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ة ــــــــــــــالمقدم  

 ب

املصريف النظام مستوى ذلكعلى املصرفينيو املسؤولنيو أثارتاهتمام األزماتاملصرفية إن
الدويل،حيثأتضحأنأهمأسباباألزماتاملاليةاملصرفيةيتمثليفتزايداملخاطراملصرفيةاليت

فزيادةانفتاح،للعوملةيفالسنواتاألخريةنتيجةهذهالظاهرةتواجههااملصارف،باإلضافةإىلتزايد
.األسواقاملاليةواملصرفيةعلىاملستوىالعامليوالتوسعيفاستخدامهاوتنوعاملخاطراملصرفية

البنوكمناملنشآتذاتالطبيعةاخلاصةاليتتواجهاملخاطرنتيجةاملعامالتاملصرفيةمعالعمالءإن
يفايساعدهاممديدهابدقةوالتنبؤهبامستقبالتحبميكنقياسهامبؤشراتتسمحللمصرف،واليت

 .التحكمأوالتقليلمنها
خاطراملصرفية،حيثلذلكظهرتاحلاجةامللحةلبناءأدواتوعملياتخاصةهتدفإىلإدارةامل

منأبد يفاحلد تساهم املخاطر إلدارة إداراتخاصة سياساتوإنشاء برامجو تالبنوكبوضع
تواجهها،حيثميكنالقولأنالتنبؤباملخاطراملصرفيةوتقييمهاوإدارهتاهيمناملخاطراليت

يتتساهميفحتقيقأهدافاملصارف.العواملالرئيسةال
 :الدراسةإشكالية 

سبق ما على بناء التايلو اجلوهري السؤال يف الدراسة إشكالية صياغة مؤشراتميكن هي ما :
 ؟تممعاجلتهاتاألزماتاملصرفيةوكيف

:التاليةالتساؤالتالفرعيةهذهاإلشكاليةتدفعنالطرحو
 ؟ماهيأنواعاملخاطراملصرفية -
 ؟ماهيمؤشراتاألزماتاملصرفية -
  ؟األزماتاملصرفيةآلياتبنكالتنميةاحملليةاجلزائرييفمعاجلةماهي -

 فرضيات الدراسة : 
علىالفرضياتالتالية:ةدراسهذهالقداعتمدنايفل

 .جيعلهاعرضةملختلفاألزماتاملاليةإنطبيعةونشاطالبنوك -
 .سياساتفعالةوجودإنسياسةجتنباألزماتيفالبنوكتستلزم -



ة ــــــــــــــالمقدم  

 ج

 .ككلخروجالبنوكمناألزمةتساعدعلىحتقيقاالستقراريفالنظاماملصريف -
 أهمية الموضوع: 

االزماتاملصرفيةوطرقادارهتا،فاخلطرالذييتعرضلهدراسةمؤشراتيفأمهيةاملوضوعتتجلى
،فالبنكبعدمنحهللقرضجيبأنيتأكدمنالبنكنتيجةاألزماتاملاليةقديؤدياىلافالسه

السياسةاليتيضعهاومدىتنفيذالشروطاملوضوعية،منأجلالتقليلمناملخاطرفعاليةمدى
 فية.واألزماتاملصر

 الدراسة : منهج 
على أسلوبالبحثالعلميمنأجلالوصولإىلاإلجابة الدراسة أننسلكيفهذه حاولنا

السبيلأسلوبالوصفوالتحليل،حيث هلذا املوضوع،واعتمدنا اإلشكاليةاألساسيةاليتيطرحها
املعل وذلكمنخاللمجع والتحليلي، الوصفي باملزجبنياملنهج واستخالصقمنا وماتوحتليلها

خمتلفالنتائج.

 صعوبات البحث : 
 الصعوباتاليتواجهتهاأثناءالقيامهبذاالبحثمتثلتيف:

 .قلةاملراجعاليتتعاجلاملوضوع -
 .قلةالدراساتالسابقة -
 صعوبةاحلصولعلىاملعلومات. -

 تقسيمات الدراسة :
 :فصلنيإىلالدراسةهذهقمنابتقسيم،فرضياتاختبارالواإلشكاليةلإلجابةعلى

الفصل األول :  - فيه أوالاإىلتعرضنا قدمنا حيث املصرفية، األزمات اإلطارمؤشرات
املصرفية،مثتطرقنااىلاملخاطراملصرفيةوأنواعهاووظيفةإدارةاملخاطراملفاهيميلألزمةاملالية



ة ــــــــــــــالمقدم  

 د

،كماتناولنابعضالتجاربالدوليةيفأزماتاملصارفوالديوناملصرفيةاملتعثرة،باإلضافة
 وانعكاساهتا.أسباهبامنخاللتقدمياألزماتاملصرفيةاليتعرفتهااجلزائرإىل

حالةالفصل الثاني : - بدراسة الفصل هذا يف علىوقمنا تطبيقية احمللية التنمية يفبنك
يفاليتمتتصالحاتاإليفظلاجلزائريالنظاماملصريفحيثاستعرضناأوالاواقع،اجلزائر

 اجملال املصريفوهذا النظام يواجهها اليت اليت،التحديات  اآلليات خمتلف أخرياا لنقدم
 يعتمدهابنكالتنميةاحملليةملواجهةاألزماتاملصرفية.
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 د:ـــــتمهي
 أهم من ذلك ولعل املالية، واألزمات البنوك أزمات وإنتقال تدويل إىل املايل التحرير سياسات أدت

 التوسع إىلك و نبالب أدى القيود إلغاء يعين التحرير الن ونظرا املايل، للتحرير السلبية واآلثار حتديات
 إىل أدى حازمة غري والرقابة اإلشراف سياسة ظل ويف لذلك، االحتياط دون االقراضي نشاطها يف

 الدول من الكثري تعرض إىل أدى الظاهرة هذه تفاقم ومع املصريف، التعثر متاهة يف البنوك هذه دخول
 . ومالية مصرفية أزمات إىل

 الديون تراكم إىل راجع املصرفية لالزمات الرئيسية األسباب من أن املذكورة، التجارب بينته ما وهذا
 وقيامها بل حذرة تنظيمية بالقواعد البنوك التزام عدم منه جانب يف بدوره يرجع ما وهو املتعثرة،
 .اإلشراف و الرقابة نظام ضعف إىل باإلضافة السليمة، غري املمارسات ببعض

 خالل من واملصريف املايل النظام استقرار على العمل من بدال ذلك أثار من التخفيف أو ولتجنب
 .واحلازم الكفئ واإلشراف الرقابة سياسة وتدعيم املبكر اإلنذار برامج تطبيق

 وسنتناول هذا الفصل من خالل املباحث التالية :
 املخاطر املصرفية .ماهية املبحث األول : 

    ماهية األزمات املالية: الثاين املبحث 
 األزمات املصرفية.مؤشرات :  لثاملبحث الثا
 دولية مصرفية أزمات: رابعاملبحث ال
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 المبحث األول : ماهية المخاطر المصرفية 
إن التطور التقين املطرد يف الصناعة املصرفية من ناحية، والتطور يف استخدام الوسائل اإللكرتونية 

واألموال اإللكرتونية من ناحية أخرى، أدى إىل زيادة اخلدمات املصرفية املقدمة من قبل البنوك 
وملقابلة هذا التطور  ،العمليات املصرفية يف سوق مسته املنافسة الشديدةوتنوعها، وزيادة تعقيد 

أصبح من الضروري مراقبة مستوى املخاطر اليت حتيط بالعمل ووضع اإلجراءات  ،واملخاطر املرتبطة به
.الرقابية الالزمة للسيطرة على اآلثار السلبية هلذه املخاطر وإدارهتا بطريقة سليمة  

 هوم المخاطر المصرفية المطلب األول : مف
 تعريف الخطر الفرع األول :

 ،املمتلكات إىل خسائريؤدي وقوعه إىل تعرض األشخاص أو  هو ذلك احلدث االحتمايل الذي اخلطر
 معني ." حادثا  وقد عرفه اآلخرون على أنه " اخلسائر املادية احملتملة نتيجة لوقوع 

التغيري الذي حيدث على قيمة كل سهم أو يف يتمثل  يت يتعامل معها البنك يف مستقبلهفاملخاطر ال
مايل تكون النفقات املالية املنتظرة قيمة األصول اخلاصة أو األموال اخلاصة ، وهي لصيغة بكل قرار 

يف زمن الحق ليس متوقعة بشكل متأكد منه ، فالذي يقوم باختاذ القرار املايل عليه أن خيتار بني 
 حمددة مسبقا . تاحتماال

احلاالت العشوائية و اليت ميكن حصرها  عينفاخلطر ي،وجيب أن نفرق بني اخلطر وحالة عدم التأكد 
ت املمكنة اليت ال ميكن من االاحلفتعين  حالة عدم التأكد أمابتعداد خمتلف احلاالت املمكنة ، 
عادة بإسقاط  ولذا يتم ،يتم حتديد احتماالهتا امعاجلتهوبالتايل ،خالهلا التعرف على كل احلاالت 

  1حالة عدم التأكد من اخلطر ، وهذا بإدخال االحتماالت املوضوعية .
 
 

                                                           
 ، جامعة أمحد بوقرة ، بومرداس ، مداخله طر المصرفيةاالمخ  إدارةفي  االموالكفاية رؤوس معايير دور  ،عبد اهلل بلوناس و حاج موسى نسيمة - 1
 .3ص ، 2008 ،املخاطر يف املؤسسات امللتقى الدويل حول اسرتاجتيات إدارة  يف
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 تعريف الخطر المصرفي الفرع الثاني :
و احتمال  ،املخاطر النامجة عن احتمال عدم استطاعة املقرتض تسديد مبلغ القرضيتمثل يف تلك  

، ألن االئتمان يتضمن  االئتمانيةوكل اقرتاض يتضمن درجة من املخاطر  ،تبعا لذلكحتقيق اخلسارة 
 1كل األحوال تأجيل الدفع و الوعد به يف املستقبل.يف  

 المطلب الثاني : أنواع المخاطر المصرفية 
 هناك عدة خماطر تواجهها املصارف ومنها ما يلي : 

دائما بالسلف " القروض" والكشف عن االئتمانية تتعلق املخاطر مخاطر االئتمانية : ال -1
ما مينح  املصرف  دائتمانية  تقدم للعمالء ، وتنجم املخاطر عادة عن تاحلساب أو أي تسهيال

ل العميل يف اإليفاء بالتزاماته شللعمالء قروضا واجبة السداد ويف وقت حمدد يف املستقبل ، ويف
تماد مستندي إلسرتاد بضائع نيابة عن عندما يفتح املصرف اع وأ،بالدفع يف وقت حلول القروض

 العميل يف التوفري املايل الكايف لتغطية البضائع حني وصوهلا .
فمثل هذا الرتاجع ال يعين  لطرف املقابل ،ل هي أيضا خماطرة تراجع املركز االئتماين أالئتمانيةخاطر وامل

 املوقف او املركز االئتماين ال بتقييماملوتقوم أسواق رأس  أن احتمال التخلف عن السداد يزداد،
 املنشآت ، أو تراجع قيمة أسهمها أو يف ضوء إصداراتاألعلى على  للمنشأة من خالل الفائدة

 والذي هو عبارة عن تقييم جلودة اصدارات الدين اخلاصة هبا .،تقدير وكاالت التقييم  تراجع
لدفع أي يعجزون عن الوفاء تعرف املخاطر االئتمانية بأهنا خماطرة أن يتخلف العمالء عن او 

و للمخاطرة االئتمانية ،يتولد عن العجز عن السداد خسارة كلية وجزئية ،و ين دبالتزاماهتم خبدمة ال
 .2أمهية قصوى من حيث أمهية اخلسائر احملتملة

م مقدرة املصرف على جذب دغالبا ما تنتج هذه املخاطر بسبب ع مخاطر السيولة : – 2
 سبب ضعف املصرف يف إدارة املوجودات و املطلوبات .الو ،جديدة من العمالء  داعاتإي

                                                           
    66، ص  2006، 1ط ،هج للنشر و التوزيع ادار املن،  رة البنوكادإ ، عبد الفتاح الصرييف مدحم - 1
 197ص ، 2007اإلسكندرية ، ،الدار اجلامعية  ، إدارة المخاطر ،محاد طارق عبد العال  - 2
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التزاماته املتعددة وكذلك هي زيادة الصعوبات اليت تواجهها املصارف لتوفري السيولة الالزمة لتسديد 
أمهها مسحوبات العمالء من أصحاب الودائع ، أو عدم قدرته على تقدمي القروض إىل العمالء 

تمثل هذه املخاطر يف عدم قدرة املصرف على السداد تاض أو نقص السيولة ، و بسبب اخنف
احة للحصول على تحقاقها وعدم قدرة االستفادة من فرض متااللتزامات املالية املتاحة عند اس

اليت ال ميكن زيادة حجم املوجودات املصرفية  :ويأيت النقص يف السيولة ألسباب متعددة أمهها ،العائد
أو لسبب عدم كفاية  ،إىل نقد بسهولة  وبسرعة و بدون خسارة لعملية احتياج العمالء حتويلها 

قصرية األجل الالتدفقات النقدية اخلارجية من املصرف ، واملصرف الذي ال يستطيع الوفاء بالتزاماته 
تكون البداية حلدوث ظاهرة العجز، وقد تكون خماطر السيولة كبرية على املصارف املتخصصة يف 

 .1نشاطات األموال اإللكرتونية 
 الفائدة : أسعارمخاطر 3-

بني أسعار الفائدة اليت يتحصل عليها املصرف اعدة املوجودة تبهي املخاطر النامجة عن الفوارق امل
و اليت يدفعها للحصول على موارد كاخنفاض معدالت الفائدة ،" إقراضهانتيجة استخدام أمواله " 

، وبصفة عامة ميكن القول اهنا متثل للسندات املصدرة املوجهة للمقرتضني وثبات معدالت الفائدة 
بالنسبة للبنك الذي له مستحقات وديون ذات معدالت فائدة ثابتة  2اخلسارةو  خماطر الربح 

 وخمتلفة.
ألن اإليرادات تكون ،بأهنا خماطر تراجع اإليرادات نتيجة لتحركات أسعار الفائدة أيضا  وتعرف 

مستقرة اي شخص يقرض يكون معرض ملخاطر أسعار الفائدة ، اي هتبط اإليرادات هببوط أسعار 
متغرية بتكبد تكاليف أعلى عندما ترتفع أسعار الفائدة ،وكال و املقرتض الذي يدفع فائدة ،الفائدة 

عار السوقية بواسطة مؤشر معني وتكاليف مرتبطة باألسأني فيه خماطرة ألهنما يولدان ايرادات قفاملو 
 .3فرصا للكسب أيضايتيحان عملية فهو أهنما لأما اجلانب األخر ل،

                                                           
 .321ص ، 1999امليسرة للنشر و التوزيع و الطباعة القاهرة ،  ، دار إدارة البنوك المعاصرة ،آل شيب د كامليدر  - 1
 321ص ،1999،  1توزيع دار الفكر الغريب القاهرة ، ط، نظرة معاصرة :االسواق المالية إدارة  ،السيد البدوي عبد احلافظ  - 2
 202ص ، سبق ذكرهمرجع  ،  طارق عبد العال محاد - 3
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 مخاطر السوق :  -4
لرفع وقد تتخذ احلكومات اجراءات  ،التغريات املفاجئة يف أحوال السوق نتيجة تنشأ خماطر السوق

لإلنتاج  املنتجات محاية بعض أو رمبا متنع دخول 1الشعري، األرز :الدعم عن بعض السلع مثل
 .وهي كذلك خماطر االحنرافات السلبية لقيمة مراقبة حتركات السوق ،احمللي

 مخاطر الصرف األجنبي : -5
وحتدث التباينات ،تتمثل خماطر العملة يف مالحظة حتقيق خسائر نتيجة للتغريات يف اسعار الصرف 

الصرف بواسطة مؤشرات ، أو ربط قيم بأسعار يف املكاسب بسبب  ربط اإلرادات و النفقات 
 املوجودات و املطلوبات ذات العمالت االجنبية .

