والمؤسسات   المالية  الرقابة   قانون ::2-1-1
 . السيولة خطر  ورقابة وتسيير وقياس تعريف والمتضمن المالية والمؤسسات  للبنوك الداخلية بالرقابة يتعلق2011

  المعلوماتية   مجموع  من  المالية   والمؤسسات   الداخلية  الرقابة  أن   08-11  النظام  من  الثالثة  للمادة  ووفقا
 19:مستمر  بشكل مايأتي ضمان إلى الخصوص  على تهدف التي واإلجراءات  والمناهج
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  جميع  مالئم  وبشكل  االعتبار   بعين  األخذ   الداخلية،  العمليات   الجيد   السير  النشاطات،  في  التحكم-
  الشفافية   والقوانين،  األنظمة  مع  المطابقة  الداخلية،  االجراءات   احترام  العملياتية،  المخاطر   فيها  بما  المخاطر
 . للموارد  الداخل االستعمال األصول، على الحفاظ المالية،  المعلومات  موثوقية المصرفية،  العمليات  ومتابعة

  والمؤسسات  البنوك  على  بغي  الذي   الداخلية  الرقابة  جهاز  يحتوي   ان  يجب   أنه  أيضا  الرابعة  للمادة  ووفقا
 ومعالجة  المحاسبة  هيئة  الداخلية،  واالجراءات   العمليات   رقابة   نظام:  يأتي  ما  على  خصوصا   تضعه  ان  المالية

 . واألرشيف الوثائق حفظ نظام  والمخاطر، والتحكم المراقبة أنظمة والنتائج، المخاطر قياس أنظمة المعلومات،

  بصفة   الظاهرة  لهذه  يتعرض   لم  الجزائري   القانون   إن:  واإلداري   المالي  الفساد   محاربة  قانون ::  2-1-2
  ولم  لها،  المنشئة   والجنح  اآلفة  هذه  مصادر  إلى   الجزائري   المشرع  أشار  حيث   م،1996  سنة  إال   وصريحة  مباشرة 

 المعدل  فيفري   19  في   المؤرخ  01603  رقم  االمر  إصدار  خالل  من  وذلك  الظاهرة   لهذه  صريحا  تعريفا  يورد 
 بالصرف   الخاصيين  والتنظيم  التشريع  مخالفة  بقمع  والمتعلق1996  جويلية  09  في  المؤرخ  96-22  بأمر  والمتمم
 20. الخارج وإلى األموال رؤوس وحركة

 ومع   االموال  تهربي  لمكافحة  الوزارات   من  عدد   تضم  مفوضية  2003-04-12  العدل  وزير  أسس  كما  
 البنوك   قطاع  في   الشفافية  تفصيل  منها  المتوقع  من   أنه  غال  التشريعية   الصالحيات   تملك  ال  المفوضية  هذه  أن

 بتكوين   الشرع  في  2005  عام  الصدد   هذا  في  قام  كما  األموال  على  الحصول  في  السرية  المصادر  ومحارية
 . المعلوماتية باألنظمة والمساس للحدود  العابر والجرائم األموال تبييض   جرائم في يختصون  القضاء من مجموعة

  الفساد   من  الوقاية  والمتضمن  2006-02-20  في  الصادر  06-01  رقم  القانون   تطبيق  إطار  وفي
   ومحاربته
  على   الحوكمة  مجال  في   الوطني  العمل  البرنامج  تنفيذ :  الحوكمة  مجال  في  الوطني   العمل  برنامج:2-2
 سرعة   تضمن   تبادل  وشيكات   دفع  وسائل  إدخال  بفضل  الدفع  أنظمة  تحديث   تم  فقد   المصرفي  القطاع  مستوى 
 بنك   يقوم  السوق،  انضباط  وترقيته  الحذر  قواعد   وتعزيز  المخاطر   إدارة  تحسين  ويفرض   البنكية،  العمليات   وتأمين
 .المالية والمؤسسات  البنك مع وبالتشاور تدريجية بطريقة  02 بازل  منظومة في ورد  ما بتنفيذ  حاليا الجزائر

  عدة   اتخذ   وقد   المصرفية  االوساط  مع  ومنسقة  تدريجية   تدابير  الجزائر  بنك  اعتمد   المشروع  لهذا  وتنفيذ 
 : يلي كما جاءت  رئيسية اجراءات 

  الفريق   مع  بالتشاور  ويعمل  خارجية  مساعدة  اشراف  تحت   02  بازل  اتفاق  لمشروع  مخصص   فريق  انشاء
 الدولية؛ المحاسبية المعايير مشروع تنفيذ  على المسؤول
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  مقتضيات   لتلبية  استعداداها  مدى  تقييم  بغية  التجارية  البنوك  تصرف  تحت   ووضعها  استبيانين  إعداد 
 ؛02بازل

 (.الخاصة باألموال  يتعلق  رئيسي مطلب )الجزائر بنك طرف من النظام لهذا الكمي األثر دراسة إعداد 
  في   والمتوسطة  الصغيرة  المؤسسات  مدونة  إطالق  عقب :  الشركات   لحوكمة  الجزائرية  المدونة  إطالق:2-3
 جوان   في  تونس  في  الشركات   حوكمة  ممارسة  بأفضل  الخاصة  واإلرشادات   2008  جانفي  شهر  في  المغرب 
 الجزائرية   المدونة  صدور  جاء  وقد.  للشركات   الرشيدة  الحكومة  تبني  في  جيرانها  إلى  الجزائر  انضمت .  2000
 في   تساعد   الشركات   حوكمة  قواعد   فتطبيق   تماما،   المناسب   الوقت   في  2009-03-11  في  الشركات   لحوكمة

 النمو   وتعزيز  المال  رأس  على  الحصول  أهمية  فيه  تتزايد   وقت   في  المصرفي،  القطاع  مع  المتبادلة  الثقة  بناء
 .  تداعياتها من والتقليل العالمية المالية األزمة تخطي في الزاوية حجر يعد  الذي االقتصادي،

 الحوكمة  ظل  في  منه  الوقاية  وآليات   الجزائري   المصرفي  القطاع  في  الفساد   مكافحة  استراتيجية:  رابع
 :المصرفية

  الفساد   مكافحة  استراتيجية  نتناول  أن  يمكن 21:الجزائري   المصرفي  القطاع  في  الفساد   مكافحة  استراتيجية
 رؤوس   وحركة  الصرف  مجال  في  المعامالت   لحرية  الدولة  تقييد   حيث   من   الجزائري   المصرفي  القطاع   في

 تشكل   التدابير  من  مجموعة  باتخاذها   األموال  ورؤوس  الصرف  على  الرقابة  لعملية  الدولة  بممارسة  وذلك  األموال،
 بنوك   بإنشاء  السماح   عدم   طريق  عن  وكشفها   الفساد   عائدات   تحويل  منع   الصرف،  تنظيم   عملية  عليه  يطلق   ما

 الموظفون   يلتزم  كما  للرقابة،  خاضعة   مالية   مجموعة  إلى  تنتسب   وال   مادي  حضور  لها  ليس  الجزائري   باإلقليم
 ذلك   على  أخرى   سلطة  أو  توقيع  سلطة  أو  حق  أو  أجنبي  بلد   في  مالي  حساب   في  مصلحة  لهم  الذين  العموميون 
 .الحسابات  بتلك  تتعلق مالئمة بسجالت  يحتفظوا وأن العالقة،  تلك عن المعنية السلطات  يبلغوا  بأن الحساب،

 المشرع   أوجد :  الجزائري   المصرفي  القطاع  في  المصرفية  الحوكمة  ظل  في  الفساد   من  الوقاية  آليات 
 عمليات  مراقبة  لجنة  المنافسة،  كمجلس  الفساد،  ظاهرة  من  الحد   إلى  تهدف  التي  اآلليات   من  مجموعة  الجزائري 
 ترك   التي  المهنية  بالنشاطات   المتعلقة  اآللية  جانب   إلى  والقرض،  النقد   مجلس  المحاسبة،  مجلس  البورصة،

  من  للوقاية  الوطنية  الهيئة  منها  نذكر  التنظيم،  طريق  عن  والتجارية  االقتصادية  للهيئات   إنشائها  كيفية  المشرع
 .المحاسبة ومجلس  والقرض، النقد  مجلس ومكافحته، الفساد 
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  تنفيذ   مهمة  الجزائري   المشرع  بها  أناط  التي  الهيئة  وهي:  ومكافحته  الفساد   من   للوقاية  الوطنية   الهيئة
 باآلثار  وتوعوية  استشارية  توجيهات   تقديم  في  مهامها  أهم  وتبرز  الفساد   مكافحة  مجال  في  الوطنية  االستراتيجية

 .بالفساد  عالقة ذات  وقائع  في والتحري  األدلة لجمع العامة بالنيابة االستعانة منها،  والوقاية للفساد  الضارة
 إلى   والقرض   النقد   مجلس  صالحيات   قسم  أنه  نالحظ  10-90  القانون   إلى  بالرجوع:  والقرض   النقد   مجلس

 إصدار   تتولى  نقدية  سلطة  باعتباره   صالحيات   المركزي،  البنك  إدارة  كمجلس  صالحياته  أساسية،  مهام  ثالثة
 أناط   ومراقبة،  حراسة   هيئة   فباعتباره .  ومراقبة  حراسة  كهيئة  صالحياته  إلى  إضافتا  تنفيذها،  ومراعاة  األنظمة 
 السلك في السامين الموظفين  بين من يختاران رئاسي، بمرسوم يعينان مراقبان المركزي  البنك مراقبة مهمة القانون 
 التحقق   عمليات   المراقبان  ويجري .  أعماله  وكافة  المركزي   البنك   دوائر  جميع  المراقبة  مهمة  وتشمل  للوزارة،  اإلداري 
 مالحظات   أو  اقتراحات   إبداء  حق   لهما  كما   أجرياها،  التي  االجتماعات   حضور   حق  ولهما   لمالئمة،ا  والمراقبة
. المالية   السنة  نهاية في  الحسابات   مراجعو  وفقها  يعمل  التي  الشروط  ضمن  الحسابات   يدققان  كما.  مناسبة  يريانها

  تلي   التي  الثالثة  األشهر  خالل  المنصرمة  المالية   السنة  حسابات   حول  تقريرا  بالمالية  المكلف  للوزير   يقدمان  كما
 . البنك لمحافظ التقرير هذا من نسخة  وتسليم المالية، السنة انتهاء

  بمجلس   التعلق  30-90  القانون   من  03  المادة   بموجب   اختصاصه  مجال  حددت   وقد :  المحاسبة  مجلس
 الدولة   لمالية  الالحقة  بالرقابة  القيام  في  المحاسبة  لمجلس  العامة  المهمة  تنحصر  بحيث   وسيره  المحاسبة

 ويدخل  العمومية،  والمحاسبة  اإلداري   القانون   لقواعد   تخضع  هيئة  وكل  العمومية  والمرافق  اإلقليمية  والجماعات 
  22.المالي المصرفي  القطاع مراقبة ذلك

 : الجزائر في العام القطاع بنوك على  الحوكمة تطبيق أثر
 بنوك   موقع   موضوع  بطرح  العالمي  المصرفي  العمل  تحسين   على  وتأثيرها  الحوكمة  عن  الحديث   خصم   في

 سنة   منذ   طبقت   التي  االصالحات   ظل  في  خصوصا  الحوكمة،  لمبادئ  تبنيها  ودرجة  الجزائر  في  العام  القطاع
  المصرفية   المنظومة  لتمكين  العالمية  المعايير  مع  التكيف  إلى  إجماال  والهادفة  هذا،  يومنا  غاية  إلى  1990

  مكانته   وضمان  وصلبة  سليمة  أسس  على  الوطني  االقتصاد   بناء  عملية  في  المشاركة  من  الجزائر  في  العمومية
 في  الحوكمة   تطبيق  نجاح  بشروط  االلتزام   وكذا  الحوكمة  تطبيق   شروط  مراعاة  إن  العالمي،  المصرفي  السوق   في

 23: التالية اآلثار عليه  يترتب   أن شأنه من الجزائر في العام القطاع بنوك
 تحكم   التي  العالقات   تكون   أساسه  على  الذي  النظام  تعني  المصرفي  المنظور  من   الحكومة  أن  اعتبار  على

 بنوك   في  االهداف  تحقيق  في  للنجاح  المصرفي  األداء  عليه  ويترتب   يؤدي   هذا  فإن  واضحة،  األساسية  األطراف
 الجزائر؛  في العام القطاع
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 واإلفالس   التعثر  وتجنب   الجزائر  في  العمومية  البنوك  إدارة  تفصيل  إلى  الحوكمة  مبادئ  تطبيق  يؤدي
 سليمة؛  أسس عل القرارات  اتخاذ  في ويساهم االداء تطوير  ويضمن

  االستقرار   لتحقيق  الجيدة  الحوكمة  تطبيق  وضرورة  أهمية  على   والتنمية  االقتصادي  التعاون   منظمة  أكدت 
 في   الجوهري   العنصر  هي  والشفافية   اإلفصاح  أت   واعتبرت   الجزائري،  في  العام  القطاع   بنوك  في  المصرفي
 الوطني؛  المصرفي السوق  انضباط على يساعد  فهو الحوكمة
  يمر   أن  يجب   الجزائر  في  العمومية  المصرفي  الجهاز  لدى  للحوكمة  السليمة  المبادئ   ممارسات   تعزيز  إن

  خالل   من   والثاني   المصرفي  الجهاز  وتنظيم  رقابة   عن  المسؤول  باعتباره  المركزي   البنك  يقوده  األول  طريقتين  عبر 
 ووجود   المالية،  الفضائح  ظاهرة  وتتنامى  واالنهيار  الفوضى  تعني  الحوكمة  غياب   ألن   ذاتها  العمومية  البنوك

 الفساد؛ رأسها   وعلى كلها السلبية اآلثار تلك غياب   يعني الحوكمة

  عملية   نجاح  على  المساعدة  اإليجابية  العوامل  من   مجموعة  على  الجزائرية  المصرفية   المنظومة  تتوفر
 لتطبيق   بسيطة  آثار  هناك  كانت   وإن  الحوكمة  متطلبات   مع  الجزائر  في  العمومي  المصرفي  النشاط  تكييف

 . الجغرافي االنتشار زيادة وكذا المالية الوفرة وكذا العمومية البنوك في العصرنة مظاهر  مثل ظهرت  الحوكمة

 : خاتمة
  النتائج   إلى  التوصل  خالل  من  البنوك  في  الفساد   من   التقليل  في  الحوكمة   أهمية  إبراز  تم  البحث   خالل  من

 : التالية
 يساعد   مما  المالية  للمعلومات   والشفافية  اإلفصاح  مبدأ  تعزز  التي  اآلليات   بين  من  البنوك  حوكمة  تعتبر

 البنوك؛ لعمل جيدة بيئة  توفير على
  من   والتقليل   المصارف  أداء  تحسين   في  تساهم   والتي   المحكمة   الرقابية   األنظمة  بين   من   الحوكمة  تعتبر

 الفساد؛

 أسلوب   تبني  خالل  من  كبته  على  وتعمل  العالم  في  المصارف  تواجه  التي  التحديات   أكبر  من  هو  الفساد 
 الحوكمة؛

 آليات   إلرساء  واالجراءات   التدابير  كل  اتخاذ   يستوجب   ما  وهذا  فسادا،  األكثر  الدول  بين  من  الجزائر   تسجل
 الفساد؛ مكافحة وبالتالي الحوكمة
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  لم   أنها  إال  الجزائر  في  المصرفي  القطاع  في  الحوكمة  مبادئ  تطبيق  في  المتخذة  اإلجراءات   من  الرغم  على
 . عليه  تكون  أن يجب  الذي المستوى  إلى تصل

 : التوصيات 

 اإلدارة؛ وسوء الفساد  مكافحة أجل من الجزائرية  البنوك قبل من الصحيحة الحوكمة مبادئ تبني

  والتي   والسليمة  الصحيحة  الحوكمة  آليات   تبني  في  الجزائرية  المصارف  على  الرقابية   األنظمة  أدوار  زيادة
 . واستمراريتها تموها  وضمان المصارف أداء من تحسن

 الجزائري؛  المصرفي القطاع في الفساد  مكافحة وثقافة الوعي نشر
 الفساد   من  والحد   الحوكمة  ارساء  أجل  من  الجزائر  في  المصرفي  القطاع  على  القائمين  جميع  جهود   تذافر
 . والبيروقراطية

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  الحديثة  التوجيهات حول الدولي الملتقى المساهمة،  المؤسسات  في االرباح  توزيع سياسة على  الحوكمة تطبيق  أثر  منصف،  خديجة بن الدين،  نور بهلول 
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 حتقيق السالمة املصرفية يف ظل التنبؤ املبكر ابألزمات 
 -CAMELS مؤشرات احليطة الكلية كدعامة ملؤشر-

 د. بولصنام حممد                     لياس حيياوي  د.  
 املدية  جامعة                        املدية  جامعة

 :ستخلصم

كآلية للتنبؤ بالتعثر المصرفي    CAMELSتهدف هذه الورقة إلى التعريف بالمعايير األساسية المستخدمة في  تطبيق نظام  
المتمثلة أساسا في كفاية رأس المال، نوعية األصول، نوعية اإلدارة، غدارة الربحية، درجة السيولة والحساسية اتجاه مخاطر السوق و 

الكلية والتي يعبر عنهاباإلضافة إلى الوقوف على معا الحيطة  المدفوعات،    يير  النمو االقتصادي، مؤشر ميزان  بـ مؤشر  إجماال 
 . مؤشر التضخم، مؤشر أسعار الفائدة وأسعار الصرف، مؤشر ازدهار اإلقراض وأسعار االسهم، ومؤشر آثار انتقال العدوى 

السالمة االحتراز  الرقابة باستخدام مؤشرات  أن  إلى  الورقة  الجزئيةوتوصلت  المصارف بشكل    ية  والتي تركز على سالمة 
فردي غير كافية للمحافظة على سالمة الجهاز المصرفي ككل. لذا ال بد من استخدام مؤشرات السالمة االحترازية الكلية كأسلوب 

.تواجه البنوك بشكل فرديطر التي  رقابة على المصارف الن المخاطر التي تواجه البنوك مجتمعة تختلف في تبعاتها عن المخا
  

Extract: 

The objective of this paper is to introduce the basic standards used in applying CAMELS as a 

mechanism for predicting bank default, namely, capital adequacy, asset quality, quality 

management, profitability  liquidity and sensitivity to market risks as well as overall prudential 

standards, Economic growth index, balance of payments index, inflation index, interest rate and 

exchange rate index, lending growth index, stock prices, and indicator of the effects of transmission. 

The paper concluded that monitoring using partial precautionary safety indicators that focus 

on individual banks' safety is insufficient to maintain the integrity of the banking system as a whole. 

Therefore, overall precautionary measures should be used as a control method for banks because the 

risks facing banks collectively differ in their consequences from the risks faced by banks 

individually . 

 

 

 : مقدمة
االقتصادية  ليها جميع المشاريع  تعتبر المؤسسات المالية مقياسا لمدى تطور اقتصاد أي بلد إذ ترتكز ع 

فهي تعمل على تمويلها بتوفير السيولة الالزمة لالنطالق و االستمرار في النشطات، و تعد وسيطا   ،االجتماعيةو 

http://www.univ-medea.dz/ar/ldld


  جامعة املدية   

املؤسسات املالية مع مؤشرات املالءة على االستقرار املالي في  انعكاسات تكيف حول:   امللتقى العلمي الدولي الخامس

   2018أكتوبر  24/25يومي  ،الجزائر
 

733 
 

E-mail :Col.isstf@univ-medea.dz     
Site :  www.univ-medea.dz/ar/ldld 

 المدية -كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير 

Tel/Fax : 00213.25.78.52.96 

 

المستثمرين   المدخرين و  البنك أمرا ضروريا،    بين  تدخل  القروض مما يجعل  ا محرك  ووذلك عن طريق منح 
فإن انتكاسة هذا القطاع قد يكون له   لوبالمقاب  ،دة و التطوربوتيرة اإلنتاج إلى الزيا  للدفع   اأساسي حافز  و    ا رئيسي

االقتصاد،   سلبية على  كبيرة  ممارسة  ارتدادات  أساليب  تطوير  و  ابتكار  التطورات  بفعل  البنوك  استطاعت  وقد 
و وظا اإلنتاجية  العملية  بتشغيل  بإعادة ئفها  تفيد  و  تستفيد  فالبنوك  االستثمار،  نحو  المدخرة  األموال  توجيه 

 تخدامها لودائع المودعين. اس
التي    األساليب غير أن هذا القطاع يواجه أكثر من غيره مشكلة مخاطر المستقبل وبالتالي عليه أن يطور  

األزمات  توالت  حيث  الماضية  القليلة  السنوات  ظل  في  خصوصا  بكفاءة  المخاطر  هذه  مع  التعامل  من  تمكنه 
 .المالية والمصرفية

البالغة، من خالل     األهمية المصرفية السالمة احتالل في ساهم األزمات  من للعديد  البنوك تعرض  إن
 المشاكل  على التعرف أجل من  مبكر إنذار أنظمة لوضع السعي و  المصرف، أنشطة كافة األخذ بعين االعتبار  

 استفحالها.  قبل ستحدث  التي

 مالي بموقف المصرفي النظام وحدات من وحدة كل تتمتع أن يتطلب  المصرفية السالمة تحقيق مبدأ نإ
 الوساطة  في بدورها والقيام بكفاءة وموجوداتها مطلوباتها إدارة  من تمكنها التي اإلدارية والكفاءة القدرة ولديها سليم

 من مناسب  قدر وتحقيق المال  رأس كفاية متطلبات  مواجهة  على والقدرة المالية بالمالءة  تمتعها مع  المالية
 التنبؤية بالقدرة تتسم مؤشرات  يجاد إل محاولة، مما تطلب  ممكن حد  أدنى الى  التشغيل  مخاطر تقليل مع السيولة

 الدولي  البنك مثل الدولية المؤسسات  من العديد  اهتمام موضع  ذلك كان وقد  ، وقوعها قبل  باألزمات المصرفية
 . التسويات  وبنك الدولي النقد  وصندوق 

المعتمدة على الكلية    الحيطة مؤشراتل التطرق  سنحاول إذ  ،هذه لموضوع اختيارنا جاء نفسه المنطلق ومن
نظام   الكلي االقتصاد  متغيرات  مؤشرات  وباألساس  الجزئية  المؤشرات  وفعالية  لكفاءة  كدعامة  باعتبارها 

CAMELS  

  CAMELS  مالبعد الذي تضيفه مؤشرات الحيطة الكلية في تدعيم نظام وبهذا فإن إشكالية الدراسة هي: 
 للتنبؤ المبكر باألزمات وتحقيق السالمة المصرفية؟ 

 محاور ولمعالجة هذا الموضوع تم تقسيمه إلى ثالثة 

 المحور األول مفاهيم عامة حول تقيم األداء، األزمة ونظام اإلنذار المبكر

 CAMELSالمحور الثاني: مؤشر الحيطة الجزئية 
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 المحور الثالث: مؤشرات الحيطة الكلية 

 المحور األول مفاهيم عامة حول تقيم األداء، األزمة ونظام اإلنذار المبكر  
االقتصاديات   تعرض  منهيعد  مفر  ال  أمرا  كبيرة  أزمات  حتى  أو  الدورة    ، لصعوبات  من  جزء  وهو 

متنوعة    ،االقتصادية كلية ومالية وأطر رقابية  اقتصادية  تبني سياسات  إلى  بشكل مستمر  تسعى  الدول  أن  إال 
عموما االقتصادي  االستقرار  تعزيز  التداعيا  ،بهدف  من  لدى    ت والحد  األزمات  تنجم عن هذه  قد  التي  السلبية 

العالمية   المالية  األزمة  تداعيات  أثبتت  ولقد  تبني   2009حصولها،  عدم  أن  المالي  القطاع  عولمة  ظل  في 
مشتقات وأدوات مالية معقدة سيؤدي عاجال  :ات المالية منر وتطبيق أطر رقابية محلية ودولية متناسبة مع االبتكا 

التالي وضع القطاع المالي واالقتصاد الكلي وب  ،أم آجال إلى إضعاف دور إدارة المخاطر في المؤسسات المالية
الرقابية واإلشرافية   األنظمةبرمته على حافة الهاوية وهذا يستوجب أن يترافق التحرير المالي مع السعي لتقوية  

التجارية  والمصارف  االستثمارية  والمصارف  المالية  األوراق  أسواق  يشمل  الذي  المالي  القطاع  مكونات  على 
 1ات المالية المتنوعة موشركات الخد وشركات التأمين 

