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يدعونا واجب اإلميان و اإلخالص أن حنمد نعمة اهلل سبحانو و تعاىل زتدا كثريا دائما 
كما يدعونا واجب الوفاء و العرفان أن نتقدم بالشكر اجلزيل لألستاذ ادلشرف 

و إىل كل أساتذة جامعة عبد احلميد بن باديس خاصة منهم أساتذة قسم العلوم 
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 :العامة ادلقدمة

 التنمية و اإلقتصاد عجلة تسيري يف ادلتحكمة األساسية العناصر أىم من ادلصرفية ادلنظومة كانت إذا    
 وضيفتها أداء يف جناحها فان للبلد اإلقتصادي التطور ومتويل ادلايل للتخطيط أداة مبثابة تعد أهنا حيث
 مستوى و مواردىا و إمكانياهتا تطوير و اجلديدة األوضاع مع التكيف على بقدرهتا مرىونا فعاليتها و بل
  خدماهتا أداء

 احمليط تغريات مع إسرتاتيجيتها و ىياكلها و أنظمتها تكييف على قدرهتا و ادلنجهة الداخلية أنشطتها و
 .أخرى جهة من فيو ادلتاحة الفرص إستغالل و اخلارجي

 وادلايل اإلقتصادي والوضع التنافسية الضعوطات وتعاظم وادلتسارعة العادلية اإلقتصادية التغريات إن     
 حرية ذلا مينح دلا البنكية العمل أدوات و ادلالية القواعد يف التحكم ضرورة عليها أملى اجلزائر تعيشو الذي
 مراكزىا تعزيز و فيها التحكم و ادلخاطر إدارة على القدرة و نوعيتها حتسني و اخلدمات تقدمي يف

 للسالمة كمقياس ادلصرفية الصناعة يف ادلال رأس أمهية بروز أمام السبل مهد ذلك كل اإلئتمانية
 اخلسائر ضد واحليطة ادلصرفية

 .االفالس و

 يف ادلستثمر قدرة عدم فإن بادلستقبل، وثيقا إرتباطا ترتبط بقرارات متعلق اإلستثمار أن إعتبار على و    
 من جبملة حماط و مرتبط اإلستثمار ذلك جيعل يقع سوف مبا اإلحاطة على األحوال من حال أي

 اخلطر درجة و ادلستثمر ادلبلغ من العائد مها و أال مبتغريين ادلايل اإليطار يف ذلك يرتبط و ادلخاطر
 عن الناتج و العائد بني مفاضلة حالة يف نفسو ادلستثمر جيد احلاالت كل يف و باإلستثمار ادلتعلقة

    .عليو يرتتب الذي اخلطر و اإلستثمار

 و اخلطر متغري و العائد متغري بني التوازن مبدأ على الوقوف اىل االئتمان إدارة تعمل الصدد ىذا ويف    
 الناتج اخلطر تغطية على اإلستثماري القرار من ادلتوقع العائد قدرة على يركز دراستو يف البنك جند ىنا
 عنو،

 مع و النتائج من أكرب جانب حتقيق تفرتض ادلخاطر من أكرب لقدر تتعرض ان مؤسسة قبلت فكلما
 أمهية ىناك تعد مل لذلك و اخلطر حبدود الفعلية درايتها عدم حال يف خسائر النتائج تكون أن إحتمال
 و ادلخاطر ىذه إلحتواء أمهية ىناك ما بقدر مواجهتها هبدف عملها خماطر ادلؤسسة إلكتشاف كبرية

 .معها التعامل



 .تطبيقها كيفية و ادلؤسسة بإسرتاتيجية ترتبط و التطور دائمة و مستمرة تكون أن جيب ادلخاطر إدارة

  الرئيسية، اإلشكالية طرح خالل من ادلوضوع معاجلة سنحاول سبق ما على وبناء

 :الرئيسية اإلشكالية

 و احليطة قواعد خالل من تسيريىا على تعمل وكيف التجارية؟ البنوك ذلا تتعرض اليت األخطار طبيعة ما
 احلذر؟

  فرعية، تساؤالت إىل الرئيسية اإلشكالية بتجزئة قمنا العمل لتسهيل و

 :الفرعية األسئلة

 اجلزائرية؟ بالبنوك ادلصرفية ادلخاطر ادارة تتم كيف •

 بازل؟ جلنة دور يتمثل فيما •

 ؟ ادلصرفية للقروض تقدميو يف الريفية التنمية و الفالحة بنك طرف من ادلعتمدة ادلعايري ما •

 :البحث فرضيات

 :التالية الفرضيات وضع ميكن البحث إلشكالية السابق العرض ضوء يف  

 من إجراءات تنفيذ و تصميم يف يتمثل ادلخاطر إدارة وظيفة يف األساسي و اجلوىري اجلزء ان •
 .اخلطر حدوث إمكانية تقليل شأهنا

 .اخلطر حتكم قواعد و قوانني وضع يف بازل جلنة دور يتمثل •

 بينو ادلتبادلة الثقة على أساسا ادلصرفية للقروض تقدميو يف الريفية التنمية و الفالحة بنك يعتمد •
 .العميل بني و

 :الموضوع اختيار أسباب

 مع خاصة ، البنوك ذلا تتعرض اليت ادلخاطر حجم تزايد إىل ادلوضوع الختيار الرئيسي السبب يرجع 
 .تسديدىا عدم و األخرية اآلونة يف للشباب القروض منح تزايد

  :الدراسة أهداف

 :يلي فيما الدراسة أىداف تتجلى   

  البنوك ذلا تتعرض اليت ادلخاطر طبيعة على التعرف •

 ادلخاطر ىذه معو البنك تعامل كيفية إبراز •

 :الدراسة منهج 



 البيانات و ادلفاىيم خمتلف بعرض ذلك و التحليل، الوصفي ادلنهج البحث دلوضوع حتليلنا يف إتبعنا
 األسئلة على اإلجابة إىل للوصول ادلوجودة ادلعطيات حتليل مث ادلصرفية ادلخاطر و بالبنوك ادلتعلقة

 ادلطروحة

 :الدراسة حدود

 بنك الدراسة حمل كان و ىذا، يومنا إىل م1990 مابني ادلمتدة الفرتة يف للبحث دزاستنا إقتصرت
  مبستغاًل، التنميةالريفية و الفالحة

 :الدراسة تقسيم

 : فصول ثالثة اىل البحث قسمنا جوانبو بكافة واالدلام ادلوضوع فهم اجل من   

 ذلا، تتعرض اليت ادلصرفية ادلخاطر وطبيعة التجارية البنوك حول عموميات إىل األول الفصل يف تطرقنا 
 :التايل النحو على مطالب إىل مبحث كل قسم و مباحث، ثالثة إىل بدوره قسمناه والذي

 التجارية البنوك حول عموميات :األول ادلبحث

 التجارية البنوك تعريف و نشأة :األول ادلطلب

 إستخداماهتا و التجاري البنك أموال مصادر :الثاين ادلطلب

  أىدافو و التجاري البنك مبادئ :الثالث ادلطلب

 ادلصرفية ادلخاطرة إىل مدخل :الثاين ادلبحث

 اخلطر تعريف :األول ادلطلب

 ادلصرفية ادلخاطر تصنيفات :الثاين ادلطلب

 ادلصريف اخلطر حدوث مؤشرات :الثالث ادلطلب

 ادلصرفية ادلخاطر من التخفيف إجراءات :الرابع ادلطلب

 ادلخاطر إدارة :الثالث ادلبحث

 ادلخاطر إدارة تعريف :األول ادلطلب

 ادلخاطر إدارة خطوات و أدوات :الثاين ادلطلب

 ادلخاطر إدارة أىداف :الثالث ادلطلب



 اخلطر تسيري يف بازل جلنة ودور اجلزائر يف ادلصرفية احليطة مكانة حول فكان الثاين الفصل أما   
 النحو على مطالب إىل مبحث كل قسم و مباحث، ثالثة إىل بدوره أيضا قسم الذي و ادلصريف،
 :التايل

 ادلصرفية احليطة قواعد و اجلزائري ادلصريف النظام :األول ادلبحث

 اجلزائري ادلصريف النظام عن حملة :األول ادلطلب

 م1990 قبل األساسية اإلصالحات :الثاين ادلطلب

 م1990 بعد األساسية اإلصالحات :الثالث ادلطلب

 ادلصرفية احليطة قواعد :الرابع ادلطلب

 ادلصريف اخلطر تسيري يف بازل جلنة دور :الثاين ادلبحث

 بازل بلجنة التعريف :األول ادلطلب

 األوىل بازل إتفاقية :الثاين ادلطلب

 الثانية بازل إتفاقية :الثالث ادلطلب

 اجلزائري ادلصريف النظام على بازل إتفاقية تأثري :الرابع ادلطلب

 بازل متطلبات وفق اجلزائرية بالبنوك ادلصرفية ادلخاطر إدارة طريقة :الثالث ادلبحث

 اجلزائري ادلصريف النظام قبل من ادلطبقة احلذر قواعد :األول ادلطلب

 ادلصرفية ادلالءة قواعد تقييم :الثاين ادلطلب

 جديدة مالءة نسبة حنو :الثالث ادلطلب

 حمل ادلؤسسة موظفي على اعتمادا البحث، من النظري اجلانب يدرس فكان الثالث الفصل أما  
  :التايل النحو على وقسم مستغاًل، وكالة الريفية، التنمية و الفالحة بنك الرتبص،

 الريفية التنمية و الفالحة ببنك التعريف :األول ادلبحث

 الريفية التنمية و الفالحة بنك وتعريف نشأة :األول ادلطلب

 للبنك التنظيمي اذليكل :الثاين ادلطلب

 أىدافو و الريفية التنمية و الفالحة بنك خدمات :الثاين ادلبحث

 البنك خدمات :األول ادلطلب

 البنك أىداف :الثاين ادلطلب



 ذلك عن ادلرتتبة األخطار و اإلئتمان منح معايري :الثالث ادلبحث

 اإلئتمان منح معايري :األول ادلطلب

 اإلئتمان منح عن ادلرتتبة ادلخاطر :الثاين ادلطلب
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: تمهيد

لقد احتل النظام ادلصريف اعلية بالغة يف سلتلف ادلنظومات االقتصادية و ذلك على مر فًتات طويلة، ومع     
الدوران السريع لعجلة التنمية االقتصادية جعل من النظام ادلصريف رلربا على مواكبة التطور السريع و انقسامو اىل 

بنوك متعددة و متخصصة يف شىت اجملاالت، اظافة اىل الدور الذي تقوم بو يف تنمية االقتصاد و ترقية االستثمار،                             
ما غلعلها عرضة للعديد من ادلخاطر و يرتبط ذلك يف االيطار ادلايل مبتغَتين اال و علا العائد على ادلبلغ ادلستثمر و 

. درجة اخلطر ادلتعلقة هبذا االستثمار
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 عموميات حول البنوك التجارية:   المبحث االول
    تعترب البنوك التجارية احد ادلنشات االقتصادية ادلتخصصة اليت تتعامل يف النقود، حيث اهنا اجلهة او ادلكان 
الذي يلتقي فيو عرض النقود بالطلب عليها، فهي تعمل على جتميع ودائع و مدخرات االفراد و ادلنشات من 
جهة، و تقوم مبهمة التمويل الالزم لالفراد ايضا و للتجار ادلنتجُت من خالل ما توفره و دتنحو من ائتمان من 

.           جهة اخرى، وفق نظام ذا كفاءة عالية
نشاة و تعريف البنوك التجارية :المطلب االول

 1 :نشاة البنك التجاري: اوال
    ان وصول البنك اىل ماىو عليو يف الوقت احلايل ناتج عن تطورىا عرب السنُت ادلاضية، فلقد نشات فكرة 

البنوك يف ادلاضي منخالل قيام التجار و رجال االعمال بايداع امواذلم و خاصة الذىب لدى الصيارفة او الصاغة  
ادلوثوق هبم، بقصد حفظها مقابل ايصاالت ػلررىا الصيارفة، مث اخذ الناس يقبلون ىذه االيصاالت كوسيلة 

مث اخذ الصيارفة يقرضون شلا لديهم من الذىب مقابل فائدة ونشات  للتبادل، اما الذىب فيبقى لدى الصيارفة،
. بذلك  وظيفة االقراض

 اي الطاولة، الن الصيارفة االيطاليُت كانو يضعون (bonco)     ولقد اتت كلمة بنك من الكلمة االيطالية بنكو
 .العمالت اليت لديهم على طاوالت امامهم يف االسواق ويتداولون اعماذلم ادلصرفية

، وكان على شكل مكتب حلوالة م1157و يف ىذا السياق ؽلكن ذكر ان اول مصرف قد قام يف البندقية عام 
ولقد كانت البداية احلقيقية للبنوك . م1401الديون بُت االفراد و  ادلدن،  بعد ذلك ظهر بنك الودائع يف برشلونة 

، وىكذا توالت البنوك و انتشرت و بلغت اعدادا م1609م يف مدينة  البندقية مث بتك امسًتدام اذلولندي 1587عام 
 . كبَتة حىت يف البلد الواحد

 
 

                                       
 4:م، ص2011  آزاد قاسم ،إدارة البنك التجاري،ماجستَت إدارة األعمال،جامعة دمشق،كلية اإلقتصادسبتمرب  1



الفصل األول                        عموميات حول البنوك التجارية وطبيعة المخاطر 

 المصرفية 

7 

تعريف البنوك التجارية : ثانيا
تلك ادلؤسسة اليت تقوم على سبيل االحًتاف، يتلقى االموال من :"    عرف ادلشرع الفرنسي البنك على انو 

اجلمهور على شكل ودائع او ما يف حكمها، مث اعادة استخدام ىذه االموال حلساهبا اخلاص يف عمليات اخلصم 
 1"و االئتمان او يف العمليات ادلالية

البنوك اليت تقوم بصفة معتادة بقبول ودائع تدفع عند الطلب او الجال زلددة او تزاول  :"ا أيضا على أهناو عرفو
عمليات التمويلُت الداخلي و اخلارجي، وتباشر عمليات تنمية االدخار و االستثمار ادلايل داخليا و خارجيا و 

ادلساعلة يف انشاء ادلشروعات و ما يتطلبو من عمليات مصرفية و مالية وجتارية، وطبقا لالوضاع اليت يقررىا البنك 
 2"ادلركزي

 3"ة اليت تتخذ من االجتار يف النقود حرفة ذلاأادلنش:"نو أيضا أعرف يو 
  من خالل التعريفات السابقة للبنوك و اليت تبدو متشاهبة يف مضموهنا حيث ان البنك التجاري ىو عبارة عن 
منشاة مالية دتارس عملها يف النقود اليت تتوىل جتميعها يف شكل ودائع من مصادر سلتلفة، مث تعيد استثمارىا يف 
شىت رلاالت االستثمار ادلختلفة و من مث حتقيق عدة اىداف من اعلها تشغيل ما جتمع لديها من موارد من اجل 

. احلصول على عائد مناسب
  ويرى بعض الكتاب ان اطالق اسم البنوك التجارية اظلا ىو من قبيل االعتياد، و عموما فقد اطلق ىذا االسم 

على ىذه البنوك القتصار نشاطها يف اول االمر على دتويل االنشطة التجارية، و اضلصار ىذا الدور يف تقدًن 
القروض قصَتة االجل، اال ان التوسع يف االعمال ادلصرفية دفع تلك البنوك للتعامل مع سائر القطاعات، ومن ىنا 

 4"بنوك الودائع"يفضل البعض تسميتها 
                                       

 3:م،ص2003و عبد الرزاق قاسم شحادة،زلاسبة ادلؤسسات ادلالية،كلية االقتصاد، جامعة الزيتونة،دار ادلناىج للنشر و التوزيع، الطبعة االوىل  زلمد مجال علي ىاليل 1

 25:م،ص1993عبد الغفار حنفي و عبد السالم أبو قحف،اإلدارة احلديثة للبنوك التجارية،مطبعة اإلنتصار،طبعة    2

 44:م،ص2003عبد الرمحان يسري امحد،اقتصاديات النقود و البنوك، كلية التجارة، جامعة اإلسكندرية، طبعة    3

 4: زلمد مجال علي ىاليل،عبد الرزاق قاسم شحادة، ادلرجع السابق، ص 4
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 وبالتايل يعرب البنك التجاري الوحدة االساسية يف النظام ادلصريف، اظافة اىل بنوك اخرى ذات اعلية، حيث ػلقق 
البنك التجاري كمشروع خاص رحبو بصفة رئيسية من عمليات االقًتاض و االقراض، ويتخذ االقًتاض صيغة 

الودائع اليت يقبلها البنك التجاري من االفراد فتقيد ىذه يف جانب اخلصوم يف ميزانيتو، و يلتزم البنك التجاري 
جهة اخرى يقوم البنك التجاري باعطاء  بدفع فوائد على ىذه الودائع حسب نوعها و مدهتا من جهة، ومن

قروض و سلفيات للعمالء الذين يتميزون مبقدرة مالية، ويتم اعطاء ىذه االخَتة فوائد على ذلك، وػلقق البنك 
 1.التجاري معظم ارباحو من الفرق بُت الفوائد اليت يكتسبها و الفوائد اليت يلتزم بسدادىا

مصادر اموال البنك التجاري و استخداماتها  : المطلب الثاني
: 2مصادر اموال البنك التجاري: اوال

:    حتصل البنوك التجارية على امواذلا من مصدري اساسيُت وعلا 
: ادلصادر الداخلية/1

   تشمل ىذه ادلصادر على االموال اليت يتاسس هبا البنك باالظافة اىل ما يستطيع البنك توليده من خالل 
: نشاطاتو وتنقسم اىل

 اي راس ادلال الذي يدفعو ادلالك و ادلساعلون عند انشاء البنك و الذي يدفعونو ايضا :راس ادلال ادلدفوع
ويعترب ىذا اجلزء من اموال البنك ذو اعلية بالغة من اجل احلصول على ثقة اجلمهور . عند التفكَت بزيادة راس ادلال

و ادلودعُت ، وىو ضروري لبداية عمل البنك ، كما انو يعكس قوة ادلركز ادلاليللبنك كما جتدر االشارة اىل ضرورة 
 .عدم ادلبالغة هبذا اجلزء من راس ادلال الن ذلك ؽلكن ان يؤثر سلبا على معدل العائد على االستثمارات

 وىي على الشكل التايل: االرباح احملتجزة :
                                       

12: ،ص2003-2002امحد صالح عطية،زلاسبة االستثمار و التمويل يف البنوك التجارية،كلية التجارة،طبعة         1  
6: آزاد قاسم، ادارة البنك التجاري،  ادلرجع السابق، ص 2  
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وىي ادلبالغ اليت تقتطع من االرباح وقد تكون ىذه االحتياطات اختيارية من اجل تدعيم ادلركز : االحتياطات   -
ادلايل للبنك و مقابلة اخلسائر  ادلتوقعة يف بعض االصول، او قد تكون اجبارية مبقتضى القانون و التعليمات اليت 

. يصدرىا البنك ادلركزي
.... اليت يشكلها البنكمن صايف االرباح مثل سلصص االىتالك و سلصص ديون مشكوك فيها: ادلخصصات   -
. و اليت يبقيها البنك من اجل اعادة استثمارىا او زيادة راس مال البنك و توسيعو :  االرباح غَت ادلوزعة-   
: وتشمل االشكال التالية:  ادلصادر اخلارجية/2
 يصدر البنك ىذا النوع من السندات ليتم شراؤىا من قبل اجلمهور او : سندات الدين طويل االجل

 .ادلؤسسات االخرى، ويعتربىا من ضمن اموالو اخلاصة
 ؽلكن تعريف الوديعة باهنا اتفاق يدفع مبقتضاه ادلودع مبلغا من النقود بوسيلة من وسائل الدفع، : الودائع

برد ىذا ادلبلغ عند الطلب او حينما ػلل اجلو، كما قد يلتزم البنك بدفع (البنك)ويلتزم مبقتضاه ادلودع لديو 
ومبا ان الودائع ادلصرفية تعكس ادلركز ادلايل للمودع فاهنا حتاط بسرية تامة وتصنف وفقا . فوائدعلى قيمة الوديعة
 .ودائع جارية و حتت الطلب، ودائع الجل او ودائع باخطار،ودائع التوفَت، ودائع رلمدة:الجل استحقاقها اىل 

