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  :صـامللخ
يل املا الترياق املضاد للفساد اليت تعترب مبثابة يعترب وجود حمافظ احلسابات كجهة رقابية خارجية أحد ركائز ومقومات حوكمة البنوك

الشفافية واملصداقية على القوائم املالية، خدمة حلقوق املسامهني وأصحاب املصاحل؛ حيث أن اضطالع ، نظرا إلضفائه نوعا من واإلداري
شرطا مراقب احلسابات ذا الدور احملوري يفرض عليه أن يبقى دائما مستقال عن الشؤون اإلدارية للبنك، حىت حيافظ على استقالليته اليت تعد 

حمافظ عالقة التعاونية بني الكفاءة املهنية من خالل التدريب املستمر، دون أن ننسى الو العناية ضرورة توافرأساسيا يف مهنة التدقيق، إضافة إىل 
توصيات جلنة بازل يف  جاءت بهما أهم  هوإخل، و...ني، جلان التدقيق، بنك اجلزائر،احلسابات واألطراف الفاعلة األخرى مبا فيهم املسامه

  .البنوك سبيل تفعيل آليات حوكمة
كل  عتربان وجهان لعملة واحدةيإذ  ،خمرجات عملية التدقيقوجودة  البنوك كل هذا يؤكد وجود عالقة وثيقة الصلة بني حوكمة

  .يل واإلدارياملا لفسادا منللوصول إىل حتقيق العديد من األهداف أمهها احلد  يؤثر ويتأثر باآلخر منهما
كل قانون أو معيار  املشكل ليس يف القوانني والتشريعات وإمنا يف األخالق والذهنيات، ألن ية كل ما مت التوصل إليه إال أنرغم أمه

  .، لذلك ال بد أن نتقيد بتعاليم ديننا اإلسالمي احلنيفخرق إذا ما اارت األخالق والقيمـي
  .أصحاب املصاحل واإلفصاح، املسامهون،، الشفافية يل واإلدارياملا لفساداحمافظ احلسابات، حوكمة البنوك،  :الكلمات املفتاحية

Abstract: 
The existence of the external auditor is one of supports of external control and governance of 

banks, the elements of which are the antidote to the financial and administrative corruption, Because to 
give some sort of transparency and credibility to the financial statements, Serve to shareholders and 
stakeholders, Where the auditor that the functioning of this central role requires him to always remain 
independent of the administrative affairs of the Bank, Order to maintain its independence, which is a 
precondition in the auditing profession, In addition to the need for care and professional competence 
through continuous training, Without forgetting the cooperative relationship between the external auditor 
and other actors, including shareholders, Audit committees, Central Bank,...etc, That is the most 
important recommendations come by the Basel Committee in order to activate the mechanisms of 
governance of banks. 

All this confirms the existence of a close relationship between governance of banks and the quality 
of outputs of the audit process, Are considered as two sides of one currency of each of the other affects 
and is affected by access to achieve many of the most important objectives of reducing the financial and 
administrative corruption. 

Despite the importance of all that has been reached, however, the problem is not in laws and 
legislations, but in morals and mentalities, so it must to comply with the teachings of our Islamic religion. 
Key words: External Auditor, banks governance, the financial and administrative corruption, 
transparency and disclosure, Shareholders, Stakeholders. 
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 :ةـدمـقـامل

قتصادية هائلة إ، وما تبعها من تطورات املالية خالل السنوات األخرية العديد من التحوالت متثلت أساسا يف العوملة القطاع املايلشهد 

ية كنتيجة للفساد املايل واإلداري يف ظل غياب روح العامل البنوكوكذا االيارات املالية واالقتصادية اليت مست  الصناعة املصرفيةخصوصا يف 

ضمن قدرة البنوك وهو ما ي املايل واإلداري، للحد من الفسادأداة مبوضوع حوكمة البنوك ك، مما أدى إىل زيادة االهتمام املساءلة والشفافية

 .على مواكبة اخلطى املتسارعة والزخم اهلائل من املتغريات اليت ميوج ا العامل

البنوك اليت ترتكز على حمافظي احلسابات باعتبارهم من احملددات اخلارجية اليت تقوم عليها،  كما أصبحت احلاجة ملحة إىل دعم حوكمة

عد فاملصادقة على صحة وانتظامية الكشوفات املالية ومحاية حقوق املسامهني والدفاع عنهم باإلضافة إىل التأكد من مدى التزام البنوك بقوا

وبالتايل  حتقيق أهدافهاعلى  البنوك قادرة للحد من الفساد املايل واإلداري، وهو ما جيعل الشفافية واإلفصاح، تعد من األمور الضرورية

  .يةستمراراإل

  :املصاحل على حمافظ احلسابات، ميكن طرح التساؤل التايل أصحابواملسامهني من التام  شبه على هذا األساس ويف ظل االعتماد

الفساد من للحد ، واليت جاءت باألساس تفعيل آليات حوكمة البنوك يف اجلزائرلاحلسابات  وهو الدور الذي ميكن أن يلعبه حمافظ ما

  ؟واإلداري املايل 

للحد من ظاهرة  تفعيل آليات حوكمة البنوكيف سبيل حمافظ احلسابات يلعبه الذي التعرف على الدور  ودف هذه الورقة البحثية إىل

، الل الرجوع إىل البحوث والدراساتهذه الدراسة اعتمدنا على املنهج الوصفي وذلك من خولتحقيق هدف ، الفساد املايل واإلداري

  :التاليةاحملاور وسنحاول معاجلة  املوضوع من خالل التركيز على 

  الفساد املايل واإلداريو حوكمة البنوك، حمافظة احلساباتإطار عام حول  :املـحـور  األول

  البنوك يف ظل وجود حمافظ احلسابات  آليات حوكمة: الثاين املـحـور 

 الفساد املايل واإلداريالبنوك للحد من  حوكمة اإلستفادة من عمل حمافظ احلسابات يف تفعيل آليات: الثالث املـحـور 

  وجهود اجلزائر يف سبيل ذلك الفساد املايل واإلداريدعم دور حمافظ احلسابات يف حوكمة البنوك للحد من : : املـحـور  الرابع
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  الفساد املايل واإلداريو حوكمة البنوك، حمافظة احلساباتإطار عام حول : األول املـحـور 
  حمافظة احلسابات يف اجلزائر ماهية: املطلب األول

 مفهوم حمافظ احلسابات :أوال
 :اليت تناولت مفهوم حمافظ احلسابات سنذكر البعض منها هناك العديد من التعاريف

املتعلق مبهن اخلبري احملاسب وحمافظ احلسابات واحملاسب املعتمد كما  01- 10من القانون رقم  22يعرف حسب املادة : التعريف األول )1

يعد حمافظ حسابات يف مفهوم هذا القانون كل شخص ميارس بصفة عادية بامسه اخلاص وحتت مسؤوليته مهمة املصادقة على صحة : " يلي

 1".حسابات الشركات واهليئات وانتظامها ومطابقتها ألحكام التشريع املعمول به

ادق على شرعية وقانونية القوائم املالية حسب شخص مستقل يعطي رأيه حول احلسابات السنوية للمؤسسات ويصهو : "التعريف الثاين )2

  2".املبادئ احملاسبية العامة ومعايري املراجعة املتعارف عليها

الشخص الذي حيقق يف الدفاتر واألوراق : " على أنه اجلزائريمن القانون التجاري  4مكرر  715يعرف حسب املادة : التعريف الثالث )3

ابات الشركة وصحتها، كما يدقق يف صحة املعلومات املقدمة يف تقرير جملس اإلدارة، ويف الوثائق املرسلة املالية للشركة ويف مراقبة انتظام حس

 ". إىل األطراف اخلارجية حول الوضعية املالية للشركة وحساباا، ويصادق على انتظام اجلرد واملوازنة وصحتها

 مهنة ميارس شخص كل هو احلسابات السابقة أعطتنا صورة واضحة عن حمافظ احلسابات وميكن استخالص أن حمافظ إن التعاريف    

