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ملخص7

تشاقر ىحه الػرقة البحثية أىع الجيػد واإلصالحات القانػنية والسؤسداتية التي تبشتيا الدمصات الشقجية في إشار عرخنة

السشطػمة السرخفية الجدائخية وتعديد مالءة مؤسداتيا ،مغ خالل التخكيد عمى مجػ التقيج بالقػاعج والسعاييخ الجولية في مجال
إدارة السخاشخ وتجعيع مالءة السرارف والسؤسدات السالية الجدائخية وكحا الجػانب السترمة بتصػيخ نطع الجفع والتدػية
اإللكتخونية ،لسا ليحه القػاعج واألنطسة مغ دور ميع في تخسيخ قػاعج الدالمة والدخعة في أداء السعامالت السالية بسا يدسح
بتصػيخ نذاط السؤسدات السالية وتجخميا لرالح مختمف األعػان االقترادييغ.

الكلمات مفتاحية 7الخقابة واالشخاف السرخفي ،مقخرات لجشة بازل ،نطع الجفع االلكتخوني ،الشطام السالي الجدائخؼ.
Abstract:
This paper discusses the most important efforts and legal and institutional reforms adopted by
the monetary authorities in the framework of modernizing the Algerian banking system and
enhancing the solvency of its institutions by focusing on compliance with international rules and
standards in the field of risk management and strengthening the solvency of Algerian banks and
financial institutions as well as aspects related to the development of electronic payment and
settlement systems , As these rules and regulations play an important role in establishing the
rules of safety and speed in the performance of financial transactions to allow the development
of activity of financial institutions and intervention for the benefit of various economic agents.
Key Words: Banking Supervision and Supervision, Basel Committee Decisions, Electronic
Payment Systems, Algerian Financial System.

المقدمة

إن القيام بتشسية اقترادية فاعمة ومدتجيسة ال يسكغ أن يشجح بجون نطام مالي ومرخفي قػؼ وكفؤ ،وىػ ما جعل

السؤسدة السرخفية تحتل مقام الرجارة وتأخح مػقعا جػىخيا ضسغ الشرػص اإلصالحية بػصفيا أحج األركان الخئيدية في

عسمية االنتقال إلى اقتراد الدػق ،وىػ ما حاولت ىحه اإلصالحات أن ترل إليو عغ شخيق تكييف السرارف والسؤسدات
السالية مع السحيط االقترادؼ الججيج ،مغ خالل تفعيل إجخاءات استقالليتيا وإخزاعيا لسشصق األداء وقانػن الخبحية

والسشافدة ،األمخ الحؼ مغ شأنو رفع قجرتيا عمى التعاشي مع السدتججات العالسية التي تذيجىا الرشاعة السرخفية ،يتأكج ىحا

التػجو السيسا وأن مجاخيل البتخول تبقى وحجىا السكػن األىع في جانب العخض وىي بحلظ تعيق إنذاء أنطسة مغخية لتعديد

وتشػيع عسميات تكػيغ الثخوات وتعػيس االستيخاد ،ما يذكل عػائق حقيقية في استقخار نسػذج اقتراد الدػق الحؼ تبشتو

الجدائخ.
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وقج أولت الدمصات الشقجية في إشار جيػدىا إلصالح وتصػيخ السشطػمة السرخفية الجدائخية أىسية خاصة لسا يتعمق
بالقػاعج والسعاييخ الجولية في مجال إدارة السخاشخ وتجعيع مالءة السرارف والسؤسدات السالية الجدائخية خرػصا في ضػء
التعثخات التي حرمت ،كسا عسمت عمى تصػيخ نطع الجفع والتدػية اإللكتخونية لسا ليحه القػاعج واألنطسة مغ دور ميع في
تخسيخ قػاعج الدالمة والدخعة في أداء السعامالت السالية بسا يدسح بتصػيخ نذاط السؤسدات السالية وتجخميا لرالح مختمف

األعػان االقترادييغ.

وعميو تشاقر ىحه الػرقة البحثية إشكالية رئيدية يسكغ شخحيا عمى الشحػ التالي:
ما هي أهم الجههد واإلصالحات القانهنية والمؤسداتية التي تبنتها الدلطات النقدية في إطار عررنة المنظهمة المررفية
الجزائرية وتعزيز مالءة مؤسداتها؟
يهدف ىحا البحث إلى إبخاز ما يمي:
 أىع التذخيعات والتشطيسات الخامية إلى تعديد الخقابة واإلشخاف عمى القصاع السرخفي إن في جانبيا السؤسدي أو ذلظ
السختبط بالتصبيقات العسمية ليا.
 تحميل إشار الخقابة الستعمق بسالءة السؤسدات السرخفية وقػاعج الخقابة االحت اخزية.
 تحجيج مجػ تػافق التذخيعات السعسػل بيا مع معاييخ ومقتخحات لجشة بازل الجولية.
 تقييع نطع السقاصة والجفع اآللي
ومغ أجل اإلجابة عمى التداؤل الخئيدي لمجراسة واألىجاف السختبصة بو ،جخػ تقديم ىحا البحث إلى ثالث محاور عمى الشحػ
التالي:
 السحػر األول :تعديد شخق الخقابة وعسل ىيئاتيا ووضع نطام معمػمات مالي فعال
 السحػر الثاني :الخقابة في السشطػمة السرخفية الجدائخية عمى ضػء مقخرات لجشة بازل
 السحػر الثالث :تحجيث نطع الجفع والسقاصة اآللية
المحهر األول 7تعزيز طرق الرقابة وعمل هيئاتها ووضع نظام معلهمات مالي فعال
إن الجور الخقابي ال يسكشو أن يتحقق بالفعالية السصمػبة إال بػجػد تشطيسات قػية تزبط السسارسات السرخفية والسالية
الدميسة ومخو ار بشطام معمػمات حجيث ومتكامل يخبط بشظ الجدائخ بكل مكػنات ومؤسدات الشطام السرخفي ،لحا فقج سعت
مختمف التذخيعات والتشطيسات الرادرة مشح إقخار قانػن  10-90وبخاصة التعجيالت األخيخة عميو الستسثمة في األمخيغ -03
 11و 10-04إلى تعديد الخقابة واإلشخاف عمى القصاع السرخفي إن في جانبيا السؤسدي أو ذلظ السختبط بالتصبيقات العسمية
ليا حتى تتػافق مع تمظ السقخرة عالسيا.
فسجمذ الشقج والقخض يسثل أعمى سمصة تشطيسية وإشخافية ،ويتستع بدمصة التذخيع وسغ القػانيغ الستعمقة بذؤون الشقج
والعسل السرخفي والسالي عمى غخار قػاعج تدييخ وإدارة السخاشخ والشطع االحت اخزية ،وبجوره فإن بشظ الجدائخ قج تع تجعيسو
بييئات متعجدة ليا دور بالغ األىسية في متابعة تصبيق القػانيغ الخقابية والتشطيسية مغ قبل السؤسدات السرخفية والسالية
كالمجشة السرخفية ،لجشة مخاقبة ومتابعة استقخار القصاع السالي ،صشجوق تأميغ الػدائع ،خمية السخاشخ واألزمات ،وكحا مغ
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خالل مخكديات السخاشخ وعػارض الجفع ومخكدية السيدانيات والتي تذكل في الػقت عيشو نطاما معمػماتيا ماليا يعسل عمى
تشسية الدالمة والسػثػقية في البيئة السرخفية الجدائخية.
كسا تع وضع مذخوع نطام تشقيط مرخفي ،وىحا بسداعجة فشية مغ و ازرة الخدانة األمخيكية وصشجوق الشقج الجولي مغ
أجل عرخنة أنطسة الخقابة ،حيث تع االنتياء مشو واختباره في عام  2012مع اثشيغ مغ البشػك في الداحة ،ويعج نطام
ترشيف البشظ ( )BNSأسمػب إشخاف مػحج مدتػحى مغ مشيج " "CAMELSومغ أفزل السسارسات الجولية حيث يقػم عمى
تقييع مؤشخات األداء ومالءة السؤسدات السالية ،وبفزل مقاربتو التشبئية بالسخاشخ فإن ىح ىحا الشطام يدسح باآلتي:


االستيجاف واالستجابة الدخيعة مغ قبل المجشة السرخفية ،مغ خالل اتخاذ التجابيخ الترحيحية السشاسبة لمتعامل
مع الرعػبات التي تػاجييا مؤسدة مالية.



