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  كلمة شكر

  

ريب أوزعين أن أشكر نعمتك اليت أنعمت علي وعلى والدي    

  .وأن أعمل صاحلا ترضاه

احلمد هللا الذي وفقين إلمتام هذا العمل، فما كان لشيء أن 

جيري إال مبشيئته جل شأنه، وال يسعين وأنا يف هذا املقام إال أن 

أتقدم بشكري، تقديري وعرفاين إىل األستاذ املشرف الدكتور 

، الذي مل يبخل علي بنصائحه، إرشاداته مصطفى عقاري

  .ليغ يف إجناز هذا العملوتوجيهاته السديدة اليت كان هلا أثر ب

كما أتقدم جبزيل الشكر واالمتنان ألعضاء جلنة املناقشة الذين    

وافقوا على مناقشة هذا العمل، وال يفوتين أن أتقدم بالشكر 

اجناز هذا  والعرفان إىل كل من ساعدين من قريب أو بعيد يف 

  .العمل
  

  



 

   

  إهداء

 يف أطال اهللا الديكبريا، وإىل من داعباين صغريا وربياين 

  عمرمها

  "قل ريب ارمحهما كما ربياين صغريا و" 

  إىل كل إخويت وأخوايت

  مجيع األساتذة الذين أشرفوا على تكويننا إىل زمالء الدراسة و

  األصدقاء كل بامسه إىل مجيع األهل و

  .ي عملي هذاهدأ

  

أمحد قارون



 

 

  

  

  

  

 

  عامــــةالقدمـــة امل
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 املقدمة
 

  متهيد

 طـورا كـبريا خـالل السـنوات األخـرية      لقد عرفت القواعد االحترازية اخلاصة بالبنوك ت

  . وذلك يرجع أساسا إىل انتشار ظاهرة العوملة املالية وكذا ارتفاع املخاطر اليت تواجهها البنوك

املركزيـة  الرفع من مالءة البنوك، قـام حمـافظو البنـوك     فبهدف مواجهة املخاطر املتعددة و        

بإنشـاء جلنـة بـازل     1974حتت إشراف بنك التسويات الدوليـة سـنة   للدول الصناعية العشر 

للرقابة البنكية، حيث تقوم هذه اللجنـة بإصـدار توصـيات تتضـمن أهـم املعـايري والقواعـد        

لبنكيـة وتسـاعدها علـى مواجهـة خمتلـف      االحترازية اليت تساهم يف الرفع من صالبة األنظمـة ا 

  .األزمات

بإصدار اتفاقيتها األوىل، حيث نصـت هـذه االتفاقيـة علـى      1988قامت جلنة بازل سنة        

خـارج   وضع معيار حيدد احلد األدىن لرأس مال البنـك بالنسـبة ألصـوله والتزاماتـه داخـل و     

ف تـدعيم املركـز املـايل للبنـك، محايـة      واجهها وذلك دي اليت امليزانية مرجحة بأوزان املخاطر

قـد حـددت هـذه االتفاقيـة      و. املودعني واحلد من املخاطر اليت يتعرض هلا نتيجة توظيفه ملوارده

أمـا فيمـا خيـص تقـدير     . %8النسبة الدنيا من رأس املال الذي جيب على البنك االحتفاظ به بـ

  .ة الطريقة املعيارية البسيطةاألصول املرجحة بأوزان املخاطر فقد أقرت هذه االتفاقي

معيار كفاية رأس املال الذي جـاءت بـه اتفاقيـة بـازل     من أجل تصحيح العيوب اليت ميزت و     

ذلـك مـن خـالل أخـذ املخـاطر       و 1996األوىل مت إدخال تعديالت على هذه االتفاقية سنة 

  .االئتمانية فقطالسوقية بعني االعتبار بعد أن اقتصرت االتفاقية األوىل على املخاطر 

رغم التعديالت اليت مت إدخاهلا على اتفاقية بـازل األوىل، إال أنّ التطبيـق العملـي هلـا يف البنـوك      

أسفر عن العديد من السلبيات ونقاط الضعف، وهو مـا دفـع بلجنـة بـازل إلصـدار اتفاقيتـها       

  :الثانية، حيث ارتكزت هذه االتفاقية على ثالثة دعامات أساسية وهي

ـ   : ر كفاية رأس املالمعيا - ، غـري  %8متت احملافظة على نفس النسبة احملددة سـابقا واملقـدرة بـ

جديـدة   طـرق هي املخاطر التشغيلية، كمـا مت اسـتحداث    أنه مت إدراج نوع آخر من املخاطر و

  .أكثر تطورا يتم استخدامها لتقدير األصول املرجحة باملخاطر
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 املقدمة
اتفاقية بازل الثانيـة يف عمليـات اإلشـراف الرقـايب، أمـا      تتمثل الدعامة الثانية اليت جاءت ا  -

  .الدعامة الثالثة فتتمثل يف انضباط السوق

قامت جلنة بازل بإصدار اتفاقيتها الثالثة ، حيث سـيتم تطبيـق هـذه االتفاقيـة      2010يف سنة  و

  .2013بوترية متصاعدة انطالقا من سنة 

 لعاملـة يف نص على ضـرورة التـزام البنـوك ا   أما فيما خيص التنظيم البنكي اجلزائري، فهو ي

    اجلزائر سواء العمومية أو اخلاصة مبعيار كفاية رأس املـال أو مـا يعـرف بنسـبة املـالءة البنكيـة       

التزاماـا   من األموال اخلاصـة باملقارنـة مـع حجـم اسـتخدامها و      %8وذلك بنسبة تقدر بـ

  .تعليمات بنك اجلزائرذلك وفقا ملا تنص عليه  خارج امليزانية و داخل و

دد بنك اجلزائر مناذج خاصـة لتقـدير األصـول املرجحـة باملخـاطر،      ويف السياق ذاته، ح       

علـى أن يـتم   وأكـد  تقدير األموال اخلاصة الصافية، وكذا تقـدير نسـبة كفايـة رأس املـال،     

   .زائرالتصريح ذه النسبة دوريا وكل بنك ال يلتزم ا يكون معرضا لعقوبات بنك اجل

  إشكالية البحث

ظل التطورات الكبرية اليت عرفها نشاط البنوك علـى املسـتوى العـاملي خاصـة ارتفـاع      يف      

عرفت القواعد االحترازية البنكية بصفة عامـة ومعيـار كفايـة رأس املـال     املخاطر اليت تواجهها، 

اتفاقيـات بـازل الثالثـة، وـدف معرفـة       صدوربصفة خاصة تطورا ملحوظا وذلك من خالل 

  :   ميكن طرح اإلشكالية الرئيسية التاليةوضعية القطاع البنكي اجلزائري من هذه التطورات 

معيار كفاية رأس املال املطبق يف البنـوك اجلزائريـة مـع معيـار كفايـة رأس املـال       هل يتوافق 

  الذي حددته جلنة بازل؟

  :التاليةالفرعية األسئلة  بطرح ميكن اإلستعانةالدراسة  متهيدا لإلجابة على إشكالية

  ؟نعين بكفاية رأس املال يف البنوك ماذا -

  كيف يتم التحوط هلا؟ما هي أنواع املخاطر البنكية و  -

  ؟)3، 1،2( توصيات جلنة بازليف يتم تقدير كفاية رأس املال وفق ك  -

  البنكية يف اجلزائر؟كيف يتم تقدير كفاية رأس املال وفق القوانني  -



 

 ج 

 

 املقدمة
التشابه وأوجه االختالف بني معيار كفاية رأس املال الـذي حددتـه جلنـة بـازل      هما هي أوج -

  ومعيار كفاية رأس املال الذي تنص عليه القوانني البنكية يف اجلزائر؟  

  فرضيات البحث

  :تنيالتالي ة عن اإلشكالية الرئيسية للبحث مت وضع الفرضيتنيلإلجاب

نظـرا   معيار كفاية رأس املال وفق ما تـنص عليـه اتفاقيـة بـازل األوىل     البنوك يف اجلزائرتطبق  -

 ؛لبساطتها وسهولة تطبيقها

  .بازل الثانيةال تطبق البنوك يف اجلزائر معيار كفاية رأس املال وفق ما تنص عليه اتفاقية  -

  وأهدافه البحث مهيةأ

التطورات اليت متيز النشاط البنكـي، وخصوصـا يف اـال    تتمثل أمهية البحث يف كونه يدرس أهم 

مع التركيز على كفايـة   التنظيمي، وذلك من خالل دراسة خمتلف التوصيات اليت جاءت ا جلنة بازل

  .رأس املال

  :األهداف التالية تحقيقيسعى هذا البحث لكما 

 اإلحاطة مبفهوم كفاية رأس املال يف البنوك وكيفية تقديره؛ �

  ؛بازل فيما خيص كفاية رأس املال يف البنوك  اتفاقياتجاءت به  خمتلف ما دراسة �

 تعلق بكفاية رأس املال يف البنوك؛التعرف على التنظيم البنكي اجلزائري امل �

معيـار   حتديد أوجه التشابه واالختالف بني معيار كفاية رأس املال الذي حددته جلنة بـازل و  �

 . زائركفاية رأس املال الذي حدده بنك اجل

  أسباب اختيار املوضوع

  :األسباب التالية ىلوضوع البحث إيرجع اختياري مل

 اتالتغيري؛ حيث مازال يعرف العديد من متجددايعترب موضوع كفاية رأس املال يف  البنوك موضوعا  -

جمموعة من التعديالت على هذا املعيار يف اتفاقيتها اجلديدة و اليت ستدخل  بإدخالبدليل قيام جلنة بازل 

  .2013حيز التطبيق ابتداء من سنة 



 

 د 
 

 املقدمة
 ؛يصصمع ختيتالءم  -

  البحث منهج

مناقشة خمتلف العناصر نهج الوصفي التحليلي يف دراسة وبيعة البحث إتباع امللقد اقتضت ط

املرتبطة كذلك باملتطلبات اليت تتقيد البنوك مبراعاا أثناء تأدية أنشطتها بتوصيات جلنة بازل و املرتبطة 

النشاط املايل على املستوى املالية من أجل استقراء أهم التحوالت اليت طبعت أداء اهليئات املكلفة بتنظيم 

املتعلق  كي اجلزائرييم البنظ، كما مت إتباع املنهج املقارن وذلك من خالل املقارنة بني التنالدويل و احمللي

 ال وذلكدف حتديد أوجه التشابه بكفاية رأس املال وما جاءت به توصيات جلنة بازل يف هذا ا

   . وأوجه االختالف

  مصادر البحث

تتمثل أساسا يف الكتب،  إجناز البحث مت االعتماد على العديد من مصادر املعلومات،من أجل     

جلنة  إلصداراترسائل املاجستري والدكتوراه، االت العلمية، املقاالت املتخصصة وامللتقيات، باإلضافة 

    .السنوية هو تقاريربازل وكذا تنظيمات وتعليمات بنك اجلزائر 

                                                                                     الدراسات السابقة 

نظرا ألمهية موضوع البحث، فإنه قد وردت العديد من البحوث و الدراسات الـيت تناولـت تطبيـق    

، وكذا موضوع كفاية رأس املال يف البنوك التجارية، من توصيات جلنة بازل يف النظام البنكي اجلزائري

  :ما يليجند  بني هذه الدراسات 

حمددات كفاية رأس املـال يف  "  :)2013(، التميمي وسامر فخري عبيداتدراسة خالد عبد اهللا -

، وقد حاول الباحثان يف هذه الدراسة حتديد أهم العوامل اليت حتدد 1"-دراسة تطبيقية–البنوك األردنية 

بنكا أردنيا حيث قاما باختبـار   15كفاية رأس املال يف البنوك األردنية، من خالل عينة حبث ضمت 

                                                           
1
 Khaled Abdalla Moh’d Altamimi, Samer Fakri Obeidat: Determinant of capital adequacy in commercial banks 

of Jordan an empirical study, International Journal of Academic research in Economics and management 

sciences, N° 04, 2013. 
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 املقدمة
خماطر سعر الفائدة، خماطر السـيولة،  : قة بني كفاية رأس مال البنوك األردنية والعناصر التاليةوجود عال

  حقوق امللكية، العائد على األصول، خماطر االئتمان خماطر رأس املال، معدل القوة اإليرادية، العائد على 

إىل النتائج  االرتباط بريسون االحندار اخلطي املتعدد  ومعاملوقد توصل الباحثان باالعتماد على أسلوب 

  :التالية

والعوامـل   األردنية البنوك التجارية درجة كفاية رأس املال يفعالقة ذات داللة إحصائية بني  وجود -

مللكية، ومعدل العائـد  خماطر سعر الفائدة، ومعدل العائد على حقوق ا خماطر السيولة، :املستقلة التالية

  على األصول؛

األردنيـة  البنـوك التجاريـة    درجة كفاية رأس املال يفذات داللة إحصائية بني عالقة عدم وجود  -

  .خماطر رأس املال، وخماطر االئتمان، ومعدل القوة اإليرادية :والعوامل املستقلة التالية

حمددات " : )2013(، وآخرون  (Mohammed T.Abusharba)حممد أبو شربة دراسة  - 

 يف هذه ون، وقد تطرق الباحث1"يف البنوك اإلسالمية االندونيسية (CAR)نسبة كفاية رأس املال 

الدراسة إىل أهم العوامل اليت حتدد كفاية رأس املال يف البنوك اإلسالمية االندونيسية، حيث قاموا 

معدل : باختبار وجود عالقة سواء عكسية أو طردية بني  نسبة كفاية رأس املال والعوامل املستقلة التالية

وذلك استنادا إىل  ة األصولجودالعائد على األصول، هيكلة الودائع، السيولة، الكفاءة التشغيلية و

، مت احلصول عليها من التقارير السنوية للبنوك اإلسالمية )2011-2009(معطيات تغطي الفترة 

  .اسيينوندالاملدروسة وكذا اإلحصائيات املنشورة من البنك املركزي 

  :وقد توصل الباحثني باستخدام االحندار اخلطي املتعدد إىل النتائج التالية

ة ذات داللة إحصائية بني نسبة كفاية رأس املال يف البنوك اإلسالمية االندونيسية ومعدل توجد عالق -

  العائد على األصول وهي عالقة طردية؛

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني نسبة كفاية رأس املال يف البنـوك اإلسـالمية االندونيسـية      -

  والسيولة وهي عالقة طردية؛

                                                           
1
 Mohamed T.Abusharba and others: Determinants of Capital Adequacy Ratio (CAR) in Indonesian Islamic 

Commercial Banks, Global Review of Accounting and Finance, N°04,2013.  
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 املقدمة
إحصائية بني نسبة كفاية رأس املال يف البنوك اإلسالمية االندونيسية وجودة توجد عالقة ذات داللة  -

  األصول وهي عالقة عكسية؛

التوجد عالقة ذات داللة إحصائية بني نسبة كفاية رأس املال يف البنوك اإلسالمية االندونيسية وهيكلة  -

  الودائع؛

 ال يف البنوك اإلسـالمية االندونيسـية و  التوجد عالقة ذات داللة إحصائية بني نسبة كفاية رأس امل -

  .الكفاءة التشغيلية

يف البنوك واملؤسسات املالية اجلزائرية ومدى  القواعد االحترازية" :)2012(، دراسة بن أمغار مراد -

، وقد حاول الباحث من خالل دراسته معرفة مـا إذا كانـت   1"2وبازل  1توافقها مع معايري بازل 

تستند إىل توصيات جلنة بازل عند إصدارها للقواعد املنظمة لعمـل البنـوك   السلطات النقدية اجلزائرية 

  .واملؤسسات املالية

ـ  ي يف وقد توصل الباحث إىل أنّ القواعد االحترازية البنكية اجلزائرية تتوافق مع إتفاقية بازل األوىل وه

املتعلـق بالرقابـة    2002-03طريق التوافق مع اتفاقية بازل الثانية خصوصا بعد إصدار التنظيم رقم 

  . الداخلية يف البنوك واملؤسسات املالية

، وقد 2"مدى تكيف النظام املصريف اجلزائري مع معايري جلنة بازل": )2010( ،دراسة لعراف فائزة -

املعايري الرقابية ومعايري كفاية رأس املال للجنة بازل على النظام البنكي دراسة أثر تطبيق قامت الباحثة ب

  :اجلزائري، وقد توصلت هذه الدراسة إىل جمموعة من النتائج أمهها

  أنّ النظام البنكي اجلزائري قد قام بتطبيق إتفاقية بازل األوىل متأخرا؛ -

املؤهلة وصاحبة اخلربة الكافية ألجل التوافق مع  يف الكفاءات البشريةأنّ البنوك اجلزائرية تعاين نقصا  -

  توصيات إتفاقية بازل الثانية بصفة كاملة؛

                                                           
1
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 املقدمة
وقد تطرق الباحث ، 1"ام املصريف اجلزائري واتفاقيات بازلالنظ"  :)2006(، دراسة ناصر سليمان-

يف هذه الدراسة إىل مضمون اتفاقيات جلنة بازل، طبيعة املعايري اليت تضمنتها وكذا تأثرياا على النظـام  

  . البنكي اجلزائري

اجلزائر مل تساير هذه التطورات العاملية بالشكل املناسب كما فعلت الكثري  أنّوصل الباحث إىل وقد ت

احملددة اآلجال بعدم احترام  إما بنكيمن بلدان العامل، ومل تسع إىل تطبيق معايري جلنة بازل على نظامها ال

أمهية م من أو بعدم وجود نصوص قانونية خاصة منها تلك املوضحة لكيفيات التطبيق، وهذا بالرغ عاملياً

إىل فتح اقتصادها على العامل اخلارجي، وهو األمر الذي  اجلزائر هذه املعايري على املستوى الدويل، وسعي

 البنكيمن قبل املسؤولني على النظام سوف تكون له آثاره السلبية على البنوك اجلزائرية إذا مل يستدرك 

  .قبل فوات األواناجلزائري 

حالة –آليات رقابة البنك املركزي على البنوك التجارية وفعاليتها " :)2006(، محين حوريةدراسة - 

إىل  آليات رقابة البنك املركزي على البنوك التجارية مع التركيز على  الباحثة تطرقت، وقد 2"-اجلزائر

الرقابة (اليت طرأت على هذه اال على املستوى الدويل املستجدات حالة اجلزائر باإلضافة إىل أهم 

     .اجلزائري هلذه التطورات البنكيومدى مواكبة النظام ) االحترازية

اليت حتكم النشاط البنكي للتطورات أنه بالرغم من مسايرة األنظمة والقوانني  وقد توصلت الباحثة إىل

وفعاليتها بقيا حمدودين نظرا لنقص استقاللية كل من بنك اليت تعرفها الساحة املالية، إال أنّ تطبيقها 

، وتدخل أطراف أخرى يف توجيه هذا النشاط مما يعرقل تطبيق هذه القوانني اجلزائر والبنوك التجارية

     .بصرامة

  خطة البحث 

  :   ، مت تقسيم العمل إىل  ثالثة فصولالبحثدف اإلجابة عن إشكالية 

تطور التنظيم البنكي الدويل، حيث يتضمن هذا الفصـل املباحـث    لدراسة ختصيص الفصل األولمت 

  :الثالث التالية
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 املقدمة
     .املتغريات املعاصرة املؤثرة على البنوك :املبحث األول -     

  "1بازل "إصدار اتفاقيتها األوىل  جلنة بازل و نشأة :املبحث الثاين -     

  .الثالثةمقترحات بازل  و الثانيةاتفاقية بازل : الثالث املبحث -     

فقد مت ختصيصه لدراسة طرق حتديد كفاية رأس املال يف البنوك وفقا لتوصيات جلنة  الفصل الثاينأما 

  :و قد تضمن هذا الفصل بدوره ثالثة مباحث و هي بازل،

   .مكونات رأمساهلا النظامي و التجارية البنوك استخداماتطبيعة  :املبحث األول -      

   .حتديد كفاية رأس املال يف البنوك وفقا التفاقية بازل األوىل :املبحث الثاين -      

   .الثانية و الثالثة بازل حتديد كفاية رأس املال وفقا التفاقيات :املبحث الثالث -      

تقييم معيار كفاية رأس املـال يف البنـوك    من هذا البحث لدراسة و الفصل الثالثيف حني مت ختصيص 

  :  هي قد تضمن هذا الفصل بدوره ثالثة مباحث و اجلزائرية، و

  النظام البنكي اجلزائري  :املبحث األول -      

  . قواعد كفاية رأس املال يف البنوك اجلزائرية :املبحث الثاين -      

 . تقييم معيار كفاية رأس املال املطبق يف البنوك اجلزائرية :املبحث الثالث -      

  البحثصعوبات 

ال خيلو إجناز أي حبث من مواجهة صعوبات أو مصادفة عقبات، وال خيتلف األمر بالنسبة هلذا البحث، 

  :ولعل أمهها

  نقص املراجع اليت تتناول موضوع الدراسة بشكل خاص واتفاقيات جلنة بازل بشكل عام؛ -

على املعطيات املالية واحملاسبية النقص الكبري يف اإلفصاح الذي مييز البنوك اجلزائرية وصعوبة احلصول  -

وحىت البنوك اليت تقوم بنشر تقاريرها السنوية على مستوى مواقعها االلكترونية فإا تكتفي بنشر بيانات 

  سطحية فقط؛

أنّ النظام البنكي يتميز بكونه نظام تقليدي يتميز بدرجة تطور ضعيفة، وهو ما يؤدي إىل التأخر يف   -

  .  وليةتطبيق االتفاقيات الد
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  متهيد

االحترازية اخلاصة بالبنوك  القواعد و  (la règlementation bancaire)لقد عرف التنظيم البنكي

املستوى العاملي، أبرزهـا  ذلك يرجع أساسا إىل التطورات اليت عرفها هذا القطاع على  تطورا كبريا و

  كذا ارتفـاع   و. انتشار ظاهرة العوملة؛ حيث كان هلذه الظاهرة العديد من التأثريات على قطاع البنوك

  .تعدد املخاطر البنكية و

ذلـك ـدف    و G 10من طرف جمموعة العشر  1974إنشاء جلنة بازل للرقابة البنكية سنة  مت       

        أجل وقاية هذا القطاع احلسـاس مـن اهلـزات    من قواعد احترازية ذات جودة عالية  وضع معايري و

، غـري أنّ هـذه   1988األزمات، وقد جتسد ذلك بإصدار إتفاقية بازل األوىل لكفاية رأس املال سنة  و

ة هو ما أدى إىل إدراج تعديالت عليهـا سـن   متيزت بالعديد من النقائص و االتفاقية كانت حمدودة و

1996.  

على إتفاقية بازل األوىل، إال أا مل تساير التطورات اليت عرفتـها   أجريترغم التعديالت اليت      

أزمة ( هو ما دفع بلجنة بازل إلصدار إتفاقية بازل الثانية، غري أنّ األزمة املالية األخرية أعمال البنوك، و

     هو ما أدى إىل إصدار إتفاقية بـازل الثالثـة،    بينت هشاشة املركز املايل للعديد من البنوك و )2008

  .  2013اليت سيتم تطبيقها بوترية متصاعدة ابتداء من سنة  و

كذا تطور التنظـيم    هذا الفصل التطرق ألهم التغريات اليت عرفها القطاع البنكي، ويفوعليه سيتم    

  . بازل الثالثةما ميز اتفاقيات حسب   البنكي على املستوى الدويل
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   املتغريات املعاصرة املؤثرة على البنوك :املبحث األول

سيتم خالل هذا املبحث تقدمي عرض خمتصر حول أثر العوملة على القطاع البنكـي و مناقشـة   

  :، وذلك من خالل املطلبني التالينيبنكيأنواع املخاطر املصاحبة للنشاط ال

 العوملة املالية وتأثرياا على النشاط البنكي؛ :املطلب األول - 

  .زيادة وتعدد املخاطر البنكية: املطلب الثاين - 

   يكالنشاط البنتأثرياا على  العوملة املالية و: املطلب األول

  :مفهوم العوملة املالية -1

التحول إىل مـا يسـمى    ميكن تعريف العوملة املالية على أا الناتج األساسي لعمليات التحرير املايل و

من جهة، و من جهة  ارتباط األسواق املالية احمللية بالعامل اخلارجي إىل تكامل و أدىباالندماج املايل مما 

    1.إىل األسواق العاملية هاتدفقلضمان إلغاء القيود على حركة رؤوس األموال  أخرى ترتب عنها

  :تأثري العوملة املالية على القطاع البنكي-2

من أبـرز   كان النتشار ظاهرة العوملة املالية تأثري كبري على القطاع البنكي على املستوى العاملي، ولقد 

  :هذه التأثريات جند

  : إعادة هيكلة صناعة اخلدمات البنكية 2-1

دائرة أعماهلا البنكية سواء على املسـتوى   توسعت مساحة و لقد حدث تغيري كبري يف أعمال البنوك و

مالية مل تكن تقوم ا من قبل  أخذت البنوك تتجه إىل أداء خدمات بنكية و املستوى الدويل، واحمللي أو 

   إىل للودائع من ناحية أخرى اخنفض النصيب النسيب  2.س ذلك بوضوح على هيكل ميزانيااانعك و

خصوم البنوك نتيجة وأنّ اخلصوم القابلة للمتاجرة زاد نصيبها النسيب إىل إمجايل . مجايل اخلصوم بالبنوكإ

1.لتزايد األنشطة غري االقراضية
   

                                                           

2.، ص2002ا��و��� ا������، ���� ا���وم ا;#�#��، ا��دد ا�:�#�، : ���9 �)��ح 
1
  

36.، ص 2001ا�دار ا�������، ;+#در��،  ا��و��� وا$���د��ت ا��#وك،: ��د ا��ط�ب ��د ا����د 
2
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صناديق املعاشـات   بنكية مثل شركات التأمني والبنكي بدخول مؤسسات مالية غري كما متيز القطاع 

وصناديق االستثمار كمنافس مباشر للبنوك التجارية يف تقدمي اخلدمات التمويلية مما رفـع مـن حـدة    

  .املنافسة يف هذا القطاع

 :خصخصة البنوك 2-2

هي مرتبطة يف كل األحوال بظاهرة اخلصخصة بشكل  تعترب خصخصة البنوك أحد أهم نواتج العوملة، و

التحـول   عام كظاهرة عاملية، وقد حدث االجتاه حنو خصخصة البنوك بعد زوال دوافع امللكية العامة و

 .آلليات السوق

اليت تواجه العمل البنكي يف ظل املتغريات  أهم دوافع خصخصة البنوك يف مواجهة التحديات تتلخص و

املنظمة  التكيف مع ما جاءت به اتفاقية حترير اخلدمات املالية يف إطار اتفاقية اجلات و البنكية احلديثة و

  2.العاملية للتجارة

  :نتشار البنوك الشاملةإ 2-3

من بأا تلك الكيانات املصرفية اليت تسعى دائما وراء تنويع مصادر التمويل  ميكن تعريف البنوك الشاملة

يف خمتلـف  هـا  فيتوظجـل   أمـن  تعبئة أكرب قدر ممكن من املدخرات من كافة القطاعـات  خالل 

لذلك فهـي   املتجددة كما تعمل على تقدمي اخلدمات املتنوعة و.االستخدامات اليت حتقق مكاسب مالية

وال تقوم هذه البنوك على أسـاس   3.األعمال بنوك االستثمار و البنوك املتخصصة وجتمع بني وظائف 

املتوازن لالقتصاد، مـع القيـام    التخصص القطاعي أو الوظيفي، بل تساهم يف حتقيق التطوير الشامل و

     4.االقتصادي يف اتمع كافة أوجه النشاط املايل و بدور فعال يف تطوير السوق املالية و

بنـوك األعمـال    كوا جتمع بني وظائف البنـوك املتخصصـة و  - إستراتيجية البنوك الشاملةد تعتم

تزداد  و .خماطر االستثمار  ختفيض استقرار حركة الودائع و التأثري على على التنويع دف -الستثماراو
                                                                                                                                                                                     

1
، 3، ���� ا$���د��ت ���ل إ	ر� ��، �دد -��#ظرة ��و�–ا��و��� وأ:�رھ� ا3$���د�� ��� ا����رف : ��د ا��#�م ���د ا�ط�ب ��د ا�#�ل  

  14.، ص2005
43.��د ا��ط�ب ��د ا����د، �ر�1 ��ق، ص 
 2

  
3 19.، ص2000ا��#وك ا������، �������� وإدار���، ا;+#در��، ا�دار ا�������، : ��د ا����د ��د ا��ط�ب 
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مثـل إدارة صـناديق    ستراتيجية التنويع كلما اجته البنك إىل ممارسة أنشطة غري بنكيةإلاآلثار االجيابية 

    1.االستثمار

  :التعامل يف املنتجات املالية احلديثة زيادة 2-4

هو ما يعرف باملشتقات  لقد أدى التطور الكبري يف اهلندسة املالية إىل ابتكار العديد من األدوات املالية، و

ذلك إما بغرض املضـاربة أو   قد اجتهت البنوك إىل التعامل يف هذا النوع من األدوات املالية و املالية، و

  : يلي من أهم هذه األدوات نذكر ماو التحوط من املخاطر، 

  :التوريق 2-4-1

خاصة قروض الرهن العقاري بالواليات املتحدة األمريكية منذ سـنة   بدأت عمليات توريق القروض و

قد عرف هذا النوع من العمليات جناحا  حيث تعد التجربة األمريكية كمرجعية يف هذا اال، و 1970

  .تطبق يف العديد من الدولهذه التقنية أصبحت كبريا حيث 

التوريق هو إجراء يسمح بتحويل كتلة قروض ألوراق مالية قابلة للتداول، حيث تتـدخل مؤسسـة   و

أوراق  إصدار قإقراض من خالل بيع جمموعة ديون متجانسة هليئة خاصة تتكفل بتمويل املبادلة عن طري

  2.مالية موجهة للمستثمرين

  :  عقود اخليارات 2-4-2

هي عقود تعطي ملالكها حق شراء أو بيع كمية معينة من أصل مايل بسعر حمدد متفق عليه مقدما يسمى 

بسعر التنفيذ، نظري مبلغ معني غري قابل للرد يدفع لبائع عقد اخليار يسمى عالوة، حيث يبقى هذا احلق 

خيارات البيـع   :مييز بني نوعني من عقود اخلياراتميكن الت ،عموما .استحقاق العقدقائما حىت تاريخ 

  .وخيارات الشراء

  
                                                           

 1
  �� �� �+��� :�A�+#روض ا��A طر ا��AC� ر��AA��ر 6�Aر �#�Aورة، -دراA� �ط�� �A� ���A �ور�Aق ا� Aروض ا�رھ#�A�-ا��ور�ق +Dداة ������ ���A، ر

  9.، ص����2006-2007� ط�ف، 
2
ا���و�ل ا����+ل وأدوا�E ا������ ا��د�:� ودورھ� 	� �)�$م ا8ز�� ا�����A� ا�راھ#A�، ا���� �A ا�����A ا�Aدو�� �Aول ا8ز�A� : +��ف ��	��، �� �� ���+�  

  10.ص، 2009ا������ وا3$���د�� ا�دو��� وا��و+�� ا�������، ����� ط�ف، 
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  :        العقود املستقبلية2-4-3

ميكن تعريف العقد املستقبلي على أنه عقد يلزم الطرفني املتعاقدين على تسليم أو استالم سـلعة أو      

حيث تعترب العقود املستقبلية مبثابـة أوراق   عليه يف تاريخ حمدد،عملة أجنبية أو ورقة مالية بسعر متفق 

  .التحوط تتمتع بسيولة عالية، لذا يتم استخدامها يف كل من أغراض املضاربة و قابلة للتداول و مالية

  Swaps:املبادالت 2-4-4

النقديـة أو األصـول   تعرف املبدالت بأا التزام تعاقدي بني طرفني يتضمن مبادلة نوع من التدفقات 

مبوجب شروط يتفـق   أحد الطرفني مقابل تدفق أو أصل ميتلكه الطرف اآلخر، بالسعر احلايل و اميتلكه

  .  عليها عند التعاقد على أن يتم تبادل األصل حمل التعاقد يف تاريخ الحق

  :املنافسة يف السوق البنكيةارتفاع  2-5

قد اختذت املنافسة ثالثـة مظـاهر    البنكي ارتفاع املنافسة، ومن بني أهم تأثريات العوملة على القطاع 

   1:هي واجتاهات رئيسية و

  السوق احمللية أو السوق العاملية؛املنافسة بني البنوك التجارية فيما بينها سواء يف  :األول االجتاه

  املؤسسات املالية األخرى؛ املنافسة فيما بني البنوك و :االجتاه الثاين

  . املؤسسات غري املالية األخرى على تقدمي اخلدمات البنكية املنافسة فيما بني البنوك و :الثالثاالجتاه 

  :تزايد حدوث األزمات بالبنوك 2-6

ميكن القول أنه من بني أهم اآلثار السلبية للعوملة املالية هي تلك األزمات القوية اليت تعرض هلا اجلهـاز  

اعدت أزمات البنوك يف الواليات املتحدة األمريكية، كندا أوروبا البنكي يف العديد من الدول، حيث تص

قد حدثت  دول شرق ووسط أوروبا، و جنوب شرق آسيا فضال عن األزمات اليت واجهتها روسيا و و

  . كل تلك األزمات يف ظل العوملة املالية

                                                           

17.��د ا��#�م ���د ا�ط�ب ��د ا�#�ل، �ر�1 ��ق، ص 
 1
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نكي، حيث كان إفالس القطاع البة القروض الرهنية احلديثة كان كما أنّ املصدر األصلي الندالع أزم

  .   الشرارة اليت أدت إىل اندالع األزمة العاملية هو  Lehman Brothersالبنك األمريكي 

  :ضرورة االلتزام مبعيار كفاية رأس املال كمعيار لقياس املخاطر 2-7

عوامـل  ل نتيجـة  مع تزايد العوملة أصبح العمل البنكي يتعرض للعديد من املخاطر البنكية سواء كانت

عـدة  ى البنوك أن تتحوط هلذه املخاطر مسـتخدمة  أصبح لزاما عللذلك داخلية أو عوامل خارجية، 

قد اختذ معيار كفاية رأس املال أمهية بالغة منذ أن  و .االحتياطات من أمهها تدعيم رأس املال و ،وسائل

على  ما دام يعربأصبح لزاما على البنوك االلتزام به كمعيار عاملي أو دويل  ، و1988أقرته جلنة بازل سنة 

    1.يقوي ثقة املودعني فيه متانة املركز املايل للبنك و

 تعدد املخاطر البنكية و زيادة: املطلب الثاين

ـ   ذه الفـرد  تعرف املخاطرة من املنظور املايل بأا عدم التأكد من الناتج املايل يف املستقبل لقـرار يتخ

 ،من وجهة نظـر رقابيـة   االقتصادي يف احلاضر على أساس نتائج دراسة سلوك الظاهرة يف املاضي، و

تعرف املخاطرة بأا متثل اآلثار غري املواتية الناشئة عن أحداث مستقبلية متوقعة أو غري متوقعة تؤثر على 

  2.رأمساله و) أو املؤسسة(رحبية البنك 

  : ، لعل من أمهها، خماطراملخاطريواجه القطاع البنكي العديد من 

  ؛ االئتمان -

  ؛السيولة -

   أسعار الفائدة؛ -

   أسعار الصرف؛ -

  ؛اإلستراتيجية -

                                                           

40.��د ا��ط�ب ��د ا����د، �ر�1 ��ق، ص 
 1

  
332.، ص2010، 7ا�را�����ت إدارة ا���Cطر 	� ا�����Gت ا������، ���� ا����ث، �دد : ���زوز �ن ��� 
2
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  .تنظيمية أو قانونية  -

 :املخاطر االئتمانية -1

اليت ميكن أن يكون هلا تـأثري  املستقبلية  تعريف املخاطر االئتمانية على أا تلك املخاطر احلالية و ميكن

 على الوفاء املخاطر نتيجة لعدم قدرة املدينني يظهر هذا النوع من و .على رأمساله على إيرادات البنك و

عجزهم عن تسديد أقساط القروض اليت حتصلوا  بسببذلك  بالتزامام اجتاه البنك يف الوقت املناسب و

  .عليها من البنك

     1:من املخاطر االئتمانية ميكن حتديد نوعني ،عموما

   :خماطر عدم السداد 1-1

 Moody’sقد عرفت وكالـة   ، وبالتزاماتهوهي تلك املخاطر النامجة عن عدم قدرة املدين على الوفاء 

  ".كل تأخر يف دفع أصل القرض أو الفوائد " خطر عدم السداد على أنه 

    :خطر تراجع جودة القروض1-2

يتمثل هذا اخلطر يف أنّ القيمة السوقية هلذا القرض تنخفض ألنّ عالوة املخاطرة اخلاصة ذا املقتـرض  

  . ترتفع

كما ميكن تقسيم املخاطر االئتمانية إىل خماطر متوقعة وخماطر غري متوقعة وذلك وفقا ملا يوضحه الشكل 

  :التايل

  

  

  

  
                                                           

1
 Thierry Roucalli : la gestion des risques  financières, 2

eme 
édition, Economica, 2009, P.161-162  
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  أنواع املخاطر االئتمانية :)1-1(شكل رقم

  

  

  

  

  

  

  

  

ة تطبيقيـة مقارنـة، رسـالة    الكفاءة التشغيلية للمصارف اإلسالمية دراس: شوقي بورقبة :املصدر

  67.،ص2012، جامعة سطيف، اجلزائر، دكتوراه
  

يتعلق اخلطر املتوقع مبتوسط األخطاء واخلسائر اليت يتحملها البنك جراء عدم حصوله على مستحقاته  -

ل عالوة املخاطرة اليت يتضمنها معـدل الفائـدة   من الزبائن، حيث تكون هذه اخلسائر مغطاة من خال

  .املطبق يف العملية

النامجة عنه عن طريق ختصـيص رأس  أما اخلطر غري املتوقع أو االستثنائي فيقوم البنك بتغطية اخلسائر  -

  .اخلاص االقتصادي والذي يتمثل يف الفرق بني املبلغ األقصى للخسائر واملبلغ املتوسط للخسائراملال 

 :خماطر السيولة -2

هذا سيعرضها  تتعرض البنوك من حني آلخر إىل سحوبات مفاجئة من قبل املودعني ألسباب ختصهم و

 أموال لتغطية الـنقص يف السـيولة    خلطر انعدام السيولة، وتعين سيولة البنك قدرته على احلصول على

 املخاطر االئتمانية

 خطر متوقع خطر غري متوقع

 توقع معدل خطأ متوسط توقع معدل خطأ أقصى

هذا اخلطر يكون مغطى 

من خالل رأس املال 

 اخلاص االقتصادي

هذا اخلطر يكون مغطى من 

خالل عالوة خماطرة تكون 

 مدجمة ضمن تسعري  العملية
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االحتفاظ مببلغ احتياطي يف شكل نقد حتتاط البنوك ملثل هذه السحوبات من خالل  بتكلفة معقولة، وو

اليت ميكن  يف خزائنها أو ودائع لدى البنوك أو مؤسسات أخرى أو االحتفاظ مبوجودات عالية السيولة و

   1.حتويلها بسرعة إىل نقد

  2:تتعرض البنوك خلطر السيولة نظرا لألسباب التالية ،بصفة عامة

 كبري للودائع االدخارية من طرف الزبائن؛  سحب - 

 حدوث أزمة ثقة يف السوق؛ - 

  . أزمة سيولة عامة يف السوق - 

  :ةخماطر أسعار الفائد - 3

؛ 3خارج امليزانيـة  هي تلك املخاطر اليت تنتج يف حالة تغري معدالت الفائدة موع عمليات امليزانية و

كما ميكن . وعلى رأمساله ؤثر سلبيا على قيمة بعض أصول البنكالتغريات من املمكن أن ت حيث أنّ هذه

أن نعرف خماطر أسعار الفائدة على أا  هشاشة الوضعية املالية للبنك نتيجة لتغريات غري مرغوب فيها 

  4.ألسعار الفائدة

  :تتمثل األشكال األساسية ملخاطر أسعار الفائدة اليت تتعرض هلا البنوك يف

أسعار أصـول البنـك ذات    تتمثل هذه املخاطر يف عملية إعادة مراجعة  :خماطر إعادة التسعري 3-1

 .معدالت الفائدة املتغرية

يف حالة عدم التحكم اجليد يف تسري اخليارات فإنّ ذلك يعرض البنك ملخـاطر   :خماطر اخليارات 3-2

 .جوهرية

                                                           
1
  AA� �AA�$ت: رونر�AAا8	�AAق وا���AAد��ت، ����AA� : إدارة ا���AACطر 	�AA ا��#AAوك ا����ر�AA� و�ؤ�AAرات $����AA، إAA�را����� إدارة ا���AACطر 	�AA ا��ؤ