 على السنوية ويصادق املالية القوائم وخمتلف املؤسسات حسابات ومراقبة فحص طريق عن وذلك وحتت مسؤوليته، مستقلة بصفة املراجعة

 ".تقارير شكل يف احملايد الفين رأيه إبداء مث من احلسابات هذه وشرعية صدق

  احلسابات حمافظ أهم قواعد عمل :اثاني
 :منها نذكر مبجموعة من القواعد اإللتزام ا القائم الشخص على احلسابات مراقبة مهنة ملمارسة

 تنفيذ عند ال ميلك أن عليه جيب للمؤسسة املالية احلالة عن صادق رأي أو حكم إصدار للمدقق يتسىن حىت: واملوضوعية االستقاللية )1

 3.احلكم وموضوعية استقاللية على يؤثران قد ربح أو مصلحة أي املراقبة

على أن يتحمل حمافظو احلسابات املسؤولية العامة عن العناية مبهمتهم : " 08-91من القانون رقم  49تنص املادة  :العناية املهنية )2

حمافظ احلسابات أن يبذل العناية املهنية الكافية عند قيامه مبراجعة حسابات الشركة وإعداده  أي على." ويلتزمون بتوفري الوسائل دون النتائج

 للتقرير كالتخطيط للمراجعة واإلشراف على مساعديه، والتأكد من األدلة والرباهني املتحصل عليها، إعداده ألوراق عمل املراجعة، تقييمه

 4.، مع التزام مقاييس الفحص والواجبات املهنيةللقوائم املالية، وإبداء رأيه الفين احملايد
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 خمتلفة معارف والعملي واكتساب العلمي بالتأهيل يتمتع أن عليه وجه أكمل على نشاطه احلسابات حمافظ لكي يزاول :الكفاءة املهنية )3

 5 :منها

 .املراجعة وتقنيات احملاسيب بالتنظيم الكبري والتمكن احملاسبة يف معمقة معرفة -

 مستوى على ولكن احملاسبية فقط من الناحية ليس جيدا فهما املؤسسة فهم على تساعده اليت واملؤسسات العام االقتصاد يف معارف -

 .وحميطها العام والتنظيم أنظمتها

 للمؤسسة والتشريعي القانوين املعمق يف اجلانب التدقيق جهة من ومسؤولياته مهنته حدود يعرف حىت األعمال قانون يف كافية معارف -

  .املالية القوائم وانتظامية صحة على تأثريه ومدى

 ماهية حوكمة البنوك: املطلب الثاين
  البنوك مفهوم حوكمة: أوال

 :نذكر منها ما يلي البنوك، حلوكمة مفاهيم عدة هناك

 جلنة وترى اإلدارة، مستوى األداء وتطوير يف الشفافية حتقيق إىل يؤدي مبا للبنوك الداخلية اهلياكل تطوير تعين املصريف املنظور من احلوكمة )1

   6.العليا واإلدارة إدارا جمالس بواسطة املصرفية ا املؤسسات تدار الطريقة اليت تتضمن املصريف املنظور من احلوكمة أن بازل

 واإلدارة اإلدارة جملس من بكلاملنوط  الدور خالل من البنك شؤون ا تدار اليت الطريقة يشمل البنوك يف احلوكمة نظام أن إىل إضافة )2

 أصبحت املصريف اجلهاز نشاط يف التعقيد املودعني، وبازدياد ومحاية حقوق املسامهني حقوق ومراعاة البنك أهداف حتديد على يؤثر مبا العليا،

 يف ميثلوم ومن للمسامهني املباشرة املشاركة تتطلب املصريف النظام سالمة وباتت كافية غري الرقابية قبل السلطة من املخاطر إدارة مراقبة عملية

 7.البنك إدارة جملس

 يتعاملون الذي النظام فهو غاياا وأهدافها، حتقيق بغية ومراقبتها البنوك إدارة مبوجبه تتم الذي النظام بأا بالبنوك احلوكمة تعرف كما )3

  8.األموال رؤوس مصادر مع مبوجبه

البنوك هي ذلك النظام الذي يسمح بإدارة، توجيه ومراقبة خمتلف السياسات داخل البنك للوصول  مما سبق ميكن القول بأن حوكمة  

 .إىل األهداف املسطرة واليت من بينها محاية حقوق أصحاب املصاحل

 أمهية حوكمة البنوك: اثاني
 السماح وعدم البنوك يف الداخلي الفساد اربةحمل البنوك يف مبادئ احلوكمة تطبيق على هتماماإل تركز املاضية القليلة السنوات خالل

إىل حدوث  أدى مما التكنولوجي، والتقدم املالية التدفقات وعوملة املالية األسواق يف السريعة نتيجة للتطورات ، وهذاباستمراره وال بوجوده
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 وإدارا املخاطر قياس أمهية من زاد املالية للبنوك ما يف األدوات املالية وتنوع األسواق يف منو وحدث املصارف، بني متزايدة ضغوط تنافسية

 سالمة النظام على حيافظ مبا اإلشراف ونظم تعديل القوانني األعمال واملخاطر إدارة املستمر لطرق من خالل االبتكار عليها والسيطرة

 من اتساعا أكثر دائرة على يؤثر ما ،ايارها على مستوى البنوك يؤدي إىلالفساد  ظهور ألن الشركات باقي عن البنوك املصريف، وختتلف

 إدارة على جملس خاصة يلقى مبسؤولية ما وهو بأسره، االقتصاد على سيئة آثارا له يكون مما ذاته املايل النظام إىل إضعاف األشخاص ويؤدي

 من التأكد عليهم جيب فإنه املهام بعض تفويضوجيب عليهم  بأنفسهم، شيء يقوموا بكل أن اإلدارة جملس ألعضاء ميكن ال ألنه ونظرا البنك،

 احلوكمة للسلطة، وتعترب واآلمن السليم االستخدام مراجعة خالله من ميكن بالسلطة واإلطار الذي إليهم وعهدوا الذين ائتمنوهم أولئك قدرة

 9:لـ نظرا الشركات بقية عن وخمتلفة خاصة حالة بالبنوك

 .واملخاطر األداء تقييم عملية من يصعب وهذا وتعتيما غموضا أكثر مالية معلومات وجود )1

 ).متعددة ملكية وحقوق مودعني عدة( بالبنوك املصاحل أصحاب وتنوع تعدد )2

 .ضخمة ومببالغ األجل قصرية للغري وحقوق مرتفعة معدالت ذات مالية رافعة )3

 .التنظيمية والقواعد اللوائح وشدة صرامة )4

 .اإلجراءات يف وثقيل بطيء تنظيم )5

   البنوك السليم حلوكمة التطبيق اليت تدعم العوامل: اثالث
  10:ما يلي بالبنوك للحوكمة من بني العوامل األساسية اليت تدعم التطبيق السليم

 .الوظيفة الرقابية أمهية إدراك يف واخلارجيني الداخليني املدققني من عمل الفعلية االستفادة )1

 .العليا واإلدارة اإلدارة جملس أعمال مراجعة يف الرقابية السلطات دور )2

 .العليا اإلدارة بواسطة مالئمة رقابة توافر ضمان )3

داخلية أو  سواء تأثريات، خضوعهم ألي وعدم احلوكمة عملية يف م املنوط للدور وإدراكهم اإلدارة جملس أعضاء كفاءة ضمان )4

 .خارجية

 .بالبنك للمسؤولية واضحة سياسات وتنفيذ وضع )5

 .يف البنوك املوظفني لكل معلومة تكون اليت واملبادئ القيم من وجمموعة استراتيجية أهداف وضع )6

 .احمليطة والبيئة وأهدافه البنك أنظمة مع احلوافز نظم توافق ضمان )7
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  الفساد اإلداري واملايلماهية  :لثاملطلب الثا
  مفهوم الفساد اإلداري واملايل :أوال

والفساد موجود يف كافة القطاعات احلكومية منها واخلاصة فهو موجود يف أي . مصطلح يتضمن معاين عديدة يف طياته الفسادإن   