كمؤشر لألزمات  المبكر  اإلنذار  مفهوم  طهر  وقوعها  قبل  األزمات   ثم المصارف أداء لتقييم  ولتفادي 
قبل في المالي الخلل أوجه واكتشاف تصنيفها  إلى تؤدي مالية لمشاكل تتعرض   ال حتى، مبكر وقت  أدائها 
   .األزمات  وقوع من مانعة أو  وقائية وإجراءات سياسات  من يلزم  ما تخاذ وا انهيارها،

 التقييم المالي ألداء البنوك أوال: 

 المختارة أو للمؤشرات  الفعلية النتائج مقارنة على يعمل متكامل نظام هو :المالي األداء  تقييمعريف  ت .1
 األداء نتائج سابقة، أو ةمد  خالل  األداء نتائج تعكس التي  بتلك أو  مستهدفة، مؤشرات  من يقابلها بما المنتخبة

 وفقا معدالتها المستنبط أو بالمؤشرات  والهيكلية، التاريخية الظروف مراعاة مع  المماثلة االقتصادية الوحدات  في
 2الوحدات  هذه حجوم تقارب  مراعاة مع االقتصادية الوحدات  من مجموعة نتائج لمتوسط

 المختلفة البنك وأنشطة أداء في والقوة الضعفنقاط   لتشخيص  مهمة وسيلة للبنك المالي األداء ويعد 
لتوفير والتي والكفيلة التصحيحية التدابير التخاذ  الالزمة المعلومات  تهدف   لإليرادات  البنك بتحقيق المناسبة 

المنافسة في وٕابقائه واألرباح يجعلهسوق  مما  مدى وضرورية مهمة عملية  ،   لخططه البنك تحقيق لمعرفة 
 .الرقابية للعملية مهما   ركنا   وهي وأهدافه،
 ومدى البنك نجاح مدى  لقياس أساسا   أنه يشكل :أبرزها نواحي عدة من البنوك أداء تقييم أهمية وتنبع 

 3واتخاذ القرارات  والرقابة التخطيط  ألغراض  معلومات  نظام يوفر وأنه أهدافه، نشاطه لتحقيق  لمتابعة سعيه
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 تتمثل أساسية أركان  عدة على ترتكز األداء تقييم عملية إن:  األداء لتقييم األساسية األركان .2
  :تيبال 
 للمقارنة كأساس تستخدم محددة، بمعايير وثيقا ارتباطا األداء تقييم عملية ترتبط :  محددة معايير وجود .أ

الفعلي، نتائج مع  أن حيث  مالءمتها، عدم أو النتائج هذه مالءمة مدى على للحكم وذلك األداء 
 .المعدل ضمن أو منخفضة أو مرتفعة النتيجة هذه قيمة كانت  إذا ما  التي توضح هي المعايير

 إلى: المصرفي األداء تقييم في المستخدمة المعايير تقسيم ويمكن

 الداخلي المالي المحلل كنتم إذ  الماضي، في البنك أداء من المعايير هذه تستمد : التاريخية المعايير ✓
العليا   اإلدارة قبل من األداء رقابة لغرض  السابقة، للسنوات  المالية القوائم من المالية المؤشرات حساب   من فيها

 دعمها يتم  القوة لكي مواطن وعن  معالجتها، تتم لكي البنك  في والقوة الضعف مواطن عن والكشف والمالية،
ا .وإسنادها  الماضية.  السنوات  من بمتوسط عدد  أو األساس بسنة أو منها واحدة بسنة أو السنوات  بتلك قياس 
 القطاعية  المعايير ✓

أداء  معدل إلى تشير  وهي  البنك، إليه ينتمي الذي المصرفي القطاع من مستمدة لألداء معايير  هي
وتشكيلة  طبيعة عن نابعة مشتركة خصائص  بينهما يجمع حيث  القطاع، في البنوك من مجموعة  أنشطتها 

 .تقدمها التي والخدمات  المنتجات 

 المستهدفة  المعايير ✓
 ويعني وخططها وموازناتها، وسياساتها استراتيجياتها خالل من بلوغها، على البنك إدارة تعمل معايير وهي

 تستمد  وقد  ومعالجتها، تشخيص مسبباته من بد  وال المطلوب، األداء عن انحراف ا تحقيقها عدم أو عنها االبتعاد 
ا يكون  عندما القطاعي األداء معايير من المستهدفة المعايير  .إليها للوصول ويتحرك عنها البنك مبتعد 

 التحليل حقل في عليها  المتعارف السائدة المعايير  عن  المطلقة المعايير  تعبرالمطلقة   المعايير ✓
بعضها  يعكس قد  السائدة، والظروف الصناعة ونوع المؤسسة نوع عن النظر بغض  يمكن استخدامها  التي المالي
 دولية عن معايير ناشئ وبعضها المالية، األوساط من العديد  في الخصوص  هذا في  سائدة تشريعات  أو تقاليد 

 قياس في  عليها األمثلة ومن .معينة منشاة في العالقة ذات  النسبة  بها وتقاس تدريجي ا  وتنشر إعدادها  يتم
 .السيولة
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 المحاسبية النظم توفره ما على باالعتماد  ةعاد  الفعلي األداء تقدير أو قياس يتم: الفعلي األداء قياس .ب 
ومعلومات  من القياس  أدوات  من ومجموعة اإلحصائية األساليب  وباستخدام المالية، القوائم خالل من بيانات 

 .واألفقي الراسي والتحليل المالية كالمؤشرات 
 أكانت  سواء االنحرافات  لتحديد  بالمعايير  المحقق األداء مقارنة يتم:  بالمعايير الفعلي األداء مقارنة .ت 

 األخطاء  طبيعة على التعرف على قادرة وجعلها المستقبلية، بالنتائج التنبؤ من ولتمكين اإلدارة سلبية، أم ايجابية
 .لتفاديها الالزمة اإلجراءات  اتخاذ  اجل من بها، يمكن الوقوع التي

 على يتوقف ما انحراف لتصحيح  القرار اتخاذ  إن:  االنحرافات لتصحيح المناسبة القرارات اتخاذ .ث 
المحددة عن المتاحة  والمعلومات  البيانات   ومقارنة الفعلي، األداء وقياس المحددة المعايير أو  مسبقا األهداف 

 تقدير  على يساعدان أسبابه وبيان  االنحراف تحليل فان لذلك معين، بمعيار المخطط أو بالهدف المحقق األداء
 .بالقرار المحيطة للظروف وفقا المناسب، الوقت  في يكون  أن يجب  الذي المناسب  واتخاذ القرار الموقف

 األزمة تعريفها وخصائصهاثانيا: 

األزمة  .1 ظاهرة :  تعريف  بأنها  االقتصادية  األزمة  ومن  4  تعرف  بنتائجها،  تعرف  المعنى  بهذا  وهي   ،
 انهيار البورصة، وحدوث مضاربات نقدية كبيرة ومتقاربة، وبطالة دائمة مثال.مظاهرها 

هذا النوع من المفهوم يحمل في طياته نقصا ال يمكن تجاهله، فهو يضفي على تحليل األزمات ضبابية  
 مصطنعة لألزمة، وال يرجعها إلى أسبابها المحتملة. 

"مفهوم   بعنوان  مقال  ج.أتالي  األ وفي  "أكد  بالضوضاء  النظام  االقتصادية  النظرية  في  بهذا    J.ATTLIزمة 
الصدد أنه "ال يوجد بنظري ال نهاية وال بداية لألزمة" باإلضافة إلى ذلك تملك الرأسمالية بدائل  تبعث على االعتقاد  

التضخم،  المنشآت،  إمبريالية، مديونية  التوالي أو بشكل متزامن،  المال،    بنمو متجانس، وعلى  طرح جزء من رأس 
 البطالة كل الوسائل الممكنة التي تنعكس إيجابيا على معدل الربح. 

يمكن تعريف األزمة بالنسبة إلى النمو على أنها  انقطاع بالنسبة إلى مجرى التوسع الذي يعطي وحده إذا  و 
لعناصر اإلنتاج، هذا المنظور  يقابل االستخدام الكامل  فيه اإلشباع، ألنه  هو بال شك األكثر إيجابية، فهو    وجدنا 

بتكامل   يسمح  فهو  االقتصادي،  النمو  فيه  يوجد  الذي  الطويل  واألجل  التقلبات،  القصير،إطار  األجل  بربط  يتميز 
 الوقائع األزمة والنظرية 

   مهما كانت طبيعة األزمة فإنها تشترك في الخصائص التالية: خصائص األزمات: .2

 ؛وقوى المصالح المؤيدة أو المعارضة لها والتداخل في عناصرها وأسبابهاالتعقيد والتشابك  -
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 ؛المفاجأة واستحواذها على بؤرة االهتمام لدى المؤسسات واألفراد، و نقص المعلومات وعدم دقتها -

 ؛ إن مصدر الخطر أو األزمة أو الكارثة يمثل نقطة تحول أساسية في أحداث متشابكة ومتصارعة -

 ؛ درجة عالية من التوتر، مما يضعف إمكانيات الفعل المؤثر والسريع لمجابهتها صدمة و   في بدايتها إنها تسبب    -
األحداث - لمجابهة  المطروحة  البدائل  في  الشك  من  عالية  درجات  إلى  يؤدي  المفاجئ  تصاعدها  إن 

 ؛المتسارعة نظرا ألن ذلك يتم تحت ضغط نفسي عال، وفي ظل ندرة المعلومات أو نقصها

 ؛أن األزمة تمثل تهديدا لحياة الفرد وممتلكاته ومقومات بيئته فإن مجابهتها تعد واجبا مصيريا بما -

من   - تمكن  نشاطات  أو  النظم  واحتكار  المألوفة  التنظيمية  األنماط  عن  خروجا  تستوجب  مواجهتها  إن 
 ؛ استيعاب ومواجهة الظروف الجديدة المترتبة على التغيرات الفجائية

مواجهة األزمات تستوجب درجة عالية من التحكم في الطاقات واإلمكانيات وحسن توظيفها في إطار مناخ  إن    -
 تنظيمي يتسم بدرجة عالية من االتصاالت الفعالة التي تؤمن التنسيق والفهم الموحد بين األطراف ذات العالقة. 

 : المبكر اإلنذار .ثالثا

المبكر .1 اإلنذار  نظام   الخطر حدوث  قرب  عن  الفوري  اإلعالم بمهمة المبكر اإلنذار يقوم:   تعريف 
 وٕ   الموقف أبعاد  على التعرف من يمكن والمكتوبة مما والمسموعة المرئية منها متنوعة وسائل باستخدام

 الطوارئ  حالة إعالن  خالل من ،خطرا كبيرا تمثل  أزمة إلى وتحوله تدهوره قبل الالزم جراءاإل اتخاذ 
 والكشف التبيين  منه راد الم أن يعني وهذا  ،تأثيراته من والحد  مصدره  أو الخطر على والسيطرة ،المناسبة
 ما وهو األزمات  تسبق التي القبلي التخطيط لعملية يأتي نتيجة وهو ، العادية يرغ  الحاالت  عن واإلنذار

 التي األزمات  من الوقائية اإلدارة يمثل أنه فعل كما ردة  إدارة مبادرة وليست  إدارة األزمة إدارة من يجعل
 5األزمات  إدارة ُتعد جوهر

تنبع أهمية نظم اإلنذار المبكر من قيمتها بأنها تقدم أداة دائمة ومستمرة للتوجيه   : المبكر اإلنذار أهمية .2
والتحذير   ،   وواضعي القرار    لمتخذيواإلنذار  عملة  أزمة  أو  مالية  ألزمة  االقتصاد  تعرض  باحتمال  السياسات 

وتقوم بتعريفهم باحتماالت الحدوث فى وقت مبكر قبل وقوع الحدث التخاذ ما يلزم من سياسات وإجراءات وقائية 
 : 6أو مانعة من وقوع األزمات، وتساعد نظم اإلنذار المبكر عموما فيما يلى 

للتقييم سواء عند الفحص    لمصرفية فى شكل إطار أو هيكل رسميسات االتقييم المستمر لنظم المؤس ✓
 ؛أو بين فترات الفحص 
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  ي تكون فيها مشاكل أو يحتمل وقوعها ف   ات أو المواقع داخل المؤسسات التيالتعرف على المؤسس ✓
 ؛مشاكل
المسبق  ✓ والتخطيط  اإلشرافية  للموارد  األمثل  والتخصيص  الفحص  أولويات  تحديد  فى  المساعدة 

 ؛لفحص ل

 . توجيه االهتمام والتوقيت السليم من قبل المشرفين على البنوك ✓
توجيه   بكر والمؤشرات المالية الرائدة هيأنشطة البنوك ومهمة نظم اإلنذار الم وهناك مخاطر عديدة في   

األعمال  مخاطر  أو  التشغيل  مخاطر   ، السوق   ، والسيولة  االئتمان  مخاطر  وتشمل   ، المخاطر  لهذه  النظر 
الموا فيالكتشاف  السياسات  واضعي  يساعد  سوف  المخاطر  لهذه  أو    بكر  حدوثها  لمنع  وقائية  إجراءات  اتخاذ 

بتقليل الخسائر ألدنى حد ممكن إذا لم تكن هناك إمكانية لتجنب هذه المخاطر،   ،الحد من الثار المترتبة عليها
 بجانب ذلك تجنب تكرار حدوث هذه المخاطر

 

 CAMELS   مؤشر الحيطة الجزئيةالمحور الثاني: 
 مع المتعاملين جمهور مع  الثقة خلق على وقادر المصرفية البيئة سالمة يحفظ  نظام عن البحث  كان

 متخصصة دولية منظمات  من المصرفية بالصناعة المختصين  لكل الشاغل الشغل المبكر  نذارلإل أدوات 
 بدأ وقد  ، قتصاد واال المال عالم في والمختصين المهتمين ومن مصارف وقادة أعمال  ورجال نقدية وسلطات 

 ١٩٧٤ عام بازل لجنة تأسيس تم حيث  (الدولي والبنك التسويات  بنك) الدولية المؤسسات   قبل من جديا   التفكير
والتي  العشرة الدول لمجموعة المركزية البنوك  محافظي من بقرار  التسويات  بنك مقر في اجتماعها عقدت ، 

 لها  األول االجتماع أعمال جدول وكان ، البنك وإشراف ورعاية  وتحت  سويسرا بشمال بازل مدينة في الدولية
 في  المشكوك الديون  حجم وازدياد  ،الثالث  العالم لدول الخارجية  المديونية أزمة تفاقم  لمعالجة محددة نقاطا   يضم

 لتضم بعد  فيما اللجنة توسعت  وقد ، األم الدولة خارج البنوك فروع نتشاراو  ،البنوك هذه بعض  وتعثر ،تحصيلها
 

1 -Capital Adequacy                   املال رأس مالءة  

Asset Quality -2                        املنتوجات  جودة 

Management -3                         اإلدارة 

Earnings -4                                 الرحبية 

Liquidity -5                                السيولة 

Sensitivity to Market Risk -6    السوق  ملخاطر احلساسية 
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 سياسات  تحسين على بعد  فيما  اهتماماتها تركزت  والتي العالم مختلف   في  أخرى  دول من ممثلين اجتماعاتها في
 وتطوير المصرفي االستقرار ركائز  وتعزيز المصارف لدى المال  رأس وٕادارة المخاطر إدارة تحديات  وممارسات 

 .. المصرفي العمل في مالية أدوات 
مبادئ ومقررا   روح من المستنبط)   CAMELSالمبكر   نذاراإل معايير  ستخدامإ  المتحدة الواليات  بدأت  لذا

  .19797ية منذ عام التجار  المصارف على المباشرة غير الرقابية الوسائل أحد ك )بازللجنة 
 سنويا   التصنيف بنتائج وتزويدها المصارف وتقييم بتصنيف األمريكي دراليالف حتياطياال البنك يقوم حيث 

 بالتنبوء النقدية السلطات  تمكنت  حيث  الميداني الواقع في طيبة نتائج  عكست  والتي  للجمهور نشرها دون 
 . 1998 عام فقط مصارف 3إلى   العدد  فقل حدوثه قبل المصرفي نهيارباال 

مؤشر    .1 هو   CAMELSتعريف  ألي الموقف بحقيقة لإللمام سريع مؤشر  عن عبارة:   المالي 
 وقد  . الميداني طريق التفتيش  عن تتم التي  المباشرة الرقابية  الوسائل  أحد  ويعد  ، تصنيفه درجة ومعرفة مصرف

 البنك فيها بما األمريكية المتحدة في الواليات  رقابية جهات  خمس بواسطة 1979 عام المؤشر  هذا استخدام بدأ
 8فيدرالي ال االحتياطي

 ) التصنيف أن حيث  خمسة،  إلى واحد  من يتراوحخماسي  تصنيف أساس على  (CAMELS)نظام ويقوم
 بينما المخاطر، وٕادارة لألداء قوية ووجود ممارسات  البنك عمليات  سالمة يعكس وهو األفضل يعد التصنيف (1
 لفشل  كبيرة احتمالية لوجود  ويشير  مرضيغير   البنك أداء  أن يعكس ألنه للبنك سوءاأل هو  5التصنيف  يعد 

تحديات  البنك،  الرقابية السلطات  قبل من هنا  المتبعة  اإلجراءات  تكون  ما وعادة اإلدارة، تواجه كبيرة  ووجود 
 .واالستحواذ  اللجوء لالندماج أو البنك، تصفية

 التصنيف التدابير واإلجراءات الرقابية التي تتخذ بناء على درجة :01جدول رقم 

 اإلجراء الرقابي  موقف البنك درجة التصنيف 

 ال يتخذ أي إجراء الموقف سليم من كل النواحي * قوي 1

 معالجة السلبيات  سليم نسبيا مع وجود بعض القصور  * مرضي 2

 رقابة ومتابعة لصيقة  يظهر عناصر الضعف والقوة * معقول3

 إصالح ومتابعة ميدانية برنامج  خطر قد يؤدي إلى الفشل  * هامشي 4

 إشراف -رقابة دائمة خطير جدا * غير مرضي 5
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 التصنيف المذكور، ويعتمد  للمعيار المكونة الستة العناصر على بالتساوي  التصنيف درجات  تتوزع حيث  
 نوعيا  مؤشرا 34 إلى مالية باإلضافة ومعايير نسب  شكل في رقمية مؤشرات  10 منها مؤشرا 44 تقييم على
 مجموعة لكل التصنيف ويتم مصرف، النهائي لكل التصنيف إلى الوصول  بغرض  الحسبان في جميعا تؤخذ 

 .9إليها  ينتمي التي وفق المجموعة حدة على مصرف ولكل  المصارف من متشابهة

 CAMELS :10ت مؤشر مميزا .2
 وتصنيف تقييم مع اإلشرافو  الرقابة عمليات  في الرقمي الكمي األسلوب  يعتمد  المعيار هذا ن ✓

 ؛  واحد  معيار  وفق المصارف جميع
 ومؤشراتها المالية المصارف بيانات  إلى استنادا  للتنبوء قياسي نموذج بناء إلى المعيار هذا يهدف ✓

 ؛ الرقابية
 جهات  من المسهبة  التقارير كتابة عن عمليا   وبديال   واإلشراف الرقابة لعملية عملي نموذج يمثل ✓

 عدة رقابية
 خريطة في الفاعلة المحاور أهم على التركيز نحو  الجهات  تلك جهود  ينظم ، والتفتيش زمن ويختصر

 ؛  المصرفي العمل

 ستمرا ما إذا لها يتعرض  قد  التي المشكالت  ويستشعر المالي المصرف بموقفبعدا وقائيا   يمثل ✓
 المناسبة التوجيهات  صدارإ من الرقابية السلطات  يمكن بما ، حاليا   المتبعة والمالية اإلدارية وسياساته  أداءه في
 ؛  بها المتنبأ للمشكلة المصرف تعرض  دون  للحيلولة كاف وقت  قبل

 بالتطورات  المرتبطة المالية الصدمات  مخاطر ضد  مناعة تحقيق في  رارات الق متخذي يساعد  ✓
 الخسائر وتقليص  عليها المترتبة الثار من الحد  أو المخاطر تلك لحدوث  مانعة وقائية إجراءات   واتخاذ  السالبة
 تجنب  في دروسها من االستفادة مع أخطارها كامل لتجنب  مكانيةإ هناك تكن لم ن إ ممكن حد   ألدنى الناجمة

 الحقا؛  المخاطر هذه مثل
 بنود   تفتيش في الجهود  تشتيت  وعدم ، رئيسة  بنود  خمسة على بالتركيز التفتيش زمن إختصار ✓

 . للمصرف المالي الموقف سالمة على  مؤثرة أو ضرورية غير
 CAMELS وعناصر طريقةمؤشرات   .3
  المال   رأس كفاية مؤشرات .أ
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به والمخاطر المصرف مال رأس مصادر  بين العالقة المال رأس كفاية مفهوم  يوضح  ،المحيطة 
 درجة تعريفيمكن   حيث  المصرف، مالءة  لقياس أداة  المال رأس  كفاية نسبة وتعتبر المصرف، بموجودات 

 . المالءة درجة اإلعسار ارتفعت  احتمال انخفض  كلما حيث  البنك، إعسار احتمال بأنها البنك في المالءة
فقد اعتمدت السلطات الرقابية ولسنوات عديدة نسبة الرافعة المالية   11وقد مر مقياس المالءة بعدة تطورات 

م والتي 1988( عام  Basel Iررات لجنة بازل )للمالءة إلى أن جاءت مق  مقياس)رأس المال / الموجودات( ك
رأت في تلك النسبة حدا  أدنى لرأس المال ولكنها ال تمثل مقياسا  للمالءة )احتمالية اإلعسار( كونها ال تميز بين 

 موجودات البنك تبعا  لدرجة المخاطرة. 
للمالءة يأخذ بعين االعتبار طبيعة الدور الذي يلعبه رأس المال    تعريف جاءت لتقدم  مقررات لجنة بازل  

على ذلك رأس المال إلى شريحتين رئيسيتين هما رأس   ، وميزت بناء في تحمل الخسارة وحماية أموال المودعين
ليصبح  ، المال األساسي ورأس المال المساند، كما أنها أخذت بعين االعتبار التباين في مخاطر موجودات البنوك

                              =(Basel 1نسبة كفاية رأس المال ) وفقا للجنة بازل: معيار كفاية رأس المال  

 
أسلوب   إلى  عام    القياسبالنظر  بازل  لجنة  اقترحته  تقديم    1988الذي  حاولت  اللجنة  أن  القول  يمكن 

أسلوب قياس ينسجم مع تعريف المالءة وهي احتمالية إعسار البنك إال أن أسلوب القياس هذا واجه عدة مشاكل 
عام   في  السوق  مخاطر  إضافة  أبرزها  كان  عليه  تعديالت مهمة  إجراء  إلى  النسبة  1996دفعت   وإلى   ،لمقام 

 Baselالعمل أخيرا  على تعديله بشكل جوهري من خالل المعيار جديد للمالءة )كفاية رأس المال( أو ما يسمى 
2 

 

                                 =( Basel 2نسبة كفاية رأس المال )

 
-2007  في  العالمية المالية زمةاأل بعد  خاصة االنتقادات  من وفراأل للنصيب  بازل لجنة ضت تعر  وقد 

 والتشريعات  لألنظمة وشاملة عميقة مراجعة إلى العالم دفع امم عريقة، لمصارف إفالسات  من تبعها وما 2009
 الدولية، المصرفية والقواعد  للمعايير بالنسبة الدولي المستوى  على وكذا القطري، المستوى  على والمصرفية المالية

 الخلل، ومكامن زمةاأل هذه أسباب  لمعرفة وتحليالت شاملة دراسات  إلجراء العالمية الرسمية الهيئات  وتفرغت 
 يكن لم المصارف من العديد  أن زمةاأل هذه أسباب  بين من  كان وقد  ،األزمة لتجاوز الالزمة اإلصالحات  واقتراح

 رأس املال 

 األصول اخلطرة املرجحة

 حقوق املسامهني+ احتياطي معدل األرابح+احتياطي خماطر االستثمار 

 خماطر اإلئتمان + خماطر السوق+خماطر التشغيل 
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 إلى المصارف من العديد  لجوء على فضال اتخذتها، التي  المخاطر  وضعية لدعم الكافي المال رأس لديها
 أعلى  المال رأس كفاية معدل بذلك مظهرة الميزانية خارج ونقلها صولاأل تسنيد  عبر المال  رأس متطلبات  تخفيف

 حيث تم تحديد تعديل  3ببازل   تعرف أصبحت  التي الجديدة التعديالت  حزمة عن اإلعالن ، لذا تم  12الواقع من
  :كما يلي م 2018 إلى م 2013 من ابتداء المال  رأس كفاية نسبة حدود 

 ،% 4.5 إلى %2 من العادية لألسهم ولى األ للشريحة بالمخاطر الموزونة  صولاأل نسبة رفع •
 العادية سهماأل ( األولى للشريحة بالمخاطر الموزونة صولاأل  نسبة  سيرفع وهذا