انخفاض كبيخ في تكمفة اإلشخاف ،وفيع أفزل لمسخاشخ لكل مؤسدة مالية وزيادة كفاءة استخجام السػارد.



تحجيج البشػك التي تعاني مغ مراعب.

وكجدء مغ واجباتو القانػنية الججيجة لالستقخار السالي ،بجأ بشظ الجدائخ في عام  2012بالذخاكة مع البشظ الجولي،
مذخوع إلدخال أدوات ججيجة الختبار اإلجياد ،ىحه األخيخة تجعع القجرة التحميمية لمكذف عغ نقاط الزعف في الشطام ضسغ
سياسة احت اخزية شاممة.

1

كحلظ فإنو ومغ أجل التكيف مع ما أقخرتو لجشة بازل خاصة في السبجأ  14الستعمق بالخقابة الجاخمية وإرساء قػاعج
الحػكسة الدميسة لمسرارف والسؤسدات السالية أصجرت الدمصات الشقجية الشطام رقع  03-02السؤرخ في  14نػفسبخ 2002

2

الستعمق بالخقابة الجاخمية في البشػك والسؤسدات السالية ،والحؼ سسح بتحجيج األنطسة الجاخمية الستعمقة بتقجيخ وتحميل السخاشخ
واألنطسة الخاصة بسخاقبتيا والتحكع فييا والحؼ أعادت التأكيج عميو السادة  7مغ األمخ  10-04السعجل والستسع لألمخ 11-03
مغ خالل تكميف وإلدام البشػك والسؤسدات السالية بػضع جياز رقابة داخمي ناجع (السادة  97مكخر) وكحا جياز رقابة
السصابقة الحؼ ييجف إلى مصابقة القػانيغ والتشطيسات واحتخام اإلجخاءات (السادة  97مكخر  ، )2كسا تع في سشة 2011
إصجار نطام ججيج لمخقابة الجاخمية لمبشػك والسؤسدات السالية بسػجب الشطام  08-11السؤرخ في  28نػفسبخ 3 2011والحؼ
يعج أشسل مغ اإلشار الدابق ،حيث يتزسغ تعخيف مختمف السخاشخ (السادة  )2واألىجاف التي يتعيغ أن يزسشيا جياز
الخقابة الجاخمية (السادة  )3ومكػنات ىحا الجياز (السادة  ،)4وىػ ما مغ شأنو أن يداىع في إرساء تدييخ أحدغ لسخاشخ
القخض.
استفادت البشػك الجدائخية أيزا في إشار البخنامج األوروبي ( )ADIMمغ بخنامج خاص لتأىيميا يجعى بخنامج دعع
القصاع السالي الجدائخؼ ( ،)MABMMوالحؼ ييجف إلى:
-

إعجاد بخامج لمتقييع الجاخمي وأنطسة مخاقبة التدييخ لمبشػك والسؤسدات السالية.

-

إعجاد دورات وبخامج تكػيغ في إدارة السخاشخ لرالح مػضفي ىحه البشػك.

أما السخكديات االستعالمية التي وضعيا ويشطسيا بشظ الجدائخ والستسثمة في مخكديات السخاشخ والسيدانيات وعػارض
الجفع فقج تع تأسيديا بػاسصة القانػن البشكي  10-90ليتع تجعيسيا بسػجب السادة  98مغ األمخ  11-03الستعمق بالشقج
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والقخض ،وتعسل ىحه السخكديات في شكل قػاعج معصيات مػضػعة مغ قبل السذاركيغ والتي تذسل تجسيع وتخديغ وتػفيخ
السعمػمات لمبشػك والسؤسدات السالية األعزاء في ىحه السخكديات سػاء عمى الخط ( )On Lineأو حدب الصمب.

4

المحهر الثاني 7الرقابة في المنظهمة المررفية الجزائرية على ضهء مقررات لجنة بازل
حاولت الدمصات الشقجية في الجدائخ مغ خالل قانػن الشقج والقخض والتعجيالت التي تمتو تبشي أىع التػصيات الرادرة
عغ لجشة بازل خرػصا في اتفاقيتيا األولى ،وعسمت عمى تصبيق ىحه التػصيات بذيء مغ التسيل والتجرج يجفعيا ويححوىا
في ذلظ ما يػفخه ىحا اإلشار مغ إمكانية لخبط رأس مال البشظ باألخصار التي يسكغ أن يتعخض ليا ،مسا يعدز سالمة الػحجات
السرخفية السشفخدة ويسكغ أيزا مغ الخقابة واإلشخاف عمى صحة الشطام السالي بذكل عام ،كسا يدسح بزسان فعالية أفزل
لمػساشة السالية مع فخض االنزباط الدػقي وتػفيخ الذخوط الرحية لبيئة مرخفية تشافدية.
أوال 7المالءة المررفية والحد األدنى لرأس المال 7يحطى رأس السال في السؤسدات السرخفية والسالية بأىسية بالغة ويسثل خط
الجفاع األول في مػاجية السخاشخ التي تتعخض ليا ىحه السؤسدات وضسانا ألمػال السػدعيغ ،وىي األىسية التي تعكديا
تػصيات ومقخرات لجشة بازل في ىحا الذأن.
وبالشدبة لمجدائخ فقج نرت السادة  02مغ التشطيع  03/91الرادر في  14أوت  51991والسادة  03مغ التعميسة رقع
 74/94الرادرة في  1994/11/29والستعمقة بتحجيج القػاعج الحسائية 6عمى وجػب أن تحتخم السؤسدات السالية وبرفة دائسة
ندبة مالءة تعادل عمى األقل  ،% 8وقج جاء فخض ىحه الشدبة برػرة تجريجية تتػافق والسخحمة االنتقالية التي كانت تسخ بيا
البشػك الجدائخية واالقتراد الػششي عسػما ،حيث كان تصبيقيا عمى الشحػ التالي %4 :حتى نياية جػان  %5 ،1995حتى
نياية ديدسبخ  %6 ،1996حتى نياية ديدسبخ  %7 ،1997حتى نياية ديدسبخ  %8 ،1998حتى نياية ديدسبخ .1999
ىحه الشدبة تع رفعيا بسػجب الشطام رقع  01-14السؤرخ في  16فيفخؼ  2014الستزسغ ندب السالءة السصبقة عمى
البشػك والسؤسدات السالية إلى  %9.5بيغ مجسػع األمػال الخاصة القانػنية ومجسػع مخاشخ القخض والسخاشخ العسمياتية
ومخاشخ الدػق السخجحة ،عمى أن تغصي األمػال الخاصة القاعجية ىحه السخاشخ بشدبة  %7عمى األقل ،كسا يتعيغ عمى
السرارف والسؤسدات السالية أن تذكل "وسادة أمان" تتكػن مغ أمػال خاصة قاعجية تغصي  %2.5مغ مخاشخىا السخجحة،
وتمتدم البشػك والسؤسدات السالية باإلفراح عغ ىحه الشدب الثالث لمجشة السرخفية كل  3أشيخ أو في أؼ وقت تحجده المجشة.
7

