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 اإلهداء

 احلمد هلل الذي وفقنا هلذا ومل نكن لنصل إليه لو ال فضل هللا علينا أما بعد

اآليتني الكرميتني يف قوله تعاىل احّقهمإىل من نزلت يف   

 بسم هللا الرمحن الرحيم

  وقضى ربك أالّ تعبدوا إالّ إايه وابلوالدين إحساان إما يبلغّن عندك الكرب أحدمها أو كالمها فال تقل
واخفض هلما جناح الّذل من الّرمحة وقل رّب ارمحهما كما  ،هلما أِف وال تنهرمها وقل هلما قوال كرميا

 {33 – 32 اإلسراء}   بياين صغريا  ر 

 أهدي هذا العمل املتواضع إىل أغلى ما أملك يف الوجود أيب وأمي العزيزين حفظهما هللا يل ...

 الّلذان سهرا وتعبا على تعليمي يف إمتام هذا العمل من قريب أو من بعيد ...

حليمة، رايض، اسالم، عالء .إخويت األحبة:خالد، توفيق، منري،محية، خلضر، حلاج، اندية، إىل   

أفراد أسريت ، سندي يف الدنيا وال أحصي هلم فضل ... كل  وإىل  

... الذين مل يكتبهم القلم ولكنهم مذكورون دائماً ابلقلب وإىل كافة األصدقاء واألحباب كل إبمسه  

 إىل أساتذيت الكرام وأسرة املعهد

.ستفيد منه مجيع الطلبة املرتبصني املقبلني على التخرّجأرجوا من هللا تعاىل أن جيعل عملي هذا نفعا يكما   

 
 

 

 

 



 

 

 
 الرمحن الرحيمهللا بسم ا

)اقرأ ابسم ربك الذي خلق، خلق اإلنسان من علق، اقرأ وربك األكرم الذي علم                    
 ابلقلم علم اإلنسان ما مل يعلم﴾

 العظيمهللا صدق ا
وقبل كل شيء وهبذه اآلية الكرمية نود أن نشكر املوىل عز وجل الذي خلقنا وأحياان مث  أوالً 

 هداان
وكرمنا وعلمنا ما مل نعلم فسبحان ريب ال علم لنا إال ما علمتنا ونسبح حبمدك ونعوذ بك من     

فهو املهتدي ومن يضلل فلن جتد له وليا هللا شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، فمن يهدي 
 رشدام

 بعد:أما 
 

  انوالدي الكرمي قليب اليت تتدفق من أعماق القلب إىل أعز وأقرب الناس إىل وجه تشكرايتأ
 ؛وأطال يف عمرمهاهللا االيوم حفظهم  أان عليهصل إىل ما أسامها على أن  اناللذ

ي ودان بو عبد هللا،  الذ الدكتور أتقدم ابلشكر والتقدير وعظيم االمتنان إىل أستاذي الفاضل
، واىل أعضاء تفضل ابإلشراف على هذه املذكرة وملا قدمه يل من دعم وتشجيع وتوجيهات قيمة

 اللجنة املوقرة اليت قبلت مناقشة مذكريت؛
واىل عمال وكالة بنك الفالحة والتنمية الريفية سيدي خلضر، لقبوهلم تربصي على مستوى 

 مؤسستهم وتقدمي يد املساعدة واملعلومات؛
الذين وجدهتم يف السراء والضراء، الذين قدموا يل يد العون ليظهر هذا البحث يف  أصدقائيإىل 

 .كل خريهللا أهبى صورة له، فجزاهم ا
 كما ال أنسى من قال فيهم الرسول الكرمي

 هللا""من ال يشكر الناس ال يشكر ا
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 قائمة األشكال: ـــ

 الرقم العنوان الصفحة
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50  02 حمددات احلوكمة 
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22  05 الدعامة الثانية 

32  06 الدعامة الثالثة 

 07 قنوات انتشار االزمات املالية 37



 

 08 آاثر األزمة املالية على االقتصاد اجلزائري 62
2خطط تطبيق ابزل 71  09 
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 62 (2007-2000اجلزائر)النمو االقتصادي والنمو خارج احملروقات يف  03
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 تقدمي:

 املاضية، القليلة العقود خالل والناشئة املتقدمة االقتصادايت من العديد يفاحلوكمة  مبفهوم االهتمام تعاظم لقد       

 الالتينية وأمريكا آسيا شرق دول  من عدد هاشهد  اليت املالية واألزمات االقتصادية راتهنيااال أعقاب يف وخاصة

 املالية االهنيارات تداعيات من األمريكي االقتصاد شهده ما وكذلك العشرين، القرن من التسعينات عقد يف وروسيا

 ما إىل وصوال، 2008و 2007 عامي وكذا ،200 2عام خالل العاملية األمريكية الشركات أقطاب من لعدد البنكيةو 

 .واملايل االقتصادي احتادها وحدة هتدد خانقة أزمة من أورواب تشهده



 

 ومبادئ قواعد خمتلف فيه حدد ''بنوكال حوكمة''حول تقرير إصدار الدولية إىل املشروعات مبركز دفع ما هذا       

 املؤسسات فيها مبا االقتصادية، ابملؤسسات الرشيدة اإلدارة الدولية املشروعات مبركز دفع ما هذا ،مارسةامل أسلوب

 والعالقات العناصر من جمموعة على حتتوي هنالكو  وتعقيدا أمهية أكثر يعترب احلوكمة مبادئ تطبيق فيها جند أين ،البنكية

 .ةـــــــــاحلوكم امــنظ طبيعة على كبري  بشكل تؤثر أخرى، قطاعات يف توجد ال املتداخلة

 احلوكمة من اجلزائرية البنوك موقع موضوع يطرح مبادئها، تطبيق ومدى البنكي القطاع يف احلوكمة عن حلديثواب       

 .املذكرة هذه خالل من تناوله مت ما وهو والدراسة للنقاش بذلك أتثرها ودرجة

 :التايل الرئيسي التساؤل يف الدراسة هذه إشكالية نلخص أن ناميكن سبق ملا تبعاو 

 ؟نظام البنكي يف ظل األزمة املالية العاملية ال استقرارتعزيز  يف هو دور احلوكمة ما

 كاآليت:  وهي فرعية أسئلة عدة السؤال هذا عن وينشق   

 ومتطلبات ودوافع تبين احلوكمة؟ البنوك؟ حبوكمة املقصود ما- 

 املايل؟ ستقراراالالبنوك يف  حوكمة أمهيةتتمثل  فيما -

 ؟عالقة األزمات املالية ابحلوكمة هي اجلزائرية؟وما البنكية املؤسسات يف احلوكمة مبادئ تطبيق واقع هو ما -

 الفرضيات:

 سوق املال. استقرارـــ تلعب احلوكمة دور أساسي يف   

                                                                                    ــــ للحوكمة أمهية كبرية يف حتقيق الشفافية، العدالة،محاية حقوق املسامهني وأموال املودعني.                                      

 متزايدة يف ظل املتغريات املالية واالقتصادية.احلوكمة يف القطاع البنكي تكتسب أمهية  ـــــ  

 ع البنكي.ا ــــ يعترب تطبيق احلوكمة صمام األمان الذي يعمل على ضمان استقرار القط  

 أسباب اختيار املوضوع:



 

أي حبكم التخصص الذي يفرض علينا اإلملام هبذه املواضيع واهتمامنا  ذايتالطابع ال إىليعود سبب اختيار املوضوع 

 خربة مستقبال. كتسابال ابملشاريع اجلديدة والبنوك 

  :الدراسة أمهية

 التقليل إىل يؤدي الذي األمر ،البنكي القطاع يف احلوكمة حول دورم اهلا الدور إبراز خالل من الدراسة أمهية تظهر       

 إىل يؤدي البنكية النظم يف احلوكمة ضعف أن أظهرت العامل يف التجار وأن خاصة ،البنوك هلا تتعرض اليت املخاطر من

 البنكي اجلهاز يف قواعدها بتطبيق والبدء احلوكمة، تفعيل دور فان وعليه القومية، االقتصادايت على خطرية انعكاسات

 االقتصاد تنشيط وابلتايل املايل، والقطاع املستثمرين قرارات على إجيااب ينعكس ما ،البنكية اإلدارة أداء تطوير على يعمل

 .اجلزائري

 :الدراسة أهداف

 :يلي فيما نوجزها أهداف عدة هبا قمنا اليت للدراسة    

 .خاصة بصفة البنوك يف احلوكمة مفهوم على الضوء تسليط -

 بنكية.ال األنظمة ترقية يف احلوكمة واقع إظهار-

 خالل )من ودوافع تبنيها ابحلوكمة اخلصوص وجه على اجلزائريةلبنوك وا عامة بصفة بنوكال اهتمام ضرورة على الوقوف -

 .ممكن وقت أقرب ابزل( يف ةجلن

 بحث:ال منهجية

 التحليلي، الوصفي املنهج إتباع مت فقد املشكلة، دراسة يف تنتهج اليت والطريقة شكاليتهإو  املوضوع نوع إىل ابلنظر     

 ودور البنوك حبوكمة مرتبطة وحقائق بياانت وتلخيص مجع بصدد ألننا الدراسة، حمل املوضوع طبيعة فرضته ما وهذا

 جوانب لتحليل التحليلي، املنهج استخدمنا بل فقط، املعلومات سرد على عتمدن نل لكننا ،البنكي القطاع احلوكمة يف

 .املذكرة يف الواردة املفاهيم خمتلف ومضمون



 

 املكتبات يف املتاحة السابقة والدراسات البحوث على أساسي بشكل اعتمدان فقد البنوك، حوكمة موضوع حلداثة ونظرا

 .االنرتنيت وامللتقيات الدولية شبكة وعرب

 حدود الدراسة:

حيث من ف ،على حوكمة البنوك و دورها يف مواجهة األزمات املالية إطار هذه الدراسة ستتمثل يف تسليط الضوء       

اإلطار املكاين سنأخذ دراسة حالة بنك التنمية احمللية، أما من حيث اإلطار الزمين فإن عملية التشخيص و التقييم 

 .2016 -2015 ستكون خالل فرتة

 :البحث خطة

 :كالتايل  جاءت ثالثة فصول،و  إىل الدراسة هذه تقسيم مت املطروحة، اإلشكالية على اإلجابة بغرض       

 ؛مفاهيم عامة حول حوكمة البنوك :األول الفصلــ 

 ؛اإلطار النظري لالزمات املالية :الفصل الثاينــ 

 .يف إدارة ومواجهة األزمة املالية العاملية احلوكمةدور ا :الفصل الثالثــ 

 

 

 

 

 متهيد:-
على مستوى العامل العديد من التطورات متثلت يف التقدم التكنولوجي اهلائل يف  البنكيشهد القطاع         

الصناعة البنكية واستحداث أدوات مالية جديدة، وانفتاح البنوك على بعضها البعض بصورة غري مسبقة، وعلى 
ول املتقدمة أو الرغم من هذه التطورات االجيابية، فإن بعض األزمات اليت شهدها القطاع البنكي سواء يف الد

النامية أدت إىل التأثري السليب على االقتصادايت، واملتتبع لتطورات االقتصاد العاملي ميكنه أن يالحظ أن معظم 



 

الدول اليت شهدت ونتيجة أزمات مالية، كانت مشاكل البنوك قامسا مشرتكا فيها، بسبب املخاطر البنكية وعلى 
 رأسها املخاطر الناجتة عن االئتمان.

هلذه األزمات ظهرت احلاجة إىل احلوكمة يف العديد من االقتصادايت املتقدمة والنامية خاصة يف أعقاب         
االهنيارات االقتصادية، واألزمات املالية اليت شهدها عدد من دول شرق آسيا، وأمريكا الالتينية وروسيا خاصة 

 القتصاد األمريكي مؤخرًا من اهنيارات مالية.              خالل سنوات التسعينات من القرن العشرين، وكذلك ما شهده ا

 الفصل إىل ثالث مباحث كاأليت:ا وسنقوم بتقسيم هذ  

 املبحث األول:مدخل عام حول حوكمة البنوك؛ -

 املبحث الثاين: احلوكمة من املنظور البنكي؛ -

 املبحث الثالث: جلنة ابزل ودورها يف تعزيز احلوكمة ابلبنوك. -

 

 

 

 

 

 

 

 املبحث األول : مدخل عام حول حوكمة البنوك

 ختتلف البنوك عن ابقي الشركات ألن اهنيارها يؤثر على دائرة أكثر اتساعا من األشخاص الطبيعيني واملعنيني     
احلوكمة وابلتايل زايدة دائرة عواقبها الوخيمة والسيئة على االقتصاد أبسره وسنتطرق إىل مفهوم احلوكمة ودوافع تبين 

 ومتطلباهتا.



 

 
 املطلب األول: ماهية حوكمة البنوك، خصائصها وحمدداهتا 

 : مفهوم حوكمة البنوك-1

يعرفها بنك التسوايت الدولية على أهنا األساليب اليت تدار هبا البنوك من خالل جملس اإلدارة العليا، واليت       
حتدد كيفية وضع أهداف البنك والتشغيل ومحاية مصاحل محلة األسهم، وأصحاب املصاحل مع االلتزام ابلعمل وفقا 

 .1ودعنيللقوانني والنظم السائدة مبا حيقق محاية مصاحل امل

احلوكمة هي جمموعة العالقات فيما بني إدارة املصرف وجملس إدارته ، واجلهات األخرى اليت تربطها عالقة       
 .2ابملصرف " أصحاب املصاحل " واليت تبني أهداف املصرف وآلية حتقيق هذه األهداف ومراقبة تنفيذها

ومنه حوكمة البنوك هي: مراقبة األداء البنكي من قبل إدارته العليا حلماية حقوق املودعني ومحلة               
األسهم، مع االهتمام بعالقتهم ابلفاعلني اخلارجيني. حتدد هذه األخرية من خالل اإلطار التنظيمي وسلطات 

 خلاصة و املشرتكة.اهليئة الرقابية، حيث تطبق عموما على البنوك العامة،و ا

 خصائص احلوكمة: -2

در على التطور والتوافق مع متغريات ومستجدات العمل.هذا ما احتتاج البنوك إىل نظام فعال للحوكمة.نظام ق 
 دفع املهتمني ابحلوكمة إىل البحث على النموذج األمثل هلا واملتمثل يف اآليت:

 
 

 : خصائص احلوكمة01الشكل رقم 
 
 

 

                                                           

1- بوحبزة فوزية: دعائم احلوكمة وفعالياهتا يف أداء دور البنوك و األسواق املالية يف األزمة املالية،مداخلة مقدمة يف امللتقى الدويل الثامن حول دور 
.66،  جامعة حسيبة بن بوعلي شلف،اجلزائر،ص20/11/2013-19ملؤسسات و االقتصادايت، املنعقد يومي احلوكمة يف أداء ا  

 2- فهرس دليل احلوكمة الصناعي ، الباب األول ، املادة األوىل،ص3.

املسؤولية   
 االجتماعية 

              

العدالة       
  

      

     املسؤولية

      

               االنضباط

املساءلة       
   

             

 االستقاللية 
              

الشفافية      
  



 

 

 

 

 

 
 

 

 

، حوكمة الشركات)املفاهيم، املبادئ، التجارب، تطبيقات احلوكمة يف املصارف(طارق عبد العال محاد، املصدر:
 .52 ،ص2005الدر اجلامعية، مصر، 

 املطلب الثاين: حمددات تنفيذ احلوكمة ومعايريها:

 يعتمد األداء اجليد للحوكمة على جمموعتني من احملددات: احملددات:-1

 03تشري إىل قواعد وأسس كيفية اختاذ القرارات وتوزيع السلطات داخل املؤسسة بني اخلية: * احملددات الد
 .                    أطراف رئيسية فيها وهي: اجلمعية العامة، جملس اإلدارة، واملديرين التنفيذيني

         تشري إىل املناخ العام الستثمار الدولة وتشمل ما يلي:       *احملددات اخلارجية: 

 كفاءة القطاع املايل والتوفري الالزم للمشروعات )البنوك، أسواق رأس املال ......(.-           

 القوانني املنظمة للنشاط االقتصادي مثل: قوانني أسواق رأس املال والبنوك.                      -  
                  درجة تنافسية أسواق السلع وعناصر اإلنتاج.                -  

ميثاق شرف  ابإلضافة إىل اجلمعيات اليت تضع كفاءة األجهزة واهليئات الرقابية يف أحكام الرقابة على البنوك  -             
 للعاملني يف السوق مثل: املراجعني واحملاسبني واحملامني. 

إتباع 
السلوك 

األخالقي 
 املناسب

 والصحيح.

النظر إىل 
الشراكة  

كمواطن 
 جيد.

املسؤولية 
أمام مجيع  

األطراف 
ذوي 

 املصلحة.

  احرتام جيب
حقوق 
خمتلف 

اجملموعات 
وأصحاب 

.املصلحة  

إمكانية 
تقييم وتقدمي 

أعمال 
جملس 
.اإلدارة  

ال توجد 
أتثريات الزمة 

نتيجة 
 ضغوط.

تقدمي صورة 
حقيقية 
لكل ما 
 حيدث. 



 

القواعد والقوانني اليت تعمل على حسن إدارة تكمن أمهية احملددات اخلارجية يف اعتبار أن وجودها يضمن تنفيذ 
 3البنوك، مما يقلل التعارض بني العائد االجتماعي والعائد اخلاص ابملؤسسة.

 :حمددات احلوكمة02الشكل رقم 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

، احلوكمة املؤسسية و األداء املايل اإلسرتاتيجي للمصارف:عالء فرحان طالب، إميان شيحان املشهداين، املصدر
 . 47، ص 2011دار الصفاء، عمان، الطبعة األوىل، 

 (، اليت طرقت إىل أهم املعايري من بينها:                                         1999حسب جلنة ابزل للرقابة البنكية العاملية )املعايري:  -2
قيم البنك ومواثيق الشرف للتصرفات السليمة وغريها من املعايري للتصرفات اجليدة والنظم اليت يتحقق  -

                                                            ابستخدامها تطبيق هذه األخرية.      
 إسرتاتيجية البنك معدة جيدا، واليت مبوجبها ميكن قياس جناحها الكلي، و مسامهة األفراد يف ذلك.   -

                                                           

1- ودان بو عبد هللا،مطى لبىن:حوكمة البنوك اإلسالمية ودورها يف مواجهة األزمات املالية، مداخلة مقدمة يف امللتقى الدويل الثامن حول دور احلوكمة 

.107بن بوعلي شلف، اجلزائر،ص حسيبة ،جامعة20/11/2013-19، املنعقد يومي  املؤسسات و االقتصادايت يف أداء  

 احملددات اخلارجية

خاصة                                    ميةتنظي           

 احملددات الداخلية

 
 املناخ العام لالستثمار         
 
 
 
 
 
 

 أصحاب املصاحل       

 *مؤسسات خاصة.

 *مدققون . 

 *حماسبون.

 *مهنيون.

.           *مستشارون  

 *القوانني املنظمة.
 

 *كفاءة القطاع املايل .
 

 * تنافسية األسواق و عناصر
 االنتاج. 

 
.*كفاءة األجهزة  الرقابية  

 

المراجعون       

الداخليون         

 اإلدارة التنفيذية 

 مجلس اإلدارة 

 المساهمون   



 

لس.                                                                                                    التوزيع السليم للمسؤوليات ومراكز اختاذ القرار متضمنا تسلسال وظيفًيا للموافقات املطلوبة من أفراد اجمل -
 وضع آلية للتعاون الفعال بني جملس اإلدارة ومدققي احلساابت واإلدارة العليا.                      -
اخلارجي وإدارة مستقلة للمخاطر عن خطوط توافر نظام ضبط داخلي قوي يتضمن مهام التدقيق الداخلي و  -

 العمل مع مراعاة تناسب السلطات مع املسؤوليات. 
مراقبة خاصة ملراكز املخاطر يف املواقع اليت يتصاعد فيها تضارب املصاحل، مبا يف ذلك عالقات العمل مع -

                                                                       ارات الرئيسية يف البنك.                                                                                                      املقرتضني املرتبطني ابلبنك و كبار املسامهني و اإلدارة العليا،أو متخذي القر 
 طريقة سليمة، وأيضا ابلنسبة للمديرين أو املوظفني سواءاً احلوافز املالية واإلدارية لإلدارة العليا اليت حتقق العمل ب -

 كانت يف شكل تعويضات أو ترقيات أو عناصر أخرى.    

 .4تدفق املعلومات بشكل مناسب داخلي أو خارجي -

 املطلب الثالث:دوافع و أهداف تبين احلوكمة يف اجلهاز البنكي 

 دوافع احلوكمة:-1

تتأثر مقرنة ابملنشآت األخرى ابلنظر لطبيعتها اخلاصة، ففي حالة إفالس البنك التزداد أمهية احلوكمة يف البنوك 
فة بسوق و األطراف املعنية من زابئن و مودعني، بل تتأثر البنوك األخرى من خالل العالقات املوجودة بينهم و املعر 

ل خاصة عقب التحوالت العاملية من مابني البنوك، و ابلتايل يتأثر االستقرار املايل للقطاع البنكي مث االقتصاد كك
 عوملة و تطورات تكنولوجية.

تعترب حوكمة البنوك أكثر تعقيدا من القطاعات األخرى، ألن البنوك حتوي جمموعة عناصر غري متواجدة بتلك 
ظام القطاعات كالتأمني على الودائع وإدارة املخاطر النظامية والنوعية، وتقدير رأس املال املخصص للمقرتضني، ون

 .5الرقابة الداخلية
 أهداف احلوكمة: -2

                                                           

الدويل الثامن حول دور احلوكمة يف تفعيل أداء  مداخلة مقدمة يف امللتقى، آلية تطبيق احلوكمة  داخل اجلهاز املصريفكتوش عاشور، ولد قادة أمال، -1
 .453بن بوعلي شلف، اجلزائر،صحسيبة ،جامعة 20/11/2013-19، املنعقد يومي واالقتصادايتاملؤسسات 

 

الدويل الثامن حول دور احلوكمة يف تفعيل أداء  مداخلة مقدمة يف امللتقى،التطبيق السليم للحوكمة و دوره يف تعزيز اجلهاز املصريفـشراطي نسيمة، -2
 .323، ص  ،جامعة بن بوعلي شلف، اجلزائر20/11/2013-19املنعقد يومي  املؤسسات و االقتصادايت، 



 

فهي  ،تسعى حوكمة البنوك من خالل أهدافها إىل ضبط وتوجيه املمارسات اإلدارية و املالية واحرتام الضوابط 
تتناول املمارسات السليمة للقواعد جلذب االستثمارات وزايدة القدرة التنافسية.حيث ميكن إمجال هذه األهداف 

 يف التايل.
 .تقليل املخاطر املالية واالستثمارية -
 محاية حقوق املسامهني و مصلحهم من خالل وضع اإلسرتاتيجية االستثمارية السليمة. -
 تعميق دور رأس املال يف تنمية املدخرات. -
 إظهار الشفافية و قابلية احملاسبة على املسؤولية االجتماعية. -
 زايدة الثقة ابالقتصاد الوطين. -
 .البنكحتسني األداء املايل للشركة أو  -
 احلفاظ على السمعة االقتصادية للشركة من خالل التمسك أبخالقيات املهنة.-
 .6فتح الفرص النفتاح البنوك على أسواق املال العاملية للوصول ملكان راقي -

 املطلب الرابع: مبادئ احلوكمة يف القطاع البنكي 

، 2010وكذلك أكتوبر 2006و 1991مبادئ  لتعزيز معايري احلوكمة يف البنوك، عامقامت جلنة ابزل إبصدار عدة 
 ومن أهم ما جاء فيها ما يلي:                      

 ممارسات جملس اإلدارة: -1

هي املمارسات السليمة جمللس اإلدارة من حيث مسؤولياته العامة، ومؤهالت أعضائه وغريها من النقاط الضرورية 
 ليمة وفعالة، وتتمثل فيما يلي: حلوكمة س

 املسؤوليات العامة جمللس اإلدارة: -أ

 يتحمل جملس اإلدارة  املسؤولية الشاملة عن البنك، حيث يتعني عليه القيام مبا يلي: املبدأ األول:  -

 اعتماد ومراقبة اإلسرتاتيجية العامة لقطاع األعمال يف البنك. -

                                                           

1- عالء فرحان طالب، إميان شيحان املشهداين، احلوكمة املؤسسية و األداء املايل اإلسرتاتيجي للمصارف، دار الصفاء، عمان، الطبعة األوىل، 

.44-43، ص ص2011  



 

 البنك إلسرتاتيجية املخاطر الكلية.املوافقة واإلشراف على تنفيذ  -

 مؤهالت أعضاء جملس اإلدارة: -ب 

ينبغي أن يكون أعضاء جملس اإلدارة مؤهلني بشكل مستمر، وأن يكون لديهم فهم واضح املبدأ الثاين:  -
من  لدورهم فيما يتعلق ابحلوكمة، وأن يكونوا قادرين على اختاذ القرارات السليمة واملوضوعية حول شؤون البنك

 هنا: من  خالل التدريب و

 يتعني على أعضاء جملس اإلدارة امتالك اخلربة املناسبة والقدرات الشخصية والنزاهة. -

يتعني على اجمللس بشكل مجاعي أن ميلك قدرًا كافًيا من املعرفة واخلربة املتعلقة ابألنشطة املالية املهمة اليت يعتزم  -
 ورقابة فعالة. البنك متابعتها من أجل حوكمة سليمة

 ممارسات جملس اإلدارة: -ج

جيب على جملس اإلدارة حتديد ممارسات احلوكمة املناسبة لعمله وتطوير الوسائل اليت تضمن املبدأ الثالث:  -
إتباعه هلا ومراجعتها دوراي، وعليه أيضا جتسيد من خالل ممارساته معايري احلوكمة السليمة، حيث أن هذه 

 ضا على القيام بواجباته.املمارسات تساعده أي

 اهلياكل اجملموعة: -د 

يتحمل جملس إدارة البنك املسؤولية الكاملة عند وجود معايري كافية للحوكمة يف ابقي اجملموعة، املبدأ الرابع: -
 وينبغي عليه أيضا االضطالع ابملسؤوليات التالية:

ع التابعة والذي أيخذ بعني االعتبار طبيعة وضع هيكل للحوكمة الذي يساهم يف الرقابة الفعالة على الفرو  -
 وحجم ومدى تعقيد املخاطر املختلفة اليت تتعرض هلا اجملموعة و الفروع التابعة هلا.