 وىو احد ادلصادر اخلارجية اذلامة لتمويل البنوك التجارية الن البنك التجاري  يقًتض من : البنك ادلركزي
 .البنك ادلركزي كما يلجا عادة اىل خصم االوراق ادلالية فيو

 حتصل عليها البنوك التجارية من مراسليها يف اخلارج  و عادة ما تكون بالعملة : التسهيالت االئتمانية
 .االجنبية وىو يستفيد عادة من العمولة من اداء ىذه اخلدمة

 1 :استخدامات االموال في البنوك التجارية: ثانيا
. التوظيف النقدي، والتوظيف غَت النقدي:تاخذ استخدامات االموال يف البنوك شكالن علا

:  التوظيف النقدي/  1
                                       

16:م ، ص2006  زلمد عبد الفتاح الصَتيف، ادارة البنوك التجارية، تاريخ النشر   1  
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 حتتفظ ادلصارف جبزء من امواذلا على شكل نقد يف خزائنها او لدى البنك ادلركزي : اصول سائلة نقدية
على شكل حسابات جارية كاحتياطي دلواجهة حركة سحب الودائع و يعتمد مقدار ما حتتفظ بو من نقد على 

معدل االحتياطي النقدي االجباري الذي يتطلبو قانون البنك ظلط حركة الودائع، وضع البلد االقتصادي و 
 .السياسي

 ػلتفظ ادلصرف جبزء كبَت من احتياطاتو على ىذا الشكل من االصول بعد ان ػلتفظ : شبو النقود
باالحتياطي النقدي االجباري على شكل نقد جاىز و ارصدة لدى البنك ادلركزي و تشكل شبو النقود خط 

 .الدفاع الثاين و لذلك فهي تسمى االحتياطي الثانويضد سلاطر عدم السيولة
 قد تتم بشكل مباشر عن طريق تاسيس البنك دلشروع معُت او ادلشاركة جبزء من راس مالو، :االستثمارات

و تكون االستثمارات يف شكل غَت مباشر كما ىو احلال بالنسبة لالسهم و السندات و اذون اخلزينة، عالوة على 
 .االستثمارات يف االوراق التجارية اليت تصدرىا وحدات احلكم احمللي

  ىي اىم استخدام لالموال يف البنوك التجارية حيث ان االستثمار يف القروض ىو الشكل :القروض
.    ادلفضل لالستثمار من قبل البنك، ذلك الن العائد ادلتولد عنو ىو غالبا اعلى من اي عائد عن استثمار اخر

. وقد احتلت ىذه الوظيفة مكانا رئيسيا على مر السنُت حىت وقتنا ىذا
وتصنف القروض حسب تاريخ استحقاقها اىل قراض طويلة االجل،قروض متوسطة االجل، وقروض قصَتة 

. االجل
 
 
: التوظيف غَت النقدي/2

    تاخذ ىذه التوظيفات شكل اخلدمات اذلامة اليت تقدمها ادلصارف التجارية اىل ادلتعاملُت معها تسهيال 
: العماذلم و ادلردود الرحبي ذلذه التوظيفات زلدود و من اعلها

 و ىو صك يتعهد مبقتضاه ادلصرف الذي اصدره ان يدفع للمستفيد منو مبلغا ال : خطابات الضمان
 .يتجاوز حدا معينا حلساب طرف ثالث لغرض معُت و قبل اجل معُت
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 و ىي اي ترتيبات يصدرىا ادلصرف فاتح االعتماد بناء على طلب ادلتعامل معو : االعتمادات ادلستندية
ووفقا لتعليماتو يتعهد البنك مبوجبها بان يدفع المر ادلستفيد مبلغا معينا من ادلال يف غضون مدة زلددة مقابل 

قيام ادلستفيدبتنفيذ شروط و تعليمات معينة تتعلق بالبضاعةموضوع البيع مثال و تسليم مستندات معينة مطابقة 
. للشروط ادلبينة يف خطاب االعتماد و يلعب دورا مهما يف تسهيل عملياتالتجارة الدولية

  مبادئ و اهداف البنك التجاري: لمطلب الثالثا
 1مبادئ البنك التجاري: اوال

  يوجد العديد من ادلبادئ العامة تلتزم هبا البنوك يف اداء وظائفها وذلك الكتساب ثقة ادلتعاملُت و تنمية 
: معامالهتا و من اعلها

ان ادلعامالت بُت البنك و عمالئو تقوم على الثقة ادلطلقة فيو و يف العاملُت لديو ، فادلودع حينما : السرية .1
يودع اموالو بالبنك اظلا يعهد اىل ىذا االخَت ببعض خصوصياتو فال غلوز للبنك ان يذيعها ، وكذلك فان من 
ادلقًتضُت من البنك يعتربون حاجتهم اىل القرض سرا خاصا هبم و اذاعتو تضر بسمعتهم ادلالية و تزعزع الثقة 

 .لذا فان التزام البنك بالسرية يف معامالتو اظلا ىو التزام عام تقتضيو اصول ادلهنة.فيهم
ان ادلعملة احلسنة اليت يتلقاىا العميل من العاملُت بالبنك ىي االساس يف اجتذاب : حسن ادلعاملة .2

العميل اىل التعامل الدائم مع البنك ذاتو، واوجب البنك ان يعٌت باختيار العاملُت فيو و تدريبهم مبا ؽلكنهم من 
تقدًن خدمة مصرفية شلتازة لعمالئو و غلب ان يكون ادلصريف صرػلا و ان يتسم بالبشاشة اليت حتبب الناس فيو، 

كذلك نربة االخالص يف صوتو و ما يبديو من شعور باحلرص على مصلحة عمالئو، كل ذلك لو تاثَت على 
 .العميل

ان احساس العميل عند وجوده بالبنك بالراحة يغريو على كثرة الًتدد على البنك ، كما : الراحة و السرعة .3
.  يهمو ان ان تقضى مصلحتو و ينصرف بسرعة، وغلب ان ال يتقاعس العاملون على تلبية طلبات العمالء

 1:اهداف البنك التجاري:      ثانيا
                                       

 8: آزاد قاسم، ادارة البنك التجاري، المرجع السابق، ص 1
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:   ؽلكن حصر اىداف البنك التجاري فيما يلي
يسعى البنك لتحقيق اىداف مالئمة ، اي ال تقل على تلك اليت حتققها ادلشاريع االخرى : ىدف الرحبية .1

و اليت تتعرض لنفس الدرجة من ادلخاطر  و توزيعها عليهم بعد االحتفاظ جبزء منها على شكل احتياطات 
 .اجبارية و اختيارية و سلصصات متنعة و ارباح غَت معدة للتوزيع عليها من ادلصادر ادلختلفة و ان ختفض نفقاهتا

يتبُت ىذا اذلدف من خالل تعظيم نشاط االقًتاض و االيرادات ادلتحصلة و يتحقق ذلك : ىدف النمو .2
جبهد ائتماين مكثف يراعي شروط االقًتاض اجليد و استقطاب العمالء ادلتميزين و التقييم ادلستمر الداء و 

 .سياسات البنوك ادلنافسة
من خالل تطبيق شلارسات و سياسات امنة جتنب البنك اية حوادث معارض قد تؤدي : ىدف االمان .3

اىل زعزعة مركزه ادلايل كمخاطرة عدم تسديد العمالء للقروض اليت منحت ذلم ، وذلذا على البنك ان يهتم بكفاءة 
 .ادارة زلفظة القروض و رلمل القرارات االسًتاتيجية اليت تتخذىا ادارة البنوك يف تسيَت رلريات العمل بالبنك

يهتم البنك يف رلال موقف سيولة القرض بتقدًن راس ادلال ادلتداول و مدى كفايتو : ىدف السيولة .4
دلواجهة احتياجات ادلؤسسةن فالعجز ادلايل غلعلها غَت قادرة على تسديد القرض كما غلب التفرقة ما بُت سيولة 

 .القرض اىل نقد يف ميعاد استحقاقو
و اليت دتثل حصة البنك من حجم السوق ادلصريف فال ؽلكن اصلاز األىداف : ىدف احلصة السوقية .5

. االسًتاتيجية للبنك دون اسًتاتيجية فعالة للتسويق يستطيع البنك من خالذلا ادلنافسة  وتدعيم حصتو السوقية
مدخل اىل ادلخاطر ادلصرفية : ادلبحث الثاين

     ان افًتاض حالة التاكد التام أمر غَت واقعي يؤدي اىل نتائج مضللة وغَت دقيقة يف رلال اختاذ القرارات ادلالية 
و البنكية ، الن أي مشروع خاضع اىل ظروف ادلستقبل غَت األكيد ، شلا يؤدي اىل تباين يف عوائده ، وإلختاذ 
قرارات يف ظل ظروف تتميز بعدم كفاية ادلعلومات و عدم وجود رؤية واضحة للمستقبل البد من األخذ بعُت 

. اإلعتبار عنصر ادلخاطرة عند تعيُت اإلقًتاحات
                                                                                                              

  961:م ، ص1996  زياد سليم رمضان،زلمود امحد جودة، ادارة البنوك،عمان، 
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تعريف الخطر : المطلب االول
  لقد تعرض الكثَت من ادلهتمُت اىل تعريف اخلطر و اختلفت تعاريفهم طبقا للبيئة اليت ينتمي اليها كل باحث، 

واذلدف الذي يسعى اىل حتقيقو، وللزاوية اليت ينظر منها اىل الظاىرة زلل الدراسة، وعلى الرغم من اختالف االراء 
. الرامية لتحديد مفهوم ادلخاطرة فاننا سنعرض البعض منها

 قبل التعرض دلختلف تعاريف مصطلح اخلطر غلدر بنا اإلشارة اىل أن اخلطر يدعى أحيانا 1:ادلفهوم اللغوي-
 . risqueخطر-سلاطرةdangerادلخاطرة رغم اإلختالف ادلوجود بينهما يف اللغة الفرنسية

و الذي يدل على اإلرتفاع يف   risque  أي rescassكلمة خطر مستوحاة من ادلصطلح الالتيٍت: لغة .1
 .التوازن و حدوث تغيَت ما مقارنة مع ما كان منتظرا أو اإلضلراف ادلتوقع

ىو ذلك اإللتزام الذي ػلمل يف جوانبو الريبة و عدم التأكد ادلرفقُت باحتمال وقوع النفع أو : اصطالحا .2
. الضرر  حيث يكون ىذا األخَت إما تدىور أو خسارة 

، "توقع اختالفات يف العائد بُت ادلخطط ادلطلوب و ادلتوقع حدوثو" يعرف اخلطر على أنو 2:ادلفهوم اإلقتصادي-
" احتمال الفشل يف حتقيق العائد ادلتوقع"يعرف كذلك على أنو 
احتمالية أن تكون نتائج التوقعات خاطئة فإذا كانت ىناك احتمالية عالية يف أن تكون "و يعرف أيضا على أنو 

التنبؤات خاطئة فعند ذلك ستكون درجة ادلخاطرة عالية أيضا أما اذا كانت اإلحتمالية منخفضة فان درجة 
، 3"ادلخاطرة ستكون منخفضة

وعلى العموم فان اخلطر ؽلثل موضوع عمل مؤسسات التأمُت و ىو موضوع حديث بالنسبة للمؤسسات 
اإلقتصادية األخرى، كما ختتلف وضعية ادلخاطرة عن وضعية عدم التأكد، كما أنو يف اإلقتصاد قد يرتبط مفهوم 

. اخلطر بنقص النظر حول النتائج ادلستقبلية
                                       

  21:،ص2012عبديل لطيفة،دور و مكانة ادارة ادلخاطر يف ادلؤسسة االقتصادية، مذكرة خترج لنيل شهادة ماجستَت،جامعة ايب بكر بلقايد،تلمسان،السنة اجلامعية  

. 109:م، ص1985سيد اذلواري، االدارة ادلالية لالستثمارو التمويل طويل األجل،دار اجليل للطباعة، عمان،   2

.230:م،ص1999زلمد صاحل احلناوي،االدارة ادلالية و التمويل،كلية التجارة ، جامعة عُت مشس،القاىرة،  3  
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  وفيما يلي عرض لبعض ما تناولو الكتاب يف رلال تعريف اخلطر ، 
ظاىرة عشوائية موافقة حلالة أو مستقبل ال ؽلكن أن يكون مرتقبا إال باإلحتماالت ادلعاكسة : "يعرف على أنو

 1، "للشكوك و لليقُت الذي يسمح بالتنبؤ
ظاىرة أو حالة معنوية أو نفسية تالزم الشخص عند اختاذ القرارات يف :"   حسب أحد الكتاب ادلخاطر ىي

حياتو اليومية، وما يًتتب عليها من ظهور حاالت الشك أو اخلوف أو عدم التأكد من نتائج تلك القرارات اليت 
فرصة تكبد أذى أو ضرر أو :" على أهنا  webster   ويعرفها2،"معُت ينفذىا ىذا الشخص بالنسبة دلوضوع

، حسب ىذا التعريف أن ظاىرة ادلخاطرة ىي الفرصة اليت ؽلكن من خالذلا تفادي اخلسارة الناجتة عن 3"خسارة
. عدم التأكد الذي ػليط بنتائج القرارات ادلستقبلية ، وىذا التعريف ال يصلح للتحليل ألنو ال ؽلكن قياسو 

ادلخاطرة مقياس نسيب دلدى تقلب عائد التدفقات النقدية الذي سيتم احلصول عليو :" وزمالئو betty  كما عرفها 
 4"مستقبال

    ومنو ؽلكن الوصول اىل مفهوم ادلخاطرة البنكية بأهنا احتمالية تعرض البنك اىل خسائر غَت متوقعة وغَت سلطط 
ذلا و تذبذب العائد ادلتوقع على استثمار معُت، و اليت تؤثر على حتقيق أىداف البنك النعتمدة و تنفيذ 

. اسًتاتيجيتها
تصنيفات المخاطر المصرفية : المطلب الثاني

 ادلخاطر ىي جزء جوىري من انشغاالت اي مؤسسة مصرفية ، وىي دتثل مجيع األحداث اليت تؤدي اىل منع ىذا 
التنظيم من حتقيق أىدافو أو تعظيم أدائو، ذلك بتفويض ادلزايا ادلستدامة لكل نشاط ترافقو من خالل استنفار 

ختفيض الفرص و زيادة التهديدات النامجة عن تلك األنشطة أو  حالة عدم التأكد ، تقليص احتماالت النجاح،
                                       
04: عبديل لطيفة،مذكرة خترج لنيل شهادة ماجستَت،مرجع سابق،ص 1  

4:م،ص1986سامي عفيفي حامت،التأمُت الدويل،الدار ادلصرية اللبنانية،الطبعة االوىل،  2  
260:م، ص2000طارق عبد العال محاد،دليل ادلستثمر اىل بورصة األوراق ادلالية،ادلكتب العريب،القاىرة،  3  
440:،ص1999الرابعة، احلديث،القاىرة،الطبعة العريب معاصر،ادلكتب حتليلي منَت ابراىيم اذلندي،االدارة ادلالية مدخل  4  
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تضفي اىل احتماالت وقع الضرر يف ادلوارد ادلالية أو القيم ادلعنوية نتيجة عوامل غَت متوقعة يف اآلجال الطويلة و 
القصَتة إلدتام العمل ادلصريف ادلستهدف،  

: و لتسهيل حتليل ىذه ادلخاطر صنفت اىل تصنيفُت على النحو التايل
 1التصنيف األول للمخاطر المصرفية: أوال

. (اخلاصة)، و ادلخاطر غَت النظامية(العامة)ادلخاطر النظامية:   يتضمن ىذا الصنف نوعُت من ادلخاطر و علا 
: ىناك عدة تعاريف ذلذا النوع من ادلخاطر: ادلخاطر النظامية .1
"  ىي تلك ادلخاطر اليت تؤدي اىل تقلب العائد ادلتوقع لكافة اإلستثمارات القائمة أو ادلقًتحة يف كافة ادلؤسسات"

تعترب التغَتات اليت تطرأ على البيئة اإلقتصادية و السياسية و اإلجتماعية ،واليت تؤثر على السوق مصدر ادلخاطر 
. النظامية حيث ال يتم القضاء عليها بالتنويع ألهنا دتس اإلقتصاد الوطٍت ككل

  فهي انعكاس لألوضاع العامة و للمتعامل اإلقتصادي و زليطو فهو مرتبط باألزمات مهما كانت طبيعتها و 
شكلها و ينتج عن ذلك صعوبات يواجهها ادلتعامل اإلقتصادي مع البنك حيث تفقده القدرة على الوفاء 

. بالتزاماتو عند حلول اآلجال كالزالزل،والفيضانات،أو سياسية كاحلروب،أو إجتماعية كاإلضرابات
ان ىذه الصعوبات من الصعب التنبؤ هبا و حصرىا و من مث صعوبة التحكم فيها وأخذ اإلحتياطات الالزمة 

. دلواجهتها
اجلزء  وىي عبارة عن ادلخاطر ادلتبقية اليت تنفرد هبا ادلؤسسة البنكية ،أو ىي ذلك: ادلخاطر غَت النظامية .2

من ادلخاطرة الكلية اليت تنفرد هبا ورقة مالية معينة، فالتغَتات مثل إضراب العمال واألخطاء اإلدارية و احلمالت 
اإلعالنية و تغَت أذواق ادلستهلكُت و الدعاوى القضائية تسبب قابلية عوائد مؤسسة ما للتباين و يكون ىذا 

التباين غَت مستقل عن العوامل ادلؤثرة على الصناعات و األسواق و األوراق ادلالية األخرى، نظرا ألن ادلخاطرة غَت 
النظامية حتدث نتيجة لعوامل مؤثرة على مؤسسة ما أو عدد قليل من ادلؤسسات لذلك غلب التنبؤ هبا على ضلو 

 مستقل لكل مؤسسة على حدى ، 
                                       

322: زلمد صاحل احلناوي، االدارة ادلالية و التمويل ادلرجع السابق، ص  1  
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. ادلخاطرة غَت النظامية+ادلخاطرة النظامية=ادلخاطرة الكلية: ؽلكن كتابتها يف شكل معادلة 
النصيب األكرب من ادلخاطرة الكلية يعود اىل ادلخاطرة النظامية ألن ىذه األخَتة دتس حركة السوق ككل و 

يصعب التنبؤ هبا و مواجهتها ، ؽلكن التقليل من ادلخاطرة غَت النظامية وذلك عن طريق التنويع ، ولكن ال ؽلكن 
جتنب ما يسمى بادلخاطرة النظامية ،حيث على ادلستثمر أن يركز تنبؤه على حركة السوق و خاصة ادلخاطر 

اإلقتصادية العامة و سلاطر السوق ادلالية مثل التغَت يف سعر الفائدة و التغَت يف أسعار الصرف و سلاطر القوة 
. الشرائية لوحدة النقد

 1 التصنيف الثاني للمخاطر المصرفية: ثانيا
ادلخاطر ادلالية ، وسلاطر :   يتضمن ىذا الصنف نوعُت رئيسيُت من ادلخاطر اليت تتعرض ذلا البنوك وعلا

. (العمليات)التشغيل
:  ادلخاطر ادلالية .1

     وتتضمن مجيع ادلخاطر ادلرتبطة بإدارة األصول و اخلصوم ادلتعلقة بالبنك ،وىذا النوع من ادلخاطر يتطلب 
رقابة و إشراف مستمرين من قبل إدارة البنك ووفقا لتوجو حركة السوق و األسعار و العمالت و األوضاع 

اإلقتصادية و العالقة باألطراف األخرى ، وحتقق البنوك عن طريق أسلوب إدارة ىذه ادلخاطر رحبا أو خسارة ومن 
: أىم  أنواع ىذه ادلخاطر ادلالية مايلي

 ال يوجد ىناك قروض بدون سلاطر مهما كانت الضمانات ادلقدمة، فمثال توقف : ادلخاطر اإلئتمانية
ادلدين عن الوفاء بإلتزاماتو التعاقدية مع البنك ، وتشمل البنود داخل ادليزانية مثل القروض و السندات و البنود 