وخماطرة الصرف األجنيب مكون يف خماطرة  ،إن خماطر الصرف األجنيب جمال كالسيكي للتمويل الدويل
جمموعة فرعية من املؤشرات السوقية وبالنسبة ملعامالت السوق تكون أسعار الصرف األجنيب  ،السوق

األخرى ، ويوجد أيضا خماطرة عملة اضافية بالنسبة لكل املعامالت املصرفية و السوقية املنجزة 
بعمالت أجنبية والطريقة التقليدية للتعامل مع خماطر الصرف األجنيب يف ادارة املخاطر وفقا لكل 

 عملة فيها يتعلق باحملفظة املصرفية .
طر القدرة على الدفع أو الوفاء بااللتزامات هي خمامخاطر القدرة على الوفاء بااللتزامات :-6

عجز املصرف عن السداد كاملخاطر عدم القدرة على تغطية اخلسائر املتولدة من كافة أنواع املخاطر  
 املتكبدة بواسطة األطراف املقابلة للبنك .ومطابقة أيضا للمخاطر االئتمانية ،
ن ألو ،هذه املخاطر تتعلق باملخاطر املتصلة بالعمل اليومي يف املصارف مخاطر التشغيل : -7

وتتضمن هذه  ،اآلمنةغري ترتكز يف عمليات املباين  هيف،ليست كاملصانع التشغيلية املصارف 
 املخاطر أيضا الصرافني و القيود اخلاطئة .

                                                           
 66ص  ، بق ذكرهس مرجع ،حممد عبد الفتاح الصرييف  - 1
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:هي املخاطر اليت قد يتعرض هلا املصرف من جراء نقص يف مستنداته مما  المخاطر القانونية -8
وقد حيدث هذا القصور بسهوا عند قبول مستندات من العمالء ، واليت ،جيعلها غري مقبولة قانونيا 

 يتضح الحقا أهنا ليست مقبولة لدى احملاكم.
 المخاطر المصرفية  إدارةوظيفة  :المطلب الثالث 

ادارة املخاطر يف التنسيق بني كافة اإلدارات باملصرف لضمان توفريكافة البيانات حول ترتكز مهام 
و يف املخاطر و خاصة يف جمال خماطر االئتمان وخماطر السيولة وخماطر السوق بشكل دوري منتظم 

الوقت املناسب يف صورة تقرير شامل دوري خمتصر ومن املسؤوليات االخرى الرئيسية إلدارة خماطر 
 .1لتأكد من صحة البيانات و املعلومات و استمرار تدفقها للمساعدة يف تقرير املخاطرا

ليل من املخاطر وحسب من التقان استحداث هذه اإلدارة املركزية للمخاطر من شأنه أن ميكننا   
 تحكم فيها على كافة املستويات بدقة وفعالية .مراقبتها وال

 إلدارة المخاطر : األساسيةالمسؤوليات و الوظائف  -1
 ضمان توفري اإلطار العام إلدارة املخاطر من متطلبات القانونية . -
 .القيام باملراجعة الدورية و حتديث سياسة االئتمان يف املصرف  -
  .حتديد خماطر كل نشاط من انشطة املؤسسة وضمان حسن حتديدها وتوجيهها جلهات االختصاص -
 االئتمان.مراقبة تطورات خماطر  -
وخماطر السيولة و التوصية باحلدود املناسبة ألنشطة  مراقبة استخدام احلدود و االجتاهات يف السوق -

 التداول و االستثمار .
ها وحتليل السيناريوهات نماذج اليت تعتمدها املؤسسة يف حتديد املخاطر رقميا و اإلشراف عليالتطبيق  -

 املطروحة.

                                                           
 67مرجع سابق ، ص  ،حممد عبد الفتاح الصرييف  -  1
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ملخاطر يف املؤسسة واقرتاح التحسينات على األنظمة املختلفة و التحكم بااملراجعة املستمرة للعمليات  -
 1وعملية تدفق املعلومات .

 : أهم اختصاصات ادارة المخاطر  -2
 ميكن أن تكون اختصاصات إدارة املخاطر يف اي مصرف كل أو بعض املهام التالية :

إعداد الدراسات الفنية اخلاصة بالسياسات اليت تضعها اإلدارة العليا للمصرف بشأن احلدود اليت  -
هبا فيما يتعلق مبجال االئتمان ، أو حدود للفجوات اخلاصة بالسيولة وسعر العائد و يتعني االلتزام 

 الصرف ، اعداد الضوابط و احلدود مبراقبة كافة االعمال املصرفية .
إلدارة املخاطر يف متابعة ما تنتهي إليه التطبيقات الفعلية ملتطلبات جلنة بازل  األساسيةفة تتمثل الوظي -

 .الثانية
لرأمسال ، وقياس خماطر التشغيل ، وكافة التطورات و التوصيات اليت تصدر ا كفايةخبصوص معايري  

  .استمرار املصرف يف السوق و املنافسة وضمانرف فرض هتيئة أوضاع املصب، وذلك عن جلنة بازل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
  19 -18ص ،ص  2005 ،املعارف ، اإلسكندرية   ، دارخاطر البنوك م وإدارةقياس  ،مسري اخلطيب - 1
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 المالية  اتألزما ماهيةالمبحث الثاني : 
 المطلب األول : مفهوم األزمة المالية 

حالة اضطراب مايل يقضي إىل تعرض املتعاملني يف األسواق املالية  على اهنااألزمة املالية تعرف 
ملشكالت السيولة ، مما يستدعي تدخل السلطات الحتواء تلك األعضاء وقد تأخذ األزمة املالية  
شكل أزمة املديونية أو أزمة عمالت أو أزمات مصرفية و تنطوي األزمات املصرفية صرف الودائع 

 .ل السلطات إلجراء اإلصالحيات لطالييها مما يقتضي تدخ
تدهور مفاجئ يف طلب املستمر على األصول املالية اليت تلعب دورا هاما يف  كما تعترب أيضا حالة

االقتصاد القومي ، و االخنفاض الناتج عن ذلك يف سعر األصل يقلل من النشاط االقتصادي الكلي 
كات و بشكل غري مباشر من خالل تأثرياته مباشرة من خالل تأثريه على قرارات املستهلكني و الشر 

 .1األخرىعلى أسعار باقي األصول 
 المطلب الثاني : تصنيف األزمات المالية 

لقد كان لألزمات املالية أثر كبري على اقتصاديات البلدان ، إذ أهنا غالبا ما سببت تدهورا حادا يف 
يف أداء مهامها الرئيسية و الذي ينعكس يف األسواق املالية ، نظرا لفشل األنظمة املصرفية احمللية 

 على قطاعات اإلنتاج و تدهور كبري يف قيمة العملة و يف أسعار األسهم وبالتايل التأثري السليب
 ككل.  وما ينتج عنه من إعادة توزيع للدخول و الثروات فيما بني األسواق املالية الدولية، 2.العمالة

 عدة أنواع نذكر منها :   اىلومن هنا ميكن تصنيف األزمات 
 
 
 

                                                           
 09ص  ،2012 ،دار الفكر اجلماعي اإلسكندرية  ، العولمة المالية و إمكانية التحكم،عبد احلكيم مصطفى الشرقاوي - 1
 25ص ، 2006 ، ، عمانمركزية للنشر   ، النقود و المؤسسات الماليةموفق علي خليل ،  ،عبد اهلل الطاهر -2
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 أزمة النقد األجنبي أو أزمة العملة  : -
فتحدث عند ما تؤدي إحدى هجمات املضاربة على عملة بلد ما بتخفيض قيمتها أو هبوط حاد 
فيها و املضاربة هي عقد بني اثنني ، يدفع احدمها لألخر" ماال " يتاجر به مقابل جزء شائع معلوم 

 النقد األجنيب كذلك عند رفع سعر الفائدة بنسبة كبرية . يف الربح و حتدث أزمة
 األزمة المصرفية :  -

حتدث عندما يقوم اندفاع فعلي أو حمتمل على سحب الودائع من أحد البنوك وغري ذلك من 
األسباب ، وعموما متيل األزمات املصرفية إىل استمرار وقتا أطول من أزمة النقد األجنيب كما أن هلا 

 على النشاط االقتصادي .ى سأثار أق
 أزمة الديون :    -

حتدث أزمة الديون إما عندما يتوقف املقرتض عن السداد أو عندما يعتقد املقرضون أن التوقف عن 
 السداد ممكن احلدوث ومن مث يتوقفون عن تقدمي قروض جديدة ، وحياولون تصفية القروض القائمة .

أن املخاطر املتوقعة بأن يتوقف القطاع العام عن سداد و قد ترتبط أزمة الديون بدين جتاري ، كما 
إلتزاماته قد تؤدي إىل هبوط حاد يف تدفقات رأس املال اخلاص إىل الداخل و إىل أزمة يف السوق 

 األجنيب 
 أزمة أسواق المال:  -

حتدث األزمات يف األسواق املالية عندما يرتفع سعر األصل بشكل يتجاوز قيمتها العادلة نتيجة 
و ليس بسبب قدرة األصل  ،شراء هو الريح الناتج عن ارتفاعاللشدة املضاربة ، و يكون اهلدف من 

أسعار على توليد الدخل و لكن مبجرد عودة أسعار األصول إىل قيمتها احلقيقة قيمته أثرها حنو 
 1األصول األخرى سواء يف نفس القطاع أو قطاعات أخرى .

 
 

                                                           
 44ص ، 2006 ،الدار اجلامعية اإلسكندرية ، األزمة المالية وإصالحات النظام المالي العالمي ،براهيم عبد العزيز النجار ا - 1
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 المطلب الثالث : أسباب األزمة المالية 
 هناك عدة أسباب حلدوث األزمات املالية أمهها :  

 .هتا و احتياجاهتا لتمويل خارجيءالسيولة لدى املصارف ، ضعف مال قصن -
 رأس املال و البورصات  فقدان الثقة بني املؤسسات املالية و تراجع أسواق -
 .اخنفاض االستثمارات و زيادة معدل البطالة  -
 ارتفاع أسعار الذهب و احلديد و اإلمسنت بشكل غري طبيعي  -
 تأثري اجلانب العيين على االقتصاد و تراجع مؤشرات املستهلكني   -
 . االرتفاع الشديد يف أسعار السلع الغذائية حول العامل -
 و الفوائد و تضخم األرباح لدى املصارف نتيجة تقييم احملافظ . تذبذب  يف أسعار العمالت -
 أثر العدوى أي انتقال األزمات املالية . -
إمهال املصاريف و املؤسسات املالية احلكومية الرشيدة للسيولة و خماطر االئتمان و كفاية رأس املال ،  -

ة و االقتصادية الكربى و اليت تلعب ما أدى تعقد النشاط املايل و االقتصادي إىل بروز الشركات املالي
 دور الوسيط بني املستثمر و السوق .

 اإلشاعات و املعلومات امللوثة و الغري احلقيقية  . -
 التغريات التكنولوجية مثل املنتجات و اخلدمات و هياكل حمفظة االستثمار . -
جنمت عن التوسعات الكربى و من هنا تظهر حقيقة هذه األزمة باعتبارها أزمة مالية بالدرجة  األوىل  -

يف األصول املالية ، كما حيدث يف االقتصاد العيين ، إن السبب املباشر الذي فجر األزمة هو التعثر 
الكبري الذي شهده سوق الرهن العقاري يف الواليات املتحدة األمريكية بسبب العجز الكثري من الفقر 

اخنفاض يف قيمة العقارات الذي و حمل  ضيق عند سداد ما عليهم من ديون مع ما رافق ذلك من
 تلك الديون .
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عدم املالئمة بني حجم األصول و حجم االلتزامات للمؤسسات املالية ، حيث ال تناسب املخاطر  -
اليت حتملها تلك املؤسسات  مع أصوهلا ، خاصة مع ارتفاع الوضع النسيب حلجم األصول طويلة 

 .1تتعرض إلمكانية التعثر و اإلفالساألصل مبيزانية تلك املؤسسة ، وبالتايل 
  األزمات المصرفية ومؤشراتها :لثالمبحث الثا

واجهت العديد من الدول يف العقود األخرية من القرن العشرين سلسلة من األزمات االقتصادية و 
-1997الفرتة اليت ضربت جنوب شرق أسيا وأمريكا الالتينية خالل أكثرها تأثري األزمة املصرفية  

، ومبا أن االسواق املالية و املصرفية مرتابطة خاصة يف ظل العوملة ، فإن هذه األزمات سرعان  1999
أن يتم اجياد  الضروري تأثريها يف منطقة اقتصادية أخرى بسرعة كبرية ، لذلك أصبح منما ينتقل 

وتطوير جمموعة من وسائل اإلنذار املبكرة للكشف عن هذه االزمات قبل وقوعها وحماولة احلد من 
 أثارها السلبية قدر اإلمكان إذا وقعت .