 فهم األدوار والعالقات اليت تربط بني البنوك التابعة هلا. -

 امتالك الوسائل املناسبة لرصد تطبيق كل بنك اتبع ملتطلبات احلوكمة املعمول هبا. -

 اإلدارة العليا:    -2



 

 تقوم اإلدارة العليا ابلعديد من املهام فيما يتعلق إبرساء تعزيز احلوكمة يف البنك، من بينها ما يلي:      

 يتعني على اإلدارة حتت إشراف جملسها التأكد من أنشطة البنك ابلقيام مبايلي:املبدأ اخلامس:  -

ة السليمة للبنك من خالل السلوك الشخصي عن طريق توفري جيب عليها املسامهة بشكل أساسي يف احلوكم-
 الرقابة الكافية على األنشطة اليت يقومون إبدارهتا.

 ضمان ومالئمة أنشطة البنك مع إسرتاتيجية عمله ونزعة املخاطر والسياسات املعتمدة من طرف جملس اإلدارة.-

 إدارة املخاطر والضوابط الداخلية: - 3

 ارة املخاطر على حنو فعال جيب عليه مراعاة النقاط التالية: لكي يقوم البنك إبد

جيب أن يكون لدى البنك نظام فعال للرقابة الداخلية ووظيفة إدارة املخاطر مع ضمان املبدأ السادس:  -
حصوله على ما يكفي من السلطة، املكانة، االستقاللية، املوارد واإلمكانية الوصول إىل جملس اإلدارة، وتشمل 

 عملية إدارة املخاطر عموما ما يلي: 

 حتديد املخاطر الرئيسية للبنك؛ -

 ذه املخاطر وقياس تعرض البنك هلا؛تقييم ه  -

 رصد التعرض للمخاطر وحتديد احتياجات رأس املال املقابل على أساس مستمر؛ -

 تقييم القرارات املتعلقة بقبول خماطر معينة وتدابري التخفيف من املخاطر؛ -

 د املذكورة سابقا. تقدمي التقارير إىل اإلدارة العليا، وجملس اإلدارة حسب االقتضاء، بشأن مجيع البنو  -

جيب حتديد املخاطر ومراقبتها بشكل مستمر،وتطوير إدارهتا يف البنك مع حتديث البنية التحتية املبدأ السابع:  -
للرقابة الداخلية مبا يواكب التغريات اليت حتدث على مستوى بياانت املخاطر يف البنك وجيب أن يشمل حتليل 

 عية على حد سواء.املخاطر كل من العناصر الكمية والنو 



 

تتطلب اإلدارة الفعالة للمخاطر وجود نظام اتصال داخلي للبنك حول املخاطر، ابإلضافة إىل املبدأ الثامن:  -
 .7تقدمي التقارير إىل جملس اإلدارة واإلدارة العليا

ت املراجعة الداخلية جيب على اإلدارة واإلدارة العليا االستخدام الفعال للعمل الذي تقوم به هيآاملبدأ التاسع:  -
واملراجعني اخلارجيني ووظائف الرقابة الداخلية، وعليها تعزيز قدرة وظيفة املراجعة الداخلية لتحديد املشاكل املتعلقة 

 ابحلوكمة يف البنك وإدارة املخاطر ونظم الرقابة الداخلية.

 نظام التعويضات:-4

 ام التعويضات، وتتمثل فيما يلي: تشمل املبادئ التالية أهم النقاط املتعلقة بنظ      
جيب على جملس اإلدارة اإلشراف على تصميم نظام التعويض والعمليات املرتبطة به، وأن يقوم  املبدأ العاشر:-

ابلرقابة عليه للتأكد أنه يعمل ابلشكل املطلوب، وعلى أعضاءه أن يكونوا أعضاء مستقلني مع معرفة واسعة حول 
 ز واملخاطر اليت ميكن أن تنشأ يف مثل هذه الرتتيبات وفهم عملية قياس املخاطر و إدارهتا.ترتيبات التعويض واحلواف

حيث جيب  ،جيب أن يتالءم تعويض املوظف بشكل فعال مع املخاطر اليت يتعرض هلااملبدأ احلادي عشر:  -
 ملخاطر.تعديل التعويض حسب مجيع أنواع املخاطر وأن تكون نتائج التعويض متماثلة مع نتائج ا

 هياكل الشركات املعقدة: -5

تعترب هياكل الشركات والبنوك املعقدة من أبرز التحدايت اليت تواجه إدارة البنوك، ولذلك قامت جلنة ابزل      
 إبضافة املبادئ التالية بغرض التخفيف من التعقيدات واملخاطر اليت  تنتج عنها. 

جيب على جملس اإلدارة واإلدارة العليا معرفة وفهم اهليكل التشغيلي للبنك واملخاطر اليت املبدأ الثاين عشر:  -
ميكن أن يشكلها، فبعض البنوك تقوم إبنشاء هياكل ألغراض قانونية، تنظيمية ومالية يف شكل وحدات وفروع 

ىل حد كبري، فالعدد اهلائل من وشركات اتبعة أو كياانت قانونية أخرى اليت من شأهنا أن تزيد من تعقيد املنظمة إ
هذه الوحدات وابألخص ترابط واملعامالت داخل اجملموعة، حيث ميكن أن يؤدي إىل حتدايت وصعوابت يف 
حتديد ومراقبة وإدارة املخاطر يف املنطقة ككل، األمر الذي يشكل خطر يف حد ذاته، ولذلك جيب على جملس 

                                                           

1- فطوم معمر، السعدية قارف، دور و أمهية احلوكمة يف مواجهة األزمات املالية و املصرفية، املؤمتر الدويل الثامن حول دور احلوكمة يف أداء دور 
.348-347ص ،  جامعة حسيبة بن بوعلي،اجلزائر،ص20/11/2013-19، املنعقد يومي االقتصادايتاملؤسسات و   



 

ات واضحة إلنشاء اهلياكل اجلديدة، كما جيب على اإلدارة العليا اإلدارة أن يصادق على السياسات وإسرتاتيجي
 حتت إشراف جملس اإلدارة. 

على جملس اإلدارة واإلدارة العليا فهم الغرض حني يقوم البنك بعمليات ألغراض خاصة أو املبدأ الثالث عشر: -
خاطر عن طريق وضع اإلجراءات ال توافق املعايري البنكية الدولية، وجيب عليهم السعي للتخفيض من تلك امل

املناسبة لتحديدها وإدارهتا، وعلى البنك املوافقة على هذه العمليات فقط إذا كانت املخاطر الناجتة عنها ميكن 
التعرف عليها وتقييمها وإدارهتا ابإلضافة إىل ذلك ينبغي على اإلدارة العليا أن تضمن وجود السياسات وإجراءات 

 مالئمة لدى البنك.

 اإلفصاح والشفافية: -6

تعترب هذه السياسة أداة فعالة حلماية  املستثمرين وتعزيز ثقتهم يف البنك، ولذلك أعطت جلنة ابزل أمهية كبرية     
 هلذه السياسة يف تعزيز احلوكمة يف البنوك،وهي كاآليت:

لنسبة للمسامهني جيب أن تكون احلوكمة يف البنوك على قدر كاف من الشفافية اباملبدأ الرابع عشر:  -
ودعني وأصحاب املصاحل يف البنك وكذا املشاركني يف السوق، وابلتايل فاهلدف من الشفافية يف جمال حوكمة املو 

 .8البنوك هو توفري املعلومات األساسية الالزمة لتقييم مدى فعالية جملس اإلدارة واإلدارة العليا يف إدارة البنك
 املبدأ اخلامس عشر:

رقابية أن تتأكد من أن املصارف لديها سياسات وأساليب وإجراءات فاعلة مبا يف ذلك قواعد على السلطة ال
( تعّزز املعايري األخالقية واملهنية العالية Know Your Customer-KYC“)اعرف عميلك“صارمة لـ

 يف القطاع املايل وحتول دون استخدام املصرف من قبل العناصر احملرمة عن قصد أو عن غري قصد.
 الفّعال من أسلوبني للمراقبة:  البنكية ينبغي أن يتألف نظام الرقابة املبدأ السادس عشر:

 األول: الرقابة املكتبية من خالل البياانت والتقارير الدورية؛-
 الثاين: من خالل الرقابة امليدانية.  -

 املبدأ السابع عشر:

                                                           

1-يونيهي مرمي:دور جلنة ابزل يف ارساء وتعزيز احلوكمة يف القطاع املصريف، مداخلة مقدمة يف امللتقى الدويل الثامن حول دور احلوكمة يف تفعيل أداء 

.76-75صمعة بن بوعلي شلف، اجلزائر،ص ، جا20/11/2013-19، املنعقد يومي واالقتصادايتاملؤسسات   



 

منتظم مع إدارات املصارف وأن تكون على درجة واسعة من ينبغي أن تقوم السلطة الرقابية إبجراء اتصال      
 فهم عمليات هذه املصارف.

 املبدأ الثامن عشر:
ينبغي أن يتوفر للسلطة الرقابية وسائل للحصول على التقارير الدورية واإلحصائيات الواردة من املصارف على      

ى دراسة وحتليل هذه التقارير ( وأن تعمل علconsolidatedمستوى كل وحدة وعلى مستوى موّحد )
 .واإلحصائيات

 املبدأ التاسع عشر:
ينبغي أن يتوفر للسلطة الرقابية وسيلة للتثّبت بصورة مستقلة من صحة املعلومات اليت ترد إليها إما عن طريق      

 التفتيش امليداين أو عن طريق استخدام مدققي حساابت خارجيني.
  املبدأ العشرون:

العناصر األساسية يف الرقابة املصرفية قدرة السلطة الرقابية على مراقبة اجملموعة املصرفية وذلك على أساس من         
 موحد.

 املبدأ الواحد والعشرون:
جيب أن تتأكد السلطة الرقابية من أن كل مصرف حيتفظ بسجالت صحيحة معدة وفقًا لسياسات      

 وممارسات حماسبية متكاملة.
 والعشرون: املبدأ الثاين

ينبغي أن يتوفر للسلطة الرقابية وأن يكون حتت تصرفها تدابري رقابية كافية الختاذ اإلجراءات التصحيحية يف      
 الوقت املناسب عندما تفشل املصارف يف تلبية الشروط النظامية.

 املبدأ الثالث والعشرون:
والشاملة على املؤسسات املصرفية الناشطة دوليًا واخلاضعة يتعنّي على السلطة الرقابية ممارسة الرقابة املوحًّدة     

 لرقابتها.
 املبدأ الرابع والعشرون:

من العناصر الرئيسية للرقابة املوّحدة هو االتصال ابلسلطات الرقابية األخرى املعنّية وتبادل املعلومات معها،      
 .خاصة السلطات الرقابية يف البلد املضيف

 شرون:املبدأ اخلامس والع



 

يتعني على السلطة الرقابية أن تطلب من املصارف األجنبية العاملة ضمن نطاق إشرافها أبن متارس يف      
 عملياهتا 

 .9احمللية املقاييس العالية ذاهتا املطلوب ممارستها من املؤسسات احمللية
 األمهية: -2

 تكمن أمهٌية تطٌبيق مبادئ احلوكمة يف القطاع البنكي فيما يلي:

أصبحت درجة التزام البنوك والشركات بتطٌبيق مبادئ احلوكمة أحد املعاٌيري اليت يضعها املستثمرون يف اعتبارهم 1-
عند اختاذ قرارات االستثمار، خاصة يف ظل النظام االقتصادي العاملي احلايل الذي يتسم  ابشتداد املنافسة يف 

تطبق مبادئ احلوكمة تتمتع مبيزة تنافسية جللب الودائع واقتحام  مث فإن البنوك اليت األسواق احمللية والدولية، ومن
 .األسواق وجلب العمالء

إن تطبيق مبادئ احلوكمة يؤدي حتسني إدارة البنوك وجتنب التعثر واإلفالس ويضمن تطوير األداء ويساهم يف -2
 اختاذ القرارات على أسس سليمة

ىل ربط املكافآت ونظام احلوافز ابألداء مما ساعد على حتسني  يعمل تبيني  إطار مبادئ احلوكمة يف البنوك إ-3
  .كفاءة أداء البنك بشكل عام

تبىن معايري اإلفصاح والشفافة يف التعامل مع املستثمرين واملقرضني يف إطار التطبيق السليم ملبادئ احلوكمة 4-
 .يساعد على منع حدوث األزمات البنكية

ية أن هناك ارتباطا وثيقا على مستوى األسواق الناشئة بني أداء البنوك ومدى تؤكد العديد من الدراسات الدول5-
 .10االلتزام بتطبيق املعايري واملبادئ املتعلقة مبفهوم احلوكمة

 املبحث الثاين:احلوكمة من املنظور البنكي
تلعب البنوك دوال هاما يف التنمية االقتصادية، حبيث أن تطبيق احلوكمة فيه له أمهية كبرية خاصة، و منه      

 سنتطرق إىل أمهية احلوكمة ابلبنوك و خصوصيتها،و نتطرق أيضا إىل دور البنوك يف إرساء مبادئها.
 

                                                           
 - سري ين مسيح ابو رمحة:اتفاق ابزل 2،اجلامعة اإلسالمية-غزة-كلية التجارة العليا،ماي2007،ص ص،9.78-69

، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة شلف، البنوك اجلزائرية إىل ابإلشارةاحلوكمة ابلقطاع املصريف  مبادئ وتعزيز إرساءأمهية حممد زيدان: -10
 .20، ص2009،اجلزائر، 9العدد



 

 احلوكمة ابلبنوك املطلب األول:أمهية
ورقابة العمليات التشغيلية للبنوك مبا يكفل حتسني إدارهتا، وجتنب التعثر واإلفالس  احلوكمة نظام يتم مبوجبه توجيه-
 ،ويضمن تطويرا ألداء ويساهم يف اختاذ القرارات على أسس سليمة.هبا
مما يساعد على حتسني كفاءة أداء البنك  ،يعمل تبين احلوكمة يف البنوك إىل ربط املكافآت ونظام احلوافز ابألداء-

يؤدي إىل ارتفاع قدرة البنوك يف احلصول على التمويل اخلارجي، األمر الذي يؤدي إىل زايدة -بشكل عام، كما 
 االستثمار والنمو والتوظيف واالستخدام األمثل جلميع اإلمكانيات.

واملقرضني يف إطار التطبيق السليم ملبادئ احلوكمة  تبين معياري اإلفصاح والشفافية يف التعامل مع املستثمرين -
 يساعد على منع حدوث األزمات البنكية، كما جيعل عمل املراقبني أكثر سهولة.

يؤدي تطبيق البنوك للحوكمة إىل زايدة فرص التمويل، واخنفاض تكلفة االستثمار،استقرار سوق املال، واحلد من -
 الفساد.

ضل نتائج لألداء وجودة صنع القرار، وتشجع جملس اإلدارة على التخطيط الفعال تساعد احلوكمة على ضمان أف-
 ودعم أهداف البنك على املدى الطويل.

ضمان وجود هياكل إدارية ميكن معها حماسبة إدارة املصارف أمام مسامهيها، مع ضمان وجود مراقبة مستقلة  -
 .أسس حماسبية صحيحةعن احملاسبني واملراجعني للوصول إىل قوائم مالية على 

 .تعظيم قيمة أسهم املصرف وتدعيم التنافسية يف أسواق املال العاملية -
احلصول على جملس إدارة قوي، يستطيع اختيار مديرين مؤهلني قادرين على حتقيق وتنفيذ أنشطة البنك يف  -

  .11إطار القوانني واللوائح احلاكمة وبطريقة أخالقية
 ك يف تعزيز احلوكمةاملطلب الثاين: دور البنو 

ويعترب هذا القطاع  إن النظام البنكي السليم هو من أهم الركائز األساسية لسالمة عمل سوق األوراق املالية،     
 :مايلي أحد أهم املؤسسات اليت تساهم يف بناء اإلطار املؤسسي للحوكمة ويظهر هذا من خالل

من الثقافة والوعي البنكي لدى اجلمهور والشركات حبيث املنافسة الكبرية والشديدة خلقت بني البنوك نوع -
أصبح معيار اجلودة هو أساس العالقة، ما يؤدي ابلبنوك إىل انتهاج حوكمة سليمة، واليت تعترب من املعايري اجلوهرية 

 للجودة.
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 احلوكمة.تعترب البنوك مناذج اقتداء لكل القطاعات األخرى، من خالل تبنيها وتطبيقها ملبادئ  ومفاهيم  -
تشكل البنوك إحدى أدوات التغيري الرئيسية يف أي اقتصاد، فبتبنيها للحوكمة تكون بذلك قد أرست قيمها يف -

 أي قطاع و املتمثلة يف الشفافية و العدالة و اإلفصاح.
 ودعني.ابعتبار البنوك املمول الرئيسي فإهنا تطبق احلوكمة للحفاظ على حقوق ذوي العالقة خاصة املسامهني وامل-

كذلك إن احلوكمة من املنظور البنكي تعين النظام الذي على أساسه تكون العالقات اليت حتكم األطراف 
 األساسية، مما يؤدي إىل حتٌسن األداء والنجاح.

يؤدي التطبيق السليم ملبادئ احلوكمة على جعل عمل املراقبني أكثر سهولة،حيث يساهم يف دعم التعاون      
 .12إدارة البنك واملراقبنياملشرتك بني 

 : خصوصية احلوكمة البنكيةثالثاملطلب ال
مما يعين أن معاجلة قضية احلوكمة ميكن أن تكون متماثلة مع غريها من الشركات الغري  ،البنوك هي شركات     

حوافز واليت أتثر على  ،غريه من األنشطة رية خيتلف فيها النشاط البنكي عنبنكية، اال أن هناك عوامل جوه
 وتربر أن هنج احلوكمة البنكية خيتلف عن الشركات بنكية. ،جهات معنية ابلبنك

 اإلهبام يف البنوك-1
أي كان جمال نشاط الشركات فهي تعمل يف إطار يتسم بدرجة من عدم اتساق املعلومات، وتعترب آليات      

 .احلوكمة ضرورية للتخفيف منه، حيث تتمثل مصادره يف القروض والتجارة
متثل اجلزء األكرب من أصول البنك، حيث حتتفظ هذه األخرية جبزء من املعلومات لنفسها املتعلقة القروض: -

وابلتايل املقرتضون املبهمني يتسببون يف بنوك  ،بقيمة وطبيعة عمالئها وال ترسله إىل السوق حىت ال تنفتح املنافسة
 مبهمة.

جتعل البنوك أكثر غموضا، فبعض البنوك تدخل يف نشاطات جتارية معقدة أين يصعب قياس املخاطر     التجارة:-
 بدقة.

 

 

  

                                                           

1- خلوف عقيلة:حوكمة البنوك ودورها يف تفعيل حوكمة الشركات و احلد من التعثر املؤسسي ،مذكرة املاجيستري يف علوم التسيري،فرع النقود واملالية،  

.150،ص2009/2010،كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري،جامعة اجلزائر  



 

أما اآلاثر املرتتبة عن احلوكمة البنكية يكون يف عدم متاثل املعلومات بني العمالء الداخليني وأصحاب      
املسامهني الداخليني ومصلحة الدائنني من جهة املصلحة اخلارجيني، ميكن أن يفاقم تضارب املصاحل من جهة 

 قبة نشاط البنك ومحلة األسهم.راأخرى، حيث هنا جند صعوبة يف م
 آاثره على حوكمة البنوكهيكل امليزانية  و  -2

خيتلف هيكل ميزانية البنك عن املؤسسات األخرى حيث تتميز خصوم البنك بديون مرتفعة وقروض قصرية      
 املودعني الذين ال ميلكون احلوافز واملهارات الالزمة اليت متكنهم من اإلشراف على البنك.األجل لصغار 

 التنظيم آاثره على احلوكمة البنكية -3
البنوك هي أكثر املؤسسات تنظيما من طرف السلطة العامة،حيث ختتلف هذه األخرية من بلد اىل آخر ومن      

 اجلوانب التنظيمية نذكر مايلي:
املفروضة من السلطات العامة على رأس املال البنكي أن تعلن مسبقا من عزمها على اختاذ مسامهة يف  الشروط

 (.%5رأس مال البنك )أكثر من 
املستوايت املتوسطة للتنظيم تبدأ ابلزايدة شيئا فشيئا يف شكل نسب رأمسال البنك و ميكن أن حيتفظ هبا الفرد 

 ت الصناعية املشاركة يف رأس مال البنك.وحيظر على شركات التأمني أو املؤسسا
 اهليكل التنظيمي وعالقته ابالئتمان-4

نظرا لألمهية االئتمانية للبنك، فانه البد أن يساعد هيكل احلوكمة البنكية يف إنقاص تكاليف الوكالة املرتبطة      
مرتبطة بنشاطات العمل.يف  قروض استهالكية و قروض نيوهي نوع  ،هبذا النشاط،والقروض من أهم ما هتتم به

دم قروض خاألدب البنكي يعتمد هذا التصنيف على طبيعة املعلومات الالزمة الختاذ قرار االئتمان حيث تست
استهالكية املعلومات الصعبة و قروض مرتبطة تستخدم املعلومات السهلة، فأحد أسباب وجود البنك هي ميزة 

حيث متلك كمية مهمة من املعلومات  حول املخاطر االئتمانية  ،نيمجع و معاجلة املعلومات املتعلقة ابملقرتض
للمقرتضني و نوعية املشاريع، جتمع تدرجييا عن طريق االتصاالت ابملقرتضني ومع مرور الوقت تكون للبنوك فكرة 

 .13أفضل عن املقرتضني
 املبحث الثالث: جلنة ابزل ودورها يف تعزيز احلوكمة يف البنوك

                                                           

 1- خلوف عقيلة:نفس املرجع السابق،ص ص122-123. 
 



 

تعترب جلنة ابزل من بني أهم وأكثر اهليئات الدولية اهتماما مبوضوع االستقرار املايل العاملي،وهذا مادفعها إىل       
العمل على إجياد جمموعة من األسس أو املبادئ العاملية، اليت تساعد البنوك على مواجهة املخاطر اليت تعرتضها؛ و 

 دافها واملبادئ اليت عاجلتها.فيما يلي سنتعرف على هذه اللجنة وأهم أه

 املطلب األول: التعريف بلجنة ابزل ،أهدافها واجلوانب األساسية لالتفاقية
هي جلنة استشارية فنية إمنا أنشأت مبقتضى قرار من حمافظي البنوك املركزية للدول الصناعية، وجتتمع أربع مرات     

خمتلف جوانب الرقابة على البنوك، وتتضمن قرارات سنوايا ويساعد عدد من فرق العمل من الفنيني لدراسة 
وتوصيات اللجنة ووضع املبادئ واملعايري املناسبة للرقابة على البنوك مع اإلشارة إىل مناذج املؤسسات اجليدة يف 
خمتلف البلدان بغرض حتفيز الدول على إتباع تلك املبادئ واملعايري واالستفادة من هذه املمارسات، وقد تشكلت 

صناعية نة ابزل حتت مسمى "جلنة التنظيمات واإلشراف والرقابة املصرفية " كما تشكلت من جمموع الدول الجل
حتت إشراف بنك التسوايت الدولية مبدينة ابزل بسويسرا وهي: بلجيكا،   1974 العشرة وذلك مع هناية عام

تحدة، الوالايت املتحدة األمريكية،سويسرا كندا، فرنسا أملانيا، إيطاليا، الياابن، هولندا، السويد، اململكة امل
 .14ولكسمبورغ

 أهدافها:  -

 هتدف جلنة ابزل إىل حتقيق األهداف التالية:      

املساعدة يف تقوية استقرار النظام البنكي العاملي، خاصة بعد  توسع البنوك الدولية يف تقدمي القروض للدول  -
مما أدى إىل تعثر  ،املاضي، وتزايد حجم ونسبة الديون املشكوك يف حتصيلهاالنامية يف فرتة السبعينات من القرن 

 بعض تلك البنوك وتفاقم أزمة املديونية اخلارجية للدول النامية.

 تعزيز املنافسة العادلة بني البنوك العاملية. -

 ة املالية. العمل على إجياد آليات للتكييف مع التغيريات البنكية العاملية و يف مقدمتها العومل -

حتسني األساليب الفنية للرقابة على أعمال البنوك و تسهيل عملية تداول املعلومات حول تلك األساليب بني  -
 السلطات املختلفة.

                                                           

 1- سري ين مسيح ابو رمحة:نفس املرجع السابق،ص7.