  % 6 إلى %4.5من)واإلضافية
 الحد  يصبح وبذلك ،% 2.5 بنسبة المال رأس كفاية نسبة إلى طالتحو  لغايات  مال رأس إضافة •

ط لغايات  المال رأس إلى باإلضافة المال رأس كفاية لنسبة  دنىاأل  وسوف ،% 10.5 التحو 
 .الرباح توزيع من الحد  لغايات  يستخدم

 فضال ،% 2.5 إلى %0 من االقتصادية الدورات  مخاطر لتغطية المعاكس اإلضافي المال رأس •
 .النظامية المخاطر لمواجهة اإلضافي المال رأس عن

 األصول  جودة مؤشرات .ب
 مخاطر أن كما ، األصول جودة مؤشرات  مصداقية درجة على المال رأس معدالت  مصداقية درجة تعتمد 

 إلى ينظر ما ةوعاد  . سيولة الى   تحويلها وصعوبة األصول نوعية  من ينتج المالية المؤسسات  في المالي  العسر
 : مؤشرات  خالل من األصول جودة تقييم

 المؤسسة  إقراض  مستوى 

 المؤسسة إقتراض  مستوى  ومؤشرات 

 اإلدارة جودة .ت
  البشرية،  الموارد   الحوكمة، :في أساسا تتمثل نوعية مؤشرات  خمسة تحليل العنصر  هذا يتضمن حيث 

 . اإلستراتيجي والتخطيط المعلومات  ونظام التدقيق المراقبة، إجراءات 

 والربحية  اإليرادات مؤشرات .ث
 على المالية  المؤسسات  ربحية في مشكالت وجود  على يدل أن يمكن المؤشرات  هذه نسب  إنخفاض 

المخاطر  عالية مالية محافظ  في  استثمارية سياسة يعكس قد النسب هذه في العالي االرتفاع فإن ذلك  من العكس
على  العائد  ومعدل األصول، مجموع على العائد  معدل من المردودية نسب  هي استعماال هذه النسب  أهم ولعل
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 وتطوراتها  النتائج قيمة مستوى  في يتمثالن أساسيين هدفين الربحية معيار يحدد  أن يمكن حيث  الخاصة، األموال
 .النتائج هذه ودقة نوعية وكذلك

 السيولة  مؤشرات . ج 
تعني السيولة المصرفية احتفاظ البنك بجزء من أصوله في شكل سائل بدرجات متفاوتة و ذلك لمواجهة 

عتمادات المفتوحة للعمالء بحيث يتمكن البنك في ذات الوقت من  دة في سحب الودائع و السحب من اال الزيا
ودائعه مما يحقق له أكبر ربح ممكن مع احتفاظه بنقود كافية تمكنه من مقابلة طلبات السحب دون استغالل  

 أدنى تأخير و من غير أن ينجم عن ذلك ارتباك في أعماله.
 حيث  البنوك،  بين المقارنة في  العمالء عليها يعتمد  التي المؤشرات  أهم من البنك في السيولة تعتبرو  

 تتميز التي االلتزامات  مواجهة  على قدرته خالل من اإلفالس مخاطر من البنك وقاية وسائل أهم السيولة تمثل
 الفوري  بالدفع

 السوق  مخاطر حساسية درجة مؤشرات . ح 
 هذه حيث تخضع االستثمارية، بالمحافظ األولى بالدرجة الحساسية تتعلق المصرفية للمؤسسات  بالنسبة

 ومخاطر  الفائدة أسعار الصرف، ومخاطر أسعار مخاطر األسهم، أسعار مخاطر مثل مختلفة لمخاطر األدوات 
 وهو المخاطر هذه جميع يقيس موحدا مقياسا إحصائيا هناك أن إال مختلفة، مقاييس له منها وكل السلع، أسعار
 معينة  زمنية فترة  خالل االستثمارية المحفظة متوقعة في خسارة أقصى يقيس والذي VAR مقياس

 : CAMELS نظامعيوب  .4

تقترن بكفاية   التي  الرئيسية  المشاكل   بينها  العملية من  يواجه عددا من الصعوبات  النظام  تنفيذ هذا  إن 
ألداء  ضرورية  السليمة  اإلدارة  أن  الواضح  من  ذلك  على  وعالوة  األصول،  نوعية  مراقبة  وخاصة  المال  رأس 

من الصعب قياسه، ومن الواضح أن هناك عالقة ما بين ربحية المصرف   المصرف لكن اإلدارة متغير نوعي
ويسره ولكن يصعب تفسير هذه العالقة، فمثال يمكن أن ينسب تحقيق المصرف أرباحا عالية بكل غير اعتيادي 

ستحقاق إلى زيادة المجازفة، كما أن السيولة تتأثر بعدة عوامل مختلفة من بينها مصادر التمويل، وتباين آجال اال
بنك  افالس  أخذ  خالل  من  مقنع  بشكل  ذلك  تفسير  ويمكن  األجل،  قصيرة  للسيولة  السيئة  واإلدارة  واإلرادات 

كمثال، حيث يمكن لبنك يتمتع بسيولة ولديه سالمة مصرفية خالل فترة زمنية معينة أن يتدهور   1990بارينغز  
و  اإلدارة،  سوء  بسبب  المالي  اإلعسار  نحو  قيأبسرعة  يخلق  مشاكل خير  السوق  مخاطر  اتجاه  الحساسية  اس 
المصارف   تنوع عمليات  ازدياد  ناجمة عن  العملة و عديدة  الفائدة وصفقات صرف  تبادل  مثل  دخولها مجاالت 
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وصفقات سوق األسهم والسلع وحتى العقارات ويولد كل من هذه العمليات درجة متفاوتة من الخطر يصعب جد  
  13قياسها 

 لحيطة الكلية المحور الثالث: مؤشرات ا
 تصيب  التي  االقتصادية  بالتغيرات   يتأثر  كذلك وهو االقتصادي النشاط  مجمل على المالي الجهاز  يعتمد 

الدراسات  أشارت  وقد  .كلل االقتصاد  األزمات  تسبق  الكلية االقتصادية التطورات  بعض  أن الحديثة بعض 
 رأس بهروب  تتعلق التي تلك وخصوصا ككل االقتصاد  على المتغيرات  بعض  مراقبة يتطلب  مما المصرفية،

  . الصرف سعر وأزمات  المال

الكلية الحيطة  مؤشرات  تعريف  تدل على مدى سالمة  :  أوال:  الكلية هي مؤشرات  الحيطة  مؤشرات 
و   واستقرار المالية  باألزمات  التأثر  على  األخير  هذا  قابلية  مدى  تقييم  على  وتساعد  المصرفي،    النظام 

 .14وهي أيضا تعمل كأداة لإلنذار المبكر في حاالت تعرض الجهاز المصرفي للخطر االقتصادية

 :أهمية مؤشرات الحيطة الكلية ثانيا:

 ؛ على مقاييس كمية موضوعية• تسمح بأن يكون تقييم سالمة النظام المصرفي مبني  

 ؛• تساعد على تكريس مبدأ الشفافية واإلفصاح وإتاحة كافة المعلومات لعمالء السوق والجمهور

 ؛• هي مقاييس تسمح بمقارنة األوضاع )من خالل المؤشرات( عبر الدول
خالل   من  واإلحصائية  المحاسبية  النظم  معيارية  على  تعمل  تسهل    استخدام•  التي  المؤشرات  نفس 

 المقارنة ليس وطنيا فقط بل عالميا أيضا. 

 عدوى األزمات المالية والعمل على التقليل من حدتها.   انتقال• تعمل على كشف مخاطر  

 مؤشرات االقتصاد الكلي وأثرها على القطاع المالي ثالثا:

 ؤشرات النمو االقتصادي:  م .1
االقتصادي:   .أ النمو  النمو،  معدالت  لقياس  الحقيقي كأداة  المحلي  الناتج  يتم اعتماد  يتعلق  و عادة ما 

وتدهوره ينجر عنه عسر مالي    ه بارتفاع مستمر في اإلنتاج، المداخيل، ثروة األمة وعليه فإن ضعفاألمر  
 وزيادة في مخاطر االئتمان. 

ثر  ؤ تدهور بعض القطاعات التي تركز فيها المؤسسات المالية استثماراتها ي  تدهور بعض القطاعات: .ب 
 بشكل مباشر على وضعها المالي من خالل ضعف التدفقات النقدية 
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 مؤشرات ميزان المدفوعات  .2
المدفوعات .أ يعكس وضعية االقتصاد الوطني اتجاه    التوازن في ميزان المدفوعات :  التوازن في ميزان 

باقي االقتصاديات، ويؤدي اختالل ميزان المدفوعات الذي يعبر في العادة عن حالة العجز إلى زيادة مديونية 
الداخلية  التوازنات  اختالل  ومنه  العملة  قيمة  تدهور  وإلى  إمكانياته،  فوق  يعيش  يجعله  مما  ي 15البلد  دفع مما 

 المستثمرين إلى سحب أموالهم خارج البلد فينعكس ذلك سلبا على النظام المالي.
الخارجي  االحتياطات .ب  تعتبر  والدين  والبنوك   االحتياطات :  المركزي  )البنك  المصرفي  الجهاز  في 

فإن    لذا  أمان  هامش  إلى    انخفاض التجارية(  عدم    االلتزامات نسبتها  عن  يعبر  األجل  في   االستقرارالقصيرة 
النظام المصرفي، أما بالنسبة للدين الخارجي فإنه ينظر في العادة إلى حجمه وخدمته كنسبة من الناتج المحلي 

 بالنسبة للدين الخارجي.  االستحقاقات ات، كما ينظر إلى المؤشرات المتعلقة بهيكل اإلجمالي والصادر 
التجاري  .ت  التبادل  : تشير التجارب إلى أن التدهور الكبير في شروط التبادل التجاري تعتبر أحد  شروط 

روط التبادل أهم أسباب األزمات المالية والمصرفية في كثير من البلدان وفي المقابل فإن التحسن الكبير في ش
التجاري خصوصا المؤقت قد يحدث بعض المشاكل للنظام المصرفي من خالل ما يعرف بالتضخم وحدوث ما 

 . يعرف باقتصاد الفقاعة
 مؤشرات التضخم  .3

تحديد  إ في  المعتمدة  والمالية  االقتصادية  المؤشرات  تشويه  إلى  يؤدي  التضخم  في  التحكم  عدم  ن 
بذب التضخم يؤثر سلبا على  ذ بل فإن تابالمق  ،سياسات إدارة المخاطرالمخاطر، وبالتالي فقدان الثقة في  

 السيولة، وعلى قيمة الضمانات، وعلى التدفقات الحقيقية. 

 مؤشرات معدالت الفائدة وأسعار الصرف:  .4
الصرف:   .أ وأسعار  الفائدة  في معدالت  هذا التذبذب هو مخاطرة في حد ذاته، فارتفاع درجة  التذبذب 

في   الالتذبذب  عدم  خالل  من  المالية  للمؤسسات  بالنسبة  صعوبات  يسبب  الصرف  بين  تأسعار  طابق 
العالمية يطرح إشكالية  واستخدمتهاعموالت مواردها   الفائدة مقارنة باألسعار  تقلبات أسعار  ، ومثله فإن 

 هروب رؤوس األموال.
المحلية .ب  الفائدة  ألسعار  الحقيقية  إن  المستويات  ا  ارتفاع:  الفائدة  زيادة    لحقيقةأسعار  إلى  يؤدي 

 .عسار المالي في المؤسسات الماليةإ  القروض المتعثرة مما قد يتبعه 
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الصرف .ت  أسعار  وجود ضمانات أسعار الصرف )سواء بشكل صريح أو ضمني( إلى  عدم  :  ضمانات 
جانب عدم التناسق بين السياسة النقدية وسياسة أسعار الصرف يعتبر من األسباب الرئيسية في تذبذب 

 تدفقات النقدية وزيادة مخاطر أسعار الصرف.ال
 إزدهار اإلقراض وأسعار األسهم:  .5

المقدم من البنوك ونسبة النمو في    االئتمانويعبر عنها بالفارق بين نسبة النمو في  إزدهار اإلقراض:   .أ
يسود عادة قبل األزمات المالية الحادة. هذا التوسع ينبؤ   االزدهارالناتج المحلي اإلجمالي. مثل هذا النوع من  

عن عدم الدقة في تحليل طلبات اإلقراض، ضعف البيئة التشريعية ووجود نظام ضمانات )صريحة أو ضمنية( 
  االئتمان خاسرة تشجع البنوك على أخذ مخاطر عالية مما يسهم في زيادة مخاطر  حكومية للمؤسسات المالية ال

 ككل.  االقتصاد في 
األسهم: .ب  أسعار  أسباب    إزدهار  أحد  التوسعية  النقدية  السياسة  األسهم   االزدهارتعتبر  أسواق  في 

إلى يؤدي  إنكماشية  نقدية  سياسة  لتصبح  السياسة  هذه  في  المفاجئ  التغير  أن  حيث  قيمة   انخفاض   والعقار، 
النشاط   وتراجع  والعقارات  بالنسبة   االقتصادياألسهم  المالي  المالئمة لإلعسار  الظروف  يخلق  عام مما  بشكل 

 للمؤسسات المالية.
 :آثار اإلنتقال بالعدوى  .6

بسبب العولمة  والتحرير المالي واالنفتاح االقتصاد صار الترابط بين النظم المالية في البلدان المختلفة من  
األزمات المالية   انتقالخالل التدفقات المالية وأسواق رأس المال والتجارة الخارجية أمرا ال مفر منه وعليه فإن  

 .األسواقالترابط بين عبر الحدود يصبح متوقعا، سواء من خالل التجارة أو 

 : هناك عوامل أخرى تنحصر في: العوامل األخرى  .7

تمويل   وآليات  المصرفي،  بالقطاع  الحكومة  عالقة  واالستثمارات،  القروض  توجيه  في  الحكومي  التدخل 
 العجز الموازني. 

 مؤشرات الحيطة الكلية رابعا: استخدامات

 اعتبارات هي:إن استخدامات مؤشرات الحيطة الكلية يتوقف على  
أنها   ✓ أساس  على  يكون  الكلي  االقتصاد  مؤشرات  أو  الكلية  الحيطة  مؤشرات  استخدام  إن 

 متغيرات كمية يتم قياسها. 
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يتم استخدام مؤشرات االقتصاد الكلي والتي تتعبر عن سالمة النظام المالي جنبا إلى جنب  ✓
تقيم سالمة مؤسسات   الجزئية والتي  الحيطة  البنك مع مؤشرات  المالي كل على حدا، فسالمة  القطاع 

منفردة ال تنفك عن سالمة القطاع المالي لما لها من أصداء على القطاع برمته، فإفالس بنك قد يؤدي 
 إلى أزمة محليه قد تمتد أطرافها إلى أزمة عالمية كما سبق القول.

ة خصوصيا البلدان  إن استعمال هذه المؤشرات ال يتم بشكل آلي ونمطي، بل ال بدمن مراعا ✓
واحد  مورد  على  تعتمد  بلدان  مثال  فهناك  االقتصادي،  وهيكلها  المالي  ونظامها  االقتصادي  ووضعها 

لبا على أداء  سيشكل نسبة عالية من الناتج المحلي، لذا فإن أي تقلبات مفاجئة لهذا القطاع ستنعكس  
 االقتصاد ومنه القطاع المالي

على توفر المعلومات في الوقت المناسب ف من جهة  إن نجاح تطبيق هذه المؤشرات يتوق ✓
ومن جهة أخرى أن تكون هذه اإلحصائيات دقيقة    ،وبصورة مستمرة وشفافة تعكس حد أدنى لإلفصاح

 وذات مصداقية. 

 خاتمة 
 فإننا توصلنا إلى عدة نتائج وتوصيات يمكن سردها في:  هذه الورقةمن خالل 

الجزئية   ✓ الحيطة  نظام  من    CAMELSإن  يمكن  وإدارية  ومالية  فنية  مؤشرات  على  يشمل 
 مؤسسات القطاع المالي كل على حدا؛ خاللها تقييم سالمة 

نظام   ✓ تطبيق  ناحي   CAMELSإن  من  سواء  العيوب  من  العديد  يعتريه  التي    ةقد  المشاكل 
ب   ط ترتب أو  المال،  رأس  أنالقياسبكفاية  إال  المصرف،  بيسر  وعالقتها  مكوناتها  ناحية  من  أو  هذا   ، 

 يشكل أهم مؤشرات الحيطة الجزئية؛  النظام يبقى
الكلي ✓ االقتصاد  لمغرات  الحيطة  التنبؤ    تتيح مؤشرات  إمكانية  االقتصادية  السياسة  لواضعي 

 ؛ باألزمات قبل وقوعها وتجنب االنهيار المالي
نظام    ✓ تدعم  الكلية  الحيطة  مؤشرات  األولى   CAMELSإن  كانت  فإن  عنه  بديال  وليست 

عن سالمة النظام المالي فإن مؤشرات الحيطة الجزئية والتي تقيم سالمة مؤسسات القطاع المالي  تعبر  
كل على حدا، فسالمة البنك منفردة ال تنفك عن سالمة القطاع المالي لما لها من أصداء على القطاع  

 ؛ برمته
أن   ✓ الجزئيةكما  االحترازية  السالمة  مؤشرات  باستخدام  والتي   Microprudential الرقابة 

لذا     تركز على سالمة المصارف بشكل فردي غير كافية للمحافظة على سالمة الجهاز المصرفي ككل.
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الكلية   االحترازية  السالمة  مؤشرات  استخدام  من  بد  على     Macroprudentialال  رقابة  كأسلوب 
تبعاتها عن المخاطر التي تواجه البنوك  المصارف الن المخاطر التي تواجه البنوك مجتمعة تختلف في  

وعليه فإن الرقابة االحترازية الكلية أصبحت تلقى اهتمام كبير كونها تساعد على الحد أو     بشكل فردي.
التخفيف من تعرض النظام المصرفي إلى صعوبات، كذلك الحد من التكاليف الكبيرة التي قد يتكبدها  

  .االقتصاد إلنقاذ المصارف

 ن سردها في:كتوصيات فيمأما عن ال 
 ؛ ال بد من توفير بيئة قانونية وتشريعية وبشرية تكون سندا للبنك المركزي في دوره الرقابي ✓
لنظام    ✓ المكونات األساسية  تفعيل  بد من  للكشف عن    CAMELSال  الجزائرية  البنوك  في 

 ق االستفادة منها وقائيا وعالجيا؛ وتحقي مواطن الضعف
ت الحيطة الجزئية وكذا مة في صياغة مؤشراد اصة بالمعلومات المستخخوضع قاعدة بيانات   ✓
 ؛الكلية من اجل وضع وتقديم تقارير دورية ومستمرة قد تكون فعالة في مواجهة األزمات  المؤشرات 

 اهلوامش واملراجع: 
 

العريب،    1 النقد  اقتصادية، صندوق  العاملية، دراسات  املالية  األزمة  انعكاسات وعرب من  العربية،  املالية  األوراق  أسواق  ، ص  2011أبو ضيب،  ابراهيم عاكوم، 
 / https://www.amf.org.ae/ar/contentعلى املوقع:  18-19

تقييم صبحي زاهر   2 ابستخداموالت اإلسالمية للبنوك املايل األداء بشناق،  دراسة املؤشرات قليدية  مذكرة  يف العاملة الوطنية للبنوك مقارنة املالية  فلسطني، 
 . 20، ص 2011ماجستري، اجلامعة اإلسالمية، غزة، فلسطني، 

 األردنية التجارية البنوك -على   تطبيقية دراسة  CAMELSمنوذج   ابستخدام التجارية البنوك أداء على املؤثرة العوامل القيسي، حتليل عبدالقادر زن ا فو    3
 .465، ص 2017، 4، العدد 13، اجمللة األردنية يف إدارة األعمال، اجمللد 2014-2009 الفرتة خالل

ريوت، الطبعة األوىل،  دنيال أرنولد، ترمجة عبد األمري مشس الدين، حتليل األزمات االقتصادية لألمس واليوم، املؤسسة اجلامعية لدراسات والنشر والتوزيع، ب   4
 .12-11، ص ص: 1992

 لالزمات  املبكر اإلنذار يف الرئيسية املؤشرات اللحيدان دور إبراهيم عبدالعزيز بن إبراهيم  5
اإلسالمي   6 املعامالت  فقه  أحباث  مركز  القائدة،  املالية  املؤشرات  ابستخدام  املالية  ابألزمات  املبكر  التنبؤ  الطوخى،  إمساعيل  النىب  املوقع  6ة، ص  عبد  على   ،

https://www.kantakji.com/management 
اإلسالمي، جملة كلية بغداد  الوطين املصرف على حالة رسة ا رق د ا الع يف نظام املصارف  أداء تقييم يف CAMELS رحيم، أمهية نظام فاضل عباس   7

 . 32،33، ص ص2014للعلوم االقتصادية اجلامعة، العدد التاسع والثالثون، 
واألحباث  لإلحصاء العامة املديرية (العراق  حالة - تطبيقية دراسة)ابألزمات  املبكر التنبؤ وإمكانية الكلية احليطة العميد، مؤشرات محودي الرضا عبد علي  8

 . 6العراقي، ص  املرآزي البنك
طريقة   شوقي    9 علمي البنوك أداء تقييم يف CAMELSبورقبة،  تفرغ  - جدة- العزيز عبد امللك جامعة- اإلسالمي  االقتصاد أحباث مبركز  اإلسالمية، 

 .4السعودية، ص 
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 32عباس فاضل رحيم، ص   10
 اإلسالم، لالقتصاد الثالث العاملي للمؤمتر مقدمة .عمل  ورقة املال، رأس لكفاية  اجلديد املعيار إطار يف اإلسالمية البنوك  مالءة قياس حسن، الشيخ ماهر  11

مركز أحباث فقه املعامالت اإلسالمية، على املوقع  6 ص اتريخ، دون  املكرمة، مكة القرى، أم جامعة
https://www.kantakji.com/management 

، أطروحة دكتوراه  -دراسة حالة جمموعة بنك الربكة اإلسالمي–ابراهيم تومي،تكييف معايري السالمة يف املصارف اإلسالمية يف ظل مقررات جلنة ابزل الدولية   12
 179، ص 2016/2017شورة، جامعة حممد يضر، بسكرة، يف العلوم االقتصادية، غري من 

 5بورقبة، مرجع سابق، ص  شوقي  13
 2، ص 2005أفريل  -أمحد طلفاح، مؤشرات احليطة الكلية ، جملة  املعهد العريب للتخطيط  14
 12، ص 2017-2016، مطبوعة حمكمة، جامعة املدية،  1لياس حيياوي، حماضرات يف االقتصاد الكلي   15
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ي دراسة مقارنة بين بنك البركة اإلسالميوبنك اإلسكان التجار   - 3وفقا التفاقية بازل إشكالية السيولة في البنوك   

 الياس العيدانيد.   -     عمر محي الدين محمودد.  -

 المركز الجامعي تيسمسيلت

 ملخص:

تكمن أهمية السيولة من خالل قدرة المصرف على مواجهة االلتزامات قصيرة األجل بشكل مناسب، وهذا مايجعله   
امام اشكال آخر هو ضعف قدرته على تحقيق األرباح المتوقعة، ومن اج هذا نجد ان المصرف يسعى دائما لتحقيق 

ة التي تواجهه ، ولذلك يبحث عن ذلك المستوى من توازناته المالية من خالل تعظيم ارباحه وتخفيض مخاطر السيول
 السيولة الذي يمكنه من تعظيم األرباح، وفي الوقت نفسه الحفاظ على الحد األدنى المناسب للسيولة.  

 الكلمات المفتاحية : المصرف ، السيولة ،مخاطر السيولة ،ادارة السيولة ،االرباح االلتزامات 

L'importance de la liquidité grâce à la capacité de la Banque à répondre aux obligations à court terme 

correctement, et cela est ce qui le rend en face de formes est une autre faiblesse de sa capacité à réaliser 

les bénéfices attendus, et pour cela, nous trouvons que la banque cherche toujours à atteindre les 

équilibres financiers par la maximisation des profits et de réduire les risques de liquidité auxquels sont 

confrontés, par conséquent la recherche de ce niveau de liquidité, ce qui peut maximiser les profits, et en 

même temps maintenir la liquidité minimum approprié. 

Mots clés: banque, la liquidité, le risque de liquidité, gestion de la liquidité, les gains, les obligations. 