وتػضح السادة  8مغ نفذ الشطام أن األمػال الخاصة القانػنية تتكػن مغ األمػال الخاصة القاعجية واألمػال الخاصة
التكسيمية والمحان وضحت مكػناتيسا السػاد  9و 10عمى التختيب ،بيشسا ناقذت السػاد مغ  12إلى  29مختمف الجػانب الستعمقة
بتعخيف وتخجيح وكيفية حداب مخاشخ القخض والسخاشخ العسمياتية ومخاشخ الدػق ،ىحان العشرخان األخيخيغ يعج إدراجيسا
خصػة ميسة في التكيف مع مقخرات لجشة بازل  2و 3بالخغع مغ اختالف الحج األدنى لشدبة السالءة عغ بازل  3والحؼ ىػ
 ،%10.5والججول السػالي يػضح تصػر معجالت السالءة لمبشػك الجدائخية:
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جدول ( 7)10مالءة البنهك الجزائرية خالل الفترة 5100-5112

الػحجة% :

5112

5113

5114

5115

5116

5101

5100

البشػك العسػمية

11.69

14.37

11.63

15.97

19.57

21.78

21.96

البشػك الخاصة

23.66

21.59

23.48

20.24

34.91

29.19

31.19

05

02.02

05.61

03.2

55.00

53.30

53.45

القطاع المررفي

المردر 7مغ إعجاد الباحثيغ باالعتساد عمى :بشظ الجدائخ ،التطهر االقترادي والنقدي للجزائر ،التقاريخ الدشػية .2013-2005
سجمت معجالت السالءة ارتفاعا مدتس اخ قجر بحػالي  %100خالل الفتخة  2011-2005حيث تتجاوز الشدب السحققة
تمظ التي تحجدىا التذخيعات مع مالحطة أن البشػك الخاصة تحقق معجالت مالءة أكبخ مغ تمظ التي تحققيا البشػك العسػمية،
يخجع ىحا بذكل خاص إلى كفاءتيا ومقجرتيا عمى التحكع في أنذصتيا ،باإلضافة إلى كػنيا ال تتعخض إلى مخاشخ كبيخة
قياسا بالبشػك العسػمية.
إلى ذلظ ،فقج اتجيت الدمصات الشقجية إلى رفع الحج األدنى السدسػح بو لخأس مال البشػك والسؤسدات السالية في ضػء
الفػائس السالية السيسة التي تدجميا البشػك العسػمية ،وكحلظ في ضػء اعتبار ىحه الدمصات أن الحجود الدابقة لع تخق إلى
السدتػػ الحؼ يحج مغ آثار أؼ تعثخ محتسل ويحافع عمى أمػال السػدعيغ سيسا في ضػء ما أبخزتو التجارب الستعمقة بالبشػك
الخاصة ذات رأس السال الجدائخؼ.
أول نطام حجد رأس السال األدنى لمسرارف والسؤسدات السالية ىػ الشطام  01/90الرادر في  4جػان  81990الحؼ
حجد رأس السال األدنى لمسرارف بـ  500مميػن دج أما السؤسدات السالية فقج حجده بـ  100مميػن دج ،كسا ألدم البشػك
والسؤسدات السالية الكائغ مقخىا في الخارج أن تخرز لفخوعيا بالجدائخ مبمغا يعادل عمى األقل الحج األدنى لخأس السال
حدب القانػن الجدائخؼ ،ىحا الشطام تع تعجيمو بسػجب الشطام  01-04الرادر في  04مارس  92004الحؼ حجد رأس السال
األدنى لمسرارف بـ  2.5مميار دج أما فيسا يخز السؤسدات السالية فقج حجده بـ  0.5مميار دج مع مشح السرارف
والسؤسدات السالية سشتيغ لاللتدام بيحه األحكام.
وآخخ رفع لمحج األدنى لخأس مال البشػك والسؤسدات السالية كان بسػجب الشطام  04-08الرادر في  23سبتسبخ
 ،102008والحؼ حجد رأس السال األدنى لمسرارف بـ  10مميار دج أما بالشدبة لمسؤسدات السالية فقج حجده بـ  3.5مميار دج
مع أجل  12شي اخ لاللتدام بيحه األحكام ،وىػ ما يعشي أن الحج االدنى لخأسسال البشػك قج ارتفع بيغ  2004و 2008فقط
بشدبة  %300في حيغ كانت الديادة بالشدبة لمسؤسدات السالية بشدبة .%600
ويػضح الذكل التالي مقارنة بيغ أحجام القػاعج الخأسسالية لمبشػك الجدائخية ونطيختيا العخبية ،حيث تدجل السرارف
الجدائخية قيسا ضعيفة ججا لخأس السال مقارنة بجول الخميج العخبي كسا تأتي في التختيب بعج السغخب.
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شكل ( 7)10القهاعد الرأسمالية للبنهك التجارية العربية خالل الفترة 5103-5101
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المردر 7مغ إعجاد الباحثيغ باالعتساد عمى :صشجوق الشقج العخبي ،التقرير االقترادي العربي المهحد ،5103 ،5105
 ،5101أبػ ضبي ،اإلمارات العخبية الستحجة.
ثانيا 7القهاعد االحترازية الرئيدية المطبقة في الجزائر 7تع وضع مجسػعة مغ قػاعج الححر لمتدييخ ( Les règles
 ) prudentielles de gestionبيجف تجعيع مداعي الدالمة السرخفية وفي مشحى يجعع مختكدات السالءة السرخفية ،حيث
يسكغ أن نسيد القػاعج التالية:
أ -تغطية المخاطر وترجيحها 7يحجد األمخ التشطيسي  03/02السؤرخ في  14نػفسبخ  2002شبيعة السخاشخ التي تػاجييا
البشػك والسؤسدات السالية والستسثمة في :السخاشخ االئتسانية ،مخاشخ أسعار الفائجة ،مخاشخ الدػق ،مخاشخ التذغيل،
والسخاشخ القانػنية والقزائية ،وقج تزسغ التذخيع الجدائخؼ في إشار القػاعج السدتػحاة مغ تػصيات لجشة بازل نطام خاص
لتقييع السخاشخ السحتسمة وىحا مغ خالل معامالت تخجيح لسدتػػ األخصار مغ  %0إلى  ،%100حدب ما جاءت بو التعميسة
 74/94الرادرة في  29نػفسبخ  ،1994مع وجػد بعس االستثشاءات واالختالفات عغ الشسػذج السػضػع مغ شخف لجشة
بازل ،غيخ أن الشطام  02-14السؤرخ في  16فيفخؼ  2014الحؼ يتعمق بالسخاشخ الكبخػ والسداىسات غيخ مغ السعامالت
الدابقة.
بالشدبة لعشاصخ األمػال داخل السيدانية ،يتع حداب الخصخ السخجح مغ خالل السبالغ اإلجسالية السدجمة في السيدانية،
بعج احتداب كل السؤونات والزسانات الالزمة مخجحة بسعامل تخجيح معيغ ،أما بالشدبة لاللتدامات خارج السيدانية فيتع تحػيميا
وفقا لعػامل التحػيل األربعة إلى ما يعادليا مغ مخاشخ القخض ومغ ثع تخجح بشفذ الكيفيات السحجدة لعشاصخ السيدانية ،مع
تحجيج العشاصخ التي تصخح مغ مخاشخ السيدانية وخارج السيدانية حدب السادة  ،12ويػضح الججول التالي أوزان السخاشخة
السخجحة لعشاصخ أصػل السيدانية وخارج السيدانية في الشطام السرخفي الجدائخؼ:
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جدول ( 7)15أوزان المخاطرة المرجحة لعناصر أصهل الميزانية وخارج الميزانية في البنهك الجزائرية
عناصر أصهل الميزانية
األخطار المحتملة
 مدتحقات عمى الجولة والييئات السساثمة.