 



 

 اجلوانب األساسية التفاقية ابزل: -3

 :1ابلنسبة التفاقية ابزل  -أ

 الرتكيز على املخاطر االئتمانية؛ -
 قياس كفاءة رأس املال؛-
 االحتياطات املتخذة؛ -
 املخصصات ملواجهة املخاطر العامة؛ -
قدمت اللجنة جمموعة من االقرتاحات لتطبيق معايري رأس املال إبدخال خماطر السوق اليت  1995ويف أفريل -

تقدمت اللجنة مبقرتحات أكثر حتديًدا و تفصيال حول اإلطار اجلديد  2001جانفي 16تتحملها البنوك، ويف 
 .15الءة البنكيةملعدل امل

 :2ابلنسبة التفاقية ابزل  -ب
من طرف جمموعة البنوك املركزية والسلطات الرقابية البنكية الدولية لوضع معايري رقابية  2004وقعت يف يونيو 

أساسية هتدف إىل قياس رأس مال البنوك مقارنة ابملخاطر اليت تواجهها،وتسعى أساسا إىل ضمان التقارب يف 
وفقا ملعايري موحدة قدر اإلمكان انهيا عن هدفها الرئيسي وهو حتسني نظم إدارة املخاطر داخل أنشطة اإلشراف 

 البنوك فضال عن توافر رؤوس أموال كافية ملواجهتها، حيث ترتكز هذه األخرية على:
فة إىل املتطلبات الدنيا لرأس املال: لقد أضافت االتفاقية نوع آخر من املخاطر هي خماطر التشغيل ابإلضا -

 خماطر االئتمان و السوق.
 %.4اىل 2 احلد األدىن لنسبة رأس املال االحتياطي أو األويل: من-
 %. 8احلد األدىن إلمجايل رأس املال هو:  -
 انضباط السوق ) اإلفصاح العام (. -
 .16عمليات املراجعة الرقابية عن طريق التقييم الشامل للمخاطر و التدخل يف الوقت املناسب -

                                                           

 1- فطوم معمر، السعدية قارف، نفس املرجع السابق،ص 346 .

2- وحدة تطبيق مقررات ابزل: ابزل والقطاع املصريف املصري،البنك املركزي املصري،أكتوبر، ص ص،6-5.                                 

             
 

 

 



 

 :3ابلنسبة التفاقية ابزل -ج

و ميتد أجل تطبيقها إىل عام  27عقب اجتماع حمافظي البنوك املركزية لألعضاء  2010سبتمرب  02صدرت يف 
كرد فعل لألزمة املالية العاملية، خاصة بعد إفالس العديد من البنوك وثبات 3"معايري "ابزل وجاءت  2019

 ، وترتكز االتفاقية على جمموعة من القواعد:أصالً  هباعدم التقيد  يف محايتها أو2"قصور أو فشل معايري "ابزل 

 %.7رفع احلد األدىن لنسبة رأس املال االحتياطي إىل  -
 %.10.5زايدة معدل املالئمة لرأس املال إىل  -
الكثري من البنوك زايدة الرمسلة املطلوبة جتاه عمليات التوريق وغريها من األدوات املركبة،وهي العملية اليت ورطت  -

 .17 يف األزمة املالية العاملية األخرية
 :جملالاقرتحت االتفاقية اجلديدة اعتماد نسبتني يف هذا ا

 سب بنسبة األصول ذات السيولة املرتفعة اليت حيتفظرف بنسبة تغطية السيولة، وحتعاألول يف املدى القصري وت -
 .لديه، وذلك ملواجهة احتياجاته من السيولة ذاتياً  يوماً من التدفقات النقدية30البنك إىل حجم هبا 
 الثاين لقياس السيولة البنيوية يف املدى املتوسط والطويل، واهلدف منها توفري موارد سيولة مستقرة للبنك  -

 : الدعائم الرئيسية اليت أرستها جلنة ابزل يف حوكمة البنوك يناملطلب الثا

ضماان لتحقيق األهداف املرجوة أرست جلنة ابزل عدًدا من القواعد لتطوير وتنمية الدعائم الرئيسية واملتوازية      
 الحتساب رأس املال طبقا للمعايري املقرتحة وذلك على النحو التايل:

 

 

 

 

                                                           
مداخلة مقدمة يف  ،ودورها في تحقيق مبادئ الحوكمة وتعزيز االستقرار المالي والمصرفي 3مقررات بازل بريش عبد القادر،زهير غراية: - 1

،  جامعة حسيبة بن بوعلي 20/11/2013-19امللتقى الدويل الثامن حول دور احلوكمة يف أداء املؤسسات و االقتصادايت، املنعقد يومي 
 .303-302ص  شلف،اجلزائر،ص

 



 

 
 (2: الدعائم األساسية ملقررات ابزل )03الشكل 

 

 

 

  

  

 
حتديد حد أدىن                         تفعيل املتابعة و اإلشراف              حوكمة السوق أي ملتطلبات رأس                 

نضباط السوق وضمان شفافية          من جانب اجلهات الرقابية                                                        ا
 املال                                                                              وعرض املعلومات 

                                                                                                           
 .558العال محاد،نفس املرجع السابق ،صطارق عبد املصدر:

 الدعامة األوىل: احلد األدىن ملتطلبات رأس املال. -
وتتضمن املعايري  ،حتقق درجة أكرب من التناسب بني رأس املال البنك، وأصوله اخلطرية من خالل أسلوب مرن     

مبا يتناسب مع 1988اجلديدة يف هذا اخلصوص عدة بدائل حتل حمل املعايري املوحدة اليت يتضمنها اتفاق ابزل 
وميكن السيطرة على املخاطر ويرتكز التعديل على حتسني أساليب قياس  ،حجم املخاطر اليت يتحملها البنك

 .18املخاطر )األسلوب املعياري (

 

 

                                                           
 يل الثامن: دور احلوكمة يف تفعيل، املؤمتر الدو دور اهليئات و املنظمات الدولية يف إرساء مبادئ حوكمة الشركاتجميلي خليصة، عمريوش إميان ،  -18

 . 458ص، ،جامعة بن بوعلي شلف، اجلزائر20/11/2013-19املنعقد يومي  املؤسسات و اإلقتصادايت أداء 

الدعامة األوىل      الدعامة الثالثة  
                   
                   
                   
                   
                   
                   

    

الدعامة الثانية     
                   

         

(    2الدعائم األساسية ملقررات ابزل )
      



 

 

 عامة األوىل:الد04الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .559عبد العال محاد، نفس املرجع السابق .صاملصدر: طارق 

 الدعامة الثانية: الفحص الرقايب لكفاية رأس املال. -

االئتمان خماطر  خماطر التشغيل     خماطر السوق 

اسية:يالطريقة الق  

درجات التصنيف  على االعتماد
ررها الوكاالت اليت   حت االئتماين

أوزان املخاطر.الدولية يف حتديد   

 

 IRBحالًيا:

 االئتماينعلى التصنيف  االعتماد
 الذي يقوم هبا البنك ملدينيه.

(Internal Credit Rating)  

IRB :مستقباًل  

على أساليب إحصائية  االعتمادإمكانية 
 االئتمانيةمتطورة لتقدير حجم املخاطر 

.املتطلب خسائر القروض و رأس املالو    
)Crédit Risk Modeles(   

دنيا لرأس املال متطلبات : الدعامة األوىل  



 

أي إحكام رقابة األجهزة الرقابية واإلشرافية على االئتمان للتأكد من أن كل بنك لديه نظم داخلية سليمة لتقدير 
 .19مالئمة رأس ماله ابالعتماد على تقييم خماطره

 

 الدعامة الثانية: 05الشكل

 

 

 التأكد من كفاية رأس املال حبسب نوعية خماطر البنك

 وإسرتاتيجيته للمحافظة على املستوايت املتطلبة   لرأس املال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.560نفس املرجع السابق،ص ،طارق عبد العال محاداملصدر:   

                                                           
 .458، نفس املرجع السابق،ص،جميلي خليصة، عمريوش إميان - 19

فرض حد أدىن 
لرأس املال يف 
الدول ذات 
اليت  االقتصادايت

تتسم بتقلبات 
.ذات قدر مؤثر  

مطالبة بعض البنوك حبد 
أدىن لرأس املال يفوق 

لباقي  احلد األدىن املقرر
 البنوك بذات الدولة،

من  دعلى العدي اعتمادا
طبيعة العوامل  العوامل و 

طبيعة مكوانت رأس و 
مال إضايف مدى دعم  

.كبار املسلمني  

توفر نظام لدى 
البنك لتقدير مدى  
كفاية رأس ماله و 
ذلك ابلنسبة لكل 

سوق أو نوعية 
 نشاط يرتبط به. 

مقدرة السلطة الرقابية 
على تقدمي نظام 

البنك لتقدير مدى  
كفاية رأس ماله و 
التدخل يف مرحلة 
مبكرة ملنع تدهور 

رأس مال البنك عن 
القدر املالئم مبا قد 
 يصل إىل تصفيته. 

الدعامة الثانية متابعة من قبل السلطة          
الرقابية       



 

 .الدعامة الثالثة: انضباط السوق -

من خالل تدعيم عنصري الشفافية واإلفصاح من جانب البنوك مبا يكفل القدرة على فهم أفضل للمخاطر     
 20رأس املال واملخاطر ومالئمة رأس املال.اليت تواجه البنوك لذلك تطالب اللجنة اإلفصاح عن هيكل 

:  الدعامة الثالثة 06الشكل  

 

 

 

 

 

 

 

 
 .561املصدر: طارق عبد العال محاد، نفس املرجع السابق،ص 

 
: العناصر األساسية للتطبيق السليم للحوكمة البنكيةثالثاملطلب ال  

        يتطلب التطبيق السليم حلوكمة البنوك لتحقيق أهدافها جمموعة من العناصر األساسية نوجزها يف التايل: 
  

يصعب إدارة األنشطة املتعلقة أبي مؤسسة بنكية بدون تواجد أهداف من وضع أهداف إسرتاتيجية:-     
تلك اليت تتعلق اً سسة سواءاليت تدار هبا املؤ كما جيب عليها أيضا تطوير املبادئ   توجيه وإدارة أنشطة البنك،

                                                           
 .458نفس املرجع السابق،ص ،جميلي خليصة، عمريوش إميان-1

الدعامة الثالثة حوكمة السوق )الشفافية( وضمان   
اإلفصاح العادل والشفافية من قبل البنك                  

                 

نوعية املخاطرة  هيكل رأس املال.
حجمها.و   

السياسات احمللية لتقسيم 
 والتزاماتهأصول البنك 

.تكوين املخصصاتو   

النظام الداخلي لتقدير 
حجم  رأس املال 

 املطلوب.



 

نفسه أو ابإلدارة العليا أو بباقي املوظفني، وجيب أن تؤكد هذه املبادئ على أمهية املناقشة الصرحية والغاية  ابجمللس
.البنك للمشاكل اليت يتعرض هلا  

ابملؤسسة سواء ابلنسبة للمعامالت جيب أن تتمكن املبادئ من منع الفساد و الرشوة يف األنشطة اليت تتعلق      
الداخلية أو الصفقات اخلارجية و جيب أن يضمن جملس اإلدارة قيام اإلدارة العليا بتنفيذ سياسات منع أو تقييد 

 املمارسات و العالقات اليت تضعف من كفاءة احلوكمة.
أن حيدد السلطات  يتعني على جملس اإلدارة الكفء وضع و تنفيذ سياسات واضحة للمسؤولية ابلبنك:-

واملسؤوليات األساسية للمجلس و كذلك اإلدارة العليا، حيث تعد هذه األخرية املسئولة عن حتديد املسؤوليات 
النهاية مسئولون مجيعا أمام جملس اإلدارة  املختلفة للموظفني وفقا لتدرجهم الوظيفي مع أخذ بعني االعتبار أهنم يف

 عن أداء البنك.
يعترب جملس اإلدارة مسئول مسؤولية مطلقة على عمليات البنك املالية، لذلك جيب اإلدارة: ضمان كفاءة جملس-

أن يتوفر لديه معلومات متكنه من احلكم على أراء اإلدارة للقيام ابإلجراءات التصحيحية املناسبة، كما جيب أن 
قلة عن رؤية اإلدارة و كبار يتمتع عدد كاف من أعضاء جملس اإلدارة ابلقدرة على إصدار األحكام بصفة مست

املسامهني،أو حىت احلكومة، وميكن تدعيم االستقاللية املوضوعية من خالل االستعانة أبعضاء غري تنفيذيني أو 
جملس مراجعني خبالف جملس اإلدارة، ابإلضافة إىل ذلك استفادة أعضاء جملس اإلدارة من جتارب البنوك األخرى 

طوير اسرتاتيجيات اإلدارة يف البنك.اليت من شأهنا ت يف اإلدارة و  
اإلدارة العليا عنصر أساسي يف احلوكمة، يف حني ميارس ضمان توافر مراقبة مالئمة بواسطة اإلدارة العليا: -

جملس اإلدارة دورا رقابيا اجتاه أعضاء اإلدارة العليا، فانه جيب على هذه األخرية أن متارس دورها يف الرقابة على 
فيذيني.املتواجدين يف كافة أرجاء البنك وتتكون اإلدارة العليا من جمموعة أساسية من مسئول البنك، املديرين التن

وهلذا يتطلب أن تتضمن أفراد ميثل مدير الشؤون املالية ورؤساء األقسام ومدير املراجعة.وهناك عدد من األمور اليت 
 يتعني أن أتخذها اإلدارة العليا يف االعتبار:

بصورة مفرطة يف القرارات اليت يتخذها املديرون التنفيذيون. عدم التدخل -  
عدم حتديد مدير اإلدارة العليا املتويل للمسؤولية يف جمال معني بدون توافره للمهارات أو املعرفة الالزمة لذلك -

 .جيب ممارسة األساليب الرقابية على شاغلي بعض الوظائف املتميزين دون خوف.
يعترب الدور الذي يلعبه من العمل الذي يقوم به املراجعون الداخليون و اخلارجيون:االستفادة الفعلية -

املراجعون دورا حيواي ابلنسبة لعملية احلوكمة. لذا جيب على جملس اإلدارة و اإلدارة العليا إدراك أمهية عملية 



 

دعم اذ اإلجراءات الالزمة لعاملني ابلبنك، و اختاملراجعة و العمل على نشد الوعي هبذه األمهية لدى كافة ال
، برفع تقاريرهم مباشرة إىل جملس اإلدارة أو جلنة املراجعة التابعة هلا و االستفادة استقاللية و مكانة املراجعني

ستفادة  بفعالية من النتائج اليت توصل إليها املراجعون، مع العمل على معاجلة املشاكل اليت حيددها املراجعون، و اال
م يف إجراء مراجعة مستقلة على املعلومات اليت تدور حول أنشطة البنك و أدائه.كذلك من عمله  

يتوجب على جملس اإلدارة أن يصادق على املكاانت اخلاصة ضمان توافق نظم احلوافز مع أنظمة البنك: -
لك أبعضاء اإلدارة العليا و غريهم من الشخصيات املسئولة على بذل أقصى جهد لصاحل البنك ، ضف إىل ذ

يتطلب أن توضع نظم األجور يف نطاق السياسة العامة للبنك حبيث ال تعتمد على أداءه يف اآلجال القصري 
 لتجنب ربط احلوافز حبجم املخاطر اليت يتحملها.

الشفافية مطلوبة لتدعيم تطبيق احلوكمة إذ يتوجه املتعاملون إىل البنوك اليت مراعاة الشفافية يف تطبيق احلوكمة:-
ملمارسات السليمة للحوكمة واليت لديها الكفاية املالية الالزمة ، حبيث يتمكن املشاركون يف السوق من تطبق ا

ضمان سالم معامالهتم مع البنوك و يصبحون قادرين على معرفة وفهم كافة رأس املال يف البنوك يف األوقات 
اإلدارة العليا ، اهليكل التنظيمي األساسي  املناسبة، و عليه يتعني أن يشمل اإلفصاح هيكل جملس اإلدارة و هيكل

 و املعلومات املتعلقة.21
 

 خالصة الفصل: 
من خالل ما تطرقنا إليه ميكن القول أبن للحوكمة أمهية ابلغة لدى كل املؤسسات االقتصادي بصفة عامة      

الثقة والسالمة والشفافية  واملالية بصفة خاصة فإن وجود نظام فعال حلوكمة البنوك يف كل بنك يساعد على توفري
البنكية ويهدف إىل حتسني كفاءة وأداء األعمال البنكية  ومكافحة الفساد، كما أن  الفعالة والسليمة للعمليات

لس اإلدارة يف البنوك مثل اإلفصاح جملحوكمة البنوك هي جمموعة من األنظمة والقوانني اليت توفر معلومات سليمة 
لتحقيق األهداف اليت تكون يف مصلحة عمالء البنك ومسامهيه، وتعتمد على األنظمة والشفافية والوضوح وذلك 

القانونية والنظامية ابإلضافة إىل عوامل أخرى مثل أخالقيات األعمال البنكية من ثقة وصدق وأمان؛ لذلك ميكننا 
كية اليت ميكن أن يتعرض هلا أن نقول أن للحوكمة دور فعال يف محاية البنوك واملؤسسات املالية من املخاطر البن

البنك ويؤدى تطبيق البنوك للحوكمة إىل نتائج إجيابية متعددة أمهها زايدة فرص التمويل واخنفاض تكلفة االستثمار 
                                                           

1-جالب حممد،حوكمة البنوك ودورها يف تفعيل حوكمة الشركات  يف املنظومة املصرفية ضمن التحوالت االقتصادية العاملية،مذكرة ماجيستري يف علوم 
.127-125التسيري،ختصص إدارة األعمال،كلية العلوم االقتصادية والتسيري، جامعة اجلزائر،ص ص،  



 

واستقرار سوق املال، كما أن التزام البنوك بتطبيق معايري احلوكمة يسهم يف تشجيعها للشركات اليت تقرتض منها 
 اليت تؤدي إىل اخنفاض درجة املخاطر عند تعاملها مع البنوك واإلقالل من التعثر.بتطبيق هذه القواعد و 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 الفصل الثاين

 االطار النظري لألزمات املالية

 

 

 

 

 

 

 متهيد:-

لقد تعرض العامل عرب السنني إىل عدة مشاكل واضطراابت يف كافة مستوايته،وملا وصلت إىل مستوى عال من        

التعقيد شكلت ما يعرف ابألزمة، أن األزمات ختتلف ابختالف مصدرها، ومكان وقوعها، والقطاع املؤثرة فيه؛ 

تستمد خطورهتا من القطاع املايل الذي يعترب ركيزة  حيث تعترب هذه األخرية من أهم وأخطر ما يواجه االقتصاد فهي

 االقتصاد.

اليت تفاوتت أاثرها وانعكاساهتا على االقتصاد  1929إن األزمات اليت شهدها العامل بدءاً أبزمة الكساد العظيم     

دول العامل  ، واليت شكلت خطرا حقيقيا على كل2008ككل، وصوال إىل أخر أزمة وهي األزمة املالية العاملية سنة



 

دون استثناء، واليت ظهرت كنتيجة لتداخل عدة عوامل منها: املالية، االقتصادية، القانونية وخاصة األخالقية، وعلى 

رأسها ظاهرة العوملة اليت كان هلا جانب سليب ساهم يف تعقيد وانتشار األزمة بشكل واسع وسريع، ولقد دفعت 

، متثلت يف اهنيار أكرب املؤسسات العاملية وخاصة البنكية اليت كانت معظم الدول مثنا ابهظا جراء هذه األزمات

 األكثر تضررا.

وعلى هذا األساس سنقوم بتقسيم هذا الفصل إىل ثالث مباحث كاآليت:        

مفاهيم عامة حول األزمة املالية؛ :املبحث األول -  

؛املبحث الثاين:حوكمة البنوك ودورها يف مواجهة األزمات املالية -  

املبحث الثالث: استعراض األزمات املالية. -  

 

 

املبحث األول:مفاهيم عامة حول األزمة املالية-  

لقد شهد العامل موجات متتالية من األزمات، أدت يف غالب األحيان إىل إحداث ثغرات ضخمة يف       

هجة، وضياع أصول هائلة من االقتصادايت الدولية، مما يتطلب إعادة هيكلة جذرية للسياسات االقتصادية املنت

سنتطرق يف هذا املبحث إىل مفهوم األزمة املالية ،خصائصها وأسباهبا مع  املستثمرين يف األسواق املالية هلذه الدول

 التطرق إىل أهم مظاهرها. 

املطلب األول: األزمة املالية وخصائصها-  

مفهوم األزمة املالية:- 1 



 

هي االخنفاض الشديد يف العملة الوطنية مما يؤدي إىل تدهور حاد يف األسواق املالية لبلد معني أو عدة بلدان،      

من مساهتا فشل النظام البنكي احمللي يف أداء مهامه،والذي يتبعه اخنفاض يف أسعار األسهم و قيمة العملة، و ابلتايل 

 احنصار يف القروض وأزمات يف السيولة النقدية واخنفاض االستثمار22.

وهي أيضا تلك التذبذابت اليت تؤثر إما كليا أو جزئيا على جممل التغريات املالية،وعلى حجم اإلصدار وأسعار     

األسهم والسندات وإمجايل القروض و الودائع البنكية ومعدل الصرف،واليت تعرب عن االهنيار الشامل يف النظام املايل 

 و النقدي.23

هنا حالة متس أسواق البورصة أسواق البورصة وأسواق االئتمان، لبلد معني أو جمموعة من البلدان وتكمن كما أ    

 خطورهتا يف آاثرها على االقتصاد،مسببة بدورها أزمة اقتصادية.

 ومنه األزمة املالية هي عبارة عن اضطراب واختالل عميق ومفاجئ يف أغلب التوازانت االقتصادية، اليت يتبعها  

 اهنيار يف األسواق املالية ومؤشرات أدائها، حيث متتد آاثره إىل القطاعات األخرى.

خصائص األزمة املالية:  -2   

غري متوقعة، حدث سريع وغامض. وتكوناملفاجأة:  -  

والذي قد يؤدي إىل خسائر مادية أو بشرية هائلة هتدد االستقرار وتصل أحياان إىل القضاء على كيان التهديد:  -

 املنظمة.

فهي هتدد االفرتاضات الرئيسية اليت يقوم عليها النظام، وختلق حالة من حاالت القلق والتوتر وعدم اليقني  مربكة: -

يف البدائل املتاحة خاصة يف ظل نقص املعلومات، األمر الذي يضاعف من صعوبة اختاذ القرار وجيعل من أي قرار 

 ينطوي على قدر من املخاطرة.

                                                           

 -حممد سعيد حممد الرمالوي:األزمة االقتصادية العاملية انذار للرأمسالية ودعوة للشريعة اإلسالمية،دار الفكر اجلامعي، ط1 ،2011، ص،22.14 

2-كمال رزيق،خالد راغب أمحد اخلطيب:اشكالية العالقة بني األخالق و االقتصاد يف ظل األزمة املالية العاملية، املؤمتر العلمي الدويل السابع كلية االقتصاد 

.9،ص2009نوفمرب11-10،، جامعة األردناإلداريةو العلوم   



 

فاألحداث تقع وتتصاعد بشكل متسارع ورمبا حاد، األمر الذي يفقد أطراف  املتاح ملواجهة األزمة: ضيق الوقت -

األزمة أحياان القدرة على السيطرة يف املوقف واستيعابه جيدا حيث ال بد من تركيز اجلهود الختاذ قرارات حامسة 

 وسريعة يف وقت يتسم ابلضيق والضغط.

املؤثرة يف حدوث األزمة وتطورها وتعارض مصاحلها مما خيلق صعوابت مجة يف السيطرة على تعدد األطراف والقوى  -

 املوقف وإدارته وبعض هذه الصعوابت إدارية أو مادية أو بشرية أو بيئية ...اخل24

املطلب الثاين:أسباب األزمة املالية-  

 هناك عدة أسباب حلدوث األزمة املالية أمهها:

تكمن يف تقلبات أسعار الفائدة العاملية اليت تعترب من أهم املصادر اخلارجية املسببة : د الكليعدم استقرار االقتصا-1

 لألزمات املالية يف الدول النامية، وتشمل أيضا أسعر الصرف احلقيقية.

ارج اضطراابت القطاع املايل:الذي نتج عن التوسع يف منح االئتمان، والتدفقات الكبرية لرؤوس األموال من اخل -2

 مع اهنيار أسواق األوراق املالية.

سياسات سعر الصرف:إن الدول اليت انتهجت سياسة سعر الصرف الثابت لوحظ أهنا من أكثر الدول عرضة  -3

 خلطر الصدمات اخلارجية.

ية  دور الديون القصرية األجل: إن الرتاكم السريع للديون القصرية األجل يعترب من أهم عوامل حدوث األزمة املال-4

.1995 -1994كما حدث يف املكسيك عامي   

تغري مفهوم املساهم ابنفتاح األسواق املالية على العامل واستمرارية حركة األسهم.-5  
                                                           

1-مناد خرية، األزمة املالية العاملية وآاثرها على النظام املصريف، مذكرة ماسرت يف العلوم االقتصادية،ختصص مالية املؤسسة، جامعة عبد احلميد بن 

.6-5،ص ص2011-2010ابديس،مستغامن  



 

سيطرة املديرين التنفيذيني على مقدرات الشركة: املديرين التنفيذيني يقومون بتسخري مقدرات الشركة ملصاحلهم -6

ه )ثروة األمم(: "إن مديري شركة املسامهة ال ميكن أن نتوقع منهم مراقبة الشخصية،فكما قال آدم مسيث يف كتاب

 الشركات بنفس احلماس الذي يراقب فيه الشركاء يف شركة مصاحلهم اخلاصة.

تشوه نظام احلوافز: عدم أتثر مالك املصارف و اإلدارات العليا ماليا جراء األزمة املالية اليت تسببوا هبا بصفة -7

  مباشرة.مباشرة أو غري

شراسة املنافسة بني الشركات:تعارض املصاحل يف السوق بني املسامهني واإلدارة التنفيذية  وأصحاب املصاحل  -8

اآلخرين هذا ماجعل السوق ساحة حرب ال مكان لالرتزاق،حيث كان هذا األخري يف أمس احلاجة لوجود ضوابط 

 لتنظيم العالقات بني هذه األطراف.

ي يف اجملال االقتصادي،املايل واإلداري:تضليل املستثمرين   بتقدمي أرقام ومهية عن أرابح خيالية الفساد املستشر -9

تساهم يف رفع أسعار أسهم الشركة، حىت يكافئ املديرون مع عدم مباالهتم خبسائر محلة األسهم وأصحاب 

 املعاشات25. 

املطلب الثالث: مظاهر األزمة املالية-  

املتداولة لدى األفراد واملؤسسات املالية والشركات،الذي أدى إىل انكماش يف النشاط االقتصادي نقص يف السيولة  -

 الذي تبعه اخنفاض يف املبيعات.