 تمهيد:

همية أ تحديات التي تواجه العمل المصرفي، وتعتبر يطغى الحديث عن السيولة المصرفية والتي ترجع اهميتها إلى ال
وهدف الربحية للمصرف، وتلعب  ،بات السيولة الواجب االحتفاظ بهادارة السيولة مواجهة صعوبة التوفيق بين متطلإ
دارة السيولة اهمية بالغة في السهر على تخفيض المخاطر التي تحدث اثناء االختالل في التوازن بين العرض إ

 والطلب. 
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هور األزمات المالية التي عانت  منها  الكثير من المصارف والمؤسسات وقد زادت اهمية ادارة السيولة خصوصا بعد ظ
ككل منها ، وحدوث اختالالت في االقتصاديات الدولية وتعثر كبريات الشركات ،وزاد من اهميتها كذلك تذبذبات أسعار 

ءة عالية لتخفي الصرف الحادثة كل يوم بين االرتفاع واالنخفاض ،والتي تستوجب دارة سيولة يقظة ، تعمل بكفا
 مخاطر السيولة إلى اقل ما يمكن .

 مامدى اهمية السيولة في المصارف ، واين تكمن مخاطرها ؟ اشكالية البحث :

تمثلت اهمية البحث من خالل ضرورة  توضيح اثأر مخاطر السيولة المصرفية على اداء المصارف أهمية الدراسة  -
 االسالمية من جهة والمصارف التقليدية من جهة ثانية   ، وتحديد اهم السبل المنتهجة لمواجهة هاته المخاطر 

ن دراسة اهم  المخاطر التي يهدف هذا البحث الى توضيح طبيعة العمل المصرفي  ، فضال عأهداف الدراسة : -
 تواجه العمل المصرفي  من خالل دراسة اهم مؤشرات تقييمه .

اربع محاور حيث تبعا لألهداف المتوخاة من البحث و لمعالجة اإلشكالية تم تقسيم البحث إلى :  خطة البحث -
، أما المحور الثالث فيتم فيه مؤشرات قياس السيولة يعالج المحور الثاني ، العمل المصرفي  يعالج المحور األول 

ن دراسة تحليلية ، بينما المحور الرابع فهو عبارة ع  3تدعيم إدارة مخاطر السيولة في البنوك وإسهامات بازلدراسة 
 ومصرف االسكان التجاري  لمؤشرات السيولة لدى مصرف البركة اإلسالمي

 

 العمل المصرفي : -1
وجمعها  –صرف الدنانير أي بدلها بالدراهم أو دنانير سواها ، والصراف أو الصيرفي  :مفهوم المصارف :لغة : 1-1

وهو بياع النقود بنقود غيرها . والصرافة أو الصيرفة  هي حرفة الصراف والمصرف  ،وكلمة بنك أصلها  –صيارفة 
ليها الصرافون لتحويل وتعني مصطبة ، وكان يقصد بها في البدء المصطبة التي يجلس عBancoالكلمة اإليطالية

العملة ، ثم تطور المعنى ليقصد بالكلمة المنضدة التي يتم فوقها تداول العمالت ثم أصبحت في النهاية تعني المكان 
 .1الذي توجد فيه تلك المنضدة وتجري فيه المتاجرة بالنقود

ودائع تحت الطلب أو ألجال المصارف التجارية هي المؤسسات التي تقوم بصفة معتادة بقبول ال   اصطالحا : -
محددة ،وتزاول عمليات التمويل الداخلي والخارجي وتباشر عمليات تنمية االدخار واالستثمار المالي في الداخل 

                                                             
 .12، ص2991شاكر القزويين، حماضرات يف اقتصاد البنوك ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر  -1
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والخارج ،  كما تعرف بأنها تلك المؤسسات غير المتخصصة المتمثلة في مشروع رأسمالي يتعامل في النقود إقراضا 
دية كبيرة ذات فروع تغطي في الغالب الجزء األكبر من إقليم الدولة ، وتقوم بجمع واقتراضا ويأخذ شكل مؤسسة نق

األموال في صورة ودائع لتوظيفها في عمليات إقراض لألفراد والمشروعات والدولة فهي تقبل الودائع الصرفية ، وتخلق 
 2الودائع بمناسبة االقتراض وتنقل الودائع بين عمالء المصرف .

ويراد به أكثر من معنى, كلها تدور حول فكرة “ Liquidity”يطلق لفظ السيولة :  السيولة المصرفية   1-2
واحدة,فيطلق ويراد به النقدية, ويطلق ويراد به مدى قدرة األصل على التحول إلى نقد دونخسارة وفي وقت مناسب 

 لية دون خسائر تذكر.ويطلق ويراد به مدى قدرة المؤسسة على مواجهة التزاماتها الما

 تعرف السيولة من عدة جوانب ويمكن ذكر اهمها فيمايلي :  : مفهوم السيولة المصرفية  1-2-1

هــي مــدى تــوافر أصــول ســريعة التحــول إلــى نقديــة بــدون خــسائر فــي قيمتها لمقابلة ديون مستحقة في مواعيدها  -
 .3دون تأخير 

 ية هي عبارة عن احتفــاظ المصرف بجــزء مــن أصــوله فــي شــكل ســائل بــدرجات متفاوتــةالــسيولة المــصرف -

وذلـك لمواجهـة الزيـادة فــي سـحب الودائـع بحيــث يـتمكن المصرف فــي ذات الوقـت مـن اســتغالل ودائعـه بمـا يحقـق لـه 
ه مـن مقابلـه طلبـات الـــــــسحب دون أدنـــــــى تـــــــأخير ، ومـــــــن غيـــــــر أن اكبـر ربـح ممكـن ، مـع احتفاظـه بنقـود كافيـة تمكنـ

 يـــــــنجم عـــــــن ذلـــــــك ارتبـــــــاك فـــــــي أعمالـــــــه.

 .4 وتعبر السيولة المناسبة على انها عنصر أمان الودائع ا وحماية األموال غير السائلة بالنسبة للمـصرف

يمكن اداراج اهمية السيولة من خالل استخالصها من التعاريف السابقة متمثلة في النقاط :أهمية السيولة :  1-2-2
 التالية : 

 تمثل السيولة أحد األهداف اإلستراتجية  بجانب الربحية لضمان بقاء المنشأة واستمراريتها ونموها. -
تمثل السيولة أهمية إلكساب المنشأة  سمعة طيبة لدى األطراف المتعاملة معها  -

)العمالء،الموردين،الجهاتالحكومية،العاملين،المستثمرين،المالك...الخ(،وكذلك الحفاظ على هذه السمعة و تنميتها،حيث 

                                                             
 .102. ص 1002حسني بين هاين، اقتصادايت النقود والبنوك دار الكندي للنشر والتوزيع األردن  -2

 .222ص،1002،مصر،جامعة اإلسكندرية ،_سلطان حممد سعيد,إدارةالبنوك,دار اجلامعة اجلديدة3
عامــة للبحــوث واإلحــصاء ، بنــك الــسودان املركــزي ، العــدد أبو تركي ، حــسام الـدين نبيـل ، إدارة خمــاطر الــسيولة ، جملــة مـصرفية واقتــصاديةربــع ســنوية التــي تــصدرها اإلدارة ال -_4

 .1022ن،احلــاديوالستو 
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يعرقل حصولها على ائتمان تجاري أن عدم سداد التزامات المنشأة في مواعيدها يؤدي إلى وقوعها في سمعة سيئة و قد 
من الموردين أو حصولها على قروض من البنوك ،أو يؤدي إلى فشل عمليات زيادة رأس مالها من خالل طرح أسهم 

 إضافية،أو فشل عمليات إصدار سنداتها و غير ذلك من األمور غير المرغوبة.
إلــى األمــوال ، هــذا ويواجــه العمــالء احتياجــاتهم للــسيولة تحتــاج البنــوك إلــى الــسيولة لمواجهــة طلــب عمالئهــا  -

رة ، إمــا مــن خــالل ســحب ودائعهــم لــدى البنــوك أو مــن خــالل االقتــراض منهــا وحيــث إن مثــل هــذه االحتياجــات مــستم
ــل هــذه المتطلبــات الن مثل هذا االستعداد يعطيها اإليجابيات ، لــذا يجــب أن تكــون البنــوك مــستعدة دائمــا لمواجهــة مث

 اآلتية:
 الظهــور فــي الــسوق الماليــة الحــساسة تجــاه المخــاطر بمظهــر المــأمون القــادر علـــى الوفــاء بالتزاماته .  -
 السـتجابة لمتطلبـاتهم كما ظهرت .تعزيز ثقة كل مـن المـودعين والمقترضـين ، والتأكـد لهـم علـى إمكانيـة ا -
 تعتبر مؤشرا إيجابيا للسوق المالية و للمحللين و المودعين و اإلدارة. -
 تأكيد القدرة على الوفاء بااللتزامات والتعهدات . -
 تجنب البيع الجبري لبعض األصول و ما قد تجلبه من سلبيات . -
 .5تجنب دفع كلفة أعلى لألموال  -
 يولة في المصارف أساليب إدارة الس 1-2-3

تسعى إدارة المصرف  إلى تعظيم العائد من خالل توجيه األموال نحو االستثمار في األصـول التي تدر عوائد أكبر من 
غيرها داخل نطاق الخطر الذي تقبله اإلدارة، ولكن يجـب األخـذ بمتطلبـات السيولـة،حيث تعتبر كمية السيولة التي يجب 

ة اشكالية من المشكالت الرئيسية في إدارة البنـوك ذلك ألن زيادة السيولـة في البنوك التجارية أن تحتفظ البنوك التجاري
يجعلها تضحي بأربـاح كان مـن الممكـن تحقيقها لو تم توظيف تلك األموال السائلة، أو معناه من ناحية أخرى أن تلك 

 تطلبات االقتصادالبنـوك ال تقوم بواجبـها على الوجه األكمل في تحريك وتدعيم م

 اإلسالمية.

 مؤشرات قياس السيولة   -2

يعتبر تحليل النسب المالية من أدوات التحليل التي تساعد في تقييم خصائص تشغيل المصرف من خالل تطوير 
مقاييس معيارية لألداء فعلى سبيل المثال تساعد النسب المالية في الحكم على مدى كفاية رأس المال المصرف ومدى 

ب المالية أيضا في إيجاد مقاييس مالية للحكم على أداء مالئمة الربح  المتحقق من األصول المستثمرة كما تساعد النس
                                                             

 .24.،ص1020يف البنوك اإلسالمية يف األردن،دراسةمقارنة،رسالة ماجستري يف االقتصاد  و املصارف اإلسالمية يف جامعة الريموك،األردن، عدي،سوسنمحمد،املخاطر الناجتة_الـس5
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المصرف من حيث السيولة وحسن األداء و الهيكل المالي و مصاريف التشغيل وربحية المصرف ومن أهم النسب 
 المالية ذات العالقة بالمصارف.

د استحقاقها ودون خسائر عن مدى قدر المصرف على الوفاء بااللتزماته قصيرة األجل في مواعي نسب السيولة تقيس 
 و تتكون مؤشرات السيولة من:

  صافي رأس المال العامل:تأتي أهمية رأس المال العامل كونه مقياسا نوعيا للسيولة أي درجة الثقة التي توفرها
مال الموجودات المتداولة كما يحتل أهمية رئيسية  في السياسات التمويلية قصيرة األجل فإن الزيادة الدائمة لرأس ال

 العامل تمثل وسيل مهمة لتحقيق القدرة على الوفاء بااللتزامات المالية المستحقة.

فهو يمثل حد األمان ولكن يجب االنتباه إال أنه إذا زاد رأس المال لدرجة أكبر من الحدود االقتصادية المقدرة له،يعبر 
 .6ذلك زيادة في االستثمار العاطل مما يتسبب في مستوى ربحية االستثمار

من خالل حساب رأس المال العامل يمكن قياس قدرة المصرف على الوفاء بااللتزماته،ويعتبر المقياس لهامش األمان 
 :7لمقدمي المطلوبات،ويحتسب من خالل المعادلة التالية

 المطلوبات المتداولة-رأس المال العامل=الموجودات المتداولة 

ومصادرها القابلة للتحول  إلى نقد )سيول(خالل سنة مالية أو فترة تشغيلية الموجودات المتداولة هي أصول المصرف 
 أيهما أطول.

وأما المطلوبات المتداولة فهي االلتزامات المترتبة على المنشأة و الواجب تسديدها خالل سنة مالية أو فترة تشغيلية 
 أيهما أطول.

المصرف أفضل،ولكن إذا ارتفعت بشكل كبير فإن هذا  وكلما كانت قيمة رأس المال العامل أعلى كانت األوضاع في
 يعني ضعف إدارة رأس المال العامل أو عدم جودة مكوناته أو تراجعا في النشاط.

نسبة التداول:تظهر هذه النسبة إمكانية تغطية االلتزامات المستحقة بواسطة الموجودات التي تتكون من نقد،أو التي 
تتفق مع تواريخ استحقاقات هذه االلتزامات،وفي هذه الحالة االرتفاع فإن ذلك يدل  يمكن تحويلها إلى نقد في مواعيد

على أن المصرف يمكن من تحويل موجداته المتداولة إلى نقد بسهولة،وفي الوقت المناسب ويجب أن ال تقل هذه 

                                                             
 .22:،ص2992ن2ط،املؤسسة اجلامعية للدراسات النشر و التوزيع،بريوت،النقود و البنوك اقتصادايتابودايت،سليمان،6

 .19،فلسطني،ص:2،طاملايلالتحليل فهمي مصطفى الشيخ،7
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وتحسب بالمعادلة  وإرتفاعها أكثر من ذلك يدل على أن هناك سيولة نقدية معطلة بدون تحقيق عائد2:1النسبة 
 :8التالية

 نسبة التداول=الموجودات المتداولة/المطلوبات المتداولة

نسبة السيولة السريعة:و عادة ال تختلف نسبة التداول عن نسبة السيولة السريعة للشركات الخدمية مثل المصارف و 
بااللتزماته في الظروف الطارئة دون  الحاجة تهدف هذه النسبة إلى قياس مدى قدرة المصرف في  عموما على الوفاء 

 إلى فك ودائعه اآلجلة في المصارف األخرى و تحسب هذه النسبة من خالل المعادلة التالية:

السيولة السريعة= مجموع النقد في الصندوق و لدى المصرف المركزي وأرصدة الحسابات الجارية لدى المصارف في 
جارية وتحت الطلب و ودائع المصارف األخرى  الجارية وتحت الطلب في الداخل و الداخل والخارج/مجموع الودائع ال

 الخارج.

ويحتفظ بها المصرف ألداء المعامالت اليومية التي يقوم من فتح اإلعتماداتالمستندية أو التحويالت وإجراء المقاصات 
فإن وضع السيولة في  %211لى من مع المصارف لمواجهة السحب اليومي على الودائع وكلما كانت هذه النسبة أع

 2:29المصرف يكون مطمئنا و المعيار النمطي لهذه النسبة هو

نسبة السيولة العامة:تهدف هذه النسبة إلى القياس قدرة المصرف على تخطيط التدفق النقدي بما يمكنه من مواجهة 
حية و السيولة فمن المعروف أن النسب السحوبات المفاجئة وكذلك قياس مدى كفاءة المصرف في إجراء توان بين الرب

العالية من السيولة تكون في العادة حلى حساب الربحية فكلما ارتفعت نسبة السيولة في المصرف كلما أدى ذلك إلى 
 االنخفاض في مستوى األرباح. 

 وتحسب بالمعادلة التالية : 
ي المركزي والمصارف األخرى و المربحات نسبة السيولة العامة=مجموع النقد في الصندوق واألرصدة لدى المصرف

 الدولية قصيرة األجل و استثمارات األوراق المالية القابلة للتداول/مجموع الودائع للمتعاملين
وتعتبر متدنية إذا قلت عن ذلك بحيث يتعرض المصرف إلى مخاطر  %6الى %3تعتبر الحدود المثلى من 

 10م قدرة المصرف على استخدام األموال لديه بأساليب أعلى ربحيةالسيولة،أما إذا ارتفعت عن ذلك يشير إلى عد

                                                             
 .03،مرجع سابق،ص:التحليالملايلفهمي مصطفى الشيخ،8

 .21،مرجع سابق،ص:التحليالملايلفهمي مصطفى الشيخ،9

 .22،مرجع سابق،ص:التحليالملايلفهمي مصطفى الشيخ،10
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  سبة التغطية النقدية:تستخدم هذه النسبة لرصد الفترة الزمنية التي يمكن للمصرف من خاللها تمويل نفقاتها
 التشغيلية اليومية المتوقعة اعتمادا على السيولة المتوفرة لديها وتحسب كما يلي: 

 السائلة/المصروفات التشغيلية اليومية المتوقعةاألصول 

ويقصد بالمصروفات التشغيلية المصاريف اإلدارية العمومية مطروحا منها االهتالك و المصاريف غير النقدية أما    
يوم( ولحساب نسبة التغطية 363المعدل اليومي لهذه التكاليف فهو حاصل قسمة مجموعها على عدد أيام السنة)

 11حسب أوال المصروفات التشغيلية اليومية المتوقعةالنقدية ن
  فترة التمويل الذاتي:هي شبيهة بنسبة التغطية النقدية إال أنها تعتمد على األصول السائلة مطروح منها

المطلوبات المتداولة لرصد الفترة الزمنية التي يمكن للمصرف من خاللها تمويل نفقاتها التشغيلية اليومية المتوقعة على 
 :12لمستوى المالي من النشاط و ذلك باالعتماد على مواردها الخاصة وتحسب بالطريقة التاليةا

 المطلوبات المتداولة/المصروفات التشغيلية اليومية المتوقعة-األصول السائلة 

 طة نسبة التدفقات النقدية التشغيلية:وتبين هذه النسبة عدد مرات قابلية التدفقات النقدية المتولدة من األنش
التشغيلية على تغطية االلتزامات المصرف المتداولة،وهي مؤشر على قدرة المصرف على تسديد االلتزامات قصيرة 

 :13األجل من واقع السيولة النقدية الناتجة عن األنشطة التشغيلية وتحسب بالطريقة التالية
 التدفق النقدي من األنشطة التشغيلية/المطلوبات المتداولة

  يعات األرباح:يرى العديد من المحللين أن األرباح المحاسبية التي تشمل على أرباح التغيير في نسبة تغطية توز
القيمة العادلة لموجودات المالية،وأرباح مستحقة غير مقبوضة غير كافية لحديد قدرة المصرف على توزيع األرباح 

اض من أجل تمويلها،بما يكون له أثر سلبي النقدية،وفي حال إقرار مثل هذه التوزيعات قد يعمد المصرف إلى االقتر 
على أداء المصرف في الفترات الالحقة وبالتالي فان التدفق النقدي من األنشطة التشغيلية يعطي صورة أكثر وضوحا 

 :14عن قدرة المصرف على التسديد توزيعات األرباح النقدية وتحسب كما يلي
 2رباح توزيعات األ÷التدفق النقدي من األنشطة التشغيلية 

نسبة المصروفات الرأسمالية:تعتبر هذه النسبة مقياس لعدة مرات قابلية التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية على   
تغطية المصروفات الرأسمالية)إجمالي التدفقات النقدية الخارجة لألنشطة االستثمارية( وهي مؤشر على قدرة المصرف 

                                                             
 .22،مرجع سابق،ص:التحليالملايلفهمي مصطفى الشيخ،11

 .22سابق،ص:،مرجع التحليالملايلفهمي مصطفى الشيخ،12

 .22،مرجع سابق،ص:التحليالملايلفهمي مصطفى الشيخ،13

 .23،مرجع سابق،ص:التحليالملايلفهمي مصطفى الشيخ،14
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الالزمة من واقع السيولة النقدية الناتجة عن األنشطة التشغيلية وبالنسبة لمعظم على تمويل شراء األصول الرأسمالية 
المحللين و المستثمرين فإن الفرق بين التدفقات التشغيلية و التدفقات الرأسمالية يعرف بالتدفق النقدي الحر و يمثل النقد 

تمثل في قدرة المصرف على متابعة الفرص المتوفر بعدد تسديد الدفعات الالزمة للصيانة و توسيع قاعدة األصول و 
التي تعزز من قيمة أسهمها،كخفض الديون وتوزيع األرباح على المساهمين لكن من المهم اإلشارة إليه أن القيمة 
السالبة للتدفق النقدي الحر ليست مؤشرا غير جيد في حد ذاته إذا كان المصرف يقوم باستثمارات كبيرة ستؤدي إلى 

 في المستقبل على أن يتم تسديدها في إطار إستراتجية طويلة األجل وتحسب بالطريق التالية: عوائد مرتفعة 

 2المصروفات الرأسمالية<÷التدفق النقدي لألنشطة التشغيلية

فإذا كانت النسبة أكبر من الواحد فإن االستثمار على درجة عالية من الجودة ومن المتوقع أن يقوم المصرف بزيادة 
 .15توليد مزيد من األرباحقدرتها على 

 

   3تدعيم إدارة مخاطر السيولة في البنوك وإسهامات بازل -3

 مجموعة حرصت فقد المصارف،  قطاع وخاصة المالي القطاع وخطورة ألهمية الكبرى  الصناعية الدول من إدراكا
المتحدة  الواليات سويسرا، السويد، إسبانيا، هولندا، لوكسمبورج، إيطاليا، ألمانيا، فرنسا، كندا، العشر)بلجيكا، الدول

 لجنة وهي 1974   نهاية مع البنوك على للرقابة الدولية التسويات بنك إطار في لجنة على تشكيل األمريكية(
 الصناعية، للدول المركزية البنوك  محافظي من قرار بمقتضى أنشأت وإنما دولية اتفاقية أية إلى التستند فنية استشارية

 على الرقابة جوانب مختلف لدراسة الفنيين من فرق العمل من عدد ويساعدها سنويا   مرات أربع اللجنة هذه وتجتمع
 مرور مع أصبحت أنها رغم إلزامية، أو قانونية صفة بأي التتمتع اللجنة توصيات هذه أو قرارات فإن ولذلك البنوك،

 البنوك على المناسبة للرقابة والمعايير المبادئ وضع اللجنة وتوصيات قرارات وتتضمن كبيرة،  "فعلية" ذات قيمة الوقت
 والمعايير المبادئ تلك إتباع على الدول بغرض تحفيز البلدان مختلف في الجيدة الممارسات نماذج إلى اإلشارة مع

 .الممارسات هذه من واالستفادة
 3بازل اتفاقية في الواردة اإلصالحات  3-2

                                                             
 .29مرجع سابق،ص: ،املايل التحليلفهمي مصطفى الشيخ،15
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 المستوى األول من وهو(  أساسي مال رأس(  باسم الممتاز يعرف رأسالمال من بقدر االحتفاظب البنوك إلزام 
 بزيادة المخاطر التي تكتنفها أصولها من األقل على 4,5% ويعادل المحتفظ بها واألرباح المدفوع رأسالمال من ويتألف

 .2 بازل اتفاقية وفق  %1والمقدرة ب الحالية النسبة عن
 تزيد يجب أن البنوك أن أي األصول، من 2,5 %ويعادل أسهم عادية من يتألف فصل من جديد احتياطي تكوين 

 حالة وفى %7 نسبة أضعاف ليبلغ ثالث إلى المستقبلية الصدمات به لمواجهة تحتفظ الذي الممتاز المال رأس كمية
 على لألرباح البنوك توزيع على تفرض قيودا   أن المالية للسلطات يمكن %7 عن األموال االحتياطية نسبة انخفاض

هذه  لتطبيق الزمنية المدة أن إال الجديدة في المعايير الصرامة ورغم لموظفيهم، المالية المكافآت أو منح المساهمين
 .الصعداء البنوك تتنفس جعلت 2019 عام إلى تصل قد والتي المعايير

 حركة الدورة على المترتبة السلبية اآلثار لمواجهة من االحتياطي بنوع البنوك ستحتفظ الجديدة االتفاقية وبموجب 
 من أدنى توافر حد مع ،)المساهمين حقوق (  األساسي المال من رأس %1.3و صفر بين تتراوح بنسبة االقتصادية

 إلى جنبا   االئتمان واالستثمار منح في دورها بأداء تأثرها عدم لضمان البنوك وذلك لدى المستقرة التمويل مصادر
 .16العمالء بالتزاماتها تجاه الوفاء على البنوك قدرة لضمان من السيولة محددة نسب توافر مع جنب،
 في الثالثة  الشريحة احتساب وعدم %6 إلى  %4 من اإلجمالي الحالي رأسالمال من األول المستوى  معدل رفع 

 إلى وصوال 2013 يناير عام من اعتبارا اإلجراءات بهذه تدريجيا   العمل أن يبدأ المفترض ومن المال، رأس كفاية معدل
 17. 2019عام في نهائي بشكل وتنفيذها  2015عام في بها العمل بداية
 كفاية رأس نسبة زيادة هي المقترح لإلصالح المحورية النقطة إن المال: رأس وجودة رأسالمال من أعلى متطلبات 

 تتطلب قدرا  ا نهأ إذ المال رأس جودة على أيضا   المقترحة اإلصالحات وتركز  10.5 %إلى حاليا    8 %من المال
 .البنك رأسمال إجمالي في المساهمين حقوق  من المكون  المال رأس من أكبر
 على الحصول  تستوجب الزالت السيولة بخصوص جديدة اعتماد مقاييس أيضا   اإلصالحات من الحزمة هذه تشمل 

