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 شكر و عرف ان
 .الشكر هلل تعالى عزّو جل أوالً و أخيرًا

و أتتقم  بززل الشكر و االالمتان  لى  ل الم  اعقدن فن  
  دباز  ها الععل العمتااض و أخخ  اله ر  

 الق مترة آزت وازو زازتة: األ ماذة العشرفة
 .و ل ا اتهتن الكرام

 
 
 
 
 
 
 



 
 

      قاء
 أ قي ثعرة جهقي  ها الى والقي العززززم،

  لى  ختتن و أختاتن األعزاء
 .الى  ل أصقق ائن و أحبائن
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: مقدمـــة
 عمى العموـتقـو البنوؾ بالعمميات المصرفية كنشاط رئيسي ليا و تتمثؿ ىذه النشاطات          

، توظيؼ مواردىا عمى شكؿ قروض تقدميا لطالبييا و كذا انجاز المشاريع                في تمقي الودائع

 أوال بتجميعيا ثـ إعادة توزيعيا مف أجؿ األمواؿ فيي بذلؾ تساىـ في تحريؾ رؤوس و االستثمارات،

 فعاال في او ىكذا يكوف لمبنوؾ و المؤسسات المصرفية دور . و التنمويةالقتصاديةاتمويؿ المشاريع 

    وسيمة لتطوير االقتصاد و المساىمة في تنميتو  فيي بذلؾ ،تحريؾ عجمة االقتصاد الوطني و الدولي

االنييار حافة  إلى وفي خضـ ىذه النشاطات تتعرض البنوؾ لعدة مخاطر يمكف أف تؤدي بيا ،و ازدىاره

 يمكف أف شركاتلى تحقيؽ الربح فيي ككؿ اؿإ أف البنوؾ عبارة عف شركات تسعى بما و .اإلفالسو 

و خطر التعثر المالي، أخطار السيولة :نذكر عمى سبيؿ المثاؿطر في حياتيا العممية و اتواجو عدة مخ

 .غيرىا  التجارية و األخطاراالئتماف، 

 عيات و أسباب ليا عدة مؤشراتاىذه المخاطر ال تكوف وليدة المحظة فيي تحدث نتيجة تدإال أف 

 تتطور و تتفاقـ إلى أف تجد البنوؾ نفسيا في أزمة مالية حقيقية يصعب مواجيتيا، و مراحؿ مختمفة 

 التي تواجييا البنوؾ  خطر التعثر المالي بحيث تعاني خالؿ فترة التعثر مف األخطارولعؿ مف أىـ 

إلى النياية أي اإلفالس و التصفية إذا ما لـ يتـ مواجيتو في الوقت اضطرابات مالية شديدة قد تؤدي بيا 

. المناسب أي عند بدايتو

، و أف تحقيؽ أىدافو بالبقاء والنمو بدرجة كبيرة مف الخطورة لمبنوؾ نشاط ذو طبيعة خاصة يتميز       ؼ

يتوقؼ بالدرجة الكبيرة عمى ثقة الجميور بو ، و التي تعتمد بدورىا عمى معايير عديدة كالسيولة والمالءة 

و حتى تضمف العمؿ وفؽ ىذه المعايير اىتمت البنوؾ التجارية بالبحث بشكؿ . و الدقة في القياـ بأعماليا

مستمر عف الكيفية التي تمكنيا مف خمؽ نوع مف المالءمة و التوافؽ بيف سعييا إلى تحقيؽ الربح و 

لذلؾ تعمؿ البنوؾ التجارية عمى مواجية مثؿ ىذه المخاطر و محاولة . مواجيتيا لممخاطر البنكية المتعددة
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تجنبيا قدر اإلمكاف توخيا منيا مف فقداف ثقة الجميور بيا ومف ثـ انييارىا        و وصوليا إلى حد 

و التعثر المالي يعد مف بيف أىـ ىذه األخطار التي عمى البنوؾ االستعداد دائما . إعالف إفالسيا

 .لمواجيتيا و ذلؾ باتخاذىا مجموعة مف اإلجراءات و اآلليات التي تساعدىا عمى ذلؾ

 ما نجاعة اآلليات التي تعتمدىا : ىذا البحث فيما يميإشكاليةسبؽ تتجمى معالـ  عمى ضوء ما

 ؟البنوؾ التجارية في مواجية التعثر المالي 

 :اإلشكالية ستتـ مقاربة الموضوع مف خالؿ نقطتيف أساسيتيف و ىماو لإلجابة عمى ىذه 

 .أوال مفيـو التعثر المالي لمبنوؾ -

  .ثانيا آليات مواجية التعثر المالي لمبنوؾ -



 

 

 

 

 

 

 

 

 الفص  ل األول 
 الفهتم المعثر العالن للبتتك
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 باعتبار البنوؾ أداة مف أدوات السوؽ خصوصا و االقتصاد عامة فيي ليست في مأمف مف 
تعرضيا لعدة أخطار مالية و لعؿ أىميا خطر التعثر المالي، ذلؾ لما يرتبو مف آثار سمبية تمتد ليس فقط 

لممعنييف بيا بؿ يمتد إلى االقتصاد الوطني و حتى االقتصاد الدولي، و يعتبر مفيـو التعثر المالي مف 
بيف المفاىيـ التي تختمط مع مفاىيـ أخرى كاإلفالس أو اإلعسار أو التوقؼ عف الدفع مف حيث عدة 

كما أف التعثر المالي ال يظير فجأة بؿ يأتي عمى عدة مراحؿ . (المبحث األوؿ)جوانب كاألسباب واآلثار
مختمفة، و ىناؾ دائما عوامؿ معيف تنذر بحدوثو  أو بعبارة أخرى توجد ىنالؾ  دائما أسباب إف وجدت 

فإف احتماؿ مواجية البنؾ لمتعثر المالي مسألة أكيدة ، قد تكوف ، أسباب داخمية متعمقة بالبنؾ أو أسباب 
 كما أنو لمتعثر المالي عدة مؤشرات، إف تفطف ليا البنؾ يمكف مواجية التعثر المالي . خارجية عف البنؾ

 .(المبحث الثاني)و تجنب وقوعو في اإلفالس
 :كؿ ىذه النقاط سيتـ دراستيا بالتفصيؿ في ىذا الفصؿ مف خالؿ تقسيمو إلى مبحثيف رئيسييف

 .  نتعرض إلى تعريؼ التعثر المالي لمبنوؾ و تمييزه عف األنظمة المشابية لو:األول 
  .  سنتعرض إلى أسباب التعثر المالي و أىـ مؤشراتو و مراحمو:الثاني
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 األولالمبحث 
 مضمون التعثر المالي لمبنوك

 
نظرا لمدور الذي تمعبو البنوؾ في التأثير عمى النشاط االقتصادي، و عمى كمية النقود المتداولة  

 مف  وأيضا حماية ىذه المؤسسات، البد مف توفر آليات سميمة مف أجؿ حماية المودعيف مف جية.فيو
 تعرضيا لعدة أخطار متنوعة ومختمفة مف أىميا التعثر المالي الذي يمكف أف إمكانية مف جية أخرى،
و            التعثر الماليتعريؼسنتعرض في ىذا البحث إلى اإلفالس و التصفية و عميو  إلىيؤدي بيا 
:  المشابية لواألنظمةو أخيرا تمييزه عف بعض أىـ  (المطمب األوؿ) أنواعو  مختمؼإلىالتعرض 
. (المطمب الثاني)  و التوقؼ عف الدفعاإلعسارو  كاإلفالس
 

 األولالمطمب 
  و أنواعهتعريف التعثر المالي لمبنوك

يختمؼ مفيـو التعثر المالي الختالؼ الجيات التي قامت بتعريفو فيناؾ مف عرفو مف الناحية 
و عمية سنقـو . القانونية و الفنية، أما البعض فقد أعطاه مفيـو اقتصادي الرتباطو الوثيؽ بيذا المجاؿ

ثـ  (الفرع الثاني)، الفني (الفرع األوؿ)بتعريؼ التعثر المالي بصفة عامة ثـ نتعرض إلى مفيومو القانوني
 :، كؿ عمى حدا (الفرع الثالث) االقتصادي

 
 األولالفرع 

 التعثر المالي لمبنوكتعريف 
إف استمرار أي مؤسسة اقتصادية في نشاطيا يعتمد عمى عنصريف أساسييف وىي             

 موازنة بيف خصوميا و أصوليا و تحقيؽ التزاماتيا في اآلجاؿ المحددة، لكف في إمكانيةتحقيؽ الربح و 
كوف عرضة لالضطرابات مالية يمكف األىداؼ و ت يحدث أف ىذه المؤسسات ال تحقؽ ىذه األحيافبعض 

 . نيايتياإلىأف تؤدي بيا 
 
 
 

                                                                          

شيادة  رسالة لنيؿ  المصرفية في ظؿ القانوف الجزائري،األخطارآيت وازو زاينة،مسؤولية البنؾ المركزي في مواجية -1
 .118: ص ،2012كمية الحقوؽ و العمـو السياسية، جامعة مولود معمري تيزي وزو،، الدكتوراه في العمـو القانونية
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و لوصؼ ىذه المرحمة نجد عدة مصطمحات مختمفة تتشابو فيما بينيا مف حيث أسبابيا و آثارىا 
فتعتبر .  و التعثر المالي لكف تختمؼ مف حيث جوىرىا و تعريفيااإلفالسكاإلعسار، التوقؼ عف الدفع ، 

لكف يبقى و خطيرة   المؤسسة المالية أو البنؾ في حالة تعثر مالي إذا كاف يواجو أزمة سيولة حقيقية
 السيولة إيجاد و يحاوؿ تدارؾ الوضع و األزمة، يوازف بيف أصولو و خصومو عمى أف ال تطوؿ مدة ىذه 

 (1) .اإلفالس إلى أزمة حقيقية تؤدي بو إلىالالزمة لتدارؾ الخطر و إال تحوؿ التعثر 
 تتفاعؿ عدة أسباب  ومر عمى عدة مراحؿت فجأة أو في لحظة معينة بؿ            يحدث التعثر

 ظاىرة أو حالة التعثر المالي و يكوف فييا البنؾ غير قادر إلىفيما بينيا و ىي التي تؤدي بالمؤسسة 
يمكف أف يعود إلى الحالة التي كاف  حتى أنو ال عمى سداد التزاماتو أو الحصوؿ عمى التزامات جديدة،

 (2 ).أو استعادة توازنو المالي و النقدي أو التشغيمي عمييا مف قبؿ،
ويعرؼ كذلؾ عمى أنو اختالؿ يواجو المؤسسة نتيجة قصور مواردىا و إمكانياتيا عف الوفاء 

 (3 ).بالتزاماتيا في األجؿ القصير

ويعرؼ كذلؾ عمى أنو الحالة التي يواجو فييا البنؾ لخطر عدـ القدرة عف الدفع لمدائنيف، و زيادة 
الخطر بالنسبة لممودعيف و الدائنيف، و يعكس ارتفاع خطر اإلعسار الحالة المالية المتعثرة لمبنؾ و ىذا 

يعني أف البنؾ يكوف في حالة التعثر حتى قبؿ أف يصؿ إلى مرحمة عدـ المالءة المالية 
(l’insolvabilité.)( 4) 

 

 

 

 
                                                 

. 118،120:  ص، مرجع سابؽآيت وازو زاينة-  1
 ،ص 1997ايتراؾ لمنشر و التوزيع، القاىرة  ، (العالج...االسباب...الظاىرة )محسف أحمد الخضيري، الديوف المتعثرة-  2

 .23،24: ص
صافية بزاـ، استخداـ المؤشرات المالية لمتنبئ بالتعثر المالي،دراسة تطبيقية لعينة مف المؤسسات الصغيرة و المتوسطة -  3

 ،  2014 جامعة قاصدي مرباح ، ،لوالية ورقمة، مذكرة ماجستير، كمية العمـو االقتصادية و التجارية و عمـو التسيير
 .03: ص

4  -Raulin lincifort CADET, L’impact de la Politique Monétaire sur la Défaillance 

Bancaire dans les Pays en Développement :le cas d’Haiiti ,THESE de DOCTORAT , 
Université De Rennes1 ,Ecole doctorale SHOS ,sous le sceau de l’université 
Européenne de Bretagne,2009.p9 
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الفرع الثاني 

أنواع التعثر المالي لمبنوك 

: مف التعثر المالي ثالثة أنواع يمكف أف نميز بيف 
 و ينشأ عندما ا، المستحقة عميواعمى تغطية التزاماتوشركة  ىو عدـ قدرة اؿ :التعثر المالي القانوني: أوال

 نتيجة األجؿ، غير كافية لتغطية االلتزامات القصيرة و الطويمة اتكوف قيمة الموجودات التي في حوزتو
ماليا و تجعمو موردا ماليا ضعيفا ال تقدر الشركة عمى  لخسائر متتابعة تؤثر عمى رأس شركةتحقيؽ اؿ
مع عجزىا عف الوفاء بقيمة االلتزامات التعاقدية مع الغير، بالرغـ مف أف الشركة قد تكوف قادرة . استرداده

عمى سداد قيمة بعض عناصر االلتزامات المتداولة القصيرة األجؿ، إال أنيا تكوف في حالة تعثر مالي 
  .بمعناه القانوني

التعثر المالي الفني : ثانيا 
و نقصد بالتعثر المالي الفني عدـ قدرة المؤسسة أو البنؾ عمى الوفاء بالتزاماتو الجارية القصيرة        
 بمعنى أف البنؾ ال يستطيع توليد فائض نقدي مف خالؿ النشاط الذي يمارسو يكفي لمواجية أعباء  ،األجؿ

 (5 ). التزامات ىذا النشاطو 

التعثر المالي االقتصادي :ثالثا
و نقصد بو حالة البنؾ الذي تكوف فيو عوائده غير قادرة عمى تغطية كؿ التكاليؼ كتكاليؼ        
االستثمارات، أو بعبارة أخرى عدـ تحقيؽ فائدة عمى االستثمار بحيث تكوف عوائده أقؿ مف ػؿ و التموي

 (6 ).الفائدة الموجودة في السوؽ

 

 
 
 
 
 

                                                 
عبد المطمب عبد الحميد، الديوف المصرفية المتعثرة و األزمة المالية المصرفية العالمية ، الدار الجامعية لمنشر، -  5

 .19: ، ص2009اإلسكندرية، 
عمار أكـر عمر الطويؿ، مدى اعتماد المصارؼ عمى التحميؿ المالي لمتنبئ بالتعثر،دراسة تطبيقية عمى المصارؼ -  6