  3.، ص2008#و	��ر  26-25ا���ف، 
2
 Michel Durbernet : Gestion Actif-Passif et titrisation des service bancaire, Economica, paris,2000,P.71 

 
3
 Jean-Luc Quemard, Valerie Golitin : Le risque de taux d’intérêt dans le système bancaire français, Revue de la 

Stabilité Financière, N°6, Juin 2005, P.89  
4
 BRI : principes pour la gestion du risque de taux d’intérêt, 1997, P.5     
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 : املخاطر التشغيلية -4

مؤهالت و ضعف تتمثل املخاطر التشغيلية يف تلك املخاطر الناجتة عن ضعف الرقابة الداخلية يف البنك أ

نتيجـة   قد يؤدي إىل وقوع خسائر ماليـة  كل هذا، القائمني على إدارتهأو ضعف كفاءة  العاملني به

  .اإلجراءات الالزمة يف الوقت املناسباختاذ عدم   األخطاء املرتكبة أو

أنظمـة   بضـعف اإلجـراءات،   ةخطر اخلسارة املرتبط" كما ميكن تعريف املخاطر التشغيلية على أا

   1."ارجيةاخلحداث األو باألشخاص  املعلومات،

  2:ملخاطر التشغيليةأسباب افيما يلي أهم  و

 القيام بأخطاء يف الصفقات؛ - 

 ضعف وعجز يف اإلجراءات واألنظمة؛ - 

 مقصود؛ إمهال مقصود أو غري - 

 صفقات غري قانونية؛ القيام بعمليات و - 

 كوارث طبيعية؛وقوع  - 

 .أو سرقة سواء من أطراف داخلية أو خارجية احتيالالقيام بعمليات  - 

 :خماطر أسعار الصرف  -5

هي املخاطر اليت تنشأ نتيجة التقلبات أو التغريات يف أسعار صرف العمالت، فإذا كان البنك حيتفظ  و

مبوجودات من عملة معينة أكرب من املطلوبات من نفس العملة، فإنّ اخلطر يكمن يف اخنفـاض سـعر   

حالة العكس، أي أنّ املطلوبات من عملة معينة أكرب من املوجودات منها، فإنّ اخلطـر   الصرف، أما يف

  .3يكمن يف ارتفاع أسعار الصرف لتلك العملة

                                                           
1
 Christian  Jimenez, Patrick Merlier, Dan Chehhy : Risques opérationnels, Revue Banque édition, Paris, 2008, 

P.232 
2
 Eric Lamarque : Management de la banque, Risque , relation clients, organisation, Pearson Education, 2

eme 
 

édition, Paris, 2008, P.34-35  
3  37.، ص�2010دى �+�ف ا�#ظ�م ا���ر	� ا��زا'ري �1 �����ر ��#� ��زل، �ذ+رة �����ر، ����� ����، : ��راف	�'زة  
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جتدر اإلشارة إىل أنه من بني األسباب اليت تؤثر عل أسعار صرف عملة معينة، هو العجز املستمر مليزان 

  . وعدم إتباع سياسات مالية رشيدةأ املدفوعات

  :خماطر إستراتيجية -6

تعرف املخاطر اإلستراتيجية على أا تلك املخاطر احلالية أو املستقبلية اليت ميكن أن يكون هلا تأثري على 

عدم التجاوب  على رأمساله نتيجة الختاذ قرارات خاطئة أو التنفيذ اخلاطئ للقرارات و إيرادات البنك و

   1.مع التغريات يف القطاع البنكي املناسب

  :خماطر قانونية -7

تعرف املخاطر القانونية على أا تلك املخاطر اليت من احملتمل أن يكون هلا تأثري سليب علـى إيـرادات   

التكيف مع خمتلـف   تنجم هذه املخاطر عن عدم االلتزام و البنك سواء يف الفترة احلالية أو املستقبلية، و

هو ما يعرض البنك لعقوبات نتيجة ملخالفـة هـذه    عايري اليت تضعها السلطات الرقابية، وامل القوانني و

  .القوانني

   :خماطر السمعة -8

الذي ينتج عنه خسائر يف مصادر التمويل  تظهر خماطر السمعة نتيجة لوجود انطباع سليب عن البنك و  

يكون نتيجة لتصرفات يقوم ا مديرو أو موظفو  وأأو قد يؤدي إىل حتول العمالء إىل البنوك املنافسة، 

اجلودة املطلوبة، أو بسبب ضعف أنظمة األمان  البنك، أو كنتيجة لعدم خدمة العمالء بالسرعة، الدقة و

من األمثلة على ذلك قيـام البنـك    كون حمصلته النهائية زعزعة الثقة يف البنك، والذي ت لدى البنك و

  2.ثل غسيل األموالمبمارسة أنشطة غري قانونية م

  

  
                                                           

�ط�� �A� ��3�Aت ��A�Cرة -ا� ط�ع ا���ر	� ودور ا��#وك ا��ر+ز�A�، دراA� ������A� أ��د ����ن ���د ���، ا#�+��ت ا���I�رات ا�����رة ��� 1
243.، ص ا�دار ا�������، ا;+#در��، �2007ن ا�دول ا��ر���، 

   
 2

أ:ر ��A((Cت ��ACطر ا�A��'3ن ��$ �A��A� ا��#Aوك، دراA� �ط�� �A� ���A $ط�Aع ا��#Aوك ا����ر�A� ا8رد#�A�، أطرو�A� د+�Aوراه، : ���د داود �:��ن  
  22.، ص2008ا8ردن ، 
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  :خماطر رأس املال -9

، وبالتايل  ميكن أن حتدثيرجع وجود هذه املخاطر إىل عدم كفاية رأس املال المتصاص اخلسائر اليت

فإنّ هذه اخلسائر تؤثر على املودعني والدائنني، وهلذا تم البنوك املركزية بكفاية رأس مال البنوك، حيث 

   1.والدائنني يعترب ضمانا حلقوق املودعني

ونظرا ملا تنطوي عليه هذه املخاطر، فقد حرص اتمع الدويل على توفري أكرب قدر ممكن من شـروط  

 السالمة للقطاع البنكي، ويتجسد ذلك يف جلنة بازل للرقابة البنكية اليت تلعب دورا أساسـيا يف هـذا  

   .الشأن

  

  

                                                           
�Aن ��Aث ا���'Aد وا���ACطرة دراA� ���A� ا� Aرض ا�����A ا��زا'AAري � �A�م أداء ا��#Aوك ا���و��A� ا��زا'ر�AA� : أ�GAم �و��Aد��، �C�Aل ��Aد ا�Aرزاق 1
   104.، ص����2004� ا���ف،،-وا$1 و��د��ت–، ��� � ا��#ظو�� ا���ر	�� ا��زا'ر�� وا���و3ت ا3$���د�� )1997-2000(
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  "1بازل "إصدار اتفاقيتها األوىل  جلنة بازل و نشأة: املبحث الثاين

كذلك ظهـور منتجـات ماليـة عاليـة      البنكية و األزمات املالية و لقد أدى انتشار العوملة املالية و

القواعـد   املخاطرة إىل التفكري يف ضـرورة إنشـاء منظمـة عامليـة ختـتص يف وضـع املعـايري و       

يتمثـل   و .تعـزز قـدرا علـى جتـاوز األزمـات      سالمة البنوك و مالءة واالحترازية اليت تضمن 

ــدف  ــناهلــ ــع مــ ــة  وضــ ــوك يف محايــ ــة للبنــ ــد احترازيــ قواعــ

   1 .ضمان استقرار النظام املايل ودائع الزبائن و

  :التاليني وفيما يلي سيتم التطرق لنشأة جلنة بازل من خالل املطلبني

 املصرفية؛نشأة جلنة بازل للرقابة : املطلب األول - 

  .إتفاقية بازل األوىل لكفاية رأس املال: املطلب الثاين - 

  نشأة جلنة بازل للرقابة املصرفية: املطلب األول

  :هيكلتها تعريف جلنة بازل و-1

  :تعريف جلنة بازل 1-1

تأسست جلنة بازل للرقابة املصرفية من طرف جمموعة الدول الصناعية الكربى يف ايـة عـام   

تفـاقم أزمـة    فترةذلك يف كان  حتت إشراف بنك التسويات الدولية مبدينة بازل بسويسرا، و 1974

نسبة الديون املشكوك يف حتصيلها اليت منحتـها   ازدياد حجم و املديونية اخلارجية لدول العامل الثالث و

ربى أو ما يعرف قد ضمت جمموعة الدول الصناعية الك و.  2)خاصة البنوك األمريكية( البنوك العاملية 

أملانيا، بلجيكا، كندا، الواليات املتحدة األمريكية، فرنسا، إيطاليـا، اليابـان،   : الدول التالية G10 ـب

 قد عرفت سنة تأسيس جلنة بازل إفـالس البنـك األملـاين    هذا و .هولندا، السويد، اململكة املتحدة

Herstatt .    

                                                           
1
 Jean Charles Rochet : procyclicité des systèmes financiers : est–il nécessaire de modifier les règles comptables 

et la règlementation actuelles, Revue de la Stabilité Financière, N°12, Octobre 2008, P.107  

38.، ص2008، ا;+#در��، 2$��س و إدارة ا���Cطر ����#وك، �#�Dة ا����رف، ط: ��ر ا�Cط�ب 
2
  



 

15 

  ا��#ظ�م ا��#+� ��� ا���وى ا�دو���طور : ا�)�ل ا8ول

مدير بنك إجنلترا؛ حيـث   Peter Cookeهذا نسبة إىل  و Cookeيطلق على جلنة بازل تسمية جلنة 

  .كان من األوائل الدين اقترحوا إنشاء هذه اللجنة كما كان أول رئيس هلا

  :هيكلة جلنة بازل 1-2

  1:هي تتشكل جلنة بازل حاليا من أربعة جلان فرعية و

 The Standards Implementation Group   :جلنة وضع املعايري - 

 The Policy Development Group      :جمموعة تطوير السياسات -

 The Accounting Task Force            :املهام احملاسبيةقوى  -

 The Basel Consultative Group      :جلنة بازل االستشارية -

  :(SIG) جلنة وضع املعايري 1-2-1

هي تتشكل بدورها من أربعة جلان  و ،وضع املعايري العامة ه اللجنة يف إصدار ويتمثل الدور الرئيسي هلذ

  . فرعية كل واحدة منها تعمل على القيام بإصدارات معينة

  :(PDG)جمموعة تطوير السياسات 1-2-2

اخلاصة باألعمال الرقابية، كما تقوم  اإلصداراتمراجعة  يف حتديد و اموعةه ثل اهلدف الرئيسي هلذيتم

تتشكل هذه اللجنة من سبع  تطوير سياسات تشجع على وضع معايري رقابية عالية اجلودة، و باقتراح و

 . جمموعات عمل

 :(ATF) املهام احملاسبية قوى 1-2-3

    معايري التـدقيق الدوليـة    احملاسبية الدولية وتعمل هذه اللجنة من أجل املساعدة على ضمان أنّ املعايري 

كذلك ضمان انضباط السوق من خـالل ضـمان    تطبيقاا تساعد على إدارة املخاطر يف البنوك، و و

من أجل حتقيق هذه األهداف تعمل هذه  سالمة اجلهاز البنكي، و الشفافية كما تعمل على ضمان أمن و

                                                           

 
1 http://www.bis.org/bcbs/organigram.pdf  K�ل ���ر�2012-03- 22��� 
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 اهليئـة تضم هذه  و .معايري التدقيق تطوير املعايري الدولية احملاسبية واللجنة على القيام بدور حيوي يف 

  .جمموعة عمل فرعية تعرف باللجنة الفرعية للتدقيق

  :(BCG) االستشاريةجلنة بازل  1-2-4

للدول غري  ومساعدات  جمموعة من املراقبني بتقدمي تسهيالتمن   املتكونةاالستشارية  بازل جلنةتقوم 

 .  مبادرات اللجنة و اتفاقياتخمتلف  لتطبيقاألعضاء 

  : أسباب إنشاء جلنة بازل -2

املتغريات اليت عرفها نشاط البنوك على  مت إنشاء جلنة بازل للرقابة البنكية نتيجة للعديد من األسباب و

  1:املستوى العاملي، من أهم هذه األسباب نذكر ما يلي

 العامل الثالث؛تفاقم أزمة املديونية اخلارجية لدول  - 

 نسبة الديون املشكوك يف حتصيلها؛ حجم و ازدياد - 

 ؛لألوضاع السائدة آنذاكتعثر بعض البنوك نتيجة  - 

 بريطانيا؛ خاصة يف أمريكا و سياسة ختفيف القيود على البنوك و - 

 املنافسة القوية بني البنوك العاملية؛ - 

صـة،  خصالفائدة، العوملة، اخل أسعار التضخم، تقلبات أسعار الصرف و(التطورات االقتصادية  - 

 ؛...)األزمات املالية،

 ؛)منها املشتقات املالية ظهور تقنيات بنكية عصرية و(التطورات البنكية  - 

املعلومات، زيادة حجـم التجـارة    تقدم كبري يف نظم االتصاالت و (التطورات التكنولوجية  - 

  ).    اإللكترونية

  : األهداف الرئيسية للجنة بازل-3

  :إنشاء جلنة بازل للرقابة املصرفية دف حتقيق جمموعة من األهداف الرئيسية نذكر منهامت 

                                                           
ط�ف،  ، ��� � ا�Cد��ت���2��ر ��زل ��ر$��� ا���ر	��، إ�)�$�� ��زل: ��د ا� �در ����1 ����� ،���G أ	ر�ل  20-18ا������ وإدارة ا����رف ا;

7.،ص 2010
   



 

17 

  ا��#ظ�م ا��#+� ��� ا���وى ا�دو���طور : ا�)�ل ا8ول

املساعدة يف تقوية النظام املصريف الدويل، خاصة بعد تفاقم أزمة املديونية لدول العامل الثالث فقد  - 

مل خباصة الدولية منها خالل السبعينات كثريا يف تقدمي قروضها لـدول العـا   توسعت البنوك و

  1الثالث، مما أضعف مراكزها املالية إىل حد كبري؛

 البنوك؛يف دنيا لكفاية رأس املال الدود عن احلتقرير ال - 

 حتسني األساليب الفنية للرقابة على أعمال البنوك؛ - 

 تطبيـق  عن الفرو قات  يف اليت  تنشأ مصدر مهم للمنافسة غري العادلة بني البنوك وأي إزالة  - 

 2رأس املال البنكي؛ب املتصلةطنية متطلبات الرقابة الو

  :الدول األعضاء يف جلنة بازل-4

  :  لكل من بنك مركزي 28تضم جلنة بازل للرقابة البنكية حاليا ممثلني عن 

األرجنتني، أستراليا، بلجيكا، الربازيل، كندا، الصني، فرنسا، أملانيا، هونغ كونغ، اهلنـد، أندونيسـيا،   

إيطاليا، اليابان، كوريا، لوكسمبورغ، املكسيك، هولندا، روسيا، اململكة العربية السعودية، سنغافورة، 

الواليـات  األمريكيـة املتحـدة،    جنوب إفريقيا، إسبانيا، السويد، سويسرا، تركيا، اململكة املتحدة، 

  . باإلضافة إىل اإلحتاد األورويب

أنّ جلنة بازل للرقابة البنكية ال متتلك أي سلطة قانونية فوق السيادة الوطنية ألي بلد، جتدر اإلشارة إىل 

لكنها تقوم بصياغة معايري رقابية توجيهية، وتوصي بإتباع أفضل املمارسات دف التقارب حنو ـج  

  .معايري موحدة مشترك و

  

  

  

                                                           
  

126، ص 1999ا��طورات ا������� و ا#�+����� ��� أ���ل ا��#وك، ا�دار ا�������، ا;+#در��، : ط�رق ���د ��د ا���ل 
 1

  
2
، 2008، ا8ردن، 1ا����رف ا;�G��، � ررات ��#� ��زل،��د��ت ا��و��� وا�را����� �وا�����، �دارا ��+��ب ا������، ط: أ��د ����ن   

  115.ص
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  اتفاقية بازل األوىل لكفاية رأس املال : املطلب الثاين

  :1988قبل سنة  ( réglementation )التنظيم البنكي  -1

التشريعات البنكية املتعلقة برأس مال البنوك يف العديد من  و اإلجراءات التنظيميةكانت  1988قبل سنة 

فـإنّ   بالرغم من ذلك و .نسبة رأس املال إىل جمموع األصولوضع حد أدىن ل تشري إىل ضرورةالدول 

 ، فإنّباإلضافة إىل ما سبق. من دولة ألخرى خيتلفالنسبة يف حد ذاا كان حتديد  تعريف رأس املال و

، اإلجراءات التنظيمية كانت ختتلف من دولة ألخرى خصوصا فيما يتعلق بدرجة مرونة تطبيقهـا تلك 

     فإنّ البنك الذي يزاول نشاطه يف دولة تكـون تنظيماـا   تنشط يف بيئة دولية تنافسية ر البنوك وباعتبا

    1.قوانينها البنكية متساهلة تكون له ميزة تنافسية مقارنة بباقي املنافسني و

تطورا  ففي الواليات املتحدة األمريكية عرف التشريع البنكي املتعلق باملتطلبات الدنيا لرأس املال

أصـبح   ، ونتيجة هلذا التراجع،*املستمر ملستوى رأس مال البنوكووذلك نتيجة للتراجع الكبري  ملحوظا

 2.حقيقي محاية الودائع البنكية عبارة عن حتد تدعيم صالبة النظام البنكي األمريكي و

إفـالس  االت هو ما ساهم يف ختفيض ح إنشاء نظام االحتياطي الفدرايل، و 1914مت يف سنة 

 Federal Deposit Insurance) البنوك، ليتم بعدها إنشاء ما يعرف بالشركة الفدرالية لتأمني الودائع

Corporation)  وهو ما ساهم يف تقدمي ضمانات ألغلبية دائين البنوك  1933حيث كان ذلك سنة ؛

القوانني املتعلقة بكفاية  وأنه خالل هذه الفترة كانت التشريعات  شارة يف هذا الشأنجتدر اإل .األمريكية

خارج امليزانية، فمن بني املعايري اليت كانت  التزاماتهلكل بنك أو  س املال مستقلة عن مستوى املخاطررأ

  :مستعملة لقياس كفاية رأس مال البنوك نذكر ما يلي

 :  نسبة الودائع إىل رأس املال اململوك -

استعماال، حبيث جيب أن ال تتجاوز الودائع قيمة رأس املال أقدمها  يعترب هذا املعيار من أشهر املعايري و

ال تتجاوز الودائع قيمة رأس ، أما يف اململكة املتحدة فيجب أبعشر مرات يف الواليات املتحدة األمريكية

                                                           
1
 John Hull : Gestion des risques et institutions financières,  Pearson Education, Paris, 2007, P.150 

2
 Arnaud de Servigny, Yvan Zelenko : Le Risque de Crédit, Nouveau enjeu bancaire, Dumod, 2

eme 
édition, France, 

2003, P.175 
 من التزاماا %55كان مستوى األموال اخلاصة يف البنوك األمريكية يقدر بـ   1840 يف سنة *
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املال باثين عشر مرة، أما الودائع اليت تتسلمها املصارف فوق هذا احلد فيجـب إيـداعها يف البنـك    

   1.املركزي

  :يعرب عن هذه النسبة كما يلي و

  

  

  

وذلـك مـن    ،احملفظة اليت توظف فيها الودائع يؤخذ على هذا املعيار إمهاله جمموع موجودات البنك و

  . يف موجودات عالية املخاطر أو يف موجودات سائلة أو قليلة املخاطرتوظيفها خالل 

 :نسبة املوجودات إىل رأس املال اململوك -

املعيار السابق، وميتـاز   متيز اقد مت اعتماده نتيجة للعيوب اليت  املعيار من املعايري التقليدية، وهذا  يعترب

  :يتم التعبري عن هذا املعيار كما يلي هذا املعيار بكونه يربط رأس املال باملوجودات، و

  

  

     

 :نسبة املوجودات ذات املخاطرة إىل رأس املال اململوك - 

املعيار نظرا للعيوب اليت مت تسجيلها على املعيارين السابقني، حيث أنّ البنوك ختتلف مت اعتماد هذا 

يقصد باملوجودات ذات املخاطرة مجيع موجودات البنـك   االستثمارية، و يف سياساا االقراضية و

ذونـات اخلزينـة،   وصايف الودائع بني البنوك، أ لدى البنك املركزي، و ماعدا النقد يف الصندوق و

                                                           

102.أ��د ����ن، �ر�1 ��ق، ص 
1
  

 

�وك  100  ×رأس ا��ل ا�  

 ا�ودا�6

 

�وك  100 × رأس ا��ل ا�  

وع ا�و�ودات� 
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يتم التعبري عن هذا املعيار بالصـيغة   و. لحكومةلالقروض املمنوحة  السندات اليت تصدرها الدولة و

  :التالية

  

  

 

نظرا إلفالس عدة بنوك يف سنوات السبعينات، فقد مت العمل على ختفيض عدد هذه احلاالت؛ حيث 

ميثل ضمانا ألموال املودعني، هـذا  ذلك باعتباره  مت اعتبار رأس املال هو األساس يف هذه العملية و

  .وقد شكلت اتفاقية بازل األوىل آنذاك حتوال هاما فيما خيص التشريعات البنكية

 :إصدار إتفاقية بازل األوىل - 2

، فبموجـب هـذه   1992كما مت االنطالق يف تطبيقها سنة  1988إصدار اتفاقية بازل األوىل سنة  مت

من حجم أصوهلا املرجحة باملخاطر،  %8فإنّ البنوك ملزمة باالحتفاظ بنسبة رأس مال تقدر بـ  االتفاقية

  :يتم التعبري عن هذه النسبة بالعالقة التالية و،  Cookeوقد عرفت هذه النسبة بنسبة 

  

  

  

   

، ويف األصل هي ال ختص إال هذا النوع من االئتمانية دف هذه النسبة إىل ضمان تغطية كافية للمخاطر

بالنسـبة   %0املخاطر، حيث يتم ترجيح األصول بداللة املخاطرة بواسطة معامالت ترجيح تتراوح بني 

 

�وك  100  ×رأس ا��ل ا�  

 ا�و�ودات ذات ا��8طرة

  
 

رأس ا��ل ا(!�!�+ رأس ا��ل  

�/�"ر ا("ول وا$��زا�ت ا��ر��1 ر��� �9وزان 
 8% �دل %.��� رأس ا��ل ≥=  
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وسيتم  1.بالنسبة للحقوق على اخلواص ذات املخاطرة %100للحقوق على احلكومة عدمية املخاطرة إىل 

   .صيل لكيفية حساب هذه النسبة وفقا ملا تضمنته اتفاقية بازل األوىليف الفصل الثاين التطرق بالتف

 :1996تعديالت سنة  - 3

 قامت جلنة بازل للرقابة البنكية بإصدار جمموعة من االقتراحات ألجل حساب متطلبات  1995أفريل يف 

 على البنوكرأس املال املتعلقة مبخاطر السوق اليت تواجهها البنوك؛ حيث مت عرض هذه املقترحات 

    2.بغرض إبداء رأيها

اخلاصة باحتساب كفاية رأس املال ملواجهة خماطر السوق،  االتفاقية 1996وقد أصدرت جلنة بازل سنة 

من بني اإلضافات  و. ختص املخاطر االئتمانية فقط 1988األصلية الصادرة سنة  االتفاقيةبعد أن كانت 

للبنوك باستخدام أساليبها الداخلية اخلاصة لقيـاس خمـاطر   اليت جاءت ا هذه التعديالت هو السماح 

  .السوق

  3:قد أصبح معدل كفاية رأس املال بعد هذه التعديالت حيسب بالصيغة التالية و

  

  

  

  

  :من خالل ما سبق، ميكن تلخيص أهم املراحل اليت عرفها معيار كفاية رأس املال يف الشكل التايل

  

  

                                                           
1
 Joel Bessis :Gestion des risques et gestion actif-passif des banque, édition Dalloz, Paris, 1995, P.59 

2
 BRI : Vue d’ensemble de l’amendement à l’accord sur les fonds propres pour son extension aux risque de 

marché, Janvier 1996 , P.1 

���، �ر�1 ��ق، ص # �11.��د L �ن او#�س، ��ج �و
3
  

  
 

 إ���� رأس ا��ل 

 12.5 × ا + ���س ا��8طر ا�!و#��ّ  ا("ول  ر��� �9وزان �8طره

 8% �دل %.��� رأس ا��ل ≥=  
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  تطور نسبة كفاية رأس املال إىل غاية إصدار اتفاقية بازل األوىل :)2- 1( شكل رقم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 من إعداد الطالب :املصدر

 :اتفاقية بازل األوىلسلبيات  إجيابيات و - 4

مت تسجيل العديـد مـن اإلجيابيـات     1992منذ االنطالق يف تطبيق توصيات اتفاقية بازل األوىل سنة 

  .سنحاول فيما يلي التطرق هلا باختصار والسلبيات، و

  :إجيابيات اتفاقية بازل األوىل 4-1

  :األوىل نذكر ما يليمن بني اإلجيابيات اليت جاء ا التطبيق العملي التفاقية بازل 

الودائع /رأس املال اململوك= نسبة كفاية رأس املال  

وجوداتامل /رأس املال اململوك= نسبة كفاية رأس املال  

املوجودات ذات املخاطرة /رأس املال اململوك= نسبة كفاية رأس املال  

عناصر األصول وااللتزامات العرضية  /رأس املال اململوك= نسبة كفاية رأس املال

 مرجحة بأوزان خماطرها

األصول  مرجحة بأوزان خماطرها  /إمجايل رأس املال =نسبة كفاية رأس املال

 12.5 ×مقياس املخاطر السوقيةّ+
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سامهت هذه االتفاقية يف حتقيق العدالة يف جمال املنافسة بني البنوك على املستوى العاملي؛ حيث  - 

سامهت يف إزالة الفوارق اليت كانت سابقا من خالل تقدميها ملعيار موحد لقياس كفايـة رأس  

 مال البنوك؛

يف توظيفاا من خالل االجتـاه إىل  رشدا  سامهت هذه االتفاقية يف جعل البنوك أكثر حرصا و - 

املوازنة املستمرة بني حجم األصول  التوظيف يف أصول ذات أوزان أقل من حيث املخاطرة، و

استبداهلا  اخلطرة ورأس املال املقابل هلا، بل رمبا تضطر البنوك أيضا إىل تصفية أصوهلا اخلطرة و

رأس املال الستيفاء النسبة املطلوبـة  اصر نبأصول أقل خماطرة إذا واجهت صعوبات يف زيادة ع

    1ملعيار كفاية رأس املال؛

سامهت اتفاقية بازل األوىل من خالل معيار كفاية رأس املال يف تقدمي معيار يسمح باملقارنة بني  - 

 .  البنوك، كما يسمح هذا املعيار باملقارنة بني النظام البنكي من بلد آلخر

  .العيوب من السلبيات و ية بازل األوىل إال أا مل ختلاتفاقرغم اإلجيابيات اليت جاءت ا 

   :سلبيات إتفاقية بازل األوىل 4-2

  :النقائص اليت مت تسجيلها على اتفاقية بازل األوىل نذكر ما يلي من ابرز السلبيات و

مستوى رغم أنّ إتفاقية بازل األوىل كانت مبثابة االنطالقة لقيام البنوك برفع رؤوس أمواهلا إىل  - 

حتديدها الـذي تضـمنته تلـك     يتناسب مع املخاطر اليت تواجهها، غري أن تعريف املخاطر و

  اإلتفاقية متيز بالتبسيط الشديد؛  

 ؛%8يف حتديد نسبة  إقتصادية" Fondement" غياب أساس أو قاعدة  - 

  عدم التقييم اجليد للمخاطر، حيث مت تقسيمها ألربعة فئات من املخاطر؛  - 

وبـاقي   *OECDغري املنطقي لدول العامل، حيث مت تقسيمها إىل جمموعتني، جمموعة  التقسيم - 

 دول العامل؛

   2؛االستحقاق جالعدم تقسيم القروض حسب آ -

                                                           

63. �ر�1 ��ق،ص: ��راف 	��زة، 
1
  

�� ا����ون ا3$���دي وا��#��� * Mظ#�  
2
 Arnaud de Servigny, Yvan Zelenko ,  OP. CIT, P .179 
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 عدم األخذ بعني االعتبار األثر اإلجيايب لعملية التنويع يف تقليل املخاطر؛ - 

كما أمهلت هـذه   1996عدم أخذ بعني االعتبار خماطر السوق إىل غاية إجراء التعديالت سنة  - 

  . االتفاقية املخاطر التشغيلية
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  اتفاقية بازل الثانية ومقترحات بازل الثالثة: املبحث الثالث

مقترحات اتفاقية سيتم يف هذا املبحث التطرق ألسباب إصدار اتفاقية بازل الثانية ومضموا، وكذلك 

  :بازل الثالثة وتأثرياا املتوقعة وذلك من خالل املطلبني التاليني

  ؛إتفاقية بازل الثانية: املطلب األول - 

  .البنوكاتفاقية بازل الثالثة وتأثرياا املتوقعة على : املطلب الثاين - 

  إتفاقية بازل الثانية: املطلب األول

تعترب إتفاقية بازل الثانية نتيجة لسلسلة طويلة من االقتراحات واالستشارات من السلطات الوصية للدول 

مت نشره  1988سنة  ا مت إصدارهملراجعة إتفاقية بازل األوىل اليت األعضاء واملنشآت البنكية، فأول اقتراح

من طرف بنك التسويات الدولية وذلك استجابة إىل طلب السلطات احمللية لعديد الـدول   1999سنة 

وقد كانت هذه االقتراحات  2003وأفريل  2001األعضاء، كما مت تقدمي اقتراحات أخرى يف جانفي 

؛ حيث سامهت هذه *مرفوقة بسلسلة تضمنت ثالث دراسات قامت ا مؤسسات بنكية حول وضعيتها

  تقدمي العديد من التحسينات للتوصيات األولية، وقد متت املوافقة االستشارات بوالدراسات 

    1.من قبل سلطات الدول األعضاء قبل نشرها 2اتفاقية بازل على 

  :أسباب إصدار إتفاقية بازل الثانية- 1

  :قامت جلنة بازل بإصدار إتفاقية بازل الثانية نتيجة موعة من الظروف واألسباب نذكر منها

لدى حتديد أوزان املخاطر اختالف درجة التصنيف بني  1988عدم مراعاة مقررات بازل لسنة  - 

 2مدين وآخر؛

                                                           

 Quantitative impact study: وذ�ك اC���را ������ ��;#���ز��  QIS1,QIS2,QIS3: ���ت ھذه ا�درا�ت ا�����ت ا������ *
1
 Bruno Colmant, Vincent Delfosse, Jean-Philippe Peters, Bruno Rauis : Les accords de Bale 2 pour le secteur 

bancaire, Larcier, Bruxelles, 2OO5, P∙30-31  
2
��ر ا�Cط�ب، �ر�1 ��ق، ص  .48-49  
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أو مـن غريهـا     OECDمن غري املناسب االستمرار يف التفرقة بني الدول على أساس كوا  - 

NON-OECD  ،موعة األخرية تتمتع جبدارة ائتمانية عاليةوذلك ألنّ جمموعة من الدول يف ا

بينما تتسم اقتصاديات البعض اآلخر منها بتقلبات ذات مستويات مرتفعة، مما يتطلب اختالف 

 1؛أوزان املخاطر من دولة ألخرى 

 ؛العمل على حتسني األساليب املتبعة من قبل البنوك لقياس وإدارة املخاطر - 

توفري أدوات للسيطرة على املخاطر االئتمانية، مثل توافر عقود املشتقات املالية مع التحسـن يف   - 

أساليب توفري الضمانات العينية،األمر الذي استدعى حبث مدى إمكانية استبعاد أثر اسـتخدام  

حلساب  هذه األدوات، أو توافر الضمانات املشار إليها، على قدر التزامات املدين املتخذ أساسا

معيار كفاية رأس املال، حيث يقتصر النظام السابق على استبعاد الضمانات النقدية وضمانات 

 احلكومة املركزية ؛

 :ظهور خماطر جديدة مثل - 

خماطر تقلب أسعار الفائدة بالنسبة لألصول وااللتزامات والعمليات خـارج امليزانيـة    •

 األجل؛بغرض االستثمار طويل 

 .التشغيل خماطر أخرى مثل خماطر •

  :أهداف إصدار اتفاقية بازل الثانية- 2

  : قامت جلنة بازل بإصدار اتفاقية بازل الثانية لتحقيق مجلة من األهداف نذكر منها ما يلي

 من معدالت األمان وسالمة ومتانة النظام املايل العاملي؛  الرفع  - 

اختبار جديدة أكثر مالئمة وإجياد مناذج  -مل تكن مدرجة من قبل–إدراج العديد من املخاطر   - 

 2للتطبيق يف البنوك على كافة مستوياا؛

يعترب اهلدف الرئيسي التفاقية بازل الثانية هو تدعيم صالبة النظام البنكي الدويل وذلـك مـن    - 

خالل ضمان أنّ قياس متطلبات رأس املال ال متثل مصدرا لعدم التوازن يف املنافسة بني البنـوك  

                                                           
1
  120.أ��د ����ن، �ر�1 ��ق، ص 

2
��ر ا�Cط�ب، �ر�1 ��ق، ص  .50 
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ما يعترب كذلك من أهم مزايا اتفاقية بازل الثانية أا تشجع على إدارة املخاطر العاملية الكبرية، ك

 1.من خالل متطلبات رأس املال احلساسة للمخاطر اليت تواجهها

 2دف هذه االتفاقية إىل إنشاء طريقة أكثر مشولية يف معاجلة املخاطر؛ - 

من خالل احترام احلدود الدنيا ملتطلبـات   جتدر اإلشارة إىل أنّ سالمة وصالبة النظام البنكي ال تتحقق

  .رأس املال فقط، وهلذا فقد ركزت جلنة بازل يف اتفاقيتها هذه على ثالثة دعامات متكاملة فيما بينها

  :مضمون اتفاقية بازل الثانية - 3

بازل األوىل الصادرة  باتفاقيةعند إصدار إتفاقية بازل الثانية متت احملافظة على العديد من العناصر اخلاصة 

على األقل، وكذلك األمر بالنسبة لتعديالت  %8 ـكإلزامية التقيد مبؤشر املالءة واملقدر ب 1988سنة 

واملتعلقة بقياس خماطر السوق، أما فيما خيص اإلضافات اليت جاءت ا االتفاقية الثانية للجنـة   1996

    3:بازل فتتمثل يف

 باملخاطر التشغيلية؛إدخال متطلبات رأس مال متعلقة  - 

 إمكانية استعمال مناذج داخلية لقياس خماطر القروض؛ - 

 إدخال دعامة ثانية حتدد وتعرف املبادئ األساسية للرقابة االحترازية؛  - 

  .عامة ثالثة تتمثل يف انضباط السوقإدخال د - 

  :تكاملة، والشكل التايل يوضح ذلكتتشكل إتفاقية بازل الثانية من ثالثة دعامات م 

  

  

  

  

                                                           
1
 Bruno Colmant, Vincent Delfosse, Jean-Philippe Peters, Bruno Rauis , OP. CIT,P.31   

2
 BRI : Vue l’ensemble du nouvel accord de bale sur les fonds propres, Janvier 2001, P.5 

3
 Bruno Colmant, Vincent Delfosse, Jean-Philippe Peters, Bruno Rauis , OP. CIT, P.31   
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  مضمون اتفاقية بازل الثانية): 3-1(شكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

Source: Hennie Van Greuning, Sonja Brajovic Bratanovic: Analyzing Banking 
Risk, Third Edition, The international Bank for  Reconstruction and 
Development, Washington, 2009, P.125 

  

  كفاية رأس املال: الدعامة األوىل1- 3

دف الدعامة األوىل إىل ضمان أنّ عملية حتديد وقياس متطلبات رأس مال البنوك متثل صورة صـادقة  

  .للمخاطر اليت تواجهها

االئتمانية وذلك بإدماج تقنيات ختفيض املخاطر، يف حني عدلت النسبة اجلديدة مبادئ حساب املخاطر 

واجهة بقيت هي نفسها فيما خيص قياس املخاطر السوقية، كما أضافت متطلبات جديدة من رأس املال مل

  . ملخاطر التشغيليةا

  1 :وقد مت التعبري عن نسبة كفاية رأس املال حسب اتفاقية بازل الثانية بالصيغة التالية

                                                           
1
 Dov Ogin : Comptabilité et Audit Bancaires , Dunod, 2

eme 
Edition, Pris, 2008 , P.410  

 خماطر القروض

 خماطر السوق

 خماطر تشغيلية

  

  فحص كفاية رأس املال

 تقييم املراقبني للبنك

 
زيادة اإلفصاح نتيجة لإلجيابيات 

 اليت يقدمها التقييم الداخلي

 املتطلبات الدنيا لرأس املال

Minimum Capital 

Requirements 

 عمليات الرقابة اإلحترازية

Supervisory Review 

Process  

 إنضباط السوق

Market Discipline 

   2هيكلة بازل 

 الدعامات الثالثة
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  :أنّ حيث

 اليت تتوافق مع األصول املرجحة؛ املخاطر:خماطر االئتمان - 

  12.5 ×تتمثل يف رأس املال املوجه لتغطية هذا النوع من املخاطر  :املخاطر السوقية - 

  12.5 ×تتمثل يف رأس املال املوجه لتغطية هذا النوع من املخاطر  :املخاطر التشغيلية - 

 عمليات الرقابة االحترازية: الدعامة الثانية 3-2

تتناول الدعامة الثانية التفاقية بازل الثانية املتعلقة بعمليات الرقابة االحترازية جمموعة مـن التوصـيات   

واخلاصة بإدارة املخاطر والشفافية يف الطرق املستخدمة؛ حيث تكتسي عمليات الرقابة االحترازية أمهية 

فقط إىل التأكد أنّ البنوك متتلك رأس املال الكايف لتغطية إمجايل املخـاطر الـيت    بالغة، فهي ال دف

تواجهها عند مزاولة نشاطاا، بل دف كذلك إىل احلث على استعمال أحسن الطرق فيمـا خيـص   

  .الرقابة االحترازية وإدارة املخاطر

اليت تؤكد حاجة البنوك لتقييم كفايـة  على جمموعة من املبادئ  2وتعتمد الدعامة الثانية التفاقية بازل 

رأس املال وفقا حلجم املخاطر اليت تواجهها، ويتطلب هذا النظام إملام كل من جملـس اإلدارة واإلدارة  

   أنظمـة تقييم شامل للمخاطر، ومراجعـة  ني لكفاية رأس املال، العليا بالبنك بدرجة املخاطر، تقييم مت

  .الداخلية الرقابة

  
 

 

 8% ≤ 

�   رأس ا��ل ا�/ظ�

  + ا��8طر ا�!و#��+ ا��8طر ا���=���� �8طر ا$���ن

�دل %.��� رأس ا��ل=  
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لرقابة الداخلية يف تقييم الكيفية واإلجراءات الداخلية اليت يقيم ا البنك احتياجاته مـن  ا أمهيةوتتمثل  

وبالتايل فإنّ الرقابة الداخلية بالبنوك ستكون خاضـعة   ناء على تقييم مفصل للمخاطر لديه،رأس املال، ب

 1.لرقابة وتدخل السلطات الرقابية حينما تقتضي احلاجة

  :لعمليات الرقابة االحترازيةاملبادئ األساسية  1- 3-2

قامت جلنة بازل من خالل اتفاقيتها الثانية بتحديد أربعة مبادئ أساسية للرقابة االحترازية؛ حيث متثـل  

  :هذه املبادئ األربعة اخلطوط العريضة للرقابة االحترازية الفعالة، والشكل التايل يبني هذه املبادئ

  حترازية مبادئ عملية الرقابة اال: )4-1(شكل رقم

  

  

  

    

    

  

  

 

          Source: Hennie Van Greuning, Sonja Brajovic Bratanovic: Analyzing Banking 
Risk, Third Edition, The international Bank for Reconstruction and 
Development, Washington, 2009, P.144 

 

  جيب على البنوك أن حتتفظ مبقدار كاف من رأس املال باملقارنة مع املخاطر اليت تواجههـا : 1مبدأ

  .باإلضافة إىل استراتيجيه تسمح بالتحكم يف مستوى رأس ماهلا

                                                           
1
  203.أ��د ����ن ���د ���، �ر�1 ��ق، ص  

����ا�ر#���  ��دئ 
 ا$��راز��

  1مبدأ

جيب على البنوك أن حتتفظ مبقـدار  

كاف من رأس املال باملقارنـة مـع   

 املخاطر اليت تواجهها

  2مبدأ

 جيب على السلطات الرقابية أن تقوم

باختبار وتقيـيم اإلسـتراتيجيات   

واإلجراءات املتبعة من طرف البنوك 

 يف تقييمها لكفاية أمواهلا اخلاصة

  