 بشكل مكونة للسيولة، أدوات أكبر تقديم البنوك على سيتعين حيث مجموعة العشرين، دول قادة طرف من الموافقة
 .السندات مثل عالية السيولة أصول من أساسي
 السيولة: بمتطلبات الوفاء في نسبتين اعتماد الجديدة االتفاقية وقد اقترحت 

                                                             
، العدد 38دراسات، العلوم اإلدارية، اجملّلد ،لة األردنحتليل قياسي لتطبيق كفاية رأس املال على رحبية البنوك التجارية: حا،سـعود موسى الطيب،حممد عيسى شحاتيت16
 .04األردن،ص:،2،1322
-9لالقتصاد و التمويل اإلسالمي:النمو و العدالة من منظور إسالمي، متر العاملي التاسعالمؤ،اإلسالميعلى النظام املصريف  IIIأتثريمقررات جلنة ابزل ،رحال فاطمة،مفتاح صاحل17

 .9،تركيا،ص:1022سبتمرب20
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 ذات األصول بنسبة وُتحسب (Liquidity Coverage Ratioالسيولة) تغطية بنسبة وُتعرفالقصير للمدى األولى -
ويجب أن ال تقل عن  لديه، النقدية التدفقات يوما من 30 حجم إلى السيولة المرتفعة التي يحتفظ بها البنك

 .ذاتيا   السيولة من لمواجهة احتياجاته ،وذلك211%

 
 في البنيوية السيولة لقياس (Net Stable Funding Ratio) بنسبة صافي التمويل المستقرالثانية وتعرف  -

 ( البنك لدى التمويل مصادر بنسبة للبنك، وتحسب سيولة مستقرة موارد توفير منها والهدف والطويل، المتوسط المدى
 .18%211عن  ال تقل أن ويجب ،  )األصول  (المصادر هذه استخدامات إلى  )وحقوق الملكية المطلوبات

 
المخاطر المحتملة التي قد تتعرض لها نسبة كفاية رأس المال:تهدف هذه النسبة إلى تقييم رأس المال في مواجهة ي

موجودات المصرف وهي بذلك تقيس ما يسمى بالعرف المصرفي بنوعية األصول و من المعروف أن النسبة التي 
 :19و تقاس من خالل المعادل التالية  %21.3هي 3حددتها لجنة بازل

 الموجودات المرجحة بالمخاطر÷راس المال

 2014-2002الفترة  اإلسالمي و وبنك اإلسكان التجاري بنك البركةلتحليل نسب السيولة   -4
، كشركة مساهمة مقفلة في مملكة البحرين بموجب مرسوم “البنك”تم تأسيس وتسجيل مصرف اإلسكان ش.م.ب. مقفلة

م. يزاول البنك أنشطته بموجب ترخيص مقيد للمصارف التجارية صادر عن مصرف البحرين 2171لسنة  4أميري رقم 
المركزي،ترتبط أعمال البنك بوزارة اإلسكان وتعود ملكية أسهمه بالكامل إلى حكومة مملكة البحرين وفق ا للنظام 

 األساسي،وأحكامه التي يمكن اعتبارها قانون ا بناء على نظام تأسيس المصرف

                                                             
 .204،مرجع سابق،ص:دارة املخاطرالعمليات املصرفية و إشعبان فرج،18
جامعة ،1، العدد4، اجمللدالواحات للبحوث و الدراساتجملة ،دعم تسيري خماطر السيولة املصرفية يف ظل إسهامات اتفاقية ابزل الثالثة،بوعبديل ،محزة عمي سعيدأحالم19

 .8،ص:4102،غرداية
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مثل في توفير م للمساهمة بدور اجتماعي رائد وفريد يت2171مصرف اإلسكان هو مصرف عمومي تجاري تأسس في 
التمويالت العقارية لمواطني مملكة البحرين من ذوي الدخل المنخفض والمتوسط، فضال  عن المشاركة في أنشطة 

م نجح المصرف في توسيع نشاطه  حيث يوفر اآلن خدمات مصرفية 1113التطوير العقاري المجتمعي ومنذ 
خدمات التطوير العقاري، فضال  عن إدارة العقارات استثمارية وخدمات مصرفية لألفراد وخدمات تمويل إسالمية و 

 .وخدمات الخزينة وخدمات إدارة رؤوس األموال

 يعتبر مصرف البركة من أكبر المصارف اإلسالمية الرائدة في السعودية والمعروفة بتفانيها وبنجاحاتها المتتالية.
كل من بورصتي البحرين ودبي وتعتبر من  نشأت مجموعة البركة المصرفية في مملكة البحرين، تتداول أسهمها في

المصارف اإلسالمية الرائدة عالميا ،كما حصلت مجموعة البركة المصرفية على تصنيفات ائتمانية طويلة وقصيرة األجل 
جيدة من قبل مؤسسة ستاندرد آند بورز العالمية.وتقدم مجموعة البركة خدمات عديدة منها التجزئة 

تخضع كافة الخدمات التي تقدمها مجموعة البركة المصرفية لقواعد  وخدمات الخزانة، لتجاريةواالستثمارية وا المصرفية
مليار دوالر أمريكي، كما يبلغ مجموع حقوق  2.3الشريعة اإلسالمية،ويبلغ رأس المال المرخص به للمجموعة 

عشرة دولة تدير بدورها أكثر من  مليار دوالر. تتمتع المجموعة بانتشار جغرافي واسع في اثنتي 2.37المساهمين نحو 
 .فرعا 311

 وتهدف لتحقيق ثالث محاور أساسية:
 .تشجع االستثمار بما ال يخالف الشريعة 
 .المساهمة في تنمية الدول المنتمية للمجموعة 
 .تنمية و تطوير العالقات بين الدول اإلسالمية 

 يمكن توضيح اهم النسب ضمن الجدولين التاليين :
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 (1124-1111للفترة )اهم نسب السيولة لبنك البركة االسالمي    12جدول رقم 

 السنوات
راس المال 

 العامل
نسبة 

 التداول

نسبة 
السيولة 
 السريعة

نيبة 
السيولة 

 العامة

نسبة التغطية 
 النقدية

فترة التمويل 
 الذاتي

نسبة 
التدفقات 

النقدية 
 التشغيلية

نسبة 
تغطية 
توزيع 
 االرباح

نسبة 
المصرو 

فات 
 الرأسمالية

نسبة 
صافي 

التمويل 
 المستقر

نسبة 
الرافعة 
 المالية

نسبة كفاية 
 راس المال

1111 1173431 4.21 11.62 4.23 217364.16 1761.73 2.34 1.14 3.11 211% 1331% 16.22% 
1121 21132116 4.23 22.71 4.26 24317.13 21131.17 1.42 1.14 1.31 211% 1331% 11.77% 

1122 21163162 3.3 7.11 3.32 23267.24 21244.44 22.24 1.62 2.12 211% 1332% 11.71% 

1121 23371312 3.47 4.13 3.42 21112.14 1132.13 21.14 1.61 4.62 211% 1340% 14.13% 

1123 24321232 3.22 4.37 3.22 23112.12 21113.32 21.11 1.32 2.11 211% 1341% 16.42% 

1124 26124623 3.13 4.23 3.14 26361.33 22317.32 23.24 1.31 4.12 211% 1344% 16.13% 
 .المصدر : من اعداد الباحثين باالعتماد على التقارير المالية السنوية
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 (1124-1111اهم نسب السيولة لبنك البركة االسالمي  للفترة )  11جدول رقم 

 السنوات

راس المال 
 العامل 

نسبة 
 التداول 

نسبة 
السيولة 
 السريعة 

نيبة 
السيولة 
 العامة 

نسبة التغطية 
 النقدية 

فترة التمويل 
 الذاتي 

نسبة 
التدفقات 

النقدية 
 التشغيلية 

نسبة 
تغطية 
توزيع 

 االرباح 

نسبة 
المصروفات 

 الرأسمالية 

نسبة 
صافي 

التمويل 
 المستقر 

نسبة 
الرافعة 
 المالية 

نسبة 
كفاية راس 

 المال 

1111 271711 2.62 3.43 2.61 21271.34 7224.31 31.17 1.31 4.62 211% 2342% 23.21% 
1121 223216 2.71 4.43 1.34 21126.42 4132.74 26.31 1.32 1.61 211% 2340% 23.32% 
1122 213717122 2.71 1.11 2.62 227417.66 336246.71 23.26 1.32 1.13 211% 2342% 23.12% 
1121 114111417 2.62 1.17 2.61 73717.72 12111.12 21.46 1.62 21.22 211% 2321% 22.27% 
1123 121331216 2.37 1.23 2.37 4326.41 2612.37 27.63 1.63 22.11 211% %23.1 21.41% 
1124 112211722 2.31 2.16 2.37 22731.31 4321.41 11.27 1.61 13.3 211% 232.% 26.71% 

 .المصدر : من اعداد الباحثين باالعتماد على التقارير المالية السنوية

http://www.univ-medea.dz/ar/ldld


  جامعة املدية  

امللتقى العلمي الدولي الخامس حول: انعكاسات تكيف املؤسسات املالية مع مؤشرات املالءة على االستقرار املالي في الجزائر، يومي 

  4102أكتوبر  42/42
 

077 
 

    medea.dz-Col.isstf@univ: mail-E 
medea.dz/ar/ldld-www.univ:   Site  

 المدية-كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير

Tel/Fax : 00213.25.78.52.96 

 

 ومن خالل الجدولين يمكن اعطاء اهم التفاسير لكل النسب كما يلي :
 نسبة التداول 

 .أن كال المصرفين فيها نسبة التداول مرتفعة بشكل عام 
  أن نسبة التداول في مصرف البركة اإلسالمي أعلى منها في مصرف اإلسكان التجاري 

قادرة على تغطية االلتزامات المستحق بواسطة الموجودات عن طريق تمويل موجودات  وهذا يعني أن المصرفين كانت
 المتداولة إلى نقد بيسر و سهولة.

 نسبة السيولة السريعة 

  أن نسبة السيولة السريعة كانت مرتفعة في أولى السنتين في المصرف البركة اإلسالمي و بدأت في االنخفاض
 ة في مصرف اإلسكان منخفضة مقارنة مع المصرف األول.بينما كانت نسبة السيولة السريع

  وهذا يعني أن كال المصرفين كانت لديهما القدرة على الوفاء بااللتزاماته في الظروف  الطارئة دون أن يحتاجا
 يفككا ودائعهما اآلجلة لدى المصارف األخرى.

 نسبة السيولة العامة 
  اإلسالمي مرتفعة بالحد المعتمد لها أن يكون أكبر من الثالثة على نسبة السيولة العامة في مصرف البركة

 عكس مصرف اإلسكان التجاري.
 .قدرة المصرف البركة على الوفاء بالسحوبات المفاجئة دون اإلضرار إلى تسييل جزء من األصول 
 إلسكان وبمقارنة كال المصرفين مع بعض نجد أن مصرف البركة اإلسالمي نسبته أكبر من نسبة مصرف ا

 التجاري.
  الذي يتضح من خالل النسب السابقة وهي النسب المكونة لمؤشر السيولة في المصارف أن السيولة كانت

(بالقدرة على الوفاء بجميع التزاماتها قصيرة األجل و 1124-1111مرتفعة جدا أي أن هذه المصارف تمتعت خالل )
 سيولة أكبر من مصرف اإلسكان. في مواعيدها المستحقة وأن مصرف البركة تتميز بفائض

 نسبة التغطية النقدية
  أن نسبة التغطية النقدية مرتفعة جدا بالنسبة لكال المصرفين و هذا راجع إلى أن األصول أكبر من

 المصروفات التشغيلية وأن كل من المصرفين قادرة على الوفاء بااللتزاماتها.
  النسب مصرف اإلسكان التجاري اكبر من مصرف البركة من المالحظ أن النسب متفاوتة فيما بينها وأن

 اإلسالمي.
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  وأن مصرف البركة اإلسالمي له القدرة أكبر على مواجهة التزاماته هو كذلك ولكن يبقى مصرف اإلسكان أكثر
لطرق منه وهذا راجع إلى طرق االستثمار وأسعار الفائدة المرتفعة عكس مصرف البركة اإلسالمي الذي ال يتعامل إال با

 أو الصيغ اإلسالمية.
 نسبة التدفقات النقدية التشغيلية 

  أن نسبة التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية إلى المطلوبات المتداولة منخفضة في مصرف البركة
 اإلسالمي ومصرف اإلسكان التجاري،ولكنها كانت أكثر انخفاضا في مصرف البركة اإلسالمي.

  النقدية من العمليات التشغيلية على الوفاء بااللتزامات قصيرة األجل كانت قليلة وهذا يتبين لنا قدرة التدفقات
يوضح عدم نشاط المصرف أو عدم حيازته لمشاريع تشغيلية كبيرة تعود عليه بتدفقات نقدية داخلة و كافية لمواجهة 

 اء بااللتزماته.االلتزامات المطلوبة ولكن المصرف يحتفظ بنسب سيولة عالية جدا تمكنه من الوف
 نسبة تغطية توزيعات األرباح 

  أن نسبة التدفق النقدي من األنشطة التشغيلية إلى توزيعات األرباح النقدية هي أقل من الواحد صحيح و ذلك
 يعني الموجودات قادرة على مواجهة االلتزامات وأن المصارف في حالة أفضل و في حالة أمنة.

  المصرفين نسب مقبولة و أن المصرف التجاري مرتفعة قليال مقارنة مع مصرف يالحظ أن النسب في كال
 البرك اإلسالمي.

 نسبة المصروفات الرأسمالية 

 في  13-4في مصرف البركة اإلسالمي و مابين 4-2ن كل النسب أكبر من الواحد و تفاوت بين ا
 مصرف اإلسكان التجاري.

 لية من جودة االستثمار وله قدرة كبيرة على زيادة قدرته نالحظ أن مصرف اإلسكان التجاري على درجة عا
 في توليد األرباح أكثر من مصرف البركة.

  بما أن مصرف التجاري يعتمد على صيغ مختلفة لالستثمار و يعتمد على أسعار مرتفعة للفائدة لذلك
وي دون الواحد فهو بذلك بمأمن على صيغ إسالمية ودون اعتماده على أسعار الفائدة و لكن رغم ذلك فإن نسبته لم ته

 وحالة جيدة. 
 نسبة صافي التمويل المستقر

 .%211أن موارد التمويل المستقرة لكال المصرفين في المستوى المطلوب ولم تقل عن  -
 .1124إلى غاية  1111لكال المصرفين السيولة الالزمة لتغطية التزاماتهما طيلة الفترة الممتد من  -
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 معيارجديدوهوالرافعةالمالية 3 وقدأضافبازل Leverage Ratio وتمثالألصول،
 .20%3داخلوخارجالميزانيةبدوناخذالمخاطربعيناالعتبارإلىرأسالمال منالشريحةاألولى،وهذهالنسبةيجبأنالتقلعن

 
 نسبة الرافعة المالية 

 

في سنة أن مصرف البركة نسته منخفضة مقارنة مع مصرف اإلسكان فقد وصلت نسبة مصرف اإلسكان  -
 .%3في حين أن الحد المطلوب هو  %1.73إلى  1123

 مصرف اإلسكان له قدرة أكبر من مصرف البركة على الوفاء بااللتزاماته. -
 2.31مصرف البركة لم ترتفع نسبته وكانت قليلة و منخفضة جدا عن الحد المطلوب فكانت تتراوح بين  -

 . 2.44إلى

 نسبة كفاية رأس المال 

 إال خالل السنتين %21اية رأس المال كانت مرتفعة عن النسبة المحددة لها نالحظ أن نسبة كف،
 على التوالي. %21.41و %22.27في مصرف اإلسكان التجاري فقط كانت  1123-1121المتتاليتين 

  نالحظ أن النسبة مرتفعة بشكل أكبر بكثير في مصرف البركة اإلسالمي عنها في مصرف اإلسكان
 ى أن مصرف البركة اإلسالمي يتميز بمكانة أعلى من األصول من بنك اإلسكان التجاري.التجاري و هذا يدل عل

 نتائج التحليل

توصلت إلى النتائج  3ن خالل حساب مؤشرات السيولة و النسب المالية المفروضة من قبل مقررات لجنة بازل م
ة خالل فترة لم تتعرض كال المصارف إلى أية مخاطر في جانب السيولة بل كانت تملك فائض من السيول التالية:

( و بذلك كانت قادرة على الوفاء بالتزاماتها دون الحاجة إلى تسييل ودائعها اآلجلة في مختلف 1111-1124)
 المصارف.

 رف اإلسكان  التجاري.نسبة السيولة عالية في المصرف البركة  اإلسالمي أكبر من المص 
 .كل من المصرفين كانت ذات أصول متينة يكفي لمواجهة أية مخاطر قد تعرض لها 

                                                             
 .209،مرجع سابق،ص:العمليات املصرفية وإدارة املخاطرشعبان فرج،20
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  تعتمد المصارف التجارية على توزيع مواردها من الودائع بين عمليات التمويل قصير األجل و التمويل
تمد المصارف اإلسالمية  على تنويع طويل األجل  و تعتمد إستراتجية التنويع لتخفيض درجة المخاطر لديها بينما تع

من الودائع على عمليات التمويل قصر األجل دون االهتمام بعمليات طويل األجل الذي هو من أساسيات أعمالها و 
أهمها المشاركات،و يكمن السبب الرئيس لذلك في عدم جرأة إدارة المصارف اإلسالمية على الدخول في مجاالت 

 ل المضاربة أو المشاركة.استثمار عالية المخاطر مث
  لم يكن هناك فرق ملحوظ في معدل السيولة العامة لدى المصرف التجاري و اإلسالمي برغم أن

المصارف التجارية هدفها الرئيسي تحقيق عائد بينما المصارف اإلسالمية تهدف إلى تطبيق شرع هللا في المعامالت 
 إضافة إلى تحقيق الربح.المالية و المصرفية وفق معايير الحالل و الحرام 

 ( حيث 1124-1111تتمتع المصارف بشكل عام بكفاية رأس مال عالية خالل الفترة المدروسة)
 .%21تجاوزتالنسبة المحددة

 .ارتفاع قيمة رأس المال العامل لدى المصارف)التجاري واإلسالمي( وهذا يعني أنها وصلت لحد األمان 
 مرتفعة يعني أنها كانت قادرة على تغطية التزاماتها المستحقة. إن نسبة التداول في كلتا المصارف كانت 
  نسبة رأس المال إلى الموجودات المرجحة بالمخاطر في مصرف البركة اإلسالمي ومصرف اإلسكان

 وهذا يدل على أنها تتمتع بكفاية رأس مال عالية.  %21التجاري كانت أكبر من النسبة المقررة من بازل 
 لى الوفاء بالتزاماتها أي وصلت لحد األمان.القدرة ع للمصرفين 
  زيادة الموجودات المتداولة عن المطلوبات المتداولة في كلى المصرفيين مصرف اإلسكان التجاري و مصرف

 البركة اإلسالمي.

 خالصة:

ظهرت الحاجة في الوقت الحاضر إلى رسم سياسات إلدارة خطر السيولة لكل مصرف والتي تتناسب مع  .2
وضعه والظروف المحيطة به وذلك من أجل الحفاظ على سالمة وربحية المصرف والوفاء بالتزاماته 

أهم المصادر التي يستند  المستحقة،وهذا يتطلب القيام بعمليات التحليل ودراسة القوائم المالية المدققة باعتبارها
إليها المصرف و ذلك باستخدام نسب التحليل المالي من أجل التقليل من مستوى خطر السيولة التي من 
الممكن أن يتعرض المصرف،وكذلك لترشيد خطر السيولة والسيطرة على من أثاره الجانبية الضارة وعليه 

ليات تقييم خطر السيولة بشكل كبير بحيث تعتمد نالحظ أن مصارف البحرين تستخدم النسب المالية في عم
على نسب السيولة العامة ونسبة السيولة السريعة ونسبة التداول والتغطية النقدية و توزيعات األرباح وصوال إلى 

" ،كما تشترط أن تكون القوائم المالية مدققة من محافظ الحسابات مما 3النسب المقررة من قبل لجنة بازل "
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في هذه التقارير وبالتالي هذا يشجعها على استخدام نسب التحليل المالي للوصول إلى نتائج دقيقة  يزيد ثقتها
 وتجنب قدر المستطاع  خطر السيولة.   

 
 :المراجع 

،  2ط بيروت، لتوزيع،االمؤسسة الجامعية للدراسات النشر و  ،البنوكاقتصاديات النقود و  سليمان، ديات، ابو .2
2116. 

حــسام الـدين نبيـل ، إدارة مخــاطر الــسيولة ، مجلــة مـصرفية واقتــصادية ربــع ســنوية التــي تــصدرها أبو تركي   .1
 .1122اإلدارة العامــة للبحــوث واإلحــصاء ، بنــك الــسودان المركــزي ، العــدد الحــادي والستون،

المصرفية في ظل إسهامات اتفاقية بازل دعم تسيير مخاطر السيولة ،أحالم بوعبدلي حمزة عمي سعيد .3
 3 2014 ،جامعة غرداية،1، العدد7،مجلة الواحات للبحوث و الدراسات، المجلدالثالثة

ماجستير في  المخاطر الناتجة في البنوك اإلسالمية في األردن،دراسةمقارنة،رسالة الـسعدي سوسن محمد، .4
..1121 اليرموك،األردن،المصارف اإلسالمية في جامعة االقتصاد  و 

 . 1113 ،األردن ،دار الكندي للنشر والتوزيع ، حسين بني هاني، اقتصاديات النقود والبنوك .3
تحليل قياسي لتطبيق كفاية رأس المال على ربحية البنوك  سـعود موسى الطيب،محمد عيسى شحاتيت، .6

. 1122، 1، العدد 32المجّلد  ،األردن ، دراسات، العلوم اإلدارية،التجارية: حالة األردن
.1113سلطان محمد سعيد,إدارةالبنوك,دار الجامعة الجديدة، جامعة اإلسكندرية،مصر، .7
 .2111شاكر القزويني، محاضرات في اقتصاد البنوك ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر  .2
 ، بدون سنة نشر.فلسطين ،2ط ،التحليل الماليفهمي مصطفى الشيخ، .1
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 اتفاقيات ابزل ومدى تطبيقها من طرف النظام املصريف اجلزائري
 سعداوي سامية أ.                     د. يوسف السعيدي أحمد
 ي فارس بالمدية يح جامعة

 ملخص:
وجوانبها  1اتفاقيات بازل الثالثة، حيث نتطرق في البداية إلى بازل نهدف من خالل بحثنا هذا إلى التعرف على  

، حيث سنتعرف على الدعائم األساسية لهذه األخيرة، 2األساسية، وكذا المزايا والعيوب التي أدت إلى ظهور اتفاقية بازل
وجوانبها الرئيسية، ونختم بحثنا هذا  3الموجهة لها، وسنتطرق بعدها إلى اتفاقية بازل واالنتقاداتلنتعرف بعدها إلى النقائص 

 بالنظام المصرفي الجزائري ومدى تطبيقه لمقررات بازل.
 ، النظام المصرفي الجزائري، القواعد االحترازية.3، بازل2، بازل1: بازلالكلمات المفتاحية

  مقدمة:
وضع معايير المصرفي إلى ضرورة التفكير في في القطاع وزيادة حدة المنافسة أدى ظهور األزمات المالية 

القطاع، وهذا ما نتج عنه تأسيس لجنة  دولية موحدة للقضاء على هذه األزمات والحد من المخاطر التي يتعرض لها
 األولى. تهاالمصرفية ووضعها التفاقيبازل للرقابة 

فقد اهتمت السلطات النقدية بإرساء الجزائر كغيرها من الدول ونتيجة النفتاحها على األسواق المالية العالمية و 
 قواعد ومعايير لجنة بازل للرقابة المصرفية عبر إصدار التنظيمات والقوانين.