.    خارج ادليزانية مثل خطابات الضمان و اإلعتمادات ادلستندية
 التأخَت البسيط يف تسديد قسط واحد من القرض ؽلكن أن يكون ذا أثر سليب على البنك و الذي يعمل بواسطة 

. (الودائع)أموال مقًتضة أيضا
.  عامة خطر القرض يتجسد من خالل عدم القدرة الكلية أو اجلزئية للمدين عن الوفاء بإلتزاماتو

                                       
7-5:ص- حسُت بلعجوز،ادارة ادلخاطر البنكية و التحكم فيها،حبث مقدم للملتقى الوطٍت حول ادلنظومة ادلصرفية، ادلركز اجلامعي جيجل، اجلزائر،ص 1  
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  يقصد هبا قابلية التباين يف العائد الناتج عن حدوث تغَتات يف مستوى أسعار : سلاطر سعر الفائدة
الفائدة يف السوق ، ويعرف على أنو تراجع اإليرادات ناجتة عن تغَت أسعار الفائدة صعودا و ىبوطا حسب وضع 

كل مصرف نسبة اىل السيولة ادلتوفرة لديو ، 
ىي اخلسائر ادلرتبطة بالتغَت غَت ادلرغوب يف سعر الفائدة ، حيث :" ؽلكن كذلك تعريف سلاطر معدل الفائدة 
، وترتبط سلاطر معدالت الفائدة بالتغَت احلقيقي يف السعر احلايل أو "يؤثر على قيمة عناصر ادليزانية و عوائدىا

 .ادلستقبلي لعنصر من عناصر األصول و اخلصوم 
 ينشأ خطر السيولة نتيجة عدم قدرة البنك على الوفاء بإلتزاماتو يف اآلجال القصَتة ، : خطر السيولة

ادلخاطر :"بدون حتقيق خسائر ملموسة و عدم القدرة على توظيف األموال بشكل مناسب ،فمخاطر السيولة ىي
اليت ؽلكن أن يتعرض ذلا البنك جراء تدفق غَت متوقع لودائع عمالئو للخارج بسبب تغَت مفاجيء يف سلوك 

ادلودعُت ، ومثل ىذا الوضع ؽلكن أن يفرض على البنك نشاط غَت إعتيادي يف التمويل قصَت األجل إلعادة 
"  دتويل الفجوة النامجة عن نقص السيولة يف السوق النقدية بأسعار مرتفعة

و من ىذا ادلفهوم يتضح أن خطر السيولة ىو وقوع مؤسسة مصرفية أمام عجز لتلبية حاجات الزبائن يف أوقات 
معينة، فيحصل ىذا اخلطر نتيجة لوظيفة حتويل اآلجال بالنسبة للبنك، حبيث تكون اإلستخدامات عموما أكرب 

 .من ادلوارد
 وىي ادلخاطر الناجتة عن اإلرتفاع العام يف األسعار و من مث اطلفاض للقوة الشرائية : سلاطر التضخم

 .للعملة
 تتمثل سلاطر العملة يف مالحظة حتقق خسائر نتيجة للتغَتات يف أسعار الصرف ، : سلاطر أسعار الصرف

و حتدث التباينات يف يف ادلكاسب بسبب ربط اإليرادات و النفقات بأسعار الصرف بواسطة مؤشرات، أو ربط 
قيم األصول و اخلصوم ذات العمالت األجنبية، وبصفة أخرى دتثل ادلخاطر الناجتة عن التعامل بعمالت أجنبية و 

حدوث تذبذب يف أسعار العمالت، األمر الذي يقضي اإلدلام الكامل و الدراسة ادلعمقة عن أسباب تقلب 
. األسعار
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 1:سلاطر  العمليات.2
    يشمل ىذا النوع من ادلخاطر العملية الناجتة عن العمليات اليومية للبنك، وال يتضمن عادة فرصة للربح، 

فالبنوك اما أن حتقق خسارة و اما ال حتققها، وعدم ظهور أية خسارة للعمليات ال يعٍت عدم وجود أي تغيَت، 
ومن ادلهم لإلدارة العليا التأكد من وجود برنامج لتقوًن حتليل سلاطر العمليات، ويشمل ىذا النوع من ادلخاطر 

: مايلي
 وىو ناتج عن تزايد استخدام التقنية يف العمليات البنكية ، وىو ما أدى اىل : اإلحتيال ادلايل و اإلختالس

 .تطور الفرص لألعمال اإلجرامية، اليت تطورت أساليبها و صعب اكتشافها من خالل الوسائل العالية التقنية
 تعترب ىذه اجلرائم من أكثر اجلرائم شيوعا وتتمثل يف رلاالت أجهزة الصرف اآليل، : اجلرائم اإللكًتونية

بطاقات اإلئتمان، نقاط البيع، عمليات اإلختالس الداخلي من خالل التواطؤ مع ادلوظفُت، تبادل البيانات آليا، 
 .وغَتىا

 تتعرض البنوك عموما اىل نقص يف سلصصاهتا للخدمات و ادلنتجات ادلالية ألكرب : ادلخاطر ادلهنية
أشكال سلاطر العمليات انتشارا يف القطاع البنكي، وتندرج حتتها األخطاء ادلهنية و اإلعلال و ادلخاطر ادلرتبطة 

بادلسؤولية القانونية اليت غلب التفريق فيها بُت ادلخاطر ادلهنية اليت تؤثر على رللس اإلدارة، عن تلك ادلؤثرة على 
ذات البنك، علما بأن اإللتزامات تنشأ من مصادر أخرى منها شلارسات موظفي البنك، اخلدمات ادلقدمة للزبائن، 

 .اإللتزامات البيئية، ودعاوى ادلساعلُت ن متطلبات التزامات ادلقًتضُت و غَتىا
مؤشرات حدوث الخطر المصرفي  : المطلب الثالث

  النشاط ادلصريف ىو نشاط يقوم بطبيعتو على أساس ادلخاطرة، فالبنك عندما ؽلنح قرضا لزبون معُت فهو ؼلاطر 
بإمكانية عدم اسًتداد ادلبلغادلقرض ولكنو يقوم هبذه العملية، إال أن األثر الذي ػلدثو اخلطر ادلصريف يتفاوت من 
بنك آلخر، ألن ذلك يرتبط بعوامل أخرى حتدد مدى قدرة البنك على الصمود، كما حتدد مدى قابلية و فرص 

ىذا البنك من الوقوع يف أخطار مصرفية، وىذا ما نقصده مبؤشرات حدوث اخلطر ادلصريف، 
                                       

 8:حسُت بلعجوز، ادارةادلخاطر و التحكم فيها، دلرجع السابق نفسو،ص  1  
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. مؤشرات متعلقة بسيولة البنك ،ومؤشرات متعلقة بآليات إدارة البنك:وتنقسم ىذه ادلؤشرات اىل فئتُت 
نك   المؤشرات المتعلقة بسيولة: أوال ب  ال

   إن سيولة البنك عامل أساسي ػلدد سالمتها و درجة حتملها و صمودىا أمام أية ىزة مالية تواجهها ، فالسيولة 
ال تكمن فقط يف تلك األموال ادلعدة للقروض و الصفقات بل تشمل أيضا األموال ادلعدة للقروض و الصفقات 

بل تشمل أيضا األموال ادلدخرة دلواجهة األخطار ادلصرفية احملتملة ، كما يتعلق األمر أيضا بكيفية تسيَت ىذه 
 :السيولة و حجم ادلؤسسة اليت تستوعبها

 اإلدخار ادلوجو دلواجهة األخطار ادلصرفية :
  تدخر البنوك جزء من عائدات العمليات ادلصرفية اليت تقوم هبا دلواجهة فًتات األزمات ادلالية اليت تعًتضها 

فكلما كان حجم اإلدخار مهما ارتفعت فرص صمود ىذا البنك أمام أي خطر مصريف يعًتضها ، أما إذا كانت 
نسبة اإلدخار ضئيلة فستكون فرص صمود البنك أمام األخطار ادلصرفية ضئيلة، وهبذا الصدد تلتزم البنوك بوضع 

 .احتياطي الزامي لدى البنك ادلركزي كرأس مال إدخاري يستعمل عند فًتات األزمات ادلالية
 استعمال البنك الوسائل التقليدية يف مواجهة األخطار ادلصرفية :

        أثبت الواقع أن البنوك اليت تستعمل وسائل مصرفية تقليدية دلواجهة العقبات ادلالية اليت تعًتضها لديها 
فرص أكثر دلواجهة األخطار ادلصرفية بشكل فعال، خصوصا عندما تتمثل ىذه الوسائل يف جلوئها اىل السوق 

. ادلالية اليت تعرض عليها عدة وسائل للتغطية ادلالية
 حجم البنك  :

        نقصد حبجم ادلؤسسة ادلالية ما دتلكو من رؤوس أموال وما تستطيع أن تتلقاه من ودائع من الزبائن وكذا 
حجم تعامالهتا على مستوىالسوق، أضف اىل ذلك نوعية ادلسَتين و التسيَت ادلسخرين دلواجهة سلتلف األخطار 

.  اليت ؽلكن أن تتعرض ذلا
 كلما كان حجم البنك أكرب كانت فرص صموده أكرب، فهو مؤشر على مدى إمكانية البنك من مواجهة اخلطر 

. ادلصريف
  إدارة البنك المؤشرات المتعلقة بآليات:ثانيا
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:    تتمثل ىذه ادلؤشرات يف
 دتثيل الدولة و ادلؤسسات العمومية يف رلالس إدارة البنوك :

      تؤثر نسبة وجود شلثلُت عن الدولة يف رللس إدارة البنك على سياسة جتنب األخطار ادلصرفية أو مواجهتها ، 
. حيث يرى أن تدخل الدولة يشكل عائقا أمام اختاذ سياسة فعالة يف البنك

 حجم رللس إدارة البنك :
       يؤثر عدد أعضاء رللس إدارة البنك على نوعية السياسة اليت ينتهجها اجمللس و قراراتو، فكلما كان عدد 

أعضاء اجمللس كبَتا زادت فرص تشتت اآلراء و تباينها، وىذا من شأنو خلق اضطراب يف البنك، وذلك يؤدي يف 
الكثَت من األحيان اىل التباطؤ يف إختاذ القرارات أو اإلضلراف عن الوجهات السليمة، ىذا من شأنو أن يعرض 

.  البنك اىل مشاكل السيما قرارات سياسة منح القروض و اختيار العمالء و يضعف رللس اإلدارة و مصدر القرار
 
 

 1 إجراءات التخفيف من المخاطر المصرفية:  المطلب الرابع
  ان من وظيفة البنكي األساسية ىو العمل على إغلاد الوسائل اليت من شأهنا أن حتد من األخطار ادلرتبطة 

بنشاطو خاصة فيما يتعلق بعمليات اإلئتمان، فخوف البنكي وحرصو الدائم على احلفاظ على الرشادة ادلالية 
للمؤسسة ادلصرفية جتربه على مواجهة األخطار اليت من ادلمكن أن تقع لو و ذلك بإستعمال رلموعة من الوسائل 

: اليت تعرب عن إدارة ادلخاطر فيما يتعلق مبنح القروض و اليت تتمثل فيمايلي
 إذا كانت قيمة القرض كبَتة جدا ومدتو طويلة نسبيا فهذا يعٍت جتميد جزء من : توزيع خطر القرض

أموال البنك و يف نفس الوقت احلصول على عائد أكرب و مع ذلك فإن البنك يف ىذه احلالة يفضل تقدًن نسبة 
أو جزء فقط من ىذا اإلئتمان على أن يوزع باقي اإلئتمان على مؤسسات مالية أخرى، حىت يتجنب عدم 

 .التسديد لسبب أو آخر ويتحمل مسؤولية ذلك مبفرده 
                                       

 .110:شاكر قزويٍت، زلاضرات يف اقتصاد البنوك، اجلزائر،ص  1
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 يلجأ البنك اىل توزيع عملياتو على عدد غَت زلدود من ادلتعاملُت اإلقتصاديُت : النعامل مع عدة متعاملُت
و ذلك حىت يتجنب األخطار اليت ؽلكن أن حتدث، فان وقع عدم التسديد كإفالس أحد ادلتعاملُت فإن ادلصرف 

 .ؽلكن لو أن يتجاوز ذلك دون مشاكل كبَتة
 دلا قد ػلدث من أزمات أو ركود يف إحدى القطاعات دون غَتىا، : دتويل أنشطة و قطاعات سلتلفة

فالبنك يلجأ اىل توزيع أموالو على سلتلف األنشطة و القطاعات حىت ؽلكن لو أن يعوض اخلسائر النامجة عن 
 .نشاط أو قطاع معُت بأرباحو يف نشاط آخر

 لعل من إحدى ا لوسائل اذلامة لتجنب خطر عدم التسديد ىو التأمُت على : التأمُت على القروض
القروض ادلمنوحة للمتعاملُت حيث يلزم ادلصرف متعامليو اإلقتصادين بالتأمُت حىت يتمكن من اسًتداد ما أمكن 

 .يف حالة حتقق اخلطر
 تعرب الضمانات عن السياسة العامة اليت يقوم البنك باتباعها عند منح : دراسة و تقييم الضمانات

اإلئتمان، و اليت تعترب كضمان لألمان ضد ادلخاطر اليت ؽلكن أن يتعرض ذلا نتيجة لتعسر أوضاع العميل فهي 
بذلك محاية و حق للبنك ،ى ويتم الرجوع إليها يف حالة عجز ادلقًتض، ولذا يشًتط أن تكون مرنة لنقل قيمتها 

 .بسرعة و احملافظة عليها و تتمثل ىذه الضمانات يف الضمانات الشخصية و الضمانات احلقيقية
 ال يتوقف دور البنك عند منح اإلئتمان بل أنو ؽلتد ليشمل متابعة ىذا اإلئتمان  و : متابعة اإلئتمان

التأكد من تسديده يف األوقات احملددة، ففي حالة عدم التسديد يقوم بإختاذ رلموعة من اإلجراءات ادلناسبة يف 
 .الوقت ادلناسب وىنا نكون أمام نوعُت من القروض وىي القروض ادلتعثرة و القروض اذلالكة

 و ادلساعدة على إختاذ القرارات ادلناسبة  و تعترب من الوسائل التقليدية احلديثة التقنية،: تبٍت أنظمة اخلربة
يف كل مستوى من مستويات التسيَت يف ادلنظمة، ويقصد بنظام اخلربة ىو التعبَت عن دور احلاسوب يف زلاكات 

. السلوك البشري و جعلو بديال يف رلال التسيَت و ذلك من خالل مساعدتو يف إختاذ القرار 



الفصل األول                        عموميات حول البنوك التجارية وطبيعة المخاطر 

 المصرفية 

22 

إدارة المخاطر : المبحث الثالث
  بإعتبار إدارة ادلخاطر علما جديدا نسبيا فقد مت تعريف إدارة ادلخاطر بطرق متنوعة، إال أن ىناك فكرة واحدة 

تظهر يف كل التعريفات ادلطروحة تقريبا أن إدارة ادلخاطر تتعلق بدرجة أساسية بادلخاطر البحثة و تتضمن ؟إدارهتا، 
ورغم من شأن ىاتُت النقطتُت ان تساعد على فهم ماىية إدارة ادلخاطر إال أهنا ال تصف بدرجة كافية جوىر 

. ادلفهوم و ىذا ما غلعلنا نتعرض جملموعة من التعاريف حول إدارة ادلخاطر
تعريف  إدارة المخاطر  : المطلب األول

عبارة عن منهج أو مدخل علمي للتعامل مع ادلخاطر البحثة عن طريق توقع :"   عرفت إدارة ادلخاطر على أهنا 
اخلسائر العارضة احملتملة و تعميم و تنفيذ إجراءات من شأهنا أن تقلل إمكانية حدوث اخلسارة أو األثر ادلايل 

 1،"للخسائر اليت تقع اىل حد أدىن 
تنظيم متكامل يهدف اىل رلاهبة ادلخاطر بأفضل الوسائل و أقل التكاليف و ذلك عن :"   وعرفت أيضا بأهنا 

طريق إكتشاف اخلطر و حتليلو و قياسو و حتديد وسائل رلاهبتو مع إختيار أنسب ىذه الوسائل لتحقيق اذلدف 
 2،"ادلطلوب

عبارة عن إجراء منتظم للتخطيط من أجل حتديد و حتليل اإلستجابة و متابعة ادلخاطر :"   وتعرف كذلك بأهنا 
ادلتعلقة بأي مشروع و تتضمن اإلجراءات و األدوات و التقنيات اليت ستساعد مدير ادلشروع على تعظيم إمكانية 

 3،"و أسباب حتقيق نتائج إغلابية و ختفيض إمكانية و أسباب حتقيق نتائج غَت مالئمة
 الذي ينظر اىل إدارة ادلخاطر  على أهنا نشاط ؽلارس بشكل يومي سواء على مستوى hamilton   و حسب 

األفراد أو ادلنظمات ، ألن أي قرار ترتبط نتائجو بادلستقبل، وطادلا أن ادلستقبل غَت مؤكد فال بد من اإلعتماد 
.  بشكل ما على مبادئ أدارة ادلخاطر

                                       
 50:م، ص2007طارق محاد عبد العال، ادارة ادلخاطر ،كلية التجارة،عُت مشس، الدار اجلامعية، االسكندرية، . د 1

 55:م، ص2007، عمان،االردن، 1شقَتي نوري موسى، إدارة ادلخاطر و التأمُت ،دار حامد للنشر و التوزيع ط.أسامة عزمي سالم و د. د 2

 27: عبديل لطيفة،دور و مكانة ادارة ادلخاطر يف ادلؤسسة االقتصادية،مرجع سابق،ص 3
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: 1    و أوضح أن إدارة ادلخاطر تتضمن األنشطة التالية 
. جتميع ادلعلومات عن األصول اخلطرة بالشركة-
. حتديد التهديدات ادلتوقعة لكل أصل-
. حتديد مواطن اخللل ادلوجودة بالنظام و اليت تسمح للتهديد بالتأثَت يف األصل-
. حتديد اخلسائر اليت ؽلكن أن تتعرض ذلا ادلنشأة إدا حدث التهديد ادلتوقع-
. حتديد األساليب و األدوات اليت قررت ادلنشأة اإلعتماد عليها يف إدارة ادلخاطر احملتملة-
. حتديد األساليب و األدوات البديلة اليت قررت ادلنشأة اإلعتماد عليها يف إدارة ادلخاطر احملتملة-

:      ومن التعاريف السابقة ؽلكن أن نستخلص مايلي
. إدارة ادلخاطر ال تعٍت جتنب ادلخاطر فقط، فنشاطاهتا ينبغي أن تتضمن أصول ادلسهمُت و محاية عوائدىم-
ادلفهوم احلقيقي إلدارة ادلخاطر ىو تنفيذ معايَت األمان يف ادلؤسسات أو الشركات يف حالة الطوارئ أو يف حالة -

. خسارة مواردىا
. إدارة ادلخاطر عملية مستمرة و متواصلة يتم فيها حتليل ادلخاطر اليت تواجو ادلؤسسة بصفة منتظمة-
ؽلكن حتليل ادلخاطر و متابعتها يف رلال مسؤوليات مدراء ادلصاحل و الفروع و إستخدام أدوات و طرق مناسبة -

. على مستوى الشركة
إدارة ادلخاطر ىي عملية قياس أو حتديد أو تقييم اخلطر الذي تتعرض لو ادلؤسسة أو ؽلكن أن تتعرض لو يف -

.  ادلستقبل و من مث تطوير اإلسًتتيجيات الالزمة للتعامل معو
أدوات و خطوات إدارة المخاطر : المطلب الثاني

إن اجلزء اجلوىري و األساسي من وظيفة إدارة ادلخاطر يتمثل يف تصميم و تنفيذ إجراءات من شأهنا تقليل 
إمكانية حدوث اخلسارة أو األثر ادلايل ادلًتتب على اخلسائر اىل احلد األدىن،  

 1أدوات إدارة ادلخاطر : أوال
                                       

 27: عبديل لطيفة،دور و مكانة ادارة ادلخاطر يف ادلؤسسة االقتصادية،مرجع سابق، ص   1
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: تتمثل فيمايلي
:  التحكم يف ادلخاطرة-1

