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  :امللخص

احلوكمة  أمهية على واملهتمني الباحثني من الكثري فقيت
 األداء ورفع مستوى لعجلة التنمية دفع من متثله وما املؤسسية 

 على مستوى واملايل اإلداري بالفساد املتعلقة املخاطرة درجة وختفيض
 تعترب احلوكمة تطبيقات إن كما، سواء حد على والدول املؤسسات

 حيث، األخرى القطاعات من املصريف طاعالق يف وتعقيدا أمهية أكثر
 توجد ال املتداخلة والعالقات العناصر من جمموعة على البنوك حتتوي

  .احلوكمة نظام طبيعة على كبري بشكل تؤثر األخرى القطاعات يف
 يف احلوكمة إىل التطرق دف هذه الورقة البحثية إىل

، الكفاءة عوامل من عامال تكون أن ميكن وكيف القطاع املصريف 
من  حلدفعالية احلوكمة يف القطاع املصريف يف ضبط واحتليل مدى و

يصعب بعض ا ممارسات أالسيما و، ألرباحانتشار ظاهرة ادارة ا
اكتشافها من قبل احملللني املاليني واملراجعني  نظرا لصعوبة  األحيان
 بةللرقا بازل جلنة أقدمت كما، ةاليومي ةفعال وقرارات االدارأمراقبة 

 ما أو 1 بازل اتفاقية خالل من احترازية قواعد وضع على املصرفية
، ماكدونا بنسب مسيت ما أو 2 بازل اتفاقية كوك مث بنسب مسيت

 وتقوية اخلاصة األموال محاية  دف م 2005 من ابتداء تطبيقها بدأ
واالقرار بأمهية احلوكمة يف  3املصرفية اىل اتفاقية بازل  السالمة

 فمن خالل هذا التحليل ميكن توفري معرفه تقود اىل، صريفالقطاع امل
األرباح وضبطها يف البنوك التجارية احلد من ظاهرة ادارة و االستفادة
بقدر اإلمكان اإلجابة على اإلشكالية  حيث أنه سنحاول، اجلزائرية

حيث  املطروحة وحتقيق أهداف الدراسة من خالل ثالثة حماور رئسية
احملور الثاين و، يف التأصيل النظري للحوكمة املؤسسية احملور األولجاء 

ويف االخري فعالية ، إدارة األرباح دوافعها وطرق ممارستها يف املؤسسة
األرباح يف البنوك التجارية  إدارة ممارسة من احلوكمة يف ضبط واحلد

  .اجلزائرية
ة البنوك التجاري، إدارة االرباح، احلوكمة املؤسسية: الكلمات الدالة

  .اجلزائرية

 
Abstract: 

 
Agree a lot of researchers and those interested in 

the importance of corporate governance and what they 
represent to pay for the wheel of development and 
enhancing the performance and reduce the degree of risk 
relating to administrative and financial corruption at the 
level of institutions and countries alike, as the application 
of governance are more important and complex in the 
banking sector from other sectors, which contains banks 
on a range of elements and inter-relationships are not 
found in other sectors have a large impact on the nature of 
the system of governance. 

The aim of this paper to address the governance 
in the banking sector and how it can be a factor in 
efficiency, and analysis of the effectiveness of 
governance in the banking sector to control and limit the 
spread of the phenomenon of earnings management, 
particularly as it practices hard sometimes discovered by 
financial analysts and auditors due to the difficulty 
control actions and decisions of daily administration, as 
she has the Basel Committee on Banking Supervision to 
develop rules precautionary through the Basel Convention 
1 or the so-called percentages Cook and the Basel 
Convention 2 or the so-called rates McDonagh, began to 
be applied starting from 2005, in order to protect private 
funds, and strengthening safety bank to Basel Convention 
3 and the recognition of the importance of governance in 
the banking sector, it is through this analysis can provide 
knowledge lead to benefit and reduce the phenomenon of 
earnings management and control in commercial banks of 
Algeria, where he will try as much as possible to answer 
the problem at hand and achieve the objectives of the 
study through three axes Risah, where he was The first 
axis in the theoretical rooting for institutional governance, 
and the second axis earnings management motives and 
methods of practice in the organization, and in the latter 
the effectiveness of governance in controlling and 
reducing the practice of earnings management in 
commercial banks in Algeria. 
 
 
Key words: corporate governance, earnings 
management, commercial banks in Algeria. 

 

  

  

  

  



 

 
  

 
672012 

 
 

  املقدمة 
 :متهيد .1

، املؤسسات واملنظمات اإلقليمية والدولية كافة ىاملوضوعات اهلامة عل من  "Corporate Governance"احلوكمة املؤسسية لقد أصبحت 
يت حدثت يف مثل االيارات املالية ال، وخاصة يف الدول املتقدمة ؤسساتمن ال ية املختلفة اليت حدثت يف الكثرياألزمات املال وذلك بعد سلسلة

يف  واليت كانت تعمل يف جمال تسويق الكهرباء والغاز الطبيعي  Ernon وأزمة شركة، م1997 عام دول شرق آسيا وأمريكا الالتينية عدد من
وترجع هذه االيارات ، م2002عام  لالتصاالت األمريكية Worldcom وكذلك أزمة شركة، م2001   ات املتحدة األمريكية عامالوالي
الفساد احملاسيب يرجع يف احد جوانبه  مع مراعاة أن، ة عامة والفساد املايل بصفة خاصةبصف انتشار الفساد اإلداري واحملاسيب ظمها إىليف مع

معلومات حماسبية وذلك على  ة القوائم املالية وما تتضمنه مناحلسابات وتأكيدهم علي صح اهلامة إىل عملية التدليس إىل ميارسها مراقيب
  .حلقيقةخالف ا

املمارسة السليمة يف الرقابة واإلشراف  الشركات هو افتقار إدارا إيل من أهم أسباب ايار بأن يضاف إيل ذلك وكما أشار البعض      
ستند ت بتطبيق املبادئ احملاسبية اليت واملهارة وكذلك اختالل هياكل التمويل وعشوائية الصرف ونقص الشفافية وعدم االهتمام ونقص اخلربة

الغري سليمة  املمارسات غريها منو  مؤسسةوضاع املالية للإظهار املعلومات احملاسبية حلقيقة األ وحتقق اإلفصاح يف على تطبيق مبدءا الشفافية
، رلة االيايوصلها إىل حا يها مماكافية لسداد االلتزامات املستحقة عل مبحصلتها تودي إىل عدم القدرة علي توليد تدفقات نقدية داخليةاليت 

املستثمرين عنها وكذلك افتقاد الثقة يف مكاتب احملاسبة واملراجعة  وقد ينتج عن حالة االيار افتقاد الثقة يف األسواق املالية املختلفة وانصراف
   .ةالقوائم املالية للشركات املختلفالثقة يف املعلومات احملاسبية اليت تتضمنها  نتيجة افتقاد

 ال اليت احملاسبية اجلوانب من كثري يف جليا ذلك ويظهرسسة ؤامل إدارة قبل من ألرباح ا إدارة ممارسة تسهل احملاسبية املعايري يف تاحةامل املرونة إنو
 علقمايت اجلوانب هذه ومن، طموحاا ويليب رغباا خيدم الذي املستهدف الربح أرقام على للتأثري كوسيلة استخدامها يف املؤسسة إدارة تتواىن

 بعض يف اإلفصاح وحرية، احملاسبية السياسات يف والتغيري، احملاسبية التقديرات وضع يف واحلرية، االستحقاق أساس مبدأ يف الختياري ا باجلانب

 من جهود وجود معد يعىن ال ذلك أن إال احملاسبية املعايري متنحها اليت احلرية مساحة من الرغم وعلى ولكن .األرباح أرقام يف تتعلق اليت األمور

 : يف تتمثل األرباح إدارة ظاهرة من للحد املعايري واضعي جهود إن حيث الظاهرة هذه نم  للحد املعايري واضعي قبل

 معيار؛ لكل اإلفصاح متطلبات ذلك يف مبا عنها اخلروج وعدم بدقة املعايري بتطبيق اإللزام §

 ؛املعايري لتطبيق معني توقيت حتديد §

 .والتقديرية االختيارية األمور عن اإلفصاح تشجيع §

 

 :إشكاليــة الدراسة .2

 أساليب وجود من البد كان لذلك، اجلهود حمدودة هذه تبقى لإلدارة النتهازية ا املمارسات من للحد الواضحة اجلهود هذه من الرغم على
، واالختيارية الكلية املستحقات سلوك سةدرا ما يعرف الطرق هذه ومن من ممارستها واحلد ح ألربا ا إدارة ظاهرة الكتشاف أخرى طرقو

 خالهلا من ميكن طرق عن البحث البد من كان باألرباح يف التالعب اإلدارة ممارسات مواجهة على وحدها احملاسبية املعايري ة قدر لعدم نظرا

  احلوكمة املؤسسية ب يعرف ما تفعيل مت وقد، الشركات من للعديد سقوط وإفالس من به تسببت ما بعد خاصة ألرباحا إدارة ظاهرة مواجهة
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 ح املؤسسة أربا ة جود على السلبية وتأثرياا الظاهرة هذه من للحد ى األخر األرباح إدارة طرق اكتشاف وتكامل مع تناسق يف تعمل اليت

 إىل يشري احلوكمة املؤسسية  مفمفهو، شك دائم حمل مستقبالً الستمرار ا على املؤسسة قدرة كذلك جتعل واليت البورصة يف أسهمها وأسعار

 اليت، أخرى ناحية من املصاحل وأصحاب األسهم ومحلة ناحية من الشركة إدارة العالقة بني حتكم اليت واملعايري والقواعد القوانني من جمموعة

  .أكرب ة وموضوعيةحبيادي املناسبة واالفصاحات الشفافية تعزيز طريق عن وذلك عالية بكفاءة يتمتع سوق على وجود أيضا تساعد
 ذوي األطراف على فقط يؤثر الالبنوك  إفالس أن حيث، اخلاصة لطبيعتها نظرا، األخرى باملؤسسات مقارنة لبنوكا يف احلوكمة أمهية تزداد

 املوجودة، لىع يؤثر وبالتايل العالقات خمتلف خالل من األخرى بنوك ال استقرار على أيضا يؤثر ولكن، ومقرضني ومودعني زبائن من العالقة

 اليت العاملية التحوالت إثر وخاصة، ككل االقتصاد على حتما مث ومن املصريف للقطاع املايل االستقرار البنوك مابني بسوق يعرف فيما بينهم

 عالقطا مستوى على املخاطر حجم ارتفاع إىل حتما أدى الذي األمر، املايل التحرير وسياسات تكنولوجية وتطورات عوملة من حدثت

  .واسعة أمهية لديها بنوكال يف احلوكمة  أن القول ميكن وبالتايل، املصريف
 ال العناصر من جمموعة على حتتوي بنوكال أن باعتبار، األخرى القطاعات من املصريف القطاع يف تعقيدا أكثر تعترب احلوكمة إشكالية إن كما 

 الرقابة ونظام للمقترضني املخصص املال رأس وتقدير والنوعية النظامية املخاطر وإدارة الودائع على التأمني مثل األخرى القطاعات يف توجد