 األزمة المصرفية  تعريف وأسبابالمطلب االول : 
 : تعريف األزمة المصرفية  األولالفرع 

لتذبذبات اليت تؤثر كليا أو جزئيا على جممل املتغريات املالية تعرف األزمة املصرفية على أهنا تلك ا
االسهم و السندات وكذلك الودائع املصرفية ومعدل الصرف ، وتعرف وحجم اإلصدار ، أسعار 

ايل ، حيث يتطلب األمر م إعساراألزمة املصرفية بأهنا حالة اليت تصبح فيها املصارف يف حالة 
تدخل من البنك املركزي ليضع األموال اإلضافية هلذه املصارف أو اعادة هيكلة النظام املصريف 

االلتزامات املوجودة يف املصارف تفوق األصول  كونبأهنا حينما ت ،ويعرف البعض االزمة املصرفية
 .2نفقاتهالنظام املصريف غري كايف لتغطية  املقابلة هلا لدرجة أن يكون

هي ارتفاع مفاجئ وكبري يف سحبات الودائع من املصارف التجارية ، وينبع دين  األزمات املصرفيةو 
من االخنفاض املتواصل يف نوعية املوجودات املصرفية ، فعندما تكون الودائع غري مضمونة يؤدي هذا 

                                                           
   24 - 23 ص ص، 2010ردن ، طبعة ، أثرا للنشر و التوزيع ، األ  األزمة المالية ،يسمخعبد السالم حممد  ،حممد عبد الوهاب العزاوي  -1

 24ص ، جامعة اسيوط ،مصر ،  استعمال المؤشرات الماليةبمالية التنبؤ المكرر لألزمات ال،عبد النيب امساعيل الطويف  -  2
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ها ميكن أن يؤدي  إىل أزمة إىل اخنفاض حمفظة القروض وتزايد القروض الرديئة " الغري العاملة " ومن
 . 1مصرفية

و املايل و األزمة املصرفية هي عبارة عن مزيج معقد ومتفاعل من حاالت الضعف االقتصادي و 
هو باألساس متغري اقتصادي كلي يتزامن يف األغلب مع ،و اهليكلي و الباعث للكثري من األزمات

 املفاجئ لرأمسال اخلارجي.االنسحاب 
األزمة املصرفية عندما يؤدي اندفاع فعلي أو حمتمل على سحب الودائع من احدى املصارف حتدث و 

، أو إخفاق املصارف إىل قيامها بايقاف قابلية التزاماهتا الداخلية للتحويل أو إىل ارغام احلكومة على 
املصرفية إىل االستمرار التدخل ملنع ذلك بتقدمي دعم مايل واسع النطاق للمصارف ، ومتيل األزمات 

ى على النشاط االقتصادي . سوهلا أثار أق ،من أزمات العملةأطول  وقتا    
و قد كانت األزمات نادرة نسبيا يف اخلمسينات و الستينات بسبب القيود على رأمسال و التحويل ،  

 و لكنها أصبحت أكثر شيوعا منذ السبعينات و حتدث بالرتادف مع أزمة العملة .

 : أسباب األزمات المصرفية  فرع الثانيال 
تناولت األزمات املصرفية على أن أسباب حدوث األزمات ركزت معظم الدراسات التجريبية اليت 
 املصرفية يعود إىل جمموعتني من العوامل:

ميكن رصد جمموعة من املسببات اليت تؤدي إىل األزمات  العوامل االقتصادية  الكلية : -أوالا  
 هذه املسببات :من و ،العوامل االقتصادية الكلية  املصرفية من خالل منظور

و هي اإلختالالت النامجة عن تغريات متتابعة يف بنية االقتصاد اإلختالالت الهيكلية الكلية :  -1
قطاع :من تدهور لبعض القطاعات االقتصادية مثل  الوطين و ما يرتتب عن هذه اإلختالالت

 احلساب اجلاري مليزان املدفوعات.إضافة إىل ظهور عجز كبري يف املوازنة العامة للدولة و  ،السياحة 

                                                           
 2003،  19اجمللد ، 1العدد ،جملة جامعة دمشق  ،البلدان المختارة في ومؤشراتها وإمكانية التنبؤاألزمات المالية ومفهومها ،هيكل عجمي  -1
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تعترب التدفقات الرأمسالية متغريا اقتصاديا   التدفقات الرأسمالية و السياسة النقدية المتبعة : -2
املبكرة حلدوث األزمة ، حيث إن التقلبات يف األسعار العاملية تزيد من  كليا يلعب دورا يف املرحلة

تكلفة اإلقراض و تقلل من حواجز االستثمار من جهة ، كما أن هذه التدفقات تزيد من حجم 
الودائع املصرفية و تغري املصارف على زيادة االئتمان بغض النظر على مالئمة هذا االئتمان من جهة 

بد أن تتدخل السلطة النقدية لتقليص حجم املعروض النقدي داخل االقتصاد ، كما ال  أخرى ، وهنا
جتدر اإلشارة إىل أن زيادة حجم التدفقات النقدية سرتفع بدورها من نسبة التضخم يف أسعار 

ضعف الرقابة املصرفية ،األصول الرأمسالية ، و من أهم املؤشرات على حدوث أزمة مالية قريبا 
رض املضارية يف األسواق املالية و ليست لالستثمار غت و حركة األموال اليت قدمت لخبصوص احلواال

 .1يف األصول احلقيقية 

قد تتوسع بعض املصارف يف سياسات اإلقراض يف مرحلة االزدهار سياسة اإلقراض : -3
 االقتصادي نتيجة ألسباب منها : 

 الرغبة يف احلصول على حصة أكرب من السوق بسبب دوافع املنافسة و ألرباح .  - أ
حيث تثري الوقائع املتعلقة ،تدخل احلكومة املتزايد و الضوابط الغري احملكمة على اإلقراض  - ب

إال أن احلكومات تدخلت بدرجة أكرب من ،باألزمة االقتصادية يف دول جنوب شرق آسيا 
ف متويل بعض املشروعات بطريقة فرضت على املصار الالزم يف قرارات االئتمان املصريف ، و 

إجبارية على الرغم من عدم وجود جدوى اقتصادية هلذه املشروعات ، كما أن الضوابط الغري 
إقراض بعض أعضاء  )ارة احملكمة على اإلقراض بسبب مظاهر املمارسات الرديئة يف اإلد

لعبت دورا كبريا يف ( إقراض بعض املسؤولني التنفيذيني يف البلد أو عائالهتم  ،جمالس اإلدارة
 توسيع حجم اإلقراض املصريف .

تلعب أسعار الصرف املرنة أو املقيدة دورا أساسيا يف أزمة النظام سياسات سعر الصرف :  -4
أن تزيد من حدة املضاربة بسبب أن تغيري سعر الصرف يؤدي  املصريف ، فأسعار الصرف املرنة ميكن
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إىل إحداث تقلبات كبرية يف معدل منو الناتج القومي ، أما نظام سعر الصرف املقيد فإنه يزيد من 
 ،عجز ميزان املدفوعاتت اخلارجية ، حيث يزيد من نسبة هشاشة النظام املصريف يف مواجهة الصدما

ض حجم املعروض النقدي و يرفع من أسعار الفائدة احمللية ، مما يقود يف الذي يؤدي بدوره إىل ختفي
  .النهاية إىل ختفيض حجم االئتمان املصريف

: إن اإلصالحات االقتصادية الغري املناسبة و املبالغ  اإلصالحات االقتصادية و التحرر المالي -5
كون سببا لألزمة ، فتحرير أسعار فيها أحيانا تشكل ضغوطا غري اعتيادية على النظام املصريف وت

يف تنظيم األسعار قصرية األجل،كما أن اخنفاض الصرف مثال يضعف من إمكانية النظام املصريف 
 وجه حنو بعض القطاعات االقتصادية.من الطلب على االئتمان امل املصريف يزيد اإلقراضالقيود على 

كان من نتائج هذه اإلصالحات تدهور االحتياطي و ارتفاع   ،يف بداية التسعينات من القرن املاضي
خالل   % 10مقارنة ب  1994من إمجايل الناتج احمللي عام   % 40معدل االئتمان ليصل إىل 
 . 1الثمانيات من نفس القرن

تلعب العوامل االقتصادية اجلزئية اخلاصة بكل مصرف أو  ثانيا : العوامل االقتصادية الجزيئية :
  :جمموعة من املصارف دورا هاما يف نشوء األزمات املصرفية و ميكن حصر هذه العوامل يف ما يلي

خصوصا يف ،مما يضع أعباء مرهقة على النظام املصريف ،ارتفاع نسبة القروض، حقوق امللكية -1
  .وقت األزمات االقتصادية

حيث من الطبيعي أن يتعرف املصرف على ،بني املصارف و الشركات  قويةوجود عالقة  -2
نشاط عمالئه ليستطيع تقومي اجلدارة االئتمانية هلم دون الوصول هبذه العالقة إىل درجة تؤثر على 

و قد أشارت الكثري من الدراسات أن املصارف األسيوية دخلت يف  ،سالمة القرارات االئتمانية
منح االئتمان لقطاعات اقتصادية يف مما جنم عنه اإلفراط ،وثيقة أكثر مما ينبغي مع الشركات  عالقات

  .ال تتمتع باجلدارة حتت تأثري املمارسات اإلدارية الرديئة ، و الفساد و نقص املعلومات
                                                           

جملة الدراسات املالية و  ، جنوب أسيا و انعكاساتها االقتصادية على دول مجلس التعاون الخليجي األزمة المالية في دول ،عبد اهلل القويز  - 1
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 المصرفية األزمات  مؤشرات                                                    األولالفصل 

16 

أو االلتزامات الواردة يف ميزانية  مزمة مل تنجم عن جانب اخلصو ألإن الكثري من املسببات ل -3
و إمنا جاءت من جانب األصول ، بسبب تدهور قيمة هذه األصول ، حيث إن ارتفاع ،املصارف 

صلة  قد تكون هلا ،نصيب القروض الرديئة يف حمفظة املصارف ، أو تراجع أسعار األسهم و العقارات
 قوية بإخفاق النظام املصريف.

ي املصارف هي كيفية عدم توافق تواريخ االستحقاق، حيث أن املشكلة اليت تواجه مدير  -4
 .1حتويل تواريخ االستحقاق للودائع قصرية األجل لتمويل عمليات ائتمانية طويلة األجل

 : مؤشرات و نتائج األزمات المصرفية نيالمطلب الثا
 الفرع األول : مؤشرات األزمات المصرفية 

أم هل هناك بعض  ؟ إن السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو هل األزمات املصرفية تدامهنا فجأة 
لإلجابة على   ؟ األعراض و املؤشرات اليت نستطيع من خالهلا التنبؤ باحتمال وقوع هذه األزمات

قد وفرت جمموعة ،يف جمال العلوم االقتصادية  تن التطورات اليت حدثإهذا السؤال نستطيع القول 
 من األدوات التحليلية اليت متكن الباحثني من رصد هذه األزمات عرب جمموعة من املؤشرات منها : 

و من  صريف ينطوي على قدر من املخاطر،ال شك أن العمل امل ارتفاع رصيد الديون المتعثرة : -1
و مهما دقق املصرف يف مظاهر هذه املخاطر هو تعثر العميل يف سداد الديون املستحقة عليه ، 

ء بالديون يفافإن ذلك لن حيول دون تعثر بعض العمالء يف اإل،دراسة املالءة االئتمانية لعمالئه 
احلدود حبيث ال تتجاوز نسبة الديون  أضيقاملستحقة عليهم ، و لكن هذا التعثر جيب أن يكون يف 

فإن ذلك يعترب مؤشرا ، احلدود لنسبةعند جتاوز هذه ا،من إمجايل الفروض املصرفية  %10.5املتعثرة 
على عدم كفاءة األداء املصريف ، و بالتايل يعترب مؤشر الديون املتعثرة دليال هاما يف رصيد األزمات 

 املصرفية .
يوقع النظام املصريف يف خيارات سيئة  امم صاح و نقص المعلومات :فغياب الشفافية و اال -2
قصد بحيث يلجأ بعض املقرتضني إىل تضخيم القيمة الرأمسالية لألصول " خاصة العقارات " ،

                                                           
  72 - 71 ص ص، 2000أبو ظيب ، نوفمرب  ، العولمة و إدارة االقتصاديات الوطنية،صندوق النقد العريب  - 1



 المصرفية األزمات  مؤشرات                                                    األولالفصل 

17 

احلصول على قروض بقيمة عالية مما يوقع النظام املصريف يف أخطاء ، و يف اختيار املشروعات اليت 
الغة يف اإليفاء بااللتزامات املرتتبة عليهم بسبب املبعن يتم متويلها خصوصا عندما يعجز املدينون 

 ىتضخيم قيمة األصول اليت ميتلكوهنا من جهة واستخدام هذه القروض يف قطاعات ليس هلا جدو 
أو تواجه نقصا يف الطلب و ليس لديهم املرونة الكافية يف السوق " قطاع العقارات " مثال  ،اقتصادية

 .1من جهة أخرى

م املصريف و حيدث عادة قبل فرتة الذي يعترب مؤشرا أوليا على أزمة النظااإلعسار المصرفي :  -3
قصرية من إشهار اإلفالس ، و تعترب القروض املتعثرة و التدهور السريع يف نسب رأمسال و اخنفاض 

  .معدل التغطية دالئل على دخول املصارف مرحلة اإلعسار
 وهذا اإلفالس بدوره ناجم عن املخاطر التالية :مرحلة اإلفالس المصرفي : -4

 خماطر السوق  -
 املخاطر االئتمانية  -
 خماطر السيولة  -
 2اخلطر املعنوي  -

 الفرع الثاني : نتائج األزمة المصرفية 
 فيما يلي : املصرفية صر نتائج األزماتوميكن ح ،ترتتب على األزمات املصرفية سلسلة من االهنيارات

   .ضياع مدخرات املودعني -
  .خرين و املستثمرينضعف الثقة يف النظام املصريف باعتباره وسيطا بني املد -
توقف الكثري من املشروعات اليت تعتمد يف متويلها على املصارف املتعثرة ، كما أن الكثري من  -

التشغيلية ويرفع معدل الشركات العاملة لن جتد تسهيالت االئتمانية املطلوبة للحصول على متطلباهتم 
 فالس الشركات مما يؤدي إىل ارتفاع معدل البطالة .إ

                                                           
، جملة الدراسات املالية و املصرفية ، العدد  قبل وقوعهامؤشرات للتنبؤ باألزمات المصرفية الر يتطو للعلوم املالية و املصرفية ،  األكادميية العربية -1

 37، ص  2000، الفاتح سبتمرب  03
 38، ص  املرجع نفسه - 2
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و اخنفاض قيمة األصول الرأمسالية مما يدخل النظام االقتصادي  احمللي اإلمجايلتباطؤ معدل منو النتاج  -
 عندما تستخدم هذه األصول كضمان للقروض املصرفية . خصوصا،معضلةيف 

خصوصا عندما تتدخل احلكومات يف التأمني على  ،جز يف امليزانية العامة للدولةعتوقع حدوث  -
  حمل املسؤولية يف الوفاء هبا .الودائع أو تت
أزمات مصرفية دولية:  رابعالمبحث ال  

واليت تعرضت ألزمات مصرفية ومالية ،كنتيجة ألزمة ،سوف نتناول هنا جتارب بعض الدول املتقدمة 
الديون املتعثرة ، و اإلجراءات املتخذة يف عالج تلك األزمات و الدروس املستفادة من كل جتربة ، 

 وذلك على النحو التايل : 
التجربة اليابانية المطلب األول:  
ا على هلالظاملتعثرة و اليت ألقت بمنذ هناية عقد الثمانينات إىل مشكلة الديون تعرضت اليابان 

 1تلك األزمة ومواجهة تداعياهتا بشكل تاماالقتصاد الياباين ، ومل تنجح احلكومة اليابانية يف عالج 
 خاصة يف بداية األزمة.

