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 : املـلـخــص 

نشاطات املصارف واملؤسسات املالية خاصة يف جمال املضاربة  بتطور
واالستثمار على مستوى األسواق املالية وانفتاح هذه األخرية وتكاملها مع 

  . بعضها البعض، عرفت املصارف نتيجة لذلك تنوعا يف املخاطر اليت حتدق ا
مهية مفهوم هذا الصدد تطرق الكثري من الباحثني يف ميدان االقتصاد إىل أ ويف

  .احلوكمة يف املؤسسات املصرفية
وعليه يهدف هذا البحث إىل دراسة وحتليل مفهوم احلوكمة وحمدداا 

ها وذلك بالتركيز على تطبيق مبادئ مبادئ وأمهيتها، وكذلك استعراض أهم
احلوكمة يف املؤسسات املصرفية، كما انه يهدف إىل لفت االنتباه إىل خطر 

اري يف البنوك اجلزائرية، كنتيجة لضعف تطبيق مبادئ الفساد املايل واإلد
  .احلوكمة فيها

  :الكلمات الدالة 
   .حوكمة املؤسسات املصرفية –مبادئ احلوكمة  –وكمة احل

  

: LE RESUME 
Suit au développement des activités et des sociétés 
financières spécialement dans le domaine de la 
spéculation et de l’investissement au niveau des 
marchés financières, et suite à l’ouverture et 
l’intégration des marchés, les banques ont connu 
plusieurs types de risques. A cet égard des nombreux 
économistes ont démontré l’importance de la notion 
de la gouvernance 

bancaire.………………………………..  
Cet article vise à étudier le concept de gouvernance,  
ses extrémités et son importance, en plus d’examiner 
ses principes, en mettant l’accent sur la gouvernance 
dans les banques, elle vise également à attirer 
l’attention au risque de corruption financière et 
administrative dans les banques algériennes comme 
résultat de la faiblisse de la gouvernance 

bancaire.……………………………...  
LES MOTS CLES  

la gouvernance – les principes de gouvernance – la    
gouvernance des banques.………………………………..

  ةـــــــدمـقـامل

، الناشئة خالل العقود القليلة املاضيةاملتقدمة و االقتصادياتيف العديد من ) la gouvernance( ةلقد تعاظم االهتمام مبفهوم احلوكم
روسيا يف عقد التسعينات و الالتينيةأمريكا و آسياعدد من دول شرق  هداشاألزمات املالية اليت االيارات االقتصادية و أعقاب خاصة يفو

ريكية العاملية املصرفية لعدد من أقطاب الشركات األممن تداعيات االيارات املالية وكذلك ما شهده االقتصاد األمريكي و ،من القرن العشرين
  .املايلقتصادي ومن أزمة خانقة دد وحدة احتادها االاليوم ده أوروبا هما تش إىلوصوال ، 2008و 2007كذا عامي ، و2002خالل عام 

قواعد ومبادئ أسلوب ممارسة  حدد فيه خمتلف'' حوكمة املؤسسات''تقرير حول إصدار إىل*CIPEالدولية املشروعاتهذا ما دفع مبركز 
تعقيدا لكوا احلوكمة يعترب أكثر أمهية و مبادئتطبيق  أين جند فيها ،مبا فيها املؤسسات املصرفية ،الرشيدة باملؤسسات االقتصادية اإلدارة
  .تؤثر بشكل كبري على طبيعة نظام احلوكمة، أخرىاملتداخلة ال توجد يف قطاعات  العالقاتو على جمموعة من العناصر حتتوي 

درجة املصارف اجلزائرية من احلوكمة و يطرح موضوع موقع، هابادئمدى تطبيق ماحلوكمة يف القطاع املصريف وعن  يف خضم احلديثو
  .تناوله من خالل هذه املداخلة هو ما متللنقاش والدراسة و تأثرها بذلك

  أمهية الدراسة:أوال

التقليل من املخاطر اليت  إىلاألمر الذي يؤدي ، القطاع املصريفيف  الدور اهلام لتطبيق مبادئ احلوكمة إبرازتظهر أمهية الدراسة من خالل 
انعكاسات خطرية على  إىلأن التجارب األخرية يف العامل أظهرت أن ضعف احلوكمة يف النظم املصرفية يؤدي خاصة و ،تتعرض هلا املصارف

مما ، املصرفية اإلدارة اجلهاز املصريف يعمل على تطوير أداء يف البدء بتطبيق قواعدها، وفان تفعيل مبادئ احلوكمة عليه، والقومية االقتصاديات
  .االقتصاد اجلزائري وبالتايل تنشيط ،القطاع املايلعلى قرارات املستثمرين و إجياباعكس ني

  أهداف الدراسة:ثانيا
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  :للدراسة اليت قمنا ا عدة أهداف نوجزها يف ما يلي

  .واحلوكمة يف املصارف بصفة خاصةتسليط الضوء على مفهوم احلوكمة بصفة عامة •

  .األنظمة املصرفيةاحلوكمة يف ترقية  مبادئأمهية تطبيق  إظهار•

 تطبيق مبادئها املتعارف عليها دولياائرية على وجه اخلصوص باحلوكمة واملصارف اجلزو الوقوف على ضرورة اهتمام املصارف بصفة عامة•
  .يف أقرب وقت ممكن) من خالل جلنة بازل(

  الدراسة إشكالية:ثالثا

  :اشكالية هذه الدراسة يف التساؤل الرئيسي التايل ملا سبق ميكن أن نلخصتبعا 

  املصرفية اجلزائرية؟ احلوكمة يف املؤسسات مبادئما مدى تطبيق 

  :هيعن هذا السؤال عدة أسئلة فرعية وينشق و

  ؟مبادئهاما هي أهم ما املقصود حبوكمة املؤسسات؟ و•

  تطبيقها؟ مبادئما هي أهم و؟املؤسسات املصرفية فيما تتمثل حوكمة•

  ما هي اهودات املبذولة يف سبيل ذلك؟املؤسسات املصرفية اجلزائرية؟ و احلوكمة يف مبادئما هو واقع تطبيق •

  خطة الدراسة:رابعا

  :جاءت كالتايلمقدمة وثالث حماور وخامتة،  إىلمت تقسيم هذه الدراسة املطروحة،  اإلشكاليةعلى  اإلجابةبغرض 

  .ومبادئهاحوكمة املؤسسات :احملور األول•

  .ومبادئهاحوكمة املؤسسات املصرفية :ثايناحملور ال•

  .احلوكمة يف املؤسسات املصرفية اجلزائرية مبادئواقع تطبيق :احملور الثالث•

  منهجية الدراسة:خامسا 

فرضته طبيعة هذا ما املنهج الوصفي التحليلي، و إتباعفقد مت  دراسة املشكلة،يقة اليت تنتهج يف الطراشكاليته ونوع املوضوع و إىلبالنظر 
 لكننا، تطبيق مبادئها يف القطاع املصريفمدى تبطة حبوكمة املؤسسات وحقائق مراملوضوع حمل الدراسة، ألننا بصدد مجع وتلخيص بيانات و

البحث ومن مت يف مضمون خمتلف املفاهيم الواردة لتحليل جوانب و مل نعتمد على سرد املعلومات فقط، بل استخدمنا املنهج التحليلي،
  .استخالص أهم النتائج

عرب ت السابقة املتاحة يف املكتبات والدراساعتمدنا بشكل أساسي على البحوث وفقد ا ة موضوع حوكمة املؤسسات املصرفية،نظرا حلداثو
.التوصيات املهمةمن مت اقتراح بعض ، وحتليل نتائجها، واالنترنيتشبكة   
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  امبادئهوحوكمة املؤسسات :احملور األول

، "احلكم الصاحل" مفهوم إىلتعود جذوره  إذ،)الشركات( انبثق مفهوم حوكمة املؤسسات إصالحهسبل من مفهوم مكافحة الفساد و انطالقا
  .هذا ما جيعله يكتسي أمهية بالغةالقائم على أخالقيات العمل، و

وذلك على اليت تقوم عليها،  املبادئ جانب أهم إىلتأسيسا عليه سنحاول ضمن هذا احملور استعراض أهم املفاهيم املتعلقة حبوكمة املؤسسات و
  :النحو التايل

  مفهوم حوكمة املؤسسات:أوال

 إىلعدة حماوالت لتعريب هذا املصطلح، قد توصل جممع اللغة العربية بعد، و)Governance( االجنليزيلفظ احلوكمة هو ترمجة للمصطلح 
لذا يطلق  ،اجليد الصاحل أواحلكم ، احلكم الراشد، احلوكمة، احلاكميةالرشيدة،  اإلدارة:استخدام مصطلحات أخرى تعرب عن هذه الكلمة مثل