 التفاقيات بازل؟ما مدى تطبيق النظام المصرفي الجزائري : وعلى هذا األساس يمكن طرح اإلشكالية التالية
 من هذه اإلشكالية الرئيسية يمكن طرح التساؤلين اآلتيين:

 ؟1ما هي الركائز األساسية التفاقية بازل -1
 ؟.3؟ وما هي االنتقادات الموجهة لها؟ وما هي الدعائم األساسية التفاقية بازل2ما هي دعائم اتفاقية بازل -2
 تفاقيات بازل؟ما مدى مواكبة النظام المصرفي الجزائري ال -3

 من هنا يمكن تقسيم الدراسة إلى ثالثة أقسام حيث:
 يتناول القسم األول: تعريف لجنة بازل واتفاقيتها األولى؛

 .3و 2أما القسم الثاني فنتطرق فيه إلى: اتفاقيتي بازل
 في حين يتناول القسم الثالث مدى مواكبة النظام المصرفي الجزائري التفاقيات بازل؟

 
 ىتعريف لجنة بازل واتفاقيتها األول: والأ

تأسست لجنة بازل وتكونت من مجموعة الدول الصناعية العشرة، وذلك مع نهاية عام ل: تعريف لجنة باز -1
تحت إشراف بنك التسويات الدولية بمدينة بازل بسويسرا، وحدث ذلك بعد تفاقم أزمة الديون الخارجية للدول  1791

الديون المشكوك في تحصيلها التي منحتها البنوك العالمية، وتعثر بعض هذه البنوك  النامية، وتزايد حجم ونسبة
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باإلضافة إلى المنافسة القوية للبنوك اليابانية للبنوك األمريكية واألوربية. وتشّكلت لجنة بازل تحت اسم لجنة 
والّرقابة المصرفية". وتكونت اللجنة  التنظيمات واإلشراف والرقابة البنكية على الممارسات العملية أو "لجنة األنظمة

من مجموعة الدول العشرة وهي: بلجيكا، كندا، فرنسا، ألمانيا االتحادية، ايطاليا، هولندا، السويد، سويسرا، لوكسمبورغ 
 معيارًا موحدًا لكفاية رأس المال، ليكون ملزمًا لكافة 1711. وقد أقرت لجنة بازل عام 1والواليات المتحدة األمريكية

كمعيار دولي للداللة على متانة المركز المالي للبنك ويقوي ثقة المودعين فيه من  البنوك العاملة في النشاط البنكي
 .2منظور تعميق مالءة البنك

 :1811الجوانب األساسية التفاقية بازل  -2
 :3ركزت اتفاقية بازل على العديد من الجوانب وأهمها

تهدف االتفاقية إلى حساب الحدود الدنيا لرأس المال، مع األخذ بعين  االئتمانية:التركيز على المخاطر  -2-1
االعتبار المخاطر االئتمانية أساسا، باإلضافة إلى مراعاة مخاطر الدول ، ولم يشمل معيار كفاية رأس المال حسب 

رف ومخاطر االستثمار في هذه االتفاقية على مواجهة المخاطر األخرى مثل مخاطر سعر الفائدة ومخاطر سعر الص
 األوراق المالية؛

تم تركيز االهتمام على نوعية  تعميق االهتمام بنوعية األصول وكفاية المخصصات الواجب تكوينها: -2-2
األصول ومستوى المخصصات التي يجب تكوينها لألصول أو الديون المشكوك في تحصيلها وغيرها من 
المخصصات، ألنه ال يمكن أن يفوق معيار كفاية رأس المال لدى بنك من البنوك الحد األدنى المقرر، بينما ال 

، من الضروري كفاية المخصصات ثم يأتي بعدها تطبيق معيار تتوافر لديه المخصصات الكافية في نفس الوقت
 كفاية رأس المال؛

 تقسم دول العالم إلى مجموعتين هما: تقسيم دول العالم إلى مجموعتين من حيث أوزان المخاطر االئتمانية: -2-3
 دولي: مجموعة دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ودول ذات ترتيبات خاصة مع صندوق النقد ال

هي مجموعة الدول التي رأت اللجنة أنه يمكن إذا زادت اإليداعات لدى بنوكها أكثر من سنة، فإن وزن 
المخاطر يقل عن الوزن المخصص لباقي الدول، وبالتالي ُينظر إلى هذه الدول على أنها ذات مخاطر أقل، 

والدول التي  OECDوالتنمية  وتضم هذه المجموعة الدول كاملة العضوية في منظمة التعاون االقتصادي
يربطها ترتيبات إقراضية خاصة بصندوق النقد الدولي بشرط استبعاد أي دولة من هذه المجموعة لمدة خمس 

 سنوات إذا ما قامت بإعادة جدولة الّدين العام الخارجي لها؛

                                                             

 .11، ص 2002عبد المطلب عبد الحميد، العولمة واقتصاديات البنوك، الدار الجامعية، اإلسكندرية، مصر،  1 
إستراتيجية مواجهتها، جدارا للكتاب العالمي، عمان، األردن، -تحديات العولمة-مقررات لجنة بازل -أحمد سليمان حصاونة، المصارف اإلسالمية 2 

 .113، ص2001
إستراتيجية مواجهتها، جدارا للكتاب العالمي، عمان، األردن، -تحديات العولمة-مقررات لجنة بازل -أحمد سليمان حصاونة، المصارف اإلسالمية 3 

 .11-13، ص ص 2001
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 :على أنها ذات  وهي تضم باقي دول العالم، وُينظر إلى هذه الّدول مجموعة الّدول األخرى في العالم
مخاطر أعلى من دول المجموعة األخرى وبالتالي ال تتمتع هذه الدول والبنوك العاملة فيها بتخفيضات في 

والدول ذات الترتيبات اإلقراضية الخاصة مع صندوق النقد  OECDأوزان المخاطر المقررة لمجموعة 
 الدولي؛

 :1حيث يتم تقسيم رأس المال إلى تقسيم رأس المال إلى مجموعتين: 
 :يتكون من: رأس المال المدفوع، االحتياطات واألرباح المحتجزة رأس المال األساسي. 
 :و يتكون من: رأس المال المساند 
 االحتياطات غير المعلنة؛ 
 ؛ احتياطات إعادة تقييم األصول 
 المخصصات المكونة لمواجهة مخاطر عامة غير محددة؛ 
  المساندة؛القروض 
  أدوات رأسمالية أخرى. 

أعدت " لجنة بازل " طريقة لقياس متانة األموال : 2وضع أوزان ترجيحية مختلفة لدرجة مخاطر األصول -2-4
الخاصة تستـند إلى نظام من أوزان المخاطر يطبق على جميع البنود داخل و خارج الميزانية حسب األنواع المختلفة 

الطريقة فّعالة كونها تدفع البنوك المتالك موجودات سائلة ذات مخاطر متـدنية، كما تسمح للموجودات، ُتعتَبر هذه 
 بإعادة االلتزامات من خارج الميزانية إلى داخلها، و بالتالي إخضاعها للقياس.

يستند نظام ترجيح المخاطر الذي اعتمدته لجنة بازل على سلم مصغَّر ترجيح المخاطر داخل الميزانية:  -2-5
مخاطرة ألصل ما ال  ( يطبق على مختلف أنواع األصول، وإعطاء وزن ٪100، ٪20، ٪20، ٪10، ،٪0لعوامل) ل

يعني أنه أصل مشكوك في تحصيله بذات الّدرجة وإنما هو أسلوب ترجيحي للتفرقة بين أصل وآخر من حيث درجة 
 .مرجح لاللتزامات بالميزانيةالمخاطرة بعد تكوين المخصصات الالزمة من أجل الحصول على مبلغ الخطر ال

وتحسب أوزان المخاطرة بالنسبة لاللتزامات العرضية)التعهدات  وضع معامالت تحويل لاللتزامات العرضية: -2-6
خارج الميزانية(، بضرب معامل ترجيح الخطر للتعهد خارج الميزانية في معامل ترجيح االلتزام األصلي المقابل له في 

 .3مالت الترجيح للتعهدات خارج الميزانية أصول الميزانية، و معا
 صيغة معدل كفاية رأس المال تتحدد كما يلي:

 رأس المال+رأس المال المساند                      
   %1 ≤ كفاية رأس المال=

                                                             

 .33-32، ص ص 2002منشأة المعارف، اإلسكندرية، مصر،  ،قياس وإدارة المخاطر بالبنوك الخطيب سمير، 1 
 .91، ص2001تحديث الجهاز المصرفي الجزائري على ضوء معايير بازل، مذكرة ماجستير غير منشورة ، البليدة، الجزائر، نوفمبر كركار مليكة،  2 
 .922نفس المرجع، ص 3 
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 مجموع األصول المرجحة  بأوزان المخاطر                      
 .رأس المال المساند  حيث رأس المال األساسي 

يتم الترجيح لاللتزامات خارج الميزانية حسب طبيعة المقترض ومستوى  ترجيح المخاطر خارج الميزانية: -2-7
 .(٪100، ٪20، ٪20، ٪0خطر العملية، ويتم ذلك حسب معامالت التحويل التالية ) 

 اتفاقية بازل األولى(: أوزان المخاطر لاللتزامات خارج الميزانية حسب 01جدول رقم )
 البنود أوزان المخاطر

 بنود خاصة بالضمانات العامة للقروض. 111٪
 بنود مرتبطة بمعامالت حسن األداء )خطابات الضمان، الكفاءات(. 51٪
 بنود مرتبطة بمخاطر قصيرة األجل كاإلعتمادات المستندية. 21٪

تطوير الخدمات المصرفية وزيادة القدرة التنافسية للبنوك التحرير المصرفي ومتطلبات : بريش عبد القادر، المصدر
 .119، ص 2002/2002الجزائرية، أطروحة دكتوراه غير منشورة، جامعة الجزائر، الجزائر، 

 
 أهداف لجنة بازل:  -3

 :1تهدف لجنة بازل إلى تحقيق ثالثة أهداف رئيسية وهي
 تقرير حدود دنيا لكفاية رأس مال البنوك؛ 
  األساليب الفنية للرقابة على أعمال البنوك؛تحسين 
  تسهيل عملية تبادل المعلومات المتعلقة بإجراءات وأساليب الرقابة على السلطات النقدية والممثلة في البنوك

 ك.المركزية ومن َثم محافظي هذه البنو 
 :1مزايا وعيوب بازل -4

 أسفرت هذه االتفاقية على العديد من االيجابيات والسلبيات:
 :2: تتمثل ايجابيات اتفاقية بازل األولى في التاليالمزايا التي تحققها اتفاقية بازل األولى -4-1

 المساهمة في دعم استقرار النظام البنكي وإزالة التفاوت في قدرة البنوك على المنافسة؛ -
 واقعية؛المساعدة في تنظيم عمليات الرقابة على معايير رأس المال في البنوك وجعلها أكثر  -
 إقحام مساهمي البنوك في األعمال البنكية؛  -
يؤدي تطبيق المعيار إلى اتجاه البنوك إلى األصول ذات المعامل األقل من حيث درجة المخاطرة، وهو ما  -

يترتب عليه االرتفاع النسبي في درجة األمان من أصول البنوك، حيث ستضيف البنوك ما يقتضيه األمر من 
                                                             

 .11عبد المطلب عبد الحميد، مرجع سبق ذكره، ص 1 
لجامعية، طارق عبد العال حماد، التطورات العالمية وانعكاساتها على أعمال البنوك، سلسلة البنوك التجارية قضايا معاصرة، الجزء األول، الدار ا 2 

 .119-112، ص ص1777اإلسكندرية، مصر، 
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ابل، كما يمكن أن تسعى إلى بيع األصول الخطرة واستبدالها بأصول أقل مخاطرة إذا االحتفاظ برأسمال مق
 صعب عليها زيادة عناصر رأس المال.

 :1كما أّن لهذه االتفاقية مزايا فان لها عيوب عديدة منهاسلبيات تطبيق اتفاقية بازل األولى: -4-2
 دون تغطية مخاطر أخرى  1772على مخاطر االئتمان، وأخذت في االعتبار مخاطر السوق عام  1ركزت بازل

كمخاطر العمليات ومخاطر السيولة التي لم تنص عليها صراحة في االتفاقية األولى، كما تم مراعاة مخاطر 
 أسعار الفائدة ومخاطر أعمال السوق بشكل منفصل من قبل اللجنة؛

  ال يعتبر في معظم األحيان مؤشرا  1711 األولى الذي يتم حسابه طبقا التفاقية بازلأصبح معدل رأس المال
جيدا لقياس الحالة المالية للبنك، بسبب التطورات الحاصلة في الصناعة المصرفية، حيث أن أوزان المخاطر 

 مقترضين؛ال تقيس بدقة درجات اختالف المخاطر بين ال 1711التي تطبق على األصول في إطار اتفاقية 
لم تأخذ في االعتبار وضع األنظمة البنكية في الدول النامية، التي تتميز بصغر حجم بنوكها وضآلة رؤوس  -

 .2أموالها والّصعوبات التي تعترضها في سبيل استيفاء متطلبات كفاية رأس المال
 :3وبازل 2لبــازاتفاقيتي  ثانيًا:
واالنتقادات التي وجهت إلى اتفاقية بازل األولى بعد التطبيق العملي أخذت لجنة بازل بعين االعتبار العيوب  

لها، كما أرادت مواكبة التطورات التي شهدها القطاع البنكي بظهور األدوات المالية المستحدثة والتوريق والمشتقات 
ل الثانية، لتظهر بعدها المالية وزيادة حدة المنافسة بظهور العولمة المالية، ما أدى إلى وضع معايير اتفاقية باز 

 .3وبازل 2اتفاقية بازل الثالثة. وعليه سنتطرق من خالل هذا المطلب إلى اتفاقية بازل
مشاورات جديدة من أجل تطوير معايير بازل األولى ووضع معايير  1779بدأت منذ عام  :2اتفاقية بازل -1

. وجاءت هذه المعايير الجديدة من أجل 17773 في جوان 2ايير لجنة بازلالرقابة الجديدة، واصطلح على تسمية مع
سعت لجنة بازل إلى وضع إطار جديد وشامل وقد تحقيق أهداف رقابية معّينة، كما جاءت بثالث دعائم أساسية. 

 :4لكفاية رأس المال، بحيث يركز على تحقيق األهداف الّرقابية التالية
 االستمرار في تعزيز أمان وسالمة النظام المالي؛ -
 تمرار في دعم المساواة التنافسية؛االس -

                                                             

توراه غير منشورة، جامعة الجزائر، الجزائر، دريس رشيد، إستراتيجية تكيف المنظومة المصرفية الجزائرية في ظل اقتصاد السوق، مذكرة دك 1 
 .112-111، ص ص 2002/2009

بريش عبد القادر، التحرير المصرفي ومتطلبات تطوير الخدمات المصرفية وزيادة القدرة التنافسية للبنوك الجزائرية، أطروحة دكتوراه  بريش عبد القادر 2 
 .117، ص2002/2002غير منشورة، جامعة الجزائر، الجزائر، 

آلية رقابة البنك المركزي على أعمال البنوك في ظل المعايير الدولية، مذكرة ماجستير غير منشورة، جامعة الجزائر، موسى مبارك أحالم،  3 
 .22ص، 2001/2002

، 2007/2010ة، الجزائر، لعراف فائزة، مدى تكيف النظام المصرفي الجزائري مع معايير لجنة بازل، مذكرة ماجستير غير منشورة، جامعة المسيل 4 
 .90ص
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 تكوين وسيلة شاملة للتعامل مع المخاطر؛ -
التركيز على البنوك النشطة عالميا إال أن هذه التعديالت تعد مناسبة للتطبيق أيضا من قبل البنوك األخرى  -

 على اختالف درجات تطورها.
 
   :وهي 2هناك ثالث دعائم التفاقية بازل: 2دعائم اتفاقية بازل -1-1
يشمل معيار كفاية رأس المال الجديد على ثالثة الحد األدنى لمتطلبات رأس المال: : الدعامة األولى -1-1-1

مخاطر هي: مخاطر االئتمان ومخاطر السوق والجديد هو إضافة مخاطر التشغيل، كما تم إجراء تعديالت على 
تهدف إلى  2. كما أن اتفاقية بازل 1حول المخاطر وإدارتها اإلفصاحاتلب بالمزيد من اقياس مخاطر االئتمان، وط

ضمان أن األموال الخاصة للبنوك تكون في مستوى المخاطر التي تواجهها، حيث تفرض على البنوك بأن يكون 
رأسمالها الجاهز يساوي على األقل رأس المال الرقابي المطلوب للتغطية ضد المخاطر االئتمانية ومخاطر السوق 

 %1ر التشغيل، وقد عبرت اتفاقية بازل الثانية عن هذه المعادلة بنسبة والتي يجب أن تكون أكبر أو تساوي ومخاط
 :وهي كاآلتي

 رأس المالمجموع 
                             ≥ 1%   

 12.2+متطلبات رأس المال لمخاطر التشغيل*12.2متطلبات رأس المال لمخاطر السوق*
 لمخاطر االئتمان+األصول المرجحة 

على مجموعة من المبادئ  2د الدعامة الثانية التفاقية بازلعملية المراجعة الرقابية: تعتم: الدعامة الثانية -1-1-2
التي تؤكد على ضرورة امتالك البنك لنظم داخلية سليمة لتقييم مالءة رأسماله وفقا لحجم المخاطر التي يواجهها 

 اإلدارة العليا والتنفيذية مما يؤدي إلى تدعيم الرقابة الداخلية.وتحدد هذه الدعامة مسؤوليات 
تهدف لجنة بازل من خالل هذه الدعامة إلى تحسين وتدعيم درجة الدعامة الثالثة: انضباط السوق  -1-1-3

توافر األمان والصالبة في البنوك والمنشآت التمويلية ومساعدة البنوك على بناء عالقات متينة مع العمالء نظرا ل
عنصر األمان بالسوق، كما تهدف الدعامة الثالثة إلى تدعيم انضباط السوق عن طريق تعزيز درجة الشفافية وعملية 

 .2اإلفصاح

                                                             

، 2003-1771قريشي محمد الجموعي، قياس الكفاءة االقتصادية في المؤسسات المصرفية دراسة نظرية وميدانية للبنوك الجزائرية خالل الفترة  1  
 .92صمرجع سبق ذكره، 

ودورها في تحقيق مبادئ الحوكمة وتعزيز االستقرار المالي والمصرفي العالمي، مجلة االقتصاد  3بريش عبد القادر، زهير غرابة، مقررات بازل  2 
 .102- 102والمالية، جامعة الشلف، الجزائر، ص ص 
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عن تحقيق  2الرهن العقاري عجز إتفاقية بازل أثبتت أزمةواالنتقادات الموجهة لها:  2نقائص اتفاقية بازل -1-2
االستقرار المصرفي والمالي، وذلك بسبب وجود ثغرات في التنظيم االحترازي ساهمت بحدوث األزمة، وتتمثل أهم 

 :1في ما يلي 2الموجهة لبازل االنتقادات
: قبل حدوث األزمة جة المختلفة لمخاطر االئتمان في محفظة البنك أو محفظة التداول )التوريق(لالمعا -1-2-1

كان هناك تسارعا كبيرًا في عمليات التوريق بغرض الخفض في متطلبات األموال الخاصة، وتسهيل تسيير المخاطر 
لذا عرفت متطلبات رأس المال المحتفظ . التوزيع"-االحتفاظ" إلى نموذج "تنظيم-من النموذج "تنظيم االنتقالفي إطار 

لكن المخاطر تبقى نفسها، ومنه فإن تزايد وجود هذه األصول المورقة في محفظة لدى البنك المستلم،  انخفاضابها 
 التداول يشكل بنية معقدة قليلة السيولة، وهو ما يجعل محفظة التداول لدى البنك تعاني من عدة مخاطر متجمعة؛

: إن انتشار صناديق التحوط وبعض المؤسسات التي ال تخضع نقل المخاطر إلى كيانات غير مراقبة -1-2-2
لرقابة البنك المركزي حدَّ من تحليالت الجهات الموصية، فقد كشفت األزمة عن ضعف الرقابة على المؤسسات 
المالية. وبما أن البنوك هي المقرض األول لصناديق التحوط وذلك بضمان أصولها، فإنها تتعرض لمخاطر عالية 

ونقص سيولتها مع تعرض أصولها إلى التراجع في أوقات  ناديق تعمل على عدم التصريح بنوعية أصولهاالصألن 
 األزمات؛

خالل األزمة المالية مسألة مسايرة االتجاهات الدورية،  2: أثارت إتفاقية بازلمسايرة الدورات اإلقتصادية -1-2-3
للمخاطر، حيث أن انخفاض الرسملة وضعف إدارة المخاطر إلى جانب ارتفاع معامالت بسبب حساسيتها المتزايدة 

الترجيح في فترة التباطؤ االقتصادي بسبب ارتفاع المخاطر ينعكس على متطلبات األموال الخاصة بالرفع، وهو ما 
. كما أن اإلعتماد على يدعو البنوك إلى تقليص حجم قروضها المقدمة، مما يؤدي إلى تباطؤ في النشاط االقتصادي

يكون مرتفع التكلفة رأس المال االقتصادي يجعل البنوك مطالبة عند األزمة بجمع المزيد من رأس المال الذي بدوره 
 في هذه األوقات؛

: بينت األزمة المالية أن المالءة المصرفية شرط الزم لكنه غير كاٍف للحد من إهمال مخاطر السيولة -1-2-4
بقاء احتمال أزمة السيولة قائمًا. ويصعب التحكم في خطر السيولة كونه مرتبط بعنصر الثقة الذي األزمات، بسبب 

 يعود إلى وجهة نظر األعوان االقتصاديين إلى مستوى المخاطر وتوقعاتهم للتحرك ومرونة االقتصاد تجاه األزمة؛
ية التي تقوم على أساس التقييم حسب : إن تنفيذ المعايير المحاسبالتقييم على أساس القيمة العادلة -1-2-5

تقييم األصول حسب قيمها السوقية أو إعطائها قيم نظرية في حالة عدم و  ،القيمة السوقية يشترط وجود تقنيات موحدة
إال أنه في حالة األزمة ونظرًا للتقييم الموحد فإن األسعار تنخفض بسرعة مما يجعل البنوك تقوم  توفر قيمها السوقية.

فيزداد عرضها وينقص الطلب عليها، مما يجعل نخفاض أسعارها، االمن هذه األصول خشية تواصل  بالتخلص
 أسعارها تنخفض بصورة حلزونية وسط نقص شديد في السيولة التي تختفي فيما ُيدعى "ثقب السيولة األسود"

                                                             

، مذكرة 3201-2003حمزة عمي السعيد، دور التنظيم االحترازي في تحقيق االستقرار المصرفي ودعم التنافسية دراسة حالة الجزائر خالل الفترة  1 
 .29-22، ص ص 2012/2012دكتوراه غير منشورة، جامعة ورقلة، الجزائر، 
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األزمات وتقليل المخاطر التي  تهدف اتفاقية بازل الجديدة إلى تعزيز صالبة القطاع البنكي ضد: 3اتفاقية بازل -2
 تتعرض لها البنوك.