الجامعة ، رسالة لنيؿ شيادة الماجستير في المحاسبة و التمويؿ، كمية التجارة   قطاع غزة،التجارية الوطنية في
. 58: ص، 2008اإلسالمية غزة ، 
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المطمب الثاني 
 المشابهة له األنظمةتمييز التعثر المالي عن بعض 

 ، ال تكوف وليدة المحظة، التعثر المالي حالة مف االضطرابات المالية يعيشيا البنؾ في فترة معينة إف     
 لإلعسارفيي نتيجة عدة أسباب و مراحؿ يمر بيا البنؾ اف لـ يتدارؾ ىذه االضطرابات سوؼ يؤدي بو 

، (الفرع األوؿ)اإلفالسعف  و يتميز  التعثر المالي يختمؼإذف ،اإلفالسالحقيقي و التوقؼ عف الدفع ثـ 
 .(الفرع الثالث) ، و يتميز كذلؾ عف التوقؼ عف الدفع(الفرع الثاني)و اإلعسار

 الفرع األول
 اإلفالسالتعثر المالي و 

اإلفالس ىي الحالة القانونية لمتعبير عف التوقؼ عف دفع الديوف المستحقة بالنسبة لممديف و ذلؾ 
 (7 ).بصدور حكـ يقررىا

فحالة اإلفالس تكوف فييا المؤسسة غير قادرة عمى دفع ديونيا المستحقة في مواعيدىا كما أف     
حيث  أصوليا تقؿ بكثير عف خصوميا أي أنيا حتى و لو حاولت تدارؾ الوضع فيي لف تقدر عمى ذلؾ،

 عف التعثر المالي في كوف أف اإلفالسو عميو يختمؼ . أف حجـ الخسائر تكوف أكبر بكثير مف أصوليا
 كوف أف قيمة أصوؿ اإلفالسالتعثر ىي حالة مف االضطرابات المالية التي يمكف تداركيا و تجنب 

 .المؤسسة تكوف أكبر مف خصوميا

 الفرع الثاني
التعثر المالي و اإلعسار 

يستعمؿ مصطمح اإلعسار لمتعبير عف عدـ قدرة المؤسسة عف الوفاء بالتزاماتيا الجارية و ىذا ما  
 المالية    ر المالي أو ضعؼ المالءة ػأما مف الناحية المالية فيقصد بو العس المدني، يعرؼ باإلعسار

. فنجد العسر المالي بالمعنى القانوني و الفني، (2)
   و نقصد بالعسر المالي بالمعنى القانوني عدـ  قدرة المؤسسة عمى تغطية االلتزامات القصيرة 

بمعنى أف أصوؿ المؤسسة   نتيجة لتحقيؽ المؤسسة لخسائر متتالية تأثر عمى رأس الماؿ،األجؿطويمة اؿو

                                                 
، 2007سعيد يوسؼ البستاني، أحكاـ اإلفالس و الصمح الواقي في التشريعات العربية، ،منشورات الحمبي الحقوقية، -  7

 .19ص، 
 .119: آيت وازو زاينة، مرجع سابؽ، ص- 2
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و مف وجية نظر المؤسسات المالية فإف العسر المالي القانوني  .غير قادرة عمى تغطية ىذه االلتزامات
 (8 ).ىو الذي يدفع بالمؤسسة لموصوؿ إلى حالة اإلفالس

أما العسر المالي الفني ففي ىذه الحالة تكوف فييا المؤسسة غير قادرة عمى الوفاء بالتزاماتيا رغـ  
بمعنى نقص السيولة في األجؿ القصير، كما يمكف تدارؾ معالجة  أف قيمة أصوليا تفوؽ قيمة خصوميا،

 (9 ).ىذه الحالة بإعادة ترتيب بعض العمميات و تصحيح الوضع المالي

 

 الفرع الثالث
التعثر المالي و التوقف عن الدفع 

إف التوقؼ عف الدفع بما اتفؽ عميو الفقو و القضاء ىو واقعة عدـ وفاء المديف بأحد ديونو  
 (10 ).و يكوف إما عجزا أي عدـ القدرة أو امتناعا عف دفع الديوف في مواعيد استحقاقيا المستحقة، 

و التوقؼ عند الدفع عجزا يكوف بسبب عدـ المالءة المديف بحيث تكوف قيمة أصولو أقؿ مف  
. خصومو
 .أما التوقؼ عف الدفع امتناعا ىو حالة عدـ الدفع بإرادة المديف بالرغـ مف وجود مالءة لديو        

          و مرحمة التوقؼ عف الدفع تستبؽ مرحمة اإلفالس، فإف دفعت المستحقات في آجاليا استفاد 
.   المديف مف الوقاية مف اإلفالس أما إذا لـ تدفع تعرض المديف لإلفالس

 
 
 
 
 
 

                                                 
 .19: ص مرجع سابؽ، عبد المطمب عبد الحميد،-  8
استخداـ النسب المالية لمتنبئ بتعثر القروض المصرفية دراسة حالة في مديرية البنؾ الوطني الجزائري  سعاد بف طرية،-  9

، مذكرة ماستر ، كمية العمـو االقتصادية و التجارية و عمـو التسيير، جامعة قاصدي (ورقمة، توقرت)بورقمة و وكالتيا
. 47: ، ص2011مرباح ورقمة 

، دار وائؿ (دراسة تحميمية مقارنة) جرائـ اإلفالس، اإلفالس االحتيالي و اإلفالس التقصيري فيد يوسؼ الكساسبة،-  10
 .129: ، ص2011لمنشر، عماف األردف،
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أيف  تعيش االقتصادية لة التعثر المالي لممؤسسة اىي حالمرحمة و قد اعتبر الباحثوف أف ىذه           
 (11 ). الحقيقياإلعسار إلى التي تؤدي بيا في نياية المطاؼ  الخطيرةفييا حالة مف االضطرابات المالية

.  معالجة ىذه الحالةيتـ   لـ إذا مااإلفالسأي 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .120 :ص آيت وازو زاينة، مرجع سابؽ،-  11
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المبحث الثاني 
مراحمه و  مؤشراته ، لمبنوكأسباب التعثر المالي

 
تختمؼ وتتنوع أسبابيا فمنيا أسباب  ،إف ظاىرة التعثر المالي مشكمة خطيرة تعاني منيا البنوؾ   

و  ،(المطمب األوؿ) و ىناؾ أسباب خارجية تتعمؽ بالظروؼ االقتصادية المحيطة بو،داخمية تتعمؽ بالبنؾ
كما أف . لمتعثر المالي عدة مؤشرات تعمؿ الدوؿ و البنوؾ عمى اكتشافيا قبؿ وقوع التعثر و محاولة تجنبو

، كؿ ىذه النقاط (المطمب الثاني)التعثر المالي يمر عمى عدة مراحؿ مختمفة قبؿ حدوث األزمة المدمرة
 :سنتطرؽ إلييا فيما يمي

 
 األولالمطمب 

 أسباب التعثر المالي لمبنوك
  تختمؼ أسباب التعثر المالي و تتعدد فمنيا ما يتعمؽ بالظروؼ الداخمية لمبنؾ و منيا ما تتعمؽ 
بالظروؼ الخارجية لمبنؾ، فاألسباب الداخمية تتمثؿ أساسا في سوء اإلدارة و عدـ االعتماد عمى جياز 
إداري متمكف و متخصص في المجاؿ المصرفي، كالقياـ بالعمميات المصرفية دوف دراسة مجدية كمنح 

ائتمانات دوف دراسة و غيرىا مف العمميات المصرفية الغير سميمة التي تتسبب في التعثر المالي 
أما الظروؼ الخارجية فنقصد بيا الظروؼ االقتصادية، االجتماعية والتشريعية . (الفرع األوؿ)لمبنؾ

، إذف يمكف تصنيؼ أسباب التعثر (الفرع الثاني)المحيطة بالبنؾ بصفة عامة سواء الوطنية أو الدولية
 :المالي إلى نوعيف تتمثؿ باآلتي

 الفرع األول
  الداخمية لمبنكاألسباب

: األسباب اإلدارية -1
        تعتبر األسباب اإلدارية مف بيف أىـ األسباب التي يمكف أف تؤدي إلى التعثر المالي لمبنؾ 

    و لو كاف ىؤالء  بحيث تكوف اإلدارة غير قادرة عمى تقديـ الدعـ الكافي لمموظفيف حتى و المؤسسة،
 تعثر البنؾ إلىزيادة عمى ذلؾ اختيار مدير إداري غير كفئ يؤدي  ذو كفاءة وخبرة عالية في المجاؿ،



 مفهىم التعثر المالي للبنىك :                                                          الفصل االول 
 

12 
 

  حيث يجب عميو أف يكوف صاحب قرارات صارمة مبنية عمى معمومات صحيحة رغـ قمة المعطيات
  (12) .لديو

كما أف تغميب المصمحة  .كما يجب أف يكوف قائدا و منظما في التسيير اإلداري لمبنؾ أو المؤسسة      
الخاصة عمى مصمحة المؤسسة و وجود صراعات بيف أعضاء اإلدارة العميا و غياب الكفاءات الفنية 

. كميا عوامؿ تؤدي ال محاؿ إلى التعثر المالي لمبنؾ .المتخصصة و التوجيات الخاطئة لإلدارة
األخطر التي تؤدي  ىو أيضا مف بيف األسباب :سوء اإلدارة االئتمانية أو سوء اإلدارة المصرفية  -2

الف ،  البنؾ بالتبعية ستكوف في غاية السوءإدارة ائتمانية سيئة فإف إدارةإلى التعثر المالي فبوجود 
        العممية و مبادئيااإلدارةدىا عف عاإلدارة االئتمانية تؤثر عمى أرقاـ البنؾ و نتائج أعمالو، و ب

و ابتعدت عف مبادئ اإلدارة السميمة التي تقـو   و مقوماتيا جعميا تقع في الجيؿ و عدـ المعرفة،
 .المتابعة و التنظيـ، التوجيو عمى التخطيط،

: (13)و لإلدارة االئتمانية عدة أشكاؿ نذكر منيا
ونقصد بو عدـ تنظيـ عمميات االئتماف سواء قبؿ منحيا أو بعد  :سوء اإلدارة الفنية االئتمانية -

 .أي بدوف إجراء الدراسات الالزمة و الضرورية إلجراء عممية االئتماف المنح،
  ويكوف ذلؾ عندما تكوف القيادات المصرفية فاشمة و محبطة: و اإلحباط اإلداري سيطرة اليأس -

فتقـو بإشاعة جو مف اليأس و اإلحباط و اختيار عناصر  و خسائرىا كبيرة يصعب إخفاؤىا،
كإقراض مشروعات تنطوي عمى . سيئة في إدارة البنؾ و توجييا إلى عمميات ائتمانية بالغة السوء

 .درجة عالية مف المخاطر أو تكوف في حالة تعثر
في ىذه الحالة يكوف البنؾ عمى وشؾ  : و تنظيمات غير رسميةجهاز إداري سيئتكوين  -

ال المعرفة في مجاؿ التسيير ىمو الوحيد  االنييار بفعؿ جياز إداري ليس لديو أي خبرة و
ويكوف ذلؾ بعدـ اختيار القيادات  .المصمحة الشخصية و الحفاظ عمى األوضاع المتدنية لمبنؾ

العميا لمبنؾ و الرؤساء مف فئة ذوي الخبرة و االمتياز و إعطائيا ألشخاص ذو مستوى متوسط 
  .و الكفاءة قميمة الخبرة 

                                                 
استخداـ النسب المالية لمتنبئ بتعثر الشركات،دراسة تطبيقية عمى قطاع المقاوالت قي  ىال بساـ عبد اهلل الغصيف،-  12

الجامعة اإلسالمية، غزة، عمادة الدراسات العميا ، رسالة ماجستير ، كمية التجارة، قسـ إدارة االعماؿ  قطاع غزة،
 .42: ص ،2004

 .119-113: محسف أحمد الخضيري، مرجع سابؽ، ص ص-  13
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إْذ عمى البنوؾ أف تحافظ عمى مصادر السيولة و ىناؾ مصدريف : عدم الحفاظ عمى مصادر السيولة  -3
 :و ىما

و كميا موجودة  وىي االحتياط القانوني و االحتياط النقدي لنشاط العمميات اليومية،  :األول -
 .بالبنؾ المركزي أو البنوؾ التي يتعامؿ معيا

مع العمـ أف عدـ .  نقدإلى األصوؿ التي يمتمكيا البنؾ و التي يمكف تحويميا بسرعة :الثاني -
 إلىو التي تؤدي بدورىا   أزمة سيولة إلىالحفاظ عمى مصادر السيولة أو سوء استخداميا يؤدي 

. التعثر المالي
عمى البنؾ أف يوظؼ أموالو و ال يتركيا جامدة بدوف فائدة، لكف عند القياـ  :سوء سياسة التوظيف  -4

بعممية التوظيؼ يجب أف تكوف وفؽ دراسات سميمة حيث أف التفريط في التوظيؼ أو التوظيؼ بأكمميا 
 (14 ).األمواؿ محالة إلى االختالؿ في سيولتو أي أنو يجب أف يوازف بيف المداخيؿ و سيولة  السيؤدي

: األخرى التي يكوف فييا البنؾ مسؤوال عف التعثر المالي يمكف إضافة بعض األسباب
 .عمى اسـ العميؿ و ضمانو فقط في تقديـ االئتماف االعتماد -
 .السماح باستعماؿ التسييؿ دفعة واحدة -
 (15 ).عدـ متابعة القروض -
 .الخطأ في تقدير الضمانات المقدمة مف التسييالت الممنوحة -
السماح لمعمالء باستخداـ التسييالت الممنوحة ليـ قبؿ استكماؿ المستندات الضرورية  -

  .(16)المطموبة
 

 الفرع الثاني  
األسباب الخارجية  

       و االجتماعية فالعوامؿ االقتصادية ،تأثر الظروؼ الخارجية المحيطة بالبنؾ عمى نشاطو     
فكمما كاف  و التشريعية تتدخؿ و تأثر عمى االئتماف المصرفي و عمى النشاط الذي يمولو ىذا االئتماف،

                                                 
 . 123 ،122: آيت وازو زاينة، مرجع سابؽ، ص ص-  14
 .28: عبد المطمب عبد الحميد، مرجع سابؽ، ص-  15
 .18: سعاد بف طرية، مرجع سابؽ، ص-  16



 مفهىم التعثر المالي للبنىك :                                                          الفصل االول 
 