حبيث يدل كل تعريف  التعريفات املقدمة هلذا املصطلح، قد تعددتو1.حبوكمة الشركات) Corporate governance( على مصطلح
  :حيث ،وجهة النظر اليت تتبناها اجلهة املقدمة هلذا التعريف على

  2."التحكم يف أعماهلاالشركات و إدارةالذي يتم من خالله  امالنظ: "احلوكمة بأا*)IFC(ويل الدوليةالتم مؤسسةتعرف 

 اإلدارياملؤسسة وجملسها  إدارةكل من  العالقات اليت تربط بنيجمموعة : "بأا*)OECD(التنميةو كما تعرفها منظمة التعاون االقتصادي
  3."املصلحةاألطراف األخرى ذات ومسامهيها و

بعبارة أخرى  أي ،التأثري على قرارات املديرينو السلطاتحتديد  إىلجمموعة امليكانيزمات اليت دف :"بأا) G.Charreaux( يعرفهاو
  4."سلطامتعرف جمال ، وللمؤسسة قيادم حتكم

  5:كما تعرف حوكمة الشركات أيضا على أا

  ."الرقابة عليهاالشركة و إدارةيتم  الذي عن طريقهالية واملنظام متكامل للرقابة املالية والغري "•

  ."قيق رحبية معقولة الستثمارامجمموعة الطرق اليت ميكن من خالهلا أن يتأكد املستثمرون من حت"•

لعاملني يف الشركة أيا كانت مواقعهم فيها، اليت مبوجبها يتم حتفيز مجيع األفراد ا اآللية:"تعريف حوكمة الشركات على أا ميكنبصفة عامة، و
 من مت حتقيق مبدأ العدالةالشركة اهلادفة ورؤيتها يف تعظيم قيمتها املضافة، و إستراتيجيةممارسام الفعلية تتناغم مع على جعل سلوكيام و

  6."املالك من جهة أخرى األطراف األخرى مبن فيهممصاحل التنفيذية من جهة، و اإلدارةالتوازن بني مصاحل و

  حمددات حوكمة املؤسسات:ثانيا

  :مهاتوى جودة جمموعتني من احملددات ومسو أن التطبيق السليم حلوكمة املؤسسات يتوقف على مدى توافر هناك اتفاق على

ة سليمة توضح كيفي إداريةاليت تتضمن وضع هياكل ساليب اليت تطبق داخل الشركات واألتشتمل على القواعد وو:احملددات الداخلية -1
مثل جملس  عنية بتطبيق مفهوم حوكمة الشركات،الواجبات بني األطراف املاختاذ القرارات داخل الشركات وتوزيع مناسب للسلطات و
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 إىلبل يؤدي ، وجود تعارض يف املصاحل بني هؤالء األطراف إىلذلك بالشكل الذي ال يؤدي و ،أصحاب املصاحلواملسامهني و اإلدارةو اإلدارة
  7.حتقيق مصاحل املستثمرين على املدى الطويل

  :تشململناخ العام لالستثمار يف الدولة، وا إىلتشري :احملددات اخلارجية -2

قوانني  - منع االحتكارقوانني املنافسة و - قوانني الشركات - سوق رأس املال قوانني:(مثل ،تضمن كفاءة األسواقالقوانني اليت تنظم و•
  ).اإلفالس

  .يف توفري التمويل الالزم للمشاريع) املاليةالبنوك واألسواق ( كفاءة القطاع املايل•

  .اإلنتاجعوامل درجة تنافسية أسواق السلع و•

  .على الشركاتصارمة  األجهزة الرقابية يف تنفيذ رقابةفعالية اهليئات و•

الشركات املدرجة يف السوق  - احملامني – احملاسبني – املدققني(:اجلمعيات املهنية اليت تضع ميثاق شرف للعاملني يف السوق مثل إىل باإلضافة•
  )......املايل

هذا ما يقلل من التعارض بني العائد و، ؤسسةامل إدارةالقواعد اليت تضمن حسن ية مهمة جدا يف تنفيذ القوانني وتعترب احملددات اخلارجو
8.االجتماعي للشركة والعائد اخلاص هلا

  

  أمهية حوكمة املؤسسات:ثالثا

قيمة  زيادة إىل ودف. محلة األسهم وغريهمحتديد العالقة بني املستثمرين وجمالس اإلدارة واملديرين و أساسا على حوكمة املؤسسات تقوم
  9.اختاذ القرارات فيها ترشيد، وذلك عن طريق حتسني أداء الشركات، وأقصى درجة ممكنة على املدى الطويل إىلاستثمارات محلة األسهم 

  10:تكمن يف فان أمهية حوكمة املؤسسات، بصفة عامةو

  .ويلجذب االستثمارات احمللية واألجنبية وختفيض تكلفة التم•

  .هجراإىل اخلارج واحلد من هروب رؤوس األموال احمللية •

  .بطالةمكافحة الفساد املايل واإلداري وما يترتب عليه من فقر و•

  .ز على استثمارامجم ضمان حصول املستثمرين على عائد•

  .أصحاب املصاحلزيادة النمو وتعظيم حقوق املسامهني و•

  .تعظيم القيمة السوقية لألسهممالئم من الطمأنينة للمستثمرين وضمان قدر •

  .الشركات يف األسواق املالية العامليةتدعيم تنافسية •

  .االستخدام األمثل حلصيلتها املاليةمن كفاءة تطبيق برامج اخلصخصة و التأكد•
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  .درء حدوث االيارات املصرفيةنب االنزالق يف مشاكل حماسبية ومالية وجت•

ات ذمن تعقب األهداف  اإلدارةجملس اإلدارة ومتكني ذلك من خالل ما يف زيادة الفعالية االقتصادية، وعنصرا مه تعترب حوكمة املؤسسات•
  .11ذه الطريقة تشجع الشركات على االستخدام األمثل ملواردها، كما تسهل بشكل فعال الرقابة، واملسامهنيالفائدة لكل من الشركة و

  مبادئ حوكمة املؤسسات:رابعا

 ذلك، وحمددة لتطبيقه مبادئوضع على دراسة هذا املفهوم وحتليله و جلهاتا فقد حرصت العديد من، نظرا لالهتمام املتزايد مبفهوم احلوكمة
  :كما يلي

األساسية حلوكمة املؤسسات وضعت يف  املبادئ إن):OECD( التنميةت وفق منظمة التعاون االقتصادي وحوكمة املؤسسا مبادئ -1
املرجع األساسي لصانعي القرارات،  اليت أصبحت فيما بعد، و1999سنة) دولة30( التنميةاالقتصادي و التعاونبداية األمر من طرف منظمة 

  12.غريهاوالقانوين و اإلدارياملؤسسات ذات الطابع املنظمات، 

  13:يف النقاط التالية)OECD( الـ اليت وضعتها املبادئأهم  إجيازميكن و

ات كل من تعزيز شفافية األسواق حوكمة الشرك إطار جيب أن يتضمن:ضمان وجود أساس إلطار فعال حلوكمة الشركات -1-1
التنفيذية اإلشرافية والتنظيمية وم املسؤوليات بني السلطات ن يكون متناسقا مع أحكام القانون، وأن يصيغ بوضوح تقسيكما جيب أ وكفاءا،

  .املختلفة

ومراجعة القوائم األرباح  من احلصول على عائدة ووتشمل نقل ملكية األسهم، واختيار جملس اإلدار:حفظ حقوق مجيع املسامهني -1-2
  .حق املسامهني يف املشاركة الفعالة يف اجتماعات اجلمعية العامةاملالية، و

م يف الدفاع عن حقوقهم القانونية، حقهل فئة، وتعين املساواة بني محلة األسهم داخل كو:املعاملة املتساوية بني مجيع املسامهني -1-3
ن االجتار أو ممشكوك فيها، كذلك محايتهم من أي عمليات استحواذ أو دمج ية العامة على القرارات األساسية، واجلمعالتصويت يف و

  .أو املديرين التنفيذيني اإلدارةكذلك حقهم يف االطالع على كافة املعامالت مع أعضاء جملس باملعلومات الداخلية، و

لتعويض عن أي انتهاك اوتشمل احترام حقوقهم القانونية، و:طات اإلدارة بالشركةدور أصحاب املصاحل يف أساليب ممارسة سل -1-4
 املصاحل،ويقصد بأصحاب .حصوهلم على املعلومات املطلوبةم الفعالة يف الرقابة على الشركة، ومشاركته آليات كذلكلتلك احلقوق، و

