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تعد حوكمة ادلؤسسات من ادلواضيع اذلامة جلميع ادلؤسسات احمللية والعادلية يف عصرنا احلاضر،إذ نتيجة
األزمات ادلالية اليت عاىن بسببها االقتصاد العادلي فقد مت وضع مفهوم حوكمة ادلؤسسات ضمن األولويات ،ألن
مفهومها منهج إصالحي وآلية عمل جديدة من شأهنا ترسيخ نزاىة ادلعامالت ادلالية من خالل احلد من استخدام
السلطة اإلدارية يف غًن مصاحل ادلسامهٌن ،وتعمل على تفعيل أداء رلالس اإلدارة يف تلك ادلؤسسة وبذلك تعزيز
الرقابة الداخلية ومتابعة تنفيذ اإلسرتاتيجيات وحتديد األدوار والصالحيات لكل من ادلسامهٌن ورللس اإلدارة
واإلدارة التنفيذية وأصحاب ادلصاحل عالوة على تأكيد أمهية الشفافية واإلفصاح،بوضع زلددات ختدم ادلصاحل
العامة واحلقوق اخلاص للمسامهٌن ،وقد تضافرت جهود السلطات الرقابية وادلؤسسات الدولية لتحسٌن أساليب
الرقابة واإلدارة يف ادلؤسسات االقتصادية أمهها أعمال منظمة التعاون والتنمية االقتصادية والبنك العادلي ،صندوق
النقد الدويل أعمال جلنة بازل فيما خيص حوكمة ادلؤسسات يف البنوك .وبالنظر لسعي الدول بااللتزام بأعمال جلنة
بازل ومسامهتها الكبًنة يف إرساء مبادئ حوكمة ادلؤسسات يف القطاع ادلصريف فإن اجلزائر كغًنىا من الدول
حاولت منذ االستقالل النهوض بالقطاع ادلصريف ليتماشى مع التطورات العادلية ،إذ مر بعدة إصالحات .
حيث مسح بإنشاء بنوك خاصة سواء جزائري أو أجنبية ،و مع ظهورىا بفرتة قصًنة من النشاط حدثت أزمة يف
ىذه البنوك شلا أثر على القطاع ادلصريف بصف عامة ،وبالتايل أمام ىذه األوضاع كان إلزاما على القطاع ادلصريف
اجلزائري اختاذ اإلجراءات الالزمة لتدارك األوضاع،حيث قام بنك اجلزائر باعتباره ادلؤسسة اليت تقف على قمة
القطاع ادلصريف بإصدار عدد من القوانٌن واألوامر واألنظمة من أجل ضمان سالمة القطاع ادلصريف وذلك من
خالل زلاول تطبيق مبادئ حوكمة ادلؤسسات يف البنوك اجلزائرية.
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اإلشكالية:
شلا سبق ديكن طرح اإلشكالية التالية:
ما مدى تأثير تطبيق حوكمة المؤسسات على البنوك التجارية وأثرها على أداء البنوك الجزائرية ؟
لإلحاطة جبوانب ادلوضوع ديكن طرح األسئلة الفرعية التالية:
ما ىي مربرات تبىن مفهوم حوكمة ادلؤسسات وانعكاساهتا؟ما مضمون حوكمة ادلؤسسات يف البنوك؟ما ىي آليات تطبيق حوكمة ادلؤسسات يف البنوك اجلزائرية ؟الفرضيات:
ولإلجابة على التساؤالت السابقة سنعتمد على الفرضيات التالية:
 .1تأثر سلتلف ادلؤسسات من األزمات ادلالية كان سبباً رئيسياً لتبين مبادئ حوكمة ادلؤسسات.
 .2يعمل تطبيق حوكمة ادلؤسسات يف البنوك على الرفع من كفاءهتا وجتنب الوقوع يف األزمات.
- .3بذلت اجلزائر جهودا من أجل توفًن الشروط ادلناسبة لتطبيق حوكمة ادلؤسسات يف بنوكها.
 .4حوكمة ادلؤسسات أداة رقابية من شأهنا حتسٌن أداء البنوك باإلعتماد على اإلفصاح والشفافية.
أسباب اختيار الموضوع:
نلخص أسباب إختيار ىذا ادلوضوع يف:
 .1األمهية البالغة اليت أصبحت تعىن هبا قضية حوكمة ادلؤسسات يف البنوك لدى اذليئات ادلالية الدولة وذلك
يف أعقاب األزمات ادلالية واالهنيارات االقتصادية اليت شهدىا العامل مؤخرا.
 .2زلاولة إسقاط مفهوم حوكمة ادلؤسسات على البنوك.
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 .3اىتمام اجلزائر بقضية حوكمة البنوك مؤخرا والسعي لإللتزام مببادئها وذلك باختاذىا لبعض ادلبادرات اليت
من شأهنا تعزيز اإلطار الكفيل باالستفادة من مزايا حوكمة ادلؤسسات يف البنوك.
أهداف الموضوع:
هتدف ىذه الدراس إىل مايلي:
 .1إلقاء الضوء على حتديد مفهوم حوكمة ادلؤسسات وكذا مبادئها وزلدداهتا.
معرفجهود جلنة بازل يف رلال حوكمة ادلؤسسات يف البنوك.
 .2ة
معرفواقع حوكمة ادلؤسسات يف البنوك اجلزائرية.
 .3ة
أهمية الموضوع:
يعرف القطاع ادلصريف العديد من ادلخاطر وكذلك انتشار ظاىرة الفساد ادلايل اليت تعرفها سلتلف ادلؤسسات
ادلصرفية يف العامل دون أن نستثين القطاع ادلصريف اجلزائري والذي عرف أزمة يف البنوك اخلاصة كل ىذا جيعل
موضوع حوكمة ادلؤسسات ومسامهتها يف محاية سلتلف األطراف بالبنك وزرع الثقة يف نفوسهم حيظى بأىمةي بالغة.
المنهج المتبع:
مت إتباع ادلنهج الوصفى كأسلوب مناسب لوصف واستعراض اإلطار النظري حلوكمة ادلؤسسات بصفة عامة ويف
البنوك بصفة خاصة  ،وباإلضافة إىل ادلنهج االستنباطي وأدواتو وادلنهج التارخيي .
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أدوات التحليل:
لقد مت االعتماد يف مجع ادلعلومات ادلستخدمة يف إصلاز ىذا البحث على رلموعة من األدوات ،ونظرا حلداثة
موضوع حوكمة ادلؤسسات يف القطاع البنكي،فإن معظم ادلراجع ادلستخدمة عبارة عن حبوث ودراسات نشرت يف
دوريات زلكمة أو قدمت على شكل أوراق حبث يف مؤدترات وملتقيات علمية ،باإلضافة إىل التقارير الصادرة عن
مؤسسات مالية زللية ودولية والنصوص التشريعية والتنظيمية اليت حتكم وتنظم أعمال البنوك يف اجلزائر فضال عن
اإلستعانة ببعض املؤلفات ادلتوفرة والبحوث األكادديية.
تقسيم البحث:
لضم ان اإلحاطة التامة بجوانب ادلوضوع جاء البحث متضمنا مقد مة وثالث فصول وخامتة.
الفصل األول :اإلطار النظري لحوكمة المؤسسات البنكية والذي جاء فيو مفهوم حوكمة ادلؤسسات وادلعايًن
اليت تظبطها مع األمهية البالغة ذلا باإلضافة إىل نظرة عامة حول البنوك اجلزائرية .
الفصل الثاني :حوكمة المؤسسات كأداة لرفع مردودية البنوك

والذي يتضمن مبحثٌن وقد جاء يف ادلبحث

االول ماىية ادلردودية البنكية والذي يتضمن بدوره مفهوم ادلردودية البنكية  ،أنوعها والعوامل ادلؤثرة يف حتقيقها
وادلبحث الثاين اجراءات تطبيق احلوكمة على البنوك اجلزائرية ويتضمن نشأة ومفهوم جلنة بازل وحتديات اليت
تواجو تطبيق احلوكمة.
الفصل الثالث دراسة حالة بنك الفالحة والتنمية الريفية حيث سنعطي حملة بسيطة عن بنك الفالحة والتنمية
الريفية بالإلضافة إىل ادلعوقات اليت يواجهها يف تطبيق احلوكمة وكيفية سعي البنك ادلركزي يف تطور ىذه األداة
لصاحل ادلؤسسات ادلصرفية عامة وبنك الفالحة والتنمية الريفية خاصة.
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تمهيد:
أدت األحداث اليت وقعت خالل العقدين األخَتين ( القرن ادلاضي) من الفضائح ادلالية اليت أصابت عدد كبَت من
الشركات العادلية بصفة عامة واألمريكية بصفة خاصة وما تبعها من تغَتات متالحقة يف األسواق ادلالية من فساد
إداري ومارل  ...اخل ،إذل إعطاء األولوية للموضوعات ادلتعلقة حبوكمة ادلؤسسات  ،واليت أدت بدورىا إذل بروز
تساؤالت عديدة حول ضرورة وضع رلموعة من الضوابط األخالقية وادلبادئ ادلهنية ومرتكزات كفيلة حلماية حقوق
األطراف ادلعنية ولعل الصدارة ترجع يف ىذا ادلقام إذل جهود منظمة التعاون االقتصادي ا ولتنمية واليت أرست مبادئ
حوكمة ادلؤسسات يف جوالت آخرىا يف

2004

،كما وضع كل من البنك العادلي وصندوق النقد الدورل كذلك

مبادئ حلوكمة ادلؤسسات  .كل ذلك أسهم يف ربديد نطاق ىذا ادلفهوم وإرساء قواعده إال أهنا ولدت صعوبة يف
ربديد مفهوم زلدد بشكل قاطع ذلا حيث تناولو الكتاب والباحثون كل من زاويتو وظلرتو اخلاصة،واتفقوا يف ترصبتو
بأسلوب شلارسة اإلدارة الرشيدة،إذ سبر حوكمة ادلؤسسات أثناء تطبيقها دبراحل واليت تستوجب بدورىا رلموعة من
احملددات الداخلية واخلا رجية لتستفيد منها يف األخَت ادلؤسسة ا ودلساعلُت وربقق كذلك أعلية لالقتصاد.
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المبحث األول:ماهية حوكمة المؤسسات :
 ػلظى موضوع حوكمة ادلؤسسات بأعلية كبَتة بالنسبة دلنشآت األعمال الدولية،نتيجة للعديد من حاالت
الفشل اليت منيت هبا ادلؤسسات االقتصادية واليت أثرت على صبيع األطراف ذات الصلة بادلؤسسة،إضافة
إذل االضطراب االقتصادي الذي شهد العادل نتائجو من خالل األزمات االقتصادية،فكل ىذه العوامل
اجتمعت لتعطي دفعة قوية لظهور حوكمة ادلؤسسات وتضعو يف ادلقدم .
المطلب األول:مفهوم حوكمة المؤسسات
 تعددت مفاىيم بُت كافة االقتصاديُت والقانونيُت واحملللُت دلفهوم "حوكمة ادلؤسسات"ويرجع ذلك إذل
تداخلو يف العديد من األمور التنظيمية واالقتصادية واالجتماعية للمؤسسات.
الفرع األول :طبيعة الحوكمة :يعود أصل كلمة احلوكمة للمصطلح اإلصلليزي

( )Governanceمن الفعل

( Kubenânاليوناين األصل ) والذي استعملو أفالطون ألول مرة بطريقة رلازية يف حواراتو الفلسفية حيث تعرب
عن قدرة ربان السفينة ومهاراتو يف القيادة وسط األمواج وما ؽلتلكو من قيم وأخالق وذلك يف القرن  13مث استعمل
بعدىا يف اللغة الالتينية بكلمة  Gubernareيف بداية القر  14بنفس ادلعٌت مث ظهرت يف اللغة الفرنسية دبصطلح
 Gouvernanceوالذي كان يقصد بو فن أو طريقة احلكم

Art ou maniére de- gouvernance

ومصطلح احلوكمة شاع استخدامو بشكل واسع مع بداية عقد التسعينات من قبل ادلنظمات الدولية،بعد أن
أصدرت الواليات ادلتحدة األمريكية مصطلح اخلوصصة دلعظم دول العادل،بدأ مصطلح أمريكي جديد يف غزو العادل
وىو ما يطلق عليو  , Corporate- Governanceمصطلح احلوكمة يف اللغة العربية أواإلدارة الرشيدة للشركات
وشرع البنك وصندوق النقد الدوليُت يف قياس مدى التزام الشركات هبذا ادلصطلح يف األسواق الدورل .

1

 1عبدي نعيمة ،رللة الواحات للبحوث والدراسات ،أثر ىيكل ادللكية يف ربقيق مبادئ حوكمة ادلؤسسات ،العدد  ،2األغواط،2014،ص90
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الفرع الثاني :نشأة حوكمة المؤسسات :
نشأة مفهوم احلوكمة ادلؤسسية بعد ظهور نظرية الوكالة وما تضمنتو من تعارض يف ادلصاحل بُت إدارة ادلؤسسة
وادلساعلُت وأصحاب ادلصاحل بصفة عامة .كانت شركة

 ، Berle and Meansيف عام  1932أول من تناولت

موضوع فصل ادللكية عن اإلدارة حيث قامت الشركة بنشر دراسة ربت عنوان

the modern corporate and-

 private propertyيف الواليات ادلتحدة وكانت الدراسة البذرة اليت ألقت الضوء على نوعية ادلشاكل اليت ؽلكن أن
ربصل عندما يتم الفصل بُت ملكية الشركة عن إدارهتا والرقابة عليها ،وىذا ما أدى إذل زيادة االىتمام بإغلاد قوانُت
قواعد تنمم العالقات بُت األطراف يف ادلؤسسات و يف عام

 1976قام كل من

jenson and meckling

،

باالىتمام دبفهوم حوكمة ادلؤسسات وإبراز أعليتها يف احلد والتقليل من ادلشاكل اليت قد تنشأ من فصل ادللكية
واإلدارة ،أما يف عام  1987فقد قام ادلعهد األمريكي للمحاسبيُت القانونيُت بتشكيل جلنة ضباية التنظيمات اإلدارية
tread wary commision

ادلعروفة باسم جلنة ترايدوى واليت أصدرت تقريرىا ادلتضمن رلموعة من التوصيات

اخلاصة بتطبيق قواعد حوكمة ادلؤسسات وما يرتبط هبا من منع حدوث الغش والتالعب يف إعداد القوائم ادلالية،
وذلك عن طريق االىتمام دبفهوم نظام الرقابة الداخلية وتقوية مهمة ادلراجعة اخلارجية أمام رلالس إدارة
2

ادلؤسسات.

لقد كانت البداية احلقيقية لالىتمام دبفهوم حوكمة ادلؤسسات حينما أصدرت جلنة األبعاد ادلالية يف ديسمرب

1992

تقريرىا وادلشكلة من قبل زلللي التقارير ادلالية  cadburyحلوكمة ادلؤسسات وسوق لندن لألوراق ادلالية بعنوان
األبعاد ادلالية حلوكمة ادلؤسسات ولقد أخذت حوكمة ادلؤسسات بعدا آخر بعد حدوث األزمات ادلالية واليت أدت
إذل اإلفالس والفضائح ادلالية يف كربيات ادلؤسسات األمريكية يف هناية

 2001وعلى ادلستوى الدورل يعترب التقرير

الصادر عن منظمة التعاون والتنمية االقتصادية بعنوان "مبادئ احلوكمة ادلؤسسية يف " 1999ىو أول اعًتاف دورل
 2مرجع سبق ذكره  ،ص92
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ورمسي ذلذا ادلفهوم وقد تزايد االىتمام دبوضوع احلوكمة ادلؤسسية بسبب األزمات االقتصادية وادلالية اليت تعرضت
ذلا الكثَت من بلدان العادل بداية من الشركات األمريكية العمالقة كما قام ادلعهد الكندي للمحاسبُت القانونيُت
وبورصة تورنتو لألوراق ادلالية وقد ركز ىذا التقرير بشكل أساسي يف بناء ثقافة احلوكمة الصحيحة .

3

الفرع الثالث :مفهوم حوكمة المؤسسات :
تعددت احملاوالت اذلادفة إذل إغلاد مرادف للمصطلح

 Governanceيف اللغة االصلليزية،واختلفت فيما بينها

حبيث ػلصي الباحثون شبانية عشر مرادف للمصطلح ادلذكور من بينها :حكم الشركات،حكمانية الشركات،التحكم
ادلؤسسي،حاكمية الشركات،إال أن األكثر شيوعا وتداوال من قبل الباحثُت ىو مصطلح حوكمة الشركات أو حوكمة
ادلؤسسات ويثَت ىذا ادلصطلح غموض لثالث أسباب:

4

أ .على الرغم من أن مضمون حوكمة ادلؤسسات والكثَت من األمور ادلرتبطة بو ترجع جذورىا إذل أوائل القرن
التاسع عشر،حيث تناولتها بعض نظريات التنظيم واإلدارة إال أن مفهومو دل يبدأ يف التبلور إال منذ قرابة
عقدين أو ثالثة عقود
ب .عدم وجود تعريف قاطع وواحد ذلذا ادلصطلح،فبينما ينظر إليو البعض من الناحية االقتصادية على أنو
اآللية اليت تساعد ادلؤسسة يف احلصول على التمويل وتضمن تعميم قيمة أسهم ادلؤسسة واستمرارىا يف
األجل الطويل،يوجد آخرون ينظرون إليو من الناحية القانونية على أنو يشَت إذل طبيعة العالقة التعاقدية من
حيث كوهنا كاملة أو غَت كاملة يف ربديد حقوق وواجبات ضبلة األسهم وأصحاب ادلصاحل من ناحية،
وادلديرين من ناحية أخرى،كما أن ىناك فريق ثالث ينظر إليو من الناحية االجتماعية واألخالقية،مركزين