 الفرع األول: أسباب مشكلة تعثر الديون  في اليابان
ات املقرتضة عن سداد ديوهنا الركود الذي حلق باالقتصاد الياباين ،وترتب عليه توقف اجله -

 للبنك،ومن مث أصبح جانب كبري من تلك الديون غري مؤدى.
توسع البنوك اليابانية يف منح القروض العقارية مبعدالت فائدة ثابتة ألجل طويل،متأثرة باالزدهار  -

 الذي شهده سوق العقارات.
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د الحكومية في عالج األزمةالجهو  :لثانيالفرع ا   
العديدة اليت بذلتها احلكومة اليابانية ملواجهة تلك األزمة ، إال أن مردودها اإلجيايب كان رغم اجلهود 

ضعيفا ومل تفلح يف وضع خدهلا ، بل تفاقم حجم الديون املعدومة ، وكان ذلك نتيجة لعدة عوامل 
 أمهها :

األزمة " الديون غري املؤداة  حمدودية اإلجراءات اليت اختذهتا احلكومة للعالج أدى إىل تفاقم تلك -
مليار دوالر أمريكي "  500ن ياباين "ما يعادل حنو يتريليون  52وذلك بداللة حىت بلغت حنو 

 ويرى احملللني أن الرقم الفعلي للديون املتعثرة يزيد من تلك املقدر من قبل احلكومة اليابانية .،
غري حقيقية مع افتقارها لكفاءة اإلدارة و  توسع يف منح قروض ، خاصة العقارية ، مقابل ضماناتال -

 التشغيل .
 اهنيار االسعار يف االسواق العقارات اليابانية . -
تعدد حاالت اإلفالس للجهات املقرتضة نتيجة لدخوهلا للدائرة اخلبيئة للتعثر وتصفية جانب كبري  -

 منها .
ية ، من أجل منح املزيد من رفض املصرف املركزي الياباين للضغوط احلكومية بتحقيق سياسة النقد -

األموال ، من خالل وسائل جديدة خبالف شراء السندات احلكومية واليت تصدها الشركات وجيدر 
يف أمريكا وترتب  2001التنويه إىل حتمل املصارف اليابانية خسائر ضخمة نتيجة إلحداث سبتمرب 

 1عليها تراجع حاد النتائج أعمال تلك املصارف.
زمة في اليابان األ نتائج: لثالفرع الثا  

احمللي و الدويل أمهها ما يلي : املستويني كانت ألزمة الديون غري املؤداة باليابان نتائج على   
وحتقيق مرتبة الديون السياسية لليابان وكذلك خفض التقييم إعالن وكالة لتقييم خماطر االئتمان  -

 اخلاص املتانة املالية للبنوك الكربى .

                                                           
 195ص  املرجع نفسه، - 1
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الثقة يف اجلهاز املصريف الياباين ، حيث أن بعض البنوك العاملية يف ختفيض حجم اهتزاز  -
 االستثمارات يف السوق اليابانية للحد من املخاطر اليت قد تتعرض هلا .

اليابانية من تراجع سهم املصارف أتصاعد خماوف الشركات اليابانية اليت متتلك حصصا ضخمة يف  -
 .1البنوك اليت تعاين من مشكالتأرباحها نتيجة لرتاجع أسهم 

تدخل اجلهات الرقابية من خالل نظام قومي لإلشراف مبا عمل على تفادي الرتكيز املصريف  -
 ألنشطة معينة أو مناطق جغرافية أو عمالء ، و هي امور تؤثر سلبا على املخاطر العمل املصريف . 

 احلجم الفعلي للديون املتعثرة و نوعيتها  استخدام أساليب العلمية مع الشفافية الكاملة يف حتديد -
يعد االندماج املصريف وسيلة فعالة لتكوين كيانات قادرة على معاجلة الديون املتعثرة بكفاءة و  -

 فعالية خبالف القدرة على مواجهة األزمات مستقبال ، مبا يقلل اإلضافة إىل التعثر أو التأثر باألزمات 
التنسيق بني السياسات االقتصادية و النقدية لتحديد احلجم املشكلة و أفضل سبيل للعالج ،  -

 .2حتاشيا لتضارب اجلهود ، والذي يعد كفيال بتفاقم األزمات
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 198 ص  عبد املطلب عبد احلميد " الديون املصرفية و األزمة املالية املصرفية العاملية "نفس املرجع السابق - 1
 200 - 199صص  املرجع نفسه،  - 2
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 التجربة األمريكية  المطلب الثاني:
  األمريكيأسباب أزمة الجهاز المصرفي الفرع األول : 

اإلشراف يف التمويل العقاري يف بداية الثمانينات ، حيث قامت مؤسسات االدخار و اإلقراض اليت 
عام بأسعار فائدة حمددة مع  30تقوم هبذا النوع من التمويل مبنح الفروض آلجال طويلة تصل إىل 

ة تغري أسعار القائدة تعرضت تلك املؤسسات اخلسائر ، و ذلك يف ظل ضعف اإلشراف و الرقاب
 الفعالة على األعمال 

خمصصات تراجع أرباح املصارف األمريكية و حتقيق جانب منها خلسائر و ذلك يسبب تكوين  -
تفصيل اإلجراءات الرقابية واإلشراف على وحدات اجلهاز املصريف و تطبيق معايري جلنة ،و للمقابلة 

 بازل 
 قامت املؤسسات بإجراءات ملساعدة وحدات اجلهاز املصريف املتعثر  -

 الدروس المستفادة من التجربة األمريكية  الفرع الثاني:
توقيت التدخل احلكومي يف عالج األزمة قبل تفاقمها ، مع االستعدادات لتحكمة تكلفة إعادة  -

 اهليكلة .
عنية من نشأته حتاشي تعرض الوحدات املصرفية تفعيل إجراءات اإلشراف و الرقابة من قبل اجلهات امل -

لالزمات و خاصة  تلك اليت يكون مرجعها للوحدات املصرفية ذاهتا مثال : اإلفراط يف منح االئتمان 
 ، و مراعاة الضوابط املعمول هبا يف اجملال املصريف .

 التعثر املصريف . إعادة هيكلة البنوك املندجمة بعد شرط ضروري لنجاح عمليات االندماج يف عالج -
جتنب ثبات أسعار الفائدة و خاصة املتحسبة على اإلقراض طويل األجل ، و ربطها على األقل  -

بسعر اإلقراض و اخلصم ، و ذلك لتجنب البنوك للمشكالت اليت قد تنجم عن تقلبات أسعار 
 الفائدة يف ظل سياسة التحرير و عدم التثبيت 
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 1التدعيم املستمر للمخصصات ملقابلة الديون الغري املنظمة  -
 : األزمات المصرفية التي عرفتها الجزائر  لثالمطلب الثا

إن التسارع الكبري يف إصدار القوانني كانت له نتائج سلبية على الساحة االقتصادية ، و ما فضيحة 
التجاري ، و هذه الفضيحة  زعزعت  مصرف اخلليفة إال دليل على ذلك مت من بعدها املصرف املركز

االقتصاد و السياسة النقدية و كشفت على ضعف آليات الرقابة و التحكم من طرف املصرف 
املركزي باعتباره املسؤول الصناعي اجلزائري كسلطة نقدية فأعيد النظر يف القوانني التجارية املفعولة يف 

 امليدان النقدي اخلاص .
 2003أوت  26املوافق ل  1414مجادى الثاين  27املؤرخ يف  11/03فجاء املتعلق رقم -

املؤرخ يف  10/90املتعلق بالنقد و القرض الذي أبقي على األنظمة املتخذة يف إطار القانون رقم 
سارية املفعول و ألغى مجيع األحكام املخالفة هلذا األمر اليت وردت  يف القانون  04/1990/ 14
  1090رقم 

 زمة مصرف الخليفة : الفرع األول : أ
بإنشاء مصارف خاصة منها اخلليفة حيث بدأت أعماهلا يف اسرتاد األدوية  90/10يسمح القانون 

كان يتمتع بوضع خاص من حيث كونه   1998يف بداية التسعينات مث إنشاء مصرف اخلليفة يف عام 
اب الوطين خاصة املناطق ذات وكالة موزعة عرب الرت  130بنك يتوفر فيه املعايري الدولية ، و إن ميلك 

مليار دوالر ، كما  1.5الكثافة السكانية و النشاطات االقتصادية فيها قدرت أموال املصرف حوايل 
مليون  1.5يف حيث فاق عدد عمالئه  2004مليون دوالر يف مطلع سنة  400بلغ رقم أعماله 

 2عميل 

                                                           

، و التوزيع ، الطبعة األوىل  مكتبة اجلامعة الشارقة و إثراء النشر،، عبد السالم حممد مخيس ،  األزمات املالية  حممد عبد الوهاب الغراوي - 1   
 81، ص  2010عمان،

   :املوقع اإللكرتوين ،، املعهد العريب للتخطيط ، الكويت األزمات املصرفية و خصائصها و مؤشرات قياسها العباس، بالقاسم  - 2
http://www.arab-api.org/images/training/programs/1/2007/22_C32-3.pdf 

 . 15/04/2016تاريخ االطالع : 
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ة املصرفية يف اجلزائر ، و ذلك بالنظر إىل لقد شكلت قضية بنك   اخلليفة أهم أزمة عرفتها املنظوم-
خمالفة البنك للقوانني املصرفية اليت ختص  2001حجمها و نتائجها حيث أثبتت التقدير سنة 

رأمسال و استعماله و خمالفته لرقابة الصرف و حيث مت تقييد هذه األخرية يف تقريرهم إرساله للوزارة 
/ 27هذا األساس جاءت قرارات اللجنة املصرفية منذ  ، و على أثر 2002املالية يف شهر سبتمرب 

 بتعليق كل عمليات املصرف مع اخلارج . 2002/ 11
خضع املصرف الدويل اجلزائري املسري ملدة تزيد عن نسبة خمالفات تنظيم الصرف اليت تزامنت مع 

 اختالف اهليكل املايل .
ك على الرغم من الدعوة املوجهة جعلت اللجنة املصرفية تقدر تعيني متصرف مؤقت هلذا البن-

للمسامهني لتقدير الدعم املايل الالزم الذي بقي دون استجابة على أثر هذه اإلثباتات اخلاصة 
باملخالفات العديدة لتنظيم الصرف و القواعد احملاسبة و املهنية يف حالة الوقف عن دفع قرارات 

  اللجنة املصرفية سحب اعتماد هذا املصرف ، فإذا إبعاد
قضية بنك اخلليفة أدت إىل نتائج وخيمة يف ضياع األموال و حقوق املودعني و ضياع املال العام 

 1للمالية اليت تنتج عنها حالة الدفع . 

إن تدهور الوضعية و خمالفة تنظيم  الفرع الثاني : أزمة المصرف التجاري و الصناعي الجزائري :
و الصناعي اجلزائري ،   bciaالصرف و بروز املشكلة فيها خيص املصرف التجاري ، و أيضا

التدهورات اخلطرية اليت هي الكمبياالت املطهرة و بنك املخالفات اليت مت إثباهتا خالل عمليات 
تقرير سحب و  avabsse.  2003الرقابة ، كل هذه األسباب أدت باللجنة املصرفية إىل أوت 

مليون دوالر و نظرا لغموض العالقة بني اهليئات املشرفة على  60أدت إىل اختالس ما يقارب 
القطاع املصريف ال سيما بنك اجلزائر للجنة النقد و القرض ، حيث مل تؤدي هذه اهليئات دورها يف 

حيث يفرتض أن إنشاء املصارف طابعا الرقابة و ضبط العمليات املصرفية و تنظيم السوق املايل ، 
تنافسيا ، خاصة و أن املصارف العمومية كشفت عن حمدوديتها لكن غياب االحرتاف و عدم رغبة 

                                                           
  11ص ،" األزمات املصرفية و خصائصها و مؤشرات قياسها ،  نفس املرجع السابق  العباس، بالقاسم - 1
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املصارف اخلاصة يف العمل ضمن نطاق املخاطر و التسابق بني املصارف الكتساب األموال و 
الدائمة و كذلك الصرف األجنيب ، العمالء و زيادة معدالت األرباح من خالل فروق أسعار الفائدة 

 .2006و  2004يف سنة  1بإصالحاتذلك أدى إىل حدوث أزمات و القيام 
 المطلب الرابع: آليات الحد من األزمات المصرفية

 هناك جمموعة من السياسات لتجنب األزمات املصرفية و تتمثل فيما يلي :     
خفض االضطرابات و املخاطر اليت يتعرض هلا اجلهاز املصريف و بالتنويع و الشراء تأمني ضد  -1

املخاطر و االحتفاظ جبزء أكرب من االحتياطات املالية ملواجهة التقلبات ، و استخدام سياسات مالية 
 و نقدية متأنية و أكثر التزاما بأهدافها املناسبة للتعامل مع املشاكل 

االت عدم التالؤم و املطابقة يف السيولة بفرض احتياطي قانوين عايل خالل الفرتة خفض ح -2
العادية و ميكن خفضه يف حاالت احتياج املصارف للسيولة وقت األزمات و االحتفاظ باحتياطات  