  3مبدأ

أن تفرض بإمكان السلطات الرقابية 

حتفـاظ  على البنوك أن تلتـزم باال 

مبقدار أكرب من أمواهلا اخلاصة عـن  

 النسبة املعمول ا
  

4�دأ  
أن جيب على السلطات الرقابيـة  

ل بقوة وسـرعة حـىت ال   تتدخ

ل اخلاصة احملتفظ ا تكون األموا

 أقل من احلد األدىن املطلوب
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على أن تثبت أنّ أمواهلا اخلاصة تتناسب مع املخاطر اإلمجالية اليت جيب على البنوك أن تكون قادرة 

 بازل بتحديد مخسة خصائص أساسية لتحقيق الرقابة الصارمة  جلنة ألجل حتقيق ذلك قامت تواجهها، و

(rigoureux) 1:هي و  

 ؛املديرية العامة الرقابة من خالل جملس اإلدارة و - 

 التقييم السليم لألموال اخلاصة؛ - 

 تقييم كفاية األموال اخلاصة؛ - 

 التبليغ؛ الرقابة و - 

  .التحليل من خالل الرقابة الداخلية - 

اإلجراءات املتبعة من  تقييم اإلستراتيجيات و باختبار و جيب على السلطات الرقابية أن تقوم :2مبدأ

  .طرف البنوك يف تقييمها لكفاية أمواهلا اخلاصة

السلطات الرقابية القيام بعمليات مراقبة على جودة إدارة املخاطر تطلب جلنة بازل حسب هذا املبدأ من 

ذلك من خالل القيام بعمليات رقابية ميدانية على مستوى البنوك، القيـام   الرقابة الداخلية للبنوك، و و

أعمـال مـدققي    اختبـار كـذلك   تشخيص استنادا إىل الوثائق، إجراء مقابالت و بعمليات حتليل و

   2.تشارين اخلارجينياملس احلسابات و

  :ألجل حتقيق ذلك البد من القيام بـ و

 إختبار مدى مشولية تقييم املخاطر؛ - 

 تقييم مدى كفاية رأس املال؛ - 

 تقييم تنظيم عمليات الرقابة؛ - 

 الرقابة على احترام املعايري الدنيا لرأس املال واحملددة يف الدعامة األوىل؛ - 

  .تدخل السلطات الرقابية - 

مبقدار أكرب من أمواهلا  باالحتفاظبإمكان السلطات الرقابية أن تفرض على البنوك أن تلتزم  :3مبدأ

  اخلاصة عن النسبة املعمول ا
                                                           

1
 BRI , 2001 , OP. CIT,P.140  

2
 Bruno Colmant, Vincent Delfosse, Jean-Philippe Peters, Bruno Rauis , OP. CIT, P.191 
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للسلطات الرقابية بالتأكد  التفاقية بازل املتطلبات الدنيا لرأس املال اليت جاءت ا الدعامة األوىلتسمح 

  .من أنّ البنك ميتلك رأس مال كاف حىت يستجيب للمعايري الدنيا للسالمة

ت جلنة بازل بتقدمي نصائح وتوصيات للسلطات الرقابية من أجل تشجيع البنوك على االحتفاظ كما قام

  :ك لعدة أسباب نذكر منهابنسبة أعلى من أمواهلا اخلاصة مقارنة بالنسبة احملددة يف الدعامة األوىل وذل

 احلصول على تنقيط عايل من وكاالت التصنيف؛ - 

إذا كان البنك حيتفظ بنسبة تقارب النسبة احملددة، فإنّ أي تقلبات أو اضطرابات يف السوق قد  - 

 .تؤثر عليه سلبيا، وبالتايل كلما كانت النسبة مرتفعة كلما كان ذلك جيد بالنسبة للبنك

 

اخلاصة احملـتفظ   األموالأن تتدخل بقوة وسرعة حىت ال تكون ت الرقابية جيب على السلطا :4ميدأ

 ا أقل من احلد األدىن املطلوب

يف حالة ما إذا سجلت السلطات الرقابية حالة عدم احترام للمعايري من طرف أحد البنوك، فإنه بإمكاا 

  :القيام بعدة إجراءات منها

 األرباح؛منع البنك من القيام بعملية توزيع  - 

إجبار وإلزام البنك على القيام بإتباع برنامج يسمح ويهدف للوصول إىل مستوى معـني مـن    - 

 .األموال اخلاصة

، للقيام ذه املهام) بيةكجهة رقا(يتطلب تطبيق هذه املبادئ تدريب كوادر متميزة بالبنك املركزي 

تنفيذ مثل هذه املقترحات يتطلب إجراء حوار بني املسؤولني باجلهات الرقابية واملسؤولني  أنّخاصة 

وجتدر اإلشارة إىل أن أي إطار لكفاية رأس املال لن يتمكن من مواكبة التغريات . بالبنوك العاملة

من الفرص  ستفادةلالما تسعى هذه األنظمة عنداملتالحقة يف املخاطر اليت تواجه األنظمة االبنكية، خاصة 

املتاحة للدخول يف مشروعات جديدة ، مما يزيد من األمهية اليت جيب أن تعريها اجلهات الرقابية هلذه 

   1.الدعامة

  

                                                           
1
  254.����ن ���د ���، �ر�1 ��ق، صأ��د   
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  انضباط السوق  :الدعامة الثالثة 3-3

تعمل هذه الدعامة على تشجيع سالمة البنوك وكفاءا من خالل التأكيد على تعزيز الشفافية وكذلك 

مزيد من املعلومات للمشاركني يف السوق؛ حيث تساهم هذه املعلومات يف إمكانية تقييمهم اجليد إتاحة 

  1.ملدى كفاية رأس مال البنك

من وفعال للمحافظة على آالبنوك على ممارسة أعماهلا بشكل إنّ انضباط السوق يعين العمل على حتفيز 

أي خسائر حمتملة مسبقا جراء تعرضها للمخـاطر،  قواعد رأمسالية قوية لتعزيز إمكانياا على مواجهة 

  :ويهدف انضباط السوق إىل

 تقوية أمان وسالمة القطاع البنكي؛ - 

إلزام البنوك بالقيام باإلفصاح الالزم الذي يتيح للمشاركني يف السوق إمكانية تقييم رأس مـال   - 

 .هذه البنوك

على مـا  " نصف سنوي على أقل تقدير"هذا وتنص هذه الدعامة على أن يتم اإلفصاح بشكل دوري 

  2:يلي

 تركيبة رأس املال؛  - 

 ؛"، خماطر السوق، خماطر التشغيلاإلقراضخماطر "املخاطر وتقييمها  - 

، خمصصات الديون املشكوك يف حتصيلها، القطاعـات  االستحقاقتفاصيل القروض من مواعيد  - 

 احلاصلة على القروض؛

 االئتمان وتعاريفها؛اهليكل التنظيمي لوظائف إدارة خماطر  - 

 احتساب احتمالية التخلف عن الدفع لكل شرحية مصنفة؛ - 

 أساليب تقليل املخاطر وأساليب معاجلة الضمانات؛   - 

إستراتيجية البنك يف التعامل مع املخاطر وكذا أنظمته الداخلية لتقدير حجم رأس املال  - 

 .لبنك وأدائه العاماملطلوب، وكذلك التفاصيل الكمية والنوعية عن املركز املايل ل

                                                           

8.،دت، ص- �1 ا;��رة ����� ا��زا'ر -� ررات ��زل وأھ����� 	� � ��ل ا���Cطر ا��#+��: �ودي ��د ا� �در، ��و�� ��دوب  
1
  

200.أ��د ����ن ���د ���، �ر�1 ��ق، ص 
2
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بازل الثانية جيب أن يتماشـى مـع    التفاقيةوجتدر اإلشارة إىل أنّ إطار اإلفصاح حسب الدعامة الثالثة 

فصاحات ال جيب أن تتعارض مع معـايري اإلفصـاح   ة اخلاصة بكل بلد، أي أنّ هذه اإلاملعايري احملاسبي

قابية اختـاذ إجـراءات   ا، كما ميكن للجهات الر يتعني على البنك االلتزام احملاسيب األكثر مشوال واليت

زام البنوك باحترام متطلبات اإلفصاح كأن يتم مثال إلزام البنوك العاملة بنشر املعلومـات يف  قانونية إلل

  .تقارير تكون متاحة للعامة

  :أهم اخلصائص املميزة التفاقية بازل الثانية -4

متيزت اتفاقية بازل الثانية بعدة خصائص مقارنة باتفاقية بازل األوىل، ومن أهم هذه اخلصائص نذكر   

  :مايلي

  :تكامل النظرة إىل املخاطر 4-1

على الرغم من أنّ صدور اتفاقية بازل األوىل مثل قفزة نوعية يف إدارة املخاطر لدى البنوك، وأنّ هـذه  

ولة التطبيق، غري أا أظهرت حمدوديتها يف ضوء التجربة العملية، ومن االتفاقية قد متيزت بالبساطة وسه

 االئتمانهذا املنطلق جاءت إتفاقية بازل الثانية؛ حيث أعطت نظرة أوسع للمخاطر تتجاوز جمرد خماطر 

   .    إىل إدخال مظاهر أخرى للمخاطر بصفة عامة، وخماطر التشغيل بصفة خاصة

  :ية أكربتقدير السوق بدرجة حساس 4-2

بازل  اتفاقيةعلى تقدير املخاطر يف ) األقرب إىل التقدير اإلداري أو التنظيمي ( غلب التقدير التحكمى 

التعاون االقتصادي هي قروض خاليـة مـن املخـاطر،     منظمةىل فالقروض املمنوحة لدول وبنوك األو

تقدير  ميكانيكية حسابية بعيدا عن، أي أنّ عملية تقدير املخاطر أشبه بعملية %8وماعداها خيضع لنسبة 

  .السوق هلذه املخاطر

أما بالنسبة التفاقية بازل الثانية فقد أوجدت مزيدا من االحتكام لتقدير السوق هلذه املخاطر، فـالفكرة  

األساسية ملفهوم املخاطر وفقا لالتفاقية الثانية هو أا أصبحت أكثر حساسية لتقديرات السوق؛ حيث 
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الل تعامله املستمر يف السوق أقدر على حتديد هذه املخاطر وذلك باملقارنـة بالتقـدير   ك من خأنّ البن

    1.اجلزايف لالتفاقية السابقة

 : إلغاء التمييز بني الدول مع زيادة املرونة يف التطبيق 4-3

لقد استندت إتفاقية بازل الثانية بدرجة أكرب إىل تقدير السوق للمخاطر، وبالتايل فقد مت إلغاء التمييز بني 

األوىل وهذا باعتبار أنّ املخاطر تواجه مجيع الدول والبنوك بصفة عامـة،   االتفاقيةالدول الذي كان يف 

  .  كما أنّ ظروف السوق وحدها كفيلة بتقدير هذه املخاطر

  :ابيات وسلبيات إتفاقية بازلإجي -5

لقد تضمنت اتفاقية بازل الثانية جمموعة من اإلجيابيات والسلبيات، من بني هذه اإلجيابيات والسـلبيات  

   2:نذكر ما يلي

   :جيابياتاإل 5-1

 ؛بنوكحتسني وتطوير سياسات وممارسات إدارة املخاطر لدى ال - 

 ؛حتسني وتطوير سياسات وممارسات إدارة رأس املال  - 

 ؛يالبنك، وتطوير أدوات مالية جديدة يف العمل بنكيتعزيز ركائز االستقرار ال - 

 ؛تطوير أسلوب حساب معدل كفاية رأس املال  - 

 ؛على كافة مستوياا البنكيةللتطبيق يف املؤسسات  مالئمةإجياد مناذج اختبار جديدة أكثر  - 

 ة؛تقليل املخاطر االئتماني - 

لنظم املالية من خالل تطبيق املراقبـة الذاتيـة الداخليـة يف    حتسني درجات األمان والدقة يف ا  - 

 .البنكيةاملؤسسات 

  

 

                                                           

258-257أ��د ����ن ���د ���، �ر�1 ��ق، ص
1
  
 

2 http://albaitalkuwaiti.wordpress.com ر����	 
��� ،272012/07/   
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  :سلبياتال 5-2

عقبات يف استقطاب مصادر التمويل الدولية  البنوك واجهتوفقا للمعايري اليت وضعتها االتفاقية،  - 

 ؛بسبب التصنيفات االئتمانية املتدنية لبعض تلك املؤسسات

ومعدالت كفاية رأس املـال بسـبب    أس ماهلالتدعيم مستويات ر البنوكعلى  فرض ضغوط - 

 ؛املخاطر اجلديدة السيما خماطر التشغيل

مواجهة الضغوط من أجل تطوير سياسات وممارسات إدارة املخاطر املالية واالنتقال تدرجييا من  - 

 ؛أسلوب التقييم االئتماين اخلارجي إىل أسلوب التقييم االئتمان الداخلي

 .ايري االتفاقية مبا يتوافق لتطلعات الدول الصناعية العشرمع احنياز - 

 

  اتفاقية بازل الثالثة وتأثرياا املتوقعة على البنوك: الثاين املطلب

نظرا للعيوب اليت تضمنتها اتفاقية بازل الثانية، وكذا عدم قدرة البنوك على الصمود يف وجـه األزمـة   

 يف إصدار اتفاقية بازل الثالثة، وبالرغم من تسمية هذه االتفاقية باتفاقية بازل املالية العاملية، فقد مت التفكري

اتفاقية بازل الثانية، ولكنها أدخلت تعديالت على مكونـات نسـبة رأس املـال    الثالثة إال أا مل تلغ 

  .وأضافت بعض املعايري اخلاصة بالسيولة

ترازية اليت جاءت ا اتفاقية بازل الثالثـة بصـفة   من املفترض أن يتم االنطالق يف تطبيق القواعد االح

، حيث تتطلب هذه االتفاقية تدعيما ملتطلبات رأس املـال النظـامي   2013تدرجيية انطالقا من سنة 

هذا وقد مت إصدار النصوص  1.باإلضافة إىل إدخال قيود جديدة يف جمال تقييم خماطر السيولة وأثر الرافعة

  2010.2ديسمرب  16ية بازل الثالثة من طرف جلنة بازل يف النهائية اليت تضمنت اتفاق

  

  

                                                           
1
 www.revue-banque.fr  

2
 Yani Elmalm, Mathilde smoming, Paul Emile Dutillay: Bale III, Décryptage, Impacts et Limites des nouvelles 

exigences règlementaires, Aurexia Conseil, Juillet 2011, P.2     
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  :مضمون اتفاقية بازل الثالثة-1 

لقد تضمنت إتفاقية بازل الثالثة حمورين أساسيني؛ حيث مت التركيز يف احملور األول على تدعيم رأس مال 

عامليـة إلدارة خمـاطر   البنوك وذلك دف الرفع من مستوى مالءا، أما احملور الثاين فقد وضع معايري 

  :السيولة يف البنوك، والشكل التايل يوضح مضمون هذه االتفاقية

  العناصر األساسية التفاقية بازل الثالثة): 5-1(شكل رقم 

  

  

    

   

   

   

   

    

  

      

  الطالب استنادا للوثيقة الرمسية املتضمنة التفاقية بازل الثالثةمن إعداد : املصدر

  :تدعيم مالءة البنوك 1- 1

دف الرفع من مالءة البنوك وقدرا على مواجهة املخاطر املختلفة، ركزت إتفاقية بازل الثالثة علـى  

  :النقاط التالية

  �د��م ا�!�و�� �� ا��/وك

/!�� ا�!�و�� �� 
 ا�دى ا��"�ر

/!�� ا�!�و�� �� 
 ا�دى ا�طو�ل

�����  أدوات ا�
 ة

    III ��زلا�)�$�� 

  �د��م ?ءة ا��/وك

��!�ن �ودة ا(وال 
 ا��8"�

ز��دة #�� ا(وال 
  ا��8"�

  ز��دة �=ط�� ا��8طر
  ة 

 إد�8ل /!�� ا�را���

 ��ا��8طر ا�/ظ�
 وا$ر���ط ��ن ا��/وك 



 

38 

  ا��#ظ�م ا��#+� ��� ا���وى ا�دو���طور : ا�)�ل ا8ول

  :  حتسني جودة األموال اخلاصة 1-1-1

، 1أموال خاصة ذات جودة عالية وذلك بالنظر إىل املخاطر الـيت تواجههـا  من املهم أن متتلك البنوك 

 .الثالثة  يف الفصل الثاين بالتفصيل لتركيبة األموال اخلاصة اليت جاءت ا إتفاقية بازلالتطرق وسيتم 

  :زيادة قيمة األموال اخلاصة 2- 1-1

إنّ عملية حتسني جودة األموال اخلاصة تعترب غري كافية، فالقطاع البنكي حباجة إىل مضاعفة األمـوال   

من املتطلبات الدنيا ملواجهة  % 4.5اخلاصة؛ حيث قامت هذه االتفاقية برفع قيمة األموال اخلاصة إىل 

 ثانية؛ حيث كانت تقدر بــ  املخاطر، وذلك أكرب من النسبة اليت كانت حمددة سابقا يف إتفاقية بازل ال

 %4بعدما كانت تقـدر بــ    %6سيتم رفعها إىل  T1كما أنّ النسبة الدنيا لألموال اخلاصة . 2%

  2.حسب إتفاقية بازل الثانية

  :زيادة تغطية املخاطر 3- 1-1

ضرورة تعزيز وزيادة  )2008أزمة ( من الدروس األساسية اليت مت استخالصها من األزمة املالية العاملية

املخاطر على االلتزامات داخـل   تغطية املخاطر باألموال اخلاصة، فعدم القدرة على األخذ بعني االعتبار

امليزانية وااللتزامات خارج امليزانية، باإلضافة إىل العمليات املتعلقة باملشتقات كانت سببا أساسيا لعـدم  

   3.االستقرار أثناء األزمة

  :سبة الرافعةإدخال ن 4- 1-1

حيث ،  (Ratio de Levier) من بني اإلضافات اليت جاءت ا اتفاقية بازل الثالثة إدخال نسبة الرافعة

   .للمتطلبات الدنيا لرأس املال تعترب هذه النسبة مبثابة تكملة

                                                           
1
 BRI : Bale III : Dispositif réglementaire mondial visant à renforcer la résilience  des établissements et systèmes 

bancaires, Décembre 2010 (Document révisé en juin 2011), P.2 
2
 Jaime Caruana : Bale III : Vers un système financier plus sur, 3

eme 
Conférence bancaire internationale, Madrid, 

15 Septembre  2010, P.3   
3
 BRI : Bale III : Dispositif réglementaire mondial visant à renforcer la résilience  des établissements et systèmes 

bancaires, OP. CIT, P.3 
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  :رافعة دفالنسبة باستحداث جلنة بازل وقد قامت 

 الرافعة يف القطاع البنكي؛احلد من أثر  - 

وضع حاجز إضايف ضد خطر اخلطأ يف التقدير، وذلك بتكملة عملية تقدير وقيـاس املخـاطر    - 

 .شفافة ومستقلة عن املخاطر قياس بطريقة

  املخاطر النظامية واالرتباط بني البنوك  1-1-5

يساهم يف انتقـال   importance systémiqueاالرتباط القوي بني البنوك ذات األمهية النظامية    إنّ

على مستوى النظام املايل واالقتصادي، لذا جيب أن يكون للمؤسسات ذات األمهية  واألزمات الصدمات

   1.النظامية القدرة على حتمل اخلسائر اليت تفوق احلدود الدنيا

ن أجل تقييم األمهية نظرا ملا سبق فإنّ جلنة بازل تعمل على تقدمي طريقة تستند إىل معايري كمية ونوعية م

النظامية للبنوك واملؤسسات املالية على املستوى العاملي وذلك دف إدراج متطلبات إضافية من األموال 

  .جيب عليها أن تلتزم ا اخلاصة

  :تدعيم السيولة يف البنوك 1-2 

فالبد على البنـوك أن  إنّ توفر البنوك التجارية على نسبة مرتفعة من األموال اخلاصة يعترب غري كاف،  

سيولة كافية متكنها من مواجهة احلاالت الطارئة، وعليه فقد ركزت اتفاقية بازل الثالثـة علـى    متتلك

  .السيولة وذلك من خالل إدخال نسبة السيولة يف املدى القصري ونسبة السيولة يف املدى الطويل

  :نسبة السيولة يف املدى القصري 1-2-1

املدى القصري إىل مساعدة البنوك على مواجهة الصعوبات املتوقعة فيما خيـص  دف نسبة السيولة يف 

حيث تفرض هذه النسبة على البنوك االحتفاظ باألصول السـائلة ذات   2يوم، 30السيولة خالل مدة 

  .اجلودة العالية وذلك ألجل مواجهة أي سيناريو غري متوقع خالل هذه املدة

  
                                                           

1
 BRI, décembre 2010 (document révisé juin 2011), OP. CIT, P.8 

2
 BRI, décembre 2010 (document révisé juin 2011), OP. CIT, P.1O 
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   1:يليويتم التعبري عن هذه النسبة كما 

  

  

  

  :نسبة السيولة يف املدى الطويل1-2-2

 تتطلب نسبة السيولة يف املدى الطويل امتالك حد أدىن من املورد الدائمة، ويتم التعبري عن هذه النسـبة كمـا  

  2:يلي

  

  

  

 

  :(Monitoring Tools) أدوات املتابعة 1-2-3

وكذا  تابعة موجهة لتسهيل عملية اكتشاف اإلختالالتاملأدوات أدخلت اتفاقية بازل الثالثة جمموعة من 

  :، من بني هذه املؤشرات تقييم خماطر السيولة

بتحديد مصادر التمويل ذات األمهية اليت يعتمد عليهـا البنـك،    يسمح هذا املؤشر :تركيز التمويل -

هلذا جيب على ، ةفهذه املصادر قد تسبب أزمة سيولة للبنك يف حالة قيام أصحاا بعمليات سحب كبري

 .البنوك القيام بعمليات التنويع يف مصادرها

يسمح هذا املؤشر باكتشاف وجود اختالالت بني التـدفقات  : م توافق االستحقاقات التعاقديةعد -

النقدية اليت سيتم حتصيلها والتدفقات النقدية اليت سيتم دفعها نتيجة للعمليات املختلفة اليت يقـوم ـا   
                                                           

1
 Yani Elmalm, Mathilde smoming, Paul Emile Dutillay,  OP. CIT, P.9 

2
 Yani Elmalm, Mathilde smoming, Paul Emile Dutillay,  OP. CIT, P.9 

 

 قيمة األصول السائلة ذات اجلودة العالية 

  يوم30خمرجات اخلزينة خالل مدة 
  ≤100   %  

 

 املوارد الدائمة لسنة واحدة 

 حاجات التمويل لسنة واحدة           
  ≤100 %  
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اليت  املبالغ اليت ستدفع أكرب من حالة عدم توافق االستحقاقات التعاقدية، وذلك بأن تكونالبنك، ففي 

    .سيتم حتصيلها فإنّ ذلك سيؤدي إىل مشكل سيولة

وهي أصول البنك اليت ميكن أن يتم استخدامها عند الضرورة للحصـول علـى     :األصول املتاحة -

 .ة أو من البنك املركزيمصادر متويلية إضافية سواء من السوق الثانوي

  :التأثريات املتوقعة التفاقية بازل الثالثة على البنوك -2

من املتوقع أن يعود االنطالق يف التطبيق العملي التفاقية بازل الثالثة بعدة تأثريات على البنوك التجارية، 

  :ومن بني التأثريات املتوقعة نذكر ما يلي

نظرا للتعديالت اليت جاءت ا االتفاقية فيما خيص األموال اخلاصة وكذلك تغطية املخاطر، فمن  - 

 املتوقع أن يعرف معدل مالءة البنوك اخنفاضا حمسوسا؛  

 وضع قيود جديدة على البنوك مما يساهم يف ختفيض حجم معامالا؛ - 

 .الثالثة على ختفيض خماطر السيولةيساعد تطبيق اتفاقية بازل  - 
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  لالفصل األو خالصة

لقد كان لتطور أعمال البنوك التجارية واجتاهها إىل تنويع جمال استخداماا وارتفاع التزاماا خارج    

امليزانية تأثري كبري على القطاع البنكي على املستوى العاملي، حيث ارتفعت خماطر البنوك بدرجة كبرية، 

  .وهو ما أدى إىل ضرورة وضع معايري رقابية وجب احترامها

كانت اتفاقية بازل األوىل اخلاصة بكفاية رأس املال يف البنوك أول خطوة يف اجتاه وضع معـايري  وقد    

موحدة بني الدول، غري أنّ هذه االتفاقية تضمنت املخاطر االئتمانية دون غريها من املخاطر، لتضـيف  

  .بعدها التعديالت اليت مت إحداثها املخاطر السوقية

نية املخاطر التشغيلية باإلضافة إىل إدراج دعامتني إضافيتني متثلتا يف انضباط كما أضافت اتفاقية بازل الثا

السوق وعمليات الرقابة االحترازية، غري أنّ املمارسة العملية وضحت أن البنوك تتعرض ملخاطر أخرى 

لدعامة اليت وهو ما جاءت به إتفاقية بازل الثالثة، هذا ويعترب معيار كفاية رأس املال الركيزة األساسية وا

  .   تشترك فيها مجيع االتفاقيات اليت أصدرا جلنة بازل للرقابة البنكية
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  الفصل الثاين

  

طرق حتديد كفاية رأس املال يف البنوك وفقا  

 لتوصيات جلنة بازل
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 حتديد كفاية رأس املال يف البنوك وفقا لتوصيات جلنة بازلطرق : الفصل الثاين

   

  متهيد

فق واالحترازية اخلاصة بالبنوك  والقواعد بعد أن مت التطرق يف الفصل األول لدراسة تطور التنظيم البنكي

خمتلف اجلوانب املتعلقة مبعيار كفايـة رأس   تناول يف هذا الفصل بازل الثالثة، سيتم تفاقياتا ما ورد يف

  .الكيفيات اليت  على ضوئها يتم حتديده حسب االتفاقيات الثالث السابقةاملال مع التركيز على 

توىل لقيمة رأس األمهية اليت  مناقشة املبحث األولمت يف حيث مت تقسيم هذا الفصل إىل ثالثة مباحث، 

  .مكوناته و ما هي العوامل املؤثرة على كفاية رأس املال البنكي املال يف البنوك،

فقد مت ختصيصه لتوضيح كيفية قياس متطلبات رأس املال ملواجهة املخاطر االئتمانيـة  أما املبحث الثاين 

وفقا التفاقية بازل األوىل، وكذا متطلبات رأس املال ملواجهة املخاطر السوقية وفقا ملا نصـت عليـه   

  .التعديالت اليت مت إدراجها على إتفاقية بازل األوىل

كيفية حتديد كفاية رأس املال وفقا التفاقية بازل الثانية وكذا  يف حني مت ختصيص املبحث الثالث لتوضيح

  .ما خيص كفاية رأس املالالتعديالت اليت جاءت ا إتفاقية بازل الثالثة في
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   مكونات رأمساهلا النظاميو التجارية البنوك استخداماتطبيعة : املبحث األول 

التجاري مبعيار كفاية رأس املال بطبيعة استخداماته وكذا التزاماته ترتبط عملية حتديد مدى التزام البنك 

اليت تتعرض هلا، باإلضافة إىل  الستخدامات وااللتزامات باملخاطرخارج امليزانية؛ حيث يتم ترجيح هذه ا

رأمساله، حيث حددت جلنة بازل مكونات رأس املال النظامي الذي يدخل يف حساب كفاية رأس املال، 

  :وذلك من خالل املطلبني التاليني تم ختصيص هذا املبحث هلذين العنصرينوعليه سي

 استخدامات البنوك التجارية والتزاماا خارج امليزانية؛: املطلب األول - 

    .مكونات رأس املال النظامي يف البنوك: املطلب الثاين - 

  استخدامات البنوك التجارية والتزاماا خارج امليزانية: املطلب األول

  :استخدامات البنوك التجارية -1

جمموعات رئيسية، يتم ترتيبها وفقا للتدرج التنـازيل يف   أربعةإىل  خدامات البنك بصفة عامةتنقسم است

  :وهي درجات السيولة

 النقدية؛ - 

 التعامل يف األوراق املالية؛ - 

 تقدمي القروض؛ - 

  .األصول الثابتة - 

    :النقدية 1-1

البنك التوظيفات النقدية اليت ميكن وصفها بأا جمموعـة األصـول   تضم اموعة األوىل الستخدامات 

  :ذات السيولة التامة، وتضم العناصر التالية

                                                           : نقدية يف الصندوق لدى البنك 1-1- 1

  ركة السحوبات اليت يقوم ايقوم البنك باالحتفاظ جبزء من أمواله كنقد يف الصندوق ملواجهة ح
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  1:هذا وتعتمد قدرة البنك على االحتفاظ بكميات كبرية من النقد اجلاهز على ما يلي. العمالء  

 االحتياط معدل االحتياط اإللزامي الواجب االحتفاظ به لدى البنك املركزي، فكلما كان معدل - 

 نقد؛اإللزامي أقل كلما استطاع البنك أن حيتفظ بكميات أكرب من ال

إذا تولدت ثقة لدى اجلمهور بالبنك فإنّ طلبات السحب املفاجئة ستكون : ثقة اجلمهور بالبنك - 

 قليلة نوعا ما، مما يؤدي بالبنك إىل االحتفاظ بكميات قليلة من النقد؛

إذا كان بإمكان البنك أن يوفر سيولة نقدية يف أي وقـت  : سهولة احلصول على أموال سائلة - 

 . حيتاج إليها فإنه يقلل من كميات النقد اجلاهز احملتفظ به يف خزائنه

  :أرصدة لدى البنوك األخرى 1-1-2

  :تتمثل هذه األرصدة يف قيام البنك باالحتفاظ جبزء من أمواله كأرصدة كما يلي 

 أرصدة لدى البنك املركزي؛  - 

 أرصدة لدى البنوك احمللية األخرى؛ - 

  .أرصدة لدى البنوك األجنبية - 

  :التعامل يف األوراق املالية 1-2

العديد من األوراق املالية، حيث يتم التمييز بني هذه األنواع من خالل املخـاطر الـيت   بتتعامل البنوك 

  :ىل درجة سيولتها، من أهم هذه األوراق نذكر ما يلييتحملها البنك جراء التعامل فيها، باإلضافة إ

 : أذون اخلزينة 1-2-1

ل قصرية ال تتعدى اون آلجهي سندات حكومية تصدرها احلكومات لتمويل عجز مومسي مؤقت، وتك

أا مضمونة من قبل احلكومة اليت أصدرا فإا تعترب ذات عائد منخفض جدا، وبالرغم يوما، ومبا  90

  2.تقبل البنوك التجارية على شرائها ألا تتمتع بدرجة سيولة عاليةمن ذلك 

  

                                                           

80-79.،ص2010ا�# ود وا��#وك، دار �)�ء ��#�ر وا��وز�1، ا�ط��� ا8و��، ���ن، : ر��د ا����ر، ر��ض ا�����
1
  

64.، ص2010إ$���د��ت ا�# ود وا��#وك، دار ا�)+ر، ا�ط��� ا8و��، : ��د ا� �در ��و�� 
2
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    :األوراق التجارية املخصومة 1-2-2 

مقابـل  ، زبائنـه خبصمها ل البنك هي متثل قروض قصرية األجل ألا عبارة عن أوراق جتارية قام

  .عن الفترة الواقعة بني تاريخ اخلصم و تاريخ االستحقاق عمولة

  :القروضتقدمي  1-3

إحدى أهم أنشطة البنوك التجارية، وعليه فإنّ احلصة األكرب من أصـول البنـك    تعترب عملية اإلقراض

  :أربعة أصناف ضمنيتم تصنيفها عموما   تتشكل من القروض، حيث توجد عدة أصناف من القروض،

  :القروض الصناعية والتجارية 1-3-1 

، أو لتمويل عملية ألجل مواجهة احتياجاا من السيولةهي القروض اليت متنحها البنوك للمؤسسات 

شراء مواد أو جتهيزات، هذا ومتتلك القروض الصناعية درجات متفاوتة من خطر عدم السداد 

   1.والسيولة

  :القروض العقارية 1-3-2

ذات هي تلك القروض اليت متنحها البنوك لزبائنها دف متويل عملية شراء أو بناء مباين سواء كانـت  

  .غرض سكين أو جتاري

  :القروض االستهالكية 1-3-3

هي تلك القروض اليت متنحها البنوك لزبائنها دف متويل عملية شراء بعض املواد والتجهيـزات مثـل   

السيارات، جتدر اإلشارة إىل أنّ اجلزائر قد قامت بإلغاء هذا النوع من القروض وذلـك مـن خـالل    

  .2009التكميلي لسنة إصدارها لقانون املالية 

 : االقتراض بني البنوك 1-3-4

  .هي عمليات اإلقراض واالقتراض اليت تقوم ا البنوك فيما بينها
                                                           

1
 David Van Hoose : The Industriel Organisation Of Banking, Springer, 2010, P.7 
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  :األصول الثابتة 1-4 

تتمثل األصول الثابتة يف املباين واإلنشاءات اخلاصة بالبنك التجاري واملعدات اليت يستخدمها، حيـث  

  . ول سيولة، إذ يتعذر حتويلها إىل نقود سائلة إىل عند تصفية البنكتعترب هذه األصول من أقل أنواع األص

على الرغم من األمهية اليت تلعبها األصول الثابتة يف أعمال البنوك التجارية، إال أنّ دورها يعترب ثانويـا   

  .باملقارنة مع دور األصول الثابتة يف باقي القطاعات

  :عناصر خارج امليزانية -2

متثل عناصر خارج امليزانية عادة أصل، دين أو نشاط متويلي؛ حيث ال تظهر هذه العناصـر يف ميزانيـة   

فميزانية البنك ال ميكن أن تضم إال احلقوق أو االلتزامات اليت ميكن أن يتم إعطاؤها قيمة نقدية . البنك

  .  وبصفة دقيقة وأكيدة

اية من سنوات التسعينات، حيث دفعتـها املنافسـة   هذا وقد عرفت البنوك توسعا كبريا يف أنشطتها بد

  :للبحث عن مصادر ربح جديدة، عموما تتمثل أنشطة البنك خارج امليزانية فيما يلي

   : التنازل عن القروض 2-1

ميثل بيع القروض شكال من أشكال أنشطة البنك خارج امليزانية، حيث أخـذت أمهيـة متزايـدة يف    

  تسمى عملية التنازل كذلك باملسامهة الثانوية يف القرض. اخيل إضافيةالسنوات األخرية، كما حتقق مد

Participation secondaire au prêt   ، حيث تتمثل يف عقد بيع كلي أو جزئي لقرض معني، كما

عن تلك العمليـات أو تسـتخدم    حتقق البنوك أرباحاعادة، . يتم إخراج هذا القرض من ميزانية البنك

       1.لتحقيق غايات إدارية

  : االلتزامات 2-2

  التمييز بني نوعني رئيسيني من االلتزامات، التزامات جيب على البنك الوفاء ا يف مجيع الظروف، ميكن

                                                           
1
  Frederic Mishkin: Monnaie, Banque et marches financiers, Pearson edition, 

8eme 
edition,France,2010,P.273 
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أما النوع الثاين من االلتزامات فيتمثـل يف   « Irrévocable »وتعرف بااللتزامات غري القابلة للرجوع  

  .« révocable »االلتزامات القابلة للرجوع 

 : الكفاالت 2-3

قد التزم لطرف ثالث بتحمل  البنكانتشارا، حيث مبوجبها يكون  امليزانية خارجوهي أكثر أنواع البنود 

 ويؤدي إخفاق املكفول يف القيام مبا التزم به. املخاطر، اليت قد تنتج عن إخفاق املكفول يف تأدية التزامه 

خطابـات  ، ومن أمثلة الكفاالت، بيع أصول مع حق الرجوع. التزاما فوريا  لمخاطرل البنكحتمل  إىل

  .القبوالت و االعتماد

  :عمليات الصرف والعمليات املرتبطة بالفوائد 2-4

ومثل هذه . هذه العمليات هي عبارة عن اتفاقيات تتعلق بعمليات الصرف األجنيب وبأسعار الفوائد إنّ

العمليات ملزمة ألطرافها يف معظم احلاالت، إال أنه يف بعض احلاالت ميكن ممارسـتها خبيـار أحـد    

عقود العملـة   ،خيارات العملةاآلجلة، عمليات التبادل جند  ومن األمثلة على هذه العمليات، األطراف

  .وعقود املبادالت على معدالت الفائدة وأسعار الصرف خيارات أسعار الفائدة، املستقبلية

  :تعهدات التغطية 2-5

اخلطر و. غطيتها، أو بعضها، بسعر حمدد كل األوراق املالية املتعهد بت أو شراءيلتزم املتعهد بالتغطية بأخذ 

بيع هذه األوراق للسوق، بسبب التغري يف األسعار، أو خطأ  عدم قدرته علىيف هذه العملية هو  يالرئيس

يف قراءة السوق، أو بسبب ظروف اقتصادية أو سياسية غري متوقعة، أو بسبب تدين مركـز املؤسسـة   

  .املصدرة لألوراق املالية
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  مكونات رأس املال النظامي يف البنوك: املطلب الثاين 

  :ووظيفته البنكي مفهوم رأس املال -1

  :البنكي مفهوم رأس املال 1-1

، حيث يعترب مبثابة محاية ضد اخلسـائر  1رأس مال البنك هو القيمة اليت تتجاوز ا أصوله إمجايل ديونه

كما يشري رأس مال البنك إىل تلك األموال اليت يقدمها املالك دف احلصول على عائد .حمتملة الوقوع

  .أمواهلم من احملتمل أن يتحملوا خماطر عدم استرداد ي، لكن يف حالة إفالس البنك فإنهمستقبل

يسمح رأس املال بتمويل البنك عند إنشائه، خالل مدة حياته كما يشكل ضـمانا للغـري ويسـمح    

   2.بامتصاص اخلسائر غري املتوقعة وضمان مالءة البنك

  :وظائف رأس املال البنكي 1-2

  :التاليةتلخيص وظائف رأس املال البنكي يف النقاط ميكن 

  :يستخدمها البنكمتويل املباين والتجهيزات اليت  1- 1-2

عن طريق رأس املال املدفوع، ألا متثـل  ال يتم متويل هذه األصول عن طريق الودائع، بل يتم متويلها 

 أمواال ثابتة ال حتول إىل نقدية إال يف حالة التصفية، ورأس املال هو البند الوحيد الذي ال يـتم أداؤه إال 

   .عند تصفية البنك

  :التوظيف يف بداية حياة البنك 1-2-2

يف بداية نشاطه احلصول على األموال من مصادر أخرى غري رأس ماله، وما قد من الصعب على البنك 

خالل  ةواالستثماري االقراضية عملياته، لذلك فإنّ رأس املال يلعب دورا هاما يف متويل يرد إليه من ودائع

  . الفترة األوىل من حياته

   :تدعيم ثقة املودعني والسلطات الرقابية 2-3- 1

  يساهم رأس مال البنك يف الرفع من ثقة املودعني والسلطات الرقابية يف قدرته على الصمود وجتاوز

                                                           
1
 David Van Hoose , OP. CIT, P.12 

2
 Dov Ogien, OP. CIT, P.393 
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مواجهة ذلك يساعده على فكلما كان رأس مال البنك كافيا، فإنّ . قد تعترضه يف عملهالصعوبات اليت   

  .وحتمل اخلسائر اليت يتعرض هلا

 صـدرها تالقوانني والتعليمات الـيت  حيث تعتمد  كما يعترب رأس مال البنك مؤشر ضمان واستقرار؛

من املؤشرات على البنوك وعادة ما يكون عنصر رأس املـال أحـد   اهليئات الرقابية على فرض جمموعة 

    1.املكونات األساسية يف حساب هذه املؤشرات

  :حتديد القوة التصويتية للمالكني 2-4- 1

املسـامهني يف تعـيني   يف جملس إدارة البنك، إذ حتدد قوة يف متثيل املالكني رأس املال املمتلك يستخدم 

  . وانتخاب أعضاء جملس اإلدارة واملدير العام بعدد األسهم اليت ميتلكوا

  :أساليب زيادة رأس مال البنك -2

  :أمواهلا باستخدام عدة أساليب، نذكر منها زيادة رؤوسميكن للبنوك 

  :زيادة رأس املال بإصدار أسهم جديدة 2-1

يتم بيعها إما للمسامهني القدماء، أو تعـرض لالكتتـاب   يف إصدار أسهم جديدة يتمثل هذا األسلوب 

  .العام، حيث يسمح هذا األسلوب للبنك باحلصول على موارد مالية جديدة

  :باحتجاز األرباحزيادة رأس املال  2-2

تلجأ بعض البنوك إىل زيادة رؤوس أمواهلا من خالل احتجاز نسبة معينة من األرباح اليت حتققها، غري  

أنّ هذه الطريقة تعترب غري مالئمة لصغار املالكني الذين يعتمدون على األرباح املوزعة لتغطية احتياجام 

  .األساسية

  :رأس املال مربرات احتفاظ البنوك حبد أدىن من -3

  2:إنّ البنوك ملزمة باختاذ قرار حول قيمة رأس املال الذي جيب االحتفاظ به لثالثة أسباب

                                                           

��ر، ����� ط�ف، -درا� ���� �#ك ا��ر+� ا��زا'ري–إدارة ا���Cطر ا3'���#�� 	� ا����رف ا;�G�� : ھ��ر زرار1�$ ���� ���، ر
   18.، ص2012

2
 Frederic Mishkin: Monnaie,  OP. CIT,P.262 
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أوال، يساعد رأس املال على جتنب حالة اإلفالس البنكي، وهي الوضعية اليت يكون فيها البنك   -  

  اجتاه املودعني وباقي الدائنني؛ غري قادر على أداء التزاماته

  للبنك؛) املسامهني(دية املالكني املال على مردو ثانيا، يؤثر رأس - 

تكون مفروضة مـن طـرف املـنظم    ) رأس املال النظامي(ثالثا، أنّ قيمة دنيا من رأس املال   - 

(Régulateur)   .  

