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 ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي و على والدي وأن اعمل"

 "صالحا ترضاه و أدخلني برحمتك في عبادك الصالحين

 -صدق هللا العظيم                                -

 الذي وهبنا نعمتي العقل و الصحة إلتمام هذا العمل بفضلهشكرا للبارئ الخالق       

 سبحانه و تعالى

 صلى هللا عليه و سلم، أدى األمانة " محمد"وصالة وسالما دائمين على الحبيب       

 و بلغ الرسالة و جاهد في هللا حق جهاده

 نخص شكرنا الوالدين الغاليين حفظهم هللا و بارك فيهم

 على مجهوده وبذله النصحنشكر األستاذ المشرف 

 المناقشة أعضاء السادة بالشكر أخصو , ولم يبخل عليا بتوجيهاته

 والبناءة القيمة بالمالحظات الدراسة هذه إلثراء 

 عمال البنك الوطني الجزائرينشكر 

 . بعيد أو قريب من العمل هذا إنجاز في منساهموا كل وإلى ،

   *بارك هللا فيهم جميعا* 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

 

    

 إلى من وصانا بهما هللا و رسوله خيرا في الدنيا، حفظهما هللا                           

 وبارك في حسناتهما، ذوي    

 الفضل في بلوغي هذه المرحلة في حياتي ، 

 اللذان لن يكفيني البحر مدادا لتعداد

 فضائليهما فكل واحد أحب و أرقى درجة إلى قلبي      

 ملكإلى من تغمرني بعطفها و حنانها، من جعل هللا الجنة تحت أقدامها أغلى ما أ                    

 الوجود أمي الحنون حفظها هللا في

 إلى الذي رباني على الفضيلة و األخالق وتحمل عبء الحياة،                             

                         األعلى أبي العزيز حفظه هللا  قدوتي و مثلي                                           

 إخوتي إلى أجمل هدية منحاني إياها                               

 إلى الجد و الجدة الكريمة أطال هللا عمرهما       

 لى زمالء الدراسة وكل من يعرفني من بعيد او قريب            ا
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(94-04) رقم اجلدول  301 تنوع املؤهالت العلمية العضاء جملس االدارة 
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(05-40)رقم  اجلدول  331 العامة املخاطر بشأن احملاسبية السياسات عن إلفصاح ا 
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(00-40) رقم اجلدول  331 املركزي البنك لقرارات البنك احرتام 
(00-40) رقم اجلدول  331 البنك يف املتعاملني ثقة تعزيز 
(00-40) رقم اجلدول  331 البنك مسعة حتسني و األزمات حدوث منع 
(05-40) رقم اجلدول  310 شخصية ملصاحل املناصب استغالل سوء منع 
(06-40) رقم اجلدول  310 املسؤولية حتمل على ملساعدة ا 
(07-40) رقم اجلدول  313 البنك أداء مستوى رفع و حتسني 
(08-40) رقم اجلدول  313 األخطاء عن الكشف 
(09-40) رقم اجلدول  311 حتقيق املساواة 
(04-40) رقم اجلدول  311 كسب ميزة تنافسية 
(00-40) رقم اجلدول  311 حتسني إدارة البنك 
(00-40) رقم اجلدول  311 التعثر تقليل و املخاطر درجة ختفيض 
(00-40) رقم اجلدول  311 حتسني كفاءات أداء البنك 
(00-40) رقم اجلدول  311 التكنولوجيا األفضلامتالك البنك  
(05-40) رقم اجلدول  311 يقوم البنك بتكوين وحتسني الطاقة البشرية 
(06-40) رقم اجلدول  311 استغالل البنك لطاقاهتا بشكل أفضل 
(07-40) رقم اجلدول  311 حتسني كفاءة عمليات التسويق يف البنك 
(08-40) رقم اجلدول  311 واملرونة يف التكيف مع الظروف املتغريةلإلدارة القدرة على التخطيط  
(09-40) رقم اجلدول  311 تقدمي تقارير مالية ذات جودة ينفرد هبا البنك عن البنوك املنافسة 

(54-40) رقم اجلدول  311 زايدة كفاءت العمل احملاسيب املنجز 
(50-40) رقم اجلدول  311 وجود نظام رقابة داخلي فعال 
(50-40) رقم اجلدول  311 تبىن سياسة واضحة جلودة التقارير املالية 
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(50-40) رقم اجلدول  311 تقدمي املعلومات احملاسبية يف الوقت وابلدقة والسرعة اليت يريدها أصحاهبا 

(50-40) رقم اجلدول  311 قدرة العمليات احملاسبية يف البنك على مواجهة طلبات أصحاب املصاحل 

(55-40) رقم اجلدول  311 التام عن املعلومات احملاسبية بكل شفافية يف الوقت املقرر اإلفصاح 
(56-40) رقم اجلدول  311 زايدة قدرة البنك على الوفاء ابحتياجات أصحاب املصاحل واملستثمرين 

(57-40) رقم اجلدول  311 استعمال الوسائل التكنولوجية احلديثة من حيث اخلدمات البنكية 

(58-40) رقم اجلدول  311 التنسيق بني أقسام احملاسبة وقسم البحث والتطوير لتطوير التقارير املالية 
(59-40) رقم اجلدول  310 التوصل اىل فكرة جديدة وتطبيقها وإضافة قيمة اكرب وأسرع 
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 قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائمة االشكال

 الصفحة عنوان الشكل رقم الشكل
 31 احملددات اخلارجية والداخلية للحوكمة (3-3رقم )الشكل 

(3-1الشكل رقم )  11 0400هيكل النظام املصريف اجلزائري حىت هناية  
(3-1الشكل رقم )  11 الداخليني الفاعلني بني احلوكمة إرساء يف اإلدارة مكانة 
(1-1الشكل رقم )  11 الفاعليني املباشرين يف احلوكمة البنوك اجلزائرية 
(1-1الشكل رقم )  11 اخلصائص النوعية للمعلومات 
(1-1الشكل رقم )  11 مكانة الرقابة الداخلية ضمن نظام احلوكمة البنوك 

 11 اهليكل التنظيمي للبنك الوطين اجلزائري (3-01)الشكل رقم
 11 تيسمسييلت 077اهليكل التنظيمي لوكالة  (1-01)الشكل رقم
 11 التنظيمي للوكالة. اهليكلملخص   (1-01)الشكل رقم
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 :الدراسة ملخص

العاملية  كشركة  الشركات لكربى املالية الفضائح و الكربى الدول بعض اقتصاديات يف حصلت اليت املاليةبسبب االهنيارات 
ENRON و اإلشرافية السلطات قبل من خاصة احلوكمة بقضية االهتمام زاد ,املفتوح السوق نظام إىل التحول كذلك و 

 املصرفية للرقابة بازل جلنة و التنمية و االقتصادي التعاون منظمة من كل فأصدرت ,املصارف قطاع و الدولية املنظمات و الرقابية
 الدول معظم ا تعمل دولية قواعد مبثابة بعدها لتصبح املصرفية و املالية املؤسسات يف احلوكمة تبين معايري تتضمن دولية أوراقا

  .املصرفية األنظمة سالمة على للحفاظ
 للرقابة بازل جلنة أعمال و ,خاصة بصفة البنوك يف احلوكمة و عامة بصفة باحلوكمة املتعلقة النقاط أهم الدراسة هذه يف سنتناول و