. وتشمل أساليب التحكم يف ادلخاطرة من خالل منع حدوث اخلسائر و رلهودات الرقابة و التحكم و الوقاية
:  دتويل ادلخاطرة- 2  

يركز دتويل ادلخاطرة على ضمان إتاحة األموال لتعويض اخلسائر اليت حتدث، ويأخذ بدرجة أساسية شكل 
. (اإلحتفاظ جبزء من ادلخاطر و نقل أو حتويل جزء آخر)اإلحتفاظ أو التحويل 

 2خطوات إدارة المخاطر: ثانيا
   إن القول بأن إدارة ادلخاطر دتثل منهجا أو مدخال علميا للتعامل مع ادلخاطر البحثة يوحي ضمنيا بأن العملية 

:  تتضمن سلسلة منطقية من اخلطوات
:  تقرير األىداف و الغايات-1

 تتمثل اخلطوة األوىل إلدارة ادلخاطر يف تقرير ما تود ادلؤسسة أن يفعلو برنامج إدارة ادلخاطر اخلاص هبا بدقة 
. للحصول على أقصى فائدة من النفقات ادلرتبطة بإدارة ادلخاطر غلب وضع خطة زلددة 

ىناك العديد من األىداف ادلتنوعة لوظيفة إدارة ادلخاطر و أعلها ضمان إستمرارية وجود ادلؤسسة ككيان يف 
. اإلقتصاد

:  فحص اخلطر-2
 يعرف بأنو مجيع إجراءات حتليل و تقييم اخلطر، حيث يتضمن التحليل بدوره تعريف اخلطر ،وصف اخلطر،و 

تقدير اخلطر،إذأنو على الرغم من إمكانية تنفيذ أنشطة تعريف اخلطر بواسطة مستشارين من خارج ادلؤسسة،إال 
أنو قد يكون أكثر فعالية لو مت تنفيذىا داخل ادلؤسسة مع توافر أدوات و أنشطة ذات تنسيق و إتصال جيد 

. بينهما حيث تعترب ادللكية الداخلية ألنشطة إدارة اخلطر ضرورية
                                                                                                              

 34:  ادلرجع السابق، ص و مكانة احليطة ادلصرفية باجلزائر، دور لطيفة، عبديل  1

 37:ادلرجع السابق نفسو، ص  2
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اسم اخلطر، رلال اخلطر، طبيعة اخلطر، أصحاب ادلصلحة، التقدير الكمي للخطر، :ويتضمن وصف اخلطر 
أساليب ادلعاجلةو التحكم يف اخلطر، وؽلكن تقدير اخلطر بأسلوب كمي أو شبو كمي أو نوعي من حيث احتمال 
التحقق و النتائج احملتملة، و تنص عملية تقييم اخلطر على قياس احلجم احملتمل لتأثَت اخلطر و احتمال اخلطر و 

. يصنف كل من االحتمال و التأثَت من عايل، متوسط، اىل منخفض
:  حتديد البدائل و إختيار الوسائل ادلناسبة دلواجهة اخلطر- 3

تعد ىذه ادلرحلة من مراحل أختاذ القرار بشأن أحسن الطرق ادلتاحة يف التعامل مع كل خطر ،وكلما كان اإلختيار 
دقيقا للوسيلة ادلساعدة يف مواجهة اخلطر كان من شأنو أن يوجد كفاءة أكرب و فعالية أكثر يف مواجهة و مقاومة 

. 1ادلخاطر، أي اختاذ القرار ادلناسب يف الوقت ادلناسب
: تنفيذ القرار و التقييم و ادلراجعة-4

غلب أن تكون ىذه الوظائف متواصلة دلدير ادلخاطر إال أن بعض الشركات تستعُت باستشاريُت مستقلُت بشكل 
دوري دلراجعة برارلها و تقوؽلها إال أن ىذا ال ؽلنع ادلؤسسة من ضرورة إغلاد و سائل و سياسات داخلية تعمل 

. على حسن إدارة ادلخاطر و تدنية اخلسائر اىل أدىن حد شلكن
 2أهداف إدارة المخاطر: المطلب الثالث

  هتدف إدارة ادلخاطر اىل إدارة األصول و اخلصوم و حتقيق مفاضلة مثلى بُت العائد و ادلخاطرة و ختطيط و دتويل 
و تنمية األعمال بناء على ذلك، إذن إدارة ادلخاطر ىي عبارة عن رلموعة من األدوات و التقنيات ن وىي عملية 

اساسية مطلوبة لتنفيذ اسًتاتيجي البنك ، وتركز على سلاطر السيولة و سلاطر أسعار الفائدة على ادلستوى العما 
للميزانية، ؽلكن إعتبارىا رلموعة نوعية من إدارة ادلخاطر و تغطي أنواعا أخرى منها سلاطر القروض ، سلاطر 

السوق، كما تشمل أيضا عمليات اإلدارة و التصميم التنظيمي ادلطلوبة بفعالية تنفيذ رلموعة التقنيات اليت تتناوذلا 
. إدارة ادلخاطر و التحكم فيها

                                       
 49:  أسامة عزمي و شقَتي نوري موسى، إدارة ادلخاطر و التأمُت،  مرجع سابق، ص 1

 10:حسُت بلعجوز،ادارة ادلخاطر البنكية و التحكم فيها، مرجع سابق،ص  2
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   اذلدف الرئيسي إلدارة ادلخاطر ىو قياس ادلخاطرة من أجل مراقبتها و التحكم فيها و ليس إلغاؤىا هنائيا و 
تتمثل ىذه األدوار اليت ختدم عدة وظائف يف تنفيذ اإلسًتاتيجية، تنمية ادلزايا التنافسية، قياس كفاية رأس ادلالو 
القدرة على الوفاء باإللتزاماتن ادلساعدة يف إختاذ القرار ، رفع تقارير عن ادلخاطرة و التحكم فيها، إدارة احملافظ 

. ادلالية
   تعترب إدارة األصول و اخلصوم رلموعة فرعية من إدارة ادلخاطر تركز على اإلدارة الكمية دلخاطر الفائدة  

: و السيولة و تشمل اجملاالت الدراسية ادلتمثلة يف
 وضع أىداف العوائد و حجم العمليات، وضع حدود : قياس و مراقبة سلاطر السيولة و أسعار الفائدة

 .سلاطر أسعار الفائدة 
  قيود السيولة، سياسة القروض، نسبة كفاية رأس ادلال والقدرة على : دتويل و التحكم يف قيود ادليزانية

 .الوفاء باإللتزامات
 برنامج احًتازي لكل من سلاطر السيولة و أسعار الفائدة. 
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 :خالصة
    ينشط البنك يف بيئة متقلبة و ىذا ما يهدد استقراره و غلعلو عرضة دلختلف ادلخاطر اليت هتدد إصلاز أىدافو، 

وقد تؤثر سلبا على إستمراريتو اذلادفة اىل حتقيق رسالتو، ومع مرور الزمن إزدادت حدة ادلنافسة و تشابكت بشدة 
ارتباطات البنك مع زليطو، كما زادت التقلبات شلا مسح بتعاظم األخطار و تعددىا و تنوعها، إظافة اىل ذلك فإن 

عدم إستقرار احمليط الذي يتسم حبالة عدم التأكد جعل من الصعب إجراء تقديرات دقيقة و التحكم يف تسيَت 
ادلخاطر، ما دفع بضرورة إغلاد طريقة فعالة ىدفها إدارة ىذه ادلخاطر، وزلاولة رسم رؤية مستقبلية للمؤسسة 

. دتكنها من تفادي ادلخاطر



 
 
 
 
 
 

 
الفصل الثاني 

 
 دور لجنة بازل في تسيير المخاطر في المصارف الجزائرية
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: تمهيد

شهد القطاع ادلايل يف العقود األخَتة تطورات كبَتة نإتة عن العودلة ادلالية، ففتحت  رلاالت اوسع للبنوك و 
للمؤسسات ادلالية يف اإلستثمار و ٖتقيق األرباح، فبجانب إستفادة البنوك من ىذا التطور السريع ظهرت بادلقابل 

. ٖتديات من شأهنا التقليل من ادلكاسب و الفرص ادلتاحة و منها ادلخاطر ادلصرفية اليت تواجو العمل ادلصريف
  و يف ظل تزايد ىذه ادلخاطر بدأ البحث اجلدي عن اآلليات الكفيلة دلواجهتها، وكأول خطوة تشكلت جلنة 

م، و أصدرت ىذه األخَتة عدة تقارير فيما ؼلص 1974بازل لألنظمة ادلصرفية و ادلمارسات الرقابية يف هناية 
. الرقابة ادلصرفية

:    وعلى ضوء ماسبق قسمنا يف دراستنا ىذا الفصل اىل ادلباحث التالية 
النظام ادلصريف اجلزائري و قواعد احليطة ادلصرفية : ادلبحث األول
دور جلنة بازل يف تسيَت ادلخاطر البنكية : ادلبحث الثاين

إدارة ادلخاطر بالبنوك اجلزائرية وفق متطلبات بازل  : ادلبحث الثالث
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 و قواعد الحيطة المصرفية  الجزائريالنظام المصرفي: المبحث األول

   يف خضم النظام ادلصريف العادلي اجلديد و التغَتات اليت مست كافة ادلستويات و أخذت تؤثر بقوة يف اجلهاز 
ادلصريف اجلزائري، سواء على مستوى أدائو أو سياستو، كان لزاما على الدولة اجلزائرية أن تغَت من نظامها، إال أن 
إصلاح ىذا النمط من اإلصالح الشامل مرىونا بتهيئة األرضية و كسر التحديات اليت تواجو القطاع ادلصريف، شلا 

. يقلل من سلبياتو و يعمل على زيادة القدرة التنافسية لو
 1لمحة عن النظام المصرفي الجزائري:       المطلب األول

   ورثت اجلزائر بعد اإلستقالل نظاما مصرفيا تابعا لإلقتصاد الفرنسي و قائما على النظام احلر اللبَتايل، و بالرغم 
من إنشاء مؤسسات مالية وطنية بعد اإلستقالل مثل البنك ادلركزي اجلزائري و اخلزينة العمومية و البنك اجلزائري 
للتنمية ، إال أنو كان ىناك نظام مصريف مزدوج، قائم يف شقو األول على النظام الرأمسايل و يف شقو الثاين على 

. م1966النظام اإلشًتاكي و ٖتت سيطرة الدولة ، لذلك قررت اجلزائر تأميم البنوك سنة 
      و بداية من تلك السنة تأسست رلموعة من البنوك التجارية العمومية، وبعضها قائم على أنقاض البنوك 

: الفرنسية ادلؤشلة، فظهرت البنوك اآلتية
 م1966سنة BNAالبنك الوطٍت اجلزائري    -
م  1967سنةCPAالقرض الشعيب اجلزائري    - 
م 1967سنة BEAبنك اجلزائر اخلارجي    - 
 م1982ة  سن BADRبنك الفالحة و التنمية الريفية   - 

 م85 19 سنةBDL بنك التنمية احمللية -    
 م و إصالحات 1986إصالحات :     أدخلت على النظام ادلصريف اجلزائري العديد من اإلصالحات منها

و الذي  (10-90القانون رقم )م، وذلك بصدور قانون النقد و القرض1990م،  لكن أعلها إصالحات 1988

                                       
 zd .algeria– fo-knab .www ادلوقع الرمسي  لبنك اجلزائر على شبكة االنًتنت  1
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حاول تكييف وضع النظام ادلصريف اجلزائري مع متطلبات إقتصاد السوق احلر، ٘تاشيا مع اإلصالحات اإلقتصادية 
. العامة اليت باشرهتا اجلزائر بعد ٗتليها عن النظام اإلشًتاكي منذ هناية الثمانينات من القرن ادلاضي

   و ؽلكن الوقوف عند أىم اإلصالحات اليت حظيت هبا ادلنظومة ادلصرفية اجلزائرية من خالل تصنيفها اىل 
 1990مرحلة ما قبل : - مرحلتُت 

 1990مرحلة ما بعد           - 
 1م1990 اإلصالحات األساسية قبل:   المطلب الثاني

م زلاولة إصالح ادلنظومة ادلصرفية و ادلالية، وقد ٕتسد ذلك يف 1988م اىل 1986  لقد شهدت الفًتة ادلمتدة من 
 و ىو م14/08/1986يف ادلؤرخ 12-86القيام بتعديل النصوص التشريعية و التنظيمية، حيث مت إصدار القانون 

قانون خاص بنظام البنوك و شروط اإلقًتاض حيث ٘تت ٔتوجب التوصية وجوب ضمان النظام ادلصريف دلتابعة 
استخدام القروض اليت ؽلنحها اىل جانب دراسة الوضعية ادلالية للمؤسسات ادلقًتضة للتقليص من خطر عدم 

التسديد، كما إستعاد البنك ادلركزي صالحياتو فيما ؼلص تطبيق السياسة النقدية حيث كلف بإعداد و تسيَت 
طرف البنك، زيادة  أدوات ٔتا يف ذلك ٖتديد سقوف عمليات إعادة اخلصم لتوجيو السياسة اإلقًتاضية ادلتابعة من

على ىذا فقد أعيد النظر يف عالقة البنك ادلركزي باخلزينة فيما ؼلص القروض ادلمنوحة  ذلا و اليت يقرر حدودىا 
. ادلخطط ادلطٍت للقرض

 م أصبحت البنوك بدورىا 1988    و بادلصدقة على قانون اإلستقاللية للمؤسسات العمومية اإلقتصادية يف 
مستقلة، حيث إعتربت ٔتوجب القانون مؤسسات عمومية إقتصادية، وأكد على طبعها التجاري و على أهنا 

. شخصية معنوية تسَتىا قواعد القانون التجاري، و بالتايل وضع نشاطها يف دائرة ادلتاجرة
 مسح دلؤسسات م19/08/1986  ادلؤرخ يف86/12 ادلعدل و ادلتمم لقانون 1988/01/12  ادلؤرخ يف06-88 ن قانونع

 .القرض و اذليئات ادلالية باللجوء اىل القروض ادلتوسطة األجل يف السوق الداخلية و اخلارجية 
 

                                       
 138:م، ص1996 زلمود ٛتيدات، مدخل للتحليل النقدي، ديوان ادلطبوعات اجلامعية،  1
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م بقي غَت متماشي مع الوضعية اإلقتصادية 1986    و على الرغم من ىذه التغيَتات فإن القانون ادلصريف لعام 
اجلديدة ألنو ػلمل يف مضمونو نوع من التناقض، فمن ناحية صلده ينص على ضرورة التقيد باحلدود اليت يرمسها 

ادلخطط الوطٍت للقرض وفق األىداف التنموية ادلخططة، إال أنو من ناحية أخرى ينادي بتطبيق الالمركزية يف إٗتاذ 
قرارات التمويل و يدعو البنوك اىل اإلستقاللية يف إٗتاذ مثل ىذه القرارات، وبالتايل نالحظ استمرار نظام 

التخطيط يف توجيو و ٗتصيص ادلود نتيجة استمرار التسيَت اإلداري ادلوجو و عدم حصول األعوان اإلقتصاديُت 
على إستقالليتهم ، فاإلنتقال اىل إقتصاد السوق يتطلب وضع إقتصادي مصريف متطور و فعال، لذلك تواصلت 

م هبدف زيادة فعالية 1989اإلصالحات اإلقتصادية و ادلالية ، وٕتسدت يف منح اإلستقاللية ادلالية للبنوك سنة 
 م لتداول الألموال يف ادلدى القصَت بسرعة 1989كما أنشئت السوق النقدية يف جوان . نشاطها و رفع مردوديتها

صندوق التوفَت و اإلحتياط،مؤسسات )و تكاليف منخفضة، شلا فتح اجملال أمام ادلؤسسات ادلالية غَت ادلصرفية 
 .للتدخل يف السوقالنقدية بصفتها مقرضة (التأمُت، مؤسسات الضمان اإلجتماعي

 1م1990اإلصالحات األساسية بعد : المطلب الثالث
م و 1990 أفريل 14 ادلؤرخ يف 10-90م بإصدار القانون 1990      عرف النظام ادلصريف تطورا متميزا منذ عام 

ادلتعلق بالنقد و القرض و الذي جعل القانون ادلصريف اجلزائري يف سياق التشريعات ادلصرفية ادلعمول هبا يف البلدان 
:  ادلتطورة ، وؽلكن إدراج احملاور األساسية ذلذا القانون فيمايلي

. التإكيد على أن ىيكلة النظام ادلصريف ىي األرضية لعصرنتو-
. إعطاء اإلستقاللية للبنك ادلركزي اجلزائري و استعادتو لصالحيتو التقليدية اخلاصة بو-

   و هبذا فقانوك النقد و القرض ال يضمن فقط اإلستقاللية النظامية و الوظيفية للبنك ادلركزي و إظلا يزيل كل 
العراقيل أمام اإلستثمار األجنيب،  

إن قانون النقد و القرض بإعطائو اإلستقاللية لبنك اجلزائر فقد ضمن لو ٖتديد شروط تعيُت مسَتيو و كيفية 
شلارسة وظائفو و يف ىذا اإليطار صار بنك اجلزائر ملزما ٓتلق و تثبيت إحسن الظروف يف ميدان القرض و 

الصرف لتحقيق تطور اإلقتصاد الوطٍت، و بالعمل على اإلستقرار الداخلي و اخلارجي للعملة الوطنية، و ىو 
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ادلستشار األساسي للحكومة بالنسبة لكل مشروع قانوين خاص بادلالية و النقد، كما ؽلكنو إقًتاح أي إجراء من 
شأنو أن ػلسن من وضعية ميزان ادلدفوعات و ادلالية العامة ، 

تعمل على ٖتديد  (أغلبية أعضائها من بنك اجلزائر)     إن السلطة النقدية ادلتمثلة يف رللس النقد و القرض 
 :   ادلعايَت اخلاصةة ب 

 إصدار النقود 
 (اخلصم،إيداع و رىن السندات العمومية و اخلاصة)عمليات البنك ادلركزي 
 الشروط اخلاصة بإنشاء البنوك و ادلؤسسات ادلالية 
 شروط فتح شلثليات البنوك و ادلؤسسات ادلالية األجنبية يف اجلزائر 
  القواعد و النسب ادلطبقة على البنوك و ادلؤسسات ادلالية خاصة يف رلال التغطية و توزيع أخطار السيولة

 . و ادلالءة
اللجنة "   وحىت يضمن استقرار النظام ادلايل من جهة و أمن ادلودعُت من جهة أخرى كلف القانون ىيئة خاصة 

: ٔتراقبة نشاط البنوك و ادلؤسسات ادلالية من أجل" ادلصرفية
معرفة مدى تطبيق القوانُت و األنظمة و احًتام قواعد احلذر احملددة من طرف بنك اجلزائر يف رلال تقييم و -

تغطية األخطار ، تصنيف الديون حسب درجة اخلطر ادلستوجب، و تشكيل إحتياطي دلخاطر القرض، إذ على 
البنوك أن ٖتًتم كل من احلد األقصى للعالقة بُت ٚتيع األخطار األخطار ادلستوجبة و قيمة األموال اخلاصة ، و 

. احلد األدنىبُت قيمة صايف أمواذلا اخلاصة و ٚتيع األخطار ادلستوجبة
. تفادي النتائج السلبية ادلًتتبة عن العجز يف التسيَت-
. شلارسة العملية الرقابية بإجراء ادلراقبة غَت ادلنتظمة و مراقبة التسيَت-

   إن تدخل ادلؤسسات غَت ادلصرفية يف السوق النقدية بصفتها مقرضة مسح للبنك ادلركزي ٔتراقبة ىذه السوق 
بإستعمال أسعار اخلصم اليت أصبحت أعلى من سعر الفائدة ، ىذه األخَتة قد تلعب دورا يف عملية ٖتديد 
سقوف إعادة اخلصم هبدف التقليل  من اللجوء الىسيولة السوق، وىنا ؽلكن للبنك ادلركزي أن يعيد خصم 

                                                                                                                        
 2:،ص2005جوان7و6صلار حياة،االصالحات النقدية و مكانة احليطة ادلصرفية باجلزائر،ادللتقى الوطٍت االول حول ادلنظومة ادلصرفية، جامعة جيجل ، يوما. أ1
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 أشهر أو ػلددىا دلدة ال تتعدى ثالثة سنوات شرط أن تكون 6سندات القروض ادلتوسطة األجل دلدة أقصاىا 
. تلك القروض موجهة اىل تطوير وسائل اإلنتاج أو ٘تويل الصادرات أو إصلاز السكنات

:    عالوة على ىذا فإنو يف إيطار قانون النقد و القرض مت مايلي
  أشهر و السندات 6تأسيس عمليات السوق ادلفتوحة أي بيع و شراء السندات العمومية اليت ال تتعدى 

القابلة إلعادة اخلصم من طرف بنك اجلزائر، ومن مث فإن كل ٕتاوز لسقف إعادة اخلصم يعرض البنك اىل سعر 
 .فائدة جزايف

  ٖتديد كل من سعر الفائدة على احلسابات ادلكشوفة ، سقف دلكشوف احلساب اجلاري للخزينة عند
بادلئة من إٚتايل إيراداهتا للسنة ادلنقضية و كذا آجال إعادة تسديد الديون ادلستحقة للبنك 10البنك اجلزائر بنسبة 

 . سنة15ادلركزي على اخلزينة دلدة أقصاىا 
 السماح بإنشاء بنوك أجنبية أو خاصة أو سلتلطة. 

