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المقدمة العامة

1

:المقدمة العامة

حقوق املودعني ،و لتحقيق االستقرار يف النظام املصريف ، و كذا حلفاظ املؤسسات املالية على أصوهلا تبعا لتزايد 
.حجمها

بوضع معايري و مبادئ لتوحيد العمل بني البنوك ،وللتقليل من انعكاسات قامتلجنة و نشري إىل أن ال
حيث أن البنوك مطالبة بتطبيق هذه املعايري  .تضمن درجة كافية من الرقابة البنكيةلعليها ، و املخاطر و التغلب 

لى معيار موحد ينص ع1988كان أول اتفاق للجنة بازل سنة . 
و نظرا الرتفاع و تنوع املخاطر ظهرت العديد من . ، اليت مت إدخال عليها تعديالت%8لكفاية رأس املال بنسبة 

تتضمن ثالثة أنواع من ، مما دفع بلجنة بازل إلصدار اتفاقية ثانية يف االتفاق األول نقاط و الضعف و السلبيات 
ومع تطور االقتصاد العاملي نتج عن .و املخاطر السوقية و املخاطر التشغيليةاملخاطر املتمثلة يف خماطر االئتمان 
اتفاق ثالث يتضمن نظرة موسعة للمخاطر أال وهي األمر الذي نتج عنه . هذه االتفاقية نقاط ضعف كذلك

.خماطر السيولةإضافة 

ا نتج عنه من فقدان مبالغ مم،صريفعرفت اجلزائر يف السنوات املاضية األخرية العديد من املشاكل يف النظام امل
ودعة اليت هي رأمسال مما أثر على نقص األموال امل،طائلة ، وحالة الرعب اليت مست املواطنني و العمالء

.االستثمارات

أقدمت اجلزائر على تطبيق ،يف االقتصاد العامليندماج و كخطوة تصحيحية و قصد مواكبة التطورات و اال
و كذا االعرتاف باألمهية البالغة للرقابة الداخلية من خالل الدور . معايري الرقابة الداخلية يف ظل اتفاقيات بازل

.الذي تلعبه لتحقيق السالمة املصرفية و نزاهة و مصداقية املعلومات املالية

:اإلشكالية

:ية ملعاجلتها من خالل ما سبق ذكره نطرح االشكالية التال

؟ ما مدى تطبيق البنوك اجلزائرية التفاقيات بازل املتعلقة بتعزيز الرقابة الداخلية



المقدمة العامة
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: التساؤالت الفرعية 

مبادئها ؟أهم كيف ظهرت جلنة بازل و ما هي -

؟داخليةفيما تتمثل توصيات جلنة بازل حول الرقابة ال-

ما مدى تطبيق البنوك اجلزائرية التفاقية بازل ؟-

:الفرضيات 

.ظهرت جلنة بازل بعد تزايد األزمات* 

.تعترب ضرورة حتمية جلميع البنوكأصدرت جلنة بازل جمموعة من التوصيات * 

العامل سايرت التطورات االقتصادية و ذلك بإصدار جمموعة من التعليمات و اجلزائر كغريها من الدول * 
.األنظمة تلزم البنوك بتطبيق اتفاقيات جلنة بازل

دوافع اختيار الموضوع

:من أهم أسباب اختيار املوضوع ما يليب 

.يندرج موضوع الرقابة الداخلية ضمن جمال التخصص ، و الرغبة يف اكتساب املعارف يف هذ- 1

.توضيح أهم ما جاءت به جلنة بازل حول كفاية رأس املال- 2

.قلة الدراسات اليت تناولت مدى احرتام البنوك اجلزائرية لتوصيات بازل- 3

أهمية البحث 

تكمن أمهية البحث يف معرفة هل أن البنوك اجلزائرية اتبعت معايري و مبادئ جلنة بازل ، و وصوهلا إىل درجة 
،و يعترب أداة فعالة و يكتسي أمهية بالغة يف إدارة املخاطر البحث موضوع من الت

.هامة للتخفيض من اخلسائر اليت ميكن أن تتحملها البنوك
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:أهداف البحث 

:يسعى هذا البحث لتحقيق األهداف التالية 

املبادئ و املعايري اليت وضعتها لتحديد جلنة بازل و أهم بغية إثراء رصيدي العلمي حول موضوع - 1
.املخاطر املصرفية

دراسة خمتلف ما جاءت به اتفاقيات بازل فيما خيص معيار كفاية رأس املال يف البنوك ،و حتديد أوجه - 2
.التشابه و االختالف بني االتفاقيات

.إمكانية توضيح قيمة الرقابة الداخلية يف حتقيق األداء اجليد للبنوك- 3

:المستخدم المنهج 

نتمكن من معاجلة و دراسة اإلشكالية و التأكد من صحة الفرضيات ، اعتمدنا على املنهج الوصفي يف حىت
التطرق إىل مفاهيم عامة من أجل ، و كذا 3و 2و 1توضيح االطار النظري للجنة بازل و كل من اتفاقية بازل 

الدراسة يفعتمدنا على املنهج التحليلي و ا.الرقابة املصرفيةو إىل توصيات جلنة بازل حول حول الرقابة الداخلية 
.لنسب االئتمان يف البنوك اجلزائريةاالتطبيقية  لتحليل 

خطة البحث 

:

مت تقسيمها لإلملام بأهم حيث يتضمن ثالثة مباحثمت ختصيص الفصل األول لدراسة اتفاقيات جلنة بازل ،
.جوانبه ، و توضيح الركائز األساسية ملختلف اتفاقيات بازل

أما الفصل الثاين مت ختصيصه لدراسة الرقابة الداخلية وفق توصيات جلنة بازل ، حيث تضمن ثالثة مباحث 
الضعف و مواطن األخطاء ، و كذا توصيات تلخص مفاهيم حول الرقابة الداخلية و أساليبها يف اكتشاف نقاط

. جلنة بازل فيما خيص الرقابة الداخلية

ث يتضمن أما الفصل الثالث مت ختصيصه لدراسة ما مدى تطبيق البنوك اجلزائرية التفاقيات جلنة بازل ، حي
سب االئتمان  تلخص واقع تطبيق البنوك اجلزائرية هلذه االتفاقيات ، و حتليل خمتلف نبدوره ثالثة مباحث 
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:صعوبات البحث 

، ال خيلو اجناز أي حبث من مواجهة صعوبات أو مصادفة عقبات ،و ال خيتلف األمر بالنسبة هلذا البحث 
:نذكر أمهها 

.نقص املراجع اليت تتناول موضوع الدراسة بشكل خاص و اتفاقيات جلنة بازل بشكل عام- 1
.حمل الرتبصصعوبة احلصول على املعلومات و البيانات من البنك - 2



الفصل األول
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:تمهيد

اختاذ التدابري و االجراءات و ذلك ب، ظهرت جلنة بازل من أجل تطوير الرقابة يف البنوك و للحد من
حبيث تتمثل هذه التدابري و .من أجل التخفيف من اخلسائر احملتملة أو جتنبهاو ، املالئمة إلدارة و ضبط املخاطر 
.اليت تعرف باتفاقيات بازلاالجراءات يف املعايري االحرتازية ،

وضع احلد االدىن لكفاية يت تنص على لا) 1988سنة (1اتفاقية بازل سنتطرق يف هذا الفصل إىل مضمون 
اليت 2اتفاقية بازل مضمون و كذا، اليت مت تعديلها بسبب تعظيم املخاطر ، رأس املال ملواجهة املخاطر االئتمانية

. 2004زيادة شفافية السوق يف سنة وتناسب بني رأس املال و األصول حتقيق الى لتنص ع

ىل تبين املعايري الرقابية اجلديدة بلجنة بازل إدفع األمر الذي،أصيب العامل بأزمة مالية 2007يف منتصف سنة 
.. 3يف اطار اتفاقية بازل 
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ماهية لجنة بازل: المبحث األول 

سنتعرف يف . تسعى جلنة بازل إىل تطوير و حتسني أداء املؤسسات املالية من خالل تطبيق مبادئها و معايريها
.هذه اللجنة و أهم املبادئ اليت نصت عليهاهذا املبحث على

تعريف لجنة بازل: المطلب األول 

الديون اخلارجية للدول النامية و ارتفاع حجم و نسبة الديون املشكوك لقد تأسست جلنة بازل بعد تزايد أزمة 
و كذلك تزايد حدة ،

ل هذه ك.سبب نقص رؤوس أموال هذه األخريةاملنافسة بني البنوك األمريكية و االوروبية و البنوك اليابانية ب
يف جمموعة الدول الصناعية العشرة ) حملافظي البنوك املركزية ( املخاطر و املشاكل أوحت للسلطات اإلشرافية 

م حتت إشراف بنك التسويات الدولية مبدينة بازل السويسرية 1974بتشكيل جلنة لإلشراف و الرقابة املصرفية سنة 
1.ات و هلذا أطلق عليها تسمية جلنة بازل و تعرف التوصي

بلجيكا ،كندا ، فرنسا ، أملانيا ، اليابان ، هولندا ، السويد ، اململكة املتحدة :جمموعة الدول الصناعية العشرة 
).و اليت أضيف فيما بعد كل من سويسرا و اسبانيا و لوكسمبورغ .(و الواليات املتحدة االمريكية

:نستخلص األسباب اليت ادت إىل ظهور جلنة بازلهومن ما سبق ذكر 
.تفاقم أزمة املديونية اخلارجية للدول النامية-
.تزايد حجم الديون املشكوك يف حتصيلها -
. زيادة املنافسة القوية بني البنوك اليابانية و االمريكية و األوروبية بسبب نقص األموال تلك البنوك-

 :"
2."وضع معيار موحد لرأس املال بني كافة البنوك

و جتدر اإلشارة إىل أن هذه اللجنة هي جلنة استشارية فنية ال تستند إىل أية اتفاقية دولية ، و إمنا أنشأت 
سنويا و يساعدها عدد دول الصناعية ، و جتتمع هذه اللجنة أربع مرات مبقتضى قرار من حمافظي البنوك املركزية لل

و لذلك فإن قرارات و توصيات هذه اللجنة . من فرق العمل من الفنيني لدراسة خمتلف جوانب الرقابة على البنوك

.125،ص2003،،الدار اجلامعية ، مصرطارق عبد العال محاد ، - 1
.80،ص 2000،الدار اجلامعية،مصر،العوملة و اقتصاديات البنوكعبد املطلب عبد احلميد، - 2
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ضمن توصيات و تت. 
و اجياد اآلليات ملواجهة املخاطر اليت . و قرارات هذه اللجنة وضع املبادئ و املعايري املناسبة للرقابة على البنوك

إدراكا منها بأمهية و خطورة القطاع املصريف ، و إميانا منها أيضا بسالمة القطاع املصريف إمنا يتوقف يتعرض هلا ، 
1.على حسن مواجهة املخاطر

، دروس موجهة لطلبة ماسرت، كلية علوم اقتصادية و التجارية و علوم التسيري ، جامعة البويرة، العمليات املصرفية و إدارة املخاطرشعبان فرج، - 1
.95-94ص -ص ،21:56،الساعة 31/03/2015،تاريخ التصفح univ-bouira.dz:املوقع االكرتوين ،2014
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لجنة بازللأهداف األساسية : المطلب الثاني

: تتمثل األهداف الرئيسية للجنة بازل فيما يلي

.وضع حد أدىن لكفاية رأس املال-
.يف الرقابة الوطنية على رأس املالقاتالفرو إزالة مصدر مهم للمنافسة غري العادلة بني املصاريف نتيجة -
.املعلومات املتعلقة بأساليب الرقابةتسهيل عملية تبادل -
.حتقيق عدالة تنافسية بني البنوك-
.حتقيق االستقرار يف النظام املصريف العاملي من خالل التقليل من حجم املديونية-
-

.الكبرية
1.إخل...ليل من خماطر االئتمان مثل خماطر سعر الفائدة و سعر الصرفالتق-

:مما سبق ذكره يتبني بأن جلنة بازل ركزت من خالل تقريرها على 

و خاصة بعد توسع البنوك الدولية و خاصة استقرار النظام املصريف العاملي ،املسامهة يف احلفاظ على -
، و اليت )أمريكة الالتينية ، افريقيا ، آسيا ( األمريكية منها يف منح القروض اخلارجية للدول النامية 

.
بالتايل إزالة الفروق يف املتطلبات الرقابية الوطنية بشأن وضع البنوك الدولية يف أوضاع تنافسية متكافئة ، و -

.رأمسال املصريف ، حيث متثل تلك الفروق مصدر رئيسي للمنافسة غري العادلة بني البنوك 
حتسني األساليب التقنية للرقابة على أعمال البنوك ،  وتسهيل عملية تداول املعلومات حول تلك -

األساليب بني السلطات النقدية ا
2.الدولية و حتررها من القيود

يوم التصفح www.elbassair.net:، موقع االلكرتوينمقررات جلنة بازل و النظم االحرتازية يف اجلزائردريش رشيد ، حبري سفيان ، - 1
.2، ص16:41،الساعة 30/09/2014

،،أطروحة دكتوراهمدى تطبيقها من طرف البنوك اجلزائريةيف ظل تطبيق معايري جلنة بازل و للبنوكتطورات القواعد االحرتازية أيت عكاش مسري،- 2
.08، ص 2013كلية علوم اقتصادية و التجارية و علوم التسيري،جامعة اجلزائر،
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مبادئ لجنة بازل الدولية:المطلب الثالث

على البنوك هو إجياد قواعد اسرتشادية لتقييم مدى متانة و أداء النظام الرقايب،ة الدول العشرةالرقابية يف جمموع
و استعملت كأسس لتقييم النظام الرقايب يف الدول 1997صدرت هذه املبادئ يف سبتمرب و . لدى خمتلف الدول

"برنامج تقييم القطاع املايل"ما يعرف ب  (F,S,A,P)، و قد وضعت هذه املبادئ كأطر عامة ميكن تطبيقها على
أنظمة رقابية خمتلفة، و تفرض توفر جمموعة من الشروط القانونية اليت تعمل على منح السلطة الرقابية حق فرض 

:1كما يليحماور أساسية7مبدأ مقسمة على 25و تتكون من الالزمةالتعليمات و األنظمة 

سبقة لرقابة بنكية فعالةالشروط الم: الفرع األول

:و هذا احملور يتكون من مبدأ واحد يتضمن النقاط التالية

و أن تتوفر على ،البنكيةئةجيب أن تكون هناك أهداف واضحة و حمددة لكل هيئة تشارك يف مراقبة اهلي-
.و املوارد الالزمة لذلك االستقاللية التشغيلية

و الذي يعمل على منح الرتاخيص بإنشاء املؤسسات املصرفية و مراقبتها بشكل ،وجود إطار قانوين خاص-
.ا من اجلانب القانوين و األمان و االستقرارمنتظم ، و حتديد املعايري اليت يتوجب على البنوك التقيد 

.توفر نظام قانوين حيمي السلطات الرقابية -
.باإلضافة إىل ذلك محاية سرية املعلومات،املصرفيةتبادل املعلومات بني هيئات الرقابة و املؤسسات -

االعتماد و الملكية: الفرع الثاني
:هذا احملور يتكون من أربعة مبادئ و هيو
و ختضع لنظام الرقابة ،*دعتماا للمؤسسات البنكية اليت حصلت على اإلجيب حتديد األنشطة املسموح -

.و جيب عدم منح صفة بنك إال للمؤسسات اليت متارس فعال العمل املصريف 

مرجع سابق ،    ،من طرف البنوك اجلزائريةتطورات القواعد االحرتازية للبنوك يف ظل تطبيق معايري جلنة بازل و مدى تطبيقها أيت عكاش مسري،- 1
.31ص 
مبنح و هو الرخصة املمنوحة لكل مؤسسة قرض حىت تستطيع ممارسة نشاطها، و يعترب جملس النقد و القرض لبنك اجلزائر هو املكلف: االعتماد-* 

.داالعتما
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من حق السلطات اليت متنح االعتماد للعمل املصريف أن توافق أو ترفض أي طلبات لتأسيس البنوك إذا كانت -
إدارة وجود هيكل حمدد مللكية والرتاخيصو يتمثل احلد األدىن املطلوب توفره ملنح الالزمةال تتوافر على الشروط 

كذلك رأمسالهذا فضال عن الوضع املايل املقرتح مبا فيه قاعدة ،نظم الرقابة الداخلية،و خطة العمل والبنك
نيب شريك يف البنك املزعم جيب احلصول على موافقة اجلهات اإلشرافية يف البلد األم يف حالة وجود بنك أج

.إقامته
.لكافية للمراقبني املصرفيني ملراجعة و رفض أي مقرتحات لنقل ملكية البنكجيب توافر السلطة ا-
، جيب أن متنح للمراقبني املصرفيني السلطة يف وضع معايري ملراجعة احليازات و االستثمارات لدى البنوك-

.ا ال تعرض البنك ملخاطر أو تعوق الرقابة الفعالةو التأكد من أ

االحترازيةمة و حتمية الرقابة األنظ: الفرع الثالث
:مبادئ و هي10هذا احملور يتكون من 

و تعمل على ،جيب أن تقوم هيئات الرقابة املصرفية بتحديد متطلبات احلد األدىن من رأمسال لكل البنوك-
حمدد علما بأنه جيب أن ال تقل هذه املتطلبات عن ما هو ،حتديد مكوناته و مدى قدرته على جتاوز اخلسائر

.طبقا التفاقية بازل
، و هذا ، باإلضافة إىل التسيري املستمر للمحفظةتطبيق إجراءات البنوك يف جمال منح القروض و االستثمار-