 ودائع ومدتحقات عمى بشظ الجدائخ والسرالح

االلتزامات خارج الميزانية
معدل

طبيعة المدين

الترجيح
%0

 تدييل الدحػبات عمى السكذػف
وااللتدامات باإلقخاض غيخ السدتعسمة

التحهيل
%0

التي يسكغ إلغاؤىا بجون شخط في أؼ

السالية لبخيج الجدائخ.

وقت وبجون إخصار مدبق.

 مدتحقات عمى اإلدارات السخكدية والسحمية.
 ودائع وقخوض لمبشػك والسؤسدات السالية الستػاججة

عامل

%20

في الجدائخ.

 االعتسادات السدتشجية السسشػحة أو

%20

السؤكجة عشجما تذكل الدمع محل

االعتسادات ضسانا.

 سشجات االستحقاق مرجرة مغ شخف البشػك
والسؤسدات السالية الستػاججة في الجدائخ.
 ودائع وقخوض لمبشػك والسؤسدات السالية أو
السؤسدات السساثمة الستػاججة بالخارج والتي تتستع
بتشقيط يعادل عمى األقل ( )AA-أو ما يكافئ

ذلظ.

 ودائع وقخوض لمبشػك والسؤسدات السالية أو

%50

 االلتدامات

بالجفع

الستختبة

عمى

السؤسدات السساثمة الستػاججة بالخارج والتي تتستع

االعتسادات السدتشجية عشجما ال تذكل

بتشقيط ( )BBB-عمى األقل أو ما يعادلو ويقل عغ

الدمع محل االعتسادات ضسانا.
 الكفاالت الخاصة بالرفقات العسػمية

( )AA-أو ما يعادلو.

وضسانات حدغ الشياية وااللتدامات

الجسخكية والزخيبية.
 التدييالت غيخ القابمة لمخجػع فييا
وغيخ

السدتعسمة

كالدحب

عمى

السكذػف وااللتدامات باإلق اخض التي

تفػق مجتيا األصمية سشة واحجة.
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%100

مجسػع السدتحقات التي ال تدتفيج مغ معجل تخجيح

%100

 القبػل.
 فتح القخوض غيخ القابمة لمخجػع فييا

أقل مغ  %100ال سيسا:

والكفاالت التي تذكل بجائل القخوض.

 جسيع القخوض لمسؤسدات ولألفخاد ولمجسعيات بسا

 ضسانات القخوض السسشػحة.

فييا االعتسادات االيجارية.

 االلتدامات بالتػقيع األخخػ غيخ القابمة

 جسيع السدتحقات السكػنة لألمػال الخاصة غيخ
لمخجػع فييا وغيخ السحكػرة أعاله.
-01السؤرخ في  16فيفخؼ  2014الستزسغ ندب السالءة السصبقة عمى
الشطاممغرقع 14
السادةوفقا 16مغ
المردر- 7
الشطام14-
لمسادة 21
السصخوحة
تمظ
.02

البشػك والسؤسدات السالية ،الجخيجة الخسسية لمجسيػرية الجدائخية ،العجد  25 ،56سبتسبخ  ،2014ص

ص.26-25 :

 السادتيغ  12 ،11مغ الشطام رقع  02-14السؤرخ في  16فيفخؼ  2014يتعمق بالسخاشخ الكبخػوالسداىسات ،الجخيجة الخسسية لمجسيػرية الجدائخية ،العجد  25 ،56سبتسبخ  ،2014ص ص.31-30 :
ب -معيار تقديم وتهزيع المخاطر 7حدب السادة  02مغ التعميسة  74/94وحدب الفقخة (أ) و(ب) مغ السادة  02مغ الشطام
 09/91الرادر في  14أوت  1991فإن البشػك والسؤسدات السالية ممدمة باحتخام ما يمي:
يجب أن ال يتعجػ مجسػع السخاشخ الستعمقة بشفذ السدتفيج السعجالت التالية بالشدبة لرافي األمػال الخاصة%40 :
ابتجاء مغ  01جانفي  %30 ،1992ابتجاء مغ  01جانفي  %25 ،1993ابتجاء مغ  01جانفي  ،1995وىحا تجشبا لتخكيد
األخصار مع نفذ الدبػن أو نفذ السجسػعة مغ الدبائغ وبالتالي التخفيف مغ أثخ إفالسيع عمى البشظ ،وىػ ما أعادت التأكيج
عمية السادة  4مغ الشطام رقع  02-14السؤرخ في  16فيفخؼ  2014الستعمق بالسخاشخ الكبخػ وبالسداىسات ،11وتػضح
الشدبة األخيخة كسا يمي:

نسبة توزيع ادلخاطر ابلنسبة دلستفيد واحد =

مبلغ ادلخاطر
االموال اخلاصة الصافية

≤ %52

عمى أنو إذا تجاوز مبمغ األخصار الستختبة مع نفذ السجسػعة مغ الدبائغ ندبة  %10مغ األمػال الخاصة لمسرخف
أو السؤسدة السالية (مخاشخ كبخػ) فإنو يذتخط أن ال يتجاوز مجسػع ىحه السخاشخ  8أضعاف مبمغ أمػالو الخاصة القانػنية
حدب نز السادة  5مغ الشطام  ،02-14مع إلدامية الترخيح مغ قبل البشػك والسؤسدات السالية كل  3أشيخ بسخاشخىا
الكبخػ وفقا ألحكام تحجدىا تعميسة لبشظ الجدائخ (السادة .)17
ج -ندبة الديهلة 7تسثل ىحه الشدبة العالقة بيغ عشاصخ األصػل الدائمة في األجل القريخ وعشاصخ الخرػم قريخة األجل،
وتيجف مغ جية إلى ضسان قجرة البشػك والسؤسدات السالية عمى الجفع ألصحاب الػدائع في أؼ لحطة ومغ دون مذاكل ،ومغ
جية ثانية تحقيق مجسػعة أىجاف أخخػ يأتي عمى رأسيا وضع حج الستعسال السػارد ذات األجل القريخ ججا في استخجامات
متػسصة وشػيمة األجل.

12

ويعخف الشطام  04-11السؤرخ في  24ماؼ  2011خصخ الديػلة عمى أنو خصخ عجم القجرة عمى مػاجية التدامات أو
عجم قجرة فظ أو تعػيس وضعية نط اخ لحالة الدػق وذلظ في أجل محجد وبتكمفة معقػلة ،13حيث يسثل ذلظ اتجاىا إلرساء
قػاعج ججيجة أكثخ متانة في تدييخ ومتابعة السخاشخ بسا يتفق ومتصمبات اتفاقية بازل.
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حيث تمتدم السرارف وا لسؤسدات السالية أن تبمغ في نياية كل ثالثي بشظ الجدائخ بالسعامل األدنى لمديػلة لمذيخ
السػالي ومعاممي الذيخيغ األخيخيغ لمثالثي السشقزي وكحا معامل الديػلة (السدسى معامل السخاقبة) لفتخة ثالثة أشيخ السػالية
لتاريخ اإلقفال ،14ويحدب انصالقا مغ السعادلة التالية:

ادلعامل األدىن للسيولة =

15

االصول السائلة يف االجل القصري
اخلصوم ادلستحقة يف االجل القصري

≥ %011

ثالثا 7معايير وقهاعد احترازية أخرى7
 معامل األمهال الذاتية والمهارد الدائمةُ 7حجد ىحا السعجل بسػجب الشطام رقع  04-04السؤرخ في  19جػيمية  2004بيجفتحقيق التػازن بيغ استعساالت البشػك والسؤسدات السالية والسػارد شػيمة األجل بالعسمة السحمية ،عمى أن ُيربح واجب التصبيق

عشج انقزاء الفتخة االنتقالية  ،2006-2004حيث يتعيغ أن ُيخسل في نياية كل سشة إلى المجشة السرخفية وفق نسػذج نسصي

يزعو بشظ الجدائخ ،16ويتع حدابو كسا يمي:

17

األموال اخلاصة والشبيهة  +ادلوارد طويلة األجل
صايف األموال الثابتة  +سندات ادلسامهة وسندات الفروع  +سندات ادلسامهة  +االستحقاقات عدمية األداء أو ادلشكوك

≥ %01

يف حتصيلها  +القيم ادلنقولة غري ادلدرجة يف قائمة األوراق ادلالية  +اجلزء ادلستحق من القروض ألكثر من مخس سنوات
– مدتهى االلتزامات الخارجية 7ألدم بشظ الجدائخ جسيع البشػك والسؤسدات السالية الشاشصة بالجدائخ أن تحافع بذكل دائع عمى
مدتػػ التداماتيا الخارجية بالتػقيع عمى أن ال يتجاوز ىحا السدتػػ  4مخات حجع أمػاليا الخاصة.