  .العمالءاملصارف والعاملني ومحلة السندات واملوردين و

ن ملكية النسبة العظمى من ع اإلفصاح عن املعلومات اهلامة ودور مراقب احلسابات، واإلفصاحتتناول و:الشفافيةواإلفصاح  -1-5
ريقة عادلة بني مجيع املسامهني عن كل تلك املعلومات بط اإلفصاح يتمو.األسهم، واإلفصاح املتعلق بأعضاء جملس اإلدارة واملديرين التنفيذيني

  .تأخري دونوصحاب املصاحل يف الوقت املناسب أو

دوره يف ، وكيفية اختيار أعضائه ومهامه األساسية، وته القانونيةواجبااإلدارة وتشمل هيكل جملس و: مسؤوليات جملس اإلدارة -1-6
  .التنفيذية اإلدارةعلى  اإلشراف
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موجهات  2003 التمويل الدولية التابعة للبنك الدويل يف عامضعت مؤسسة و:مؤسسة التمويل الدولية حوكمة املؤسسات وفق مبادئ -2
احلكومة يف املؤسسات على تنوعها، سواء كانت مالية أو غري مالية، و ذلك على مستويات أربعة،  لدعم أساسيةمعايري عامة تراها وقواعد و

  14:جاءت كالتايل

  .املمارسات املقبولة للحكم اجليد•

  .اجلديداجليد ولضمان احلكم  إضافيةخطوات •

  .أساسية لتحسني احلكم اجليد حملياإسهامات •

  .القيادة•

أصدر جملس إعداد التقارير ، 2003جويليةيف :امبادئ حوكمة املؤسسات وفق الكود املوحد حلوكمة الشركات باجنلتر -3
اليت توضح املبادئ واالشتراطات الالزمة و حيتوي هذا الكود على جمموعة منوكمة الشركات، وحل ا الكود املوحدباجنلتر *(FRC)املالية
املكافآت اليت حيصلون توضيح كيفية حتديد مستوى  إىل باإلضافةذلك ، وكيفية تقييم عملهم، واستقالليتهمو اإلدارةريقة تعيني أعضاء جملس ط

احملافظة على التقارير املالية للشركة و بإعداداملتعلقة  املبادئى جمموعة من لحيتوي الكود املوحد ع ما يتعلق باحملاسبة واملراجعة،وفي15عليها 
ملة أما فيما يتعلق حب.تقوم به أنجلنة املراجعة مع توضيح الدور اهلام الذي جيب  إنشاءالتأكيد على ضرورة ود نظام فعال للرقابة الداخلية، ووج

 قيام محلة األسهم مبباشرة حقوقهم، كما هو موضح يفكيفية بني الشركة مع التركيز على وضح الكود طبيعة العالقة بينهم وفياألسهم، 
  )01(الشكل

  حوكمة الشركات وفق الكود املوحد حلوكمة الشركات باجنلترا مبادئ):01(الشكل

  

  .67حممد مصطفى سليمان، مرجع سبق ذكره، ص:على املرجع الباحث باالعتماد إعدادمن :املصدر

 

الكود املوحد  
حلوكمة الشركات  

باجنلترا

أعضاء جملس 
االدارة
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  مبادئهااملؤسسات املصرفية و ةحوكم: احملور الثاين

السيولة الالزمة ، حيث يوفر القطاع املصريف االئتمان ولسالمة عمل املؤسسات  حد الركائز األساسيةوجود نظام مصريف سليم يعترب أ إن
  .حلوكمة الشركاتاملؤسسي  اإلطاريف بناء  أهم الركائز اليت تسهمأن القطاع املصريف السليم هو أحد  اكم ومنوها، لعمل املؤسسة

احلوكمة يف املؤسسات  الضوء على طبيعة إلقاءسنحاول ضمن هذا احملور ، واحلوكمة يف القطاع املصريف مبادئمنه تظهر جليا أمهية تطبيق و
  .املبادئ اليت ترتكز عليهاكذا أهم املصرفية و

  ةفهوم حوكمة املؤسسات املصرفيم:أوال

لألداء االقتصادي للمؤسسات واالقتصاد ككل، إال أنه املؤسسات قد جنحت يف جذب قدر كبري من االهتمام بسبب أمهيتها  حوكمة نإ
غريبا يف ظل  ويعد ذلكيف الدراسات احلديثة،  مل يلقى مفهوم حوكمة اجلهاز املصريف القدر الكايف من االهتماموعلى الرغم من هذه األمهية،

  16.الرقابة على خمتلف املؤسسات إحكام يفة دور املصارف الواضح ألمهي اإلدراك

افة العالقات السلوكية للمؤسسة فمن الواضح أن مبدأ احلوكمة هو التحكم بكوجود تعريف موحد عامليا للحوكمة،  على الرغم من عدمو
ك وضع األهداف املؤسسية، وإدارة املخاطر، مبا يف ذلمنه حوكمة املصارف هي الطريقة اليت تدار ا أعمال املصرف واملتعاملني معها، و

  17.سليم من جهة أخرىمن وبأسلوب أ اإلدارةتوقع أن تعمل وتناسق بني األنشطة والسلوكيات املؤسسية من جهة وترابط  وإجياد

اإلدارة من خالل الدور املنوط به كل من جملس طريقة اليت تدار ا شؤون املصرف، يشمل نظام احلوكمة من املنظور املصريف ال مبعىن أوسع،
التعقيد يف نشاط اجلهاز  بازديادو. واإلدارة العليا، مبا يؤثر على حتديد أهداف املصرف، ومراعاة حقوق املستفدين، ومحاية حقوق املودعني

مة اجلهاز املصريف تتطلب املشاركة املباشرة باتت سالبل السلطة الرقابية غري كافية، واملخاطر من ق إدارةأصبحت عملية مراقبة املصريف، 
  18.املصرف إدارةللمسامهني ومن ميثلوم يف جملس 

 إدارا واإلدارةاليت تدار ا املؤسسات املصرفية بواسطة جمالس  ملنظور املصريف تتضمن الطريقةأن احلوكمة من ا ترى ، فإا)بازل(أما جلنة 
  19:لبنك مبا يليواليت تؤثر يف كيفية قيام ا ،العليا

  .وضع أهداف املصرف•

  .العمليات اليومية يف املصرف إدارة•

  .وفقا للقوانني السارية مبا حيمي مصاحل املودعنيأمنة وسليمة والتعامالت بطريقة األنشطة و إدارة•

  .غريهمتعاملني مع املصرف، مبا فيهم املوظفني والعمالء واملسامهني ومراعاة حقوق أصحاب املصاحل امل•

، فهو أهدافهاإدارة املصارف ومراقبتها ابتغاء حتقيق غاياا والنظام الذي تتم مبوجبه ":كننا القول أن حوكمة املصارف هيميوبصفة عامة، 
  20."املسامهني واملستثمرين املؤسسني أموال سورؤ النظام الذي يتعاملون مبوجبه مع مصادربالتايل، 

  املؤسسات املصرفية حمددات حوكمة:ثانيا

  :مهاة على جودة جمموعتني من احملددات، التطبيق اجليد حلوكمة املؤسسات املصرفي يتوقف
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، املديريناإلدارة وجملس يع السلطات بني اجلمعية العامة وتوزاليت حتدد طريقة اختاذ القرار و األسستتمثل يف القواعد و:احملددات الداخلية -1
  22:تشمل احملددات الداخليةو.ختفيض التعارض بني مصاحل هذه األطراف إىلمبا يؤدي 

التأثري على حتديد توجهات  إمكامحيث أنه يف  عامة، الشركات بصفةمحلة األسهم دورا هاما يف مراقبة أداء  يلعب:محلة األسهم 1-1
  .املصرف

  .ياسات التشغيل وحتمل املسؤولية والتأكد من سالمة موقف البنكوضع سالعليا و اإلدارةتوجيه وضع االستراتيجيات و:اإلدارةجملس  1-2

  .أنه عليهم أن يتعاملوا وفقا ألخالقيات املهنةكما  إلدارة املصرف، الرتاهة املطلوبتنيال بد أن يكون هلم الكفاءة و:التنفيذية اإلدارة 1-3

  .املخاطر إدارةأصبح للمراجعني دورا هاما يف تقييم عملية :املراجعني الداخليني 4_1

  :تضمو يئة اخلارجية املؤثرة على املصرف،تشمل مجيع عناصر البو:احملددات اخلارجية -2

الدور  إىل باإلضافةهذا متطور لنظام املصرف أمرا هاما وحيويا،  قانوينإطار تنظيمي ويعترب وجود :الرقايبوالتنظيمي و اإلطار القانوين 2-1
  .-كما سنراه الحقا-الرقايب للبنك املركزي