14 
 

 التقمبات في ىذه العوامؿ يؤدي ال محالة إلى زيادة مخاطر االئتماف عمى تىناؾ عدـ استقرار و كثر
. العمالء و عمى إدارة نشاطاتيـ بكفاءة

:  نذكر عمى سبيؿ المثاؿاألسبابو مف بيف ىذه العوامؿ و 

 .ظيور المنافسة الشديدة ذات قدرات فنية عالية -
 التكنولوجيا المستعممة و عدـ القدرة عمى استعماؿ الوسائؿ التكنولوجية الحديثة ألسباب فنية و قدـ -

 .مينية
       لبا ما تكوف مثقمة عمى البنؾاالسياسات المالية المتبعة مف طرؼ الدولة كالضرائب التي غ -

 (17 ).عثرلمتو يمكف أف تؤدي بو 
إنما يزيد مف  و لكف نذكر ىنا أف الظروؼ االقتصادية ليست سببا مباشرا لتتعثر المالي لمبنوؾ   -

 .فرص تشدد أزمة السيولة لدية خاصة إذا استعمؿ أصولو لدفع الضريبة
إف عدـ كفاية الرقابة التي تمارسيا  :عدـ نجاعة الرقابة التي تمارسيا السمطة المالية المؤىمة -

 الرقابية يؤدي األجيزةالسمطات عمى البنوؾ و عدـ صرامة القوانيف المنظمة ليا أو عدـ جدارة 
مثال كمنح قروض وىمية أو منح االئتمانات الغير مدروسة كؿ ىذه  إلى تفشي الفساد في البنوؾ،

 (18 ). ظيور أزمة سيولة لدية فيقع في خطر التعثرإلىالعوامؿ تؤدي بالبنؾ 

 
المطمب الثاني 

  مؤشرات التعثر المالي و مراحمه
             تحاوؿ الدوؿ دائما التنبئ بحدوث التعثر المالي و ذلؾ بدراسة المؤشرات التي يمكف 

وقدـ الباحثيف عدة أراء . (الفرع األوؿ) أف تدؿ عمى إمكانية حدوث األزمة المالية فتواجييا قبؿ وقوعيا
لوصؼ المراحؿ التي تمر بيا المؤسسات قبؿ وصوليا إلى نيايتيا، فيي قد تستغرؽ عدة سنوات قبؿ 

مع العمـ أف التعثر المالي . حدوث األزمة المدمرة التي تؤدي بالمؤسسة االقتصادية أو البنؾ إلى اإلفالس

                                                 
، رسالة (المصرؼ الصناعي السوري،نموذجا)ايماف انجرو، التحميؿ االئتماني و دوره في ترشيد عمميات اإلقراض، -  17

 .106: ، ص2007 جامعة تشريف سوريا،، قسـ المحاسبة ماجستير، كمية االقتصاد،
 .122: آيت وازو زاينة، مرجع سابؽ، ص-  18
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ال يأتي فجأة فيو يمر بعدة مراحؿ تزداد خطورتيا مف مرحمة إلى أخرى إلى غاية وصوؿ البنؾ إلى عدـ 
 .(الفرع الثاني)قدرتو عمى مواجية التعثر المالي  و بالتالي يتـ شير إفالسو 

 

 األولالفرع 
 مؤشرات التعثر المالي لمبنوك

 إلى خاصة منيا المالية، عمدت األزماتنظر لمتكمفة الكبيرة التي تواجييا الدوؿ في معالجة    
 مف خالؿ دراسة األزماتبالمتغيرات التي يمكف أف تعمؿ كإشارة لإلنذار المبكر ليذه  االىتماـ الكبير

.  نقاط الضعؼ و العمؿ عمى تصحيحياالكتشاؼالييكؿ المؤسسي لمنظاـ المالي في العديد مف الدوؿ 
، حدثت في الواليات المتحدة األمريكيةنيا  ثالث ـو في دراسة و تحميؿ لخمسة أزمات مصرفية،

 سنوات، 8 بنؾ عمى مدى 40000 و أخرى في كموبيا، حيث شممت الدراسة حوالي واحدة بالمكسيؾ
  :(19) المبكر كانت كما يمياإلنذار أف أىـ مؤشرات إلىأشارت بيانات ىذه الدراسة 

التدىور السريع لنسب رأس الماؿ ليذه البنوؾ، ىي مؤشرات إلعسار البنؾ و تنذر بزيادة احتماؿ  -
 .تعرض البنؾ إلفالس وشيؾ

 مبكر أكثر مف البيانات المتعمقة بالخسائر إنذارإف التحويالت في ميزانية البنوؾ، تعد عالمة  -
 .التي حدثت بالفعؿ

وجود اختالؼ في ىيكؿ آجاؿ استحقاؽ أصوؿ و خصـو البنؾ، خاصة إذا واكب وجود فروؽ في  -
القصير  ، و الواقع أف االعتماد المتزايد عمى التمويؿاألجنبية و الخصوـ بالعمالت األصوؿتقييـ 
 .ر نسبيا يجعؿ البنؾ أكثر عرضة لمخطاألجؿ لألصوؿ الطويمة األجؿ

 ضمف النماذج التجريبية المستخدمة في تصميـ مؤشرات إدخالياالمتغيرات االقتصادية الكمية عند  -
 .باألزمات اإلنذار المبكر، يساعد عمى تحسيف قدرة ىذه المؤشرات عمى التنبئ

 مشاكؿ محتممة و تعتبر اتجاىات مؤشرات أو أية الكتشاؼ تعتمد البنوؾ عمى التحاليؿ المالية  -
 و المصروفات مف أىـ اإليراداتالقوائـ المقارنة و تحميؿ النسب و قوائـ التدفؽ النقدي و قوائـ 

 .أدوات التحميؿ المالي التي تستعمؿ مف قبؿ البنوؾ

                                                 
عبد الغني حريري، دور التحميؿ المالي في األزمات و التعثر المصرفي، الممتقى العممي الدولي حوؿ األزمة المالية و -  19

 أياـ ،جامعة فرحات عباس، سطيؼ االقتصادية الدولية و الحوكمة العالمية ، كمية العمـو االقتصادية و عمـو التسيير،
. 11، ص 2009 أكتوبر21،20
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      المالية و الفنية دوف دراسة ىذا التوسع دراسة جيدة اإلمكانياتالتوسع في النشاط بما يفوؽ  -
مأمونة  المالية و الفنية الالزمة، فإف ىذا يعني أنو يقدـ عمى مخاطرة غير اإلمكانياتو توفير 

 .العواقب قد يترتب عمييا عجز دائـ في السيولة

 المصرفية، و عميو يجب دائما األزمةكؿ ىذه المؤشرات ال تنفي صعوبة التحديد الدقيؽ لبداية   
 ىي نقطة البداية، األزماتاليقظة  إلعداد تدابير تكفؿ حؿ مشكالت القطاع المصرفي و محاولة وقؼ 

 (20 ).ليس فقط لموقاية منيا بؿ مواجيتيا بأقؿ تكمفة عمى المجتمع

 

 الثانيالفرع 
 مراحل التعثر المالي لمبنوك

و ىي عمى . يمر التعثر المالي بستة مراحؿ أساسية يجب دراستيا بشكؿ جيد لمتعامؿ مع التعثر 
: (21 )التوالي
 :مرحمة حدوث الحادث العارض  -1

لممدير المالي  وىي البداية الحقيقية لمتعثر بحيث يحدث حادث عارض يمثؿ لحظة اختبار و تحدي
 إذا  تجاىؿ األمر أو استيزئ بو المالي لكف فإذا تفطف و انتبو لو و أدرؾ خطورتو فإنو لف يحدث التعثر

 :و مف أمثمة الحوادث العارضة. بدأ التعثر
الدخوؿ في التزامات غير مخططة ال تعطي عائدا سريعا أو بطيئة العائد، و بالتالي تخمؽ عبئا   -

و تولد التزاما لـ يكف في الحسباف، يمتيـ جانبا مف الفائض الذي يحققو المشروع و يحوؿ توازف 
المشروع الى اختالؿ، و الفائض النقدي الى عجز نقدي،  و تقضي عؿ جزء ىاـ مف رأس الماؿ 

 .العامؿ، ومف سيولتو النقدية
ظيور التزاـ عارض فجائي غير مخطط يستنزؼ جانب مف السيولة أو يمتص السيولة كاممة    -

 .أو يمتيـ جانبا ىاما مف رأس الماؿ
تحقؽ خطر داىـ لـ يستطع البنؾ توقعو مف قبؿ و لـ يحتاط لو القائميف عمى إدارتو مثؿ  -

 .اكتشاؼ اختالسات بمبالغ ضخمة أو إفالس بعض العمالء الكبار
                                                 

. 61،59: عبد المطمب عبد الحميد، مرجع سابؽ، ص ص-  20
.  42 ،37:محسف أحمد الخضيري ، مرجع سابؽ، ص -21 
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 :مرحمة التغاضي عن الوضع القائم  -2
 إدارة أف تجاىؿ القائميف عمى  إال فيما يتعمؽ بخطورة الوضع،اإلنذارفي ىذه المرحمة يدؽ جرس 

.  التقميؿ مف شأنو و التغاضي عف الوضعإلى بسخرية و تيويف يؤدي اآلمرالبنؾ و أخذ 
 :التعثر و التهوين من خطورته مرحمة استمرار  -3

و ىي المرحمة التي يزداد فييا التعثر تفاقما و يزداد تجاىؿ القائميف عمى المؤسسة لخطورة الوضع 
خاصة بعد سيطرة بعض عناصر السوء عمى القائميف عمى اتخاذ القرار و نجاحيـ في إبعاد و عزؿ 

  .العناصر الخاصة

 :مرحمة التعايش مع التعثر -4
ر الطابع اليومي لمحياة ػحيث يصبح التعث وىي أخطر مرحمة و أكثرىا تدميرا لمقومات المؤسسة،  

و تتحوؿ العممية  كميا، دةػتنعدـ الطاقة اإلنتاجية بتوقؼ االستثمارات الجدي و داخؿ المؤسسة،
   .(22)إلى مجرد الحفاظ عمى بعض خطوط اإلنتاج القائمة اإلنتاجية

       بحيث تصبح المؤسسة كالمحكوـ عمييا باإلعداـ ينتظر النياية المحتومة و التي البد آتية،        
و مف ىنا يسيطر اليأس و اإلحباط عمى العامميف فيو و عمى مف يتعامؿ معيـ، و يتحوؿ إحساسيـ بأف 

 .المؤسسة سفينة تغرؽ و إلى سموكيات سمبية شديدة التأثير المدمر عمى المؤسسة
 :مرحمة حدوث األزمة المدمرة -5

وتحدث األزمة عند مواجية حادث  في ىذه المرحمة يبدأ تسرب خبر التعثر إلى الجميور الخارجي،
، و بالتالي يقـو جميور المتعامميف مع المؤسسة أو ضخـ ال يمكف مواجيتو بطرؽ االمتصاص و التعتيـ

البنؾ باالندفاع الى مقر المؤسسة لممطالبة بأمواليـ، أو لمواجية إدارة المؤسسة و التعامؿ معيا، أو 
لالستفسار و التحقؽ مف صحة المعمومات التي وردت إلييـ عف موقؼ المؤسسة و عدـ قدرتيا عمى سداد 
التزاماتيا الحالية و المستقبمية، األمر الذي مف شأنو أف يجذب العديد مف الميتميف بالمؤسسة أو البنػػػػػػؾ   

و يثير نوع مف الذعر، و يدفع برجاؿ الصحافة و اإلعالـ إلى االىتماـ بالمؤسسة المتعثرة والكتابة عنو،  
و بالتالي تحدث حالة اندفاع مف جانب كافة المتعامميف مع المشروع إلى المطالبة بحقوقيـ والحجز عمى 

 .المؤسسة أو البنؾ و اتخاذ كافة اإلجراءات القانونية فضال عف تجميد معامالتيـ معو
 

22
    . 42 ،37: محسف أحمد الخضيري ، مرجع سابؽ، ص-
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 :مرحمة معالجة األزمة أو تصفية المؤسسة -6

  في ىذه المرحمة يبدأ أصحاب المؤسسة باالجتماع مع كؿ مف إدارة المؤسسة الحالية،            
بحيث . و أصحاب الحقوؽ، و استدعاء عدد مف الخبراء و المتخصصيف لدراسة أسباب التعثر و عالجيا

تبدأ عممية المعالجة بإعفاء مجمس اإلدارة الحالي الذي كاف سببا في إحداث األزمة و الوصوؿ بيا إلى 
  .ىذه المرحمة مع تقديـ بعضيـ لممحاكمة، ثـ تعييف مفوض عمى المؤسسة

 و منحو كافة السمطات و الصالحيات لمقياـ بعمميات اإلصالح المطموبة، سواء مف خالؿ عمميات 
 .(21)الدمج، أو التصفية أو عمميات اإلقالة مف التعثر و إعادة المؤسسة إلى مسيرتو  الطبيعية

 
 
 

                                                 
 . 44 ،43:  ، صالمرجع نفسو-  23



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفص ل الثاد ن
 آليات التاجهة المعثر العالن للبتتك



 

 
 

إف لـ يتـ معالجة التعثر المالي  في الوقت الالـز أي عند بدايتو فسيؤدي ال محالة إلى انييار 
 و تجنبيا،  و عميو مف الضروري االستعداد لمواجية مثؿ ىذه المخاطر. الشركة و ضرورة إعالف إفالسيا

إذ عمى البنوؾ التجارية التقيد بجميع التعميمات التي . و ذلؾ باتخاذ جميع االحتياطات الالزمة لذلؾ
و  يصدرىا البنؾ المركزي بصفتو المراقب األوؿ عمييا ، و إتباع بعض األنظمة كالتأميف عمى الودائع،

القروض و الكفالة المصرفية، و اعتماد نظاـ حوكمة البنوؾ، كما أف ىناؾ بعض القوانيف الدولية كأنظمة 
اتفاقية  لجنة بازؿ لمواجو المخاطر المصرفية يمكف أف تعتمد عمييا البنوؾ في مواجية خطر التعثر 

و تقـو البنوؾ باالقتراض مف بعض الجيات المختمفة لسد احتياجاتيا المالية  .(المبحث األوؿ) المالي
كما تمجأ في بعض األحياف اعتماد بعض اآلليات المشتركة فيما بينيا لمواجية التعثر المالي لمبنوؾ ، 