.يعترب عنصرا أساسي لكل نظام احرتازي
م جيب على هيئات الرقابة أن تتأكد من أن البنوك تتبع سياسات واضحة و تقوم بتطبيق إجراءات فعالة لتقيي-

لقروض اليت 
.متنحها

و الذي يسمح هلا ،جيب على هيئات الرقابة أن تتأكد من أن البنوك تتوفر على نظام معلومات لإلدارة-
األعلى للمخاطر اليت ميكن أن تتعرض هلا من طرف و تعمل على حتديد احلد،بالتعرف على الرتكز يف احملافظ

.مقرتض واحد أو جمموعة من املقرتضني
من أجل جتنب التجاوزات الناجتة عن القروض املمنوحة لزبائن البنك جيب على هيئات الرقابة أن تتوفر على -

باإلضافة إىل ،ها بفعاليةاملعايري الالزمة و اليت تفرض ضرورة منح القروض على أساس شروط السوق و يتم متابعت
.إجراءات أخرى اليت تسمح مبراقبة و ختفيض املخاطر
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على هيئات الرقابة أن تتأكد من أن البنوك تتوفر على السياسات و اإلجراءات الالزمة لتشخيص و متابعة -
باإلضافة إىل تشكيل ،)القروض و االستثمار(و مراقبة خماطر البلد و خماطر التحويل املرتبطة بالنشاطات الدولية 

.االحتياطات الالزمة هلذه املخاطر
على هيئات الرقابة أن تتأكد من أن البنوك تتوفر على نظام يسمح هلا بالقياس الدقيق، و املتابعة و املراقبة -

و أن تفرض على البنوك يف حالة الضرورة حتديد أو وضع متطلبات احلد األدىن لرأمسال . الفعالة خلطر السوق
.ص الالزم ملواجهة خماطر السوقاخلا

على هيئات الرقابة البنكية أن تتأكد من أن البنوك تتوفر على جمموعة من الوسائل الشاملة لتسيري املخاطر و -
و يف حالة الضرورة يستوجب تشكيل تغطية باألموال ،لتشخيص و قياس و متابعة كل املخاطر األساسية األخرى

.اخلاصة الالزمة هلذه املخاطر
، على السلطات الرقابية التأكد من أن لدى البنوك نظم رقابة داخلية تتناسب و طبيعة نشاطها و حجمه-

و أن تشمل هذه النظم على ترتيبات واضحة تتعلق بتفويض السلطات و املسؤوليات و الفصل بني الوظائف اليت 
كذلك املتعلقة باحلسابات و إجراءات التسويات و ينشأ عن أدائها التزامات على البنك و الصرف من أمواله،

.احلفاظ على أصول البنك
، على السلطات الرقابية أن تتأكد من أن البنوك تعتمد على سياسات و إجراءات متعلقة مبعرفة زبائن البنك-

البنوك يف و متنع من استعمال و إدخال ،املايلل و تضمن أن تكون هناك نسبة كبرية من االحرتافية يف ا
.النشاطات اإلجرامية

طرق الرقابة البنكية الدائمة: الفرع الرابع 

:مبادئ و هي5و يتكون من 

.وضع نظام رقابة بنكي فعال جيب أن حيتوي مرة واحدة على رقابة بعني املكان و على الوثائق-
إطالع بشكل معمق لكل وأن تكون على ،على هيئات الرقابة أن تكون على اتصال منتظم مع إدارة البنك-

.
جيب على هيئات الرقابة أن تتوفر على كل الوسائل الالزمة اليت تسمح هلا جبمع و تشخيص و حتليل كل -

.التقارير االحرتازية و الدراسات اإلحصائية املقدمة من البنك
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املقدمة، و هذا إما بالتنقل إىل على هيئات الرقابة أن تقوم بالتحقق حبرية تامة من كل املعلومات االحرتازية -
.عني املكان أو بالتوجه إىل مدقق خارجي

.و جعلها أكثر قوةت على مراقبة جمموعة بنكيةائيتمثل العنصر األساسي يف الرقابة البنكية يف قدرة اهلي-

الشروط المتعلقة باإلعالم: الفرع الخامس
ئات الرقابية من أن كل بنك يتحكم يف احملاسبة بطريقة و حيتوي على مبدأ واحد يتمثل يف ضرورة تأكد اهلي

فعالة، و يعمل على تقدمي معلومات دقيقة و منتظمة على حالته املالية و مرودية نشاطاته، كما يعمل على نشر 
املعلومات املالية بطريقة منتظمة و اليت توضح بالفعل مركزه املايل

لرقابيةت ائاالسلطات الرسمية للهي: الفرع السادس
جيب أن يتوفر لدى هيئات الرقابة و سائل فعالة اليت متكنهم من اختاذ اإلجراءات التصحيحية الكافية يف حالة 

: فشل البنك يف االلتزام بأحد املعايري الرقابية مثل
و يف احلاالت االستثنائية ميكن هليأت الرقابة أن تسحب االعتماد أو التوقيف عن ،املودعني بطريقة أو بأخرى

.النشاط
النشاطات البنكية عبر الحدود: الفرع السابع 

:و يتكون من ثالثة مبادئ هي

من جيب على هيئات الرقابة البنكية أن تقوم مبراقبة شاملة تضمن املتابعة الفعالة و تطبيق القواعد االحرتازية -
.البنك على املستوى العاملي، من خالل فروعه يف اخلارج و املؤسسات اليت يساهم فيها

على هيئات الرقابة البنكية أن تكون على اتصال دائم و تتبادل املعلومات مع خمتلف اهليئات الرقابية األخرى -
.و خاصة املتعلقة بالبلد املضيف

بنوك األجنبية اليت تنشط يف السوق احمللية الشروط نفسها على هيئات الرقابة البنكية أن تفرض على ال-
املفروضة على البنوك الوطنية، و أن تكون على اتصال دائم مع اهليئات الرقابية التابعة هلا هذه البنوك قصد تبادل 

.املعلومات الالزمة للرقابة الفعالة
ا ال تعترب عالجا كامال لعدم ظهور اختالالت يف أو على الرغم من أمهية هذه املبادئ للرقابة البنكية الفعالة إال

.النشاط البنكي و جتنب املخاطر
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اتفاقيات بازلتطور : لمبحث الثانيا

و 1،2،3جاءت جلنة بازل باتفاقيات 
حتقيق االستقرار يف املنظومة املصرفية و تطهريها من املنافسة غري الشريفة الناجتة عن الفوارق يف االشراف على 

.2010عام3م ، و اتفاقية بازل2004عام 2، و اتفاقية 1988عام 1فكانت اتفاقية بازل . البنوك بني الدول 

1اتفاقية بازل : المطلب األول 

أن كفاية رأس املال، و الذي عرف شبعد سلسلة من 
أحباث و جتارب مت وضع نسبة بعدم ليصبح بعد ذلك اتفاقا عامليا ، و 1988، و ذلك يف يوليو 1باتفاقية بازل 

ا و بطريقة مرجحة، و 
م ليتم ذلك 1992%8قدرت هذه النسبة بـــ 

1990التطبيق بشكل تدرجيي ثالث سنوات بدءا من 

،و الذي أصبح بعد ذلك رئيسا هلذه اللجنة ، لذلك مسيت تلك النسبة السابقة لكفاية رأس "COOKEكوك "
RSE.1املال بنسبة بازل، أو نسبة كوك، و يسميها الفرنسيون أيضا معدل املالءة األورويب 

1الجوانب األساسية التفاقية بازل: الفرع األول 

:التركيز على المخاطر االئتمانية.1
االتفاقية إىل حساب احلدود الدنيا لرأس املال مع االخذ بعني االعتبار خماطر عدم الوفاء املدين 

.بالتزاماته من القرض و فوائده
:تعميق االهتمام بنوعية األموال و كفاية المخصصات الواجب تكوينها.2

ن املشكوك يف ذلك من خالل االهتمام بنوعية األصول و مستوى املخصصات الواجب تكوينها للديو 
.ألنه ال ميكن أن يفوق معيار رأس املال احلد األدىن املقرر،حتصيلها

.152،ص06،2006العدد جامعة ورقلة،االقتصادية و علوم التسيري،،جملة العلوم النظام املصريف اجلزائري و اتفاقيات بازلسليمان ناصر، -1
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:تقسيم دول العالم إلى مجموعتين.3
:FMIدول منطقة التعاون االقتصادي و التنمية ودول ذات الرتتيبات خاصة مع - 

و هي دول ذات خماطر أقل من باقي الدول والدول كاملة العضوية يف منطقة التعاون 
و هي  FMIاالقتصادية و التنمية ، و الدول اليت هلا ترتيبات خاصة يف صندوق النقد الدويل 

بلجيكا ، كندا ، فرنسا، أملانيا ، ايطاليا ،اليابان ، لوكسمبورغ ، هولندا ، السويد ، سويسرا ، 
أ ،ايسلندا ، ايرلندا ، الربتغال ، اليونان كما يوجد شرط و هو استبعاد أي دولة .م.نيا، وبريطا

1.مخس سنوات إذا قامت بإعادة جدولة الدين العام اخلارجي

:جمموعة الدول األخرى- 
و هي باقي دول العامل

.بالتخفيضات
:وضع أوزان ترجيحية مختلفة لدرجة مخاطر األصول.4

الوزن الرتجيحي خيتلف باختالف األصل و اختالف امللتزم فعند حساب معدل الكفاية ترجح األصول 
:بأوزان التالية

2.و كل وزن ترجيحي له األصول اخلاصة به%100، %50، %20، %10، %صفر 

:بالنسبة لألصول كما هو مبني يف اجلدول املوايلأوزان املخاطرة املرجحة
أوزان املخاطرة املرجحة بالنسبة لألصول:) 01(الجدول رقم 
نوعية االصولدرجة املخاطرة

املطلوبات من احلكومات املركزية و البنوك املركزية و املطلوبات بضمانات +النقدية  صفر
املطلوبة أو املضمونة من + نقدية و بضمان أوراق مالية صادرة من احلكومات 

.oecdحكومات و بنوك مركزية يف بلدان 
).حسبما يتقرر وطنيا( املطلوبات من هيئات القطاع العام احمللية 10%
النقدية رهن + oecdاملطلوبات من بنوك التنمية الدولية و بنوك دول املنظمة 20%

.التحصيل
.قروض مضمونة برهونات عقارية، و يشغلها مالكها50%

.84، مرجع سابق ،صالعوملة و اقتصاديات البنوكعبد املطلب عبد احلميد،- 1
2 - cbc " convergence internationale de la mesure et du normes du fonds propres" juillet 1988,p6.
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+ مطلوبات من قطاع خاص + مجيع األصول األخرى مبا فيها القروض التجارية 100%
ويبقى على استحقاقها ما يزيد عن عام oecdمطلوبات من خارج الدول منظمة 

مجيع  +مسامهات يف شركات أخرى + مطلوبات من شركات قطاع عام اقتصادية +
.املوجودات األخرى

06العدد جامعة ورقلة ،جملة العلوم االقتصادية و علوم التسيري، ،النظام املصريف اجلزائري و اتفاقيات بازلسليمان ناصر ،:المصدر 

.154،ص 2006،

:تقيسم رأس المال إلى قسمين.5
االحتياطات املعلنة و + حقوق املسامهني : ( :رأس مال أساسي-

االستثمارات يف رؤوس + القيم املعنوية ( - )األرباح احملتجزة+االحتياطات العامة و القانونية
).أموال البنوك و املؤسسات املالية التابعة أو املتبادلة معها

+ احتياطات إعادة تقييم األصول + يتشكل من االحتياطات غري املعلنة: رأسمال تكميلي-
.أدوات رأمسالية+ القروض املساندة+ خمصصات املكونة ملواجهة خماطر عامة

. اإلقراض املتوسط و طويل األجل من املسامهني أو من غريهم:يقصد بالقروض املساندة
جتمع هذه األدوات بني خصائص حقوق املسامهني و القروض، حيث :أما أدوات الرأمسالية 

 .1

2:حيث يتم حساب كفاية رأس املال ملقابلة خماطر االئتمان

%8=>إمجايل رأس املال        

األصول املرجحة بأوزان
.رأس املال التكميلي+ رأس املال األساسي = رأس املال 

.أوزان املخاطرة املخصصةxتبويب األصول إىل جمموعات =األصول املرجحة بأوزان 

، 2008،األردن،،جدار للكتاب العاملي)مقررات جلنة بازل،حتديات العوملة ،اسرتاتيجية مواجهتها( املصارف اإلسالمية أمحد سليمان خصاونة، -1
.116-115ص -ص
.118، صنفس املرجع - 2
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1التعديالت التي أجريت على اتفاقية بازل : الفرع الثاني 

اليت أثرت تأثريا ملحوظا على 1997و 1990يف الفرتة املمتدة ما بني شهد كثري من دول العامل أزمات مصرفية 
حيث كانت أكثرها شدة هي أزمة دول جنوب شرق . االقتصاد العاملي و خصوصا القطاعات املالية و املصرفية

انية ، حبيث هذه األخرية كانت تتعامل مع البنوك و آسيا ، بالتحديد البنوك اليابانية اليت امتدت اىل البنوك األمل
.األسواق املالية يف دول شرق آسيا

و الدول ) و بنك التسويات الدويل صندوق النقد الدويل ، البنك الدويل( لذا كثفت املؤسسات املالية الدولية 
ولتجنب األزمات املالية و املصرفية أو 

.التخفيف من آثارها السلبية يف حالة حدوثها
:و قد تمت التعديالت كما يلي

إدخال بعض التعديالت على أسلوب حساب كفاية رأس املال ليغطي 1993اقرتحت اللجنة يف عام - أ
الدول،و مقتضى هذه التعديالت االئتمانية و خماطر خاطر املخماطر السوق ،باإلضافة اىل تغطية 

.إضافة شرحية ثالثة هي القروض املساندة ألجل سنتني على ان تستخدم لتغطية خماطر السوق فقط
على السماح للبنوك باستخدام أساليبها الداخلية اخلاصة لقياس 1995و افقت جلنة بازل يف أفريل - ب

و الذي كان من 1993ع يف أفريل خماطر السوق،كبديل الستخدام إطار القياس املوحد الذي وض
1.املقرتح تطبيقه على مجيع البنوك

االتفاقية اخلاصة باحتساب كفاية رأس املال ملواجهة املخاطر 1996سنة أصدرت جلنة بازل - ت
، 1988و تعترب هذه االتفاقية تعديال التفاقية . االئتمان فقطتعين مبخاطر السوقية،بعد أن كانت 

رقمية بني خماطر االئتمان و فعند حساب نسبة رأس املال اإلمجالية يتم اجياد صلة ووفق هذا التعديل 
مث إضافة الناتج إىل جمموع األصول 12.5خماطر السوق و عن طريق ضرب مقياس خماطر السوقية يف 

.  155، مرجع سابق ، ص طارق عبد العال محاد، - 1
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، باإلضافة إىل 1988من الشرحية األوىل و الثانية و الذي مت حتديده عام هو جمموع رأس مال البنك 
كيفية قياس ( عناصر رأس املال من الشرحية الثالثة و اليت ميكن استخدامها ملواجهة املخاطر السوقية 

1: رأس املال كما يليو بالتايل تصبح العالقة املعدلة حلساب كفاية). املخاطر السوقية 

%8=    >)3شرحية +2شرحية +1شرحية (إمجايل رأس املال

x12.5مقياس املخاطرة السوقية+ بأوزان املخاطرة األصول املرجحة 

.155، مرجع سابق ، ص النظام املصريف اجلزائري و اتفاقيات بازل سليمان ناصر ،-1
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1سلبيات و ايجابيات اتفاقية بازل: المطلب الثاني

:1من بني االنتقادات و املشاكل املوجه ملقرر بازل 
،و املشتقات املاليةالتوريق: ، مثلال تعكس نسبة املالءة احلقيقة االقتصادية ألدوات التمويل املبتكرة-

.األخرى
.كعدم األخذ بعني االعتبار املخاطر التشغيليةتقدير غري تام للمخاطر،-
.أوزان الرتجيح جزافية و فئات األصول ضيقة ال تأخذ بعني االعتبار التنوع القطاعي يف حمفظة أنشطة البنك-
.على دول العامل ، لوجود فوارق بني معايري احملاسبة و املمارسة التنظيمية1صعوبة تعميم تطبيق اتفاقية بازل -
.نطاق اعرتاف ضيق جدا مبخففات خماطرة االئتمان و ال يوجد-
تربز حالة عدم تكافؤ املوقف التنافسي بني البنوك و املؤسسات شبه مصرفية ،بسبب تكلفة الزيادة و تكلفة -

.إخل...التمويل

:1لكن هناك مصوغات و نقاط اجيابية يف بازل 

.العدالة يف شروط املنافسةتسهم يف تطهري السوق املصرفية العاملية بتنمية العروض و حتقيق-
.املقاربة بسيطة منهجيا و سهلة التطبيق ، فتمكن من االستعالم حول سالمة املوقف املايل للبنك-
تعديالت االتفاقية، أمهها إدراج خماطر السوق و تقسيم األموال اخلاصة إىل ثالث شرائح ، حبيث ستحدث -

.هذه املعاجلة هامش أمان يستوعب خماطر غري نوعية
ال متنع من حيازة أصول ضعيفة اجلودة ، و تشجع ترشيد حمفظة األنشطة و االعتناء بنوعية األصول و كفاية -

.املخصصات
تعزيز صالبة و استقرار النظام املصريف ، ورفع كفاءة اجلهاز املصريف و تفعيل دور السلطات الرقابية، السيما -