ما اتسع ليشمل  إذا ،فرض انضباط السوق على أداء املصرفإحكام الرقابة وميكن أن يكون له تأثريا أكرب يف  إن مفهوم العامة:دور العامة -2
  23:يأيتكل ما 

حتمل املصرف على  إقبالما الحظوا  إذايتمثل دور املودعني يف الرقابة على أداء اجلهاز املصريف يف قدرم على سحب مدخرام :ملودعنيا•
  .املخاطر قدر مبالغ فيه من

م التأمني نظا -نظام التأمني الضمين (اآلمان  على الودائع أحد أهم أشكال شبكة يعترب التأمني:صندوق تأمني الودائعشبكة اآلمان و•
  ).الصريح

مصاحل مراعاة رأس املال البشري ورفع كفاءة غط على املصارف لنشر املعلومات وأن متارس الض اإلعالمكن لوسائل مي:وسائل اإلعالم•
  .تأثريهم على الرأي العام إىل الفاعلني اآلخرين يف السوق، باإلضافة

حيث تقوم فكرة التقييم على التأكد من توافر تقييم على دعم االلتزام يف السوق، تساعد مؤسسات ال:التقييم االئتماينشركات التصنيف و•
درجة الشفافية ودعم احلماية اليت جيب توافرها  زيادةفان توافر هذه اخلدمة من شأنه أن يساهم يف  من متو املعلومات لصغار املستثمرين

  .للمتعاملني يف السوق

  .وكمة املؤسسات املصرفيةيبني بوضوح أهم حمددات ح ،)02(والشكل
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  ات احلوكمة يف املؤسسات املصرفيةحمدد):02(الشكل

 

 المصدر:من إعداد الباحث باالعتماد على المرجع:المعھد المصرفي المصري، مرجع سبق ذكره، ص2.

  أمهية احلوكمة يف املؤسسات املصرفية:ثالثا

األطراف  املصارف ال يؤثر فقط على إفالسحيث أن سات األخرى نظرا لطبيعتها اخلاصة، تزداد أمهية احلوكمة يف املصارف مقارنة باملؤس 
فيما ل خمتلف العالقات املوجودة بينها، املصارف األخرى من خال على استقرار يؤثر ذوي العالقة من عمالء ومودعني ومقرضني، ولكن أيضا

باألداء املصريف واحملافظة على احلوكمة العديد من املزايا املرتبطة  حتققو.Marché interbancaire(24(يعرف بسوق ما بني املصارف
  25:احلوكمة يف املصارف جند مبادئمن أهم مزايا تطبيق و. ومن مت االستقرار االقتصادي مما يعزز فيه االستقرار املايلأمواله وجمودته، 

  .من مت الدولاليت تواجهها املصارف و خاطر املتعلقة بالفساد املايل واإلداريختفيض امل•

  .التنمية للدولةللمصارف ومن مت التقدم والنمو االقتصادي و رفع مستوى األداء•

  .الدوليةوضمان تدفق األموال احمللية الستثمار يف املشروعات الوطنية ورأس املال احمللي على االتشجيع جذب االستثمارات األجنبية و•

  .مما يزيد من اعتماد املستثمرين عليها يف اختاذ القراروح والرتاهة يف القوائم املالية، الشفافية والدقة والوض•

مع عائدهم،  تعظيملصغار أو من املستثمرين الكبار وسواء كانوا أقلية أم أغلبية ومحاية املستثمرين بصفة عامة سواء كانوا من املستثمرين ا•
  .مراعاة مصاحل اتمع

املراجعني ود مراقبة مستقلة عن احملاسبني واملصارف أمام مسامهيها مع ضمان وج إدارةحماسبة  إدارية ميكن معهاضمان وجود هياكل •
  .س حماسبية صحيحةإىل قوائم مالية على أسللوصول 

  .تدعيم التنافسية يف أسواق املال العامليةتعظيم قيمة أسهم املصرف و•

درءا حلدوث شاط املصارف العاملة باالقتصاد، واستقرار نبية، مبا يعمل على تدعيم وق املصارف يف مشاكل مالية وحماسجتنب انزال•
  .العامليةأسواق املال احمللية وااليارات باألجهزة املصرفية و

احلاكمة  إطار القوانني واللوائحتنفيذ أنشطة املصرف يف ديرين مؤهلني قادرين على حتقيق ويستطيع اختيار مإدارة قوي، احلصول على جملس •
  .بطريقة أخالقيةو

احملددات اخلارجية
رقابة  -رقابة مكتبية ( االطار القانوين والتنظيمي والرقايب 

)القوى اجلربية  -ميدانية 

شركات تقييم اجلدارة  -احملاسبني  -املودعني ( العامة 
)احملللني والباحثني  -وسائل االعالم  -االئتمانية 

احملددات الداخلية

جملس االدارة واللجان اليت ترفع تقاريرها   -املسامهون 
.املراجعون -االدارة التنفيذية  -اليه 
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املستثمرون يف ملعايري اليت يضعها املتعاملون وحيث أصبحت درجة التزام املصارف بتطبيقها أحد امبادئ احلوكمة أمهية كبرية، لتطبيق  إن•
جلذب  تتمتع مبيزة تنافسية افإ احلوكمة مبادئمن مت فان املصارف اليت تقدم على تطبيق قرارات التوظيف أو االستثمار، واعتبارام الختاذ 

إجراء يف الطويل ملا تتمتع به من شفافية يف معامالا وتزداد قدرا على املنافسة يف املدى رؤوس األموال من املصارف اليت ال تطبقها، و
  26.املراجعة املالية مبا يدعم الثقة من جانب املستثمرين سواء احملليني أو الدولينياحملاسبة و

  تطبيق مبادئ احلوكمة يف املؤسسات املصرفية:رابعا

األول تقوده البنوك املركزية باعتبارها املسؤولة ز املصريف جيب أن مير عرب طريقني، املمارسات السليمة للحوكمة لدى اجلها مبادئتعزيز  إن
  27.االياريعين الفوضى و ن غياب احلوكمةأل هو املصارف ذاا ورقابة اجلهاز املصريف، واألخر عن تنظيم

احلوكمة على مستوى  املركزية دورا أساسيا يف تفعيل وإرساءتلعب املصارف :دور البنك املركزي يف تعزيز تطبيق مبادئ احلوكمة -1
الكافية ألصول لذي حيقق احلماية السيطرة الداخلية بالقدر اووسائل الوقاية والضبط والرقابة املصرفية  إجراءاتاملصارف وذلك من خالل 

  28.واإلداري يضمن سالمة مركزها املايل وتدعيم استقرارها املايلاملؤسسات املالية واملصرفية وحقوق املودعني، و

  29:ك التجارية وذلك لألسباب التاليةبنوتشجيع احلوكمة املؤسسية يف النك املركزي دور أساسي يف تعزيز وللبو

  .للبنك املركزي اإلشرافيةاملؤسسية اجليدة يقع ضمن املسؤوليات  تطبيق احلوكمة إن•

 مسؤولة عن احملافظة على أموال الغري اكو إىل ة ألن طبيعة عملها حتمل املخاطر، إضافةاملصارف ختتلف عن غريها من شركات املسامه إن•
  ).املودعني(

ضرورية د احلوكمة املؤسسية مسألة مهمة وفان وجوورصة األوراق املالية، أسهمها يف ببسبب تداول املصارف هلذه املخاطر و نتيجة لتعرض•
  .هلا

ن لدى البنك أعمال املصرف، تدار بشكل سليم، وايت تتعرض هلا طبيعة ن املخاطر اليف املصارف ضمان أ اإلدارةجملس  أعضاءحيتاج •
  .املركزي املسؤولية القانونية للتأكد من ذلك

الذين ميكن أن يقفوا يف وجه  األعضاءأو اإلدارة مستقلني بشكل حقيقي، جملس  أعضاءأن نعترف بأنه ليس من السهل احلصول على  جيب•
  .املسامهني املسيطرين على رأس مال املصرف

  .للحوكمة املؤسسية خاطئما يعطي انطباعا  هذاو) شبه مستقلني(إدارة يطلق عليهم أعضاء جملس  هناك أيضا املخاطر املتمثلة بتعيني•

تناول موضوع احلوكمة يف املصارف، خاصة من جانب مبادئها،  ميلك من يريد ال:وفق جلنة بازل يف املصارف احلوكمة مبادئ تطبيق -2
ما عنهاليت أصدرت نسخة معدلة ، و1999 وسنة 1998ز احلوكمة يف املصارف سنة التطرق للتقارير اليت أصدرا جلنة بازل عن تعزي إال