  :رأس املال النظامي للبنك -4

شـرحيتني،  إىل  1988ينقسم رأس املال النظامي للبنك حسب نص اتفاقية بازل األوىل الصادر سـنة  

، يف حني أضافت لتكميليالشرحية األوىل متثل رأس املال األساسي، أما الشرحية الثانية فتمثل رأس املال ا

قصرية األجل املخصصة لتغطية خماطر  املساندة القروض متثل شرحية ثالثة 1996التعديالت الصادرة سنة 

  . السوق

 :رأس املال األساسي 4-1

  :املستوى األول، ويتشكل رأس املال األساسي من العناصر التاليةيعرف كذلك برأس املال من 

 :رأس املال االجتماعي4-1-1

  يضم رأس املال االجتماعي األسهم العادية اليت يتم إصدارها وبيعها بالكامل، كما يضم األسهم املمتازة

  .األرباح التراكمية بدون أجال استحقاق معينة وأرباح غري تراكمية، حيث تستثىن األسهم املمتازة ذات

  :االحتياطات املعلنة 4-1-2

 لقوانني والنظام احملاسيب املطبق، وتضم االحتياطاتوهي االحتياطات اليت يتم تشكيلها يف البنك وفقا ل

عدة أنواعها منها االحتياطات القانونية، االحتياطات التعاقدية، االحتياطات التأسيسية وكذا االحتياطات 

  .االختيارية
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  :األرباح احملتجزة 4-1-3 

دم توزيعها دف ضمها لرأس املال، فإذا حقق البنك أرباحـا يف   اختذ البنك قرارا بعوهي األرباح اليت

تعـد أرباحـاً    األربـاح فإنّ هذه إدارته عدم توزيع هذه األرباح على املسامهني  السنة املاضية وقررت

احملتجزة، واهلدف الرئيسي  األرباححمتجزة، وسوف يتم ترحيلها وإضافتها إىل حقوق املسامهني حتت بند 

من هذا اإلجراء هو إعادة توظيف هذه األموال من أجل احلصول على عائد استثماري أكرب ممـا لـو   

  .ها املسامهون على شكل توزيعات نقديةحصل علي

األرباح احملتجزة يف تغطية اخلسائر اليت ميكن أن يتعرض هلا البنك وكذلك ضمان حقوق  وتتمثل أمهية

املايل  هم يف تعزيز مركزها البنك موارده، كما تساهاملودعني يف حالة اخنفاض األصول اليت يستثمر في

  . وجتديد أصوله

من رأس على األقل  %50بازل أنّ رأس مال البنك التجاري جيب أن يتشكل من هذا وقد أشارت جلنة 

األخرى فيـتم   %50املال االجتماعي واالحتياطات املعلنة املشكلة من األرباح اخلاضعة للضريبة، أما 

 .التكميليتشكيلها من رأس املال 

 :التكميليرأس املال  4-2

  :من العناصر التالية التكميلي، ويتشكل رأس املال املسانديعرف كذلك برأس املال 

          :االحتياطات غري املعلنة 2-1- 4

ميكن تشكيل االحتياطات غري املعلنة أو االحتياطات السرية بعدة أشكال، وذلك حسـب األنظمـة     

ند نشـر بيانـات   القانونية والتطبيقات احملاسبية املطبقة يف البلد، ويقصد ا االحتياطات اليت ال تظهر ع

احلسابات اخلتامية للبنك، لكن يشترط فيها أن تكون مقبولة من السلطة الرقابية يف البلد واليت تتمثـل  

  .غالبا يف البنك املركزي
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  :                                                             احتياطات إعادة تقييم األصول 4-2-2 

وأنظمة الرقابة البنكية للعديد من الدول بإعادة تقييم العديد مـن عناصـر   تسمح التطبيقات احملاسبية 

األصول بقيمتها اجلارية أو مبستوى قريب جدا من هذه القيمة باملقارنة مع تكلفتها األصلية، وأخـذها  

  :وذلك من خالل .بعني االعتبار يف رأس املال

 ينعكس على امليزانية؛لبنك وهو ما با ةاخلاص لألصول الثابتةإعادة التقدير  - 

 .    ضم لرأس املال فائض القيمة الناتج عن احليازة على سندات مقيمة يف امليزانية بقيمتها األصلية - 

االحتياطات من هذا النوع ميكن ضمها لرأس املال التكميلي، بشرط أن تعترب السلطات الرقابية أنّ عملية 

كما جتدر اإلشارة إىل أنّ . حتمال تقلب األسعارتقييم األصول متت بطريقة حصيفة وتعكس بالكامل ا

للتحوط ملخاطر تذبذب أسعار  %55بازل قد اشترطت أن يتم ختفيض فروق إعادة التقييم بنسبة  جلنة

  .  األصول يف السوق، باإلضافة إىل احتمال خضوع هذه الفروق للضريبة عند حتققها من خالل البيع

   :احتياطات عامة للخسائر على القروض /خمصصات عامة 2-3- 4

املخصصات العامة أو االحتياطات العامة للحقوق أو القروض املشكوك يف حتصيلها يتم تشكيلها عند  

التنبؤ بوقوع خسائر حمتملة وذلك عندما ال تكون هذه اخلسائر قد وقعت فعال؛ حيث يتم ضم هـذه  

  .املخصصات لرأس املال التكميلي

االحتياطات العامة أو املخصصات العامة للقروض املشكوك فيها لرأس املال التكميلي  يتم السماح بضم

  :بشرط مراعاة احلدود التالية

من األصول املرجحة باملخاطر بالنسبة للبنوك اليت تستعمل الطريقة  %1.25أال تتعدى قيمتها  - 

 املعيارية لتقدير املخاطر االئتمانية؛

رجحة باملخاطر، بالنسبة للبنوك اليت تستعمل طريقة التنقـيط  من األصول امل %0.6أال تتعدى  - 

  .الداخلي لتقدير املخاطر االئتمانية
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  :القروض املساندة ألجل 4-2-4 

أتاحت اتفاقية بازل هذا النوع من القروض الذي يطرح يف شكل سندات ذات أجل حمدد لكي يكون 

س سنوات مخ، ويشترط يف هذه القروض املساندة أن تزيد أجاهلا عن لتكميليضمن عناصر رأس املال ا

، واحلكمة واضحة يف ذلك، يف كل سنة من السنوات اخلمس األخريةمن قيمتها  %20على أن خيصم 

كلما اقترب  التكميلياالعتماد على هذه القروض كأحد مكونات رأس املال  فيضإطار السعي حنو خت

  1.أجل استحقاقها

ومن خصائص القروض املساندة يف شكل سندات أنّ ترتيب سدادها، يرد بعد سداد حقوق املـودعني  

  . بالبنك وقبل سداد ما قد يستحق للمسامهني وذلك يف حالة إفالس البنك

  : أدوات رأمسالية أخرى 4-2-5

خسـائر  هذه األدوات جتمع بني خصائص حقوق املسامهني والقروض، حيث تتسم باملشاركة يف حتمل 

ومن األدوات املالية اليت تندرج ضمن هذه الفئة من األدوات الرأمساليـة نـذكر    2البنك إذا حدثت، 

  :مايلي

 األسهم املمتازة ؛ - 

 ؛ذات أجل غري حمدود  مساندةسندات املسامهة وسندات  - 

 أدوات من دون تاريخ استحقاق؛ - 

 .أدوات دين واجبة التحويل - 

  :رأس املال من املستوى الثالث 4-3

يتمثل رأس املال من املستوى الثالث يف القروض قصرية األجل املخصصة لتغطية خماطر السوق، ويشترط 

يف هذه القروض جمموعة من الشروط حىت يتم اعتبارها مبثابة رأس مال من املستوى الثالث، من أهـم  

  :هذه الشروط مايلي
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 أن يكون هلا على األقل تاريخ استحقاق أويل يقدر بسنتني؛ -  

 ال يتم تسديدها قبل تاريخ استحقاقها احملدد إال مبوافقة السلطات الرقابية؛أن  - 

ينص على عدم تسديد الفوائد أو  "clause de verrouillage"أن تكون خاضعة لبند إغالق  - 

أصل القروض حىت تاريخ االستحقاق يف حالة ما إذا كان القيام بالتسديد يتسبب يف اخنفـاض  

  . ملتطلبات الدنيا احملددةرأس مال البنك ألقل من ا

  :اإلستبعادات من رأس املال األساسي  -5

  :قررت جلنة بازل ضرورة القيام باالستبعادات والتخفيضات التالية من رأس املال األساسي

 ؛Goodwillشهرة احملل  - 

 االستثمارات يف البنوك واملؤسسات املالية التابعة؛ - 

 البنوك؛االستثمارات املتبادلة يف رؤوس أموال  - 

  :التكميليالشروط املفروضة على رأس املال  -6

يف البنوك، وتتمثل هـذه   لتكميليجمموعة من الشروط والقيود على رأس املال ا بوضع قامت جلنة بازل

  :الشروط فيما يلي

من عناصر رأس املال األساسي، بغـرض   %100يف جمموعها  التكميليأال تتعدى عناصر رأس املال -

عـد  والذي يحلقوق املسامهني  وذلك باعتباره املمثل تدعيم عناصر رأس املال األساسي بشكل مستمر

 1ر املخصصات القائمة وقبل املساس حبقوق املودعني؛ اقدمدعامة ملواجهة أي خسائر تفوق 

 من قيمتها؛ %55إعادة تقييم األصول خلصم يقدر بـ  احتياطاتأن يتم إخضاع  -

  .من رأس املال األساسي %50أن يكون احلد األقصى للقروض املساندة  -
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 حتديد كفاية رأس املال يف البنوك وفقا لتوصيات جلنة بازلطرق : الفصل الثاين

   البنوك وفقا التفاقية بازل األوىليف كفاية رأس املال : املبحث الثاين 

وتعترب رأس مال البنك واملخاطر احمليطة مبوجوداته، العالقة بني  "ميكن تعريف كفاية رأس املال على أا

تعريف درجة املالءة يف البنك بأا احتمال  ، حيث ميكنأس مال البنك أداة لقياس مالءتهكفاية ر نسبة

    . 1"إعسار البنك، فكلما اخنفض احتمال اإلعسار ارتفعت درجة املالءة

علـى   1988اتفاقية بازل األوىل الصادرة سنة كما متت اإلشارة إليه يف الفصل األول، فقد ركزت ف

كفاية رأس املال يف البنوك التجارية، حيث حددت هذه االتفاقية  طريقة قياس املتطلبات من رأس املال 

املخاطر السـوقية   1996ملواجهة املخاطر االئتمانية، يف حني أضافت التعديالت اليت مت إصدارها سنة 

  . من رأس املال ملواجهتهاوطريقة قياس املتطلبات الدنيا 

  :وفيما يلي سيتم التطرق لكفاية رأس املال وفقا التفاقية بازل األوىل وذلك من خالل املطلبني التاليني

 ؛متطلبات مواجهة املخاطر االئتمانية وفقا التفاقية بازل األوىل :املطلب األول - 

  .اتفاقية بازل األوىلمتطلبات مواجهة خماطر السوق وفقا لتعديالت  :املطلب الثاين - 

  متطلبات مواجهة املخاطر االئتمانية وفقا التفاقية بازل األوىل: املطلب األول

تعترب عملية حتديد احلد األدىن ملتطلبات رأس املال يف البنك ملواجهة املخاطر االئتمانية عملية جوهريـة  

عليه اتفاقية بازل األوىل، وألجل  لتحديد مدى التزام هذا البنك بتطبيق كفاية رأس املال وفقا ملا نصت

  2:حتديد هذه املتطلبات فإنه جيب على إدارة كل بنك أن تتبع اخلطوات األساسية التالية

 املخاطرة تبويب األصول يف جمموعات حسب درجة املخاطرة اليت تتعرض هلا، وتتراوح درجة - 

 للقروض واألصول الثابتة؛ %100بني صفر لألصول النقدية و

ويقصد ا االلتزامات الناشئة عن إصـدار خطابـات الضـمان    (البنود خارج امليزانية تبويب  - 

 حسب املخاطرة أيضا؛...) واالعتمادات املستندية والتعامل يف املشتقات

                                                           
1 �AAA�$و$� �ورAAA� : ،رAAA'ف، ا��زا�طAAA �AAA���� ،ورةAAA�#� رAAA�6 وراهAAA�+د ���AAAا�+)�AAAءة ا���IAAA���� �����AAAرف ا;�GAAA�� دراAAA� �ط�� �AAA� � �ر#AAA�، ر
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 حتديد كفاية رأس املال يف البنوك وفقا لتوصيات جلنة بازلطرق : الفصل الثاين

حتديد قيمة األصول املرجحة بأوزان املخاطرة السابق حتديدها يف اخلطوتني السابقتني وذلـك   -  

 اطرة املناظرة هلا؛قيمة األصول يف أوزان املخ: بضرب

حتديد احلد األدىن ملتطلبات رأس املال وذلك بضرب قيمة األصول املرجحة بأوزان املخاطرة يف  - 

 ؛)%8( النسب املئوية للحد األدىن لرأس املال

تضمن هذه العملية أن يكون لألصول ذات املخاطرة االئتمانية األعلى أوزان خماطرة أعلى وكـذلك  و 

  .متطلبات رأس مال أكرب

                                                  :   ألصول داخل امليزانيةاألوزان الترجيحية ل - 1

ختتلف األوزان الترجيحية باختالف األصل من جهة، وباختالف امللتزم باألصل أي املدين مـن جهـة   

، %20، %10صـفر،  : أخرى، هذا وقد حددت إتفاقية بازل األوىل مخسة أوزان للمخاطر وهـي 

ومن أجل إتاحة قدر من املرونة يف التطبيق، فقد مت إعطـاء للسـلطات الرقابيـة    .  %100و  50%

  .ملختلف الدول احلرية يف حتديد بعض أوزان املخاطر

وجتدر اإلشارة إىل أنّ إعطاء وزن خماطرة ألصل ما ال يعين أنه أصل مشكوك يف حتصيله بذات الدرجة،  

تفرقة بني أصل وآخر من حيث درجة املخاطرة بعد تكوين املخصصـات  وإمنا هو أسلوب ترجيحي لل

    1.الالزمة

  :واجلدول التايل يوضح األوزان الترجيحية ملخاطر األصول داخل امليزانية

  1األوزان الترجيحية ملخاطر األصول داخل امليزانية حسب بازل ): 1-2(جدول رقم 

 درجة املخاطرة األصول

  النقدية  - 
  املطلوبات من احلكومات املركزية والبنوك املركزية مقومة بالعملة الوطنية  - 
  وبنوكها املركزية OECDاملطلوبات األخرى من احلكومات املركزية لدول  - 
املطلوبات املقررة بضمانات نقدية أو األوراق املالية للحكومات املركزية يف دول  - 

0% 
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 OECD  أو مضمونة من قبل احلكومات املركزيةOECD  

 

اء احلكومة املركزية والقروض املطلوبات من مؤسسات القطاع العام احمللية باستثن- 
 .مونةاملض

0% ،10% ،
20% ،50%  

 حسبما يتقرر وطنيا

البنك الدويل، بنك التنمية اإلفريقي، بنك التنمية ( املطلوبات من بنوك التنمية الدولية - 
وكذلك املطلوبات املضمونة أو املعززة بضمانات ) األورويب االستثماراألسيوي، بنك 

  .األوراق الصادرة من تلك البنوك
والقروض املضمونة من قبل البنوك احمللية  OECDاملطلوبات من البنوك املسجلة يف  - 

  .OECDيف 
واليت تبقى سنة واحدة،  OECDاملطلوبات من البنوك املسجلة يف دول خارج دول - 

واليت تبقى من أجلها أقل  OECDوالقروض املضمونة من قبل البنوك املسجلة خارج 
  .من سنة

باستثناء  OECDاملطلوبات من مؤسسات القطاع العام غري املسجلة يف دول  - 
  .احلكومة املركزية والقروض املضمونة من تلك املؤسسات

   .نقدية برسم التحصيل - 

20% 

 %50 .على العقارات السكنية أو تلك املوجهة للتأجري روض املضمونة بالكامل برهنالق- 

  املطلوبات من القطاع اخلاص- 
باستحقاقات متبقية تزيد على السنة  OECD  املطلوبات من البنوك املسجلة خارج-

  .الواحدة
مل تكـن مقومـة بالعملـة     ما OECDاملطلوبات على احلكومات املركزية خارج -

  .الوطنية وممولة ا
  .املباين، اآلالت وغريها من املوجودات الثابتة-
  .العقارات واالستثمارات األخرى، مبا يف ذلك املسامهات يف شركات أخرى -
  .مل تكن مطروحة من رأس املال أدوات رأس املال املصدرة من قبل البنوك األخرى ما-
  . مجيع املوجودات األخرى-

100%  

إلسـكندرية،  االعوملة واقتصاديات البنـوك، الـدار اجلامعيـة،    :عبد املطلب عبد احلميد: املصدر

  92-91.،ص2001
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يتم حتديد قيمة قيمة األصول املرجحة بأوزان املخـاطرة   على ضوء البيانات اليت وردت باجلدول أعاله 

  :كما يلي

  

  :أما احلد األدىن من رأس املال املطلوب فيتم حتديده كما يلي

  

  

  :امليزانيةمعامالت حتويل االلتزامات العرضية للبنود خارج  -2

اتفاقية بازل األوىل على ضرورة األخذ بعني االعتبار كل املخاطر يف حساب رأس املال النظامي،  ركزت

  1.مبا يف ذلك العناصر اليت ال تظهر يف ميزانية املؤسسات البنكية

معامالت ث يتم ضرب قيمة العناصر خارج امليزانية يف يمت اقتراح طريقة بسيطة ألغلبية هذه العناصر، ح

واجلدول التايل حيدد معامالت حتويـل   ،‘ Equivalent Credit’ألجل حتويلها لقيمة مكافئة للقروض

  :العرضية للبنود خارج امليزانية االلتزامات

  

  

  

  

  

                                                           
1
 Bruno Colmant, Vincent Delfosse, Jean-Philippe Peters, Bruno Rauis , OP. CIT,P.18   

  درجة املخاطرة×قيمة األصل= قيمة األصول املرجحة بأوزان املخاطرة

  %8×قيمة األصول املرجحة بأوزان املخاطرة= احلد األدىن من رأس املال املطلوب
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  1حسب بازل  العرضية للبنود خارج امليزانية االلتزاماتمعامالت حتويل  ):2-2(جدول رقم  

  معامل التحويل  األدوات

ضمنها اإلعتمادات (بدائل االئتمان املباشر مثل الضمانات العامة للديون 
والقبوالت املصرفية ) املستندية القائمة  لضمان القروض واألوراق املالية

  . ضمنها التظهريات اليت حتمل طابع القبوالت

%100  

 األسهممعامالت معينة مثل سندات األداء، سندات الطلب وحقوق شراء 
  ات املستندية املرتبطة مبعامالت معينةواالعتماد

50%  

املستندية  اإلعتماداتمثل (االلتزامات قصرية األجل ذات التصفية الذاتية 
  )املضمونة بشحن البضاعة

20%  

  %100  اتفاقيات البيع وإعادة الشراء اليت يتحمل فيها البنك املخاطرة  

املشتريات املستقبلية لألصول وااللتزامات على الودائع املستقبلية واألسهم 
  . املدفوعة جزئيا اليت متثل التزامات عند سحب معني

100%  

  %50  تسهيالت إصدار األوراق

ذات ) مثل التسهيالت الرمسية وخطوط االئتمان (االلتزامات األخرى 
  .االستحقاقات اليت تزيد عن سنة

50%  

أو تلك القابلة لإللغاء يف . امات التابعة ذات االستحقاقات حىت سنةااللتز
  أي وقت وبدون شرط

0%  

التطورات العاملية وانعكاساا على أعمال البنوك، الدار اجلامعية، : طارق محاد عبد العال: املصدر

 141.، ص1999اإلسكندرية، 

  :يليوعليه، فإنّ القيمة املكافئة للقروض يتم حتديدها كما 

  

  

  :حتديدها كما يليأما قيمة املخاطرة املرجحة فيتم 

 

  معامل التحويل × امليزانية خارجالتزامات = القيمة املكافئة للقروض

  نسبة أو معامل ترجيح املخاطرة× قيمة املكافئة للقروضال= املخاطرة املرجحة 
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  :يف حني يتم حتديد احلد األدىن من رأس املال املطلوب ملواجهة هذه املخاطر كما يلي 

  

  

 متطلبات مواجهة خماطر السوق وفقا لتعديالت اتفاقية بازل األوىل: املطلب الثاين

عرفت جلنة بازل خماطر السوق على أا خماطر اخلسائر يف البنود داخل وخارج امليزانية الناجتـة عـن   

فقد أدرجت تعديالت إتفاقيـة بـازل    يف الفصل األولكما متت اإلشارة إليه تقلبات أسعار السوق، ف

  :      يف املخاطر التالية األوىل متطلبات جديدة لرأس املال ملواجهة خماطر السوق، واليت تتمثل أساسا

   فائدة؛خماطر سعر ال - 

   ؛خماطر أسعار الصرف - 

  ؛خماطر أسعار األسهم - 

  .خماطر السلع - 

  :املتطلباتوضع طريقتني ألجل حتديد قيمة هذه ب وقد قامت جلنة بازل

 ؛الطريقة املعيارية - 

 .طريقة النماذج الداخلية - 

  :الطريقة املعيارية -1

عـن  ) البنود داخل امليزانية أو خارج امليزانيـة  ( اهلدف من القياس هو احتساب حجم اخلسائر الناجتة 

يتم احتساب متطلبات رأس املال ملواجهة خماطر السوق من  فوفقا هلذه الطريقة 1.حتركات أسعار السوق

 يتم جتميع القيم مث، خالل حساب رأس املال الالزم لكل نوع من أنواع املخاطر األربعة املذكورة أعاله

  .احملصل عليها ألجل حتديد إمجايل متطلبات رأس املال ملواجهة خماطر السوق
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  :خماطر أسعار الفائدة 1-1 

أسعار الفائدة يتم األخذ بعني االعتبـار مجيـع    خماطر حبساب متطلبات رأس املال ملواجهةعند القيام 

السندات ذات معدالت الفائدة ثابتة ": األدوات املالية اليت تتأثر بسعر الفائدة، وتتمثل هذه األدوات يف

على معدالت  Swapsاملبادالت أو متغرية، األسهم املمتازة، العقود طويلة األجل على معدالت الفائدة، 

الفائدة، العقود املستقبلية، اخليارات على معدالت الفائدة، األدوات اهلجينة كالسندات القابلة للتحويل 

   .1"إىل أسهم حيث جيب اعتبارها كأدوات دين

جتدر اإلشارة إىل أنه جيب أن يغطي رأس املال النظامي املخاطر اخلاصة واملخاطر العامة بالنسبة ملخاطر 

  .ار الفائدةأسع

  :            خماطر خاصة 1-1- 1

تتمثل املخاطر اخلاصة يف املخاطر املرتبطة مبصدر األداة وجدارته االئتمانية، فمثال إذا تعرض مصـدر   

األداة املالية إىل صعوبات، فإنّ وكاالت التصنيف تقوم بتخفيض درجة تصنيفه ومنه فإنّ قيمـة األداة  

  .املالية سوف تنخفض

املصدرة، يتم أوال تصنيفها وفقا للفئة ) السندات(وألجل حتديد املخاطر اخلاصة بأدوات املديونية 

الفترة املتبقية على تاريخ االستحقاق، مث يتم ضرب قيمة كل أداة يف الوزن املناسبة، وذلك على أساس 

حة حلساب متطلبات رأس املال الترجيحي املقابل لفئتها، ويف األخري يتم جتميع قيم أدوات املديونية املرج

  :واجلدول التايل يوضح أوزان املخاطر اليت يتم استخدامها يف ترجيح أدوات املديونية. للمخاطر اخلاصة

  

  

  

  
                                                           

1
 Bruno Colmant, Vincent Delfosse, Jean-Philippe Peters, Bruno Rauis , OP. CIT, P.145 



 

64 

 حتديد كفاية رأس املال يف البنوك وفقا لتوصيات جلنة بازلطرق : الفصل الثاين

  1دوات املالية حسب تعديالت بازل أوزان املخاطر ملصدر األ): 3-2(جدول رقم  

  األدوات  نسبة الترجيح

   +AAو  AAAأدوات مديونية مصدرة من طرف حكومة يتراوح تصنيفها بني   0%

تكون مدا  -BBBو  +Aأدوات مديونية مصدرة من طرف حكومة يتراوح تصنيفها بني  0.25%
  .أشهر 6أقل من 

تكون مدا  -BBBو  +Aأدوات مديونية مصدرة من طرف حكومة يتراوح تصنيفها بني   1%
  .أشهر إىل سنتني 6من 

تكون مدا  -BBBو  +Aأدوات مديونية مصدرة من طرف حكومة يتراوح تصنيفها بني   1.60%
  .أكرب من سنتني

  أدوات مديونية أخرى  8%
Source : Bruno Colmant, Vincent Delfosse, Jean-Philippe Peters, Bruno Rauis , 
OP. CIT, P .145 

  :من خالل اجلدول السابق ميكن مالحظة ما يلي

 %01.6إىل  %0من طرف احلكومة يتراوح معدل ترجيحها من  أنّ أدوات املديونية املصدرة - 

 ؛وكذا درجة تصنيف الدولة وذلك حسب مدة استحقاقها

 .%8أنّ أدوات املديونية املصدرة من طرف أي هيئة أخرى يقدر معدل ترجيحها بـ - 

 :خماطر عامة 1-2- 1

خماطر اخلسارة نتيجة لتغري أسعار الفائدة يف السوق حيث توجد تتمثل املخاطر العامة ألسعار الفائدة يف 

  :طريقتني الحتساا

ملالية اليت تتأثر مبعـدل  وهي الطريقة اليت تم بتواريخ استحقاق األدوات ا :طريقة االستحقاق - 

 .يتم استخدم سلم االستحقاق ملراكز أدوات املديونيةالفائدة، حيث 

تم هذه الطريقة بالتاريخ الـذي حتقـق فيـه    :  Duration methodطريقة املدى الزمين - 

 . األدوات املالية قيمتها اإلستردادية قبل تاريخ االستحقاق
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الطريقتني يتم إعطاء وزن نسيب للمخاطر اليت تتعرض هلا األداة، وقد أعطت جلنة بازل باستخدام إحدى  

 .للبنوك احلرية يف االختيار بني الطريقتني

  :خماطر األسهم 2- 1

جيب أن يغطي رأس املال النظامي املخاطر اخلاصة والعامة بالنسبة ملخاطر األسهم، حيث تتعلق املخاطر 

مـن   %8اخلاصة مبصدر األسهم، ومن أجل تغطية هذه املخاطر مت حتديد قيمة متطلبات رأس املال بـ 

% 8أما املخاطر العامة لألسهم فقد مت حتديد متطلبات رأس املال بـ . صايف مركز كل نوع من األسهم

  .من حمفظة األسهم

  : خماطر أسعار الصرف 1-3

  :يتم حساب متطلبات رأس املال ألجل مواجهة خماطر أسعار الصرف على مرحلتني

 قياس حجم تعامل البنك من كل عملة أجنبية؛ - 

 .سعر الصرف اليت تتعرض حمفظة البنك من العمالت األجنبية والذهب قياس خماطر - 

مـن صـايف    %8هذا وقد حددت جلنة بازل متطلبات رأس املال ملواجهة هذا النوع من املخاطر بـ 

  .األصول أو صايف اخلصوم أيهما أكرب مضاف إليه صايف مركز الذهب

  : خماطر أسعار السلع 1-4

من القيمة الصافية للمراكز  %15هلذا النوع من املخاطر على أساس نسبة  يتم حساب رأس املال املقابل

   Positions net oppened..1املفتوحة

  :طريقة النماذج الداخلية-2

ميكن للبنوك حساب متطلبات رأس املال ملواجهة املخاطر السوقية باستخدام مناذج القياس الداخلية 

جمموعة من املعايري النوعية واملعايري الكمية،  وذلك بعد استيفاءاخلاصة ا بدال من األسلوب املعياري، 

   .وكذا احلصول املسبق على موافقة السلطات الرقابية احمللية

                                                           

10.، ص2005ا����د ا���ر	� ا���ري،  ا�وق،-ا���I�ل-��Cطر ا3'���ن -�2 ررات ��زل : �ن #��ر
1
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مت السماح للبنوك الكربى اليت متتلك تقنيات متقدمة يف إدارة املخاطر باستعمال النماذج الداخلية، فهي  

 %99لبنوك لقياس اخلسائر خالل فترة معينة وبدرجة ثقة عبارة عن مناذج إحصائية متقدمة تستخدمها ا

  . يف ظل الظروف الطبيعية للسوق

تستخدم معظم البنوك الكربى هذه الطريقة ألا تسمح باألخذ بعني االعتبار فوائد التنويـع، كمـا أنّ   

   1.مستوى رأس املال املطلوب يكون أقل

  :شروط استخدام النماذج الداخلية 2-1

 عرضـة السلطات الرقابية بالسماح للبنوك باستخدام مناذجها الداخلية ألجل قياس القيمـة امل حىت تقوم 

  .جيب أن توفر فيها جمموعة من الشروط النوعية والكمية للمخاطر،

  :شروط نوعية 2-1-1

  2:جيب أن تتوفر يف النماذج الداخلية الشروط الدنيا التالية

 س سليمة كما يعمل بطريقة متكاملة؛أسنظام إدارة املخاطر يف البنك يرتكز على  - 

 جيب أن ميتلك البنك عدد كاف من األشخاص املؤهلني الستخدام النماذج الداخلية؛ - 

 جيب أن تكون النماذج املستخدمة تقيس املخاطر بطريقة عقالنية؛ - 

 Stress Testing. يقوم البنك دوريا بافتراض حاالت أزمة - 

   :شروط كمية 2-1-2

 : للمخاطرة عرضةالقيمة امل قياسلدى احلد األدىن من الشروط الواجب احترامها فيما يلي 

تقـدر   على أساس يومي، ولفترة احتفـاظ  ) VAR (للمخاطرة عرضةقياس القيمة املضرورة  - 

 بعشرة أيام؛

   ؛%99ثقة  مبستوىللمخاطرة  أن يتم احتساب القيمة املعرضةجيب  - 

                                                           
1
 John Hull, OP. CIT,  P.157 

2
 Thierry Roucalli, OP. CIT,P.50 
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للمخاطر مساو لعدد  عرضةاملستخدمة لقياس القيمة املينبغي أن يكون عدد املشاهدات التارخيية  -  

أيام سنة مالية سابقة على األقل، إال يف بعض احلاالت اليت تتطلب فترة مالحظة أقل نظرا 

 حلدوث تقلبات كبرية وملحوظة يف األسعار؛

 .األقل كل ثالثة أشهرجيب على البنك أن يقوم بتحديث قاعدة بياناته على  - 

   :ةللمخاطر قياس القيمة املعرضة طرق 2-2

  :يتم استخدام إحدى الطرق التالية ةللمخاطر ألجل قياس القيمة املعرضة

على  ةللمخاطر املعرضةالقيمة يتم حسب هذه الطريقة قياس : التباين املشترك-طريقة التباين2-2-1

بني أصـول   االرتباطألسعار األصول املشكلة حملفظة البنك وكذلك قيم  أساس قيم االحنراف املعياري

  .هذه احملفظة

 علـى  ةللمخـاطر  القيمة املعرضةيتم حسب هذه الطريقة قياس : Monte Carloطريقة  2-2-2

  .أساس تغري أسعار األصول املشكلة حملفظة البنك وذلك بناء على تقديرات عشوائية ألسعار السوق

أساس  على ةللمخاطر عرضةالقيمة امليتم حسب هذه الطريقة قياس  :التحليل التارخييطريقة  2-2-3

  .تغري أسعار األصول املشكلة حملفظة البنك بناء على مالحظة أسعار السوق لفترات سابقة
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  تعديالت اتفاقية بازل الثالثةقا التفاقية بازل الثانية وأهم كفاية رأس املال وف: املبحث الثالث 

جديدة أكثر تطورا من أجل حتديد كفاية رأس املال يف البنوك التجارية،  أدخلت اتفاقية بازل الثانية طرق

وذلك من خالل قياس املتطلبات الرأمسالية ملواجهة املخاطر االئتمانية، املخاطر السـوقية باإلضـافة إىل   

لشكل التايل يلخص أهـم  ، واتفاقيةاالاملخاطر التشغلية، واليت تعترب من اإلضافات اليت جاءت ا هذه 

  :  هذه الطرق

  2حتديد املتطلبات الرأمسالية ملواجهة املخاطر البنكية وفقا لبازل  طرق): 1- 2(شكل رقم 

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  إعداد الطالبمن : املصدر

الدعامة األوىل التفاقية بازل 
 الثانية

املخاطر 
 االئتمانية

الطريقة 
 املعيارية

طريقة التصنيف 
 الداخلي

طريقة التصنيف 
 الداخلي األساسي

طريقة التصنيف 
 الداخلي املتقدم

املخاطر 
 التشغيلية

الطريقة 
 املعيارية

طريقة املؤشر 
 األساسي

 القياسطريقة 
 املتقدمة

 املخاطر
 السوقية

الطريقة 
 املعيارية

طريقة النماذج 
 الداخلية
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  :وذلك من خالل املطالب التاليةيف هذا املبحث التطرق ملختلف طرق تقدير كفاية رأس املال  وسيتم 

 ؛متطلبات مواجهة املخاطر االئتمانية وفقا التفاقية بازل الثانية :املطلب األول - 

 ؛متطلبات مواجهة املخاطر التشغيلية وفقا التفاقية بازل الثانية :املطلب الثاين - 

    .فيما خيص كفاية رأس املال  اتفاقية بازل الثالثة التعديالت اليت جاءت ا  أهم :املطلب الثالث - 

  متطلبات مواجهة املخاطر االئتمانية وفقا التفاقية بازل الثانية :املطلب األول

أعطت جلنة بازل للبنوك حرية االختيار بني طريقتني من أجل حساب متطلبات رأس املـال ملواجهـة   

املخاطر االئتمانية، حيث تنص الطريقة األوىل على تقييم هذا النوع من املخاطر باسـتخدام الطريقـة   

أما الطريقة الثانية فتتمثـل يف قيـام البنـوك     1املعيارية وذلك بالتركيز على التقييم اخلارجي للقروض،

 Approche fondée sur les) باستعمال أنظمتها الداخلية وهو ما يعرف بطريقة التصنيف الداخلي 

notations internes)  وسنحاول يف هذا املطلب التطرق هلتني الطريقتني.   