 و اجلزائري املصريف القطاع يف بازل جلنة مبادئ وفق احلوكمة واقع إىل سنتطرق مث ,املصريف القطاع يف احلوكمة جمال يف املصرفية
 تطبيق و احلوكمة مفهوم بتبين اهتماما اجلزائر يف اإلشرافية السلطات أبدت حيث ,املبادئ هذه تبين عن املرتتبة اإلجيابية اآلثار

 على تساعد اليت و الفعالة الرقابة و املخاطر بإدارة املتعلقة القوانني و األنظمة من جمموعة وضعت و بإصالحات فقامت ,قواعدها
 .التنافسية القدرة تعزيزل احلوكمة قواعد لتبين املناسبة البيئة توفري

 قدرة تنافسية,اجلزائري املصريف هازاجل ,احلوكمة :المفتاحية الكلمات

 
Abstract: 
Because of the financial collapses that occurred in the economies of  some  major countries and financial 
scandals of major international companies as ENRON; also the shift to the open market system, 
increased attention to the issue of governance especially by the supervisory authorities and regulators; 
international organizations and the banking sector. Each of anization of Economic Cooperation and 
Development (OECD) and the Basel Committee on Banking Supervision issued international work 
papers about the adoption of corporate governance's standards in banks and financial institutions to 
become then international rules that most of the countries adopt to maintain the integrity of banking 
systems.And we wille discuss in this study the most important points related to governance in general; 
and corporate governance in banks in particular, and the work of the Basel gommittee on Banking 
Supervision in the field of corporate  governance in the banking sector, then we will look at the reality 
of corporate governance in the accordance with the principles of the Basel gommittee on Algerian 
banking sector and the positive effects of adopting these principles, where the supervisory 
authorities showed interest in Algeria to adopt the concept of corporate governance and the 
application of its rules so she reforms and developed a set of regulations and laws relating to risk 
management and effective control which helps to provide a suitable environment for the 
adoptions of the rules of corporate governance building a competitive advantage. 
Keywords: Corporate governance, banking sector in Algeria,competitive advantage. 
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 :المقدمة

 اليت األمور من املايل رارقاالست أصبح حيث خانقة مصرفية أزمات املالية ةملو عال حنو املستمر االجتاه عن يرتتب
 األسباب وتعود املايل والتحرير األسواق انفتاح بسبب واملتخلفة املتقدمة الدول معظم مامباهت حتضي أصبحت
 ةملو ع ظهور بسبب سرعة أكثر أصبحت إذا املخاطر وإدارة التحكم على البنك قدرة عدم إىل املصرفية األزمات
اقلميا ,االهنيارات واالزمات املالية حمليا  توايل مع ، مالئمة وعدم وضعفه املايل قطاع يف والتشوهات املالية األسواق

 يرجع اليت و العاملية األسواق باقي إىل أثرها امتد اليت و م 1997 لسنة اآلسيوية املالية األزمة مثل , وعامليا
وعلى , االحرتازية القواعد إتباع دون العمل و الداخلية الرقابة مستوى اخنفاض إىل حدوثها أسباب االقتصاديون

 محاية مث ومن اإلختالالت هذه ملعاجلة آليات عن البحث يفسارعت املنظمات الدولية املتخصصة  هذا االساس 
 وظهور الدولية احملاسبة معاير استحداث ومشولية فعالية بني من وكان استثناء دون واملصاحل األطراف احلقوق
 ، العاملية االقتصادية البيئة وصحة لالستثمار املناسب قياس ملدى مهمني مؤشرين أصبحا حيث الشركات حوكمة

 املسامهني حقوق ومحاية املالية قوائم عن وشفافية اإلفصاح هي الشركات حوكمة عليها ترتكز اليت املبادئ فمن
 .هتدف اىل ضبط التعامل باالسواق املالية الشركات حبوكمة املختصة اجلهات وضعتها مبادئ عدة إىل ضافةباال

 القطاعني واالنفتاح املايل لتحريربا تقوم حيث املنتهجة السياسات من اجلزائري املصريف قطاع يف فاحلوكمة
 وذلك اجلزائري والصناعي التجاري والبنك خليفة بنك كأزمة ,اجلزائرية  املصارف رتتاث حيث واألجنيب الوطين
بالنصوص واحكام قانون  التقيد وعدم اجلزائر بنك أقرها اليت التنظيمية والقواعد للوائحبا االلتزام عدم بسبب

 .البنك التجاري فيما خيص تنظيم هياكل

 : اشكالية البحث

 -:كاآليت العامة اإلشكالية نطرح ,الدراسة هذه يف جاء ما أهم فيه خلصنا الذي التقدمي هذا بعد
 "اجلزائرية؟ البنوك يف التنافسية القدرة حتقيق يف ودوره املصريف اجلهاز يف احلوكمة إرساء سبل هي ما "

 :املوالية الفرعية ألسئلةبااالستعانة  ميكن اإلشكالية هذه ولتوضيح -
 البنوك؟ يف إرساءها متطلبات وما احلوكمة، مبادئ هي ما -
 الراهنة؟ املرحلة يف اجلزائرية املصرفية املنظومة واقع هو ما -
 التنافسية؟ القدرة لتعزيز اجلزائري املصريف اجلهاز يف احلوكمة تفعيل ميكن كيف -
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 :الفرضيات
 :نقرتح الفرضية التالية ولالجابة على هذه االسئلة 

 التزام البنوك اجلزائرية بتطبيق احلوكمة يساهم يف تعزيز قدرة تنافسية هلا  -
 :الموضوع اختيار أسباب

 إطار يف يدخل موضوع كون األوىل الدرجة من كانت فاملوضوعية ذاتية، وأخرى موضوعية عوامل هناك -
 التنافسية القدرة التعزيز على هتاوقدر  حلوكمةبا املتعلق املوضوع حداثة وكذا للبنوك واملصرفية املالية األزمات ختصص

 .للمصارف
 .التسيري علوم ضمن يندرج املوضوع اعتبار -
 .العامل الدول كل خيص علمي موضوع كونه -
 .اجلزائر يف خاصة و املوضوع هذا حول العربية الدراسات قلة -

 :دراسةال أهداف

 :يليما إبراز هو املوضوع هذا من دفاهل

كفاءهتا وقدرهتا   حتسني يف احلوكمة تلعبه الذي الدور أمهية معرفة و إدراك على اجلزائرية البنوك مساعدة -
 . التنافسية

  .املالية واملؤسسات البنوك تواجه اليت املصرفية املخاطر مع نتعامل وكيف املصرفية للرقابة زلبا اتفاقية_ 

 .اجلزائري املصريف النظام يف املستقبلية إسرتاجتيتها بناء مسار يف البنوك ثقافة يف احلوكمة مبادئ -

 التنافسية القدرة تعزيز قصد للحوكمة الوطنية املواثيق حسب البنوك ممارسة عمل توافق نسبة تقييم -

 .املصرفية

 :دراسةال أهمية
 اليت املخاطر من التقليل يف الفعال لدورها نظرا واسعا اهتماما البنوك يف املؤسسية احلوكمة موضوع نال لقد
 القتصاد الفقري العمود يعترب البنكي القطاع أن و خاصة الدول ملعظم املصرفية األنظمة استقرار و سالمة ددهت