1.إخل...حلماية حقوق املودعني

تاريخ التصفح argla.dzou-univ، موقع الكرتوين 2جلنة بازلحنو إصالح املنظومة املصرفية اجلزائرية وفق معايريحممد زرقون ،محزة طييب ،- 1
.8-7ص –،ص 18:28، الساعة 20/10/2014
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2اتفاقية بازل:المطلب الثالث 

ىل أهم إ، لذلك سنتطرق 1ملعاجلة أوجه القصور اليت ظهرت يف تطبيق اتفاقية بازل 2جاءت اتفاقية بازل 
.ركائزها يف هذا املطلب

2مضمون اتفاقية بازل: الفرع األول 

حيل ) كفاية رأس املال(م نشرت جلنة بازل اقرتاحات أولية إلطار جديد لقياس املالءة املصرفية 1999يف يونيو 
م ،و تدخل فيه معايري تأخذ يف االعتبار و بشكل أكثر دقة و مشولية معامل املخاطرة يف 1988حمل اتفاقية عام 

م تقدمت جلنة بازل مبقرتحات أكثر حتديدا و تفصيال حول اإلطار 2001يناير16و يف . ميزانيات املصارف
و (تنيني و املختصني و اهليئاو طلبت إرسال التعليقات عليها من املع،اجلديد السابق ملعدل املالءة املصرفية

، وكان من املتوقع أن تصدر اللجنة النسخة النهائية من م2001و) لنقد الدويلمنها صندوق ا
املالحظات متت إجازة هذه النسخة يف يونيو لكن نظرا لكثرة الردود و م،2001

1.م كحد أقصى2006وم، 2004

و خاصة بعد انتشار التعامل باألدوات املالية احلديثة  ا املصارف ،املخاطر اليت تتعرض هلو نظرا لكثرة و تنوع 
لذلك قامت جلنة بازل يف . كاملشتقات ،رأت املصارف ضرورة إعادة النظر يف احتساب كفاية رأس املال لديها
.mac donoughأو نسبة 2

ومت تأخريه يف الواليات املتحدة ،2007يناير 1من ابتداءاألوريبتطبيقه يف دول األعضاء يف االحتاد و الذي بدأ
و املعايري اليت اعتمدها جلنة بازل ميكن لكل البنوك ذات النشاط الدويل تطبيقها مهما  . 2012األمريكية إىل سنة 

تقوي التعاون بني الرقابة الداخلية و اخلارجية وهذه املعايري تعتمد على ثالث ركائز أساسية كان موقعها ،
. لألخطار

2.إضافة مستلزمات اإلفصاح أو سلوكية السوق

.155، مرجع سابق ،ص النظام املصريف اجلزائري و اتفاقيات بازلسليمان ناصر ، -1
مرجع سابق، ، تطورات القواعد االحرتازية للبنوك يف ظل تطبيق معايري جلنة بازل و مدى تطبيقها من طرف البنوك اجلزائريةأيت عكاش مسري، -2
.130ص
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1:على ثالثة ركائز أساسية هي2تقوم اتفاقية بازل

و تثمثل يف حتديد متطلبات احلد األدىن لرأس مال البنوك و ذلك بالنسبة لكل من :الركيزة األولى .1
. خماطر االئتمان و خماطر التشغيل و خماطر السوق

:كمايلي2حيث يتم قياس معدل كفاية رأس املال وفق بازل 
%8= >إمجايل          رأس املال                       

خماطر التشغيل+ خماطر السوق+ خماطر االئتمان 
،1، كما أن مفهوم رأس املال مل يتغري مقارنة ببازل %8و احلد األدىن لكفاية رأس املال بقي نفسه و هو 

:حيث يتكون من ثالث شرائح هي 
.و هي رأس املال األساسي و هو رأس املال، و االحتياطات املعلنة ، و األرباح احملتجزة:الشرحية األوىل -أ

.و هي رأس مال تكميلي و هي االحتياطات غري املعلنة ، و احتياطات اعادة التقومي:الشرحية الثانية -ب
.اخل...سنوات 05استحقاقها ة يف شكل سندات تفوق مدةر و القروض املساندة املصد:الشرحية الثالثة -ت

:و مت توسيع املخاطر لتضم 
 مت إدخال تعديالت جذرية مست معامالت ترجيح املخاطر ، فلم تعد األوزان تعطى : املخاطر االئتمانية

فاألوزان مرتبطة بدرجة التصنيف . حسب الطبيعة القانونية للمقرتض ، بل حسب نوعية القرض يف حد ذاته
و اقرتحت ثالثة أساليب حلساب احلد األدىن لرأس . من قبل مؤسسات التصنيف العاملية املمنوحة للديون

:املال املرتبط باملخاطر االئتمانية و هي 
.يعطي أوزان معينة ألصول البنوك بناءا على التنقيط املعطى هلا من مؤسسات التقييم: األسلوب املعياري- 
.بنفسه بناءا على كفاءاته البشرية و الفنيةهك خماطر يقدر البن:أسلوب التقييم الداخلي األساسي - 
يقدر البنك خماطره بناءا على قاعدة بيانات كبرية و باستخدام برامج : أسلوب التقييم الداخلي املتقدم - 

.متطورة
كما حددت االتفاقية حوافز للبنوك اليت تستخدم إدارة جيدة ملخاطر االئتمان باعتماد أسلوب التقييم 

.، شرط امتالكها ألنظمة رقابية فعالة و كفاءة كبرية يف مجع البيانات و املعلومات الداخلي 

،جامعة جيجل 13،جملة علوم االقتصادية و علوم التسيري،العددآثارها احملتملة على النظام املصريف اجلزائريو3اتفاقية بازل حياة جنار،- 1
.277-275ص-،ص2013
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 و لكنها مسحت مل حيدث تغيري جوهري يف كيفية حساب املتطلبات الرأمسالية ملواجهتها:خماطر السوق،
هذا ،و أعطتها حرية اختيار مناهج مبسطة أو أكثر تعقيدا يفللبنوك بوضع مناذج داخلية لتحديدها

.
 باملخاطر التشغيلية2اهتمت بازل : املخاطر التشغيلية،

:الرأمسالية و هي 
يقوم على أساس ضرب متوسط الدخل العادي االمجايل للثالث سنوات : أسلوب املؤشر األساسي-

.%15ألخرية من فرتة التقدير يف معامل بـــــا
و %18،و %0812يقوم البنك بتقسيم نشاطه إىل : األسلوب املعياري -

تضرب يف متوسط الدخل العادي االمجايل احملصل عليه من كل نشاط آلخر ثالث سنوات قبل فرتة 
.التقدير

يستخدم البنك معطياته التارخيية حول خسائر املخاطر التشغيلية ، و : أسلوب القياس املتقدم -
.باستخدام منادج رياضية و برجميات ميكنه تقديرها لفرتات مقبلة

:الركيزة الثانية .2
و حجم أمواله اخلاصة ، و التأكيد على أن االشراف على البنك ليس جمرد التزام يواجهها بنك معني 

. بعدة معدالت كمية ،و لكنه يتضمن أيضا القيام بتقديرات نوعية حول كفاءة إدارته و قوة أنظمته
:ترتكز  الرقابة االشرافية على أربعة مبادئ أساسية هي 

امتالك البنوك أساليب لتقييم الكفاية الكلي-
.املطلوبة

اجلهة الرقابية ملزمة مبراجعة أساليب تقييم كفاية رأس املال لدى البنوك و اختاذ اإلجراءات التصحيحية -
.الالزمة

.هذا اإللزامإلزام البنوك باالحتفاظ بزيادة يف رأس املال عن احلد املطلوب و امتالكها القدرة على جتسيد-
.تدخل اجلهة الرقابية يف وقت مبكر ملنع اخنفاض رأس املال عن املستوى املطلوب-



جلنة بازل الدولية:الفصل األول

22

حيث طورت االتفاقية جمموعة من متطلبات االفصاح اليت و هي انضباط السوق ،: الركيزة الثالثة .3
تلزم املشاركني يف السوق املصرفية بتقدمي املعلومات الرئيسية اخلاصة مبخاطرها الكلية ، و مستوى رأس 

. املال املطلوب لتغطيتها 
. سليم
2التي ركزت عليها اتفاقية بازل مفهوم المخاطر : الفرع الثاني 

يعين ختلف العمالء عن الدفع أو عجزهم عن السداد أو خسارة كلية أو جزئية ألي :طر االئتمانخما
1.مبلغ مقرض  اىل الطرف املقابل

تنتج هذه املخاطر بسبب التغري العام يف األسعار ويف السياسات على مستوى االقتصاد  : طر السوقخما
و هي اخلسائر الناجتة عن حتركات األسعار التسويق بشكل سليب أي حترك األسعار يتجه يف . ككل

.صاحل البنك
فاءة أداء العمليات و تتمثل يف اخلسارة اليت قد يتعرض هلا البنك نتيجة فشل أو عدم ك: طر التشغيلخما

الداخلية و األنظمة الداخلية الرابطة الدارات البنك أو أي أحداث خارجية تتعلق بالنشاط االقتصادي 
2وقد أشار بازل . بشكل عام و بالسياسات املالية و النقدية بشكل خاص

2.واجهة اخلسائر الناجتة عنهاتواجه البنوك و بالتايل جيب عليها أن حتتفظ برأس مال مل

.124،ص2013، دار الوراق، األردن، ادارة املخاطربن عزوز بن علي، عبد الكرمي قندوز ، حبار عبد الرزاق ،-1
.14،ص 2013، مذكرة ماسرت ،جامعة قاصدي مرباح  ورقلة ،الداخلي يف ادارة املخاطر املصرفيةدور التدقيق مرابطي نوال ، -2
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21اتفاقية بازلو سلبياتايجابيات: الفرع الثالث 

:اإليجابيات 
و السوق و إمنا امتدت إىل خماطر مل تقتصر على خماطر االئتمان : حتمل نظرة  متكاملة للمخاطر -

.التشغيل
مييز بني جمموعتني من الدول من حيث مستلزمات 1إذا كان اتفاق بازل : إلغاء التمييز مع زيادة املرونة -

كما وفرت مزيدا من .استندت بدرجة أكرب إىل تقدير السوق للمخاطر2رأس املال ، فإن اتفاقية بازل 
.املرونة أمام البنوك يف تطبيقها ملعايري كفاية رأس املال فيما يتعلق بكيفية قياس املخاطر

:السلبيات 
تشكل قاعدة صلبة حلساب رأس مال القانوين للبنوك ، و تطوير املمارسات 2و بشكل عام فإن اتفاقية بازل 

مما نتج عنه تعثر . 2007الوظيفة املصرفية ، ورغم أمهية هذه االتفاقية إال أنه مل مينع وقوع أزمة مالية عاملية يف سنة 
حبيث ميكن ذكر أهم السلبيات . ني إىل خسائر كبريةاملستثمرين و املودعيف الديون بشكل واسع مما عرض 

:فيمايلي
نقص رؤوس األموال اخلاصة حبيث ال تتوفر على املستوى الكايف لتغطية املخاطر اليت يكتنفها العمل -

.
لعدم كفاية مستوى اإلفصاح املصريف ، مما عقد من عملية تقييم األموال نتيجة عدم كفاية شفافية السوق-

.اخلاصة و مقارنتها من بنك آلخر
إمهال بعض أنواع املخاطر مثل خماطر احملافظ املالية للتفاوض ، و املخاطر الكربى املرتبطة بالعمليات -

للتطور الكبري الذي عرفته السوق على املشتقات و اليت شكلت نسبة هامة من نشاط البنوك ، نظرا
. املالية يف السنوات األخرية

نقص يف سيولة البنوك الذي يرجع سببه إىل تسابق البنوك  يف الدول املتقدمة لتوظيف أمواهلا ، من أجل -
إذ مل تتمكن من اإليفاء بطلبات عمالئها مبجرد .و هو ما كان له انعكاسا سلبيا عليها،تعظيم أرباحها

.. األزمةظهور

.،بتصرف927-277ص –ص مرجع سابق ،، و آثارها احملتملة على النظام املصريف اجلزائري3اتفاقية بازل حياة جنار،- 1
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حيث عمدت الكثري من البنوك اىل ختفيض متطلبات رأس املال من املبالغة يف عمليات التوريق املعقدة -
كفاية رأس مظهرة بذلك معدل. من داخل امليزانية اىل خارجهاخالل التوريق و إعادة التوريق لألصول 

. املال أعلى من الواقع
.عملية تتضمن حتويل ديون ضعيفة السيولة اىل سندات يتم تداوهلا يف السوق: التوريق

ثر الرافعة املالية جلوء البنوك اىل اإلفراط يف املديونية داخل و خارج امليزانية ، و هذا من أجل تعظيم من أ-
.ع تآكل تدرجيي يف ملستوى و نوعية قاعدة رأس املالو زيادة مردوديتها  ، و قد ترافق ذلك م
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3اتفاقية بازل : المبحث الثالث

نظرا لالضطرابات املالية اليت خلفتها األزمة املالية العاملية، قامت جلنة بازل بإجراء تعديالت واسعة وجوهرية 
.3متثلت بإصدار قواعد ومعايري جديدة مسيت ببازل ،2على الدعامات الثالث لـبازل 

31ظهور اتفاقية بازلسباب أ: المطلب األول 

يف إحداث األزمة العاملية ، وذلك إما ميكن القول أن هلا دور كبري 2بعد ما تطرقنا اىل سلبيات اتفاقية بازل 
ك للتهرب من متطلبات الرقابة ، أو نتيجة القصور يف تطبيق ما و جلوانب أمهلتها و كانت مبثابة ثغرات استغلتها البن

. 3بازل هي اتفاقية جديدة ظهور األمر الذي أدى اىل . جاءت به االتفاقية
:فيما يلي 3حيث ميكن تلخيص أهم أسباب ظهور اتفاقية بازل 

.2007األزمة املالية العاملية - 
.التوريق و بعض أنشطة السوق غري مغطاة - 
.عدم مصادقة الواليات املتحدة االمريكية على االتفاقيات- 
.تركيز النسبة على خماطر االئتمان و إمهال خماطر السيولة- 
.وضع نسبة كبرية حلساب أموال اخلاصة- 

1 - catherine karyotis, l'essentiel de la banque, gualino lextenso éditions, France, 1er édition, 2013,p 67.
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31مضمون اتفاقية بازل : المطلب الثاني 

و مراقبة و وضعت لتعزيز التنظيم، هو عبارة عن جمموعة من التدابري اجلديدة3بازل "وفقا لبنك التسويات الدولية 
:. ادارة املخاطر يف القطاع املصريف

، أيا كان حتسني قدرة القطاع املصريف على امتصاص الصدمات النامجة عن التوترات املالية و االقتصادية-
.مصدرها

و التواصل بني البنوك، و كذا التنظيم حبيث يساعد على الشفافيةوكمة لتعزيزحتسني إدارة املخاطر و احل-
.تعزيز صمود البنوك يف أوقات الشدة

.املخاطر النظامية و تدعى االحرتازية الكلية ، اليت من احملتمل ان ترتاكم يف القطاع املصريف-
.التضخيم ومسايرة االجتاهات الدورية يف الوقت املناسب-

،حبيث زيادة مرونة املؤسسات يقلل من خماطر الصدمات يف نطاق النهجني للرقابة املصرفية متكامالن هذين 
.النظامية
.الرافعة املاليةتأطري و تغطية املخاطر ونقاط وهي األموال اخلاصة 3ختص الركيزة:الركيزة االولى.1
:االموال الخاصة-أ

:جودة ومستوى األموال الخاصة)1
بعد االستقطاعات APR-من األصول املرجحة%4.5الرتكيز على األسهم العادية اليت تزداد إىل يتمو 

.املستوى
:األموال الخاصةامتصاص الخسائر من )2

االسهم العادية إذا كان حقوق امللكية تسمح لتقدير السلطة املختصة بإلغاء أو حتويل،يف الشروط التعاقدية
، هذا املبدأ يزيد من مشاركة القطاع اخلاص يف حل األزمات املصرفية يف املستقبل.البنك غري قابل لالستمرار

).اخلطر األخالقي(ويقلل بالتايل من خماطر ذاتية 
:رأس المالاالحتفاظقيادة)3

من إمجايل%7وهذا الباب املتجهة اىل ،APRمن األصول املرجحة %2.5تتكون من األسهم العادية بنسبة 
.%7يتم احرتام شرط ملإذا يتم فرض قيود على التوزيعات التقديرية .كفاية رأس املال من هذه النوعية

1 - catherine karyotis, l'essentiel de la banque,op cit,p-p 67-70.
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مواجهة التقلبات الدورية  قيادة )4
تفرض القيادة من قبل السلطات عندما نعترب أن منو ،وتتكون من األسهم العادية%2،5- 0ضمن جمموعة من 

.مقبولة يف املخاطر النظاميةاالئتمان يؤدي إىل زيادة غري 
تغطية المخاطر-ب

:توريقال)1
:هياملقدمةالعناصر

.التوريق املعقدلبعضراس املالتعزيز التغطية - 
.اشرتاط البنوك لتحليل صارم نوعية االئتمان من التعرض التوريق يف التصنيف من قبل وكالة خارجية- 

:محفظة التداول)2
:العناصر املقدمة هي 

 -
.التداول

.يف أوقات الشدة، للمساعدة يف التخفيف الدورات االقتصاديةخلق شرط على القيمة املعرضة للخطر - 
ذلك بتسجيل املخاطر الغري مضمونة مع أخذ متطلبات رأس املال اإلضايف فيما خيص تقدير املخاطر ، و - 

.األخذ بعني االعتبار أيضا السيولة
:العناصر املقدمة هي 

.قياس أكثر صرامة: التعزيز الكبري لعالج خماطر الطرف املقابل - 
.، الستخدام الطرف املقابل املركزي للمشتقات و املعامالتحوافز للبنوك من قبل نسبة حقوق املسامهني- 
. التعرض زيادة الوزن بني املؤسسات املالية- 