 3د.طارق عبد العال ضباد ،حوكمة الشركات واألزمة ادلالية العادلية ،الدار اجلامعية ،اإلسكندرية ،2009،ص146
 4نبيل ضبادي،أثر تطبيق احلوكمة على جودة ادلراجعة ادلالية،أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه ،زبصص مالية وزلاسبة ،جامعة اجلزائر 3
، 2012/2011،ص 18
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بذلك على ادلسؤولية االجتماعية للمؤسسة يف ضباية حقوق األقلية أو صغار ادلستثمرين،وربقيق التنمية
االقتصادية العادلة،وضباية البيئة.
ج .يرجع السبب الثالث لغموض ىذا ادلصطلح إذل أن ىذا ادلفهوم مازال يف طور التكوين ،ومازالت الكثَت من
قواعده ومعايَته يف مرحلة ادلراجعة والتطوير،ومع ذلك ىناك شبو اتفاق بُت الباحثُت وادلمارسُت حول أىم
زلدداتو وكذلك معايَت تقييمو .
ولقد أشارت إحدى الدراسات بأن ىناك مدخلُت لتحديد مفهوم حوكمة الشركات وعلا:
المدخل األول:مدخل ادلساىم والذي يهتم بتعظيم حقوق ادلساعلُت شلثلة يف الرحبية.
المدخل الثاني  :مدخل األطراف ادلتعددة ذات العالقة بالشركة مثل ادلديرين والعمالء و الدائنُت والعمال واألطراف
األخرى ،يهتم ىذا ادلدخل بتحقيق مصاحل ىؤالء األطراف.
كما أشارت الدراسات بأن ادلدخل الثاين أعم وأمشل يف التعبَت عن مفهوم حوكمة ادلؤسسات ألنو يركز على البيئة
احمليطة بالشركة والقضايا االجتماعية ادلختلفة،عالوة على أنو يهتم بتوصيل البيانات وادلعلومات ادلالية وغَت ادلالية
ادلالئمة دلتخذي القرارات من داخل وخارج الشركة.
تعرف منظمة التعاون والتنمية االقتصادية حوكمة ادلؤسس ات على أهنا الن ظام الذي يتم من خاللو إدارة الشركة
ورللس إدارهتا وشركائها وأصحاب ادلصاحل ادلرتبطُت هبا،كما توفر احلوكمة ادلؤسسية اذليكلة اليت يتم من خالذلا
وضع أىداف الشركة وربديد وسائل ربقيق األىداف ومراقبة أداء الشركة.
وتعرفو جلنة

Cadbury

يف تقريرىا الصادر عام

1992

مصطلح حوكمة مؤسسات على أهنا سبثل نظاما كليا للرقابة

على اجلوانب ادلالية وغَت ادلالية وبواسطة ىذا النظام توجو وتراقب ادلنظمة بأكملها.
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من خالل التعارف السابقة تتضح عدة معاين أساسية حلوكمة ادلؤسسات وىي :

5

أ .رلموعة من األنظمة اخلاصة بالرقابة على أداء ادلؤسسة (البنك)أو الشركة.
ب .تنظيم العالقات بُت رللس اإلدارة و ادلديرين و ادلساعلُت وأصحاب ادلصاحل
ج .رلموعة من القوائم اليت يتم دبوجبها إدارة الشركة والرقابة عليها وفق ىيكل معُت ومنظم يتضمن وتوزيع
احلقوق و الواجبات بُت ادلشاركُت يف إدارة الشركة من رللس إدارة وادلدرين التنفيذيُت وادلساعلُت.
وبصفة عامة ؽلكن القول بأن حوكمة ادلؤسسات ىي األدوات واإلجراءات ادلنظمة لشبكة العالقات اليت تربط
سلتلف األطراف من مساعلُت ومسَتين ورللس اإلدارة وعمالء وموردين،وتتضمن بشكل صريح وضمٍت أسئلة حول
السلطة و الرقابة وادلسؤولية يف إطار ربديد اسًتاتيجية التوجو العام ألداء ادلؤسسة .
وذبدر اإلشارة إذل أن حوكمة ادلؤسسات أطرافا معنية بتنفيذىا وذات صلة دبدى فعلية نظامها ونلخص ىؤالء
األطراف يف الشكل التارل:
الشكل رقم (: )1

أطراف حوكمة المؤسسات

مجلس اإلدارة

المساهمون

ذوي المصالح

لجنة المراقبة

مراقب الحسابات

ادلصدر  :عطا اهلل خليل،زلمد عبد الفتاح العشماوي ،احلوكمة ادلؤسسية ،مكتبة احلرية للتوزيع والنشر ،مصر ، 2008،ص57

 5علي عبد الصمد عمر ،رللة الباحث ،إطار حوكمة ادلؤسسات يف اجلزائر،جامعة ادلدية ،العدد  ،12ادلدية ،2013،ص41
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الفرع الرابع :أسباب وعوامل ظهور حوكمة المؤسسات:
نشأت عدة عوامل ارتبطت بادلناخ االقتصادي العادلي واحمللي حيث أسهمت يف خروج مفهوم حوكمة ادلؤسسات
إذل العلن منها :

6

 .1الفضائح المالية:

تعترب حاالت الفساد ادلارل واإلداري باإلضافة إذل غياب أخالقيات ادلهنة من أىم

أسباب اهنيار كبار الشركات يف العادل،كما أن اخللل يف األنظمة ادلالية اليت أدت إذل حدوث األزمات يف
أسواق ادلال من أىم الفضائح ادلالية اليت شهدىا العادل واليت أثرت على تطور مفهوم احلوكمة وؽلكن
إبرازىا فيما يلي:
أ .اإلهنيارات ادلؤسسية :كاهنيار شركة  Enronللطاقة ،وشركة

Worldcom

لالتصاالت وشركة

Arthur

 Andersonلتدقيق احلسابات وغَتىا ...فحدوث حاالت اإلفالس والتعثر ادلارل الناتج عن سوء اإلدارة
وإساءة استخدام السلطة دفع اجلمهور العام إذل الضغط على ادلشرعُت الزباذ اإلجراءات الكفيلة حلماية
مصاحلهم ويف ىذا الشأن أصدرت احلكومة األمريكية قانون يلزم ادلؤسسات ادلدرجة باألسواق ادلالية
األمريكية بالتقييد بو وتطبيق صبيع بنوده كدعامة حلوكمة ادلؤسسات .
ب .األزمات ادلالية :شكل تكرار األزمات خالل التسعينات ظاىرة أثارت القلق واالىتمام ،ويرجع ذلك إذل
أن آثارىا السلبية كانت حادة وخطَتة،ىددت االستقرار االقتصادي والسياسي للدول ادلعنية،إضافة إذل
انتشار ىذه اآلثار األزمات ادلالية لتشمل دوال نامية أخرى كنتيجة لالنفتاح االقتصادي وادلارل،وتشَت
تقارير صندوق النقد الدورل إذل أنو خالل فًتة

 1999-1980تعرض أكثر من ثلثي الدول األعضاء يف

الصندوق ألزمات مالية واضطرابات مصرفية حادة ،كما أن وتَتة تلك األزمات تالحقت عادليا لتشمل

 6جرب إبراىيم الداغور ،زلمد مواف عابد ،مدى إلتزام ادلصارف الفلسطينية دبتطلبات احلوكمة ادلتقدمة ،رللة جامعة األزىر ،غزة ،اجمللد ،15العدد ،1
 ،2013ص 256
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دول شرق آسيا وروسيا والربازيل األرجنتُت وادلكسيك وبقية دول أمريكا الالتينية حيث ازدادت حدة
األضرار الناصبة عنها.
 .2التغيرات في البيئة النظامية للمؤسسات  :تعترب البيئة كنظام مفتوح فهي يف احتكار دائم ومستمر مع
البيئة اخلارجية شلا ينعكس على تركيبتها وطرق عملها واليت تؤدى إذل البحث يف طرق وأساليب تسَتىا
والرقابة عليها ،ومن بُت ىذه العوامل ما يلي :
أ .ظهور ظاىرة العودلة االقتصادية:ربرير اقتصاديات السوق وما تبعو من ربرير ألسواق ادلالية الذي ترتب عليو
تزايد انتقال رؤوس األموال والتوسع يف حجم ادلؤسسات وانفصال ادللكية عن اإلدارة،كل ذلك أدى إذل
ضرورة االستعانة بآليات جديدة للرقابة من خالل إطار تنظيمي يضمن ضباية رؤوس األموال،فمتطلبات
ادلؤسسات االستثمارية العادلية تستدعي مستوى عال من احلوكمة حىت تقبل توجيو استثماراهتا وما يتبعها
من إجراءات تستند على عدة مبادئ تعمل إدارة ادلؤسسات ومراقبتها دبا يضمن حقوق أصحاب ادلصاحل
وتوطيد العالقة بُت ادلؤسسة وأصحاهبا للحفاظ على حقوق ادلساعلُت وتعميم الرحبية.
ب .انتشار الفساد ادلارل واإلداري:عند احلديث عن الفساد ادلارل واإلداري يف ادلؤسسات غلب علينا أن
نالحظ أن آثار ىذا الفساد ال تقتصر على ادلؤسسات وحدىا بل تتعداىا لتصل إذل مسعة الدولة العاملة
فيها ىذه ادلؤسسات فالفساد يعٍت سوء استعمال أو سوء استخدام ادلنصب أو السلطة للحصول على ميزة
من أجل ربقيق مكسب مادي أو قوة على حساب اآلخرين (أو على حساب القواعد أو األعراف أو
اللوائح القائمة)،إن جوىر الفساد يتمثل يف أمرين علا العالقة بُت السلطة والثروة.
ج .التوجو ضلو اخلوصصة:أصبحت ظاىرة اخلوصصة وتوسع قواعد ادللكية ظاىرة عادلية،تقوم هبا رلموعة من
الدول يف أضلاء العادل ،وكأحد العناصر األساسية لربنامج اإلصالح االقتصادي واالعتماد على آليات
السوق فالتوجو ضلو اخلوصصة استدعى وضع معايَت تكفل سالمة أوضاع ادلؤسسات العامة زلل
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التخصيص كما أن صلاح عملية اخلوصصة يتطلب إتباع أسلوب سليم يف ذلك مدعم بإصالحات سياسية
واقتصادية لتحقيق أكرب قدر شلكن من الشفافية وادلساءلة،حيث يستوجب وجود ظلام للحوكمة يف ىذه
ادلؤسسات يعمل على احلفاظ على حقوق أصحاب ادلصاحل .
الشكل رقم ( : )2حوكمة ادلؤسسات ،دلاذا ؟

اإلفصاح

الشفافية

حوكمة البنوك
المسائلة

العدالة

ادلصدر :عطا اهلل خليل،زلمد عبد الفتاح العشماوي ،احلوكمة ادلؤسسية ،مكتبة احلرية للتوزيع والنشر ،مصر ، 2008،ص59
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المطلب الثاني :خصائص ومعايير حوكمة المؤسسات :
 من خالل ادلفاىيم ادلقدمة حلوكمة ادلؤسسات،نالحظ أن ىذا ادلفهوم يرتبط بشكل أساسي بسلوكيات
األطراف ذات العالقة بادلؤسسة ،وبالتارل ىناك رلموعة من اخلصائص اليت غلب أن تتوفر يف ىذه
السلوكيات حىت يتحقق الغرض من وراء تطبيق ىذا ادلفهوم،باإلضافة إذل معايَت احلوكمة ادلؤسسية.
الفرع األول :خصائص حوكمة المؤسسات :
أكد الباحثون يف رلال احلوكمة وتطبيقاهتا ادلعاصرة ( , Colley John , George Jacqueine
يف مؤلفهم ادلعٌت بـ"ما ىي حوكمة الشركات
الناجح يتطلب توافر اخلصائص التالية :

() wat is corporate governance

) L.Doy Jacqueine

أن ظلوذج حوكمة ادلؤسسات

7

أ .رللس إدارة يتمتع بالقوة والفعالية يف صناعة وتوجيو القرارات ويؤدي مسؤولياتو بأمانة .
ب .رئيس تنفيذي مؤىل يتم اختياره من طرف رللس اإلدارة تفوض لو السلطات والصالحيات إلدارة أعمال
الشركة
ج .القرارات اليت يتم ازباذىا من قبل الرئيس التنفيذي غلب تنفيذىا يف إطار من التشاور وادلوافقة من رللس
اإلدارة .
د .ظلوذج عمل جيد يتم اختياره من قبل الرئيس التنفيذي وفريق اإلدارة مع االستعانة باقًتاحات رللس اإلدارة
وموافقتو.
ه .توفَت زليط مالئم يتسم باإلفصاح والشفافية حول أداء الشركة ووضعها ادلارل جلمهور ادلساعلُت واجملتمع
ادلارل .
 7كمال بو عمم ،زايدي عبد السالم (،حوكمة الشركات ودورىا يف التقليل من عمليات التضليل يف األسواق ادلالية واحلد من وقوع األزمات مداخلة يف
إطار ادللتقى الدورل حول احلوكمة وأخالقيات األعمال يف ادلؤسسات ،جامعة عنابة ،اجلزائر 19-18 ،نوفمرب  ،2009ص 6
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انفصم األول :اإلطار اننظري نحوكمة انمؤسسات انبنكية
وترى شركة  Truthلالستشارات االقتصادية أن احلوكمة اجليدة يف ادلؤسسات تستدعي اخلصائص التالية :

8

 .1االنضباط :اتباع السلوك األخالقي ادلناسب والصحيح
 .2الشفافية  :تعٍت جعل األمر واضح وشفاف بعيدا عن اللبس والغموض وتعقد اإلجراءات بطريقة ال
تتيح إمكانية متابعتها ومعرفة أوجو النقص واخللل فيها دبعٌت تقدًن صورة حقيقية لكل ما ػلدث،أي
أن أعضاء رللس اإلدارة غلب أن يوضحوا بشكل جلي ألصحاب رأس ادلال وادلودعُت الرئيسُت
سبب ازباذ أي قرار وتتمثل عناصر الشفافية األساسية يف:
أ .وضوح رسالة ادلؤسسة (البنك) .
ب .شرعية ومشروعية وجود ادلؤسسة وادلنظمة (البنك) .
ج .أن تتسم آليات وإجراءات العمل والتخطيط بالبساطة والوضوح.
د .نشر واسع للمعلومات والبيانات دلراقبة عمل ادلؤسسة ومعرفة تطورىا وتقدمها.
ه .أن تبتعد ادلؤسسة عن صبيع ادلمارسات ادلثَتة للريبة والشكوك.
و .تبٍت ادلنظمة موقعها على شبكة االنًتنيت.
 .3المساءلة :إمكانية تقييم وتقدًن أعمال رلالس اإلدارة ،وأعضاء رللس اإلدارة يف موضع مساءلة عن
قراراهتم واحملاسبة من قبل ادلساعلُت،بأن ؼلضعوا أنفسهم للفحص وادلراقبة وادلراجعة ,وقد جاء يف
تقرير منظمة التعاون والتنمية اإلقتصادية

OECD

أن ادلساءلة تأخذ إذباىُت يف إطار حوكمة

ادلؤسسات وعلا:
 ادلساءلة والرقابة الرأسية:من ادلستويات اإلدارية األعلى إذل ادلستويات اإلدارية األدىن.

 8بالل خلف ادلسكارنة  ،أخالقيات العمل،دار ادلسَتة،الطبعة األوذل،عمان،األردن ،2009 ،ص ص149 ،144
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انفصم األول :اإلطار اننظري نحوكمة انمؤسسات انبنكية
 ادلساءلة والرقابة األفقية:وىي ادلتبادلة بُت كل من رللس اإلدارة وادلساعلُت وأصحاب ادلصاحل يف الوحدة
االقتصادية.
 .4العدالة أمام جميع األطراف ذوي المصلحة  :أن ػلض كل ادلساعلُت بادلساواة من قبل أعضاء
رللس اإلدارة و اإلدارة التنفيذية على ضلو عادل بعيد عن االضلياز أو ادلصاحل اخلفية .
 .5المسؤولية :ىي التزام الشخص بأداء عمل أو تصرف معُت لو القدرة على الوفاء بو يف ضوء رلموعة
من االشًتاطات وغلب احًتام حقوق سلتلف اجملموعات صاحبة ادلصلحة يف الشركة (البنك) .
 .6االستقاللية :وتشمل استقاللية رللس اإلدارة واللجان ادلختلفة
الفرع الثاني :معايير حوكمة المؤسسات:
ادلعيار ىو عبارة عن مقياس يبُت آلية عمل موضوع معُت وىو إطار مرجعي يتم الرجوع إليو من أجل مقارنة
التطبيق الفعلي،فلنجاح ظلام احلوكمة ادلؤسسية يعتمد على وجود معايَت تعمل على ضبط التطبيق الفعلي ذلا وأن
تكون مرتبطة بأىداف احلوكمة ادلؤسسية وأصحاب ادلصاحل،كما غلب أن تقيس مدى ربقيق تلك األىداف،حيث
ىناك معيارين أساسيُت حلوكمة ادلؤسسات مرتبطُت باذلدف األساسي ذلا وادلتمثل يف إدارة ومراقبة ادلؤسسات
ندرجها على النحو التارل :

9

 .1معايير األداء  :كتحقيق رقم أعمال معُت،زيادة احلصة السوقية،ربقيق جودة ادلنتوج،االلتزام دبتطلبات
ادلسؤولية االجتماعية ...اخل وترتبط ىذه ادلعايَت بأىداف واسًتاتيجيات ادلؤسسة.
 .2معايير الرقابة  :كالرقابة على مدى االلتزام بسياسات إدارة ادلخاطر،الرقابة على تطبيق اخلدمات
االستشارية،الرقابة على االلتزام وتوجد عالقة تكاملية بُت معايَت األداء والرقابة  ،بأخالقيات
 9عمر علي عبد الصمد ،ضلو إطار متكامل حلوكمة ادلؤسسات يف اجلزائر على ضوء التجارب الدولية ،أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه يف العلوم
التجارية ،زبصص مالية وزلاسبة،جامعة اجلزائر  ،2013-2012 ،ص23
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انفصم األول :اإلطار اننظري نحوكمة انمؤسسات انبنكية
ادلهنة،الرقابة على االلتزام دبتطلبات جودة ادلنتوج أو اخلدمة وتوجد عالقة تكاملية بُت معايَت األداء والرقابة
كما يندرج ضمن ىذين ادلعيارين األساسُت،معايَت فرعية زبتلف باختالف طبيعة ونوع ادلؤسسة والبيئة
اليت تعمل فيها كما أن ىذه ادلعايَت قابلة للتغيَت والتطوير.
المطلب الثالث:أهمية وأهداف حوكمة المؤسسات :
 تقوم حوكمة ادلؤسسات على ربديد العالقة بُت ادلستثمرين ورلالس اإلدارة وادلديرين وضبلة األسهم وغَتىم
من األطراف ذات العالقة،كما ذلا أعلية على ادلستوى الكلي وادلساعلُت ...اخل،باإلضافة فإن التطبيق
السليم ذلا ػلقق رلموعة من األىداف.
الفرع األول :أهمية حوكمة المؤسسات:
ػلقق التطبيق اجليد حلوكمة ادلؤسسات آثار اغلابية سواء على ادلستوى اجلزئي أي ادلؤسسة أو على ادلستوى الكلي
أي بالنسبة لالقتصاد
 .1بالنسبة للشركة (البنك):إن لتطبيق مبادئ حوكمة ادلؤسسات أثر اغلايب كبَت على الشركات من
خالل إشراف ورقابة رللس اإلدارة تزيد من احتماالت استجابة الشركة لتخطي التغَتات يف بيئة
األعمال ويف فًتة األزمات ومن بُت اآلثار االغلابية لتطبيق حوكمة ادلؤسسات على الشركات نذكر:

10

أ .أن احلوكمة اجليدة يف الشركات (البنوك) تعمل على زبفيض تكلفة رأس ادلال:فبالنسبة للبلدان اليت تعتمد
ادل ؤسسات فيها على األسواق ادلالية يف التمويل صلد أنو بدون حوكمة جيدة يف ادلؤسسة واليت توفر الثقة
للمستثمرين،فإن ادلستثمرين الذين يقبلون على الشركة ىم ادلضاربون (األموال الساخنة).