 :التالية العناصر يف الدراسة هذه أمهية تتجلى لذا , ما دولة
 املالية؛ املؤسسات و البنوك يف اإلداري و املايل الفساد على القضاء و املخاطر من التقليل يف احلوكمة مسامهة -
 حركة تنشيط يف يساهم مما البنكية اإلدارة أداء حتسني على يساعد املصريف القطاع يف احلوكمة قواعد تطبيق -

 ككل؛ االقتصاد
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 التطبيقية الدراسة خالل من ذلك و النظرية الدراسة مع العملي التوافق مدى معرفة -
 .العاملية املنافسة  من عالية درجة إىل اجلزائرية يرقى املالية املؤسسات و البنوك يف احلوكمة قواعد تطبيق -

  :الدراسة حدود

 دفهب إصدارها مت اليت القوانني أهم ذكر خالل من عامة بصفة اجلزائر يف أوال الدراسة هلذه املكانية احلدود تتمثل
 والية يف ثانيا ؛و اجلزائرية املالية املؤسسات و . البنوك خمتلف يف احلوكمة قواعد لتطبيق مناسب إطار تبين

 .BNAالوطين اجلزائري  بنكال من الوكاالت عينة تواجدت إذ. تيسمسيلت ومستغامن وشلف 
 اليت لإلصالحات التطرق مت إذ م 2010 سنة غاية إىل قبيل االستقالل من الفرتة فتشمل الزمانية احلدود أما
 مببادئ عالقة هلا اليت و الفرتة هذه يف أصدرت اليت القوانني خمتلف ذكر و املصريف القطاع يف اجلزائر مت هبا اق

 .احلوكمة
 :المستخدم المنهج

 قمنا منها املرجوة األهداف بلوغ و للدراسة العامة اإلشكالية عن الواضحة اإلجابات إىل التوصل من نتمكن حىت
 حول األساسية املفاهيم توضيح هبدف والثالث الثاين و األول النظريني الفصلني يف الوصفي املنهج باستخدام

 و الكتب بني تنوعت مبراجع باالستعانة إعدادها مت اليت و ,هبا املرتبطة اجلوانب أهم و البنوك يف احلوكمة موضوع
 العنكبوتية الشبكة على اعتمدنا كما ,احلوكمة موضوع حول السابقة الدراسات و العلمية التظاهرات و الدوريات

 .(النرتنتا)

 القيام استوجبت إذ حالة دراسة منهج على اعتمدنا فقد (الثالث الفصل ) التطبيقي للفصل بالنسبة أما
 املوظفني على استبيان بتوزيع اإلحصائي األسلوب باستعمال قمنا و ,البنكية الوكاالت من لعدد ميدانية بدراسة

 البنوك يف عليها املرتتبة اآلثار و احلوكمة تطبيق مدى حول األسئلة من جمموعة يتضمن الذي و الوكاالت تلك يف
 و اإلحصائية األدوات بعض التطبيقية الدراسة يف عليها املتحصل البيانات حتليل يف استخدم حيث .اجلزائرية
 ( Excel2007 ). 2007 إكسل بربنامج العمل كذلك

 

 :السابقة الدراسات

 :لدينا والبنوك الشركات حوكمة املوضوع عاجلت اليت السابقة الدراسات بني من

 من املاجيسرت شهادة لنيل كمذكر مقدم حبث وهو '' 2002 احلق عبد اخلف آيت'' :الباحث دراسة .1

 '' الجزائرية العمومية البنوك ممارسات الشركات حوكمة'' بعنوان العاصمة، اجلزائر للتجارة، العليا املدرسة
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لتفعيل  الصادرة التشريعات خالل من اجلزائرية العمومية البنوك حوكمة ومعايري آليات على الضوء سلط حيث
 أن الدراسة وكشفت املالية، واملؤسسات للبنوك الداخلية املراقبة املتضمن 20-20ذلك كنظام رقم 

  :وهي أساسية عناصر أربعة خالل من متر اجلزائرية العمومية لبنوكبا احلكومة وضعية
 اإلدارة جملس دور -
 الداخلية الرقابة تعزيز -
 واحملاسبية املالية املعلومات نوعية حتسني -
 املصرفية اللجنة -

 اجلزائرية العمومية بنوكبال احلوكمة ووضعية حالة قيمت دراسات فهي
 (2009 حممد، زيدان)دراسة -0

 البنوك إلى باإلشارة المصرفي القطاع في الحكومة مبادئ وتعزيز إرساء أهمية " :بعنوان الدراسة
 يف احلوكمة دور إبراز و املصريف القطاع يف احلوكمة مبادئ وتعزيز إرساء أمهية إبراز إىل الدراسة هدفت ."الجزائرية

 يف احلوكمة تطبيق أن أمهها نتائج عدة إىل الدراسة هذه توصلت للتنمية، األساسي القطاع باعتباره املصريف القطاع
 عرب مير أن جيب البنوك يف للحوكمة السلمية املمارسات مبادئ وتطبيق األولية مرحلة يف مازال اجلزائرية البنوك

 البنوك هو والثاين املصرفية، املنظومة ورقابة تنظيم عن مسؤولة باعتبارها املركزية البنوك تقوده األول :مسارين
 شركاتهنا كو  خالل من احلوكمة مبادئ وتطبيق تبين يف مزدوجا دورا تلعب باعتبارها أنواعها خمتلف على األخرى
 التغيري أدوات إحدى البنوك تشكل وأن جهة من احلوكمة تطبيق يف رائدة تكون أن الضروري من مسامهة

 وأوصى باألموال، هلا الرئيسي املزود باعتبارها املؤسسات قبل من احلوكمة مبادئ تعزيز و إرساء باجتاه األساسية
 أين املنافسة حدة وزيادة املصرفية السوق انفتاح ظل يف خاصة اجلزائر يف احلوكمة جتربة تدعيم بضرورة الباحث
 .املصرفية األزمات وقوع وجتنب البنوك أنشطة ضبط يف فعال دور للحوكمة أصبح

 :الدراسة صعوبة

 الالزمة الكافية املعلومات على باحلصول لنا تسمح مل عوائق و صعوبات عدة واجهتنا دراستنا بإجناز قيامنا عند
 مكتبة يف البنوك يف احلوكمة موضوع حول السابقة الدراسات و الكافية املراجع توافر عدم منها نذكر البحث إلثراء

 ؛ االنرتنت شبكة يف املنشورة امللفات على االعتماد علينا حتم مما األجنبية باللغات أو العربية باللغة سواء اجلامعة
 احلصول علينا صعب مما الصيفية العطلة مع تزامنها و جيد بشكل الدراسة إلجناز املتاحة املدة قصر كذلك و

 املوظفني انشغاالت حبجة استقبالنا رفض من هناك إذ البنوك ناحية من أو املراجع ناحية من سواء املعلومات على
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 البنوك يف املوظفني وعي قلة إىل إضافة ؛ أخرى جهة من العطلة بسبب أغلبهم تواجد عدم و جهة من الكثرية
 يف آخرين متاطل و االستبيان أسئلة على اإلجابة على منهم البعض قدرة عدم إىل أدى مما احلوكمة مبوضوع
 .كبري بشكل املدروسة العينة حجم تقليص إىل أدى الذي األمر إرجاعه
 :البحث تقسيم