تنظيم يكون فيه للشخص قوة مسيطرة أو قوة احتكار على سلعة أو خدمة أو صاحب قرار وتكون هناك حرية يف حتديد األفراد الذين 

  . صطلح الفساد اإلداري حماور عديدةرار لفئة دون األخرى وقد يتضمن ميستلمون اخلدمة أو السلعة أو مترير الق

وحد الفساد السياسي ويتمثل باالحنراف عن النهج احملدد ألدبيات التكتل أو احلزب أو املنظمة السياسية نتيجة الشعور باألزلية أو كونه األ )1

للكتل الدولية أو اإلقليمية القومية لسبب أو أكثر فاخليانة والتواطؤ والتغافل  أو األعظم أو املنظر، أو بيع املبادئ املوضوعة يف أدبيات املنظمة

 .إخل...،واإلذعان واجلهل والضغط

 الفساد اإلداري ويتعلق مبظاهر الفساد واالحنراف اإلداري أو الوظيفي من خالل املنظمة واليت تصدر من املوظف العام إثناء تأدية العمل )2

 وضوابط القيم الفردية، أي استغالل موظفي الدولة ملواقعهم وصالحيام للحصول على مكاسب ومنافع بطرق غري مبخالفة التشريع القانوين

  . مشروعة

ومؤسساا مع خمالفة ) إدارياً(االحنرافات املالية وخمالفة األحكام والقواعد املعتمدة حالياً يف تنظيمات الدولة : الفساد املايل ومظاهره )3

  . الرقابة املاليةضوابط وتعليمات 

  . الفساد األخالقي ويتمثل باالحنرافات األخالقية وسلوك الفرد وتصرفاته غري املنضبطة بدين أو تقاليد أو عرف اجتماعي مقبول )4

  : ما فيما خيص الفساد اإلداري واملايل فقد وردت تعاريف عدة منهاأ    

ولذلك كان التعريف شامالً لرشاوي  ،" استخدام النفوذ العام لتحقيق أرباح خاصةالفساد هو سوء : " تعريف موسوعة العلوم االجتماعية -

هو خروج عن القانون والنظام العام : " بأنه وعرفته كذلك. املسؤولني احملليني أو الوطنيني، أو السياسيني مستبعدة رشاوي القطاع اخلاص

  . " اجتماعية للفرد أو جلماعة معينةجل حتقيق مصاحل سياسية واقتصادية وأوعدم االلتزام ما من 

  .إساءة استخدام السلطة العامة لتحقيق كسب خاص: ما تعريف منظمة الشفافية العاملية فهوأ -

الفوائد من هذا السلوك لشخص واحد أو  عالقة األيدي الطويلة املعتمدة اليت دف إىل استحصال :فهو أما تعريف صندوق النقد الدويل -

  11.جمموعة ذات عالقة بني األفراد

  املايل واإلداري أسباب الفساد: ثانيا
  12:ميكن حتديد أسباب الفساد مبا يلي
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 .باحلقوق الفردية وسيادة القيم التقليدية والروابط القائمة على النسب والقرابة  انتشار الفقر واجلهل ونقص املعرفة )1

التزام مبدأ الفصل املتوازن بني السلطات الثالث التنفيذية والتشريعية والقضائية وسيطرة السلطة التنفيذية على بقية السلطات األخرى  عدم )2

 .خل مببدأ الرقابة املتبادلة بينهما ومن مث جعل عناصر السلطة القائمة شكلية يف جمملهاأوهذا 

الفساد وذلك بعدم تنفيذ وعود وبرامج اإلصالح املوضوعة وعدم اختاذ أية إجراءات عقابية ضعف اإلرادة لدى القيادة السياسية ملكافحة  )3

 .مشددة حبق الفساد

 .ضعف دور وسائل اإلعالم يف حتمل املسؤولية يف الكشف عن قضايا الفساد وتعرض اإلعالميني للتهديد املباشر وغري املباشر )4

 .مظاهر الفساد  اتمع املدين والقطاع اخلاص يف الرقابة وتقومي األداء احلكومي ومواجهة سساتضعف مؤ )5

 يف ظل وجود حمافظ احلسابات لبنوكاآليات حوكمة : يـانـالث املـحـور 
ذات األولوية واألسبقية بالنسبة  ن آليات احلوكمةإانطالقًا من املناخ الذي تتسم به املنظومة البنكية اجلزائرية ومن ذلك البنوك، ف

 :للبنوك اجلزائرية، تتمثل يف

 الشفافية واإلفصاح: املطلب األول
منظمة التعاون االقتصادي والتنمية وشددت عليها منظمات وهيئات أخرى،  تعترب الشفافية واإلفصاح من بني املبادئ اليت جاءت ا

 هناك يكون لن الذي الفساد قوة زيادةحيث يعد غياب الشفافية واإلفصاح الكامل للمعلومات بالشركات، ومن بينها البنوك، من بني أسباب 

 .الصناعي اجلزائري التجاري، وهو ما مت اكتشافه عقب إفالس كل من بنك اخلليفة والبنك يقاومه من

من املكونات األساسية حلوكمة البنوك جند احلاجة إىل معلومات يعول عليها ويوثق ا، أي احلاجة إىل إفصاح وشفافية، فالشفافية 

البنك وقيمه  هي فلسفة إدارية تقوم على روح املساءلة، وعلى إدارة مسؤولة اجتماعيا وأخالقيا، وتوفر املعلومات للجمهور حول سياسات

  14.أما اإلفصاح فهو يعين عرض املعلومات املالئمة ملساعدة أصحاب املصاحل على اختاذ القرار األمثل 13.وخططه وقراراته

يعترب حمافظ احلسابات أحد األطراف املستفيدة من املعلومات اليت يفصح عنها البنك، وذلك حىت ميكنه إبداء رأي فين حمايد عن 

املالية اليت يعدها وينشرها البنك بعدالة وموضوعية ومصداقية، يف تقريره النهائي الذي يعترب من بني مصادر احلصول على مدى إظهار القوائم 

صدق القوائم املالية من حيث عرضها طبقا للمبادئ احملاسبية املتعارف عليها، وإىل كفاية  ملدىالذي يشري فيه أيضا واملعلومات الشفافة، 

ويعد وجود حمافظ احلسابات كجهة رقابية خارجية من بني دعائم الشفافية واإلفصاح على مستوى املنظومة البنكية . اإلفصاح من عدمه

افظو احلسابات يف التقارير اليت يعدوا بعد انتهاء عملية التدقيق، فهذه التقارير يف حد اجلزائرية، وتربز أمهية الرقابة اخلارجية اليت ينفذها حم

ولتوحيد عمل املدققني اخلارجيني . ذاا تعترب أحد أدوات الشفافية يف يد خمتلف أصحاب املصاحل ملعرفة الوضعية املالية واألداء املتعلق بالبنك



 

 
  

 
672012 

 
 

، مت التفكري يف إصدار جمموعة من املعايري الدولية اليت تنظم وتضبط عملية التدقيق وسلوك املدقق يف وبعد إجياد عدة ثغرات يف عمل املدققني

  15.نفس الوقت

 تتمثل أمهية معايري التدقيق الدولية يف تعزيز الشفافية واإلفصاح، من خالل توضيح الكيفية اليت مت من خالهلا تقدمي التقارير املالية

  16 :، ومن بني املعايري اليت تساهم يف إضفاء الشفافية واإلفصاح أكثر على تقارير حمافظي احلسابات نذكراملنشورة لعموم اجلمهور

v ا ألغراض التدقيق: "540الدويل رقم  معيار التدقيق حيث حيتاج املراجع "دراسة وتقييم النظم احملاسبية واملراقبة الداخلية املتعلقة ،

واملعلومات املالية إىل نوع معقول من الضمانات بأن املعامالت قد مت قيدها بطريقة صحيحة، فنظام الرقابة عند تكوين رأيه على البيانات 