 كافية من النقد األجنيب 
ألطر القانونية و املؤسسية إتباع معايري الدولية كمعيار جلنة بازل لكفاية رأمسال و تطور و تعديل ا -3

 و التنظيمية للقطاع املصريف 
 تقليص دور الدولة من خالل برنامج خمصصة القطاع املصريف  -4
زيادة الشفافية و اإلفصاح عن نسبة الديون املعدومة من محلة أصول املصرف و القطاع املصريف  -5

 املايل .
حتسني نظام احلوافز مالك املصارف و إدارهتا العليا لتعزيز أنشطة املصارف حبيث يتحمل كل  -6

 طرف نتائج قراراته على سالمة أصول و أعمال املصرف 

                                                           
 :األزمات املصرفية ، املوقع االلكرتوين - 1

 old.univ-guelma.dz/faculte-droit-sp/ar/droit/mem68.pdf 

 . 27/03/2016تاريخ االطالع : 
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 1 إعطاء استقاللية أكرب للمصارف املركزية  -7

 منح اجملال للمصارف جديدة أو أجنبية و احلد من انتشار احتكار القلة . -8 
 ع احلد األقصى لرأس مال املدفوع املصرح به .رف -9

رفع الرقابة الوقائية و تنبع أعمال املصارف التجارية من منظور السالمة و األمن لألصول  -10
املصرفية لزيادة على التنبؤ للكوارث و األزمات املصرفية قبل حدوثها ، احلد من آثارها السلبية و 

 مصارف أخرى تتضمن هذه الطرق األيت : انتقاهلا إىل  عالوقائية منها ، ومن
 الكفاية الرأمسالية : تطبيق النسب اليت تتفق مع اتفاقية جلنة بازل  -
 نسبة السيولة : تطبيق نسبة السيولة اإلجبارية  -
التخفص على القروض الرديئة : و ذلك بتطبيق القروض حسب جودهتا و فرض احتياطي أكرب  -

  .على القروض عالية املخاطر
سياسة  توزيع األرباح : تدخل السلطات النقدية يف هذه العملة مبا يتضمن سالمة أصول املصرف  -

 و أعماله يف نفس الوقت خبفض حقوق املسامهني .
 زيادة الشفافية و اإلفصاح عن كافة املعلومات . -
ئتمانية اليت منع حدوث ظاهرة الرتكيز االئتماين ووضع حد أعلى ملقدار القروض و التسهيالت اال -

 .2متنحها املصرف املقرتض واحد
 
 
 
 
 

                                                           
  81، ص مرجع سبق ذكره مباشرةعبد السالم حممد مخيس ،  وحممد عبد الوهاب العزاوي  -  1

                      82ص  ، ، مرجع سبق ذكره مباشرةعبد السالم حممد مخيس ،حممد عبد الوهاب الغزاوي  2
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 المطلب الثالث : آليات عالج األزمات المصرفية 
 ختتل هذه املسألة األولية بعد حتديد متطلبات ذلك فور حدوث األزمة .إعادة بناء السيولة :  -1
حتسني إدارة املخاطر ، و االستفادة من األخطاء و تصدي ملعاجلتها  : تعزيز إدارة المخاطر -2

 بعد حتديدها .
 : معاجلة أمور املصارف لدى الدول و اخلسائر املرتتبة عليها . ألصول المسمومةا -3
: مراعاة النسبة املعقولة بني التسهيالت و القروض  نسبة التسهيالت و القروض إلى ودائع -4

املمنوحة من ناحية و قيمة الودائع من ناحية ثانية ، لقد زادت نسبة التسهيالت و القروض يف دول 
مليون درهم و غطت هذه الفجوة من  70اإلمارات املتحدة عن قيمة الودائع مبا قيمتها حوايل 

يت بدورها بدأت تعاين من نقص يف السيولة و انعكس على البنوك خالل األسواق املالية الدولية و ال
املقرتضة من هذه األسواق ، و  جلأت احلكومات الغربية يف اشرتاط توجيه السيولة املدعومة من قبلها 

 1للبنوك إىل األسواق احمللية ، استدعى ذلك السعي إىل تعزيز رؤوس أموال املصارف 

: تلعب تدخالت و البنوك املركزية دورا  بنوك المركزيةالدور التحفيزي للحكومات و ال -5
هاما يف معاجلة األزمة من خالل االستثمار يف العقارات و البنية التحتية و معاجلة التباطؤ يف تنفيذ 
املشاريع االستثمارية و اإلنفاق املتعلق باملستهلكني ، مما يساهم حتريك نشاط القطاع اخلاص ، 

هيالت من البنوك املركزية لدعم السيولة لدى املصارف ، كما قدمت يضاف إىل ذلك تأمني تس
مليون درهم كدعم للبنوك و ضمان الودائع الذي ساهم يف  70احلكومة من خالل وزارة املالية 

 .2ختفيض املخاطر و بث الثقة لدى املتعاملني مع البنوك جتاه ودائعهم
 
 

 
                                                           

  529، ص  2010 ،، إحتاد املصارف العربية   محددات إدارة األزمات االقتصادية و المالية و المصرفية ،محدي بسيسو فؤاد -1
 .  530ص  املرجع نفسه، - 2        
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 خالصة: 
من خالل دراستنا هلذا الفصل تبني لنا أن معظم املشاكل و الصعوبات اليت تتخبط فيها املصارف 

ينبغي وجود مراقبة داخلية صارمة و فعالة تتضمن التحكم يف  حيث ،  ضعف أنظمة الرقابة إىلترجع 
 .كل العمليات املصرفية مع حتديد مستمر لألزمات اليت يتحملها 

األزمات بكل أنواعها ال ميكن احلد منها كليا ، لذلك يعترب تقديرها عنصرا أساسيا باستعمال طرق 
التنبؤ باألزمات املصرفية يسمح للمصرف بالتقليص منها ،  و هذا من خالل التسيري اإلسرتاتيجي و 

 العالجي لألزمات 
 قاطر و األزمات، بدال من الطر و لذلك على املصارف االعتماد على مناذج حديثة يف تقريرها للمخ

 .الكالسيكية من اجل استغالل أحسن للمعلومات من جهة و ربح الوقت من جهة أخرى 



ة طرق ادارة األزمات المصرفية في بنك التنمية المحلي                            الثاني الفصل   
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 د ــــــتمهي
يعترب النظام املصريف جزءا من النظام املايل،وهو نظام يقيم جممل النشاطات اليت متارس هبا العمليات 

تلك املؤسسات اليت تتعامل و متنح االئتمان ، و يشمل اجلهاز املصريف املنشآت  يف و خاصة،املصرفية
 .السلطات املسؤولة عن السياسة النقديةو املالية ، 

ميحاد بنوك كان هلا دور يف عن  نظومة املصرفية اجلزائرية سلسلة من اصإصحااات ثرمرت عرفت املو 
  .والذي يعد وااد من ابرز البنوك اجلزائرية  ،تفعيل املهنة املصرفية منها بنك التنمية احمللية

 :  التالية نيمن خحال املبااثهذا الفصل  ويف هذا االطار سنتناول
 ملصريف احلزائرياملبحث األول: النظام ا

 آليات مواجهة األزمات املصرفية يف بنك التنمية احمللية:  ثاينملبحث الا
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 المبحث األول : النظام المصرفي الجزائري   
ثمهيته ايدت االقتصادية و تز  النظم خمتلفيف لقد ااتل النظام املصريف منذ فرتات طويلة ثمهية بالغة 

عدة  عرفت العديد من البلدانوهلذا ،امة اليت تطرث على االقتصاديات اهلمن يوم آلخر مع التطورات 
 .حتوالت هيكلية و تنظيمية على مستوى جهازها املصريف 

 غداة االستقاللالمطلب األول: النظام المصرفي الجزائري 
نتمكن لك مل لقد ورثت الدولة اجلزائرية غداة االستقحال مؤسسات مالية و مصرفية تابعة لألجنيب لذ

 ومن مث عملت السلطات اجلزائرية على بذل ثقصى ،القتصاد اجلزائري اتنمية من مسايرة متطلبات 
لبعث التنمية يف مجيع اجملاالت و خاصة النشاط املصريف فخلقت بعض املؤسسات الضرورية  اجلهود 

 .1و اليت ال غىن عنها بالنسبة لحاقتصاد الوطين
جلزائر خحال االاتحال الفرنسي بظهور شبكة هامة من املصارف متيز النظام املصريف يف القد و 

املصلحة العامة التجارية و منشآت صإعادة اخلصم ، ايث كانت هذه املؤسسات املالية ختدم 
كانت معظم البنوك اليت تنشط باجلزائر ما هي إال االمتداد للبنوك الباريسية على للمعمرين فقط ، و 

إنشاؤها عند احلاجة لتحقيق بعض العمليات اليت تتطلب ثمواال  متشكل وكاالت ، ثو مؤسسات 
  .ضخمة

كان يرتكز نشاط النظام املصريف قبل االستقحال يف املناطق الكبرية بالدرجة األوىل، حبيث كانت 
البنوك الفرنسية ووكاالهتا تنشط يف املدن الكبرية الكثيفة بالسكان باصإضافة إىل فروع العديد من 

 التالية: وكان يضم املؤسسات املصرفية بية،الشعالبنوك 

                                                 
، امللتقى الدويل اول السياسات  النقديةالسياسة دراسة لتقييم انعكاس اإلصالحات االقتصادية على كنوش عاشور ، ،بلعزوز بن علي  - 1

 08، ص 2010 ،فا  االقتصادية يف اجلزائر ،الواقع و األ
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كما كان البنك ملتزم ،و كان بنك اجلزائر يقوم بنشاط يتمثل يف بنك اصإصداربنك الجزائر :  -1
بتغطية ذهبية ال تقل عن الثلث للنقود الورقية اليت يصدرها و ثيضا الودائع عند الطلب و هذا ما يفيد 

 اريته يف اصإصدار.
مصرفا ، و جمموع فروع هذه  13بلغت البنوك التجارية قبل االستقحال اوايل رية : البنوك التجا -2

يف  83يف وهران ،  154فرعا يف منطقة اجلزائر ، 149فرعا ، منها  409البنوك التجارية بلغت 
فرعا ، متثل وكاالت  92فرعا يف الصحراء وكان التمركز الكبري يف اجلزائر بلغ  23منطقة قسنطينة ، و

إضافة إىل  ،نوك الفرنسية مثل الشركة العامة ، البنك الوطين للتجارة و الصناعة ، شركة مرسيلياللب
 بنوك ثخرى ضعيفة النشاط .

ص هذه البنوك يف التجارة الصغرية ، وقد شهدت نفس التطور الذي تخت البنوك الشعبية : -3
و الصندو  املركزي و بنوك  وهي تتكون من اجمللس اجلزائري للبنوك الشعبية،عاشته يف فرنسا 

فرعا سنة  22فبلغ عدد فروع البنوك الشعبية  1921كما ثقيمت هذه البنوك سنة ،  1جهوية
1961. 

و خيتص بتعبئة املوارد  1959تأسس هذا الصندو  سنة  صندوق التجهيز و تنمية الجزائر : -4
ي نشاط هذا الصندو  بعد هنلتمويل برامج التنمية ، و ث وخصوصا العمومية لتخصيصها،املالية 

 االستقحال.
 : يوجد نوعني من التمويل يف القطاع الفحااي : روض القطاع الفالحيق -5
 قصرية األجل . فحاايةايث مينح قروض ،صندو  القرض الفحااي التعاوين  -ث
 .نح القروض قصرية و متوسطة األجلميز بالطابع التعاوين، ومتتالشركات الفحااية لحادخار و ت-ب
  .ها البنك الصناعي اجلزائري ، الذي كان يضم ثحاث فروع له يف اجلزائرشهر ا بنوك األعمال : -6

                                                 
 9ص ،كتوش عاشور ، مرجع سبق ذكره   ،بلعزوز بن علي  1
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و تشمل صندو  التجهيز ، وتأسس لتمويل املنشآت ، 1959تأسست سنة  نوك التنمية :ب -7
 الصناعية.

برتول يف ال عنالتمويل و التنقيب يف تساهم بشكل فعال  المنشآت العامة و بنيتها العامة : -8
القرض الوطين شهرها ث، وبلغت جمموعها مخسة مصارف  1962الصحراء ، ومث توقيف متويلها سنة 

 .1و البنك الفرنسي للتجارة اخلارجية ، الذي كان دوره يتمثل يف تقدمي القروض طويلة األجل
 اإلصالحاتالجزائري في ظل المطلب الثاني : النظام المصرفي 

من اقتصاد خمطط مركزي إىل  اليت عرفها االقتصاد اجلزائري و التنظيمية  التحوالت اهليكلية تثثر 
 متثلت يف اآليت: اصإصحااات  يف املنظومة البنكية فشهدت مجلة من ،اقتصاد ثكثر مرونة و استقحالية

 للجهاز المصرفي  1981: اإلصالح المالي لسنة  الفرع األول 
عوبات اليت عرفها القطاع االقتصادي بشكل عام و مع بداية الثمانينات و نظرا للمشاكل و للص

وطبيعة  فشله يف حتقيق األهداف املسطرة، كان من الضروري إعادة النظر يف التنظيم االقتصادي
شكل االستثمارات، كما كان هناك تناقض بني مبادئ النهج االقتصادي القائم على ثساس اشرتاكي 

ليربايل، و من هنا يتضح لنا فعالية البنوك يف هذه الفرتة و ثسس البنوك األجنبية القائمة على ثساس 
مما دفع السلطات إىل اختاذ مجلة من اصإجراءات اصإستعجالية للتخلص من األزمة املالية و إجياد طر  

نظرة  1981جديدة لتمويل و دفع عجلة التنمية االقتصادية ، كما محل اصإصحاح املايل لسنة 
رات واالعتماد على قروض بنكية متوسطة األجل وقروض طويلة ويل االستثمامتجديدة لطر  

 .2األجل

                                                 
 10ص  ،مرجع سبق ذكره،كتوش  عاشور   ،بلعزوز بن علي - 1
 . 75، ص  2009عمان ، ،، دار املستقبل للنشر و التوزيع األسواق المالية و الدولية ،ثنس البكري ، وليد صايف  -  2
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هو ضرورة لتوطني املؤسسات على عملياهتا املالية مع  1981إال ثن ما جاء به اصإصحاح املايل لسنة 
،  وذلك من ثجل مراقبة التدفقات املالية ، و الذي يسمح بتنظيم حمكم للجهاز املصريف،بنك وااد 