 األموال مصادر أن كما، اخلاصة األموال من قليلة ونسبة الديون من كبرية بنسبة يتشكل عموما يكون الذي املال رأس هيكل وكذلك الداخلية

 أغلبها يف تكون بنكال أصول أن حني يف، املودعني طرف من الطلب عند متوفرة تكون أن يشترط ودائع شكل على أغلبها تكون املصرف يف

  .األجل وطويلة متوسطة قروض
 توزيعو وضبط إدارة  ترشيد يف أن تلعب دوراً مهم  للحوكمة إىل أي مدي ميكن  : ومما سبق تتبلور لدينا اإلشكالية الرئسية هلذه الدراسة يف

  املصرفية اجلزائرية؟ البيئة يف الربح إلدارة ظاهرةل السلبية املمارسات من احلدو األرباح
  :أمهية وأهداف الدراسة .3

  :التالية النقاط على الضوء إلقاءو  دراسةو  حتليل خالل من دراسةال هذا أمهية تأيت
 املعاملة ضمانو يةاالقتصاد األزمات تفادي يف دورهاو خاص بشكل اجلزائرية املصرفية البيئة يفو عام بشكل املؤسسات يف احلوكمة مهيةأ §

 ؛النمو حتقيقو االقتصادي النشاط واستمرار األطراف جلميع املتوازنة

 كانت إذا ماتبني و أسسها بتبين للمنظمات قويا دافعا يشكل مما الربح إلدارة السلبية املمارسات عن الناجتة املخاطر جتنب يف احلوكمة فعالية §

 .جلزائرييف القطاع املصريف ا حتقيقها ميكن األسس تلك

 : التالية الغايات حتقيقدراسة تتمثل يف حماولت ال هدفأأما 

 ؛االقتصادية التنميةو التعاون منظمة عن الصادرة القواننيو التشريعات مع توافقها ومدى زائريةاجل املصرفية البيئة يف احلوكمة مبادئ حتليل §

 يف البنوك التجارية اجلزائرية؛ الربح إلدارة السلبية املمارسات من احلد يف فعاليتها لزيادة املصرفية البيئة يف احلوكمة تفعيل آلية بيان §

  .تؤدي اى تفعيل ضبط إدارة االرباح يف القطاع املصريف اجلزائري املوضوعيةو  الشفافية حتقيق شأا من بتوصيات اخلروج §
 : الدراسةوهيكل تقسيمات  .4

  :اىل ثالثة حماور رئسية قيق أهدافها من خالل تقسيم هذه االخريةعلى اشكالية الدراسةوحت سنحاول بقدر اإلمكان االجابة
 التأصيل النظري للحوكمةاملؤسسية؛ :احملور األول §



 

 
  

 
672012 

 
 

 ؛إدارة األرباح دوافعها وطرق ممارستها يف املؤسسة :احملور الثاين §

  .اجلزائرية األرباح يف البنوك التجارية إدارة ممارسة من فعالية احلوكمة يف ضبط واحلد :احملور الثالث §
  حلوكمة املؤسسية التأصـــيل النظري لال :احملور األول

 إخفاق حول دراسات نتائج من تراكمات بعد 1999 عام بداية مع بوضوح احلوكمة عن احلديث ظهر :تارخيية نظرة احلوكمة: أوال

 الالتينية وأمريكا وروسيا آسيا شرق جنوب لدول االقتصادي وااليار األزمات حدوث ساهم ولقد، عديدة عمالقة ومؤسسات شركات

 )1(:يلي فيما احلوكمة أبعاد ووضوح تطور مراحل تلخيص وميكن، باحلوكمة االهتمام تزايد يف وغريها

 ؛املصاحل وتعارض واملالك اإلدارة بني الفجوة بعمق االعتراف وبدء  1932) عام بعد ما (الكساد مرحلة حىت .1

 املالك بني العالقات وضبط تنظيم بشأن الكتابات ظهرت حيث 1990) - 1976  (عالقاتال وضبط الوكالة نظرية ظهور مرحلة .2
 ؛األموال وأصحاب اإلدارة من لكل والصالحيات الواجبات حتديد وضرورة الوكالة نظرية خالل من واإلدارة

 من الشركات تساعد معايري لوضع العاملية التجارة منظمة اجتهت عندما العشرين القرن من التسعينات بداية مع باحلوكمة  االهتمام تزايد .3

 ؛الدولية احلدود عرب للعمل التنافسية قدراا وتدعيم واالستقرار النمو حتقيق يف ا االلتزام خالل

 يف إخفاقها أو الشركات ايار أسباب إىل تشري اليت الدراسات لتراكمكنتاج 2000)  - (1996 احلوكمة إصالح ظهور بدء مرحلة .4
 بصياغة لالهتمام العاملية التجارة منظمة دفع مما، واملوارد اإلمكانياتاستخدام  سوء أو وإهدار ا اإلدارية املمارسات سوء أو دافهاأه حتقيق
 ؛للحوكمة العامة املبادئ بعض

 ؛للحوكمة العامة املبادئ من جمموعة )O.C.E.D.( والتنمية االقتصادي التعاون منظمة أصدرت .5

 املعايري من جمموعة لوضع حماسبية أغلبها متعددة مهنية واحتادات مؤسسات اجتهت، املختلفة املؤسسات من وضعها لسابقا املعايري ضوء على .6

 ؛احلوكمة أهداف لتحقيق

 والفساد الفشل حاالت على واضحاً التركيز كان حيث، توثيقها وضرورة )2004 - 2001( احلوكمة حتمية على التأكيد مرحلة .7
 ؛واملؤسسات الشركات من كثري يف واالستثمارية املالية املمارسات من عديد يف الفضائحو واألخالقي ألقيمي

 بعض بتعضيد وقام، باحلوكمة االهتمام إىل أيضاً الدويل البنك اجته العمالقة الشركات من عديد وايار االقتصادية األزمات ظاهرة تتابع مع .8

  .وتفعيله احلوكمة لتطبيق واإلرشادات الضوابط من جمموعة وإصدار احلوكمة موضوع لتبين واملعاهد واهليئات واللجان املؤسسات
أما الترمجة ، Corporate Governanceيعد مصطلح احلوكمة هو الترمجة املختصرة اليت راجت للمصطلح  :مفاهيم حول احلوكمة: ثانيا

 :فيما يليوميكن تقدمي بعض املفاهيم للحوكمة ، )2("ارة الرشيدة ممارسة سلطات اإلد أسلوب: " فهي، واليت اتفق عليها، العلمية هلذا املصطلح
)3(  

 كتب وتشري، الرشد حتقيق بغرض الضبط وأسس قواعد خالل من والسيطرة التحكم عملية يعين اصطالح هو :للحوكمة اللغوي املفهوم .1

 وعلنية متكاملة بصورة ومراقبة نظام لغوياً تعين كلمة اأ آخرون ويرى، والسيطرة التدخل من املزيد أو التحكم من مشتقة كلمة أا إىل أخرى

 .واملسؤولية واملوضوعية للشفافية تدعيماً

 على املستثمرين وحصوهلم أموال محاية مقومات توفري إىل للحوكمة احملاسيب يشري املفهوم احملاسيب املنظور من :للحوكمة احملاسيب املفهوم .2

 منافع لتحقيق أو املديرين اإلدارة قبل من استغالهلا وعدم آمنة غري استثمارات أو يف جماالت أمواهلم ماستخدا عدم وضمان املناسبة العوائد
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اإلفصاح  نطاق وتوسيع الشفافية حتقيق على النظرة هذه وتركز .احملاسبية واملعايري اإلجراءات والضوابط جمموعة خالل من ذلك ويتم، خاصة
 .دولياً عليها املتعارف املعايري احملاسبية وتطبيق املديرين ومزايا اليةامل والقوائم احملاسبية البيانات عن

 األطراف حتمي مصاحل اليت القانونية والقواعد التشريعي اإلطار إىل القانوين من املنظور احلوكمة اصطالح يشري : للحوكمة القانوين املفهوم .3

 املشروعات إلدارة شؤون احلاكمة القانونية القواعد من متكامل إطار أا لىع كتاب القانون وتناوهلا، الشركة أو باملؤسسة العالقة ذوي

 الكيان على متطلبات احملافظة توفر اليت اإلجرائية والنواحي القانونية بالقواعد القانونيون وبالتايل يهتم، املستفيدة األطراف مواجهة يف واملنظمات

 .ومنوها الشركة وبقائها نشأة من املستفيدين أو العالقة ذوي األطراف فةكا احلمايةحلقوق ضمانات وتوفري للشركات املؤسسي

هناك  أن بالقول ميكن كان وإن احلوكمة إلصالح اإلداري املفهوم أن يسمى ميكن ما بعد بدقة يتحدد مل :للحوكمة اإلداري املفهوم .4
 :ومنها اإلدارية الكتابات بعض يف احلوكمة الصطالح استخدامات

 املالك حقوق على املديرين حرص حتقيق ضمانات توفر اليت املؤسسة يف الداخلية واإلجراءات والضوابط القواعد موعةجم هي احلوكمة  .أ 

 .املؤسسةب املصاحل ذات األطراف حقوق على واحملافظة

 األطراف حقوق وحتمي، مةاخلد متلقو فيهم مبن املختلفة املصاحل أصحاب بني العالقة تضبط وإدارية تنظيمية ممارسات جمموعة هي احلوكمة  .ب 

 .للمديرين اخلاطئة املمارسات من العالقة ذوي

فتعرف مؤسسة التمويل  .مقدم هذا التعريف يتبناها اليت حبيث يدل كل مصطلح عن وجهة النظر، وقد تعددت التعريفات املقدمة هلذا املصطلح
كما تعرفها منظمة التعاون   )4(".شركات والتحكم يف أعماهلا هي النظام الذي يتم من خالله إدارة ال: " احلوكمة بأا IFCالدولية 

جمموعة من العالقات فيما بني القائمني على إدارة الشركة وجملس اإلدارة ومحلة األسهم وغريهم من : " بأا OECDاالقتصادي والتنمية 
جملس اإلدارة باإلشراف عليها  ولقيام، دارة الشركة من الداخلاليت تستخدم إل" قواعد اللعبة"جمموع : " وهناك من يعرفها بأا )5("املسامهني 

أي وجود نظم حتكم العالقات بني األطراف األساسية ، فإن احلوكمة تعين النظام، ومبعىن أخر  .)6("حلماية املصاحل واحلقوق املالية للمسامهني 
 .د وحتديد املسئول واملسئوليةكما تشمل مقومات تقوية املؤسسة على املدى البعي، اليت تؤثر يف األداء

 )7( :هناك جمموعة من األسباب اليت أدت إىل ظهور مفهوم احلوكمة نوجزها يف النقاط التالية: احلوكمة مفهوم ظهور دوافع: ثالثا

 ؛املساءلة وتعزيز املؤسسات ب العليا اإلدارة أداء قوميت .1

 ؛ومسامهيها للمنشأة العامة األهداف حتقيق يضمن مبا للمنشآت التنفيذية واإلدارة اإلدارة لس احلوافز توفري .2

 اجلمعية يف ممثلني واملسامهني اإلدارة جملس من كل إىل الرقابة مسؤولية تتحول حبيث املؤسسات  ألداء احلاكمة القوانني وتعديل مراجعة .3