 حلوكمة العام اإلطار توضيح مت حيث فصول أربعة  منضما البحث جاء املوضوع جبوانب التامة اإلحاطة لضمان

 مبادئ وكذلك الشركات حوكمة بتطبيق املعنية واألطراف الشركات حوكمة حول تارخيية بنبذة بدءا الشركات
 صورة عطاءا قمنا الثاين الفصل يف أما .هبا اللتزام ومدى البنوك يف إرسائها ومتطلبات وركائزهاهتا وحمددا احلوكمة
 املصريف اإلصالح مفهوم على فيها تطرقنا أيضا مباحث ثالث خالل من اجلزائري املصريف النظام حول مفصلة
 تطرقنا وكذلك القانون ظل يف الرقابة وآليات املصريف النظام وهيكل والقرض النقد قانون أهداف وكذلك ودوافعه

 فيهناقشنا  الذي الثالث لفصل امايف .اجلزائر يف اخلاصة البنوك وواقع والقرض النقد قانون تعديالت أهم إىل
 وكيفية اجلزائرية للبنوك التنافسية القدرات إىل ضافةوادواهتا با اجلزائري املصريف النظام وكمةاحل يف الفعالة األطراف

من تيسمسيلت 022ختمنا البحث بالفصل الرابع بالدراسة امليدانية لبنك الوطين وكالة .تعزيزها من احلوكمة متكن
تيسمسيلت  022وتقدمي جممل عن الوكالة BNAالذي ناقشنا فيه نبذة تارخيية عن البنك خالل ثالث مباحث 

هيكلها واهدافها ومهامها كما قمنا بدراسة واقع تطبيق مبادئ حوكمة وفق مبادئ بازل وكذى مدى تاثر البنك 
 . تطبيق احلوكمةمكاسب احلوكمة وفق التزام البنك بباملبادى بازل واخريا 
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:تمهيد  

لقد حظي مفهوم احلوكمة  يف السنوات االخرية اهتمام كبري على الساحة الدولية وهو مصطلح الذي اتفق على 
 أخالقي أسلوباحلوكمة ليست جمرد  أن إىللك ويرجع ذ, سلطات اإلدارة الرشيدة ممارسة  أسلوب إىلترمجته 
ملا هلذه املؤسسات ,املؤسسات املالية املصرفية  أداءمن دقة وحسن  للتأكداحلوكمة هي وسيلة  إنبل  إتباعهجيب 

وتعترب احلوكمة من بني ,و املسامهة يف النمو االقتصادي واالجتماعي من دور حساس يف تدوير عجلة االقتصاد 
والوسائل احلديثة اهلامة اليت هتدف اىل احلفاظ وضمان االستقرار يف النظام املايل ككل واملصريف بشكل  اآلليات

خاص لذا سوف نتطرق للعديد من النقاط املتعلقة باحلوكمة بصفة عامة واحلوكمة يف املصارف بصفة خاصة الن 
البنوك  إدارةجملس  أعضاءيلقى مبسؤولية خاصة على سلبية على االقتصاد وهو  ما أثاراهنياراها يؤدي اىل حدوث 

 إمهال إىلويرجع الفشل الذريع الذي تشهده العديد من البنوك , أخرىمن جهة  اإلشرافيةمن جهة والسلطات 
تخدام القروض اليت متنحها  املصارف وافتقارها للقواعد املصارف ملبادئ احلوكمة واملخاطر املرتتبة عن سوء اس

باملؤسسات املالية  ادىمر الذي اال, املصاحل  وأصحابوغياب الرقابة واملتابعة من قبل املسامهني  رهتاإلدااجليدة 
لك حتت احلكم اجليد لنشر الوعي هلذه االداء وتوفري الرقابة القوية وذان تضع مبادئ واليات اليت تتكفل حبسن 

.احلوكمة  إىلمنظم وفعال دون اللجوء  ريإدايقرتن عمل  أنوالميكن ,حيز التنفيذ  إىل وإخراجهاالقواعد   

تضمن نظرة عامة حول احلوكمة اما  األولفاملبحث ,ثالث مباحث   إىلوقد تطرقنا يف دراستنا هلذا الفصل 
متطلبات وأبعاد احلوكمة اجليدة يف تناولنا  األخرييف املبحث املبحث الثاين ناقشنا فيه احلوكمة يف املنظور املصريف و 

.املصارف  
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 نظرة عامة عن الحوكمة : ول المبحث اال

وختفيض  األداءمن دفع عجلة التنمية ورفع مستوى احلوكمة ومامتثله  أمهيةيتفق الكثري من الباحثيني واملهتمني على 
 .واملايل على املستوى املنشئات والدول على حد سواء  اإلداريدرجة املخاطر املتعلقة بالفساد 

 ومفهوم الحوكمة  نشأة:  األولالمطلب 

نظرا , احلوكمة اهتماما واسعا من قبل العديد من املنظمات الدولية واالقتصادية يف خمتلف دول العامل  أخذت
 للمؤسسة  ألمهيتها

 مفهوم الحوكمة  نشأة: أوال

اذ استطاعت اهليئات التشريعية , يف الواليات التحدة االمريكية   walergaleفضيحة  إىلتعود جذور احلوكمة 
الرشاوى غري املشروعة املتمثلة يف تقدمي  واإلسهاماتيف فشل الرقابة املالية يف الشركات  أسباهباوالقانونية حتديد 
قانون مكافحة  والشفافية يف التقارير املالية مما يساهم يف صياغة اإلفصاحوعدم  أحلكوميني لبعض املسئولني

اليت كانت نواة الذي يضمن قواعد خاصة لصياغة ومراجعة نظام الرقابة الداخلية , م 1977الفساد عام  ممارسات
يف عام , بعد ان تعرض عدد كبري من الشركات اهنيارات مالية يف جمال القروض واالدخار ,هلذا املصطلح 

سوء متثيل الوقائع يف التقارير املالية  أسبابيف حتديد  األساسيهيئة تريدوي ومتثل دورها  تأسيسم مت 1985
سية وقامت تقرير هلا حول احلوكمة املؤس أولوقدمت هذه اهليئة , وتقدمي التوصيات حول تقليل حدوث ذلك

موضوع احلوكمة جدال كبريا يف  أثاروقد , م يدعو لوجود بيئة قابلية  سليمة ومستقلة 1987بنشره عام 
اىل تشكيل جلنة  أدىالشيء الذي , واألوروبية األمريكيةئل التسعينات بعد اهنيار كربى الشركات الثمانينات واوا

cadbury cammittee   مشروع للممارسات املالية 1 األساسيةم اليت تضمنت مهمتها  1991عام
الشركات اخلسارة الكبرية اما فيما خيص  يف حتديد وتطبيق الرقابة الداخلية من اجل جتنب تلك ملساعدة الشركات

فعال على ان هناك , متأخرولو الساحة العربية مكان للدول العربية توجه حقيقي حنوى االهتمام هلذا املفهوم 
وهناك اتفاق بني منظمة التعاون االقتصادي , جهود كبرية لبعض الدول العربية اليت تسعى اللتزام بقواعد احلوكمة 

 أنلوجود اجتماع دويل على , على زيادة التعاون واحلوار يف جمال احلوكمة والبنك الدويل (OECD)والتنمية 
 .الطويل األجلالقتصاد السوق والياته وللتطور يف  أساسيةاحلوكمة املؤسسة تعد قاعدة 