:التعرض للطرف المقابل المركزي)3
:العناصر املقدمة هي

على أساس استحقاقات رأس املالو حساب الطرف املقابل املعتمدباجتاه %2اقرتاح اللجنة بتخصيص 
.)ر بسيطة وموحدةبتقدي(املخاطر 
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: الرافعة الماليةتأطير -ث
، حيث ينهي قياس  رأس املال استنادا على املخاطر و حيد مستقلة ، و حمتوى خارج امليزانيةنسبة خطر النفوذ 

.من استخدام النفوذ يف النظام املصريف
مراقبة و إدارة المخاطر: الركيزة الثانية .2

:العناصر املقدمة هي 
.عالج احلوكمة وإدارة املخاطر يف املؤسسة- 
.املرتبطة بالتعرض خارج امليزانية و كذا التوريقاألخذ بعني االعتبار - 
.إدارة تركيز املخاطر- 
.حوافز لتحسني إدارة املخاطر والعوائد على املدى الطويل- 
.املمارسة السليمة للتعويض- 
.ممارسة التقييم- 
.اختبارات الضغط - 
.املعايري احملاسبية املطبقة لألدوات املالية- 
.حوكمة املؤسسات- 
.الكليات االحرتازية- 

: الركيزة الثالثة .3
انضباط السوق-أ

:العناصر املقدمة هي 
.مطلوبات خارج امليزانيةللو على املسؤولية املباشرة التو ريقادخال شروط على معارض - 
شرحا إعطاءو ،التفصيل يف التواصل املايل ملكونات رأس املال التنظيمي و مصاحلهم مع احلسابات املنشورة- 

.وافيا حلساب نسب رأس املال التنظيمي 
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السيولة-ب
نسب السيولة قصيرة األجل.1

يفرض على البنوك اجراءات كافية و عالية ) نسبة تغطية السيولة- LCR1(نسبة السيولة على املدى القصري 
على أساس سيناريو حمدد من قبل ،يوما 30اجلودة لألصول السائلة من أجل حتمل نقص يف التمويل ملدة 

.حذرونمسؤولون 
نسبة السيولة على المدى الطويل.2

هو مؤشر اهليكلي يهدف إىل ) صايف مستقرة نسبة التمويل- NSFR2(نسبة السيولة على املدى الطويل 
.امليزانية وتشجع البنوك على استخدام مصادر مستقرة للتمويلو هو يغطي رصيد.تصحيح عدم التطابق السيولة

مبادئ اإلدارة السليمة ومراقبة مخاطر السيولة.3
، اللجنة استخلصت الدروس من األزمة ، حيث نشرت مبادئ اإلدارة السليمة ومراقبة خماطر 2008يف عام 

.السيولة، و جمموعة من التوصيات
3:تتمثل هذه التوصيات في مايلي 

. ضرورة اإلفصاح عن كل العناصر املكونة لرأس األموال اخلاصة القانونية و التخفيضات املطبقة- 
إلزام البنوك بنشر يف مواقعها على شبكة االنرتنت كل اخلصائص التعاقدية لألدوات اليت تدخل يف تكوين - 

.األموال اخلاصة القانونية
إلزام البنوك باإلفصاح عن معلومات واضحة و دقيقة يف الوقت املناسب ،حول ممارسات التعويضات و - 

.     جراء تقييم دقيق و مالئم ملمارسات البنوكإاملكافآت ،مبا يسمح للمتعاملني ب

1 - LCR = Liquidity coverage Ratio .
2 - NSFR = Net Stable Funding Ratio .

.285،مرجع سابق ، ص املصريف اجلزائريو آثارها احملتملة على النظام 3اتفاقية بازل حياة جنار ، - 3
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بازلاتملخص تغيرات اتفاقي: المطلب الثالث 
أما الفرع الثاين . 2و بازل 1حيتوي هذا املطلب على فرعني سنوضح يف الفرع األول نقاط االختالف بني بازل 

.  3وبازل 2و بازل 1يلخص كل من اتفاقية بازل 
2و بازل 1أوجه االختالف بين اتفاق بازل : الفرع األول 

:يف ثالث نقاط رئيسية كما يلي 2و بازل 1حصر الفروق بني بازل ميكن
: كفاية رأس املال و هي كما يلي الفروق اخلاصة باحتساب متطلبات  )1
.تغيري منهجية ترجيح األصول مبخاطر االئتمان جذريا- 
إضافة نوع جديد من املخاطر هي خماطر تشغيلية ، و مطالبة املصارف باالحتفاظ برأس املال - 

. ملواجهتها
ق بدور هيئات الرقابة على املصارف يف مراقبة كفاية رأس املال و أساليب إدارة إضافة بنود تتعل)2

املخاطر ، حبيث أصبح من مهمات هذه اهليئات رفع نسب كفاية رأس املال عند ظهور ظروف 
.جديدة 

يد من إضافة متطلبات تتعلق بالشفافية و اإلفصاح يف السوق ، وهي متطلبات تتعلق بإتاحة مز )3
لسوق حول مدى كفاية رأس املال و حجم املخاطر اليت يتعرض هلا املصرف و أساليبه املعلومات ل

.1

3وبازل 2و بازل 1أوجه االختالف بين اتفاق بازل : الفرع الثاني 

.3و 2و1يبني اجلدول التايل أهم النقاط األساسية و كذا االختالف بني اتفاقيات بازل 
.أوجه االختالف يف اتفاقيات بازل: )02(الجدول رقم 

2013ابتداءا من 19882008

3بازل 2بازل 1بازل 

و تدعى اتفاقية بازل 1988اتفاقية 
أنشأت نسبة . أو اتفاقية كوك1

.احلد األدىن لرأس املال

أو تدعى بنسبة 2اتفاقية بازل 
Mc Donoughدونوغ

:و تتضمن 
.توسيع املخاطر- 

و ذلك بإدخال 3اصالح بازل 
بعد 2تغريات كبرية يف بازل 

استخالص الدروس من األزمة 
.املالية

.40،ص 2007،مذكرة املاجستري،جامعة االسالمية غزة ،2دوافع تطبيق اتفاقية بازل ميساء حمي الدين كالب ،-1
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حساسة وضع تدابري اقتصادية و - 
.لرأس املال من املخاطر

.تتضمن ثالث ركائز- 
خماطر االئتمان / رأس املال االمجايل 

.%8>خماطر السوق +
احلد االدىن لرأس :وىلالركيزة األ- 

خماطر / رأس املال االمجايل { املال 
خماطر + خماطر السوق + االئتمان
}.%8>التشغيل 

الرقابة االشرافية :الركيزة الثانية - 
).التحوطية(
.انضباط السوق: الركيزة الثالثة - 

احلد االدىن لرأس :الركيزة االوىل 
نسبة السيولة +املال لتعزيز التمويل 

.قصرية االجل
/االمجايلcet1 et tرأس املال 

+ خماطر السوق+ خماطر االئتمان 
%8و%6>خماطر التشغيل 

.%10.5و
األصول :نسبة تغطية السيولة 

>احتياجات السيولة / السائلة 
100%.

.الرقابة االشرافيةتعزيز:الركيزة الثانية 
.انضباط السوق:الركيزة الثالثة 

يف بداية االتفاقية مت حساب النسبة 
.باالعتماد على خماطر االئتمان

أما خماطر السوق فتم ادراجها يف 
.1996سنة 

اضافة خماطر التشغيل يف الركيزة 
.األوىل

امكانية استخدام النماذج الداخلية 
).خماطر االئتمان و خماطر التشغيل(

لمنظم فرض اضافات على لامكانية 
.رأس املال

املالءة بإضافة نسبة تعزيز نسبة 
السيولة قصرية األجل يف الركيزة 

.األوىل
نسبة الرافعة ( ادخال تدابري جديدة 

نسبة صايف مستقرNSFR،املالية
.)التمويل

البنك ( نظرة االحرتازية الكلية 
).النظامي 

erlextenso éditions, France, 1gualino,, l'essentiel de la banquecatherine karyotis:المصدر 

édition, 2013, p71.
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مقارنة ببازل 3يف بازل %10إىل %8معدل مالئمة رأس املال من نستخلص أنه مت رفع السابقمن اجلدول 
إىل غاية 2013وقد مت ذلك بإدخال جمموعة من التعديالت اليت حددت أجال تطبيقها ابتدءا من .2و 1

:نذكر أمهها ،2019
 إلغاء الشرحية الثالثة من رأس املال


.النظام املصريف
 إضافة معايري جديدة إلدارة و مراقبة خماطر السيولة يف البنوك ،و اليت تبني أثناء األزمة العاملية األخرية

أن جلنة بازل ترغب يف بلورة ى أمهيتها لعمل النظام املايل و األسواق بكاملها ،و من الواضح مد
و اليت تتطلب من LCRو تقرتح نسبتني ، األوىل هي نسبة تغطية السيولة . معيار عاملي للسيولة

أما . يوما30البنوك االحتفاظ بأصول ذات درجة سيولة عالية لتغطية التدفق النقدي لديها حىت 
فهي لقياس السيولة املتوسطة و الطويلة األمد ،و اهلدف منها أن يتوفر للبنوك NSFRالنسبة الثانية 
.مستقرة للتمويلمصادر متويل 
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:الفصلخالصة 

و ذلك لتحسني استقرار . 1974يف سنة 10
لتحذير البنوك من مواجهة أي خماطر مستقبلية . النظام املصريف الدويل حتت رعاية بنك التسويات الدويل يف بازل

حيث مت الرتكيز على خماطر االئتمان ، بالنظر اىل أن البنك هو الذي يتحمل خسائر القروض .و ختفيضها
.  نتيجة لذلك جيد البنك نفسه يف حالة افالسو.املمنوحة ، عن طريق استهالك رأس ماله

من أجل احلد من هذا النوع من خطر اإلفالس وتعزيز تأمني منح القروض ، وقد أشار جلنة بازل يف عام 
لتحديد احلد األدىن لكفاية رأس املال ، حبيث ال يقل 1إىل جمموعة من التوصيات املعروفة حتت اسم بازل 1988
.ات ، و تتميز االتفاقية بالسهولة يف جماالت التطبيق و املقارنة يف معدالت رأمسال البنوكمن املطلوب%8عن  

فيها،النظرإعادةاستوجبتنقائصهلاكانإال،1بازلاتفاقيةعناجنرتاليتاالجيابياتولكن رغم
املخاطرإدارةأساليبيفالنظرإعادةتتضمنجديدة مناسبةاتفاقيةوإصداراالتفاقيةتلكلتعديلاإلعدادفجاء

، حيث قامت بإدخال خماطر التشغيل وأضافت2بازلالقطاع املصريف مسيتاستقراروالبنوكسالمةحيققمبا
.السوقبانضباطتتعلقوالثانيةالرقايباإلشرافبعملياتتتعلقإحدامهادعامتني جديدتني

ىل تعديل اتفاقية بازل إنتج عنها اضطرابات كبرية مما دفع جلنة بازل ،تعرض العامل اىل أزمة مالية2007يف سنة 
كذا الرتكيز على خماطر السيولة اليت كانت غائبة يف و ،3قواعد ومعايري جديدة مسيت بازل حيث أصدرت .2

. االتفاقيات األوىل و الثانية اليت مت فيها الرتكيز على خماطر االئتمان و خماطر السوق و خماطر التشغيل 
املال للقطاعرأسجودةتعزيزوإىلاملالرأسمتطلباتزيادةإىل3بازلاتفاقيةمبوجباملقرتحةاإلصالحات

، وكذا تعزيز الرقابة الداخلية يف األزمات و التقلبات املاليةفرتاتخاللاخلسائرحتمللهيتسىن،حىتالبنكي
. البنوك ،اليت سنتطرق إليها يف الفصل الثاين من هذا البحث



الفصل الثاين
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:تمهيد

نتج عنه مشاكل متعددة مثل زيادة حدة املنافسة ، وتسرب املعلومات ، و  عرف االقتصاد العاملي تطورا كبريا 
ذلك من خالل رفع مستوى   و مما دفع باملؤسسات التعايش مع الوضع . كذا اختالس و التالعب و الغش

من املشاكل السابقة محاية أصوهلاالرقابة الداخلية من أجل كذا اعتمادو. هااستخدام مواردو حتسني،األداء 
.حبيث .الذكر و كذا تطوير أداءها

و جلنة بازل من أجل توسيع مفهومها و cosoمن قبل الباحثني يف جلنة لقت الرقابة الداخلية اهتمام واسع 
تكتسي هذه األخرية أمهية كبرية بالنسبة للبنوك و هي احلفاظ على ،كماونشر أمهيتها حول العاملتطويره ،

.استقرار النظام املصريف 
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ماهية الرقابة الداخلية : األول مبحثال

املستويات اإلدارية، الداخلية جبميع االنشطة و املهام اليت متارسها املؤسسة داخل حميطها و يف كافة 
. لذلك سنقدم يف هذا املبحث مفاهيم عامة حول الرقابة الداخلية نظرا ألمهيتها البالغة بالنسبة للمؤسسة

الرقابة الداخليةو تعريف نشأة : المطلب األول 

.سنقسم هذا  املطلب إل فرعني ،خصص األول لتقدمي النشأة أما الثاين إىل تعريف الرقابة الداخلية

نشأة الرقابة الداخلية : الفرع األول 

مان من حيث كان العمل و االحتفاظ باألصول يناط به إىل ز تبعت احلاجة إىل رقابة عمل الغري من قدمي ال
األفراد حيث يقومون باالحتفاظ باألصول و تسجيل و تطلب األمر الرقابة على هؤالء ،أفراد حلساب الدولة

مالك األرض أو القائمون بالتسويق كانوا يف حاجة اىل من يقوم بالرقابة كما أن األفراد .حتركات هذه األصول
األعمال على 

ات التجارية ، و بذلك كان الفرد يقيد للتقدم البشري كانت طرق لتنفيذ مبدئية 
1.و يراقب عمله يف نفس الوقت

مل تكون أمهية كبرية بأنظمة الرقابة الداخلية نظرا لعدم وجود فصل بني امللكية و االدارة ، حيث كانت هناك 
و بعد . حيث كان املالك يقوم بنفسه بالرقابة على أنشطة املشروعرقابة املالك أو ما يعرف بالرقابة الشخصية ،

ذلك كان مفهوم الرقابة يستخدم كمرادف للضبط الداخلي و الذي يعين توزيع املسؤوليات و السلطات بطريقة 
حتقق الضبط التلقائي للعمليات اليومية و ذلك عن طريق قيام شخص آخر بصورة تلقائية مبراجعة العمل الذي 

.وم به شخص آخر ، أو عن طريق تقسيم العمل بني أكثر من شخص يف املشروع بطريقة سليمةيق

حيث تطور مفهوم الرقابة الداخلية نتيجة للعديد من األسباب لعل أمهها التطور الكبري يف حجم املشروعات 
لضمان حتقيقه االستغالل األمثل ، و انفصال امللكية عن اإلدارة أو الزيادة االهتمام بالرقابة الداخلية االقتصادية 

كلية علوم اقتصادية و علوم التسيري ، ، مذكرة ماسرت ،دور الرقابة الداخلية يف حتسني جودة املعلومات احملاسبيةغاشوش عايدة ،لقصري مرمي ، - 1
.6، ص 2011جامعة قسنطينة ،جوان 
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و كذا التوسع يف استخدام احلسابات اآللية الذي ساعد على ارتكاب العديد من . للموارد االقتصادية املتاحة
1.املخالفات و انتشار فريوسات احلاسبات و امكانية سرقة املعلومات احملاسبية أو تغيريها دون ترك أثر

تعريف الرقابة الداخلية:الفرع الثاني 

:أهم التعاريف يف مايليذكر، نيف مساعدة املؤسسات و محايتهاة الداخليةالرقابنظرا ألمهية

النظم و االجراءات و الطرق اليت تتخذها االدارة حلماية أصول املؤسسة و تعترب الرقابة الداخلية جمموعة 
لضمان دقة و سالمة البيانات املالية و زيادة درجة االعتماد عليها، و زيادة الكفاءة التشغيلية و ضمان االلتزام 

2.بسياسات االدارة املوضوعة

*حيث عرفت جلنة  cosoو املسريين، و ذ من قبل جملس اإلدارة الرقابة الداخلية على أنه عملية تنف ،
و حددت مخسة عناصر .معقول فيما يتعلق بتحقيق أهداف املؤسسةتأكيد السالمة و موظفني من أجل توفري 

:أساسية مكونات للرقابة الداخلية

على أساس .و تأثريات وعي املوظفني على اتقان العملحتدد بيئة الرقابة الثقافة داخل املؤسسة،: بيئة الرقابة- 
فلسفة من عناصرها النمط االداري ،. مجيع عناصر الرقابة الداخلية ،فهي تضمن االنضباط و هيكل املؤسسة

حيث تسهل على املؤسسة التمكن من االهداف و .و القيم االخالقية  و النزاهة جلميع املوظفنياالدارة، الكفاءة
اذن جيب على املؤسسة ان يكون لديها . اليت تعترب عنصر ضروري ملنع خماطر االحتيال و الغشنشطة مراقبة األ

3.من البداية االخالقية و السياسة و التنظيم

فالنزاهة و ،ال ميكن أن يكون هناك رقابة داخلية من دون أخالقية: األخالقيةالنزاهة و القيم -أ
فاإلدارة مطالبة . القيم األخالقية تساعدان على تقليل املخالفات و املالحظات داخل املؤسسة

.53، ص 2006مصر،، الدار اجلامعية ،الرقابة و املراجعة الداخلية احلديثةعبد الوهاب نصر علي ، شحاتة السيد شحاتة ،- 1
.206، ص 2006،، دار املسرية، األردنتدقيق احلسابات املعاصرةغسان فالح املطارنة، - 2

3-jean-luc siruguet et autres,le contrôle interne bancaire et la fraude,dunod,France,2006,p-
p95-96.