 .الداخلية الذي يفحصه املراجع يساهم يف هذا الضمان

v ا يف االعتبار يهدف املعيار إىل توضيح اإلجراءات الواجب على املراجع أخذه "األطراف ذوي العالقة: "550الدويل رقم  معيار التدقيق

 .عند احلصول على أدلة إثبات كافية ومناسبة فيما يتعلق باألطراف املرتبطة

v ا عن  "إقرارات اإلدارة كدليل إثبات: "580الدويل رقم  معيار التدقيقجيب على املراجع أن حيصل على إقرار من اإلدارة مبسؤوليا

اجتماعات جملس اإلدارة أو إحدى صور القوائم املالية املعتمدة من اإلدارة، فاإلدارة  العرض السليم للقوائم املالية، وذلك باحلصول على حماضر

هي حمور احلوكمة بالبنوك والشركات فإذا ما استطاع املراجع اخلارجي احلصول على ذلك اإلقرار فإنه يسهم يف تعزيز الشفافية حول أمور 

 .وقضايا ووضعيات البنك

واملعايري الدولية اليت حتكم مهنة التدقيق، جيعل عملية قيام حمافظ  -إىل حد ما- عايري تتوافقففي اجلزائر ويف ظل عدم وجود م

مبهامه تعترضها بعض النقائص نسبيا، خاصة عند مجع املعلومات من اإلدارة، ومدى اعتماده على أعمال مصلحة التدقيق الداخلي،  احلسابات

صاح حمافظ احلسابات عن معلومات خاصة ببنك ما، قد متكن البنوك املنافسة من االستفادة من باإلضافة إىل عائق السرية البنكية، حيث أن إف

هو  مواقف معينة، وبالتايل ال بد للجزائر أن تسري على خطى تبين معايري احملاسبة الدولية بوضع معايري حتكم مهنة التدقيق، وتتوافق مع ما

ايري مل تصدر من فراغ وإمنا جاءت بناء على ثغرات وهفوات مت اكتشافها مبرور الزمن يف معمول به يف غالبية دول العامل، ألن تلك املع

  .املمارسات اليومية ملهنة التدقيق على املستوى الدويل

  التفاعل اجليد مع خمتلف أطراف احلوكمة: املطلب الثاين
جملس اإلدارة، مصلحة (بأا أطراف داخلية  األطراف تلك ونلخص البنوك، يف احلوكمة آليات تفعيل يف أطراف عدة تشترك

 وتتفاعل األطراف هذه تتعاون أن جدا وضروري ،)إخل...بنك اجلزائر، صندوق ضمان الودائع،(خارجية  وأخرى ،)إخل...املراجعة الداخلية،

 التنسيق ينتج عنها اإلدارة احلسابات وجملسحمافظ  بني مثال تنشأ اليت فالعالقة. بينها فيما املتبادل التنسيق على تعتمد جيدة لتحقيق حوكمة
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شأا احلفاظ على إستقاللية  من الرقابة، غري أن هذه العالقة ال بد أن حتكمها جمموعة من الضوابط واليت جمال يف بينهما املتبادل والتعاون

  .يتفشى يف البنوك اجلزائريةالذي بدأ  من آثار الفساد املايل واإلداري يقي خمتلف أصحاب املصاحل، مبا حمافظ احلسابات

 أو هذه األخرية مسبقا، كما أن العالقة اليت تربط حمافظ احلسابات مبصلحة املراجعة الداخلية من خالل إعتماده على أعمال أدا

اإلعتماد بناءا على خذ قرار ؤى مستوى البنوك، بشرط أن يمباشرة، تعترب أمرا مهما للتطبيق السليم ملبادئ احلوكمة عل منها تطلب أعمال على

املراجعة،  وظيفة على املهنية للقائمني القدرات العمل، أداء واليت من أمهها جودة الداخلية، وظيفة املراجعة على تؤثر قد اليت العوامل خمتلف

  17.الداخلية املراجعة تقرير إليه يرفع الذي واملستوى

احلسابات، الذي يعترب مبثابة أداة لتقييم أداء جملس اإلدارة من خالل املالحظات وحمافظ ) املالك(وتنشأ أيضا عالقة بني املسامهون 

المهم اليت يبديها يف تقاريره املوجهة إىل املالك، حيث تكون هذه العالقة تفاعلية من خالل قيام حمافظ احلسابات حبماية حقوق املسامهني وإع

  .والدفاع عنهم

بإعتبارها أحد آليات احلد من  بالبنوك احلوكمة مبادئ إرساء يف عليها يعول اليت اخلارجية األطراف من املركزي البنك هذا ويعترب

هذا األخري  املركزي من جهة وحمافظ احلسابات من جهة أخرى من خالل إلتزام ، ويتحقق التفاعل اجليد بني البنكواإلداريالفساد املايل 

 يف حالة وجود ما يهدد سالمة حكومي مركزي باإلجراءات التنظيمية لتلك العالقة واملتمثلة باألساس يف إنذار البنك املركزي باعتباره جهاز

 18.ريتهاوإستمرا للبنوك املالية املراكز

 الفساد املايل واإلداريللحد من البنوك  حوكمة تفعيل آليات حمافظ احلسابات يفاإلستفادة من عمل : الثالث املـحـور 
 الفساد املايل واإلداريللحد من  احلسابات كجهة رقابية فاعلة يف حوكمة البنوك حمافظدور : املطلب األول

يسهر على إدارة البنوك مديرون مهنيون يتقاضون مكافآت وأجور يف مقابل هذه اإلدارة وهذا العمل يكون نيابة عن أصحاب رأس 

إىل طرف حمايد خيربهم عن سالمة تصرف من أوكلوهم ملهمة اإلدارة  اللجوءاملال الذين يكونون عادة بعيدين عن هذه اإلدارة، وهلذا يتحتم 

سالمة استثمار رؤوس أمواهلم وأن العائد من هذا االستثمار هو املناسب، لذا كانت احلاجة إىل حمافظ احلسابات لكي بالبنك، وكذلك عن 

 .يقوم ذه املهمة وطمأنة أصحاب رأس املال واملودعني بأن أمواهلم يف أيدي أمينة

سالمة ودقة األوضاع املالية واإلدارية املعروضة عليهم، فأمهية حمافظ احلسابات تنبع من حاجة املسامهني واملودعني يف البنوك ملعرفة 

 19:ويف هذا اإلطار تتمثل مسؤوليات حمافظ احلسابات يف

 .يتعني عليه أن يعتمد يف عمله على األحكام والشروط اليت تنظم أعمال مهنة التدقيق )1

 .جيب التقيد بالسرية التامة وأال يفشي املعلومات اليت حصل عليها )2
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 .للجمعية العامة للبنك بعد اطالع السلطة الرقابية عليه، يبني فيه أن مراجعته متت وفقا ملعايري التدقيق الدوليةتقدمي تقرير  )3

 .عليه بيان أية خمالفات ألحكام التشريعات املعنية واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا هلا )4

بادئ املهنية اليت ينبغي االلتزام ا من قبل األجهزة العليا للرقابة وقد مشلت وثيقة األنتوساي ألخالقيات املهنة الرقابية مجلة من امل

 :عموما وحمافظي احلسابات خصوصا ومن هذه املبادئ

 20.الّثقة واألمانة واملصداقية )1

واملوضوعية واحلياد، جيب أن يكون حمافظ احلسابات واضحا يف رأيه، خملصا يف أدائه لعمله املهين، ويلزم عليه أن يكون  االستقاللية )2

 21.موضوعيا مبا ال يسمح ألهوائه الشخصية التأثري عليه

منافع مالية من البنك تؤثر  أتعاب التدقيق، حصول املدقق على: ومن بني العوامل اليت تؤثر على استقاللية حمافظ احلسابات نذكر    

 22.سلبا على عمله، فترة ارتباط املراجع بالبنك ويستحسن أن تكون قصرية، توفري اخلدمات االستشارية للبنك

املهنية، فيلزم على املدقق احترام سرية البيانات واملعلومات اليت حصل عليها أثناء تأديته لعمله، وعدم إفشاء تلك املعلومات  السرية )3