                                                             
.02ص,0212,عمان,دار الصفاءللنشر والتوزيع,1طبعة,الحوكمة المؤسسيةوالمالي االستراتيجي للمصارف,عالء طالب واخرون

1  
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 تعريف الحوكمة : ثانيا

 األفراد أداءاملعايري املعتمد لتقييم مراقبة  أهماحد  وأصبحمفهوم احلوكمة جديد بدا يغزو اخلطاب االقتصادي 
 : 1والشركات وحىت احلكومات وتعرف كمايلي

واملسامهني  إدارهتاالعمل بني الشركة التنفيذية وجملس  إطارجمموعة العالقات اليت تنظم يف  بأهناتعرف احلوكمة _ 
 . دنني وغرهم املتعاملني او امل ذوي العالقة األخريني سواء الدائنني او املوردين او واألطراف, فيها 

جمموعة من القوانني والقواعد واملعايري اليت حتدد العالقة بني ادارة الشركة من ناحية ومحلة  بأهناوتعرف أيضا 
من ( املواطنني , الدائنني,العمال , محلة السندات)املرتبطة بالشركة مثل  األطراف أواملصاحل  وأصحاب األسهم
 .2 أخرىناحية 

والقوانني والنظم والقرارات اليت تضمن كال من االنضباط  واإلجراءات اآللياتجمموعة من  بأهناتعرف  كما
   إدارةعن طريق تفعيل تصرفات  األداءوالشفافية والعدالة هبدف حتقيق اجلودة والتمييز يف 

الوحدة االقتصادية فيما يتعلق باستغالل املوارد االقتصادية املتاحة لديها مبا حيقق افضل منافع ممكنة لكافة 
 . 3ذوي املصلحة وللمجتمع ككل األطراف

على املخاطر  اإلشرافاملصلحة يف املنظمة لتوفري  أصحاباملستخدمة بواسطة ممثلي  اإلجراءاتاحلوكمة هي 
 4 اإلدارةقوم هبا ورقابة املخاطر اليت ت

 

 

 

 

                                                             
:02ص,0212,عمان,لنشروالتوزيع اليازوريدارا,1الطبعة,حوكمة البنوك واثرها في االداء المالي والمخاطر,احمدعبد الحسين راضي,حاكم محسن الربيعي - 

1  
:424ص,0222,االسكندرية,الدار الجامعية ,المنظور االستراتيجي للتحوالت االقتصادية للقرن الحادي والعشرون,عبد المطلب عبد الحميد -

2  
24:ص,0212,هرةالقا,دار الكتاب الحديث, 1لطبعةا, ,الرقابة على ادارة البنوك ومنظمات االعمال,صالح الدين حسن السيسي  -

3
  

 0الطبعة, تطبيقات الحوكمة في المصارف(التجارب,المبادئ,المفاهم),حوكمة الشركات,طارق عبد العال حماد -4 
'20:ص,0222.االسكندرية,لدارالجامعية   
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 الحوكمة  وأهميةالثاني خصائص المطلب 

 :خصائص الحوكمة :  أوال

 :1يشري مصطلح حوكمة الشركات إىل اخلصائص التالية

 أي إتباع السلوك األخالقي املناسب و الصحيح: االنضباط. 
 أي تقدمي صورة حقيقية لكل ما حيدث :الشفافية. 
 أي ال توجد تأثريات و ضغوط غري الزمة للعمل :االستقاللية. 
 أي إمكانية تقييم و تقدير أعمال جملس اإلدارة و اإلدارة التنفيذية :المساءلة. 
 أي وجود مسؤولية أمام مجيع األطراف ذوي املصلحة يف املنشأة :المسئولية. 
 احرتام حقوق خمتلف اجملموعات أصحاب املصلحة يف املنشأة :العدالة. 
  أي النظر إىل الشركة كمواطن جيد: ولية االجتماعيةالمسؤ. 
 اهمية الحوكمة : ثانيا

 اآلوناةشاهدها العاامل يف  واألزماات املالياة الايت االهنيارات االقتصادية  أعقابكبرية برزت   أمهيةاكتسبت احلوكمة 
الايت  أمهتاه وتأكيادمماا اساتدعى االهتماام مبوضاوع احلوكماة ,واليت منيت هبا العدياد مان الشاركات العاملياة  األخرية
 : 2واضحة من خالل حتقيقه املنافع التالية آثارهبرزت 
والتعاارض لالفااالس والتعثاار املااايل فضااال عاان دورهااا يف تعظاايم قيمااة  اإلداريجتنااب الشااركات حاااالت الفشاال _

واالقليمي واحمللي او ,وضمان بقائها ومنوها واستمرارها يف العامل االعمال على مستوى العاملي  الشركة يف السوق
 .عند العمل يف بيئة تنافسية عاملية 

الن قواعد , حتديد مصري الشركات فضال عن مصري اقتصاديات الدول يف العصر احلايل املسمى بعصر العوملة _
وياة خللااق ساوق متتاااز بالشافافية واالفصاااح عان املعلومااات احملاساابية  ادوات احلوكماة وااللتاازام هباا اصاابحت اداة ق

رقابية فعالة مسلطة على جمالس ادارات الشركات والتزامها باعادة هيكلة هذه اجملالس وتفعيل الدور الذي يلعباه 
 االعظاء غري التنفذيني داخل جملس االدارة 

بدلت اجلهاود املبذولاة لغارس احلوكماة وقد , خلاص بنفس االمهية تربز امهية احلوكمة لشركات القطاعني العام وا_
ماان خااالل تااوافر او عنادما تعماال تلااك الاادول علاى اعااداد مؤسسااات للخصخصاة ,يف مؤسساات القطاااع العااام 

                                                             
, 0الطبعة,(التعليمات,التجارب,المبادئ),شركات ذات القطاع العام والخاص ومصارف,حوكمةالشركات,طارق عبد العال حماد 1

. 02:ص,0222,القاهرة,الدارالجامعية  

22:ص, مرجع سبق ذكره , عالء فرحان طالب   2  
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املصاااحل ماان  أصااحابالشاافافية والوضااوح والدقااة يف القااوائم املاليااة والعماال بطريقااة دميقراطيااة شاافافة كااي يااتمكن 
 . هي لب وجوهر احلوكمة  اإلجراءاتوهذه ,اختاذ القرارات الصائبة للحصول على العائد عادل من موجودات 

ومن مث بني املساامهني وادارة الشاركة وكاذلك ,من خالل الفصل بني ملكية الشركة واالدارة  احلوكمة  أمهيةتربز _
وهذا االهتمام تابع من تعارض املصاحل بني ,ديرين التنفذيني الفصل بني مسؤوليات جملس االدارة ومسؤوليات امل

ومادى تواضاع  اإلسارتاجتيةاملالك واملديرين التنفذيني بسبب ماخيلقه هذا الفصل من فاعلية تتصال بتحدياد الراياا 
يف جذب االستثمارات  أيضاللحوكمة دور مهم _ يف الشركة املسامهة  املستثمريناحتياجات ومتطلبات مصاحل 

 إمكانيااةوازدياااد فاارص التموياال فضااال عاان  األمااوالحمليااة وتساااعد يف احلااد ماان هااروب راوس  أم األجنبيااةواء ساا
 احلوكمة بشكل خاص بالنسبة للدول النامية  أمهيةاحلصول على مصادر ارخص مما يزيد من 