  :الطريقة املعيارية - 1

الطريقة املعيارية نسخة حمسنة من نسبة رأس املال السابقة أي نسبة كوك، ففي هذه الطريقة يـتم   تعترب

يرتكز أساسا على وجود تصنيف خارجي مقدم مـن  حتديد أوزان املخاطر كل فئة من األصول، وهذا 

،  ’Standard & Poor*3من أبرز هذه الوكاالت جند كل من 2.طرف وكالة خارجية لتقييم القروض

Moody’s** و  ***Fitch ،مقياسا للجدارة االئتمانية للمدينني، وذلك أخـذا   يقدم التصنيف حيث

  .بعني االعتبار جمموعة من العوامل

  :عة من الفوائد أمههاوللبنوك جمم يقدم التصنيف

                                                           
1
 BRI : Convergence internationale de la mesure et des normes de fonds propres, Juin 2006, P.20 

2
 Michel Dietsch, Joel Petey : Mesure et gestion des risque de crédit dans les institutions financières, Revue de 

banque édition, 2
eme 

édition, 2008, P.260 

ا��� �#�ر � �ر�ر �ن ا�����ل ا����� �� �م ا��# و�� �ن أ�م و#دات، ��رف 	� ا�وق ا�����   « Mcgraw-Hill»ھ� 	رع �ن �ر+� * 
��Gم 	� ا�وق ا����� ���  48، �#�ر ھذه ا�و+��� « S&P 500 »ا�8ر�+� �ن GCل �ؤ�ر ا��ور�� G� را�ر �« The Outlook »  

**  �#ت ھذه ا�و+��� D� ت، و$د�� #�ط� 	� ���ل ا�����ل ا����� ���ؤ  « John Moody »�ن طرف  1909ھ� �ؤ
ت ھذه ا�و+��� 	�  ***D�24  ر��� � ��م �C��ط� أ�ر�+�� �ر�ط�#��  1913د�  �#�و�ورك، وھ� �ؤ
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بنود اتفاقية بازل الثانية اخلاصة بتحديد أوزان املخـاطر وحتديـد خمصصـات    تسهيل تطبيق  -  

 القروض؛

 قدرة البنوك على منح القروض بدرجة ثقة أكرب؛ عزيزت - 

تقليل عنصر خماطر التعثر بسبب خضوع القروض لتقييم طرف ثالث مستقل وفقـا ملتطلبـات    - 

  .بازل الثانيةاتفاقية 

  :عموما فإنّ اجلدول التايل يوضح خمتلف الدرجات اليت متنحها وكاالت التصنيف للمدينني 

  درجات التصنيف املختلفة اليت متنحها وكاالت التصنيف العاملية): 4-2(جدول رقم 

  معىن الرمز
  التصنيف

S&P/ Fitch Moody’s 

 AAA Aaa  )حلالة عدم السداد %2احتمال (أعلى مستويات اجلودة 

 AA Aa )حلالة عدم السداد %4احتمال ال يتعدى ( جودة مرتفعة 

احتمال عدم السداد ال ( املتوسطة أعلى مستوى يف اجلودة 
 )%10يتعدى 

A A 

 BBB Baa  منتصف شرحية اجلودة املتوسطة 

 BB Ba أدىن مستوى يف شرحية اجلودة املتوسطة 

 B B فئة املضاربة

 Caa - جودة ضعيفة

 - CCC-CC  درجة مضاربة مرتفعة 

 Ca -  جدا  درجة مضاربة مرتفعة

 - C◌ِ   )أقل السندات جودة ( سندات الدخل 

 C -  )ال يتم تسديد الفوائد ( أدىن درجة 

 -  DDD-DD  سندات تواجه فعليا خطر عدم السداد

التصنيف االئتماين بني مسبب لألزمة املالية العاملية والبحث عن : بلعزوز علي، مداين أمحد: املصدر

، املؤمتر الدويل الرابع بالكويت حول األزمة االقتصادية العاملية -دراسة وضعية وشرعية-خمرج هلا 

  9.ص ،2010، اإلسالميمن منظور االقتصاد 
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ينني يتم حتديد أوزان املخاطر درجات التصنيف اليت تقدمها وكاالت التصنيف وكذا طبيعة املد بناء على 

ألصوله " Risk-Weight"حيث يقوم البنك بتخصيص أوزان املخاطر  .عند احتساب كفاية رأس املال

 ضعـر وفيما يلي 1، وبنود خارج امليزانية للحصول على قيمة جمموع األصول املرجحة بأوزان خماطرها

   .حتديد هذه األوزان لكيفية

  :مطالبات على احلكومات 1- 1

، فقد حددت جلنة بازل يف اتفاقيتها الثانيـة أوزان  بالنسبة للمطالبات على احلكومات وبنوكها املركزية

  :املخاطر املناسبة هلا مثلما يوضحه اجلدول التايل

  2أوزان املخاطر للمطالبات على احلكومات حسب بازل ): 5-2(جدول رقم 

  ال يوجد تصنيف
 

 B-  BB+ à أقل من    
B- 

BBB+ à 
BBB- 

A+ à 
A- 

AAA à 
AA- 

 درجة التصنيف

 الترجيح %0 %20 %50 %100 %150 %100
Source :Bruno Colmant, Vincent Delfosse, Jean-Philippe Peters, Bruno 
Rauis : Les accords de Bale 2 pour le secteur bancaire, Larcier, Bruxelles, 
2OO5, P.35  

  :مطالبات على البنوك 2- 1

بالنسبة للمطالبات على البنوك، فقد حددت جلنة بازل خيارين على أن ختتار السلطات الرقابية احملليـة  

وما جتدر اإلشارة إليه هو ضرورة أال يكون الترجيح على املطالبات على البنوك أحسن مـن  . إحدامها

تـرجيح   أوزان يل يوضـح واجلدول التا. الترجيح املقدم للمطالبات على احلكومة اليت يتواجد ا البنك

  :املطالبات على البنوك

  

  

                                                           
1
 Maher Hasan: The significance of basel 1 and basel 2 for the future of the banking industry 
with special emphasis on credit information, credit Alliance regional meeting, Amman, 3-4 
April, 2002,P.9 
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  2أوزان خماطر املطالبات على البنوك حسب بازل ): 6-2(جدول رقم  

 AAA à  درجة تصنيف احلكومة
AA-  

A+ à 
A-  

BBB+ à 
BBB-  

BB+ à 
B-  

   -B  أقل من
  ال يوجد تصنيف

  %100  %150  %100  %100  %50  %20  )1خيار(الترجيح

 AAA à  درجة تصنيف البنك
AA-  

A+ à 
A-  

BBB+ à 
BBB-  

BB+ à 
B-  

  ال يوجد تصنيف  -B  أقل من

  %50  %150  %100  %50  %50 20%  )2خيار(الترجيح

  )2خيار(الترجيح

  مطالبات قصرية األجل

20%  
  

20%  20%  50%  150%  20%  

 2006الوثيقة الرمسية للجنة بازل الصادرة سنة  :املصدر

  :املطالبات على الشركات 3- 1

درجة ترجيح املطالبات على الشركات حسب ما نصت عليه اتفاقية بازل الثانية  التايل يوضح اجلدول

وذلك حسب درجة تصنيف كل شركة، أما بالنسبة للشركات غري املصنفة فإنّ درجة ترجيح املطالبات 

  .% 100عليها تقدر بـ 

  2أوزان خماطر املطالبات على الشركات حسب بازل ): 7-2(جدول رقم 

أقل     -BB صنيفال يوجد ت
  من

BBB+ à 
BB- 

A+ à 
A- 

AAA à 
AA- 

 درجة التصنيف

 الترجيح %20 50% %100 %150 %100

 Source: Maher Hasan: The significance of basel 1 and basel 2 for the 
future of the banking industry with special emphasis on credit information, 
credit Alliance regional meeting, Amman, 3-4 April, 2002, P.10 

  
  :القروض اليت مضى موعد استحقاقها 1-4

 1:اليت مل يتم استردادها األوزان الترجيحية التالية حددت جلنة بازل بالنسبة للقروض

                                                           
1
 BRI , Juin 2006, OP. CIT, P.27 
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 من قيمة القرض؛ % 20إذا كانت املخصصات احملددة أقل من  150% -  

 من قيمة القرض؛ %20إذا كانت املخصصات احملددة ال تقل عن  100% - 

من قيمة القرض، لكن مـع مـنح    %50إذا كانت املخصصات احملددة ال تقل عن  100% - 

  . %50السلطات الرقابية إمكانية ختفيض وزن املخاطر إىل 

  :مطالبات أخرى 5- 1

، مجيع املطالبات اليت ال تندرج ضمن الفئات املشار إليها سابقا، حيـث ميكـن   متثل املطالبات األخرى

  : تلخيصها يف النقاط التالية

 %75حددت اللجنة وزن املخاطر هلذا النوع بـ ): أفراد(مطالبات على زبائن التجزئة  - 

 %35حددت اللجنة وزن املخاطر هلذا النوع بـ : مطالبات مضمونة بعقارات سكنية - 

 %100حددت اللجنة وزن املخاطر هلذا النوع بـ : مضمونة بعقارات جتاريةمطالبات  - 

  %100حددت اللجنة وزن املخاطر هلذا النوع بـ : مطالبات على األصول األخرى - 

  :عناصر خارج امليزانية 1-6

وذلك من خـالل  يف إطار الطريقة املعيارية، يتم حتويل عناصر خارج امليزانية إىل قيمة مكافئة لقروض 

  :حيث يتم ذلك كما يلي. ستعمال معامالت حتويلا

  

  

  1:هذا وقد حددت جلنة بازل هذه املعامالت كما يلي

مل حتويـل  اااللتزامات اليت يكون تاريخ استحقاقها األويل أقل أو يساوي سنة يتم استعمال مع - 

، أما االلتزامات اليت تتجاوز مدا سنة فيتم استعمال معامل ترجيح يقدر بـ %20يقدر بـ 

                                                           
1
 BRI, 2006, OP. CIT, P.28-29 

 معامل التحويل × امليزانية خارجالتزامات =  القيمة املكافئة للقروض
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بدون شروط من طرف البنك  « Révocable» ، يف حني أنّ االلتزامات القابلة للرجوع50% 

 ؛%0يف أي حلظة ومن دون إشعار مسبق فيتم استعمال معامل حتويل يقدر بـ 

والقبوالت مبا فيها عمليات التظهري اليت متتلك صفة بدائل االئتمان املباشرة مثل خطوط االئتمان  - 

 ؛%100القبوالت، يتم إعطاؤها معامل حتويل يقدر بـ 

إذا كان البنك يبقى يتحمل خماطر هذه القـروض، يـتم   ) القروض(عن األصول  عملية التنازل - 

 ؛%100استعمال معامل حتويل يقدر بـ 

بعض البنود اليت تتضمنها الصفقات مثل ضمانات األداء اجليد يتم استعمال معامل حتويل يقدر  - 

 ؛%50بـ 

 «Lettre de crédit commerciales»فيما خيص خطابات االعتماد التجاري قصرية األجل   - 

واملتعلقة حبركة السلع مثل اإلعتمادات املستندية املضمونة، يـتم اسـتعمال    ذات النهاية اآللية

، يتم تطبيق هذا املعامل سواء بالنسبة للبنك املصدر لالعتماد أو %20معامل حتويل يقدر بـ 

 .البنك الذي يقوم بـتأكيد عملية التنفيذ

خارج امليزانية إىل قيمة مكافئة للمخاطر االئتمانية يتم احتساب قيمة املخاطرة  عناصر بعد أن يتم حتويل 

  :املرجحة، وذلك كما يلي

  

 

  
  :للمتطلبات من رأس املال تكون كما يليوعليه فإنّ القيمة الدنيا 

  

  

  

  

  نسبة أو معامل ترجيح املخاطرة× القيمة املكافئة للقروض= املخاطرة املرجحة 

  %8×املخاطرة املرجحة= القيمة الدنيا لرأس املال



 

75 

 حتديد كفاية رأس املال يف البنوك وفقا لتوصيات جلنة بازلطرق : الفصل الثاين

  :طريقة التصنيف الداخلي -2 

حسب هذه الطريقة فإنه يسمح للبنوك باستخدام نظام التصنيف الداخلي لديها لتقييم مقدرة املقتـرض  

  .سواء شركات، حكومات أو بنوك لكن مع ضرورة احلصول على موافقة السلطات احمللية

توجد أربعة مكونات للمخاطر مستقاة من نظام التصنيف الداخلي واليت هلا أثر علـى أوزان املخـاطر   

  1:وهي

        Probability of default احتمالية ختلف العميل عن الدفع؛ - 

    Loss given defaultاحملتملة يف ظل ختلف العميل عن الدفع؛اخلسائر  - 

     Exposure at default  حجم الديون عند ختلف العميل عن الدفع؛ - 

      Maturity of the transaction   .موعد استحقاق العملية - 

   :كما حددت جلنة بازل طريقتني تندرجان حتت طريقة التصنيف الداخلي مها

 التصنيف الداخلي األساسي؛طريقة  - 

  .طرقة التصنيف الداخلي املتقدم - 

    : طريقة التصنيف الداخلي األساسي 1- 2

م تقديره اخلاص الحتمالية التخلـف  حسب طريقة التصنيف الداخلي األساسي، يسمح للبنك باستخدا

الـيت تسـمح   ، يف حني تقوم السلطات الرقابية بتقدمي كل املعلومات 2عن الدفع  خالل سنة واحدة  

حجم الديون عند  اخلسائر احملتملة يف ظل ختلف العميل عن الدفع، (حبساب رأس املال النظامي املطلوب

  ).ختلف العميل عن الدفع، موعد استحقاق العملية

   :طريقة التصنيف الداخلي املتقدم 2-2

  فية املتشددة، حيث تقوم البنوكهذه الطريقة موجهة للبنوك اليت لديها القدرة على االلتزام باملعايري اإلشرا

                                                           

 �#�� و����رة 	� ا�ر$��� ��� ا��#وك وإدارة ا���Cطر، أ�و ���، : إ�راھ�م ا�+را�9.، ص2006أطر أ
1
  

2
 Linda Allen, Jacob Boudoukh and Anthony Saunders : Understanding Market, Credit and Operational risk, 

Blackwell Publishing, 2004, P.210 



 

76 

 حتديد كفاية رأس املال يف البنوك وفقا لتوصيات جلنة بازلطرق : الفصل الثاين

  .وفقا هلذه الطريقة بتقدير مجيع مكونات املخاطر األربعة املشار إليها سابقا بواسطة أنظمتها الداخلية 

بصفة عامة ووفقا لطريقة التصنيف الداخلي، فإنه جيب على البنوك أن تقوم بتقسيم فئـات املتعرضـني   

  :للمخاطر كما يلي

 واملتوسطة؛الشركات الكبرية  - 

 البنوك؛ - 

 احلكومات؛ - 

 قروض التجزئة والقروض االستهالكية؛  - 

 وبشكل رئيسي القروض العقارية التجارية واملشاريع الفردية؛: متويل املشاريع - 

  .استثمارات رأس املال: امللكية - 

وألجل حساب متطلبات رأس املال ملواجهة املخاطر االئتمانية تقوم البنـوك باسـتخدام دوال أوزان   

املخاطر وذلك وفقا ملا حددته اتفاقية بازل الثانية، حيث حددت اللجنة دوال أوزان املخاطر حسـب  

دوال لتحديد نوع العميل، فهناك دوال لتحديد أوزان املخاطر اخلاصة بالشركات، احلكومات والبنوك، 

  .  أوزان املخاطر اخلاصة بقروض وزبائن التجزئة ودوال لتحديد أوزان املخاطر اخلاصة بامللكية

  :دوال أوزان املخاطر للجهات السيادية، البنوك والشركات 2-3

االشركات كمحددت جلنة بازل مراحل حتديد األصول املرجحة باملخاطر للجهات السيادية، البنوك و

  :يلي

 ؛( R )حساب االرتباط  - 

 حساب تعديل االستحقاق؛ - 

  .حساب متطلبات رأس املال - 

  :(R)حساب االرتباط  3-1- 2

  :يتم حساب االرتباط وفقا للمعادلة التالية
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 Corrélation (R)= 0.12 (1-EXP (-50×PD))/ (1-EXP (-50)) + 0.24× [1-(1-EXP (-
50×PD))/ (1-EXP (-50))]  

  :الدالة السابقة نالحظ أنّ االرتباط دالة يف احتمال التعثر، علما أنّمن 

EXP :ألساس اللوغاريتم الطبيعي يرمز .  

PD:   يرمز الحتمال التعثر، وهو يقيس احتمال تعثر العميل عن سداد قيمة االئتمان خالل فترة زمنيـة

التقييم الدولية، باإلضـافة إىل   لتحديد احتمال التعثر على تصنيف مؤسساتمعينة، حيث تعتمد البنوك 

    .معلومات أخرى تتعلق باملركز املايل للعميل ووضعية القطاع الذي ينتمي إليه

  :حساب تعديل االستحقاق 3-2- 2

  :يتم حساب تعديل االستحقاق وفقا للمعادلة التالية

Ajustement d’échéance (b)= (O.11852-0.5478×Ln(PD)) 2  

  :علما أنّ

 Ln: متثل الدالة اللوغاريتمية.  

PD :متثل احتمال التعثر.  

  :حساب متطلبات رأس املال 3-3- 2

  :يتم حساب متطلبات رأس املال وفقا للمعادلة التالية

K= [LGD×N [(1-R) -0.5 × G(PD)+ (R/(1-R)0.5 × G(0.999)] - PD×LGD] ×  
(1-1.5×b)-1 × (1+ (M-2.5) ×b) 

  :علما أنّ

 K  رأس املال تمتطلبا :

دالة توزيع تراكمي ملتغري عشوائي :  N 

G  : لـ الدالة اليت توضح القيمة العكسية N  

M:ي االستحقاق الفعل     
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 LGD :اخلسارة عند حدوث التعثر  

  :كما يلي RWA بعد أن يتم حتديد العناصر السابقة يتم حتديد قيمة األصول املرجحة باملخاطر

 

  :أنّعلما 

EAD :حجم الديون عند ختلف العميل عن الدفع  

قـروض التجزئـة   (هذا وقد حددت جلنة بازل دوال أوزان املخاطر لباقي فئات املتعرضني للمخـاطر  

والقروض االستهالكية، متويل املشاريع وبشكل رئيسي القروض العقارية التجارية واملشاريع الفرديـة   

  .ميكن االطالع على ذلك يف النص األصلي لالتفاقية، حيث )وكذا استثمارات رأس املال

  متطلبات مواجهة املخاطر التشغيلية وفقا التفاقية بازل الثانية: املطلب الثاين

جيب على البنوك عند قيامها حبساب املتطلبات الدنيا من رأس املال الذي جيب االحتفاظ به أن تأخـذ  

ليت يتعرض هلا البنك نتيجة لألخطاء، االحتيال الذي يتعرض ، فاخلسائر ااملخاطر التشغيلية بعني االعتبار

   .ا كبريا على مالءتهله واإلخفاق متثل خطر

من أجل  خمتلفة من حيث درجة تعقيدها ميكن للبنوك استعماهلا ثالثة طرقهذا وقد حددت جلنة بازل 

  :يف طرقالحتديد املتطلبات الرأمسالية ملواجهة املخاطر التشغيلية، تتمثل هذه 

 طريقة املؤشر األساسي؛ - 

 الطريقة املعيارية؛ - 

 طريقة القياس املتقدمة؛ - 

هذا وقد تركت جلنة بازل حرية اختيار الطريقة للبنوك وفقا لدرجة تعقد عملياا، كما قامت بتشجيعها 

تم على استخدام الطرق األكثر تقدما غري أنّ ذلك البد أن يتم مبوافقة السلطات الرقابية، وفيما يلي سي

  .  طرقالالتطرق هلذه 

RWA=K×12.5×EAD  
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  :طريقة املؤشر األساسي -1 

جيب على البنوك اليت تقوم بتطبيق املؤشر األساسي أن تقوم باالحتفاظ برأس مال يتوافق مع متوسـط  

، حيث جيب أن يكون هذا املتوسط موجب، ومن أجـل  αنتيجة السنوات الثالثة األخرية بنسبة ثابتة 

  . حساب النتيجة املتوسطة جيب استثناء السنة اليت حيقق فيها البنك خسارة

   1:ميكن التعبري عن املتطلبات الرأمسالية ملواجهة املخاطر التشغيلية رياضيا كما يلي

  

 

  :حيث

KNI : األساسيمتطلبات رأس املال حسب طريقة املؤشر. 

GI : املتوسطة للسنوات الثالثة األخريةالنتيجة. 

α :15 %وهي نسبة حمددة من طرف اللجنة. 

لقياس متطلبات رأس املـال ملواجهـة املخـاطر     يقة من أبسط الطرقجتدر اإلشارة إىل أنّ هذه الطر

التشغيلية، وتكون مالئمة للبنوك اليت تعمل على املستوى احمللي وللبنوك اليت ال متتلـك نظامـا إلدارة   

  .املخاطر

  :الطريقة املعيارية -2

حسب الطريقة املعيارية يتم تقسيم أنشطة البنك إىل مثانية خطوط رئيسية، حيث تتمثل هذه اخلطـوط  

   2:يف

 متويل املؤسسات؛ - 

                                                           
1
 Hamza Fekir : Présentation du nouvel accord de bale sur les fonds propres, revue management-information-

finance (MIF), N°5, 2009, P.13-14  
2
 Ariane Chapelle, Georges Hubuer, Jean Philippe Peters, Le risque opérationnel : Implication de L’accord de 

Bale pour le secteur financier, Laracier, Bruxelles, 2005, P.16  

KNI  = GI×α  
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 متويل التجارة؛ -  

 اخلدمات البنكية لألفراد؛ - 

 الصريفة التجارية؛ - 

 الدفع والتسوية؛ - 

 خدمات الوكالة؛ - 

 إدارة األصول؛ - 

 .خدمات مسسرة لألفراد - 

، βأعطت جلنة بازل لكل خط من اخلطوط الثمانية ترجيحا ميثل تعرضه للمخاطر التشغيلية يعرب عنه بـ

  :معامالت الترجيح لكل خط من اخلطوط الرئيسية املشار إليها سابقا واجلدول التايل يوضح

  βمعامالت الترجيح  ):8-2(جدول رقم 

  βمعامل   األنشطة

  % 18  متويل املؤسسات

  % 18  متويل التجارة

   % 12  اخلدمات البنكية لألفراد

  % 15  الصريفة التجارية

  % 18  الدفع والتسوية

  % 15  خدمات الوكالة

  % 12  األصولإدارة 

  % 12  خدمات مسسرة لألفراد
Source : John Hull : Gestion des risques et institutions financières, Pearson 
Education, Paris, 2007, P.292   

متثل متطلبات رأس املال اإلمجالية ملواجهة املخاطر التشغيلية متوسط متطلبات رأس املال لكل سنة مـن  

السنوات الثالثة األخرية، حيث يتم يف البداية حساب متطلبات رأس املال لكل سنة على حدة وذلـك  
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رأس املال لسـنة  بضرب نتيجة كل خط مبعامل الترجيح الذي يناسبه، ويف حالة ما إذا كانت متطلبات  

  1:يتم التعبري عن ذلك رياضيا كما يلي. معينة سالبة ال يتم أخذها بعني االعتبار وتستبدل قيمتها بالصفر

KTSA = {∑1-3 Max [(PB1-8× β1-8), 0]}/3 

  :حيث   

KTSA :متطلبات رأس املال حسب الطريقة املعيارية  

PB1-8 :يف طريقة املؤشر األساسي لكل خط من اخلطوط السنوية لسنة معينة، كما مت حتديده  النتيجة

  .الثمانية

1-8 β :متثل العالقة بني رأس املال املطلوب والنتيجة لكل خط مـن   نسبة ثابتة حمددة من طرف اللجنة

  .شطةنخطوط األ

  :شروط استخدام الطريقة املعيارية 2-1

رأس املال ملواجهة املخـاطر   حىت يتمكن أي بنك من استخدام الطريقة املعيارية ألجل قياس متطلبات

  :التشغيلية البد من توفر الشروط التالية

 وجود إدارة خماطر فعالة ورقابة صارمة؛ - 

 أن ميتلك البنك نظاما إلدارة املخاطر مصمم بطريقة سليمة، ويغطي أنشطة البنك بصفة كاملة؛ - 

تلـك وحـدة   أن ميتلك البنك موارد كافية على مستوى مجيع خطوط األنشطة كما جيد أن مي - 

 للرقابة والتدقيق؛

  

  :طريقة القياس املتقدمة -3

مسحت إتفاقية بازل الثانية حتت شرط موافقة السلطات الرقابية، االعتماد على مناذج داخلية من خالل 

حيث أنّ املتطلبات من رأس املال النظامي تكون مسـاوية لقيمـة    ،2استخدام طريقة القياس املتقدمة 
                                                           

1
 BRI , 2006, Op. Cit P.160 

2
 Muriel Tiesset, Philippe Troussard : Capital Règlementaire et capital économique, revue de la stabilité 

Financière, N°7, Novembre 2005, P.70 
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اليت يتم احلصول عليها بواسطة النظام الداخلي للبنك وذلك على أساس جمموعة من املخاطر  التشغيلية  

  .، كما يشترط أن يتحصل البنك على موافقة السلطات الرقابية 1املعايري النوعية والكمية

وقد حددت اتفاقية بازل الثانية املعايري النوعية و الكمية اليت جيب أن يتوفر عليها البنـك حـىت يـتم    

  .ص له باستعمال هذه الطريقة، وفيما يلي عرض ألهم هذه املعايريالترخي

  : املعايري النوعية 3-1

  2 :حىت يتم السماح للبنك بتطبيق طريقة القياس املتقدمة أن تتوفر لديه الشروط النوعية التالية

ومراقبـة  جيب أن ميتلك البنك وظيفة إدارة املخاطر التشغيلية تكون مسؤولة عن حتديد، تقييم  - 

 هذا النوع من املخاطر؛

 جيب على البنك أن ميتلك قاعدة للبيانات التارخيية للخسائر حسب خطوط أنشطته؛ - 

 جيب أن يتم إعداد تقارير دورية عن اخلسائر التشغيلية؛ - 

 بطريقة جيدة؛ )Documenté(جيب أن يكون نظام إدارة املخاطر موثق  - 

للتدقيق الداخلي واخلارجي املستقل، كما خيضع  جيب أن خيضع نظام إدارة خماطر البنك دوريا - 

  .للرقابة من طرف السلطات الرقابية

  :املعايري الكمية 3-2

   3:من بني املعايري الكمية اليت اشترطتها جلنة بازل نذكر ما يلي

جيب أن يشمل ويغطي النظام الداخلي لقياس املخاطر إمجايل املخاطر التشغيلية احملددة من طرف  - 

 اللجنة؛

جيب على البنك أن يقوم باحتساب متطلبات رأس املال بإدراج مجيع اخلسائر املتوقعة واخلسائر  - 

 غري املتوقعة؛

                                                           
1
 Ariane Chapelle, Georges Hubuer, Jean Philippe Peters, Le risque opérationnel, Op. Cit  P.23  

2
 John Hull, Op. Cit  P.292  

3
 BRI , 2006, Op. Cit P.165 
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نظام قياس املخاطر كاف من أجل ضبط املصادر األساسية للمخاطر التشـغيلية  جيب أن يكون  -  

  .األساسية

  فيما خيص كفاية رأس املال    اتفاقية بازل الثالثة أهم التعديالت اليت جاءت ا : املطلب الثالث

لقد أدرجت اتفاقية بازل الثالثة تعديالت عديدة على تركيبة وقيمة رأس مال الذي جيب على البنـوك  

االحتفاظ به دف مواجهة خمتلف التطورات واملخاطر اليت تواجهها، وفيما يلي برنامج إدخال هـذه  

لثة باملقارنـة مـع   التعديالت على رأس مال البنوك، وكذا أهم االختالفات اليت ميزت إتفاقية بازل الثا

  . االتفاقية السابقة فيما خيص رأس املال البنكي

  :برنامج إدخال تعديالت على رأس مال البنوك -1

سيتم إجراء تعديالت على رأس املال النظامي للبنوك حسب ما جاءت به إتفاقية بازل الثالثـة وفقـا   

  :للربنامج التايل

  3رأس املال البنكي وفقا لبازل برنامج إدخال التعديالت على ): 9-2(جدول رقم 

  2013 2014  2015  2016  2017  2018  2019  
احلد األدىن من نسبة رأس 

  املال من حقوق املسامهني
%3.5 %4  %4.5  %4.5  %4.5  %4.5  %4.5  

احلد األدىن من نسبة رأس 

املال من حقوق 

  رأس مال التحوط+املسامهني

%3.5  %4  %4.5  %5.125  %5.75  %6.375  %7  

  1األدىن لرأس املال فئة احلد 

TIER 1 

%4.5  %5.5  %6  %6  %6  %6  %6  

احلد األدىن من إمجايل رأس 

  املال
%8  %8  %8  %8  %8  %8  %8  

احلد األدىن من إمجايل رأس 

  رأس مال التحوط+ املال 
%8  %8  %8  %8.625  %9.25  %9.875  %10.5  

التخفيضات من  األسهم 

  1العادية  للفئة 
  %20  %40  %60  %80  %100  %100  

  2010الوثيقة الرمسية التفاقية بازل الثالثة الصادرة سنة : املصدر
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من خالل اجلدول السابق ميكن مالحظة أنّ جلنة بازل تقترح أن يتم رفع احلد األدىن من متطلبات  

حقوق املسامهني، وهو أعلى أشكال رأس املال الذي ميكن أن يستوعب اخلسائر، وقد أضافت 

ميكن تسميته برأس املال التحوطي، كما قامت اللجنة  جديدا من رأس املال الذياإلصالحات نوعا 

كذلك إللغاء الشرحية الثالثة اليت كانت قد أضافتها يف اتفاقيتها الثالثة واليت تتشكل من سندات املساندة 

  .اليت ال تقل مدة حياا عن سنتني

  :باملقارنة مع االتفاقية السابقةاالختالفات اليت ميزت إتفاقية بازل الثالثة  - 2

أهم االختالفات اليت ميزت إتفاقية بازل الثالثة باملقارنة مع االتفاقية السابقة فيما خيص رأس املال  تتمثل

  :البنكي فيما يلي

  :بالنسبة لرأس املال األساسي1- 2

  التعديالت على رأس املال األساسي للبنوك): 10-2(جدول رقم 

  إتفاقية بازل الثانية  لثةإتفاقية بازل الثا  

 %4.5: 2013سنة   رأس املال األساسي

  %5.5 :2014سنة 

  %6 :2015سنة 

4%  

األسهم العادية وما يشبهها 
(Assimilées) 

 %2: 2013سنة 

  3.5% :2014سنة 

  4.5% :2015سنة 

2%  

  2010الوثيقة الرمسية للجنة بازل الصادرة سنة :املصدر

اتفاقية بازل الثالثة دف إىل الرفع من قيمة األسهم العادية يف رأس مال من اجلدول السابق نالحظ أنّ 

 % 4.5إىل  2015من املتوقع أن يرتفع حبلول سنة  %2البنوك، فبعد أن كان احلد األدىن يقدر بـ 

  .وهذا دف رفع جودة رأس مال البنوك
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  :إضافة شرحية إضافية لرأس مال البنوك 2- 2 

جاءت ا اتفاقية بازل الثالثة، إضافة شرحية جديدة لرأس املال تعرف بــ رأس  من بني اإلضافات اليت 

  :واجلدول التايل يوضح ذلك buffer املال التحوطي

 برنامج إدخال رأس املال التحوطي): 11-2(جدول رقم 

  إتفاقية بازل الثانية  إتفاقية بازل الثالثة  
  
  

 رأس املال التحوطي
 
 

 % 0.625: 2016سنة 
   1.25 % :2017سنة 
  1.875 % :2018سنة 
    2.5 % :2019سنة 

  
  ال يوجد

 2010 الوثيقة الرمسية للجنة بازل الصادرة سنة :املصدر

يتمثل اهلدف من إضافة هذه الشرحية لرأس املال يف ضمان قدرة البنوك على مواجهـة االضـطرابات   

 .  االقتصادية اليت قد حتصل من حني ألخر

نقاط االختالف بني تركيبة رأس املال حسب اتفاقية بازل الثالثـة واالتفاقيـة    هذا وميكن توضيح أهم

  :السابقة من خالل الشكل املوايل
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� �8ص رأس ا��ل ا��/%� 3و��زل  2��ر/� ��ن ��زل ): 2- 2(�%ل ر#م  �� 

  ��2زل                                                                                                            ��3زل                                       

  ا("ول ا�ر��� ����8طر                                                    ا("ول ا�ر��� ����8طر                                                                                                       

 ا���ر�ف ا��د�م    -�/!�� �و��                                        ا���ر�ف ا��د�د                                                                                                                -�/!�� �و��

 

 

 ��  identiqueا� ��� #)

  

  

  

   

  

 

 

 �� ا� ��� #)

 

   

 K��07/08/2012��ر http://www.essectransac.com/wp-content/themes/arthemia/images/2010/10/Les-Accords-de-B%C3%A2le.pdf :ا�"در    
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   بازل

  الفصل الثاين خالصة

لقد عرف االهتمام مبوضوع كفاية رأس املال البنوك تطورا كبريا، ويتجلى ذلك من خالل التعـديالت  

اليت مت إدخاهلا عدة مرات على كيفية قياس وحتديد املتطلبات الرأمسالية ملواجهـة املخـاطر املختلفـة    

  .  واملتزايدة اليت يتميز ا القطاع البنكي على املستوى العاملي

موضوع كفاية رأس املال يف البنوك الدعامة األساسية التفاقية بازل األوىل، حيث حددت  فبعد أن كان

هذه االتفاقية طريقة معيارية بسيطة ألجل قياس املخاطر، جاءت إتفاقية بازل الثانية حيـث أدرجـت   

تعديالت جوهرية كبرية على هذا املعيار وذلك من خالل قياس املخاطر بدرجة حساسية أكرب وكـذا  

  .استخدام طرق قياس متقدمة ومتطورة، كما قامت هذه االتفاقية بإدراج املخاطر التشغيلية

أما التعديالت اليت جاءت ا إتفاقية بازل الثالثة فيما خيص رأس املال البنكي فكانت نتيجة لألزمة املالية 

فع من قيمـة رأس املـال   العاملية واملعروفة بأزمة الرهون العقارية، حيث ركزت هذه االتفاقية على الر

احملتفظ به وذلك بالرفع من قيمة األسهم العادية وكذا إضافة ما يسمى برأس املال التحـوطي وذلـك   

  .ألجل مواجهة التقلبات
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  :لثالفصل الثا

 

كفاية رأس املال يف البنوك اجلزائرية و توصيات جلنة 

 بازل
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  متهيد
يتميز النظام البنكي اجلزائري بسيطرة القطاع العام؛ حيث تسيطر البنوك العمومية على تعبئـة املـوارد   

  .عدد البنوك العموميةوكذا تقدمي القروض بالرغم من أنّ عدد البنوك األجنبية اخلاصة أكرب من 

؛ حيث يقوم بوضع جمموعة من املعـايري والقواعـد   وك نشاطها حتت سلطة بنك اجلزائرمتارس هذه البن

االحترازية واليت جيب على البنوك احترامها وذلك دف محاية النظام البنكي، املـودعني وأصـحاب   

  .املصاحل من أي هزات حمتملة

جملس النقد والقرض حيث يقوم بوضع : ميارس بنك اجلزائر سلطته من خالل جمموعة من اهليئات وهي

قواعد احلذر اليت جيب على البنوك احترامها، اللجنة املصرفية واليت تقوم مبراقبة حسن تطبيق القـوانني  

األخرية بعمليات الرقابة علـى  ، حيث تقوم هذه لمفتشية العامةل العامة ديريةاملواألنظمة باإلضافة إىل 

  .أساس املستندات والرقابة امليدانية على مستوى البنوك

من بني القواعد االحترازية املطبقة يف النظام البنكي اجلزائري جند معيار كفاية رأس املال أو ما يعـرف  

تزام باالحتفاظ بنسبة بنسبة املالءة البنكية؛ حيث يفرض بنك اجلزائر على البنوك الناشطة يف اجلزائر  االل

من األموال اخلاصة باملقارنة مع حجم استخداماا والتزاماا داخل وخارج امليزانيـة املرجحـة    8%

  .باملخاطر

  :لعناصر التاليةا لدراسة وعليه سيتم ختصيص هذا الفصل

  ؛هيكلة النظام البنكي اجلزائري احلايل وأهم مؤشرات أدائه -

  ؛ومتابعة القواعد االحترازية البنكية يف اجلزائراهليئات املعنية بوضع  -

  ؛التنظيم البنكي اخلاص باملخاطر البنكية ورأس املال البنكي يف اجلزائر -

رأس املال يف البنوك اجلزائرية وذلك من خالل التطرق للتنظيم البنكـي املتعلـق    كيفية حتديد كفاية-

  كفاية رأس املال يف البنوك اجلزائرية؛ تقييموكذا  بكفاية رأس املال يف البنوك اجلزائرية

مقارنة معيار كفاية رأس املال املطبق يف البنوك اجلزائرية مبعيار جلنة بازل دف اسـتخالص أوجـه    -

التشابه واالختالف وكذا أهم التعديالت اليت جيب اختاذها ألجل التوافق مع توصيات إتفاقيـة بـازل   

 .الثانية
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  البنكي اجلزائريالنظام : املبحث األول

سيتم يف هذا املبحث التطرق هليكلة النظام البنكي اجلزائري وذلك من خالل التطرق إىل البنوك الناشطة 

يف اجلزائر سواء كانت عمومية أو خاصة وأهم مؤشرات أداء البنوك اجلزائرية، باإلضافة إىل التطرق إىل 

  :بنكية يف اجلزائر وذلك من خالل املطلبني التالينيد االحترازية الاهليئات املعنية بوضع ومتابعة القواع

 ؛هيكلة النظام البنكي اجلزائري احلايل وأهم مؤشرات أدائه :املطلب األول - 

   .اهليئات املعنية بوضع ومتابعة القواعد االحترازية البنكية يف اجلزائر :املطلب الثاين - 

 مؤشرات أدائه هيكلة النظام البنكي اجلزائري احلايل وأهم: املطلب األول

  :هيكلة النظام البنكي اجلزائري احلايل -1

  :بنك اجلزائر 1-1

مؤسسة وطنية تتمتع بالشخصية املعنوية "بأنه 11عرف قانون النقد والقرض بنك اجلزائر يف مادته رقم 

وخيضع بنـك  . ومنذ صدور هذا القانون أصبح البنك املركزي يسمى ببنك اجلزائر" واالستقالل املايل

كامل للدولة، وبالرغم مـن  اجلزائر إىل قواعد احملاسبة التجارية باعتباره تاجرا وتعود ملكية رأس ماله بال

    1 .ذلك فهو ال خيضع للتسجيل يف السجل التجاري

 .  كما جتدر اإلشارة إىل أنّ بنك اجلزائر يتم تسيريه من طرف احملافظ وكذا جملس النقد والقرض

  2:بـيقوم بنك اجلزائر بتحديد مجيع املعايري اليت جيب على مجيع البنوك احترامها دائما، وخاصة املتعلقة 

 نسب التسيري البنكي؛ •

 نسب السيولة؛ •

 ...املخاطر بصفة عامة، -األموال اخلاصة استعمال •

  

                                                           

1  200-199.، ص2001� #��ت ا��#وك، د�وان ا��ط�و��ت ا�������، : ا�ط�ھر �طرش 
  

  K��24/12/2012��ر www.Bankofalgeria.dz 2
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              :البنوك التجارية 2- 1

 2012كما مت يف سـنة   ،1بنك ومؤسسة مالية 27، 2011ضم النظام البنكي اجلزائري يف اية سنة 

حيـث تنقسـم هـذه البنـوك      منح االعتماد لشركتني جديدتني متخصصتني يف التمويل التأجريي،

  :واملؤسسات املالية كما يلي

  :البنوك العمومية 2-1- 1

بنوك عمومية من بينها الصندوق الوطين للتوفري واالحتياط، حيث تسـيطر هـذه    6تتوفر اجلزائر على 

  :الكربى من السوق يف اجلزائر، واجلدول التايل يوضح هذه البنوكالبنوك على احلصة 

  البنوك العمومية الناشطة يف اجلزائر): 1-3(جدول رقم 

 البنك سنة التأسيس

 البنك الوطين اجلزائري 1966

 الصندوق الوطين للتوفري واالحتياط 1964

 القرض الشعيب اجلزائري 1967

 بنك اجلزائر اخلارجي 1967

 بنك الفالحة والتنمية الريفية 1982

 بنك التنمية احمللية 1985

  www.Bankofalgeria.dzملوقع الرمسي لبنك اجلزائر ا :املصدر

  :البنوك اخلاصة 2- 1-2 

يف اجلزائر، حيث يضـم   لالستثمارفتح قانون النقد والقرض اال أمام البنوك ذات رأس املال األجنيب 

 :النظام البنكي اجلزائري حاليا البنوك اخلاصة التالية

  

                                                           
1
 Banque d’Algérie : Rapport annuel 2011, P.73 
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  البنوك اخلاصة الناشطة يف اجلزائر): 2- 3جدول رقم 

 البنك البنك

  بنك الربكة  بنك العرب اجلزائر

 ABC املؤسسة املصرفية العربية  البنك الوطين الباريسي

  نتكسيس بنك  ترست بنك

 سوسيييت جينريال  اجلزائربنك اخلليج 

  بنك- فرنس  كاليون اجلزائر 

 سييت بنك   هاوسني بنك للتجارة واملالية
H.S.B.C. ALGERIE 

"SUCCURSALE DE BANQUE"  
  بنك السالم 

  www.Bankofalgeria.dzملوقع الرمسي لبنك اجلزائر ا: املصدر  
اإلشارة إىل أنّ بنك الربكة يعترب بنك خمتلط، حيث يتشكل رأس ماله من رأس مال أجـنيب  هذا وجتدر 

  .ورأس مال وطين

  :املؤسسات املالية 3- 1

  :تنشط يف اجلزائر العديد من املؤسسات املالية، من أهم هذه املؤسسات نذكر ما يلي

  املؤسسات املالية الناشطة يف اجلزائر): 3-3(جدول رقم 

 اليةاملؤسسة امل

 CNMAالزراعية  ضديةالصندوق الوطين للتعا

    ) املؤسسة املالية لالستثمار و املسامهة و توظيف األموال( سوفينانس

  SRH رهينشركة إعادة التأمني ال

   لعربية لإلجيار املايلشركة اال

 اجلزائر- سيتيالم

   اجلزائر- املغاربية لإلجيار املايل

  .املايلالشركة الوطنية لإلجيار 

 الصندوق الوطين لالستثمار 

   .إجيار ليزينغ

  اجلزائر إجيار

  www.Bankofalgeria.dzملوقع الرمسي لبنك اجلزائر ا :املصدر
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اجلزائري وذلك دف إعطاء صورة واضحة 

لقد عرفت عملية تعبئة املوارد من خالل مجع الودائع بنوعيها، ودائع لدى الطلب، وودائع ألجل تطورا 

  :خالل السنوات األخرية وهو ما سيتم توضيحه من خالل اجلدول التايل

  )2010- 2006(هيكلة الودائع يف البنوك اجلزائرية يف الفترة 

 إمجايل الودائع
 ودائع ألجل

 بنوك عمومية بنوك خاصة

3516.537 95.978 1670.127 

4321.8 89.5  

4937.9 120.7  

4731.8 149.9 

5288 190.8  

  )2010- 2006(تطور إمجايل الودائع يف البنوك اجلزائرية يف الفترة 
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  :أهم مؤشرات النظام البنكي اجلزائري

اجلزائري وذلك دف إعطاء صورة واضحة سيتم يف هذا العنصر التطرق ألهم مؤشرات النظام البنكي 

  .النظام وبعض خصوصياته

  ):مجع الودائع ( تعبئة املوارد 

لقد عرفت عملية تعبئة املوارد من خالل مجع الودائع بنوعيها، ودائع لدى الطلب، وودائع ألجل تطورا 

خالل السنوات األخرية وهو ما سيتم توضيحه من خالل اجلدول التايل

هيكلة الودائع يف البنوك اجلزائرية يف الفترة ): 4

ودائع ألجل  ودائع حتت الطلب

بنوك عمومية  بنوك عمومية بنوك خاصة

1670.127 152.918 1597.514 

1671.5 191.1 2369.7 

1870.3 241.8 2705.1 

2079 261 2241.9 

2333.5 301.2 2462.5 

  )2010- 2006( لتقارير السنوية لبنك اجلزائر 

تطور إمجايل الودائع يف البنوك اجلزائرية يف الفترة ):1

  )2010- 2006( لتقارير السنوية لبنك اجلزائر 

2006 2007 2008 2009 2010

إ���� ا�ودا�6

 

أهم مؤشرات النظام البنكي اجلزائري -2

سيتم يف هذا العنصر التطرق ألهم مؤشرات النظام البنكي 

النظام وبعض خصوصياته عن هذا

تعبئة املوارد  2-1

لقد عرفت عملية تعبئة املوارد من خالل مجع الودائع بنوعيها، ودائع لدى الطلب، وودائع ألجل تطورا 