.  (المبحث الثاني) لمواجية مختمؼ األخطار و األزمات المالية
:  وعمى ضوء ذلؾ سيتـ تجسيد ىذه األفكار مف خالؿ تقسيـ ىذا الفصؿ إلى مبحثيف رئيسييف
األوؿ سنتناوؿ فيو اآلليات السابقة التي تتخذىا البنوؾ لمواجية التعثر المالي، أما المبحث الثاني 

. فسنتعرض إلى اآلليات الالحقة لمواجية التعثر المالي لمبنوؾ
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 المبحث األول
 اآلليات السابقة لمواجهة التعثر المالي لمبنوك

تعتمد البنوؾ التجارية عمى مجموعة مف اآلليات التي تستند عمييا كمرحمة أولى لمواجية التعثر 
  المالي، ذلؾ مف خالؿ احتراميا لمجموعة مف التعميمات و األنظمة التي يفرضيا عمييا البنؾ المركزي 

كما أنيا تمجأ إلى عدة . (المطمب األوؿ) و قوانيف النقد و القرض، و قواعد اتفاقية لجنة بازؿ العالمية
 و كذلؾ  إجراءات تحمييا أو تساعدىا عمى مواجية التعثر كاالعتماد عمى نظاـ تأميف الودائع و القروض

. (المطمب الثاني)إتباع نظاـ حوكمة المصارؼ كحؿ لمواجية خطر التعثر
المطمب األول 

 تدخل البنك المركزي في مواجهة التعثر المالي لمبنوك
إف  تعرض البنوؾ لممخاطر ال يؤثر فقط عمى المساىميف في البنؾ بؿ يمتد إلى كؿ المجتمع  

واالقتصاد بصفة عامة، كما أف الرقابة المصرفية التي تمارسيا البنوؾ المركزية تعتبر بمثابة العنصر 
 األساسي الستقرار المالي لمدوؿ، و تكمف أىميتيا  أساسا في الحفاظ عمى االستقرار المالي و المصرفي

أي تجنب مخاطر إفالس البنوؾ، مف خالؿ اإلشراؼ عمى ممارسات المؤسسات المصرفية و ضماف عدـ 
و المصرفي، و ذلؾ بوضع مجموعة مف القواعد والتعميمات في البنوؾ  تعثرىا، حمايًة لمنظاـ المالي

كما أنيا تعمؿ . و إدارة  خصوميا و أصوليا سواء بالنسبة لمعمميات المحمية أو الدولية التجارية لتسيير
عمى ضماف كفاءة عمؿ الجياز المصرفي و يتـ ذلؾ عف طريؽ فحص المستندات و الحسابات الخاصة 
بالبنوؾ، و التأكد مف جودة أصوليا و تجنب تعرضيا لممخاطر، وتقييـ الوضع المالي لمبنوؾ لمتأكد مف 

و  وىي أيضا حماية لممودعيف و نقصد بذلؾ اتخاذ اإلجراءات الالزمة. قدرتيا عمى الوفاء بالتزاماتيا
المناسبة لتفادي المخاطر البنكية التي قد تتعرض ليا األمواؿ في حالة عدـ تنفيذ المؤسسات االئتمانية 

و عميو نقـو أوال بتعريؼ البنؾ ( 22). اللتزاماتيا اتجاه المودعيف، و ذلؾ مف طرؼ السمطات المختصة
سنتطرؽ إلى رقابة البنؾ  (الفرع الثاني)أما ،(الفرع األوؿ)المركزي و بياف أىـ وظائفو و خصائصو

 .المركزي عمى البنوؾ التجارية

 
 
 
 

                                                 
، ( 2012-2003بناء مؤشر تجميعي لمنظاـ المالي  الجزائري  لمفترة )ذىبي ريمة، االستقرار المالي النظامي -  22

 .72، 71: ، ص ص2013،، جامعة قسنطينةأطروحة لنيؿ شيادة الدكتوراه، كمية العمـو االقتصادية  و عمـو التسيير
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الفرع األول 
تعريف البنك المركزي 

              لقد اختمفت التعاريؼ حوؿ البنؾ المركزي مف عدة جوانب واختمفت مف حيث المعاني
و المصطمحات لكنيا اتفقت في معظميا عمى الدور الذي يؤديو البنؾ المركزي بترؤسو قمة الجياز 

 (23 ):المصرفي، و فيما يمي سوؼ نقدـ أىـ ىذه التعاريؼ
التعريؼ األوؿ لمصيرفة المركزية ىو نظاـ صيرفي، يتولى فيو بنؾ :"((Vera SMITH  نجد مثال     

بأنو ذلؾ :"البنؾ المركزي  (SHOW)، و يرى "واحد إما باحتكار كامؿ أو جزئي إلصدار األوراؽ النقدية
عمى وظيفة البنؾ المركزي كممجأ  (HAUTRY)في حيف يؤكد "البنؾ المسؤوؿ عف تنظيـ حركة االئتماف 

مف بنؾ التسويات الدولية فيؤكد عمى دور البنؾ المركزي في التمتع   (STATUTES)أخير لإلقراض، أما 

فقد اعتبرا أف الوظيفة األساسية  (KISH و ELKIN)أما . بحؽ تنظيـ العممة و حجـ االئتماف في البالد
 (24 ).ىي أف البنوؾ المركزية مسؤولة عف تحقيؽ استقرار النظاـ النقدي

  ويعتبر أيضا البنؾ المركزي قمب الجياز المصرفي النابض الذي يمده بالحياة، حيث يمده بالدعـ و 
ينظـ حركتو، فجميع المؤسسات المصرفية األخرى تسيير وفؽ النطاؽ الذي يرسمو ليا و في حدود 

  ( 25 ).السياسات التي يقررىا

 

 

 

 

                                                 
، مذكرة ماستر في (دراسة مقارنة بيف الجزائر و تونس)ناجية عاشور، دور البنؾ المركزي في إدارة السيولة النقدية -  23

 جامعة محمد خيضر ،عمـو التسيير العمـو االقتصادية، تخصص نقود و مالية، كمية العمـو االقتصادية و التجارية و
 .03: ص ،2014بسكرة،

حورية حمني، آليات رقابة البنؾ المركزي عمى البنوؾ التجارية و فعاليتيا، حالة الجزائر، مذكرة مقدمة لنيؿ شيادة  - 24
     ، 2006 ماجستير ، كمية العمـو االقتصادية و عمـو التسيير، شعبة بنوؾ و تأمينات، جامعة منتوري قسنطينة ،

 .31: ص
 

 .11:، ص1993الدار الجامعية،  محمد سعيد سمطاف، إدارة البنوؾ، بدوف طبعة، كمية التجارة جامعة اإلسكندرية، - 25
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 أوت 23 الصادر في 11-03  وبالنسبة لمجزائر فقد عرفو المشرع الجزائري بموجب األمر رقـ 
بنؾ : و التي تنص عمى أف (12،11،10،9)في مواده معدؿ  و متمـ،  المتعمؽ بالنقد و القرض 2003

الجزائر مؤسسة  وطنية تتمتع بالشخصية المعنوية و االستقالؿ المالي، و يعد تاجرا في عالقتو مع الغير، 
و  و يحكمو التشريع التجاري، و يتبع قواعد المحاسبة التجارية و ال يخضع إلجراءات المحاسبة العمومية
و  مراقبة مجمس المحاسبة، تمتمؾ الدولة رأس مالو كمية، و يقع مقره في الجزائر العاصمة و يفتح فروع

وكاالت في كؿ المدف حيث يرى ضرورة لذلؾ، كما ال يمكف تصفية بنؾ الجزائر إال بموجب قانوف يحدد 
يعود لو امتياز إصدار العممة النقدية عبر التراب الوطني و يدعى البنؾ المركزي  و، ( 26)كيفية تصفيتو

. ( مف نفس األمر2المادة )في عالقاتو مع الغير ببنؾ الجزائر

و بصفة عامة يعتبر البنؾ المركزي بنؾ اإلصدار و بنؾ البنوؾ و بنؾ الدولة، فضال عف كونو   
 و قروضيا،  أداة إشرافية و رقابية عمى الجياز المصرفي كمو، و تتمخص أىـ وظائفو في خدمة الحكومة

  و تنشيط االستثمار الوطني و األجنبي،  و إصدار أوراؽ النقد و العمؿ عمى استقرار سوؽ رأس الماؿ، 
و تحديد سعر الخصـ و سعر الفائدة و موازنة سعر الصرؼ و الرقابة عمى النقد، وتدعيـ النشاط 

 (27 ).االقتصادي بصفة عامة، واإلشراؼ والرقابة  عمى الجياز المصرفي

 :و يتميز البنؾ المركزي بعدة خصائص ووظائؼ ، نذكرىا فيما يمي
 :يتمتع البنؾ المركزي بعدة خصائص نذكر منيا :  خصائصه- أوال

    يحتؿ مركز الصدارة و يترأس الجياز المالي و البنكي  بما لديو مف سمطة عمى البنوؾ التجارية  -
 .الغير التجارية و
     يتميز باشتراكو مع الحكومة في التنظيـ و اإلشراؼ عمى النشاط البنكي و رسمو لمسياسة النقدية، -

 .و تنفيذىا عف طريؽ التدخؿ و التوجيو و المراقبة
     بؿ ىدفو األساسي تحقيؽ المصمحة العامة  . ال ييدؼ البنؾ المركزي لتحقيؽ الربح في عممياتو -

 .و تنظيـ النشاط النقدي و البنكي في االقتصاد
 (28 ).إضافة إلى أنو يتميز بمبدأ الوحدة، و ال يتعامؿ مباشرة مع األفراد -

 

                                                 
 . المتعمؽ بالنقد و القرض في الجزائر معدؿ و متمـ2003أوت  23 الصادر بتاريخ 03-11مر رقـ أ - 26
  .11: محمد سعيد سمطاف، مرجع سابؽ، ص - 27
-03 األمر    و 10-90بيف قانوف النقد و القرض (مؤسسة الرقابة االولى)بحوصي مجدوب، استقاللية بنؾ الجزائر - 28

 91: ، ص2012، 16، مجمة الواحات لمبحوث و الدراسات، العدد 11
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  تتميز البنوؾ المركزية بصفة عامة بعدة وظائؼ تمارسيا، ال سيما الرقابة عمى : وظائفه- ثانيا
 البنوؾ التجارية و تنظيـ االئتماف باعتبار البنؾ المركزي بنؾ البنوؾ و المقرض األخير، كما يمثؿ بنؾ 

 ( 29 ):و عميو سنبيف أىـ ىذه الوظائؼ فيما يمي. الدولة زيادة عف كونو مصدر األوراؽ النقدية

 :إصدار النقود القانونية -1

و إنما محددة،  تمنح الدولة سمطة اإلصدار النقدي لمبنؾ المركزي، وىذه السمطة ليست مطمقة
فعمى إدارة البنؾ أف توفر الرصيد االحتياطي لمعممة، قبؿ أف يتمكف مف القياـ بعممية إصدار عممة 

ففي ظؿ نظاـ الذىب كاف الغطاء ذىبيا، لكف حاليا أصبح ىذا الغطاء مختمفا فيو يظـ عدة . جديدة
. أصوؿ مختمفة كالعممة األجنبية و األوراؽ المالية و التجارية و غيرىا

 :البنك المركزي بنك الدولة -2

يوصؼ البنؾ المركزي بأنو بنؾ الدولة و في ىذا المجاؿ لديو عدة وظائؼ يقـو بيا بجانب   
: وظيفتو  كأداة لمحكومة في تنفيذ السياسة النقدية، و يقدـ خدمات عديدة لمسمطات العامة منيا

 .حفظ و إدارة حسابات اإليراد و اإلنفاؽ العاـ لمدوائر -
 الحكومة عند الضرورة عف طريؽ إصدار جديد، و ذلؾ في حالة العجز المؤقت لمميزانية إقراض -

 .العامة أو في حاالت استثنائية أخرى
و اإلشراؼ عمى  إصدار القروض العامة و تنظيـ حركتيا بيف البنوؾ و مختمؼ المؤسسات المالية -

 .االكتتاب فييا
. و االئتماف  يقـو البنؾ المركزي بتقديـ المشورة و االقتراحات الالزمة فيما يخص السياسة النقدية  -

 .كما يقـو باقتراح اإلجراءات و السياسات التي تتطمبيا الحالة االقتصادية لمبالد
يمثؿ الحكومة في المسائؿ المالية الدولية و المسؤوؿ عف توفير و إدارة احتياطي الدولة مف العممة  -

 (30 ).األجنبية و عف تحقيؽ استقرار سعر الصرؼ

 

 

                                                 
 .41: حورية حمني، مرجع سابؽ، ص - 29
كمية العمـو  ،رموسى مبارؾ أحالـ، آلية رقابة البنؾ المركزي عمى أعماؿ البنوؾ، مذكرة لنيؿ شيادة ماجستي - 30

. 7،8: ،ص2005االقتصادية و عمـو التسيير، قسـ عمـو التسيير، جامعة الجزائر، 
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 :البنك المركزي بنك البنوك -3

يتميز البنؾ المركزي أنو بنؾ البنوؾ التجارية، حيث أنو يمدىا بالسيولة الالزمة عند الحاجة، 
وذلؾ وفؽ آليات . كما أنيا تحتفظ بجزء مف أرصدتيا لديو، و يشرؼ عمى عممية المقاصة فيما بينيا

 (31 ):معينة سنذكرىا فيما يمي

تحتفظ البنوؾ التجارية بجزء أو بنسبة معينة : حفظ أرصدة البنوك التجارية لدى البنك المركزي  -1
 .مف أرصدتيا لدى البنوؾ المركزية و الذي يستعمؿ ذلؾ كطريقة لمراقبتيا

إف البنؾ المركزي يقـو بمساعدة البنوؾ التجارية في فترة األزمات : ممارسة دور المقرض األخير  -2
 .المالية لذلؾ يوصؼ عمى أنو المقرض األخير لمنظاـ االئتماني

الفرع الثاني 
 رقابة البنك المركزي عمى البنوك التجارية

مفهوم الرقابة عمى البنوك التجارية : أوال 
بخصوص تعريؼ الرقابة عمى البنوؾ التجارية، فيمكف القوؿ أنيا عممية التفتيش و الفحص الدقيؽ 
و الحذر عمى مدى احتراـ البنؾ لمنصوص القانونية المنظمة لو في تصرفاتو و مختمؼ أنشطتو، كذلؾ 