 ؛العمومية

 ؛الطويل املدى على أهدافها تحقيقل املؤسسة  أداء جناح يف املصلحة أصحاب األطراف من وغريهم العاملني مسامهة .4

 ؛املؤسسة  على أداء الرقابة ممارسة يف املتكافئ حقهم يضمن مبا املسامهني جلميع عادلة معاملة على احلصول ضمان .5

 ؛املمكنة السبل بأكفأ ملواردها األمثل االستخدام على املؤسسات  تشجيع .6

 ؛األهداف تلك حتقيق ووسائل ؤسسةامل  أهداف بني والتناسق التكامل لتحقيق عام إطار توفري .7

 بني تداخل أو غموض أو لبس حدوث عدم يضمن مبا التنفيذيني واملديرين اإلدارة وجملس العمومية اجلمعية من كل ملهام واضح إطار توفري .8

 ؛األطراف هذه اختصاصات
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 ؛السائدة واالجتماعية نظيميةوالت القانونية اجلوانب حيث من احمليطة والبيئة املؤسسة  بني التكامل من نوع حتقيق .9

  .املسؤولية وحتمل السلطة ممارسة بأساليب املصلحة املسئولني وأصحاب وعي زيادة سبل حتديد يف يساعد إطار توفري .10
 جمموعتني ومستوى جودة توافر مدى على يتوقف عدمه من حلوكمة املؤسسية ال اجليد التطبيق أن على اتفاق هناك :حمددات احلوكمة: رابعا

ونعرض فيما يلي هلاتني اموعتني من احملددات بشيء من التفصيل كما . )01 شكل انظر( الداخلية  وتلك اخلارجية احملددات: احملددات نم
  )8(:يلي
 -دي للنشاط االقتصا املؤسسةالقوانني : والذي يشمل على سبيل املثال، وتشري إىل املناخ العام لالستثمار  يف الدولة: احملددات اخلارجية .1

يف  -البنوك وسوق املال  - وكفاءة القطاع املايل ، -مثل قوانني سوق املال والشركات وتنظيم املنافسة ومنع املمارسات االحتكارية واإلفالس 
ال هيئة سوق امل -وكفاءة األجهزة واهليئات الرقابية ، ودرجة تنافسية أسواق السلع وعناصر اإلنتاج، توفري التمويل الالزم للمشروعات

ومنها على  -وذلك فضال عن بعض املؤسسات ذاتية التنظيم اليت تضمن عمل األسواق بكفاءة ، يف إحكام الرقابة على الشركات -والبورصة 
اق مثل املراجعني واحملاسبني واحملامني والشركات العاملة يف سوق األور، سبيل املثال اجلمعيات املهنية اليت تضع ميثاق شرف للعاملني يف السوق

باإلضافة إىل املؤسسات اخلاصة للمهن احلرة مثل مكاتب احملاماة واملراجعة والتصنيف االئتماين واالستشارات املالية ، -املالية وغريها 
من واليت تقلل ، وترجع أمهية احملددات اخلارجية إىل أن وجودها يضمن تنفيذ القوانني والقواعد اليت تضمن حسن إدارة الشركة. واالستثمارية

  )9( .اخلاصالتعارض بني العائد االجتماعي والعائد 

وتشري إىل القواعد واألسس اليت حتدد كيفية اختاذ القرارات وتوزيع السلطات داخل الشركة بني اجلمعية العامة  :احملددات الداخلية  .2
  أخرى إىل تقليل التعارض بني مصاحل هذه األطراف الثواليت يؤدى توافرها من ناحية وتطبيقها من ناحية ، وجملس اإلدارة واملديرين التنفيذيني
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احملددات اخلارجية والداخلية للحوكمة): 1(شكل   

  احملددات الداخلية  احملددات اخلارجية

     خاصة  تنظيمية

       

       

       

  يعني ويراقب        يرفع تقرير إىل      

       

       

  تقوم     

       

       

       

وتلك اجلهات اليت تقلل من عدم توافر . واتمع املدين، ووسائل االعالم، الذاتية اإلدارةوكيانات ، املؤسسات اخلاصة تشري إىل عناصر القطاع اخلاص* 

  .وتلقي الضوء على السلوك االنتهازي لإلدارة، وترفع من درجة مراقبة الشركات، املعلومات

  
sourse:Iskander, M. and N. Chamlou. (2002). Corporate Governance: A Framework for Implementation. P: 122, Fig. 6.1. Published in: 
Globalization and Firm Competitiveness in the Middle East and North Africa Region, edited by: S. Fawzy. Washington: World Bank.  

فقد حرصت عديد من املؤسسات على دراسة هذا املفهوم وحتليله ووضع ، نظرا لالهتمام املتزايد مبفهوم احلوكمة: معايري احلوكمة: خامسا
ومؤسسة ، ممثال يف جلنة بازل BISوبنك التسويات الدولية ، منظمة التعاون االقتصادي والتنمية: ومن هذه املؤسسات. معايري حمددة لتطبيقه

  .ل الدولية التابعة للبنك الدويلالتموي
وذلك من منظور ، فقد اختلفت كذلك املعايري اليت حتكم عملية احلوكمة، جند أنه كما اختلفت التعريفات املعطاة ملفهوم احلوكمة، ويف الواقع

  : وذلك على النحو التايل، وجهة النظر اليت حكمت كل جهة تضع مفهوما هلذه املعايري

 المساھمون

لحالمصا أصحاب  

 

*:مؤسسات خاصة  

محاسبون  •
  ومراجعون

  محامون •
تصنیف  •

  ائتماني
بنوك  •

  استثمار
  استشارات •
  تحلیل مالي •
عالم اإل •

 المالي

:معاییر  

 المحاسبة •
 المراجعة •
 أخرى •

 القوانین والقواعد

:القطاع المالي  

 قروض •
مساھمة  •

في رأس 
 المال

:األسواق  

تنافسیة  •
 األسواق

استثمار  •
 أجنبي مباشر

الرقابة على   •
 الشركات

 مجلس اإلدارة

 اإلدارة

 الوظائف الرئیسیة
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يتم تطبيق احلوكمة وفق مخسة معايري توصلت إليها منظمة التعاون االقتصادي والتنمية يف عام  :اون االقتصادي والتنميةمعايري منظمة التع .1
  )10( :وتتمثل يف. 2004علما بأا قد أصدرت تعديال هلا يف عام ، 1999

، كال من تعزيز شفافية األسواق وكفاءا احلوكمة املؤسسية جيب أن يتضمن إطار : حوكمة املؤسسيةللضمان وجود أساس إلطار فعال   .أ 
غ بوضوح تقسيم املسئوليات فيما بني السلطات اإلشرافية والتنظيمية والتنفيذية اوأن يص، كما جيب أن يكون متناسقا مع أحكام القانون

 .املختلفة

، ومراجعة القوائم املالية، ئد يف األرباحواحلصول على عا، واختيار جملس اإلدارة، وتشمل نقل ملكية األسهم: حفظ حقوق مجيع املسامهني  .ب 
 .وحق املسامهني يف املشاركة الفعالة يف اجتماعات اجلمعية العامة

والتصويت ، وحقهم يف الدفاع عن حقوقهم القانونية، وتعىن املساواة بني محلة األسهم داخل كل فئة :املعاملة املتساوية بني مجيع املسامهني  .ج 
املعلومات  يف االجتار من أو، فيها مشكوك دمج أو استحواذ عمليات أي محايتهم من وكذلك، رارات األساسيةيف اجلمعية العامة على الق

 .يف االطالع على كافة املعامالت مع أعضاء جملس اإلدارة أو املديرين التنفيذيني حقهم وكذلك، الداخلية

والتعويض عن أي انتهاك لتلك ، ل احترام حقوقهم القانونيةوتشم :دور أصحاب املصاحل يف أساليب ممارسة سلطات اإلدارة بالشركة  .د 
ويقصد بأصحاب املصاحل البنوك . املطلوبة على املعلومات وحصوهلم، وكذلك آليات مشاركتهم الفعالة يف الرقابة على الشركة، احلقوق

 .والعاملني ومحلة السندات واملوردين والعمالء

، واإلفصاح عن ملكية النسبة العظمى من األسهم، املعلومات اهلامة ودور مراقب احلساباتوتتناول اإلفصاح عن  :اإلفصاح والشفافية  .ه 
ويتم اإلفصاح عن كل تلك املعلومات بطريقة عادلة بني مجيع املسامهني . واإلفصاح املتعلق بأعضاء جملس اإلدارة واملديرين التنفيذيني

 .وأصحاب املصاحل يف الوقت املناسب ودون تأخري

ودوره يف اإلشراف ، وكيفية اختيار أعضائه ومهامه األساسية، وتشمل هيكل جملس اإلدارة وواجباته القانونية :ت جملس اإلدارةمسئوليا  .و 
  .على اإلدارة التنفيذية

إرشادات خاصة  1999وضعت جلنة بازل يف العام  )Basel Committee (: )11( ية العاملية البنكمعايري جلنة بازل للرقابة  .2
  :وهي تركز على النقاط التالية، ية واملاليةالبنكيف املؤسسات  باحلوكمة

 .قيم الشركة ومواثيق الشرف للتصرفات السليمة وغريها من املعايري للتصرفات اجليدة والنظم اليت يتحقق باستخدامها تطبيق هذه املعايري  .أ 

 ؛مهة األفراد يف ذلكواليت مبوجبها ميكن قياس جناحها الكلي ومسا، إستراتيجية للشركة معدة جيدا  .ب 

 ؛التوزيع السليم للمسئوليات ومراكز اختاذ القرار متضمنا تسلسال وظيفيا للموافقات املطلوبة من األفراد للمجلس  .ج 

 ؛وضع آلية للتعاون الفعال بني جملس اإلدارة ومدققي احلسابات واإلدارة العليا  .د 

رجي وإدارة مستقلة للمخاطر عن خطوط العمل مع مراعاة  تناسب توافر نظام ضبط داخلي قوي يتضمن مهام التدقيق الداخلي واخلا  .ه 
 ؛) Checks & Balances( السلطات مع املسئوليات 

وكبار  البنكمبا يف ذلك عالقات العمل مع املقترضني املرتبطني ب، مراقبة خاصة ملراكز املخاطر يف املواقع اليت يتصاعد فيها تضارب املصاحل  .و 
 ؛أو متخذي القرارات الرئيسية يف املؤسسة، ااملسامهني واإلدارة العلي
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وأيضا بالنسبة للمديرين أو املوظفني سواء كانت يف شكل تعويضات ، احلوافز املالية واإلدارية لإلدارة العليا اليت حتقق العمل بطريقة سليمة  .ز 
 ؛أو ترقيات أو عناصر أخرى

  .تدفق املعلومات بشكل مناسب داخليا أو إىل اخلارج  .ح 
موجهات وقواعد ومعايري عامة  2003وضعت مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدويل يف عام : سة التمويل الدوليةمعايري مؤس .3

   )12( :وذلك على مستويات أربعة كالتايل، سواء كانت مالية أو غري مالية، تراها أساسية لدعم احلوكمة يف املؤسسات على تنوعها
 ؛املمارسات املقبولة للحكم اجليد  .أ 