 إن إستقاللية البنوك توسع من دائرة ٘تويلها لإلستثمارات و اإلنتاج ،و حىت تضمن من توازهنا احملاسيب و ٖتًتم 
القيود التجارية عليها أن تقييم عالقة مستمرة مع احمليط ، خصوصا و أهنا ستواجو منافسة أجنبية يف رلال اإلقراض 

. و اخلدمات ، إذن فهي مطالبة باإلنتقال من التسيَت البنكي اإلداري اىل تسيَت ؽلتاز باألداء الفعال والعقالنية
 شلا سبق يتضح لنا ان  إحداث القطيعة مع النمط السابق و بلوغ مستوى األداء اجليد و العقالنية يف التسيَت 

يستوجب اإلىتمام الفعلي هبذا القطاع احليوي و تأىيلو لتمكينو من اإلعتماد على نفسو و ٖتميلو ادلسؤولية يف 
حالة فشلهن وىذا لن يتأتى إال من خالل تدعيم برامج لتحديث ىذا القطاع وىو ما قامت بو البنوك اجلزائرية و 

:  منها العمومية منذ بداية التسعينات ، حيث ركزت فيها على احملاور التالية
ٖتسُت نوعية زلافظ البنوك -
التحديث التنظيمي و تأىيل الكفاءات البشرية  -
تنظيم اخلدمات ما بُت البنوك ٔتا فيها زضع شبكة معلومات تدرغليا و تطوير النقدية -
ادلساعلة يف تعديل القانون التجاري و القانون اجلبائيز -
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م اىل تبٍت سياسة جديدة للقرض ، تقوم على أساس قواعد 1994    فيما ؼلص نوعية احملافظ جلأت البنوك منذ 
التسيَت الوقائي  ، ىذه األخَتة تطبق تدرغليا ال سيما فيما يتعلق بتموين الذمم ، وللحفاظ على توازهنا يف زليط 

: معقد أصبحت البنوك رلربة على التقيد بشروط أكثر صرامة لتحقيق األىداف التالية
 (اإلقتصادي-العقالين)الرجوع اىل التمويل الصحيح -
متابعة تسديد الديون -
 إنشاء أدوات التغطية اجلماعية للمخاطر-

 إن الغاية من ىذه اإلجراءات ىي السماح للبنوك بتحسُت نوعية خدماهتا و تطهَت ىياكلها ادلالية ، وباإلستفادة 
من التجارب العادلية وضعت البنوك كذلك سلططا لتحديث التنظيم و تطوير قدراهتا التسيَتية اليت مست ٚتيع 

. الوظائف 
قواعد الحيطة المصرفية : المطلب الرابع

 1نشأة قواعد الحيطة المصرفية: أوال
  يعود منشأ قواعد احليطة ادلصرفية اىل سلسلة أزمات ادلالءة اليت عرفتها البنوك الدولية يف الثمانينات، منها بنمك 
ىرستل بربيطانيا و ٚتعيات اإلدخار و اإلقراض بالواليات ادلتحدة األمريكية، وذلك بسبب اخلطأ التقليدي ادلتمثل 

يف اإلقًتاض آلجال قصَتة و اإلقراض آلجال طويلة، وكذلك قبول الودائع آلجال قصَتة و استثمارىا يف قروض 
عقارية طويلة األجل، ومع ٖترير سوق الفائدة على الودائع أتيحت الفرصة للمودعُت لتوظيف أمواذلم يف صناديق 
اإلستثمار اليت تعمل يف السوق النقدي، وىكذا شهدت ٚتعية اإلدخار و اإلقراض انكماشا حادا يف ودائعها و 

يف ىوامش أرباحها، وبالتايل كانت ردة فعل السلطات الرقابية آنذاك هتدف اىل التخفيف من حدة األزمة و 
أصبح من الضروري وجود قواعد للحيطة ادلصرفية تقوم على أساس الرقابة العقالنية و من مث كانت ىذه القواعد 

ٔتثابة الضامن دلنافسة زلكمة و حلد معُت من رأس مال البنوك دلواجهة أزمات السيولة اليت تنجر عن أنشطة 
. اإلقًتاض ادلختلفة

                                       
ادلة ڨ رجم نصيب ،تقييم قواعد ادلالءة ادلصرفية على مستوى ادلصارف اجلزائرية،فعاليات ادللتقى الوطٍت االول حول النظام ادلصريف اجلزائري،واقع و آفاق جامعة  1

 140:م،ص2001،نوفمرب
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 1مفهوم قواعد الحيطة المصرفية: ثانيا
   قواعد احليطة ادلصرفية ىي ٔتثابة معايَت أو مقاييس وقائية للتسيَت، غلب إحًتامها و التقيد هبا بصفة دائمة من 

طرف مؤسسات القرض سواء تعلق األمر بادلالءة، السيولة أو تسيَت  اخلطر، وذاك هبدف ٖتقيق بنية مالية متوازنة 
. وحد مالئم من رأس ادلال

   إن إرساء مثل ىذه القواعد على مستوى أنشطة البنوك يهدف أساسا اىل إرساء قواعد صلبة للرقابة ادلصرفية 
قوامها ٛتاية النظام البنكي من األزمات اليت تشكل عائقا أمام إستمراره و رفع أدائو، ومن ٙتة ٛتاية ٚتهور 

. ادلودعُت و ضمان توازن النظام ادلايل بصفة عامة
بروز أهمية قواعد الحيطة المصرفية في قانون النقد و القرض : ثالثا

  إن بروز أعلية احليطة ادلصرفية تعود اىل قانون النقد و القرض، ىذا األخَت الذي يعد ٔتثابة إسناد تشريعي 
لإلصالحات اليت مٍت هبا النظام ادلصريف، حيث جعل النظام ادلصريف اجلزائري يف سياق التشريعات ادلصرفية 

. ادلعمول هبا يف البلدان ادلتطورة 
يتصرف تارة " رللس النقد و القرض"  فبموجب قانون النقد و القرض مت تأسيس سلطة نقدية وحيدة تتمثل يف 

بصفة رللس إدارة البنك ادلركزي، وىو ؽلتلك الصالحيات العادية اخلاصة ٔتجلس اإلدارة، وتارة أخرى يتصرف 
بصفة نقدية مكلفة بالعمل على ٖتقيق ادلهام ادلنوطة بالبنك ادلركزي مع إصدار سلتلف األنظمة ادلصرفية، حيث 

تلك اليت تتعلق بتسيَت ادلخاطر ادلصرفية " رللس النقد و القرض"من أىم األنظمة اليت مت إعتمادىا من قبل 
: باألسس العادلية ، واليت مت تأكيدىا منخالل تنظيمُت علا

  الذي ػلدد احلد األدىن لرأمسال البنوك و ادلؤسسات ادلالية 1990جويلية 04 بتاريخ 01-90التنظيم رقم 
اىل 110بند)مليون دج بالنسبة للبنوك و ادلؤسسات ادلالية ذات طابع إستعمال األموال العمومية 500عند مبلغ 

 .مليون دج لألنواع األخرى من ادلؤسسات ادلالية100، ومبلغ  (114

                                       
 5:صلار حياة، االصالحات النقدية و مكانة احليطة ادلصرفية باجلزائر،ادلرجع السابق، ص. ا 1
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  و الذي  (ادلكملة و ادلعدلة) م ادلتعلق بقواعد احليطة ادلصرفية 1991أفريل 14  بتاريخ 90-91التنظيم رقم
 .يهدف اىل ٖتديد قواعد خاصة بتغطية و توزيع األخطار، كما يعطي تعريفا أوسع لألموال اخلاصة
 . إظافة اىل سلسلة من النصوص التنظيمية اليت تساعد على ٖتقيق التسيَت الفعال للخطر ادلصريف

 دور لجنة بازل في تسيير الخطر المصرفي:  المبحث الثاني
  إن اذلدف الرئيسي من وجود جلنة بازل ىو ٖتسُت مستوى الرقابة ادلصرفية بُت البنوك و ذلك بالتنسيق بُت 

السلطات الرقابية ادلختلفة و تتحفيز و مساعدة نظام معياري رقايب ػلقق األمان لكل ادلتعاملُت، ومن أجل ذلك 
. كانت إتفاقية بازل األوىل و إتفاقية بازل الثانية و الثالثة يف الطريق

التعريف بلجنة بازل :   المطلب األول
  جلنة بازل ىي أوىل اخلرباء يف رلال البنوك إىتماما متزايدا ْتجم رأس ادلال بإتباره خط الدفاع األول يف حالة 
تعرض البنك خلسائر بسبب توظيف أموالو يف عمليات ال ٗتلو من ادلخاطر ، وذلك مقابل التزام ىام و ىو 

. ضمان أموال ادلودعُت
  لذلك حاول ىؤالءاخلرباء وضع معايَت لقياس كفاية رأس ادلال منذ وقت مبكر و بأشكال سلتلفة، و أوىل ادلعايَت 

، وقد حددت ىذه م1914ادلستخدمة يف ىذا اجملال كان نسبة رأمسال البنك اىل إٚتايل الودائع و ذلك منذ سنة 
بادلئة عادليا، أي أن تكون الودائع تعادل عشرة أضعاف رأس ادلال ، وساد ىذا ادلعيار اىل سنة 10النسبة ب 

.  حيث ٗتلت عنو ادلصارف خاصة األمريكية منها م1942
 بعد احلرب العادلية الثانية استخدمت السلطات النقدية و ادلصارف معيار نسبة رأس ادلال اىل إٚتايل األصول 
. بإعتبار أن األىم بالنسبة للبنك ىو كيفية استخدام األموال يف توظيفات سلتلفة ، ومدى سيولة ىذه األصول

تطور األمر بعد ذلك اىل إستخدام مؤشر رأس ادلال اىل إٚتايل القروض و اإلستثمارات بإستثناء بعض األصول 
كالنقدية يف الصندوق و األوراق ادلالية احلكومية و القروض ادلضمونة من احلكومة على إعتبار أن ىذه األصول 

 1. تقريبام1948وقد ظهرت ىذه الفكرة منذ سنة . ليست فيها سلاطرة بالنسبة للبنك 

                                       
1 

 192:م، ص1997عبد الغفار حنفي، االسواق و ادلؤسسات ادلالية، مركز االسكندرية للكتاب،االسكندرية،    
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بعد أن تفاقمت أزمت الديون اخلارجية للدول النامية و تزايد حجم الديون ادلشكوك يف ٖتصيلها و اليت منحتها 
 البنوك العادلية، شلا سبب أزمات ذلذه البنوك إضافة اىل ادلنافسة القوية من جانب البنوك اليابانية للبنوك األمريكية 

و األروبية بسبب نقص رؤوس أموال األوىل ، قامت السلطات اإلشرافية يف أقطار رلموعة الدول الصناعية العشرة 
بلجيكا،كندا،فرنسا،أدلانيا،إيطاليا،اليابان،ىولندا،السويد، ادلملكة ادلتحدة،الواليات الألمريكية : و ىي)الكربى 

بتشكيل جلنة من خرباء السلطات النقدية و البنوك ادلركزية يف ىذه  (ادلتحدة،باإلضافة اىل لوكسمبورغ  و سويسرا
ٔتدينة بال السويسرية ،   Bank of International Settlementsالدول ٕتتمع عادة يف مقر بنك التسويات الدولية

 Basel committee onجلنة بازل لإلشراف ادلصريف"وهبا تقع امانتها العامة لذلك مسيت ىذه اللجنة باسم 

Banking Supervision "  1.م1975عرفت توصياهتا ٔتقررات جلنة بازل وكان ذلك سنة 
 2إتفاقية بازل األولى:  المطلب الثاني

بعد سلسلة من اجلهود و اإلجتماعات قدمت اللجنة توصياهتا  األوىل بشأن كفاية رأس ادلال ، و الذي عرف    
 ليصبح بعد ذلك إتفاقا عادليا ، وبعد أْتاث و ٕتارب مت وضع نسبة م1988 ، وذلك يف يوليو 1بإتفاقية بازل

عادلية لكفاية رأس ادلال تعتمد نسبة ىذا األخَت على األصول حسب درجة خطورهتا و بطريقة مرجحة ، و قدرت 
م و كانت 1990 بادلئة ، وأوصت اللجنة من خاللو على تطبيق ىذه النسبة اعتبارا من هناية عام 8ىذه النسبة 

 و الذي أصبح بعد ذلك رئيسا ذلذه اللجنة لذلك مسيت "كوك"ىذه التوصيات مبنية على مقًتحات تقدم هبا 
. تلك النسبة السابقة لكفاية رأس ادلال بنسبة كوك، ويسميها الفرنسيون أيضا معدل ادلالءة األورويب

 قامت مقررات جلنة بازل على أساس تصنيف الدول اىل رلموعتُت األوىل متدنية ادلخاطر  و تضم دول منظمة 
التعاون اإلقتصادي و التنمية يضاف اىل ذلك دولتان علا سويسرا و ادلملكة العربية السعودية، أما اجملموعة الثانية 

فهي عالية  ادلخاطر وتضم بقية دول العامل، 
: وٖتدد كفاية رأس ادلال وفقا لإلعتبارات التالية

                                       
 2:سليمان ناصر، النظام ادلصريف اجلزائري و اتفاقيات بازل،مداخلة ضمن ادللتقى الدويل ّتامعة قاصدي مرباح،ورقلة،اجلزائر،ص. د 1
 2: سليمان ناصر، ادلرجع السابق نفسو، ص.  د 2
 خبَت مصريف انكليزي من بنك انكلًتا ادلركزي 
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ربط إحتياطيات رأس ادلال لدى البنك باألخطار النإتة عن أنشطتو ادلختلفة، بغض النظر عما إذا كانت -
. متضمنة يف ميزانية البنك أو خارج ميزانيتو

 :تقسيم رأس ادلال اىل رلموعتُت -
اإلحتياطات ادلعلنة و اإلحتياطات العامة و +حقوق ادلساعلُت )يشمل : رأس ادلال االساسي .1

 (اإلستثمار يف الشركات التابعة+القيم ادلعنوية -)(األرباح غَت ادلوزعة أو احملتجزة+القانونية
سلصصات دلواجهة +احتياطات إعادة تقييم األصول+يشمل إحتياطات غَت معلنة: رأس ادلال التكميلي .2

األدوات +اإلقراض متوسط األجل و طويل األجل من ادلساعلُت أو من غَتىم +سلاطر عامة أو خسائر القروض
 .الرأمسالية األخرى التِت ٕتمع بُت خصائص حقوق ادلساعلُت و القروض

: وغلب إحًتام الشروط اآلتية يف رأس ادلال
أال يزيد رأس ادلال التكميلي على رأس ادلال األساسي -
بادلئة من 50أال تزيد نسبة القروض اليت ػلصل عليها البنك من ادلساعلُت و اليت تدخل ضمن ىذا اإلطار عن -

. راس ادلال األساسي
 بادلئة من األصول و 12.25 بادلئة مرحليا ، مث ٖتدد ب2أال تزيد ادلخصصات العامة كحد أقصى عن -

. اإللتزامات العرضية مرجحة اخلطر ، ألهنا الترقى اىل حقوق ادللكية
بادلئة إلحتمال خضوع ىذه الطرق  55خصم بنسبة )ٗتضع إحتياطيات إعادة التقييم لألصول إلعتبارات معينة 

 (للضريبة عند بيع األصول
األوراق ادلالية اليت تتحول اىل أسهم يتم سدادىا بعد حقوق ادلودعُت و قبل ادلساعلُت  -
يشًتط لقبول أية احتياطيات سرية ضمن قاعدة رأس ادلال ادلساند أو التكميلي أن يكون موافقا عليها و معتمدة -

من قبل الشلطات الرقابية ، وأن تكون من خالل حساب األرباح و اخلسائر ، و أن ال يكون ذلا صفة ادلخصص 
. و بعض الدول ال تسمح هبا

:  ػلسب معدل كفاية رأس ادلال حسب مقررات جلنة بازل كمايلي-
 .بادلئة 8≤رلموع التعهدات و اإللتزامات بطريقة مرجحة اخلطر/(2الشرػلة+1الشرػلة)رأس ادلال 
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 1:تقييم اتفاقية بازل األوىل*
:  من بُت ادلزايا اليت إنفردت هبا بازل األوىل صلد

  دعم و إستقرار النظام ادلصريف الدويل و إزالة التفاوت فيما بُت قدرات البنوك على ادلنافسة و ٖتقيق نوع
 .من العدالة يف ىذا الصدد

  وضعت اللبنة األوىل لتوحيد معايَت الرقابة البنكية ٔتا يتفق مع تناىي ظاىرة العودلة ادلالية. 
 توفَت قاعدة معلوماتية حول البنوك ٔتا ؽلكن ادلتعاملُت من ادلقارنة و ادلفاضلة فيما بينهما. 
  سهولة التطبيق ٔتا يوفر على البنوك الوقت و اجلهد. 