        أف العمؿ داخؿ البنؾ يتـ وفؽ ما خطط لو الرقابة عمى الوثائؽ و المستندات و االطالع عمييا، و
 (32 ).و األنظمة الخاصة بالنشاط المصرفي و إتباع األساليب التي حددتيا مختمؼ التشريعات 

  و بعبارة أخرى ىي السياسة التي تتخذ لتقرير مدى تحقيؽ الوحدات المختمفة و مراكز المسؤولية 
واقتراح الحموؿ التصحيحية . لألىداؼ الموضوعة مسبقا، و الوقوؼ عمى االنحرافات و إيجاد أسبابيا

( 33)  .المناسبة في البنوؾ التجارية

 

 

 

 

                                                 
 .18،19: آيت وازو زاينة، مرجع سابؽ، ص ص -  31
مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير ، كمية الحقوؽ بودواو، جامعة أحمد  شيخ عبد الحؽ، الرقابة عمى البنوؾ التجارية، -  32

 .05: ، ص2010بوقرة ،
. 127:محمد سعيد سمطاف، مرجع سابؽ، ص -  33
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وسائل الرقابة عمى البنوك التجارية : ثانيا

لكي تؤدي البنوؾ وظيفتيا الرقابية عمى البنوؾ التجارية بأحسف وجو فيي تعتمد عمى بعض  
: الوسائؿ وىي

 يعد منح الترخيص مف أجؿ إنشاء البنوؾ التجارية أولى أنواع الرقابة : منح الترخيص و االعتماد
التي يمارسيا البنؾ المركزي عمى البنوؾ التجارية و تكمف أىميتيا في الحد مف انتشار البنوؾ 

بصفة غير مدروسة تجنبا لممنافسة الغير سميمة التي تؤدي إلى اجتذاب الوداع، مما سيؤدي إلى 
. ، و التأثير عمى حسف سير البنوؾ(34 )خمؽ تجاوزات و مخالفات  لمسمطة النقدية

  أما بالنسبة لالعتماد فيمنحو محافظ البنؾ المركزي في حالة استفاء صاحب الطمب لكؿ شروط 
التأسيس و كذا الشروط المحتممة التي يتضمنيا الترخيص و أىميا وجود حد أدنى لرأس الماؿ المدفوع، 

و ضرورة امتالؾ البنوؾ .وجود إدارة ذات سمعة و كفاءة جيدة و أف يكوف البنؾ شركة مساىمة عامة
 (35).التجارية الحتياط إلزامي يودع لدى البنؾ المركزي

و في ىذا الصدد يمكف اإلشارة إلى اتفاقية بازؿ لمرقابة المصرفية والتي تأسست بيف الدوؿ 
،ىولندا، بريطانيا،  بمجيكا، كندا، فرنسا، ألمانيا االتحادية، الياباف، ايطاليا، السويد) الصناعية الكبرى

تحت رعاية بنؾ التسويات الدولية بمدينة بازؿ بسويسرا سنة  (لوكسبورؾ، الواليات المتحدة االمريكية
 اتخاذ معيارا موحدا 1988 إثر أزمة المديونية الخارجية لمبمداف النامية حيث قررت لجنة بازؿ سنة 1974

 .لكفاية رأس الماؿ و يكوف ممزما لمبنوؾ العاممة في النشاط المصرفي كمعيارا دوليا لمدولة

كحد أدنى حماية ألمواؿ  (%8) و قد تقرر األخذ بنسبة عالمية لكفاية رأس الماؿ    
المودعيف في حالة إفالس البنوؾ أو تعرضيا لممخاطر، تعتمد عمى نسبة رأس الماؿ 

، ليتـ 1992حسب درجة خطورتيا، و قد أوصت المجنة عمى تطبيقو نياية  إلى األصوؿ
 و قد عدلت ىذه التفاقية ،(36) 1990عمى ثالث سنوات ابتداء مف ذلؾ بصفة تدريجية

 و أخذت في الحسباف تعديؿ معايير الحدود الدنيا لكفاية رأس الماؿ 2  باتفاقية بازؿ2004 في سنة
السابؽ بحيث يتضمف تقديـ الحوافز لمبنوؾ ذاتيا لالرتقاء بأساليب إدارة المخاطر، و أف تتوسع أىداؼ 

                                                 
 .22-21: موسى مبارؾ أحالـ، مرجع سابؽ،ص ص -  34
. 288: آيت وازو زاينة، مرجع سابؽ، ص -  35
سميماف ناصر ،المعايير االحترازية في النظاـ المصرفي و مدى تطبيقة في المنظومة المصرفية الجزائرية ، مجمة  -  36

جامعة ورقمة  االقتصادية، كمية الحقوؽ والعمـو ،2014، 14العمـو االقتصادية وعمـو التسيير، العدد 
http//www.drncer.net ، 42 ص .
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رقابة السمطات الرقابية لضماف االستقرار المالي ككؿ، و ليس فقط استقرار النظاـ المصرفي و ما يتضمنو 
: ، و كاف أىـ ما جاءت بو(37 )مف ضماف الكفاءة اإلدارية و السالمة المالية لكؿ بنؾ

كحد أدنى لرأس الماؿ، مع إضافة مختمؼ ( %8) أبقت المجنة عمى نسبة :كفاية رأس المال -
 . المخاطر

 لمييئات 2يمكف بموجب اتفاقية بازؿ ُ  :متابعة كفاية رأس المال من طرف السمطات اإلشرافية -
 .المختصة باإلشراؼ و الرقابة عمى أنظمة إدارة المخاطر في البنوؾ

يجب عمى البنوؾ أف تمتمؾ أنظمة داخمية جيدة مف أجؿ التقييـ الجيد لمالءة : التقييم الداخمي -
رأس الماؿ و االحتياطات في ظؿ المخاطر التي يمكف أف تتعرض ليا البنوؾ و التي يجب 

 .تعريفيا و تحميميا و وضع اإلجراءات المناسبة لمواجيتيا
 و نقصد بو التزاـ السمطات الرقابية تبني أساليب مناسبة لمتدخؿ في السوؽ عندما :تدخل السوق -

و         تقتضي الضرورة ذلؾ ، وتوفير آليات لمتنبئ باألزمات التي قد تتعرض ليا المصارؼ 
 .التدخؿ المبكر بإجراءات وقائية مف األزمات المفترضة

 أي تحفيز المصارؼ عمى القياـ بأعماليا في السوؽ بشكؿ سميـ و آمف، :االنضباط في السوق -
  ذلؾ عف طريؽ تعزيز الشفافية مف خالؿ إقامة قاعدة رأسمالية متينة لمواجية مخاطر السوؽ، و

 (38 ).و عممية اإلفصاح

 

 

 

 

 

                                                 
حالة بنؾ الفالحة و التنمية - دراسة مقارنة بيف البنوؾ التقميدية و اإلسالمية- خضراوي نعيمة، إدارة المخاطر البنكية - 37

الريفية و بنؾ البركة الجزائري، مذكرة ماجستير، كمية العمـو االقتصادية و التجارة و عمـو التسيير، جامعة محمد 
 .112-109:  ، ص ص2009خيضر بسكرة ، 

 
و العمـو  ، مذكرة ماجستير ، كمية العمـو االقتصادية(حالة الجزائر)ىباؿ عادؿ، إشكالية القروض المصرفية المتعثرة  -  38

 . 90-87: ، ص ص2012، 3التجارية و عمـو التسيير، جامعة الجزائر
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  دفعت إلى 2007  لكف مع  تدعيات األزمة العالمية الحديثة التي عاشيا العالـ منتصؼ سنة 
و الدولية، عمى  ضرورة مراجعة عميقة و شاممة لألنظمة و التشريعات المالية و المصرفية المحمية منػيا

 تضـ 2010 سبتمبر 12   في3اثر ذلؾ تولدت اتفاقية إصالحية تحت عنواف مقررات لجنة بازؿ
مجموعة مف اإلجراءات و المعايير الجديدة التي تـ استخالصيا مف األزمة العالمية األخيرة و سيتـ 

 و فيما يمي سنحاوؿ بياف أىـ ىذه 2019 تطبيقيا بالتدريج عمى أفؽ زمني يمتد إلى بداية سنة
  :( 39)اإلجراءات

تـ إجبار المصارؼ عمى القياـ ببعض التعديالت التي أطمؽ عمييا زيادة األمواؿ التي  -
لسد الثغرات المالية، أو في حالة حدوث أزمة أو شح في النقد، مثمما  (كبند احتياطي)تخصصيا

 .حدث في أزمة االئتماف األخيرة
       إلى  %2 األولي، مف الماؿ رأس لنسبة األدنى الحد برفع البنوؾ ُتمـز الجديدة االتفاقية فإف -

 أسيـ مف يتكوف احتياطي آخر ىامش بإضافة ُتمزميا كما، 2015 جانفي  أوؿ مف ابتداءً 4.5 %
 يتزايد الماؿ عمى رأس الحفاظ أو لتدعيـ المصرفية والتعيدات األصوؿ مف %2.5نسبتو  عادية
لمشريحة  بالنسبة الطريقة وبنفس، %7 إلى2019مف جانفي  األوؿ بحموؿ المجموع ليصؿ تدريجياً 
 بيف (آخر ىامش إلى ىذا باإلضافة ، %6 إلى %4مف  رفعو  بعد )األساسي الماؿ رأس( األولى

ذا ما أخمت إحدى ىذه مستقباًل، ومحتممة مختمفة أزمات مواجية في الستخدامو ( %2.5و 0  وا 
، فسيحؽ لمسمطات المالية أف تمنع  %7البنوؾ بالتزاميا في االحتفاظ بنسبة احتياطي أقؿ مف

البنؾ مف توزيع األرباح عمى المساىميف، أو منح مكافئات مالية لمموظفيف أو حتى تخفيض 
 (40 ).رواتبيـ

 

 

                                                 
نجار حياة، إدارة المخاطر المصرفية وفؽ اتفاقية بازؿ، دراسة واقع البنوؾ التجارية العمومية الجزائرية، أطروحة  -  39

 جامعة فرحات ،مقدمة لنيؿ شيادة الدكتوراه في العمـو االقتصادية، كمية العمـو االقتصادية و التجارية و عمـو التسيير
 112:  ، ص2014 مارس 15،  بتاريخ 1عباس ،سطيؼ

 
 .48-47،: سميماف ناصر ، مرجع سابؽ ، ص ص -  40
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 وىنا نشير إلى أف القواعد و التنظيمات التي تنص عمييا لجنة بازؿ المصرفية لمواجية المخاطر 
  بالنسبة لمجزائر التزمت  بيذه .المصرفية ال تكوف ممزمة ألي دولة إال إذا وقعت عمييا و التزمت بيا

 معظـ المعدَّالت المتعمَّقة 1994 نوفمبر سنة 29 في 74-94التعميمة و يظير ذلؾ مف خالؿ االتفاقية 
فقد فرضت ىذه التعميمة عمى البنوؾ االلتزاـ بنسبة . بالقواعد الحذرة وأىمُّيا تمؾ المتعمقة بكفاية رأس الماؿ

 تطبَّؽ بشكؿ تدريجي مراعاة لممرحمة االنتقالية التي يمر بيا % 8مالءة لرأس الماؿ أكبر أو تساوي 
 (41 ).1999االقتصاد الجزائري نحو نظاـ اقتصاد السوؽ، وحدَّدت آخر أجؿ لذلؾ نياية ديسمبر 

 لمقوانيف واألنظمة ولمتأكد مف  يقـو البنؾ المركزي بإصدار تعميمات تنفيذا: تعميمات البنك المركزي
ويقـو المفتشوف بدوائر الرقابة بالبنؾ المركزي بالتأكد مف التزاـ ىذه . حسف سير أعماؿ البنوؾ

دؼ جميعيا إلى حماية ودعـ الجياز المصرفي وبالتالي حماية تيذه التعميمات التي بيالبنوؾ 
 .حقوؽ المودعيف والدائنيف

 حيث توجب معظـ قوانيف البنوؾ المركزية عمى البنوؾ العاممة  : مراجعة وتحميل التقارير الدورية
ويقـو  .ا بشكؿ مفصؿتيو مطموبا اتيفي الجياز المصرؼ تزويدىا بتقارير شيرية تبيف موجودا

المختصوف بدراسة وتحميؿ المعمومات والبيانات الواردة واستخداـ النسب المالية المختمفة و إعداد 
جداوؿ مقارنة لكؿ بنؾ، خاصة فيما يتعمؽ بتطور الودائع والتسييالت االئتمانية و محفظة 

األوراؽ المالية والقروض وتطور النسب المصرفية لديو، ومتابعة أية التطورات غير الطبيعية في 
 .أي بند مف بنود الميزانية

 تيدؼ إلى الوقوؼ عمى المراكز المالية لمبنوؾ وتتّبع سياستيا و : أعمال التفتيش عمى البنوك
االئتمانية وطرؽ تطبيقيا، والتحري عف مدى التزاـ البنوؾ بالقوانيف السارية واألنظمة الموضوعة 

 (42). والتأكد مف وجود إدارة مصرفية سميمة

 

 
 

                                                 
 06 سميماف ناصر، النظاـ المصرفي الجزائري و اتفاقيات بازؿ، مجمة العمـو االقتصادية و عمـو التسيير، العدد  - 41
 .159: ص.  http://www.drnacer.net جامعة ورقمة ، ،، كمية الحقوؽ و العمـو االقتصادية2006،
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أشكال الرقابة  : ثالثا
رقابة البنك التجاري عند منحه لمقروض البنكية : 1

   تعتبر القروض مف بيف أىـ العمميات التي تقـو بيا البنوؾ فيي موردىا المستقبمي الذي تستعممو 
و ىي وسيمة لتنمية و تطوير  لتمويؿ مختمؼ المشاريع االستثمارية، فيي أساس النظـ االقتصادية الحديثة

وعمية يجب تحديد سياسة إقراض محكمة و ذلؾ عف طريؽ التوجيو و الرقابة عمى القروض .االقتصاد
 (43 ).و كمية ىذه القروض الممنوحة التي تمنحيا البنوؾ التجارية لزبائنيا، بتحديد نوعية 

 الرقابة عمى مدى احترام البنوك التجارية قواعد الحيطة و الحذر: 2
  يعتبر االلتزاـ بقواعد الحيطة و الحذر مف بيف أىـ االلتزامات المعموؿ بيا في النظاـ المصرفي 

نظرا لما يرتبو ىذا االلتزاـ مف آثار عمى العممية المصرفية، كما أف المساىمة الرائدة لمقطاع المصرفي في 
النشاط االقتصادي بشكؿ عاـ و االيجابيات التي يجنييا مف ممارسة نشاطو، ىي التي تبرر وجوب التزاـ 