  30:احلوكمة يف املصارف تتمثل يف مبادئأساسها فان  أصدرت نسخة جديدة وحمدثة وعلى 2006مث يف شهر فيفري سنة ، 2005عام 

عن دورهم يف حوكمة  ولديهم فهم واضحؤهلني حسب املناصب اليت يشغلوا، م اإلدارةأعضاء جملس  ينبغي أن يكون:املبدأ األول•
  .قدرم على احلكم السليم بشأن أعمال املصرف إىل الشركات، إضافة

  .على قيمهللمصرف و اإلستراتيجيةعلى األهداف  اإلشرافغي على جملس املديرين املصادقة وينب:املبدأ الثاين•
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  .املساءلةعزيز اخلطوط العريضة للمسؤولية وتينبغي على جملس املديرين وضع و :املبدأ الثالث•

  .العليا يوافق سياسته اإلدارةمالئم من  إشرافعلى الس ضمان :املبدأ الرابع•

وظائف م ا وظيفة املراجعة الداخلية واملراجعني اخلارجيني واستعمال األعمال اليت تقو، العليا اإلدارةينبغي على الس و :املبدأ اخلامس•
  .الرقابة الداخلية

الطويلة  اإلستراتيجيةاملصرفية ومع األهداف  سياسات املكافآت مع ثقافة املؤسساتو لى املصرف ضمان مالئمة ممارساتع:املبدأ السادس•
  .وكذلك مع حميط الرقابة األجل،

  .املصرف وفق أسلوب شفاف إدارةينبغي :املبدأ السابع•

  .العليا فهم اهليكل التشغيلي للمصرف من خالل مدى االلتزام بالعمل وفق بيئة قانونية معينة ينبغي على الس واإلدارة :املبدأ الثامن•

أصدرت العديد من األوراق والتقارير اليت تبني من خالهلا فقد ملبادئ احلوكمة يف اجلهاز املصريف، من جلنة بازل ألمهية التطبيق السليم  وإدراكا
  31:مة يف املصارف، ومنها احلوك مبادئلنجاح تطبيق  الالزمةالشروط األسس و

  .ونظام لقياس مدى االلتزام ذه املعايري توفري دليل عمل ومعايري السلوك املالئم،•

  .مدى مسامهة األفراد يف هذا النجاحيتم على ضوئها قياس مدى النجاح وواضحة للمصرف  إستراتيجيةوضع •

  .القرارمراكز اختاذ التوزيع السليم للمسؤوليات و•

  .مراجعي احلساباتاإلدارة والتفاعل بني جملس آلية للتعاون ووضع •

  .املخاطر إدارةوظائف حتديد وظائف املراجعة الداخلية وتتضمن توفري نظم قوية للرقابة الداخلية، •

متخذي قترضني وكبار املسامهني وامل مبا يف ذلك عالقات العمل مع ،املواقع اليت يتصاعد فيها تضارب املصاحلرقابة خاصة ملراكز املخاطر و•
  .القرار يف املصرف

  .املصرف أو خارجهسواء من داخل تدفق مناسب للمعلومات، •

  يف املؤسسات املصرفية اجلزائرية واقع تطبيق مبادئ احلوكمة:احملور الثالث  

السلبيات اليت حتد من فعالية زالت تعاين من مجلة من النقائص وأا ال نشأا، إالاليت عرفتها املنظومة املصرفية اجلزائرية مند  رغم اإلصالحات
 العمل ا من أجل االرتقاءمبادئ احلوكمة ومما يقتضي ضرورة تبين  اإلصالحات، و حتول بينها وبني حتقيق األهداف املرجوة منها،تلك 

 تدفع سنحاول يف هذا احملور التعرض ألهم الظروف أو األسباب اليتوعليه  القتصاد العاملي،يف ا لالندماجتأهيلها باملنظومة املصرفية اجلزائرية و
 .كذلك اجلهود املبذولة يف سبيل ذلكمبادئ احلوكمة املصرفية ويف تبين  اإلسراع إىلالسلطات اجلزائرية 
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  ضرورة تطبيق مبادئ احلوكمةأزمة البنوك اخلاصة يف اجلزائر و:أوال

آليات اقتصاد السوق دف التهيئة للعمل وفق  ،تعديالت هيكلية على القطاع املصريف إجراءيف  شرعت السلطات العمومية 1990سنة  منذ
البنك "و" بنك اخلليفة"جند  هذه الفترة، اليت ظهرت يفمن بني أهم املصارف رفية وخلق منافسة بني املصارف، وحتقيق جودة اخلدمات املصو

مما ة بنك اجلزائر هلذه البنوك قبل وبعد بداية نشاطها، ما ميز هذه املرحلة هو ضعف رقابلكن أهم  ، *)BCIA("والصناعي اجلزائري التجاري
  .هزت القطاع املصريف اجلزائري يف أزمات مالية للوقوعأدى ذه البنوك 

اخلربة ال ميتلكون  ألشخاصأمهها فتح االستثمار يف القطاع املايل البنك هي نتاج للعديد من األسباب، مشكلة هذا  إن:اخلليفةأزمة بنك  -1
وهو صيديل، وعلى "خليفة لعروسي"ن قبل صاحبه السيدم 1998 كان ذلك حال بنك اخلليفة الذي تأسس سنةالكافية يف اال البنكي، و

لية على الودائع ئريني ليحصلوا عليها، مثل معدالت الفائدة العامنتجات بنكية مل يكن املودعني اجلزاأساس املغامرة قدم هذا البنك خدمات و
مرتب  تعادل ضعف)Cartes d’achats(بطاقات الشراءبنكية، حسابات بالعملة الصعبة، تسهيالت القروض،  بطاقات ألجل،
ائع اخلاصة مغرية على الودعروضا خاصة و كما قدم هذا البنكرض جذب أكرب عدد ممكن من الزبائن، هذا كله بغاخل، و........الزبون

كراا املتعلقة بنشاط الرقابة مذ إحدىاللجنة البنكية يف  إليهحسب ما أشارت واهليئات العامة والضمان االجتماعي، و باملؤسسات العمومية
  32:اليت جتلت من خاللسوء احلوكمة من قبل بنك اجلزائر، و فان أهم سبب ألزمة بنك اخلليفة هووالتفتيش، 

  .احملاسبية للبنك اإلجراءاتعدم احترام •

  . تقدمي التقارير لبنك اجلزائرالتأخر يف •

  .راجعة الغري منتظمة مللفات التوطنيامل•

  .الرقابةغياب املتابعة و •

  .عدم احترام قواعد احلذر •

هلذا مستحقات الزبائن، بالتايل عدم القدرة على سداد صعبة فيما يتعلق حبركة الودائع والوضعية احملاسبية ووقد واجه بنك اخلليفة وضعية 
 حيث قامت شركة ضمان الودائعاإلجراءات لغرض ضمان حقوق املودعني، قامت السلطات بعد اختاذ قرار تصفية البنك بالعديد من 

)société de garantie des dépôts(  مما اضطر هو ما مل يكن كافيا، و جلميع املودعني، دج600.000بتقدير تعويضات بقيمة
  .بيع أصول البنكت وإىل تطهري احلسابامصفي البنك 

من طرف بنك  1988ذي مت اعتماده سنة مع هذا البنك ال شيء حدثالنفس ):BCIA( الصناعي اجلزائريأزمة البنك التجاري و -2
وجد املفتشون العديد من التجاوزات  هذا البنك، على مستوى 2001برنامج الرقابة الشاملة الذي قام به بنك اجلزائر سنة  إطارويف . اجلزائر

  33:التنظيمية اخلاصة بالنشاط البنكي من بينهاو للقواعد القانونية

  .خاصة فيما يتعلق مبعاجلة الشيكات غري املدفوعةعدم احترام التسيري اجليد للمهنة، •

  .عدم كفاية احلساب اجلاري للبنك لدى بنك اجلزائر•

  .إجباريعدم وجود احتياطي •
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  .جتاوزات لقوانني الصرف•

الوفاء  غري قادر على للسيولة وعدم قدرته على تعويضها، مما جعله الصناعي اجلزائريإىل فقدان البنك التجاري وغريها أدت كل هذه األمور و
  34.سحب الترخيص من هذا البنك 31/08/2003لذا قررت اللجنة املصرفية يف بالتزاماته حنو املودعني، 