(*)coso" جلنة رعاية املؤسسات امتداد للجنةtreadway " نشرت أعماهلا يف تقرير يف اطار الرقابة الداخلية اليت يستخدم كمرجع دويل يف
.مركزا أكثر على ادارة املخاطرcoso 2و قد مت استكمال هذا التقرير من خالل جملد ثاين بعنوان . الداخليةمسائل الرقابة 
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1.و غري األخالقيةغري القانونية 

و املسؤوليات حمددة بدون أي تكون السياسة واضحة مؤسسة ناجحة جيب أن يف أي : السياسة-ب
حبيث جيب أن تكون األهداف حمددة واقعية .أي الشخص املناسب يف املكان املناسب.غموض

.وقابلة للتحقيق،مع ختصيص الوسائل الالزمة لتحقيقها
من جملس أن يلعب دوره جيب على التنظيم أن يعكس السياسة و على كل جهاز :التنظيم-ت

ليس هناك وظيفة ومهية داخل املوظفني و .مرورا على جلنة التدقيقاالدارة اىل املكاتب و اخلدمات 
2. االداريني

يتم مبوجبها حتديد خماطر العمل، و كيفية استجابة اإلدارة هلذه املخاطر، و خاصة ما يتعلق : تقييم المخاطر- 
لظروف اخلارجية و الداخلية، اليت قد تؤثر بشكل سليب يف قدرة املؤسسة منها بإعداد القوائم املالية و األحداث و ا

يف إعداد التقارير حول املعلومات املالية، و مبا يتفق مع إقرارات اإلدارة يف البيانات املالية إذ جيب على إدارة اجلهة 
التعاميم عن جهات الرقابية للرقابة إبداء الرأي، حول تنفيذ اخلطة املرسومة بدون خمالفة للقوانني واخلاضعة 
كما تتضمن إصدار اخلطط و الربامج و االجراءات اليت قد تقرر قبول خماطرة بسبب التكلفة أو . احلكومية

3.االعتبارات األخرى

و مراقبة املخاطر و منع الوقوع يف تتمثل يف االجراءات اليت تضعها املؤسسة إلدارة أنشطتها ،: أنشطة الرقابة- 
.األخطاء لتحقيق األهداف

صف بالشفافية ، للوصول اىل الشخص تتمثل يف تدفق املعلومات حبيث جيب أن تت:المعلومة و االتصال- 
املعلومات أما االتصاالت هي.و املعلومات اجليدة هي املعلومة مفيدة و شاملة. املناسب يف الوقت املناسب

و . و هذا يتوقف على معرفة كل شخص على املخاطر اليت قد تواجهها املؤسسة. الصحيحة يف الوقت املناسب
4.على السيطرةالقدرة 

،جامعة ، رسالة ماجستري دور جمالس االدارة يف تطبيق معايري الرقابة الداخلية و أثرها على حتقيق أهداف الشركات الصناعيةالعازمي، فايز مرزوق - 1
.21،ص2012الكويت،الشرق األوسط،

2 - Jean-luc siruguet et autres, le contrôle interne bancaire et la fraude, op cit,p 97.
3 - Edmund j.boyle, and others ,an empirical analysis of internal control weaknesses under SAS no.78: an
examination of state audit reports, accounting faculty publications,2004,p 5.
4 - jean-luc siruguet. le contrôle interne bancaire et la fraude,op cit,p-p,98-99.
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، ألنه هو صاحب مشروع نظام الرقابة الداخليةاملؤسسة حيب أن يكون لديها قائد : القيادة أو التوجيه- 

.ةعلى طبيعة أنشطة املؤسسة الرقابة الداخلي

و من األدوات املستخدمة ملتابعة هيكل الرقابة الداخلية هو وجود إدارة للمراجعة الداخلية و اليت جيب أن
تقدم تقارير بنتائج املتابعة اىل جملس االدارة أو جلنة املراجعة و جيب أن تتم عملية املتابعة بواسطة أفراد مؤهلني 

للمكونات اخلمسة للرقابة الداخلية cosoلذلك و خاصة العاملني بإدارة املراجعة الداخلية حيث ينظر تقرير جلنة 
1.الية الرقابة الداخليةأساسها تقييم فعو على 

أن الرقابة الداخلية هي خطة و اجراءات تضعها االدارة للمحافظة على من خالل التعاريف السابقة نستخلص 
و ذلك لضمان دقة وسالمة البيانات و املعلومات و لتوفري تأكيد معقول و ليس مطلق فيما خيص . األصول

. حتقيق أهداف املؤسسة

. 84بق ، ص ا،مرجع سالرقابة و املراجعة الداخلية احلديثةعبد الوهاب نصر ، شحاتة السيد شحاتة ، - 1
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مراحل تطور الرقابة الداخلية: الثاني المطلب 

تطور مفهوم الرقابة الداخلية مبروره على عدة مراحل و يرجع ذلك إىل توسيع املؤسسات لنشاطها و حجمها 
و من أجل التصدي للتالعبات يف و كذا حتسني جودة و مستوى أدائها باملقارنة مع املؤسسات املنافسة ، 

.ن دقة و صحة احلساباتالسجالت و الدفاتر ، و التأكد م

:  ميكن تلخيص تطور مفهوم الرقابة الداخلية يف مخسة مراحل ، كما يبني الشكل املوايل 

مراحل تطور مفهوم الرقابة الداخلية:)01(رقمالشكل 

مفهوم الرقابة الداخليوصف الرقابة الداخليةاملراحل

احلفاظتكفلاليتالوسائلمنجمموعة
امتدتمثاالختالسأوالنقديةعلى

ولعلاألخرىاألصولبعضلتشمل
.املخزونأمههامن

الشخصيةالرقابة املرحلة األوىل

الوحدةتتبناهااليتالوسائلمنجمموعة
األصولوالنقديةحلمايةاالقتصادية

احلسابيةالدقةلضمانكذلكواألخرى
.الدفاتريفاملثبتةالعملياتو

الداخليالضبط املرحلة الثانية

والطرقمجعوالتنظيميةاخلطة
الوحدةتضعهااليتاالجراءات
فحصو،أصوهلاحلمايةاالقتصادية

درجةواحملاسبيةالبياناتصحة
واالنتاجيةبالكفاءةعليهااالعتماد
بهيقتضيمباااللتزامتشجيع

.االداريةالسياسات

الكفاءة 
االنتاجية

املرحلة 
الثالثة
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مذكرة غاشوش عایدة ،لقصیر مریم ، دور الرقابة الداخلیة في تحسین جودة المعلومات المحاسبیة ،: المصدر

.10، ص 2011ماستر ، كلیة علوم اقتصادیة و علوم التسییر ، جامعة قسنطینة ،جوان 

1:تتجلى أهم  أهداف الرقابة الداخلية يف مايلي و 

.املؤسسة من التالعب و اختالس و سوء االستعمالمحاية أصول- 

ضمان الدقة احلسابية للبيانات و املعلومات الواردة يف الدفاتر و السجالت احملاسبية ، و ذلك إلمكان - 
.االعتماد عليها قبل اختاذ أي قرار ، أو رسم أية خطة مستقبلية

.دارية املوضوعيةرفع مستوى كفاءة العمل و تشجيع االلتزام بالسياسات اإل- 

.41،ص 2012، املنظمة العربية للتنمية اإلدارية ، القاهرة ، على املؤسساتالداخلية التدقيق و الرقابة عبد اهللا عزت بركات و اخرون ، - 1

اليتأهدافبأنمقبوالمنطقياتأكيدايوفر
يتمسوفاالقتصاديةالوحدةختص

.اجنازها

هيكل احتقيق 
أهداف الوحدة 

االقتصادية
املرحلة الرابعة

واالقتصاديةالوحدةبإدارةتتأثرعملية
تلكخاللمنيتمواألطرافمنبالعديد
ليسومناسبتأكيدعلىاحلصولالعملية
يفالثقةالتاليةباألهدافيتعلقفيمامطلق

اللوائحوباالقواننيااللتزامواملاليةالتقارير
.املعلوماتكفاءةوفعاليةاملالية

عمليات لتحقيق 
أهداف معينة

املرحلة 
اخلامسة
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خصائص الرقابة الداخلية :الثالثالمطلب 

تتصف الرقابة اجليدة بعدة خصائص ، و جيب على إدارة املنظمة أن تتأكد من وجود هذه اخلصائص يف كل 
: مراحل العملية الرقابية و هذه اخلصائص تتمثل فيما يلي 

املكتوبة أو الشفوية اخلاصة بالرقابة واضحة و مفهومة جيب أن تكون كل املعلومات و االتصاالت: الوضوح _ 
و جيب أن تذكر املعايري بطريقة غري معقدة ، و أن تكون . للجميع حىت مي

ساليب مستخدمة يف تنفيذ الرقابة ، أن تكون مقبولة أمفهومة و سهلة التطبيق ، و يتعني كذلك على آية طرق أو 
.ضحة من قبل من سيقومون بتطبيقها و وا

.فنادرا ما تتشابه املشاكل و أسباب االحنرافات. جيب أن تتشابه العمليات و التصرفات الرقابية : المرونة _ 
و أن ينبين هذا التصرف على أساس طبيعة املوقف ، و على . 

فكثريا ما جند أن أهداف اإلدارة من الصعب حتقيقها . لرقايب مع املوقف املعني ذلك جيب أن يتواءم التصرف ا
.نتيجة التقلبات البيئية أو التغري يف الظروف احمليطة 

جيب على النظام الرقايب أن يؤدي إىل سرعة توفري البيانات و املعلومات األساسية فللعنصر الزمين :السرعة _ 
كلما . بة فعالة ، و كلما أسرعنا باكتشاف االحنرافات عن املستويات املوضوعة أمهية قصوى يف أن تكون الرقا

.متكنا باإلسراع باختاذ اإلجراءات التصحيحية و من مث السيطرة على املوقف 

جيب أن تتواءم الرقابة مع املوقف املعني ، الن االقتصاد قي اإلنفاق مسالة نسبية ، الن الرقابة :االقتصاد _ 
املهم أن يكون عائد النظام الرقايب املتمثل . ب أن تتغري باختالف حجم و أمهية و درجة تعقد املوقف نفسها جي

1.يف محاية املشروع من املشاكل اكرب من تكلفته

ص-، ص2007، سنة لقاهرةااملكتب اجلامعي احلديث ،،اإلدارة املعاصرة، ، حممد سعيد سلطان، علي عبد اهلادي مسلمعلي شريف- 1
285-286.
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الرقابة الداخلية و أنواعهاعناصر:المبحث الثاني 

.و السياسات ، تشمل الرقابة الداخلية جمموعة من االجراءات 

عناصر الرقابة الداخلية: المطلب األول

:الرقابة المحاسبية.1
و تعتمد هذه الرقابة على االستخدام . 

و جتهيز موازين املراجعة باع طريقة القيد املزدوج و حفظ حسابات املراقبة االمجالية األمثل للحاسب اآليل و ات
:الدوري و غريها ، و يتم ذلك من خالل الدورية وعمل التدقيق 

.وضع و تصميم نظام مستندي متكامل و مالئم لعمليات املؤسسة- 
.وضع نظام حماسيب متكامل و سليم يتفق و طبيعة نشاط املؤسسة- 
.احملاسبة املتعارف عليهاوضع نظام سليم جلرد أصول و ممتلكات املؤسسة وفقا لقواعد - 
 -

.إمكانية استخدام حسابات املراقبة املالئمة لذلكاستخدامها فيما خصصت له ومن ذلك 
رد الفعلي لألصول املوجودة يف حوة وضع نظام مالئم ملقارنة البيانات و سجالت احملاسبة مع نتائج اجل- 

فحص و دراسة أسباب أي اختالفات قد تكشفها املؤسسة على أساس دوري ، و يتبع ذلك ضرورة 
.هذه املقارنة

 -
.املؤسسة

:الرقابة االدارية.2
التقارير املالية و و يستند اىل حتضري . اىل رفع الكفاءة االنتاجية و اتباع السياسات املرسومة 

.االدارية و املوازنات التقديرية و الدراسات االحصائية ، و تقارير االنتاج و الربامج و التدريب 
:و يتحقق هذا النوع من الرقابة من خالل مايلي

يسية للمؤسسة و كذلك االهداف الفرعية على مستوى االدارات و االقسام حتديد االهداف العامة الرئ- 
.اليت تساعد يف حتقيق األهداف العامة الرئيسية 
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 -
.بالتايل حتقيق أهداف املؤسسة

شاط يف املؤسسة على اختالف أنواعها بشكل دوري يف بداية كل سنة وضع نظام لتقدير عناصر الن- 
.مالية لتكون هذه التقديرات األساس يف عقد املقارنات و حتديد االحنرافات السلبية بصفة خاصة

الشراء ، البيع ، االنتاج ، التوظيف و الرتقية بالنسبة ( وضع نظام خاص للسياسات و االجراءات - 
) .السياسة املالية للمؤسسةللعاملني ، تنفيذ 

.وضع نظام خاص لعملية اختاذ القرارات يضمن سالمة اختاذها مبا ال يتعارض مع مصاحل املؤسسة- 
:الضبط االداري .3

و يشمل اخلطة التنظيمية و مجيع وسائل التنسيق و االجراءات اهلادفة إىل محاية أصول املشروع من 
، و يعتمد الضبط الداخلي يف سبيل حتقيق أهدافه على تقييم العمل االختالس و الضياع أو سوء االستعمال 

مع املراقبة الذاتية ، حيث خيضع عمل كل موظف ملراجعة موظف آخر يشاركه تنفيذ العملية ، كما يعتمد 
1. على حتديد االختصاصات و السلطات و املسؤوليات

.15-12ص - ، ص، مرجع سابقدور الرقابة الداخلية يف حتسني جودة املعلومات احملاسبية، غاشوش عايدة ،لقصري مرمي - 1
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أنواع الرقابة الداخلية : المطلب الثاني 

1نوعانالداخلية الرقابة

تشمل الرقابة املباشرة قيام املدير برقابة أداء التقييم املسؤول عنه باعتبار : الرقابة الداخلية المباشرة -أ
يتم حبيث. وذلك لتحديد أوجه احنراف األداء عن املستهدف له . أن الرقابة هي إحدى وظائفه 

تصحيح االحنراف وإعادة األداء إىل نصابه املخطط وباستثناء األخطاء اليت قد حتصل يف وضع املعايري 
عدى ذلك هي . فإن أهم األسباب وراء االحنرافات السلبية . 

دارية اليت تسببها التأكد وضعف اخلربات والتجارب واملعلومات احملدودة املتاحة، فاألخطاء اإل
.

يوجد يف املنشآت تقييم متخصص بالتدقيق الداخلي ) :المراجعة ( الرقابة الداخلية غير المباشرة -ب
أو الحقا لذلك ، فالنوع األول يقوم ) قبل الصرف ( هدفه تدقيق املعامالت املالية إما قبل تنفيذها 

فادي وقوع اخللل والتأكد من صحة وسالمة املعامالت املالية ، أما الرقابة الداخلية على أسس ت

ضغط على .السنة املالية 
توجد أحيانا تقسيمات رقابية أخرى غري التدقيق . ويف املنشآت واملنظمات األخرى .الرقابة الداخلية 

ويف . الداخلي ، تتوىل القيام مبهمات حمددة مثل السيطرة النوعية ومتابعة تنفيذ اخلطة ورمبا التفتيش 
.أحيان أخرى تتوجه املنشأة جلمع هذه املهمات 

.206ص،2001،،عمان،مكتبة الرائد العلميةمبادئ علم اإلدارةعباس،عبد اهللا عزت بركات ،علي حممد صاحل- 1
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اجراءات الرقابة الداخلية :المطلب الثالث

املتمثلة يف   جراءاتجمموعة من اإلاختاذيتطلب من اإلدارة و حتقيق أهدافهاللوصول إىل رقابة داخلية فعالة
:ما يلي 

:إجراءات تنظيمية و إدارية.1

فنجد إجراءات ختص األداء اإلداري من خالل أوجه النشاط داخل املؤسسة ،ختص هذه اإلجراءات 
مبا يتضمن فرض رقابة على كل شخص . حتديد االختصاصات ، تقسيم واجبات العمل داخل كل مديرية

داخلها ،توزيع و حتديد املسؤولية مبا يتيح معرفة حدود النشاط لكل مسؤول ومدى التزامه باملسؤوليات املوكلة 
انب التطبيقي كعملية التوقيع على املستندات من طرف املوظف الذي قام إليه ،و إجراءات أخرى ختص اجل

مبا ال . و استخراج املستندات من أصل و عدة صور ، و إجراء حركة التنقالت بني املوظفنيبإعدادها ، 

.  اد عملية معينة، حبيث ال يرتك إىل أي موظف التصرف الشخصي إال مبوافقة الشخص املسؤولإلعد

:إجراءات تخص العمل المحاسبي .2
لذلك بات من بني أهم املقومات املدعمة لنظام الرقابة الداخلية الفعال ،نظام املعلومات احملاسيب يعترب 

من الواضح سن إجراءات معينة متكن من إحكام رقابة دائمة عل العمل احملاسيب من خالل التسجيل الفوري 
للعمليات ، التأكد من صحة املستندات ، إجراء مطابقة دورية ، القيام جبرد مفاجئ و عدم اشرتاك موظف يف 