 .البنوؾ و المؤسسات المالية بقواعد الحيطة و الحذر
  كما أف األنظمة الصادر عف مجمس النقد و القرض المتضمنة االلتزامات التي يجب عمى البنوؾ 

و الحذر  و المؤسسات المالية التقيد بيا عند منحيا لالئتماف، تتضمف قواعد يطغى عمييا التزاـ الحيطة
خصوصا عندما يتعمؽ األمر باالستعالـ أو التحميؿ أو المالءة، لذلؾ تتولى إدارة المخاطر في القطاع 
المصرفي توحيد األسس و دراسة مخاطر التسييالت و التوظيفات و معالجتيا قصد تحقيؽ قدر مف 

 (44 ).االستقرار لمقطاع المصرفي
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 43: شيخ عبد الحؽ، مرجع سابؽ، ص -  43
 242 ، 241:آيت وازو زاينة، مرجع سابؽ، ص ص -  44
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المطمب الثاني 
 نظام التأمين ونظام الحوكمة في مواجهة التعثر المالي لمبنوك التجارية

عمى البنوؾ أف تدرؾ أنيا مؤسسات ذات طبيعة خاصة، ليست كباقي المؤسسات أو المشروعات 
التي تتاجر باألمواؿ أو الديوف، كما حاوؿ البعض أف يروج ليا، بؿ أساس عمؿ البنوؾ يعتمد عمى الثقة 

و يجب تدعيـ ىذه الثقة مف جميع أطراؼ الجياز المصرفي، ألف انييارىا في  التي يولييا الجميور ليا،
إثارة الشكوؾ في مدى كفاءتيا و أعماليا وفي القائميف  و أي منيا كفيؿ بتمطيخ و تمويث باقي البنوؾ،

و عميو عمى البنوؾ أف تتحد و تتعاوف فيما بينيا لتعزيز ىذه الثقة و محاولة إيجاد عدة  .عمى إدارتيا
، و نظاـ حوكمة (الفرع األوؿ)كاعتمادىا عمى نظاـ التأميف أساليب و أجيزة تعالج التعثر المالي لمبنوؾ 

  :و ذلؾ ما سنتطرؽ إليو فيما يمي (الفرع الثاني) (45)البنوؾ
 

الفرع األول 
نظام التأمين 

و يقصد بو حماية ودائع العمالء وتعويضيـ كميا أو جزئيا مف  :التأمين عمى الودائع- 1 :أوال
خالؿ مساىمات البنوؾ المشتركة، عادة في صندوؽ التأميف عمى الودائع إذا ما تعرضت الودائع إلى 

و يكوف بمثابة خط دفاع لدرأ مخاطر التعثر كمما تعرضت ليا البنوؾ و . (46)  البنؾخطػر نتيجة تعثر
 (47 ).مواجيتيا حالة عسر في السيولة و عدـ قدرتيا عمى الدفع

وعمى العمـو فإف مؤسسات التأميف عمى الودائع تؤدي إلى تعزيز الثقة في الجياز المصرفي وعدـ 
 : و ىما ترؾ ىذه الثقة لمصدفة أو الظروؼ الطارئة كما أنيا تسعى لتحقيؽ ىدفيف

  تحقيؽ االستقرار لممؤسسات المالية و تعزيز الثقة في الجياز المصرفي ككؿ، و بما أف الودائع
مقابميا إلى نقد في وقت قصير، فمف الضروري  المصرفية قصيرة األجؿ، مف الصعب تحويؿ

مساعدة البنوؾ التي تعاني مف أزمة سيولة مالية، و بالتالي إمكانية الحد أو تفادي مشكمة إعسار 
 .البنوؾ

                                                 
 .355: محسف أحمد الخضيري، مرجع سابؽ، ص - 45
، مجمة اقتصاديات "نظاـ حماية الودائع و الحوكمة: بف عمي بمعزوز، مداخؿ مبتكرة لحؿ مشاكؿ التعثر المصرفي- 46

 .116:، ص2008، سنة 5شماؿ إفريقيا، العدد
 356-355: محسف أحمد الخضيري،  مرجع سابؽ، ص ص  - 47
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  زيادة المنافسة بيف البنوؾ عمى جذب الودائع و تقديـ الخدمات المصرفية، و إقرار المساواة فيما
بينيا عمى اختالؼ أحجاميا، كما أنو تقؿ نسب الفروؽ بيف البنوؾ السيما مف ناحية المخاطر، 

 (48 ).خاصة بالنسبة لممودعيف الصغار

دور نظام التأمين عمى الودائع - 2

: يتمثؿ دور نظاـ التأميف عمى الودائع عمى عنصريف أو دوريف و ىما

 معظـ قوانيف و تشريعات أنظمة التأميف عمى الودائع تتوخى الحماية الوقائية و ليس  :الدور الوقائي
العالجية و ذلؾ مف خالؿ حماية المودعيف عف طريؽ الرقابة عمى البنوؾ، وذلؾ قبؿ وصوؿ البنؾ إلى 

 و القوانيف،      و يتفاوت ىذا الدور العالجي مف بمد الى آخر حسب التشريعات. حالة التوقؼ عف الدفع
و  نفس الشيء بالنسبة لمصر فمثال في البحريف لـ يمنح القانوف أي صالحيات رقابية لنظاـ التأميف،

فرنسا و ألمانيا أما في األردف نجد أف القانوف منح بعض األدوار الجوارية لمؤسسة الضماف لمرقابة 
 .الوقائية

 لبياف الدور العالجي لنظاـ التأميف عمى الودائع يجب أوال الوقوؼ عمى أىـ المشكالت :الدور العالجي
 :المصرفية التي تؤدي إلى إفالس البنؾ أو إعساره ومف ثـ الدور الممنوح ليذه النظـ

و ىي أصعب المشاكؿ التي تعاني منيا البنوؾ، وتتمثؿ في منح : مشكمة االئتمان الرديئ  -1
 .البنوؾ قروضا ال تستطيع  إعادتيا أو باألحرى عدـ القدرة عمى تحصيؿ الفوائد

        عمى ذلؾ تتدخؿ أنظمة التأميف عمى الودائع بتحديد نسبة مف القروض إلى حقوؽ الممكية 
و الودائع، كما يعد نسبة مف القروض لمعميؿ الواحد بالنسبة لرأس ماؿ البنؾ و رأس ماؿ العميؿ، كما 
تتدخؿ أيضا في تحديد نسب الديوف المشكوؾ فييا و مراجعة بعض القروض لمتحقؽ مف إتباع البنؾ 

. لمسياسات و الدراسات االئتمانية السميمة
و حجـ   مف رغـ توفر بعض البنوؾ عمى حجـ مناسب مف الودائع :مشكمة عجز السيولة  -2

و تتوقؼ سيولة المصرؼ  مناسب مف القروض الجيدة مع ذلؾ فإنيا تعاني مف عجز في السيولة،
 .و بدوف خسارة عف تكمفت الشراء  عمى قدرة محفظتو في تحويؿ موجوداتو إلى نقد بسرعة 

                                                 
 .116: بف عمي بمعزوز، مرجع سابؽ، ص - 48
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،  يعتبر نظاـ التأميف عمى الودائع الرقابة عمى نسبة السيولة لدى المصارؼ، مف بيف أىـ انشغاالتو
إذ تعني مكونات ىذه النسبة بالمالءة بيف مكونات محفظة المصرؼ و أنواع الودائع الموجودة لديو 

 (49 ).مخاطر عجز السيولة بأقؿ قدر ممكف مف التكمفة

: تأمين القروض البنكية: ثانيا

   تعتبر عممية منح القروض مف بيف أىـ النشطات التي تقـو بيا البنوؾ التجارية، نظرا لمدور 
الذي تمعبو العممية االقراضية فيما يخص تطوير و تنمية االقتصاد، و تندرج أىميتيا بالنسبة لممقرض مف 
حيث زيادة المنافسة بيف البنوؾ التي تؤدي إلى تطوير و تحسيف الخدمات البنكية و كذلؾ زيادة إنتاجية و 

ربحية رأس الماؿ، و بالنسبة لممقترض فإف أىميتيا تكمف في كوف كمفة الحصوؿ عمى القروض مف 
كما أنيا تخفؼ الكثير مف الصعوبات التي . المصارؼ أقؿ بالنسبة لالقتراض مف جيات مالية أخرى

تتعرض المؤسسات خاصة منيا الصغيرة و الحديثة في الحصوؿ عمى االئتماف الكافي بسبب ضعؼ الثقة 
في مركزىا االئتماني، و بالنسبة لالقتصاد فإف القروض تؤدي دورا كبيرا في زيادة كفاءة تخصيص الموارد 

. اإلنتاجية في المجتمع ، سواءا في مجاؿ االستيالؾ أو في مجاؿ اإلنتاج

  رغـ األىمية التي تكتسييا القروض بالنسبة لمبنوؾ فإنيا تواجو عدة مخاطر أىميا تخمؼ العمالء    
عمى اثر . عف الدفع أي عف الوفاء بالتزاماتيـ بخدمة الديف ويتولد العجز عف السداد  في مبمغ المقرض

ذلؾ تحاوؿ البنوؾ دائما التحكـ في ىذه المخاطر أو التخفيؼ مف آثارىا و التي تمتد ليس فقط لعدـ 
 (50). تحقيؽ البنؾ لمربح المتوقع مف القرض بؿ خسارتو األمواؿ المقرضة ذاتيا

 و لعؿ مف بيف أىـ الوسائؿ اليامة التي تتخذىا البنوؾ لمواجية أو تجنب خطر عدـ التسديد، ىو 
التأميف عمى القروض الممنوحة لممتعامميف، حيث يمـز البنؾ عمالءه بالتأميف، حتى يتمكف مف استرداد ما 

  (51 ).أمكف في حالة ما إذا تحقؽ الخطر

 

 

 
                                                 

 .118-117:  ، صنفسو المرجع  -49
 

قاسيمي آسيا، تحميؿ الضمانات في تقييـ جدوى تقديـ القروض في البنؾ حالة القرض الشعبي الجزائري، مذكرة لنيؿ  - 50
  ،2009شيادة ماجستير ، كمية العمـو االقتصادية و عمـو التسيير و العمـو التجارية، جامعة امحمد بوقرة بومرداس ،

.     89-80 : صص
.     56: ، ص1996 أبو عتروس عبد الحؽ، الوجيز في البنوؾ التجارية، جامعة منتوري، قسنطينة، الطبعة الثانية،  -51
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 تأمين الكفالة المصرفية: ثالثا

  تعتبر الكفالة نوع مف أنواع الضمانات الشخصية التي يمتـز بموجبيا شخص معيف بتنفيذ التزامات 
 (52 ).المديف اتجاه البنؾ، إذا لـ يستطع الوفاء بيذه االلتزامات عند حموؿ آجاؿ االستحقاؽ

 الكفالة عقد يكفؿ بمقتضاه شخص تنفيذ التزاـ بأف يتعيد لمدائف بأف يفي بيذا االلتزاـ إذا لـ يفي بو 
 المتضمف القانوف المدني 1975 سبتمبر26 المؤرخ في 58-75 مف االمر644المادة ).المديف نفسو

. (الجزائري

   مف الواضح أف الكفالة ىي فعؿ حالي ىدفو ىو االحتياط ضد االحتماالت السيئة في المستقبؿ، 
و ال يمكف أف يتدخؿ الكافؿ بشكؿ فعمي إال إذا تحققت ىذه االحتماالت السيئة و المتمثمة في عدـ تمكف 

 (53 ).المديف عمى الوفاء بالتزاماتو اتجاه البنؾ

  و عميو تعتبر الكفالة وسيمة ضماف ُمثمى و فعالة يمجأ إلييا البنؾ لضماف تسديد أموالو، رغـ ذلؾ 
فإف البنوؾ تنتيج و سائؿ أخرى ألكثر ضماف و أماف مف أجؿ توخي خطر عدـ إمكانية االلتزاـ بالكفالة 

. و عميو تقـو بالطمب مف عمالئيا تأميف الكفالة المصرفية

 2006 فيفري 20 المؤرخ في 04-06  و قد أدرج المشرع الجزائري تأميف الكفالة في القانوف رقـ 
تأمين الكفالة هو عقد يضمن من خالله :"  مكرر و نصت عمى59المتعمؽ بالتأمينات في نص المادة 

المؤمن، مقابل قسط تأمين، لممؤسسة المالية أو المصرفية، تعويض مستحقاتها بشأن عممية تجارية 
 54."أو مالية في حالة إعسار المدين

 
 
 
 
 
 

                                                 
 .120:  قاسيمي آسيا، مرجع سابؽ، ص -52
. 58: أبو عتروس عبد الحؽ، مرجع سابؽ، ص - 53
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 المتعمؽ 09-95 المعدؿ و المتمـ لألمر 2006 فيفري 20 المؤرخ في 04-06القانوف رقـ  مكررمن 59المادة 
   .بالتأمينات
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الفرع الثاني 
 الحوكمة في النظام المصرفي

   إف الدور الياـ الذي تمعبو البنوؾ في النظاـ المصرفي و االقتصادي ككؿ يميزىا عف باقي 
فانييار النظاـ المالي . أف انييار ىذه البنوؾ يمس عدة أطراؼ عكس ىذه الشركات الشركات األخرى، و

و تعد الحوكمة في النظاـ المصرفي مف  .يؤدي إلى حدوث األزمات المالية  و االقتصادية عمى حد سواء
. بيف األنظمة التي تساعد البنوؾ عمى تجنب الوقوع في ىذه األزمات

تعريف نظام الحوكمة في المصارف : أوال
: ىناؾ عدة تعاريؼ لمحوكمة المصرفية و نذكر أىميا فيما يمي

األساليب التي تدار بيا البنوؾ مف خالؿ :"   تعريؼ بنؾ التسويات الدولية حيث عرفيا عمى أنيا
مجمس اإلدارة و اإلدارة العميا، و التي تحدد كيفية و ضع أىداؼ البنؾ و التشغيؿ و حماية مصالح 

و النظـ السائدة بما يضمف حماية   المساىميف و أصحاب المصالح، و ذلؾ مف خالؿ االلتزاـ بالقوانيف
 ."حقوؽ المودعيف

كما ترى الدكتورة ىالة السعيد، أف نظاـ الحوكمة في المصارؼ يشمؿ الطريقة التي تدار بيا شؤوف 
البنؾ مف خالؿ الدور المنوط بو كؿ مف مجمس اإلدارة و اإلدارة العميا ، بما يؤثر عمى تحديد أىداؼ 

 (55).البنؾ و مراعاة حقوؽ أصحاب المصالح و حماية حقوؽ المودعيف

  و تعرؼ كذلؾ الحوكمة بالبنوؾ بأنيا النظاـ التي تتـ بموجبو إدارة البنوؾ و مراقبتيا ابتغاء 
و             المساىميف) تحقيؽ أىدافيا وغاياتيا، فيو النظاـ الذي يتعامموف مع مصادر رؤوس األمواؿ

. (المستثمريف المؤسسيف

: أهم العوامل األساسية الداعمة لحوكمة البنوك: ثانيا
  وضع أىداؼ إستراتيجية و مجموعة مف القيـ و المبادئ التي تكوف معمومة لكؿ العامميف في

 .المؤسسة المصرفية
 وضع و تنفيذ سياسات واضحة لممسؤولية بالبنؾ. 