 ؛خطوات إضافية لضمان احلكم اجليد اجلديد  .ب 

 ؛إسهامات أساسية لتحسني احلكم اجليد حمليا  .ج 

  .القيادة  .د 
  إدارة األرباح: احملور الثاين

 ألرباحا تكون أن يهمهم والدائنون فاملقرضون، ة املايل للتقارير املستخدمة اجلهة باختالف جودة األرباح مفهوم خيتلف: األرباح جودة: أوال

 مع ينسجم مبا عنها إلفصاحا مت ما إذا عالية جبودة تتمتع األرباح أن فريون واملدققني املعايريو وواضع املشرعون أما، النقد توليد لىع قادرة

 التدفق ارتفع ماكل أنه إال، مرتفعا يا نقد تدفقًا بالضرورة يعين ال املرتفع الدخل صايف أن ى وير وهناك من ، عاما قبوالً املقبولة احملاسبية املبادئ

 )13(.وجودا املؤسسة  أرباح نوعية ارتفعت للمنشأة التشغيلي النقدي

 وقدرا، النقد توليد على ألرباح ا قدرة( ومها تعريفه يف أساسني عنصرين من خيلو يكاد ال ألرباح ا جودة مفهوم أن كل ذ يفميكن أن نقول و

 تقييم يف عليها االعتماد يتم ما وعادة، املؤسسة  إلجنازات مهمة إحصائية ملخصات عن عبارة إال هي ما املالية والتقارير . )االستمرارية على

 التقارير هذه حتتويه ما سالمة ولضمان .(واملقرضني، املستثمرين مثل )ى األخر واألطراف الشركة بني التفاقيات ا إبرام عليها ويتوقف، األداء

 يعرف ما األساليب هذه ومن األرباح جودة يف تؤثر اليت ألساليب ا بعض من خلوها من التأكد جيب إنه ف عالية جودة ذات مالية بيانات من
  .األرباح بإدارة
 مستوى إىل الوصول مثل األهداف من د عد لتحقيق ألرباح ا إدارة سياسة االقتصادية الوحدات بعض إدارة متارس :األرباح إدارة: ثانيا

 املكافآت مثل املرتفعة باألرباح املرتبطة املزايا بعض على للحصول أو اخلسائر عن اإلعالن جتنب أو عنها إلعالنا سبق اليت الرحبية ت التنبؤات

 النظر بصرف املالية بالتقارير الواردة احملاسبية البيانات يف التالعب أو على بالتأثري اإلدارة قيام تعين الربح إدارة عملية فإن وبالتايل، والعموالت

  . ذلك من اهلدف عن
ستخدام اإلدارة حلكمها الشخصي بشأن التقارير املالية وا، املقبول والقانوين اإلداري القرار صناعة عن عبارة بأا األرباح إدارة تعرف كذلك

على التعاقدات  إما بغرض تضليل أصحاب املصاحل بشأن األداء االقتصادي للمؤسسة أو للتأثري، وهيكلة العمليات ألجل تعديل التقارير املالية
  )14( .اليت يتم بناؤها على األرقام احملاسبية

 الوقت يف املختلفة لألطراف فعالة بصورة املالية املعلومات توصيل هو املالية التقارير من األساسي اهلدف إن: األرباح إدارة استخدام دوافع .1

 عن املالية البيانات مستخدمي لتضليل املديرين لدى الدوافع تتوافر ماعند األرباح إدارة عملية حتدث أن ميكن هنا ومن، مقنع وبأسلوب املناسب
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 ركيزتان الدوافع هذه حتت ويندرج، التقارير هذه إعداد يف احملاسبية املعايري قبل من واملربرة هلم املمنوحة احلرية مساحة استخدام طريق

 )15( :ومها األرباح إدارة عملية عليها تقوم أساسيتان

 ؛واملستقبلية املاضية السنوات حساب على مرتفع برقم احلالية السنة أرباح إظهار  .أ 

 .واملستقبلية املاضية السنوات حلساب منخفض برقم احلالية السنة أرباح إظهار  .ب 

 )16( :مايلي األسباب هذه ومن داخلية دوافع أو خارجية دوافع تكون قد دوافع لعدة ألرباح ا إلدارة املؤسسة  ممارسة ويعزى

 :وتتمثل يف: يةجاخلار عالدواف  .أ 

 ؛املؤسسة  أداء تقييم حتاول اليت الشركة حول املاليني احملللني تنبؤات مواجهة §

 ؛)األخرى املصاحل وأصحاب، واملستثمرين، املقرضني(مثل املؤسسة ب العالقة ذات ألطراف ا مجيع أمام ألداء ا صورة حتسني §

 وقدرا، املؤسسة  يف يدور وما املالية احلالة تصف املالية التقارير كون، أكرب قيةسو مساحة وحجز السوق يف للمنافسة املؤسسة  مساعدة §

 ؛االستمرارية على

 .السياسية التكاليف وختفيض الضرييب التهرب §

 :ونوجزها يف النقاط التالية: الداخلية الدوافع  .ب 

 ام إذا إضافية) مكافأة على املديرون حيصل قد فمثالً، ة يلاملا البيانات ضوء ى عل أساسي بشكل تقييمها يتم اليت إلدارة ا ومكافأة حوافز §
 ؛املكافأة خطة بفرضية يعرف ما وهو الدخل صايف يف منو هناك كان

 ؛االندماج أو، إستراتيجي شريك دخول كعمليات للمنشأة حمتملة إستراتيجية قرارات استباق §

 .احلالية املالية البيانات على بناًء إعدادمها تمي واللتني املستقبلية التقديرية املوازنات وإعداد املاضية التقديرية املوازنات بنتائج التحكم §

 )17( :تتمثل وسائل املؤسسة يف : األرباح إلدارة ؤسسةامل ممارسة وسائل طرق .2

 الدفع يف كبرية توتسهيال عالية خصومات إعطاء طريق عن وذلك اعتيادي غري بشكل املبيعات ة زياد على إلدارة ا تعمل :املبيعات إدارة  .أ 

 يف لتظهر إليراداتا يف االعتراف عجلت قد املؤسسة  تكون وبالتايل، التالية للسنة واقعها يف متت املبيعات هذه أن علما، احلالية السنة اية عند
  .التالية السنة من الًبد احلالية السنة

 والبحث، اإلعالن مصاريف مثل - للتحكم القابلة املصاريف بعض رفع أو ختفيض على املؤسسة  تعمل :االختيارية املصروفات إدارة  .ب 

 التالية والسنة أقل مبصاريف احلالية السنة تظهر حيث التالية السنة على حتميلها ليتم، احلالية السنة اية حنو اعتيادي غري بشكل  -والتطوير

 .اعتيادي غري بشكل أعلى مبصاريف

 غري بشكل اإلنتاج كمية رفع أو ختفيض طريق عن إما نقصانا أو زيادة الوحدة إنتاج كلفةب بالتحكم املؤسسة  تعمل :اإلنتاج إدارة  .ج 

 كلفة حساب طرق يف التغيري طريق عن وإما، التالية السنة على وحتميلها املصاريف ببعض العتراف ا ليتم، احلالية السنة اية حنو اعتيادي

 فهم يف احملاسبية األدبيات بعض يف خلط حيدث قد أنه إىل هنا اإلشارة من بد وال، التشغيلي الربح يف تؤثر اليت الطرق من غريها أو، املخزون

 مقبوالً يعترب التشغيلية القرارات طريق عن األرباح يف التالعب كون التشغيلي الربح يف يتعلق فيما وذلك اإلرباح إلدارة الشركة ممارسة مدى

 .أخالقيا

   .د 
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  البنوك التجارية اجلزائريةاألرباح يف  إدارة ممارسة من يف ضبط واحلد فعالية احلوكمة: احملور الثالث
 التحكم هو املبدأ أن سبق مما الواضح فمن للحوكمة عاملي موحد تعريف وجود عدم من الرغم على :وأهدافهاية البنك البيئة يف احلوكمة: أوال

 وإدارة، املؤسسية األهداف وضع ذلك يف مبا البنك أعمال ا تدار اليت الطريقة أي، معها واملتعاملني ؤسسةللم السلوكية العالقات بكافة

 )18( .أخرى جهة من وسليم آمن بأسلوب اإلدارة تعمل أن وتوقع جهة من املؤسسية والسلوكيات األنشطة بني وتناسق ترابط وإجياد، املخاطر

 على أساسي بشكل وتعمل، املصلحة ذات األخرى واألطراف ومسامهيه بنكال إدارة بني العالقات يةالبنك البيئة يف  احلوكمة املؤسسية  وحتدد

 البنك وأهداف عام بشكل السالمة ومعايري البنك أهداف مع وتوافقها ا البنك تقيد من التأكد دف والرقابة والتعليمات القوانني بني اجلمع
 أداء تعزيز دف العالقة ذات األخرى واجلهات املسامهني مصاحل نيب للربط آلية توفر أا إىل باإلضافة بازل جلنة ومتطلبات املركزي

 :مها أساسيني للسببني يةالبنك البيئة يف احلوكمة وتطبيق تفعيل أمهية وتتزايدالبنك

 بسبب للمخاطر حساسية القطاعات أشد من هي املصارف فإن أخرى جهة ومن، الدول اقتصاديات مكونات أهم من يالبنك القطاع إن §

 .سابقا أسلفنا كما امللكية حقوق تركيبة يف صوصيةاخل

 املصارف مواجهة يةالبنك املؤسساتتستطيع لكي ولذلك املؤسساتباقي عن ختتلف رقابة إلجراءات وحمليا عامليا يالبنك القطاع خضوع §

 على القدرة أمهها رقابية متطلبات املال رأس بكفاية لتزاماال ضرورة من محلته وما II بازل مثل العاملية الرقابية باملعايري االلتزام من هلا البد العاملية

 :بعنوان حمدثة نسخة  2006 عام بازل جلنة أصدرت ولقد.تشغيل خماطر أو سوق أو ائتمان خماطر كانت سواء املخاطر مواجهة

 "Enhancing corporate governance for banking organization"  19( :يف وتتمثل بنوكال يف احلوكمة مبادئ يتضمن( 

 العمل إدارة على وبالقدرة باحلوكمة تامة دراية على يكونوا وان ملراكزهم متاما مؤهلني اإلدارة جملس أعضاء يكون أن جيب :األول املبدأ .1

 ملساعدته انجل بتشكيل اإلدارة جملس ويقوم، املايل موقفة وسالمة البنك أداء عن تام بشكل مسئولني اإلدارة جملس أعضاء ويكون، البنكب

 ؛األجور وجلنة إدارة جلنة اإلدارة جملس يشكل كما داخلية مراجعة وجلنة تنفيذية جلنة ومنها

 ؛ومعايريالعمل وقيم للمصرف اإلستراتيجية األهداف اإلدارة جملس ويراقب يوافق أن جيب :الثاين املبدأ .2

 ؛وللعاملني واملديرين العليا ولإلدارة أنفسهم البنك يف واحملاسبة اتللمسئولي واضحة حدودا يضع أن اإلدارة جملس على جيب :الثالث املبدأ .3

 ؛الس سياسة مع تتوافق التنفيذية لإلدارة ومفاهيم مبادئ وجود من اإلدارة جملس يتأكد أن جيب  :الرابع املبدأ .4