.مراقبة عمل قام به
إجراءات عامة.3

ارسة نشاطها إىل حتقيق أهداف و ذلك عن طريق استخدام األمثل للموارد من خالل ممتسعى املؤسسة

رفها ، و إجراء خيص التأمني على املوظفني الذين يعملون بشكل مباشر يف النقدية سواء حتصيلها أو ص.احلريق 
إذ جند من بينهم موظف معني حيصل قيم مبيعات املؤسسة مثال طوال اليوم و اليت تقدر مببالغ ضخمة فيجب 

و إجراء اعتماد الرقابة املزدوجة الذي من شأنه محاية النقدية و تفادي التالعب و .يف هذا االطار التأمني عليه
لومات بشكل سريع و تنفيذ العمل احملاسيب آليا ،و السرعة و إجراء إدخال اإلعالم اآليل بغية توليد مع. السرقة
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السرعة و تعكس. للمؤسسة احلقيقيةيف معاجلة البيانات مما ينتج عنه قوائم مالية و حماسبية تعرب عن الوضعية 
سواء يف املعاجلة أو يف إعداد هذه القوائم بغية السماح لنظام املعلومات احملاسيب من توليد معلومات ذات 
مصداقية يف الوقت و املكان املناسبني من أجل اختاذ القرارات أو تلبية حاجات األطراف املستعملة 

1.للمعلومات

:ميكن تلخيص هذه االجراءات يف الشكل التايل

اجراءات الرقابة الداخلية الواجب اتباعها) 02(شكل رقم ال

.التأمني على ممتلكات املؤسسة-.       التسجيل الفوري للعمليات- .حتديد االختصاصات- 

.التأمني ضد خيانة األمانة-.التأكد من صحة املستندات- .تقسيم العمل- 

.اعتماد رقابة مزدوجة- .إجراء املطابقات الدورية- .              توزيع املسؤوليات- 

.إدخال اإلعالم اآليل-.هعدم إشراك موظف يف مراقبة عمل- . إعطاء تعليمات صرحية- 

.إجراء حركة تنقالت بني العاملني- 

مذكرة ماستر ، ،دور الرقابة الداخلیة في تحسین جودة المعلومات المحاسبیةعایدة ،لقصیر مریم ، غاشوش:المصدر

.33، ص2011كلیة علوم اقتصادیة و علوم التسییر ، جامعة قسنطینة ،جوان 
.32، مرجع سابق ، صاملعلومات احملاسبيةدور الرقابة الداخلية يف حتسني جودة غاشوش عايدة ،لقصري مرمي ، - 1

االجراءات

اجراءات عامة اجراءات ختص العمل 
احملاسيب

اجراءات تنظيمية و 
ادارية
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املوضوعة لتنظيم وتقسيم العملأن الرقابة الداخلية تتمثل يف جمموعة إجراءاتمن خالل الشكل أعاله يتضح
، للتقليل من التالعب و الوقوع يف كل حسب اختصاصه حبيث يكون الشخص املناسب يف املكان املناسب

. األخطاء و الغش

أي التسجيل الفوري و كذا الرتكيز على اجلانب احملاسيب و القيام بكافة العمليات حملاسبية بطريقة سليمة ،
للعمليات و خاصة عدم مراقبة املوظف لعمله حبيث هذا األخري لن يستطيع اكتشاف خطأ قام به ، و ميكن له 

. أيضا تغطية تالعب أو تزوير ألنه صدر عنه

لتجنب تأمني املوظفنيبو ذلك كما تسعى الرقابة الداخلية حلماية أصول املؤسسة 
.خيانتهم
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الرقابة الداخلية في البنوك:المبحث الثالث 

، وتوسيع استثمارات تسعى الرقابة الداخلية اىل سالمة العمليات املصرفية و حتسني القدرة التنافسية للبنوك
.حبيث أصبحت الرقابة الداخلية واحدة من اهتمامات السلطات االشرافية البنكية. الشركة

تعريف الرقابة الداخلية في البنوك:المطلب األول

تتشكل الرقابة الداخلية من جمموع العمليات و املناهج" 
يف النشاطات و السري اجليد للعمليات الداخلية ، األخذ جبميع املخاطر مبا فيها املخاطر التشغيلية ، احرتام 

العمليات لداخلية و املطابقة مع األنظمة و القوانني ، الشفافية و متابعة العمليات املصرفية و موثوقية االجراءات ا
1".املصرفية ، و احلفاظ على األصول و االستعمال الفعال للموارد

و تتم عملية الرقابة الداخلية يف املصارف بواسطة إدارة الرقابة الداخلية اليت تتبع رئيس جملس االدارة مباشرة و 
و ذلك لالطمئنان من حتقيقها لألهداف ، و . تتوىل دراسة و حبث املستندات و الدفاتر املختلفة حول املصارف

ت و بيان االحنرافات و االختالفات و أوجه القصور مدى مطابقتها للسياسات و اللوائح و النظم و االجراءا
ملعاجلتها ، و قد تتوسع عمليات الرقابة الداخلية يف املصرف لتتضمن عمليات تقييم األداء بصفة عامة، و تقدمي 

2.التوصيات الالزمة اليت تساعد يف اختاذ القرارات االدارية

نب التوقفات و عدم رضي الزبائن ، إضافة إىل جتمن الرقابة يف كل األنشطة البنك و تسمح للمسريين تظهر 
جانب الوقائي االحتياطي و الردعي للرقابة الداخلية ، فهي ذات طبيعة محائية أكثر منها لتفحص املستندات و 
السجالت ، حيث ال يتمثل دورها يف التنفيذ بل يف خلق الظروف املالئمة اليت تعمل على حماربة الغش و 

ال و التدبري و ضمان فعالية املؤسسة البنكية بتوفري املعلومات الصادقة و محاية األصول و احلفاظ األخطاء و اإلمه
.  عليها

السرقة و التالعب و االختالس ،
الرقابة االدارية اىل رفع كفاءة العاملني و تشجيعهم على التمسك مبا يصدر اليهم من تعليمات ، باإلضافة اىل 

.289، ص ، مرجع سابق و أثارها احملتملة على النظام املصريف اجلزائري 3اتفاقية بازل حياة جنار ، -1
ورقلة ، العدد –مرباح ،جملة علوم اقتصادية و علوم السيري، جامعة قاصدي أبعاد الرقابة الداخلية و أمهيتها يف املصارف املشاركةنوال بن عمارة ، - 2

. 151، ص 2009، 09
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الرقابة احملاسبية اهلادفة اىل التأكد من الصحة احلسابية ملا هو مثبت من بيانات يف دفاتر البنك و سجالته و هي 
فاية رأس املال ،جودة األصول ،كفاءة االدارة ،حتقيق اعلى معدالت ك: اليت عينتها جلنة بازل مبعايريها اخلمسة 

1.للرحبية، احملافظة على سيولة البنك

يسمح نشاط اطار هذه الرقابة على حنو *2002- 11-03املؤرخ يف 03- 02حدد نظام بنك اجلزائر رقم 
ول درجة التحكم يف العمليات ، حسب الرقابة الداخلية مبنح املسريين و جمالس االدارة و جمالس الرقابة ضمانا ح

.

إن سلطات الرقابة املصرفية و لتحقيق رقابة بنكية فعالة ، تأمر باحرتام مبادئ و معايري التسيري االحرتازي ، 
. ملتانة و أمن البنوك و املؤسسات املالية ، وبالتايل القطاع املصريف ككلوذلك لضمان ظروف مناسبة للمنافسة ، 

كما تشرتط مستوى أدىن لرؤوس األموال اخلاصة بالنسبة للمخاطر ، و على البنوك واملؤسسات املالية و يف اطار 
تطبيقاتالام إطار هذه املبادئ و معايري التجهيز بأدوات املالئمة للتحكم يف أنشطتها و خماطرها سطر هذا النظ

حيث أنه اشرتط تنظيما . اجليدة يف جمال الرقابة الداخلية اليت يكون على البنوك و املؤسسات املالية احرتامها
بادماج جهاز شامل ووقائي بدعم و تقوية جمالس االدارة و املراقبة  للحصول على معلومات حول التعليمات 

2.األساسية املتحصل عليها من قياس املخاطر

:مما سبق ذكره ميكن تلخيص أهم أهداف الرقابة الداخلية يف البنوك كمايلي

وذلك من املسامهة يف تطوير األهداف و اخلطط و السياسات و الطرق و األساليب و الربامج اىل األحسن ،- 
، وهذا بدوره خالل املراجعة أول بأول يف ضوء النتائج الفعلية و يف ضوء املتغريات اليت حتدث يف حميط املصرف 

. يساهم يف رفع كفاءة األداء

احملافظة على أموال املصرف و املودعني و غريهم وتنميتها عن طريق صيغ االستثمار املشروعة حسب - 
.نب اإلسراف و التبذيراألولويات و الضروريات و جت

املوقع ، جامعة حممد خيضر بسكرة 11، جملة املفكر ، العدد الرقابة االحرتازية و أثرها على العمل املصريف باجلزائر، بوحفص جالب نعناعة - 1
. 131- 130ص -ص22:53الساعة ،19/04/2015تاريخ التصفح ،univ-biskra.dz:اإللكرتوين 

.132، ص نفس املرجع- 2
-28الصادر يف 84املتضمن املراقبة الداخلية للبنوك و املؤسسات املالية، جريدة رمسية عدد 2002-11-14املؤرخ يف 03-02نظام رقم -*

09-2002.
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.توفري الدقة يف البيانات احملاسبية و إمكانية االعتماد عليها- 

جيب أن تعمل على ضمان تقيد املصرف التام بالقوانني و اللوائح و أخالقيات العمل القياسية و القيم - 
. االجتماعية

ضل يف ضوء االمكانيات و الطاقات تقدمي النصائح و التوصيات لإلدارة العليا من أجل تطوير إىل األف- 
1.املتاحة

.153، مرجع سابق ، ص و أمهيتها يف املصارف املشاركةأبعاد الرقابة الداخلية نوال بن عمارة ، - 1
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1أساليب الرقابة الداخلية في البنوك: المطلب الثاني 

يقصد بأساليب الرقابة الداخلية الطرق اليت يستخدمها املراقب الداخلي يف تنفيذ عمليات الرقابة ، وتتمثل 
:هذه األساليب يف مايلي 

أسلوب الرقابة الشخصية :
بنفسه بعمل زيارات ميدانية للمصرف و فروعه ، من خالل االتصال و يتم عن طريق املراقب الداخلي 

ببعض العاملني ، ويستقصي منهم بعض املعلومات عن سري العمل و تطوره ، والتعرف على أهم نقاط 
االحنرافات و و هذا األسلوب من الرقابة مهم جدا ، ألنه هناك العديد من. الضعف و سبل التغلب عليها

األخطاء ذات الطابع غري امللموس الذي يصعب الوقوف عليه من خالل الدفاتر و السجالت و 
.االحصائيات

 أسلوب الرقابة المفاجئة :
و يتمثل يف قيام املراقب الداخلي على فرتات غري دورية لعمل رقابة مفاجئة على بعض مواقع األنشطة 

ية ، و السيما يف جماالت جرد اخلزائن و املخزون و االطمئنان من أن للمصرف و فروعه و جماالت استثمار 
.األعمال تتم أوال بأول ، و ال يتم ترحيل األعمال مما يؤدي اىل تراكمها

و لقد تبني من الدراسة و التطبيق العملي هلذا األسلوب جناحه يف جعل العاملني يف يقظة تامة ، مما 
.ومات أوال فأول أمرا سهالجيعل احلصول على بيانات و املعل

 أسلوب نظم المعلومات إلثبات و التحقق :

هذا األسلوب يتم من خالله جتميع املعلومات عن األنشطة املختلفة ، و حتفظ يف ملفات بطرق معينة 
.يستفيد منها املراقب الداخلي يف عمليات تطابق املعلومات و التحقق من صحتها

.157مرجع سابق ، ص ،و أمهيتها يف املصارف املشاركةأبعاد الرقابة الداخلية نوال بن عمارة ، - 1
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أساليب المحاسبة االدارية:

 :

.أسلوب املوازنات التقديرية - 

.أسلوب التحليل املايل للقوائم- 

.أسلوب التحليل احلدي- 

.أساليب االحصائي و الرياضي- 
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الرقابة الداخليةحولتوصيات لجنة بازل : المطلب الثالث

مستوى الرقابة املصرفية ، و على الرغم من أن توصيات اللجنة ال تتمتع بأي نيحتسمت إنشاء جلنة بازل بغرض 
و تتضمن توصيات جلنة بازل . 

.وضع املبادئ و املعايري املناسبة للرقابة على البنوك

:

 جلنة إدارة املخاطر " أن يكون لدى كل بنك جلنة مستقلة تسمى "
فتتوىل تنفيذ تلك السياسات ،كما تقوم مبراقبة و قياس املخاطر اإلدارة املتخصصة إلدارة املخاطر 

.دوريبشكل


.البنكي
وضع نظام حمدد لقياس ومراقبة املخاطر يف كل بنك و حتديد األسقف االحرتازية لالئتمان و السيولة.
اطر و الرحبيةتقييم أصول كل بنك و خاصة االستثمارية كمبدأ أساسي لقياس املخ.
استخدام أنظمة معلومات حديثة إلدارة املخاطر ووضع ضوابط أمان مالئمة هلا.
 ضرورة وجود وحدة مراجعة داخلية مستقلة بالبنوك تتبع جملس اإلدارة بالبنك مباشرة و تقوم باملراجعة

1.ل البنك مبا فيها إدارة املخاطرجلميع أعما

.49، ص 2012ورقلة ،ذكرة ماسرت ، جامعة قاصدي مرباح ، مإدارة املخاطر االئتمانية يف البنوك التجاريةحفيان جهاد ،- 1
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:فيها على النحو التايل

البد من التأكد من أن عملية الرقابة اشتملت على جمموعة من لدى املصارف الرقابة الداخليةنظام لتقييم 
:العناصر نذكر منها 

:ثقافة الرقابة اإلشراف اإلداري و .1
:هي و يشتمل على ثالثة مبادئ

نظام رقابة داخلي فعال و رو استمرامن وجودتشمل التحقق:مسؤوليات مجلس اإلدارة -أ
مناسب ، كما تضمنت املراجعة الدورية السرتاتيجيات العمل و سياساته ، و املراجعة الدورية 

و التأكد من قيام اإلدارة التنفيذية باختاذ ملدى مالئمة إسرتاتيجية املصرف و حدود املخاطر ،
.اخلطوات الضرورية لتحديد و قياس و مراقبة املخاطر ، واملوافقة على اهليكل التنظيمي

تشمل تطبيق خمتلف االسرتاتيجيات و السياسات املعتمدة من :مسؤوليات اإلدارة التنفيذية -ب
ة بتحديد و قياس و مراقبة املخاطر اليت جملس االدارة ، وتطوير السياسات و العمليات املتعلق

من اهليكل التنظيمي و التأكد يواجهها املصرف ، و يشمل ذلك قيام االدارة التنفيذية بصيانة
وضوح املسؤوليات و تفويض و مراقبة الصالحيات ، ووضع السياسات املناسبة لنظام الرقابة 

التأكد من أن نشاطات املصرف تؤدى الداخلية و مراقبة مدى كفاءة و كفاية هذا النظام ، و
.من قبل موظفني مؤهلني ووضع سياسات و حوافز تكافئ العمل اجليد

: معاييير األخالق العالية و النزاهة - ت
ة التنفيذية املتمثلة داخل املؤسسة و تعتمد على اجلهود املشرتكة لكل من جملس االدارة و االدار 

يف املدراء العامني و مساعديهم لتحقيق ذلك ، من خالل إرساء مبدأ الرقابة الداخلية باعتباره 
و املبادئ األخالقية يف إجراءات مسؤولية كافة األفراد يف املؤسسة ، و تعزيز معايري النزاهة 

.التعامل
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:أنشطة الرقابة و فصل المهام .2

و تتحدد وفق ما يتفق عليه جملس االدارة و الدارة التنفيذية ، و تشمل أنشطة الرقابة تقارير أداء دوائر و 
أقسام املصرف ، و الرقابة املادية باستخدام الضوابط املختلفة اليت متنع الوصول إىل املوجودات ، إضافة لوضع 

األنشطة الرقابية األخرى مة ، واستخدام
.املرتبطة بنظام التحقق و املطابقة 

مبهام متعارضة لتقليل أما فيما يتعلق بفصل املهام بني الوظائف املتعارضة وجب عدم قيام املوظف الواحد
ا الفرد فيهوجود ضوابط غري مالئمة يف احلاالت اليت يكوناحتمال حدوث االختالس و التالعب ، أو عدم 

.  مسئوال عن أنشطة املتعارضة ، و منع وجود أية أعمال خمالفة لسياسات و االجراءات الرقابية

:أنظمة المعلومات و االتصال .3

القدرة على الوصول إىل البيانات املالية و التشغيلية يف الوقت املناسب وتشمل وجود أنظمة يقصد
معلومات ختضع ألساليب احلماية املناسبة ، و وجود قنوات اتصال فعالة تساهم يف تنفيذ السياسات و مدعومة 

.