رغم ادلزايا اليت حققتها من تطبيق معيار كفاية رأس ادلال فقد وجهت إليو بعض اإلنتقادات اليت صلمت عن 
التطبيق العملي لو يف البنوك ، كتشجيع البنوك على إمتالك األصول السائلة و شبو السائلة ذات درجة ادلخاطرة 

ادلنخفضة و إحجامها عن اإلستثمار يف ادلشروعات الضخمة ذات ادلخاطر ادلرتفعة ، شلا يتعارض مع ٖتقيق 
بادلئة ألي بلد يعج 8التنمية يف الدول النامية ، وافًتاض جلنة بازل أن إطلفاض معيار كفاية رأس ادلال عن نسبة 

داللة على على ما يعانيو من ضعف يف متطلبات رأس ادلال ، كما أن إرتفاعو عن تلك النسبة يعٍت ٘تتع البنك 
.  بفائض من رؤوس األموال

 2:التعديالت اليت أدخلت على إتفاقية بازل األوىل*
   بعد وضع ىذه النسبة رأت ادلصارف ضرورة إعادة النظر يف إحتساب كفاية رأس ادلال لديها و ذلك مقابل 

ادلخاطال ادلتنوعة اليت أصبحت تتعرض ذلا، خاصة يف ظل إنتشار التعامل باألدوات ادلالية احلديثة ، لذلك 
أصدرت جلنة بازل اتفاقية خاصة الحتساب ادلالءة أي كفاية رأس ادلال دلواجهة ادلخاطر السوقية بعد أن كانت 

 و يف صورهتا النهائية بعد أن م1996اإلتفاقية األوىل تعٌت ٔتخاطر اإلئتمان فقط ، وقد كان ذلك يف يناير من سنة 

                                       
 13-12ٛتزة فياليل،ادلخاطر ادلصرفية و منطلق تسيَتىا يف البنوك اجلزائريةوفق متطلبات جلنة بازل،ادلؤ٘تر الدويل االول حول ادارة ادلخاطر ادلالية،يوما.آسيا قاسيمي و أ. ا 1

 6:م ،ص2011ديسمرب

 301:م، ص2001 الدار اجلامعية، االسكندرية،  عبد ادلطلب عبد احلميد، العودلة و اقتصاديات البنوك، 2
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 و مع تلقي ادلالحظات و إدخال م1988 ، وتعترب ىذه اإلتفاقية تعدبال إلتفاقية م1995طرحتها للنقاش يف أفريل 
.  1998التعديالت عليها أصبحت جاىزة للتطبيق يف سنة 

مسحت للبنوك بإصدار : و عدلت من مكونات النسبة كمايلي% 8  حيث أن ىذه التعديالت أبقت على النسبة 
قروض مساندة ألجل سنتُت لتدخل ضمن الشرػلة الثالثة لرأس ادلال و ذلك دلواجهة جزء من سلاطرىا السوقية و 

األرباح +اإلحتياطات+رأس ادلال ادلدفوع)الشرػلة األوىل: هبذا يصبح رأس ادلال اإلٚتايل يتكون من 
،  (قروض مساندة ألجل سنتُت)الشرػلة الثالثة(+رأس ادلال ادلساند أو التكميلي)الشرػلة الثانية+(احملتجزة

: وىذه األخَتة غلب أن تتوفر فيها الشروط التالية
أن يكون رأس ادلال على شكل قروض مساندة ذلا فًتة إستحقاق أصلية ال تقل عن سنتُت ، وأن ال يتجاوز -

.  كحد أقصى من رأس مال البنك من الطبقة األوىل ادلخصص لدعم ادلخاطر السوقية % 250
. ان يكون صاحلا لتغطية ادلخاطر السوقية فقط ٔتا يف ذلك سلاطر الصرف األجنيب-
. غلوز إستبدال عناصر الطبقة الثانية بالطبقة الثالثة من رأس ادلال وذلك ضمن احلد ادلذكور-
الشرػلة الثالثة، وقد قررت اللجنة أن يكون ىذا القيد +الشرػلة الثانية ≤أن تكون الشرػلة األوىل من رأس ادلال -

. رىنا باإلدارة الوطنية
    عند حساب نسبة رأس ادلال اإلٚتالية لبنك يتم إغلاد صلة رقمية بُت سلاطر اإلئتمان و سلاطر السوق عن 

 وىي احلد األدىن 8 مقسومة على 100وذلك على أساس أن ) 12,5طريق ضرب مقياس ادلخاطرة السوقية يف
.  ، مث إظافة الناتج اىل رلموع األصول ادلرجحة ألوزان ادلخاطرة (12,5لكفاية رأس ادلال تساوي 

: تصبح إذن العالقة ادلعدلة حلساب كفاية رأس ادلال كمايلي 
 ≤12,5×مقياس ادلخاطرة السوقية+األصول ادلرجحة بأوزان ادلخاطرة/(3شرػلة+2شرػلة+1شرػلة)إٚتايل رأس ادلال

8% . 
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 1إتفاقية بازل الثانية: المطلب الثالث
 نشرت جلنة بازل إقًتاحات أولية إلطار جديد لقياس ادلالءة ادلصرفية ػلل زلل إتفاقية م1999      يف يونيو 

، وتدخل فيو معايَت تأخذ يف اإلعتبار و بشكل أكثر دقة و مشولية معامل ادلخاطرة يف ميزانيات ادلصارف، م1988
 تقدمت جلنة بازل ٔتقًتحات أكثر ٖتديدا و تفصيال حول اإليطار اجلديد السابق دلعدل ادلالءة م2001يناير16ويف

، وكان من ادلتوقع أن م2001ادلصرفية، وطلبت إرساء التعليقات عليها من ادلعنيُت ادلختصُت قبل هناية شهر مايو 
، لكن نظرا لكثرة الردود و ادلالحظات ٘تت م2001تصدر اللجنة النسخة النهائية من ىذا اإلتفاق قبل هناية عام 

م كحد أقصى وىو الذي 2006، وحدد ذلا أجل تطبيق ؽلتد اىل هناية سنة م2004إجازة ىذه النسخة يف يونيو 
. 2عرف بإتفاقية بازل 

: يقوم اإلتفاق اجلديد على ثالثة أسس ىي
طريقة مستحدثة حلساب كفاية رأس ادلال ادلرجح بأوزان ادلخاطرة و الالزم دلواجهة سلتلف ادلخاطر، حيث  .1

جاءت بتغيَتات جوىرية يف معاجلة سلاطر اإلئتمان و السوق وقدمت تغطية شاملة دلخاطر التشغيل اليت مل يكن 
 و اليت تعرف بأهنا سلاطر اخلسائر اليت تنجم عن عدم كفاية أو إخفاق العمليات 1ذلا أي حساب يف إتفاقية بازل

 .الداخلية و العناصر البشرية و األنظمة أو األحداث اخلارجية 
ضمان وجود طريقة فعالة للمراجعة و ادلراقبة أي أن يكون للبنك أو غَته من ادلؤسسات ادلالية اخلاضعة  .2

إلشراف اجلهات الرقابية اآللية الالزمة للتقييم الداخلي لتحديد رأس ادلال الكايف كنهج للرقابة اإلحًتازية ضد 
 .ادلخاطر

نظام فعال إلنضباط السوق و السعي إلستقراره أو اإلنضباط بسلوكيات السوق وىذا يتطلب من أي  .3
بنك أو مؤسسة مالية أن تقوم باإلفصاح عن رأس ماذلا و مدى تعرضها لألخطار و الطرق ادلتبعة لتحديد حجم 

اخلطر حىت يكون عمالء ىذه ادلؤسسات و دائنوىا على علم هبا و ليتمكنوا من تقدير ادلخاطر اليت يواجهوهنا 
 .نتيجة تعاملهم مع ىذه ادلؤسسات 

                                       
 6:سليمان ناصر، النظام ادلصريف اجلزائري و اتفاقيات بازل، ادلرجع السابق ، ص. د 1
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 إال أن قاعدة ادلوجودات اليت ػلسب %8 انو أبقى احلد األدىن لكفاية رأس ادلال عند 2 ويالحظ يف إتفاق بازل
. على أساسها مت توسيعها اىل حد يؤدي اىل زيادة رأس ادلال ادلطلوب

 وبناء على تقييم اجلهات الرقابية لقدرات البنوك يف إدارة سلاطرىا فإن اإلتفاق اجلديد ادلقًتح ؽلنح اخليار للبنوك 
يف إعتماد إحدى ادلناىج الثالثة لتقدير رأس ادلال دلواجهة سلاطر اإلئتمان ، و٘تثل طرق قياس تتسم بدرجة متزايدة 

: من احلساسية للمخاطر وىذه ادلناىج ىي
 .ادلنهج ادلوحد الذي يعتمد على التقييم اخلارجي لإلئتمان وىو ؽلثل الطريقة ادلعيارية أو القياسية .1
 .منهج التصنيف الداخلي أي طريقة التقوًن الداخلي بصيغتها التأسيسية .2
 .ادلنهج ادلتقدم أو ادلنهج القائم على النماذج اي طريقة التقوًن الداخلي بصيغتها ادلتقدمة .3

 يتخلى عن التمييز بُت ادلقًتضُت السياديُت من منظمة التعاون اإلقتصادي و 2و يالحظ أيضا بأن إتفاق بازل
التنمية و منغَت األعضاء يف ادلنظمة و البنوك، و ذلك بإرجاع ترجيح ادلخاطر اىل النوعية و ليس اىل عضوية 

 1.ادلنظمة، كما يعًتف اإلتفاق بتقنيات احلد من سلاطر اإلئتمان
: 22أهداف إتفاقية بازل *

  ال شك أن إصلاح اإلطار اجلديد لكفاية رأس ادلال مرىون بدرجة من ٘تاشيو مع التطورات احلاصلة يف السوق 
ادلصرفية العاملة ، لذلك تسعى جلنة بازل اىل وضع إطار جديد لكفاية رأس ادلال، ْتيث يركز على األىداف 

اإلستمرار يف تعزيز و سالمة النظام ادلايل :  -الرقابية التالية
اإلستمرار يف دعم ادلساوات التنافسية                   -
تكوين وسيلة شاملة للتعامل مع ادلخاطر                 -
الًتكيز على ادلصارف ادلاشطة عادليا                 -

  كما نذكر يف األخَت أنو بالرغم من حرص الكثَت من دول العامل على تطبيق مقررات جلنة بازل  إال أن ىذه 
اللجنة ال ٘تلك صالحيات قانونية لفرض توصياهتا على الدول و لو كانت الدول األعضاء يف اللجنة، و بالتايل 

                                       
 33:م، ص2001، مارس38اجمللة - 1 رللة التمويل و التنمية، العدد 1

 7:ٛتزة فياليل، ادلخاطر ادلصرفية و منطلق تسيَتىا يف البنوك اجلزائرية وفق متطلبات بازل،  ادلرجع السابق،ص.آسيا قاسيمي و أ. أ 2
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فإن األمر يتطلب إعتماد زلافظي لبنوك ادلركزية يف سلتلف الدول للتوصيات الصادرة عن تلك اللجنة لتصبح ملزمة 
. هبا

تأثير إتفاقيات بازل على النظام المصرفي الجزائري :   المطلب الرابع
 معظم ادلعدالت ادلتعلقة بقواعد احليطة و م1990 نوفمرب29 الصادرة يف 94-74  يف اجلزائر حددت التعليمة رقم 

. احلذر ادلعروفة عادليا ، وأعلها تلك ادلتعلقة بكفاية رأس ادلال
بادلئة تطبق بشكل 8 فقد فرضت ىذه التعليمة على البنوك اإللتزام بنسبة مالءة لرأس ادلال اكرب أو تساوي 

تدرغلي مراعاة للمرحلة الغنتقالية اليت ؽلر هبا اإلقتصاد اجلزائري ضلو نظام إقتصاد السوق ، وحدد آخر أجل لذلك 
: م و ذلك وفق ادلراحل التالية1999هناية ديسمرب

م 1995بادلئة مع هناية شهر جوان4-
م 1996بادلئة مع هناية شهر ديسمرب5-
م 1997بادلئة مع هناية شهر ديسمرب6-
م 1998بادلئة مع هناية شهر ديسمرب 7-
  م1999بادلئة مع هناية شهر ديسمرب 8-

 من التعليمة السابقة كيفية حساب رأس ادلال اخلاص بالبنك يف جزئو األساسي،بينما 5  و قد حددت ادلادة 
 العناصر اليت ٖتتسب ضمن رأس ادلال التكميلي للبنك، ورلموع ىذين اجلزئُت يشكل رأس ادلال 7و6 حددت ادلود

 11 من التعليمة رلموع العناصر اليت يتوفر فيها عنصر ادلخاطرة مث صنفتها ادلادة 8اخلاص للبنك، بينما بينت ادلادة 
وفق أوزان ادلخاطرة اخلاصة هبا سواء بالنسبة لعناصر ادليزانية أو عناصر خارج ادليزانية ،  وكل ذلك بطريقة مشاهبة 

 1.1دلا ورد يف مقررات بازل 
 
 

                                       
 ادلوقع الرمسي لبنك اجلزائر ،مرجع سبق ذكره  1
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م و الذي غلرب البنوك 14/11/2002 بتاريخ 02/03 فقد أصدر بنك اجلزائر التنظيم رقم 2أما بالنسبة إلتفاق بازل 
و ادلؤسسات ادلالية على تأسيس أنظمة للمراقبة الداخلية تساعدىا على مواجهة سلتلف ادلخاطر 

 يتميز بالكثَت من التعقيد و 2٘تاشيا مع ما ورد يف ىذا اإلتفاق، إال أن إتفاق بازل  (اإلئتمانية،السوقية،التشغيلية)
بالتايل الصعوبة يف التطبيق شلا يتطلب من بنك اجلزائر إصدار تعليمات لتوضيح كيفية تطبيق التنظيم السابق، 

 1.1وذلك حىت ال يتأخر عن األجل احملدد لو عادليا كما حدث مع إتفاق بازل 
 طريقة إدارة المخاطر المصرفية بالبنوك الجزائرية وفق متطلبات بازل: المبحث الثالث  

بإعتبار ما يواجو النظام ادلصريف اجلزائري من سلاطر مصرفية و مالية متعددة مت تأسيس جلنة بنكية و اليت خولت 
بددورىا جمللس النقد و القرض بصفتو سلطة نقدية وضع األسس و النسب اليت تطبق على البنوك و ادلؤسسات 

. ادلالية فيما ؼلص تغطية و توزيع ادلخاطر و السيولة و ادلالءة
 2قواعد الحذر المطبقة من قبل النظام المصرفي الجزائري: المطلب األول

:  إن أىم قواعد احلذر يف تسيَت اخلطر ادلطبقة يف التنظيم ادلصريف اجلزائري تتمثل فيمايلي
إن أول قاعدة متبعة يف اجلزائر تتعلق بالقواعد اخلاصة بالوظيفة اإلئتمانية و : رأس ادلال األدىن للمصاريف .1

:-اليت تلزم ادلصارف بوضع حد أدىن لرأس ماذلا للقيام بوظائفها، وذلك وفق قانون النقد و القرض علما أن
مليون دج بالنسبة للمؤسسات ادلالية اليت تقوم بكل العمليات اإلئتمانية ماعدا تلقي األموال من اجلمهور ، و 100

 .بادلئة من اجملموع50 يف ىذه احلالة غلب ان ال تقل األموال اخلاصة  عن
تلقي األموال من اجلمهور، عمليات )مليون دج بالنسبة للمصارف اليت تقوم بالعمليات اإلئتمانية العادية 500-

. بادلئة من اجملموع33، و يف ىذه احلالة غلب أن ال تقل األموال اخلاصة عن (القرض، تسيَت طرق الدفع
و ىو ػلتل مكانة الرائد يف قواعد احلذر ألنو يعترب :(رأس ادلال الصايف)معيار األموال اخلاصة الصافية  .2

 :ضمان ادلالءة ادلصرفية و سالمتو و يتكون من العناصر التالية
. عناصر اخلصم-األموال اخلاصة التكميلية+األموال اخلاصة القاعدية=األموال اخلاصةالصافية

                                       
 10:سليمان ناصر، النظام ادلصريف اجلزائري و اتفاقيات بازل، مرجع سبق ذكره،ص.  د 1

 8: صلار حياة، اإلصالحات النقدية و مكانة احليطة ادلصرفية، ادلرجع السابق، ص.أ  2



 مكانة الحيطة المصرفية في الجزائر ودور لجنة بازل في تسيير الخطر المصرفيالفصل الثاني            

46 

و تتكون من رأس ادلال اإلجتماعي، اإلحتياطات،النتائج الصافية و ادلؤونات على :األموال اخلاصة القاعدية 
. ادلخاطر ادلصرفية

و تتضمن إحتياطات إعادة التقييم وأموال نإتة عن إصدار سندات أو قروض مشروطة :األموال اخلاصة التكميلية
. و مؤونات ذات طابع عام

و تتكون أساسا من اإلستخدامات ادلشكلة لألموال اخلاصة ادلوظفة يف مؤسسات القرض : عناصر اخلصم
سندات الشركات الفرعيةأو ادلساعلة،سلفات و سندات ادلساعلة ادلشروطة و ادلمنوحة أو الصادرة عن )األخرى

. (مؤسسات القرض
تضمنت قواعد احلذر نظام خاص لتقييم ادلخاطر احملتملة من خالل ترجيح : تغطية ادلخاطر و ترجيحها .3

، فتم إدراج (اإللتزامات باإلمضاء)أو خارج ادليزانية  (القروض ادلختلفة)اخلطر سواء بالنسبة لعناصر أصول ادليزانية 
بادلئة تطبق على سلتلف اإللتزامات حسب درجة 100بادلئة اىل 0معامالت ترجيح على مستوى اخلطر تًتاوح من

 .تسديدىا و ذلك وفقا لنوعية العميل و طبيعة العملية
تعترب عملية تقسيم ادلخاطر و توزيعها إحدى الطرق ادلتبعة من طرف البنك للتقليل : معيار توزيع ادلخاطر .4

من إحتماالت اخلطر اليت تؤدي اىل اإلفالس، لذلك أوجبت قواعد احلذر تنويع العمالء و ادلتابعة ادلستمرة ذلم ، 
فًتكيز ادلخاطر على عمل زلدود من العمالء غلعل وضعية البنك و مركزه حساسا يف حالة إفالس أحد العمالء او 

 . عجزه عن التسديد و بالتايل فإن تنويع العمالء و تقييم ادلخاطر احملتملة ىو ٔتثابة ٛتاية للبنك
باعتبار ادلالءة ادلصرفية ىي أساس السالمة ادلصرفية فإن بنك اجلزائر  (نسبة كوك): معيار ادلالءة ادلصرفية .5

و يتمثل معيار ادلالءة ادلصرفية يف عالقة رأس ادلال . أوىل ذلا أعلية كربىإعترب رأس ادلال ٔتثابة مقياس أساسي ذلا
 م1991أوت14 الصادر يف 03-91من التنظيم 02الصايف و ادلخاطر ادلًتتبة ادلرجحة و حسب ما نصت عليو ادلادة

م و ادلتعلقة بتحديد القواعد احلمائية فإن البنوك و 29/11/1994 الصادرة يف 94-74 من التعليمة رقم 03و ادلادة 
ادلوال =نسبة ادلالءة:بادلئة حيث8ادلؤسسات ادلالية ملزمة بإحًتام و بصفة دائمة نسبة مالءة تعادل على األقل 

 . وىي النسبة الشهَتة بنسبة كوك%8≤ادلخاطر ادلًتتبة ادلرجحة/اخلاصة الصافية
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علما أن إحًتام تطبيق ىده النسبة جاء بصفة تدرغلية و ىذا بسبب خصوصية البنوك التجارية اليت تتميز بضعف 
 .م1995ادلئة ابتداء من سنة ب8 بادلئةاىل4رأس ماذلا حيث تراوحت من

يف إطار تسيَت سلاطر القروض و التحكم فيها نصت قواعد احلذر على ضرورة ادلتابعة : متابعة اإللتزامات .6
ادلستمرة للقروض ادلمنوحة و ذلك من خالل ترتيب ذشلها حسب درجة ادلخاطرة و تكوين ادلؤونات الالزمة لكل 

 .منها
ىبد على أي بنك أن يقوم بالتأمُت على الودائع دلواجهة ادلخاطر اليت ؽلكن أن : التإمُت على الودائع .7

و . يتعرض ذلا و ذلك هبدف ٛتاية أموال ادلودعُت و احلفاظ على مبدأ األمان الذي يعترب من ادليزات اذلامة للبنك
منو فإن وضع نظام لضمان الودائع و التأمُت عليها يعد من ادلعايَت الوقائية و األساسية ادلقًتحة من طرف جلنة 

 .بازل، و تعترب وسيلة معاجلة إفالس البنوك من خالل صرف التعويضات للمودعُت
  من خالل ما سبق نستنتج أن قواعد احليطة ادلصرفية اليت تضمنها التشريع الوقائي اجلزائري ىي يف األصل 

. مستوحاة من تلك ادلقًتحة يف إطار توصيات جلنة بازل
 1تقييم قواعد المالءة المصرفية:        المطلب الثاني

: و ادلتمثلة يف (نسبة كوك)بالرغم من إغلابيات معايَت جلنة بازل ادلتعلقة بنسبة ادلالءة  * 
حتمية زيادة األموال اخلاصة          - 

تعد عامال من عوامل الرقابة لتحقيق اإلستقرار ادلايل      - 
بادلئة 8تعترب نسبة بسيطة و مقبولة كمعيار دويل مستند على مرجع         - 

. تعترب وسيلة إتصال واضحة بُت البنوك و السلطات الرقابية و األسواق    - 
: فإن ىذه الوسيلة ؽلكن أن تكون زلل جدل لألسباب التالية*

تصنيف القروض يتم حسب فئات معينة من ادلخاطر حيث لكل خطر معامل ترجيح موافق لو و ىنا        -
تظهر نقطة ضعف نسبة كوك ألن البنوك أدركت أعلية رأس ادلال و أصبحت تتصرف اليوم ْتيطة و حذر ، حيث 