 ؛لداخليةا الرقابة وبوظائف احلسابات مراجع باستقالل يقر أن اإلدارة جملس على جيب :اخلامس املبدأ .5

 اآلجل يف البنك وإستراتيجية وأهداف ثقافة مع تتناسب واملكافآت األجور سياسات أن من اإلدارة جملس يتأكد أن جيب: السادس املبدأ .6

 ؛الطويل

 بالصع من فإنه املصارف يف الشفافية عن بازل جلنة لدليل وتبعا، والسليمة الفعالة للحوكمة ضرورية الشفافية تعد :السابع املبدأ .7
 ؛الشفافية نقص ظل يف البنك إدارة أداء وفعال صحيح بشكل يراقبوا أن السوق يف اآلخرين واملشاركني املصاحل وأصحاب للمسامهني

  .خالهلا من يعمل اليت التشريعية والبيئة البنك عمليات هيكل العليا واإلدارة الس أعضاء يتفهم أن جيب :الثامن املبدأ .8
 وبالرجوع اإلدارة عن امللكية وانفصال، احملاسبية الوحدة مفهوم تغري نتيجة الربح إدارة مفهوم نشأ :يةالبنك البيئة يف حالرب إدارة ماهية: ثانيا

 احملاسبية السياسات الختيار اإلدارة تستخدمها منهجية بأا عرفت أا جند الربح إدارة تعريف تناولت واليت املوضوع ذا اخلاصةاملراجع  إىل

 أو مشروعة وألهداف والواقع احلقيقة تغاير قد صورة املالية التقارير وإكساب حمتملة أو قائمة ملشاكل حماسبية ومعاجلات حلول ميتقد دف
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 املالية التقارير لتعديل الصفقات تنظيم ويف املالية التقارير إعداد يف التسويات استخدام بأا الربح إلدارة آخر تعريف ويف) 20( مشروعة غري

 .احملاسبية التقارير على تعتمد اليت التعاقدية النتائج على للتأثري أو للمنظمة االقتصادي األداء حول احلصص أصحاب بعض لتضليل لكوذ

"use of judgment in financial reporting and in structuring transactions to alter financial reports to either 

mislead some stakeholders about the underlying economic performance of the company, or to influence 

contractual outcomes that depend on reported accounting judgments"  

 ومن، توزيعه بونس الربح مؤشر خاص وبشكل املالية باألرقام التالعب عن عبارة هي الربح إدارة أن ميكن القول السابقة التعاريف خالل ومن

 املعلنة األرباح يف التقلبات حلدة مقصود تقليل على تعتمد اليت الدخل متهيد آلية البنوك  إدارة قبل من األرباح إدارة يف املستخدمة األدوات أكثر

   .املقبولة احملاسبية املبادئ ا تسمح اليت الدرجة إىل ألرباحها الطبيعي املستوى عن بنكلل

 يف املرونة ضمن تكون اليت األساليب هي ضرار أقلها وأن أهدافها باختالف املالية التقارير على التأثري يف اإلدارة أساليب ختتلف عام بشكل و
 تتجلىو السيئة األرباح بإدارة تسمىو الومهية العمليات وإثبات التزوير تستخدم اليت األساليب تلك أخطرهاو عموما املقبولة احملاسبية املبادئ

 :أساسيني بدافعيني الربح إدارة أساليب باستخدام إلدارةا دوافع

 ؛املنافسة سوق يف البنك واستمرار بقاء على احلفاظ: األول الدافع §

  . ةلإلدار ذاتية منافع حتقيق: الثاين الدافع §
 احملاسيب اإلفصاحو الرقابة من كل على احملاسبية املعرفة على املعتمدة احلوكمة ركائز تتمثل: الربح إدارة على تأثريهاو احلوكمة ركائز: ثالثا

 .حدة على الربح إدارة على أثرهاو ركيزة كل دراسةو حتليل الباحثان يتناولو املخاطر إدارةو

 يف البنوك التجارية اجلزائرية الربح دارةيف ضبط  الرقابةفعالية  .1

 مبا املالية التقارير يف الثقة زيادة هو الداخلية الرقابة نظام فأهدا أهم من أن: الربح إدارة ممارسات من احلد يف الداخلية الرقابة نظام دور  .أ 

 يف األساس حجر يشكل أصبح وسياسات ووسائل وعمليات إجراءات من يتضمن ما وذلكالبنك  باقتصاديات املهتمة األطراف مجيع خيدم
 الرقابة حيقق أي وإدارية وتشغيلية مالية أمور من البنك يف النشاط أوجه جلميع وشامل والبنيان األجزاء متكامل نظام باعتباره ؤسساتامل جناح

  للرقابة مترابطة مكونات مخسة توفر ضرورة على القانونيني للمحاسبني األمريكي املعهد أكد ولقد، البنك عملياتو أنشطة على االقتصادية
 .املراقبة؛الرقابة أنشطة؛واملعلومات تصاالتاال؛املخاطر تقييم؛الرقابة بيئة :يلي ما تشمل أهدافها حتقيق تستطيع كي الداخلية

 فقد باملصارف املتهمة األطراف مجيع أهداف حتقيق يف املصارف ومنها األعمال منظمات يف الداخلية الرقابة أنظمة لدور املتزايد األمهية ونتيجة

 النقص عن واإلفصاح منظمام يف الرقابة نظام عاليةف عن لإلفصاح احملاسبية باألمور املختصة واألكادميية املهنية املؤسسات من الكثري دعت

 الرقابة نظام فعالية عن اإلدارة إفصاح أن ونرى  .تطبيقه أو النظام تصميم يف نسبيا اهلامة الضعف ومناطق الداخلية الرقابة نظام يف اجلوهري

 الرقابة نظام حيقق أن على تعمل أن شأا من اليت ملقوماتا مجيع توفريو داخلية رقابة نظام بتصميم التزام على اإلدارة يشجع سوف الداخلية
  . له املنشودة األهداف الداخلية

 املساءلة مفهوم وتفعيلالبنوك  أداء حتسني إىل الداخلية املراجعة إدارة دف: الربح إدارة ممارسات من احلد يف الداخلية املراجعة دور  .ب 
 الداخلية املراجعة عملية هندسة إعادة خالل من ذلك ويتم، البنك باقتصاديات املهتمة األطراف مصاحل على لإلدارة تأثري أي من احلد بالتايلو

 شامل منظور من الداخلية املراجعة وظيفة إىل النظر يتم حيث للقيمة مضيف كنشاط فعاليتها لزيادة الكايف الضمان يوفر مبا يةالبنك البيئة يف
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 للتحليل نشاط كل إخضاع مث، باملتابعة وتنتهي التقارير وإعداد فاالتصال التنفيذ مث بالتخطيط تبدأ ليتوا البنك يف واإلدارية املالية للنواحي

   )21( .القيمة سلسلة منظور من فاعليته أيضا بل األداء وسرعة جودة فقط ليس يكفل مبا للقيمة املضيفة املهام الوظائف لدعم الوظيفي

 املراجعة جلنة دور لطبيعة ونظرا احلوكمة ركائز من متزايد بشكل املراجعة جلنة تعترب: الربح إدارة تممارسا من احلد يف املراجعة جلنة دور  .ج 

        )22( :يلي ما يشمل عملها نطاق ألن نظرا األرباح إلدارة السلبية املمارسات من احلد يف يسهم سوف تفعيلها فأن املتميزة

 ؛اخلارجية املراجعة على املراجعة جلنة إشراف §

 تعدد حالة يف لإلدارة النصح وتقدمي، العليا اإلدارة مع املالية القوائم مناقشة خالل من وذلك :املالية التقارير على املراجعة جلنة إشراف §

 ؛خدمةاملست احملاسبية السياسات يف والنظر احملاسبية السياسات بني من االختيار حالة يف كما اهلامة احملاسبية القضايا خبصوص النظر وجهات

 ؛الداخلية الرقابة نظام على املراجعة جلنة إشراف §

 .الداخلية املراجعة على املراجعة جلنة إشراف §

 وختفيض املالئمة غري احملاسيب القياس حاالت ختفيض إىل يؤدي سوف املراجعة جلنة خالل من األنشطة تلك تنفيذ أن ميكن القول سبق مما

  .احملاسيب اإلفصاح كفاية عدم حاالت
 األطراف بني املعلومات متاثل عدم هي التعاقدية العالقات يف الرئيسية املشكلة إن :الربح إدارة ممارسات من احلد يف اخلارجية املراجعة دور  .د 

 ميتلكها عما والكيف الكم حيث من أفضل ومعلومات خربة لديها )اإلدارة (الوكيل أن يف شك من فليس ؤسسةامل باقتصاديات املهتمة
 يربز وهنا املصاحل يف التعارض حيدث وبالتايل منفعته تنظيم يف املعلومات من لديه ما استغالل على العمل إىل الوكيل يدفع الذي األمر(املسامهني 

 املمارسات من احلد يف اخلارجية املراجعة فعالية لزيادةو التعارض هذا وختفيض الوكيل تصرفات على للرقابة كأداة اخلارجية املراجعة دور

   )23( :التالية النقاط االعتبار بعني األخذ من البد الربح إلدارة بيةالسل

 ؛الدولية املراجعة مبعايري االلتزام §

 ؛األخالقي السلوك بقواعد االلتزام §

 نم أعضاء بواسطة املراجعة مكتب داخل من الرقابة عملية تتم أن خالل من سواء اخلارجية املراجعة أداء جودة على للرقابة نظام وجود §
 ؛أخرى مكاتب بواسطة أو، أعلى تنظيمي مستوى

 على التغلب خالل من وذلك اخلارجي املراجع أداء ترشيد يف كبري دور من هلا ملا اخلربة ونظم القرار دعم نظم من كل على املراجع اعتماد §

 ؛لشخصيا والتقدير املهين احلكم وترشيد املراجعة مهام إجناز يف والسرعة العمل وتقسيم التخصص مشكلة

 بالإلحتياجات تفي معلومات ليتضمن نطاقه وتوسيع به احملاسيب الصدق تأكيد بزيادة وذلك املراجعة تقرير يف اإلفصاح مبفهوم االرتقاء §

 ؛األعمال بيئة يف املستمرة التطورات ومواكبة ملستخدميه املتعددة

 سواء جوهرية أخطاء املالية التقارير تتضمن أن مرتفع احتمال تقدير إىل يؤدي األرباح إلدارة دوافع لديها اإلدارة بأن املراجع اعتقاد إن §

 ؛بالزيادة أو بالتخفيض األرباح إدارة كانت

 األرباح رقم يف التالعب احتماالت تنخفض وبالتايل املراجعة لعملية عالية جودة مستوى لتحقيق يدفعه مما القانونية ملسئوليته املراجع تقدير §
 .البنك إدارة مصاحل قحيق مبا توزيعه نسبو
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 مل البنوك إدارة أن من التأكد مسئولية املركزي البنك إن :الربح إدارة ممارسات من احلد يف بنوكال أعمال على املركزي البنك رقابة دور  .ه 
 يف املركزية بنوكال معظم البتط ولقد، عنها واإلفصاح املالية للتقارير إعدادها يف تعتمدها اليت احملاسبية واملعايري والتعليمات القوانني ختالف
 احملاسبية للمعايري وفقا عنها واإلفصاح املالية التقارير إعدادو تبين معايري احلاسبة الدولية بضرورة العربية الدول ومجيع اجلزائر  البنك ومنها الدول