 .والبيانات للغري، إال بعد احلصول على موافقة حمددة من البنك

  .الكفاءة )4

 23.ليت ختص املهنةالتطوير املهين من خالل التدريب املكثف واالطالع على املعايري اجلديدة ا )5

 24:ويتوقع مستخدمو القوائم املالية حبكم أم من أصحاب املصلحة يف البنك من حمافظ احلسابات بعض االلتزامات جتاههم من ضمنها

v فق مع ما تضمنته معايري التدقيق اليت ترجع اإلعداد إىل إدارة أن املدقق مسؤول عن إعداد القوائم املالية للبنك حمل التدقيق، وهذا ال يت

 .البنك

v  استقالل املدقق، حيث يتوقعون أن يبقى املدقق على استقالله ألن ذلك هو السبب الرئيسي يف احلاجة إىل خدمات التدقيق حتت تأثري

 .ظروف معينة

v  األموال املستثمرة أن تقرير التدقيق النظيف يضمن قدرة البنك على االستمرار يف النشاط، ألن ذلك يضمن سالمة احلالة املالية له وسالمة

 .فيه

v أن املدقق مسؤول عن اكتشاف األخطاء والغش، وكذلك مسؤول عن اكتشاف التصرفات غري القانونية للمديرين بالبنك. 
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وأصحاب ) املالك(بعض حمافظو احلسابات يف البنوك واليت تتناىف مع مهامهم وما يتوقعه املسامهون  من املمارسات اليت يقوم ا

 25:املصاحل منهم، نذكر

v إخفاء حقائق األوضاع وإظهارها على غري حقيقتها. 

v إدماج حسابات متداخلة بشكل ال يظهر حقيقتها. 

v تطبيق قواعد خمتلفة يف حسابات اإلهتالك وغريها. 

v  هتالك اخلسائر وحساب اإليرادات واملصاريفإتغيري وتعديل أسس.  

  الفساد املايل واإلداريللحد من  عالقة حمافظ احلسابات بالفاعلني الداخلني يف حوكمة البنوكضوابط : الثاين املطلب
 اإلدارة جملس :أوال

 اخلارجية أو الداخلية ما يتعلق بالشؤون سواًء اختصاصاته ميارس الشركة يف عضوا يعترب اإلدارة جملس املنظمة، فإن لنظرية طبقًا

ومبا أن اجلزء األكرب من عمل حمافظ احلسابات يف املؤسسة هو املراقبة، وبالتايل فهو على عالقة  26به، املعمول والنظام القانون حدود يف للبنك

  :دائمة مع جملس اإلدارة وحتكم هذه العالقة جمموعة من الضوابط أمهها

 .عدم تدخل حمافظ احلسابات يف أعمال جملس اإلدارة حىت حيافظ على استقالليته -

 .احلصول على تقرير التسيري من جملس اإلدارة مرفوقا مبعلومات كافية عن الشركة وأدائها املايل واملخاطر اليت تتعرض هلا -

 .من حق حمافظ احلسابات حضور اجتماعات جملس اإلدارة -

 .ت والعقود املربمة اليت قام ا جملس اإلدارة باسم البنك مع الغريمتابعة خمتلف االتفاقيا -

 .اكتشاف خمالفات قانونية متثيله للجهات احلكومية ضد جملس اإلدارة يف حالة -

 .اجلماعية والدفاع عنهم ضد جملس اإلدارة أو الفردية بصفتهم املسامهني خيص ما متابعة كل -

 واملعتمد والقرارات للضوابط صانع وهو أهم املنفذين هلا وهو عليها، واإلشراف احلوكمة تنفيذ عملية به املنوط هو اإلدارة فمجلس      

 ممثلني الس أعضاء كان وكلما واملعلومات، البيانات ونشر الشفافية اليت تتم، واملسؤول عن لألعمال املراقب أنه كما والترتيبات، للنظم

وهذا ما جيعل مسؤولية حمافظ احلسابات تكرب يف ظل  27.مؤثرا احلوكمة يف دورهم كان كلما ماألسه محلة للجمعيات العامة ويراعون مصاحل

  .الدور الكبري هلذه اجلهة احلساسة يف املؤسسة للتأكد من شفافيتها يف أداء عملها

 مواثيق ضمن تتحدد بالبنوك مبادئ احلوكمة يف تطبيق وإرساء ودوره اإلدارة جملس ومهام ومسؤوليات اختصاصات فإن ؛وعموما

وحىت مع التعديالت اليت أجريت على القانون  اجلزائر كل دولة، ويف يف بنك ثقافة واستراتيجيات كل حسب واحمللية الدولية احلوكمة
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وكمة التجاري وقانون النقد والقرض، وقوانني أخرى، فإا تبقى قاصرة يف ظل عدم إصدار أي ميثاق أو دليل يوضح املمارسات املثلى للح

القول أن االعتماد على ما سبق من مواثيق وقوانني  على مستوى البنوك مع األخذ بعني االعتبار خصوصيات البنوك اجلزائرية، ويف األخري ميكن

  .الفساد املايل واإلداريمن للحد  سوف يكون السبيل لتفعيل احلوكمة بالبنوك

 الداخليون املدققون: ثانيا
 ما نوعا ضامن ويعترب الرقابة الداخلية بالبنك، نظم ووضع تقييم على يسهر حبيث الداخليني؛ الفاعلني أهم من املدقق الداخلي يعترب

 سليمة مالية قوائم على حصوهلم حيث من املصاحل أصحاب مبدأ محاية يعمل على تطبيق بذلك وهو اإلدارة، تعدها اليت املالية القوائم لسالمة

 .الصحيح طريقها غري يف املصلحة أصحاب قرارات يوجه أن الذي ميكن املايل بعيدا عن التالعب وموضوعية

 العليا،  باملستويات عمله وارتباط الوظيفي التنظيم يف مكانته: خالل من للمدقق الداخلي النسبية االستقاللية أمهية إىل االستناد ميكن

 حيث من بوظيفته يقوم املدقق الداخلي عمل، إضافة إىل أن من إليه يوكل ما وحيقق عمله حيقق االستقالل يف له اإلدارة تعضيد أن حيث

 28.تسجيلية مهام إليه بأي أن يعهد جيب ال وهلذا التنفيذ ومراقبة والتقييم الفحص

 حتديده عند احلسابات حملافظ مفيدة تكون كثريا ما اليت األخري خالل أعمال من واملدقق الداخلي احلسابات حمافظ بني العالقة وتنشأ

 من املدقق الداخلي يعترب وينفذها يقوم اليت الداخلي مصلحة التدقيق أعمال مراجعته؛ إضافة إىل أن تقييم وتوقيت ومدى إجراءات لطبيعة

 ميكن شيء أهمو 29.االلتزام مدى اختبارات وتوقيت طبيعة لتحديد ضروري أنه يعتقد الذي املدى إىل وهذا حمافظ احلسابات عمل صميم

 مصلحة عاتقه على ويأخذ يتبعه أن جيب الذي املهين التصرف والسلوك هو الشركات حوكمة دعم سبيل يف فيه يساهم أن الداخلي للمدقق

املسامهون واملودعون  يعرف خالله من الذي الوحيد الطريق تعترب اليت املالية القوائم إعداد على املصلحة عند إشرافه أصحاب وباقي املسامهني

 يف يستعملها اليت رؤوس األموال يف إطار محاية يبذهلا اليت واهودات املالية، ومالءته البنك مسار املصلحة أصحاب وباقي باخلصوص

 .استثماراته

 )املالك( املسامهون :ثالثا
 اإلدارة جمالس على لضغوط ممارسة اجلمعيات العامة خالل من البنوك، حوكمة آليات تفعيل يف )املالك( املسامهون دور يكمن

 مناسب عائد حتقيق من وتأكدهم املستثمرين لدى الطمأنينة والثقة من مناخ مالئم إلجياد أحسن ونشاطام أفضل عملهم ليكون