ازدايد نسبة البطالة بسبب اإلفالس والتصفية حيث أصبح كل عامل مهدد ابلفصل. -  

ات اهلبوط والصعود.اخنفاض التداوالت يف أسواق النقد والقرض ما أحدث ارتباك يف مؤشر  -  
                                                           

 األوىل،الطبعة ،اثراءدار  األزمات املالية قدميها وحديثها، أسباهبا ونتائجها،والدروس املستفادة،عبد السالم حممد مخيس: حممد عبد الوهاب العزاوي،- 25
 .86-83 ص ص  ،2010

 



 

اخنفاض مستوى استغالل الطاقة يف الشركات بسبب نقص السيولة وجتميد احلصول على القروض إال أبسعار فائدة  -

 عالية مع ضماانت مغلظة. 

التسارع إىل سحب اإليداعات من البنوك . -  

جتميد منح القروض من طرف املؤسسات املالية خوفا من صعوبة اسرتدادها. -  

اخنفاض معدالت االستهالك و اإلنفاق واالدخار واالستثمار، مما أدى إىل املزيد من الكساد، التوقف التصفية  -

 واإلفالس.

 - ازدايد معدل الطلب على اإلعاانت االجتماعية من احلكومات.26

املطلب الرابع: أنواع األزمات املالية -  

هناك أنواع خمتلف لألزمات املالية منها ما يلي:     

يواجه البنك أزمة بنكية حقيقية عندما يواجه االرتفاع املفاجئ والتزايد الكبري يف الطلب على األزمات البنكية: -1

سحب الودائع واليت تتجاوز النسبة املعتادة للسحب، فهنا حتدث األزمة يف هذا البنك، وعندما تتفاقم هذه األزمة 

يف تلك الدولة، وليس ابلضرورة أن تكون األزمة البنكية هي أزمة  ومتتد إىل البنوك األخرى فإهنا تصبح أزمة بنكية

سيولة، فهذه األزمة فد تكون أزمة ائتمان وحتدث عندما متتنع البنوك عن تقدمي القروض للزابئن ختوفا من عدم تلبية 

 طلبات السحب.

ل ارتفاعا يفوق القيمة العادية تنجم هذه األخرية الرتفاع أسعار األصو أزمات أسواق رأس املال حالة الفقاعات: -2

لألصول وبصورة غري مربرة، وهذا ما يعرف بظاهرة الفقاعة، وحيدث هذا االرتفاع غري العادل يف أسعار األصول 

                                                           

1-مصطفى العمساوي،أمحدزهدي،تسيري أبو عصام:األزمة االقتصادية العاملية وتداعياهتا على الشرق األوسط،دار اجلليس الزمان الطبعة األوىل،2009،ص 

.20-18 ص  



 

عندما يكون الدافع للشراء هو حتقيق الربح الذي ينجم عن ارتفاع األسعار، وحتدث أزمة أسواق املال عندما يتعاظم 

م فتبدأ األسعار يف الرتاجع واهلبوط، ومتتد آاثر ذلك إىل أسعار األسهم األخرى، وهذه اآلاثر االجتاه حنو بيع األسه

 تشمل هذه الصناعة ورمبا ميتد أيضا إىل الصناعات األخرى. 

تنجم عن حدوث تغريات سريعة وكبرية يف أسعار الصرف بصورة تؤدي إىل أتثري جوهري يف أزمات الصرف: -3

ة دورها كمخزن للقيمة أو كوسيط للتبادل، وهذه األزمة حتدث عندما تقوم السلطات النقدية قدرة العملة على أتدي

 ابختاذ قرارات خبفض سعر العملة كنتيجة لعمليات املضاربة، وهذا يؤدي إىل اهنيار لسعر العملة. 

وهي حالتان:أزمات الديون: -4  

 حالة عدم سداد املقرتضون ما عليهم للبنوك .

البنوك من عدم سداد القروض فتمتنع عن تقدمي قروض جديدة،و تقوم بتصفية القروض القائمة.حالة ختوف   

من أشكاله ما يلي:أزمات أسواق السلع:  -5  

أ- أزمات التصدير:فهي مرتبطة حبالة النمو والكساد يف تلك الدول، ففي حالة ارتفاع معدل النمو يف الدول 

ول النامية من املواد األولية، ويف حالة االخنفاض العكس.الصناعية يزداد الطلب على صادرات الد  

ب-أزمات االسترياد:حيدث عند ارتفاع أسعار الواردات خاصة عند الدول النامية، اليت تقوم ابسترياد سلع أخرى، 

.1973فعند حدوث زايدة يف هذه األخرية يكون هناك أزمات لتلك الدول كما حدث عام   

ج-أزمة سعر الصرف:هذه األزمة هلا أثر على أسعار صادرات وواردات الدول النامية، حيث أن التغري يف أسعار 

 الصرف ينعكس على تكاليف الصادرات و الواردات، وابلتايل على جممل العملية االقتصادية.



 

د-أزمة معدل التبادل التجاري: الذي يعكس عائد الدولة من التجارة اخلارجية، ففي حالة اخنفاضه مع ثبات كمية 

الصادرات و الواردات، فهذا يعين ارتفاع متوسط سعر الواردات بنسبة أكرب من االرتفاع يف متوسط سعر الصادرات، 

 هذا يعين أنه على الدولة أن تقلل من وارداهتا ،أو تزيد من صادراهتا لتحصل على نفس العائد السابق27. 

حوكمة البنوك وعالقتها ابألزمة املالية املبحث الثاين:-  

تعترب احلوكمة وسيلة رقابية يف غاية األمهية من شأهنا محاية حقوق كل أصحاب املصاحل يف البنك،          
 إىلسنتطرق ، حيث قبل وقوعها فهي عالج حقيقي للبنوك املختلفةإذ أن مبادئها تعمل على جتنب األزمات 

  على احلوكمة. املالية زمةثر األأو  عالقة
مة املالية  على البنوكاملطلب األول: أثر األز   

البنوك التقليدية -1  

 أي ،بنكاً  125إىل  2010ت املتحدة األمريكية ، واليت أعلنت إفالسها يف عـام اييف الوال املنهارة عدد البنوك بلغ      

كل أسبوعني، وطبقاً للمؤسسة االحتادية للتـأمني علـى الودائع، فقد وصل العدد  مخسة بنوك إفالس عن مبعدل مايزيد

زادت البنوك املنهارة عن  2010لكـن يف شـهر نوفمرب293إىل 2007اإلمجايل للبنوك املنهارة بسبب األزمة املالية منذ 

غري املباشـر الـذي قدمته احلكومة الربيطانية للبنوك البلغ حجم الدعم املباشر و حيث بنكاً، 143وصلت إىلو العدد املتوقع 

 تريليون دوالر(.1.407مليار جنيه إسرتليين ) 850

أوف سكوتالند يب آر سي وجمموعة  مليار جنيه مثن حصة للحكومة يف روايل بنـك76إن هذا املبلغ الضخم مشل  

 مليون جنيه200خـسائر تكبدها جراء تقدمي مبلغ  لويدز البنكية إضافة إىل التأمني لصاحل بنك إجنلرتا املركزي ضـد

 مليار جنيه وهو حجم اقتـراض250إسرتليين من السيولة، وضمان 

                                                           

 1-حممد سعيد حممد الرمالوي:األزمة االقتصادية العاملية انذار للرأمسالية ودعوة للشريعة اإلسالمية، دار الفكر اجلامعي، ط1 ،2011، ص ص،30-24.



 

يار بنك واحد هنالبنوك لتعزيز السيولة؛ وقال مكتب احملاسبة إن تكلفة دعم البنوك اليت مل يسبق هلا مثيل مربرة، خشية ا

 على الثقة يف النظام املـايل.أو أكثر ومن أجل احملافظة على أموال الشعب و 

وتعهـدت املستـشارة األملانية اجنيال مريكل ابلعمل على إنقاذ البنوك األملانية املتضررة بسبب األزمة املالية ، والتزمت 

 ابحلـد مـن انتشار املشكلة.وقالت هيئة اخلدمات املالية الياابنية إن كربى البنوك يف البالد بصدد ختفيض العمالة لديها

بنحو عشرة آالف ومخسمائة وظيفة يف إطار خطة حكومية لتقوية القطاع املايل؛ وأضافت اهليئة اليت تراقـب الوضـع 

من  %14للبالد، إن بنك ميزهو أكرب بنك ابلعامل من حيث األصول، سيلغي حنو آالف وظيفـة أي مـا يـوازي املايل

 قوة العمالة لديه، خالل العامني القادمني .

 البنوك اإلسالمية -2

 ما لوحظ ابلواقع أن البنوك اإلسالمية قد أتثرت ابألزمة من خالل عدة أوجه بطريقة مباشـرة و غـري

 مباشرة:

 اتهي البنوك اليت كان هلا استثمارات يف البورصـ أ/ البنوك اإلسالمية اليت أتثرت بطريقة مباشرة:

هذا القسم من البنوك اإلسالمية الشك و  ،أو صناديق االستثمار الدويلية العاملية عن طريق احملافظ االستثمارية الدول

أنه قد أتثر ابألزمة خاصة تلك البنوك اليت كانت مشرتكة أو مستثمرة يف حمافظ أو صـناديق اسـتثمار مرتبطة ابلقطاع 

 تـؤثر على رحبيتها كثرياً. ، ومل تؤثر على مراكزها املالية ، كما ملحمدودة إالَّ أن تلك االستثمارات كانت ،العقاري

 هي تلك البنوك اليت أتثرت ابألزمة بطريقة غري مباشرة نتيجة ب/ القسم اآلخر من البنوك اإلسالمية:

البنكي كـان أكثر و  ن القطاع املايلأألثر األزمة على مجيع القطاعات االقتصادية دون استثناء بدرجات متفاوتة، إال 

مـن األزمة، إال أن األمر الذي  مشلها األثر مثل أي مؤسسة اقتصادية أتثرت ابلوضع العـامالقطاعات أتثراً ابألزمة، مث 



 

ميكن التأكيد منه هو أن أتثرها كان حمدوداً كما إن أي منها مل يتعـرض إلفـالس أو صعوابت مالية استدعت تدخاًل 

 مثل زايدة ودائع البنوك اإلسالمية . من البنوك املركزية بسبب األزمة، كما إن بعضاً من التأثر كان اجيابياً 

وقد أكد الربوفسور يف االقتصاد الدويل "هانس فيسر" يف تقرير اقتصادي لراديو هولنـدا: أن املعـامالت البنكية    

للبنوك اإلسالمية تتطابق مع األرقام الواقعية وابلتايل األموال تصرف على شراء وبيع البضائع واخلدمات،واملتاجرة 

 :ال املطالبة مبستحقات ال تدخل ضمن املعامالت البنكية الواقعية أمر غري مسموح به... وأضافابألمو 

 أنه قد يبدو أسلوب البنوك اإلسالمية ألول وهلة كأنه غريب أو دخيل غري أنه يف الواقع قريـب جـداً مـن

أكافح الستصدار قوانني جتعـل البنوك وقالت وزيرة املالية الفرنسية كريستان الغارد: "س ،التعامل البنكي األخالقي

اإلسالمية تعمل جبانب البنوك التقليدية يف فرنسا"، و قال وزير املالية الربيطـاين يف مـؤمتر البنوك اإلسالمية الذي عقد 

 م: "إن البنوك اإلسالمية تعلمنا كيف جيـب أن تكون عليه البنوك العاملية".2009يف لندن بعد شهر رمضان املاضي 

 مات املالية ومراحل انتشارهااألز قنوات انتشار ملطلب الثاين:ا-

 .قنوات انتشار األزمات املالية -أوال

تؤكد التعاريف السابقة لألزمة أن هذه األخرية تنطلق بداية من أحد عناصر النظام املايل، مث سرعان ما تنتشر       

السلبية لألزمات املالية وفق  اآلاثرتنتشر ،حيث االقتصاديايل وحىت لتشمل النظام أبكمله ما يهدد االستقرار امل

 القنوات اليت يبينها الشكل التايل:

 (: قنوات انتشار األزمات املالية1الشكل)  

 

 7 
)  اخنفاض اسعار األصول املالية

 األسعار املالية(

 االالا
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،  األزمات املالية وإصالح النظام النقدي الدويل مع دراسة األزمتني املكسيكية واالسيوية، عمار آيت بشري :املصدر

 .43ص 

يوضح الشكل خمتلف القنوات احملتملة النتشار األزمات املالية بني خمتلف األسواق سوق القروض و السوق املالية ، 

 سوق الودائع وسوق الصرف،وهي كاآليت:

القروض واألزمات حنو اجلهاز املصريف، فاالنقطاع عن دفع خدمة  متثل انتقال أزمة املديونية من سوق: 01القناة رقم

حدث يف أزمة املديونية  الديون اخلاصة من بعض الدول قد تؤثر سلبا على البنوك  ويزيد من احتمال إفالسها وهو ما

 .1982عام 

، حيث ظهور أن حاالت إفالس البنوك سيؤدي إىل اخنفاض تقدمي 1للقناة رقمتبني احلالة العكسية : 02 القناة رقم

 .1982القروض إىل املدينني وابلتايل إفالسهم كذلك وخري دليل على ذلك األزمة البنكية األمريكية سنة 

ثمرين أزمة سعر الصرف اليت من شأهنا أن تؤدي إىل اضطراابت يف سعر السندات نتيجة ختلي املست:03القناة رقم

 عنها والتحول إىل سندات بعملة أخرى.

 اضطراابت يف سوق الصرف 

 

 إفالس البنوك )سوق الودائع(

 

افالس املدينني )سوق القروض 
 والسندات(

 



 

: إفالس املدينني من شأنه أن حيدث هلعا لدى املستثمرين األجانب خاصة، فيقومون ابلتخلي عن 04القناة رقم

 تلك السندات فيحدث اضطراب يف سعر صرف عملتها نتيجة كميات البيع الكبرية املعروضة.

العملة أو جمرد توقعات بذلك ،إىل ظهور موجة من سحب الودائع لدى قد يؤدي ختفيض قيمة : 05القناة رقم

 البنوك قصد حتويلها إىل عمالت أجنبية لتفادي خسائر الصرف،وهو ما يسبب أزمة مصرفية لدي البنوك.

:إذا مت إفالس العديد البنوك ذات التزامات مع اخلارج سيؤدي ذلك إىل تسجيل خسائر الصرف من 06القناة رقم

 عوان الذين يقومون بعمليات مع اخلارج.طرف األ

ميثالن االنتقال من أزمة أسواق األسهم إىل أزمة أسواق السندات، وهي غالبة احلدوث ألن :08و07القناة رقم

 االستثمار يف السندات هو بديل االستثمار يف األسهم.  

د كبري من البنوك تعترب كمتعاملني يف تعرب عن انتقال األزمة من أسواق املال أو العكس، حيث عد: 10و09القناتني

السوق املالية ، إما كوسطاء ماليني أو جتار أوراق مالية كما أن السوق خاصة  يف الدول املتقدمة تكتلك حصة كبرية 

 من رمسلة السوق املالية.

ثال عن تصف كيف ميكن ألزمة يف أسواق الصرف تتحول إىل أزمة يف أسواق املال والعكس، فم :12و11القناتني

 .28قيمة العملة حيدث هلع لدى املستثمرين األجانب ويقبلون على التخلي عن أصوهلم املالية واملقيمة بتلك العملة

 :مراحل انتشار األزمات املالية -اثنيا

ا تتميز األزمات املالية خباصية انفجارها املفاجئ ملدة إما طويلة أو قصرية لتزول بعد تدخل عدة أطراف يف حماولة حله

 والتقليل من آاثرها السلبية،وهلذا متر هذه األخرية بعدة مراحل من بينها:

                                                           

1- نسيمة أوكيل:األزمات املالية وإمكانية التوقي منها والتخفيف من آاثرها حالة أزمة جنوب شرق آسيا، رسالة  مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه يف العلوم 

.62-61،ص ص2008دة اجلزائر،ختصادية وعلوم التسيري، جامعة بن االقتصادية، كلية العلوم التجارية واالق   



 

 مرحلة ميالد األزمة: -1

عندما ترتفع األسعار بشكل حمموم ويزيد الرواج وترتفع املكاسب فيحدث االزدهار، ومع هذا الصعود احملموم يف 

 ألسعار من الغليان تصبح األزمة وشيكة.األسعار فانه جيب التنبؤ أبن االنكسار قادم، حيث كلما اقرتبت ا

 مرحلة النمو واالتساع: -2

عادة ال ينتبه فريق إدارة األزمات إىل خطورة األزمات اليت حتدث بعيدا عنه يف مرحلة امليالد، ومع منو وتعاظم 

املبكر اليقظة اإلحساس آباثرها ووصوهلا للفرد أو الدولة، ومع وجود عالمات إنذار وهتديد ابمتدادها هنا يتطلب 

 واالستعداد املبكر هلا.

 مرحلة انفجار األزمة: -3

تصل األزمة إىل هذه املرحلة حني اليقدر فريق األزمات خطورهتا بشكل جدي، أو تكون األزمة نفسها خارجة عن 

فريق إدارهتا السيطرة من انحية سرعتها وقوهتا واتساعها، فعندما تنفجر األزمة ويظهر واقعها األليم قد يصاب أعضاء 

ابالرتباك واحلرية،نتيجة ظهور معطيات ومتغريات جديدة،وقد تكون شدة األزمة كبرية جدا بشكل يشبه الربكان الذي 

 ال يبقي على شيء يف طريقه.

 مرحلة احنصار )تراجع(األزمة: -4

أسباهبا ووقف تداعياهتا يتم يف هذه األخرية عالج األزمة وحماولة القضاء عليها اببتكار أساليب جديدة،لعالج 

 والتخفيف من آاثرها،ولكن هناك معظم املنظمات اليت قد تفشل يف البقاء حيث تعلن إفالسها وتقوم بتسريح عماهلا.

أما البعض اآلخر ينجح يف البقاء واالستمرار أي إن األزمة مل أتثر عليها ،أما ابلنسبة للمنظمات املتبقية قد تنجح يف 

 الناجتة عن األزمة إىل فرصة ونقاط قوة وليس نقاط ضعف لتستفيد منها. حتويل التهديدات من



 

 مرحلة اختفاء األزمة: -5

نتيجة جهود وتكاليف اإلنقاذ ملواجهة األزمة، فان األزمة تفقد قوهتا تدرجييا حىت تتالشى وتبدأ املنظمات واملؤسسات 

 .29ستعادة األسواقابلعمل على إعادة التوازن، واستعادة عافيتها وعالج آاثرها ال

من خالل هذه املراحل ميكن القول أن حدوث أزمة مالية يف اقتصاد دولة ما ال يعين  أن ابقي الدول هي يف آمان وال 

تتأثر،كون العامل حاليا عبارة عن قرية كونية صغرية؛ إذ أصبح هنالك ترابط كبري بني خمتلف األسواق العاملية  والناشئة 

وتطور االقتصاد املايل ،فكلما زاد االرتباط بني خمتلف االقتصادايت الدولية كلما زادت بفضل ثورة االتصاالت 

املخاطر اليت تتعرض هلا األنظمة املالية،ما جيعل استقرارها املايل عرضة للتهديد أمام أي اضطراب مفاجئ ميس نظام 

 دولة أخرى.                       

 ية ابحلوكمةاألزمة املال ةاملطلب الثالث:عالق-

أدت األزمات املالية والبنكية اليت شهدها االقتصاد العاملي إىل إتباع نظرة عملية عن كيفية تطبيق مفهوم احلوكمة      

يف البنوك ملنع وجتنب حدوث األزمات،ابعتبار أن احلوكمة ليست جمرد أسلوب أخالقي جيد جيب إتباعه، بل وسيلة 

 ية مبا يضمن حتقيق األهداف والرحبية والنمو لالقتصاد والبنوك.للتأكد من دقة وحسن أداء املؤسسات املالية والبنك

االقتصاد العاملي مفهوم احلوكمة على قمة اهتمام جمتمع األعمال واملؤسسات هبا لقد وضعت األحداث اليت مر       

ىل األزمة املالية احلالية، ، إ2003سنة "انرون" ، مرورا بفضائح شركة1997املالية الدولية، فمنذ األزمة املالية األسيوية سنة

حيث كشفت األزمة حاالت كثرية من الفشل يف قواعد احلوكمة وتركيبة جمالس اإلدارة وإدارة املخاطر، ابإلضافة إىل 

فشل اجلهات التنظيمية والرقابية يف كثري من الدول تقدير حجم املخاطر بصورة سليمة وصحيحة، ومل ترتمجها إىل 

 .إجراءات تنفيذية واضحة
                                                           

يف العلوم التجارية  مذكرة خترج لنيل شهادة املاجستري ،على البنوك االسالمية وسبل معاجلتها 2008، تداعيات األزمة املالية العامليةلمحودي معمر - 29
 . 17-14مستغامن،ص ص -ت دويل،كلية العلوم االقتصادية والتجارية والتسيري،جامعة عبد احلميد بن ابديس،ختصص جتارة ومنامجن



 

(إلدارة خماطر السيولة وكفاءة رأس املال وهو ما حتتاجه مجيع الدول يف الوقت 2فإن أمهية معايري جلنة ابزل )    

 ؛احلايل، كما أكد على أمهية حوكمة اجلهات الرقابية نفسها وليس البنوك فقط

توازن بني اهلياكل األساسية والقواعد اليت األزمة املالية العاملية أظهرت حقيقة مفادها أنه ينبغي االهتمام كثريا ابلف      

تعزز األسواق، وبني حجم املخاطر اليت ختلقها، وإن مل يتم فهم هذا التوازن جيدا فإن احتماالت وقوع األزمات املالية 

 واالقتصادية تتزايد بدرجة كبرية،كما أن الرتكيز فقط على آليات السوق دون توجيه اهتمام كاف آلليات احلوكمة يعين

أننا نعاجل نصف املشكلة فحسب،كما أكد املشاركون يف مراجعة مبادئ حوكمة البنوك اخلاصة مبنظمة التعاون 

االقتصادي والتنمية أن الفجوة يف تنفيذ حوكمة البنوك يف القطاع املايل أسهم بشكل كبري يف انتشار األزمة املالية، وأن 

 ملخاطر املالية.حوكمة البنوك أيضا تساعد بشكل كبري يف إدارة ا

التأكيد  ،من بني توصيات اللجنة الدولية للشؤون املالية والنقدية املنبثقة عن جملس حمافظي صندوق النقد الدويل      

  نقاط رئيسية وهي 03أن تفعيل دور صندوق النقد الدويل يف دفع النمو االقتصادي املستدام واملتوازن يتطلب ىعل

 :كاأليت

مبا %5احلوكمة يف صندوق النقد الدويل خاصة زايدة نصيب الدول الناشئة يف احلصص التصويتية بنحوتطوير نظام -1

 .يتناسب مع ثقلها االقتصادي املتنامي

توسيع الدور الرقايب للصندوق من املفهوم الضيق للرقابة على أسعار الصرف وميزان املدفوعات ليتضمن الرقابة -2

ملالية، وهي القطاعات اليت تسبب يف وقوع األزمة املالية األخرية بسبب غياب الرقابة على القطاع البنكي واألسواق ا

 .الفاعلة عليها

أطلقت هنا أهنا دعم السياسات املالية والنقدية الالزمة للنمو املستدام واملتوازن، وقد أشارت اللجنة أعاله يف بيا -3

ستقرار املايل،كما أشارت إىل أنه مع احنسار  األزمة املالية عملية اإلنذار املبكر املشرتكة بني الصندوق وجملس اال



 

العاملية وبداية ظهور بوادر االنفراج، تزداد أمهية الدور الرقايب لصندوق النقد الدويل لتشخيص اإلختالالت املالية 

 .30واالقتصادية يف دولة أو جموعة من الدول

 البنكيةاملبحث الثالث:استعراض على األزمات املالية و -

لقد شهد العامل وخاصة األسواق املالية العاملية اهنيارا كبريا تسبب يف حدوث أزمات مالية، ومتيزت بسرعة انتشارها 

وتباين أسباب حدوثها، و سنتطرق يف هذا املبحث إىل خمتلف األزمات املالية، من أزمة الكساد اىل األزمة املالية 

 العاملية.

 1929 املطلب األول: أزمة الكساد

شهدت العالقات النقدية والدولية استقرارا نسبيا بعد جتاوز األزمة اليت احتاجت معظم دول العامل خالل فرتة         

على مدى مخس  ،1924احلرب العاملية األوىل، ومع استمرار ارتفاع أسعار األوراق املالية ببورصة نيويورك منذ عام 

مما أدى إىل حدوث أزمة حقيقية خبسارة  1929أكتوبر 28ايهتا يف سنوات متتالية أين وصلت إىل أعلى مستو 

بنك يف يوم واحد ومتيزت هذه  3500مليار دوالر، وإفالس حوايل  200املستثمرين لعملياهتم يف األسواق املالية حبوايل 

 31األزمة ابخلصائص التالية:

 زعزعة االستقرار النسيب يف النظام الرأمسايل بكامله. -1

 الدورية انطالقا من ارتباطها الوثيق ابألزمات االقتصادية الدورية يف النظام الرأمسايل. كان هلا صفة -2

كما اخنفضت عمليات اخلصم واالقرتاض %33عمق وحدة هذه األزمة، اخنفضت الودائع لدى البنوك بنسبة  -3

من إمجايل  %40وايل بنك، أي ح 10.000أكثر من 1933إىل 1929مبقدار مرتني، ووصل عدد البنوك املفلسة من عام 

 البنوك األمريكية.
                                                           

1- بوخبزة فوزية، دعائم احلوكمة وفعاليتها، املؤمتر الدويل حول دور احلوكمة يف تفعيل أداء املؤسسات واالقتصادايت، جامعة اجلزائر، يومي 19-20 نوفمرب 
.69، ص 2013  

2- مروان عطون، األسواق النقدية واملالية )البورصات ومشكالهتا يف العامل النقد واملال(، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزء 2، اجلزائر، 2000، ص 
.103-100ص  



 

 -1930االخنفاض الكبري يف مستوايت أسعار الفائدة، حيث كان سعر اخلصم يف بنك اجنلرتا خالل الفرتة  -4

، ويرجع سبب ارتفاع أسعار الفائدة مع بداية األزمة إىل تزايد الطلب 1929يف عام  %5.5مقابل  %3.1حبدود 1933

السابقة، كما أن املقرضني كانوا يغالون يف طلب الضماانت على القروض مما أدى إىل على النقود لسداد القروض 

 اخنفاض الطلب عليها.