18

وتػضح السادة  3مغ نفذ التعميسة كيفية حداب ىحه االلتدامات:

االلتزامات اخلارجية الصافية = جمموع االلتزامات ابلتوقيع ادلتعلقة بـعمليات االسترياد – ودائع الضماانت وادلؤوانت ادلكونة ابلعملة الوطنية
 -وضعيات الررف 7بغية الحج مغ السخاشخ السختبصة بعسميات الرخف األجشبي تمدم التعميسة رقع  78-95الرادرة في

 1995/12/26الستزسشة القػاعج الستعمقة بػضعيات الرخف جسيع البشػك والسؤسدات السالية الستجخمة في سػق الرخف أن
تتػفخ عمى نطام دائع لمقياس ،يدسح بتدجيل فػرؼ لعسميات الرخف وحداب الشتائج باإلضافة إلى وضعيات الرخف لجسيع
العسالت ولكل عسمة عمى حجػ ،ونطام لخقابة وتدييخ السخاشخ مع احتخام الحجود السػضػعة وفقا لشرػص ىحه التعميسة ،وكحا
نطام مخاقبة يتيح احتخام اإلجخاءات الجاخمية الزخورية التي تزسغ احتخام الشطاميغ الدابقيغ.

19

حيث يتعيغ عمى البشػك والسؤسدات السالية أن تقجم ترخيحا يػميا بػضعيات الرخف الخاصة بيا إلى بشظ الجدائخ،
وتػضح السادة  3مغ نفذ التعميسة ندبتيغ فيسا يتعمق بعسميات الرخف:
 ندبة قرػػ محجدة بـ  % 10بيغ الستصمب مغ األمػال الخاصة والخصيج بيغ مجسػع صافي الػضعيات القريخةوالصػيمة بالعسمة الرعبة ،وىػ ما نرت عميو كحلظ السادة  28مغ الشطام  01-14مع وجػب تغصية ىحا الستصمب
عشجما يفػق الخصيج  %2مغ إجسالي السيدانية.
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مبلغ وضعيات الصرف (القصرية أو الطويلة) لكل عملة
األموال اخلاصة

≤ %01

 ندبة قرػػ ال تتعجػ  %30بيغ مجسػع وضعيات الرخف (قريخة أو شػيمة) لجسيع العسالت ومبمغ صافي األمػالالخاصة

مبلغ وضعيات الصرف (القصرية أو الطويلة) جلميع العمالت
األموال اخلاصة

≤ %01

 المداهمة في رأس مال الذركات 7نطع وسسح القانػن  10/90بسػجب السادتيغ  117و 118لمسرارف والسؤسدات الساليةالجخػل في مداىسات واالحتفاظ بيا لسؤسدات مػجػدة أو قيج اإلنذاء ،عمى أن ال يتعجػ مجسػع السداىسات نرف األمػال
الخاصة لتمظ السؤسدات ،حيث يتػلى مجمذ الشقج والقخض تحجيج الدقف األعمى لمسداىسات في كل نػع مغ التػضيفات،
الشقصة األخيخة ش أخ عمييا تغييخ بسػجب السادة  74مغ األمخ  03-11حيث أصبح مجمذ الشقج والقخض مدؤوال عغ تحجيج
سقف السداىسات لمبشػك فقط دون السؤسدات السالية.
 القروض وااللتزامات الممنهحة للمداهمين والمدراء المديرين 7تشز السادة  104مغ األمخ  11-03بعجم جػاز مشح أؼبشظ أو مؤسدة مالية قخوضا لسديخييا ولمسداىسيغ فييا أو لمسؤسدات التابعة لسجسػعة البشظ أو السؤسدة السالية وكحا ألزواج
السديخيغ والسداىسيغ وأقاربيع مغ الجرجة األولى ،وىحا عمى عكذ ما كان معسػال بو بسػجب قانػن  10/90حيث كان بإمكان
مداىسي ومديخؼ البشػك والسؤسدات السالية الحرػل عمى قخوض عمى أن ال يتعجػ مجسػعيا  %20مغ قيسة األمػال
الخاصة (السادة  168مغ القانػن  ،)10-90وأن يتع إعالم محافع بشظ الجدائخ بيحه العسمية.
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 التأمين على الهدائع 7يعج مغ القػاعج الػقائية األساسية السقتخحة مغ شخف لجشة بازل ،وتأكج ىحا التػجو إلقامة مثل ىحااإلجخاء مع األزمات التي تعخض ليا مؤخ اخ الشطام السرخفي وخرػصا إفالس بشظ الخميفة والبشظ التجارؼ والرشاعي ،وكانت
أول إشارة لخرائز نطام التأميغ عمى الػدائع في السادة  170مغ القانػن  10-90ثع تػضحت أكثخ بسػجب الشطام رقع
 04-97السؤرخ في  31ديدسبخ  1997وىػ ما أعادت التأكيج عميو السادة  118مغ األمخ  11-03وأقخه القانػن رقع -04
 03الرادر في  4مارس .2004
حيث يديخ صشجوق ضسان الػدائع السرخفية شخكة مداىسة تجعى "شخكة ضسان الػدائع السرخفية" ( SGDB:
 )Société de Garantie des Dépôts Bancaires,رأسساليا مكتتب بالتداوؼ بيغ السرارف ،21ويمدم كل مرخف أن
يجفع عالوة ضسان سشػية يحجدىا مجمذ الشقج والقخض في حجود  %1عمى األكثخ مغ الحجع اإلجسالي لػدائعو بالعسمة
الػششية ،22وقج حجد الحج األقرى لمتعػيس السسشػح لكل مػدع بـ  600000دج ويصبق ىحا الدقف عمى مجسػع ودائع نفذ
السػدع لجػ نفذ البشظ ميسا كان عجد الػدائع والعسمة الرعبة السعشية كسا يتع التعػيس بالعسمة الػششية فقط.

23

رابعا 7مدى التهافق مع المقترحات األخيرة للجنة بازل 7إن التدام البشػك الجدائخية وانزباط الشطام السرخفي في مجسمو مع
مقخرات لجشة بازل يجعع استقخار أفزل لمدػق السرخفية الجدائخية ويخفع مغ تشافدية وحجاتو في محيصيا اإلقميسي والعالسي،
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وقبل صجور الشطاميغ  01-14و 02-14فإن الشطام السرخفي الجدائخؼ سعى إلى تحقيق الذخوط السػصى بيا مغ قبل لجشة
بازل ،غيخ أن و لع يصبق جػانب مشيا وكان تصبيق البعس مشيا مختمفا عسا جاءت بو تػصيات ىحه المجشة وفيسا يمي نقاط
االلتقاء واالختالف:
أوجه الذبه 7إ ن قػاعج الححر السصبقة في البشػك الجدائخية فيسا يخز السخاشخ االئتسانية مدتػحاة في غالبيتيا مغ تػصيات
لجشة بازل ،خاصة فيسا يتعمق بحداب السالءة حدب بازل  1و ،2العشاصخ السكػنة لألمػال الخاصة القاعجية والعشاصخ
الػاجب شخحيا مشيا ،ندبة األمػال الحاتية والسػارد الجائسة ،ترشيف البشػد داخل وخارج السيدانية حدب درجة الخصخ ،شخيقة
تحػيل االلتدامات خارج السيدانية ،ووجػد ىيئة خاصة بالتأميغ عمى الػدائع.