:ليات و تصويب الخلل متابعة العم.4

و ذلك من خالل االشراف املستمر على نظام التدقيق الداخلي لضمان فاعليته و كفاءة و مراقبة املخاطر 
و قد أشارت مقررات جلنة بازل إىل وجوب متتع التدقيق الداخلي . الرئيسية و التقييم الدوري هلذه العمليات
عالية حبيث يقوم بدور شامل و فعال يف تقييم عملية املصارف و رفع باالستقاللية و القدرة املهنية و الكفاءة ال

و تتضمن متابعة العمليات و تصويب اخللل ضرورة االبالغ عن . تقارير إىل جملس اإلدارة و اإلدارة التنفيذية
بازل الثانية و قد أوصت مقررات جلنة . الثغرات يف نظام الرقابة الداخلية يف الوقت املناسب ، حىت يتسىن معاجلتها

1.التأكد من فعاليتها

.134-132ص - ، ص، مرجع سابق على العمل املصريف باجلزائرالرقابة االحرتازية و أثرها ، جالب نعناعة بوحفص - 1
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:الفصلالصةخ

نظرا ألمهيتها يف محاية أصول املؤسسة من االختالس و عرفت الرقابة الداخلية تطورا مستمرا يف مفاهيمها ،
، لذلك دعت اىل استخدام احلاسب اآليل و جتنب التسجيل التالعب يف املستندات و السجالت احملاسبية 

. اليدوي يف الدفاتر احملاسبية

لعمليات املالية و فالرقابة الداخلية ضرورة حيوية للتأكد من حسن سري العمل و االجناز ، و التأكد من صحة ا
حبيث تطرقنا يف هذا الفصل اىل أساليب و االجراءات . احملاسبية باستخدام جمموعة من االجراءات و السياسات 

.الواجب اتباعها لوجود نظام فعال

إهتم بنك اجلزائر لتقوية و تدعيم شروط ممارسة الرقابة البنكية طبقا للمعايري أو املبادئ العاملية ،
و كذا تعزيز . على ضرورة جتهيز البنوك برقابة داخلية تتماليت تدعو جلنة بازل 

.و تسهيل على املراقب عملهسالمة و أمن العمليات املصرفية ، 



الفصل الثالث
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:تمهيد 

املصريف اجلزائري العديد من املشاكل تطلب من السلطات اختاذ اإلجراءات بتطبيق معايري كفاية عرف النظام 
حبيث سنحاول يف هذا الفصل إسقاط الدراسة التطبيقية إىل ما . يت نصت عليها جلنة بازل الدولية رأس املال ال

. تطرقنا إليه يف االطار النظري

مت تقسيم هذا الفصل إىل ثالثة مباحث ، خصص األول إىل واقع تطبيق اتفاقيات بازل يف اجلزائر، أما املبحثني 
من أجل ،لدراسة و حتليل النسب االحرتازية يف البنوك اجلزائرية  و يف بنك التنمية احمللية الثاين و الثالث فخصصا 

بازل احرتام توصيات جلنةمدى اوك اجلزائرية و مدى حتسن أداء و الوضعية املالية للبنالتعرف على
.لتعزيز الرقابة الداخلية 
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اتفاقيات بازل في الجزائرواقع تطبيق: المبحث األول

اتباع التطورات االقتصادية العاملية و ذلك بإصدار جمموعة من األنظمة و التعليمات سعى البنك املركزي إىل 
.اتفاقيات بازل ،لذلك سنقدم يف هذا املبحث جمريات هذا التطبيقلتطبيق 

في الجزائر1بازليةتطبيق اتفاقواقع:ولالمطلب األ
على أن بنك اجلزائر هو من يفرض كل النسب على 1990نون النقد و القرض لسنة امن ق92نصت املادة 

على أن جملس النقد و القرض كسلطة نقدية " الفقرة ز "من 44البنوك و املؤسسات املالية ،كما نصت املادة 
خيول له له حتديد األسس و النسب اليت تطبق على البنوك و املؤسسات املالية و ال سيما فيما خيص تغطية و 

قية . توزيع املخاطر و السيولة و املالءة
،و مت الشروع يف الذي حدد قواعد احلذر 1991أوت 14املؤرخ يف 9-91، أصدر بنك اجلزائر النظام رقم 1بازل

29يف 94-74ر بنك اجلزائر التعليمة رقم كما أصد. 1992تطبيق هذه القواعد ابتداء من الفاتح جانفي 

1.اليت تولت تبيان أوزان املخاطر و كيفية حساب نسبة املالءة 1994نوفمرب

تطبق بشكل %8هذه التعليمة على البنوك االلتزام بنسبة مالءة لرأس املال أكرب أو تساوي حيث فرضت 
االقتصاد اجلزائري حنو نظام اقتصاد السوق ،  

.م 1999
م4%1995- 
م5%1996- 
م6%1997- 
م7%1998- 
.م8%1999- 

من التعليمة السابقة كيفية حساب رأس املال اخلاص للبنك يف جزئه األساسي ،بينما 5و قد حددت املادة 
و جمموع هذين اجلزأين يشكل رأس . العناصر اليت حتتسب ضمن رأس املال التكميلي للبنك7و 6حددت املواد

اليت يتوفر فيها عنصر املخاطرة ، مث صنفتها من التعليمة جمموع العناصر8املال اخلاص للبنك ،بينما بينت املادة 

.287، مرجع سابق ،ص آثارها احملتملة على النظام املصريف اجلزائريو 3اتفاقية بازل حياة جنار ، - 1
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11املادة 

.1

بنوك مسؤولية متابعة و تسيري املخاطر لضمان و محلت ال1و يف األخري جنحت اجلزائر يف مسايرة اتفاقية بازل 

. م 1992
2في الجزائر2واقع تطبيق اتفاقية بازل : المطلب الثاني

، 2002نوفمرب 14املؤرخ يف يف 03–02أصدر بنك اجلزائر النظام رقم ف2فيما خيص اتفاقية بازل
،2و املتضمن الرقابة الداخلية يف البنوك و املؤسسات املالية كخطوة أولية لتمهيد األرضية لتطبيق اتفاقية بازل 

على البنوك و املؤسسات املالية و يهدف كما جاء يف مادته األوىل إىل حتديد مضمون الرقابة الداخلية اليت جيب 
:و أهم ما جاء فيها . إقامتها
تعريف املخاطر اليت تأخذها البنوك بعني االعتبار و هي خطر االعتماد ،خطر معدل الفائدة ،خطر - 

.الناشئ عن عمليات الصرف ،خطر السوق ،خطر عمليايت ،و خطر قانوين
:املراقبة الداخلية املقصودة يف هذا النظام هي قيام البنوك و املؤسسات املالية بإنشاء مايلي- 

يهدف إىل معرفة مدى تطابق عمليات البنك مع : جراءات الداخلية نظام مراقبة العمليات و اإل
املتبعة ءاتجرا

يف اختاذ القرار املتعلق بالتعرض للمخاطر و التقيد مبعايري التسيري احملددة من قبل اجلهاز التنفيذي 
.يف البنك

 ويهدف إىل التأكد من مدى مطابقة األعمال احملاسبية يف : تنظيم حماسيب ومعاجلة املعلومات
.

 على البنوك إقامة أنظمة خاصة بتقدير و حتليل املخاطر و : أنظمة تقييم املخاطر و النتائج

اليت تقييم خماطر السوق ،و خماطر معدل الفائدة و الصرف يف انتظار صدور القوانني التنظيمية 
.حتدد

.158، مرجع سابق ، ص النظام املصريف اجلزائري و اتفاقيات بازلسليمان ناصر ،-1
.288، مرجع سابق ،صو آثارها احملتملة على النظام املصريف اجلزائري3اتفاقية بازل حياة جنار ، -2
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 أنظمة الرقابة و التحكم يف املخاطر:
.القروض و معدل الفائدة و الصرف وذلك من خالل تقديرها ووضع حدود الدنيا و القصوى هلا

 ا و نشرها و هو نظام مهمته رصد نتائج الرقابة الداخلية و توثيقه: نظام التوثيق و اإلعالم
.

1في الجزائر3واقع تطبيق اتفاقية بازل : المطلب الثالث 

:، و أهم ما جاء به 28/11/2011املؤرخ يف 08-11فأصدر بنك اجلزائر النظام رقم 3أما يف خصوص بازل 
.للبنوك و املؤسسات املاليةتعريف الرقابة الداخلية - 
.توسيع قاعدة املخاطر و ذلك بإدماج خماطر السيولة - 
، من خالل النظام مليار دج3.5مليار دج و املؤسسات املالية إىل 10البنوك إىل رفع احلد األدىن لرأس مال - 

.23/12/2008الصادر يف 8-04
و املتضمن تعريف 24/05/2011املؤرخ يف 04- 11اجلزائر النظام كفرض نسبة السيولة حبيث أصدر بن- 

هذه النسبة باملعامل األدىن للسيولة ، وجيب أن تكون أكرب من و قياس و تسيري و رقابة خطر السيولة ، تسمى
كيفية حساب هذه النسبة ،        21/12/2011الصادرة يف 11- 07من التعليمة 04كما تبني املادة .100%

.و

.290 ، مرجع سابق ،ص289- و آثارها احملتملة على النظام املصريف اجلزائري حياة جنار ، اتفاقية بازل 3 -1
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و توصيات لجنة بازلالبنوك الجزائرية:نيالثابحثالم
بعد تقدمي يف املبحث السابق واقع تطبيق اتفاقيات بازل يف اجلزائر ، سنقدم يف هذا املبحث دراسة تطبيقية 

للبنك املركزي الصادر يف نوفمرب 2013لنسب املالءة يف البنوك اجلزائرية ،و ذلك باالعتماد على التقرير السنوي 
2014.
مستوى الودائع في البنوك الجزائرية: األول مطلبلا

و مت إمجاليةارتأينا أن نلخص يف هذا املطلب مستوى الودائع حتت الطلب و الودائع لألجل و تقدميها بصفة 
.البنوك العمومية و اخلاصة أساس التقسيماعتماد 

الودائع يف البنوك اجلزائريةإمجايل: )03(الجدول رقم 
امجايل الودائعالبنوك اخلاصة البنوك  العمومية 

20105225.55593.545819.1
20115999.10733.896733
20126304.29933.707238
20136743.881043.517787.4

مليار دينار جزائري: الوحدة 

التقارير السنوية لبنك اجلزائر : المصدر

.من خالل اجلدول ميكن تقدمي هذه القيم يف شكل منحىن بياين
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بياين ملستوى الودائع يف البنوك اجلزائريةمنحىن: )03(الشكل رقم 

.باالعتماد على معطيات بنك اجلزائرمن إعداد الطالبة: المصدر

:التعليق 

،حيث نالحظ أن 2013و 2010ميثل املنحىن البياين حجم األموال املودعة يف البنوك اجلزائرية يف الفرتة ما بني 
و ذلك راجع لعدم ثقة األموال املودعة يف البنوك العمومية مرتفعة جدا عن األموال املودعة يف البنوك اخلاصة ،

رتفاع املتواصل لألموال املودعة قد يكون ناتج عن زيادة املواطن اجلزائري بالبنوك اخلاصة ، أما فيما خيص اال
من %15.70أي بنسبة باالرتفاع الطفيفاإلمجاليةعيدا كما تتسم حركة االااليداعات اخلاصة بقطاع احملروقات ،

.2013إىل 2012من %7.59و بــ 2011إىل 2010
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الجزائريةتغير مستوى منح القروض في البنوك :المطلب الثاني 

قبل التطرق لنسب االئتمان وجب علينا توضيح حجم القروض و بالتايل استنتاج حجم خماطر النامجة عن 
.منح القروض

تطور القروض املمنوحة من قبل البنوك العمومية و اخلاصة: )04(الجدول رقم 

إمجايل القروضالبنوك اخلاصة البنوك العمومية
20102835.49431.203266.7

20113211.23528.903724.7
20123715.6569.994285.6
20134458.64659.855154.5

مليار دج:الوحدة 

.التقارير السنوية لبنك اجلزائر: المصدر
منحىن بياين لتطور منح القروض يف البنوك اجلزائرية ) :04(الشكل رقم 

.باالعتماد على معطيات بنك اجلزائرمن إعداد الطالبة: المصدر
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:التعليق 

نالحظ من املنحىن البياين أن مستوى منح القروض يف البنوك العمومية يف ارتفاع مستمر يف الفرتة املمتدة ما 
أما البنوك اخلاصة ،فنالحظ أن مستوى منح القروض يف ارتفاع أيضا لكن بنسب قليلة نوعا ،2013و2010بني

و ذلك يبني أن الوضعية املالية للبنوك اجلزائرية جيدة مما ميكنها من منح القروض .ما مقارنة مع البنوك العمومية
قتصاد كما هو احلال بالنسبة للبنوك و نستنتج أن البنوك اخلاصة ال تساهم يف متويل اال.لتعيد عليها باألرباح

.العمومية

كما نستنتج كذلك أن مصدر هذه القروض يرجع إىل الودائع ، حبيث نالحظ أن الودائع أكثر بكثري من 
مما ميكنها باملسامهة أكثر يف االقتصاد القروض املمنوحة و هذا دليل على أن للبنوك اجلزائرية فائض يف السيولة ،

.االستثماريةعن طريق متويل املشاريع 
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نسب االئتمان في البنوك الجزائرية: المطلب الثالث
.متثل نسب االئتمان مدى قدرة األموال اخلاصة على حتمل خمتلف املخاطر املتعلقة مبنح القروض

االمجالية االئتماننسب ) : 05(الجدول رقم 
نسب االئتمان االمجالية

201023.64%
2011% 23.77
201223.62%
201321.50%

.لبنك اجلزائرةرير السنوياالتق:المصدر

.من خالل اجلدول ميكن تلخيص نسب املالءة يف شكل منحىن بياين
منحىن بياين لنسب االئتمان يف البنوك اجلزائرية) : 05(الشكل رقم 

.باالعتماد على معطيات بنك اجلزائرمن إعداد الطالبة:المصدر
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:التعليق 
ما %23و %21نسبة االئتمان مرتفعة يف البنوك اجلزائرية  حيث ترتاوح مابني نالحظ من خالل املنحىن أن

البنوك اجلزائرية حترتم مما يؤكد أن .20133و 2010بني 
.توصيات جلنة بازل حول كفاية رأس املال 

و بــ 2010يف %23.64ـقدرت بزائريةللبنوك اجلاالئتمانمن املنحىن البياين أن نسبة أيضا نالحظ و 
و أن إمجايل خنفاض 2013يف %21.50و بــ 2012يف %23.62بــ و2011يف 23.77%

.  يف هذه البنوكيف ظل ارتفاع منح القروضاملخاطر زائرية ثابت نظرا الرتفاع نسب لبنوك اجللاألموال اخلاصة 
.3تراعي توصيات و معايري جلنة بازلهذه النسب جتدر اإلشارة إىل أنهلكن
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و توصيات لجنة بازلبنك التنمية المحلية :المبحث الثالث 

يف بنك التنمية احمللية اجلزائر ،و ذلك باالعتماد على تقاريرها املالية تطبيقيةالبحث قمنا بدراسة لإلملام جبوانب 
.السنوية

لمحة تعريفية لبنك التنمية المحلية:المطلب األول

فبنك التنمية لذلك ،ذلكل بنك له تعريف خاص و 
.والدور املهم القائم بهشأةاحمللية له تعريف شامل وملم للن

تعريف بنك التنمية المحلية: الفرع األول 
اجلزائري وقد تأسس مبوجب هو أحدت البنوك ف اجلزائر ، و إنبتق من القرض الشعيب بنك التنمية احمللية 

مقره الرئيسي سطوا يلماليني دينار جزائري 7براس مال قدره30/04/1985املؤرخ يف185/ 85مرسوم رقم 
.بتيبازة 

هو بنك للدولة خاضع للقانون التجاري ويتوىل العمليات املألوفة ويعترب بنك الودائع يقوم بكل العمليات 
وطويلة قصرية، احلسابات اجلارية ،توفري،قروض،صفقات وخدمات متفرقة ،يقوم بتقدمي القروض متوسطة األجل

،لفالحيااألجل لكل القطاعات االقتصادية باستثناء القطاع 
).Badr(التنمية الريفيةالفالحة 

مديرية جهوية 15وكالة موزعة على 148يعترب من أكرب الشبكات البنكية على الصعيد الوطين إذ حيتوي على 
.شخص 4100ويشغل أكرت من 

.مما ميكنه من القيم بالعمليات املذكورة أعالهد ج00000080015يبلغ راس املال االجتماعي لبنك 
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وظائف بنك التنمية المحلية:فرع الثاني ال

:تلخص يف النقاط التالية 

 القيم بالعمليات املألوفة.
املخططة يف طرق اجلماعات احملليةمتويل االستثمار اإلنتاجي.
الرهنمتويل عمليات.
متويل عمليات االسترياد والتصدير.
متويل القروض العقارية.