 اختالف مدة وحدة األزمة من بلد آلخر بشكل كبري. -5

 التقلبات احلادة يف أسعار صرف العمالت. -6

 دولة عن سداد قروضها اخلارجية منها أملانيا والنمسا. 25توقف  -7

 32تعود إىل مجلة من االحنرافات احلاصلة يف األسواق الدولية وهي: 1929ومن أهم أسباب أزمة 

،وابعتبار املتعاملني مل تتوفر لديهم السيولة %10ضآلة نسبة هامش األمان يف البيع النقدي اجلزئي بنسبة    -أ

 املطلوبة للرفع من مسامهاهتم.

سهم اليت ليست يف ملكيتهم أبسعار مرتفعة على أمل شرائها عند البيع على املكشوف من طرف املعتاربون لأل -ب 

 اخنفاض أسعارها مقابل هامش ربح.

 املمارسات غري األخالقية واستغالل ثقة العمالء، والتالعب يف أسعار األوراق املالية. -ج

 "أزمة االثنني األسود" 1987املطلب الثاين:أزمة أكتوبر  -

يوما كارثيًا يف اتريخ األسواق املالية، حيث عرفت بورصة وول سرتيت بنيويورك  1987برأكتو 19يعترب االثنني األسود 

اخنفضا متتاليا يف أسعار تداوالهتا املالية مصاحبة إىل اندفاع املستثمرين إىل بيع أسهمهم، مما أدى إىل اخنفاض يف أكرب 

 البورصات، كما يوضحه اجلدول التايل:

                                                           

2- ستاد نيجنكو، األزمة النقدية يف النظام الرأمسايل: أصلها وتطورها، ترمجة حممد عبد العزيز، مطبعة جامعة بغداد، بغداد، 1979، ص 

110.  



 

 (1987) البورصة :نسب اخنفاض مؤشرات(1)اجلدول

 أمسرتدام فرانكفورت طوكيو  لندن نيويورك البورصة

 %12 %15 %17 %22 %26 نسبة االخنفاض

يف العلوم االقتصادية، بنوك  ، مذكرة ماسرتدور احلوكمة البنكية يف مواجهة األزمات املالية حسين عائشة:املصدر:

 ،2014 مستغامن،عبد احلميد بن ابديس جامعة  ،التسيري وأسواق مالية، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم

 .33ص

 سباب إىل العناصر التالية:األوترجع أهم 

 نوعا من أسهم أكرب الشركات الصناعية يف الوالايت املتحدة األمريكية؛30اهنيار أسعار  -

 شدة الرتابط مابني األسواق املالية؛ -

 األسواق املالية،وتنوع األصول املتعامل هبا؛ضخامة الصفقات والعمليات املتداولة يف  -

 حداثة وتطور أساليب االتصال وتقنيات إدارة األنشطة والعمليات ساعد على انتقال األزمات بني األسواق؛ -

 .33التفسريات املتناقضة اليت  تتعلق بكفاءة السوق املالية -

 املطلب الثالث:أزمة جنوب شرق آسيا-

، وكوراي عام 1978كأزمة اندونيسيا عام   1997قد عرفت دول جنوب شرق آسيا أزمات مالية قبل عام         

زمة كانت من أخطر األزمات، وتعود أسباهبا إىل جتاهل حكومات دول اندونيسيا، اتيالند،  األ...، إال أن هذه 1980

                                                           
كلية العلوم االقتصادية   بنوك وأسواق مالية،فرع  ،يف العلوم االقتصادية ماسرت ، مذكرةدور احلوكمة البنكية يف مواجهة األزمات املالية :حسين عائشة - 33

 .34 ،ص2014مستغامن،عبد احلميد بن ابديس جامعة والتجارية وعلوم التسيري،



 

 األداء االقتصادي املتميز، مما سبب هلا أزمة سعر صرف كوراي، ماليزاي للمشاكل املالية اليت تتفاقم نتيجة ثقتهم يف

، حيث اخنفضت أسعار الصرف بفعل عمليات املضاربة على سعر العملة، وتدنت األرابح يف 1997حقيقية سنة 

أسواق األسهم، مما اضطرت السلطات النقدية إىل رفع الفائدة هلدف وقف التحويل من العملة الوطنية إىل العمالت 

من السعر السابق،  %200ية خاصة الدوالر األمريكي، فارتفعت أسعار الفائدة يف أسواق بعض هذه الدول اىلاألجنب

مما دفع ابملستثمرين للتخلص من األوراق املالية اليت لديهم واالستفادة من سعر الفائدة، وبلغت نسبة اخنفاض أسعار 

من أسعار السائد يف السوق، وقد بدأت األزمة يف اتيالند العتبارها اضعف احللقات  %50، % 25األسهم ما بني 

يف املنظومة األسيوية عندما قام ستة من كبار جتار العملة يف ابنكوك ابملضاربة على خفض العملة الوطنية "البات" 

ملتها بسبب آتكل االحتياطي وذلك بعرض كمية كبرية منها للبيع، مما اضعف من قدرة احلكومة يف احلفاظ على ع

يف  %17.8خاصة بعد قرار األجانب ابالنسحاب من السوق، مث انتقلت العدوى إىل ماليزاي ابهنيار عملتها بنسبة 

، أما التايوان رغم حمافظتها على مستوى عملتها، إال انه اخنفض مؤشر سوق املال 1996مقارنة بسنة  15/09/1997

ونج كونج اليت امتدت األزمة إليها مما دفع ابحلكومة إىل رفع سعر الفائدة إىل ،وكذلك األمر هل%20فيها بنحو 

فحدث حتول ضخم ورهيب لألموال من سوق األوراق املالية إىل األسواق النقدية، مما أدى إىل اهنيار أسعار  200%

 فرانكفورت، طوكيو، ابريس. األسهم والسندات، واثر بدوره سلبا على أسواق الدول املتقدمة كبورصة نيويورك، لندن،

 34وتتلخص أهم األسباب الرئيسية الزمة دول جنوب شرق أسيا ضمن النقاط التالية:

 منح قروض للقطاع اخلاص دون ضماانت كافية. -1

حيث حدث احنطاط لتجارة  ،1996 -1995عرفت دول جنوب شرق آسيا تباطؤ اقتصاداي حقيقيا ما بني  -2

 لعاملي.السلع االلكرتونية على املستوى ا

                                                           
 - عبد احلكيم مصطفى الشرقاوي ، العوملة املالية وإمكانيات التحكم،دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية، 2003، ص 34.92



 

كثرة تدفق رؤوس األموال حنو هذه البلدان بسبب النمو االقتصادي املرتفع، واالستقرار السياسي، وإلغاء  -3

 أوجه الرقابة على حركة رؤوس األموال.

 عجز يف امليزان التجاري يف هذه الدول، وهذا راجع إىل عدة عوامل أمهها:  -4

كانت صادرات هذه الدول تعاين تراجعا يف جتارة السلع   زايدة الطلب احمللي أدى إىل زايدة الواردات، فيما -أ

 االلكرتونية

، وذلك بفعل ارتفاع قيمة الدوالر، حيث إن عمالت معظم 1995اخنفاض تنافسية األسعار يف بداية عام  -ب     

 .1994جنوب شرق آسيا كانت مرتبطة ابلدوالر األمريكي، كما إن قيمة الني الياابين اخنفضت عام 

 ."اخلاملنافسة احلادة للدول األسيوية من اجليل الثالث "اهلند، الفيتنام... -ج      

 .1994حترير جتارة السلع واخلدمات يف إطار جولة لألورو غواي عام  -د      

حتويل االستثمار يف األوراق املالية إىل إيداعات ابلبنوك بسبب الرفع يف أسعار الفائدة للحد من التحوالت  -ه       

 من العملة الوطنية إىل العمالت األجنبية.

 توسيع التعامل ابملشتقات املالية فتح اجملال واسعا للمضارابت احملفوفة ابملخاطر. -و      

 يف متويل العجز يف املوازنة العامة على تدفقات رؤوس األموال. االعتماد  -ز       

 

 

 

 

 



 

 خالصة:    

 مسببات منع يف التقليدية األساليب فشل املنشآت، كربايت طالت اليت املالية واألزمات راتهنيااال أثبتت لقد      

 يف متثلت واليت ذلك، أسباب لتحديد معمقة دراسات إجراء إىل املعنية اجلهات دفع الذي األمر األزمات، تلك

 على تنطوي فهي منها، النامية وابخلصوص الدول تواجه اليت اخلطرية الظواهر من يعد إذ واإلداري، املايل الفساد

 الفساد لظاهرة املعاجلة اآلليات أهم من احلوكمة سواء، وتعد حد على واملنشأة للدولة واإلدارية املالية القدرة تدمري

 عن واإلفصاح الشفافية أبرزها ومن املنشآت، قبل من وقواعدها هتاآبليا االلتزام خالل من وذلك واإلداري، املايل

 .واخلارجي الداخلي التدقيق وظيفيت دور تعزيز وكذلك املعلومات،

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثالث

 دور احلوكمة يف مواجهة األزمة

 املالية العاملية

 



 

 متهيد: -

 هذه داخل البنوك حوكمة مبادئ تطبيق يعد األدوار، هذه مجيع لتأدية املالية سواقاأل استقرار لتوفري     

 االقتصادية والتنمية الكفاءة حتقيق على البنوك حوكمة تعمل حيث ذلك، لبلوغ السبل أهم من األسواق

 العاملية، املال أسواق يف البنوك تنافسية وتدعيم ،للبنك السوقية القيمة وتعظيم املسامهني، حقوق ومحاية

 مشاكل يف االنزالق وجتنب ،للبنوك وعاملية حملية متويلية مصادر وتوفري اخلصخصة، برامج تطبيق وكفاءة

 النمو يعزز مما اإلدارة مسؤوليات وتدعيم األسواق، وكفاءة والشفافية اإلفصاح وحتقيق ومالية، حماسبية

 .االقتصادي

 األساس سنقوم بتقسيم هدا الفصل إىل ثالث مباحث كاأليت: ذاوعلى ه       

 املبحث األول: األزمة املالية العاملية

 املبحث الثاين: واقع تطبيق احلوكمة يف القطاع البنكي

 املبحث الثالث: دور احلوكمة يف تعزيز االستقرار املايل والبنكي

 

 

 

 

 

 

 



 

 املبحث األول: األزمة املالية العاملية  -

من أسوأ األزمات املالية اليت شهدها االقتصاد العاملي منذ الثالثينات، اعتربت األزمة املالية العاملية        

حيث كانت األخطر خاصة بعدما عجز النظام املايل الدويل على احتواءها والتخفيف منها بشكل سريع، 

فحسب، وإمنا امتدت إىل أغلب الدول المتدادها وشدة انعكاسها اليت مل تقتصر على االقتصاد األمريكي 

 بشكل واسع.

 املطلب األول: أزمة الرهن العقاري وأسباهبا-

 أواًل: أزمة الرهن العقاري

، حيث تولدت هذه األخرية عن شدة املخاطرة يف 2007الايت املتحدة يف بداية سنة اندلعت يف الو      

تسويقها حملدودي الدخل ابلوالايت املتحدة اإلقراض إىل جانب االنكماش يف جانب العقارات، نتيجة 

األمريكية بشروط بسيطة وسهلة مبدئيا، ولكن بعقود كانت صياغتها مبثابة فخ هلذه الفئة متجاهلة بذلك 

قاعدة احلذر وتقييم املخاطر،حيث تضمنت نصوصا جتعل القسط يرتفع مع طول املدة أي يف كل مرة ال يتم 

ط، وهنا كان االرتفاع ثالثة أضعاف املبلغ مع عدم وجود ضماانت فيها السداد تتضاعف فوائد القس

مناسبة،فضال عن وجود بنود أخرى ابلعقد ترفع الفائدة عند تغريها من البنك الفيدرايل األمريكي، وما يسمى 

 .35القابلة للتغيري ةابلرهن العقاري ذي الفائد

فبسبب طمع وجشع املقرضني يف حتقيق أرابح خيالية وسريعة ومبخاطر كبرية، فهذا يظهر أن العامل      

 .36األخالقي هو العنصر األساسي املتخفي وراء األزمة

 اثنياً: أسباب األزمة املالية العاملية
                                                           

، أسباهبا تداعياهتا...وبل العالج، جامعة الزرقاء اخلاصة،  وصفي عبد الكرمي الكساسبة: األزمة املالية العاملية احلقيقيةعلي فالح املناصري،  - 35
 .11-9ص ص ،2009، اإلداريةكلية االقتصاد والعلوم 

 .41 ص نفس املرجع السابق،: حسين عائشة -  36



 

 لالقتصاد منو قاطرة املنصرم العقد مدى وعلى األمريكية املتحدة الوالايت يف العقارات قطاع شكل        

 يف ابالرتفاع ت بدأ العقارات أسعار أن ذلك نتائج  ومن املستثمرين، أموال إليه وتوجهت األمريكي،

 أمران: ذلك على األمريكية، وترتب املتحدة الوالايت

 كبرية بنكية قروض إىل حباجة أصبحوا املرتفعة األسعار ذات اجلديدة املساكن شراء يف الراغبني إن -أ

 سيبتاعوهنا. اليت املساكن هذه على للحصول

 ورهن القروض من مزيد على احلصول من العقارات هذه مالكي مكَّن العقارات أسعار ارتفاع إن :ب

 عليه، وعندما احلصول ميكن الذي القرض قيمة ارتفعت العقار سعر زاد فكلما طرِدي، وبشكل عقاراهتم،

 ممتلكاهتم عرض إىل اضطرهم مما السداد، عن عاجزين املالكني هؤالء أصبح العقارات، على الطلب تراجع

 واستفحال تطور سرعة وتعود ابلرتاجع، العقارات على الطلب واصل كما هبوطًا األسعار على أثر مما للبيع،

 هبا تتمتع اليت الكبرية احلساسية ذلك عمق ولقد ،بنوكوال العقارات أزمة بني االرتباط شدة إىل عاملًيا األزمة

 اليت التقييمات مبختلف واسرتشاًدا هبا املستثمرين ثقة كبري على بشكل يعتمد والذي ،البنكية املؤسسات

 من كل تقييمات أشهرها ومن املاضي، القرن منذ عاملنا ضربت اليت واالقتصادية املالية األزمات حول أجريت

 دراسة على اشتملت واليت أنشأهتا، اليت املستقلة التقييم وجمموعة الدويل والبنك الدويل النقد صندوق

 هي األزمات هذه أسباب أهم أن إىل بسيسو أشار فقد خمتلفة، فرتات خالل وذلك دولة 17 يف األزمات

 :يلي كما

 بتوجيه متعلقة سياسية العتبارات السوق يف رشيد غري وتدخل اخلاطئة، االقتصادية املمارسات -1

 .الدعم

 بروح الشعور وتدهور االجتماعي، التذمر وتزايد املشروع، غري الكسب شيوعو  إلداري، ا الفساد -2

 .الواحد اجملتمع



 

األسهم  أسعار اخنفاض عن النامجة اخلسائر مضاعفة يف اهلامش بنظام واالستثمار االقرتاض ساهم -3

 .حسابًيا خملوقة بنقود املشرتاة

 .والبورصات العمالت أسعار على الضغوط وتصاعد املستثمرين، وفزع التقليدية، املضاربة -4

 إهنا يقال اليت املشتقات عقود سامهت حيث ،البنكية العمليات يف املشتقات انتشار استخدام -5

 تّقلبات حدة زايدة يف سامهت واليت دوالر، تريليون 500 على يزيد ما إىل مؤخرًا معامالهتا بقيمة وصلت

 .األسواق

 على قادرة غري لفئات قروض وتقدمي االقرتاض، على األفراد وتعود ،جتماعيةاال املسؤولية غياب -6

 .أصال السداد

 وعلى األسواق على والتحايل واجلشع، واالستغالل الفساد وانتشار األخالقية، املرتكزات غياب -7

  .37املضارابت واستمرارية املستهلكني،

 وكفاية رأس املال.إمهال البنوك واملؤسسات املالية للحوكمة الرشيدة للسيولة وخماطر االئتمان  -8

 ارتفاع أسعار الذهب والنفط واالمسنت بشكل غري طبيعي . -9

 االرتفاع الشديد يف أسعار املواد الغذائية. -10

 اخنفاض االستثمارات وزايدة معدل البطالة. -11

 .38فقدان الثقة بني املؤسسات املالية وتراجع أسواق رأس املال والبورصات -12

 وأهم مظاهرها زمة املالية منذ اندالعهااملراحل الكربى يف األ املطلب الثاين:

 أواًل: أهم املراحل

                                                           
احتاد املصارف  ، الدليل العلمي التطبيقي إلدارة األزمات،حمددات إدارة األزمات االقتصادية واملالية واملصرفيةفؤاد محدي،  بسيسو - 37

 .529 -517ص ص  ،2010العربية،
، مداخلة مقدمة يف امللتقى الدويل حول آاثر وانعكاسات األزمة املالية واالقتصادية على االقتصادايت العربيةولد حممد عيسى حممد حممود، - 38

 .5-3جامعة فرحات عباس سطيف،اجلزائر،ص ص ،2009أكتوبر21-20األزمة املالية واالقتصادية الدولية واحلوكمة العاملية،املنعقد يومي



 

 األمريكية الوالايت املتحدةيف   2007اليت اندلعت يف بداية العام األزمة املاليةنوجز املراحل الكربى يف    

 :أوروابأت تطال وبد

عدم تسديد تسليفات الرهن العقاري )املمنوحة ملدينني ال يتمتعون بقدرة كافية على  :2007فرباير  -(1

ويسبب أوىل عمليات اإلفالس يف مؤسسات بنكية  الوالايت املتحدةالتسديد(، فأصبح يتكثف يف 

 .متخصصة

 .السيولة سوقتتدخل لدعم  والبنوك املركزيةالبورصات تتدهور أمام خماطر اتساع األزمة،  :2007أوت   -(2

أزمة فاضًا كبرياً يف أسعار أسهمها بسبب عدة بنوك كربى تعلن اخن :2007ديسمرب إىل  2007أكتوبر  -(3

 .الرهن العقاري

الرئيسية ثالثة ( خيفض معدل فائدته البنك املركزي) االحتياطي االحتادي األمريكي :2008جانفي  -(4

 .%2 %، وهو إجراء ذو حجم استثنائي، مث جرى التخفيض تدرجييا إىل3.50أرابع النقطة إىل 

 ."تؤمم بنك "نورذرن روك الربيطانيةاحلكومة  :2008، فرباير -(5

 .التسليفات سوقتضافر جهود البنوك املركزية جمددا ملعاجلة  :2008مارس  -(6

جي يب مورغان تشيز" يعلن شراء بنك األعمال األمريكي "بري سترينز" بسعر متدن ومع :2008مارس  -(7

 .املساعدة املالية لالحتياطي االحتادي
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http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%82
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http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%87%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1_2008
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%83_%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%83_%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/17_%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/17_%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/2008
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3_2008
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3_2008


 

الرهن العقاري  األمريكية تضع اجملموعتني العمالقتني يف جمال تسليفات وزارة اخلزانة :2008 سبتمرب -(8

فريدي ماك" و"فاين ماي" حتت الوصاية طيلة الفرتة اليت حتتاجاهنا إلعادة هيكلة ماليتهما، مع كفالة "

 .دوالر مليار 200ديوهنما حىت حدود 

اعرتاف بنك األعمال "ليمان براذرز" إبفالسه بينما يعلن أحد أبرز البنوك األمريكية  :2008 سبتمرب15 -(9

 ."هو بنك "مرييل لينش بورصة وول سرتيتوهو "بنك أوف أمريكا" شراء بنك آخر لألعمال يف 

ملواجهة أكثر حاجاهتا  دوالر مليار 70عشرة بنوك دولية تتفق على إنشاء صندوق للسيولة برأمسال  -(10

إحلاحاً، يف حني توافق البنوك املركزية على فتح جماالت التسليف. إال أن ذلك مل مينع تراجع البورصات 

 .العاملية

االحتياطي االحتادي واحلكومة األمريكية تؤممان بفعل األمر الواقع أكرب جمموعة  :2008 سبتمرب 1 -(11

مقابل امتالك  دوالر مليار 85أتمني يف العامل "أي آي جي" املهددة ابإلفالس عرب منحها مساعدة بقيمة 

 .% من رأمساهلا9.79

البورصات العاملية تواصل تدهورها والتسليف يضعف يف النظام البنكي، وتكثف  :2008سبتمرب17 -(12

 .البنكي املركزية العمليات الرامية إىل تقدمي السيولة للمؤسسات البنكية

البنك الربيطاين "لويد يت أس يب" يشرتي منافسه "أتش يب أو أس" املهدد  :2008 سبتمرب18 -(13

 .ابإلفالس

لتخليص املصارف من أصوهلا غري  دوالر مليار 700السلطات األمريكية تعلن أهنا تعد خطة بقيمة  -(14

 .القابلة للبيع
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http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9_%D9%88%D9%88%D9%84_%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%AA&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/16_%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/16_%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/2008
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http://ar.wikipedia.org/wiki/17_%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
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يوجه نداء إىل "التحرك فوراً" بشأن خطة إنقاذ  جورج بوشالرئيس األمريكي  :2008سبتمرب19 -(15

 األمركية. الوالايت املتحدةالبنوك لتفادي تفاقم األزمة يف 

 .نيويوركيف  اجلمعية العامة لألمم املتحدةاألزمة املالية تطغى على املناقشات يف  :2008 سبتمرب23 -(16

 .قلقها أمام املماطلة حيال اخلطة األمريكية لإلنقاذ املايل تضاعف األسواق املالية -(17

اجملموعة البنكية والتأمني البلجيكية اهلولندية "فور تيس" يف  سهماهنيار سعر  :2008سبتمرب 26 -(18

جي يب " بنكيشرتي  الوالايت املتحدةالبورصة بسبب شكوك بشأن قدرهتا على الوفاء ابلتزاماهتا، ويف 

 .ت الفدراليةمورغان" منافسه "واشنطن ميوتشوال" مبساعدة السلطا

جيري تعومي "فور  أورواب، ويف الكونغرسخطة اإلنقاذ األمريكية موضع اتفاق يف  :2008 سبتمرب28 -(19

 ."جرى أتميم بنك "براد فورد وبينغلي بريطانياويف  ،ولوكسمبورغ نداوهول بلجيكاتيس" من قبل سلطات 

ينهار بعد  توبورصة وول تسريجملس النواب األمريكي يرفض خطة اإلنقاذ،  :2008 سبتمرب29 -(20

بشدة، يف حني واصلت معدالت الفوائد بني البنوك ارتفاعها  األوروبية البورصاتساعات قليلة من تراجع 

 .مانعًة البنوك من إعادة متويل ذاهتا

 .أعلن بنك "سييت غروب" األمريكي أنه يشرتي منافسه بنك "واكو فيا" مبساعدة السلطات الفدرالية -(21

 .39األمريكي يقر خطة اإلنقاذ املايل املعدلة جملس الشيوخ :2008 نوفمرب1 -(22

 مظاهر األزمةاثنياً: أهم 

                                                           
    .10-6فؤاد محدي، نفس املرجع السابق، ص ص بسيسو - 39

http://ar.wikipedia.org/wiki/19_%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/19_%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/19_%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC_%D8%A8%D9%88%D8%B4_%28%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD%29
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC_%D8%A8%D9%88%D8%B4_%28%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD%29
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/23_%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/2008
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%83_%28%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9%29
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%83_%28%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9%29
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%82_%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%82_%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/26_%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/26_%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/26_%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%87%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%87%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81
http://ar.wikipedia.org/wiki/28_%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/28_%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/2008
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86%D8%BA%D8%B1%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86%D8%BA%D8%B1%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%AC%D9%8A%D9%83%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%AC%D9%8A%D9%83%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%D9%83%D8%B3%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%BA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%D9%83%D8%B3%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%BA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/29_%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/29_%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/2008
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9_%D9%88%D9%88%D9%84_%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%AA&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9_%28%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD%29
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9_%28%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD%29
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/1_%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1_%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/2008
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%AE
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%AE


 

إن مؤشرات األزمة املالية العاملية اخلطرة هتدد بدورها االقتصاد األمريكي والعاملي،حيث تتجلى مظاهر هذه 

 األخرية فيما يلي:

بنكاً 11_ اإلفالس املتواصل يف أغلب البنوك واملؤسسات املالية والعقارية، وشركات التأمني، فمبدئياً كان 

بنك .110أغلق ما يقارب  2009منتهياً ومبنتصف عام   

دوالر،  نتريليو  18.4تريليون دوالر، وبلغت ديون الشركات ما يعادل  6.6_ ارتفاع نسبة الديون العقارية حنو 

أضعاف الناتج احمللي اإلمجايل، كما أن 3 تريليون دوالر اجملموع الكلي للديون وما يعادل39أي ما يقارب

.4نسبة البطالة،  % % ومعدل التضخم ما يقارب 5بلغت   

دوالر للربميل. 55_ تراجع أسعار النفط ابلدول املصدرة "االوبيك" إىل مادون  

املالية العاملية جراء أتثره ابلقطاع البنكي واملايل،وهو ما يفسر تقلب _ تدهور حاد يف نشاط األسواق 

 التداوالت اليت ترتب عنها خلل يف مؤشرات البورصة برتاجع القيمة السوقية ملعظم املؤسسات املالية العاملية.