24

أوجه االختالف 7كان ىشالظ العجيج مغ االختالفات كاالختالف في معجالت التخجيح الخاصة بالذخائح الخسذ داخل السيدانية
واختالف في مكػنات ىحه األخيخة كحلظ ،شخيقة حداب األمػال الخاصة التكسيمية والعشاصخ الػاجب شخحيا مشيا ،معجالت
مخاقبة مخاشخ الرخف ،السعجل األدنى لتقديع السخاشخ حيث تذتخط لجشة بازل ( ،)%40عجم األخح بعيغ االعتبار مخاشخ
معجل الفائجة وخصخ الرخف وخصخ السحفطة والسخاشخ التذغيمية ،عجم تػافخ السرارف الجدائخية عمى أنطسة تدسح بقياس
مخاشخ التذغيل ومخاشخ الدػق.
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غيخ أن صجور الشطاميغ السذار إلييسا سسح بتجارك عجد مغ العشاصخ أىسيا ما يتعمق بسعامالت التخجيح واحتداب
السخاشخ التذغيمية والدػقية في ندبة السالءة ،ومع ىحا مازال يتعيغ بحل السديج مغ الجيػد في سبيل الػصػل إلى درجة أكبخ
مغ التػافق مع مقخرات لجشة بازل في ضػء وضع اتفاقية ججيجة ليا (بازل  ،)3في الػقت الحؼ ال تدال السشطػمة السرخفية
الجدائخية لع تدتػف بعج ما جاء في مقخرات بازل الثانية والتي حجد آخخ أجل لتصبيقيا العام .2007
ولعل مغ أىع ىحه الخصػات في ىحا السجال ىػ ضخورة تػفخ البشػك الجدائخية عمى أنطسة لقياس مخاشخ الدػق
والسخاشخ التذغيمية ،خرػصا أن ىحه األخيخة قج يكػن حجسيا كبي اخ في البشػك الجدائخية الرتباشيا بشسط تدييخ ىحه البشػك
وذلظ فق نساذج مػحجة مغ قبل بشظ الجدائخ ،باإلضافة إليالء حخص بالغ لسذكل الزعف الكبيخ في اإلفراح وىػ ما تعكدو
صعػبة الحرػل عمى معمػمات وبيانات البشػك والسؤسدات السالية مسا ال يتيح فيسا أفزل لمسخاشخ والقجرة عمى تدييخىا
ومتابعتيا ،ونفذ الذيء بالشدبة لغياب مؤسدات الترشيف االئتساني السحمية ما يجعل البشػك الجدائخية ال تحطى بأوزان
تخجيحية أفزل لسخاشخىا السرخفية ويجعميا أضعف تشافديا في الدػق السرخفي الجولي.
مع ضخورة دعع الخقابة الجاخمية في السرارف والسؤسدات السالية ،حيث إذا كان مغ السسكغ تقييع مدتػػ السعاييخ
االحت اخزية السصبقة في الجدائخ قياسا بتمظ الجولية فإن األصعب يطل ىػ تقييع مجػ تصبيقيا فعميا ،مسا يدتػجب متابعة تصػيخ
أنطسة فعالة لمخقابة الجاخمية في ىحه السؤسدات تجشبا لسا حرل في مخحمة سابقة وأدػ إلى انتقاد شجيج وتحجيجا أزمة بشظ
الخميفة التي كمفت الخديشة العسػمية مبالغ ضخسة.
المحهر الثالث 7تحديث نظم الدفع والمقاصة اآللية
يتصمب تصػيخ الريخفة اإللكتخونية والعسل السالي عبخ الخط بذكل عام وجػد بشية تحية إلكتخونية مالئسة مع ضخورة
تػفخ عشاصخ االرتباط السشاسبة بيشيا وبيغ مكػنات الشطام السالي فزال عغ إشار تذخيعي وتشطيسي مشاسب لديخ وحساية ىحا
الشػع مغ العسميات ،فعرخنة أنطسة الجفع يعتبخ مغ السجاالت ذات األولػية بالشدبة لسدار اإلصالح السالي في الجدائخ تحت
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اعتبارات التأخخ الكبيخ السدجل في ىحا السجال وآثار ىحا التساشل عمى انديابية التدػيات السختبصة بالرفقات االقترادية
السختمفة.
فػجػد أنطسة متصػرة لمجفع والتدػية فيسا بيغ البشػك ىػ أحج ركائد تحقيق الفعالية القرػػ في معالجة العسميات بيغ
السرارف والعسميات بالدػق السالية ،وىػ ما كان دافعا لبشظ الجدائخ لتأسيذ إثشيغ مغ أنطسة الجفع الحجيثة واآلمشة والذفافة
تمبية لمسعاييخ السػضػعة مغ قبل لجشة نطع الجفع والتدػية لبشظ التدػيات الجولية ابتجاء مغ عام  ،2006ويتعمق األمخ بكل
مغ نطام الجفع اإلجسالي الفػرؼ لمسبالغ الكبيخة والسجفػعات السدتعجمة ( ،)ARTSونطام السقاصة اإللكتخونية لمسجفػعات
الخاصة بالجسيػر العخيس السدسى (.)ATCI

26

وقج ُكمف بشظ الجدائخ بذكل قانػني مشح  2003بسخاقبة أنطسة الجفع حدب نز السادة  52مغ األمخ  11-03الستعمق
بالشقج والقخض ،كسا أن التذخيعات الججيجة الرادرة في  2010عدزت ووسعت بجورىا ميامو في ىحا السجال إلى الحخص عمى
الديخ الحدغ عمى تذغيل ورقابة وأمغ أنطسة السجفػعات.