 

                                                 
و االقتصادية الدولية و الحوكمة   شريقي عمر، دور و أىمية الحوكمة في استقرار النظاـ المصرفي، الممتقى الدولي حوؿ األزمة المالية  -  55

 .4: ، ص2009 أكتوبر 21و 20 جامعة فرحات عباس سطيؼ ، أياـ ،العالمية، ، كمية العمـو االقتصادية و عمـو التسيير
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  ضماف كفاءة أعضاء مجمس اإلدارة و إدراكيـ لمدور المنوط بيـ في عممية الحوكمة، وعدـ
 .خضوعيـ ألي تأثيرات، سواء داخمية أو خارجية

 ضماف توافر رقابة مالئمة بواسطة اإلدارة العميا. 
 ضماف توافؽ نظـ الحوافز مع أنظمة البنؾ و أىدافو و البيئة المحيطة. 
 دور السمطات الرقابية في مراجعة أعماؿ مجمس اإلدارة و اإلدارة العميا. 
 (56 ).تطوير إطار قانوني فعاؿ يحدد حقوؽ و وجبات البنؾ 
 تعميؽ سمطات اإلشراؼ و الرقابة عمى مستوى البنوؾ .
 ( 57) .الشفافية ، و االلتزاـ بأخالقيات المينة 

: و نشير إلى أنو يوجد مجموعتيف فاعمتيف في تطبيؽ الحوكمة في المصارؼ و ىما 
      مجمس اإلدارة و اإلدارة التنفيذية، حممة األسيـ :  وتظـ الفاعميف الداخمييف و ىـ:المجوعة األولى

. و المراجعيف الداخميوف
المودعوف، صندوؽ تأميف الودائع، وسائؿ اإلعالـ، : و تظـ الفاعميف الخارجييف و ىـ: المجموعة الثانية

  .و الرقاب شركات التصنيؼ و التقييـ االئتماني، و اإلطار القانوني التنظيمي 

البنك المركزي و نظام الحوكمة المصرفية : ثالثا
  إف نجاح الحوكمة في المصارؼ ال يرتبط فقط بالقواعد الرقابية، بؿ يجب كذلؾ ضماف تطبيقيا 
بالشكؿ السميـ، و ىذا األمر يرجع بالدرجة األولى إلى البنؾ المركزي بحكـ أنو المسؤوؿ األوؿ مف خالؿ 

مع ضرورة . ، مع السير عمى اتخاذ أفضؿ الوسائؿ في تسييرىا( 3)اإلشراؼ و المراقبة عمى ىذه البنوؾ
لذلؾ فإف البنؾ المركزي يمعب  ، (4 )تمتع البنؾ المركزي باستقاللية في اتخاذ القرار و السمطة في تنفيذه

: دورا ميما في تعزيز الحوكمة الجيدة في البنوؾ، ذلؾ لألسباب التالية

 .البنؾ المركزي ىو المسؤوؿ عف تطبيؽ حوكمة جيدة -
 .إف طبيعة عمؿ البنوؾ تحمؿ المخاطر، كما أنيا مسؤولة عف المحافظة عمى أمواؿ المودعيف -

                                                 
حالة دوؿ )حبار عبد الرزاؽ، االلتزاـ بمتطمبات لجنة بازؿ كمدخؿ إلرساء الحوكمة في القطاع المصرفي العربي  - 56

. 80: ، ص2009، مجمة اقتصاديات شماؿ إفريقيا، العدد السابع، (شماؿ إفريقيا
 .234: آيت وازو زاينة، مرجع سابؽ، ص  - 57

 .6: ، مرجع سابؽ ، صشريقي عمر-  3  
 .234: آيت وازو زاينة، مرجع سابؽ، ص- 4
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   إف وجود الحوكمة في البنوؾ ضرورة تقتضييا طبيعة ىذه البنوؾ، نتيجة تعرضيا لعدة مخاطر  -
 .و بسبب تداوؿ أسيميا في بورصة األوراؽ المالية

يحتاج أعضاء مجمس اإلدارة في البنوؾ ضماف أف المخاطر التي تتعرض ليا طبيعة أعماؿ  -
  .(58)البنوؾ تدار بشكؿ سميـ، و أف لدى البنؾ المركزي المسؤولية القانونية لمتأكد مف ذلؾ

 

أثر تطبيق الحوكمة عمى المصارف : رابعا

زيادة فرص :    ىناؾ عدة نتائج ايجابية تحققيا البنوؾ عند تطبيقيا لنظاـ الحوكمة و لعؿ أىميا
التمويؿ و انخفاض تكمفة االستثمار، و استقرار سوؽ الماؿ، و الحد مف الفساد، كما أف التزاـ البنوؾ 

بتطبيؽ معايير الحوكمة يسيـ في تشجيعيا لمشركات التي تقترض منيا بتطبيؽ ىذه القواعد، والتي مف 
أىميا الشفافية و اإلدارة الرشيدة، و يؤدي تطبيؽ الشركات لقواعد الحوكمة إلى انخفاض درجة المخاطر 

  .(59)عند تعامميا مع البنوؾ و التقميؿ مف التعثر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

.07:شريقي عمر، مرجع سابؽ، ص  -58  
.84:  حبار عبد الرزاؽ، مرجع سابؽ، ص  -
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المبحث الثاني 
اآلليات الالحقة لمواجهة التعثر المالي لمبنوك 

 تتبع البنوؾ التجارية عدة وسائؿ و آليات لمواجية التعثر المالي كمرحمة أخيرة لتجنب الوقوع في 
اإلفالس و انييار البنؾ، ذلؾ ألف إفالس البنوؾ يؤدي إلى حدوث األزمات المالية و تأثر كؿ مف العمالء 

و النشاط االقتصادي ككؿ، و عميو تقوـ ىذه البنوؾ إلى المجوء لالقتراض سواء مف بعضيا البعض أو 
، و أحيانا تمجأ إلى نظاـ (المطمب األوؿ)بالمجوء إلى المقرض األخير و محاولة سد عجزىا المالي

و توخي اإلفالس و التصفية، وفي بعض األحياف تتعاوف  االندماج المصرفي كآلية لمواجية التعثر المالي
ىذه البنوؾ فيما بينيا باتخاذ مجموعة مف اإلجراءات التي تساعدىا عمى مواجية خطر التعثر 

: و سنحاوؿ التطرؽ إلى كؿ ىذه النقاط فيما يمي. (المطمب الثاني)المالي

 

المطمب األول 
المجوء إلى االقتراض 

، أو (الفرع األوؿ)      تقـو البنوؾ باالقتراض سواء مف السوؽ المصرفية أي مف بعضيا البعض      
. ، ذلؾ عندما تواجو نقص في السيولة أو بعض التعثرات المالية(الفرع الثاني)المؤسسات المالية األخرى

فتكوف مجرد مساعدة مف بنؾ إلى آخر إذا كاف العجز مؤقت أما إذا كاف أطوؿ فيي تقـو بعممية 
و  االقتراض بشكؿ عادي، لكف في بعض األحياف تمجأ إلى البنؾ المركزي لالقتراض باعتباره المقرض

. (الفرع الثالث)الممجأ األخير ليا خاصة إذا كاف العجز المالي طويؿ نسبيا

 

الفرع األول 
 االقتراض من البنوك التجارية

           يمثؿ االقتراض مف البنوؾ التجارية أحد أىـ المصادر التي يعتمد عمييا البنؾ التجاري 
إال أف . (60)و ىو يعتبر اقتراض قصير األجؿ. عندما يحتاج أمواؿ لمتوظيؼ، أو يواجو أزمة في السيولة

ىذه الطريقة ال تنظر الييا المصارؼ عادة بعيف االرتياح نظرا لما قد يظنو البعض مف أف اتجاه البنوؾ 
إلى مثؿ ىذه الطريقة قد يعني ضعؼ المصرؼ المقترض و كذلؾ فإف ىذا المصدر غير مضموف الف 

تحدث  الحاجة إلى  األمواؿ تنشأ عادة مف زيادة الطمب عمى السحوبات أو القروض و بما أف ىذه األمور
                                                 

. 26: نجار حياة، مرجع سابؽ، ص-  60
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نتيجة ألوضاع سياسية أو اقتصادية معينة فإف جميع المصارؼ العاممة في البالد تتعرض لنفس ىذه 
الظروؼ مما يجعؿ كؿ المصارؼ تحتاج إلى أمواليا في فترة واحدة، األمر الذي يجعميا غير مستعدة و 

 .و عندىا فال مناص مف المجوء إلى البنؾ المركزي كمقرض أخير غير قادرة عمى إقراض بعضيا البعض
(61 ) 

 

الفرع الثاني 
االقتراض من سوق رأس المال 

يعتبر االقتراض مف سوؽ رأس الماؿ مف القروض الطويمة األجؿ، يمجأ إلييا البنؾ لغرض    
كما تعتبر ىذه القروض حماية لممودعيف مف المخاطر التي . تدعيـ رأس مالو و زيادة طاقاتو االستثمارية

أو مف خالؿ اقتراض مباشر مف البنؾ أو أي مؤسسة مالية أخرى غير البنؾ . يتعرض ليا البنؾ التجاري
و في كمتا الحالتيف يدفع البنؾ التجاري فائدة عمى ىذه األمواؿ حسب آجاؿ . المركزي و البنوؾ التجارية

.  استحقاقيا
مثؿ  القانوني االحتياطي لمتطمبات يخضع ال بكونو الماؿ رأس سوؽ مف االقتراض    يتميز

 فيي معروفة القرض تسديد أقساط أما .االقتراض فترة طواؿ ثابتا يكوف القرض رصيد أف كما الودائع،
 إلى أف القروض باإلضافة .إدارتيا تكمفة انخفاض يعني التوقيت مما أو القيمة حيث مف سواء مسبقا،
 ( 62 ).البنؾ ماؿ رأس تدعـ األجؿ طويمة

 
الفرع الثالث 

 المجوء إلى المقرض األخير
 تتجو إليو البنوؾ التجارية بحيث يساعدىا في فترة لالقتراضيعتبر البنؾ المركزي آخر ممجأ 

األزمات المالية، فيذا األخير يتدخؿ و يقرض البنوؾ التجارية التي تقع في خطر التعثر المالي أو نقص 
السيولة إلنقاذىا مف اإلفالس، و يكوف ذلؾ إما بإقراضيا نقدا أو بإعادة خصـ ما تقدمو إليو مف أوراؽ 

 .لذلؾ يوصؼ عمى أنو المقرض األخير لمنظاـ االئتماني. تجارية
 

                                                 
     ، 2000، دار وائؿ لمنشر، عماف، األردف، "االتجاىات المعاصرة في إدارة البنوؾ"زياد رمضاف، محفوظ جودة،  - 61

 .178: ص
. 27، 26: نجار حياة، مرجع سابؽ، ص ص -  62
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  ال تتـ عممية اإلقراض أو المساعدة بصفة آلية ، بؿ يخضع ىذا اإلجراء إلى السمطة التقديرية 
لمبنؾ المركزي، و يتوقؼ ذلؾ عمى مدى التزاـ البنؾ التجاري المحتاج لممساعدة باألنظمة و القواعد 

السائدة، وكذا مدى احترامو و انتياجو لسياسة رشيدة في ممارسة النشاط المصرفي، و أيضا مدى تيديد 
 ( 63 ).النظاـ المصرفي في حالة عدـ تقديـ المساعدة

المطمب الثاني 
 التعثر المالي لمبنوك ةآليات أخرى لمواجه

 باإلضافة إلى اعتماد البنوؾ عمى االقتراض كآلية مف اآلليات الالحقة لمواجية التعثر المالي، 
ىناؾ عدة أساليب أخرى يمكف أف تنتيجيا البنوؾ لحماية نظاميا المصرفي مف األزمات المالية التي 

و اتخاذىا مجموعة مف  ،(الفرع األوؿ)تعصؼ بيا مف وقت إلى آخر، كاالندماج المصرفي بيف البنوؾ
 ىذا ما سنتطرؽ إليو ،(الفرع الثاني)و اآلليات المشتركة فيما بينيا لمواجية خطر التعثر المالي اإلجراءات
: فيما يمي

 

الفرع األول 
االندماج المصرفي 

  يعرؼ االندماج المصرفي عمى أنو اتفاؽ يؤدي إلى اتحاد مصرفيف أو أكثر إراديا لتشكيؿ تعريفه: أوال
حيث أنو يتمتع بقدرة عالية و فعالية أكبر، في تحقيؽ أىداؼ كاف ال يمكف أف . كياف مصرفي واحد

 ( 64 ).تتحقؽ قبؿ إتماـ تكويف المصرؼ الجديد
 كما يرى البعض أف االندماج المصرفي ىو تمؾ العممية التي تؤدي إلى استحواذ عمى بنؾ أو أكثر 
بواسطة مؤسسة مالية أو مصرفية أخرى، و يتـ ذلؾ عادة بتخمي البنؾ المندمج عف استقالليتو و يدخؿ 

بينيما،  في البنؾ الدامج و يصبح مصرفا جديدا و اسما جديدا عادة اسـ المؤسسة الدامجة أو اسـ مشترؾ
و بذلؾ تندمج أصوؿ و خصـو البنؾ المدمج مع البنؾ الدامج و يعتبر التوسع المصرفي مف خالؿ 

                                                 
 .19: آيت وازو زاينة، مرجع سابؽ، ص -  63
، جدارا (مقررات لجنة بازؿ، تحديات العولمة، إستراتجية مواجيتو)أحمد سميماف خصاونة، المصارؼ اإلسالمية -  64