 10مَتة عثماين ،أعلية احلوكمة يف البنوك وأثرىا على بيئة األعمال مع اإلشارة إذل حالة اجلزائر  ،مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة ادلاجستَت
زبصص علوم إقتصادية،جامعة ادلسيلة ،2012-2011 ،ص43
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انفصم األول :اإلطار اننظري نحوكمة انمؤسسات انبنكية
ب .أما بالنسبة للبلدان اليت تعتمد الشركات فيها على التمويل من البنوك:أصبح تطبيق احلوكمة اعتبارا ضمنيا
للمنشآت اليت تقًتض أموال من البنوك فقد أوضح القرض الليوين(بنك) يف تقريره لعام

 2002-2001أن

حوكمة الشركة ترتبط ارتباطا وثيقا بكل من األداء ادلارل وتقييم األسهم،وهبذا فإن مالءة الشركة ترتفع
بتطبيقها دلبادئ حوكمة ادلؤسسات اجليدة
ج .ارتفاع القيمة السوقية للشركات يف السوق:وىذا ما توصل إليو األستاذ اجلامعي األمريكي برنارد بالك على
إثر الدراسة اليت قام هبا على رلموعة من الشركات يف روسيا،حبيث وجد أن حوكمة الشركة ذلا أثر ضخم
على قيمة الشركات يف روسيا،وىي تعترب ادلصدر األساسي للتباين بالنسبة بُت القيمة السوقية الفعلية لرأس
ادلال والقيمة السوقية احملتملة لرأس ادلال.
د .إجراءات حوكمة ادلؤسسات تؤدي إذل ربسُت إدارة الشركة (البنك) من خالل مساعدة مدراء ورللس
إدارة الشركة (البنك) على تطوير إسًتاتيجية سليمة للشركة وضمان ازباذ قرارات الدمج واالستحواذ بناء
على أسس سليمة وأن يقوم بتحديد ادلكافآت على أساس األداء شلا يساعد على ربسُت كفاءة أداء
الشركة(البنك).
 .2على المستوي الكلي :تؤدي احلوكمة اجليدة يف ادلؤسسات إذل نتائج اغلابية على ادلستوي الكلي من
خالل :

11

أ .توسيع وتفعيل أداء السوق ادلارل من خالل تدعيم مبادئ اإلفصاح والشفافية وربسُت نوعية ادلعلومات
ذات الصلة باحلوكمة وتوفَت البيانات موثوقة متاحة لسوق األوراق ادلالية عن الشركة ويف وقت واحد.
ب .تساعد حوكمة ادلؤسسات يف جذب االستثمارات من خالل التأكيد على الشفافية يف معامالت الشركة
(البنك) ويف اجراءات احملاسبة وادلراجعة ادلالية.

11

زلسن أضبد اخلضري ،حوكمة الشركات ،رلموعة النيل العربية ،الطبعة األوذل،مصر ،2005 ،ص59
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انفصم األول :اإلطار اننظري نحوكمة انمؤسسات انبنكية
ج .تبٍت معايَت الشفافية يف التعامل مع ادلستثمرين ومع ادلقرضُت من ادلمكن أن يساعد النظام اجليد حلوكمة
ادلؤسسات على منع حدوث األزمات ادلصرفية واليت ذلا يف الغالب آثار اقتصادية واجتماعية كبَتة.
 .3بالنسبة للمساهمين :تكمن أعلية حوكمة ادلؤسسات بالنسبة للمساعلُت يف :

12

أ .ضمان قدر مالئم من الطمأنينة للمستثمرين و ضبلة األسهم على ربقيق عائد من استثماراهتم مع
احلفاظ على حقوقهم وخاصة حائزي أقلية من األسهم .
ب .تساعد على ضمان احلقوق لكافة ادلساعلُت مثل حق التصويت،حق ادلشاركة يف القرارات اخلاصة بأي
تغيَتات جوىرية قد تؤثر على أداء الشركة يف ادلستقبل.
ج .اإلفصاح الكامل عن أداء الشركة والوضع ادلارل والقرارات اجلوىرية ادلتخذة من قبل االدارة العليا،يساعد
ادلساعلُت على ربديد ادلخاطر ادلًتتبة على االستثمار يف ىذه الشركات.
د .وجود ادلعاملة العادلة وادلتساوية جلميع ادلساعلُت خاصة لو كان ىناك مساعلُت مسيطرين على ادلؤسسة.
الفرع الثاني :أهداف حوكمة المؤسسات:
تساعد احلوكمة اجليدة للشركات يف دعم األداء وزيادة القدرات التنافسية،وجذب االستثمارات
للشركات،وربسُت االقتصاد بشكل عام وذلك من خالل الوصول لألىداف التالية :

13

أ .تدعيم عنصر الشفافية يف كافة معامالت وعمليات الشركات،وإجراءات احملاسبة،التدقيق ادلارل على
النحو الذي ؽلكن من احلد من ظاىرة الفساد ادلارل واإلداري.
ب .ربسُت وتطوير إدارة الشركة،ومساعدة ادلديرين ورللس اإلدارة على تبٍت إسًتاتيجية سليمة،وضمان
ازباذ قرارات الدمج والسيطرة بناء على أسس سليمة دبا يؤدي إذل رفع كفاءة األداء. .
12

محسن أحمد الخضري ،مرجع سبق ذكره ص 63

 13عطا اهلل خليل،زلمد عبد الفتاح العشماوي ،احلوكمة ادلؤسسية ،مكتبة احلرية للتوزيع والنشر ،مصر ، 2008،ص ص 37 ، 36
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انفصم األول :اإلطار اننظري نحوكمة انمؤسسات انبنكية
ج .ذبنب حدوث األزمات ادلالية نظرا لتأثَتىا على االقتصاد الوطٍت
د .ضمان التعامل بطريقة عادلة بالنسبة للمساعلُت،الدائنُت,ادلتعاملُت واألطراف األخرى ذوي ادلصاحل
اخلاصة يف حالة تعرض الشركات لإلفالس .
ه .ربسُت كفاءة وفاعلية الشركات وضمان استمراريتها وظلوىا
و .اغلاد اذليكل ادلناسب الذي تتحدد من خاللو أىداف الشركة ،ووسائل ربقيق تلك األىداف ،وربسُت
األداء الكلي واجلزئي.
ز .التوضيح وعدم اخللط بُت ادلهام وادلسؤوليات اخلاصة بادلديرين التنفيذيُت،ومهام رللس اإلدارة
ومسؤوليات أعضائو .
ح .تقييم أداء اإلدارة العليا،وتعزيز ادلساءلة ورفع درجة الثقة يف الشركات .
ط .ذبنب حدوث ادلمارسات ادلالية واإلدارية اخلاطئة وتدعيم استقرار الشركات ودعم أسواق ادلال احمللية
والدولية .
ي .إنشاء وتوليد الثقة بُت أصحاب ادلصاحل واإلدارة شلا يؤدي إذل تقليل ادلخاطر إذل أدىن حد شلكن .
ك .ربسُت أداء أنشطة الشركة وضمان حصوذلا على األموال بتكلفة معقولة،األمر الذي ؽلكنها من ربقيق
أفضل أداء تنافسي يف نطاق بيئتها االقتصادية ،ومن مث االرتفاع بالعائد على رأس ادلال ادلملوك .
ل .الوصول إذل ادلستويات ادلطلوبة من االستقرار وادلصداقية للقطاعات ادلالية على ادلستوي احمللي والدورل .
شلا سبق ينسب حلوكمة ادلؤسسات عدة أىداف منها:زبفيض ادلخاطر،وتعزيز األداء،وربسُت سهولة
الدخول إذل األسواق ادلالية واتساع نطاق التسويق للسلع واخلدمات ،وإبراز الشفافية وقابلية احملاسبة
عن ادلسؤولية االجتماعية.
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انفصم األول :اإلطار اننظري نحوكمة انمؤسسات انبنكية
المبحث الثاني  :نظرة عامة حول البنوك الجزائرية
 تعترب البنوك إحدى الركائز األساسية يف بناء اذليكل االقتصادي ولقد ازدادت أعليتها يف العصر احلديث،
وأصبحت تشكل أجهزة فعالة يعتمد عليها يف تطوير وتنمية سلتلف قطاعات االقتصاد القومي  .و
تصنف البنوك حسب عدة معايَت إال أن القطاع ادلصريف يف العديد من الدول يتكون من بنك مركزي،بنوك
ذبارية بنوك متخصصة،بنوك إسالمية،بنوك شاملة وبنوك إلكًتونية حيث ىذين األخَتين ظهرا نتيجة
التغَتات ادلالية العادلية .
المطلب األول :البنوك المركزية
 ػلتل البنك ادلركزي قمة القطاع ادلصريف يف كافة االقتصاديات باختالف أنواعها ودرجة تقدمها
حيث دعت احلاجة لوجود بنك يشرف على عماليات البنوك التجارية وعلى كافة ادلؤسسات ادلالية
والنقدية يف الدولة
الفرع األول :المفهوم العام للبنك المركزي:
يعرف البنك ادلركزي بأنو مؤسسة نقدية تقوم بوظيفة بنك البنوك ووكيل مارل للحكومة ومسؤول عن إدارة النظام
النقدي يف الدولة وباختصار يأيت البنك ادلركزي على رأس ادلؤسسات ادلصرفية يف البالد،وعالوة على ذلك غلب أن
ال يقوم البنك ادلركزي بتلك األعمال اليت تقوم هبا البنوك التجارية يف تعاملها مع أفراد اجملتمع.

14

 14رليد ادلوساوي،االقتصاد النقدي ،دار الفكر ،اجلزائر ، 1993،ص 244
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انفصم األول :اإلطار اننظري نحوكمة انمؤسسات انبنكية
الفرع الثاني :خصائص البنوك المركزية:
تتمثل اخلصائص العامة للبنوك ادلركزية فيما يلى:

15

أ .ىو بنك أو مؤسسة نقدية قادرة على إصدار وتدمَت النقود القانونية أي ذلك النوع من أدوات الدفع اليت
تتمتع بالقدرة النهائية واإلجبارية على الوفاء بااللتزامات.
ب .ىو ليس بنك أو مؤسسة عادية،فالبنك ادلركزي دبا لو من قدرة على إصدار النقود من ناحية،والقدرة على
التأثَت يف إمكانيات البنوك التجارية يف إصدار نقود الودائع من ناحية أخرى ؽلثل السلطة الرقابية العليا
للبنوك التجارية
ج .يتميز دببدأ الوحدة فالبنك ادلركزي ىو مؤسسة وحيدة وال ؽلكن تصور تعدد الوحدات ادلصدرة للنقود مع
استقالل بعضها على البعض اآلخر،ففى كل اقتصاد قومي ال توجد إال وحدة مركزية معينة تصدر النقود
وتشرف على االئتمان.
د .ىو غالبا مؤسسة عامة سواء بقوة القانون أو بقوة الواقع وىي ضرورة سبليها أعلية و خطورة الوظائف اليت
تقوم هبا سواء أو من حيث تأثَتىا يف إصدار النقود الودائع وما يًتتب على ذلك من نتائج ،كان
ذلك من حيث إصدار النقود القانونية متعلقة بالسياسة النقدية خاصة والسياسة االقتصادية عامة.
الفرع الثالث :وظائف البنك المركزي:
يتميز بثالث وظائف رئيسية وىي:

16

 15أسامة كامل ،النقود والبنوك ،مؤسسة لورد العادلية للنشر والتوزيع ،البحرين  ،2006 ،ص ص 127-126
 16زلمود سحنون ،االقتصاد النقدي وادلصريف،دار هباء الدين للنشر والتوزيع،قسنطينة ،اجلزائر  ،2003،ص ص 92-91
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انفصم األول :اإلطار اننظري نحوكمة انمؤسسات انبنكية
أ .بنك إصدار:حيث ػلتكر اإلصدار النقدي وىذا من خالل إنفراده حبق إصدار النقود الورقية وادلساعدة
عن طريق خطة اإلصدار اليت يتكفل بوضعها ويشرف على تنفيذيها ويعترب كذلك ادلسؤول الوحيد عن
تغطية النقود الورقية ادلصدرة بالذىب والعمالت األجنبية.
ب .بنك البنوك:ألن موقفو من ادلؤسسات االئتمانية نفس موقفو من األفراد،فهي ربتفظ بإصدارهتا النقدية
الزائدة عنها لديو وىذا ما يساعده على تسوية حقوقها ودي وهنا فيما بينها عن طريق ادلقاصة،ويعمل
على تزويدىا دبا ربتاجو من سيولة عند الضرورة،وذلك بإعادة سبويلها إما عن طريق إعادة خصم أوراقها
التجارية اليت قامت خبصمها،أو عن طريق منحها قروض مباشرة،ويف إطار السياسة العامة زبضع كل
ادلؤسسات ادلالية سواء البنكية أو غَت البنكية إذل كل اللوائح والتوجيهات اليت يصدرىا،سواء تعلق األمر
حبجم السيولة اليت غلب أن ربتفظ هبا أو بالقروض اليت تقدم على منحها،وزبضع كذلك إذل القواعد اليت
ػلددىا عندما تتدخل يف السوق النقدية.
ج .بنك الدولة أو بنك احلكومة:ألنو يعترب ادلستشار ادلارل للحكومة وادلسؤول عن احتياطاهتا ويقدم ذلا كل
القروض ذات اآلجال ادلختلفة اليت ىي حباجة إليها وؽلسك حساباهتا،وينظم مدفوعاهتا خاصة اخلارجية
منها،كما يشرف على كل االتفاقات ادلالية اليت تعقدىا مع اخلارج،ويتوذل خدمة الدين ويصدر القروض
وينظم تصريفها ويشرف على اإليفاء بالديون ودفع الفوائد،كما يتوذل عملية الرقابة على االئتمان وتوجيهو
على حسب الظروف االقتصادية السائدة وذلك بتطبيقو ألدوات السياسة النقدية.
من خالل ىذا كلو يتبُت لنا أن البنك ادلركزي ال يهدف إذل ربقيق الربح كما ىو احلال يف البنوك األخرى،وإظلا
يسعى إذل ربقيق األىداف العامة ادلسطرة وفقا دلنظور احلكومة.
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انفصم األول :اإلطار اننظري نحوكمة انمؤسسات انبنكية
المطلب الثاني :البنوك التجارية والمتخصصة:
 تعترب البنوك على اختالف أشكاذلا والبنوك التجارية وادلتخصصة إحدى أدوات النظام االقتصادي
اذلامة يف العصر احلديث ،وال ؽلكن ألي نظام اقتصادي أن ينمو و يزدىر دون االستعانة هبا.
الفرع األول :البنوك التجارية:
أوال :مفهوم البنوك التجارية :يعرف البنك التجاري بأنو تلك ادلنشأة ادلالية اليت تقوم بصفة معتادة بقبول ودائع
تدفع عند الطلب أو ألجال زلددة وتزاول عمليات التمويل الداخلي واخلارجي،كما تباشر عمليات تنمية االدخار
واالستثمار ادلارل يف الداخل واخلارج وادلساعلة يف انشاء مشروعات وما يتطلبو من عمليات بنكية وذبارية ومالية
طبقا لألوضاع اليت يقررىا.

17

ثانيا :خصائص البنوك التجارية :
تتعدد خصائص البنوك التجارية إال أننا سنقوم بالًتكيز على اخلصائص التالية واليت نراىا أكثر دقة ومشولية :

18

أ .تتأثر البنوك التجارية برقابة البنك ادلركزي وال تؤثر عليو .يف حُت أن البنوك التجارية رلتمعة ال ؽلكنها أن ،
ؽلارس البنك ادلركزي رقابتو على البنوك من خالل جهاز مكلف بذلك سبارس أية رقابة أو تأثَت على البنك
ادلركزي.
ب .تتعدد البنوك التجارية والبنك ادلركزي واحد .غَت أن تعدد  ،تتعدد البنوك التجارية وتتنوع تبعا حلاجات
السوق االئتمانية يف الوطن غَت أن البنك ادلركزي يبقى واحدا البنوك التجارية يف االقتصاديات الرأمسالية
ادلعاصرة ال ؽلنع من مالحظة االذباه العام ضلو الًتكز وربقيق نوع من التفاىم ىذا الًتكز من شأنو خلق
 17شاكر القزويٍت،زلاضرات يف اقتصاديات البنوك ،ديوان ادلطبوعات اجلامعية ،اجلزائر ،2008 ،ص 24
 18سلمان أبو دياب،اقتصاديات النقود والبنوك ،ادلؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع،بَتوت ،1996 ،ص ص 115-114
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انفصم األول :اإلطار اننظري نحوكمة انمؤسسات انبنكية
وحدات مصرفية ضخمة قادرة على التمويل الواسع والسيطرة شبو ،والتحالفات اإلسًتاتيجية االحتكارية
على أسواق النقد وادلال.
ج .زبتلف النقود ادلص رفية عن النقود القانونية  .فاألوذل غَت هنائية ،زبتلف النقود ادلصرفية اليت تصدرىا
البنوك التجارية عن النقود القانونية اليت يصدرىا البنك ادلركزي  .وتتماثل النقود القانونية يف قيمتها
"ادلطلقة"بصرف النظر عن اختالف الزمان وادلكان  ،والثانية بقوة التشريع .
د .تسعى البنوك التجارية إذل الربح عكس البنك ادلركزي .ىدفها األساسي ربقيق أكرب قدر شلكن من الربح
بأقل تكلفة شلكنة وىي غالبا ما  ،تعترب البنوك التجارية مشاريع رأمسالية تكون شللوكة من األفراد أو
الشركات .ىذا اذلدف سلتلف سباما عن أىداف البنك ادلركزي واليت تتمثل يف اإلشراف والرقابة والتوجيو
وإصدار النقود القانونية و تنفيذ السياسة ادلالية العليا.
الثا :وظائف البنوك التجارية:
ث
 .1الوظائف التقليدية :وتتمثل ىف :

19

أ .خلق نقود الودائع:يعترب خلق النقود الكتابية أوسع أنواع النقود انتشارا يف اجملتمعات احلديثة الفكرة
األساسية يف خلق البنوك للنقود تأيت من اعتياد األفراد يف اجملتمعات احلديثة من تسوية مدفوعاهتم عن
طريق الشيكات اليت يسحبوهنا على ودائعهم يف البنوك التجارية.
ب .قبول الودائع:يعترب قبول الودائع من أىم األعمال اليت تقوم هبا البنوك التجارية حيث عن طريق ىذه
الودائع يتم خلق نقود وىي الوظيفة األساسية للبنوك التجارية،ويالحظ أن الودائع على أنواع
سلتلفة(الودائع ربت الطلب،ودائع االدخار،الودائع ألجل).