من طرف جملس النقد والقرض يف  حتصل هذا البنك على الترخيص):CA-BANK( الشركة اجلزائرية للبنوك أزمة -3
  .02/11/1999د من طرف بنك اجلزائر يف، واعتم12/06/1999

يقضي بسحب  27/12/2005مقررا يومإىل جانب جملس النقد والقرض، هيئات بنك اجلزائر  إحدىاللجنة البنكية وهي  أصدرتقد و
عاينت عدم  يشري ذلك املقرر أن اللجنةني مصفني للقيام بعمليات التصفية، وتعيووضع البنك املذكور قيد التصفية، ومت  .تماد املمنوح لهاالع

ستمرارية حالة عدم عاينت اللجنة أيضا ارأس املال املطلوب، وهذا البنك اليت تفاقمت باعتراف مسامهي البنك بعدم قدرم على تكوين  مالءة
  .بالتايل أثبتت حالة توقف هذا البنك عن الدفعولة البنك وسي

إعالن عدم قدرا على التسديد، حيث قامت اللجنة البنكية وجملس  األزمات بعد تصفية هذه البنوك اثرقد شهد القطاع املصريف العديد من و
يونيون بنك والبنك الدويل :هذه البنوك على غرار طالت يتخاصة بعد عمليات الرقابة البسحب االعتماد من عدة بنوك،  القرضالنقد و

  .كانت النهاية بزوال مجيع البنوك اخلاصة ذات الرأس املال اجلزائريو.اخل......بنك الريان اجلزائرياجلزائري و

ت ببعض البنوك ذلك من خالل عمليات االختالس اليت وقعيظهر من سوء احلوكمة، و ك العمومية، فان هذه األخرية تعاينوأما خبصوص البن
كما حة للمؤسسات االقتصادية العمومية، خاصة املمنوإشكالية القروض املتعثرة، حيث أن هذه البنوك تعاين باستمرار من  ومببالغ ضخمة،

  35.دوليااحلذر املعتمدة قواعد احليطة و  عدم تطبيقها جلميع إىل من ضعف الرقابة الداخلية واخلارجية، باإلضافة تعاين البنوك العمومية

  املؤسسات املصرفية اجلزائريةملبذولة لتطبيق مبادئ احلوكمة يف اهودات ا:ثانيا

أجهزة و حىت أن هذا املصطلح مل يلقى االنتشار الواسع بني املسؤولني تكن مطروحة للنقاش يف اجلزائر، إن قضية احلوكمة بشكل عام مل
مبادئ احلوكمة، البنك العاملي بضرورة تبين و*)FMI(أسها صندوق النقد الدويلرعلى و إحلاح اهليئات املالية الدوليةبعد اإلعالم، ولكن و

يف  مراتب جد متقدمة نظرا لتصنيف اجلزائر يفإدارة املؤسسات، وأو على املستوى اجلزئي يف إدارة االقتصاد، سواء على املستوى الكلي يف 
تكوين جلنة مسيت  إىلاألمر الذي دفع بالدولة مبادئ احلوكمة يطرح بإحلاح، تبين أصبح قضية املشاكل البريوقراطية وضعف مناخ االستثمار، 

بأمهية تبين  اإلحساسأنه نعترب ذلك بداية  أطراف خارجية، إال إلرضاءكان تأسيس هذه اللجنة موجها  إنوحىت  "جلنة احلكم الراشد:"ـب
  36.مناخ االستثمار فيهااقتصاديات الدول واليت أصبحت من املعايري العاملية يف تقييم  املبادئهذه 

  :من بينهاالسليم حلوكمة املؤسسات املصرفية، والتطبيق  إرساءفقد بذلت السلطات اجلزائرية جهودا من أجل أما يف اال املصريف، 

  :جندومن أهم هذه القوانني، :احلوكمة املصرفية مبادئلتطبيق  معززةسن قوانني  -1

يتضمن املراقبة الداخلية  14/11/2002بتاريخ03-02أصدر بنك اجلزائر نظام رقم :املؤسسات املاليةاملالية للبنوك و قانون املراقبة -1-1
 ،املؤسسات املالية على تأسيس أنظمة للمراقبة الداخلية تساعدها على مواجهة خمتلف املخاطرواملؤسسات املالية، والذي جيرب البنوك و للبنوك

  .2اتفاقية بازلاشيا مع ما ورد يف مت
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ينبغي أن حتتوي على األنظمة إقامتها، املؤسسات املالية اقبة الداخلية اليت على البنوك وفان أنظمة املر، 03-02للمادة الثالثة من النظام  وفقاو
  37:التالية

  .الداخلية نظام مراقبة العمليات واإلجراءات•

  .معاجلة املعلوماتتنظيم حماسيب و•

  .النتائجتقييم املخاطر و أنظمة•

  .أنظمة الرقابة والتحكم يف املخاطر•

  .نظام التوثيق واإلعالم•

حيث ، 1996 سنةإال صرحية يتعرض هلذه الظاهرة بصفة مباشرة والقانون اجلزائري مل  إن:اإلداريالفساد املايل وقوانني حماربة  -1-2
- 96األمر رقم إصدارذلك من خالل يورد تعريفا صرحيا هلذه الظاهرة، و ملاملنشئة هلا، واآلفة واجلنح مصادر هذه  إىلأشار املشرع اجلزائري 

ىل حركة رؤوس األموال من واالتنظيم اخلاص بالصرف األجنيب وة التشريع وقمع خمالفاملتعلق بو 1996 جويلية 09املؤرخ يف 22
  38.اخل....اخلارج

مي هو هيئة جديدة تعترب أداة لتقدمرصد وطين ملراقبة الرشوة والوقاية منها، و بإنشاءصدر مرسوم رئاسي يقضي  09/06/1996 بتاريخو
  39.معاقبة ممارسيهااقتراحات للقضاء على الرشوة و

ومع أن هذه املفوضية ال متلك .مفوضية تضم عددا من الوزارات ملكافحة ريب األموال 12/04/2003 كما أسس وزير العدل بتاريخ
كما قام يف در السرية يف احلصول على األموال، حماربة املصاتفعيل الشفافية يف قطاع البنوك وأنه من املتوقع منها  إال عية،الصالحيات التشري

املساس بأنظمة خيتصون يف جرائم تبييض األموال واجلرائم العابرة للحدود وبالشروع يف تكوين جمموعة من القضاة  2005هذا الصدد عام 
  .املعلوماتية

  40:فقد مت تسجيل ما يليواملتضمن الوقاية من الفساد وحماربته،  20/02/2006 الصادر يف 06-01تطبيق القانون رقم إطاريف و

  .شخص930احلكم على  إىلأفضت و 2006قضية أمام العدالة يف سنة  680تقدمي •

  .شخص 1789احلكم على  إىلأفضت و 2007قضية مت الفصل فيها سنة  681منها قضية أمام احملاكم و 1054تقدمي •

مت خالهلا احلكم على و 2008ا خالل الفصل األول من سنةقضية مت الفصل فيه 484قضية على مستوى احملاكم من بينها  622تقدمي •
  .شخص1126

أنظمة  فقد مت حتديث، على مستوى القطاع املصريف ربنامج العمل الوطين يف جمال احلكامةل اتنفيذ: برنامج العمل الوطين يف جمال احلكامة -2
 Gestion des(املخاطر إدارة وبغرض حتسني.ني العمليات البنكيةتأمإدخال وسائل دفع وشبكات تبادل تضمن سرعة والدفع بفضل 

risques(  اور بطريقة تدرجيية وبالتش 2منظومة بازل حاليا بتنفيذ ما ورد يفوتعزيز قواعد احلذر وترقية انضباط األسواق، يقوم بنك اجلزائر
  41.املؤسسات املاليةمع البنوك و

  42:كما يلي إجراءات رئيسية جاءتوقد اختذ عدة منسقة مع األوساط املصرفية، اعتمد بنك اجلزائر تدابري تدرجيية و وتنفيذا هلذا املشروع



 

 
  

 
672012 

 
 

على تنفيذ مشروع املعايري  ويعمل بالتشاور مع الفريق املسؤول، مساعدة خارجية إشرافحتت  2إنشاء فريق خمصص ملشروع اتفاق بازل•
  .احملاسبية الدولية

  .2ى استعدادها لتلبية مقتضيات بازلت تصرف البنوك التجارية بغية تقييم مدحتوضعهما إعداد استبيانني و•

  ).مطلب رئيسي يتعلق باألموال اخلاصة( دراسة األثر الكمي هلذا النظام من طرف بنك اجلزائر إعداد•