 وحتد جهة من املالية بالتقارير األخرى املصاحل أطرافو املسامهني ثقة تزيد وسليمة مالئمة حماسبية سياسات بإتباع إدارا إلزام دف الدولية
 .االنتهازية دوافعها حتقيق دف احملاسبية بالسياسات التالعب من اإلدارة قدرة من

 :يف البنوك التجارية اجلزائرية الربح إدارة يف ضبط احملاسيب اإلفصاحفعالية  .2

اسيب كمبدأ ثابت يف إعداد التقارير املالية إىل كونه أحد األسس الرئيسية اليت أمهية اإلفصاح احمل تعد :أمهية اإلفصاح احملاسيب يف البنوك  .أ 
وتدعو هذه املبادئ إىل اإلفصاح الكامل عن مجيع املعلومات احملاسبية واملالية وغريها  )GAAP(ترتكز عليها املبادئ احملاسبية املتعارف عليها 

عنية والواردة يف بياناا املالية وذلك لصاحل املستفيدين األخريين من هذه املعلومات كما من املعلومات اهلامة ذات العالقة بنشاط اجلهة امل
، واملقترضني، واملستثمرين، يستمد اإلفصاح احملاسيب أمهيته من تنوع وتعدد اجلهات املستفيدة من هذه املعلومات واليت تضم املصرفني

ضافة إىل اآلثار املترتبة على القرارات املتخذة من قبل هذه اجلهات بناء على هذه املعلومات هذا باإل، واألجهزة احلكومية وغريهم، واحملاسبني
كون ولذلك فإن اإلفصاح احملاسيب غري الكامل أو غري الدقيق قد يؤدي إىل تشويه القرارات اليت تتخذها هذه اجلهات األمر الذي من شانه أن ي

متزايدة يف الوقت الراهن خاصة فيما يتعلق باحمليط املصريف نظرا لتعقيد األدوات املالية املستعملة ولقد أكتسب اإلفصاح أمهية ، له آثار سلبية
 .مثل املشتقات املالية واألوراق املالية وحجم تداوهلا الكبري واملخاطر املتعلقة ا

فإن من املتوقع أن يؤدي كل ذلك إىل مزيد من ، لتعاملوتطور التقنيات املستخدمة يف ا، وارتفاع حدة املنافسة، ومع إزالة القيود على التعامل
ويف هذا الصدد فإنه من املطلوب أن تعمل إدارات البنوك على حتليل ، األمر الذي يتطلب احلاجة إىل اإلفصاح الشامل، التعقيد يف األدوات

ولذلك فإن اإلفصاح ، وخماطر أسعار الصرف، لة األسواقومنها خماطر االئتمان وسيو، مجيع أنواع املخاطر املترتبة عن التعامل يف هذه األدوات
مثلها يف ذلك مثل بقية ، ونتيجة لذلك فقد أصبحت مهمة أجهزة الرقابة أكثر تعقيدا .مهاماعن البيانات املتعلقة ذه املخاطر تعترب أمرا 

ملالية يف إطار نشاطهم الرقايب املكتيب وامليداين ويف هذا اإلطار فهي بالتايل حباجة إىل إفصاح أمشل عن املعلومات ا، املتعاملني يف األسواق املالية
املتعلق ) IAS30(أصدرت جلنة معايري احملاسبية الدولية معيار احملاسبة الدويل ، ونظرا ألمهية اإلفصاح احملاسيب يف البيانات املالية للبنوك

ة هلا ويعود إصدار اللجنة هلذا املعيار ملا متثله البنوك من قطاع مهم ومؤثر يف عامل باإلفصاح عن البيانات املالية للبنوك واملؤسسات املالية املماثل
وأدائها بشكل ، وحاجة مستخدمي البيانات املالية للبنوك إىل معلومات موثوق ا وقابلة للمقارنة تساعدهم يف تقييم مراكزها املالية، األعمال

    )24( .ستثماريةيفيدهم يف اختاذ القرارات االقتصادية    واال
 من األهداف حتديد البداية يف جيب بدورها القيام احلوكمة ظل يف املخاطر إدارة تستطيع لكي: الربح إدارة يف ضبط املخاطر إدارة فعالية  .ب 

 تكون عندما لكنو، والتنفيذية املستقلة بأعضائه اإلدارة جملس وإمنا التنفيذيون املديرون فقط حيددها ال األهداف وهذه الدائرة هذه وجود

 سواءبنك لا مبصري كبرية جمازفة على تنطوي اليت السلبية ممارستها يف هلا مساعدة أداة تكون فسوف التنفيذيني قبل من حمددة اإلدارة هذه أهداف

 يف تنتهي وتشغيلية مالية هلزات مستقبال البنك تعرض احتمال عليها يترتب الربح إلدارة السلبية املمارسات إن ومبا الطويلوأ القصري األجل يف
 حتليل املخاطر إدارة من بد فال ) 25(، التمويل تكلفة ارتفاع يف وتوقع سالبة مضافة قيمة حتقيق عن فضال املايل والفشل التعثر إىل الطويل األجل

 يقع حيث اإلدارية املسئولية مانةأ إساءة خماطر أو اإلدارة سوء املخاطر على املمارسات هذه أثر خاص وبشكلبنك ال على املمارسات تلك أثر
 اإلقتصاد وخماطر السوق املخاطر من العكس على وذلك بالكامل جتنبها يكن مل إن اإلمكان قدر ختفيضها على العمل املخاطر إدارة عاتق على
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 يف اإلدارة دافع إىل تنظر أن البد لبنكا على الربح إدارة ممارسات خماطر إدارة عند عام بشكل بالكامل جتنيها املخاطر إدارة تستطيع ال اليت
 الربح إدارة عمليات ليست أن الدراسات أثبتت إذ ثانية جهة من العمليات تلك يف اإلدارة إليه تلجأ اليت والوسائل جهة من الربح إدارة عمليات

 تعد عندما ذلك سبيل ويف. الربح إدارة من اإلجيابية املمارسات استخدام اإلدارة على تفرض معينة ظروف هناك وإمنا أخالقية ال عمليات كلها
 حتقيق إىل األغلب يف دف اليت الربح إلدارة السلبية املمارسات من للحد واضحة إستراتيجية تضع املخاطر إدارة فإن املالية التقارير اإلدارة

 )26( :يلي ما خالل من وذلك لإلدارة االنتهازية الدوافع

 ؛الدخل مؤشر يف التذبذب من التخلص على العمل إال حالبنك ال لدى يوجد وال وقيمتهابنك ال ملع سري على خماطر هناك يكون ال أن §

 ؛مرغوبة غري أعمال يف بنكبال يزج أن دون الدخل رقم يف تعديال املستخدم األسلوب حيقق أن §

 الفشل نتيجة البنك يتحملها اليت باألخطاء مثلةواملت التشغيل خماطر رفع على تعمل اليت التشغيلية القرارات عن املستخدم األسلوب يبتعد أن §

 صحيحة بطريقة الطويل املدى علىبنك ال صاحل على املخاطر إدارة تعتمد أن بد ال وإمنا الدخل أرقام فقط تعديل دف ملهامها اإلدارة أداء يف

 ؛وسليمة

 التقارير جودة اخنفاض نتيجة البنك عن سليب انطباع دوجو عن الناتج السمعة خماطر ارتفاع عن يبتعد املستخدم األسلوب أن من التأكد §

 ؛املنافسة بنوكال إىل العمالء حتول إىل يؤدي أوقد  التمويل مصادر يف خسائر حدوث إىل يؤدي قد والذي املالية

 من املعتمدة واملعايري التشريعاتو للقوانني اإلدارة إتباع عدم عن الناجتة القانونية املخاطر ارتفاع عن يبتعد املستخدم األسلوب أن من التأكد §

 ؛املالية التقارير يف واإلفصاح إعداد أسس بشأن الصادرة الرقابية اجلهات قبل

 وحيقق والغش الكذب عن يبتعد أنه أي اإلسالمية املصارف يف اإلسالمية الشريعة أحكام مع متوافق املستخدم األسلوب أن من التأكد §

 ؛ةاملصلح ذات األطراف جلميع العدالة

 ؛اإلدارة مصلحة النهاية يف خيدم الذي بالشكل والتزوير التحريف عن يبتعد أن §

 أخر؛ خارجية أطراف مع ومهية بعمليات القيام إىل املستخدم األسلوب حيتاج أال §

 ؛عليها املتعارف احملاسبية املبادئ مع املستخدم األسلوب يتفق أن §

 ؛املتتابعة الفترات من جمموعة اللخ احملاسبية السياسات استخدام يفبنك ال ستمري أن §

 مصاحل االعتبار بعني واألخذ اإلفصاح عدالة من للتأكد وذلك التغيري هذا وأثر املتبعة احملاسبية السياسات أسباب عن اإلفصاح من التأكد §

  .املتعارضة األطراف

لسلطات العمومية يف إجراء تعديالت هيكلية على شرعت ا 1990منذ سنـة : البيئة التشريعية املنظمة للعمل املصريف اجلزائري: رابعا 
ومن بني أهم البنوك ، القطاع املصريف دف التهيئة للعمل وفق آليات اقتصاد السوق وحتقيق نوعية اخلدمات املصرفية وخلق منافسة بني البنوك

املرحلة ضعف رقابة بنك  هن أهم ما ميز هذلك. BCIAاليت ظهرت بعد هذه الفترة جند اخلليفة بنك والبنك اجلزائري الصناعي والتجاري 
 .ذه البنوك للوقوع يف أزمات مالية هزت القطاع املصريف اجلزائري مما أدى، اجلزائر هلذه البنوك قبل وبعد بداية نشاطها
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ميتلكون اخلربة يف اال  إن مشكلة هذين البنكني املالية هي نتاج للعديد من األسباب أمهها فتح االستثمار يف القطاع املايل ألشخاص ال 
من قبل صاحبه السيد اخلليفة لعروسي وهو صيديل حىت وإن كان على  1998وكان ذلك حال بنك اخلليفة الذي تأسس سنة ، )27(البنكي

لعالية على عليها مثل معدالت الفائدة ا اوقد قدم هذا البنك خدمات ومنتجات بنكية مل يكن املودعون اجلزائريون ليحصلو، أساس املغامرة
تعادل ضعف مرتب  ) d’achats Cartes( بطاقات شراء، تسهيالت القروض، ةحسابات بالعملة الصعب، بطاقات بنكية، الودائع ألجل

عروضا خاصة ومغرية على الودائع اخلاصة باملؤسسات كما قدم هذا البنك ، وهذا كله بغرض جذب أكرب عدد من الزبائن، اخل....الزبون
اليت ميزت الوظيفة الرقابية لبنك اجلزائر يف  Mauvaise Gouvernance إن سوء احلوكمة ، االجتماعي الضمانالعامة و تيئاالعمومية واهل