هنا بدور البنك املركزي الذي تقلص وثصبح ينحصر فقط على عمليات السو   كما يتعلق األمر
على و من ثجل التنظيم املصريف ، اعتمد  ة،النقدية و متويل برامج التنمية املسطرة من قبل الدول

 إستثماريتني تتمثل يف: 1هيئتني
املؤرخ يف  47-71 ظهر جملس القرض مبقتضى األمر رقمالقرض:  لسمج  -1

 :النقاط التاليةوضع حتت وصاية وزارة املالية ، وكان ينحصر دوره يف و ، 30/06/1971
 تقدمي التوصيات و املحااظات املتعلقة بالنقود و القرض . -
 يقوم بإجراء الدراسات املتعلقة بالنقود و القرض . -
 يبحث يف املسائل املتعلقة بطبيعة و اجم كلفة القرض . -
ارد البحاد، و يقدم اقرتااات و مجيع تدابري يبحث يف الوسائل الكفيلة صإمناء مو  -

 الكفيلة صإمناء ثدوات الوفاء غري األورا  املصرفية و النقود.
 فيض اجم مبالغ النقود املوجودة يف صناديق األعوان االقتصاديني .خت -
 تقدمي تقارير دورية لوزير املالية عن وضع النقود و القرض . -

 
ت وصاية سلطة وزير املالية و تقوم بالوظائف ضع حتو ت اللجنة التقنية للمؤسسات :  -2

  :التالية
 تسهيل النشاط الذي متارسه املؤسسات املالية. -
 تعجيل تنفيذ خمططات التنمية واصإنتاج . -

                                                 
   .املتعلق بإنشاء جملس القرض 30/06/1971ؤرخ يف تاري  امل 47-71ثنظر األمر رقم  -  1
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 حتقيق املراقبة على عمليات املؤسسات وماليتها . -
 توجيه املوارد املتواجدة تبعا لتوازن نظام املؤسسات التابعة هلا . -
 .2سائل الحازمة لتسيري املؤسسات املاليةالبحث عن الو  -

                                   1986: اإلصالح البنكي لعام الفرع الثاني  
، مت   بنظام البنوك و القرض 1املتعلق 1986ثوت  19الصادر يف   12-86مبوجب قانون رقم  

 اجتاههذا القانون يسري يف  إدخال إصحاح جذري و عميق على املنظومة املصرفية ، و قد كان روح
إرساء املبادئ العامة و القواعد الكحاسيكية للنشاط البنكي ، و ثهم ما جاء به القانون متحور يف 

 2النقاط التالية :
دوره كبنك للبنوك ، و ثصبح يقوم باملهام التقليدية للبنوك املركزية، و لالبنك املركزي  ةاستعاد  -1

 دو كثرية و متنوعة.اىت و لو كانت هذه الوظائف تب
وضع نظام بنكي على مستويني خمتلفني ، وبذلك مت الفصل بني البنك املركزي ، كملجأ   -2

 و بني نشاطات البنوك التجارية . ،ثخري لإلقراض
 اجم اصإعتمادات اخلارجية اليت ميكن رصدها .  -3
 استدانة الدولة و كيفيات متويلها .  -4
 .القتصاد الوطينمستوى تدخل البنك املركزي يف متويل ا  -5
 تقليص دور اخلزينة يف متويل و إلغاء نظام مركزية املوارد . -6
 إنشاء هيئات رقابية على النظام املصريف و هيئات استشارية ثخرى . -7

                                                 
 1986ثوت -19املؤرخ يف  12-86ثنظر رقم  - 1
 .179،ص 2003، الطبعة الثانية ، ديوان املطبوعات اجلزائر ، اجلزائر ،  البنوكتقنيات طاهر لطرش ، - 2
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م ختصيص املوارد املالية و ربطها باملخطط يز تنظيم و تطوير السو  النقدية و املالية كميكان -8
 الوطين للقرض *.  

خلية املطلوب مجعها و طبيعتها و القروض اليت متنحها كل مؤسسة قرض اجم املوارد الدا  -9
إىل  1989مث إرتفغت سنة  1986مليار دينار جزائري يف  176,9و اليت كانت ،

 .1مليار دينار جزائري 209,3
املتعلق بنظام البنوك  1986ثوت  19بتاري   12-86و تبلور هذا اصإصحاح اجلديد بصدور قانون 

صدر هذا القانون لتحديد و جتديد كيفية سري اجلهاز املصريف و هذا من خحال  ايث،و القروض
  :املخطط الوطين للقرض كما ثن املخطط الوطين للقرض مر بثحاث مراال هي

مجع املعلومات على ثساس املعطيات املوجودة لدى املؤسسات االقتصادية، و عليه تقوم  -
 يت تقدم للبنك لدراستها ، مث تقدميها للوزارة املعنية .مؤسسات القرض بتقدير املوارد و النفقات ال

إعداد املخطط الوطين للقرض وفقا للمعلومات املتحصل عليها من طرف اجمللس الوطين  -
 للقرض .

تنفيذ املخطط الوطين للقرض مع مراقبة اجمللس الوطين للقرض لكيفية حتقيقه و األدوات  -
 اء هبا القانون و اخلاصة بإصحاح اجلهاز املصريف ما يلي :املستعملة فيه، و من بني األهداف اليت ج

   مثل ،، و هذا بوضع ثجهزة استشارية و رقابية  1980تطبيق القانون املصريف املكمل لسنة
 اجمللس الوطين للقرض**، و جلنة مراقبة البنوك املتعلقة جبهاز املخطط الوطين للقرض .

 من قبل األجهزة املصرفية. التفرقة بني البنك املركزي و نشاط القرض 

                                                 
 196ص ،طاهر لطرش ، مرجع سبق ذكره  - 1

 .ارة عن لواة قيادية يتم إعداده من ثجل حتديد املستويات املالية الكلية فهو جزء من اخلطة الوطنية للتنمية* املخطط الوطين للقرض: هو عب
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  و ذلك بعحاقة مع ،تنظيم و تطوير األسوا  املالية والنقدية باعتبارها ثجهزة هامة لتوزيع املوارد
 املخطط الوطين للقرض .

 . مراقبة عمليات الصرف و العحاقات مع اخلارج 
 : 1986مهام البنك المركزي في إطار قانون  -1

 د مهام البنك املركزي كاآليت :لقد ثدى صدور هذا القانون إىل حتدي
مما يؤثر على استقرار العملة  ،املشاركة يف إعداد و تطبيق قوانني الصرف و التجارة اخلارجية -

 الصعبة ، و مجع و تسيري ااتياطات الصرف املركزي .
 ممارسة اق اصإصدار ومراقبة  توزيع القروض على االقتصاد الوطين مبساعدة اخلزينة العمومية . -
عدل إعادة اخلصم  ثدوات السياسة النقدية بواسطة حتديد سقف إعادة اخلصم و متسيري -

 .للبنوك التجارية
 اد الذهب و العمحات األجنبية .دالقيام لواده بكل العمليات اخلارجية اخلاصة بإسرت  -
 منح تسبيقات للخزينة.  -
 1تسيري املديونية اخلارجية. -
 : 12-86مهام البنوك التجارية في إطار قانون  -2
و ذلك لتمويل استغحاهلا ،تنويع القروض املقدمة للمؤسسة العمومية ) طويلة و قصرية األجل( -

 ا.و استثمارها و صادراهت
ملشاركة يف متويل االقتصاد الوطين باملسامهة يف شركات مالية حملية و ثجنبية اسب ثهداف ا -

 املخطط الوطين للتنمية .
                                                 

عضوا ، ثما دوره يكمن يف  22اف  البنك املركزي اجلزائري ، و يضم حموزارة املالية ، و يرثسه عادة اجمللس الوطين للقرض : يعمل حتت وصاية  -** 
 ء املحااظات و التوصيات و إجراء الدراسات املرتبطة مبسائل النقد و القرض .تقدمي اآلراء و إعطا

 196مرجع سابق ، ص  ،طاهر لطرشال – 1
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 ر عدم اسرتداد القرض الذي كان سائدا .اختاذ اصإجراءات الحازمة للتقليل من خط -
 للمؤسسة قبل احلصول على القروض مع متابعة القروض املمنواة .  حتليل الوضعية املالية -
مجع املوارد من الغري عرب الرتاب الوطين ثو من مصادر خارجية مهما كان شكلها ثو مدهتا و  -

 1بالتايل إعطاء فرصة ملؤسسات القرض لتنويع ثشكال القرض .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : مخطط النظام المصرفي الجزائري.(01)الشكل رقم                           

                                                 
 .196ص ، سبق ذكرهمرجع  الطاهر األطرش، - 1
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، ديوان املطبوعات اجلامعية ، اجلزائر ،  محاضرات في اقتصاد البنوك ،قزويينالر كشا  المصدر :
 . 76 ص، 2000

 سلبيات هذه المرحلة :  -3
 1حمدودية صحاايات البتك املركزي. -
 عمومية على جممل عمليات التمويل يف األساس من مهام البنوك التجارية .سيطرة اخلزينة ال -
إىل درجة حتديد ثسعار الفائدة املوكلة يف األساس  و اليت وصلت،مشولية صحاايات وزير املالية   -

 .إىل البنك املركزي 

                                                 
فرع  ،، رسالة دكتوراه يةالتحرير المصرفي ومتطلبات تطوير الخدمات المصرفية وزيادة القدرة التنافسية للبنوك الجزائر بريش عبد القادر ،  - 1

 .88ص ، 20006-2005 السنة اجلامعية،جامعة اجلزائر ، ،نقود ومالية 
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ذ سياسات طبيعة ملكية البنوك التجارية و اليت كانت ملكا للدولة ايث كانت جمرد ثداة لتنفي -
 احلكومة.

نسبة  عندايث استقر هذا املعدل ، ضعف معدالت الفائدة اليت مل تكن تشجع عملية االدخار -
 % .5ايث وصل إىل نسبة ، 1986إىل غاية  1972% من سنة 2,75

اقتصرت مهمة البنوك التجارية على مجع املوارد و ختصيصها و توجيهها وفق ما ينص عليه املخطط  -
ض و املتضمن ضمن اخلطة الوطنية للتنمية ، كان النشاط البنكي يف هذه املرالة مقيدا الوطين للقر 

 ضمن املخطط الوطين للتنمية و املخطط الوطين للقرض .
  1987إصالحات  الفرع الثالث:

ثدت ضرورة مراقبة النمو النقدي و توافقه مع تطور التوازنات االقتصادية األخرى إىل إقامة خمطط وطين 
و جتديد آلية ،بتسطري ثهداف النمو النقدي  1987ض، يسمح للبنك املركزي ابتداء من عام للقر 

ترتكز ثساسا على اصص إعادة اخلصم لتحقيق هذه األهداف ، وعلى هذا األساس ثصبح اجم 
 القرض املصريف الكلي يتحدد لتغطية ااتياجات املؤسسة اصإنتاجية العمومية يف ظل القيود االقتصادية 

  1988: إصالحات  رع الرابعالف
و املتضمن القانون التوجيهي للمؤسسة العمومية  1988جانفي  12الصادر يف  01-88إن قانون 

 . 12-86قانون معدل و متمم لقانون  يعترباالقتصادية ، 
هو إعطاء االستقحالية للبنوك يف إطار التنظيم اجلديد لحاقتصاد و  1988مضمون قانون  ان

ا شرعت اجلزائر يف تطبيق برنامج إصحااي واسع مّس جل القطاعات االقتصادية و املؤسسات ، كم
و اليت كان يف عاتقها ثهم النشاطات االقتصادية و  لقد مست املؤسسات العمومية بالدرجة األوىل

تدعيما للقانون السابق و هنا و جاء القانون ، 06-88و  01-88ذلك عرب صدور قانون 
صإصحااات اجلديدة املتمثلة يف استقحالية املؤسسات، وقد ثكد هذان ليتماشى مع متطلبات ا
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هلا القدرة على إبرام العقود بكل استقحالية طبقا ، ايث القانونان على الطابع التجاري للبنوك 
أخذ البنك قانونا شكل شركة املسامهة ، ترجع ملكيتها يو  ،لقوانني التجارة و األاكام املعمول هبا

 تلخيص العناصر اليت جاء هبا اصإصحاح فيما يلي : و ميكن،للدولة 
مبوجب هذا القانون يعترب البنك شخصية معنوية جتارية ختضع ملبدث االستقحالية املالية و  -

مبدث حتقيق الرحبية و على التوازن احملاسيب ، ثي ثن البنوك ختضع لقواعد التجارة و نشاطها ، ويقوم 
 املردودية .

ة غري البنكية ثن تقوم بعمليات التوظيف املايل )كاحلصول على ميكن للمؤسسات املالي -
السندات ، األسهم( ، كما ميكنها ثن تلجأ للجمهور من ثجل اصإقراض على املدى الطويل و ميكنها 

 طلب القروض اخلارجية .
 1ثما على املستوى الكلي فإنه مت دعم دور البنك املركزي يف تسيري السياسة النقدية . -
  :قد ثادثت تغيريات هامة يف اجلهاز املصريف حبيث 1988ميكن القول ثن إصحااات عام  و عليه  
 للبنك املركزي مهمة تسيري ثدوات السياسة النقدية . ي  ثعط -
 مسح للبنوك باحلصول على قروض متوسطة و طويلة األجل يف األسوا  الداخلية و اخلارجية . -
 التخلي على مبدث التوطني البنكي . -
 ؤسسات مالية جديدة كاملؤسسات االستثمارية.إنشاء م -
 و تعويضه مبيزانية العملة الصعبة . ،إلغاء النظام بالرخصة العامة لحاسترياد -
كما ،ميكن ملؤسسات القرض ثن تلجأ إىل اجلمهور من ثجل االقرتاض على املدى الطويل -

 2ميكنها ثن تلجأ إىل طلب ديون خارجية.