                                       
 9:صلار حياة، الصالحات النقدية و مكانة احليطة ادلصرفية، ادلرجع السابق، ص. أ 1
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ٖتولت توجهات إدارة البنك من اإلىتمام بالتسويق ادلصريف اىل دور زللل اإلئتمان ، وذلك بتسعَت القروض و 
 1.تصنيفها حسب اجلدارة اإلئتمانية للمقًتض، و بدأت تسطر أىدافها على أساس ادلردود من رأس ادلال

إن نسبة كوك تعترب بدائية إذا قيست بالتعقيد الكبَت الذي تتسم بو العمليات ادلصرفية ادلعاصرة ، صحيح        -
أن ادلخاطرة زلددة على أصناف و بالتايل ٗتصيص أوزان ذلا يكون حسب درجتها، فاألوراق احلكومية مثال ىي 

 ٔتعٌت أن ىذه القروض ،(%100)عدؽلة ادلخاطرة ، و يف حُت يفرض على بعض القروض ادلمنوحة للمؤسسات وزن
ٖتتاج اىل نفس متطلبات راس ادلال ادلصريف على الرغم من تفاوهتا يف اجلدارة اإلئتمانية من ادلتينة ماليا اىل الضعيفة 

. اىل اجملازفة
: اآلثار ادلًتتبة عن تطبيق نسبة كوك*
أثرت نسبة كوك يف تقليص إمكانية منح القروض بالنسبة للبنك  وىذا يعٍت تراجع حجم البنوك و جلوء البنك -

. اىل رفع نسبة الفائدة احملافظة على ىامش الربح
أثرت أيضا على عالقة البنك بالزبون من حيث تقليص حجم القروض ادلمنوحة، وتواصل إرتفاع نسبة الفائدة و -

. إصرار البنك على ٖتقيق أكرب ىامش ربح ، فإن ذلك ال يشجع على اإلستثمار
أثرت كذلك على القروض البنكية الدولية، حيث ان عملية منح القروض لفائدة الدول السائرة يف طريق النمو و -

اجلزائر على وجو اخلصوص ترتبط ٔتستوى درجة خطر البلد الذي يعترب خطر عام مرتبط باألزمات السياسية و 
 2.اإلقتصادية للبلد، وىذا يثَت سلاوف لدى البلد ادلقرض من اخلسائر احملتملة

    نتيجة لذلك توجهت النظرة العادلية اىل البحث يف إمكانية ٖتسُت نسبة كوك، فباشرت أشغال جلنة بازل 
"  MC Donoughنسبة" عن اإلعالن عن مشروع نسبة مالءة جديدة أطلق عليها إسم م2001جانفي 19بتاريخ 

. م 2008-2005تعوض نسبة كوك يف غضون الفًتة 
   
 

                                       
 145: رجم نصيب، تقييم قواعد ادلالءة ادلصرفية على مستوى ادلصارف اجلزائرية، ادلرجع السابق، ص 1

 148: رجم نصيب، تقييم قواعد ادلالءة ادلصرفية على مستوى ادلصارف اجلزائرية،ادلرجع السابق نفسو، ص 2
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 MC Donough " 1" نحو نسبة مالءة جديدة:   المطلب الثالث
 نسبة مالءة جديدة ذات مفهوم م2001اقًتحت جلنة بازل سنة  (نسبة كوك)   نظرا حملدودية نسبة ادلالءة ادلصرفية 

 ادلتطلبات الدنيا لألموال اخلاصة:    -وقائي أوسع يقوم على ثالثة ركائز أساسية ىي
 تنظيم السوق-الرقابة الوقائية            -

ادلتطلبات الدنيا لألموال اخلاصة : أوال
   إذا كان مقًتح بازل اجلديد حافظ على منطق حساب ادلتطلبات الدنيا لألموال اخلاصة كنسبة بُت األموال 

بادلئة فإنو قد طور طريقة قياس ىذه ادلخاطر من خالل 8اخلاصة و ادلخاطر ادلًتتبة، و حصرىا عند مستوى 
إدخال تغيَتات جدرية مست معامالت ترجيح ادلخاطر، حيث أصبحت ال تتوقف على طبيعة ادلقرضُت بل على 

: نوعية القرض يف حد ذاتو باإلظافة اىل إقًتاح طرق جديدة لقياس اخلطر ٘تثلت فيمايلي
. ادلقاربة ادلعيارية ادلتمثلة يف التنقيط اخلارجي اليت ترتكز على تصنيف ادلخاطر حسب تقييم وكاالت التنقيط-
مقاربة التنقيط الداخلي للقرض و ىي و ىي طريقة قاعدية جديدة تقوم على أساس تصنيف ادلخاطر اعتمادا -

. على إحتماالت العجز ادلتوقعة من طرف البنوك ادلعنية و ذلك بالنسبة لكل حوافظها
  ىذا باإلظافة اىل إدماج كل من خطر السوق و اخلطر العملي ضمن رلموع ادلخاطر ادلرتقبة لتصبح نسبة ادلالءة 

 %8≤خطر السوق+اخلطر العملي+خطر القرض/األموال اخلاصة=نسبة ادلالءة:اجلديدة تعطى بالصيغة التالية
: عمليات الرقابة الوقائية: ثانيا

  هتدف اىل خلق نوع من التنافس و اإلنسجام بُت ادلخاطر اليت يواجهها البنك و حجم أموالو اخلاصة، حيث 
: تقوم ىذه الركيزة على مبادئ أساسية ىي

ضرورة توفر كل بنك على نظام قياس درجة مطابقة أموالو اخلاصة مع ادلخاطر اليت يواجهها، وتسطَت - 
. إسًتاتيجية مالئمة للحفاظ على ىذا التطابق

ضرورة اضطالع ادلراقبُت ٔتهمة فحص ىذا النظام و اإلسًتاتيجية للتأكد من تطابقهما مع التنظيم ادلسطر - 
. (القوانُت)

                                       
 11-10:صلار حياة، االصالحات النقدية و مكانة احليطة ادلصرفية باجلزائر، ادلرجع السابق نفسو، ص. أ 1
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ضرورة تدخل ادلراقبُت بصفة وقائية و منتظمة تضمن للبنوك عدم تراجع مستوى أمواذلا اخلاصة عن احلد القانوين -
. و تسطَت اإلجراءات التصحيحية عند الضرورة

     و بالتايل فإن ىذه الركيزة هتدف أساسا اىل تطوير تقنيات التسيَت و الرقابة البنكية دلختلف ادلخاطر و دعوة 
السلطات الرقابية اىل ٖتديد نسبة من األموال اخلاصة تفوق احلد األدىن القانوين أو تقليص حجم ادلخاطر لبعض 

. ادلؤسسات عند الضرورة و ذلك على أساس معايَت كمية و نوعية
 (الشفافية)تنظيم السوق: ثالثا

     هتدف اىل إرساء تنظيم فعال للسوق قوامو اإلتصال البنكي ادلبٍت على الشفافية و انسياب ادلعلومات الدقيقة 
بصفة دورية و مستمرة تسمح للمتعاملُت يف السوق بتقييم ادلخاطر بطريقة دقيقة ، 

و بالتايل فإن أساس ىذه الركيزة ىو تعزيز اإلتصال ادلايل للمؤسسات ٔتا يضمن للمتعاملُت فيو العمل وفق شفافية 
تضمن ذلم نوع من تطابق امواذلم اخلاصة بالنسبة للمخاطر اليت يواجهوهنا، و من مث إرساء قواعد مرنة تسمح 

. بالتكييف مع التغَتات و تدعيم سالمة النظام ادلايل و قوتو
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 : خالصة
   بادرت اجلزائر بالعديد من اإلصالحات اإلقتصادية من ضمنها إصالح ادلنظومة ادلصرفية يف رلال الرقابة  

فاذلدف األساسي من ىذا اإلصالح ال يتوقف عند إختيار مدى مسايرة ادلعايَتر العادلية احلديثة يف رلايل التسيَت 
 .و الرقابة ادلصرفيُت ، بل يتعداه اىل ما ىو أىم و ىو التطبيق الفعلي 

   كما يعًتف أن للبنوك اجلزائرية فرصة كبَتة على غرار دول العامل من خالل اإللتزام ٔتقررات جلنة بازل و اليت 
ٔتقتضاىا تسمح ذلا بتكوين إدارة سلاطر سليمة ٘تكنها من معاجلة كل ادلخاطر ادلختلفة خصوصا صعوبات التطبيق 

. نتيجة عدم وجود الصفة اإللزامية ذلذه اللجنة



 
 
 
 

      
 
 
 

 
 

 
الفصل الثالث 

بنك الفالحة والتنمية الريفية 
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: تمهيد
     إن اجلزائر وقصد مواكبتها للتحوالت اإلقتصادية اليت يشهدىا العامل يف ظل إقتصاد السوق، عمدت اىل 

م ادلتمثلة يف قانون النقد 1990اعادة النظر يف منظومتها ادلصرفىي اليت عرفت عدة إصالحات امهها إصالحات سنة 
ادلعدل لقانون النقد و القرض، وىذا جعلها تتكيف و احمليط  03-11و كذا ادلرسوم الرئاسي 10-90و القرض

. ادلصريف و اإلقتصادي الدوليني من جهة، و من جهة أخرى منح البنوك دورا جديدا يف تعبئة ادلوارد ادلالية
   إن بنك الفالحة و التنمية الريفية واحدة من بني البنوك اجلزائرية البارزة على ادلستوى الداخلي و اخلارجي رغم 

. كونو فتيا مقارنة ببعض البنوك األخرى ، وذلك النتهاجو سياسة مالية ناجعة و تعدد خدماتو ادلصرفية
    و قصد التعرف على ىذا البنك خصصنا ثالثة مباحث يف ىذا الفصل لدراستو على النحو التايل اعتمادا على 

: وثائق مقدمة من البنك و ادلقابلة ادلباشرة مع ادلوظفني
التعريف ببنك الفالحة و التنمية الريفية : ادلبحث األول
خدمات البنك و أىدافو : ادلبحث الثاين

معايري منح االئتمان و ادلخاطر ادلًتتبة عن ذلك : ادلبحث الثالث
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التعريف ببنك الفالحة و التنمية الريفية : المبحث األول
تنقسم البنوك بشكل عام اىل بنوك جتارية و أغري جتارية، فالبنوك التجارية ىي تلك البنوك اليت جاءت غالبا    

. لتمويل التجارة و من ىنا جاءت التسمية، و إن كان قد امتد نطاق دتويلها اىل قطاعات أخرى
نشأة و تعريف بنك الفالحة و التنمية الريفية  : المطلب األول

  عرفت ادلنظومة ادلصرفية اجلزائرية سلسلة من اإلصالحات أذترت ميالد بنوك كان ذلا دور يف تفعيل ادلهنة 
. ادلصرفية منها بنك الفالحة و التنميةو الريفية 

نشأته : أوال
 الصادر يف رتادى األوىل 106-82عرف النور بعد إعادة ىيكلة البنك الوطين اجلزائري مبقتضى ادلرسوم رقم 

م حيث اعترب آنذاك وسيلة من الوسائل الرامية اىل ادلشاركة يف تنمية القطاع 11/03/1982ه ادلوافق ل 1402
. الزراعي و ترقية الريف

تعريفه : ثانيا
دينار جزائري ، يطلق  3.300.000.000   ىو مؤسسة مالية عمومية إقتصادية، شركة ذات أسهم يبلغ رأس ماذلا 

، تقع على شارع العقيد عمريوش اجلزائر العاصمة، "بدر"عليها إسم 
أوكلت لو التكفل بالقطاع الفالحي ، ومع مرور السنوات تعددت نشاطاتو اىل إىتمامو بالصيد البحري ، 

. اإلستثمار يف سلتلف ادلشاريع اإلقتصادية و كذا تنفيذ العمليات ادلصرفية وادلسامهة يف منو و رقي افقتصاد الوطين
الهيكل التنظيمي للبنك : المطلب الثاني

  يتكون البنك من مديرية عامة يوجد هبا رللس إدارة يقوم بإصلاز أعمال البنك و توجيهها وفق تعليمات احلكومة 
: و رتعية عامة يرأسها ادلدير العام ، تقوم بتحديد مشاريع القوانني اخلاصة باسم ادلؤسسة و ىي تنقسم اىل

اجلمعية العامة اإلستثنائية - اجلمعية العامة العادية                         -
:  مديرية فرعية ىي12و تنفرع عن ادلديرية العامة 

 مديرية التفتيش العام و التدقيق .1
 مديرية اخلزينة و الشؤون ادلالية .2
 مديرية التمويل الفالحي .3
 مديرية التسويق الفالحي .4
 مديرية تسيري ادلؤسسات العمومية .5
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 مديرية دتويل النشاطات اخلاصة .6
 مديرية دتويل االستثمارات .7
 مديرية الشؤون الدولية  .8
 مديرية التنظيم و االعالم اآليل .9
مديرية الشؤون القانونية . 10
مديرية الوسائل العامة . 11
مديرية التكوين و ادلستخدمني . 12

خدمات بنك الفال حة و التنمية الريفية و أهدافه : المبحث الثاني
تعدى نشاط البنوك التجارية من قبول الودائع و تقدًن القروض اىل االستثمار الذي حيتل أمهية كبرية يف رتيع 

. القطاعات بغرض حتقيق التنمية و إشباع احلاجات حىت يتم بلوغ األىداف ادلسطرة للمؤسسة
خدمات البنك : المطلب األول

مصلحة الزبائن : أوال
  تعترب ىذه ادلصلحة من ادلصاحل اذلامة يف نشاط و حركية البنك، حيث تقوم بتنفيذ النظام الداخلي و تسيري 

قسم الشباك، قسم األوراق : العمليات ادلتعلقة بتحركات السيولة، و تنقسم ىذه ادلصلحة اىل ثالث أقسام ىي
. ادلالية، و قسم الصرف

اإليداع، السحب، الصكوك اخلاصة بدفًت التوفري و اإلدخار :يقوم ىذا القسم بالعمليات التالية: قسم الشباك-1
  :اإليداع-1-1

تتم العملية مبأل الزبون إلستمارة جتزئ نقدي حتتوي على ادلعلومات الالزمة مث يقدمها ألمني الصندوق مع ادلبلغ 
ادلطلوب إيداعو، بعد استالم ادلبلغ و التأكد من صحتو من طرف القابض يقوم أمني الصندوق بوضع ختمو و 
إعطاء االستمارة دلوظف الشباك الذي يقوم بادخال ادلبلغ عن طريق جهاز الكمبيوتر و تسجيل العملية بتوفر 

لكل عملية ايداع رمز معني حسب شكل االيداع  : الرمز: - ادلعلومات التالية
و يدل على اسم و لقب صاحب احلساب : رقم احلساب                  - 
تسجيل ادلبلغ ادلراد ايداعو باألرقام : ادلبلغ                  - 
لكل صك رقم خاص بو لتفادي التالعب و اختالط الصكوك : رقم الصك                  - 
يكون مسجل دائما : رصيد الزبون                  - 
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بعد تسجيل العملية يقوم باعداد وثيقة إشعار اإليداع اليت يسجل فيهاادلبلغ ادلودع و الرصيد اجلديد و رقم العملية 
. و تارخيها الذي يسجل بتاريخ بعد اليوم الذي دتت فيو باعتبار أن ادلبالغ تدخل اىل خزينة الوكالة يف اليوم ادلوايل

:  السحب-1-2
يف ىذه العملية يقدم الزبون دلوظف الشباك الذي يقوم باجراء العملية على جهاز الكمبيوتر دلعرفة ما إذا كان 

:  للزبون رصيد، يف حالة وجود الرصيد يقوم مبراقبة ادلعلومات ادلوجودة يف الصك من حيث
االسم و اللقب، اسم ادلستفيد، مكان و تاريخ الدفع  -
 مطابقة ادلبلغ ادلكتوب باألرقام مع ادلبلغ ادلكتوب باألحرف  -
 مطابقة إمضاء الزبون مع اإلمضاء ادلسجل يف البطاقة اليت مألىا عند فتح احلساب -

بعدىا يقوم بتسجيل العملية بنفس الطريقة ادلتبعة يف عملية اإليداع ما عدا اإلختالف يف رمز العملية، و يقوم 
على الصك و يقدمو ألمني الصندوق الذي يسحب ادلبلغ لصاحبو paiment أي (P)موظف الشباك بوضع ختم 

.  دينار جزائري يراقب رئيس ادلصلحة مث يسدد ادلبلغ2.000.000و إذا كان ادلبلغ يفوق 
:  دفاتر التوفير و اإلحتياط- 1-3

: تسجل حركات السحب و اإليداع بالدفًت على الشكل التايل
اإليداع يكون بنفس طريقة اإليداع بالشباك مع اختالف يكمن يف تسجيل العملية يف الدفًت  -
يقدم صاحب احلساب أو وكيلو يف حالة أن صاحب احلساب قاصر اىل موظف الشباك الذي جيري  -

مراجعة للدفًت و الرصيد مث يقوم حبخز العملية يف لبكمبيوتر و تسجيلها يف الدفًت و يسحب الزبون 
ادلبلغ بصك خاص مث يوضع اخلتمفوق اخلانة ادلناسبة على الدفًت و يكون السحب يف نفس الوكالة 

 . دج أسبوعيا10.000ادلوجود هبا احلساب و ال يسحب أكثر من 
 
 
 :قسم األوراق المالية-2

يعد ىذا القسم مهما حيث يتعدى دوره حدود الوكالة اىل التعامل مع سلتلف الوكاالت األخرى، و تتم عملياتو 
: عندما يفضل الزبون التعامل يالصكوك بدل إحضار السيولة، ويتكفل بالعمليات التالية

اخلصم  -التحصيل    الصكوك ادلصادقة   -التحويل               - 
: التحويل- 2-1
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  التحويل أمر مكتوب من طرف الزبون يف بنك أو وكالة يقضي بتحويل  مبلغ مايل من حسابو حلساب شخص 
آخر يف نفس الوكالة أو يف وكالة أخرى أو بنك آخر، و هبذا يتصرف الزبون يف حسابو دون اللجوء اىل قسم 

" امر التحويل"الشباك و لكن بأمر يوجهو لبنكو عن طريق رسالة موقعة او ملء استمارة تسمى
  :التحصيل- 2-2

  تتم العملية عندما يقوم زبون يف بنك ما بتقدًن صك لزبون يف بدر، فيقوم ىذا األخري بادخال ادلبلغ يف حساب 
، مث يقوم بارسال الصك اىل بنك الزبون ادلانح دلعرفة ما إذا كان (pf1) 34و دينح للمستفيد وصل  367داخلي ىو 

لو رصيد و يكون اإلرسال بواسطة وثيقة إشعار  مصري و وثيقة طلب إشعار مصري، 
 وبعدىا يقوم بنك الزبون ادلانح للصك بسحب ادلبلغ ادلوجود يف الصك من حسابو و إرجاع و ثيقة طلب إشعار 

مصري و عليها وصل الدفع كدليل على وجود ادلبلغ من احلساب الداخلي اىل حساب ادلستفيد، 
. ىذا يف حالة وجود رصيد و يف حالة العكس أو كون الرصيد غري كايف يرجع الصك غري مسدد

     :الصكوك المصادقة- 2-3
ليدفع ألمر ادلستفيد مبلغ معني و - البنك–      الصك أمر مكتوب من طرف الساحب موجو للمسحوب عليو 

: يتوفر على ادلعلومات التالية
تسمية صك بدر   -
 اسم صاحب الصك و عنوانو -
 رقم احلساب -
 تاريخ و مكان الدفع -
 ادلبلغ باألرقام و احلروف -
 إمضاء صاحب احلساب و ادلستفيد -

يوم و يتم جتميد 20 سنوات و 03و الصك ادلصادق عليو يتضمن وجود رصيد يف حساب صاحبو دلدة قانونية 
. ادلبلغ طيلة ىذه ادلدة يف حالة عدم تقدم ادلستفيد

  :الخصم- 2-4
    يعتمد أساسا على الثقةادلوجودة بني البنك و زبونو حيث يقدم لو مبلغ غري موجود يف حسابو و تسمى ىذه 

العملية بالدفع القبلي، و منح ىذا العرض يكون لزبائن معروفني لدى البنك سواء متحصلون على قروض أو 
. لديهم رقم أعمال كبري يف البنك