27

أوال 7نظام الدفع اإلجمالي الفهري ( 7)ARTS7 Algeria Real Time Settlementsدخل ىحا الشطام في التذغيل ابتجاء
مغ فيفخؼ  2006شبقا ألحكام الشطام رقع  04-05السؤرخ في  13أكتػبخ  ،2005حيث يدتجيب ىحا الشطام لسجسػع السبادغ
التي أوصت بيا لجشة أنطسة الجفع والتدػية التابعة لبشظ التدػيات الجولي ،إن عمى مدتػػ اإلشار التشطيسي واليياكل األساسية
لإلنتاج والشججة أو عمى مدتػػ عجم قابمية إلغاء السجفػعات والتدييالت السػصى بيا مغ أجل عسمو ،يعسل ىحا الشطام
باستسخار وبذكل فػرؼ كل يػم عسل مغ الداعة الثامشة إلى غاية الداعة الخامدة ،وبرفتو مديخ الشطام فإن بشظ الجدائخ
بإمكانو تخريز فتخة لشػع أو عجة أنػاع مغ العسميات أو إلغاء فتخات أخخػ حدب الحاجيات العسمياتية ،وتدسح وضيفة إدارة
اليػم بتدييخ مجخيات يػم التبادل وتحجيج مدارات أخخػ وتغييخىا عمى الخط وبذكل غيخ مباشخ (مؤجل) ،ويدتصيع مديخ
الشطام التجخل عمى مدتػػ نساذج العسميات السقبػلة وتعخيف الفتخة الدمشية السخررة لمعسميات في األسػاق وتحجيج الداعة
القرػػ الستالم شمبات التدػية الستأتية مغ األنطسة الرافية ،وكحلظ تحجيج الداعة القرػػ لتدػية أرصجة األنطسة
الرافية.
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يزسغ إدارة ىحا الشطام كادر متخرز ومكخس مغ قبل بشظ الجدائخ (متعامميغ ،مذخفيغ ومديخؼ الشطام) ،كسا أن
السذاركة الفعالة مغ قبل السذتخكيغ في ىحا الشطام سيمت تكيف السدتعسميغ مع ىحا الشطام الججيج الحؼ يمبي السعاييخ الجولية
واعتساده كأداة دفع ناجعة في خجمة الداحة السرخفية ومدتعسمي ىحه األدوات.
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سجمت سشة  2013التي تسثل العام الثامغ مغ تذغيل ىحا الشطام معجل إتاحة أو تػافخ قجره  %99.99مقابل
 %99.77في  ، 2012ويسثل ىحا السعجل العالقة بيغ التذغيل الفعمي لمشطام السقاس بسجة االفتتاح اإلسسية لمشطام السقجرة بـ 8
ساعات يػميا ومجة األعصال معبخ عشيا بالداعات ،حيث يعتبخ السعجل السحرل عميو متدقا عسػما مع السعاييخ الجولية
الستفق عمييا ألنطسة التدػية اإلجسالية الفػرية لمسبالغ الكبيخة.
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شيج ىحا الشطام نسػا متراعجا لمعسميات التي تتع مغ خاللو والتي كان ليا أثخ إيجابي معتبخ عمى تدييخ خديشة
السرارف ،حيث تسخ جسيع السجفػعات ما بيغ البشػك التي تداوؼ أو تتعجػ  1مميػن ديشار أو تمظ السدتعجمة عبخ ىحا الشطام
والتي تذسل عمى حج سػاء التحػيالت لحداب البشػك والسؤسدات السذاركة (لحدابيع الخاص) أو التحػيالت لحداب
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عسالئيا ،31وال يشحرخ ىحا الشطام في السجفػعات اإلجسالية لمعسميات بيغ السرارف ذات السبالغ الكبيخة والسجفػعات السدتعجمة
فحدب بل يتكفل أيزا بتدػية األرصجة التي يربيا نطام السقاصة اإللكتخونية وكحلظ األرصجة التي يربيا متعاممػ
السجفػعات في األسػاق (البػرصة وسػق سشجات الجولة) ،ويتكفل ىحا الشطام أيزا بجخػل وخخوج العسمة الػرقية التي تبادر بيا
كل وكاالت السرارف السذاركة في الشطام32.ولقج كان لجخػل ىحا الشطام في االستغالل أثخ ليذ فقط عمى تدييخ خديشة
السرارف وتدييخ التجفقات بيشيا ،بل كحلظ عمى مدتػػ إدارة الدياسة الشقجية حيث سسح ىحا الشطام باالستفادة مغ مخونة
وسخعة في انتقال آثارىا ،33وفيسا يمي تفريل عسميات ىحا الشطام:
جدول ( 7)13تطهر عمليات نظام ( )STRAخالل الفترة 5103-5113
عجد العسميات في
الدشة
حجع العسميات (مميار
دج)
عجد أيام العسل

5113

5114

5115

5116

5101

5100

5105

5103

142373

176900

195175

205736

211561

237311

269557

290418

169635

313373

607138

649740

587475

680123

535234

358026

226

251

252

253

254

251

252

253

المردر 7مغ إعجاد الباحثيغ باالعتساد عمى :بشظ الجدائخ ،التطهر االقترادي والنقدي للجزائر ،التقاريخ الدشػية .2013-2006
عخف الشطام سشة  2013نسػا في عسميات الجفع بـ  %7.7مقابل  %13.6في  ،2012ولكغ بانخفاض في قيسة ىحه
السجفػعات بـ  %33.1و %21.3عمى التػالي والحؼ يخجع إلى عسميات الدياسة الشقجية (تسثل  %88.6في  2013مقابل
 %92.8في  2012مغ السبمغ الكمي لعسميات بشظ الجدائخ) والعسميات ما بيغ السرارف34.ما يسكغ مالحطتو ىػ األىسية
الشدبية الكبيخة لمعسميات بيغ السرارف قياسا مع عسميات التحػيالت لرالح الدبائغ مغ حيث القيسة اإلجسالية لسجسػع عسميات
ىحا الشطام ،إذ تحػز العسميات بشظ لبشظ مغ إجسالي العسميات عمى  %32.9في  2013مقابل  %35.7في  2012ما يسثل
 %97.1مغ القيسة اإلجسالية ليحه السجفػعات في  2013مقابل  %98.2في  ،2012بسا فييا  %2.2في  2013و%1.4
في  2012خاصة باألنطسة الخارجية (نطام السقاصة اآللية ،العسميات عمى الدشجات) ،في السقابل يسثل حجع العسميات لرالح
العسالء إلى إجسالي العسميات  %67.1في  2013مقابل  %64.3في  2012يقابل ىحا الحجع قيسة  %2.9في  2013مغ
السبمغ اإلجسالي نطيخ  %1.8في  ،2012أما مغ حيث القيسة بمغت العسميات الخاصة بالسذاركيغ في الشطام 'بشظ الجدائخ
والسرارف (بسا فييا الخديشة وبخيج الجدائخ)' معجالت قجرىا  %50.1و %47.6عمى التػالي في  %49.2( 2013و%49.7
في  )2012مقابل معجل محجود بالشدبة لألنطسة الخارجية قجر بـ  %2.3في  2013و %1في .2012

35

ثانيا 7نظام المقاصة اإللكترونية ( 7)ATCI : Algérie Télé-Compensation Interbancaireبالتػازؼ مع إنجاز
الشطام الدابق تع العسل عمى مباشخة تحجيث نطام الجفع لمسبالغ الرغيخة ،ويتعمق األمخ بشطام مقاصة يعسل بذكل آلي لمذيكات
والدشجات والتحػيالت والبصاقات واالقتصاعات اآللية ،حيث يذكل ىحا الشطام عشر اخ مكسال لشطام الجفع اإلجسالي الفػرؼ
لمسبالع الكبيخة والسجفػعات السدتعجمة ،ومغ أجل تعديد عسمية التػحيج القياسي وتحجيث مقاصة الذيكات تكفل بشظ الجدائخ
بشدخ الذيكات السؤمشة لمخديشة العسػمية والسرارف وبخيج الجدائخ ،ويتعمق األمخ بذيكات مشسحجة ومذخرشة مع كذف اليػية
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السرخفية السقششة شبقا لمتشطيع السػضػع ليحا الغخض ،36كسا يذكل ىحان الشطامان عشر اخ ميسا في تعديد جياز الػقاية
ومكافحة تبييس األمػال وتسػيل اإلرىابُ37.يديخ نطام ( )ATCIمغ قبل مخكد السقاصة القبمية ( )CPIالحؼ أنذأ في 2004

والحؼ يعج شخكة ذات أسيع فخع لبشظ الجدائخ فتح رأسساليا أمام مداىسة البشػك ،ويعسل الشطام عمى أساس السقاصة متعجدة