 ركائز واليات الحوكمة : المطلب الثالث 
البد مان تاوافر جمموعاة مان الركاائز الايت تسااهم يف تعزياز هاذا  إليهمفهوم احلوكمة دوره املشار من اجل ان تؤدي 

النظااام يف الشااركان عمومااا واملصااارف بشااكل خاااص وهناااك جمموعااة ماان االليااات الاايت تعماال يف حتقيااق اهااداف 
 .الشركة وتطبيق قواعدها بشكل فعال 

 ركائز الحوكمة : اوال
 : 1تقوم احلوكمة على ثالث ركائز وهي كمايلي

 :ضمان االلتزام بالسلوك االخالقي من خالل : السلوك االخالقي_ 1
  االلتزام باالخالقيات احلميدة 
  االلتزام بقواعد السلوك املهين الرشيد 
  التوازن يف حتقيق مصاحل املرتبطة باملؤسسة 
  الشفافية عند تقدمي املعلومات 
  القيام باملسؤولية االجتماعية واحلفاظ على بيئة تطبيقية 

 :تفعيل دور اصحاب املصلحة يف جناح املؤسسة من خالل:  الرقابة والمساءلة_ 2
  اطراف رقابية مباشرة 
  جلنة املراجعة واملراجعني الداخليني واخلارجيني 
  املوردين والعمالء واملستهلكني واملودعني واملقرتضني : اطراف اخرى. 

 .االفصاح وتوصيل املخاطر اىل املستخدمني واصحاب املصلحة :  وضع نظام الدارة المخاطر_ 3
 
 

                                                             
100:ص, 0211, عمان,رالمسيرة للنشر والتوزيع والطباعةدا, 1الطبعة ,نظم المعلومات في الرقابة والتدقيق,زياد عبد الحليم واخرون   1  
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 الحوكمة  آليات: ثانيا
ذوي  األطااارافعلاااى محاياااة وضااامان حقاااوق املساااامهني وكافاااة  أساسااايةاحلوكماااة وهاااي تعمااال بصااافة  آليااااتتتعااادد 

الوحدة االقتصادية  إدارة أداءالرقابة والسيطرة على  أحكامالوحدة االقتصادية من خالل  بأعمالاملصلحة املرتبطني 
1. 

احلوكمااة  آلياااتوتطبيااق قواعااد جدياادة هلااا وتتمثاال اهاام  اإلجااراءاتبالعديااد ماان وتتطلااب احلوكمااة ضاارورة القيااام 
 :2فيمايلي

وقوائمهااا املاليااة للجمهااور  حسااباهتاعلااى كافااة الشاركات الاايت تنشاار  واإلفصاااحضارورة تطبيااق معااايري الشافافية _ 1
التطبيق السليم لكل من القوانني واللاوائح الايت حتادد مواصافات القاوائم املالياة والتقاارير الايت تتضامن  ذلكويستلزم ,

الاايت تااؤثر بشااكل مباشاار او غااري مباشاارة علااى سااالمة املركااز املااايل  واألحااداثالكاماال عاان كاال املعلومااات  اإلفصااح
وتقاادمي , الغا  ومعاجلاة تضاارب املصااحل االحتياال و  أسااليبللشاركة وعلاى نتيجاة نشااطها والعمال علاى احلاد مان 

الكامال  واإلفصااحماع ضارورة تاوافر البسااطة ,تظهرهاا القاوائم املالياة  الايت ال األنشطةاملعلومات الكافية خاصة عن 
 .من فهمها  خمتصني  سهلة مبسطة متكن كلمن خالل تقدمي كافة املعلومات يف صورة 

على حتديد املهارات واخلصائص والقدرات اليت  اإلدارة تقومجملس  أعضاءضرورة تطبيق معايري جيدة الختيار _ 2
حتدياد املؤهال العلماي واخلاريات العلمياة  وكاذلك, اجمللاسوذلاك قبال تشاكيل  اإلدارةجملاس  أعضاءجيب توافرها يف 

 .اإلدارةجملس  أعضاءوالعملية اليت يتعني توافرها يف 
متخااذ القاارار  أمااام أفضالالفاارص بشااكل  وإتاحاة,املعلومااات سابق ضاارورة زيااادة مساتوى جااودة  ويتطلاب حتقيااق مااا

الايت يرغاب يف بيعهاا   األساهماليت يرغب يف شارائها او االحتفااظ هباا او لتقيايم  األسهمسواء لتقييم , االستثماري 
 .  توزيع املخاطر أواملالية اليت يديرها بغرض نشر وتشتيت  األوراقوكذلك قرارات تنويع حمافظ , والتخلص منها 

السااوق وترشاايد عالقااات  آلياااتتفعياال  إىلماان ركااائز التحاارر االقتصااادي والتحااول  أساساايةوتعتاارب احلوكمااة ركياازة 
 ة للمشروعات والشركات واملنظمات ووسيلة لتحقيق السالم أداةفضال عن كوهنا ,العرض والطلب 

 
 
 
 
 
 

                                                             
121:ص,مرجع سبق ذكره,صالح حسن السيسي   

1
  

دار , مراجعةالحسابات وحوكمة الشركات في بيئة االعمال العربية والدولية المعاصرة,شحاته السيد شحاته,عبد الوهاب نصر علي  0

00-02:ص,0222,االسكندرية,الجامعة   
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 الحوكمة من المنظور المصرفي : اني ــــــــــــــــــالمبحث الث
 إدارةوبالتحدياااد يف جماااال  األخاارية اآلوناااةالبناااوك خاصااة بعاااد تعقااد نشااااطها يف احلوكمااة ضااارورة يف  أصااابحتلقااد 

البناك وساانتناول يف  إدارةيتطلاب التاادخل املباشار للمسااامهني ومان ميثلاوهنم يف جملااس  األمارهااذا  أصابحاملخااطر اذ 
 . املفاهيم املرتبطة باحلوكمة من املنظور املصريف  أهمهذا البحث 
 الحوكمة من المنظور المصرفي  وأهميةمفهوم :  األولالمطلب 

 .احلوكمة يف املصارف قبل ان نتطرق اىل املنظور املصريف  أمهيةالميكننا ذكر 
 تعريف الحوكمة في المنظور المصرفي :  أوال

جمموعااة القواعااد واللااوائح القانونيااة واحملاساابية واملاليااة واالقتصااادية الاايت توجااه وحتكاام  بأهناااتعاارف حوكمااة املصااارف 
منظومااة حاكميااة املصااارف  أساااساملسااامهني الااذين هاام  أمااامعملهااا والوفاااء مبسااؤوليتها لاايس فقاا   أداءيف  اإلدارة
املصاحل واجملتمع يف  أصحاب مامأللمصارف ومن مث  الرئيسيونالدائنون  أساساملودعني الذين هم  أمام أيضاولكن 

 .1املنطقة اليت يعمل هبا القطاع
العلياا بالسايطرة علاى  واإلدارة اإلدارةومن املنظور الصناعة املصرفية تشمل احلوكمة على طريقة الايت يقاوم هباا جملاس 

  :2العمل وشؤون املؤسسات الفردية واليت تؤثر على كيفية قيام البنك مبايلي
  (مبا يف ذلك زيادة العوائد االقتصادية للمالك ) املؤسسة  أهدافوضع 
 العمليات اليومية اخلاصة بالعمل  إدارة 
  اآلخرينااللتزام مبسؤولية اجتاه املسامهني واالهتمام مبصاحل املسامهني املعنيني . 
 وطبقا للقاوانني واللاوائح املعماول  وآمنةتوقع البنوك بطريقة سليمة  أنوسلوكات املؤسسة مع  أنشطة إرساء

 هبا 
  املودعنيمحاية مصاحل. 