خالل السنوات األخرية وهو ما سيتم توضيحه من خالل اجلدول التايل

4-3(جدول رقم 

 السنة
بنوك عمومية

1597.514 2006 

2369.7 2007 

2705.1 2008 

2241.9 2009 

2462.5 2010 

لتقارير السنوية لبنك اجلزائر ا: املصدر

1-3(شكل رقم  

      

لتقارير السنوية لبنك اجلزائر ا: املصدر

إ����� ا�ودا'1



 توصيات جلنة بازل  البنوك اجلزائرية وكفاية رأس املال يف: الفصل الثالث

)2006-2010(  

  

 هناك ارتفاع يف عملية مجع الودائع بنوعيها سواء ودائع ألجل أو ودائع حتت الطلب؛

  .البنوك العمومية تستحوذ على احلصة األكرب من املوارد يف السوق مقارنة مع البنوك اخلاصة

  :كما يوضحه اجلدول التايل

2006 -2010(  

 إمجايل الودائع
 ودائع ألجل

 القطاع اخلاص 1*أخرى

3516.537 130.292 1271.36 

4321.8 14.5 1395.9 

4937.9 24.1 1572.9 

4731.8 7.1 1722.6 

5288 9.3 1935.5 
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(هيكلة الودائع يف البنوك اجلزائرية يف الفترة ): 

  )2010- 2006( لتقارير السنوية لبنك اجلزائر 

  :من خالل اجلدول والشكلني السابقني ميكن مالحظة مايلي

هناك ارتفاع يف عملية مجع الودائع بنوعيها سواء ودائع ألجل أو ودائع حتت الطلب؛

البنوك العمومية تستحوذ على احلصة األكرب من املوارد يف السوق مقارنة مع البنوك اخلاصة

 : تقسيم الودائع حسب القطاع

كما يوضحه اجلدول التايلتنقسم الودائع اليت تتحصل عليها البنوك اجلزائرية حسب القطاع 

2006(تقسيم الودائع حسب القطاع يف الفترة   ):5

 ودائع حتت الطلب

القطاع اخلاص  القطاع العام القطاع اخلاص *أخرى القطاع العام 

1271.36 364.453 144.086 442.418 1163.928 

1395.9 350.6 165.8 563.3  

1572.9 394 169.7 720.8  

1722.6 499.2 172.5 903.6  

1935.5 579.5 172.3 910.7  

  )2010- 2006( السنوية لبنك اجلزائر 

                                        

���ت ا�ز��'ن� �	  �������:ل ا�ودا'1 �ن ���در أCرى ا�ودا'1 ا��� �م ��م ����� �

2008 2009 2010

���C ودا'1 �8ل �#وك

ودا'1 �8ل �#وك ��و���

���C ودا'1 ��ت ا�ط�ب �#وك

ودا'1 ��ت ا�ط�ب �#وك ��و���

 

): 2- 3(شكل رقم 

        

لتقارير السنوية لبنك اجلزائر ا: املصدر

من خالل اجلدول والشكلني السابقني ميكن مالحظة مايلي

هناك ارتفاع يف عملية مجع الودائع بنوعيها سواء ودائع ألجل أو ودائع حتت الطلب؛ - 

البنوك العمومية تستحوذ على احلصة األكرب من املوارد يف السوق مقارنة مع البنوك اخلاصة أنّ - 

تقسيم الودائع حسب القطاع 2- 2

تنقسم الودائع اليت تتحصل عليها البنوك اجلزائرية حسب القطاع 

5-3(جدول رقم 

 السنة
القطاع العام

1163.928 2006 

1831.7 2007 

2056.4 2008 

1426.8 2009 

1680.7 2010 

السنوية لبنك اجلزائر لتقارير ا :املصدر

                                                           

���ت ا�ز��'ن � �	  �������:ل ا�ودا'1 �ن ���در أCرى ا�ودا'1 ا��� �م ��م ����� � *  

���C ودا'1 �8ل �#وك

ودا'1 �8ل �#وك ��و���

���C ودا'1 ��ت ا�ط�ب �#وك

ودا'1 ��ت ا�ط�ب �#وك ��و���
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2006 -2010(  

 

ودائع القطاع اخلـاص،  أنّ الودائع حتت الطلب تتشكل من ودائع القطاع العام بنسبة أكرب من 

أنّ الودائع ألجل تتشكل من ودائع القطاع اخلاص بنسبة أكرب من ودائع القطاع العام، حيـث  

  )2010- 2006(القروض املمنوحة حسب القطاع يف الفترة 

  إمجايل القروض

 املمنوحة 

 قروض للقطاع اخلاص

  البنوك اخلاصة

1904.102 176.419 

2203.7 250.4 

2614.1 325.2 

3085.1 372.1 

3266.7 430.8 
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2006(تقسيم الودائع حسب القطاع يف الفترة  ):

  )2010- 2006( لتقارير السنوية لبنك اجلزائر 

  :من خالل الشكل واجلدول أعاله نالحظ ما يلي

أنّ الودائع حتت الطلب تتشكل من ودائع القطاع العام بنسبة أكرب من 

 ؛%61بـ  2010حيث قدرت هذه النسبة سنة 

أنّ الودائع ألجل تتشكل من ودائع القطاع اخلاص بنسبة أكرب من ودائع القطاع العام، حيـث  

 .%77بـ  2010قدرت هذه النسبة سنة 

 :توزيع القروض املمنوحة حسب القطاع

القروض املمنوحة حسب القطاع يف الفترة توزيع ): 6

قروض للقطاع اخلاص  قروض للقطاع العام

 البنوك العمومية البنوك اخلاصة البنوك العمومية

879.275 1.103 847.305 

964 2 987.3 

1086.7 1.9 1200.3 

1227.1 1 1484.9 

1374.5 0.1 1461.3 

 )2010- 2006( لتقارير السنوية لبنك اجلزائر 

2007 2008 2009 2010

ا� ط�ع ا���م-

ا� ط�ع ا��Cص

أCرى-ودا'1 ��ت ا�ط�ب

ا� ط�ع ا���م-

ا� ط�ع ا��Cص

أCرى-ودا'1 �8ل

 

):3- 3(شكل رقم 

لتقارير السنوية لبنك اجلزائر ا :املصدر

من خالل الشكل واجلدول أعاله نالحظ ما يلي

أنّ الودائع حتت الطلب تتشكل من ودائع القطاع العام بنسبة أكرب من  - 

حيث قدرت هذه النسبة سنة 

أنّ الودائع ألجل تتشكل من ودائع القطاع اخلاص بنسبة أكرب من ودائع القطاع العام، حيـث   - 

قدرت هذه النسبة سنة 

توزيع القروض املمنوحة حسب القطاع 3- 2

6-3(جدول رقم 

 السنة
البنوك العمومية

847.305 2006 

987.3 2007 

1200.3 2008 

1484.9 2009 

1461.3 2010 

لتقارير السنوية لبنك اجلزائر ا :املصدر

-ودا'1 ��ت ا�ط�ب

ا� ط�ع ا��Cص-ودا'1 ��ت ا�ط�ب

ودا'1 ��ت ا�ط�ب

-ودا'1 �8ل

ا� ط�ع ا��Cص-ودا'1 �8ل

ودا'1 �8ل
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  )2010- 2006(توزيع القروض املمنوحة حسب القطاع يف الفترة 

  

أنّ البنوك العمومية تسيطر على احلصة األكرب من إمجايل القروض املمنوحة على سـبيل املثـال   

 من إمجايل القروض املمنوحة ؛ 

 لالقتراض من البنوك العمومية؛

  )2010-2006(االستحقاق يف الفترة 

  إمجايل القروض

 املمنوحة

 وطويلة األجلقروض متوسطة 

 البنوك اخلاصة

1904.102 81.171 

2203.7 128.8 

2614.1 163.5 

3085.1 193.9 

3266.7 165.3 
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توزيع القروض املمنوحة حسب القطاع يف الفترة ): 

  )2010- 2006( لبنك اجلزائر  لتقارير السنوية

  :من خالل اجلدول والشكل السابقني ميكن مالحظة ما يلي

أنّ البنوك العمومية تسيطر على احلصة األكرب من إمجايل القروض املمنوحة على سـبيل املثـال   

من إمجايل القروض املمنوحة ؛  % 86.80 بـ2010 حصتها سنة

لالقتراض من البنوك العمومية؛أنّ القطاع العام يلجأ يف العادة 

  .القطاع اخلاصأنّ البنوك اخلاصة متول عادة 

  :االستحقاق جالآتوزيع القروض املمنوحة حسب 

االستحقاق يف الفترة  جالتوزيع القروض املمنوحة حسب آ): 7

قروض متوسطة   قروض قصرية األجل

 البنوك العمومية البنوك اخلاصة البنوك العمومية

907.234 96.351 819.346 

1048.8 123.6 902.5 

1261.2 163.6 1025.8 

1570.7 179.2 1141.3 

1790.4 265.6 1045.4 

  )2010- 2006( لتقارير السنوية لبنك اجلزائر 

2007 2008 2009 2010

ا��#وك -$روض �� ط�ع ا���م

 -$روض ��#و�� �� ط�ع ا���م

ا��#وك -$روض �� ط�ع ا��Cص

ا��#وك -$روض �� ط�ع ا��Cص

 

): 4- 3( شكل رقم

لتقارير السنويةا :املصدر

من خالل اجلدول والشكل السابقني ميكن مالحظة ما يلي

أنّ البنوك العمومية تسيطر على احلصة األكرب من إمجايل القروض املمنوحة على سـبيل املثـال    - 

حصتها سنة قدرت

أنّ القطاع العام يلجأ يف العادة  - 

أنّ البنوك اخلاصة متول عادة  - 

توزيع القروض املمنوحة حسب  4- 2

7-3(جدول رقم 

 السنة
البنوك العمومية

819.346 2006 

902.5 2007 

1025.8 2008 

1141.3 2009 

1045.4 2010 

لتقارير السنوية لبنك اجلزائر ا :املصدر

$روض �� ط�ع ا���م
ا���و���

$روض ��#و�� �� ط�ع ا���م
���Cا��#وك ا�

$روض �� ط�ع ا��Cص
ا���و���

$روض �� ط�ع ا��Cص
���Cا�
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  )2010-2006(االستحقاق يف الفترة 

 

القروض أنّ إمجايل القروض املمنوحة ينقسم بكيفية شبه متساوية بني القروض طويلة األجل و

 يف ارتفاع مستمر من سنة ألخرى؛

للقـروض  أنّ البنوك العمومية تسيطر على احلصة األكرب من القروض املمنوحة سواء بالنسـبة  

، سيتم االعتماد على مؤشـرين  ألجل التعرف على مردودية البنوك اجلزائرية سواء العمومية أو اخلاصة

  .2010إىل  2006هذين املؤشرين خالل الفترة املمتدة من 
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االستحقاق يف الفترة  جالتوزيع القروض املمنوحة حسب آ): 

  )2010- 2006( لتقارير السنوية لبنك اجلزائر 

  :ما يلي السابقني نالحظمن خالل اجلدول والشكل 

أنّ إمجايل القروض املمنوحة ينقسم بكيفية شبه متساوية بني القروض طويلة األجل و

  قصرية األجل؛

يف ارتفاع مستمر من سنة ألخرى؛ إمجايل القروض املمنوحة

أنّ البنوك العمومية تسيطر على احلصة األكرب من القروض املمنوحة سواء بالنسـبة  

  .قصرية األجل أو القروض متوسطة وطويلة األجل

  :مردودية البنوك

ألجل التعرف على مردودية البنوك اجلزائرية سواء العمومية أو اخلاصة

 معدل العائد على األموال اخلاصة؛

 .معدل العائد على األصول

هذين املؤشرين خالل الفترة املمتدة من واجلدول التايل يوضح تطور 

2008 2009 2010

ا��#وك ا���و���-$روض $��رة ا�8ل

ا��#وك ا���C� -$روض $��رة ا�8ل

ا��#وك  -$روض ��وط� وطو��� ا�8ل

ا��#وك  -$روض ��وط� وطو��� ا�8ل

 

): 5- 3(شكل رقم 

لتقارير السنوية لبنك اجلزائر ا :املصدر

من خالل اجلدول والشكل 

أنّ إمجايل القروض املمنوحة ينقسم بكيفية شبه متساوية بني القروض طويلة األجل و  - 

قصرية األجل؛

إمجايل القروض املمنوحةأنّ  - 

أنّ البنوك العمومية تسيطر على احلصة األكرب من القروض املمنوحة سواء بالنسـبة   - 

قصرية األجل أو القروض متوسطة وطويلة األجل

مردودية البنوك 5- 2

ألجل التعرف على مردودية البنوك اجلزائرية سواء العمومية أو اخلاصة

  :أساسيني ومها

معدل العائد على األموال اخلاصة؛ - 

معدل العائد على األصول - 

واجلدول التايل يوضح تطور 

  

$روض $��رة ا�8ل

$روض $��رة ا�8ل

$روض ��وط� وطو��� ا�8ل
ا���و���

$روض ��وط� وطو��� ا�8ل
���Cا�
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2010( 

ROA ** 

 البنوك العمومية  البنوك اخلاصة

2.31% 0.75% 

3.21% 0.87% 

3.27% 0.99% 

3.28% 1.33% 

3.49% 1.25% 

(  

  

 أكرب باملقارنة مع البنوك العمومية معدل عائد على األموال اخلاصة

، ليتراجع ألخرية على احلصة السوقية األكرب
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2010- 2006(مردودية البنوك يف الفترة ): 8

1* ROE 

البنوك العمومية   البنوك العمومية  البنوك اخلاصة

0.75% 23.40% 17.41% 

0.87% 28.01% 23.64% 

0.99% 25.60% 25.01% 

1.33% 21.84% 27.41% 

1.25% 16.76% 22.70% 

 )2010- 2006( لتقارير السنوية لبنك اجلزائر 

)2010- 2006(مردودية البنوك يف الفترة  :)

  )2010- 2006( لتقارير السنوية لبنك اجلزائر 

  :ميكن مالحظة مايلي خالل الشكل واجلدول السابقني

  :ملعدل العائد على األموال اخلاصة

معدل عائد على األموال اخلاصةحتقق كانت أنّ البنوك اخلاصة 

ألخرية على احلصة السوقية األكربعلى الرغم من سيطرة هذه ا 2008إىل غاية سنة 

                                        

 ���C= ��دل ا���'د ��� ا�8وال ا���	ا��� ���ا�#�/ ���Cا�8وال ا�
���وع ا�8ول /ا�#���� ا���	��= ��دل ا���'د ��� ا�8ول 

2007 2008 2009 2010

ROE

ROE

ROA

ROA

 

8-3(جدول رقم 

 السنة

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

لتقارير السنوية لبنك اجلزائر ا :املصدر

)6- 3( شكل رقم

لتقارير السنوية لبنك اجلزائر ا :املصدر

خالل الشكل واجلدول السابقنيمن 

ملعدل العائد على األموال اخلاصةبالنسبة - 

أنّ البنوك اخلاصة  - 

إىل غاية سنة 

                                                           

  ���Cدل ا���'د ��� ا�8وال ا��� * 
��دل ا���'د ��� ا�8ول   **  

ROE-ا��#وك ا���و���

ROE-���Cا��#وك ا�

ROA- ا��#وك ا���و���

ROA-���Cا��#وك ا�
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وذلك نتيجـة إللغـاء القـروض     2009بعدها هذا املعدل يف البنوك اخلاصة بداية من سنة 

 ؛االستهالكية اليت كانت تشكل احلصة األكرب من حمفظة البنوك اخلاصة

يف البنوك العمومية سجل ارتفاعا مستمرا إىل غاية سـنة  على األموال اخلاصة عائد الأنّ معدل  - 

، 2010سنة  %22.70إىل  2009سنة  %27.41املعدل من  ، حيث اخنفض هذا2010

   .2008بداية من سنة  يف البنوك اخلاصةهذا املعدل اخنفاضا مستمرا يف حني سجل 

 : بالنسبة ملعدل العائد على األصول - 

 سجلت معدل عائد على األصول أكرب من معدل عائد البنوك العمومية؛البنوك اخلاصة أنّ   - 

سجل اخنفاضا طفيفا يف البنوك يف البنوك اخلاصة، بينما أنّ هذا املعدل قد عرف ارتفاعا مستمرا  - 

  .2010العمومية سنة 

بصفة عامة فإنّ ما مييز النظام البنكي اجلزائري هو سيطرة القطاع العام على احلصة السوقية األكرب وعلى 

  .املوارد املتاحة فيه

 

  املعنية بوضع ومتابعة القواعد االحترازية البنكية يف اجلزائراهليئات : املطلب الثاين

إنّ التنظيم اجلديد للنظام البنكي اجلزائري، الذي فتح اال أمام املبادرة اخلاصة واألجنبية، والذي يعتمد 

على السوق، يتطلب أن تكون للسلطة النقدية آليات وهيئات للرقابة على هذا النظام وذلك من خالل 

هلذه القواعد، من بـني هـذه    وضع جمموعة من القواعد االحترازية والسهر على احترام وتطبيق البنوك

  :  اهليئات نذكر ما يلي

  :جملس النقد والقرض -1

يعترب إنشاء جملس النقد والقرض من العناصر األساسية اليت جاء ا قانون النقد والقرض بالنظر إىل املهام 

.اليت أوكلت إليه والسلطات الواسعة اليت منحت له
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  :نقد والقرضدور جملس ال 1-1

  :يقوم جملس النقد والقرض مبجموعة من املهام الرئيسية، من أمهها

  حيدد قواعد احلذر يف تسيري البنوك؛ -

باعتباره جملس إدارة بنك اجلزائر، يقوم بإجراء مداوالت حول تنظيم البنك املركزي، كمـا يقـوم    -

  بتحديد ميزانية البنك؛

صدار النقود، حيدد شروط تنفيذ عمليات البنك يف عالقته مـع  باعتباره سلطة نقدية، يقوم بتنظيم إ -

  البنوك واملؤسسات املالية؛ 

ضع شروط فتح الفروع واملكاتب التمثيلية للبنوك واملؤسسات املاليـة  قوم بويسري السياسة النقدية وي -

  .األجنبية

  :هيكلة جملس النقد والقرض 1-2

  :يوضح الشكل التايل هيكلة جملس النقد والقرض

  هيكلة جملس النقد والقرض :)7- 3( شكل رقم

    

  

  

  

 
Source : Benamghar mourad : La règlementation prudentielle des banques et 
des établissements financiers en Algérie et son degré d’adéquation aux standards 
de Bale 1 et Bale 2, mémoire de magister, Université de Mouloud Mammeri de 
Tizi-ouzou, 2012,P.103 

  

 حمافظ بنك اجلزائر

��س ا�/�د وا��رض 
 

 نواب احملافظ الثالثة كأعضاء

 

 ثالثة موظفني سامني 

 

شخصني يتم تعيينهما مبرسوم 

 رئاسي
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  :اللجنة املصرفية -2

تنشأ جلنة مصرفية مكلفة مبراقبة حسن تطبيـق  " أنه على  143نص قانون النقد والقرض يف مادته رقم 

   ".القوانني واألنظمة اليت ختضع هلا البنوك واملؤسسات املالية ومبعاقبة املخالفات املثبتة

                                                                          :مهام اللجنة املصـرفية  2-1

ق مراقبة كل مؤسسات اإلقراض، فهي مكلفة أساسا مبراقبة مـدى احتـرام   متتلك اللجنة املصرفية ح

 11-03املؤسسات املعنية التشريعات والتنظيمات البنكية سارية املفعول، هذا وقد حدد األمر رقـم  

  1:املهام الرئيسية للجنة املصرفية، حيث تتمثل هذه املهام يف 2003أوت  26املؤرخ بتاريخ 

 بنوك واملؤسسات املالية لألحكام التشريعية والتنظيمية املطبقة عليها؛مراقبة مدى احترام ال - 

 الالت اليت تتم معاينتها؛تاملعاقبة على اإلخ - 

 تفحص اللجنة شروط استغالل البنوك واملؤسسات املالية وتسهر على نوعية وضعياا املالية؛ - 

 تسهر على احترام قواعد حسن سري املهنة؛ - 

تعاين عند االقتضاء املخالفات اليت يرتكبها أشخاص ميارسون نشاطات البنك أو املؤسسة املالية  - 

دون أن يتم اعتمادهم، وتطبق عليهم العقوبات التأديبية املنصوص عليها يف هـذا األمـر دون   

  .   املساس باملالحقات األخرى اجلزائية واملدنية

  :تركيبة اللجنة املصرفية 2-2

  2:نة املصرفية كما يليتتشكل اللج

 احملافظ رئيسا؛ - 

 ثالثة أعضاء خيتارون حبكم كفاءم يف اال املصريف واملايل واحملاسيب؛ - 

قاضيني ينتدبان من احملكمة العليا خيتاران من الرئيس األول هلذه احملكمة بعد استشارة الـس   - 

 .األعلى للقضاء

                                                           

2003أوت  26، ا��ؤرخ 	� 11- �03ن ا�8ر ر$م  105ا���دة ر$م  
1
  

2003أوت  26، ا��ؤرخ 	� 11- �03ن ا�8ر ر$م  106ا���دة ر$م  
2
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من هذا األمـر   25ملدة مخس سنوات، وتطبق املادة هذا ويقوم رئيس اجلمهورية بتعيني أعضاء اللجنة 

  :يوضح الشكل التايل تركيبة اللجنة البنكية. على رئيس اجلنة وأعضائها

  هيكلة اللجنة املصرفية: )8- 3(شكل رقم

  

  

      

  

  

  من إعداد الطالب: املصدر

  :سلطة اللجنة املصرفية 2-3

إذا أخل بنك أو مؤسسة مالية بأحد األحكام التشريعية أو التنظيمية املتعلقة بنشاطه أو مل يذعن ألمر أو 

  1:التاليةلو يأخذ باحلسبان التحذير، ميكن للجنة أن تقضي بإحدى العقوبات 

 اإلنذار؛ - 

 التوبيخ؛ - 

 املنع من ممارسة بعض العمليات وغريها من أنواع احلد من النشاط؛ - 

 التوقيف املؤقت ملسري أو أكثر مع تعيني قائم باإلدارة أو عدم تعيينه؛ - 

 إاء مهام شخص أو أكثر من هؤالء األشخاص أنفسهم مع تعيني قائم باإلدارة أو عدم تعيينه؛ - 

 .سحب اإلعتماد - 

                                                           

2003أوت  26، ا��ؤرخ 	� 11- �03ن ا�8ر ر$م  114ا���دة ر$م  
1
  

 ا���#� ا���ر	��

ثالثة أعضاء خيتارون حبكم 

يف الشؤون املصرفية كفاءم  

 رئيس اللجنة املصرفية

 

 

قاضيني ينتدبان من احملكمة 

 العليا
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فرض ما باإلضافة إليها بإإما بدال عن العقوبات املذكورة أعاله وتقوم زيادة على ذلك ميكن للجنة أن و

عقوبة مالية تكون مساوية على األكثر لرأمسال األدىن الذي يلزم البنك أو املؤسسة املالية بتوفريه، وتقوم 

  .اخلزينة بتحصيل املبالغ املوافقة

اللجنة املصرفية جند حالة ترست بنك اجلزائر، حيث قامت اللجنة بتعيني ومن األمثلة احلديثة على تدخل 

مسري مؤقت من أجل ضمان معاجلة املخالفات املرتكبة من طرف هذا البنك، واليت من أمههـا عـدم   

  .  البنكي اجلزائري نظيماحترامه للحد األدىن من رأس املال املطلوب حسب الت

  :العامةلمفتشية ل العامة ديريةملا -3

كل أنشطة البنك املرتبطة بالتنظيم والتسيري لمفتشية العامة يف مراجعة ومراقبة ل العامة ديريةاملتتمثل مهمة 

بتوزيـع القـروض   فيما يتعلق اإلداري من جهة، وبالعمليات البنكية واملالية للبنوك واملؤسسات املالية 

  .موال مع اخلارج من جهة أخرىوتسيري االلتزامات املالية وسوق الصرف وحركة رؤوس األ

واملؤسسات املالية لألحكام القانونية مبراقبة مدى احترام البنوك لمفتشية العامة ل العامة ديريةاملكما تقوم 

    1.لصاحل اللجنة املصرفية وذلك بتنظيم عمليات الرقابة على أساس املستندات وكذا الرقابة امليدانية

  :مديريتني ومها لمفتشية العامةل العامة ديريةاململمارسة مهاما، تضم  

 مديرية املفتشية اخلارجية؛ - 

 مديرية املفتشية الداخلية؛ - 

  :مديرية املفتشية  اخلارجية 1- 3

مديرية املفتشية اخلارجية هيكل بنك اجلزائر املكلف بتنظيم الرقابة على أساس املستندات والرقابـة   متثل

  :م مهامهاهأامليدانية حلساب اللجنة املصرفية، ومن 

كل املعلومات املوجودة يف القوائم املالية ومالحقها، األوضاع الشهرية، حالـة  معاجلة وحتليل   - 

 املوارد واالستخدامات وكل البيانات املالية األخرى؛
                                                           

1
 Banque d’Algerie : lettre commune N°221, du 14-07-1992 
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املوجودة بالنسبة للمعايري والنسب االحترازية ومعاجلة املسائل واإلجـراءات   إثبات الفروقات  - 

 بذلك؛املرتبطة احملاسبية 

 .ة يف حترير النصوص واألنظمة التطبيقية املرتبطة بالقطاع أو إبداء الرأي حوهلامهاملسا  - 

  :لداخليةمديرية املفتشية ا 3-2

يف مراجعة ومراقبة كل أنشطة وعمليات هياكل بنك تتمثل املهمة األساسية ملديرية املفتشية الداخلية 

  :وذلك من خاللاجلزائر 

 اجليد لكل هياكل البنك؛مراقبة وضمان التنظيم  - 

املراقبة والسهر على حسن عمل اهلياكل، وذلك بإجراء تقييم وتقدير دوري حلجم ونوعية نتائج  - 

 العمليات احملققة من طرف خمتلف اهلياكل حسب أهدافهم وصالحيام؛

  .مراقبة وضمان أمن العمليات املرتبطة بالتسيري املباشر للبنك - 
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  قواعد كفاية رأس املال يف البنوك اجلزائرية :املبحث الثاين

اخلاص باملخاطر البنكية ورأس املـال البنكـي يف    سيتم ختصيص هذا املبحث للتعريف بالتنظيم البنكي

  :ة رأس املال يف البنوك اجلزائرية، وذلك من خالل املطلبني التالينيكيفية حتديد كفاياجلزائر باإلضافة إىل 

 ؛البنكي اخلاص باملخاطر البنكية ورأس املال البنكي يف اجلزائر التنظيم: املطلب األول - 

  .كيفية حتديد كفاية رأس املال يف البنوك اجلزائرية :املطلب الثاين - 

  التنظيم البنكي اخلاص باملخاطر البنكية ورأس املال البنكي يف اجلزائر: املطلب األول

  :يف اجلزائرالتنظيم البنكي اخلاص باملخاطر البنكية وقياسها  - 1

لقد اهتم بنك اجلزائر باملخاطر البنكية وذلـك مـن خـالل إصـداره موعـة مـن التنظيمـات        

(règlements)   حتدد مفهوم املخاطر البنكية وكيفية قياسها، فعملية قياس وحتليل املخاطر البنكيـة

جيب على البنوك املعتمدة  تعترب من املكونات األساسية ألنظمة الرقابة الداخلية يف البنوك التجارية واليت

التنظـيم   يف اجلزائر أن متتلكها، وقد جتسد اهتمام بنك اجلزائر باملخاطر البنكية من خالل قيامه بإصدار

نـوفمرب   28بتاريخ  2011-08رقم  لتنظيمل باإلضافة 2002نوفمرب  14بتاريخ  2002-03رقم 

على املخاطر االئتمانية كما أشار فيه ولو بصفة خمتصـرة إىل   نيهذين التنظيم ، حيث ركز يف2011

  .خماطر أسعار الفائدة، املخاطر القانونية واملخاطر التشغيلية خماطر التركيز، املخاطر السوقية،

  1 :املخاطر البنكية اليت حددها بنك اجلزائر 1-1

  :املخاطر االئتمانية 1-1-1

املخاطر االئتمانية على أا املخاطر الناجتة   11-08رقم  التنظيممن  2عرف بنك اجلزائر يف املادة رقم 

 .يف حالة ختلف طرف أو عدة أطراف تعترب كنفس املستفيد عن الدفع

 

  
                                                           

 1
 Règlement de la banque d’Algérie n°11-08 du 28/11/2011, article 2  
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  :خماطر التركيز 1-1-2

هو اخلطر الناجم عن االئتمان أو االلتزام املمنوح لنفس املستفيد أو موعة من األطراف واليت تعتـرب  

  .09-91من التنظيم رقم  2كنفس املستفيد وفقا ملا تنص عليه املادة رقم 

  :خماطر أسعار الفائدة 1-1-3

يزانية وخارج امليزانية، باستثناء هي املخاطر اليت تنتج يف حالة تغري معدل الفائدة اخلاص بكل عمليات امل

  .ملخاطر السوقية واليت ستتم اإلشارة إليها الحقاا يت تندرج ضمناملخاطر ال

  :املخاطر السوقية 1-1-4

  :هي خماطر اخلسارة نتيجة لتغري أسعار السوق وهي تضم خصوصا

  الفائدة؛املخاطر املتعلقة بأدوات مرتبطة مبعدالت -      

  .خماطر الصرف -      

  : خماطر السيولة 1-1-5

هو خطر عدم قدرة البنك على مواجهة التزاماته بسبب وضعية السوق خالل فترة حمـددة وبتكلفـة   

  . معقولة

  :املخاطر القانونية 1-1-6

مهما  هي املخاطر النامجة عن النزاعات مع أحد األطراف أو الناجتة عن كل حالة عدم الدقة والنقائص

  .كانت طبيعتها واليت يتحملها البنك أو املؤسسة املالية خالل قيامه بعملياته

  :املخاطر التشغيلية 1-1-7

أو عجز اإلجراءات، األشخاص واألنظمة الداخليـة أو بسـبب    مالئمةهي املخاطر النامجة عن عدم 

  . الداخلية واخلارجية االحتيالأحداث خارجية، كما تظم خماطر 

  :قياس املخاطر يف البنوك اجلزائرية أنظمة 1-2

لقد ألزم بنك اجلزائر البنوك التجارية الناشطة يف اجلزائر بضرورة امتالك أنظمة لقياس املخاطر وذلـك  

البنوك واملؤسسات املالية ملزمة بوضع أنظمة لقياس وحتليل "   11-08حسب ما جاء به التنظيم رقم 

عملياا، وذلك دف ضبط املخاطر مبختلف أنواعها الـيت    املخاطر، مع تكييفها وفقا لطبيعة وحجم
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تتعرض هلا هذه العمليات، خصوصا املخاطر االئتمانية، خماطر التركيز، املخاطر السوقية، خماطر أسـعار  

   1".الفائدة، خماطر السيولة، خماطر التسوية واملخاطر التشغيلية

  :اختيار وقياس املخاطر االئتمانية 1-2-1

، فإنه جيب على البنوك أن متتلك إجـراءات اختيـار   11-08من التنظيم رقم  39حسب املادة رقم 

  :املخاطر االئتمانية وكذلك نظام لقياس هذه املخاطر؛ حيث جيب أن متكن هذه األنظمة البنوك مما يلي

راف وذلك وفقا ملا أن حتدد بطريقة مركزية خماطر امليزانية وخارج امليزانية اجتاه طرف أو جمموعة أط -

  .1991 وتأ 14الصادر بتاريخ  09-91  التنظيم رقم من 2نصت عليه املادة رقم رقم 

ضبط وحتديد الفئات املختلفة من مستويات املخاطر من خالل املعلومات النوعية وذلك حسب مـا   -

  .1991أوت  14الصادر بتاريخ  09-91 التنظيم رقم من 7نصت عليه املادة 

وفقا ملستويات املخاطرة اليت تتعـرض  والقيام بتقسيم شامل لكل االلتزامات وذلك حسب األطراف -

  .هلا، حسب القطاع القانوين واالقتصادي وحسب املنطقة اجلغرافية

  :نظام اختيار املخاطر االئتمانية 1-2-1-1

نظام اختيار املخاطر االئتمانية يف البنـوك،    11-08من التنظيم رقم  46-40لقد حددت املواد رقم 

العناصـر   االعتبـار أنّ عملية تقدير املخاطر االئتمانية يف البنوك، جيب أن تأخذ بعني حيث نصت على 

  :التالية

  الوضعية املالية للمستفيد؛ -

  قدرته على السداد عند تاريخ االستحقاق؛ -

  الضمانات املستلمة؛ -

  .احلديثة للمستفيد القوائم املالية -

  

                                                           
1
 Règlement de la banque d’Algérie n°11-08 du 28/11/2011, article 37 
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  :نظام قياس املخاطر االئتمانية 1-2-1-2

، جيب على البنوك الناشطة يف اجلزائر أن متتلك   11-08من التنظيم رقم  48واملادة  47حسب املادة 

موع العمليـات  ياس وجتميع املخاطر النامجة عن جمنظاما لقياس املخاطر االئتمانية يسمح هلا بتحديد، ق

  .يتعرض البنك ملخاطر إفالس عميل أو جمموعة عمالء اليت مبوجبها

ميزانية (كما جيب على البنوك أن تقدم على األقل كل ثالثة أشهر حتليال لتطور جودة ونوعية التزاماا 

  .؛ حيث يسمح هذا التحليل بإعادة تصنيف العمليات االئتمانية)وخارج امليزانية

  :نظام قياس خماطر السيولة 1-2-2

على أنّ البنوك ملزمة بتحديد، قياس وإدارة خماطر   11-08التنظيم رقم من  50نصت املادة رقم 

تعرض هلا، مع التركيز باخلصوص على حتديد سياسة عامة إلدارة السيولة، وذلك من خالل تالسيولة اليت 

  . ة احلاالت الطارئةالقيام بتنبؤات حول مصادر التمويل، الرقابة واليقظة دف وضع سيناريوهات ملواجه

  : نظام قياس املخاطر السوقية 1-2-3

على ضرورة قيام البنوك بالتسجيل اليومي لعمليـات    11-08من التنظيم رقم  53 نصت املادة رقم

الصرف اليت تقوم ا وذلك وفقا ملا ينص عليه التنظيم البنكي املتعلق بالصرف، كما جيـب أن تقـوم   

العمليات اليت تقوم ا يف السوق وحلساا اخلاص وذلك دف القيـاس، املتابعـة   بوضع أنظمة ملتابعة 

  .والرقابة

  :قياس خماطر أسعار الفائدة نظام 1-2-4

، جيب على البنوك يف انتظار إصدار نصـوص تتعلـق   11-08التنظيم رقم  من 51 املادة رقمحسب 

معلومات داخلي يسمح بتقدير خماطر معدالت بطريقة قياس وتغطية خماطر معدالت الفائدة، وضع نظام 

  .الفائدة، ضمان متابعة وتقدمي حلول يف حالة التعرض ملخاطر معتربة من هذا النوع

  :نظام قياس خماطر التسوية 1-2-5

جيب على البنوك أن تقوم بوضع نظام لقياس مدى تعرضها ملخاطر التسوية وباخلصوص ملخاطر التسوية 

  .يف عمليات الصرف
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  :التنظيم البنكي اخلاص برأس املال يف البنوك اجلزائرية -2 

  :احلد األدىن لرأس املال البنكي 2-1

لقد عرف احلد األدىن لرأس املال يف البنوك التجارية الناشطة يف اجلزائر تطورا خالل السنوات األخـرية  

، مت رفعـه إىل  2008ديسـمرب   23قبـل   1دج 2.500.000.000فبعد أن كان يقـدر بــ   

لعملية رفع احلد األدىن لرأس املال تأثريا على البنوك، حيـث  كان  وقد  .2دج 10.000.000.000

 :تطور رأس املال لبعض البنوك الناشطة يف اجلزائر سارعت للرفع من رأمساهلا واجلدول التايل يوضح

  تطور رأس املال يف بعض البنوك اجلزائرية :)9-3( جدول رقم
��ون د�/�ر �زا�ري :ا�و�دة                                                                                    

  2011  2010  2009  2008  البنك                   السنة

  48000 48000  29300  29300  القرض الشعيب اجلزائري

  10000  10000  10000  2670  املؤسسة املصرفية العربية

  41600  41600  41600  14600  البنك الوطين اجلزائري

 10000 10000 10000 2500  ترست بنك

   ك األربعةواخلاصة بالبن) 2011-2008(استنادا إىل التقارير السنوية للفترة من إعداد الطالب : املصدر

  :من خالل اجلدول السابق ميكن مالحظة ما يلي

أنّ البنوك العمومية يف صورة القرض الشعيب اجلزائري والبنك الوطين اجلزائري كانت متتلـك   - 

  ؛ومع ذلك فقد قامت برفع رأس ماهلا، 08-04رأس مال مرتفع حىت قبل إصدار التنظيم رقم 

وترست بنـك   املؤسسة املصرفية العربيةأنّ البنوك األجنبية اخلاصة الناشطة يف اجلزائر يف صورة  - 

 .  متتلك احلد األدىن فقط من رأس املال الذي يشترطه بنك اجلزائر

  

                                                           
1
 Règlement de la banque d’Algérie n°04-01 du 04/03/2004, article 2 

2
 Règlement de la banque d’Algérie n°08-04 du 23/12/2008, article 2 
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   :معامل األموال اخلاصة واملوارد الدائمة يف البنوك اجلزائرية 2-2

يتمثل معامل األموال اخلاصة واملوارد الدائمة يف البنوك يف نسبة جيب على البنوك احترامها وذلك دف 

  :ها واستخداماا على املدى الطويل، ميكن التعبري عن هذه النسبة كما يليإحداث التوازن بني موارد

  

  

  

  

ديسمرب من كل سنة، حيث جيب أن يكون  31يتم احتساب معامل األموال اخلاصة واملوارد الدائمة يف 

  1يف اية كل سنة% 60هذا املعامل يساوي على األقل 

كما جيب التصريح سنويا مبعامل األموال اخلاصة واملوارد الدائمة، حيث يتم إعداد هذا التصريح استنادا 

إىل الوضعية احملاسبية يف اية السنة مع إرساله إىل اللجنة املصرفية وفقا للنموذج املقدم من طرف بنـك  

 2. اجلزائر

  :تغطية املخاطرو توزيع نسبة 2-3

عدم جتاوز قيمـة املخـاطر    74-94على البنوك التجارية من خالل التعليمة رقم  فرض بنك اجلزائر

  3:احملتملة مع نفس املستفيد النسب التالية

 ؛1992ابتداء من أول جانفي  40% - 

 ؛1993أول جانفي ابتداء من  30% - 

  .1995ابتداء من أول جانفي  25% - 

متثل ضـعف معـدل   وكل بنك ال يلتزم باحترام النسب املذكورة أعاله يكون جمربا على تكوين تغطية 

  . املالءة البنكية

                                                           
1
 Règlement de la banque d’Algérie n°04-04 du 19/07/2004, article 9 

2
 Règlement de la banque d’Algérie n°04-04 du 19/07/2004, article 11 

3
 Instruction  de la banque d’Algérie n°74-94  du  29/11/1994, article 2 

 

 � ا(وال ا��8"� + ا�وارد ا�دا�

� اC!�8دا�ت ا�دا�
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  ):نسبة كفاية رأس املال(نسبة املالءة البنكية  2-4

لقد اهتم بنك اجلزائر بنسبة كفاية رأس املال يف البنوك اجلزائرية منذ بداية التسعينات وذلك بعد مـدة  

من إصدار إتفاقية بازل األوىل املتعلقة بكفاية رأس املال ، وقد جتسد هذا االهتمام من خالل ما قصرية 

  :يلي

مثل هذا التنظـيم أول    :1991أوت  14وذلك بتاريخ  91-09إصداره للتنظيم البنكي رقم  -

البنوك واملؤسسات ، وقد حدد القواعد االحترازية اخلاصة بتسيري يف هذا اال تنظيم يصدره بنك اجلزائر

 .املالية يف اجلزائر

جاءت هذه التعليمة ألجـل   :1994نوفمرب  29وذلك بتاريخ  74-94إصداره للتعليمة رقم  -

 القواعد االحترازيـة كيفية تطبيق  حددت حيث ،91-09توضيح كيفية تطبيق مضمون التنظيم رقم 

  .كما حددت النماذج املستعملة يف عملية التصريح البنوك بتسيرياخلاصة 

مناذج التصـريح   حددت هذه التعليمة :1999أوت  12بتاريخ  04-99إصداره للتعليمة رقم  -