ملتحدة ابلوالايت ا 2009سنة 0.3إىل حدود  2008سنة 1.4_ تراجع كبري يف نسب منو الدول الصناعية من 

. 

 _ اإلعالن رمسياً عن دخول ايطاليا كأول اقتصاد أوريب يف مرحلة الركود، أما وأملانيا كانت يف املرتبة الثالثة.

 _ االخنفاض احلاد يف مبيعات السيارات وعلى رأسها أكرب اجملموعات األمريكية "فورد" و "جنرال موتورز".

 _ التعثر والتوقف والتصفية وإفالس العديد من البنوك40.
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 .17-14ص ص 



 

 .واحلوكمة العاملية املالية األزمة مستجدات املطلب الثالث:

 كثرية  حاالت األزمة كشفت حيث واحلوكمة، العاملية املالية األزمة بني للعالقة كبرية أمهية هناك       

 والرقابية التنظيمية اجلهات فشل إىل ابإلضافة املخاطر، وإدارة اإلدارة جمالس وتركيبة احلوكمة قواعد يف للفشل

 تنفيذية إجراءات إىل ترتمجها ومل وصحيحة سليمة بصورة املخاطر حجم تقدير يف الدول من كثري يف

 .واضحة

 يف الدول مجيع حتتاجه ما وهو املال رأس وكفاءة السيولة خماطر إلدارة (2 ) ابزل جلنة معايري فإن أمهية       

 املدير أكد فقط، وقد البنوك وليس نفسها الرقابية اجلهات حوكمةأمهية  على أكد كما احلايل، الوقت

 أنه مفادها حقيقة أظهرت العاملية املالية األزمة أن سوليفان.د جون اخلاصة الدولية املشروعات ملركز التنفيذي

 اليت املخاطر حجم وبني األسواق، تعزز اليت والقواعد األساسية اهلياكل بني ابلتوازن كثريا االهتمام ينبغي

 بدرجة تتزايد واالقتصادية املالية األزمات وقوع احتماالت فإن جيدا التوازن هذا فهم يتم مل ختلقها، وإن

 نعاجل أننا يعين احلوكمة آلليات كاف اهتمام توجيه دون السوق آليات على فقط الرتكيز أن كما كبرية،

 التعاون مبنظمة البنوك اخلاصة حوكمة مبادئ مراجعة يف املشاركون أكد فحسب كما املشكلة نصف

 انتشار يف وكبري يقني بشكل أسهمت املايل القطاع يف البنوك حوكمة تنفيذ يف الفجوة أن والتنمية االقتصادي

 املالية. املخاطر إدارة يف كبري بشكل تساعد البنوك أيضا حوكمة وأن املالية، األزمة

 جملس حمافظي عن املنبثقة والنقدية املالية للشؤون الدولية اللجنة توصيات بني من أنه إىل ونشري        

 وزير 24 مبشاركة برتكيا إبسطمبول العشرين اجتماعها يف 2009 أكتوبر 04 يف املنعقدة الدويل النقد صندوق

 يتطلب واملتوازن املستدام االقتصادي النمو دفع يف الدويل النقد صندوق دور تفعيل أن عل التأكيد 33 مالية

 وهي: رئيسية نقاط 03



 

 التصويتية احلصص يف الناشئة الدول نصيب زايدة خاصة الدويل النقد صندوق يف احلوكمة نظام تطوير -1

 .املتنامي االقتصادي ثقلها مع يتناسب مبا0 % 5       بنحو

 ليتضمن املدفوعات وميزان الصرف أسعار على للرقابة الضيق املفهوم من للصندوق الرقايب الدور توسيع -2

 األخرية املالية األزمة وقوع يف تسببت اليت القطاعات وهي املالية، واألسواق املصريف القطاع على الرقابة

 .عليها الفاعلة الرقابة غياب بسبب

 أهنا بياهنا يف أعاله اللجنة أشارت وقد واملتوازن، املستدام للنمو الالزمة والنقدية املالية السياسات دعم  -3

 احنسار مع أنه إىل أشارت كما املايل، االستقرار وجملس الصندوق بني املشرتكة املبكر اإلنذار عملية أطلقت

 لتشخيص الدويل النقد لصندوق الرقايب الدور أمهية تزداد االنفراج، بوادر ظهور وبداية العاملية املالية األزمة

 سالمة على تداعيات هلا يكون قد واليت الدول من جمموعة أو دولة يف واالقتصادية املالية اإلختالالت

 .41أخرى مرة العاملي االقتصاد

 املطلب الرابع: آاثر وتداعيات األزمة املالية على االقتصاد اجلزائري

اليت تربطه ابلعديد الية والتجارية قتصاد العاملي ،نظرا للعالقات امليعترب االقتصاد اجلزائري جزء من اال      

ومما الشك فيه أنه أتثر ابألزمة املالية العاملية وقبل التطرق إىل آاثرها، كان والبد من اإلشارة إىل من الدول، 

ظروفه االقتصادية قبل انفجار األزمة املالية العاملية، حيث يعترب منطلق ضروري لتقييم أتثر األزمة ومنه 

 سنتطرق للمراحل التالية:

 االقتصاد قبل األزمة: حالة -1

                                                           
مداخلة مقدمة يف امللتقى الدويل حول األزمة املالية واالقتصادية الدولية  دور وأمهية احلوكمة يف استقرار النظام املصريف، :شريـقي عمـر - 41

 .12-11ص ص اجلزائر، جامعة فرحات عباس سطيف، ،2009أكتوبر21-20املنعقد يومي واحلوكمة العاملية،



 

كن القول أن الظروف االقتصادية ابجلزائر كانت جيدة جراء االرتفاع املستمر للبرتول يف الفرتة املمتدة مي     

الكبرية اليت   ؛ وقد استطاعت اجلزائر أن تقضي على االختالالت املالية2008اىل غاية  2000من سنة 

 كان يعاين منها االقتصاد، بفضل السياسات الرشيدة.

 احتياطات الصرف الكبرية اليت تغطي الواردات اجلزائرية لعدة سنوات  -أ

لتحديد املستوى األمثل الحتياطات الصرف  2008و2007بينت دراستان قام هبما بنك اجلزائر يف      

الضرورية ملواجهة أثر الصدمة اخلارجية املفاجئة احملتملة، أن املستوى األمثل الحتياطات الصرف قد مت بلوغه 

 .2001من طرف اجلزائر ابتداءاً من سنة 

وأكد األمريكي "جوزيف ستيغلس"، أن امتالك اجلزائر الحتياطي صرف مهم)قدر هناية ديسمرب    

مليار دوالر(، سيسمح للجزائر بتفادي بعض آاثر األزمة املالية العاملية، لكن شرط أن يكون 148.9ب2009

 بلد.تسيري األموال جيداً لتعم الفائدة على ال

 التسديد املسبق للديون اخلارجية    -ب

ل سياسة التسديد املسبق للديون واالستغالل اجليد للفوائض املالية، ختلصت اجلزائر من مشكلة بفض

املديونية، اليت أثقلت كاهل امليزانية أبقساط خدمة الدين املرتفعة اليت كانت تسددها اىل املقرضني الدوليني 

 2009مليون دوالر يف هناية نوفمرب  486من اندي ابريس ولندن، حيث بلغ الدين العمومي اخلارجي للجزائر 

 مليون دوالر.137مليون دوالر  أميا يعادل اخنفاض يقدر ب 623كان  2008حسب وزارة املالية، أما سنة 

 

 

 

 (2007-2000للجزائر) : تطور املديونية اخلارجية(2)اجلدول



 

مليار دوالر  الوحدة:وزارة املالية اجلزائرية                                                            املصدر:

 أمريكي

 تبعات األزمة على أسعار احملروقات يف اجلزائر -ج

يشكل هذا القطاع املصدر الرئيسي للدخل الوطين، وعلى اعتبار الصادرات النفطية متثل نسبة كبرية من 

دوالر للربميل يف شهر  147(، فاخنفضت أسعاره من 2007من إمجايل قيمة اصادرات 89.01الناتج احمللي)

 .2008دوالر للربميل يف ديسمرب 33.87فيفري إىل 

هذا االخنفاض احلاد سيؤثر على وضع املوازانت العامة ومعدالت النمو االقتصادي وتدين إيرادات الدولة   

  يعتمد عليها كليا يف متويل البىن التحتية وبرامج التنمية املختلفة.من العملة األجنبية اليت

مليار دوالر من االحتياطات األجنبية يف سندات اخلزينة األمريكية، مبعدل فائدة ال  43إن توظيف  -

، يف ظل التدهور املستمر لسعر الصرف الدوالر وارتفاع نسبة التضخم يف االقتصاد األمريكي 2%يتعدى 

 الصرف األجنيب. تسيؤدي إىل خسارة ما يقارب ثلث احتياطا،الذي 

تصاد العاملي  يف كساد سيؤدي إىل تراجع الطلب العاملي على الطاقة و احملروقات، إن دخول االق -

خاصة وأن االقتصادايت اآلسيوية مرتبطة ابالقتصاد األمريكي الذي دخل مرحلة الركود، وعليه فان أسعار 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2006 

 5.6 5.6 17.2 21.9 23.4 22.6 22.7 25.3 الدين اخلارجي

 9.2 10.2 37.1 67.9 95.7 120.8 118.4 112.1 الدين/الصادرات

 PIB(%) 46.1 41.0 39.7 34.3 25.8 17.5 4.5 4.1الدين

 2.25 23.23 11.97 16.61 16.74 20.74 22.8 21.23 معدل خدمة الدين



 

 %50كبري وتنهار على آثرها أسعار الغاز الطبيعي الذي ال يتجاوز سعره احلايل البرتول ستتأثر بشكل  

 اجلزائر سترتاجع إىل مستوايت خطرية. لابملقارنة مع أسعار البرتول، ومنه فان مداخي

(، سيؤدي حتماً إىل تراجع حاد يف وترية دإن حتول األزمة املالية العاملية إىل أزمة اقتصادية )أزمة كسا -

 مارات األجنبية بسبب املمارسات اجلبائية.االستث

 .200842مليار دوالر هناية عام 40شهدت اجلزائر ارتفاع كبري يف فاتورة وارداهتا السنوية حيث قاربت 

 حتقيق معدالت منو اقتصادي جيدة خارج قطاع احملروقات  -د

اإلصالحات االقتصادية،  ةمتكنت اجلزائر من حتقيق نسب منو جيدة خارج قطاع احملروقات بفضل سياس    

واإلنفاق على البين التحتية فيما عرف بسياسة اإلنعاش االقتصادي ابإلضافة إىل جذب االستثمارات 

 :43ياألجنبية كما يظهر فيما يل

 

 20-2007) 00النمو االقتصادي والنمو خارج احملروقات يف اجلزائر) (:3)اجلدول -

الناتج       

 الداخلي اخلام

 الناتج الداخلي

اخلام حارج 

 احملروقات

نصيب الفرد من 

 الناتج

نسبة النمو يف 

 الناتج

نسبة النمو يف 

 الناتج

مليار دينار  الوحدة

 جزائري

مليار دينار 

 جزائري

 (%) (%) دوالر أمريكي

                                                           
، 48/49، حبوث اقتصادية عربية، العددان العاملية على األوضاع االقتصادية واالجتماعية ابجلزائرتداعيات األزمة املالية أمحد عامر عامر:  - 42

 .86-84، ص ص 2009/2010
، مذكرة ماجيسرت يف العلوم (-حالة اجلزائر-حتليل األزمات االقتصادية العاملية)األزمة املالية احلالية وتداعياهتا: الدينطالـيب صالح  - 43

، ص ص 2009/2010االقتصادية،ختصص حتليل اقتصادي، كلية العلوم االقتصادية،علوم النسيري والعلوم التجارية، جامعة تلمسان، اجلزائر،
177-179. 



 

2000 4123.5 2507.2 1801 2.2 1.2 

2001 4227.1 2783.1 1772 2.1 4.6 

2002 4521.8 3044.7 1810 4.9 5.4 

2003 5247.5 3378.6 2130 6.9 6.0 

2004 6135.9 3816.1 2631 5.2 6.2 

2005 7543.9 4191.1 3125 5.1 4.7 

2006 8463.5 4578.2 3480 2.0 5.6 

2007 9389.6 5232.1 3935 3.0 6.3 

 وزارة املالية اجلزائرية املصدر:

 قنوات انتشار األزمة إىل اجلزائر: -2

األزمة املالية إىل اجلزائر فهي ترجع لدرجة ارتباط االقتصاد الوطين ابالقتصاد العاملي ابلنسبة لقنوات انتقال 

من اجلانب املايل والتجاري، فتأثر االقتصاد اجلزائري ابألزمة العاملية مرتبط أساسًا حبالة الكساد اليت ستهيمن 

 على االقتصاد العاملي،حيث ميكن توضيح هذه اآلاثر يف املخطط التايل:

 ر األزمة املالية على االقتصاد اجلزائري::آاث(8)شكلال

 

 

 

 

 

 تراجع الطلب على الطاقة

اخنفاض أسعار 
 السوق

حدوث كساد 
اقتصادي

 



 

 

 

 األزمة املالية العاملية وإنعكاساهتا على اإلقتصادايتمقران يزيد،  ،عبد السالمزايدي المصدر:  املصدر:

مخيس مليانة  امللتقى الدويل الثاين " األزمة املالية الراهنة و البدائل املالية و املصرفية "، املركز اجلامعي  ،العربية

 .،ص 2009،ماي6-5 ،، اجلزائر

املالية املبحث الثاين:آليات التوقي من األزمات  

،خاصة أوجب على القطاع املايل والبنوك بشكل خاص االعتماد على منطلق "الوقاية خري من العالج"    

وأن حدوث أزمات هبذا اجملال هلا تداعيات خطرية على االقتصاد كافة، ومن أهم ما ميكن العمل به للوقاية 

ندوق النقد الدويل، والعمل على توفري نظام من األزمات املالية هو إتباع سياسة البنك املركزي وتعليمات ص

 اإلنذار املبكر.

دور صندوق النقد الدويلاملطلب األول:   

للتخفيف من آاثر  ،يعترب صندوق النقد الدويل من أهم الوكاالت املشرفة على إدارة النظام النقدي الدويل   

يف  حموري وفعال لعاملية، حيث أن له دورأنظمة املدفوعات وأسعار الصرف على املعامالت التجارية واملالية ا

على اعتماد برامج حتت  ومنع وقوعها ومساعدة الدول األعضاء ومواجهتها، حماولة التنبؤ حبدوث األزمات

إشرافه للتقليل من خملفاهتا وسلبياهتا؛ هبدف تسهيل وتسيري النمو والتوسع املتوازن يف التجارة الدولية، وحتقيق 

 االستقرار يف أسعار الصرف44، ومن أبرز هذه الربامج هي:

نظام اإلنذار املبكر لألزمات املالية -1       
                                                           

حول  ، مداخلة مقدمة ضمن امللتقى العلمي الدويلدور صندوق النقد الدويل يف مواجهة األزمات املالية واالقتصادية العامليةلطرش ذهبية:  - 44
 .7-4، جامعة فرحات عباس سطيف،ص ص2009أكتوبر21-20األزمة املالية واالقتصادية الدولية واحلوكمة العاملية، املنعقد يومي

تراجع ايرادات اجلزائر من  انتقال األزمة للجزائر
 العملة الصعبة

تراجع سعر صرف الدوالر 
 األمريكي



 

هو القدرة على استيعاب اإلشارات املتعلقة ابحتمال حدوث األزمات، مما ميكن من اختاذ كافة التدابري    

.لتجنبها، وتقوم العملية على رصد وتسجيل اإلشارات اليت تنبأ على اقرتاب األزمات  

حيث جيب على اإلدارة العليا ابملؤسسات املالية أن تكون قادرة على التعرف على إشارات اإلنذار املبكر   

يل والتنبؤ ابألزمات من أجل جتنب وقوعها أو لألزمات، حيث يقتضي على املؤسسة امتالك أدوات التحل

 التخفيف من آاثرها.

لنقد الدويل يف رصده لألزمات املالية ما يلي: من أهم األزمات املؤشرات اليت يستخدمها صندوق ا     

_ املؤشرات املتعلقة ابلدين العام الداخلي واخلارجي:اليت من بينها تواريخ استحقاق حمافظ املالية وتواريخ 1

، ومؤشرات قياس نسبة الدين اخلارجي إىل الصادرات والناتج احمللي ةالسداد، حساسية أسعار الفائد

قدرة البلد على االقرتاض والسداد. اإلمجايل، الذي ميثل  

_ مالءة االحتياطي: تعترب هامة لتعزيز قدرة البلد على تفادي األزمات املتعلقة ابلسيولة، خاصة ما يتعلق 2

 بنسبة االحتياطي إىل الديون القصرية األجل.

ملايل، وتتضمن _ سالمة النظام املايل: وتستخدم هذه املؤشرات لتحديد نقاط القوة أو الضعف للقطاع ا3

مالءة رأس املال للمؤسسات، ونوعية األصول واملراكز خارج امليزانية ومدى تطور الديون، كما أهنا تساعد يف 

والصرف األجنيب. ةحتديد حساسية القطاع املايل ملخاطر السوق، كتطورات أسعار الفائد  

الفائدة ّوأسعار الصرف األجنيب _ مؤشرات قطاع الشركات: تقوم بتحديد انعكاسات التطورات يف أسعار 4

 على بنود ميزانية الشركات املتعلقة ابلتدفقات النقدية واهليكل املايل...اخل45.
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برانمج التثبيت والتكيف اهليكلي -2  

يطار برامج إعادة اجلدولة، حيث يلجأ هلذا اأزمة املديونية يف  ةركز صندوق النقد على هذا الربانمج يف معاجل

اإلفراط يف الطلب احمللي واخلارجي على املدى القصري واملتوسط، لتصحيح االختالالت من األخري يف حالة 

،قيمة الضرائب ةخالل استعمال أدوات كل من السياسة النقدية ، املالية، التجارية واالستثمارية) أسعار الفائد

ي:خري على ثالثة حماور رئيسية وهتشجيع االستثمار احمللي اخلاص(، ويركز هذا األ  

وهذا يتم ابستعمال اإلجراءات التالية: ختفيف العجز يف ميزان املدفوعات: -أ  

الثنائية؛     تإلغاء االتفاقيا -      

التخفيف من قيمة العملة؛  -      

إلغاء عملية الرقابة على الصرف األجنيب أو تقليصها إىل أدىن مستوى ممكن؛ -      

حترير عملية االسترياد من القيود املفروضة عليها؛    -      

اخلارجي؛ دحتسني ظروف االقتصا -      

من خالل عاملني مها: مكافحة التضخم: -ب  

 تقليص عجز املوازنة العامة للدولة برفع الضرائب وخفض اإلنفاق العام؛ -

 زايدة مستوى الفائدة املدين والدائن؛ -

 والذي يشمل اإلجراءات التالية:تشجيع االستثمار األجنيب اخلاص:  -ج

 تشجيع القطاع اخلاص وتقليص القطاع العام؛ -

 العمل على منع أتميم ومصادرة االستثمار األجنيب؛ -



 

 منح حرية حتويل األرابح إىل اخلارج؛ علصاحل رأس املال األجنيب م تقدمي امتيازات ضريبية -

 االجتهاد:برانمج اختبار  -3

خيص هذا األخري إدارة املخاطر واختبار السالمة املالية، وحتديد مواضع القوة والضعف للنظم املالية وحيث 

جمموعة من املؤسسات والنظام املايل أبكمله لصدمة معينة بقياس التغري احلاصل تقوم بقياس مدى حساسية 

 .46ابحملفظة والناتج عن التغريات يف يف عوامل املخاطرة

 املطلب الثاين: دور البنك املركزي ملواجهة األزمات املالية وتعزيز احلوكمة البنكية

املالية، من خالل السياسة  تيتخذ البنك املركزي عدة إجراءات وقائية حلماية البنوك من التعرض لألزما

بنوك، تقوم هذه النقدية اليت ينتهجها يف املراقبة واإلشراف على أعماهلا ففي حال غياب الرقابة على ال

األخرية ابلتوسع الغري معقول مبجال منح االئتمان وخمالفة قواعد الرقابة، بغية حتقيق أكرب األرابح دون 

 . 200847العامليةاالكرتاث ابملخاطر اليت تعرتضها، كما وقع ابألزمة املالية 

 لرقابة وهي كاآليت:لتنفيذ السياسة النقدية من طرف البنك املركزي، اعتمد على عدة أنواع من ا  

 تتم من خالل ثالث أدوات رئيسية الرقابة الكمية: -1   

سعر إعادة اخلصم: هو عن معدل الفائدة الذي يطبقه البنك املركزي على البنوك األخرى للقروض  -أ

 اليت يقدمها، أو إعادة خصم األوراق التجارية.

بنسبة معينة من ودائع البنك دون نسبة االحتياطي اإلجباري: تتمثل يف احتفاظ البنك املركزي  -ب

 فائدة، وتستخدم بغرض التأثري على مقدرة البنوك على تقدمي االئتمان.
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 .27، ص2010، دار القلم، دمشق، الطبعة األوىل،العاملية هل جند هلا يف االسالم حالاألزمة املالية رفيق يونس املصري:  - 47



 

عمليات السوق املفتوحة: تقنية حديثة ينتهجها البنك املركزي للتأثري على االحتياطات البنكية لدى  -ت

م العرض النقدي، فهذه البنوك، وابلتايل التأثري يف قدرهتا على منح االئتمان مما ينعكس على حج

 العملية تعتمد أساساً على إجياد أسواق مالية منتظمة ومتطورة.

رقابة تنظم االئتمان وتوجهه لبعض نواحي النشاط االقتصادي، واليت حتدد أنواع  الرقابة الكيفية: -2

 االئتمان البنكي الذي ترغب يف التأثري عليه، حيث تكمن أهم أشكال الرقابة يف العناصر التالية:

 ؛التمييز بني القروض حبسب األصل املقدم كضمان -

 حديد حصص معينة لكل أنواع القروض؛ -

 استحقاق القروض على حسب أوجه استخدام القرض؛ديد آجال حت -

 ضرورة حصول البنك على موافقة البنك املركزي من أجل منحها لقروض تتجاوز قيمتها حد معني. -

وتكون إبصدار البنك املركزي لتعليمات مباشرة إىل البنوك، واليت يتم التحديد مبوجبها  الرقابة املباشرة: -3

 .48حجم االئتمان املسموح

  كتتمثل يف نصائح وتوجيهات البنك املركزي للبنوك الغري ملتزمة ابلسياسة العامة للبن رقابة األدبية:ال-4

 .49كعدم التوسع يف منح قروض معينة أو تسهيل االئتمان لقطاعات حمددة

من خالل ما سبق نرى أن كل هذه السياسات يف إطار جتسيد مبادئ األساسية للحوكمة هتدف إىل مواجهة 

 األزمات املالية وذلك بتحقيق النقاط التالية:

 اية ودائع اجلمهور وحقوق املسامهني يف البنك؛مح -

 التأكد من سالمة املركز املايل ابلبنك؛   -
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 .62، ص2006، دار املنهل اللبناين، الطبعة األوىل، بريوت : االقتصاد النقدي واملصريفبسلم احلجار - 49



 

 .50العمل على احلفاظ استقرار احلهاز البنكي وجتاوبه مع متطلبات النمو االقتصادي -

 املطلب الثالث: أهم اخلطط اليت اعتمدهتا الدول ملواجهة األزمات املالية وتعزيز احلوكمة البنكية 

العامل عدة إجراءات وخطط إلنقاذ األسواق املالية، ملواجهة تداعيات األزمة املالية  اختذت العديد من دول    

 العاملية، وفيما يلي أهم اخلطط واإلجراءات:

 املتحدة األمريكيةخطة الوالايت  -1  

صاغ وزير اخلزانة األمريكية هنري بولسون خطة إنقاذ صادق عليها هتدف إىل أتمني محاية أفضل    

للمدخرات واألمالك العقارية اليت تعود إىل دافعي الضرائب، ومحاية امللكية وتشجيع النمو االقتصادي مع 

 زايدة عائدات االستثمار إىل أقصى حد ممكن.

مليار دوالر لشراء الديون اهلالكة اليت تقضي مضاجع السوق املالية  700على ضخ تقوم اخلطة  -

 األمريكية وهتدد ابهنيارها.

مسامهة الدولة يف رؤوس أموال وأرابح الشركات املستفيدة من هذه اخلطة، مما يسمح بتحقيق أرابح إذا  -

 حتسنت ظروف األسواق.

للطبقة الوسطى والشركات، وحتديد التعويضات عند مليار دوالر 100منح إعفاءات ضريبية حوايل  -

 االستغناء عنهم، مع استعادة العالوات اليت قدمت على أرابح متوقعة مل حتقق.

نع دفع تعويضات تشجع على جمازفات ال فائدة منها، وحتديد املكافآت املالية ملسئويل الشركات الذين مت -

 دوالر.يفيدون من التخفيضات الضريبية خبمسمائة ألف 
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 .5-4ص ص ،2009ماي 6-5املنعقد يومي  ،حول األزمة املالية الراهنة والبدائل املالية املصرفية، املركز اجلامعي مخيس مليانة



 

اولة البنك املركزي األمريكي استخدام أهم أدواته، وهو سعر الفائدة هبدف تشجيع البنوك على حم -

 االقرتاض فيما بينها وتنشيط أداء البورصة.

رغم كل هذه احملاوالت إال أهنا غري كافية للخروج من األزمة، وابلتايل البد من حلول أخرى إضافية من 

 مة.شأهنا التخفيف من حدة األز 

 خطة منطقة اليورو  -2 

على أتميم جزئي للمؤسسات املالية املتضررة، هذا بضخ اعتمدت خطة اإلنقاذ اليت تبنتها هذه اجملموعة   

األموال العامة إليها مع ضمان الودائع، حيث تسعى أيضاً إىل ضمان القروض بني املصارف مع إمكانية 

 اللجوء إليها.