وهذا حسب ما أشارت له اللجنة البنكية يف ، أسباب األزمات املالية اليت واجهها البنكنيتعترب من أهم  BCIAبداية نشاط بنك اخلليفة و
  .)28(قة بنشاط الرقابة والتفتيشإحدى مذكراا واملتعل

  :كمايلياملذكرة أعاله خبصوص بنك اخلليفة وقد ظهرت  سوء احلوكمة من خالل النقائص اليت مت حتديدها يف 
  عدم احترام االجراءات احملاسبية للمؤسسة؛ .1
 التأخر يف تقدمي التقارير لبنك اجلزائر؛  .2

 املراجعة غري املنتظمة مللفات التوطني؛  .3

 ابعة والرقابة؛غياب املت .4

 .عدم احترام قواعد احلذر .5

هلذا . وقد واجه بنك اخلليفة وضعية صعبة فيما يتعلق حبركة الودائع والوضعية احملاسبية وبالتايل عدم القدرة على سداد مستحقات الزبائن
 قامت شركة ضمان الودائعحيث ، قامت السلطات بعد اختاذ قرار تصفية البنك بالعديد من اإلجراءات لغرض ضمان حقوق املودعني

)Société de Garantie des Dépôts (  مما اضطر ، وهو ما مل يكن كافيا، دج جلميع املودعني 600.000بتقدمي تعويضات بقيمة
  . مصفي البنك للقيام بإجراء ثاين وهو تطهري احلسابات وبيع أصول البنك

ويف إطار . من طرف بنك اجلزائر 1998الذي مت اعتماده يف سبتمرب  B C I Aحدث مع البنك الصناعي والتجاري اجلزائري  ءنفس الشي
بالعديد من عمليات الرقابة بعني  2001سنة   Contrôle Intégralقامت اجلهات املعنية ببنك اجلزائر بالرقابة الشاملة ، برنامج الرقابة

لعديد من التجاوزات للقواعد القانونية والتنظيمية حيث وجد املفتشون ا، B C I Aعلى مستوى بنك   Contrôle Sur Placeاملكان 
  :اخلاصة بالنشاط البنكي من بينها

  خاصة فيما يتعلق مبعاجلة الشيكات غري املدفوعة؛، )التسيري البنكي(عدم احترام التسيري اجليد للمهنة  .1
 عدم كفاية احلساب اجلاري للبنك لدى بنك اجلزائر؛ .2

 ؛اإلجباريغياب االحتياطي  .3

 .لقوانني الصرفجتاوزات  .4

، ما للقيام بعمليات غري مدرة لعائد كتمويل النوادي الرياضيةإن سهولة حصول هذين البنكني على املوارد وغياب رقابة بنك اجلزائر دفع 
القرض  زيتجاوكأن ال (منح املسريين واملسامهني يف البنك قروضا ذات خماطر تتجاوز يف كثري من األحيان احلدود اليت نصت عليها القوانني 

، التسيري البنكي وغياب الرقابة داخل البنك وكذا رقابة بنك اجلزائرأضف إىل ذلك غياب اخلربة يف جمال  )من األموال اخلاصة وغريها 20%
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أي   2002مليار دج سنة  181.3إىل   2001دج سنة   مليار  39.7حيث أرتفع إمجايل القروض املقدمة من طرف البنوك اخلاصة من  
إضافة إىل ذلك هناك عوامل أخرى كالتوزيع الضعيف ملخاطر احملفظة ومتويل االستثمارات  عن طريق قروض  .% 356.6تفاع بنسبةار

هلذا قامت السلطات بتصفية هذين  .البنكنيقصرية األجل  ومبعدالت فائدة غري مناسبة وهو ما كان من أهم أسباب األزمة املالية  هلذين 
وهي إحدى ، متواصلة إذ أصدرت اللجنة البنكيةوالزالت متاعب القطاع املصريف اخلاص . دم قدرما على السدادالبنكني بعد إعالن ع

الشركة اجلزائرية " يقضي بسحب االعتماد املمنوح لـ   2005ديسمرب 27مقررا يوم ، هيئات بنك اجلزائر إىل جانب  جملس القرض والنقد
ووضع قيد التصفية البنك املذكور وتعيني ، الصادر عن حمافظ بنك اجلزائر 1999أكتوبر  28رخ يف املؤ  02/99مبوجب املقرر رقم " للبنك

عدم مالءة  هذا البنك اليت تفاقمت باعتراف مسامهي البنك بعدم قدرم   تيشري ذلك البيان أن اللجنة عاينو ،مصفني للقيام بعمليات التصفية
، ت حالة توقف هذا البنك عن الدفعللجنة أيضا استمرارية حالة عدم  سيولة البنك وبالتايل أثبتوعاينت ا، على تكوين رأس املال  املطلوب

البنك  "و"بنك اخلليفة "ويعد هذا القرار اجلديد الصادر عن اللجنة البنكية القرار اخلامس من نوعه الذي ميس بنكا خاصا بعد كل من 
ليتقلص عدد البنوك اخلاصة برأمسال جزائري إىل بنكني " البنك الدويل اجلزائري" اوأخري" يونيون بنك" و" الصناعي والتجاري اجلزائري

إذ تعاين باستمرار ، كما أن املتتبع ألداء البنوك العمومية يف اجلزائر جيد أا ليست على أحسن حال . "مونا بنك"و "أركو بنك"أساسيني مها 
يار دج واملمنوحة للمؤسسات االقتصادية العمومية كما تعاين من ضعف الرقابة مل  1200من إشكالية القروض املتعثرة اليت جتاوزت  

اليت " ااملة"قضية األوراق التجارية  (ما تطلعنا به الصحف من عمليات مشبوهة  يف هذه البنوك خلري دليل على ذلكو .اخلارجيةو الداخلية
كما يشري البعض إىل أن مشكل البنوك يف اجلزائر ، مليار سنتيم  1000تها اليت  جتاوزت قيم BADRخصمها بنك الفالحة والتنمية الريفية 

أن هناك بنوكا و "نسبة كوك" وأا ال تطبق كامل قواعد احلذر املعتمدة مبا فيها، املايلو السياسات املطبقة يف اال املصريفو يرجع إىل احمليط
من القانون التجاري اجلزائري  20مكرر 715مما جيعلها تقع حتت طائلة املادة ، اعمومية بلغت حد اإلفالس طبقا للقواعد املعمول ا دولي

  .الذي ينص على أن املؤسسة تصبح مفلسة إذا أضحت أصوهلا الصافية أقل من ربع رأس ماهلا

تعمل على تنظيم إدارا ورقابة  فإن البيئة املصرفية اجلزائرية ال تتضمن مبادئ خاصة باحلوكمة املصريف اجلزائري ورغم هذه اهلزات يف النظام
حيث جند بعض البنوك املركزية العربية على غرار البنك املركزي االردين أصدرا دليالً شامالً ، عمالياا كما هو احلال يف الكثري من دول العامل

  .إرشادياً للحوكمة الشركات يهدفاىل تعزيز احلوكمة وإدارة املخاطر يف املصارف

تطرح املراجعة الرقابية يف البنوك اجلزائرية أمهيتها كضرورة  :اجلزائرية املراجعة الرقابية داخل املنظومة املصرفيةب التشريعات اخلاصة .1
وإدراكها هلذه األمهية اعتمد املشرع اجلزائري ، قصوى جيب توفريها لضمان أداء مصريف سليم حيافظ على سالمة البنك واجلهاز املصريف

ويف هذا ، اجلهات الرقابية واإلشرافية واليت تسهر على حسن أداء هده املهمة احلساسة، علق بقانون النقد والقرضاملت 90/10بصدور قانون 
وكلفت باملقابل اللجنة املصرفية مبراقبة ، اإلطار كلف جملس النقد والقرض بإصدار قوانني والنظم والتعليمات البنكية املنظمة للمهنة املصرفية

ها باملعايري االحترازية كما ترمي من خالل يدالنقد والقرض من طرف البنوك واملؤسسات املالية السيما فيما خيص تق جملس، تطبيق ما يصدر
كما تسمح تفادي املخاطر النظامية املترتبة عن سوء التسيري أو ، إىل محاية املودعني واملستثمرين، هذه املراقبة واليت ينبغي أن تكون مستمرة

 .)29(ة التزامات جد مرتفع
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مبدأ تندرج يف سبعة جمموعات ويتوجب على أي جهاز مصريف ) 25(إن فعالية عملية الرقابة أصدرت بشأا جلنة بازل مخسة وعشرين 
فقط من الدول اليت مت مراجعتها % 50احترامها والتقيد ا كمرجع أساسي ملراقبة فعالة للمهنة املصرفية وقد أوضحت التجربة أن حوايل 

ع هذه املبادئ األساسية الصادرة عن جلنة بازل وذلك يف حدود عشرة مبادئ من أصل مخسة وعشرين مبدأ وأن عدد الدول اليت تتوافق م
وأن متوسط التوافق فيها يقتصر ، وفيما يتعلق بالدول النامية فإن هناك تباين كبري بينها% 30توافقت مع مخسة من هذه املبادئ ال يتجاوز 

  .)30(تقابل تسعة عشر مبدأ يف املتوسط للتوافق يف الدول املتقدمة مبادئ  07على سبعة 

زمة للبنوك واملؤسسات املالية القيام لأصدر املشرع املصريف اجلزائري العديد من التعليمات واألنظمة امل :انضباط السوق املصريف اجلزائري .2
على وجوب قيام البنوك باإلفصاح بشكل دقيق ويف التوقيت  وإن كانت جلنة بازل قد ركزت، مبختلف التصرحيات ذات العالقة بنشاطها

املؤرخة يف  09-02املناسب عن متطلبات رأس املال اليت تلزم به لكي تواجه املخاطر الذي تتعرض هلا يف هذا السياق ألزمت التعليمة رقم 
وميكن للجنة املصرفية أن تطلب من أي ، اخلاص اعلى البنوك واملؤسسات املالية اإلعالن كل ثالثة أشهر عن معدل املالءة  12/12/2002

ألوىل بنك أو مؤسسة مالية اإلعالن عن معدل املالءة يف تواريخ أخرى غري حمددة يف إطار عملها الوقائي واإلشرايف وهذا ما نصت عليه املادة ا
  .09-02من التعليمة  01

 05دقيق ميكنها من القيام بعمليات اإلفصاح بالشكل املطلوب حددت املـادة  وفيما خيص ضرورة توفر البنوك اجلزائرية على نظام للمعلومات 
املتضمن املراقبة الداخلية للبنوك واملؤسسات املالية طبيعـة نظـام مراقبـة العمليـات      14/11/2002الصادر يف  03-02من النظام رقم 

  :)31(إىل  ليةومشواإلجراءات الداخلية الذي يهدف يف أحسن الظروف األمنية واملصداقية وال

 ؛العادات املهنية واألدبية ولتوجيهات هيئات التداولو مراقبة مطابقة العمليات لألحكام التشريعية والتنظيمية للمقاييس واالعراف  .أ 

حـدود  مراقبة التقيد الصارم باإلجراءات املتبعة يف اختاذ القرار املتعلق بالتعرض للمخاطر من كل نوع والتقيد مبعايري لتسري على شـكل    .ب 
 ؛قصوى