لسد الثغرات المالية في حال حدوث األزمات، حيث  3جاءت اتفاقية بازل :3الجوانب األساسية التفاقية بازل -2-1
 :1تضمنت اتفاقية بازل الجديدة خمسة محاور هي

تقترح لجنة بازل أن يتم رفع الحد األدنى من متطلبات رأس  متطلبات أعلى من رأس المال وجودة أفضل: -2-1-1
من متطلبات رأس المال الفئة األولى  %1.2إلى  %2المال الذي يمكن أن يستوعب الخسائر، من النسبة التي تبلغ 

ن التي تشمل حقوق المساهمين وبعض األدوات المالية المؤهلة األخرى بناًء على معايير صارمة، سوف يتم رفعها م
يمكن تسميته األموال التحوطية اإلضافية وقد أضافت اإلصالحات نوعًا جديدًا من رأس المال الذي  %2إلى  1%

عالوة على الحد األدنى المطلوب وفقا لألنظمة الحالية على أن يتكون من حقوق  %2.2تحتفظ به البنوك بنسبة 
لبنوك برأسمال حماية يمكن استخدامه المتصاص االمساهمين. إن الغرض من األموال التحوطية هو ضمان احتفاظ 

الخسائر خالل فترات األزمات المالية واالقتصادية. لذا فإن الحد األدنى المطلوب من رأس مال الفئة األولى ورأس 
 نسبة إجماليلرأس مال الحماية( وستصبح  %2.2و 1لرأس المال الفئة  %2) %1.2مال الحماية سيكون بنسبة 

في االتفاقيات السابقة. كما تقترح  %1مقابل  %10.2مال بعد تطبيق اإلصالحات المقترحة متطلبات رأس ال
من حقوق  %2.2-%0اإلصالحات تخصيص رأسمال تحوطي لمقابلة أزمات تقلب الدورات االقتصادية في 

ذلك حسب الظروف  المساهمين أو من رأس مال آخر يضمن امتصاص الخسائر بشكل تام على أن يتم تطبيق
 المحلية لكل بلد؛

إدخال مؤشر معدل الرافعة المالية كمقياس داعم لإلطار الداخلي أو ألساليب : مؤشر الرافعة المالية -2-1-2
قياس المخاطر وفقًا التفاقية بازل الثانية أخذًا في الحسبان النزوح إلى المعالجة الجديدة في الدعامة األولى من دعائم 

سيساعد على تكوين عملية البناء متطلبات رأس المال وفقا لما نصت عليه مقررات بازل ثالثة، كما أن هذا المؤشر 
 ؛للمالءة الزائدة في نظام البنوك

: تشدد لجنة مخاطر اإلئتمان المرتبطة بالمشتقات المالية وعمليتا شراء سندات الخزينة واألوراق المالية -2-1-3
المشتقات بازل من خالل هذا المحور على تغطية مخاطر الجهات المقترضة المقابلة والناشئة عن العمليات على 

األصول المالية على ضوء تقلبات أسعارها في وتمويل سندات الدين وكذلك لتغطية الخسائر الناتجة عن إعادة تقييم 
السوق من خالل تدعيم متطلبات رأس المال بنحو أكبر مما كان عليه في مقررات بازل الثانية. غير أن البنوك 

من ان تقنيات الحماية الفعلية للمخاطر االقتصادية وما تستوجبه تعترض على هذه المقارنة التي ال تأخذ في الحسب
 تخفيض كمية رأس المال المطلوب؛

                                                             

ومتطلبات تحقيق االستقرار المالي والمصرفي العالمي ما بعد األزمة المالية  IIIو IIبريش عبد القادر، إدارة المخاطر المصرفية وفقا لمقررات بازل  1 
 .10-31، ص ص 2013فيفري  ، جامعة بسكرة، الجزائر، 27العالمية، مجلة العلوم االنسانية، العدد 
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لمسألة السيولة أهمية كبيرة في عمل النظام المالي  أن 2001: أظهرت األزمة المالية لسنة السيولة -2-1-4
داء رغبتها في الوصول إلى معيار عالمي والمصرفي العالمي واألسواق بأكملها. هذا ما كرسته لجنة بازل من خالل إب

األولى للمدى القصير وُتعرف بنسبة تغطية السيولة، وتهدف هذه النسبة إلى للسيولة، حيث تقترح اعتماد نسبتين، 
جعل البنك يلبي ذاتّيًا احتياجات السيولة في حالت حدوث أزمة، أما النسبة الثانية فهي لقياس السيولة البنيوية في 

 متوسط والطويل، والهدف منها أن يتوفر للمصرف مصادر تمويل مستقرة ألنشطته؛المدى ال
: تقدم مجموعة من المقاييس لبناء حواجز لرأس المال في أوقات حواجز رأس المال ضد التأثير الحلقي -2-1-5

الضغوط على الرواج ويمكن تخفيضها في أوقات االنكماش للحفاظ على استقرار النظام المصرفي وكبح آثار تلك 
االقتصاد وسوق األوراق المالية بدال من تضخيمها، كما ستقوم لجنة بازل بالترويج والمساهمة في تطوير أساليب 

اء على مواجهة احتماالت الخسائر المتوقعة لتحديد الخسائر الفعلية بنحو قياس المخصصات باألخذ في االعتبار البن
تأثيرًا على االقتصاد عن النموذج لقياس المخصصات القائمة على الخسائر أكثر شفافية وبرؤية مستقبلية وبنحو أقل 

 المحققة.
 :3و 2يبين الجدول الموالي مقارنة بين بازل : 3و 2مقارنة بين بازل  -3

 :3و 2مقارنة بين بازل (: 12جدول رقم )
 متطلبات رأس المال )كنسبة من األصول المرجحة بالمخاطر(

األساسي  المالرأس  األسهم العادية 
(T1) 

 رأس المال اإلجمالي

النسبة  النسبة الدنيا 
 اإلضافية

النسبة 
 المطلوبة

النسبة  النسبة الدنيا
 المطلوبة

النسبة  النسبة الدنيا
 المطلوبة

  %1  %1   %2 2بازل 
 10,5% %1 8,5% %2 %9 2,5 4,5% 3بازل 

في تحقيق السالمة المصرفية في ظل تزايد مخاطر العمل طرشي محمد، دور وفعالية الرقابة االحترازية المصدر: 
 .170-117، ص ص 2012، الجزائر، سبتمبر09المصرفي، مجلة االقتصاد الجديد، العدد 

 :بـازل التفاقيات النظام المصرفي الجزائري مدى تطبيـق  ثالثًا:
 قابة المصرفية وتتمثل في:أصدر المشرع الجزائري مجموعة من القواعد تماشيا مع مقترحات لجنة بازل للر  

النظم االحترازية هي عبارة عن قواعد للتسيير في الميدان البنكي، والتي على المؤسسات التي  الّنظم االحترازية: -1
أمن تعمل في مجال االئتمان احترامها. وتتمثل أهداف التنظيم االحترازي في تقوية الهيكل المالي للبنوك، تحسين 
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البنوك والتمكن من المقارنة بين أداء البنوك والمخاطرة المتعّرض لها باستعمال  تطور مخاطرالمودعين، مراقبة 
 وتطبق البنوك الجزائرية القواعد االحترازية التالية:. 1معايير مشتركة )النسب القانونية( ذات تطبيق عام وإجباري 

ف من أول القواعد المطبقة في النظام : يعتبر تحديد حد أدنى لرأس المال في المصار رأس المال األدنى -1-1
 10المصرفي الجزائري، وُيلزم المشرع المصارف والمؤسسات المالية التي تمارس النشاط المصرفي بالتقيد بمبلغ 

مليار دينار جزائري، ومبلغ ثالثة ماليير وخمسمائة مليون دينار جزائري بالنسبة للمؤسسات المالية المحددة في المادة 
من حجم األموال الخاصة، وقد ستثنى المشرع شركات  %20، دون أن يقل هذا المبلغ عن 11-03ر من األم 91

 .2التأمين وإعادة التأمين
المتعلقة بتحديد قواعد الحيطة  1771نوفمبر  27المؤرخة في  91-71حسب التعليمة كفاية رأس المال:  -1-2

هو  1777كفاية رأس المال الذي يجب الوصول إليه مع نهاية والحذر لتسيير البنوك والمؤسسات المالية، فإن معدل 
، وسيتم التطبيق التدريجي لنسبة كفاية رأس المال في البنوك والمؤسسات المالية، حتى الوصول إلى هذه النسبة 1٪

 :3(03كما يلي )المادة 
 ؛1772ابتداًء من نهاية شهر جوان  1%
 ؛1772مع نهاية شهر ديسمبر  2%
 ؛1779شهر ديسمبر مع نهاية  2%
 .1777مع نهاية شهر ديسمبر  9%
 .1777مع نهاية ديسمبر  1٪

وحسب نفس التعليمة فإن البنوك والمؤسسات المالية ملزمة بالتصريح بنسبة المالءة مرتين في السنة األولى 
 ديسمبر من كل سنة.  31جوان والثانية في  30في 

ائر إلى االلتزام بنسبة كفاية رأس المال والتي تعتبر الدعامة وقد سعت البنوك والمؤسسات التي تنشط في الجز 
ويبين الجدول الموالي أن البنوك  .4٪1نسبة مالءة فاقت  2003وقد سجلت في نهاية  2األولى التفاقية بازل

 .٪01والمؤسسات المالية قد حققت نسبا أعلى من الحد األدنى لكفاية رأس المال والمقدر ب
 بالمئة )%(: 2012إلى  2009للفترة من  القطاع البنكي الجزائري (: جدول يبين نسب المالءة في 03جدول رقم )

 *2012 2012 2011 2013 2012 2011 المؤشر

 11.70 11.37 12.71 21.2 23.99 23 نسبة المالءة اإلجمالية للقطاع البنكي
                                                             

الجزائر،  نعيمة بن العامر، المخاطرة والتنظيم االحترازي، ملتقى المنظومة المصرفية الجزائرية والتحوالت االقتصادية واقع وتحديات، جامعة شلف، 1 
 .191-190. ص ص 11-12/2001
(، المجلة الجزائرية للتنمية CPA-AGBحالة بنك )–رات السالمة المصرفية في الجزائر عباس بوهريرة، عبد اللطيف مصيطفي، تحليل مؤش 2 

 .112، ص 2019، الجزائر، ديسمبر 09االقتصادية، العدد 
 المتعلقة بقواعد الحيطة والحذر. 1771نوفمبر  27المؤرخة في  91-71التعليمة 3  
 .131بريش عبد القادر، مرجع سبق ذكره، ص  4 
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 مؤقتة حسب بنك الجزائر. 2012*بيانات سنة 
 تقارير بنك الجزائر الطالية باالعتماد علىمن إعداد المصدر: 

في توصيات أكبر مما ورد  قطاع البنكينسب المالءة اإلجمالية للأن ( أعاله 03رقم )الجدول خالل نالحظ من 
 .2012خالل سنة  %11.70حيث بلغت  3بازل 

 للمخاطر وهي كما يلي:فإنه تم تحديد أوزان ترجيح  91-71من التعليمة  11حسب المادة أوزان المخاطر:  -1-3
بالنسبة لقروض الزبائن، األوراق المحسومة، التأجير التمويلي، الحسابات المدينة، قروض المستخدمين،  100٪ -

 سندات المساهمة والتوظيف األخرى غير الخاصة بالبنوك والمؤسسات المالية واألصول الثابتة؛
الخارج، حسابات عادية، التوظيفات، سندات المساهمة بالنسبة قروض البنوك والمؤسسات المالية المقيمة ب 20٪ -

 والتوظيف المقيمة بالخارج؛
بالنسبة لقروض البنوك والمؤسسات المالية المقيمة بالجزائر، حسابات عادية، التوظيفات، سندات المساهمة  02٪ -

 والتوظيف للبنوك والمؤسسات المالية المقيمة في الجزائر؛
أو ما يعادلها، أسهم الدولة، ودائع لدى بنك الجزائر، سندات أخرى معادلة لسندات مطلوبات الدولة لبالنسبة  0٪ -

 الدولة.
الهدف من هذه النسبة هو تحديد السقف عن طريق العالقة بين األموال الخاصة للبنك نسبة تقييم المخاطر:  -1-4

في الجزائر نوعين من تقسيم المخاطر وهذا والتزاماته اتجاه أهم مدينيه فرديا أو جماعيا وتحدد قواعد الحذر المطبقة 
 : 1من أجل تفادي تأثير إفالس عميل أو مجموعة قليلة من العمالء وهما

نسبة قصوى بين مجموع المخاطر الناتجة عن عملياته مع نفس العميل، ومبلغ صافي األموال الخاصة تساوي  -
. ويؤدي تجاوز هذه النسبة ٪22ال تتجاوز األموال الناتجة عن العميل على صافي األموال الخاصة ويجب أن 

 .٪12إلى تخصيص تغطية مخاطر تساوي ضعف نسبة المالءة أي 
نسبة قصوى بين مجموع المخاطر التي يتعرض لها بسبب عملياته مع مجموعة عمالء الذين تحصل كل واحد  -

عدى مجموع األخطار من صافي األموال الخاصة، في هذه الحالة يجب أن ال يت ٪12منهم على قروض تتعدى 
 مرات مبلغ األموال الخاصة بالبنك.  10الخاصة بهؤالء العمالء 

 :2سنتطرق إلىالتفاقيات بازل: النظام المصرفي الجزائري  مواكبةمدى  -2
لم يسايرها التنظيم  1بالنسبة لتعديالت بازل: 1بازلمدى مواكبة النظام المصرفي الجزائري التفاقية  -2-1

بتاريخ  03-02االحترازي في الجزائر في الموعد المحدد، وتجدر اإلشارة إلى أن بنك الجزائر أصدر التنظيم رقم 
المتضمن المراقبة الداخلية للبنوك والمؤسسات المالية، والذي يجبر البنوك والمؤسسات المالية على  11/11/2002

                                                             

 .112 دريس رشيد، مرجع سبق ذكره، ص 1 
للتنمية سليمان ناصر، آدم حديدي، تأهيل النظام المصرفي الجزائري في ظل التطورات العالمية الراهنة،أي دور لبنك الجزائر؟، المجلة الجزائرية  2

 .23-20، ص ص 2012، الجزائر، جوان 2 العدداالقتصادية، 
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على مواجهة مختلف المخاطر االئتمانية السوقية والتشغيلية هذه األخيرة يسميها تأسيس أنظمة مراقبة داخلية تساعد 
بالعملياتية، كما َيعترف من خالل التنظيم االحترازي بمخاطر السوق، ولكن دون أن يدرجها في حساب كفاية رأس 

يد اإلثراء والمناقشة، وقبل ق 2كما يالحظ على التنظيم أنه يعترف بمخاطر التشغيل منذ أن كانت اتفاقية بازل المال.
 .2001أن تصدر في صيغتها النهائية في جوان 

-11: كما أصدر بنك الجزائر بعد ذلك التنظيم رقم 2بازلمدى مواكبة النظام المصرفي الجزائري التفاقية  -2-2
م مراقبة المتعلق بمراقبة مخاطر ما بين البنوك، والذي يحث البنوك على إنشاء نظا 21/02/2011بتاريخ  03

داخلية لمنح القروض واالقتراض من البنوك خاصة تلك التو تمت في السوق النقدية، بحيث يتم تحديد حد أقصى 
للقروض المقدمة والمتحصل عليها،وشروط كل عملية بالشكل الذي يمكن من توظيف التمويالت المتحصل عليها مع 

 03-02اعتبار هذا التنظيم تكملة لما ورد في التنظيم رقم مراعاة إجراءات إدارة المخاطر وتسيير السيولة، ويمكن 
 .  2المشار إليه سابقا والذي يجبر البنوك على إنشاء أنظمة للمراقبة الداخلية في محاولة لمسايرة اتفاقية بازل

 المتعلق بالمراقبة الداخلية للبنوك والمؤسسات 01-11أصدر بنك الجزائر التنظيم رقم  21/11/2011وبتاريخ 
، إال انه يشير هذه المرة بوضوح إلى مخاطر سعر 2002لسنة 03-02المالية، وهو ال يختلف كثيرا عن التنظيم رقم

الفائدة جزء من مخاطر السوق، وأن األحداث الخارجية جزء من مخاطر التشغيل ، ويوضح بشكل أكبر طرق قياس 
المتضمن المراقبة  11/11/2002در بتاريخ الصا 03-02كال النوعين من المخاطر، ويلغي أحكام التنظيم رقم

والذي أدرج في حساب مقام النسبة كال من  01-11الداخلية للبنوك والمؤسسات المالية، إلى أن صدر التنظيم رقم 
 من جوانب أخرى. 3في هذا الجانب ولبازل 2مخاطر السوق ومخاطر التشغيل، الذي يعتبر مسايرة التفاقية بازل

: لم يرد إلى حد اآلن أي تنظيم أو تعليمة تبين 3تفاقية بازلنظام المصرفي الجزائري ال مدى مواكبة ال -2-3
، لكن مع ذلك تجب اإلشارة إلى أن التنظيم 3حساب معدل كفاية رأس المال بطريقة مشابهة لما ورد في اتفاقية بازل

والمؤسسات المالية، نص على رفع المتضمن المالءة المطبقة في البنوك  12/02/2011المؤرخ في  01-11رقم 
على أن يغطي رأس المال األساسي )القاعدي( كال من  2011ابتداء من أكتوبر %7.2الى1نسبة المالءة من 

من األموال  %2.2على األقل، إضافة إلى فرض تكوين هامش بنسبة  %9مخاطر االئتمان والسوق والتشغيل بنسبة 
مان"، وخّول التنظيم للجنة المصرفية منح مهلة للبنوك للتطبيق التدريجي لهذه الخاصة القاعدية للبنك سماه "وسادة أ

 2اإلجراءات، كما خولتها أيضا فرض نسبة مالءة أكبر إذا اقتضى األمر. ونالحظ هنا أن هذا التنظيم يأخذ من بازل
ت مخاطر االئتمان إدارج كل من مخاطر السوق والتشغيل في نسبة كفاية رأس المال، إضافة إلى حساب ترجيحا

كما تنص عليه  % 10.2رفع النسبة اإلجمالية لكن ليس إلى  3حسب تنقيط وكالة ستاندرد أند بورز، ويأخذ من بازل
 االتفاقية بل اقل، إضافة إلى فرض الهامش الذي تسميه االتفاقية باحتياطي الحفاظ على رأس المال.

المتضمن تعريف وقياس  21/02/2011بتاريخ 01-11رقم أيضا وقبل ذلك كان بنك الجزائر قد أصدر التنظيم 
على األقل في  %100وتسيير ورقابة خطر السيولة، واوجب فيه على البنوك وضع نسبة سيولة مساوية لــ 

األجل القصير، كما أوجب عليها وضع مؤشرات تسمح بقياس تسيير ومراقبة السيولة، واعتبرها مؤشرات الحيطة 
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المتعلق بالمراقبة الداخلية للبنوك  21/11/2011بتاريخ  01-11التأكيد في التنظيم رقم والحذر، وقد ورد نفس 
تدعو البنوك إلى وضع نسبتين لقياس السيولة ومراقبتها،  3والمؤسسات المالية، ومن المعلوم أن اتفاقية بازل

ما يشير إلى تكوين  األولى على المدى القصير والثانية على المدى الطويل ولم يرد في هذين التنظيمين
رغم كون التنظيمين صدرا بعد أن تم نشر الصيغة  3المؤشرات المذكورة يكون طبقا لما ورد في اتفاقية بازل 

  النهائية لتك االتفاقية. 
جهود متابعة وضعية المصارف والمؤسسات المالية في إطار تعزيز اإلطار  اندرجت اإلشراف البنكي:الرقابة و  -2

، وكذا تعزيز المتطلبات من األموال 2المقاربة النموذجية لبازل 2011في نهاية  اعتمادلمتمثل في االحترازي، وا
 2012. وتم التركيز في سنة 3الخاصة القاعدية من خالل إنشاء وسادة األمان كما هو موصى به في معايير بازل 

الحترازي، وذلك من خالل على تعميق وتقييم ظروف تطبيق القواعد والمعايير التنظيمية المنبثقة من صياغة اإلطار ا
  إدراج التعديالت الالزمة على عمليات الرقابة.

وتمحورت أعمال مديرية اإلشراف سواًء عل الصعيد الداخلي من خالل تنسيق أدوات ومنهجيات المراقبة، أو 
لتنفيذ التأكد من دخول اإلطار االحترازي الجديد حيز افي مرافقتهم و خارجي مع المؤسسات المالية والمصارف، 

الفعلي، ويشمل اإلطار االحترازي الجديد المعايير الكمية والنوعية المتعلقة بمعامالت المالءة والمخاطر الكبرى 
 والمساهمات، وكذا كيفيات تصنيف المستحقات وتكوين المؤونات وتسجيلها المحاسبي.

من خالل وضع ثالثة تواصل عملية تعزيز اإلطار التنظيمي واإلشراف المصرفي  2012شهدت سنة كما 
 :1مشاريع تتعلق بما يلي

 مراجعة التنظيم المتعلق بالرقابة الداخلية للمصارف والمؤسسات المالية، مع إضافة فصل خاص بالحوكمة؛ -
 اإلشراف على أساس موحد؛ -
 إنشاء ونشر البيانات المالية الموحدة للمصارف والمؤسسات المالية. -
المعدل و المتمم لألمر  2010أوت  22المؤرخ في  01-10عّزز األمر رقم  أعمال عصرنة مهام اإلشراف: -2-1

ُأسندت له صالحيات مجال اإلشراف والرقابة البنكية و المتعلق بالنقد والقرض مهام بنك الجزائر في  11-03رقم 
والكشف عن قام البنك بأعمال عصرنة تهدف إلى تعزيز قدراته في تحليل  وقدجديدة في مجال االستقرار المالي. 

في أعمال عصرنة وتطوير نظام  2012مواطن الضعف النظامية في القطاع المصرفي. وقد تكثفت الجهود سنة 
تصريحات في التحليل واستغالل التقارير االحترازية للمصارف والمؤسسات المالية، وذلك بهدف التحول نهائيًا نحو 

ساس المستندات والرقابة بعين المكان تغيرات تتماشى شكل إلكتروني، كما عرفت أدلة إجراءات الرقابة على أ
  والتطورات التي عرفتها تنظيمات ومعايير المهنة.

                                                             
 .110-107، ص ص 2012تقرير بنك الجزائر،  1
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ذج معلوماتي برام عقد مساعدة تقنية مع البنك الدولي يتضمن إقتناء وإنشاء نمو إ 2012وقد تم في سنة  
نموذج التوقعات المالية. وقد خصصت متكامل وديناميكي إلدارة اختبارات القدرة على تحمل الضغوط، يحمل اسم 

 لتحقيق أول تمارين اختبارات القدرة على تحمل الضغوط، وذلك بهدف تقييم سيولة ومالءة المصارف. 2012سنة 
ويسمح التطبيق العملي الختبارات القدرة على تحمل الضغوط باكتشاف نقاط القوة والضعف المتعلقة  

الخاضعة لالختبار، ومن جهة أخرى وسعيا لتطوير التطبيق المتعلق بطريقة بمخاطر السيولة و/أو مالءة المؤسسات 
CAMEL " تم تطوير المشروع المسمىSYNOBA"   ويهدف يندرج في إطار إرساء نظام تنقيط مصرفي جزائري ،

 .1إلى حوسبة كل التقارير المحاسبية واالحترازية الواردة في المصارف والمؤسسات المالية
والمحاسبي  االحترازي : تستند عمليات اإلشراف المصرفي على متابعة وتحليل الوضع الرقابة واإلشرافنشاط  -2-2

للمصارف والمؤسسات المالية من خالل الدمج بين الرقابة المستمرة المسماة الرقابة على أساس المستندات والرقابة 
 .2بعين المكان
 

 خالصة
 ،المصارفبازل التي جاءت بها لجنة بازل للرقابة المصرفية دور كبير في الرقابة على أداء اتفاقية معايير ل 

معيار الكفاية من خالل  ة، وذلكانفتاح األسواق المالينتيجة المنافسة حدة من المخاطر خاصة في ظل  تهاوحماي
عيوب التي ظهرت في لللكن ونتيجة ، و لتقليل من المخاطرا وهذا بهدف ،1الحدية لرأس المال الذي جاءت به بازل

 . 3بازلالتي ركزت على ثالث دعائم أساسية، ثم بعدها ظهرت اتفاقية  2بازل األولى ظهرت اتفاقية بازل
، وهذا من خالل إشراف لجنة بازل اتفاقيات المصرفي ليتماشى معسعت الجزائر إلى تكييف النظام وقد 

ات المالية العاملة في الجزائر بهدف تحقيق االستقرار المالي والتقليل ورقابة للبنك المركزي على المصارف والمؤسس
 من المخاطر التي تتعرض لها.

 قائمة المراجع:
 :الكتب

 .2002عبد المطلب عبد الحميد، العولمة واقتصاديات البنوك، الدار الجامعية، اإلسكندرية، مصر،  -1
إستراتيجية مواجهتها، جدارا للكتاب -تحديات العولمة-لجنة بازل مقررات -أحمد سليمان حصاونة، المصارف اإلسالمية -2

 .2001العالمي، عمان، األردن، 
 .2002منشأة المعارف، اإلسكندرية، مصر،  ،قياس وإدارة المخاطر بالبنوك الخطيب سمير، -3
التجارية قضايا معاصرة، الجزء  طارق عبد العال حماد، التطورات العالمية وانعكاساتها على أعمال البنوك، سلسلة البنوك -1

 .1777األول، الدار الجامعية، اإلسكندرية، مصر، 

                                                             

 .112-110نفس المرجع، ص  1 
 .113نفس المرجع، ص  2 
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 دور البنوك املركزية يف حتقيق االستقرار املايل
 Rôle des banques centrales dans la création de la stabilité financière  

 أمال مزاورد.                           بلحمري خيرةد. 

 المدرسة العليا للتجارة                       جامعة المدية

 ملخص: ال
الضوء على الدور المناط بالبنوك المركزية القيام به من اجل تحقيق االستقرار المالي،  إلقاءنحاول في هذه الدراسة إلى 

وسبب االهتمام باالستقرار المالي راجع  المؤسسات المالية التي تساهم في تحقيق هذا االستقرار، أهممن  األخيرةباعتبار هذه 
المالية الخارجية إلى النظام المالي المحلي، و بالتالي إلى االقتصاد الحقيقي. و توصلت  األزماتبها  تنتشرإلى السرعة التي 

تقوم بتحقيق االستقرار المالي، من خالل دورها الرقابي على القطاع المصرفي، و مسئوليتها  البنوك المركزية أنالدراسة إلى 
في حالة كون القطاع المالي قادرا على التحوط ضد  إالعن تحديد السياسات االئتمانية و المصرفية، وال يتحقق هذا االستقرار 

 مات، في أداء وظيفته.األزمات الداخلية والخارجية، واالستمرار في حالة وقوع األز 

Résumé 

L’objective de cette étude est d’essayer de mettre la lumière sur le rôle que doit jouer les 

des banques centrales afin d’assurer la stabilité  financière ;ceci étant donnée que celles-ci sont 

considérées comme étant parmi les entreprise financière les plus importantes aidant à la création 

de cette stabilité ; c’est ainsi que notre intérêt s’est porté sur cette dernière ; ceci étant donnée la 

rapidité de propagation des crise financier externe dans le system financier local ; et de ce fait à 

l’intérieur de l’économe réel. 