يجية حتديد واختيار االسترات يف أدوار من متارسه ما خالل ومن للمسامهني العامة على حقوقهم، فاجلمعية احلفاظ العمل على مع الستثمارام،

حيث  30احلوكمة، حتّقق فإا ومتابعة األداء لس اإلدارة من توجيهات عنها يصدر وما تنظيمية وعمليات خطط من جتيزه وما للبنك العامة

 .يعترب حمافظ احلسابات مبثابة أداة لتقييم أداء جملس اإلدارة من خالل املالحظات اليت يبديها يف تقاريره
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حلماية أنفسهم من جهة وأصحاب املصاحل من  البنوك حوكمة عملية يف واالشتراك الدخول من املسامهني متكن اليت األشكال بني من  

 وباقي البنك مع جتماعاتاإل، التنفيذيني غري املديرينو التنفيذية اإلدارة كل من مع النقاش :أمواهلم جهة أخرى من الفساد الذي قد يطال

مدراء  على حلول اقتراح باإلضافة إىل ستراتيجيةاإل القضايا حول والتباحث البنك مبستشاري االتصال، الشركة أمانة مع التواصل، املسامهني

 أن القول ميكن وال الوحيد هلذه البنوك، املالك هي الدولة فإن العمومية، البنوك من أغلبه يف يتشكل اجلزائري البنكي النظام أن ومبا 31.البنوك

 .رأمساهلا فتح بعد إال مسامهني هناك

 أي يف األحيان من كثري محلة األسهم يف أن جند حيث العطاء، وعدم األخذ جمال يف ليسوا األسهم محلة أن قتناعاإل جدا املهم ومن

 حتّقق مل ملاذا يعلموا أن يعنيهم وال األسهم على الربح يعلموا مقدار أن كل مههم يعطوا، وال األخذ يف يرغبون البنوك عن النظر بغض شركة

 من خالل ينتخبهم الذين اإلدارة وجملس البنك إدارة على رقايب دور له أن يعي أن عليه املساهم الذي درجة رقابة هي فما. رحبا الشركة

يف رأمساله، حيث ميكن توضيح  إىل زيادة حاجة يف يكون أن ميكن الذي البنك أو الشركة إنقاذ عملية يف دور له اجلمعية العامة وكذلك

العالقة بني املسامهني وحمافظ احلسابات يف أن هذا األخري تقع على عاتقه مسؤولية محاية حقوقهم وإعالمهم والدفاع عنهم، كما حملافظ 

 32.الداخليني البنك على أطراف رقايب احلسابات دور

إىل  يرجع الفساد املايل واإلداريمن  للحد بالبنوك احلوكمة آليات وتفعيل لتحقيق واألهم الكبري الدور أن القول ميكن األخري ويف

 األوىل بالدرجة واملودعني )املالك( سبيل خدمة املسامهني يف مبهامها االضطالع من متكِّنها اليت واملوارد الوسائل كل بيدها ألن جملس اإلدارة

 .املصلحة أصحاب باقي مث ومن

  الفساد املايل واإلداريللحد من  عالقة حمافظ احلسابات بالفاعلني اخلارجيني يف حوكمة البنوك ضوابط :الثالث املطلب
 على اوإشرافي ارقابي العب دورت ةفاعل ةخارجيأطراف  هناك يكون أن الضروري من نهإف بالبنك، الداخليني الفاعلني عن زيادة

 من تصدر واليت العقالنية غري التصرفات ظل يف وهذا املصاحل اآلخرين أصحاب حقوق محاية على عملت الوقت نفس ويف البنك، أنشطة

  .املصاحل أصحاب مع البنك عالقات يف التوازن إلحداث خارجية أطراف وجود ينبغي يف البنك، لذا الداخلية اجلهات بتواطؤ اإلداريني

 )اجلزائر بنك( املركزي البنك :أوال
 مركزي حكومي زاجهه عتبارإبالبنوك، ب احلوكمة مبادئ إرساء يف عليهم يعول الذين اخلارجيني الفاعلني من املركزي البنك يعترب

 خيدم الذي االجتاه يف والنقدي والتمويلي املصريف النشاط وتوجيه أموال املودعني فيها، ومحاية للبنوك املالية املراكز سالمة على احملافظة به يناط

الّثقة  املايل وصيانة االستقرار على احلفاظ إىل دف املصرفية الرقابة ألن هذا لتحقيق وسيلة الرقابة املصرفية االقتصادية، وتعترب السياسة

  33.املودعني قد تصيب اليت اخلسارة خطر لتقليص املايل النظام يف العمومية السلطات طرف من املوضوعة
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 والسلطات الرقابية وأساليبه ظل أدواته يف العاملة بالبنوك احلوكمة ضبط على يعمل خارجي فاعل أهم املركزي البنك ويعترب هذا،

مثلها مثل العالقة مع أي  املركزي األخرى، وميكن القول بأن العالقة اليت تربط حمافظ احلسابات بالبنك باألطراف مقارنة ا يتمتع اليت الكبرية

ن هناك غموض يكتنف مثال مبلغ التحويالت بني البنك الذي يراقب عميل أو أي مورد ملؤسسة ما، حيث عندما يرى حمافظ احلسابات أ

التأكيد اإلجيايب، (حساباته والبنك املركزي، يقوم بالتأكد من صحة تلك املبالغ بواسطة عدة طرق أبرزها رسائل التأكيد بأشكاهلا الثالث 

 .مبثابة ضمانا حقيقيا بصحة املبالغ املشكوك فيها) بنك اجلزائر(كزي ، وتعد التأكيدات الواردة من البنك املر)التأكيد السليب والتأكيد املفتوح

 الودائع ضمان صندوق: ثانيا
 تعمل واليت البنوك تلك أموال ضخمة مودعة يف وهلم كبري عددهم ألن بالبنوك، املرتبطني املصلحة أصحاب أهم من املودعون يعترب

 بسبب أمواهلم ضياع احتمال من املودعون هؤالء من محاية متكن إجياد وسيلة من بد فال األساس هذا وعلى وتوظيفها، على استثمارها

 يف اجلزائر عليه الشأن هو كما البنوك يف متارس أصبحت اليت والتدليس االختالس بسبب عمليات أو ا تلك البنوك تقوم فاشلة استثمارات

 ملك منها جزء كبري األموال فتلك من البنوك، اليت ختتلس املاليري مبئات واملتعلقة يوميا تنشر اليت املالية والفضائح بنك اخلليفة خالل من

 .املذكورين إفالس البنكني خلفية على ذلك حيث مت جدا، مهم لضمان الودائع صندوق إنشاء ولذا للمودعني،

 خالل من الدفع، عن توقفها أو خماطر إفالس البنوك من الصعبة والعملة احمللية بالعملة املودعني صغار حبماية الودائع ضمان نظام يعىن

 34.املصريف السوق يف العاملة البنوك رسوم واشتراكات ميون مبوجب الودائع الذي ضمان صندوق يف البنوك مسامهة

حمافظ احلسابات أن الودائع مثلها مثل العالقة مع البنك املركزي، حيث عندما يرى  ضمان أما العالقة اليت تربط حمافظ احلسابات بصندوق

هناك التباس يف مبلغ التعويضات املقدمة ألحد املودعني مثال، يقوم بالتأكد من صحة تلك التعويضات بواسطة عدة طرق أبرزها أيضا رسائل 

  .التأكيد

  وجهود اجلزائر يف سبيل ذلك الفساد املايل واإلداريللحد من  دعم دور حمافظ احلسابات يف حوكمة البنوك: الرابع املـحـور 
  الفساد املايل واإلداريللحد من  آليات دعم دور حمافظ احلسابات يف حوكمة البنوك: املطلب األول

إىل ضرورة حرص حمافظي  الفساد املايل واإلداريللحد من  دف اآلليات األساسية لدعم دور مهنة التدقيق يف حوكمة البنوك

  35:احلسابات على االرتقاء جبودة املهنة وتفعيل املساءلة املهنية، ومن بني هذه اآلليات نذكر