اللجنة املصـرفية أو  ، سواء كانت موجهة للجهاز التنفيذي أو هليئة التداول املقدمة للبنك اجلزائر، مراقبة نوعية املعلومات احملاسبية واملالية  .ج 
 ؛املخصصة للنشر

لة العمليات املعاجلة عن طريـق  حفظ ووفرة املعلومات احملاسبية واملالية السيما بضمان مسار التدقيق يف حا، تسجيل، تقييممراقبة شروط   .د 
 ؛املعلوماتية

  .مراقبة نوعية أنظمة اإلعالم واالتصال  .ه 

ومن مالحظ جند حرص املشرع املصريف اجلزائري من خالل ما سبق ذكره على أن متس عمليات اإلفصاح والشفافية اخلاصة بنشاط البنـوك  
  :ملؤسسات املالية نقطتني أساسيتنيوا

دورية واسـتمرارية العمليـة   ، اخل...املراقبة الداخلية، األموال الذاتية، رأس املال، الوضعية املالية، ط البنكي كاملخاطرالعناصر املهمة يف النشا
  .بشكل منظم من طرف مجيع البنوك واملؤسسات املالية املمارسة نشاطها املصريف داخل القطاع
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إذ البد أن تكون ضمن سياسة النشاط املصريف اخلاص بالبنـك  ، التطويرإن عملية اإلفصاح والشفافية تعكس بصورة واضحة رغبة البنك يف 
وبالعكس فإن ضعف عملية اإلفصاح قد تكون مؤشر علـى سـلبية العمـل    ، وهي مؤشر حقيقي له داللة كبرية على مستوى األداء املصريف

، الوضعية اليت متس بسالمة القطاع االقتصادي ككـل وهي ، املصريف وضعفه مما يساهم يف ارتفاع املخاطر وانتشار عدم األمان داخل القطاع
  .)32(وتوسع عمليات غسيل األموال  بانتشارخصوصا إذا تعلق األمر 

جلنة بازل للرقابة املصرفية تعد حتد وحافزا يف نفس الوقت بالنسبة للمنظومة املصرفية اجلزائرية فتعترب حتـد   وتقريراتوميكن القول أن مبادئ 
ك سواء تعلق األمر بقاعدة رأس املال أو التنظيم واإلدارة وفقا لألساليب احلديثة كما أا تعتـرب حـافزا ألـا ستسـمح     نظرا هلشاشة البنو

لتفتح هلا بـذلك الفرصـة   ، خاصة يف ظل العوملة املالية وتداعياا على البنوك اجلزائرية، هاض اهلمم واألخذ باألساليب املصرفية احلديثةنباست
األمر الذي يفرض من خالل عملية التكيف مع متطلباا ضرورة مراعاة أولويات ومصاحل االقتصـاد  ، ها والتحسني من مستواهابأدائ لالرتفاع
  .الوطين

  :اخلاتـــــــــمة

 حتقيق وبالتايل ،ؤسسةامل إدارة مساءلة حق ومنح الشفافية والعدالة حتقيق يف تتمثل اليت أهدافها من تتضح احلوكمة أمهية أن القول ميكن
 إىل مبا يؤدى العامة املصلحة غري يف السلطة استغالل من واحلد والعمال العمل مصاحل مراعاة مع السندات مجيعا ومحلة للمسامهني احلماية

صة القطاع املصريف وخا يف الفساد ومكافحة الثقة توفري على وقادر فعال نظام جود وأن .الرحبية وتعظيم واملدخرات االستثمارات، تنمية
 ذات به اإلدارات تقوم ما دعم يتطلب ذلك أن على عملياا، توسع وسيدعم النجاح، من مبزيد عليها سيعود يف ظبط إدارة االرباح 

 تطبيق أن كما .الداخلية واخلارجية بنوعيها الرقابة إدارة وكذا الداخلية والقانونية واملراجعة االلتزام كإدارة البنوك داخل  باحلوكمة العالقة
فهم و طالعاإل لذلك من الواجب معاىف يتطلب و توفر نظام مايل سليم أجل حتمية من ضرورة البنوك التجارية اجلزائرية حوكمة مبادئ

خاصة البنوك، األمر الذي يساهم يف دعم سياسات  إدارة املخاطر لدى إدارات الشركات،و ودراية بأنظمة احلكومة املؤسسية اجليدة
  .توفري بنية استثمارية أكثر استقراراو تعزيز ثقة املستثمرينيساعد على و الشركات

 :نتائج الدراسة .1

  :ميكن أن نوجز أهم النتائج يف النقاط التالية من خالل هذه الدراسة
دف اىل توفري التشريعية يف اجلزائر  السيما القوانني والقرارات املنظمة للعمل املصريف ال تتظمن بشكل صريح مفهوم احلوكمةأمنا أن البيئة  §

 ركائز من خالل جمموعة من القوانني والقرارات التنظمية؛

 بصورة الرقابة تفعيل من خالل البنوك التجارية اجلزائرية يف الربح إلدارة السلبية املمارسات من احلد على القدرة احلوكمة للركائز إن §

 دراسة إىل باإلضافة احملاسيب اإلفصاح التوسع يفو للبنك الرقابية قة بالبيئةالعال ذات األطراف مجيع قبل من الذاتية الرقابة مبدأ تفعيلو متكاملة

 املخاطر؛ إدارة قبل من املالية التقارير على للتأثري إليها تلجأ اليت اإلدارة واألساليب دوافع من كال

التأكيد على مسؤولية جملس اإلدارة اجتاه رباح، وأليتطلب إطار احلوكمة وضع ختطيطي استراتيجي للبنك واملراقبة الفعالة على إدارة ا §
 البنك واملسامهني؛

اا أن البنوك اليت تقدم على تطبيق مبادئ احلوكمة تتمتع مبيزة تنافسية جلذب رؤوس االموال مقارنة بالبنوك اليت ال تطبقها، وتزيد من قدر §
باإلضافة اىل  ،عنه املزيد من االستقرار ملصادر اإليداعاتسفرمما ي يؤدي اىل خفض تكلفة رأس املال ما التنافسية على املدى الطويل، وهو

 ؛وجملس اإلدارة على تطوير استراتيجية سليمة للبنك حتسني إدارة البنك ومساعدة املديرين
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يها يف السنوات األخرية زاد االهتمام بشكل كبري وواضح مبفهوم حوكمة الشركات وأصبحت من الركائز األساسية اليت جيب ان تقوم عل §
 الوحدات االقتصادية املختلفة وخاصة يف القطاع املصريف؛

 دارة األرباح؛إان تطبيق حوكمة الشركات هو املخرج واحلل الفعال لضمان حقوق أصحاب املصاحل يف داخل البنوك واحلد من ظاهرة  §

لعديد من النواحي االقتصادية والقانونية بيان وجود تأثري وأمهية ملفهوم حوكمة الشركات لصاحل األفراد واملؤسسات واتمعات يف ا §
 وهذا ما خيدم مصاحل البنك؛ واالجتماعية

 التجارية اجلزائرية؛ املايل يف البنوك ان حوكمة الشركات اجليدة تساعد على احلد من هروب رؤوس االموال ومكافحة الفساد  §

 .البنوك التجارية اجلزائريةاداء االلتزام بتطبيق اجلوانب الفكرية حلوكمة الشركات ينعكس بشكل جيد على  §

  :توصيات الدراسة .2
 خالل من احلوكمة تعزيز إىل يهدف املصارف حلوكمة إرشاديا دليال اجلزائرية السيما بنك اجلزائر احلكومية اجلهات تعد أن ضرورة §

 املعايري توضيح إىل باإلضافة املصرفية عملياتلل واملتانة السالمة حيقيق مبا املصارف يف املخاطر وإدارة اإلفصاح ووسائل الرقابة آليات توضيح

 واضح توضيح إىل باإلضافة املودعنيو املسامهني جتاه واجبام بأداء قيامهم كيفيةو التنفيذية اإلدارةو اإلدارة جملس أعضاء يف توفرها الواجب
 ؛التنفيذية اإلدارةو اإلدارة جملس من كل أعمالو ملسؤوليات

 القوائم جودة من حتسن أن شأا من اليت اإلجراءات من العديد إتباع من زائرية اجل املصرفية البيئة يف لعاملةا بنوكال على الضروري من §
 وجدت إن الضعف نواحي عنو فعاليته مدى عن اإلفصاح على العملو بنوكال يف الداخلية الرقابة بنظام االهتمام منها املنشورة املالية التقاريرو

 تكوين خالل من لديها املخاطر إدارة وآليات مفاهيم تطوير على العملو استقالليتها وضمان املراجعة وجلان اإلدارة لسجم من كال دور وتفعيل

 هذه ملواجهه التعامل وفلسفة ووسائل وطرق بنك ال يواجهها اليت املخاطر ومتابعة وقياس حتديد يف فعال دور تلعب بنوكال تلك يف مستقلة إدارة

 ؛املخاطر

موضع التدقيق بغض النظر عما تتضمنه هذه التقارير من آراء خاصة فيما  لبنوكيد املدققني اخلارجيني العالن تقاريرهم حول ااطالق   §
 ؛يتعلق بظاهرة إدارة األرباح، مع ضرورة تغيري املدقق دوريا حسب معايري التدقيق الدولية

 ات وجلنة للحوكمة وجلنة االلتزام؛ووحدة الدارة املخاطر وجلنة ترقي ،املختلفةالعامة  البنوكاجياد أقسام للتدقيق الداخلي وجلان تدقيق يف   §

 ه ليساير التطورات يف بيئة العمل املصريف؛مع ضرورة تعديلالبنكي،  اعداد دليل ألخالقيات العمل §

زمة لتطبيقها خاصة فيما يتعلق بإرشادات الرقابية الالوفقا ألفضل املمارسات الدولية وإعداد األطر القانونية والقوانني والتشريعات تطوير  §
  جلنة بازل ذات الصلة؛

  
  تقدمي تقارير مالية عن املركز املايل ونتائج األعمال للمسامهني واملستثمرين على أساس نصف سنوي وتقارير سنوية؛ §
  الصادرة عن جلنة بازل؛دور البنوك املركزية بالتركيز على تشجيع البنوك بالكشف عن مدى تطبيقها ملبادئ احلوكمة اجليدة  §
  البنوك املركزية؛ذلك على مستوى البنوك ووتدريب  لألفراد يف احلوكمة، و تنفيذ برامج تكوينو إعداد §
بل ينبغي االهتمام بإجياد البيئة السياسية واالقتصادية املناسبة  عدم اكتفاء احلكومات على إصدار القوانني اخلاصة باحلوكمة املؤسسية §

 ؛ك البيئة اليت تؤمن سيادة الشفافية ودولة القانونلتطبيقها، أي تل

على الباحثني واألكادمييني واملنظمات املهنية االهتمام بصورة اكرب مبوضوع احلوكمة للوصول إىل إرساء مبادئ احلوكمة بشكل سليم  §
  ؛وذلك من خالل عقد الندوات واملؤمترات واللقاءاتوخاصة يف القطاع املصريف 
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يف أمهية احلوكمة وذلك من  بنوكتنمية وعي وإدراك القائمني على ال اإلفصاح والشفافية يف البنوك التجارية اجلزائريةة العمل على زياد §
 .خالل الندوات واللقاءات واملؤمترات
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