 19عبد الغفار حنفي ،اإلدارة احلديثة للبنوك التجارية ،ادلكتب العريب احلديث،اإلسكندرية ،مصر ،1993،ص 177
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انفصم األول :اإلطار اننظري نحوكمة انمؤسسات انبنكية
ج .منح االئتمان :تقوم البنوك التجارية باإلقراض ويعترب ىذا األخَت من ادلهام التقليدية اليت تقوم هبا البنوك
التجارية لرجال األعمال وادلشروعات على اختالف أنواعها حيث أنو تستطيع البنوك عن طريق منح
االئتمان أي إقراض رجال األعمال شلا ؽلكن من استخدامها يف  ،ائتمان قصَت األجل شلا يعطيهم وسيلة
دفع حاضرة كاأل وراق النقدية والودائع ربت الطلب سبويل العمليات التجارية أو اإلنتاجية ويف مقابل ىذه
اخلدمة اليت تؤديها البنوك التجارية واليت يًتتب عليها زبليها عن بعض أمواذلا مدة معينة ىي مدة
القرض،فإهنا ربصل على مبلغ من القرض ؽلثل نسبة معينة من مبلغ القرض ويسمى ىذا ادلبلغ بالفائدة
وربصل على ىذه النسبة على أساس سنوي.
د .خصم األوراق التجارية:يعترب ىذا اإلجراء من أىم وظائف البنوك التجارية يف العصر احلديث ويزداد أعلية
بازدياد ظاىرة ادلعامالت اآلجلة بُت األفراد يف اجملتمع،فالتاجر يبيع بأجل وػلصل على كمبياالت مستحقة
الدفع يف فًتات مستقبلية مقابل مبيعاتو ال يستطيع االستمرار يف نشاطو التجاري بينما تًتاكم يف يده
الكمبياالت فهو يلجأ للبنك ليخصمها لو أي يدفع قيمتها قبل أن ػلل أجلها،فيكون البنك هبذه العملية
قدم قرضا قصَت األجل للتاجر مدتو تاريخ استحقاق الكمبيالة ومبلغ الفائدة يعادل الفرق بُت القيمة
االمسية والقيمة احلالية ونسبة الفائدة إذل القيمة االمسية للكمبيالة ىو ما يسمى بسعر اخلصم.
 .2الوظائف الحديثة:
نتيجة دلراحل تطورات النشاطات االقتصادية والتحول اجلذري من مرحلة القيام بعمليات اإلقراض واإليداع
على مستوى الدولة إذل الدخول إذل عادل االستثمار وامتالكها للعديد من ادلشروعات الصناعية واخلدمة
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انفصم األول :اإلطار اننظري نحوكمة انمؤسسات انبنكية
التجارية ىذا ما أدى بظهور وظائف حديثة تتماشى مع التطورات احلاصلة على مستوى البنوك التجارية ونذكر
منها:

20

أ .االستثمار يف األوراق ادلالية من خالل بيع وشراء األسهم والسندات تبعا الرتفاع واطلفاض أسعارىا ويسمى
االستثمار يف ىذه احلالة باالستثمار غَت مباشر.
ب .سبويل التجارة اخلارجية إذ تقوم البنوك بدور الوسيط يف ادلعامالت اخلارجية وىي عبارة عن بنوك أجنبية
تتعامل معها بصفة منتظمة كما تقوم البنوك أيضا بعمليات بيع وشراء العمالت األجنبية وفقا للقانون.
ج .ربليل الشيكات احمللية عن طريق غرفة ادلقاصة وصرف الشيكات ادلسحوبة عليها
د .ادلساعلة يف إصدار أسهم وسندات الشركات ادلساعلة .
ه .شراء وبيع األوراق ادلالية حلساب العمالء .
و .ربصيل األوراق التجارية لصاحل العمالء.
ز .خدمات البطاقات االئتمانية .
ح .خدمات بطاقة الصراف اآلرل.
ط- .تقدًن بعض اخلدمات األخرى كتأجَت خزائن شخصية للعمالء وتسوية احلسابات بينهم وقبول مدخراهتم
والقيام بدراسات اجلد وى االقتصادية للمشروعات خلدمة العمالء وغَتىا من اخلدمات الكثَتة اليت
أدخلت البنوك يف مرحلة البنوك الشاملة.

 20فالح حسن احلسيٍت ،مؤيد عبد الرضبان،إدارة البنوك التجارية– مدخل كمي واسًتاتيجي معاصر،-دار وائل للنشر والتوزيع،عمان،األردن،2000 ،
ص ص 35-34
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انفصم األول :اإلطار اننظري نحوكمة انمؤسسات انبنكية
الفرع الثاني :البنوك المتخصصة:
اوال :مفهوم البنوك المتخصصة :وىي بنوك يرتكز نشاطها على التمويل طويل األجل ؽلتد ألكثر من عشر سنوات
وتقوم بعمليات متخصصة ػلتاج سبويلها إذل خربات خاصة ومعرفة بطبيعة العمليات اإلنتاجية .ومن مربرات
التخصص البنكي بروز احلاجة إذل بنوك تتالءم واحتياجات سلتلف القطاعات اضافة إذل التقليل من سلاطر
االئتمان بفضل اقتصار العمل ادلصريف على قطاع معُت وقد ظهرت مؤسسات سبارس نشاط متزايد يف عملية
التمويل و من البنوك ادلتخصصة صلد:بنوك التنمية الصناعية،بنوك االستثمار،بنوك التنمية الفالحية،البنوك
العقارية،بنوك االدخار،بنوك األعمال.

21

ثانيا- :خصائص البنوك المتخصصة :
من بُت اخلصائص اليت تتميز هبا البنوك ادلتخصصة صلد:

22

أ .التخصص يف نشاط اقتصادي معُت:حيث صلد البنوك الصناعية تتوذل مهمة سبويل القطاع الصناعي،
والبنوك الزراعية تتخصص يف سبويل القطاع الزراعي،أما البنوك العقارية سبول قطاع البناء واإلسكان وادلرافق
أو ادلساعلة فيها.
ب .معظم القروض اليت سبنحها تكون آلجال طويلة نسبيا حيث تقوم أغلب البنوك ادلتخصصة بتوظيف
مواردىا يف قروض طويلة األجل عكس ما ىو متبع يف البنوك التجارية.
ج .ال يقتصر نشاط ىذه البنوك على عملية اإلقراض فقط،فقد تقوم باالستثمارات ادلباشرة إما عن طريق
إنشاء مشروعات جديدة أو ادلساعلة يف رؤوس األموال ادلشروعات،وتقدًن ادلشورة يف رلال التخصص .

21حسُت بن ىاين،اقتصاديات النقود والبنوك،دار الكندي للنشر،األردن ،2002 ،ص 131
 22عبد الغفار حنفي،عبد السالم أبو قحف،اإلدارة احلديثة يف البنوك التجارية ،الدار اجلامعية،بَتوت ،1991 ،ص 32
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انفصم األول :اإلطار اننظري نحوكمة انمؤسسات انبنكية
د .عادة ما يكون جانب من أىداف ىذه البنوك قوميا واجتماعيا واليت قد تدعمها الدولة أو تفرضها قروض
طويلة األجل بسعر فائدة شليز.
المطلب الثالث :البنوك اإلسالمية :
 باإلضافة ألنواع البنوك ادلذكورة سابقا صلد البنوك اإلسالمية.
الفرع األول :مفهوم البنوك اإلسالمية :تعرف البنوك اإلسالمية على أهنا مؤسسة بنكية ال تتعامل بالفائدة أخذا
وعطاء،إذ تعمل يف إطار إسالمي تقوم بأداء اخلدمات البنكية وادلالية،كما تباشر أعمال التمويل واالستثمار يف
اجملاالت ادلختلفة يف ضوء قواعد وأحكام الشريعة اإلسالمية.
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الفرع الثاني :خصائص البنوك اإلسالمية :
تتصف البنوك اإلسالمية خبصائص وصفات،ذبعلها متميزة عن غَتىا من البنوك التقليدية مستندة أساسا من فلسفة
اإلسالم وىي صفات متكاملة ومًتابطة فيما بينها نذكر منها :

24

أ .االلتزام بتطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية:إذ غلب مراعاة ما شرعو اهلل يف ادلعامالت بإحالل ما حللو وربرًن
ما حرمو و اعتماد الشريعة اإلسالمية أساسا جلميع التطبيقات وازباذىا مرجعا يف ذلك.
ب .عدم التعامل بالربا:تعرف الربا بأهنا الزيادة على ادلال ادلقًتض مقابل الزيادة يف األجل وقد حرمت الشريعة
اإلسالمية التعامل بالربا،فاالق تراض بالربا زلرم ال تبيحو حاجة وال ذبيزه ضرورة ،وبالتارل فالبنوك اإلسالمية
ال تتعامل بالفائدة أيا كان صورىا التزاما بأمر اهلل وذبنبا لنواىيو.

23فادي زلمد الرفاعي،ادلصارف اإلسالمية ،منشورات احلليب احلقوقية،الطبعة األوذل ،لبنان ،2004 ،ص 23
 24عبد اهلل خبابة ،االقتصاد ادلصريف،مؤسسة شباب اجلامعة،اإلسكندرية ،مصر ،2008 ،ص ص 149 -146
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انفصم األول :اإلطار اننظري نحوكمة انمؤسسات انبنكية
ج .عدم حبس ادلال واكتنازه:على البنك أن يعمل على تنمية ادلال وإشباره باعتباره مستخلفا فيو ووكيال على
أصحابو و توظيفو توظيفا فعاال لصاحل اجملتمع ،واعتباره أصال من األصول اليت يتعُت تنميتها وليس
حجبها واكتنازىا وحرمان اجملتمع واألفراد الذين ىم يف حاجة إليها.
د .الصراحة والوضوح يف ادلعامالت :ويقصد بذلك أن البنوك ربافظ على سرية معامالت عمالئها وال تسعى
لإلضرار هبم ودبصاحلهم،وىناك ىيئة رقابة تتكون أفرادىا من علماء االقتصاد الإلسالمي تتابع صبيع أعمال
البنوك اإلسالمية للتأكد من أهنا تتم وفق أحكام الشريعة اإلسالمية.
ه .عدم أكل أموال الناس بالباطل:حسن اختيار من يقومون على إدارة األموال،فعلى البنك أن يبذل كافة
اجلهود للتأكد من اختيار األفراد الذين سيتولون إدارة األموال سواء من بُت موظفيو،أو من بُت عمالئها
الذين سيتم إتاحة األموال ذلم إلدارهتا.
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انفصم األول :اإلطار اننظري نحوكمة انمؤسسات انبنكية
خالصة الفصل:
أدت األزمات ادلالية واالهنيارات االقتصادية ادلتتالية إذل بروز رؤية دولية حددت األطر العامة ألساليب تطبيق معايَت
حوكمة ادلؤسسات وقواعدىا،حيث أن ادلفهوم احلقيقي ذلا وادلتداول بُت األطراف الدولية

وىو( Coporate

 ) Governanceاليت تعٌت بادلستويات اجلزئية لالقتصاد وىي ما يسمى حبوكمة ادلؤسسات وقامت العديد ادلنظمات
واذليئات الدولية واإلقليمية جبهود ألجل الوصول إذل مبادئ دولية ذلذا ادلفهوم ومن بينها منظمة التعاون والتنمية
االقتصادية اليت وضعت مبادئ حلوكمة ادلؤسسات،حيث أن التطبيق السليم واجليد ذلذه ادلبادئ يرتبط ارتباطا وثيقا
باحمليط الذي تعيش فيو ادلؤسسة سواء خارجي أو داخلي،حبيث كل منو يتوفر على رلموعة من احملددات ،وإذل
جانب ىذه احملددات صلد أطراف ذات عالقة بتطبيق حوكمة ادلؤسسات ولكل دوره ومسؤولياتو يف شلارسة اإلدارة
والرقابة .حيث تعترب معايَت حوكمة ادلؤسسات الركيزة األساسية لنمو ادلؤسسات وضمان استمراريتها يف السوق من
خالل التأكد من توفر البيانات وادلعلومة السليمة وشلارسة اإلفصاح والشفافية يف ادلعامالت ،وىذا بدوره يؤدي إذل
نتائج اغلابية واليت تظهر آثارىا يف خفض تكلفة رأس ادلال،زيادة عوائد األرباح،واكتساب ثقة السوق ،وغَتىا من
ادلكتسبات احلقيقية.
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الفصل الثاني :حوكمة المؤسسات كأداة لرفع مردودية البنوك
تمهيﺪ :
نظرا للدور الذي تضطلع بو ادلصارف واألعلية األساسية وادلتزايدة لعمل القطاع ادلصريف الذي بات ؽلثل ركنا من
أركان التطور والرقي االقتصادي ألي بلد،وأحد أكثر أشكال النشاطات االقتصادية حضورا ومثارا لبلىتمام ليس
فقط من قبل الدارسٌن وادلهتمٌن بل من قبل متخذي القرارات السياسية واالقتصادية يف كل وقت فهو األداة اليت
تزود سلتلف القطاعات االقتصادية برأس ادلال النقدى والسبيل لتحقيق التنمية االقتصادية،كل ذلك دفع
احلكومات للمحافظة على دوره ادلهم من خبلل التشريعات والقوانٌن واللوائح التنظيمية والتعليمات اليت تضمن
الرقابة واإلشراف جلعلو يتبلءم مع األىداف االقتصادية العامة للبلدان،إذ أدت االهنيارات ادلالية إذل اتباع نظرة
عملية عن كيفية تطبيق حوكمة ادلؤسسات ونتيجة دلا سبق قامت جلنة بازل للرقابة ادلصرفية واإلشراف على البنوك
بإصدار عدة أوراق عمل سنة  1999نشرة ربت عنوان " ربسٌن حوكمة ادلؤسسات يف البنوك" ومن أجل ضمان
سبلمة وأمن العمليات ادلصرفية ولتعزيز ادلراقبة على ادلخاطر
ادلالية للبنوك قامت جلنة بازل بإصدار زلدثة تتضمن مبادئ حلوكمة ادلؤسسات يف البنوك سنة

2006

واليت ربمل

أعضاء رلالس إدارة البنوك مهمة العمل على ربقيق االستقرار ادلارل بوضع اجراءات زبفيض ادلخاطر ادلالية وربسٌن
ادلردودية واليت توفر احلماية الكافية ألموال ادلودعٌن وادلساعلٌن ،والتأكد من أن إدارة البنك تقوم بتنفيذ مهمتها
بدون ربمل سلاطر كبًنة،ويف 2010قامت بإصدار توصيات نتيجة التغًنات اليت حدث مع األزمة العادلية.2007
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الفصل الثاني :حوكمة المؤسسات كأداة لرفع مردودية البنوك
المبحث األول :ماهية المردودية البنكية.
 إﻥ ﺍلنشاﻁ ﺍلبنكي يهدف ﺃساسا لتحقيﻕ ﺃعلى مرﺩﻭﺩية شلكنة .فالمﺭﺩﻭﺩية ﺍلبنكية ما ىي ﺇال إنعكاس
ﻭ ﺩليﻝ على مدﻯ فعالية عملية ﺍلتسييﺭ .ﻭ ؽلكن قياﺱ ﺍلمﺭﺩﻭﺩية من خبلل ﺍلنتيجة ﺍلمحصﻝ عليها من
ﻁﺭﻑ ﺍلبنﻙ خبلل ﺩﻭﺭﺓ إستغبلل معينة .
المطلب األول :مفهوم ﺍلمﺭﺩﻭﺩية ﺍلبنكية
مفهوم ﺍلمﺭﺩﻭﺩية ﺍلبنكية  :تعددت التعاريف وتنوعت مفاىيم مصطلح ادلردودية إذل أن كل التعريفات تصب يف
نفس ادلعىن وكل ادلفاىيم تشًن إذل اإلختبلف بينها وبٌن مصطبلحات أخرى كالفاعلية والرحبية وغًنىا من
ادلصطلحات ....ويف ىذا السياق قمنا جبمع بعض مفاىيم ادلردودية ليتجلى الفرق بينها وبٌن ادلصطلحات
األخرى.
تعريف " : 01ىي مﺩﻯ قﺩﺭﺓ ﺍلبنﻙ على تحقيﻕ نتيجة مﻭجبة ﻭىﺫﺍ مقاﺭنة بﺭﺍﺱ ﺍلماﻝ ﺍلمستخﺩﻡ".
تعريف  " :02قدرة البنك على ادلكافئة بٌن رأس ادلال ادلوضوع ربت تصرفو وبٌن النتائج اإلجابية اليت ػلققها
مستقببل ".
تعريف " : 03ىي قدرة البنك على خلق الثروة بتكاليف أقل من األرباح "
باإلطبلع على ىذه التعريفات نستخلص أن ادلردودية ىي الفائض النقدي الناتج عن العمليات الداخلية و
اخلارجية للبنك  ,وبالتارل ىي العبلقة بٌن قوة ربقيق النتائج ادلرجوة وتكلفة األموال ادلستثمرة..