                                                 
  195طاهر لطرش ، مرجع سبق ذكره ، ص  -1
 . 08ص  ،مرجع سبق ذكرهعاشور ، ش بلعزوز بن علي، كتو  -2
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  1989: إصالحات  الفرع الخامس
عملية تعديل ثسعار الفائدة اليت  1989إىل جانب من هذه التعديحات ، ثجريت يف شهر ماي 

يطبقها البنك املركزي ، كما ثدخلت بعض املرونة يف هيكل ثسعار الفائدة الدائنة و املدينة من قبل 
السو  النقدية ، و هكذا شكلت هذه املراال نقطة  1989البنوك التجارية و ثنشأت يف جوان 

نطحا  لربوز قواعد جديدة  يف التسيري االقتصادي على مبدث فصل دور الوادات االقتصادية عن ا
دور الدولة يف متويل تراكم رثمسال ، مكرسة بذلك لحانتقال إىل نظام تسيري ثكثر ليربالية ، ومع ذلك 

املتعلق  و 1990ثفريل  14املؤرخ يف  10-09فإن بداية االنقطاع مل حتدث إال مع إصدار قانون 
بداية اصإصحااات االقتصادية بصدور ثحاثة نصوص  1986و ميكن اعتبار سنة  ،بالنقد و القرض

 وهي :،ثساسية خحال هذه املرالة اليت مهدت للدخول إىل اقتصاد السو  
 املتعلق بنظام القروض و البنوك . 19/08/1986املؤرخ يف  12-86قانون  -
 ملتعلق باستقحالية املؤسسات .ا 12/01/1988املؤرخ يف  16-88قانون  -
 املتعلق بالنقد و القرض . 14/04/1990املؤرخ يف  10-90قانون  -

و اهلدف من هذه القوانني هو إعادة النظر يف النظام املصريف اجلزائري بشكل يساعد البنوك و يعيد 
وارد االدخارية وظيفتها األوىل وهي الوساطة املالية يف االقتصاد الوطين ، و تعمل كذلك على مجع امل

 و تقدمي القروض ، و كل هذا حتت إشراف رقابة البنك املركزي الذي اسرتجع استقحاليته.
 

 ما يلي :فيو ميكن ثن نلخص وضعية اجلهاز املصريف خحال الثمانينات 
  اصإصدار املفرط للعملة الوطنية من طرف البنك املركزي يف إطار متويل اخلزينة و املؤسسات

 واسطة البنوك التجارية .االقتصادية ب
  إثقال العبء املايل للبنوك. 
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 . التسيري البريوقراطي و املركزي اصإداري لإلنتاج االقتصادي و االدخار 
و بذلك فهي تؤثر على ،ت منذ االستقحال ارتاكمالوكل هذا ثّدى إىل إفراز جمموعة من السلبيات و 
و ثخل جبميع مسؤولياته ، لذا تطلبت  ، االثمت ىفعالية اجلهاز املصريف الذي مل يؤد وظيفته عل
ايث مت إصدار قانون النقد و القرض الذي جاء ،إصحااات عميقة و جذرية على هذا النظام 

 . جديدة بتعديحات
 خصائص النظام المصرفي المطلب الثالث:  
 كن تلخيص خصائص النظام املصريف اجلزائري يف النقاط التالية :مي
 لة ملكية عامة .ثنه جهاز مملوك للدو  -
  .يهتم بتنفيذ ما متليه الدولة عليه وفقا لسياستها التنموية -
  .إنه جهاز قائم على تركز عدد حمدود من البنوك تتوىل العمليات املصرفية -
ويقصد االئتمان القصري و املتوسط ، االئتمان الطويل للتجارة اخلارجية ، قائم على التخصص -
. 
 عديدة تغطي كامل الرتاب الوطين .جهاز واسع االنتشار له فروع  -
  .جهاز متقدم بالقياس مع ثمثاله يف البلدان النامية و اديثة االستقحال -
تعاظم دور اخلزينة وهيمنتها على النظام املصريف ، فهي تعترب السبب األول يف دفع البنك  -

 شقرض وبذلك مهاملركزي إىل إصدار النقود بشكل ال يربره الوضع النقدي ، كما تتكفل بتوزيع ال
 دور النظام املصريف و ثصبح يتميز بالسلبية املفرطة على مستوى االدخار وتوزيع  القرض .

توزيع القرض من طرف البنك ال يضمنه سوى اسن نية الدولة، وهذا ما ولد بعض الرتاخي  -
مية ذلك تراكم ديون البنك على املؤسسات العمو  عن يف متابعة و مراقبة عملية القرض ، و نتج

 لذلك ثثر على التوازن املايل الداخلي هلذه البنوك و هو التوازن املايل الداخلي للبحاد .
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خضوع االستفادة من القرض إىل عملية التوظيف املسبق الوايد ، فالبنوك ال ميكنها منح  -
الية و إمنا ميكنها منح القروض فقط للمؤسسات اليت وطنت عملياهتا امل ،وفق الفرصة املتااة القروض

يف هذه البنوك ، اىت ولو كانت هذه املؤسسات ال تستجيب للمعايري و املقاييس املعمول هبا يف 
 1األنظمة املصرفية .

 .النظام املصريف هو ذو مستوى وااد  -
 : التحديات التي تواجه القطاع المصرفي الجزائري رابعالمطلب ال

 على المستوى االقتصادي:  -1
تبقى نتائج اجلهاز اخلاص بالبنوك واملؤسسات ضعيفة، اىت و إن كانت تشري إىل حتسني واضح يف 

 اسابات استغحال املؤسسات االقتصادية العمومية.
 على المستوى الصناعي:    -2
 ين االستثمارات و إنعاش اجلهاز اصإنتاجي من صعوبة إجياد التمويل.اتع

 على المستوى المالي:    -3
 توفر الشروط املواتية ؤسسات االقتصادية العمومية قدرات التمويل الذايت الكافية ، وململ تسرتجع امل

 وقدرهتا على االستقطاب يف جمال الشراكة . ،بورصة لل لتأهيلها
 على المستوى االجتماعي:   -4

ينة العمومية قل متويلها من طرف اخلز ثوقد ث ،تسريح عدد كبري من العمالثدت إعادة اهليكلة إىل 
 .العجز يف امليزانية
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 على مستوى التسيير:  -5
ال يزال القطاع العمومي االقتصادي يعاين من غياب ثقافة اقيقية يف جمال الرتشيد االقتصادي و  

إضافة لذلك ال تسمح الشروط القانونية و اجلزائية املرتبطة مبنصب املسري بتجنيد ثفضل و املايل، 
 .1الكفاءات
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 آليات مواجهة األزمات المصرفية في بنك التنمية المحلية: انيالثلمبحث ا
و ثغلبية هذه املخاطر تكون ناجتة عن ،يواجه البنك عدة خماطر تعرقل السري احلسن ألنشطته قد 

 احمليط الداخلي و اخلارجي للبنك: 
 التنمية المحلية  بنك تعريف ووظائفالمطلب األول : 

 ية  المحلية الفرع األول : تعريف بنك التنم
 تأسسو قد  ،وانبثق من القرض الشعيب اجلزائريية هو اادث البنوك يف اجلزائر ، بنك التنمية احملل

ئري محايني دينار جزا 7قدره  برثمسال 30/04/1983املؤرخ يف :  85/185مبوجب مرسوم رقم 
 .تيبازةبوالية مقره الرئيسي سطوايل 

يقوم  ،ايثو يعترب بنك الودائع، املألوفةو يتوىل العمليات هو بنك للدولة خاضع للقانون التجاري و 
يقوم  بتقدمي كماعمليات احلسابات اجلارية ، توفري ، قروض ، صفقات و خدمات متفرقة ،  بكل 

جل لكل القطاعات االقتصادية باستثناء القطاع ، قصرية و طويلة األ األصلالقروض متوسطة 
 .(BADR) التنمية الريفيةو لقطاع و هو بنك الفحااة الفحااي ، حبيث يوجد بنك خاص هبذا ا

 15وكالة موزعة على  148ذ حيتوي على إيعترب من اكرب الشبكات البنكية على الصعيد الوطين و 
 شخص . 4100مديرية جهوية و يشغل ثكثر من 

م بالعمليات امما ميكنه من القي،دج  15 800 000 000  :لبنكلاالجتماعي  رثمساليبلغ و 
  .1ثعحاهذكورة امل
 

                                                 

بنك التنمية احمللية -1  ، املوقع االلكرتوين:  
www.bdl.dz 

 20/03/2016تاري  االطحاع: 

http://www.bdl.dz/
http://www.bdl.dz/
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 الفرع الثاني: وظائف بنك التنمية المحلية 
 لخص يف النقاط التالية :تت 
  .املألوفةم بالعمليات ياالق -
 طرف اجلماعات احمللية . مناملخطط  اصإنتاجيمتويل االستثمار  -
  .متويل عمليات الرهن -
 .ويل عمليات االسترياد و التصديرمت -
 متويل القروض العقارية. -
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 الهيكل التنظيمي لبنك التنمية المحلية  (:2)الشكل رقم
 ـامر عي رئيـس مد

PDG 

 مستشار                        العامة ملحقة باملديرية                فتشية العامة                امل  املراقبة                        
 سكريتاريا                 القانونية واملنازعاتة الشؤون ديريم    رئيس مدير عام مشروع تابع

 قسم تسيري الوسائل     والتنشيط التجاريقسم االستغحال      و األنظمة االعحاميةقسم التنظيم                  قسم التعهدات
                          اخلارجيةو العحاقات 

                    
                                      ية الوسائل والعتادمدير                  االستغحاليرية شبكة مد         مدير اصإعحام اآليل            ويل                مدير مت

  القروض و السكن 
      

 البشرية مديرية املوارد           س االموالورؤو مديرية األسوا      مديرية التنظيم             مديرية القروض            
      و املراقبة و التسيري           املوجهة و الصناعة       

 و اخلدمات 
 مديرية التكوين                 التعهدات وتسديد الديون مديرية احملاسبة          مديرية مراقبة               

 العامة                                                      
 الديون                                                           مديرية العحاقات    

 والتجارة اخلارجية
                            

                         وتسيري االرشيف الرتاثية مع االستغحال      مديرية محامديرية تطور              مديرية جم                               
 اصإعحام اآليل و النقد                                                                           

 وكاالت                                                                   
 يةاملفتشية اجلهو                      

 مصلحة بنك التنمية احمللية. :المصدر
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  المخاطر التي تواجه  بنك التنمية المحلية:  ثانيالالمطلب 
 العديد من املخاطر من ثمهها ما يلي :  إىليتعرض بنك التنمية احمللية 

 ثن السو  بشكل سليب ثي  ثسعار: هي اخلسائر الناجتة عن حتركات  مخاطر السوق -1
اىل  البنك إىلو تقسم خماطر السو  بالنسبة ،غري صاحل البنك يف يتجه  األسعارحترك 
 :  كما يلي  من املخاطر ثنواع عدة 

 .تقلبات ثسعار الفائدة  -
 .الصرف تقلبات ثسعار -
 املالية. األورا  اسعارتقلبات  -
  .خماطر السيولة ضمن خماطر السو  إضافةو ميكن  -

بسبب  ،عند استحقاقاته هاصإيفاء بالتزاماتهي ااتمال عدم قدرة البنك على وخماطر السو  ثيضا  
عدم قدرته على توفري التمويل الحازم ، و كذلك عدم قدرة البنك على متويل الزيادة جانب املوجودات 

 ذات تكلفة عالية .  ثموال إىلوجودات و اللجوء املتسيري  إىلاالضطرار  دون
فشل العمليات  ثوءة : هي خماطر اخلسائر اليت تنشا من عدم كفا مخاطر التشغيل -2

 الداخلية 
 و تتضمن املخاطر القانونية . ألاداثلتنشا نتيجة  ثو ،و النظم األفرادو 

وفاء البرغبته  ثو: هي اخلسائر احملتملة الناجتة عن عدم قدرة العميل  نتمائمخاطر اال  -3
هلا البنوك  املخاطر اليت يتعرض ثهمبالتزاماته يف املواعيد احملددة ،وتعترب هذه املخاطر من 

. 
 
 



ة طرق ادارة األزمات المصرفية في بنك التنمية المحلي                            الثاني الفصل   

49 

 
 لدى بنك التنمية المحلية  واألزمات المخاطر إدارة: سياسة و كيفية لثالمطلب الثا

 المخاطر لدى بنك التنمية المحلية  إدارة: سياسة  األولالفرع 
حبيث ال يتعرض البنك نفسه ملخاطر عالية اليت تؤدي بدورها مع ،البد من حتديد  مستوى املخاطر 

حتفظا و ثباتا من  ثكثرحياف  على مستوى  ثنبل جيب ،اادة و عنيفة  ثزمات إىلمرور الوقت 
بناء على توصية جلنة  اصإدارةخحال الصحاايات و املهام و احلدود و السقوف اليت يوافق عليها جملس 

رير دورية عن مستويات التعرض  احلالية اتق إعداداملخاطر ، و جيب على هذه اللجنة يف البنك  إدارة
و ، االختحاف  ثسبابضبطها ومدى احنراف هذه القيم املرجعية املوجودة و  ثساليباطر و للمخ

 املخاطر و جلنة إدارة األصول و اخلصوم و مديرية إدارة املخاطر . إدارةمت تشغيل جلنة على اثر ذلك 
على  لإلشرافالبنك  إدارةقة عن جملس بثهي اللجنة الفرعية املن:لجنة إدارة المخاطر   -1

اثنان  ،اصإدارةجملس  ثعضاءاملخاطر يف البنك، و تضم هذه اللجنة ثحاث  إدارةائف وظ
 منهم غري تنفيذيني .