 اآلليات األكادميية: أوال
امج يقع على عاتق األكادمييني من ذوي االهتمام باحملاسبة والتدقيق عبء التطوير املستمر يف برامج التعليم يف املراحل اجلامعية وبر    

 التعليم املستمر، وذلك إلنتاج حماسب ومدقق مؤهل التأهيل الكايف واملالئم وتوجيه البحوث حلل مشاكل املمارسة املهنية أو املشاركة يف
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 وتنفيذ برامج التعليم املهين املستمر، وميكن حتديد دور األكادمييني يف تدعيم دور مهنة التدقيق يف حوكمة البنوك يف ثالث آليات ختطيط

  :أساسية هي

 .تطوير برامج التعليم احملاسيب وتوجيه البحوث احملاسبية حلل مشاكل احلوكمة )1

مع التركيز على مناقشة واقعية لقضية دور املراجع يف إضفاء الثقة على  البنوكضرورة عقد املؤمترات يف جمال املراجع ودورها يف حوكمة  )2

على املعلومات احملاسبية اليت يوصلها هذا اإلفصاح من ناحية  البنوكاإلفصاح احملاسيب من جهة، وزيادة إمكانية اعتماد أصحاب املصلحة يف 

املهين يف ضمان جودة خدمة التدقيق ومن مث محاية مصاحل أصحاب  أخرى، كما ميكن أن تركز على دور معايري التدقيق كمستويات لألداء

 .الفساد املايل واإلداري من آثار املصلحة

ضرورة حتقيق التكامل بني اجلامعات يف جمال احلوكمة، وذلك من خالل تنظيم ملتقيات وأيام دراسية بني اجلامعات لغرض تطوير مقررات  )3

 .للحد من آثار الفساد املايل واإلداري نوكاحملاسبة والتدقيق من منظور حوكمة الب

 اآلليات التنظيمية املهنية :ثانيا
تعمل مهنة احملاسبة والتدقيق من خالل تنظيم مهين رمسي حيمي أعضاءها وينمي قدرام العلمية والعملية باستمرار ويصدر     

أن  جيباإلرشادات والضوابط املهنية الكفيلة باالرتقاء مبستوى املهنة ومبستوى أعضائها، وهذا األمر ميثل حتديا جديا للمنظمات املهنية حبيث 

ساد املايل اليت تساعد على تنامي ظاهرة الف يف ظل املتغريات اجلديدةوهذا ، يات ممكنة وعملية لدعم دور حمافظي احلساباتضع وتنفذ آلوت

  :ومن أهم هذه اآلليات  حيسن التعامل معها،واإلداري إذا مل

بة حىت ميكن حملافظ احلسابات باستمرار حيازة يقع على عاتق املنظمات املهنية إحداث تطوير مستمر يف معايري احملاس: تطوير معايري احملاسبة )1

  .مقياس مالئم لصدق القوائم املالية

  .جيب أن يتماشى تطوير معايري التدقيق مع معايري احملاسبة، سواء املعايري املتعارف عليها أو اإلرشادات املتخصصة: تطوير معايري التدقيق )2

أعمال الزمالء آلية من آليات الرقابة املهنية على أعمال الزمالء لضمان االلتزام إن نظام فحص : تفعيل نظام الرقابة على أعمال الزمالء )3

  .مبعايري التدقيق يف قبول التكليف وختطيط وأداء أعمال التدقيق وإعداد وعرض تقرير التدقيق

من املتفق عليه مهنيا أن التعليم املهين املستمر ميثل جانبا هاما يف معيار التأهيل العلمي  :تفعيل برامج التعليم والتدريب املهين املستمر  )4

 والعملي حملافظ احلسابات جبانب التأهيل والتدريب، فإن مواجهة مهنة التدقيق لظاهرة وحتديات حوكمة البنوك وتفعيل دورها يف ذلك يتطلب

  .ة حنو تفعيل برامج التعليم والتدريب املهين املستمرمن املنظمات املهنية اختاذ اإلجراءات الالزم
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 جملس عن الصادرتني 706-705معياري التدقيق الدولية رقم  ملسوديت وفقًا وذلك :تفعيل الدور احلوكمي لتقرير حمافظ احلسابات  )5

  .25/03/2005للمحاسبني يف  الدويل التابع لالحتاد التدقيق معايري

 العمليةاآلليات املهنية  :ثالثا

تتمثل يف األساليب والوسائل والطرق والواجبات واملسؤوليات امللقاة على عاتق حمافظ احلسابات املمارس للمهنة، وتساعد هذه     

اآلليات يف دعم الدور احلوكمي اإلجيايب ملهنة التدقيق، وال ميكن حتقيق هذا الدور ما مل يكن حمافظ احلسابات نفسه مقتنعا بأن الدور 

ي مرتبط باستعداده وقدرته على إثراء املمارسة املهنية العملية، وإثبات أن ملهنة التدقيق دور حوكمي ال غىن عنه ألصحاب املصلحة يف احلوكم

  .البنوك، وميكن أن يتحقق هذا من خالل حرص حمافظ احلسابات على االرتقاء جبودة التدقيق وتفعيل املساءلة املهنية

 حبيث احلسابات، ملدقق املهين مستويات األداء رفع إىل، للمحاسبني الدويل االحتاد عن الصادرة الدولية التدقيق معايري حرصت وقد    

 حوكمية آثارا املراجعة عملية جودة حتقيق عن بالتأكيد ملهنته، وسينتج جودة أدائه ارتفاع املستويات ذهحمافظ احلسابات التزام  عن يترتب

 املراجعة كفاءة وظيفة وذلك لرفع املال، رأس أسواق على أو الداخلية املراجعة على آثارا كانت سواء اجلودة االلتزام مبعايري تربر إجيابية

على  إجيابا ينعكس مما، املراجعة تقارير يف خاصة بصفة رأس املال سوق يف عامة واملتعاملني بصفة املالية القوائم مستخدمي ثقة ولزيادة الداخلية

 املال رأس أسواق حنو عوملة االجتاه ظل يف خاصة ،الفساد املايل واإلداريللحد من  البنوك حوكمة يف ملراجعة احلسابات اإلجيايب الدور تدعيم

  .واخلارجية واملراجعة الداخلية الرقابة بتنظيم االهتمام وتزايد النشاط االقتصادي وعوملة

مرتبط هو  الفساد املايل واإلداريللحد من  هذا على صعيد اآلليات بينما جند أيضا بأن دعم دور حمافظ احلسابات يف حوكمة البنوك    

مرتبط اآلخر بأخالقيات املهنة، اليت تعترب مبثابة حجر الزاوية يف مجيع املهن، حيث أن الوصول إىل مناذج واضحة ألخالقيات املهنة واألعمال 

ويف اجلزائر مت وضع . اوب املناهج التعليمية يف كل من مقررات احملاسبة، التدقيق، مع مبادئ احلوكمة يف ظل الفضائح املالية الكربىمبدى جت

هذا  قانون ألخالقيات مهنة التدقيق إال أنه بقي قاصرا يف ظل التحوالت اليت مست االقتصاد العاملي، واملطلوب من اجلزائر أن تعيد النظر يف

إيار املبادئ والقيم مبا بات يعرف بالفساد بسبب  قانون حىت يساير تلك التطورات، وتكون يف منأى عن الفضائح املالية اليت يشهدها العاملال

ترب هذه تعحيث ، وهذا للدور الرئيسي الذي يلعبه مدقق احلسابات يف إضفاء الثقة على املعلومات اليت حتتويها القوائم املالية، املايل واإلداري

يز املعلومات مبثابة الضوء األخضر ملتخذي القرار يف استثمارام ومعرفة العوائد املتوقعة والتكاليف واملخاطر األمر الذي يساهم يف تعز

  .االستثمارات، وحىت يقوم حمافظ احلسابات بالدور املنوط به ال بد أن يتقيد بأخالقيات املهنة
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  للحد من الفساد املايل واإلداري اجلهود املبذولة يف اجلزائر لدعم دور حمافظ احلسابات يف حوكمة البنوك: املطلب الثاين