1

 1د .صاحل زلمد احلناوي " أدوات ربليل و التخطيط يف اإلدارة " ،دار النهضة العربية،مصر ،ص 65
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وذبدر اإلشارة إذل أن ادلردودية تتشكل بتفاعل ػلصل بٌن ادلتغًنات اإلقتصادية وادلالية على شكل نسب مالية ىي
دبثابة ادلركبات احملددة دلعدل ادلردودية احملقق .
ﺍلمﻁلﺏ ﺍلثاني :أنواع المردودية .
 تتنوع ادلردودية بتنوع دبستويات قياسها

 ،ادلستوى التجاري (مردودية ذبارية)  ،ادلستوى

اإلقتصادي(مردودية إقتصادية) ،ادلستوى ادلارل (مردودية مالية).
المردودية تجارية :تسمى العائد على ادلبيعات وىنا نقصد اخلدمات اليت يقدمها البنك واليت تكون دبقابل ،
تقاس بنسبة النتيجة الصافية إذل رقم األعمال الذي حققو البنك  ،دلعرفة قدرة ادلبيعات غلى تغطية التكاليف
الثابنة وادلتغًنة فهي سبثل قدرة البنك على تدنئة التكاليف وتعظيم اإلنتاج ىذه النسبة عبارة عن مؤشر للفعالية
التجارية للبنك ،إذ يعرب عن السياسة السعرية وسياسة تسيًن اإلستغبلل للبنك  .فبإعتبار رقم األعمال رأمسال
ذباري مصدره الزبائن ،فإن معدل اذلامش اإلقتصادي يسمح بتتبع ما إذا كان البنك يستعملو بشكل جيد.
فبإختصار ادلردودية التجارية ىي اليت يعرب عنها بالنسبة لرقم األعمال و عموما بالنسبة للنشاط.
المردودية االقتصادية  :تسمى العائد على االصول  ،وتقاس بالنسبة بٌن النتيجة الصافية وإصبارل األصول  ،و
تستخدم دلعرفة قدرة البنك يف إستعمال األصول اليت استند عليها.
فبإختصار ادلردودية اإلقتصادية ىي اليت يعرب عنها بالنسبة للوسائل االقتصادية
( األصول ).
المردودية المالية :تسمى العائد على حقوق ادللكية  ،وتقاس بالنسبة بٌن النتيجة الصافية واألموال اخلاصة وىي
مقياس لقدرة البنك على مكافئة للمساعلٌن .
واختصار ادلردودية ادلالية ىي اليت يعرب عنها بالنسبة للوسائل ادلالية (اخلصوم ).
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المطلب الثالث  :ﺍلعوامل ﺍلمﺅثﺭﺓ في تحﻘيﻕ ﺍلمﺭﺩﻭﺩية ﺍلبنكية .
 ىناﻙ عﺩﺓ عوامل من شأهنا ﺃﻥ تؤثر على ﺍلنتيجة ﺍلمحققة من ﻁﺭﻑ ﺍلبنﻙ ﻭ من بٌن ىذه العوامل
مايلي:
 .1ﺃثﺭ ﺍلسعﺭ:
ﻭ يﻅهﺭ ﺃثﺭ ﺍلسعﺭ على ﺍلنتيجة مﻥ خبلﻝ ﺍلعبلقة ﺍلمﻭجﻭﺩﺓ بيﻥ ﺍألسعاﺭ ﺍلمفﺭﻭضة على ﺍلﺯبائﻥ ﻭ ﺍلمتمثلة في
ﺃسعاﺭ ﺍلفائﺩﺓ ﻭ ﺍلعمﻭالﺕ باإلضافة ﺇلى ﺍلتعﻭيضاﺕ ﺍلمﺩفﻭعاﺕ ألصحاﺏ ﺭﺅﻭﺱ ﺍألمﻭﺍﻝ .ﻭ بالتالي ىي
مﺭتبﻁة مباشﺭﺓ بمكﻭناﺕ ﺍلناتج ﺍلبنكي ﺍلصافي ﻭمﻥ ىنا يﻅهﺭ ﺃثﺭىا على ﺍلنتيجة ﺍلبنكية .ﻭىﺫه ﺍألسعاﺭ
بﺩﻭﺭىا متعلقة بعﺩﺓ عﻭﺍمﻝ منها ﺍلﻭضعية ﺍلتنافسية للبنﻙ،تكاليﻑ ﺍلنشاﻁ ﺍلبنكي .حيﺙ على ﺍلبنﻙ ﺃﻥ يفﺭﺽ
ﺃسعاﺭ حسﺏ ﺍلﻭضعية ﺍلتنافسية للسﻭﻕ ﻭ في نفﺱ ﺍلﻭقﺕ تغﻁي  .....تكاليﻑ ﺍلمﻭﺍﺭﺩ – تكاليﻑ
ﺍألخﻁاﺭ – تكاليفو مثﻝ :مصاﺭيﻑ ﺍلتسييﺭ ﻭ لهﺫﺍ فإﻥ عملية تحﺩيﺩ ﺍلسعﺭ تكﻭﻥ صعبة نﻭعا ما على ﺍلبنﻙ ﻭ
عليو ﺃﻥ يتخﺫىا بمنتهى ﺍلﺩقة ﻭ ﺍلحﺫﺭ.
 .2أثر الحجم:
ﻭ يتجلى ﺃثﺭ ﺍلحجﻡ مﻥ خبلﻝ تأثيﺭ ﺍلﺯياﺩﺓ ﺃﻭ ﺍلنقصاﻥ في حجﻡ ﺍلنشاﻁ ﺍلبنكي على ﺍلناتج ﺍلبنكي
ﺍلصافي .ﺇﺫ ﺃﻥ ﺍلتغييﺭ في حجﻡ ﺍلنشاﻁ ينعكﺱ مباشﺭﺓ على ﺍلنتيجة ﺍلمحققة مﻥ ﻁﺭﻑ ﺍلبنﻙ.
غيﺭ ﺃﻥ بعﺽ ﺍلﺩﺭﺍساﺕ ﺍلتي تمﺕ في عﺩﺓ ﺩﻭﻝ منها ﺍلﻭالياﺕ ﺍلمتحﺩﺓ ﺍألمﺭيكية ﺃﻭ في ﺩﻭﻝ ﺃﻭﺭﻭبية ﺃثبﺕ
ﺍألثﺭ ﺍلعكسي لﻭجﻭﺩ ﺍقتصاﺩياﺕ ﺍلسلم

< d’échelle> Les économies

على ﺍلمﺭﺩﻭﺩية على ﺍلمﺩﻯ ﺍلﻁﻭيﻝ

ﺇﺫﻥ ﺃنو ليﺱ في كﻝ ﺍلحاالﺕ ﺯياﺩﺓ ﺍلعملياﺕ ﺍلبنكية قﺩ تكﻭﻥ لها ﺃثﺭ ﺍيجابي على ﺍلمﺭﺩﻭﺩية ﻭ ﺍلنتيجة .لعﻝ
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ىﺫﺍ ما يبﺭﺭ قياﻡ ﺍلعﺩيﺩ مﻥ ﺍلﺩﻭﻝ في ﺍلعالﻡ بإعاﺩﺓ ىيكلة ﺃنﻅمتها ﺍلبنكية حيﺙ ﺃثبتﺕ مﺩﻯ تأثيﺭ .ﺍلتغييﺭ في
ﺍلحجﻡ على ﺍلنتيجة
 .3ﺃثﺭ ﺍلﺨﻁﺭ :
للخﻁﺭ ﺍلبنكي ﺍثﺭ مباشﺭ على ﺍلنتيجة ﺍلمحققة مﻥ ﻁﺭﻑ ﺍلبنﻙ مما ينعكﺱ مباشﺭﺓ على ﺍلمﺭﺩﻭﺩية ﺍلبنكية
.ﺇﺫ ﺇنو كلما ﺯﺍﺩ ﺍلخﻁﺭ ﺍلبنكي سﻭﺍﺀ تعلﻕ ﺍألمﺭ بخﻁﺭ ﺍلقﺭﻭﺽ ﺃﻭ خﻁﺭ ﺍلتكاليﻑ ﺃﻭ ﺃية ﺃخﻁاﺭ بنكية
كسوء التسيًن وضعف يف اجلهاز اإلداري فإﻥ ىﺫﺍ سيﺅﺩﻱ ﺇلى ﺍلﺭفع مﻥ مخصصاﺕ ﻭمﺅﻭناﺕ ىﺫه ﺍألخﻁاﺭ
مما يﺅﺩﻱ ﺇلى تﺩىﻭﺭ ﺍلنتيجة ﻭ بالتالي ﺍنخفاﺽ ﺍلمﺭﺩﻭﺩية ﺍلبنكية .كانﺕ ىﺫه ﺃىﻡ ﺍلعﻭﺍمﻝ ﺍلتي مﻥ شأنها ﺃﻥ
تأثﺭ على ﺍلمﺭﺩﻭﺩية ﺍلبنكية ﻭ ﺍلتحكﻡ في ىﺫه ﺍلعﻭﺍمﻝ يعكﺱ مﺩﻯ فاعلية ﻭﻅيفية ﺍلتسييﺭ ﺩﺍخﻝ ﺍلبنﻙ ﻭقﺩﺭتها
على خلﻕ قيمة مضافة .ﻭ بالتالي كما الحﻅنا فإﻥ ﺍلمﺭﺩﻭﺩية ىي ىﺩﻑ ﺃﻱ مﺅسسة بنكية ﻭ ىي تسعى
بشتى ﺍلﻁﺭﻕ ﺇلى تحقيقها غيﺭ ﺃﻥ ىﺫه ﺍلمﺭﺩﻭﺩية
تسيًنه.

دوما متبلزمة مع خطر بنكي على ﺍلبنﻙ ﺍلتحكﻡ فيو ﻭ

2

2

– Sylvie de Coussergues « gestion de la banque »du Diagnostic à la stratégie - 4éme édition
Dunod 2005 ,page 111.
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المبحث الثاني  :إجراءات تطبيق الحوكمة في الجزائر.
 أمام إفبلس البنوك اخلاصة اليت كان سببها نقص الرقابة وضعف اإلدارة فيها،كان الزاما على بنك
اجلزائر ازباذ عدة إجراءات من أجل تطبيق مبادئ جلنة بازل خبصوص حوكمة ادلؤسسات يف البنوك
وذلك لتدارك األوضاع يف القطاع ادلصريف اجلزائري،وضمان سبلمتو.
المطلب األول :لجنة بازل بشأن الحوكمة في البنوك الجزائرية.
 تعترب جلنة بازل للرقابة ادلصرفية من أىم وأبرز اذليئات الدولية ادلالية اليت تبذل جهدا كبًنا يف سبيل إدارة
البنوك وادلؤسسات ادلالية بشكل سليم يضمن مصاحل اجلميع.
الفرع األول :توصيات :1999
أصدرت جلة بازل لئلشراف على البنوك يف سبتمرب

1999

وثيقة حول سبل ربسٌن حوكمة ادلؤسسات يف

ادلؤسسات ادلصرفية .
جاءت ىذه الوثيقة بأبرز ادلمارسات اليت تعمل على سبلمة احلوكمة ادلؤسسية يف البنوك ضمن سبع مبادئ ىي: 3
أ .بناء أىداف اسرتاتيجية ووضع قيم العمل.
ب .وضع وتعزيز خطوط واضحة حول ادلسؤولية وادلساءلة.
ج .ضمان كون أعضاء اجمللس مؤىلٌن حسب وضعياهتم.
د .ضمان أن ىناك إشراف مبلئم من اإلدارة العليا.
ه .االستفادة الفعالة من العمل الذي يقوم بو ادلراجعون الداخليٌن واخلارجيٌن.

 3حبيبة مداس،أسامة عدائكة ،دور البنك ادلركزي يف إرساء وتعزيز احلوكمة داخل اجلهاز ادلصريف ،مداخلة يف إطار ادللتقى العلمي الدورل حول "آليات
حوكمة ادلؤسسات ومتطلبات ربقيق التنمية ادلستدامة" ،ورقلة،اجلزائر 26/25 ،نوفمرب ،2013 ،ص ص 9 -8

37

الفصل الثاني :حوكمة المؤسسات كأداة لرفع مردودية البنوك
و .ضمان كون أساليب ادلكافآت مشكلة من القيم األخبلقية للبنك،ومن احمليط الرقايب واإلسرتاتيجي لو.
ز .العمل والسًن حبوكمة ادلؤسسات يف البنوك وفق أسلوب وظلط شفاف.
الفرع الثاني :توصيات

2006

ركزت فيو حول وظائف ومسؤوليات كل من رللس ادلديرين واإلدارة العليا وقد قدمت اللجنة شبانية مبادئ للبنوك
من أجل العمل وربسٌن وترقية وتعزيز معايًن حوكمة ادلؤسسات السليمة وىي: 4
أ .غلب أن يكون أعضاء رللس اإلدارة مؤىلٌن سباما دلراكزىم وأن يكونوا على دراية تامة حبوكمة ادلؤسسات
وبالقدرة على إدارة العمل بالبنك،يكون أعضاء رللس اإلدارة مسؤولٌن بشكل تام على أداء البنك
وسبلمة موفقو ادلارل وعن صياغة اسرتاتيجية العمل للبنك وسياسة ادلخاطر وذبنب تضارب ادلصاحل
وتتضمن واجبات اجمللس اختيار ومراقبة وتعيٌن ادلديرين التنفيذيٌن دبا يضمن توافر الكفاءات القادرة على
إدارة البنك،ويقوم رللس االدارة بتشكيل جلان دلساعدتو ومنها اللجنة التنفيذية وجلنة مراجعة داخلية،كما
يشكل رللس االدارة جلنة إدارة ادلخاطر ،وجلنة األجور اليت تضع نظم األجور ومبادئ تعيٌن اإلدارة
التنفيذية وادلسؤولٌن بالبنك دبا يتماشيا مع أىداف وإسرتاتيجية البنك.
ب .ينبغي على رللس ادلديرين ادلصادقة واإلشراف لؤلىداف االسرتاتيجية للبنك وعلى قيمو ،وغلب أن يتأكد
رللس اإلدارة من أن اإلدارة التنفيذية تطبق السياسات اإلسرتاتيجية للبنك وسبنع األنشطة والعبلقات
وادلواقف اليت تضعف حوكمة ادلؤسسات وأعلها تعارض ادلصاحل مثل االقراض للرؤساء وللمستخدمٌن
وللمديرين أو للمراقبٌن ادلساعلٌن.

 4حبيبة مداس،أسامة عدائكة ،مرجع سبق ذكره ،ص ص 13 -11
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ج .ينبغى على رللس ادلديرين وضع وتعزيز اخلطوط العريضة للمسؤولية وادلساءلة حيث غلب على رللس
اإلدارة أن يضع حدود واضحة للمسؤوليات واحملاسبة يف البنك ألنفسهم ولئلدارة العليا وادلديرين
والعاملٌن وأن يضع ىيكل إداري يشجع على احملاسبة وػلدد ادلسؤوليات.
د .على اجمللس ضمان اإلشراف ادلبلئم من اإلدارة العليا يوافق سياساتو حيث من أىم أدوار اإلدارة العليا
تأسيس نظام للرقابة الداخلية الفعالة ربت إرشادات رللس ادلديرين.
ه .ينبغى على رللس واإلدارة العليا االستفادة الفعالة من الوظائف اليت يقوم هبا ادلراجعون الداخليٌن
واخلارجيٌن على البنك ضمان مبلئمة شلارسات وسياسات ادلكافآت مع ثقافة ادلؤسسات ادلصرفية ومع
األىداف االسرتاتيجية الطويلة األجل،وكذلك مع زليط الرقابة.
و .ينبغي على رللس ادلديرين أو جلان اجمللس ادلصممة بتحديد أو ادلصادقة،وفق سياسة مكافآت مبلئمة
على تعويضات أعضاء اجمللس واإلدارة العليا وضمان أن أي تعويضات سبنح تتوافق والعناصر ادلذكورة.
ز .ينبغى على إدارة البنك أن تسًن وفق أسلوب شفاف.
ح .الشفافية ضرورية للحوكمة الفعالة والسليمة فمن الصعب على ادلساعلٌن وأصحاب ادلصلحة وادلشاركٌن
يف السوق مراقبة ومساءلة رللس ادلديرين واإلدارة العليا يف ظل نقص الشفافية كذلك اإلفصاح العام،إذ
غلب أن يكون يف الوقت ادلناسب والدقيق من خبلل موقع البنك على االنرتنيت ويف التقارير الدورية
والسنوية ومن ضمن ادلعلومات اليت غلب اإلفصاح عنها ادلعلومات ادلتعلقة بالبيانات ادلالية،التعرض
للمخاطر ادلرتبطة بادلراجعة الداخلية،وحبوكمة ادلؤسسات يف البنك ومنها ىيكل ومؤىبلت أعضاء رللس
اإلدارة وادلدير واللجان وىيكل احلوافز وسياسات األجور للعاملٌن وادلديرين ينبغى على اجمللس واإلدارة
العليا فهم ىيكل التشغيلي للبنك من خبلل مدى االلتزام بالعمل وفق بيئة قانونية معينة.
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الفرع الثالث :توصيات :2010
بعد نشر توجهات اللجنة لعام  2006حدثت العديد من حاالت الفشل يف حوكمة البنوك واليت من أعلها األزمة
ادلالية اليت بدأت يف منتصف سنة  2007والناذبة أساسا عن عدم كفاية اإلشراف من قبل رللس اإلدارة واإلدارة
العليا وعدم فعالية أنظمة إدارة ادلخاطر وتعقيدىا على ضلو غًن مبلئم واإلهبام يف اذلياكل التنظيمية وأنشطة البنوك،
وإزاء ذلك قررت اللجنة إعادة النظر يف ادلبادئ اليت وضعتها يف سنة  2006مؤكدة من جديد على األعلية ادلستمر
دلبادئ احلوكمة وضرورة اعتمادىا من طرف البنوك :
المبﺪأ األول:
يتحمل اجمللس ادلسؤولية العامة عن البنك،دبا يف ذلك ادلوافقة واإلشراف على تنفيذ األىداف اإلسرتاتيجية
لو،اسرتاتيجية ادلخاطر،حوكمة البنك،كما يعترب اجمللس أيضا مسؤوال على اإلشراف على اإلدارة العليا.
المبﺪأ الثاني:
ينبغى على أعضاء اجمللس أن يكونوا مؤىلٌن وذلك من خبلل التدريب دلناصبهم كما ينبغى أن يكون لديهم فهم
واضح لدورىم يف حوكمة البنوك ويكونوا قادرين على شلارسة احلكم السليم وادلوضوعي عن شؤون البنك.
المبﺪأ الثالث:
ينبغى على اجمللس ربديد شلارسات حوكمة مبلئمة لعملو وأن تتوفر لديو الوسائل لضمان أن مثل ىذه ادلمارسات
تتم متابعتها ومراجعتها دوريا من أجل ربسينها.
المبﺪأ الرابع :
يف ىيكل اجملموعة رللس الشركة األم يتحمل ادلسؤولية العامة عن حوكمة الشركات الكافية يف اجملموعة وضمان
وجود سياسات حوكمة وآليات مبلئمة ىيكل األعمال وسلاطر اجملموعة ووحداهتا.
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المبﺪأ الﺨامس:
بتوجيو من اجمللس ينبغى على اإلدا رة العليا ضمان أن أنشطة البنك تنسجم مع األعمال اإلسرتاتيجية وادلخاطر
احملتملة والسياسات اليت أقرىا اجمللس.
المبﺪأ السادس:
ينبغى على البنوك أن سبلك نظام فعال للرقابة الداخلية ووظيفة مستقلة إلدارة ادلخاطر مع سلطة كافية.
المبﺪأ السابع:
ينبغى ربديد ادلخاطر ومراقبتها ومدى تطور إدارة البنك للمخاطر والرقابة الداخلية للبىن التحتية وينبغى أن يواكب
أي تغًنات يف سلاطر البنك الداخلية ا وخلارجية.
المبﺪأ الثامن :
تتطلب اإلدارة الفعالة للمخاطر االتصال القوي داخل البنك حول ادلخاطر من خبلل تقدمي تقارير إذل اجمللس
واإلدارة العليا.
المبﺪأ التاسع:يبغى على اجمللس واإلدارة العليا االستخدام الفعال للعمل ادلنجز من قبل مهام ادلراجعة
الداخلية،ادلراجعٌن اخلارجيٌن ومهام الرقابة الداخلية.
المبﺪأ العاشر:
ينبغى أن يشرف اجمللس على تصميم نظام التعويضات وتنفيذه كما ينبغى عليو مراقبة ومراجعة نظام التعويضات
للتأكد من أنو يعمل على النحو ادلنشود.
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المبﺪأ الحادى عشر:
ينبغى أن يتبلءم تعويض ادلوظف بشكل فعال مع ادلخاطر احملتملة حبيث ينبغى تكييف التعويضات مع صبيع أنواع
ادلخاطر،نتائج التعويضات ينبغى أن تكون متبلئمة مع نتائج ادلخاطر،جداول الدفع والتعويضات ينبغى أن تكون
حساسة لآلفاق الزمنية للمخاطر وغًنىا.
المبﺪأ الثاني عشر:
ينبغى على اجمللس واإلدارة العليا معرفة وفهم اذليكل التشغيلي للبنك وادلخاطر اليت ؽلكن أن تشكلو.
المبﺪأ الثالث عشر:
عندما يعمل البنك من خبلل اإلغراض اخلاصة أو اذلياكل ذات الصلة اليت تعيق الشفافية أو ال تستويف ادلعايًن
البنكية الدولية،فينبغى على اجمللس وإدارتو العليا فهم ىذا الغرض  ،اذليكل وادلخاطر،كما ينبغى أيضا السعي
للتخفيف من ادلخاطر احملددة.
المبﺪأ الرابع عشر:
ينبغى حلوكمة البنك أن تكون شفافة على ضلو كاف دلساعليها،مودعيها،أصحاب ادلصلحة ادلشاركٌن يف السوق.
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المطلب الثاني :التحﺪيات التي تواجه تطبيق الحوكمة في البنوك الجزائرية.
 على الرغم من اجلهود الكبًنة اليت تبذذلا ادلنظمات الدولية واإلقليمية واربادات البنوك يف دعم حوكمة
ادلؤسسات يف القطاع ادلصريف إال أن البنوك ما تزال تواجو ربديات كبًنة يف استيعاب وتطبيق حوكمة
ادلؤسسات بسبب اختبلف طبيعة األنظمة احلاكمة والظروف احمليطة بكل نظام وؽلكن تلخيص ىذه
التحديات فيما يلي :