الهيكل التنظيمي لبنك التنمية المحلية:فرع الثالثال
فلبنك التنمية احمللية هيكل تنظيمي يوضح خمتلف األقسام و مؤسسة البد من هيكل تنظيمي ،لكل

.املسؤوليات اليت تقوم بتنظيم العالقات و االتصاالت من أجل اجناز املهام بفاعلية لتحقيق األهداف املسطرة
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BDLاهليكل التنظيمي لـــ ) : 06(الشكل رقم 

رئیس مدیر عام 

PDG

ملحق بالمدیریة المفتشیة العامةالمراقبة
العامة

مستشار

مشروع تابع رئیس 
مدیر عام

مدیریة الشؤون 
القانونیة 

والمنازعات 

سكرتاریا

قسم التعھدات 
والعالقات 
الخارجیة

قسم التنظیم 
واألنظمة 
اإلعالمیة

قسم االستغالل والتنشیط 
التجاري

قسم تسییر الوسائل والموارد 
البشریة 

مدیر تمویل 
القروض والسكن

مدیریة الوسائل والعتادمدیریة شبكة االستغالل مدیر اإلعالم اآللي 

مدیریة القروض 
الموجھة و 
الصناعة و 
الخدمات 

مدیریة التنظیم 
والمراقبة والتسییر 

مدیریة األسواق و 
رؤوس األموال 

مدیریة الموارد البشریة 

مدیریة المحاسبة 
العامة

مدیریة مراقبة التعھدات 
وتسدید الدیون 

مدیریة التكوین 

مدیریة العالقات 
الخارجیة و

التجارة الخارجیة 

مدیریة تطور 
اإلعالم اآللي 

و النقد

مدیریة مجمع االستغالل 
مدیریة حمایة التراث 

وتسییر األرشیف

المفتشیة الجھویة 

وكاالت
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مستوى القروض و الودائع في بنك التنمية المحلية : ثانيالمطلب ال

من
.ى الغري، و كذا الودائع اليت تعترب بالنسبة هلا ديوندحقوقها ل

BDLتطور القروض و الودائع يف ) : 06(الجدول رقم 

201020112012

209.040255.620268.753القروض

376.814447.098459.672الودائع 

.مليار دج: الوحدة التقارير السنوية لبنك التنمية احمللية: المصدر

هذه القيم يف شكل منحىن بياينوضيحجلدول ميكن تمن خالل ا

منحىن بياين لتطور مستوى القروض و الودائع) : 07(الشكل رقم 

.باالعتماد على معطيات بنك التنمية احمللية من إعداد الطالبة:المصدر
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:التعليق 

اليت هي يف 2012و 2010يوضح املنحىن البياين تطور منح القروض يف بنك التنمية احمللية يف الفرتة مابني 
،أما فيما خيص الودائع 2012إىل 2011من %5.13بنسبة ارتفاعو2011إىل 2010من %22.28بنسبةارتفاع 

.2012إىل 2011من %2.81بنسبةارتفاع، و2011إىل 2010من %18.65نسبة بفهي كذلك يف ارتفاع 

أي مستوى الودائع أكرب بكثري من مستوى القروض ، و هذا ما يعكس واقع البنوك اجلزائرية . على منح القروض 
.بصفة عامة
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BDLفي و نسب االئتمان لخاصةاألموال اإجمالي تطور : ثالثالمطلب ال

تتكون األموال اخلاصة بالنسبة للبنك من رأس املال و االحتياطات و األرباح احملتجزة و كذا خمصصات 
.ملواجهة اخلسائر و املخاطر العامة

تطور إجمالي األموال الخاصة: الفرع األول 

لبنك التنمية احملليةاألموال اخلاصةمجايل إ): 07(الجدول رقم 

201020112012

28.92730.91630.653أموال اخلاصةإمجايل 

.مليار دج:الوحدة 

التقارير السنوية لبنك التنمية احمللية : المصدر

BDLيف أموال اخلاصةمنحىن بياين ميثل إمجايل ) : 08(الشكل رقم 

.باالعتماد على التقارير السنوية لبنك التنمية احملليةمن إعداد الطالبة : المصدر 
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BDLفي و نسب االئتمان لخاصةاألموال اإجمالي تطور : ثالثالمطلب ال

تتكون األموال اخلاصة بالنسبة للبنك من رأس املال و االحتياطات و األرباح احملتجزة و كذا خمصصات 
.ملواجهة اخلسائر و املخاطر العامة

تطور إجمالي األموال الخاصة: الفرع األول 

لبنك التنمية احملليةاألموال اخلاصةمجايل إ): 07(الجدول رقم 

201020112012

28.92730.91630.653أموال اخلاصةإمجايل 

.مليار دج:الوحدة 

التقارير السنوية لبنك التنمية احمللية : المصدر

BDLيف أموال اخلاصةمنحىن بياين ميثل إمجايل ) : 08(الشكل رقم 

.باالعتماد على التقارير السنوية لبنك التنمية احملليةمن إعداد الطالبة : المصدر 
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BDLفي و نسب االئتمان لخاصةاألموال اإجمالي تطور : ثالثالمطلب ال

تتكون األموال اخلاصة بالنسبة للبنك من رأس املال و االحتياطات و األرباح احملتجزة و كذا خمصصات 
.ملواجهة اخلسائر و املخاطر العامة

تطور إجمالي األموال الخاصة: الفرع األول 

لبنك التنمية احملليةاألموال اخلاصةمجايل إ): 07(الجدول رقم 

201020112012

28.92730.91630.653أموال اخلاصةإمجايل 

.مليار دج:الوحدة 

التقارير السنوية لبنك التنمية احمللية : المصدر

BDLيف أموال اخلاصةمنحىن بياين ميثل إمجايل ) : 08(الشكل رقم 

.باالعتماد على التقارير السنوية لبنك التنمية احملليةمن إعداد الطالبة : المصدر 
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: التعليق 

لبنك التنمية احمللية مرتفع عن احلد األدىن و هذا يدل على أن األموال اخلاصةمن املنحىن يتضح أن إمجايل 
به إىل الذي يرجع سب2012إىل 2011،رغم االخنفاض احلاصل يف الفرتة من الوضعية املالية لبنك جيدة ومقبولة 

.الرتاجع يف عوائد أو تسجيل خسائر يف هذه الفرتة
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نسب االحترازية في بنك التنمية المحلية:الفرع الثاني

سنقدم يف هذا املطلب النسب االحرتازية اخلاصة ببنك التنمية احمللية من أجل التعرف على الوضعية املالية 
.فيما خيص اتفاقيات بازلللبنك و من أجل التعرف على مدى تطبيقه لتوصيات البنك املركزي 

BDLالنسب االحرتازية لــ التغري يف) :08(الجدول رقم 

201020112012النسب االحرتازية 

%12.71%15.75%19.53نسب االئتمان 

%102%175___معامل السيولة

%72.5%80.68%97.12األموال اخلاصةمعامل 

لبنك التنمية احملليةةرير السنوياالتق: المصدر

:التعليق 

،يبني اجلدول النسب االحرتازية املطبقة يف اجلزائر
، و جيب أن ال يقل %8إذا ال جيب أن تقل نسبة االئتمان عن . حترتم املعايري احملددة من قبل البنك املركزي

.%60بالنسبة للموارد الدائمة عنوال اخلاصةاألميقل معامل ، و جيب أن ال%100معامل السيولة عن 
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منحىن بياين للنسب االحرتازية يف بنك تنمية احمللية) : 09(الشكل رقم 

.بنك التنمية احملليةمعطيات باالعتماد علىمن إعداد الطالبة: المصدر 

:التعليق 

إذ تتسم حركة هذه النسب ،2012و 2011و 2010ميثل املنحىن البياين تغري نسب االئتمان و يف السنوات 
.باالخنفاض

و من خالل املنحىن نالحظ أن %8منحسب اتفاقية بازل ،جيب أن تكون نسبة االئتمان تساوي أو أكرب 
و هذا ما يدل على ارتفاع لكنها يف اخنفاض، يف بنك التنمية احمللية حمرتمة و أكرب من احلد األدىنهذه النسبة 

.فيما خيص منح القروضنسب املخاطر 
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ل السيولةاممنحىن بياين ميثل مع: )10(الشكل رقم 

.بنك التنمية احملليةمعطياتباالعتماد على من إعداد الطالبة: المصدر

:التعليق 

.يوضح

2012%100أكرب من معامل السيولةأن يكونإذ جيب

).11-07أول سنة تطبيق يف البنوك اجلزائرية و ذلك من خالل التعليمة (2011مقارنة مع 
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منحىن بياين لنسب معامل األموال اخلاصة: )11(الشكل رقم 

.بنك التنمية احمللية معطياتباالعتماد على من إعداد الطالبة: المصدر

:التعليق 

، لكنها حترتم احلد األدىن 2012إىل 2010من األموال اخلاصةمعامل نسبو نالحظ كذلك اخنفاض يف
يف النسب سابقة الذكر ال إن االخنفاض . بالنسبة للموارد الدائمة%60الذي ينص على أن ال تقل النسبة عن 

.الوضعية املالية للبنك ليست جيدةيعين بالضرورة أن
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:خالصة الفصل 

رة التعليمات اليت أصدرها البنك املركزي من أجل مسايحاولنا يف هذا الفصل توضيح خمتلف األنظمة و 
.اليت توضح خمتلف النسب و أوزان املخاطر وفق ظروف املتاحة يف اجلزائراتفاقيات بازل يف اجلزائر ،

و لتدعيم البحث قمنا بدراسة تطبيقية لتطور القروض و الودائع ،و تطور أمجايل رأس املال و كذا نسب 
.جلزائرية بصفة عامة ويف بنك التنمية احمللية بصفة خاصة كونه ميثل حمل الرتبصاالئتمان يف البنوك ا

.خيص كفاية رأس املال
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:الخاتمة العامة 

من خالل دراستنا اإلجابة على اإلشكالية املطروحة و املتمثلة يف ما مدى تطبيق البنوك اجلزائرية حاولنا
اليت سعت التفاقيات بازل املتعلقة بتعزيز الرقابة الداخلية ؟ و ذلك بإبراز أهم جوانب اتفاقيات بازل الدولية ،

العديد من الدول تبين معايريها و تطبيق مبادئها يف القطاع املصريف ،من أجل احلد من خطر اإلفالس و كذا تعزيز 
.تأمني منح القروض 

و تزايد حجم الديون ،و كذا زيادة املنافسة بني البنوك بسبب تفاقم 1974حيث ظهرت جلنة بازل سنة 
يف املنافسة و .اليابانية ،األمريكية و األوروبية

وضع  وأمهها  الرقابة االحرتازية و حتديد املخاطر البنكية ،بوضع جمموعة من املبادئ املتكافئة ، قامت اللجنة
تتضمن كل اتفاقية 3و اتفاقية بازل 2و اتفاقية بازل 1بازل اتفاقية عرفت عامليا بالبنكيةللرقابة ثالثة معايري 

مفهوم أوسع و شامل للمخاطر ، مع حتديد كيفية حساب معدل كفاية رأس املال و خمتلف نسب و أوزان 
.املخاطر املرجحة

و نظرا لتنوع و كثرة املخاطر اليت تتعرض هلا البنوك 
. ة اليت تعترب ضرورة حيوية للتأكد من حسن سري العمل و التأكد من صحة العمليات املاليةبالرقابة الداخلي

بوضع جلنة إلدارة املخاطر من أجل قياس و مراقبة املخاطر و حتديد األسقف االحرتازية لالئتمان و و ذلك 
.السيولة ، باستخدام أنظمة معلومات حديثة لضبط املخاطر

كغريه من بنوك العامل لتقوية و تدعيم الرقابة البنكية وفق معايري و مبادئ جلنة بازل الدولية ، اهتم بنك اجلزائر  

مجايل األموال اخلاصة و أو إهذه األنظمة و التعليمات على كيفية حساب 
.محاية البنوك و املؤسسات املالية الوقوع يف املخاطر

زائرية و بنك التنمية احمللية يف الفصل الثالث من من خالل استعراض خمتلف النسب االئتمانية يف البنوك اجل
:أنالبحث استنتجنا

.رأس املالالبنوك اجلزائرية حترتم توصيات جلنة بازل حول كفاية - 
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.إخل...الوضعية املالية للبنوك اجلزائرية جيدة مبا ميكنها من منح القروض للمؤسسات و اجلمعيات - 

النسب االحرتازية للبنوك اجلزائرية و بنك التنمية احمللية يف تراجع يف السنوات األخرية ، إال أن هذه النسب - 
.حترتم احلد األدىن ملعيار رأس املال

.قابة الداخلية يف البنوك اجلزائرية تقتصر على دراسة و تقييم القروض و الودائععملية الر - 

: التوصيات

:على أساس ما توصلنا إليه من نتائج نوصي مبا يلي 

. العمل على حتليل و تقدير املخاطر و ذلك بوضع إجراءات و سياسات فيما خيص منح القروض - 

.إعطاء أمهية بالغة للرقابة الداخلية يف البنك- 

على البنوك اجلزائرية نشر املعلومات الكافية حول أوزان و معايري حساب خمتلف املخاطر املتعلقة باالئتمان، - 
.حىت يتسىن للطالب تدعيم حبثه بدراسات دقيقة ومفصلة



قائمة املراجع
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:قائمة المراجع

باللغة العربية :أوال 

:الكتب -أ
) مقررات جلنة بازل ،حتديات العوملة،اسرتاتيجية مواجهتها ( أمحد سليمان خصاونة ،املصارف االسالمية - 1

.2008جدار للكتاب العاملي ، األردن ، 
.2013عبد الرزاق ،إدارة املخاطر ،دار الوراق ،األردن ، بن عزوز بن علي ، عبد الكرمي قندوز ،حبار- 2
3 -2003.
.2001،عمان،العلميةمبادئ علم اإلدارة،مكتبة الرائدعبد اهللا  عزت بركات ،علي حممد صاحل عباس ،- 4
عبد اهللا عزت بركات ، كرمية علي جوهر ، ايهاب نظمي ،مسعود الصديقي ،صاحل العقدة ،حممد ياسني - 5

مداين بن بلغيث ، التدقيق و الرقابة الداخلية على املؤسسات ،املنظمة العربية للتنمية الرحاحلة ،حممود اجلبايل ،
.2012اإلدارية ،القاهرة ،

.2000تصاديات البنوك،الدار اجلامعية،مصر،عبد املطلب عبد احلميد، العوملة و اق- 6
عبد الوهاب نصر علي ، شحاتة السيد شحاتة ،الرقابة و املراجعة الداخلية احلديثة ، الدار - 7

.2006مصر،اجلامعية ، 
املكتب اجلامعي علي شريف ، علي عبد اهلادي مسلم ، حممد سعيد سلطان ، اإلدارة املعاصرة،- 8

.2007، القاهرةاحلديث،
.2006،، األردن، دار املسرية، تدقيق احلسابات املعاصرةغسان فالح املطارنة- 9

المجالت و المذكرات-ب
أيت عكاش مسري، تطورات القواعد االحرتازية للبنوك يف ظل تطبيق معايري جلنة بازل و مدى تطبيقها من - 1

.2013أطروحة دكتوراه ،كلية علوم اقتصادية و التجارية و علوم التسيري،جامعة اجلزائر،طرف البنوك اجلزائرية ،
جامعة قاصدي مرباح ماسرت ،،إدارة املخاطر االئتمانية يف البنوك التجارية ، مذكرة حفيان جهاد- 2
.2012،ةورقل

،جملة علوم االقتصادية و علومئريآثارها احملتملة على النظام املصريف اجلزاو 3اتفاقية بازل حياة جنار،- 3
.2013،جامعة جيجل 13العددالتسيري،
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سليمان ناصر، النظام املصريف اجلزائري و اتفاقيات بازل،جملة العلوم االقتصادية و علوم التسيري، العدد - 4
.2006جامعة ورقلة،،06

ات احملاسبية ، مذكرة دور الرقابة الداخلية يف حتسني جودة املعلومغاشوش عايدة ،لقصري مرمي ،- 5
.2011ماسرت ، كلية علوم اقتصادية و علوم التسيري ، جامعة قسنطينة ،جوان

فايز مرزوق العازمي، دور جمالس االدارة يف تطبيق معايري الرقابة الداخلية و أثرها على حتقيق أهداف - 6
.2012الكويت،رسالة ماجستري ، جامعة الشرق األوسط،الشركات الصناعية،

جامعة قاصدي مرباح  ،مرابطي نوال ، دور التدقيق الداخلي يف ادارة املخاطر املصرفية ، مذكرة ماسرت- 7
.2013،ورقلة 
املاجستري،جامعة االسالمية 2،دوافع تطبيق اتفاقية بازل ميساء حمي الدين كالب- 8

. 2007، غزة
نوال بن عمارة ، أبعاد الرقابة الداخلية و أمهيتها يف املصارف املشاركة ،جملة علوم اقتصادية و علوم - 9

.2009، 09ورقلة ، العدد –السيري، جامعة قاصدي مرباح 
المطبوعات و المواقع اإللكترونية -ت

11الرقابة االحرتازية و أثرها على العمل املصريف باجلزائر ، جملة املفكر ، العدد بوحفص جالب نعناعة ،- 1

.univ-biskra.dz:، جامعة حممد خيضر بسكرة املوقع اإللكرتوين 
شعبان فرج، العمليات املصرفية و إدارة املخاطر ، دروس موجهة لطلبة ماسرت، كلية علوم اقتصادية - 2

.:املوقع االكرتوين،2014التجارية و علوم التسيري ، جامعة البويرة، و univ-bouira.dz

: دريش رشيد ، حبري سفيان ، مقررات جلنة بازل و النظم االحرتازية يف اجلزائر ، موقع االلكرتوين- 3
www.elbassair.net.

، موقع الكرتوين 2،محزة طييب ،حنو إصالح املنظومة املصرفية اجلزائرية وفق معايري جلنة بازل حممد زرقون- 4
univ-ouargla.dz.



83

األجنبيةباللغة : ثانيا 

1- Catherine kayotis, l'essentiel de la banque ,gualino lextenso éditions ,2013.

2- Cbc " convergence internationale de la mesure et du normes du fonds propres" juillet
1988.

3- Edmund j.boyle, steven M.cooper,Marshall A.Geiger ,an empirical analysis of internal
control weaknesses under SAS no.78: an examination of state audit reports, accounting
faculty publications,2004.

4- Jean-luc siruguet ,Emmanuelle fernandez, lydia koessler ,le contrôle interne bancaire et
la fraude,dunod,France,2006.



املالحق








	1.pdf
	2.pdf
	3.pdf
	4.pdf
	5.pdf
	6.pdf
	7.pdf
	8.pdf
	9.pdf
	10.pdf
	11.pdf
	12.pdf
	13.pdf
	14.pdf
	15.pdf
	16.pdf
	17.pdf
	18.pdf
	IMG.pdf
	IMG_0001.pdf
	IMG_0002.pdf