اكوزي ابعتبار أن بالده تتوىل حاليا رائسة االحتاد األوريب، أن حكومات أعلن الرئيس الفرنسي نيكوال س

ال اليت تعتمد اليورو عملة رمسية مستعدة لتمتلك حصص يف البنوك وتعهد القادة األوروبيون  15الدول ال

ود ابملساعدة أو االكتتاب بشكل مباشر لرفع الديون عن البنوك لفرتات تصل إىل مخسة أعوام يف تكملة جله

 املركزي األورويب الستئناف عمليات التسليف بني البنوك.

مليار يورو،حيث 360ففي فرنسا اعتمد فيها الربملان على خطة اقرتحتها احلكومة إلنقاذ املصارف مببلغ   

تسعى هذه األخرية إىل إهناء أزمة الثقة الراهنة ابألسواق وضمان إعادة التمويل يف شكل ضماانت قروض 

 ية اإلقراض بني املصارف، وتوفري أموال أخرى إلعادة هيكلة رؤوس األموال املتعثرة؛لتنشيط عمل

اعترب العديد من املراقبني أن اخلطة لن متنع االقتصاد الفرنسي من االنزالق حنو الركود، وأن األمر يتطلب   

 اختاذ قرارات أكثر تكلفة من أجل حتفيز االقتصاد وتوجيه حنو النمو.

ال ساكوزي أن املبلغ املرصود يف اخلطة هو األقصى، وأنه رمبا ال يضخ كامال يف خال عودة وقد أكد نيكو 

 األسواق إىل العمل بشكل اعتيادي جمدداً.



 

 قد الدويلأراء صندوق الن -3

واالستقرار املايل، ومبادرة  2يرى صندوق النقد الدويل أن هناك رابط قوي ما بني التطبيق التام لبازل   

ويوصي ابلتطبيق السليم ملعايري االتفاق والشكل املوايل يبني  2هتدف اىل تقييم فعالية تطبيق ابزلالصندوق 

لتحديد عوامل اخلطر واليت من شأهنا أن تعمل على التقليل من أثر األزمة املالية العاملية  2خطط تطبيق ابزل

 :51احلالية

 

 

 

 

(2(: خطط تطبيق ابزل)9الشكل)  
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، أخذت 2 كما لوحظ أن عدد البلدان اليت تسري يف طريق تطبيق معايري حتديد املخاطر ابالستناد اىل ابزل    

 .2تسري يف اجتاه التطبيق السليم للمعايري املنصوص عليها يف اتفاق ابزل يف االزدايد ولكن هذه الزايدة ال

 األسواق املالية حتولت اىل أزمة ثقة تتطلب يؤكد املدير العام لصندوق النقد الدويل على أن االضطراابت يف

تدخاًل حامساً من احلكومات على أن يكون التدخل واضحا وشامال وعلى أساس التعاون بني البلدان 

املختلفة كما انه يعترب أن القطاع اخلاص ليس مبقدوره أن يستعيد الثقة مبفرده وحىت تدابري السياسية 

 احلكومات لن تعيد الثقة.االقتصادية الكلية اليت تتخذها 

كما أن املدير اقرتح يف اجتماع له مبعهد بيرتسون لالقتصاد الدويل يف واشنطن أربع نقاط من اإلجراءات 

 تدابري السياسة االقتصادية الكلية اليت تتخذها احلكومات لن تعيد الثقة:



 

 يمة العادلة.مطالبة احلكومة ابلتخلص من األصول املتعثرة عن طريق شرائها أبسعار الق -

قيام احلكومة بعمليات ضخ رؤوس األموال، نظراً لقلة األموال اخلاصة نظراً لقلة األموال اخلاصة يف البيئة  -

 احلالية، حيث أن هذه اإلجراءات جنحت يف األزمات السابقة.

 ضرورة العمل على زايدة التعاون الدويل وتكاثف جهود كل الدول معا للخروج من األزمة. -

احلكومية الصرحية اللتزامات النظام املايل، خاصة بعد أن بلغت هشاشة الثقة العامة مستوى  الضماانت -

 .52ال ميكن معه جتنب ضماانت حكومية اللتزامات النظام املايل

 املبحث الثالث: اسرتاتيجيات تنفيذ احلوكمة ملواجهة األزمات املالية

 حتديد معامل اإلسرتاتيجية املثلى اليت تسمح ابلتنفيذ السليم للحوكمة يف املبحث سنحاولمن خالل هذا      

 وابلتايل حتقيق استقرار اجلهاز ،حىت تتمكن من حتقيق استقرارها وسالمتها املالية ،البنوك واملؤسسات املالية

ىل أهم ، حيث سنتطرق ااملصريف ككل، وهذا ما يسمح مبواجهة األزمات املالية واملصرفية بشكل فعال

 العناصر ومقرتحات تطبيقها.

 املطلب األول: العناصر األساسية لدعم التطبيق السليم للحوكمة وحتدايت تطبيقها يف البنوك اجلزائرية

 أواًل: العناصر األساسية لدعم التطبيق السليم للحوكمة

 :يلي فيما ونستعرضها العناصر من جمموعة توافر يستدعي البنك داخل للحوكمة السليم التطبيق لدعم       

 البنك يف العاملني لكل معلومة تكون اليت واملبادئ القيم وجمموعة إسرتاتيجية أهداف وضع 1-

 املبادئ تطوير عليهو  البنك، أنشطة وإدارة توجيه من متكنه إسرتاتيجيات يضع أن اإلدارة جملس علىجيب -

 هذه تؤكدحيث البد أن املوظفني، ابقي أو العليا ابإلدارة أو جمللساب تتعلقكانت  ءاسوا البنك هبا داري اليت
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 تتعلق اليت األنشطة يف والرشوة وعليها منع الفساد ،للمشاكل واآلنية الصرحية املناقشة أمهية على املبادئ

 اخلارجية. الصفقات أو الداخلية للمعامالت ابلنسبة سواء لبنكاب

 املمارسات تقييد أو منع هناشأ من سياسات بتنفيذ العليا اإلدارة قيام اإلدارة جملس يضمن أن جيب -

 مكانة هلا اليت األطراف لبعض تفضيلية معاملة منحة،كاحلوكم تطبيق كفاءة من تضعف اليت والعالقات

 عن التنازل أو ابملعامالت، اخلسائر املرتبطة تغطية أو مميزة، بشروط قروض كمنح البنك لدى خاصة

 .العمولة

 :البنك يف للمسؤولية واضحة سياسات وتنفيذ وضع 2-

 مسئولة تعداليت العليا،  اإلدارةو  سللمجل األساسية املسؤوليات حيدد أن الكفء اإلدارة جملس على      

 جملس أمام مجيعا مسئولون النهاية يف هنمأ االعتبار بعني األخذ مع، للموظفني املختلفة املسؤوليات حتديد عن

 البنك. أداء عن اإلدارة

 خضوعهم وعدم احلوكمة، عملية يف هبماملنوط  للدور وإدراكهم اإلدارة جملس أعضاء كفاءة ضمان 3-

 :داخلية أو خارجية سواء أتثريات ألي

 حلظية معلومات يهلد يتوفر أن جيب لذا البنك، عمليات عن مطلقة مسؤولية مسئول اإلدارة جملس يعترب -

 .املناسبة اإلجراءات اختاذ من يتمكن وابلتايل القصور أوجه حيددو  اإلدارة، أداء يف  حكمتال من متكنه كافية

 وكبار اإلدارة رؤية عن مستقلة بصفة األحكام إصدار على ابلقدرة جمللسا أعضاء من عدد يتمتع أن جيب -

 .احلوكمة حىت أو املسامهني

 :وهي املتخصصة اللجان بعض أتسيس البنك يف اإلدارة جملس يفضل الدول بعض يف - 

 املتعلقة املخاطر إبدارة يتعلق فيما العليا اإلدارة أنشطة على اإلشراف تتوىل واليت: املخاطر إدارة جلنة

 .املختلفة املخاطر أنواع من ذلك وغري والسيولة والسوق ابالئتمان



 

 املوافقة سلطة هلا تكون حيث اخلارج، أو الداخل من سواء البنك مراقيب على اإلشراف تتوىل: املراجعة جلنة

 وأيضا منهم، املرفوعة التقارير واستالم ودوريتها، املراجعة نطاق على واملوافقة عنهم، االستغناء أو تعيينهم على

 .الرقابة ضعف ملواجهة حينها يف مالئمة تصحيحية إجراءات ابختاذ تقوم البنك إدارة أن من التحقق

 تتفق أن وضمان األخرى، اإلدارية واملسؤوليات العليا اإلدارة مكافآت على اإلشراف تتوىل: املكافآت جلنة

 احمليطة. والبيئة وإسرتاتيجيته وأهدافه البنك أنظمة مع املكافآت هذه

 .53جمللسا أعضاء استبدال عملية وتوجه اإلدارة، جملس أعضاء برتشيح تقوم :الرتشيحات جلنة

 :العليا اإلدارة بواسطة مالئمة مراقبة توافر ضمان 4-

 أعضاء جتاه رقابيا دورا اإلدارة جملس ميارس حني ففي احلوكمة، يف أساسيا عنصرا العليا اإلدارة تعد        

 التنفيذيني، وتتكون املديرين على الرقابة يف دورهم ممارسة العليا اإلدارة مديري على جيب فإنه العليا، اإلدارة

 الشؤون مدير مثل أفرادا تتضمن أن جيب جملموعةا وهذه البنك مسئويل من أساسية جمموعة من العليا اإلدارة

 .املراجعة ومدير األقسام ورؤساء املالية

 الوظيفة أمهية إدراك يف واخلارجيون الداخليون املراجعون به يقوم الذي العمل من الفعلية االستفادة 5-

 هبايقومون  اليت الرقابية

 واإلدارة اإلدارة جملس على جيب لذا احلوكمة، لعملية ابلنسبة حيواياملراجعون  يلعبه الذي الدور يعد        

عليهم  ابلبنك، العاملني كافة لدى األمهية ذههلالوعي  نشر على والعمل املراجعة عملية أمهية إدراك العليا

 جلنة أو اإلدارة، جملس إىل مباشرة تقاريرهم برفع املراجعني، ومكانة استقاللية لدعم الالزمة اإلجراءات اختاذ

 اليت املشاكل معاجلة على العمل مع املراجعون، إليها توصل اليت النتائج من بفعالية واالستفادة املراجعة،
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 اإلدارة من هنايتلقو  اليت املعلومات على مستقلة مراجعة إجراء يف همعمل من الستفادةل حيددها املراجعون،

 .وأدائه البنك أنشطة حول

 :احمليطة والبيئة إسرتاتيجيته و وأهدافه البنك أنظمة مع احلوافز نظم توافق ضمان 6-

 املسؤولني، من وغريهم العليا اإلدارة أبعضاء اخلاصة املكافآت على اإلدارة جملس يصادق أن جيب       

 مديري حيفز مبا احمليطة، والبيئة إسرتاتيجيتهو  وأهدافه البنك أنظمة مع املكافآت هذه تتناسب أن وضمان

 توضع أن جيب كما البنك، لصاحل جهدهم أقصى بذل على املسؤولة الشخصيات من وغريهم العليا اإلدارة

 وذلك القصري األجل يف البنك أداء على تعتمد ال حبيث للبنك العامة السياسة نطاق يف األجور نظم

 .البنك يتحملها اليت املخاطر حبجم احلوافز ربط لتجنب

 احلوكمة: تطبيق عند الشفافية مراعاة 7-

 يتمكن عندماف ،بدقة العليا واإلدارة اإلدارة جملس أداء تقييم ميكن ال الشفافية نقص حالة يف        

 وأهداف هيكل عن الكافية املعلومات على احلصول من الناس وعامة لسوقاب واملتعاملني املصاحل أصحاب

 أوضاع وفهم معرفة على قادرين يصبحون والبنوك مع هتمتعامال سالمة تقييم من ونيتمكن حبيث البنك،

 املمارسات تطبق اليت البنوك إىل املتعاملون سيتوجه وابلتايل املناسبة، األوقات يف البنوك يف املال رأس كفاية

 .54الالزمة املالية الكفاية لديها واليت للحوكمة السليمة

 :الرقابية السلطات دور 8-

 تتوقع أن ، وجيبالبنك أداء على وأتثريها احلوكمة أبمهية اتمة دراية على الرقابية السلطات تكون أن جيب -

 من ابلتأكدأيضاً  تقوم أن جيب كما الرقابة، من مالئمة مستوايت تتضمن تنظيمية هياكل بعمل البنوك قيام

 .ينبغي كما هتمومسؤوليا هتمبواجبا القيام على قادرينالبنوك  يف العليا واإلدارة اإلدارة جملس أن
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 فان وبذلك البنك، أداء عن أساسية بصفة مسؤولني ابلبنك العليا واإلدارة البنك إدارة جملس يعد - 

 مشاكل ألي اإلدارة انتباه وتوجيه مالئمة، بطريقة يدار البنك أن من للتأكد ابملراجعة تقوم الرقابية السلطات

 وأن احملاسبة موضع اإلدارة جملس تضع أن الرقابية السلطات على ينبغي كما الرقابة، عملية أثناء تتكشف قد

 قياسها ميكن ال ملخاطر البنك تعرض حالة يف وذلك املناسب الوقت يف تصحيحية إجراءات ابختاذ تطالب

 .عليها السيطرة أو

 أنشطة إدارة يف للتدهور ابلنسبة مبكر إنذار إشارات ألي يقظة الرقابية السلطات تكون أن جيب كذلك  -

 .للحوكمة السليم التطبيق بشأن البنوك إىل توجيهات إصدار مراعاة عليها جيب حيث البنك،

 يضر ال الذي ابألسلوب أعماهلا إبدارة تقوم البنوك أن من ابلتأكد الرقابية السلطات قيام الضروري من -

 .املودعني مبصاحل

 اثنياً: حتدايت تطبيق احلوكمة يف البنوك اجلزائرية

 :يلي ما يف اهأمه تلخيص ميكن التحدايت من جمموعة الواقع أرض على احلوكمة تطبيق يواجه       

 فانتشار واخلطرية، السلبية اآلاثر من العديد عنه ينتجحيث  احلوكمة، بغياب هظهور  يرتبط الفساد: -1

 اإلنفاق اخنفاض جانب إىل األجنبية، االستثمارات خسارة على يعمل احلوكمة غياب عن الناتج الفساد

 اتساع هو احلوكمة مطبق يواجه الذي األكرب والتحدي ،االجتماعية التوجهات ذات املشاريع على احلكومي

 ما دائما الفاسدة احلكومات ألن الفساد، حماربة عن أساسا احلكومية املسئولة األجهزة ليشمل الفساد نطاق

 مكاسب مينحهم الذي الفاسد املناخ استمرار على حلرصهم وذلك التشريعية، اإلصالحات وجه يف تقف

 .كبرية

 احلوكمة تطبق أن حتاول والصاعدة النامية االقتصادايت كانت إذاوالدميقراطية:  العملية املمارسة -2

 :االجيابية آاثرها من واليت الدميقراطية قواعد إرساء عليها الواجب منف وفعال سليم بشكل



 

 واليت واحلرية، التعددية مبادئ على لقيامها وذلك السلطة، تداول لعملية تلقائية آلية الدميقراطية تعترب  -

 نطاق تضييق على يعمل وذلك ابلسلطة، لالنفراد سياسية قوى أية أو طرف أي سعي أمام حائال تقف

 .عنه النامجة السلبية واآلاثر الفساد

 اتمة، ابستقاللية والتشريعية الرقابية هتابواجبا للقيام والتشريعية النيابية للمجالس الفرصة الدميقراطية تتيح  - 

 .ضغوط أية ودون

 وحتميها، تدعمها قوانني هناك كان إذا إال ورشيدة فعالة حوكمة هناك تكونلن  القانون: سلطة احرتام -3

 لذا ،األجنبية االستثمارات جذب على تساعد اليت املهمة األدوات إحدى هناكو  القانون سلطة أمهية وأتيت

 .اخل....والعقاب الثواب ابلتطبيق، االلتزام التحديد، الوضوح،ك  املهمة العناصر بعض على الرتكيز جيب

 اإلدارة جمالس بني تتم اليت والفساد التواطؤ عمليات إن املصاحل: أصحاب بني سليمة عالقة إنشاء -4

 من لذا ومستقبلهابنك ابل أيضا تضر ولكنها املصاحل، أصحاب حبقوق فقط تضر ال التنفيذيني املديرين وكبار

 املصلحة أصحاب حقوق حبماية تعين اليت والسياسات اإلجراءات من حزمة هناك يكون أن الضروري

 .55لبنكاب

 املطلب الثاين: دور حوكمة البنوك يف مكافحة الفساد اإلداري واملايل يف البنوك اجلزائرية

، حيث املالية املنظومة يف واملايل اإلداري الفساد أشكال خمتلف حماربة يف أساسيا دورا احلوكمة تلعب        

 الذي الفساد أمناط خمتلف حماربة يف دورها تفعيل وكذلك البنوك يف احلوكمة مبادئ تطبيق إىل اجلزائر سعيت

 :56الدالالت هذه أهم ومن استقرارها، يهدد

 :نذكر أمهها ومن :واإلداري املايل الفساد حماربة قوانني سن -1 
                                                           

املؤمتر الدويل الثامن حول دور احلوكمة يف تفعيل أداء املؤسسات واالقتصادايت، كلية العلوم ، حوكمة املؤسسات املاليةصباحي نوال،  - 55
 .669-668،ص ص2013نوفمرب  20-19االقتصادية والتجارية، جامعة حسيبة بن بوعلي ابلشلف يومي 

ة املالية واالقتصادية، جامعة فرحات عباس، سطيف، ، امللتقى العلمي حول األزم، دور وأمهية احلوكمة يف استقرار النظام املصريفعمر شريفي -1
  .10، ص 2009أكتوبر  21-20يومي 



 

 اخلاصة والتنظيم التشريع خمالفة بقمع املتعلق، 1996جويلية  09 يف:  22 -96 رقم األمر إصدار -         

 مرسوم صدر جوان، 09 وبتاريخ السنة نفس ويف اخلارج، وإىل من األموال رؤوس وحركة األجنيب ابلصرف

 اقرتاحات لتقدمي أداة تعترب جديدة هيئة وهو منها، والوقاية الرشوة ملراقبة وطين مرصد إبنشاء يقضي رائسي

  ممارسيها. ومعاقبة الرشوة على للقضاء

 لبنوكوا للبنوك الداخلية املراقبة يتضمن ، 03-01 رقم نظام اجلزائر بنك أصدر 2002 ،نوفمرب 14 يف  -

 مع متاشيا املخاطر خمتلف مواجهة الداخلية، تساعدها على للمراقبة أنظمة أتسيس على جيربها والذي املالية،

 البنوك على اليت الداخلية املراقبة أنظمة النظام، فان هذا من الثالثة للمادة ، ووفقا2 ابزل اتفاقية يف ورد ما

 الداخلية، واإلجراءات العمليات مراقبة نظام :التالية األنظمة على حتتوي ينبغي أن إقامتها، املالية واملؤسسات

 نظام املخاطر، يف والتحكم الرقابة أنظمة والنتائج، املخاطر تقييم أنظمة املعلومات، ومعاجلة حماسيب تنظيم

 .واإلعالم التوثيق

 القانون هذا تطبيق إطار الفساد، ويف حماربة واملتضمن 06 -01 رقم القانون إصدار مت 2006فيفري،  20 يف -

  :يلي ما تسجيل مت

 .شخصا 930 على احلكم إىل وأفضت 2006 سنة يف العدالة أمام قضية 650 تقدمي  -

 على احلكم إىل وأفضت 2007 سنة فيها الفصل مت قضية 681 ومنها احملاكم أمام قضية 1054 تقدمي  -

 .شخص 1789

 ةسن من األول الفصل خالل فيها الفصل مت قضية 484 بينها من احملاكم مستوى على قضية 622 تقدمي -

 .شخص 1126 على احلكم خالهلا ومت  2008

 اجلديد التعديل هذا ويتضمن والقرض، النقد قانون تعديل على الرئيس صادق ، 2010 أوت يف -    

 البنكية الساحة يف العاملة املالية واملؤسسات البنوك على األجنبية ابالستثمارات اخلاصة القوانني تطبيق توسيع



 

 اجلزائر يف مالية مؤسسة أو بنك إنشاء يريد أجنيب مستثمر أي إلزام هذه التشريعات رأس وعلى اجلزائرية،

 متتع مع جزائريني، مسامهني إىل املال رأس من % 51 نسبة ومنح %49  تتعدى ال حبصة ابالكتفاء مستقبال

 اجلزائر. يف عاملة أجنبية مالية مؤسسة أو بنك عن التنازل حالة يف الشفعة حبق الدولة

 العمليات يف التحايل أو الغش أشكال مجيع حماربة سياق ويف اجلزائر بنك إبمكان التعديالت هذه ومبوجب

 وكذلك البنكية الوظيفة ممارسة حظر أسباب إىل الرشوة جنحة إضافة املالية، واملؤسسات البنوك جتريها اليت

 عند اجلزائر بنك قدرة مع املالية، واملؤسسات البنوك على السارية واألخالقيات السليمة القواعد حتديد

 على الشفافية وتعزيز بناء صعيد وعلى املالية، واملؤسسات البنوك مستوى على التحرايت مباشرة على احلاجة

 املالية واملؤسسات البنوك مال رأس يف خاصا سهما امتالك اجلزائرية احلكومة قررت البنكية، النشاطات مجيع

 دون املالية، واملؤسسات للبنوك االجتماعية األجهزة يف ممثلة تكون أبن للدولة تسمح اليت ابلطريقة اخلاصة

 .املتقدمة الدول من الكثري يف به للجزائر، معموال ابلنسبة اجلديد اإلجراء هذا ويعترب التصويت، يف احلق

 مستوى على احلكامة جمال يف الوطين العمل لربانمج تنفيذااحلكامة:  جمال يف الوطين العمل برانمج -2

 وأتمني سرعة تضمن تبادل وشبكات دفع وسائل إدخال بفضل الدفع أنظمة حتديث مت فقد البنكي القطاع

 انضباط وترقية احلذر قواعد وتعزيزgestion des risque  املخاطر إدارة البنكية، وبغرض حتسني العمليات

 البنوك مع وابلتشاور تدرجيية بطريقة 2 ابزل منظومة يف ورد ما بتنفيذ حاليا اجلزائر بنك يقوم األسواق،

، البنكيةاألوساط  مع ومنسقة تدرجيية تدابري اجلزائر بنك اعتمد املشروع هلذا املالية، وتنفيذا واملؤسسات

 منها:

 الفريق مع ابلتشاور ويعمل خارجية، مساعدة إشراف حتت 2 ابزل اتفاق ملشروع خمصص فريق إنشاء  - 

 .الدولية احملاسبية املعايري مشروع تنفيذ على املسئول

 ابزل مقتضيات لتلبية استعدادها مدى تقييم بغية التجارية البنوك تصرف حتت ووضعهما استبيانني إعداد - 

2 



 

 اجلزائر. بنك طرف من النظام هلذا الكمي األثر دراسة إعداد  -

 أقره املايل، الذي النظام وعصرنة دعم برانمج من استفادت قد اجلزائرية البنوك أن نشري الصدد هذا وضمن

 وإرساء الداخلي التدقيق عمليات إجراء على اجلزائرية البنوك مساعدة أجل من(  (AMSFA األوريب االحتاد

 هذه تنفيذ ترجم وقد التسيري، مراقبة خمطط الدولية، ووضع احملاسبية املعايري مع تتوافق سليمة، حماسبية قواعد

  يلي: مبا اإلصالحات

 جلنة إبنشاء تقضي جديدة تنظيمات ووضع تشكيلها إعادة خالل من اإلدارة: جملس دور حتسني- 

 .األعضاء خربة تعزيز خالل من سيتعزز الدور وهذا تدقيق،

 .املهنة أخالق ومدونة اإلدارية للمسؤوليات ميثاق إعداد عرب وذلكالبنوك:  إدارة حتسني  -

 وتطبيق اجلديد املايل احملاسيب النظام لتنفيذ البنوك إعداد خالل من البنكي: االستغالل ظروف حتسني -

 .57ابألداء( املقرون املتغري األجر البشرية )نظام املوارد أفضل تثمني خالل من وكذا  2ابزل معايري

 إصدار من خالل،للبنوك الرشيدة احلوكمة تبينقامت اجلزائر ب: بنوكال حلوكمة اجلزائرية املدونة إطالق - 3

 قواعد فتطبيق متاما، املناسب الوقتحيث كانت يف 2009 مارس 11 يف البنوك حلوكمة اجلزائرية املدونة

 رأس على احلصول أمهية فيه تتزايد وقت يف ،البنكي القطاع مع املتبادلة الثقة بناء يف سيساعد البنوك حوكمة

 هتاتداعيا من والتقليل العاملية املالية األزمة ختطي يف الزاوية حجر يعد الذي االقتصادي، النمو وتعزيز املال،

 األعمال بيئة يف واخلاص العام للقطاعني االقتصادية االهتمامات أحد هو االقتصادي النمو وتعزيز حفز إن

 منشآت كانت قريب وقت وحىت الضيق، املال رأس وسوق الرمسي، غري القطاع عليها يسيطر اليت اجلزائرية

 االبتكار إمكانية من حيد هتاذا البنك نطاق يف احلوكمة غياب نفإ املشكلة، من جزءا نفسها األعمال

 االلتزام فان لذا احلوكمة، ضعيفة مشروعات يف ابالستثمار املستثمرين أو البنوك رجال يقوم ولن والتطوير

                                                           
 .15-14يطي، نفس املرجع السابق،ص صعمر شر - 57



 

 حتسني على ستعمل الرشيدة احلوكمةو  ،األعمال تنمية على ويساعد أكرب موارد سيخلق لبنوكا حوكمة مبدونة