من  *،)AFSMA(زائرية استفادت من برنامج دعم وعصرنة النظام املايل، الذي أقره االحتاد األورويب ن البنوك اجلنشري أ وضمن هذا الصدد،
وضع الدولية، و قواعد حماسبية سليمة تتوافق مع املعايري احملاسبية الداخلي وإرساء عمليات التدقيق إجراءأجل مساعدة البنوك اجلزائرية على 

  43.خمطط مراقبة التسيري

  44:مبا يلي اإلصالحاتقد ترجم تنفيذ هذه و

  .بعد تقييم عقود النجاعة لسنوات السابقةذلك اعة جديدة لرواتب مسريي البنوك وعقود جن إعدادحيث مت :وضع عقود الكفاءة•

الدور سيتعزز من  هذابإنشاء جلنة تدقيق، ووضع تنظيمات جديدة تقضي إعادة تشكيلها ووذلك من خالل :اإلدارةحتسني دور جمالس •
  .خالل تعزيز خربة األعضاء

  .مدونة أخالق املهنةاإلدارية وميثاق للمسؤوليات  إعدادعرب  ذلكو:البنوك إدارةحتسني •

ذلك من خالل تثمني ، و2النظام احملاسيب املايل اجلديد وتطبيق معايري بازلالبنوك لتنفيذ  إعدادمن خالل :حتسني ظروف االستغالل البنكي•
  ).نظام األجر املتغري املقرون باألداء(للموارد البشريةأفضل 

 2008 املتوسطة يف املغرب يف شهر جانفيإطالق مدونة املؤسسات الصغرية وعقب :إطالق املدونة اجلزائرية حلوكمة الشركات -3
جرياا يف تبين احلوكمة الرشيدة  إىل اجلزائرانضمت . 2000الشركات يف تونس يف جوان  اخلاصة بأفضل ممارسات حوكمة واإلرشادات

فتطبيق قواعد حوكمة يف الوقت املناسب متاما،  11/03/2009وقد جاء صدور املدونة اجلزائرية حلوكمة الشركات يف .للشركات
الذي نمو االقتصادي، فيه أمهية احلصول على رأس املال وتعزيز اليف وقت تتزايد ثقة املتبادلة مع القطاع املصريف، الشركات ستساعد يف بناء ال

  45.التقليل من تداعيااختطي األزمة املالية العاملية ويعد حجر الزاوية يف 

 يسيطر عليها القطاع يف بيئة األعمال باجلزائر اليتية للقطاعني العام واخلاص، هو أحد االهتمامات االقتصاد تعزيز النمو االقتصاديإن حتفيز و
رئيس  "سليم عثماين" فقد الحظت األعمال نفسها جزءا من املشكلة، كانت منشآوحىت وقت قريب، . الضيقوسوق رأس املال غري الرمسي، 

 ولن يقوم رجالإمكانيات االبتكار والتطوير، قي نطاق الشركة ذاا حيد من  أن غياب احلوكمةإدارة فريق العمل حلوكمة الشركات، جملس 
أكرب  موارد لتزام مبدونة حوكمة الشركات سيخلقفان االمار يف مشروعات ضعيفة احلوكمة، لذا ستثاملصارف أو الشركاء أو املستثمرين باال

  .ويساعد على تنمية األعمال

ى حتسني أن احلوكمة الرشيدة ستعمل عل، "مصطفى بن بادا"صغرية واملتوسطة، السيد ضمن نفس الصدد أكد الوزير السابق للمؤسسات الو
.وذلك من خالل املزيد من الشفافيةاملفتقدة يف الوقت الراهن،  ومنشات األعمال من خالل تعزيز الثقة املتبادلة بني  البنوك العالقات  
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  ـةاخلـاتـمــــــ

 ملصرفيةزيادة اخلدمات ا إىلأدى وسائل االلكترونية من ناحية أخرى، التطور يف استخدام الاملصرفية من ناحية، والتطور التقين يف الصناعة  إن 
طور اهلائل يف الصناعة املصرفية وملقابلة هذا الت صرفية يف سوق يتميز مبنافسة شرسة،زيادة العمليات املاملقدمة من قبل البنوك وتنوعها، و

 فإىل التنظيم اجليد واإلشراباعتباره أداة رئيسية دف  وكمة املصارفأصبح من الضروري االهتمام مبفهوم حوخاصة املخاطر املرتبطة ا، 
  .الفعال على مجيع أنشطة املصرف

ذلك من خالل التطبيق دئ احلوكمة يف املؤسسات املصرفية، ويعاجل طبيعة تطبيق مباي قدمناه يف جمال حوكمة املؤسسات، هذا البحث الذو
  .عرب احملاور الثالث للدراسة اإلشكاليةمعاجلة  إىلوهذا قادنا  لى املؤسسات املصرفية اجلزائرية،ع

 ى صياغة بعض االقتراحات املهمة واملتعلقةمن مت العمل علبرز النتائج وإىل أالوصول النقاط اليت أثرناها يف دراستنا، كان اهلدف منها،  كل إن
  .مبوضوع الدراسة

  نتائج الدراسة:أوال

  :أمههاا من رصد جمموعة من النتائج، من خالل هذه الورقة البحثية متكن

إىل واضحة مبا يؤدي حتكم األطراف األساسية يف املصرف، أساسه تكون العالقات اليت ين النظام الذي على حوكمة املؤسسات املصرفية تع•
  .النجاححتسني األداء و

موحد ميكن أن يساهم يف إلجياد نظام رقايب حمكم وأمرا ضروريا  )بازل ملبادئ جلنةوفقا ( احلوكمة يف املؤسسات املصرفية مبادئعد تطبيق ي•
الصالحيات بني خمتلف األطراف إدارة املخاطر بتحديده للجهات وتوزيعه للمسؤوليات ومن خالل عملية حتسني  ،املصرف حتسني أداء

  .املشاركة للحد من هذه املخاطر

نفس تايل من ختفيض تكلفة رأس املال ويف التمكن بالورؤوس األموال، و متنح احلوكمة يف املؤسسات املصرفية فرصة أفضل لتعبئة املوارد•
  .الوقت تسريع تكوينه وحتقيق النمو واإلنتاجية

  :جيب أن يقوم على مبدأين أساسينيملبادئ احلوكمة يف اجلهاز املصريف، تطبيق السليم ال إن•

  .احلوكمة املصرفية مبادئتطبيق  إىلأن يلعب البنك املركزي دورا حموريا يف دفع البنوك التجارية -أ

  .صت به جلنة بازلويف خمتلف البنوك التجارية كما أ احلوكمة مبادئأن يتم تطبيق -ب

  :الذي يظهر من خاللمبادئ احلوكمة املصرفية ونالحظ بوضوح ضعف جتسيد  عيد املنظومة املصرفية اجلزائرية، فإنناصأما على •

  .احملاسيب من طرف املصارف اجلزائرية ضعف الشفافية واإلفصاح-أ

  .تقارير النشاطات السنوية إعداداملالحظ يف  ا والتأخرعدم التقيد بنشر املعومات يف وقته-ب

  .11-03واألمر10-90القرضالنقد وى ذلك قانون لع ينص كمابنك اجلزائر بنشر وضعيته الشهرية، عدم التزام -ج
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اجلزائرية يف العمق ة املصرفية فضائح مالية ضربت املنظومإىل ظهور أزمات وهذا ما أدى ضعف الرقابة واإلشراف من طرف بنك اجلزائر و-ه
  ."الصناعيالبنك التجاري و"بنك اخلليفة و"مقدمتها قضية  يفو

الفعلي أننا نالحظ يف السنوات األخرية رغبة يف التجسيد  يف املنظومة املصرفية اجلزائرية، إال احلوكمة مبادئيف تطبيق  رغم الضعف املسجل•
هذا ملدونة اجلزائرية حلوكمة الشركات، ا إطالقكذلك احلكامة واحلكم الراشد و جمالوذلك من خالل تبين الربنامج الوطين يف هلذه املبادئ 

  .يف القطاع املصريف انونية احملاربة للفساد املايل واإلداريعالوة عن تشديد العقوبات الق

  اقتراحات الدراسة:ثانيا

  :نوصي مبا يلي الل النتائج املتوصل إليها سابقا،فإننامن خ

  .حيز التنفيذ تطويرها وإخراجها إىلترب الركيزة األساسية لتفعيلها والوعي بقواعد احلوكمة املصرفية والذي يعالعمل على نشر •

  :وذلك من خاللإرساء قواعد احلوكمة املصرفية، جيب أن يكون للبنك املركزي دورا هاما يف •

  .خمتلف الوسائل باستخداماجليدة الصادرة عن جلنة بازل وذلك  احلوكمة مبادئتشجيع البنوك على تطبيق -أ