، حيث )وزارة التجارة حاليا(مببادرة من وزارة االقتصاد والتجارة اخلارجية آنذاك  2001بدأ االهتمام باحلوكمة يف اجلزائر عام 

 بدأته اجلزائر منذ أوائل التسعينات ال يكتمل إال بوضع إطار تنظيمي ورقايب حيكم عمل يإلصالح االقتصادي الذوجدت الوزارة أن برنامج ا

 القطاع اخلاص يف ظل السوق احلر وبالفعل مت دراسة وتقييم مدى التزام اجلزائر بالقواعد واملعايري الدولية حلوكمة الشركات وأعد البنك

 جارة اخلارجية وهيئة سوق املال وبورصة األوراق املالية باإلضافة إىل عدد من املراكز البحثية وشركات احملاسبةالدويل بالتعاون مع وزارة الت

 36.احلوكمة يف اجلزائر والتدقيق واملهتمني من االقتصاديني والقانونيني أول تقرير لتقييم

من ضمن التقارير أيضا جند التقرير الذي أصدره صندوق النقد الدويل حول تقييم االستقرار املايل للدول والذي خيص اجلزائر، حيث 

أشار فيه الصندوق إىل خطة عمل للتوصيات اليت يراها مهمة من أجل حتسني االلتزام مببادئ بازل للرقابة املصرفية اليت صدرت يف سبتمرب 

1997ا خرباء الصندوق يف اجلزائر واالطالع عن قرب على وضعية وحالة تسيري البنوك، حيث مت  قامعتمادا على اجلوالت اليت ، وهذا ا

بنكا مركزيا ينتمون أساسا إىل  49، والذي يضم يف عضويته 2003جوان  30استقبال اجلزائر كعضو يف بنك التسويات الدولية بتاريخ 

كد أن هذا االنضمام سيسمح لبنك اجلزائر باالستفادة من التجربة اهلامة لبنك التسويات الدولية يف جمال اإلشراف ومن املؤ. البلدان املتقدمة

 37.والرقابة املصرفية ما دام البنك حيتضن جلنة بازل للرقابة املصرفية وما تقدمه من خدمات ومعايري يف هذا الشأن

اجلزائر مل يكن على مستوى الشركات وإمنا بدأ يف اتمع املدين وكان احلديث عن ونشري إىل أنه عندما بدأ احلديث عن احلوكمة يف 

يف ضوء املتغريات واألحداث، إضافة إىل ضرورة استكمال اإلطار ) احلكم الراشد(رشيدة  كيف ميكن للدولة أن تدير النشاط االقتصادي إدارة

قانون سوق املال املعدل، قانون الشركات، قانون النقد والقرض، قانون اإلفالس القانوين الذي يضمن التطبيق السليم للحوكمة ومنها إصدار 

  .وقانون مزاولة مهنة احملاسبة والتدقيق

اهلامة لتطوير ممارسات جمالس اإلدارة بالبنوك وتدعيم وتشجيع  إن تدعيم املمارسات السليمة ملهنيت احملاسبة والتدقيق، من األمور

 مبا الدقيق حلساباا فحصه عرب تفعيل احلوكمة بالبنوك يف حموريا دورا مراقب احلسابات يلعبهم املكفولة، حيث حلقوق ممارسة محلة األسهم

 لواقع املؤسسة، وملزيد من وفية صورة تعكس وجعلها بالتايل ا العمل للمعايري والقوانني اجلاري واحترامها من مصداقيتها التأكد من ميكّنه

املتعلق باخلرباء  08-91اليت كان ينظمها القانون رقم  احلسابات قامت اجلزائر ببعض التعديالت على مهنة التدقيق مراقب دور تفعيل

واملعدل وفق  2010جوان  29املؤرخ يف  10/01من وخالل إصدار القانون رقم ، احملاسبني وحمافظي احلسابات واحملاسبني املعتمدين

  .الفساد املايل واإلداريللحد من  ات جديدة تساعد على إجياد مدخل لتطبيق احلوكمةالقانون السابق، الذي محل معه إضاف
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اليت جاءت باألساس لوضع حد لظاهرة  مبادئ احلوكمةبتكريس  قامواملتمعن يف القانون اجلديد ملهنة حمافظة احلسابات يرى بأنه   

؛ حيث جند أن كل من مبدأ محاية حقوق املسامهني ومبدأ املعاملة املتكافئة هلم نص عليهما القانون من خالل إلزام الفساد املايل واإلداري

ير حمافظ احلسابات بإعالمهم والدفاع عنهم والتأكد من احترام مبدأ العدالة بني املسامهني، وجند مبدأ الشفافية واإلفصاح من خالل التقار

دها حمافظ احلسابات حول كل كبرية وصغرية داخل املؤسسة، ومبدأ مسؤوليات جملس اإلدارة الذي يتيح مساءلة جملس العامة واخلاصة اليت يع

باشرة، اإلدارة من قبل املؤسسة واملسامهني، من خالل تقدير شروط إبرام االتفاقيات اليت تكون فيها للقائمني باإلدارة مصاحل مباشرة أو غري م

 على مساءلة جملس اإلدارة، وأخريا نلمس أيضا مبدأ دور أصحاب املصاحل يف هذا القانون، ففي السابق كان حمافظ وهو ما يساعد املسامهني

 احلسابات يقوم مبهامه آخذا بعني االعتبار ضمان حقوق املسامهني عن كل ما هو خمالف للقانون، بينما اليوم أصبح دوره يعىن كذلك حبماية

  .إخل، وذلك للدور الذي يلعبه أصحاب املصاحل يف احلوكمة...ني، مقترضني ومستثمرين،حقوق أصحاب املصاحل من مودع

  :ةـمـاتــاخل

 سريع واتصال معريف زخم من نعايشه وما والبنوك العاملية، املال أسواق كربيات مست وايارات مالية أزمات من العامل شهده ما

حياتنا  مناحي مجيع يف التحديات من العديد نواجه جعلنا اإلجياب،ب أو بالسلب سواء البيئة اجلزائرية على ذلك وانعكاس متطورة، وتقنيات

 .وإمكانياتنا مبادئنا قيمنا، مع يتوافق املستجدات مبا ملواكبة والتخطيط الراهن وضعنا تقومي بسرعة وهذا والسياسية، االقتصادية االجتماعية،

 ،"البنوك حوكمة": بـ احلديثة واملسماة اإلدارية املداخل من مبدخل اإلحاطة إىل هذه دراستنا خالل من سعينا اإلطار هذا يف

تسري وفق جلعلها  أن يؤدي دورا كبريا يف تفعيل آلياا بإمكانه ، والذي"حمافظ احلسابات  "أحد األطراف الفاعلة فيها وهو  على والتركيز

  :أمههاالنتائج  مجلة من إىل خلصت هذه الدراسة ، ويف األخريالفساد املايل واإلداري ظاهرة حلد مناهلدف الذي ظهرت من أجله وهو ا

v  يعترب من بني حمددات جناح احلوكمة يف احلد من الفساد املايل واإلداريقيام حمافظ احلسابات مبهامه وفق قواعد العمل املتعارف عليها. 

v الفساد املايل  منللحد  تأكد حمافظ احلسابات من مدى التزام البنوك بقواعد الشفافية واإلفصاح يساعد على احلوكمة اجليدة للبنوك

  .واإلداري

v  األثار السلبية للفساد جينبمبا التفاعل اجليد بني حمافظ احلسابات وخمتلف أطراف حوكمة البنوك يساهم يف تفعيل آليات احلوكمة.  

v  كبري الذي يلعبه حمافظ احلسابات مثله مثل البنك املركزي وهيئات أخرى يف سبيل تفعيل الالدور وكأهم النتائج أظهرت هذه الدراسة

  .الفساد املايل واإلداريللحد من  آليات احلوكمة يف البنوك

  :قائمة املراجع
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