  . بنسب تغطية وتقسيم املخاطر وكذا املالءة البنكية

حيث عدلت ومتمت هذه التعليمـة،  : 2007أكتوبر  25بتاريخ  07-09إصداره للتعليمة رقم -

   . 74-94التعليمة رقم 

ال حسب التنظيم وسنحاول يف املطلب الثاين من هذا املبحث التطرق لكيفية حتديد نسبة كفاية رأس امل

  :التطرق إىل وذلك من خالل البنكي اجلزائري

 البنوك اجلزائرية؛التنظيم البنكي املتعلق بكفاية رأس املال يف   - 

 كيفية تقدير املخاطر؛ - 

 .كيفية التصريح بكفاية رأس املال - 
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  كيفية حتديد كفاية رأس املال يف البنوك اجلزائرية : املطلب الثاين

لقد حدد بنك اجلزائر كيفية حتديد مدى كفاية رأس مال البنوك اليت متارس نشاطها يف اجلزائر وذلـك  

عملياا وكذا املخاطر اليت تواجهها، كما حدد مناذج خاصة تلتـزم البنـوك   استنادا إىل طبيعة وحجم 

باستخدامها للتصريح بنسبة مالءا يف أجال حمددة، وسيتم يف هذا املبحث التطرق إىل التنظيم البنكـي  

  .املتعلق بكفاية رأس املال يف البنوك اجلزائرية وكذا النماذج املستخدمة هلذا الغرض

  :نكي املتعلق بكفاية رأس املال يف البنوك اجلزائريةالتنظيم الب -1

االلتزام مبجموعة من   ألزم بنك اجلزائر البنوك الناشطة يف اجلزائر سواء العمومية منها أو اخلاصة بضرورة 

نسبة دنيا بني قيمة أمواهلا اخلاصة الصافية وجمموع املخاطر "النسب، من بينها ضرورة احترام  املعايري و

 91-09، حيث كان ذلك من خالل إصداره للتنظيم البنكي رقـم  1"عرض هلا نتيجة لعملياااليت تت

  .1991أوت  14بتاريخ 

 االعتبارمكونات األموال اخلاصة اليت تؤخذ بعني  3 ذا وقد حدد هذا التنظيم باختصار يف املادة رقمه

أثناء القيام حبساب هذه النسبة والعناصر اليت يتم ختفيضها، وكذا طبيعة املخاطر اليت يتم أخذها بعـني  

  .االعتبار

، قام بنك اجلزائر بإصدار التعليمة 1991أوت  14بتاريخ  91-09للتنظيم البنكي رقم  هبعد إصدار 

اعد االحترازيـة املتعلقـة   ، حيث تضمنت هذه التعليمة القو1994نوفمرب  29بتاريخ  74-94رقم 

  .بتسيري البنوك واملؤسسات املالية

يف تطبيق نسبة املالءة البنكية باإلضـافة    االنطالقمن بني أهم حماور هذه التعليمة  أا حددت برنامج 

معـامالت   كما حددتإىل التفصيل يف مكونات األموال اخلاصة يف البنوك مع تقدمي منوذج الحتساا، 

  .اليت تواجهها البنوك أثناء قيامها بعملياا حساب املخاطر

  :برنامج االنطالق يف تطبيق نسبة املالءة البنكية -2

  إلزام البنوك بضرورة احترام نسبة مالءة بصفة دائمة متثل نسبة بني قيمة 74-94تضمنت التعليمة رقم 

                                                           
1
 Règlement de la banque d’Algérie n°91-09  du  14/08/1991, article 2 
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  .%8لعملياا تقدر بـ األموال اخلاصة الصافية وجمموعة املخاطر االئتمانية اليت تتحملها نتيجة

وبصفة مؤقتة فقد كان على البنوك احترام هذه النسبة بصفة تدرجيية ومتصاعدة؛ حيث كان ذلك وفقا 

  1:للربنامج التايل

  ؛1995بداية من اية جوان  4%-

  ؛1996بداية من اية ديسمرب  5%-

  ؛1997بداية من اية ديسمرب  6%-

  ؛1998بداية من اية ديسمرب  7%-

  .1999بداية من اية ديسمرب  8%-

ومنه فإنّ البنوك الناشطة يف اجلزائر كانت ملزمة بتطبيق النسبة احملددة من طرف بنك اجلزائر بداية مـن  

  .1999اية سنة 

  : مكونات األموال اخلاصة يف البنوك -3

  :تنقسم األموال اخلاصة حسب التنظيم البنكي اجلزائري إىل قسمني

  ؛ساسيةاخلاصة األاألموال -

  .األموال اخلاصة التكميلية-

   :األموال اخلاصة األساسية 3-1

  :تتكون األموال اخلاصة األساسية من العناصر التالية

  ؛االجتماعيرأس املال -

  االحتياطات األخرى من غري احتياطات إعادة التقييم؛ -

  الترحيل من جديد عندما يكون الرصيد دائن؛ -

  أن يتم توزيعها؛ املنتظراليت من نتيجة السنة األخرية اليت مل يتم ختصيصها منقوص منها قيمة األرباح -

  ؛74-94من التعليمة رقم  17املؤونات اخلاصة باملخاطر البنكية العامة واليت تضمنتها املادة رقم -

  :غالق الدورة بشرطاألرباح احملددة قبل تاريخ إ ساسيةميكن أن تتضمن األموال اخلاصة األ -

                                                           
1
Instruction  de la banque d’Algérie n°74-94  du  29/11/1994, article 3 
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ذلـك         أن تكون حمددة بعد القيام بالتسجيل احملاسيب جلميع املصاريف املتعلقة بالفترة مبـا يف  - 

  اإلهتالكات واملؤونات؛

 ؛املصرفيةعليها من طرف اللجنة  ةصادقاملأن تتم مراقبتها من طرف حمافظ احلسابات و - 

  .األرباح اليت من املتوقع توزيعهاوكذا قيمة الضرائب املتوقعة  أن يتم ختفيض - 

  :العناصر الواجب ختفيضها 3-2

  :يتم ختفيض االعناصر التاليةعند قيام البنك حبساب أمواله اخلاصة الصافية 

  ؛احلصة غري احملررة من رأس املال-

Action propre détenu  - األسهم اخلاصة املوقوفة  

  حساب الترحيل من جديد عندما يكون مدين؛ -

  األصول غري املادية مبا يف ذلك مصاريف التأسيس؛ -

  النتيجة إذا كانت خسارة عندما يتم حتديدها قبل اية الدورة؛ -

   .ئتمانية وذلك حسب تقدير بنك اجلزائرباملخاطر االالنقص يف املؤونات اخلاص  -

  :األموال اخلاصة التكميلية 3-3

  إعادة التقييم؛ احتياطات-

املتأتية ، باإلضافة لألموال غري احملددة اآلجالاألموال املتحصل عليها من إصدار السندات خاصة ذات - 

  :من القروض اليت تستجيب للشروط التالية

 ؛املصرفيةأن ال يتم تعويضها إىل مببادرة املقترض ومبوافقة مسبقة من طرف اللجنة  - 

 .فعتأجيل الد القروض اليت يكون فيها للمقترض اخليار يف  -

  : روط التاليةشواليت تستجيب لل املساندةاألموال املتحصل عليها من إصدار السندات أو القروض  -

إذا كان العقد ينص على أجال حمددة للتسديد، فإنّ الفترة األولية ال جيب أن تقل عن مخـس   - 

سنوات، وإذا كانت اآلجال غري حمددة فإنّ الديون ال ميكن تسديدها إىل بعد إشـعار مسـبق   

 خبمس سنوات؛ 
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إذا كان العقد ال يتضمن شروطا للتسديد تنص على أنه يف ظروف حمددة أخرى غري تصـفية   - 

  .جيب أن يتم تسديد قيمة الدين قبل اآلجال احملددة لبنكا

هذا وتقوم البنوك حبساب قيمة أمواهلا اخلاصة دوريا كل ثالثة أشهر، على أن يتم التصريح به وفقا 

  :للنموذج التايل
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  :منوذج حساب رأس مال البنوك يف اجلزائر  4- 3
  
  

   الرمز  املبلغ

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A  

  

  

  

  

  

  

  

  

101 
102   

  
  
  
  
  

103  
104  
105  
106  
107  
108  
109  

  
  

110  
111  
112  
113  
114  

  املال األساسيرأس - 1
  رأس املال االجتماعي

  احتياطات أخرى غري احتياطات إعادة التقييم
  احتياطات قانونية

  احتياطات تأسيسية وتعاقدية
  احتياطات نظامية
  احتياطات أخرى

  ملخاطر البنكية العامةا أموال
  ترحيل من جديد دائن

 Intermédiaire وسيطةاألرباح احملددة يف تواريخ 
 منقوص منها األرباح اليت ستوزع التخصيص خاصة بالسنة األخريةنتائج رهن 
  أرباح السنة

  جمموع جزئي
  غري احملرر رأس املال

  رأس املال غري املطلوب
  رأس املال املطلوب وغري احملرر

Action propre détenu    اخلاصة املوقوفة سهماأل

  تثبيتات غري املادية اخلاصة باالستغالل
  خارج االستغالل تثبيتات غري املادية

  ترحيل من جديد مدين
   وسيطة اخلسائر احملددة يف تواريخ 

1000: #�وذج  
  )�3Dف ا�د�#�رات( �#��ر ��ب رأس ا���ل 

 �ام ا��ؤ  
K�ا���ر     :                   

         �#ا� ا���ر         ا��وم                         
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  74- 94من التعليمة رقم  1ملحق رقم : املصدر

 

  
B  
 
C 

115  
116 
117  

  خسائر الدورة 

                                           جمموع جزئي

 (A-B) رأس املال األساسي

   
  
  
  
  
  
D  

E 
 
  
F 
 
 
G 
 
 
 
 
 
 
H 

  
118  
119  

  
120  

  
 121   

122   
  

123   
  

124  
 
 
 

125 

  التكميلي رأس املال - 2
  وفوارق إعادة التقييم  احتياطات

من تعليمة بنك اجلزائر رقم  2فقرة  6عناصر تستجيب لشروط املادة رقم 
94 -74  

من تعليمة  3فقرة  6تستجيب لشروط املادة وقم  مساندةسندات وقروض 
  74-94بنك اجلزائر رقم 

  جمموع جزئي
من تعليمة بنك  5فقرة  6تستجيب لشروط املادة  مساندةسندات وقروض 

  74- 94اجلزائر رقم 
  :مقبولة من األموال اخلاصة التكميلية إذا كان حصص

 >E)  (C/2  ّفإن(F=E) وإذا كان ،)  (C/2<E  ّفإنF= C/2   

 اموع قبل التحديد اإلمجايل 
  :حصة األموال اخلاصة التكميلية املقبولة يف األموال اخلاصة

 (H=C)فإنّ  (C<G)وإذا كان  (H=G)فإنّ  (C>G)إذا كان 
 

 رأس املال لتكميلي

   
I 
J 

K 

  
140  
141  
142 

   على البنوك واملؤسسات املالية  ساندةامل  الديونختفيض املسامهات و - 3
  يف البنوك واملؤسسات املالية  مسامهات

  على البنوك واملؤسسات املالية مساندة ديون

  جمموع املسامهات واحلقوق واجبة التخفيض

 P 143 س املال الصايفرأ   (C+H-K)   
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  :ترجيح املخاطر أوزان-4

حدد بنك اجلزائر أوزان ترجيح استخدامات والتزامات البنوك سواء االلتزامات  املتعلقـة بامليزانيـة أو   

  :خارجها، وسيتم فيما يلي التطرق هلذه األوزان

  :ترجيح عناصر امليزانية أوزان 4-1

، %50، %20، %5، %0: يتم ترجيح عناصر ميزانية البنوك املعتمدة يف اجلزائر وفقا للنسب التالية

. ، وذلك حسب درجة املخاطرة ومدى سالمة الوضعية املالية لألطراف املقابلة يف املعـامالت 100%

  :ميكن تلخيص هذه األوزان كما يلي

  ترجيح عناصر امليزانية أوزان :)10- 3(جدول رقم

  اإلستخدامات  أوزان الترجيح

  القروض للزبائن-   100%

  املخصومة ةاحملفظ - 

  التمويل التأجريي - 

  قروض لألشخاص - 

  .سندات مسامهة، توظيف، إذا مل تكن خاصة بالبنوك واملؤسسات املالية - 

  التثبيتات  - 

  باخلارج قروض للبنوك واملؤسسات املالية والبنوك املتواجدة-   20%
  .سندات املسامهة والتوظيف يف مؤسسات مالية متواجدة باخلارج - 

  قروض للبنوك واملؤسسات املالية املتواجدة باجلزائر -   5%
  سندات املسامهة والتوظيف يف مؤسسات مالية متواجدة باجلزائر - 

0%  

  
  
  

  حقوق على الدولة- 
  سندات حكومية - 
  حقوق أخرى على الدولة- 
  البنك املركزيودائع لدى - 

   74-94  من إعداد الطالب استنادا لتعلمة بنك اجلزائر رقم: املصدر
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  :التالية العناصر 2007أكتوبر  25بتاريخ  الصادرة 07-09التعليمة رقم وقد أضافت 

ل ترجيح اممبع واملضمونة برهن من الدرجة األوىل القروض املمنوحة لشراء مسكنيتم ترجيح  - 

من قيمة املسـكن، ويف حالـة    %70مبلغ القرض وذلك بشرط عدم جتاوز  %50يقدر بـ 

 ؛%100ل ترجيح يقدر بـ امالعكس يتم استخدام مع

وذلك بشرط عدم  %50ل ترجيح يقدر بـ امأجريي على العقارات مبعالتمويل الت يتم ترجيح - 

من قيمة العقار املمول، ويف حالة العكس يتم تطبيق معامل  %50التمويل املمنوح  قيمةجتاوز 

     .%100ترجيح يقدر بـ 

  :امليزانية خارج معامالت ترجيح عناصر 4-2

متثل عناصر خارج امليزانية االلتزامات املختلفة للبنك، وقد صنف بنك اجلزائر هذه االلتزامات إىل أربعة 

إىل قيم مكافئة للقروض وذلك باستخدام أوزان التـرجيح  مستويات، حيث يتم حتويل هذه االلتزامات 

  .%100، %50، %20، %0: التالية

  :ميكن تلخيص هذه األوزان كما يلي 

  خارج امليزانية معامالت ترجيح عناصر): 11- 3(جدول رقم

  معامل الترجيح  طبيعة املدين  صنف اخلطر

  الدولة-   خطر ضعيف

  مركز احلساب اجلاري الربيدي- 

  املركزيالبنك - 

0%  

  %20  بنوك ومؤسسات مالية متواجدة باجلزائر-   خطر متواضع

  %50  بنوك ومؤسسات مالية متواجدة باخلارج -   خطر متوسط 

  القبوالت-   خطر مرتفع

  اإلعتمادات املستندية غري القابلة للرجوع  - 

100%  

  74-94  من إعداد الطالب استنادا لتعلمة بنك اجلزائر رقم:  :املصدر

  :، فقد حدد بنك اجلزائر النموذج التايلاملخاطربحساب األصول املرجحة  وألجل
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  :املخاطرب املرجحةاألصول عناصر حساب  3- 4
  الرمز  )1(املبلغ اإلمجايل )2(مؤونات واهتالكات )3(الضمانات )4(املبلغ الصايف )5(معامل الترجيح )6(املخاطر املرجحة

6=4×5 0 % 
0 % 

0 % 

0 % 
5%  
 

20%  
  

100% 
100% 

5%  
  

20% 
100% 

4=1-2-3    201 

202 

203 

204 

205 

 

206 

207 

208 
209 
210 

 
211 

 
212 
213 

  نقدية وعناصر مشاة 
  حقوق على اإلدارة املركزية 

  حقوق على اإلدارة احمللية
حقوق على البنك املركزي، حساب جاري 

  بريدي، واخلزينة العمومية
واملؤسسات املالية املتمركزة حقوق على البنوك 

  يف اجلزائر
حقوق على مؤسسات القروض املتمركزة يف 

  اخلارج
  حقوق على الزبائن واألشخاص

  تثبيتات
  :حسابات التسوية املوجهة لـ

البنوك واملؤسسات املالية املتمركزة يف  - 
 .اجلزائر

البنوك واملؤسسات املالية املتمركزة يف  - 
 .اخلارج

 للزبائن واألشخاص - 
   اموع

74-94من التعليمة رقم  2ملحق رقم :املصدر
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  :كيفية التصريح بنسبة كفاية رأس املال-5

حددت بنك اجلزائر للبنوك الناشطة يف اجلزائر كيفية التصريح بنسبة كفاية رأس املال لديها وذلك مـن  

مناذج الحتساب املخاطر املرجحة وكذا منوذج يتم فيه خالل قيامه بوضع مناذج الحتساب رأس املال، 

  .%8حتديد هذه النسبة واليت جيب أال تقل عن 

ميكن للجنة املصرفية أن تطلب مـن  . جيب على البنوك أن تقوم بالتصريح كل ثالثة أشهر بنسبة مالءا

من طرفها وذلـك يف  أي بنك أو مؤسسة مالية القيام بالتصريح بنسبة مالءا يف تواريخ أخرى حمددة 

  121.إطار قيامها بأعماهلا الرقابية

  122:يتم التصريح بنسبة املالءة باستخدام النماذج املشار إليها سابقا وذلك يف التواريخ التالية

  مارس من كل سنة؛ 31-

  جوان من كل سنة؛ 30-

  سبتمرب من كل سنة؛ 30-

  .ديسمرب من كل سنة 31-

يف  - لمفتشية العامـة ل العامة ديريةامل– التصرحيات لبنك اجلزائرجيب أن يتم إرسال نسختني من هذه 

  . يوم ابتداء من التواريخ املذكورة أعاله 30أجل أقصاه 

  :املالءة النموذج التايل للتصريح بنسبة كفاية رأس املال أو 74-94وقد حددت التعليمة رقم 

                                                           
121

 Instruction  de la banque d’Algérie n°09- 2002  du  26/12/2002, article 1 
122

 Instruction  de la banque d’Algérie n°09- 2002  du  26/12/2002, article 2 
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 توصيات جلنة بازل  البنوك اجلزائرية وكفاية رأس املال يف: الفصل الثالث

  :عناصر حساب نسبة املالءة 1- 5
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 رأس املال الصايف
 رأس املال األساسي - 
 رأس املال التكميلي - 
 على البنوك واملؤسسات املالية  ختفيض املسامهات والديون  املساندة - 

 (L+M) األصول املرجحة باملخاطر
 عناصر امليزانية - 
 عناصر خارج امليزانية - 

 (P/R)  نسبة املالءة

74-94من التعليمة رقم   4ملحق رقم  :ملصدرا

1003:منوذج  
 عناصر نسبة املالءة

)بآالف الدينارات(  
                                                        إسم املؤسسة                                                                                      للمأل من طرف البنك     

:التاريخ                                            أو املؤسسة املالية                                                      
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 توصيات جلنة بازل  البنوك اجلزائرية وكفاية رأس املال يف: الفصل الثالث

  تقييم كفاية رأس املال يف البنوك اجلزائرية :املبحث الثالث

سيتم يف هذا املبحث التطرق ملدى التزام البنوك اجلزائرية بتطبيق نسبة كفاية رأس املال، سواء بالنسـبة  
للبنوك العمومية والبنوك اخلاصة، باإلضافة إىل مقارنة معيار كفاية رأس املال املطبق يف البنوك اجلزائرية 

  :من خال املطلبني التالينيزل، وذلك مبعيار جلنة با

  ؛كفاية رأس املال يف البنوك اجلزائرية: املطلب األول - 

  .مقارنة معيار كفاية رأس املال املطبق يف البنوك اجلزائرية مبعيار جلنة بازل :املطلب الثاين - 

  كفاية رأس املال يف البنوك اجلزائرية: املطلب األول

 :البنكي اجلزائري بصفة عامةكفاية رأس املال يف النظام -1

يقوم بنك اجلزائر سنويا بتحديد نسبة كفاية رأس املال يف البنوك اجلزائرية بصفة إمجالية، واجلدول التايل 

  .2011إىل سنة  2007يوضح تطور هذه النسبة يف الفترة املمتدة من سنة 

  تطور نسبة كفاية رأس املال يف البنوك اجلزائرية :)12- 3(جدول رقم

 السنة 2007 2008 2009 2010

 )املالءة(نسبة كفاية رأس املال  12.94% %16.54 %21.78 %23.31
 )2011-2007(من إعداد الطالب استنادا إىل التقارير السنوية لبنك اجلزائر خالل الفترة : املصدر

  :ميكن متثيل اجلدول السابق بيانيا كما يلي

  املال يف البنوك اجلزائريةتطور نسبة كفاية رأس  ):9- 3(شكل رقم

  

  )12- 3(استنادا للجدول رقم  من إعداد الطالب: املصدر
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 توصيات جلنة بازل  البنوك اجلزائرية وكفاية رأس املال يف: الفصل الثالث

  :من خالل الشكل واجلدول السابقني ميكن مالحظة مايلي

أنّ نسبة كفاية رأس املال يف البنوك اجلزائرية تتجاوز احلد األدىن املطلوب من طرف بنك اجلزائر  - 

  ؛%8واملقدر بـ

 2007سـنة   %12.94أّنّ هذه النسبة ترتفع من سنة ألخرى فبعد أن كانت تقـدر بــ    - 

برفع  احلد األدىن  وهذا يرجع أساسا لقيام البنوك 2010سنة  23.31%أصبحت تقدر بـ 

  .من رأس ماهلا

  :كفاية رأس املال يف البنوك العمومية-2

كما مت اإلشارة إليه يف املبحث األول من هذا الفصل، فإنّ النظام البنكي يتميز بسيطرة القطاع العـام،  

واجلدول التايل يوضح . ومن مميزات البنوك العمومية اجلزائرية هو حيازا على قيم مرتفعة من رأس املال

  : تطور نسبة كفاية رأس املال يف البنوك العمومية اجلزائرية

  اجلزائرية كفاية رأس املال يف البنوك العموميةتطور نسبة :)13- 3(رقمجدول 

 السنة 2007 2008 2009 2010

 )املالءة(نسبة كفاية رأس املال  %11.62  %15.97 %19.10 %21.78
  )2010-2007(من إعداد الطالب استنادا إىل التقارير السنوية لبنك اجلزائر خالل الفترة  :املصدر

  :اجلدول السابق بيانيا كما يليميكن متثيل 

  تطور نسبة كفاية رأس املال يف البنوك العمومية اجلزائرية :)10- 3(شكل رقم

  

  )13- 3(استنادا للجدول رقم  من إعداد الطالب: املصدر
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 توصيات جلنة بازل  البنوك اجلزائرية وكفاية رأس املال يف: الفصل الثالث

  :من اجلدول والشكل السابقني ميكن مالحظة ما يلي

 املالءة احملددة من طرف بنـك اجلزائـر  البنوك العمومية اجلزائرية تلتزم باحلد األدىن لنسبة  أنّ - 

  ؛%8واملقدر بـ 

أنّ هذه النسبة عرفت ارتفاعا ملحوظا يف السنوات األخرية، فبعد أن كانت هذه النسبة تقـدر   - 

  ؛2010سنة  21.78%أصبحت تقدر بـ  2007سنة  11.62%بـ 

  . أنّ نسبة كفاية رأس املال يف البنوك العمومية أقل من نسبة كفاية رأس املال اإلمجالية - 

  :كفاية رأس املال يف البنوك اخلاصة-3

  :يوضح اجلدول التايل تطور نسبة كفاية رأس املال يف البنوك اخلاصة اجلزائرية

  اجلزائريةتطور نسبة كفاية رأس املال يف البنوك اخلاصة  :)14- 3(جدول رقم

 السنة 2007 2008 2009 2010

 )املالءة(نسبة كفاية رأس املال  %23.48  %20.24 %35.26 %29.19
  )2010-2007(من إعداد الطالب استنادا إىل التقارير السنوية لبنك اجلزائر خالل الفترة  :املصدر 

 :ميكن متثيل اجلدول السابق بيانيا كما يلي

  كفاية رأس املال يف البنوك اخلاصة اجلزائريةتطور نسبة  :)11- 3(شكل رقم

  

  )14- 3(إىل اجلدول رقممن إعداد الطالب استنادا : املصدر
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 توصيات جلنة بازل  البنوك اجلزائرية وكفاية رأس املال يف: الفصل الثالث

  :من اجلدول والشكل السابقني ميكن مالحظة ما يلي

 أنّ البنوك اخلاصة الناشطة يف اجلزائر تلتزم باحترام احلد األدىن احملدد من طرف بنـك اجلزائـر   - 

  ؛شأا يف ذلك شأن البنوك العمومية %8واملقدر بـ 

  أنّ نسبة املالءة يف البنوك اخلاصة تفوق نسبة املالءة يف البنوك العمومية؛ - 

 تقدر النسبة هذه كانت أن أنّ هذه النسبة عرفت ارتفاعا حمسوسا خالل السنوات األخرية، فبعد - 

   .2010 سنة% 29.19بـ تقدر أصبحت 2007 سنة 23.48%  بـ

  :النتائج السابقة ميكن استخالص مايليمن خالل 

أنّ البنوك الناشطة يف اجلزائر سواء العمومية أو اخلاصة تلتزم باحترام احلد األدىن لنسبة كفايـة   - 

  ؛%8رأس املال املفروض من طرف بنك اجلزائر، واملقدر بـ

 أنّ نسبة كفاية رأس املال يف البنوك اجلزائرية ترتفع من سنة إىل أخرى؛ - 

عن كفاية رأس املال يف البنوك اخلاصة الناشطة يف اجلزائر، فقد سجلت املؤسسة املصرفية العربية وكمثال 

  :القيم التالية 2011إىل  2007خالل الفترة املمتدة من 

  )  2011-2007( تطور كفاية رأس املال يف املؤسسة املصرفية العربية خالل الفترة): 15-3(جدول رقم 

  2011  2010  2009  2008  2007  السنة

  11491  10469  9488  4066 2782  *اخلاصة الصافية األموال

  13411  11425  8698  13165  14306  123*األصول املرجحة باملخاطر

  86% 92% 109% 31% 19%  كفاية رأس املال

  2011من إعداد الطالب استنادا للتقرير السنوي للمؤسسة املصرفية العربية لسنة : املصدر

                                                           

���ون د�#�ر �زا'ري: ا�و�دة *  
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 توصيات جلنة بازل  البنوك اجلزائرية وكفاية رأس املال يف: الفصل الثالث

  :األموال اخلاصة الصافية واألصول املرجحة بأوزان املخاطر كما يليتطور ميكن متثيل 

  تطور األموال اخلاصة واألصول املرجحة بأوزان املخاطر للمؤسسة املصرفية العربية):12-3(شكل رقم 

  

  )15-3(الطالب استنادا إىل اجلدول رقم من إعداد :املصدر

  :يلي أما تطور نسبة كفاية رأس املال فيمكن متثيلها كما

  تطور نسبة كفاية رأس املال للمؤسسة املصرفية العربية:)13-3( شكل رقم

  

  )15-3(اجلدول  من اعداد الطالب استنادا إىل:املصدر

  :من خالل اجلدول والشكلني السابقني ميكن مالحظة ما يلي
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 توصيات جلنة بازل  البنوك اجلزائرية وكفاية رأس املال يف: الفصل الثالث

 بنك اجلزائـر أنّ املؤسسة املصرفية العربية حتترم احلد األدىن لكفاية رأس املال احملدد من طرف  - 

 ؛%8واملقدر بـ

أنّ نسبة كفاية رأس املال اخلاصة باملؤسسة املصرفية العربية عرفت ارتفاعا ملحوظا مـن سـنة    - 

مث اخنفضت بصفة طفيفة، وذلك يرجع إىل أنّ نسـبة ارتفـاع    2009إىل غاية سنة  2007

ة وهو ما يوضحه األصول املرجحة بأوزان املخاطر جتاوزت نسبة ارتفاع األموال اخلاصة الصافي

 ؛)12-3(الشكل رقم 

 %109حيث قدرت هذه النسبة بـ 2009سنة  %100أنّ نسبة كفاية رأس املال جتاوزت  - 

ؤسسة ، ويرجع هذا االرتفاع الكبري إىل قيام امل2008سنة  %31بعد أن كانت تقدر بـ 

، بنك اجلزائرإىل احلد األدىن اجلديد الذي فرض  2009سنة  برفع رأس ماهلا املصرفية العربية

مليون دينار جزائري مت رفعه ليبلغ احلد األدىن املقدر  2670فبعد أن كان رأس ماهلا يقدر بـ 

  . مليون دينار جزائري 10000بـ 

بنسبة أكرب من احلد األدىن املفروض من طرف اجلزائر والذي يعترب مساويا  تلتزم البنوك اجلزائرية رغم أنّ

للذي حددته جلنة بازل ال يعين أنّ البنوك اجلزائرية تلتزم مبا حددته هذه اللجنة، وسيتم يف املطلب املوايل 

جلنة بازل وذلك  القيام مبقارنة بني التنظيم البنكي اجلزائري املتعلق بكفاية رأس املال يف البنوك وتوصيات

  .دف حتديد أوجه التشابه واالختالف

  مقارنة معيار كفاية رأس املال املطبق يف البنوك اجلزائرية مبعيار جلنة بازل: املطلب الثاين

 91-09بإصدار التنظيم البنكي  رقم  1988بنك اجلزائر بعد صدور إتفاقية بازل األوىل سنة  لقد قام

قام بنك  1993، وبعد أن مت االنطالق يف تطبيق هذه االتفاقية يف بداية سنة 1991أوت  14بتاريخ 

  اعد ، حيث تضمنت هذه التعليمة القو1994نوفمرب  29بتاريخ  74-94اجلزائر بإصدار التعليمة رقم 

االحترازية املتعلقة بتسيري البنوك واملؤسسات املالية من أمهها كيفية حتديد نسبة كفايـة رأس املـال يف   

، وقد الحظنا من خالل دراستنا 1999ه النسبة تأخر إىل غاية سنة غري االنطالق يف تطبيق هذ. البنوك

ي اجلزائري وتوصيات جلنة بازل االختالف بني التنظيم البنك ههذه وجود العديد من أوجه الشبه وأوج

  .فيما خيص كفاية رأس املال
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  :أوجه الشبه واالختالف -1

عموما ميكن استخالص بعض أوجه الشبه بني التنظيم البنكي اجلزائري املتعلـق بكفايـة رأس املـال    

  :نة بازل وكذا بعض نقاط االختالف، ميكن تلخيص ذلك يف النقاط التاليةوتوصيات جل

  :الشبهأوجه  1-1

العديد من النقاط املشتركة بني التنظيم البنكي اجلزائري  املتعلق بكفاية رأس املال وتوصيات جلنة   توجد

  : بازل للرقابة البنكية، وفيما يلي أهم هذه النقاط املشتركة

  :احلد األدىن املطلوب 1-1-1

 %8من األموال اخلاصة يقدر بـ يشترط بنك اجلزائر على البنوك الناشطة يف اجلزائر أن حتتفظ حبد أدىن

من استخداماا والتزاماا مرجحة بأوزان املخاطر، وهي نفس النسبة اليت حددا جلنة بازل سـواء يف  

اتفاقيتها األوىل أو الثانية، قبل أن تضيف يف اتفاقيتها الثالثة واليت ستدخل حيز التطبيق ابتداء من سـنة  

  .قيمة حتوطية إضافية 2013

  :مكونات األموال اخلاصة 1-1-2

البنكي اجلزائري األموال اخلاصة اليت تدخل يف تقدير نسبة كفاية رأس املال يف البنوك إىل  قسم التنظيم  

 ساسيةواألموال اخلاصة التكميلية؛ حيث حدد مكونات األموال األ األساسيةفئتني، األموال اخلاصة 

  . لنسبة لألموال التكميليةللبنك والعناصر اليت جيب خصمها ونفس الشيء با

حدد بنك اجلزائر تركيبة رأس املال األساسي، وذلك من خالل : بالنسبة لرأس املال األساسي - 

إدراجه لرأس املال االجتماعي والذي يتمثل يف القيمة اإلمجالية ألسهم البنك، االحتياطات اليت 

احتياطات قانونيـة، احتياطـات   ( احملاسيب  تقوم البنوك بتشكيلها وفقا ملا ينص عليه التنظيم 

، باإلضافة إىل األرباح غري املوزعـة،  )تأسيسية وتعاقدية، احتياطات نظامية واحتياطات أخرى 

فقد اشترط بنك اجلزائر استبعاد رأس املال أما فيما يتعلق باالستبعادات من رأس املال األساسي 

 .لدورةغري احملرر، التثبيتات غري املادية وخسارة ا



 

130 
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يضم رأس املال التكميلي حسـب تعليمـات بنـك اجلزائـر      :بالنسبة لرأس املال التكميلي - 

احتياطات وفوارق إعادة التقييم، والقروض والسندات املساندة اليت تتجاوز مدة اسـتحقاقها  

  . مخس سنوات

ويف هذا اإلطار، فإنّ التنظيم البنكي اجلزائري يتوافق مع توصيات جلنة بازل الصادرة يف اتفاقيتها األوىل 

قبـل أن  . تكميلـي ورأس مال  أساسي؛ حيث قسمت بدورها رأس املال البنكي إىل فئتني، رأس مال 

من القروض املساندة فئة ثالثة تتشكل  1996تضيف التعديالت املدرجة على اتفاقية بازل األوىل سنة 

  . قصرية األجل

  :رأس املال التكميليمن حيث الشروط املفروضة على تركيبة  1-1-3

األمـوال  بعض الشروط على تركيبة رأس املال التكميلي حىت يتم إدراجه ضـمن  بنك اجلزائر   فرض

  :للبنك وهي اخلاصة الصافية

رأس املال األساسي للبنك حىت  من قيمة %50جيب أال تتجاوز قيمة قروض وسندات املساندة  - 

ويف حالة العكس فإنّ القيمة اإلضافية يتم خصمها، ألموال اخلاصة الصافية للبنك، ل هايتم ضمن

وهو نفس ما نصت عليه جلنة بازل عند حتديدها ملكونات رأس املال النظامي سواء يف اتفاقيتها 

 ؛األوىل أو الثانية

من عناصر رأس املال األساسي،  %100التكميلي جيب أال يتعدى جمموع عناصر رأس املال - 

ويف حالة العكس فإنّ القيمة اإلضافية يتم خصمها، وهو نفس ما نصت عليه جلنة بازل عند 

    .حتديدها ملكونات رأس املال النظامي سواء يف اتفاقيتها األوىل أو الثانية

  :ترجيح األصول داخل امليزانية بأوزان املخاطر 1-1-4

اجلزائر الطريقة املعيارية البسيطة لترجيح األصول داخل امليزانية بأوزان املخاطر، حيث حدد اعتمد بنك 

يتم وفقا هلذه الطريقة ضرب . جمموعة من األوزان الترجيحية تتناسب مع درجة تعرض األصل للمخاطرة

  .كل أصل يف الوزن الترجيحي املوافق له
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بازل األوىل؛ حيث حددت جلنة بازل جمموعة من األوزان تتوافق هذه الطريقة مع ما نصت عليه اتفاقية 

  .الترجيحية يتم استخدامها لترجيح األصول داخل امليزانية باملخاطر اليت تواجهها

  :   طريقة حتويل عناصر خارج امليزانية 1-1-5

 يف اتفاقيتها  يتم حتويل عناصر خارج امليزانية إىل قيم مكافئة للقروض بنفس الطريقة اليت أقرا جلنة بازل

األوىل؛ حيث يتم تصنيف هذه العناصر حسب درجة املخاطر اليت تواجهها، على أنّ يتم ترجيح كل فئة 

  .من الفئات املتحصل عليها بدرجة املخاطر اليت تواجهها

  : طبيعة املخاطر املأخوذة بعني االعتبار 1-1-6

عني االعتبار املخاطر االئتمانية فقط وهـو  يأخذ معيار كفاية رأس املال احملدد من طرف بنك اجلزائر ب

  .إتفاقية بازل األوىل توصيات بالتايل يتوافق مع

  :أوجه االختالف 1-2

خيتلف التنظيم البنكي اجلزائري املتعلق بكفاية رأس املال عن توصيات جلنة بازل يف جمموعة من النقاط 

  :أمهها

 : أوزان املخاطر 1-2-1

امليزانية باملخاطر تتوافق مع توصيات إتفاقية بازل األوىل، غـري أـا   صحيح أنّ طريقة ترجيح عناصر 

  .ختتلف عنها من حيث أوزان املخاطر اخلاصة بكل فئة من األصول

يف  %100و %50، %20، %10، %0فحسب اتفاقية بازل األوىل فإنّ أوزان املخاطر تتراوح بني 

 %20، %5،  %0حني أنّ أوزان املخاطر لترجيح عناصر امليزانية يف البنوك اجلزائرية يتراوح بـني   

 07-09، قبل أن تضيف التعليمة رقـم  74-94 وذلك وفقا ملا نصت علي التعليمة رقم %100و

أما فيما خيص اتفاقية بازل   ،لبعض العناصر %50معامل ترجيح يقدر بـ  2007الصادرة يف أكتوبر 
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بدرجة التصنيف االئتماين للعميل باإلضافة إىل إدراج طرق قياس  الثانية فهي تقدم أوزان ترجيحية ترتبط

  .أكثر تقدما تستند إىل النماذج الداخلية

   :املخاطر املأخوذة بعني االعتبار 2-2- 1

ماهلـا بعـني االعتبـار املخـاطر     تأخذ البنوك اجلزائرية عند قيامها حبسـاب نسـبة كفايـة رأس    

وهو ما يتوافق مع توصيات جلنة بـازل األوىل، يف حـني ال تأخـذ بعـني االعتبـار       االئتمانية فقط

املخاطر السوقية اليت أدرجتها هذه اللجنة يف التعديالت اليت أدرجتـها علـى اتفاقيتـها األول سـنة     

1996.  