. 201: ، ص2008لمكتاب العالمي، عالـ الكتاب الحديث، عماف األردف، 
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      االندماج و تكويف مصارؼ عمالقة مف أىـ السمات المعاصرة لمعمؿ المصرفي في ظؿ العولمة 
 ( 65 ).المالية

 :أسباب و مزايا االندماج في مواجهة المخاطر البنكية: ثانيا
 

: أهم أسباب االندماج المصرفي - أ
  ينتج عف االندماج تجميع الموارد التي تتيح لممصارؼ مدى أكبر مف التوظيؼ، مما يؤدي إلى

 .تخفيض المخاطر المصرفية و تأميف تدفؽ اإليرادات
  نشوء األزمات العالمية االقتصادية منيا و المصرفية، و ما نجـ منيا مف ىزات مصرفية أثرت

 .عمى المصارؼ المالية، مما اضطر معظميا إلى االندماج لتحسيف أوضاعيا
  تنظيمات السمطات النقدية، بحيث تقرر في بعض األحياف إدماج بعض المصارؼ بغرض

 تنظيـ الجياز المصرفي، ليتواكب مع عممية اإلصالح في االقتصاد و المحافظة عمى سالمة
الجياز المصرفي و تفادي مواجيتو لميزات المصرفية التي قد تزعزع الثقة التي يتمتع بيا 

المصرفي، فيما لو تركت بعض المصارؼ تواجو اإلفالس و التصفية، مع العمـ أف  الجياز
الجياز المصرفي يمثؿ عصب الحياة االقتصادية في العالـ و الحفاظ عمى كفاءتو و سالمتو 

 .مسالة ضرورية
 

 أهم مزايا االندماج المصرفي  - ب
  تحسيف الربحية و زيادة قيمة وكياف المصرفي الجديد و مف ثمة زيادة الثقة في ىذا الكياف الجديد

 .و ارتفاع حجـ الودائع و المعامالت، مما يؤدي الى زيادة حجـ التوظيؼ و زيادة الربحية
 تفادي المصاعب المالية و التصفية. 
  زيادة القدرة التمويمية لممصرؼ و ذلؾ مف خالؿ زيادة قدرة المصرؼ عمى تمويؿ المشروعات

  ، (66) المختمفة و تنويع النشاط المصرفي ومف ثـ التقميؿ مف المخاطر المصرفية
 

 
                                                 

 .153: ، ص2001عبد المطمب عبد الحميد، العولمة و اقتصاديات البنوؾ، الدار الجامعية، مصر،  -  65

 
 .205،208ص ،احمد سميماف خصاونة، مرجع سابؽ ، ص - 66



 آلياث مواجهت التعثر المالي للبنوك:                                                    الفصل الثاني 
 

42 
 

تدعيـ احتياطاتو العمنية و السرية، و تدعيـ مركزه المالي، و تحقيؽ المالءة المصرفية و  وىذا يؤدي إلى  
 .معيار كفاية رأس الماؿ، مما يدعـ قدرتو عمى مواجية األزمات

 
الفرع الثاني 

مشتركة لمواجهة التعثر المالي ال اآلليات
اعتماد البنوؾ عمى نظاـ تبادؿ المعمومات مف خالؿ اإلحاطة و السيطرة عمى حركة واتجاه  -

، وأف يتـ تبادؿ المعمومات بصدؽ و أمانة في إطار ميثاؽ الشرؼ  سموكيات و تصرفات العمالء
و مف يخالؼ ىذا الميثاؽ يتعرض لعقوبات صارمة شديدة مف . المصرفي الذي تمتـز بو كؿ البنوؾ

 .بينيا سحب الثقة و عدـ التعامؿ معو أو إيقاؼ التعامؿ معو لمدة معينة
 .   إنشاء صناديؽ مشتركة لمطوارئ بيف البنوؾ التجارية -
إنشاء شركات رأس الماؿ المخاطر سواء بالتعاوف مع األجيزة الحكومية أو االقتصادية األخرى، أو  -

فيما بيف البنوؾ و بعضيا البعض إذا تعذر اشتراؾ الدولة فييا، لتتولى ىذه الشركات عمميات شراء 
 و التي تسمح مف إقالتيا مف حالة التعثر،  الشركات المتعثرة و إدارتيا اإلدارة االقتصادية الرشيدة

. خاصة أف ىذه الشركات يكوف لدييا عدد مناسب مف الخبراء المتخصصيف الذيف يستطيعوف ذلؾ
(67 )                         

في بعض القوانيف الدولية كالقانوف المبناني الذي ينص عمى منع البنؾ مف ممارسة أي نشاط  -
تجاري أو صناعي أو أي نشاط آخر خارج النشاط العادي لمبنؾ ػ وقد برر ذلؾ عمى أساس أف 

ممارسة البنؾ لمنشاط التجاري أو صناعي يستوجب عميو االستثمار برؤوس أمواؿ كبيرة ما يمكف 
يؤدي بو إلى الخسارة و الذي يأثر مباشرة عمى مالءة البنؾ و سيولتو، ىذا ما نص عميو كذلؾ 

ذلؾ أف ممارسة البنؾ ألي نشاط غير نشاطاتو المنصوص عمييا في القانوف . المشرع الفرنسي
 ( 68 ).يمس مباشرة مالءتو و سيولتو مما يؤدي إلى التعثر و إفالس البنؾ

 

 

                                                 

67
. 357 ،356: محسف أحمد الخضيري، مرجع سابؽ، ص ص - 

68  - FADY NAMMOUR, Droit Bancaire, 2012 ,p :61 
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و ذلؾ بيدؼ التنبئ المبكر باألزمات المصرفية، قصد زيادة : وضع آلية اإلنذار المبكر بالبنوؾ -
قدرة البنوؾ عمى االستخداـ الكفئ لمواردىا و مواجية المخاطر التي قد تواجييا عند القياـ 

بأعماليا، فضال عف مساعدة صانعي القرار في التعرؼ عمى أية اختالالت خاصة في المدى 
القصير، واقتراح أىـ األساليب و اإلجراءات لمواجية الخطر و معالجتو أوؿ بأوؿ قبؿ تفاقـ 

 ( 69 ).الوضع

                                                 

. 11:عبد الغني حريري، مرجع سابؽ، ص - -  69



 خاتمـــــــــــــت                                                                                             
 

 :خاتمــــــة
مما تقدـ عرضو نستخمص أف البنوؾ التجارية تعتبر مف بيف أىـ المؤسسات المالية، و تنبع         

مف جية  (المودعيف)أىميتيا مف خالؿ قياميا بنشاطيا األساسي، و ىو الوساطة بيف أصحاب األمواؿ و 
و مع التطور االقتصادي العالمي تطورت معو .(اإلقراض)و أصحاب الحاجة لمتمويؿ مف جية أخرى 

األنشطة التي تمارسيا البنوؾ و أصبحت تساىـ بشكؿ كبير في التنمية االقتصادية و ذلؾ بتوفير رؤوس 
. األمواؿ لو
إذف تعتبر البنوؾ عصب الحياة االقتصادية كمما ازدىرت و تطورت تطور معيا االقتصاد               

 . و ازدىر و العكس صحيح أي أف حدوث األزمات المالية البنكية يؤدي إلى حدوث األزمات االقتصادية
لكف تعرض البنوؾ لألزمات أمر يصعب تجنبو بسبب كثرة المخاطر التي تواجييا ىذه األخيرة ففي خضـ 

ممارستيا ألنشطتيا الطبيعية، تتعرض البنوؾ لعدة مخاطر تتفاوت خطورتيا، و لعؿ أىميا كما سبؽ 
عرضو خطر التعثر المالي لمبنوؾ، الذي يعتبر مف بيف أىـ األخطار البنكية و ىي حالة  تعاني فيو 
المؤسسة مف اضطرابات مالية تؤدي بيا إلى اإلفالس و التصفية إذا لـ يتـ اتخاذ اإلجراءات الالزمة 

و لعؿ أىـ اإلجراءات األولية التي يجب أف تيتـ بيا البنوؾ لمواجية التعثر المالي ىو النظر .لمواجيتيا
في مسبباتو و محاولة مواجيتو في بدايتو مع العمـ أف التعثر المالي يمر بعدة مراحؿ قبؿ أف تصؿ 

المؤسسة إلى حافة االنييار، و محاولة التنبئ باألزمة المالية قبؿ وقوعيا و ذلؾ باالعتماد عمى أنظمة 
. اإلنذار المبكر في اكتشاؼ التعثرات المالية في البنوؾ و معالجتيا

           ولمبنؾ المركزي الدور الرئيسي لمواجية التعثر المالي باعتباره قمب الجياز المصرفي الذي 
يمده بالحياة و الذي يقع عمى رأس ىـر الجياز المصرفي، فممبنؾ المركزي الدور األوؿ في اإلشراؼ عمى 
البنوؾ التجارية وذلؾ بممارستو لمدور الرقابي عمييا، خاصة فيما يخص شروط إنشاء البنوؾ كالحصوؿ 
عمى التراخيص و االعتماد، وىي مف بيف أىـ العناصر التي يجب التأكيد عمييا و التشديد في المراقبة 

عمييا كامتالؾ صاحب طمب إنشاء البنؾ عمى الرأس الماؿ القانوني، و كذا توفره عمى متطمبات 
االحتياطي القانوني وىو التزاـ البنوؾ عمى وضع نسبة معينة مف إجمالي ودائعيا عمى شكؿ سائؿ لدى 

.  البنؾ المركزي
       وكذا قياـ البنؾ المركزي بإصدار التعميمات و األنظمة لضماف حسف سير البنوؾ و الرقابة عمى 

مدى احتراـ القوانيف و األنظمة و القياـ بعمميات التفتيش لمبنوؾ التجارية لموقوؼ عمى مدى إتباع البنوؾ  
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التجارية  و التزاميا بقواعد الحيطة و الحذر وىي مف بيف أىـ أشكاؿ الرقابة التي يمارسيا البنؾ المركزي 
عمى البنوؾ التجارية لوقايتيا مف التعرض لممخاطر المصرفية كالتعثر المالي و ضماف حسف سيرىا، 

خاصة فيما يخص عمميات منح االئتماف و التسييالت و غيرىا مف النشطات التي يجب أف تدرس بشكؿ 
 .صحيح و مف طرؼ أشخاص متخصصوف في المجاؿ المالي عند القياـ بيذه العمميات

        وعميو فإف البنوؾ التجارية عمييا أف تمتـز بالقواعد و األنظمة التي يفرضيا عمييا البنؾ المركزي 
و تخمؽ لو الجو المناسب لمقياـ بميامو كتسييؿ عمميات التفتيش و الرقابة كتوفير المستندات والتقارير 
 .الضرورية لذلؾ، ألف كؿ ىذه اإلجراءات تساعدىا عمى مواجية خطر التعثر المالي و تجنب الوقوع فيو

كؿ ىذه اآلليات التي تعتمدىا البنوؾ التجارية لمواجية التعثر المالي ال تكفي فيناؾ آليات           
أخرى تعتمدىا البنوؾ التجارية توخيا أو تجنبا لمتعثر المالي و لعؿ أىميا ىي االعتماد عمى نظاـ حوكمة 
البنوؾ و ىي الطريقة السميمة إلدارة البنوؾ، فاالعتماد عمى جياز إداري كفئ يعمؿ عمى درجة عالية مف 

الشفافية بحيث يعمؿ عمى تفعيؿ و تعميؽ سمطات اإلشراؼ و الرقابة عمى مستوى البنؾ ، مف أجؿ 
التسيير الحسف و الجيد لمبنؾ و العمؿ عمى مواجية المخاطر البنكية مف طرؼ كؿ الجياز اإلداري 

خاصة مع العمـ أف سوء اإلدارة الداخمية لمبنؾ ىي مف بيف أىـ األسباب التي تؤدي إلى التعثر المالي 
 .لمبنوؾ مع انعداـ الثقة و إعماؿ المصالح الشخصية عمى المصمحة العامة

      تنتيج البنوؾ التجارية وسائؿ أخرى لمواجية التعثر المالي كنظاـ التأميف عمى الودائع و القروض و 
الكفالة المصرفية ، ألف التأميف يضع البنؾ في حالة أكثر أمنا مف حيث إمكانية تجنب الخسائر المتوقعة  

كما أنيا في .و الحصوؿ عمى أموالو عند عجز المدنيف أو العمالء  مف أداء التزاماتيـ في اآلجاؿ المحددة
بعض األحياف تمجأ إلى االقتراض سواء مف السوؽ المصرفية أي االقتراض مف بعضيا البعض و ذلؾ إذا 
كانت تعاني أزمة مالية مؤقة أو المجوء إلى البنؾ المركزي بصفتو الممجأ األخير ليا، و أحيانا تمجأ البنوؾ 

إلى االندماج المصرفي كحؿ لمواجية التعثر المالي لمبنوؾ خاصة إذا كانت ال تتمتع بمركز قوي في 
السوؽ المالية أو تواجو أزمة مالية طويمة األجؿ لـ تستطع مواجيتيا مع كثرة البنوؾ التجارية و اشتداد 

. المنافسة فيما بينيا
 

     و أخيرا يمكف القوؿ أف كؿ ىذه اآلليات التي تعتمدىا البنوؾ التجارية لمواجية التعثر المالي تبقى 
قميمة و غير كافية ففي كثير مف األحياف تصؿ ىذه البنوؾ إلى نيايتيا عف طريؽ شير إفالسيا         
و تصفيتيا، ذلؾ ألف النشاط المالي مرتبط دائما بالنشاط االقتصادي فكمما تطور النشاط  االقتصادي 

تطور معو النشاط المالي و ازدادت المخاطر التي تواجييا البنوؾ التجارية التي بدورىا تؤدي إلى ظيور 
األزمات المالية العالمية بسبب إفالس البنوؾ التي تجر العالـ إلى أزمة اقتصادية تمقي بضالليا عمى 

الحياة االجتماعية ككؿ و لعؿ آخرىا أزمة الرىف العقاري األمريكية ، و عميو يجب دائما السعي إلى خمؽ  
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أساليب جديدة لمواجية مثؿ ىذه المخاطر و العمؿ عمى خمؽ قوانيف صارمة في المجاؿ المالي و إلزاـ 
البنوؾ بالتقيد بيا و تشديد الرقابة مف طرؼ البنوؾ المركزية وعدـ التساىؿ مع البنوؾ التجارية التي ال 

سحب لعؿ أىميا تحتـر القوانيف و األنظمة المالية و تسميط عمييا العقوبات الضرورية و المالئمة 
 .  الترخيص  و االعتماد
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