Cette étude nous a permis de démontrer que les banques centrales aident à réaliser la 

stabilité financière à travers son rôle qui est de contrôle le secteur bancaire ; ainsi que sa 

responsabilité dans la détermination des politique actuarielles et financière et de ce fait ; cette 

stabilité ne sera réalise que si le secteur bancaire arriver à faire face aux crises interne et externe ; 

et ceci tout en continuant à exercer sa fonction en cas de crises. 
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 مقدمة: 

 في خاصة تحقيقها، إلى الجهات الرقابية تسعى التي األساسية األهداف من المالي االستقرار يعتبر
 على الحكومات تحرص ولذلك مالية، أزمات تشهد التي االقتصاديات تتحملها التي الكبيرة التكاليف ظل

 وضمان المالي النظام في االستقرار تحقيق بهدف المصارف واإلشراف على المصرفية للرقابة نظم وضع
 جعلت التي العالمية والمستجدات والتحوالت التطورات مع يتواءم بما المودعين وحماية المصرفي النظام كفاءة

 .معها للتواؤم العالم دول كافة تسعى دولية معايير لتصبح المحلية الحواجز تتخطى الرقابة معايير
االقتصادية التي تساهم في تحفيز النشاط االقتصادي، أو تعد المؤسسات المالية من اهم المؤسسات 

اعاقته من خالل قدرتها على منح االئتمان وتحديد حجمه، و من خالل تحكم البنك المركزي في تحديد سعر 
مالية و خلق النقود وشراء االوراق النسبة االحتياطي النقدي القانوني اضافة إلى مساهمة بعضها في ة و الفائد

توظيف واستثمار المدخرات، ومن اهم الجهات المسئولة عن تحقيق االستقرار المالي هي البنوك المركزية من 
 .المالية التي تنتهجهاالنقدية و خالل السياسات 

دى فعالية البنوك المركزية في م ما: ومن هذا المنطلق تتمحور إشكالية ورقتنا البحثية هذه حول
 مالي؟تحقيق االستقرار ال

 ولمعالجة هذه االشكالية تم تقسيم البحث إلى النقاط التالية:

 وطبيعة المؤسسات المالية العام لالستقرار المالي اإلطار -
 البنوك المركزية ووظائفها الحديثة  -
 مركزي وعالقته باالستقرار الماليالبنك ال -

 

 اإلطار العام لالستقرار المالي وطبيعة المؤسسات المالية: -1

و النظم، التي تعمل جميعها  واألطر اآللياتالعام لالستقرار المالي إلى مجموعة  اإلطاريشير مفهوم 
محددة لتعزيز قدرة القطاع المالي على مواجهة تداعيات األزمات وتقليص فرص انتقال  إستراتيجيةفي ضوء 

طار مجموعة من المعايير و لالقتصاد الحقيقي كما، كما انه من الضروري تضمين هذا االهذه التداعيات 
المؤشرات الكتشاف مواطن الضعف والقوة بالنظام المالي، وبحيث يتم مراقبتها ومتابعتها بصورة دورية، من 

في االوضاع العادية وكذلك خالل جهات محددة لديها سلطة تحديد االجراءات التصحيحية لمواطن الضعف 
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األزمات عند حدوثها لتمكينه من االستمرار في أداء  سلطة توجيه القطاع المالي نحو مواجهة تداعيات
 وظيفته كوسيط مالي.

 وفيما يلي سنعرض اهم مفاهيم االستقرار المالي وكذا المؤسسات المالية:

 مفاهيم االستقرار المالي:  -
االستقرار المالي هي الحالة التي يكون فيها القطاع المالي قادرا على التحوط ضد األزمات الداخلية و 

في أداء وظيفته المتمثلة في توجيه الموارد المالية إلى الفرص  الخارجية، واالستمرار في حالة وقوع األزمات،
االستثمارية بكفاءة، وكذلك االستمرار في أداء المدفوعات بالكفاءة والسرعة والوقت المناسبين، كما يمكن أن 

األزمات على  لى التخفيف من وطأة تداعياتتتحدد درجة االستقرار المالي بحسب قدرة النظام المالي ع
 .1االقتصاد الحقيقي

كما يمكن اعتبار النظام المالي مستقرا عندما يكون له القدرة على تسيير أداء االقتصاد، وتشتيت 
 2سلبية كبيرة غير متوقعة. ثأحداالطبيعي أو تلك الناتجة عن  االختالالت المالية التي تنشا من التطور

 :3مستقرا اذا اتسم بما يليو يمكن اعتبار النظام المالي 
قت، إلى جانب تسيير كفء لتوزيع الموارد االقتصادية، حسب المناطق الجغرافية ومع مرور الو  -

واالقتراض وخلق السيولة  واإلقراضكاالدخار واالستثمار  األخرى االقتصادية العمليات المالية و 
 تراكم الثروة و نمو الناتج. وأخيراالوصول،  أسعاروتوزيعها وتحديد 

 تقييم المخاطر المالية وتسعيرها و تحديدها و ادارتها. -
حتى مع التعرض للصدمات الخارجية أو في  األساسيةهذه الوظائف  أداءاستمرار القدرة على  -

 حال تراكم االختالالت.

مالي المحتلفة، والتي في كما يعرف على انه قدرة الدولة على تحقيق التوازن بين عناصر القطاع ال
: المؤسسات المالية بمكوناتها األساسية )البنوك وشركات 4الغالب تتكون من ثالثة عناصر اساسية، وهي

                                                             
، www.amfad.orgاحمد شفيق الشاذلي، االطار العام لالستقرار المالي وذور البنك المركزي في تحقيقه، صندوق النقد العربي، متاح على الخط:  1 

 ، ص: 03/30/8302تاريخ االطالع: 

في العلوم  LMD(،اطروحة دكتوراه8300-8330ذهبي ريمة، االستقرار المالي النظامي: بناء مؤشر تجميعي للنظام المالي الجزائري للفترة ) 2 

 .83، ص: 8308/8300، الجزائر، 8االقتصادية، جامعة قسنطينة

ر المالي في تحسين االاداء و التطور االقتصادي، مجلة المعيار، المركز الجامعي احمد بن يحي بن شيخ عبد الرحمن، دور سياسات االستقرا 3 

  -802، ص:8300، حوان02الونشريسي، تيسمسيلت، العدد 

 80ذهبي ريمة، مرجع سابق، ص:  4 
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التامين و المؤسسات المالية االخرى(، و االسواق المالية بمكوناتها المختلفة )اسواق راس المال و اسواق 
 النقد( واخر عنصر هو البنية التحتية التشريعية والتنظيمية والقانونية ونظم الدفع و المحاسبة. 

ية وقت وقوعها فقط، ولكنه المال األزماتيقتصر مفهوم االستقرار المالي على كيفية التعامل مع  وال
، والحد من احتمال وقوعها، األزماتالقطاع المالي الستيعاب وامتصاص تلك  تأهيلعلى  باألساسيعمل 

القطاعات باقي  وتقليص فرص انتقال تداعياتها إلى مكونات القطاع المالي المحلية الرئيسية، و من ثم إلى
من الشفافية وحوكمة المؤسسات واألسواق المالية، باإلضافة  قدرا كبيرااالقتصادية بالدولة، وهو ما يتطلب 

إلى ضرورة الربط بين المؤشرات االقتصادية الكلية والمؤشرات الخاصة بالسالمة المصرفية، وتحقيق انضباط 
األداء باألسواق المالية، والتأكد من قدرة النظم الخاصة بالمدفوعات والتسوية والمقاصة على االستمرار وقت 

    .5 زمات في القيام بوظيفتها بكفاءةاأل

 :6تصنف محددات االستقرار المالي تحت ثالث مجموعاتمحددات االستقرار المالي:  -

المحافظة على االستقرار المالي يتطلب تعزيز سياسات االقتصاد الكلي و  إنالشروط ماكرو اقتصادية:  -أ
ات التي تطرا على البيئة االقتصادية الكلية االئتمان بالتغير تتأثر مؤسسات السياسات الهيكلية المالئمة، حيث 

 التي تنشط بها.

: من اجل الحفاظ على االستقرار األسواقو ر المخاطر في المؤسسات المالية الجهاز الداخلي لتسيي -ب
 وإدارةطير كل من مستويات طبيعة أالمؤسساتي و التنظيمي المالئم، لت اإلطارالمالي البد من توفير 

 المخاطر في المؤسسات التي يتكون منها.

فعالية جهاز التنظيمي والرقابي للمؤسسات المالية ولنظم الدفع: ان فعالية وكفاءة االطار المؤسساتي -ج
وقدرة النظام على التكيف مع االبتكارات و التغيرات في البيئة المالية، تعتبر ايضا من الشروط الالزمة 

 ي.للحفاظ على االستقرار المال

هي المؤسسات الوسيطية التي تقوم بالوساطة بين من تزيد دخولهم على طبيعة المؤسسات المالية:  -
 ،7آخرمن دخله من خالل تحويل النقود من مستخدم إلى  أكثروبين من يرغب بان ينفق  إنفاقهم
نظام ان يعمل بدون هذه المؤسسات القائمة على االئتمان الذي يوفر إلى  ألي باإلمكانوليس 

                                                             
5 David Folkerts    & others ; « toward a framework for financial stability » IMF W.P JANURAY 1998 , p10. 

 .88ذهبي ريمة مرجع سابق، ص:  6 
7 Mishkin frederick, « global financial instability, financial stability report 2, june 2002, p35. 
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بالمصارف التجارية مرورا بالمؤسسات المالية المنتجين والمستهلكين والى الحكومات فهي تبدا 
 . 8االخرى 

تعمل المؤسسات المالية على تسهيل عملية المدفوعات بين الوحدات أهمية المؤسسات المالية:  -
االقتصادية مقابل مطلوباتها وهي كذا من خالل حصول اموال المدخرين مقابل مطلوباتها ذاتها و 

حقوق على نفسها إلى المودعين ومن  من ثم قيامها بدورها بمنح القروض لالخرين، وكذا تقوم ببيع
ثم شراء حقوق على المقترضين منها بشكل اساسي، تبيع هذه المؤسسات وتشتري حقوقا على 

 فوعات مستقبلية وهذا النشاط في االنجاز بالمدفوعات وبالوعود بالقيام بمدفوعات مستقبلية.مد

 :9اهمها هذا التوسط المالي يقدم لهذه االقتصادات عدة فوائد 

 تقليل كلفة المعامالت لكل المقترضين و المقرضين. -أ

 ويلة.قروض طويلة االجل تمكن هذه القروض المقترضين الحصول على قروض ط -ب

ان حقوق هذه المؤسسات هي ذات طبيعة سائلة فان من الضروري تمييزها بوضوح عن حقوق  -ج
المقترضين االخرين مثل السندات االمر الذي يمنح حقوق هذه المؤسسات القدرة على التحول إلى نقد بسرعة 

 وبدون مخاطرة.

على اختالفهم فانها تقلل من  تجميع المخاطر اذ بقيام هذه المؤسسات بتجميع مبالغ المودعين -د
 مخاطر االقتراض بما في ذلك يوفر حماية لمودعيها.

 البنوك المركزية ووظائفها الحديثة: -2

 :أهمها: هناك عدة تعاريف للبنوك المركزية مفهوم البنوك المركزية -

هو البنك الذي يحمي االستقرار المالي وال يهدف إلى تحقيق الربح كالبنوك التجارية، وهو المخطط 
 .10ويسمى ببنك البنوك األخرى والمراقب لكافة البنوك 

                                                             
االقتصاد المعولم ، مجلة دراسات محاسبية و مالية، المجلد  أزماتبشير علوان حمد، دور المؤسسات المالية في تحفيز النشاط االقتصادي في ظل 8 

 .022، ص: 8308، الفصل الثاني، 01السابع، العدد 

 .021المرجع السابق، ص:  9 

، 8330صاديا، تمويليا، محاسبيا، اداريا، مؤسسة شباب الجامعة، االسكندرية،  مصر، عبد هللا حسين جوهر، ادارة المشروعات االستثمارية اقت 10 

 .038ص:
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البنكنوت ويحدد حجم  أوراقعلى السياسة االئتمانية في الدولة ويصدر  باإلشرافهو البنك الذي يقوم 
المستشار النقدي للدولة ويحتفظ بحسابات لها  بأعمالالبنوك التجارية ويقوم  أعمالالمعروض منها ويراقب 

 .11ويسهل جميع عملياتها المصرفية

على والرقابة على باقي البنوك، وبنك  اإلشرافيتولى  ألنهيعرف البنك المركزي على انه بنك البنوك 
ات الدولة من الذهب والعمالت احتياط إدارةنقد الدولة حيث له سلطة  إصدارالن له سلطة  اإلصدار
 .12وتوجيه السياسة النقدية في الدولة األجنبية

في  أساساللوظائف التقليدية للبنوك المركزية المتمثلة  إضافة: الوظائف الحديثة للبنوك المركزية -
ومراقبة االئتمان  قوم باإلشراف على عمليات المقاصة، و بنك البنوك، وياإلصداركونه بنك 

 : 13أهمها، فهي تقوم بوظائف حديثة األجنبيةاحتياطيات العملة و 
المعامالت المالية االلكترونية،  وأدواتالتكييف مع المعامالت االلكترونية: تطورت تقنيات  -

النقد االلكتروني كبطاقات االئتمان وبطاقات الخصم كوسيلة  أشكالاالعتماد على  وأصبح
 موفرة بديال عمليا لفروع البنوك. اآلليالصراف  زةأجهللدفع المالي، حيث نشهد انتشار 

العملية لضمان سالمة وكفاءة هذه الدفع و التسوية: وتهدف هذه  أنظمةعلى  اإلشراف -
في  األنظمةالتغيير في هذه  بعتها وتقييم عملها وفقا لذلك، وإحداثمن خالل متا األنظمة

 ذلك لضمان السالمة والكفاءة. األمرحال استدعى 
االستعالم االئتماني ومركزية المخاطر: تعتبر المخاطرة جزء اليتجزا  أنظمةعلى  اإلشراف -

من العمل المصرفي وتتفاوت درجة هذه المخاطرة من بنك الخر، وهذه المخاطر االئتمانية 
التي تواجه البنوك يمكن قياسها بمؤشرات متطورة تسمح للبنك من تحديدها بدقة و التنبؤ بها 

هو ما يساعدها على التحكم أو التقليل منها، وتركز الدراسات المعاصرة اهتمامها مستقبال و 
على كيفية ادارة مخاطر االئتمان المصرفي و التحكم فيها، واتخاذ القرارات االستثمارية و 

تحديدا اوضح لتلك المخاطر المالية على ضوء نظم واساليب رقابية صارمة تضمن للبنك 
 تخاذ القرارات المناسبة التي تقود إلى تحقيق اهدافه بصورة افضل.وتصنيفها، وبالتالي ا

                                                             
 .01، ص: 8332محمد سعيد، انور سلطان، ادارة البنوك، دار الجامعة الجديدة، االسكندرية، مصر،   11 

 .00، ص: 8333ر، عمان، االردن، خالد امين عبد هللا، العمالت المصرفية و الطرق المحاسبية الحديثة، دار وائل للنش 12 

،  www.amf.org.ae لنظم الدفع الهامة نظاميا ومسؤوليات المصارف المركزية، متاح على الخط: األساسيةصندوق النقد العربي، المبادئ  راجع:13 

 .01، ص:03/30/8302تاريخ التحميل: 
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البنوك المركزية وجذب االستثمارات: باعتبار البنوك المركزية تسهر على االستقرار النقدي و  -
المالي، فهي تساهم في الجاذبية االقتصادية للبلد، ويكون ضمان االستقرار النقدي عن طريق 

ا يبقى على تنافس االسعار في االقتصاد، اما االستقرار المالي تامين استقرار االسعار مم
فيظهر من خالل السماح ببروز وسط مالي مهيا لتمويل االقتصاد، باعتبار البنك المركزي 
المقرض االخير يضمن السيولة للنظام المالي. كما ان الجاذبية االقتصادية والمالية لبلد ما، 

اموال موجهة لالستثمارات في السوق المصرفية،  باستطاعتها ايضا ان تستقطب رؤوس
 .النقدية والمالية المحلية، كما تشمل ايضا االستثمارات الخارجية

 البنك المركزي وعالقته باالستقرار المالي: -3

 بإتجاهات التحكم خالل من وذلك واإلقتصادي المالي النشاط في الدولة دوريعكس البنك المركزي 
 األمثل اإلستخدام نحو اإلنتاج ومجاالت الموارد وتوجيه النقدية، السياسة وضبط السوق، في النقدي التعامل
 واألسعار، الدخول مستويات على والمحافظة النقدية، االوراق واصدار للدول، المتاحة اإلمكانات وفق والفعال
 باألساليب مستعينا عموما والمالية االقتصادية الحياة ارر قالست الالزمة التدابير واتخاذ الصرف، أسعار ومراقبة

 .14المهام لهذه والفعال الكفء األداء من تمكنة التي والوسائل

الهادفة لتحقيق  واإلجراءاتالجديد لعمل البنوك المركزية مجموعة من الضوابط  اإلطارويتضمن 
تنظيم عمليات منح  اإلطاراالستقرار المالي،والحد من تداعيات األزمات على االقتصاد، كما يتضمن هذا 

 إطاراالحترازية المستحدثة في  األدوات،عالوة على مجموعة من األصول وأسعاراالئتمان والرافعة المالية 
االستقرار المالي والتي يمكن باستخدامها الحد من انتقال تداعيات األزمات المالية من القطاع المالي إلى 

المتبادل بين القطاع  التأثيرعام يوضح طبيعة  إطارلق وذلك من خالل خ ،األخرى القطاعات االقتصادية 
 .15المالي و باقي القطاعات االقتصادية

التي  األهدافاحترازي بتوسيع نطاق  كإجراءبنك المركزي قيامه، لالجديد لعمل ا اإلطاركما يتضمن 
يسي وهو استقرار يناط بالسياسة النقدية تحقيقها، ليشمل تحقيق االستقرار المالي إلى جانب الهدف الرئ

المتعلقة بمتابعة  اآلليات، إلى جانب األصول أسعارمن استقرار  التأكدتسهم في  آليات، واعتماد األسعار

                                                             
ر"، اميرة بن مخلوف، اليات احوكمة الدارة المخاطر المصرفية وتعزيز االستقرار المالي "دراسة عينة من البنوك التجارية العاملة في الجزائ 14 

ام -في علوم التسيير، تخصص: مالية و بنوك، كلية العلوم االقتصادية و التجارية وعلوم التسير، جامعة العربي بن مهيدي LMDاطروحة دكتوراه 

 .831البواقي، ص:

 .23احمد شفيق الشاذلي، مرجع سابق، ص:  15 

http://www.univ-medea.dz/ar/ldld


  جامعة املدية  

املالية مع مؤشرات املالءة على االستقرار املالي في انعكاسات تكيف املؤسسات حول:  امللتقى العلمي الدولي الخامس

  4102أكتوبر  42/42يومي  ،الجزائر
 

790 
 

E-mail :Col.isstf@univ-medea.dz     
Site :  www.univ-medea.dz/ar/ldld 

 المدية-والعلوم التجارية وعلوم التسيير كلية العلوم االقتصادية

Tel/Fax : 00213.25.78.52.96 

 

يتعين على البنك المركزي عند تحديد المدى الزمني لتحقيق  اإلطارالتطورات في حجم االئتمان، وفي هذا 
 االستقرار المالي، ان يفوق المدى الزمني الالزم لتحقيق استقرار االسعار.

تقوم البنوك المركزية بتحقيق اهدافها من خالل  :وسائل البنوك المركزية لتحقيق االستقرار المالي -
ن التشريعات وقوانين ومن ثم تضطلع بمجموعة من االدوات واالساليب التي يتضمنها دستورها م

المهام سواء ما تعلق منها بادارتها للسياسية النقدية أو الرقابة واالشراف على الجهاز المالي 
والمصرفي وذلك كله يهدف للسيطرة على عرض النقود تمهيدا للسيطرة على التضخم ووصوال إلى 

و في االقتصاد باستخدام محموعة من االدوات التقليدية توازن ميزان المدفوعات بما يؤدي لتحقيق نم
الفاعلة منها: عمليات السوق المفتوحة، اعادة خصم االوراق التجارية، وضع سوق االئتمان، نسب 
السيولة، تحديد نسب االحتياطي النقدي، مراقبة اسعار الصرف، مبادلة العمالت االجنبية، تحديد 

الي بنك مركزي من اجل تحقيق االستقرار المالي وذلك بحسن  سعر الفائدة، وهذه االدوات مهمة
 أدائها وتنفيذها. 

 :خالصة

يعتبر تحقيق االستقرار االقتصادي عامال مهما إلحداث التنمية و الذي ينبغي أن يتدعم بغيره من 
الموارد المالية الظروف المتطلبة منها وجود قطاع مالي مستقر قادر على القيام بوظائفه المتمثلة في توجيه 

إلى الفرص االستثمارية بكفاءة، وكذا قدرته على امتصاص الصدمات و الحد من تداعياتها على االقتصاد 
 الحقيقي.

وتنتج أهمية البيئة و يعمد االستقرار المالي على خلق بيئة اداء مالية متوازنة بين تلك العناصر، 
في االقتصاد لتحقيق االستقرار المالي، واهم مكونات  المالية المتوازنة الناتجة عن دور القطاع المالي
دور مهم في تحقيق هذا االستقرار على مستوى الدولة، من المؤسسات المالية هي البنوك المركزية التي لها 

خالل التعامل مع األزمات المالية قبل حدوثها و اثنائها، اضافة إلى تأهيل المصارف لالستعداد للصدمات 
 ع انتقالها إلى مكونات البيئة المالية االخرى وباقي القطاعات االقتصادية،ومن، المتوقعة

 :نخلص للنتائج التالية هذه الدراسة ومن خالل

تتحقق كفاءة النظام المالي من خالل قدرته على التعامل مع المشكالت التي تلحق بأحد مكوناته  -
 األخرى.القطاعات االقتصادية  من ثم إلىوتسويتها بصورة ذاتية قبل انتقالها إلى باقي المكونات و 
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ان الجاذبية االقتصادية نتيجتها الجاذبية المالية البد ان يكونا متابعين عن قرب من طرف البنوك  -
 المركزية، من اجل الحفاظ على االستقرار المالي.

 حداهمااق توجد عالقة ارتباط قوية بين "االستقرار المالي" و "االستقرار االقتصادي"، حيث ان تحق -
 ،  األخريزيد من فرص تحقق 

لى التحوط ضد األزمات الداخلية يتحقق االستقرار المالي عندما يكون القطاع المالي قادرا ع -
 الخارجية، واالستمرار في حالة وقوع األزمات، في أداء وظيفته.و 

الرقابي على القطاع ا تقوم البنوك المركزية بدور فعال في تحقيق االستقرار المالي، من خالل دوره -
  .السياسات االئتمانية و المصرفيةمسئوليتها عن تحديد المصرفي، و 

 وتوصي الدراسة بمايلي:

باعتبارها من اهم  جل تحقيق االستقرار المالي، ينبغي االهتمام بتفعيل دور البنوك المركزية،أمن  -
شراف على تحقيق هدف اإل اسية التي من شانهاالمؤسسات المالية، والعمل على خلق البيئة السي

 القطاع المالي بفعاليته، ومراقبة هاته الهيئات واخضاعها للمساءلة بخصوص االستقرار المالي.
شرافية تقوية البنية التشريعية واالدارية خاصة مع تحرير الخدمات المصرفية من حيث القدرة اال -

 المعايير الدولية. سس و والتنظيمية وفقا لأل

 :لمراجعالهوامش واقائمة 

عبد هللا حسين جوهر، ادارة المشروعات االستثمارية اقتصاديا، تمويليا، محاسبيا، اداريا، مؤسسة شباب  -1
 .1002الجامعة، االسكندرية،  مصر، 

 .1002محمد سعيد، انور سلطان، ادارة البنوك، دار الجامعة الجديدة، االسكندرية، مصر،   -1
المصرفية و الطرق المحاسبية الحديثة، دار وائل للنشر، عمان، االردن، خالد امين عبد هللا، العمالت  -3

1000. 
-1003ذهبي ريمة، االستقرار المالي النظامي: بناء مؤشر تجميعي للنظام المالي الجزائري للفترة ) -4

 .1021/1023، الجزائر، 1في العلوم االقتصادية، جامعة قسنطينة LMD(،اطروحة دكتوراه 1022
بن مخلوف، اليات احوكمة الدارة المخاطر المصرفية وتعزيز االستقرار المالي "دراسة عينة من اميرة  -2

في علوم التسيير، تخصص: مالية و بنوك،  LMDالبنوك التجارية العاملة في الجزائر"، اطروحة دكتوراه 
 اقي،.ام البو -كلية العلوم االقتصادية و التجارية وعلوم التسير، جامعة العربي بن مهيدي
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