عتبار املخاطر التشغيلية أثناء حساا لنسبة كفاية رأس كما ال تأخذ البنوك الناشطة يف اجلزائر بعني اال

ماهلا؛ حيث تعترب هذه األخرية من أهم اإلضافات اليت جاءت ا اتفاقية بازل الثانية، فالبنوك اجلزائرية 

بتسيري البنوك ، كما أنّ االختالسات  ةتتعرض بكثرة هلذا النوع من املخاطر باعتبارها ترتبط بدرجة كبري

  .اليت تتعرض هلا البنوك اجلزائرية خاصة العمومية منها خلري ذليل على ذلك وعمليات االحتيال الكثرية

النمـاذج  أنّ فرغم أنّ بنك اجلزائر قد عرف هذا النوع من املخاطر وألزم البنوك بضرورة قياسه، غـري  

  . املعدة ألجل التصريح بنسبة كفاية رأس املال ال تضم املخاطر التشغيلية

  :   ن حيث أنظمة قياس املخاطرم 1-2-3

يتطلب تطبيق توصيات جلنة بازل ضرورة توفر البنوك على أنظمة متطورة لقياس املخاطر، وهـو مـا   

ينقص البنوك اجلزائرية، رغم أنّ بنك اجلزائر قد اشترط على البنوك الناشطة يف اجلزائر ضرورة امـتالك  

  .هذا النوع من األنظمة

بني التنظيم البنكي اجلزائري املتعلق بكفاية رأس املال يف البنوك وتوصيات جلنة من خالل إجراء املقارنة 

ة تتوافق بصورة كـبرية مـع   بازل، ميكن القول أنّ البنوك اجلزائرية تطبق معيار كفاية رأس املال بطريق

 حني كمعامالت الترجيح املطبقة، يف الطفيفة بازل األوىل رغم وجود بعض االختالفات توصيات إتفاقية

  . خاصة فيما خيص املخاطر املأخوذة بعني االعتبار تبقى بعيدة عن توصيات جلنة بازل الثانية
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  :أهم التعديالت اليت جيب اختاذها ألجل التوافق مع توصيات إتفاقية بازل الثانية-2

ية البد مـن  لكي يتوافق معيار كفاية رأس املال املطبق يف البنوك اجلزائرية مع توصيات جلنة بازل الثان 

  : إجراء جمموعة من التعديالت أمهها

  :تدعيم اإلطار التنظيمي 2-1

من املعلوم أنّ جلنة بازل تقوم بإصدار توصيات ألجل تدعيم صالبة األنظمة البنكية، فهـي بالتـايل ال   

متتلك أي سلطة على أي نظام بنكي، بل إنّ تطبيق توصياا يرتبط بضرورة وجود إرادة داخلية تتجسد 

  .يف قيام البنك املركزي بصياغة هذه التوصيات يف شكل تنظيمات وتعليمات

صـل إىل متطلبـات   يف النظام البنكي اجلزائري حىت ي كفاية رأس املال املطبقة معياربالتايل فإنّ تطوير 

اتفاقية بازل الثانية يتم من خالل إدراج املخاطر السوقية والتشغيلية وذلك يتوقف أساسا على إصـدار  

بنك اجلزائر لتنظيم يف هذا اإلطار حيدد كيفية قياس هذه املخاطر وكيفية إدراجها يف حساب نسبة كفاية 

تشمل مجيع أنواع املخاطر اليت متيز النشـاط  رأس املال يف البنك، كما جيب تعديل النماذج املستخدمة ل

  .  البنكي

  :تصنيف اجلدارة االئتمانية للبنوك واملؤسسات اجلزائرية 2-2

من بني اإلضافات اليت جاءت ا اتفاقية بازل الثانية أخذها بعني االعتبار التصنيف االئتماين ملختلـف  

يف غري مطبق يف عامة أو بنوك، غري أنّ هذا التصن عمالء البنك، سواء كانت دولة، شركات خاصة أو

  .املؤسسات اجلزائرية

  :تطوير أنظمة قياس املخاطر 3- 2

على البنوك أن تقوم بتطوير أنظمتها الداخلية اخلاصة بقياس املخاطر، سواء املخاطر االئتمانية، السوقية 

  .مد أساسا على القياس الفعال للمخاطرأو التشغيلية، فعملية حتديد نسبة كفاية رأس املال يف البنوك تعت
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املقارنة بني التنظيم البنكي اجلزائري وتوصيات جلنة بازل فيما خيص معيار كفاية رأس املال،  من خالل

يف حني تبقـى   ميكن استخالص أنّ البنوك اجلزائرية تطبق هذا املعيار وفقا لتوصيات اتفاقية بازل األوىل

  .بعيدة عما تضمنته اتفاقية بازل الثانية
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  الثالث الفصل خالصة

  
، وذلك ما يوضـح   91-09لقد قام بنك اجلزائر بعد إصدار اتفاقية بازل األوىل بإصدار التنظيم رقم 

اهتمامه بتطبيق القواعد االحترازية اليت تصدرها جلنة بازل، غري أنّ التطبيق الفعلي ملعيار كفاية رأس املال 

  .  1999الذي تضمنه هذا التنظيم تأخر إىل غاية سنة 

ك اجلزائر الطريقة املعيارية البسيطة من أجل تقدير األصول املرجحة باملخاطر، كمـا  هذا وقد حدد بن

حدد مناذج يتم استخدامها من طرف البنوك ألجل التصريح بنسبة كفاية رأمساهلا يف أوقات حمددة مـن  

  .كل سنة

ة بازل يف اتفاقيتـها  يشترك معيار كفاية رأس املال املطبق يف البنوك اجلزائرية مع املعيار الذي حددته جلن

األوىل يف العديد من النقاط، غري أنه يبقى بعيد عما حددته اتفاقيتها الثانية وخاصة فيما خيص املخـاطر  

  .املأخوذة بعني االعتبار وكذا طرق تقدير األصول املرجحة باملخاطر
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 امةــامتة العــاخل
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  خامتة عامة

  
أدى انتشار ظاهرة العوملة على املستوى الدويل إىل العديد من التأثريات على القطاع البنكي العاملي، لقد 

من أبرز هذه التأثريات، ارتفاع وتعدد املخاطر البنكية، خصخصة البنوك، إعادة هيكلة اخلدمات البنكية، 

  .املنتجات املالية احلديثة وتزايد حدوث األزمات البنكيةارتفاع التعامل يف 

وكنتيجة ملا سبق ذكره، قامت جمموعة العشرة بإنشاء جلنة دولية للرقابة البنكية تقوم بوضع القواعـد  

االحترازية اليت جيب على البنوك التقيد ا واحترامها حىت ال تتعرض الختالالت قد تؤدي إىل إفالسها، 

هذه اللجنة بوضع التوصيات اليت تراها مناسبة، يقوم البنك املركزي ألي بلـد بإصـدار   فبعد أن تقوم 

قوانني وتنظيمات يرتكز حمتواها على هذه التوصيات إن رأى ضرورة لذلك؛ حيث أن إلزامية تطبيـق  

هذه التوصيات يتوقف أساسا على ضرورة وجود إرادة داخلية من خالل التنظيمات البنكية اليت يـتم  

  .   كما ميكن أن يتم التطبيق الكلي أو اجلزئي هلذه التوصيات. ارهاإصد

من أهم القواعد االحترازية اليت أصدرا جلنة بازل جند معيار كفاية رأس املال، حيث يعترب هذا املعيـار  

، كما عرف هـذا املعيـار   1988الركيزة الوحيدة اليت قامت عليها اتفاقية بازل األوىل الصادرة سنة 

، حيـث أضـافت هـذه    2006ا ملحوظا يف اتفاقية بازل الثانية اليت بدأ تطبيقها يف أواخر سنة تطور

االتفاقية طرق جديدة أكثر تطورا تستعمل لقياس مدى التزام البنوك مبعيار كفاية رأس املـال، ونفـس   

ألساسـي  أدرجت تعديالت جديدة على مكونات رأس املال ا النسبة التفاقية بازل الثالثة حيثالشيء ب

  .للبنوك

وألجل معرفة مدى توافق معيار كفاية رأس املال املطبق يف البنوك اجلزائرية مع ما نصت عليه توصيات 

جلنة بازل، مت القيام ذه الدراسة وذلك من خالل دراسة اتفاقيات بازل الثالثة دف معرفة مراحـل  

ة التنظيم البنكي اجلزائري املتعلق أساسا ، كما متت دراسوكذا طرق تقديره تطور معيار كفاية رأس املال

برأس املال البنكي، املخاطر البنكية وقياسها، وكذا معيار كفاية رأس املال من خالل التطرق ملكونـات  

رأس املال البنكي، كيفية تقدير األصول املرجحة بأوزان املخاطر وكذا النماذج اليت يـتم اسـتخدامها   

  .للتصريح بنسبة كفاية رأس املال
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كما مت إجراء مقارنة بني معيار كفاية رأس املال الصادر عن جلنة بازل ومعيار كفاية رأس املال الـذي  

حدده بنك اجلزائر وذلك من خالل حتديد أوجه التشابه وأوجه االختالف، هذا وقد خلصت الدراسة 

تقـدمي بعـض    موعة من النتائج، كما عرف إجناز الدراسة جمموعة من الصعوبات، ويف األخـري مت 

  . االقتراحات وكذا أفاق البحث

  النتائج

  :من خالل هذه الدراسة مت التوصل إىل جمموعة من النتائج أمهها

لقد كان النتشار العوملة املالية أثر كبري على نشاط البنوك، حيث سامهت يف تطور نشـاطها مـن    -

املتمثلة يف مجع الودائع وتقدمي القروض إىل التعامل يف املبتكرات املالية احلديثة دف  املعامالت التقليدية

  الرفع من رحبيتها، وذلك من خالل التعامل يف املشتقات املالية مبختلف أنواعها؛

أنّ تطور أنشطة البنوك أدى إىل ارتفاع وتعدد املخاطر اليت تواجهها، عموما ميكن تصـنيف هـذه    -

  املخاطر االئتمانية، املخاطر السوقية واملخاطر التشغيلية؛: إىل ثالثة أصنافاملخاطر 

نتيجة الرتفاع وتعدد املخاطر اليت تواجهها البنوك، مت إنشاء جلنة بازل للرقابة املصرفية، وذلك دف -

يـة  تتضمن معايري تقوم البنوك باحترامها من أجل جتنب حاالت اإلفالس وبالتايل محا صياغة توصيات

  أصحاب املصاحل وخاصة املودعني؛

من بني املعايري اليت قامت جلنة بازل بوضعها جند معيار كفاية رأس املال، حيث ميثل هذا املعيار نسبة  -

مسامهة البنك يف حتمل املخاطر اليت يواجهها، فحسب هذا املعيار جيب أال تقل األموال اخلاصـة ألي  

  خاطر اليت يواجهها؛من أصوله املرجحة بأوزان امل %8بنك 

بالنسبة ملعيار كفاية رأس املال الذي جاءت به اتفاقية بازل األوىل، فقد تأخرت عملية تطبيقـه يف    -

، يف حني حددت جلنة بازل آخر أجل لاللتزام ذا املعيـار  1999البنوك اجلزائرية إىل غاية اية سنة 

ة قدرت خبمس سنوات تراوحت بـني سـنة   ، حيث حدد بنك اجلزائر فترة انتقالي1992بنهاية سنة 

  ؛1999وسنة  1995

ال تقوم البنوك الناشطة يف اجلزائر بتطبيق معيار كفاية رأس املال حسب ما نصت عليه اتفاقية بـازل   -

  الثانية لعدة اعتبارات أمهها افتقار هذه البنوك ألنظمة متكاملة إلدارة وقياس املخاطر؛
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اجلزائر لتطبيق معار كفاية رأس املال حسب ما نصت عليه اتفاقية بازل  أنّ انتقال البنوك الناشطة يف -

الثانية يتطلب توفر البنوك على أنظمة فعالة لقياس املخاطر، نوعية عالية من الكفاءات البشرية يف جمـال  

وجية يف العمل البنكي، سواء يف التحليل املايل، النظم احملاسبية ومراجعتها وكذا الكفاءات الفنية والتكنول

  .ميدان تقنيات املعلومات

 :املقترحات

من خالل قيامنا ذه الدراسة، ميكن تقدمي جمموعة من االقتراحات وذلك من أجل أن تواكب القواعد 

االحترازية املطبقة يف اجلزائر بصفة عامة ومعيار كفاية رأس املال بصفة خاصة ما جاءت به توصـيات  

  :جلنة بازل

خماطر السوق واملخاطر التشغيلية، وذلك دف إدراجها يف حساب نسبة كفايـة  وضع طرق لتقدير  -

  رأس املال يف البنوك؛

  توفري النظم والوسائل الكافية لتقدير وقياس خمتلف املخاطر اليت يواجهها البنك؛-

ضرورة تطوير النماذج املعدة ألجل التصريح بنسبة كفاية رأس املال حىت تتوافق مع ما جـاءت بـه   -

توصيات جلنة بازل، فمثلما متت اإلشارة له يف الفصل الثالث، فالنماذج املستخدمة حاليا تغطي فقـط  

ل املرجحـة بـأوزان   املخاطر االئتمانية، كما أا ترتكز على الطريقة املعيارية البسيطة لتقدير األصـو 

  .  املخاطر

  :أفاق البحث

يف اية حبثنا هذا، ميكن تقدمي بعض املواضيع واإلشكاليات اليت تعترب جديرة بالبحـث يف مناسـبات   

  :الحقة

  حتديات قياس وإدارة املخاطر التشغيلية بالبنوك اجلزائرية؛ -

  ة بازل؛كيفية تطوير الرقابة بالبنوك اجلزائرية للتوافق مع توصيات جلن-

  حتديات تطبيق إتفاقية بازل الثالثة يف البنوك التجارية وتأثرياا املتوقعة؛-
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البنوك اإلسـالمية والصـعوبات الـيت    كيفية تطبيق القواعد االحترازية املخصصة للبنوك التقليدية يف -

  . تواجهها
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1ملحق رقم   

INSTRUCTION N° 74-94 DU 29 NOVEMBRE 1994 RELATIVE A LA FIXATION DES REGLES 
PRUDENTIELLES DE GESTION DES BANQUES ET ETABLISSEME NTS FINANCIERS  

I - OBJET  

Article 1 : La présente instruction a pour objet la mise à jour des dispositions de l'instruction n° 34-91 du 14 
novembre 1991 et de son additif n° 1 du 26 Octobre 1992 en application du règlement n° 91-09 du 14 Août 1991 
modifié et complété fixant les règles prudentielles de gestion des Banques et Etablissements Financiers. 

II - LA DIVISION ET LA COUVERTURE DES RISQUES  

Article 2 :  Au titre des points a et b de l'article 2 du règlement n° 91-09 du 14 Août 1991 modifié et complété 
susvisé, les Banques et Etablissements Financiers doivent veiller à tout moment à ce que : 

- le montant des risques encourus sur un même bénéficiaire n'excède pas les taux suivants du montant de leurs 
fonds propres nets : 

* 40 % à compter du 1er Janvier 1992 

* 30 % à compter du 1er Janvier 1993 

* 25 % à compter du 1er Janvier 1995 

Tout dépassement des taux sus-indiqués doit être suivi immédiatement par la constitution d'une couverture de 
risques représentant le double des taux indiqués à l'article 3 ci-après : 

- le montant total des risques encourus sur les bénéficiaires dont les risques dépassent pour chacun d'entre eux 15 
% des fonds propres nets desdits Banques ou Etablissements Financiers n'excède pas dix fois ces fonds propres 
nets. 

Les bénéficiaires appartenant au même groupe ou liés à un groupe (filiales à 100% ou entreprises dans lesquelles 
la maison mère détient une minorité de blocage ou encore une participation significative au capital) doivent être 
considérés comme un seul et même bénéficiaire pour l'application des ratios tels que définis au premier alinéa du 
présent article. 

Sont également considérées comme un même bénéficiaire, assujetties aux dispositions du présent article, les 
personnes morales ou physiques lorsqu'elles : 

- sont soumises à une direction de fait commune 

- et ou entretiennent des relations prépondérantes 

A titre transitoire et jusqu'au 1er Janvier 1995, ces deux ratios de division des risques ne sont pas applicables aux 
entreprises déstructurées non encore autonomes. 

Article 3 :  Au titre du point e de l'article 2 du règlement n° 91-09 du 14 août 1991 modifié et complété susvisé, 
et conformément à l'article 4 du règlement n° 90-01 du 4 Juillet 1990 modifié et complété, relatif au capital 
minimum des Banques et Etablissements Financiers, ces derniers 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 
leurs fonds propres nets et celui de l'ensemble des risques de crédit qu'ils encourent du fait de leurs opérations, 
au moins égal à 8 %. 

A titre transitoire, et en application de l'article 6 du règlement n° 90-01 susvisé, les Banques et Etablissements 
Financiers en activité à la date de promulgation de la Loi n ° 90-10 du 14 Avril 1990 doivent faire en sorte que 
ce rapport soit au moins : 



  

150 

- 4 % à compter de fin Juin 1995 

- 5 % à compter de fin Décembre 1996 

- 6 % à compter de fin Décembre 1997 

- 7 % à compter de fin Décembre 1998 

- 8 % à compter de fin Décembre 1999 

Article 4 :  Les fonds propres sont constitués par : 

- les fonds propres de base définis à l'article 5 ci-dessous 

- les fonds propres complémentaires définis aux articles 6 et 7 ci-dessous 

Article 5 :  Par fonds propres de base, il faut entendre 

- le capital social 

- les réserves autres que réserves de réévaluation 

- le report à nouveau lorsqu'il est créditeur 

- le résultat du dernier exercice clos dans l'attente de son affectation, diminué de la distribution de dividendes à 
prévoir 

- les provisions pour risques bancaires généraux définis à l'article 17 de la présente instruction pour les créances 
courantes 

Les fonds propres de base peuvent comprendre le bénéfice arrêté à des dates intermédiaires à condition : 

- qu'il soit déterminé après la comptabilisation de toutes les charges afférentes à la période et des dotations aux 
comptes d'amortissement et de provisions, 

- qu'il soit vérifié par les Commissaires aux comptes et approuvé par la Commission Bancaire 

- qu'il soit calculé net d'impôt prévisible et d'acompte sur dividende ou de prévision de dividende desquels, il faut 
déduire : 

- la part non libérée du capital social 

- les actions propres détenues directement ou indirectement 

- le report à nouveau lorsqu'il est débiteur 

- les actifs incorporels y compris les frais d'établissement 

- le cas échéant, le résultat négatif déterminé à des dates intermédiaires 

- l'insuffisance de provisions pour risque de crédit telle qu'évaluée par la Banque d'Algérie. 

Article 6 :  Par fonds propres complémentaires, il faut entendre : 

- les réserves de réévaluation 

- les éléments qui remplissent les conditions suivantes : 
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h ils peuvent être librement utilisés par la Banque ou l'Etablissement Financier concerné pour couvrir des risques 
normalement liés à l'exercice de l'activité bancaire lorsque les pertes ou moins values n'ont pas encore été 
identifiées. 

h ils figurent dans la comptabilité de la Banque ou de l'Etablissement Financier. 

h leur montant est fixé par la direction de la Banque ou l'Etablissement Financier, vérifié par les Commissaires 
aux comptes et communiqué à la Commission Bancaire : 

- les fonds provenant de l’émission de titres, notamment à durée indéterminée, et ceux provenant d'emprunts qui 
répondent aux conditions ci-après énumérées : 

h ne peuvent être remboursés qu'à l'initiative de l'emprunteur et avec l'accord préalable de la Commission 
Bancaire ; 

h le contrat d'émission ou d'emprunt donne à l'emprunteur la faculté de différer le paiement des intérêts ; 

h les créances du prêteur sur l'établissement assujetti sont subordonnées à celles de tous les autres créanciers. 

- le contrat d'émission ou d'emprunt prévoit que la dette et intérêts non payés permettent d'absorber les pertes de 
façon à ce que la Banque ou Etablissement Financier concerné soit en mesure de poursuivre son activité. 

- les fonds provenant de l'émission de titres ou emprunts subordonnés qui, sans remplir les conditions énumérées 
ci-dessus remplissent les conditions suivantes : 

- si le contrat prévoit une échéance déterminée pour le remboursement, la durée initiale ne doit pas être inférieure 
à cinq (05) ans : si aucune échéance n'est fixée, la dette ne peut être remboursée qu'après un préavis de cinq (05) 
ans. 

- que le contrat de prêt ne comporte pas de clause de remboursement prévoyant que, dans des circonstances 
déterminées autres que la liquidation de la Banque ou de l'Etablissement Financier assujetti, la dette devra être 
remboursée avant l'échéance convenue et après le règlement de toutes les autres dettes exigibles à la date de mise 
en liquidation. 

Article 7 :  Les fonds propres complémentaires ne peuvent être inclus dans le calcul des fonds propres que dans 
la limite du montant des fonds propres de base. En outre, les fonds propres complémentaires mentionnés à 
l'alinéa 5 de l'article 6 précédent (émission de titres ou emprunts subordonnés) ne peuvent être inclus dans les 
fonds propres complémentaires que dans la limite de 50 % du montant des fonds propres de base. 

Article 8 :  Les fonds propres nets se rapportent au bilan non consolidé des Banques et des Etablissements 
Financiers. Ils sont constitués des fonds propres tels que définis à l'article 4 ci-dessus, déduction faite des 
participations non consolidées avec leurs filiales Banques et/ou Etablissements Financiers. 

Article 9 :  Par risques encourus, il faut entendre : 

- les crédits à la clientèle ; 

- les crédits au personnel ; 

- les concours aux Banques et Etablissements Financiers ; 

- les titres de placement ; 

- les titres de participation ; 

- les obligations de l'Etat ; 

- les autres créances sur l'Etat ; 
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- les immobilisations nettes d'amortissement ; 

- les comptes de régularisation et de liaison dont l'imputation définitive concerne la clientèle ou les 
correspondants ; 

- les engagements par signature ; 

Diminués : 

- du montant des garanties reçues de l'Etat des organismes d'assurances et des Banques et Etablissements 
Financiers 

- des montants reçus en garantie de la clientèle sous forme de dépôts ou d'actifs 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. 

Article 10 : L'évaluation des garanties obtenues doit se faire avec la plus grande prudence. La valeur donnée aux 
sûretés doit être celle du marché, selon une évaluation indépendante. 

Article 11 : Les risques encourus tels que définis par l'article 9 ci-dessus, sont à retenir selon les pondérations 
suivantes : 

a)- Taux de pondération de 100 % 

- crédits à la clientèle 

* portefeuille escompte 

* crédit bail 

* comptes débiteurs 

- crédits au personnel 

- titre de participation et de placement autres que ceux des Banques et Etablissements Financiers 

- immobilisations 

b)- Taux de pondération de 20 % 

- Concours à des Etablissements de crédits installés à l'étranger 

* comptes ordinaires 

* placements 

* titre de participation et de placement des établissements de crédits installés à l'étranger 

c)- Taux de pondération de 5 % 

- Concours à des Banques et Etablissements Financiers installés en Algérie 

* comptes ordinaires 

* placements 

* titres de participation et de placement des Banques et Etablissements Financiers installés en Algérie. 
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d)- Taux de pondération de 0 % 

- créances sur l'Etat ou assimilées : 

* obligations de l'Etat 

* autres titres assimilés à des titres sur l'Etat 

* autres créances sur l'Etat 

- dépôts à la Banque d'Algérie 

Les engagements de hors bilan, autres que ceux visés dans le dernier paragraphe de cet article, sont transformés 
en équivalent de risque crédit suivant la classification en quatre catégories indiquées en annexe. 

Ils sont pris en compte : 

- pour leur montant total lorsqu'ils sont classés dans la catégorie "risque élevé" 

- pour 50 % de leur montant lorsqu'ils sont classés dans la catégorie "risque moyen" 

- pour 20% de leur montant lorsqu'ils sont classés dans la catégorie "risque modéré" 

Les engagements classés dans la catégorie "risque faible" ne sont pas pris en compte. 

Les montants ainsi déterminés sont affectés selon la catégorie à laquelle appartient le bénéficiaire ou actif 
concerné des taux de pondération indiqués dans cet article. 

Néanmoins, les engagements couverts par une garantie fournie par un tiers sont affectés des taux de pondération 
applicables au garant. 

Les éléments de hors bilan relatifs aux taux d'intérêt et aux taux de change, tels que les opérations de change à 
terme, les instruments financiers à terme sur taux d'intérêt ou de change et les autres éléments de même nature 
feront l'objet d'une réglementation distincte à promulguer ultérieurement. 

Article 12 : Les éléments repris dans le calcul du ratio de solvabilité sont extraits de la comptabilité, consolidée 
ou non des Banques et Etablissements Financiers. 

Article 13 : Les Banques et Etablissements Financiers doivent déclarer leur ratio de solvabilité au 30 Juin et au 
31 Décembre de chaque année. La commission bancaire peut demander à toute banque ou tout établissement 
financier de déclarer son ratio de solvabilité à d'autres dates déterminées par elle-même en fonction des 
impératifs de surveillance. 

La Commission bancaire établit le modèle suivant lequel doivent lui être déclarés les éléments de calcul de ce 
ratio. En outre, elle peut s'opposer à ce qu'une pondération donnée soit appliquée à un actif ou hors bilan si elle 
estime que celui-ci ne remplit pas entièrement les conditions fixées. 

Article 14 : La Commission bancaire peut autoriser exceptionnellement une Banque ou Etablissement Financier 
à déroger temporairement aux dispositions de la présente instruction afférentes au niveau du ratio de solvabilité 
en lui impartissant un délai pour régulariser sa situation. 

III. - LE SUIVI DES ENGAGEMENTS  

Article 15 : Chaque Banque et Etablissement Financier doit par ses organes de gestion et de Directions 
compétents, établir et approuver périodiquement les politiques et procédures relatives aux prêts et aux 
placements et veiller à leur respect. 

La Banque ou Etablissement Financier doit notamment : 
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- préparer et adopter une déclaration de principe sur sa stratégie en matière de prêts et de placements 

- veiller à l'application de méthodes internes qui énoncent le mode de mise en oeuvre des politiques de crédits 
(plafonds de crédit, système interne d'évaluation de crédits...) 

- s'assurer de la mise en oeuvre des méthodes d'audit interne pour contrôler en permanence la diversification des 
portefeuilles respectifs et, le cas échéant, la gestion appropriée de l'actif et du passif. 

L'ensemble de ces mesures de prudence doivent être communiquées à la Commission Bancaire. 

Article 16 : Les Banques et Etablissements Financiers doivent exiger des entreprises ayant auprès d'eux des 
risques tels que définis à l'article 9 de la présente instruction et dépassant 15 % de leurs fonds propres nets, un 
rapport d'audit externe. 

Article 17 : En application de l'article 7 du règlement n° 91-09 du 14 Août 1991 modifié et complété suscité, les 
créances courantes et classées sont définies comme suit : 

A/- Créances courantes 

Sont considérées comme créances courantes les créances dont le recouvrement intégral dans les délais parait 
assuré. Elles sont détenues généralement sur des entreprises dont : 

- la situation financière équilibrée est vérifiée dans les documents comptables certifiés de moins de dix (18) 
mois, ainsi que dans les situations provisoires datant de moins de trois (03) mois : 

- la gestion et les perspectives d'activité sont satisfaisantes : 

- le volume et la nature des crédits dont elles bénéficient sont compatibles avec les besoins de leur activité 
principale. 

Font également partie de cette catégorie les créances sûres : 

- assorties de la garantie de l'Etat d'une Banque ou Etablissement Financier ou d'une compagnie d'assurance ; 

- garanties par des dépôts effectués auprès d'une Banque ou Etablissement Financier ou tout autre actif financier 
pouvant être liquidé sans que sa valeur soit affectée. 

Les créances courantes doivent faire l'objet d'un provisionnement général à hauteur de 1 % annuellement jusqu'à 
atteindre un niveau total de 3 %. Il s'agit des provisions à caractère de réserves qui feront partie des fonds 
propres. 

B/- Créances classées 

Catégorie 1 : Créances à problèmes potentiels 

Font partie de la catégorie 1 les créances dont le recouvrement intégral en dépit d'un retard qui reste raisonnable 
parait encore assuré mais qui sont détenues en général sur les entreprises qui présentent au moins une des 
caractéristiques ci-après définies : 

- le secteur d'activité connaît des difficultés 

- la situation financière et les perspectives de l'entreprise se dégradent ce qui risque de compromettre les 
capacités de paiement des intérêts et/ou du principal 

- certains crédits sur ces entreprises sont non remboursés et/ou les intérêts sont impayés depuis plus de trois (03) 
mois mais dont le retard est inférieur à six (6) mois. 

Ces créances nettes de garanties obtenues doivent être provisionnées à hauteur de 30 %. 
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Catégorie 2 : Créances très risquées 

Font partie de la catégorie 2 les créances qui présentent au moins l'une des caractéristiques ci-après définies : 

- les créances dont le recouvrement intégral parait très incertain et qui sont détenues sur des entreprises dont la 
situation laisse entrevoir des pertes probables 

- les retards dans le paiement des intérêts ou du principal échus se situent entre six (6) mois et un (1) an. 

Ces créances nettes de garanties obtenues doivent être provisionnées à hauteur de 50 %. 

Catégorie 3 : Créances compromises 

Font partie de la catégorie 3 les créances qui doivent être passées par pertes. Toutefois les Banques et 
Etablissements Financiers se doivent d'épuiser toutes les voies de recours possibles pour le recouvrement. 

Ces créances nettes de garanties correctement évaluées doivent être provisionnées à hauteur de 100 %. 

Article 18 : Les risques hors-bilan correspondant à des bénéficiaires de créances qui auront été classées d'après 
l'article 17 précédent doivent être provisionnées à la même hauteur que les créances classées. 

Article 19 : Les Banques et Etablissements Financiers doivent veiller à ce que les intérêts dus soient recouvrés à 
l'échéance dans le cas exceptionnel où ce recouvrement n'est pas possible nonobstant les dispositions contenues 
dans le règlement n° 92-08 du 17 novembre 1992 portant plan de comptes bancaire et règles comptables 
applicables aux Banques et aux Etablissements Financiers, les intérêts non recouvrés ne doivent pas être portés 
dans le compte de résultats. 

Article 20 : Le renouvellement, le rééchelonnement ou la consolidation d’une créance classée suivant les 
conditions définies dans l’article 17 ci-dessus ne modifient son classement que dans le cas où : 

- les intérêts impayés sont payés ; 

- et ou l’assainissement financier de l’emprunteur est assuré. 

Les intérêts rééchelonnés ou consolidés ne doivent pas être incorporés aux comptes de résultats de l’exercice 
auquel ils se rapportent. 

Article 21 : La distinction entre créances courantes classées ou entre ces dernières elles-mêmes telles que 
définies précédemment doit faire l'objet de mise à jour régulière de la part des banques et Etablissements 
Financiers. 

Article 22 : Les Banques et Etablissements Financiers doivent adopter des méthodes homogènes d'évaluation 
des risques afin d'arriver à des appréciations analogues de toutes les créances et opérations hors bilan sur les 
mêmes bénéficiaires. 

Ils doivent en outre sur la base de ce classement des créances se préoccuper plus particulièrement des créances 
qui représentent une proportion élevée de leurs fonds propres nets ou de leur engagements ou bien de celles qui 
requièrent un suivi plus spécifique. 

IV. - DISPOSITIONS DIVERSES 

Article 23 : En application de l'article 8 du règlement n° 91-09 susvisé, il est rappelé que les Banques et 
Etablissements Financiers doivent consentir aux entreprises des crédits causés. 

Les découverts en comptes courants doivent diminuer afin de ne plus dépasser l'équivalent de 15 jours de chiffre 
d'affaires du bénéficiaire. A l'échéance, le découvert non apuré doit donner lieu à un reclassement dans l'une des 
catégories de créances classées. 

Les découverts en comptes courants constatés actuellement doivent changer de nature pour devenir des crédits de 
trésorerie exceptionnels destinés à faire face aux besoins immédiats des entreprises clientes. 
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Article 24 : La présente instruction annule et remplace l'instruction n° 34-91 du 14 Novembre 1991 et son 
additif n° 1 du 26 Octobre 1992. 

Article 25 : La présente instruction est applicable à compter de la date de sa publication. 

ANNEXE  

CLASSIFICATION DES ENGAGEMENTS DE HORS BILAN  

Les engagements de hors bilan (hormis les engagements relatifs aux taux d'intérêts et de change) sont classés en 
quatre catégories. Les engagements non mentionnés seront classés par les Banques et Etablissements Financiers 
dans les catégories des opérations présentant des caractéristiques similaires. En cas de doute, l'avis de la 
Commission Bancaire doit être obtenu. 

Catégorie 1 - risque élevé 

- Acceptations 

- Ouverture de crédits irrévocables et cautionnements constituant des substituts de crédits 

- Garanties de crédits distribués 

Catégorie 2 - risque moyen 

- Engagements de payer résultant de crédits documentaires sans que les marchandises correspondantes servent de 
garanties. 

- Cautionnements de marché public, garanties de bonne fin et engagements douaniers et fiscaux. 

- Facilité non utilisées telles que découvert et engagement de prêter dont la durée initiale est supérieure à un (1) 
an. 

Catégorie 3 - risque modéré 

- Crédits documentaires accordés ou confirmés lorsque des marchandises correspondantes servent de garantie. 

Catégorie 4 - risque faible 

- Facilités non utilisées telles que découvert et engagements de prêter, dont la durée initiale est inférieure à un (1) 
an et qui peuvent être annulés sans condition à tout moment et sans préavis. 
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:2ملحق رقم   
INSTRUCTION N° 09-07 DU 25 OCTOBRE 2007 MODIFIANT ET COMPLETANT L’INSTRUCTION 
N°74-94 DU 29 NOVEMBRE 1994 RELATIVE A LA FIXATION DES REGLES PRUDENTIELLES DE 

GESTION DES BANQUES ET ETABLISSENTS FINANCIERS 

Article 1er :  La présente instruction a pour objet de modifier et de compléter l’instruction n° 74-94 du 29 
novembre 1994 relative à la fixation des règles prudentielles de gestion des banques et établissements financiers. 

Article 2 :  L’article 2 de l’instruction n° 74-94 citée ci-dessus est complété par un article 2 bis rédigé comme 
suit : 

"Article 2 bis : Le coût d’acquisition des titres de transaction à revenu fixe, répondant aux dispositions de 
l’article 5 du règlement n° 97-01 du 08 février 1997 portant comptabilisation des opérations sur titres, ne 
s’ajoutent pas aux risques encourus, sur l’entreprise émettrice de ces titres ou sur le groupe auquel cette 
entreprise appartient conformément à la définition du groupe indiquée dans l’article 2 de l’instruction n° 74-94, 
et ce pour l’évaluation du ratio de division de risques de l’entreprise ou du groupe concerné. 

Dans le cas où le coût d’acquisition des titres de placements à revenu fixe répondant aux dispositions de l’article 
9 du règlement n° 97-01 cité ci-dessus est supérieur ou égal à 10 % des fonds propres de la banque ou 
établissement financier concerné, il s’ajoute aux risques encourus, sur l’entreprise émettrice de ces titres ou sur 
le groupe auquel cette entreprise appartient conformément à la définition du groupe indiquée dans l’article 2 de 
l’instruction n° 74-94, pour l’évaluation du ratio de division de risques. 

Le coût d’acquisition des titres d’investissement répondant aux dispositions de l’article 13 du règlement n° 97-01 
suscité, s’ajoute aux risques encourus, sur l’entreprise émettrice de ces titres ou sur le groupe auquel cette 
entreprise appartient conformément à la définition du groupe indiquée dans l’article 2 de l’instruction n° 74-94, 
pour l’évaluation du ratio de division de risques de l’entreprise ou groupe concerné." 

Article 3 :  L’article 2 de l’instruction n° 74-94 citée ci-dessus est complété par un article 2 bis 1 rédigé comme 
suit : 

"Article 2 bis 1 : Les crédits distribués pour financer les projets de réalisation par la technique dite "project 
financing" ne s’ajoutant pas aux risques encourus sur les actionnaires des entités créées pour la réalisation de ces 
projets, sous condition qu’il n’y ait pas de garanties croisées entre les actionnaires et l’entité créée. 

En cas de difficulté rencontrée pour classer les dossiers de crédit en catégorie de dossiers de "project financing", 
la banque ou l’établissement financier concerné doit demander l’avis de la Commission Bancaire". 

Article 4 :  L’article 11 de l’instruction 74-94 du 29 novembre 1994 citée ci-dessus et complété comme suit : 

"Article 11 : Les risques encourus.......... sans changement a) Taux de pondération à 100 % sans changement ; 

Il est inséré à la suite du point a), un point a1 rédigé comme suit : 

a1) Taux de pondération de 50 % 

* prêts consentis pour l’acquisition de logements, qui sont ou seront occupés ou donnés en location par 
l’emprunteur, intégralement garantis par des hypothèques de premier rang, sous condition que les prêts 
représentent un montant égal ou inférieur à 70 % de la valeur hypothécaire des biens acquis. Dans le cas 
contraire, le taux de pondération applicable est de 100 % ; 

* crédit-bail immobilier sous condition que le prêt ne dépasse pas 50 % de la valeur hypothécaire du bien. Dans 
le cas contraire, le taux de pondération applicable est de 100 %. 

Le reste (point b et suivants) sans changement". 
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  قائمة اجلداول واألشكال

 :قائمة اجلداول واألشكال

 :اجلداول -1

 رقم اجلدول  العنوان رقم الصفحة

 1- 2  1األوزان الترجيحية ملخاطر األصول داخل امليزانية حسب بازل 59- 58

 2- 2 1حسب بازل العرضية للبنود خارج امليزانية االلتزاماتمعامالت حتويل  61

 3- 2 1تعديالت بازل أوزان املخاطر ملصدر لألدوات املالية حسب  64

 4- 2 درجات التصنيف املختلفة اليت متنحها وكاالت التصنيف العاملية 70

 5- 2 2أوزان املخاطر للمطالبات على احلكومات حسب بازل  71

 6- 2 2أوزان خماطر املطالبات على البنوك حسب بازل  72

 7- 2 2أوزان خماطر املطالبات على الشركات حسب بازل 72

 B 2 -8معامالت الترجيح  80

 9- 2 3برنامج إدخال التعديالت على رأس املال البنكي وفقا لبازل  83

 10- 2 التعديالت على رأس املال األساسي للبنوك 84

 11- 2 برنامج إدخال رأس املال التحوطي 86

  1- 3 البنوك العمومية الناشطة يف اجلزائر 91

 2- 3 البنوك اخلاصة الناشطة يف اجلزائر 92

  3- 3 املؤسسات املالية الناشطة يف اجلزائر 92

  4- 3 )2010- 2006(هيكلة الودائع يف البنوك اجلزائرية يف الفترة  93

  5- 3 )2010- 2006(تقسيم الودائع حسب القطاع يف الفترة  94

  6- 3 )2010- 2006(توزيع القروض املمنوحة حسب القطاع يف الفترة  95

- 2006(حسب أجال االستحقاق يف الفترة توزيع القروض املمنوحة  96
2010(  

3 -7  

  8- 3  )2010-2006(مردودية البنوك يف الفترة  98

  9- 3  تطور رأس املال يف بعض البنوك اجلزائرية 109

  10- 3  أوزان ترجيح عناصر امليزانية 118

  11- 3  معامالت ترجيح عناصر خارج امليزانية 119

  12- 3  البنوك اجلزائريةتطور نسبة كفاية رأس املال يف  123
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  قائمة اجلداول واألشكال

  13- 3  تطور نسبة كفاية رأس املال يف البنوك العمومية 124

  14- 3  تطور نسبة كفاية رأس املال يف البنوك اخلاصة اجلزائرية 125

( تطور كفاية رأس املال يف املؤسسة املصرفية العربيـة خـالل الفتـرة     126
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  قائمة اجلداول واألشكال

  :قائمة األشكال -2

  

 رقم الشكل العنوان رقم الصفحة

 1- 1 أنواع املخاطر االئتمانية 9

 2- 1 تطور نسبة كفاية رأس املال إىل غاية إصدار اتفاقية بازل األوىل 22

 3- 1 مضمون اتفاقية بازل الثانية 28

 4- 1 مبادئ عملية الرقابة االحترازية  30

 5- 1 الثالثةالعناصر األساسية التفاقية بازل  37

 1- 2 2طرق حتديد املتطلبات الرأمسالية ملواجهة املخاطر البنكية وفقا لبازل  68

 2- 2 فيما خيص رأس املال البنكي 3وبازل  2مقارنة بني بازل  86

 1- 3 البنوك العمومية الناشطة يف اجلزائر 93

 2- 3 البنوك اخلاصة الناشطة يف اجلزائر 94

الناشطة يف اجلزائراملؤسسات املالية  95  3 -3 
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 :امللخص
وذلك " مدى التزام البنوك اجلزائرية بتطبيق كفاية رأس املال وفقا لتوصيات جلنة بازل"تناولت هذه املذكرة موضوع 

  . دف تقييم معيار كفاية رأس املال املطبق يف البنوك اجلزائرية مقارنة مبا نصت عليه توصيات جلنة بازل يف اتفاقياا
 :ول على النحو التايلوقد مت تقسيم هذه املذكرة إىل ثالثة فص

  تطور التنظيم البنكي الدويل: الفصل األول

  طرق حتديد كفاية رأس املال يف البنوك وفقا لتوصيات جلنة بازل:الفصل الثاين

  كفاية رأس املال يف البنوك اجلزائرية وتوصيات جلنة بازل:الفصل الثالث
لبنوك اجلزائرية تلتزم باحترام احلد األدىن من رأس املال أنّ ا: وقد توصلت هذه الدراسة إىل جمموعة من النتائج أمهها

، كما أنّ تركيبة رأس املال النظامي تتوافق مع ما نصت عليه هذه %8وفقا ملا نصت عليه جلنة بازل واملقدر بـ 
طريقة اللجنة سواء يف اتفاقيتها األوىل و الثانية، يف حني أنّ طريقة حساب قيمة األصول املرجحة باملخاطر هي ال

  . البسيطة وهي تتوافق مع توصيات اتفاقية بازل األوىل

.جلنة بازل، كفاية رأس املال، املخاطر البنكية: الكلمات املفتاحية  
Le résumé :   

Ce mémoire a traité le sujet de l’adéquation du capital dans les banques 
algériennes et son degré de concordance avec les recommandations du comité de 
Bâle, afin d’évaluer la norme appliquée dans les banques algériennes par rapport 
à ce qui est indiqué dans les recommandations du Comité de Bâle dans ses trois 
accords. 
 
Ce mémoire a été divisé en trois chapitres: 
 
Premier chapitre : l'évolution de la réglementation bancaire internationale. 
 
Deuxième chapitre: Les  Méthodes de détermination de l’adéquation du capital 
dans les banques selon les recommandations du Comité de Bâle. 
 
Troisième Chapitre: L'adéquation du capital dans les banques algériennes et les 
recommandations du Comité de Bâle. 
 
Cette étude a eu  une série de résultats, notamment: que les banques algériennes 
sont engagées à respecter le capital minimum, tel que stipulé dans les 
recommandations du Comité de Bâle, estimé à 8%, et la composition du capital 
réglementaire conforme aux dispositions du comité dans son premier et 
deuxième accord.  Ainsi que  la méthode de calcul de la valeur des actifs 
pondérés par les  risques  est conforme aux recommandations du premier accord. 
 
Mots Clés : Comité de Bâle, l’adéquation du capital, risques bancaires. 



 

 

 
 