 واإلدارة إدارهتااتتضمن الطريقة اليت حتكم هبا املؤسسات املنفاردة بواساطة جماالس  بأهناكما تعرف احلوكمة املصرفية 
العمليااات اليوميااة للبنااك ومحايااة مصاااحل  وإدارة األهاادافوالاايت ماان شاااهنا ان تااؤثر يف كيفيااة قيااا البناك بوضااع العلياا 

  . 3املودعني ومراعاة مصاحل كل من هلم اهتمام بالصرف مثل املوظفني والعمالء واملسامهني وغريهم
هاي الطريقاة الايت تادار هباا شاؤون البناك مان خاالل الادور املناوط باه    بأهناااملصريف  املنظوراحلوكمة من  أيضاوتعرف 

ومحاياة حقاوق  املساتفيدينالبناك ومراعااة حقاوق  أهادافالعليا مبا ياؤثر علاى حتدياد  دارةواإل اإلدارةكل من جملس 
 .املودعني 

                                                             
20. :ص, مرجع سبق ذكره , الربيعي حاكم محسن    1  
اتحاد المصارف ,الجزء الخامس, 2موسوعة بازل,دليلك الى الرقابة الداخلية والخارجية في المصرف, نبيل حشاد  0

201:ص,0222,بيروت,العربية   
اتحاد المصارف , الحكم الجيد في المؤسسات المصرفية والمالية في ضوء المعاييرالمتعارف عليها دوليا ,فؤاد شاكر 2

:ص,0222,لبنان,العربية
122
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ومحاياة حقاوق , العلياا للبناك  واإلدارة اإلدارةمن قبل جملاس  األداءاحلوكمة من املنظور املصريف مراقبة  أيضاوتعرف 
 اإلطاااارلفاااعلني اخلااارجني والااايت حتاادد ماان خااالل اىل االهتماااام بعالقااة هااؤالء با باإلضااافةواملاادعني  األسااهممحلااة 

 .1التنظيمي وسلطات اهليئة الرقابية
 الحوكمة في الجهاز المصرفي  أهمية: ثانيا

يف الداخل واخلاار  باجلهااز  األفراداحلوكمة يساهم كثريا يف تعزيز ثقة  أنظمةان اجتاه النظام املصريف لاللتزام بقواعد 
يف االستفسااار والتعاارف علااى  األسااهممحلااة ,البنااك معلنااة وواضااحة وحااق املساااهم  أهاادافاملصااريف فحينمااا تكااون 

وممارسااة حااق املساااءلة  اإلدارةالتنفيذيااة وجملااس  اإلدارةالعمليااة املصاارفية وحصااوهلم علااى املعلومااات الكافيااة يف  إدارة
التنفيذيااة العليااا  واإلدارة رةاإلداجملااس  تااأثريبشااكل مهااين بعياادا عاان  بأعمالااهبشاافافية عاليااة وقيااام املاادقق اخلااارجي 

فاان ذلااك مان شااانه ان ,واجملاااالت الايت ياتم االسااتثمار فيهاا  باأمواهلموحاق املاودعني يف معرفااة كيفياة تصارف البنااك 
كانت احلوكمة هامة   فإذا,خيلق االنطباع ويعزز الثقة ويدفع املودعني واملسامهني على حد سواء بدعم وتقوية البنك 

 .وضرورية 
مضاااعفة وتظهاار ماان خااالل النقاااط  أمهيااةللبنااوك علااى وجااه اخلصااوص تكسااب  فإهناااات واملؤسسااات لكاان الشاارك

 :التالية
  يسااعد علاى , عناد تباين البناوك 2تعترب احلوكمة نظاما يتم مبوجبه توجيه ورقابة العمليات املساتقبلية للبناوك

ويزياد مان قادرهتا علاى اختااذ  األداءوكذا يضمن هلا تطاوير  واإلفالسوتفادي التعرض للتعثر  إدارهتاحتسني 
 اإلفصاااحسااليمة وكااذا يساااعدها علااى جتنااب تعرضااها الزمااات مصاارفية بتبنيهااا ملعااايري  أسااسقراراهتااا وفااق 

 .3والشفافية يف تعاملها مع املستثمرين واملقرضني
  4املالية العاملية  األسواقتؤثر احلوكمة يف تصنيف البنوك ومن قدرهتا على التعامل مع 
  واالسااتفادة ماان كمااة يف البنااوك متكاان ماان االسااتفادة ماان رفااع حجاام االسااتثمارات يف القطاااع اخلاااص احلو

 .حجم السيولة النقدية املوجودة يف الدول
  نشر الوعي ودعم املبادرات اليت ختدم تطبيق احلوكمة جبذب االستثمارات اخلارجية وخيلق بيئة تنافسية. 
 تطبيااق مبااادئ احلوكمااة يكااون عنصاارا رئيساايا الناادما  البنااوك يف سااريورة االقتصاااديات العامليااة خاصااة  إن

 .تلك اليت تعاين من عدم اللحاق يركب البنوك العاملية 

                                                             
 

122:ص,0212,القاهرة ,دار الكتاب الحديث , 1الطبعة ,الرقابة على اعمال البنوك والمنظمات االعمال,صالح حسن  1  
مجلد الثاني ال,العدد العاشر,مجلة البنوك في االردن  ,تحسين وتطوير الحاكمية المؤسسة في البنوك, اسحق ابو زر عفاف,دهمش نعيم 0 

02:ص, 0222, ديسمبر,االردن,والعشرون  

, مجلة العلوم االقتصادية وعلوم التسيير,اهمية ارساء وتعزيز مبادئ الحوكمة في القطاع المصرفي باالشارة للبنوك الجزائرية,محمد زيدان 2

. 02:ص,0220,سطيف,0العدد, جامعة فرحات عباس  
4

121:ص,0212ً,القاهرة, دار الكتاب الحديث, 1الطبعة ,عمال معايير حوكمة المؤسسات الماليةالبنوك والمصارف ومنظمات اال,صالح حسن     
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  البنااوك والشااركات عمومااا عاارب املمارسااات الاايت تااتم  أهاادافحتقيااق  إىلتطبيااق احلوكمااة ماان شااانه الوصااول
ذات  األخااارى واألطااارافلبناااء الثقاااة باااني املسااامهني  أسااااسوهاااي ,ية واملساااءلة بالشاافافية وحتدياااد املساااؤول
 . اإلشرافيةالعالقة مبا فيها اجلهات 

  مبادئ الحوكمة في المصرف والفاعلون فيها:  الثاني المطلب
جلنة بازل مبادئ للحوكمة يف املصارف حبياث  أقرتلذا  األساسيةالركائز  إحدىان وجود نظام مصريف سليم يعترب 