اليت تشمل تعرض  إسرتاتيجيتهاو ،املتكاملة للمخاطر  إلدارةلسياسة ،املخاطر  إدارةتقرير جلنة ويعترب 
 هم مسؤوليات اللجنة : ثالبنك ملختلف املخاطر و من 

املتعلقة بتحديد كل فئات املخاطر الرئيسية و  اصإرشاديةالسياسات و املبادئ  رارإقاملراجعة و  -
بالتزام حبدود املخاطر  التأكيدمدير املخاطر للبنك ، و  قياسها و مراقبتها و ضبطها املقرتاة من قبل

 احلالية و اجلديدة . لألنشطة
 كافية . دارة املخاطرصإضمان ثن تكون املوارد املخصصة  -
 راقبة ادود املخاطر و قبوهلا .م -
 ضمان قوة النماذج املالية و فعالية كل األنظمة املستخدمة . -
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: هي جلنة مشكلة على مستوى اصإدارة العليا تتوىل مسؤولية  لجنة األصول و الخصوم -2
السيولة على البنك و  خماطرخماطر السو  و  ريثتأو ،  إدارهتماو اخلصوم و  األصولعلى  اصإشراف
 :من  تتألف

 نائب املدير العام  -
 املدير املايل  -
 مدير مديرية التسليف  -
 املخاطر  إدارةمدير  -
 مدير الفرع  -

 مايلي:مسؤولية اللجنة وتتمثل 
 يف تسعري مجيع منتجاهتا . تو الب ه،خصومو مراقبة هيكلة و تركيبة اصول البنك   -
  .ل املستقبليةالعم إسرتاتيجية إقراروضع رؤية البنك لسعر الفائدة و  -
 ووضع املخاطر يف البنك ،و اخلصوم من اجل تقييم بنية امليزانية العامة لألصولالتحليل التفصيلي  -
 .لدى البنك املركزي األرصدةمراجعة نسبة السيولة و  -
 مراجعة الودائع املربوطة لدى البنوك اخلارجية و مراجعة تصنيف هذه البنوك. -
  :المخاطر إدارةمديرية  -3
وتقوم املديرية بتزويد ،البنك  إدارةجملس  إىلاملخاطر مستقلة و تتبع  إدارةتكون مديرية  ثنجيب  -

املخاطر بتقارير دورية متكنه من االطحاع على اجم املخاطر  إدارةعن طريق جلنة  اصإدارةجملس 
 املثال . هذه التقارير على سبيل ثهممن  إدارهتااحلقيقية اليت يتعرض هلا البنك و كيفية 

 الرتكزات يف احملفظة " نصف سنوي "  يبنية عن حمفظة القروض اسب القطاعات تقرير يبني دراس -
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الشهر "  ثيامخحال  األجنبيةتقرير يبني نسبة السيولة اليومية لكافة العمحات الوطنية و العمحات  -
 .شهري " 

املسموح به للتسهيحات و  األقصى تقرير يبني تركزات املخاطر املصرفية و التجاوزات على احلد -
 .التمويحات يف االة وجودها " شهري " 

 تقارير طارئة مرتبطة حبدث معني . -
و السو  و التشغيل و السيولة ،  نتمائخماطر اال عن مسئولة ثقسامااملخاطر  إدارةتتضمن مديرية  -

من مدى  التأكيدو ، األنشطةو  الاألعمويقع على عاتق هذه املديرية مسؤولية املتابعة اليومية  جململ 
املخاطر و ضبط جتاوزات متابعتها  صإدارةالتقيد بالسو  و املستويات احملددة يف السياسة العامة 

 .العليا  اصإدارةبشكل فوري مع 
  المخاطر لبنك التنمية المحلية إدارةالفرع الثاني : كيفية 

حتديد اهلدف ، حتديد اخلطر ، تقييم اخلطر ، املخاطر من خحال اخلطوات التالية :  إدارةيتم وضع 
 .الوسيلة املناسبة ملواجهة اخلطر حتديد البدائل و اختيار

 ثناملخاطر يف تقرير ما يود البنك  إدارةلعملية  األوىل: تتمثل اخلطوة  تحديد الهدف -1
منفعة من  ثقصىاملخاطر اخلاصة بدقة ، و ذلك للحصول على  إدارةحيققه برنامج  

املخاطر اخلاصة و لذلك يلزم وضع خطة دقيقة ، و هناك العديد  بإدارةت املتعلقة النفقا
،  على بقاء البنكاحلفاظ  ثساسااملخاطر ، و تشمل  إدارةاحملتملة لوظيفة  األهدافمن 
يتم جتاهل  األوقاتليل التكاليف املرتبطة باملخاطر عدم التسديد ، و يف العديد من قو ت

 املخاطر مفككة و غري مستقلة . إدارةتكون جمهودات هذه اخلطوة ، ولذلك 
فعل جيب التعرف على  بأي: من الواضح انه قبل القيام  التعرف على المخاطر  -2

ن يكون مدير املخاطر على دراية ووعي هبا ، ثاليت تواجه البنك ، ايث جيب  خطارألا
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الن اختحاف تصميمات بشان املخاطر اليت يتعرض هلا البنك ،  إجيادو من الصعب 
نشوء خماطر خمتلفة ، ايث يكون بعضها واضحا يف احلني  إىليؤدي  األوضاعالعمليات و 

 ن يتم جتاهله .ثميكن  خراآلالبعض  إن
وحتليل ،ت الداخلية للبنك حاالسج :ثمههااملخاطر و من  للتعرف على األدواتتوجد العديد من 

الدمج ، و ذلك بتطبيق  هو للتعرف على املخاطرمنهج مطبق  ثفضلالقوائم املالية ........اخل ، و 
 .نظام املعلومات الفعال يف البنك  ثمهيةالتعرف على املخاطر و هنا تربز  ثدواتخمتلف 
يقوم  ثنيتم التعرف على املخاطر جيب على مدير املخاطر  ثن: بعد  تقييم المخاطر  -3

و ااتمال ادوث تلك تقييمها و يتضمن ذلك قياس اجم اخلسائر املصرفية احملتملة ب
 إىلالعمل و عادة ما تصنف املخاطر  ياتو ثول رتيبذلك ت على مث يتم بناء  ،اخلسارة 

 ثحاث جمموعات : 
 . اصإفحاس إىلاليت قد تؤدي  األخطارو تشمل  الكبيرة : األخطار -
 . اصإفحاس إىلاليت تؤدي  األخطارو تشمل  المتوسطة : األخطار -
 .املال رثسسائرها بسهولة من خاليت ميكن مواجهة  خطاراأل: و تشمل  القليلة األخطار -
: تتمثل هذه اخلطوة يف دراسة التعامل مع المخاطر أسلوبدراسة البدائل و اختيار   -4

التقنيات اليت ينبغي استخدامها للتعامل مع ظل املخاطر، و متثل هذه املرالة مشكلة من 
تااة ينبغي استخدامها يف التعامل مع  تقرير ثي التقنيات امل ثخرىبعبارة ،و اختاذ القرار 

 خاطر .املكل 
جيب على مدير و عند حماولة تقرير ماهية التقنية الواجب استخدامها للتعامل مع خماطر معينة ، 

عوان و التكاليف املرتبطة لألتقييم   إجراءاملخاطر ، مث يتم  ثولويةعتبار مدى االبعني  األخذاملخاطر 
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 إدارةاملعلومات املتااة و باالسرتشاد بسياسة  ثفضلذ القرار بناءا على بكل منهج ، مث يتم اختا
 .املخاطر يف البنك

جيب وجود و يف هذه املرالة يتم وضع البديل املقرر موضوع التنفيذ ، تنفيذ القرار :   -5
اليت تساهم يف تنفيذ  اصإجراءاتو ذلك لضمان اختاذ  ،البنك دارتإتكامل بني مجيع 

  .القرار
املخاطر ،  إدارةالضمان جناح برنامج  جدا  هذه العملية مهمة  إن يم و المراجعة :التقي  -6

 يف الربنامج لسببني :  إدراجهاوجيب  
وختتفي ، ر خماطر جديدةهايث تظ،بري مستمرغاملخاطر ال تتم يف الفراغ ، فالت إدارةعملية  إن -

 قد ال تكون مناسبة يف هذا العام ملاضي و لذلك التقنيات اليت كانت مناسبة يف العام ا،خماطر قدمية 
 ملديري املخاطر ،املخاطر إدارةتقييم و مراجعة لربنامج  إجراءسمح يإن األخطار ترتكب ثايانا، و  -

التكاليف و تتم عملية  باهظةن تصبح ثو تصحيحها قبل  األخطاءالقرارات و استكشاف  مبراجعة
 و يف بعض البنوك .ثما من قبل مدير املخاطر يف البنك إاملراجعة 

 المطلب الرابع: آثار األزمة المالية على البنوك الجزائرية
ة العاملية ، فالبنوك اجلزائرية هي بنوك ياملال األزمةعن  منأىالنظام املصريف اجلزائري يف  ثنميكن القول  

افظة امن    %10نسبة حمدودو ال تتعدى  إالال تشمل  لألفرادالقروض املقدمة  ثنالتجزئة و 
املضاربة ، من نااية ثانية عدم قابلية  ثعمالالبنوك اجلزائرية ، وهي بنوك يف اغلبها عمومية ال متارس 

 الدينار اجلزائري للتحويل .
للجزائر تدور يف قنوات االقتصاد الغري الرمسي جند انه جراء كبريا من الكتلة النقدية  ثخرىو من جهة 

املالية العاملية ، هذا و بالنسبة لبورصة اجلزائر فان  باألزمة تتأثرلن  و ال تدخل البنوك ، و بالتايل فهي
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من مث فمن هذا اجلانب ال ميكن لحازمة املالية  ،والعاملية األسوا وضعها احلايل ال يسمح هلا بدخول 
 .تؤثر على االقتصاد اجلزائري  ثنالعاملية 

زائر لنسبة معتربة من ااتياطات صرفها توظيف اجل ثند جنعند هذا املستوى بل  األمرو ال يتوقف 
 إىلو هذا بالنظر  األموالتؤثر على قيمة هذه  ثنو بعض البنوك العاملية من شاهنا  األمريكيةللخزينة 

األمريكي و اقتصاديات الذي يعيشه معدل االقتصاد تقلب قيمة الدوالر األمريكي و معدل التضخم 
م ارتباط النظام املايل اجلزائري بالنظام املايل الدويل ، و هو ما عد ثن إال ،البلدان الغربية بصورة عامة

ل سعر الصرف جعل تشريع صارم يف جما إتباعو يف ظل يظهر خحال غياب سو  ما بني البنوك ، 
تلحق  ثناليت ميكن ر املالية العاملية فاخلسائ األزمةمن التقلبات املالية الناجتة عن أهذا النظام يف م
و مع كل  األمريكيةاديق االستثمار وكذلك القطاع اخلاص الذين يتعاملون مع السو  بالبنوك و صن

 ثزمة الرهون العقارية تبقى غري مهمة . ثضراراليت حلقتها  األسوا 
بيا بفعل توفر اجلزائر على سالسلبية لحازمة املالية العاملية على البنوك اجلزائرية حمدودة ن اآلثارلقد بقيت 

كل هذا يف وقت تقدمت  ،توفر صندو  الضبط على موارد مالية معتربة  إىل إضافة ااتياطي الصرف
 إىلالصادرات املختلفة  إيراداتااتياطات الصرف الدولية من  تأيتفيه الديون اخلارجية اجلزائرية 

جانب القروض احملصلة من اخلارج و اليت تسمح مبواجهة الصدمات اخلارجية و ضمان مديين البلد ، 
 االستثمار داخل البلد على ا احلث و كذ

 .و محاية العملة احمللية و متويل عجز ميزان املدفوعات و هي تستعمل يف متويل التنمية الداخلية 
تنوع عمحات  صإسرتاتيجيةالبنك اجلزائري  إتباعاملالية بفضل  األزمةاجلزائر مواجهة  بإمكان إن 

هذا الصعيد قام بنك اجلزائر بتنويع العمحات اليت العمحات الصعبة ، و على  ثهمالتوظيف من بني 
و هو ما يسمح للجزائر مبواجهة  ،ييز ااتياطات الصرفتسفيها و احلذر من  ثمواهلاتقوم بتوظيف 
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املودعة يف  ثمواهلااملالية الدولية ، كما عملت اجلزائر مبضاعفة  األسوا التقلبات الكبرية اليت حتدث يف 
  .  لمخاطرلغري معرضة  ثصول
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 : خالصة

 من خحال دراستنا امليدانية لألخطار البنكية اليت يتعرض هلا بنك التنمية احمللية ثدركنا األمهية البالغة 
ايث عمل البنك على وضع سياسة لإلدارة املخاطر املصرفية من  ،هلذه األخطار اليت يوليها  البنك 
القوانني و التشريعات و تبين القوانني و هذا بوضع و تسخري ،و تقليلها خفضهاخحال العمل على 

 .واملصرفية الدولية من خحال مواجهة األزمات املالية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 اتمــةــخــال
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يلعب اجلهاز املصريف دورا هاما يف احلياة االقتصادية ألي بلد ، فاجلهاز املصريف له روابط مع فروع    
 .النشاط االقتصادي و اخلدمات املتنوعة اليت تعمل على تطوير احلياة االقتصادية

تماشى مع تتشهد السنوات األخرية تطورات يف جمال العمل املصريف ، و ذلك بالقيام بإصالحات  
ة املالية إىل تزايد األزمات و تأثر بعض الدول جتاه املتزايد حنو العومللقد أدى االاحمليط االقتصادي ، و 

املخاطر الناجتة عن االئتمان إىل سوء اإلدارة  تعود ، وإليهاالعدوى  نتيجة انتقالأخرى  دول بأزمات
  .من أهم أسباب تعثر البنوك، حيث يعترب 

لتجنب األزمات  وإجراءات وقائيةبدأت املصارف مؤخرا يف انتهاج سياسات  ويف هذا الصدر
اليت تتعرض هلا  واألزمات متخصصة يكون هدفها التحكم يف درجة املخاطر  واستحداث إدارات

البنوك، و العمل على استخالص الدروس املستفادة من األزمات املالية و إجياد طرق عمل جديدة 
 رقابية هتدف إىل تعزيز الصالبة املالية للنظام املصريف و رفع أدائه يضمن مواجهة األزمات.

 توصلنا خالل هذه الدراسة اىل النتائج والتوصيات التالية:لقد و 
 :  دراسةلنتائج ا

خمتلف  تطور اخلدمات املصرفية كان هلا دور كبري يف ظهور خماطر و أزمات جديدة أوجب تطوير  -
 سياسات لتجنبها أو التقليل منها . ال

 دور رئيسي يف نشوب األزمات املصرفية . ماهلكان التطور املتزايد و العوملة املالية   -
ا الوقت قد تؤدي إىل ررو مبعدم متابعتها بدقة من قبل املصرف و نتيجة الديون املصرفية املتعثرة أ تنش  -

 .خانقة أزمات مالية
 التوصيات : 

 يها مث وضع التوصيات التالية: لبناء على النتائج املتوصل إ
 .العمل على استخدام مؤشرات التنبؤ املبكر باألزمات املصرفية  -
جيد لالتصال جلمع املعلومات الدقيقة يف الوقت املالئم و حتليلها ، نظام ينبغي على املصارف توفري  -

  .ووضع تصور شامل لألوضاع داخل اجلهاز املصريف،الختاذ قرارات سليمة 
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العمل ،و دراسة األزمات املصرفية اليت حدثت بالدول الناشئة، و استخالص الدروس املستفاد منها  -
  .ألزمةاألخطاء اليت حدثت قبل وقوع ا يفعلى تال

هتدف إىل تعزيز الصالبة املالية للنظام املصريف  ،جديدة و معايري رقابية متطورة قالعمل على إجياد طر  -
  .و رفع أدائه مبا يضمن مواجهة لألزمات

  .العمل على توفري املؤشرات لقياس التقلبات يف كل من أسعار الفائدة و الصرف -
 املتعثرة .معاجلة أوضاع البنوك الفاشلة و البنوك  -
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