                    بنك الفالحة و التنمية الريفية                                  الفصل الثالث

 

59 
 

 :قسم الصرف-3
    يقوم القسم بالعمليات ادلتعلقة بالعمالت األجنبية بواسطة ما يعرف بالصرف، و الصرف ىو استبدال عملة 

وطنية بعملة اجنبية وفق سعر شراء حيدد من قبل بنك اجلزائر و ىو حيدد سعر الوحدة الوطنية من النقود بالوحدة 
األجنبية و تشمل ىذه العملية ادلتقاعدين الذين يتقاضون منح من اخلارج و ادلسافرين، و هبذا فإن القسم يقوم 

 .بكل العمليات من إيداع و سحب و حتويل
مصلحة اإلستغالل : ثانيا 

   حتتل ىذه ادلصلحة مكانة خاصة ضمن اذليكل التنظيمي للوكالة ، ذلك أهنا تقوم بأعمال ُوجد البنك ألجلها 
قسم اإليداعات -قسم الشؤون القانونية و النزاعات  -قسم القروض  : - و حتتوي علىة ثالثة أقسام

يعترب من اىم اقسام ادلصلحة من خالل منحو للقروض اليت تعترب أصلع وسيلة تساىم هبل : قسم القروض-1
: الوكالة يف التتمية اإلقتصادية، و يوجد نوعني من ىذه القروض

: قروض عن طريق الصندوق- 1-1
   ىي القروض اليت يقدمها البنك للزبائن على أساس تعامل نقدي بالسندات التجارية و تنقسم اىل قروض 

. استغالل و قروض استثمار
:  قروض عن طريق اإلمضاء- 1-2

  ىي قروض دتنح عن طريق تعهد البنك بتمويل الزبون ادلدين يف حالة إفالسو و عدم رد ما عليو من ديون 
. الكفالة ادلصرفية، الضمان اإلحتياطي، اإلعتماد بالقبول: جلهات أخرى ، وىي أشكال 

يعترب أول إسم دير عليو الزبون عند تعاملو مع الوكالة، وجد القسم بغية : قسم الشؤون القانونية و النزاعات- 2
:   إجراء كل العمليات اخلاصة بالوكالة يف إطار حيًتم القوانني و التنظيمات ، ويتشكل القسم من فرعني

فرع النزاعات  - فرع فتح و غلق احلسابات                            - 
: فرع فتح و غلق الحسابات- 2-1
تضع الوكالة حتت تصرف الزبائن عدة أنواع من احلسابات منها حساب الصكوك و احلساب  : فتح الحساب* 

. اجلاري و حساب خاص بدفًت اإلدخار
قيام صاحب احلساب بسحب كل الرصيد : - يتم يف إحدى احلاالت التالية: غلق الحساب*

تلقي طلب من صاحب احلساب بغلق حسابو                                              - 
إفالس الزبون                                             - 
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عدم إجراء عملية على احلساب دلدة حيددىا البنك                                             - 
وفاة صاحب احلساب                                              - 

توجد ثالث حاالت : فرع النزاعات- 2-2
 جترى ىذه العملية يف حالة ضياع دفًت الصكوك أو صك صاحب احلساب أو :المعارضة على الصكوك- 

: تعرضو للسرقة ، حيث عليو القيام جبملة من اإلجراءات ىي
تقدًن معارضة كتابية يشعر البنك فيها بتعرض صكوكو للضياع أو السرقة و تتضمن ادلعارضة رقم احلساب    * 

تاريخ الضياع أو السرقة حالة الصك الضائع موقع أو على بياض أو مكتوب،  
: أما فيما يتعلق بالوكالة فبمجرد وصل ادلعارضة تقوم مبايلي

غلق حساب الزبون و منع إجراء كل العمليات عليو ما عدا الدفع ،   *
. إعالم كافة الوكاالت و ادلصاحل دلنع تسديد ىذه الصكوك حىت بعد مطابقة اإلمضاء  *
 يف حالة وفاة الزبون أول إجراء يتخذه البنك جتميد حساب ىذا الزبون و منع العمليات ادلصرفية :التركات- 

: عليو بإستثناء الصكوك اليت وقعت من طرفو، يتم استدعاء الورثة و إحضار الوثائق التالية
شهادة الوفاة، شهادة الفريضة، شهادة عائلية ، شهادة عدم اإلخضاع للضرائب، شهادة عدم تعدد الزوجات،  

. ويقوم البنك بتقسيم األموال حسب األجزاء ادلنصوص عليها يف الفريضة
يتم اللجوء اىل ىذه العملية عندما يرفض زبون رد القرض بعد انتهاء األجل و يقوم بفتح : اإلخطار بالتوقيف-

حساب آخر يف بنك آخر، عندىا يقوم البنك الذي منحو القرض بعملية اإلخطار بالتوقيف أي توقيف حساب 
الزبون يف البنوك األخرى و يتم عرض القضية اىل القضاء ان ادعى األمر ، توجد طريقة أخرى ذلذا اإلخطار 

بالتوقيف حيث يتلقى البنك اإلخطار بالتوقيف من طرف قابض الضرائب أو اجلمارك عندما يكون الزبون مدين 
من " رفع اليد"ذلما مببلغ معني و ىنا يقوم البنك بتجميد حساب الزبون اىل أن حيصل ىذا األخري على وثيقة 

. اجلهة اليت قامت باإلخطار لرفع التجميد على احلساب
:  قسم اإليداعات- 3

:   تتمثل وظيفة القسم يف استقبال إيداعات الزبائن و صلد نوعني من اإليداعات مها
ىي سندات دينحها البنك للزبون عند إيداع مبلغ معني بغية ادخاره دلدة معينة و : أذونات الصندوق- 3-1

احلصول على فوائد وديكن تسديد ىذه السندات عند الطلب أو األجل او تاريخ اإلستحقاق و ادلبلغ األدىن 
. دج من ادلبلغ ادلدخر و ديكن أن يكون بالعملة الصعبة10000للحصول عليو ىو 
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وىي تعهد الزبون بوضع مبلغ من ادلال حتت تصرف البنك دلدة زلددة مقابل احلصول : اإليداعات ألجل- 3-2
على فوائد ويوضع ادلبلغ يف حساب خاص، ويتحول ادلبلغ من ىذا احلساب اىل حساب الزبون العادي كل عام و 

. دج و ديكن أن يكون بالعملة الصعبة10000ادلبلغ ادلودع ىو 
و يتكفل القسم أيضا مبا يعرف باألسهم و السندات، 

األسهم يقصد هبا النسبة ادلئوية أو اجلزء الذي ديلكو الشخص يف رأس مال الشركة، على مستوى بنك الفالحة -
و تساعد يف رفع "صيدال، رياض سطيف، و األوراس"و التنمية الريفية ىناك أسهم ثالث شركات كربى ىي 

. رأمسال الشركة
دتنحها الشركة للمستفيدين هبا بنسبة ربح و دلدة معينة مقابل تسليفهم للشركة مبالغ بفوائد و : السندات- 

". سوناطراك"الشركة اليت تبيع سندات على مستوى بنك بدر ىي 
مصلحة اإلدارة : ثالثا

قسمك الشؤون العامة و قسم :   يلعب ىذا اجلهاز دور التنسيق بني ادلصاحل األخرى و ينقسم اىل قسمني 
. احملاسبة و ادلراقبة

يعد ىذا القسم كمكمل و مساعد لدور ادلوظفني و خاصة ادلدير، وديكن  (األمانة) :قسم الشؤون العامة- 1
 حتضري و تنظيم لقاءات ادلدير و اجتماعاتو مع الزبائن:- تلخيص دور القسم يف النقاط التالية

 استقبال ادلكادلات اذلاتفية  -  
 "رفع اليد"كتابة سلتلف الوثائق اليت حتتاجها ادلصاحل مثل وثيقة -  
 ارسال الرسائل للوكاالت األخرى -  

 
يقوم باحملاسبة من جهة و بادلراقبة من جهة أخرى ،   : قسم المحاسبة و المراقبة- 2

السهر على تطبيق نظام احملاسبة البنكي :                - و تتمثل احملاسبة يف
إعداد الوثائق احملاسبية مثل ادليزانية الشهرية و اليومية احملاسبية                                      - 

متابعة احلسابات اخلاصة بادلستفيدين  :               - أما ادلراقبة فتتمثل يف
مراجعة ربح الصرف                                      - 
 .مراقبة مطابقة كل احلسابات لقانون الوكالة                                     - 
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 أهداف البنك: المطلب الثاني 
:  يصبو البنك اىل حتقيق األىداف التالية  

إعادة تنظيم جهاز اإلنتاج الفالحي بتطوير و تعميم استعمال اإلعالم اآليل و جتديد الثروة و عصرنتها  -
 إشراك الزراعة و تنمية حصتها يف رلال اإلنتاج الوطين -
 توسيع األراضي الفالحية و حتسني اخلدمات  -
اإلقًتاب من الزبائن عن طريق فتح وكاالت جديدة يف ادلدن الغنية بادلوارد و كذا تكوين ادلوظفني و  -

 تقوًن سلوكهم
رفع ادلوارد بأفضل التكاليف : - غري أنو ال ديكن ذلذه األىداف أن تتحقق ما مل يعمل البنك على 
التسيري الدقيق للخزينة                                                                  - 

 .تكوين و حتفيز ىيئة ادلوظفني                                                        - 
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معايير منح اإلئتمان و األخطار المترتبة عن ذلك : المبحث الثالث
  من ادلالحظات اجلديرة بإعادة تأكيدىا ىو أن عملية حتليل ادلعلومات و البيانات عن حالة العميل احملتمل 

سوف ختلق القدرة لدى إدارة اإلئتمان يف نضج القرار من حيث قدرهتا يف معرفة العميل و احتياجاتو و كذلك 
. قدرهتا يف أن تضع حتديدا دلقدار ادلخاطر اليت ديكن ان تتعرض ذلا

معايير منح اإلئتمان : المطلب األول
:  تتمثل رلموعة معايري منح اإلئتمان فيمايلي

تعين أىلية الشخص على اإلقًتاض و مقدار التدفق النقدي ادلتوقع : القدرة على االستدانة و السداد -
للعميل و عليو حصول التسديد يف ادلوعد ادلتفق عليو، ومن األمور اليت يعري ذلا البنك اىتماما خاصا 

. ىو حتديد نوع مصادر التسديد اليت يلجأ إليها العميل عندما يستعد لتسديد القرض
تعد شخصية العميل الركيزة األساسية األوىل يف القرار اإلئتماين و ادلقصود هبا : شخصية العميل -

األمانة، الثقة، السلوكيات و الوفاء بالتزاماتو جتاه البنك حيث تشري ىذه احملددات اىل حجم شعور 
 .العميل بادلسؤولية

يقصد بالضمان مقدار ما ديلكو العميل من موجودات منقولة و غري منقولة و اليت يرىنها : الضمان -
: لتوثيق اإلئتمان ادلصريف و يراعى يف حتديد الضمان مايلي

   عدم تقلب قيمة الضمان بشكل كبري خالل فًتة اإلئتمان  
  تكون درجة الرىن من الدرجة األوىل لصاحل البنك حبيث ديكن استخدام ىذه الضمانات يف سداد

قيمة االئتمان عند عجز العميل عن السداد و بذلك تضمن إدارة اإلئتمان األسبقية األوىل يف حتصيل 
 .قروضها

 تكون ملكية العميل للضمانات ملكية كاملة و ليست زلل نزاع 
  كفاية الضمانات ادلقدمة لتغطية قيمة اإلئتمان و الفوائد و العموالت األخرى قدر ادلستطاع. 

من خالل الًتكيز على ىذا ادلعيار تتوصل إدارة اإلئتمان اىل إمكانية اإلستمرار : الغرض من اإلئتمان  -
يف دراسة ادللف أو التوقف عند ىذا القدر من التحقيق و الغرض من اإلئتمان حيدد احتياجات العميل 

اليت ديكن تلبيتها و يف حالة تعارض ىذه اإلحتياجات مع سياسة البنك و صالحيات إدارة اإلئتمان 
. يتم رفض ىذا ادللف
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تنظر إدارة اإلئتمان اىل ادلناخ العام كمعيار يف منح اإلئتمان على أنو ديثل الظروف : ادلناخ العام -
 .اإلقتصادية احمليطة بالعميل 

المخاطر المترتبة عن منح اإلئتمان : المطلب الثاني
    تنتج ادلخاطر اإلئتمانية عن أي خلل يف العملية اإلئتمانية بعد إصلاز عقدىا سواء كان يف ادلبلغ أو يف توقيت 
السداد، أي أن ادلخاطرة اإلئتمانية ال تتعلق بعملية تقدًن القرض فحسب بل تستمر حىت انتهاء عملية حتصيل 

. كامل ادلبلغ ادلتفق عليو
   ىناك وجهات نظر كثرية يف تفسري ادلخاطر اإلئتمانية و حتديد مصدرىا، فقد ترجع اىل العميل ذاتو أو اىل 

نشاطو أو بسبب العملية اليت منح من أجلها اإلئتمان أو نتيجة الظروف العامة اليت حتيط بالعميل و البنك وقد 
: تعود اىل الغري، و ديكن حتديد ىذه ادلخاطر وفقا دلصدرىا فيما يلي

 تنشأ ىذه ادلخاطر بسبب و مدى مالءة العميل ادلالية كعدم قدرتو على : سلاطر متعلقة بالعميل
 .السداد

 إذ ترتبط ىذه ادلخاطر بطبيعة النشاط الذي يعمل فيو : سلاطر مرتبطة بالقطاع الذي ينتمي اليو العميل
 .العميل و تكون نتيجة الظروف التشغيلية و اإلنتاجية و التنافسية لوحدات ىذا القطاع

  ترتبط بالظروف اإلقتصادية و السياسية و اإلجتماعية: ادلخاطر ادلرتبطة بالظروف العامة. 
 ترتبط مبدى قدرة اإلئتمان يف البنك من متابعة اإلئتمان ادلقدم للعميل : ادلخاطر ادلرتبطة بأخطاء البنك

 .و متابعة العميل و التحقق من قيامو بادلتطلبات ادلفوض فيها 
 يتمثل يف التغريات ادلفاجئة اليت تطرء على عوامل اإلنتاج كنقص ادلواد األولية ، تقلب : اخلطر التجاري

 .األسعار، وجود مبيعات شلاثلة بأسعار رخيصة 
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 :خالصة
من خالل ما سبق نستنتج أن النشاطات البنكية مل تعد أمرا زلصورا يف نطاق ضيق يتكون من رلموعة   

ادلتعاملني ، ولكنها أصبحت عمليات يومية هتم قطاعا واسعا من األفراد و ادلؤسسات و تتزايد أمهيتها يوم بعد يوم 
بسبب ما يشهده اإلقتصاد من حتوالت عميقة، كما نالحظ بوضوح الدور الذي تقوم بو البنوك التجارية يف تنمية 

اإلقتصاد عن طريق منحها للتسهيالت اإلئتمانية، وخلق قيمة مضافة لإلقتصاد، ولكنو يالحظ يف الواقع غياب 
الشفافية يف منح القروض نتيجة الضغط الذي تعاين منو البنوك بسبب تراجع و كثرة ملفات طلب القروض 

. وحتديد مدة دراستها



الخاتمة العامة 
   بالرغم من اإلصالحات اليت مين هبا القطاع ادلصريف إال أن أداءه ال يزال دون ادلستوى ادلطلوب ال سيما يف ظل 
التحوالت العادلية ادلتسارعة، فادلشكلة احلقيقية اليت تعانيها ادلنظومة ادلصرفية ليست مشكلة قوانني بالدرجة األوىل، 
بل تكمن ادلشكلة يف إعادة النظر يف النظام كلو و ضبط معايري دقيقة لقياس فعاليتو، فال بد من إحداث القطيعة 
مع النمط السابق و السعي لبلوغ مستوى األداء الفعال و ترشيد طرق التسيري ، وىذا يتوقف بالدرجة األوىل على 

عاملني أساسيني، األول يتمثل يف قدرة النظام على تعبئة ادلوارد ادلالية و الثاين يتمثل يف ترشيد استخدام ىذه 
. ادلوارد

   و نظرا لوجود البنك يف بيئة متقلبة زاد درجة الغموض و عدم التأكد اليت جعلت التخطيط للمستقبل من 
األمور العسرة ماال جعل البنك يواجو عدة خماطر ، و ىذا ما يهدد استقرارىا و يؤثر سلبا على استمراريتها، 

فادلخاطر اليت يفرضها احمليط أصبحت تلح على أي بنك ضرورة غدارهتا و تسيريىا وفق منهجية سليمة قائمة على 
. أسس علمية واضحة

   إن معرفة ادلخاطر و تقوميها و إدارهتا ىي من العوامل الرئيسية يف جناح البنك و حتقيق أىدافو،و ىذا ما اقتضى 
ضرورة تطوير إدارة ختتص بادلخاطر و اذلدف منها مراقبة األخطار و متابعتها هبدف الكشف ادلبكر عن أية 

. إحنرافات و جتاوزات و ختفيض اخلسائر اليت قد تتعرض ذلا اىل أدىن حد ممكن
    و من جهة أخرى جند أنو يف الوقت الذي سهرت فيو اجلزائر على احرتام قواعد احليطة ادلصرفية كأساس 

لضمان السالمة ادلصرفية ، نرى مجود حركية البنوك و نقص ادلعلومات ادلالية و عدم دقتها، و انعدام الشفافية و 
انتشار البريوقراطية، كل ذلك يدفع بنا للتساؤل حول إمكانية ارساء قاعدة متينة إلدماج مسار تطور ادلنظومة 

ادلصرفية اجلزائرية ضمن حركية التطورات العادلية ال سيما فيما خيص طرق القياس و إدارة ادلخاطر،عملية الرقابة و 
. تنظيم السوق و تعزيز اإلتصال فيما بني البنوك

لقد تبني من خالل ىذا البحث أن اتفاقيات بازل سواء منها األوىل و التعديالت اليت أدخلت عليها أو الثانية 
تعترب من أىم التطورات العادلية اليت مست القطاع ادلصريف يف السنوات األخرية و يف معظم دول العامل، ذلك ألن 
ىذه التطورات جاءت دلواجهة حتديات خطرية يواجهها ىذا القطاع، مثل إفالس العديد من البنوك سنويا و تزايد 

مشكلة الديون ادلشكوك يف حتصيلها يف بنوك أخرى، إضافة اىل ادلنافسة غري العادلة فيما بينها مما يعرض أموال 
. ادلودعني دلخاطر كربى

  و قد تبني لنا أيضا أن اجلزائر مل تساير ىذه التطورات العادلية بالشكل ادلناسب كما فعلت الكثري من بلدان 
العامل، و مل تسع اىل تطبيق معايري جلنة بازل على نظامها ادلصريف إما بعدم إحرتامها لآلجال احملددة عادليا أو بعدم 

وجود نصوص قانونية خاصة منها تلك ادلوضحة لكيفيات التطبيق، و ىذا بالرغم من أمهية ىذه ادلعايري على 
ادلستوى الدويل، و سعي اجلزائر اىل فتح اقتصادىا علىالعامل اخلارجي، و ىو األمر الذي سوف تكون لو آثاره 

. السلبية على البنوك اجلزائرية إذا مل يستدرك من قبل ادلسؤولني قبل فوات األوان



: التوصيات
   مما سبق يتضح أنو من احلاجة اليوم أن تتخذ السلطات العمومية رلموعة من اإلجراءات و اإلسراع يف جتسيدىا 

: ميدانيا بغية الرفع من أداء البنوك
جيب إعادة اإلعتبار لدور البنوك و عالقتها مع الدولة و ذلك يف حدود ما للدولة من حقوق و ما عليها  -

. من واجبات
 .تبين نظام فعال للرقابة على عمل و نشاط البنوك التجارية -
 .اإلىتمام بتنمية ادلوارد البشؤية و تكوين إطارات بنكية حسب ادلقاييس الدولية -
 .التزام البنوك بإنشاء إدارة ادلخاطر كجزء من إدارة البنك -
. تدعيم عملية اإلفصاح و الشفافية بالبنوك التجارية -
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