5

- 1تركز الملكية :
يشًن ىذا ادلصطلح إذل تركيز ملكية البنوك اليت بدأت كشركات مدارة من قبل عائبلت أو عدد زلدد
من األفراد واليت ما ت زال ربت سيطرة مؤسسيها أو وارثيهم،إذ احليازة الكربى من األسهم تعود لتلك
العائبلت ادلالكة أو أقارب ذلم .وػلتل ىؤالء أعلى ادلراكز الوظيفية يف البنك،ومن مث ىم ادلسيطرون على
رللس إدارهتا،وغالبا ما تتأثر فاعلية رللس اإلدارة يف ىذه ادلؤسسات ألن رئيس رللس اإلدارة ىو ذاتو
الرئيس التنفيذي أو عضو يف فريق اإلدارة العليا شلا يعطيو السيطرة الكاملة على البنك،لذا يصعب فصل
رللس اإلدارة عن اإلدارة العليا وتلك أحد التحديات اليت تواجو عملية تطبيق حوكمة ادلؤسسات ألهنا
تنادي هبذا الفصل بل ىو أحد ادلهام اليت ترمي لتحقيقها يف تطبيق حوكمة ادلؤسسات،إذ ال وجود
جمللس إدارة ذو الشطرين والذي يتكون من رللس مفوضٌن ؽلثل ادلساعلٌن ويشرف على رللس اإلدارة
ورللس ادارة ادلسؤول عن تنفيذ القرارات اإلسرتاتيجية يف البنك،شلا غلعل األمر يف غاية الصعوبة على
رللس اإلدارة عند تقييم أداء ادلديري التنفيذي وربملو ادلسؤولية عن نتائج النشاط ادلصريف،فكيف يتم
احلكم على رلالس إدارة شللوكة ألفراد ىم وحدىم أصحاب ادلصلحة فيها ففمن ىي العائلة أو رلموعة
 - 5طالب عبلء فرحان ،إؽلان شيحان ادلشهداين ،احلوكمـة ادلؤسسـية واألداء ادلـارل اإلسـرتاتيجي للمصارف ،الطبعة األوذل ،دار الصفاء للنشر والتوزيع،
عمان ،األردن .2011 ،ص ص 60-56،
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ادلساعلٌن اليت سبتلك بنكا وذلا اجلرأة على تقييم أدائها ادلصريف بشكل شفاف وعلين وتقبل احلكم عليها
يف حال زبلفها عن مهامها،وىو ما تنادي بو حوكمة ادلؤسسات ألن أحد مبادئها الشفافية واإلفصاح
يف العمليات ادلصرفية وفصل اإلدارة عن ملكية رأس ادلال .
- 2الشفافية واإلفصاح :
تتسم القطاعات ادلصرفية يف الدول النامية ومنها العربية بعدم كفاية الشفافية وضعف اإلفصاح ادلارل
وتعود األسباب ألن تلك ادلؤسسات ليست معتادة على مبدأ اإلفصاح يف القوائم ادلالية أو الشفافية يف
العمليات ادلصرفية والعمل دببدأ ادلشاركة يف ازباذ القرارات على ال رغم من بعض التعديبلت اليت
حصلت يف اآلونة االخًنة لؤلطر القانونية والرقابية نتيجة األزمات اليت مر هبا االقتصاد العادلي وادلناداة
دببادئ حوكمة ادلؤسسات،إال أن ادلمارسات السليمة والتطبيق اجليد دلبادئ حوكمة ادلؤسسات قد يعرقل
عمل ادلصارف وذلك لضعف االلتزام بادلعايًن احملاسبية الدولية إذل جانب ضعف األجهزة ال رقابية
فمعظم ادلؤسسات ادلصرفية يف ىذه البلدان ال تقبل اخلضوع للتدقيق أو الرقابة ادلستقلة،فهذا يشعرىا
بالتهديد جملرد التفكًن بأن نشاطها مكشوف للجمهور،فهي ال تسمح بنشر أية معلومات غًن اليت تريد
نشرىا أو تلك اليت زبدم مصاحلها.
- 3مشاركة وحماية المساهمين :

6

إن أكرب ادلساعلٌن ىم العائبلت ادلالكة لتلك ادلؤسسات وادلسيطرين على إدارهتا وىذه السيطرة غالبا
ما تغفل حقوق صغار ادلساعلٌن فآلية مشاركة ادلساعلٌن ذوي ادللكية األقل تصبح ضعيفة يف صنع
القرارات وغًن فاعلة واحلماية القانونية ذلم غًن كافية،ألن القرارات األساسية كالتعيينات والرتشحات
جمللس اإلدارة تتخذ من قبل احلائزين ألكرب احلصص من األسهم يف البنك وفق قاعدة األغلبية دون
 6طالب عبلء فرحان ،إؽلان شيحان ادلشهداين ،مرجع سبق ذكره ص 62
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احلاجة إذل موافقة صغار ادلساعلٌن ،وىذا ؼلالف ما جاءت بو حوكمة ادلؤسسات من مبادئ ومنها مبدأ
ادلعاملة ادلتساوية حلملة األسهم،وبالتارل يصبح من الصعب تطبيقها يف مثل ىذه اجملتمعات اليت ترفض
التغيًن أو التعديل ألنظمتها الداخلية اليت اعتادت العمل على ظلط يليب الطموح اخلاص .
- 4الﻘوانين والعالقات :
ؽلثل التحدى الكبًن دلعظم دول العادل يف كيفية االنتقال من أنظمة قائمة على أساس العبلقات إذل
أنظمة قائمة على أساس القوانٌن،إذ يشمل نظام احلوكمة على رلموعة قوانٌن رمسية وغًن رمسية،إذل
جانب آلية شلارسات خاصة حكومية لغرض تطبيق تلك القوانٌن،وربكم ىذه القوانٌن وادلمارسات
واآلليات رلتمعة العبلقات بٌن ادلسيطرين عمليا على ادلؤسسات ادلصرفية وبٌن ادلستثمرين وأصحاب
ادلصلحة،وعليو تشكل النوعية السيئة لؤلنظمة احمللية يف تلك اجملتمعات أحد أعظم التحديات اليت تواجو
تطبيق حوكمة ادلؤسسات،فكيف ؽلكن صلاح حوكمة ادلؤسسات بقوانينها ومبادئها يف وجو مقاومة تيار
ادلصاحل والنفوذ ادلهيمنة زلليا يف ربويل أنظمة حوكمة ادلؤسسات من أنظمة تقوم إذل حد كبًن على
شخص واحد (اإلنفراد يف ازباذ القرار ) وترتكز بشدة على العبلقات،إذل أنظمة أكثر فاعلية تقوم على
أساس القوانٌن .
- 5البعﺪ الثﻘافي :
من التحديات اليت تواجهها البنوك يف تطبيقها لنظام حوكمة ادلؤسسات ىو عدم توفر الوعي الكامل
بأعلية ىذا ادلفهوم السيما عندما يكون اجلهل من طرف رلالس اإلدارات واإلدارات التنفيذية
للمؤسسات ادلصرفية،إضافة إذل الثقافة احمللية اليت ما تزال تنظر إذل قضايا حوكمة ادلؤسسات على أهنا
قضايا قليلة األعلية بسبب شيوع ادللكيات العائلية،فضبل عن ادلنافسة بٌن البنوك ذاهتا تدفع إذل التخلي
عن مبادئ حوكمة ادلؤسسات هبدف احملافظة على حصة السوقية وربقيق األرباح و ىذا ناتج عن عدم
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االكرتاث والبلمباالة هبذه ادلبادئ  .وعلى البنوك أن تواكب التطورات يف األسواق ادلالية واإلقليمية منها
والعادلية وأن تضمن مواصلة تبين وتنفيذ أفضل ادلعايًن و ادلبادئ الدولية اخلاصة حبوكمة ادلؤسسات،وأن
ينعكس ذلك اغلابا يف تعزيز ثقافة ال شركة اليت تعد مطلبا أساسيا دلواجهة التحديات.
المطلب الثالث :أزمة البنوك الﺨاصة لتبني الحوكمة في الجزائر:
 منذ سنة  1990شرعت السلطات العمومية يف إجراء تعديبلت ىيكلية على القطاع ادلصريف هبدف التهيئة
للعمل وفق آليات اقتصاد السوق وربقيق جودة اخلدمات ادلصرفية وخلق ادلنافسة بٌن البنوك،ومن بٌن
البنوك اليت ظهرت يف ىذه الفرتة صلد:بنك اخلليفة والبنك التجاري والصناعي اجلزائري،الشركة اجلزائرية
بنك،لكن ما ؽليز ىذه ادلرحلة ضعف رقابة بنك اجلزائر ذلذه البنوك قبل وبعد بداية نشاطها،شلا أدى هبذه
البنوك للوقع يف أزمات مالية ىزت القطاع ادلصريف اجلزائري.
الفرع األول :أسباب األزمة:
ترجع أزمة البنوك اخلاصة وادلتمثل يف بنك اخلليفة والبنك التجاري والصناعي اجلزائري والشركة اجلزائرية بنك إذل
رلموعة من األسباب وفيما يلي عرض ذلذه األزمة مع أىم االسباب اليت ادت إذل حدوثها:

7

- 1أزمة بنك الﺨليفة:
سحب منو االعتماد بقرار من اللجنة ادلصرفية رقم

2003/03

إن مشكلة ىذا البنك ىي نتاج للعديد من

األسباب،أعلها فتح اإلستثمار يف القطاع ادلارل لؤلشخاص ال ؽلتلكون اخلربة الكافية يف اجملال البنك،وكان
يقدم خدمات ومنتجات بنكية دل يكن ادلودعٌن اجلزائريٌن ليحصلوا عليها،مثل معدالت الفائدة العالية على
 7أمال عياري ،أبوبكر خوالد)،تطبيق مبادئ الحوكمة في المؤسسات المصرفية– دراسة حالة الجزائر(،-مداخلة يف إطار ادللتقى الوطين حول

"حوكمة الشركات كآلية للحﺪ من الفساد المالي واإلداري" ،جامعة بسكرة،اجلزائر ،أيام  07/06ماي  ، 2012ص ص 14-13
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الودائع ألجل،بطاقات البنكية،حسابات بالعملة الصعبة،تسهيبلت القروض،بطاقات الشراء تعادل ضعف
مرتب الزبون....اخل،وىذا كلو بغرض جذب أكرب عدد شلكن من الزبائن،كما قدم ىذا البنك عروضا خاصة
ومغرية على الودائع اخلاصة بادلؤسسات العمومية و اذليئات العامة والضمان االجتماعي وحسب ما أشارت
إليو اللجنة البنكية يف إحدى مذكراهتا ادلتعلقة بنشاط الرقابة والتفتيش،فإن أىم سبب ألزمة بنك اخلليفة ىو
سوء حوكمة ادلؤسسات من قبل بنك اجلزائر واليت ذبلت من خبلل:
أ .عدم احرتام اإلجراءات احملاسبية للبنك .
ب .التأخر يف تقدمي التقارير لبنك اجلزائر .
ج .ادلراجعة غًن ادلنتظمة دللفات التوطٌن.
د .غياب ادلتابعة والرقابة.
ه .عدم احرتام قواعد احلذر.
و قد واجو بنك اخلليفة وضعية صعبة فيما يتعلق حبركة الودائع والوضعية احملاسبية وبالتارل عدم القدرة على سداد
مستحقات الزبائن،ذلذا قامت السلطات بعد ازباذ قرار تصفية البنك بالعديد من اإلجراءات لغرض ضمان حقوق
ادلودعٌن.
- 2أزمة البنك التجاري والصناعي الجزائر:
سحب منو االعتماد بقرار من اللجنة ادلصرفية رقم  2003/08بعد إخبللو بقواعد العمل ادلصريف يف قانون النقد
والقرض وتعليمات بنك اجلزائر،إذ وجد ادلفتشون العديد من التجاوزات للقواعد القانونية والتنظيمية اخلاصة
بالنشاط البنكي من بينها :
أ .عدم احرتام التسيًن اجليد للمهنة،خاصة فيما يتعلق دبعاجلة الشيكات غًن ادلدفوعة .
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ب .عدم كفاية احلساب اجلاري للبنك لدى بنك اجلزائر .
ج .عدم وجود احتياطي إجباري.
د .ذباوزات يف قوانٌن الصرف .
كل ىذه األمور وغًنىا أدت إذل فقدان البنك التجاري والصناعي اجلزائري للسيولة وعدم قدرتو على
تعويضها،شلا جعلو غًن قادر على الوفاء بالتزاماتو ضلو ادل ودعٌن لذا قررت اللجنة ادلصرفية يف

2003/08/31

سحب الرتخيص من ىذا البنك .
- 3أزمة الشركة الجزائرية للبنوك :CA-BANK
ربصل ىذا البنك على ترخيص من طرف رللس النقد والقرض يف

1999/06/12

 1999/11/02وىو بنك خاص برأمسال أجنيب وقد أصدرت اللجنة البنكية مقررا يوم

واعتمد من طرف بنك اجلزائر
 2005/12/27يقتضي

بسحب االعتماد ادلمنوح لو،ووضع البنك ادلذكور قيد التصفية ومت تعيٌن مصفٌن للقيام بعملية التصفية ،ويشًن
ذلك ادلقرر إذل أن اللجنة عاينت عدم مبلءة ىذا البنك اليت تفاقمت باعرتاف مساعلي البنك بعدم قدرهتم على
تكوين رأس ادلال ادلطلوب ،وكذلك استمرارية حالة عدم سيولة البنك وبالتارل أثبتت حالة توقف ىذا البنك عن
الدفع.
و قد شهد القطاع ادلصريف العديد من األزمات بعد تصفية ىذه البنوك إثر إعبلن عدم قدرهتا على التسديد،حيث
قامت اللجنة ادلصرفية ورللس النقد والقرض بسحب االعتماد من عدة بنوك،خاصة بعد عمليات الرقابة اليت
طالت ىذه البنوك على غرار :يونيون بنك والبنك الدورل اجلزائري وبنك الريان اجلزائري ..اخل وكانت النهاية بزوال
صبيع البنوك ذات رأس مال جزائري .
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أما خبصوص البنوك العمومية،فإن ىذه األخًنة تعاين من سوء حوكمة ادلؤسسات ،ويظهر ذلك من خبلل
االختبلسات اليت وقعت ببعض البنوك ودببالغ ضخمة،حيث أن ىذه البنوك تعاين باستمرار من إشكالية القروض
ادلتعثرة،خاصة ادلمنوحة للمؤسسات االقتصادية العمومية،كما تعاين البنوك العمومية من ضعف الرقابة الداخلية
باإلضافة إذل عدم تطبيقها جلميع قواعد احليطة واحلذر ادلعتمدة دوليا .
الفرع الثاني :نتائج أزمة البنوك الجزائرية الﺨاصة:
نتج عن تصفية البنك اخلليفة والبنك التجاري والصناعي اجلزائري والشركة اجلزائرية للبنوك عدة نتائج اجتماعية
اقتصادية سواء تعلقت بـ:

8

- 1فﻘﺪان الثﻘة في البنوك الﺨاصة :
أدى تصفية البنوك اخلاصة ادلذكورة إذل حدوث قلق لدى ادلودعٌن من جهة،وفقدان تقة الزبائن يف البنوك اخلاصة
من جهة أخرى،مؤثرة بذلك على النظام ادلصريف ككل حبكم عبلقات تلك البنوك مع باقي ادلؤسسات ادلكونة
لو،كما أن أزمة الثقة انتشرت بسرعة يف أوساط الساحة الدولية لتشمل البنوك األجنبية والفرنسية خاصة واليت
أصبحت تتحفظ يف تعاملها مع البنوك اخلاصة خصوصا يف عمليات التجارة اخلارجية .
- 2االنعكاسات على المجمعات النﻘﺪية :
سبثلت ىذه االنعكاسات على مستوى السياسات النقدية و االئتمانية ادلتعلقة هبا وكذا على ادلستوى عمليات
القرض،إذ أزمة البنوك اخلاصة أدت إذل اضطراب العبلقات ادلصرفية العادية (اطلفاض يف مستوى القروض)،كما
أن مسألة الشيكات ادلدفوعة أدت إذل اطلفاض يف استعمال ىذه الوسيلة للدفع  ،وساعلت يف ارتفاع استعمال
 8زلمد اجلموعي قريشي،قياس الكفاءة االقتصادية يف ادلؤسسات ادلصرفية دراسة نظرية وميدانية للبنوك اجلزائرية خبلل الفرتة  2003-1994أطروحة
لنيل شهادة دكتوراه دولة يف العلوم االقتصادية ،زبصص نقود مالية ،جامعة اجلزائر  ،2006/2005،ص ص 72-71
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النقود االئتمانية والذي يعرض السياسة النقدية اليت هتدف إذل استقرار األسعار،كما تسببت األزمة يف ارتفاع
تكلفة الوساطة لدى ادلؤسسات ادلتعاملة مع ىذين البنكٌن،ففقدان ىذه ادلؤسسات ل ودائعها وارتفاع طلبات
القرض اليت تضاف إذل الطلب غًن ادلستوعب للقروض أدى إذل ارتفاع أسعار الفائدة .
باإلضافة إذل ما تسببت بو األزمة على مستوى القطاع ادلصريف فإن تصفية تلك البنوك نتج عنو ارتفاع معدل
البطالة،كما أدت إذل اطلفاض ادلبالغ احملصلة من طرف اخلزينة العمومية .
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خالصة الفصل:
زبتلف البنوك يف طبيعة عملها عن غًنىا من حيث األموال اليت تديرىا للغًن ربديدا ادلودعٌن،إضافة إذل تعرض أي
بنك للمخاطر قد تؤدى إذل اإلضرار بأصحاب ادلصاحل،ويؤثر أيضا على استقرار القطاع ادلصريف الذي يعترب أحد
الركائز األساسية لسبلمة النظام ككل والقطاع االقتصادي بصفة عامة.
وتتوقف قدرة النظام ادلصريف على مواجهة األزمات على مدى قدرة اإلجراءات والتدابًن ادلوضوعة من طرف
السلطات الرقابية للوقاية من األزمات ومدى قدرهتا على التدخل للحد والتقليل من اخلسائر .ويف ىذا اإلطار
عملت جلنة بازل على غرار اذليئات وادلنظمات األخرى على إصدار رلموعة من التوصيات يف وثيقة واحدة سنة
 1999خبصوص حوكمة ادلؤسسات يف البنوك اليت تعىن مراقبة األداء من قبل رللس اإلدارة واإلدا رة العليا للبنك
وضباية حقوق ضبلة األسهم وادلودعٌن،باإلضافة إذل االىتمام بعبلقة ىؤالء بالفاعلٌن اخلارجيٌن،واليت تتحدد من
خبلل اإلطار التنظيمي وسلطات اذليئة الرقابية،كما قامت بإعادة النظر يف التوصيات يف
األزمة ادلالية العادلية

2007

2006

و

2010

بعد

 ،وقد بينت اللجنة يف ىذه التوصيات اخلاصة حبوكمة ادلؤسسات يف البنوك على

ادلسؤوليات ادللقاة على عاتق رلالس إدارة البنوك لتطبيق أفضل حلوكمة ادلؤسسات داخل البنك .كما يلعب البنك
ادلركزي دورا ىاما يف تعزيز ادلمارسات السليمة حلوكمة ادلؤسسات يف القطاع ادلصريف باعتباره سلطة رقابية على
البنوك.
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الفصل الثالث :دراسة حالة بنك الفالحة والتنمية الريفية -BADR-
تمهيد:
ال ريب يف أن النظام ادلصريف اجلزائري كان و ال زال يتميز بعدم الفاعلية ادلالية ،الناذبة عن ضعف اخلدمات
ادلصرفية ،و قد اعترب كثريون أن البنوك اجلزائرية ليست إال صناديق لإلدخار العام و فقط ،و ىـي بعيدة عن
ادلستوى ادلطلوب من حيث سبويل ادلؤسسات و تشجيع اإلستثمار لتحريك عجلة اإلقتصاد ،وأكدوا أن الفساد
ادلايل والسلوك ادلهين غري األخالقي أدى هبذه ادلؤسسات البنكية إىل أن تكون رلرد حلبة يتم فيها إستعراض
سلتلف طرق اإلختالس والتالعب باحلسابات ىذا ما يؤكد كذلك ضعف الرقابة البنكية سواء الداخلية أو اخلارجية
لكن ظهرت احلوكمة لكي تكون أداة مسامهة يف كشف احلقائق وتذليل الصعوبات الرقابية .
وخالل ىذا الفصل سنطابق شلا جاء يف الفصلني السابقني النظريني ونرى مدى أثر حوكمة ادلؤسسات على
مردودية بنك الفالحة والتنمية الريفية الذي ىو زلل دراستنا التطبيقية .
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المبحث االول  :البطاقة الشخصية لـ : BADR BANQUE
 بنك الفالحة و التنمية الريفية جزء من النظام ادلصريف ،و يعد أكرب البنوك من حيث عدد فروعو و
وكاالتو ،و سنحاول من خالل ىذا اجلزء تعريف بنك الفالحة ،و إعطاء حملة عن أىم مهامو وأىدافو ،و
سنقوم أيضا بتقدًن نظام احلوكمة ومدى فاعليتو داخل ىذا البنك.
المطلب االول :تعريف بنك الفالحة والتنمية الريفية:
يعترب بنك الفالحة والتنمية الريفية من بني البنوك التجارية اجلزائرية  ،حيث يتخذ شكل شركة ذات أسهم تعود
ملكيتو للقطاع العمومي أسس ىذا البنك يف إطار سياسية إعادة اذليكلة اليت تبنتها الدولة بعد إعادة ىيكلة البنك
الوطين اجلزائري دبوجب مرسوم رقم  82-116ادلؤرخ يف  ، 1982/03/13وذلك هبدف تطوير القطاع الفالحي
وترقية اإلقتصاد الريفي ،ولقد أوكلت لو مهمة سبويل ىياكل ونشاطات القطاع الفالحي ،الصناعي ،الري ،الصيد
البحري واحلريف والتقليدي يف األرياف.
ربول بنك الفالحة والتنمية الريفية يف إطار اإلصالحات اإلقتصادية بعد عام  1988إىل شركة مسامهة ذات رأس
مال قدره  22مليار دينار جزائري مقسم إىل  2200سهم بقيمة 1.000.000للسهم ،ولكن بعد صدور قانون
النقد والقرض

يف 1990/04/14

الذي منح إستقاللية أكرب للبنوك وألغى من خاللو نظام التخصص ،أصبح بنك

الفالحة والتنمية الريفية كغريه من البنوك يباشر مهامو كبنك ذباري  ،وادلتمثلة يف منح القروض وتشجيع عملية
اإلدخار بنوعيها ،أما حاليا فيقدر رأس مالو حبوايل  33مليار دينار جزائري موزع  3300سهم بقيمة إمسية قدرىا
 1.000.000للسهم مكتتبة كلها من طرف الدولة.
وذبدر اإلشارة إىل أن لبنك الفالحة والتنمية الريفية  300وكالة حول الرتاب الوطين مؤطرة ب ـ  7000ما بني إطار
وموظف .
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المطلب الثاني :أهداف و مهام بنك الفالحة والتنمية الريفية :
 من أجل التأقلم مع ادلناخ اإلقتصادي الذي يتميز حاليا بالتغريات اجلذرية ،جلأ بنك الفالحة والتنمية
الريفية كغريه من البنوك العمومية األخرى إىل القيام بأعمال ونشاطات متنوعة للوصول إىل اسرتاتيجية
تتمثل يف جعلو مؤسسة مصرفية كبرية ربظى باحرتام وثقة ادلتعاملني اإلقتصاديني و األفراد العمالء على
حد سواء هبدف تدعيم مكانتو ضمن الوسط ادلصريف.
الفرع األول :أهداف بنك الفالحة والتنمية الريفية :
أىم أىداف بنك الفالحة و التنمية الريفية  ,فيما يلي:
 oتنويع وتوسيع رلاالت تدخل البنك كمؤسسة مصرفية شاملة.
 oربسني العالقات مع العمالء.
 oربسني نوعية اخلدمات.
 oاحلصول على أكرب حصة من السوق.
 oتطوير العمل ادلصريف قصد ربقيق مردودية أكرب.
 oإعادة تنظيم جهاز اإلنتاج الفالحي بتطوير و تعميم استعمال اإلعالم اآليل و ذبديد الثروة و عصرنتها.
 oإشراك الزراعة و تنمية حصتها يف رلال اإلنتاج الوطين.
 oتوسيع األراضي الفالحية و ربسني اخلدمات ادلتعلقة هبا.
 oاالقرتاب من الزبائن عن طريق فتح وكاالت جديدة يف ادلدن الغينة بادلوارد و كذا تكوين ادلوظفني و تقوًن
سلوكهم .غري أنو ال ميكن ذلذه األىداف أن تتحقق ما مل يعمل البنك على :
 رفع ادلوارد بأقل التكاليف .
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 التسيري الدقيق للخزينة.
 تكوين و ربفيز ىيئة ادلوظفني.
الفرع الثالث :مهام بنك الفالحة والتنمية الريفية :
سباشيا مع القوانني والقواعد سارية ادلفعول يف رلال النشاط ادلصريف ،فإن بنك الفالحة والتنمية الريفية مكلف
بالقيام بادلهام التالية:
 oتنفيذ مجيع العمليات ادلصرفية و اإلعتمادات ادلالية على اختالف أشكاذلا طبقا للقوانني و
التنظيمات اجلاري العمل هبا.
 oإنشاء خدمات مصرفية جديدة مع تطوير اخلدمات القائمة.
 oتطوير شبكتو ومعامالتو النقدية باستحداث بطاقة القرض.
 oتنمية موارد و استخدامات البنك عن طريق ترقية عملييت اإلدخار و اإلستثمار.
 oتقسيم السوق ادلصرفية والتقرب أكثر من ذوي ادلهن احلرة وادلؤسسات الصغرية وادلتوسطة.
 oاإلستفادة من التطورات العادلية فيما خيص التقنيات ادلرتبطة بالنشاط ادلصريف.
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المبحث الثاني :واقع حوكمة المؤسسات في بنك : BADR
 نظرا للدور الذي تضطلع بو ادلصارف واألمهية األساسية وادلتزايدة لعمل القطاع ادلصريف الذي بات ميثل
ركنا من أركان التطور والرقي االقتصادي ألي بلد،وأحد أكثر أشكال النشاطات االقتصادية حضورا
ومثارا لالىتمام ليس فقط من قبل الدارسني وادلهتمني بل من قبل متخذي القرارات السياسية
واالقتصادية يف كل وقت فهو األداة اليت تزود سلتلف القطاعات االقتصادية برأس ادلال النقدى و
السبيل لتحقيق التنمية االقتصادية،كل ذلك دفع احلكومات للمحافظة على دوره ادلهم من خالل
التشريعات والقوانني واللوائح التنظيمية والتعليمات اليت تضمن الرقابة واإلشراف جلعلو يتالءم مع
األىداف االقتصادية العامة للبلدان،إذ أدت االهنيارات ادلالية إىل اتباع نظرة عملية عن كيفية تطبيق
حوكمة ادلؤسسات .ولذلك سنلقي الضوء يف ىذا اجلزء من الدراسة على مدى ارساء مبادئ حوكمة
ادلؤسسات يف بنك الفالحة والتنمية الريفية خاصة و يف القطاع ادلصريف عامة .
المطلب األول :ركائز حوكمة المؤسسات في البنوك :
من أجل أن يؤدي مفهوم حوكمة ادلؤسسات دوره ادلشار إليو ال بد من توافر رلموعة من الركائز اليت تسهم يف
تعزيز ىذا النظام يف البنوك عموما ومن بينها بنك الفالحة والتنمية الريفية اليت تسعى جاىدة يف غرس ىذه الركائز
يف نطاق عملها .
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الشكل رقم ( : )3ركائز حوكمة المؤسسات فً المؤسسة البنكٌة
ركائز حوكمة المؤسسات فً البنوك

السلوك األخالقً

ضمان اإللتزام
السلوكً من خالل :
_اإللتزام بقواعد
السلوك المهنً.
_التوازن فً تحقٌق
مصالح األطراف
المرتبطة بالبنك.
_الشفافٌة عند تقدٌم
المعلومات.
_اإللتزام بالمسؤولٌة
اإلجتماعٌة

الرقابة والمساءلة

إدارة المخاطر

تفعٌل أدوار أصحاب
المصلحة فً نجاح
المنشأة:

وضع نظام إلدارة
المخاطر .