 من وذلك احلايل، الوقت يف املفتقدة املتبادلة الثقة تعزيز خالل من األعمال ومنشآت البنوك بني العالقات

 الشفافية. من املزيد خالل

 املطلب الثالث:مقرتحات تطبيق احلوكمة ابلبنوك اجلزائرية ومواقع تطبيقها

 أواًل: املقرتحات    

 حلوكمة اجليد للتطبيق متطلبات مخس الدولية املشروعات ومركز الدولية للتنمية األمريكية الوكالة اقرتحت    

 :58يف وتتمثل اجلزائر، على إسقاطها ميكن واليت النامية الدول يف البنوك

 واألوساط احلكومة لدى اإلدراك ترسيخ على اإلطار هذا يف اجلهود تركز :الوعي مستوى رفع -1

 البنوك. حوكمة وفوائد معىن على الالزمة األطراف ومجيع االقتصادية

 وتطوير لوضع منها االنطالق يتم ومعيار قاعدة البنوك حلوكمة :الالزمة والتشريعات القوانني وضع -2

 املال، أبسواق املتداولة غري أو املتداولة سواء اخلاصة العامة لبنوكا يف احلوكمة لتطبيق الالزمة ة:القانوني األطر

 احمللي الواقع تعاجل اليت اخلاصة وقوانينها مبادئها جمموعات تطوير املبادئ هذه خالل من اجلزائر وتستطيع

  .ابملعايري وااللتزام التجاري ابلتعامل يتعلق فيما

 الضروري من يكون بنوكال حلوكمة حملي قانون تبين رمسيا يتم عندما :التطبيق عمليات ومتابعة مراقبة -3

 يف حيواي دورا تؤدي أن االقتصادية بنوكال جلمعيات وميكن القانون، بذلكبنوك ال والتزام تقيد مدى توضيح

 .أعضائها سلوك وضبط مراقبة

                                                           

 مؤسسة، مالية ختصص ماسرت، مذكرة ،الشركات حبوكمة وعالقته الدولية احملاسبية املعايري ظل يف احملاسيب اإلفصاح متطلبات رتيبة، قداش -1
 .87،ص 2012-2011قاملة،  جامعة

 



 

 مسؤولية تقع البنوك حلوكمة املناسب اإلطار وضع يتم أن بعد :اجلديدة املسؤوليات على التدريب -4

 قطاع يقوم أن جيب حيث وأمثاهلم، اإلدارة جمالس وأعضاء البنوك يف التنفيذيني املديرين عاتق على جديدة

  .إليهم املنسوبة األدوار أداء كيفية بنوكال حوكمة يف األطراف مجيع بتعليم اجملال هذا يف البنوك

 يف االقتصادي الوسط يتقبل عندما األخرية هذه تتحقق البنوك: حوكمة على املؤسسايت الطابع إضفاء -5

 التطبيق تدعم اليت البنوك وتكون االقتصادية، ابألعمال للقيام ومفيد طبيعي كجزء  البنوك حوكمة اجلزائر

 اخلاص القطاع مبادرات بنوكال هذه وتضم ،هنامكا يف اثبتة أضحت قد احلوكمة لقواعد واالمتثال وااللتزام

 القضائي النظام وحىت املركزي والبنك كالبورصة احلكومية البنوك وكذلك املستمر املهين اإلثراء لتأمني وذلك

 تقرير أي خيل مل إذ واضحة، بصورة املالية القوائم يف احملاسبية املعلومات عرض يف اجليد اإلفصاح ويتمثل

 .قهحتقي يف احلوكمة دور على التأكيد من هيئة أو منظمة عن صادر

 ياجلزائر القطاع البنكي  قع تطبيق احلوكمة يف اثنياً: مو      

ر أساسي يف تنمية بعض الصناعات ويف حتويل املوارد إليها ويف حتديد درجة املنافسة، دو لعبت الدولة         

وارتكز اقتصاد اجلزائر على سياسات جتارية داعمة إلحالل االسترياد مث لتعزيز التصدير، كما اخنرطت اجلزائر 

لسوق املايل، لكن هذه منذ بداية عقد التسعينات يف سياسات اإلصالح والتحرر املايل واالقتصادي وتنمية ا

 السوق ال تزال غري متطورة ابملقاييس العاملية.

ف هبد البنكيشرعت السلطات العمومية يف إجراء تعديالت هيكلية على القطاع  1990منذ سنة         

وخلق منافسة بني البنوك، ومن بني  البنكيةالتهيئة للعمل وفق آليات اقتصاد السوق وحتقيق نوعية اخلدمات 

أهم البنوك اليت ظهرت بعد هذه الفرتة جند اخلليفة بنك وبنك اجلزائر الصناعي والتجاري، لكن أهم ما مييز 

ه البنوك إىل هلذهلذه البنوك قبل وبعد بداية نشاطها، مما أدى ( هذه املرحلة ضعف رقابة بنك اجلزائر)املركزي

  اجلزائري.البنكي هزت القطاع الوقوع يف أزمات مالية 



 

تعترب من أهم  البنكنيإن سوء احلوكمة اليت ميزت الوظيفة الرقابية لبنك اجلزائر يف بداية نشاط         

واملتعلقة  هتايف إحدى مذكرا البنكية أسـباب األزمات املالية اليت واجهها البنكني، وهذا ما أشارت له اللجنة

قد ظهرت سوء احلوكمة من خالل النقائص اليت مت حتديدها خبصـوص بنـك بنشـاط الرقابة والتفتيش، و 

 :59يلي اخلليفـة كما

 للبنك.عدم احرتام اإلجراءات احملاسبية  -

 .التأخر يف تقدمي التقارير لبنك اجلزائر -

 .املراجعة غري املنتظمة مللفات التوطني -

 .غياب املتابعة والرقابة -

 .عدم احرتام قواعد احلذر -

كانت بداية   البنكيإن أزمة هاذين البنكني اخلاصني واليت انتهت بتصفيتهما وخروجهما من السوق         

األخرى واليت جاءت متتابعة مست بشكل رئيسي البنوك اخلاصة  البنكيةلسلسلة من االفالسات والفضائح 

ن تعددت األسباب يف الوصول ملثل اجلزائري(، وإ(وكانت النهاية بزوال البنوك اخلاصة ذات الرأمسال الوطين 

هذه الوضعية إال أنه يبقى سوء اإلدارة وعدم االلتزام مببادئ ومناهج احلوكمة السليمة من األسباب الرئيسية 

اجلزائري، من جانب آخر ال جيب االعتقاد أن حال  البنكياليت شهدها القطاع البنكية املؤدية إىل األزمة 

اخلاصة حيث شهدت تلك البنوك فضائح وثغرات مالية  يهاهو أفضل من نظري البنوك العمومية يف اجلزائر 

مليار دج وضعف الرقابة الداخلية  1200عديدة إضافة إىل الديون املتعثرة اليت تثقل حمافظها مببالغ تفوق 

العمومية واخلارجية، ويشري بعض اخلرباء أنه لو يتم تطبيق املعايري الدولية لتم إعالن إفالس عدد من البنوك 

اجلزائري إىل احمليط والسياسات  البنكيابلنظر لوضعيتها، وترجع هذه الوضعية الصعبة اليت يشهدها القطاع 
                                                           

 اجلزائر، ،احلكامة جمال يف الوطين العمل برانمج تنفيذ حالة حول اجلزائرية اجلمهورية تقرير النظراء، قبل من للتقييم اإلفريقية اآللية -1
 .135-128ص ،2008نوفمرب

 



 

واملايل، غري أنه جيب اإلشارة إىل اجلهود املبذولة يف الفرتة احلالية كمحاولة إصالح  البنكياملطبقة يف اجملال 

لسعي إىل االلتزام أبعمال ومقررات جلنة ابزل من جهة، اجلزائري من خالل ا البنكي عام هلياكل القطاع

 وحماولة فهم وتطبيق مبادئ ومناهج احلكم الراشد يف خمتلف مناحي احلياة االقتصادية.

 

 

 خالصة: -

من خالل ما مت التطرق إليه يف هذا الفصل ميكن القول أبن إتباع التدابري الوقائية من طرف البنك هي أحسن 

األزمات، وتندرج ضمن هذه اإلجراءات، املعايري األساسية للحوكمة البنكية اليت ختص تنظيم وسيلة ملواجهة 

ومراقبة أعمال البنك، وذلك من خالل إشراف كل من البنك املركزي واهليئات الدولية كصندوق النقد الدويل 

يز مبادئ احلوكمة البنكية، مما وجلنة ابزل للرقابة البنكية، اليت تسعى عن طرق االتفاقيات اليت تصدرها إىل تعز 

 يساهم يف ضمان االستقرار املايل العاملي.

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  اخلــاتـــمة العامة

 



 

 
 :عامة خامتة -

 أخرى، انحية من االلكرتونية الوسائل استخدام يف والتطور انحية، منالبنكية   الصناعة يف التقين التطور إن        

 مبنافسة يتميز سوق يف البنكية العمليات وزايدة وتنوعها، البنوك قبل من املقدمة البنكية اخلدمات زايدة إىل أدى

 االهتمام الضروري من أصبح املرتبطة هبا، املخاطر وخاصة البنكية الصناعة يف اهلائل التطور هذا وملقابلة شرسة،

 .لبنوكا أنشطة مجيع على الفعال واإلشراف اجليد التنظيم إىل رئيسية هتدف أداة ابعتباره لبنوكا حوكمة مبفهوم

 من وذلك ،البنوك يف احلوكمة مبادئ تطبيق طبيعة عاجلت البنوك، حوكمة جمال يف قدمناه يتال املذكرة هوهذ        

 .للدراسة ةالثالث لفصولا عرب اإلشكالية معاجلة إىل قادان وهذا اجلزائرية،املؤسسات البنكية  التطبيق على خالل

 صياغة على العمل مت ومن النتائج أبرز إىل الوصول امنه اهلدف كان دراستنا، يف أثرانها اليت النقاط كل إن        

 .الدراسة واملتعلقة مبوضوع املهمة االقرتاحات بعض

 :الدراسة نتائج

 :مههاأ النتائج من جمموعة رصد من متكنا املذكرة هذه خالل من        

 امم ،واضحة البنوك يف األساسية األطراف حتكم اليت العالقات تكون أساسه على الذي النظام تعين البنوك حوكمةــ  أ 

 .والنجاح األداء إىل حتسني يؤدي

 أن ميكن وموحد حمكم رقايب نظام إلجياد ضروراي ابزل أمرا جلنة ملبادئ وفقا البنوك يف احلوكمة مبادئ تطبيق يعدب ــ  

 للمسؤوليات اوتوزيعه للجهات ابتحديده املخاطر إدارة حتسني عملية خالل من ،البنوك أداء يف حتسني يساهم

 .املخاطر هذه من للحد األطراف املشاركة خمتلف بني والصالحيات



 

 املال رأس تكلفة ختفيض من ابلتايل والتمكن األموال، ورؤوس املوارد لتعبئة أفضل فرصة البنوك يف احلوكمة متنحج ـــ  

 .واإلنتاجية النمو وحتقيق تكوينه تسريع نفس الوقت ويف

 :أساسيني مبدأين على يقوم أن جيب ،القطاع البنكي يف احلوكمة ملبادئ السليم التطبيق إند ـــ 

 .البنكية احلوكمة مبادئ تطبيق إىل التجارية البنوك دفع يف حموراي دورا املركزي البنك يلعب أن-

 .ابزل جلنة به أوصت كما التجارية البنوك خمتلف يف احلوكمة مبادئ تطبيق يتم أن-

 والذي يف البنوك احلوكمة مبادئ جتسيد ضعف بوضوح نالحظ فإننا ،البنكية اجلزائرية املنظومة صعيد على أماه ــــ  

 :خالل من يظهر

 .اجلزائرية البنوك طرف من احملاسيب واإلفصاح الشفافية ضعفــــــــ  

 .السنوية النشاطات تقارير إعداد يف املالحظ والتأخر وقتها يف املعومات بنشر التقيد عدم- 

 .       11-03 واألمر90 النقد والقرض قانون ذلك على ينص كما الشهرية، وضعيته بنشر اجلزائر بنك التزام عدم- 

 املنظومة ضربت مالية وفضائح أزمات ظهور إىل أدى ما وهذا اجلزائر بنك طرف من واإلشراف الرقابة ضعف-

 ."والصناعي التجاري البنك"و اخلليفة بنك" قضية مقدمتها العمق ويف يف اجلزائريةالبنكية 

 األخرية السنوات يف نالحظ أننا إال اجلزائرية،البنكية  املنظومة يف احلوكمة مبادئ تطبيق يف املسجل الضعف رغمو ــــ 

 وكذلك الراشد واحلكم مةوكاحل جمال يف الوطين الربانمج تبين خالل من وذلك املبادئ الفعلي هلذه التجسيد يف رغبة

 يف واإلداري املايل للفساد احملاربة القانونية العقوابت تشديد عن هذا عالوة ،البنوك حلوكمة اجلزائرية ةيونياملد إطالق

 .البنكي القطاع

 اختبار الفرضيات:

 :يلي مبا نوصي فإننا سابقا، إليها املتوصل النتائج خالل من        



 

 حيز إىل وإخراجها وتطويرها لتفعيلها األساسية الركيزة يعترب والذيالبنكية  احلوكمة بقواعد الوعي نشر على العملأ ـــــ 

 .التنفيذ

 :خالل من وذلك ،البنكية احلوكمة قواعد إرساء يف هاما دورا املركزي للبنك يكون أن جيبب ـــــ 

 .الوسائل خمتلف ابستخدام وذلك ابزل جلنة عن الصادرة اجليدة احلوكمة مبادئ تطبيق على البنوك تشجيع-

 للتكنولوجيات املكثف االستخدام ظل يف احلديثة املخاطر مع ليتالءم البنوك على والرقايب اإلشرايف الدور تطوير-

 .احلديثة

 الكادر أتهيل خالل من وذلك املركزي البنك مستوى على احلوكمة جمال يف وتدريب تكوين برامج وتنفيذ إعدادــــــ 

 .البشري

 .احلوكمة ملبادئ السليم التنفيذ يقتضيه ما وهذا الشهرية، وضعيته بنشر املركزي البنك التزامـــــــ 

 أن جيب كما ،البنكية و املالية األزمات حبدوث املبكر للتنبؤ وذلك املركزي البنك مستوى على خلية تنصيبـــــ 

 .ذلك دون واحليلولة البنوك يف واإلداري املايل الفساد حاالت بكشف اخللية هذه تضطلع

 :خالل من وذلك ،البنكية احلوكمة قواعد إرساء على أيضا البنوك خمتلف تعمل أن جيبج ــــ 

 . 2 ابزل اتفاقية بنود مجيع تطبيق يف اإلسراعـــــ 

 .والشفافية لإلفصاح كأداة وذلك الدولية احملاسبة معايري تطبيق يف اإلسراع-

 .البنكية احلوكمة جمال يف وتكوينه البشري الكادر أتهيلــــــ  

 .املركزي البنك إشراف حتت اللجان هذه وتكون بنك، كل مستوى على للحوكمة جلان خلق على العملـــــ  

 :خالل من إال ذلك يتأتى ولن ،البنوك يف احلوكمة لدعم حملية بيئة توفريد ــــــ 

 .املختلفة البنوكو  واألفراد اخلاص والقطاع البنكي والقطاع احلكومي القطاع من كل بني التعاون-

 .احلوكمة مبادئ لتطبيق املاسة حلاجتهما وذلك البنكي ابلقطاع وربطه املايل السوق دور تفعيل-



 

 الفساد مظاهر لكافة واحملاربة ،لبنكيةا احلوكمة ملبادئ السليم ابلتطبيق الكفيلة والتشريعات القوانني وضبط إصدار-

 .األخرى القطاعات وكافة البنكي يف القطاع واإلداري املايل

 االقرتاحات و التوصيات:

مبا أننا متأكدون من دور احلوكمة يف البنوك وأمهيتها يف مواجهة األزمات املالية فإنه وجب علينا وضع حلول         

 وجه ،ومن احللول اليت نراها ملشاكل هذه البنوك ما يلي:ملشاكل البنوك لتقوم بدورها على أكمل 

 آفاق الدراسة:

يف األخري نقول أن حبثنا هذا مل حيط جبميع جوانب وانشغاالت هذا القطاع اهلام، فآفاق الدراسة واسعة يف         

 الدراسات املعاجلة هلا. املستقبل بتطور البنوك، املؤسسات املالية، القوانني و األحكام املنظمة هلا يستلزم تطور

 

 

 



 

 

 

 

 

 قائــمة املــراجع
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،مداخلة مقدمة يف امللتقى الدويل الثامن حول التطبيق السليم للحوكمة و دوره يف تعزيز اجلهاز املصريفـشراطي نسيمة،  -

 . جامعة بن بوعلي شلف، اجلزائر،20/11/2013-19املنعقد يومي  دور احلوكمة يف تفعيل أداء املؤسسات و االقتصادايت، 
 - شراطي نسيمة، التطبيق السليم للحوكمة ودوره يف تعزيز اجلهاز املصريف، املؤمتر الدويل الثامن حول دور احلوكمة يف تفعيل 

.2013نوفرب 20-19أداء دور املؤسسات واالقتصادايت، جامعة اجلزائر، املنعقد يومي   



 

 مداخلة مقدمة يف امللتقى الدويل حول األزمة املالية : دور وأمهية احلوكمة يف استقرار النظام املصريف،شريـقي عمـر -
 .،جامعة فرحات عباس سطيف،اجلزائر2009أكتوبر21-20واالقتصادية الدولية واحلوكمة العاملية،املنعقد يومي

- صباحي نوال، حوكمة املؤسسات املالية، املؤمتر الدويل الثامن حول دور احلوكمة يف تفعيل أداء املؤسسات واالقتصادايت،  
.2013نوفرب 20-19 بن بوعلي، الشلف، كلية العلوم االقتصادية والتجارية، جامعة حسيبة  

- صباحي نوال، حوكمة املؤسسات املالية، املؤمتر الدويل الثامن حول دور احلوكمة يف تفعيل أداء املؤسسات 
   .2013نوفمرب  20-19واالقتصادايت، كلية العلوم االقتصادية والتجارية، جامعة حسيبة بن بوعلي ابلشلف يومي 

- صحراوي بن شيخة، أتثري االزمة املالية العاملية على التنمية االقتصادية، امللتقى العلمي الدويل حول االزمة املالية العاملية،  
.2009أكتوبر  21-20كلية العلوم االقتصادية والتجارية، جامعة أبو بكر بلقا يد، تلمسان،   

- عبايدية يوسف، سبل تفعيل نظام حوكمة الشركات لتحسني أداء املؤسسات املصرفية، املؤمتر الدويل الثامن حول دور 
.2013-11-19احلوكمة يف تفعيل أداء املؤسسات واالقتصادايت ،اجلزائر  

- عمر شريفي، دور وأمهية احلوكمة يف استقرار النظام املصر يف، امللتقى العلمي حول االزمة املالية واالقتصادية، جامعة فرحات 
.  2009أكتوبر  21-20عباس، سطيف،  

- فطوم معمر، السعدية قارف، دور وأمهية احلوكمة يف مواجهة االزمات املالية واملصرفية، املؤمتر الدويل الثامن حول دور 
.2013 - 20-19احلوكمة يف أداء دور املؤسسات واالقتصادايت، اجلزائر   

-  كتوش عاشور، ولد قادة آمال، آلية تطبيق احلوكمة داخل اجلهاز املصريف، املؤمتر الدويل الثامن حول دور احلوكمة يف تفعيل 
.2013نوفمرب 20-19آداء املؤسسات واالقتصادايت، جامعة اجلزائر، اجلزائر،  

، مداخلة مقدمة يف مشكالت املصارف اإلسالمية يف عالقتها مع البنك املركزيمادي حممد ابراهيم، بناولة حكيم:  -
، املركز اجلامعي مخيس 2009ماي 6-5اهنة والبدائل املالية املصرفية، املنعقد يومي امللتقى الدويل الثاين حول األزمة املالية الر 

 مليانة.
، املؤمتر الدويل دور اهليئات و املنظمات الدولية يف إرساء مبادئ حوكمة الشركاتجميلي خليصة، عمريوش إميان ، -

،جامعة بن بوعلي شلف، 20/11/2013-19املنعقد يومي املؤسسات و اإلقتصادايت أداء  الثامن: دور احلوكمة يف تفعيل
 .اجلزائر

- جميلي خليصة، عمريوش إميان، دور اهليئات واملنظمات الدولية يف إرسال مبادئ حوكمة الشركات، املؤمتر الثامن حول دور 
.2013- 20-19احلوكمة يف تفعيل أداء املؤسسات واالقتصادايت، اجلزائر،  



 

- يونيهي مرمي، جلنة ابزل يف إرساء وتعزيز احلوكمة يف القطاع املصريف، املؤمتر الدويل حول دور احلوكمة يف أداء دور 
  .2013-11-،19،جامعة حسيبة بن بوعلي شلف، اجلزائر ،املؤسسات واالقتصادايت

 - ولد حممد عيسى حممد حممود،آاثر وانعكاسات األزمة املالية واالقتصادية على االقتصادايت العربية، مداخلة مقدمة يف 
، جامعة فرحات 2009أكتوبر21-20امللتقى الدويل حول األزمة املالية واالقتصادية الدولية واحلوكمة العاملية،املنعقد يومي

 عباس سطيف،اجلزائر.

متر ، املؤ اشكالية العالقة بني األخالق و االقتصاد يف ظل األزمة املالية العامليةكمال رزيق،خالد راغب أمحد اخلطيب:-
 .2009نوفمرب11-10،العلمي الدويل السابع كلية االقتصاد و العلوم اإلدارية، جامعة األردن

، مداخلة مقدمة ضمن امللتقى دور صندوق النقد الدويل يف مواجهة األزمات املالية واالقتصادية العامليةلطرش ذهبية: -
، جامعة فرحات 2009أكتوبر21-20مة العاملية، املنعقد يوميالعلمي الدويل حول األزمة املالية واالقتصادية الدولية واحلوك

 عباس سطيف.
مداخلة مقدمة يف امللتقى الدويل ، حوكمة البنوك اإلسالمية ودورها يف مواجهة األزمات املاليةودان بو عبد هللا،مطى لبىن:-

،جامعة حسيبة بن بوعلي 20/11/2013-19، املنعقد يومي  الثامن حول دور احلوكمة يف أداء املؤسسات و االقتصادايت
 .شلف، اجلزائر

 اجملالت واملقاالت:

، حبوث اقتصادية عربية، تداعيات األزمة املالية العاملية على األوضاع االقتصادية واالجتماعية ابجلزائرأمحد عامر عامر: -
 .2009/2010، 48/49العددان 

                  ، تقرير اجلمهورية اجلزائرية حول حالة تنفيذ برانمج العمل الوطين يف جمال النظراءااللية االفريقية للتقييم من قبل  -        
 .2008، اجلزائر، نوفمرب، حلكامةا ا      

 جمال يف الوطين العمل برانمج تنفيذ حالة حول اجلزائرية اجلمهورية تقرير النظراء، قبل من للتقييم اإلفريقية اآللية -
 . 2008نوفمرب اجلزائر، ،احلكامة

 .2003، اجمللة اخلامسة والثالثون احلوكمة يف اجلهاز املصريف، النشرة االقتصاديةبنك اإلسكندرية، دعم  -

جامعة  وصفي عبد الكرمي الكساسبة: األزمة املالية العاملية احلقيقية، أسباهبا تداعياهتا...و العالج،علي فالح املناصري،  -
 .2009الزرقاء اخلاصة، كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية ،



 

جملة كلية بغداد للعلوم االقتصادية  : األزمة املالية :أسبايها وانعكساهتا على البلدان العربية،فريد كروتل،كمال رزيق -
 أ.-20اجلامعة، العدد

 فهرس دليل احلوكمة الصناعي ، الباب األول ، املادة األوىل. -

، كلية العلوم االقتصادية أمهية إرساء وتعزيز مبادئ احلوكمة ابلقطاع املصريف ابإلشارة إىل البنوك اجلزائريةحممد زيدان: -
   .2009،اجلزائر، 9وعلوم التسيري، جامعة شلف، العدد

 .،البنك املركزي املصري،أكتوبرابزل والقطاع املصريف املصري وحدة تطبيق مقررات ابزل: -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صــــخــمل
 



 

 
 

 

 ملخص: -

نظرا للتزايد املستمر الذي يكتسبه االهتمام هبذا املفهوم ،بعد تداعيات االهنيارات املالية لبعض     
،و ما قبلها يف دول أخرى،فقد حرص عدد من املنظمات 2002أقطاب الشركات األمريكية خالل سنة 

لقانونية و املؤسسية الدولية إىل تناول هذا املفهوم ابلتحليل و الدراسة، ملساعدة الدول لتطوير األطر ا
 لتطبيق حوكمة املؤسسات.

و يعد االهتمام ابحلوكمة املؤسسية يف البنوك عنصرا رئيسيا يف حتسني الكفاءة االقتصادية، و سوء هذه   
احلوكمة ميكن أن يؤثر على االستقرار االقتصادي واملايل.و خري دليل على ذلك ما حصل يف األزمة 

 اآلسيوية

 

Le concept de gouvernance d’entreprise prend de l’importance, 
après les faillites spectaculaires de grandes entreprises aux Etats –Unis 
en 2002 et avant cela dans d’autres pays. Certaines organisations 
internationales ont établis des principes de gouvernance, afin d’aider 
les pays à développer leurs cadres légaux et institutionnels et mettre 
en œuvre ce concept. 



 

    La gouvernance d’entreprise dans les banques est un élément 
essentiel afin d’améliorer l’efficience économique, et une 
mauvaise gouvernance pourrait être désastreuse pour la stabilité 
économique et financière ;la crise asiatique en est la preuve. 

 