  .يف ظل االستخدام املكثف للتكنولوجيات احلديثة اطر احلديثةخمع امل ليتالءمالرقايب على البنوك اإلشرايف وتطوير الدور -ب

  .البشريالل تأهيل الكادر ذلك من خوكمة على مستوى البنك املركزي وتدريب يف جمال احلإعداد وتنفيذ برامج تكوين و-ج

  .وهذا ما يقتضيه التنفيذ السليم ملبادئ احلوكمةالتزام البنك املركزي بنشر وضعيته الشهرية، -د

لية بكشف تضطلع هذه اخلكما جيب أن للتنبؤ املبكر حبدوث األزمات املالية واملصرفية، ذلك خلية على مستوى البنك املركزي و تنصيب-ه
  .احليلولة دون ذلكواإلداري يف البنوك و حاالت الفساد املايل

  :وذلك من خاللقواعد احلوكمة املصرفية،  إرساءى جيب أن تعمل خمتلف  البنوك أيضا عل•

  .2 تطبيق مجيع بنود اتفاقية بازليف اإلسراع-أ

  .الشفافيةتطبيق معايري احملاسبة الدولية وذلك كأداة لإلفصاح ويف  اإلسراع-ب

  .وكمة املصرفيةحلتكوينه يف جمال االبشري وتأهيل الكادر -ج

  .البنك املركزي إشرافوتكون هذه اللجان حتت  ق جلان للحوكمة على مستوى كل بنك،العمل على خل-د

  :من خالل إاللن يتأتى ذلك عم احلوكمة يف املؤسسات املصرفية، وتوفري بيئة حملية لد•

  .الشركات املختلفةصريف والقطاع اخلاص واألفراد واحلكومي والقطاع امل التعاون بني كل من القطاع-أ

  .ا املاسة لتطبيق مبادئ احلوكمةمذلك حلاجتهفعيل دور السوق املايل وربطه بالقطاع املصريف وت-ب
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يف  واإلداريربة لكافة مظاهر الفساد املايل احملاملبادئ احلوكمة املصرفية، والتشريعات الكفيلة بالتطبيق السليم وضبط القوانني و إصدار-ج
.كافة القطاعات األخرىالقطاع املصريف و  

  قائمة املراجع واهلوامش

* (CIPE):Center for International Private Entreprise.  

واقع حوكمة  إىل اإلشارةمع  - احلد من وقوع األزماتاملالية و األسواقات التضليل يف دورها يف التقليل من عمليحوكمة الشركات و:بد السالم زايديعكمال بوعظم و:)1(
  .04، جامعة باجي خمتار، عنابة، ص19/11/2009و18احلوكمة وأخالقيات األعمال يف املؤسسات، يومي:،امللتقى الدويل حول -  الشركات يف بيئة األعمال الدولية

* (IFC):International Finance Corporation. 

، القاهرة، "واإلداري يف املؤسسات احلكوميةاحلوكمة واإلصالح املايل "ة عمل مقدمة يف ملتقى ورقمع عرض التجربة املصرية،  واإلداريواإلصالح املايل  احلوكمة:عادل رزق):2(
  .160، منشورات املنظمة العربية للتنمية، ص2007سبتمرب

* (OECD):Organization for Economic Co-operation and Development. 

(3):Alain jounot et Christaine Lallement:Développement durable vers une nouvelle gouvernance des entreprises, 
Afnor, France,2003,p75. 

(4):Gérard Sharreaux:Le gouvernement des entreprises «corporate governance théories et faits»,Economica, 
Paris,1997,p421-422  

.18-17، ص2008، الدار اجلامعية، "دراسة مقارنة"واإلداري معاجلة الفساد املايل دور حوكمة الشركات يف:سليمانحممد مصطفى ):5(  

وأخالقيات  احلوكمة:يف ظل األزمة االقتصادية الراهنة، امللتقى الدويل حولاألعمال  أخالقياتاحترام  وإلزاميةالشركات  حوكمة إشكالية:قي تيجاينعبد الرمحان العايب وبالر):6(
  .04ص،2009 أفريل19و18يومي، عنابة، جامعة باجي خمتاراألعمال يف املؤسسات، 

.24- 23حممد مصطفى سليمان، مرجع سبق ذكره، ص):7(  

(8):samiha fawzi : Assessement of corporate governance in Egypt, working paper n82,the Egyptian center for 
economic studies,Egypt,april,2003,p04. 

  www.cipe-arabia.org:متاحة على املوقع االلكتروين.03ص، 2008أوت، اإلصالحلتحقيق  ، نصائح إرشادية)CIPE( مركز املشروعات الدولية اخلاصة):9(

العامة األردنية، جملة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية  املسامهةالوقاية منه يف شركات افحة ظاهرة الفساد ودورها يف مك قواعد احلوكمة وتقييم:فيصل حممود الشواورة:)10(
  .128، ص2009، العدد الثاين، 25والقانونية، الد

(11):Adrian Fares:Gouvernance from banking perspective, center for international private enterprise, 
workshop(2),2003,p01. 

(12):Abdussalem Mahmoud Abu-Tapanjeh:The fundamental principals of corporate governance, organization of 
economic co-operation and development annotations,p10. 

  :متاحة على املوقع االلكتروين ، 08، ص 2007االستثمار القومي، جوان .إشارة خاصة لنمط تطبيقها يف مصر، بنكمعايريها مع حمددات احلوكمة و:حممد حسن يوسف): 13(

www.cipe-arabia.org/pdfhelp.asp  

  .09كمال بوعظم، مرجع سبق ذكره، ص):14(
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* (FRC) :financial reporting council. 

  .66-65حممد مصطفى سليمان، مرجع سبق ذكره، ص):15(

  .02، مركز املشروعات الدولية اخلاصة، ص2003فيفرياملصريف، البنك املركزي املصري، احلوكمة من املنظور :مي السعيدهالة حل):16(

، 2007شركات قطاع عام وخاص ومصارف، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، الطبعة الثانية، " املتطلبات-التجارب-املبادئ-املفاهيم"حوكمة الشركات :طارق عبد العال محاد):17(
  .438ص

  www.ebi.gov.eg:متاح على املوقع االلكتروين، 01، ص06 العدد، نظام احلوكمة يف البنوك:املعهد املصريف املصري):18(

اإلصالحات االقتصادية واالندماج يف االقتصاد العاملي،املدرسة العليا جملة حالة اجلزائر،  إىل اإلشارةية مع قواعد تطبيق مبادئ احلوكمة يف املنظومة املصرف:عبد القادر بريش):19(
  .07، ص01،2006للتجارة، اجلزائر،العدد 

  .09، ص2005إرشادات ألعضاء جمالس إدارة البنوك، مركز املشروعات الدولية اخلاصة، املنتدى العاملي حلوكمة الشركات، :جوناثان تشاركهام):20(

(21):Samiha Fawzi,op-cit,p04. 

  .03صهالة حلمي السعيد، مرجع سبق ذكره، ):22(

  .04صنفس املرجع السابق، ):23(

(24):Ghazi Louizi:Impact du conseil d’administration sur la performance des banques Tunisiennes,15éme 
conférence international de management stratégique, Genéve,13-16 juin 

2006,p03.………………………………………………     

، مذكرة ماجستري يف احملاسبة "لة يف فلسطنيدراسة تطبيقية على قطاع املصارف العام"الداخلية يف تفعيل مبادئ احلوكمة دور إدارات املراجعة :إسحاق نسمان إبراهيم):25(
  .21-20، ص2009، غزة، اإلسالميةوالتمويل، اجلامعة 

   www.alexbank.com/nashra.doc:االلكتروين ، النشرة االقتصادية، متاحة على املوقع"الرشيدة اإلدارة إىلالطريق "حوكمة الشركات:اإلسكندريةبنك ):26(

 islamfin.go-forum.net/t859-topic. :االلكترويناملوقع ،  01اإلسالمي، صمنتدى التمويل مبادئ حوكمة الشركات، دور البنوك يف تعزيز :حممد حتاملة):27(

(28):Jean Pierre Patat:La stabilité financière nouvelle urgence pour les banques centrales, bulletin de la banque de 
France, 

n84,Décembre2000,p07.………………………………………………………………………………………………
………….. 

: ، متاحة على املوقع االلكتروين09إرساء قواعد الشفافية، صدورها يف البنكي واملايل و احلوكمة املؤسسية يف القطاع:معراج عبد القادر هواري وأمحد عبد احلفيظ أجمدل):29(
www.iefpedia.com 
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