 أطراف رقابٌة عامةمثل هٌئة سوق
المال،مصلحة

 اإلخضاع وتوصٌلالمخاطر المتوقعة إلى
أصحاب المصلحة

الشركات،البورصة،
البنك المركزي
أطراف رقابٌةمباشرة وهم
المساهمون ،مجلس
اإلدارة ,لجنة التدقٌق
المدققٌن الداخلٌن
والخارجٌٌن.
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- 1السلوك األخالقي :
يشري ىذا ادلرتكز إىل البنية األخالقية ورلموعة القيم اخلاصة اليت يتم تعميمها يف البنك ،وذبدر اإلشارة ىنا إىل
إيضاح ما تعنيو القيم اخلاصة،إذ ربدد تلك القيم النطاق ادلناسب إلجراء احلوار الصريح حول حل ادلشكالت
فضال عن كوهنا سبنع الفساد وتعاطي الرشوة يف التعامالت سواء على ادلستوى الداخلي أو اخلارجي للعمليات
ادلصرفية،فضال عن أهنا ربد من تلك النشاطات والعالقات اليت ربجم دور حوكمة ادلؤسسات إلقراض الداخلي
ادلتصل بادلسؤولني والعاملني يف البنك أو أي تعامالت تفضيلية ألطراف مقربني من ادلسؤولني حيث ربث حوكمة
ادلؤسسات على تطبيق ميثاق أخالق وسلوكيات العمل وتعميمو على مجيع العادلني يف البنك فضال عن نشره
على الشبكة الداخلية،إذ دلواثيق الشرف وادلواثيق األخالقية للعمل على الرغم من أهنا يف قوة القوانني واللوائح
من ناحية االلتزام التحايل على األعراف والتقاليد ادلهنية و االجتماعية بل تعد غاية ىف األمهية لبناء إطار حوكمة
ادلؤسسات .
- 2الرقابة والمساءلة :
يتحتم وجود نظام فاعل للتقارير ادلالية لكي تكتمل أحكام الرقابة الفاعلة على أداء البنوك،على أن يتسم ىذا
النظام بالشفافية واإلفصاح وبقدر يكفل توفري ادلعلومات ادلناسبة ،وتوافر ىذا ادلرتكز يضمن الدور الفعال
للسلطات الرقابية و إدراكها ألمهية دورىا الرقايب ألهنا ركيزة من ركائز بناء حوكمة ادلؤسسات يف البنوك،فتطبيق
ادلعايري احملاسبية الدولية الصادرة عن جلنة الدولية دلعايري احملاسبة وادلعايري اليت وضعتها جلنة بازل للرقابة على البنوك
وتنظيم ومراقبة الصناعة ادلصرفية والنهوض دبسوى الكفاءات البشرية كل ذلك يعد دعامة لسالمة اجلهاز ادلصريف
عامة وسالمة األنظمة ادلالية واحملاسبية اخلاصة هبا من أنظمة إعداد التقارير ومحاية ادلوجودات بشكل خاص،ىذا
من خالل نظام رقابة داخلي فعال يعمل ىذا  ،دبوجب القانون واللوائح الداخلية على أن يتم االشراف عليو
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وتقييمو بشكل دوري وربديثو كلما تطلب األمر ذلك فضال عن دور الرقابة اخلارجية ادلتمثلة يف ادلدققني
اخلارجيني الذي يعتمد عملهم على مبادئ وأصول مهنة احملاسبة وتدقيق ادلعتمدة .وذبدر اإلشارة إىل أن الرقابة
ليس داخلية وخارجية فحسب بل ىناك أطراف تسهم بشكل مباشر يف عملية الرقابة كهيئة سوق ادلال والبنك
ادلركزي والبورصة والغرف التجارية والصناعية وكل مالو مصلحة .يتضح شلا تقدم أمهية الدور الرقايب بشقيو الداخلي
واخلارجي واألطراف ذات العالقة كنظام يعمل على الضبط الداخلي للمصرف وكركيزة مهمة للنظام حوكمة
ادلؤسسات اليت استطاعت يف ضوء ذلك أن تغري العمل التقليدي للمدقق وأصبح دوره يتجاوز ربديد ادلخاطر
فحسب بل تعدى ذلك ليصل إىل القيام بدور استشاري كبري يساعد يف تطوير وتعديل مؤشرات األداء الرئيسية،
وأكثر من ذلك أصبح مطالبا بادلهارات الفنية اليت تساعده يف استيعاب اخلطط و أسس بناء الربامج اليت تؤىلو
للعمل على تقدًن التوصيات الالزمة خلفض التكاليف،باإلضافة دلساءلة اجلهات اليت ذكرت أعاله ميكن السعي
إىل سبكني أصحاب ادلصاحل من األفراد وادلنظمات غري احلكومية من مراقبة ومساءلة ادلوظفني وادلسؤولني من
خالل القنوات واألدوات ادلالئمة دون أن يؤدي ذلك إىل تعطيل العمل أو اإلساءة إليو دون سند قانوين أو دليل.
- 3إدارة المخاطر:
دعت احلاجة للتخلص من ادلخاطر او التقليل منها على االقل إىل ضرورة تشكيل إدارة للمخاطر اليت يتعرض ذلا
البنك وتعد من أىم ركائز حوكمة ادلؤسسات ،ألن تقليل ادلخاطر ىو أحد األىداف ادلهمة لنظام حوكمة
ادلؤسسات فيحاول الباحثون ربديد الغرض من إدارة ادلخاطر باأليت:
 التعرف على األحداث ادلرتقبة وادلخاطر احملتملة وقياس تلك ادلخاطر وتقدير اخلسائر اليت ميكن أن تتأتى
عنها وإدارهتا من أجل احملافظة على ىذه ادلخاطر عند مستوى معني ميكن للبنك ربملها ومن مث
مساعدة اإلدارة العامة يف اختيار النشاطات واألعمال ادلصرفية اليت يراد القيام هبا.
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 احملافظة على ادلوجودات حلماية مصاحل ادلودعني،الدائنني وادلستثمرين.
 إحكام الرقابة والسيطرة على األنشطة اليت ترتبط موجداهتا بادلخاطر كالقروض والسندات والتسهيالت
االئتمانية وغريىا من أدوات االستثمار.
 إعداد الدراسات قبل ربقق اخلسائر أو بعد حدوثها وذلك بغرض منع اخلسائر احملتملة أو تقليلها.
المطلب الثاني :أهمية تطبيق حوكمة المؤسسات في القطاع المصرفي :
 تنعكس أمهية تطبيق مبادئ حوكمة ادلؤسسات يف القطاع ادلصريف يف مجلة من النقاط نورد أمهها فيما
يلى :
 أصبحت درجة التزام البنوك والشركات بتطبيق مبادئ حوكمة ادلؤسسات أحد ادلعايري اليت يضعها
ادلستثمرون يف اعتبارىم عند ازباذ قرار االستثمار،خاصة يف ظل النظام االقتصادي العادلي احلايل الذي
يتسم باشتداد ادلنافسة يف األسواق احمللية والدولية  ،ومن مث فإن البنوك اليت تطبق مبادئ حوكمة
ادلؤسسات تتمتع دبيزة تنافسية جللب الودائع واقتحام األسواق وجلب العمالء.
 إن تطبيق مبادئ حوكمة ادلؤسسات يؤدي إىل ربسني إدارة البنوك وذبنب التعثر واإلفالس ويضمن
تطوير األداء ويساىم يف ازباذ القرارات على أسس سليمة.
 يعمل تبين إطار مبادئ حوكمة ادلؤسسات يف البنوك إىل ربط ادلكافآت ونظام احلوافز باألداء شلا يساعد
على ربسني كفاءة أداء البنك بشكل عام.
 تبين معايري اإلفصاح والشفافية يف التعامل مع ادلستثمرين وادلقرضني يف إطار التطبيق السليم دلبادئ
حوكمة ادلؤسسات يساعد على منع حدوث األزمات ادلصرفية.
 تؤكد العديد من الدراسات الدولية أن ىناك ارتباطا وثيقا على مستوى األسواق الناشئة بني أداء البنوك
ومدى االلتزام بتطبيق ادلعايري وادلبادئ ادلتعلقة دبفهوم حوكمة ادلؤسسات.
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المطلب الثالث :معوقات حوكمة المؤسسات في البنوك الجزائرية :
 بالرغم من رلموعة القوانني الصادرة للتدعيم تطبيق حوكمة ادلؤسسات يف البنوك إال أن البنوك اجلزائرية
تواجو صعوبات ربول دون تطبيق مبادئ حوكمة ادلؤسسات فيها جعلتها مل ترق إىل مستوي تطبيق
مبادئ حوكمة ادلؤسسات فيها من بني ادلؤشرات اليت تدل على ضعف ذبسيد احلوكمة يف ادلنظومة
ادلصرفية اجلزائرية نذكر :
أ .ضعف الشفافية واإلفصاح احملاسيب من طرف البنوك اجلزائرية .
ب .عدم االلتزام بنشر البيانات احملاسبية وادليزانيات ذلذه البنوك .
ج .عدم التقييد بنشر ادلعلومات يف وقتها،و التأخر ادلالحظ يف إعداد تقارير النشاطات السنوية.
د .عدم التزام بنك اجلزائر بنشر وضعيتو الشهرية،كما ينص قانون النقد والقرض. 10-90
ه .عدم تطبيق القواعد احملاسبية ادلتعارف عليها دوليا يف احملاسبة ادلطبقة ىف البنوك اجلزائرية.
و .عدم تفعيل العمل دبركزية ادليزانيات . La centrale des bilans
باإلضافة إىل ما سبق ىناك معوقات أخرى تتعلق جبوانب أخرى منها :
- 1عدم فعالية شبكة نقل المعلومات:
حيث ال ميكن مالحظتها من طرف الزبائن بالرغم من التدابري اليت ازبذت لتحسني أدائها حيث أن ىذه
الشبكات أصبحت كمصدر غري موتوق للمعلومات،وقد ساىم ىذا بشكل كبري يف عرقلة اجملهودات اليت تبذل
لعصرنة اخلدمات البنكية وعلى سريورة اإلصالحات ككل.
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- 2البطء في اتمام إجراءات العدالة:
والذي بدوره يؤثر على التطور والديناميكية يف اخلدمات البنكية وربد من تقليل ادلخاطر شلا يؤدي إىل توقف
مبادرات ادلؤسسات واالستثمارات،كل ىذا قد يكون ناجم عن
أ .البطء الذي مييز عملية تسوية النزاعات مثال الشيك بدون مؤونة .
ب .البطء يف سبكني البنوك من الضمانات (اليت تقدمها ادلؤسسة مقابل حصوذلا على قروض )يف حالة عدم التزام
ادلقرتض بأخالقيات عقد االتفاق ادلربم مع ادلقرض.
ج .زلدودية اإلطار التنظيمي عبد البنوك الوطنية:فالعوامل السابقة الذكر واليت اعتربناىا كمعوقات سريورة
إصالح البنوك زادت حدهتا مع اتساع حجم الفجوة ادلوجودة بني الصلب ادلتزايد على اخلدمات البنكية
(قروض دبختلف أنواعها ) و مهاراهتا اليت تبقى زلدودة .
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خالصة الفصل:
حاول والزال بنك الفالحة والتنمية الريفية التطوير من خدماتو ادلصرفية للحصول على رضا متعامليو يف مقابل
ربقيق أكرب قدر شلكن من ادلردودية ويف ظل الفساد ادلايل الذي أصبح يسيطر على سلتلف جوانب اجلهاز ادلصريف
اجلزائري بات بنك الفالحة والتنمية الريفية بأخذ التدابري الالزمة من أجل تفادي مثل تلك األزمات وعدم رغبتو
قد كان ذلذه األزشلة تأتري على القطاع ادلصريف ،ومع إحلاح ادلؤسسات
يف خوض التجربة اليت خاضها بنك اخلليفة ف
االقتصادي قام بنك اجلزائر يف سبيل إرساء مبادئ حوكمة ادلؤسسات يف
ة
الدولية على تبين احلوكمة يف ادلؤسسات
القطاع ادلصريف بعدة إجراءات من خالل إصدار نصوص قانونية مشلت تعزيز مكافحة الفساد ادلايل وتبيض
األموال،ادلساءلة وادلراقبة يف البنوك ،وما يتعلق دبحافظ احلسابات ومراقب احلسابات ،وزلاولة تطبيق ما جاءت بو
جلنة بازل خبصوص احلد األدىن لرأس ادلال والرقابة على البنوك .أمام ىذه االجراءات فبنك الفالحة والتنمية الريفية
قد خطى خطوة أولية فيما خيص تطبيق مبادئ حوكمة ادلؤسسات من بني ادلؤسسات ادلصرفية يف اجلزائر.
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ظهر مفهوم حوكمة ادلؤسسات يف الساحة الدولية نتيجة األزمات واالهنيارات اليت تعرضت ذلا معظم
الشركات الكربى،حيث تضافرت جهود ادلؤسسات وادلنظمات الدولية يف رلال تفعيل دور وأمهية حوكمة
ادلؤسسات وبعد التعرف على مفهومها وأىم جوانبها،نصل إىل أن حوكمة ادلؤسسات ال تعين رلرد احرتام جملموعة
من ادلبادئ وتفسًنىا وإمنا ىي ثقافة وأسلوب يف ضبط العالقة بٌن مالكي الشركة ومديرىا وادلتعاملٌن معها
.والبنوك كغًنىا من ادلؤسسات االقتصادية حتاول تفادى الوقوع يف األزامات وحتقيق إدارة جيدة وذلك من خالل
تطبيق مبادئ حوكمة ادلؤسسات يف البنوك اليت جاءت هبا جلنة بازل للرقابة ادلصرفية ،والتطبيق السليم ذلذه ادلبادئ
يتطلب وجود عناصر أساسية إضافة إىل األطراف الداخلية) محلة األسهم ،رللس اإلدارة ،اإلدارة التنفيذية (...
واألطراف اخلارجية من إطار قانوين وتنظيمي ورقايب،ادلراجع اخلارجية ،ودور العامة من مودعٌن ،وسائل اإلعالم
وغًنىا .إن اجلزائر ونتيجة للظروف اليت مرت هبا منذ االستقالل إىل يومنا ىذا حاولت القيام بالعديد من
اإلصالحات  .إذ مسح ت بإقامة بنوك خاصة واليت أثرت فيما بعد على القطاع ادلصريف ،وذلك من خالل أزمة
بنك اخلليفة ا والبنك الصناعي والتجاري اجلزائري باإلضافة إىل الشركة اجلزائرية للبنوك أىم العوامل اليت جعلت من
وضع وتبين مبادئ حوكمة ادلؤسسات فيها حاجة ملحة.حيث برز دور بنك اجلزائر يف ىذا ادلوضوع إذ أصبحت
القوانٌن واألوامر الصادرة عنو تشمل يف زلتواىا آليات لتطبيق وتعزيز حوكمة ادلؤسسات يف البنوك اجلزائرية،وذلك
من خالل إبراز دور اذليئات الرقابية وكذا سعيو لتطبيق مبادئ جلنة بازل للرقابة ادلصرفية وغًنىا وحاول أيضا خالل
عدة تدابًن لتطبيق معايًن جلنة بازل للرقابة ادلصرفية يف البنوك اجلزائرية  ،إىل جانب زلاربة الفساد بكل انواعو .
وبالرغم من توفر اإلطار التشريعي والتوجيهي ادلالئم ووجود بعض الدالالت وادلؤشرات األولية اليت توحى ببداية
الوعي بأمهية تطبيق مبادئ حوكمة ادلؤسسات يف البنوك اجلزائرية إال أن تطبيق ىذه ادلبادئ مل يرق إىل ادلستوى
ادلطلوب وباألخص يف ظل غياب دليل حلوكمة ادلؤسسات لدى ىذه البنوك.
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اختبار الفرضيات:
الفرضية األوىل:فرضية صحيحة حيث تبٌن أن األزمات ادلالية ىي السبب الرئيسي لتبين حوكمة ادلؤسسات،بالرغم من وجود عوامل أخرى من تغًنات يف البيئة النظامية للمؤسسات وكذلك ظاىرة العودلة االقتصادية
وانتشار ظاىرة الفساد إىل جانب اخلوصصة،كل ىذه العوامل سامهت يف ظهور مفهوم حوكمة ادلؤسسات وأن
تطبيق مبادئها حيقق مزايا عديدة سواء بالنسبة للشركة حبد ذاهتا أو ادلسامهٌن أو جهات أخرى.
الفرضية الثانية:صحيحة تعمل حوكمة ادلؤسسات يف البنوك على جتنب الوقوع يف األزمات وذلك من خاللتطبيق ادلبادئ اليت جاءت هبا جلنة بازل حول حوكمة ادلؤسسات وادلمثلة يف توصيات

2010-2006-1999

الفرضية الثالثة:فرضية خاطئة إذ قامت اجلزائر بعدة اصالحات يف اجملال ادلصريف متاشيا مع التطورات اليت حتدثيف العامل حيث كان قانون 10-90أىم إصالح عرفتو ادلنظومة ادلصرفية وكان ظهور مفهوم حوكمة ادلؤسسات
يف اجلزائر بعد أزمة البنوك اخلاصة.
الفرضية الرابعة:فرضية صحيحة حيث تسعى حوكمة ادلؤسسات إىل كشف األخطاء اإلدارية وإعطاء الرقابةالداخلية صفة الصرامة شلا متنح الثقة للمسيًنين يف أداء مهمهم على أكمل وجو وىذا مامينع ادلؤسسة البنكية من
الوقوع يف دائرة اإلختالسات والفساد.
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النتائج:
تقوم فكرة حوكمة ادلؤسسات على رلموعة من ادلبادئ اليت عملت رلموعة من ادلنظمات واذليئات الدولية علىوضعها ضمن تقارير وتعديلها وفق التغًنات والظروف االقتصادية للبلدان.
تعىن حوكمة ادلؤسسات يف القطاع ادلصريف مراقبة األداء من قبل رللس اإلدارة العليا للبنك ومحاية حقوق محلةاألسهم وادلودعٌن باإلضافة إىل االىتمام بعالقة ىؤالء بالفاعلٌن اخلارجيٌن.
يعد تطبيق حوكمة ادلؤسسات يف البنوك أمرا ضروريا إلجياد نظام رقايب زلكم وموحد ميكن أن يساىم يف حتسٌنأداء ادلصرف من خالل عملية حتسٌن إدارة ادلخاطر بتحديده للجهات وتوزيعو للمسؤوليات والصالحيات بٌن
سلتلف األطراف ادلشاركة للحد من ىذه ادلخاطر.
رغم الضعف ادلسجل يف تطبيق مبادئ حوكمة ادلؤسسات يف ادلنظومة ادلصرفية اجلزائرية إال أننا نالحظ يفالسنوات األخًنة الرغبة يف التطبيق الفعلي ذلذه ادلبادئ وذلك من خالل جهود بنك اجلزائر.
االقتراحات والتوصيات:
العمل على نشر مفهوم وثقافة حوكمة ادلؤسسات لدى كافة األطراف ذات العالقة واجلمهور.تأىيل ادلوارد البشرية وتكوينها يف رلال حوكمة ادلؤسسات.العمل على خلق جلان للحوكمة على مستوى كل بنك وتكون ىذه اللجان حتت إشراف البنك ادلركزي.تطوير أنظمة الرقابة الداخلية داخل ادلؤسسات اجلزائرية بشكل يسمح بفرض الرقابة ادلتبادلة حبيث يصبح الكليراقب ويف نفس الوقت الكل مراقب،على أن يقيم ىذا النظام من طرف ادلراجع الداخلية واخلارجية ومن مث يتم
حتسينو فرتة إىل أخرى.
ضرورة اإلسراع بااللتزام القانوين للمؤسسات اجلزائرية بتطبيق مبادئ حوكمة ادلؤسسات والعمل على توفًن اإلطارادلؤسسي والقانوين وبيئة مناسبة لذلك.
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قائمة المراجع:
المراجع باللغة العربية:
أوال :الكتب
بالل خلف ادلسكارنة  ،أخالقيات العمل،دار ادلسرية،الطبعة األوىل،عمان،األردن،

.1

 .2حسني بن هاين،اقتصاديات النقود والبنوك،دار الكندي للنشر،األردن،

2009

2002

 .3سلمان أبو دياب،اقتصاديات النقود والبنوك ،ادلؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع،بريوت،

1996

 .4شاكر القزويين،حماضرات يف اقتصاديات البنوك ،ديوان ادلطبوعات اجلامعية ،اجلزائر 2008 ،أسامة كامل
،النقود والبنوك ،مؤسسة لورد العادلية للنشر والتوزيع ،البحرين ،

2006

 .5صاحل حممد احلناوي " أدوات حتليل و التخطيط يف اإلدارة " ،دار النهضة العربية،مصر
 .6طارق عبد العال محاد ،حوكمة الشركات واألزمة ادلالية العادلية ،الدار اجلامعية،

اإلسكندرية2009 ،

 .7طالب عالء فرحان ،إميان شيحان ادلشهداين ،احلوكمـة ادلؤسسـية واألداء ادلـايل اإلسـرتاتيجي للمصارف،
الطبعة األوىل ،دار الصفاء للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن.2011 ،
 .8عبد الغفار حنفي،عبد السالم أبو قحف،اإلدارة احلديثة يف البنوك التجارية ،الدار اجلامعية،بريوت
 .9عبد اهلل خبابة ،االقتصاد ادلصريف،مؤسسة شباب اجلامعة،اإلسكندرية ،مصر،
.10

2008

عطا اهلل خليل،حممد عبد الفتاح العشماوي ،احلوكمة ادلؤسسية ،مكتبة احلرية للتوزيع والنشر،

مصر2008،

.11

فادي حممد الرفاعي،ادلصارف اإلسالمية ،منشورات احلليب احلقوقية،الطبعة األوىل ،لبنان
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.12

فالح حسن احلسيين ،مؤيد عبد الرمحان،إدارة البنوك التجارية– مدخل كمي واسرتاتيجي

معاصر،-دار وائل للنشر والتوزيع،عمان،األردن 2000 ،عبد الغفار حنفي ،اإلدارة احلديثة للبنوك
التجارية ،ادلكتب العريب احلديث،اإلسكندرية

،مصر1993،
اجلزائر1993،

.13

جميد ادلوساوي،االقتصاد النقدي ،دار الفكر،

.14

محسن أمحد اخلضري ،حوكمة الشركات ،جمموعة النيل العربية ،الطبعة األوىل،مصر،

.15

حممود سحنون ،االقتصاد النقدي وادلصريف،دار هباء الدين للنشر والتوزيع،قسنطينة ،اجلزائر

2005

2003،

ثانيا :األطروحات والرسائل والمذكرات الجامعية:
.16

عمر علي عبد الصمد ،حنو إطار متكامل حلوكمة ادلؤسسات يف اجلزائر على ضوء التجارب

الدولية ،أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه يف العلوم التجارية ،ختصص مالية وحماسبة،جامعة اجلزائر ،
2013-2012

.17

حممد اجلموعي قريشي،قياس الكفاءة االقتصادية يف ادلؤسسات ادلصرفية دراسة نظرية وميدانية

للبنوك اجلزائرية خالل الفرتة  2003-1994أطروحة لنيل شهادة دكتوراه دولة يف العلوم االقتصادية،
ختصص نقود مالية ،جامعة اجلزائر
.18

2006/2005،

مرية عثماين ،أمهية احلوكمة يف النب وك وأثرها على بيئة األعمال مع اإلشارة إىل حالة اجلزائر ،

مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة ادلاجستري ختصص علوم إقتصادية،جامعة ادلسيلة،

-2011

2012
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نبيل محادي،أثر تطبيق احلوكمة على جودة

.19

ادلراجعة ادلالية،أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه ،ختصص مالية وحماسبة ،جامعة اجلزائر

3

2012/2011،

ثالثا :المجالت:
.20

جرب إبراهيم الداغور ،حممد مواف عابد ،مدى إلتزام ادلصارف الفلسطينية مبتطلبات احلوكمة

ادلتقدمة ،جملة جامعة األزهر ،غزة ،اجمللد  ،15العدد
.21

عبدي نعيمة ،أثر هيكل ادللكية يف حتقيق مبادئ حوكمة ادلؤسسات ،جملة الواحات للبحوث

والدراسات  ،العدد
.22

2013 ،1

 ،2األغواط2014،

علي عبد الصمد عمر ،جملة الباحث ،إطار حوكمة ادلؤسسات يف اجلزائر،جامعة ادلدية ،العدد

 ،12ادلدية2013،

رابعا :الملتقيات والمؤتمرات:
.23

أمال عياري ،أبوبكر خوالد،تطبيق مبادئ احلوكمة يف ادلؤسسات ادلصرفية– دراسة حالة اجلزائر-

،مداخلة يف إطار ادللتقى الوطين حول" حوكمة الشركات كآلية للحد من الفساد ادلايل واإلداري" ،جامعة
بسكرة،اجلزائر ،أيام  07/06ماي
.24

2012

حبيبة مداس،أسامة عدائكة ،دور البنك ادلركزي يف إرساء وتعزيز احلوكمة داخل اجلهاز ادلصريف،

مداخلة يف إطار ادللتقى العلمي الدويل حول "آليات حوكمة ادلؤسسات ومتطلبات حتقيق التنمية
ادلستدامة" ،ورقلة،اجلزائر 26/25 ،نوفمرب،

2013
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.25

كمال بو عمم ،زايدي عبد السالم (،حوكمة الشركات ودورها يف التقليل من عمليات التضليل

يف األسواق ادلالية واحلد من وقوع األزمات مداخلة يف إطار ادللتقى الدويل حول احلوكمة وأخالقيات
األعمال يف ادلؤسسات ،جامعة عنابة ،اجلزائر 19-18 ،نوفمرب

. 2009

المراجع باللغة الفرنسية:
– Sylvie de Coussergues « gestion de la banque »du Diagnostic à la stratégie - 4éme édition
Dunod 2005

70