األشخاف ألوامخ الجفع حيث يتع صب األرصجة الرافية مغ أجل التدػية السؤجمة في نطام ( )MTRBفي ساعة محجدة مدبقا
في الشطام38.تع االنصالق في العسل بيحا الشطام في ماؼ  2006في مخحمة أولى بسقاصة الذيكات والتي تبعتيا التحػيالت في
جػيمية  2006ثع السعامالت الستعمقة بالشقج اآللي في أكتػبخ  ،392006ويعتبخ نطام ( )ATCIمحسيا بذكل ذاتي مغ خالل
تحجيج الحجود القرػػ السدسػح بيا لألرصجة السجيشة متعجدة األشخاف التي يخاقبيا باستسخار ويبعث بخسائل إنحار إلى مديخ
الشطام والسذاركيغ السعشييغ في حالة اقتخاب رصيج مذارك ما مغ الحج السدسػح بو ،كسا أن ىحا الشطام يعج مؤمشا ضج الغر
عمى أساس أن ا لسبادالت تتع بػاسصة تحػيل بصاقيات مختػمة ومذفخة ومػقعة وفقا لبخوتػكػل أمشي مجار مغ شخف مخشج
مشجمج في الشطام السخكدؼ وفي قػاعج الخبط ،كسا يعتبخ أيزا مؤمشا ضج السخاشخ العسمياتية مغ خالل وضع مػقع لمشججة عمى
الداخغ ومػقع لمشججة عمى البارد والسػجػد عمى مدافة بعيجة ،ويعتبخ نطاما يعسل كميا بذكل آلي ويختكد عمى تبادل
السعمػمات اإللكتخونية غيخ السادية40.ىشجسة نطام ( ) ATCIتذسل مخحمة تبادل أوامخ الجفع بذكل متػاصل بيغ السذاركيغ تبعا
لتاريخ يػم التبادل ،ومخحمة حداب الػضعيات الرافية متعجدة األشخاف حدب كل مذارك قبل إقفال يػم التبادل ،ومخحمة
الرب مغ أجل تدػية األرصجة الرافية في حدابات التدػية الخاصة بالسذاركيغ والسفتػحة في نطام ( ،)MTRBوال تكػن
تدػية السبالغ نافحة السفعػل (وال يتع تدػية األرصجة فعميا) إال وفقط في حال كان مجسػع الػضعيات الرافية السجيشة مغصاة
بػاسصة االحتياشات السػجػدة في حدابات التدػية السعشية ،عسال بسبجأ "كل شيء أو ال شيء" ،41وبعج دخػل نطام ()ATCI
حيد العسل فإن غخف السقاصة اليجوية ضمت تعسل لسعالجة الذيكات غيخ السػحجة جشبا إلى جشب مع إدماجيا التجريجي في
نطام السقاصة اآللية ،مع اإلشارة إلى أن آخخ غخفة لمسقاصة اليجوية تع غمقيا في بجاية  ،422012وفيسا يمي ندتعخض تصػر
عسميات نطام ( )ATCIوالسبالغ اإلجسالية ليا :جدول ( 7)11تطهر عمليات نظام ( )ATCIخالل الفترة 5103-5114
مجسػع العسميات (مميػن)

5114

5115

5116

5101

5100

5105

5103

6.926

9.320

11.139

13.818

17.062

17.387

19.470

ندبة العسميات عمى الذيكات %

80.7

70.3

63

52.5

44.9

46.2

42.2

ندبة التحػيالت %

14.6

16.4

18.9

26.7

25.8

30.1

32.3

04.7

12.5

17.2

20

28.4

22.7

23.5

2125.0

4055.5

5231.4

5545.0

01250.

00433.

05330.

6

2

3

1

3

0

3

ندبة العسميات الخاصة بالبصاقات
السرخفية %

السبمغ اإلجسالي (مميار دج)

المردر 7مغ إعجاد الباحثيغ باالعتساد عمى :بشظ الجدائخ ،التطهر االقترادي والنقدي للجزائر ،التقاريخ الدشػية -2007
.2013
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يالحع مغ البيانات الدابقة أن نطام السقاصة اآللية حقق نسػا في الحجع قجره  %12في  2013مقابل  %33.3في
 2012وتصػ ار في القيسة قجره  %7.5في  2013مقابل  %11.2في  ،2012كسا ارتفع حجع معامالت البصاقات السرخفية
بشدبة  %15.6في  2013مقابل االنخفاض الحؼ سجل في  2012بـ  %18.5مع ذلظ فعسميات الدحب التي يقػم بيا الدبائغ
والتي ال تسخ عبخ نطام ( )ATCIتعج أكثخ أىسية ،مغ جية أخخػ اتخح بخيج الجدائخ في  2012التجابيخ الالزمة لزسان قبػل
بصاقاتو عمى مدتػػ مػزعات بقية البشػك ،43وال يسثل حجع األوراق التجارية (الكسبياالت والدشج ألمخ) سػػ  %1.1مغ الحجع
اإلجسالي لػسائل الجفع الستبادلة مغ خالل ىحا الشطام في  2013مقابل  %1في .2012
عمى الخغع مغ الديادة السصخدة في حجع وقيسة عسميات نطام ( )ATCIفإنيا تطل أقل مغ األحجام السعالجة في أنطسة
الجفع لمجول السساثمة أو دول الجػار ،يشجع ىحا خرػصا لكػن البشػك العسػمية تزع شبكات وكاالت كبيخة بحيث يفػق حجع
السجفػعات داخل السرارف خسذ مخات السجفػعات بيغ السرارف ،44وحدب السعيار السرخفي سارؼ السفعػل فإن العسميات
عمى الذيكات تأخح األوجو الثالث التالية:

45

 عسميات عمى الذيكات التي تقل قيستيا عغ  50.000دج حيث ال تكػن الذيكات محل تبادل الرػر الخقسية خاصتيا. عسميات عمى الذيكات التي تتخاوح قيستيا بيغ  50.000دج و 200.000دج مع تبادل صػرة الذيكات. عسميات عمى الذيكات التي تديج قيستيا عغ  200.000دج مع تبادل صػرة الذيكات ومتابعة خاصة مغ شخفالسرارف.
خاتمة
إن شبيعة التشطيع الحؼ سار عميو الشطام السالي الجدائخؼ والسشصق الحؼ خزع لو تدييخه لفتخة شػيمة مغ تاريخو يطيخ
حجع الخمل العسيق الحؼ أصاب تشطيع وأداء ىحا الشطام وأدػ إلى تخسبات سمبية الزمت آثارىا عسمو إلى غاية الػقت الحالي،
حيث اليدال الشطام السرخفي الجدائخؼ يعاني مغ تأخخ كبيخ عمى مدتػػ العجيج مغ األصعجة.
وعمى الخغع مسا أشار لو التحميل الحؼ تع تشاولو في ىحا البحث والحؼ يخز باألساس التحدغ السدجل في مجاالت
اإلشخاف والخقابة ونطع السجفػعات ،مسا يؤثخ بذكل قػؼ عمى مجػ مداىسة ىحا الشطام في تسػيل التصػر االقترادؼ والتحديغ
مغ بيئة مسارسة األنذصة االقترادية ،فإن استسخار العجيج مغ السسارسات الدمبية وكحا شبيعة التذػىات في الشطام االقترادؼ
ككل تحج مغ فعالية التحدغ السذار إليو ،يزاف إلى ما سبق غياب تام لجور فعال لبػرصة األوراق السالية بالجدائخ أيغ ال
تسارس ىحه األخيخة أؼ تأثيخ يحكخ عمى الشذاط االقترادؼ حدب ما تتيحو وضائف وأدوات ىحا الشػع مغ األسػاق.
األمخ الحؼ يعكذ ضخورة السخور إلى إصالحات اقترادية ومالية شاممة عمى نحػ يؤسذ لشسػذج اقترادؼ ججيج
يعصي لمشطام السالي دو ار رائجا في تسػيل األنذصة االقترادية السشتجة ،مغ خالل وضع بخنامج متكامل لتصػيخ وتحجيث
مختمف مكػنات ىحا الشطام.
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