 .العمل املصريف بنجاح  إدارةوالفاعلون فيها على دراية تامة هبا والقدرة على  األطرافيكون 
 مبادئ الحوكمة في المصرف : اوال

مث اصااااادرت نساااااخة معدلاااااة مناااااه ,م 1111جلناااااة باااااازل تقريااااارا عااااان تعزياااااز احلوكماااااة يف املصاااااارف عاااااام  أصاااادرت
 Enhancing corporateنساااااخة حمدثاااااة بعناااااوان  أصااااادرتم 5002ويف فربايااااار ,م5002عاااااام

govomance for banking organisation 1يتضمن مبادئ احلوكمة يف املصارف وهي: 
 أداءماؤهلني متاماا ملراكازهم وان يكوناوا علاى دراياة تاام عان  اإلدارةجيب ان يكون اعضاء جملاس :  المبدا االول_ 

جتناب تضاارب املصااحل وان العمل باملصرف وسياسة املخااطر و  إسرتاجتيةاملصرف وسالمة موقفه املايل وعن صياغة 
ة الكفااءة وتتضامن واجباات اجمللاس مما يشجع على زياد األعضاءهيكلة اجمللس ويتضمن ذلك عدد  بإعادةيقوموا 

 .املصرف  إدارةمما يضمن توافر الكفاءات والقدرة على  التنفيذينياختيار ومراقبة وتعيني املديرين 
 آخاذاللمصارف وقايم ومعاايري العمال  اإلسارتاجتية األهاداف اإلدارةجيب ان يرافق ويراقب جملس :  الثاني المبدأ_ 

التنفيذيااااة تطبااااق السياسااااات  اإلدارةماااان  اإلدارةجملااااس  يتأكاااادوجيااااب ان , واملااااودعني  األسااااهميف االعتبااااار محلااااة 
 اإلقاراضتعارض املصااحل مثال  وأمههاوالعالقات واملواقف اليت تضعف احلوكمة  األنشطةللمصرف ومتنع  اإلسرتاجتية

, ذوي الصلة  لألشخاصتفضيلية  مزايا إعطاءاو  األغلبيةممن هلم السيطرة او  األسهمللعاملني او املديرين او محلة 
العليا توفري احلماية املالئمة للعاملني الذين يعدوا تقارير عن ممارسات غري قانونية  واإلدارة اإلدارةوجيب على جملس 

 .غري مباشرة  أومباشر  تأديبية إجراءاتمن اي  أخالقيةاو غري 
 ألنفساهمان يضع حدودا واضحة للمساؤوليات واحملاسابة يف املصارف  اإلدارةجيب على جملس :  الثالث المبدأ_ 

 .يشجع على احملاسبة وحيدد املسؤوليات  إداريوان يضع هيكل , العليا واملديرين وللعاملني  ولالدارة
تتوافااق مااع سياسااة  التنفيذيااة لااالدارةماان وجااود مبااادئ ومفاااهيم  اإلدارةجملااس  يتأكاادجيااب ان  : الرابــع المبــدأ_ 

املصرف وفقا للسياسات  أنشطةوان تتم ,  أعماله إلدارةبالصرف املهارات الضرورية  املسئولنيوان ميتلك , اجمللس 
 .وفقا لنظام فعال للرقابة الداخلية  اإلدارةوالنظم اليت وضعها جملس 

ات وبوظاااائف الرقاباااة الداخلياااة ان يقااار باساااتغالل ماااراق  احلسااااب اإلدارةجياااب علاااى جملاااس :  الخـــام  المبـــدأ_ 
وظاااائف املراجعااااة والرقاباااة الفعالااااة الداخليااااة  بأمهيااااة اإلدارةوجياااب ان تقاااار , باعتبارهاااا جوهريااااة حلوكماااة املصااااارف,

                                                             
1

 
دار , 1الطبعة ,والدروس المستفادة ,ونتائجها,اسبابها,االزمات المالية قديمها وحديثها, عبد السالم محمد حميس,محمد عبد الوهاب العزاوي 

.144-142:ص,0220,عمان, اثراء للنشر والتوزيع   
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العليااا للمصاارف التحقااق ماان ان  واإلدارة اإلدارةالطوياال وجيااب علااى جملااس  األجاالواخلارجيااة لسااالمة املصاارف يف 
مان ان مااراق  احلساابات اخلاارجيني ميارسااوا  التأكادوذلاك ماان خاالل , القاوائم املالياة متثال املوقااف املاايل للمصارف 

 . اإلدارةوان تقوم جلنة املراجعة الداخلية بكتابة التقارير مباشرة اىل جملس ,عملهم بالتوافق مع املعايري املطبقة 
العلياا واملااديرين  اإلدارةواملكافاتت وحاوافز  األجاورمان ان سياساات  اإلدارةجياب علاى جملاس : سالسـاد المبـدأ_ 

 . الطويل  األجلاملصرف يف  وإسرتاجتية وأهدافتتناسب مع ثقافة , التنفيذيني 
وتبعااا لاادليل جلنااة بااازل فانااه ماان الصااعب ,تعااد الشاافافية ضاارورية للحوكمااة الفعالااة والسااليمة :  الســابع المبــدأ_ 

املصرف يف  إدارة أداءيف السوق ان يراقبوا بشكل صحيح وفعال  اآلخريناملصاحل واملشاركني  وأصحابللمسامهني 
سااجلة يف البورصااة لتحقيااق امل 1وضااروري و خاصااة للمصااارف  املالئاامالعااام  اإلفصاااحبعااد , ظاال نقااص الشاافافية 
 . االنضباط يف السوق  

العليااا هيكاال عمليااات املصاارف والبيئااة التشااريعية الاايت  واإلدارةاجمللااس  أعضاااءجيااب ان يااتفهم :  الثــامن المبــدأ_ 
وميكن ان يتعرض املصارف ملخااطر قانونياة غاري مباشارة عنادما يقاوم يادمات نياباة عان عمالئاه , يعمل من خالهلا 

 عية مما يعرض مسعة املصرف للخطرغري شر  أنشطةاليت يوفرها املصرف ملمارسة  واألنشطةالذين يستغلون اخلدمات 
 الفاعلون األساسيين في نظام الحوكمة في المصارف  :ثانيا

خارجيااة وكاال طاارف لااه  وأخاارىداخليااة  أطاارافالفاعلااة يف احلوكمااة يف املصااارف اىل  األطاارافاهاام ميكننااا تصاانيف 
 .ومسؤوليات التزامه مبا يسهل تطبيق نظام احلوكمة بشكل فعال  رادو ا
 : والمسؤوليات الخاصة بالفاعلين الداخليين األدوار -1

 :2ذكرها اآليت األطرافيتمثل يف الفاعلون الداخليني للحوكمة يف البنوك يف 
 رأسيلعااب املسااامهون دورا هامااا يف مراقبااة اداء البنااوك كااوهنم يااوفرون (: األســه حملــة )المســاهمون 1-1

 إمتاامكماا اناه الميكان   اإلدارةاملال الضروري وميلكون سلطة قوية فلهم صالحية تعيني او فصل اجمللاس 
 .بعض الصفقات اال مبوافقتهم

الاذين هلاام عالقاة بالبناك ولايس بالضارورة ان يكوناوا ماان  األطارافهام :  المصـال  أصـحا مجلـ   1-2
املسااامهني احلاااليني ,املااوردين , داخاال البنااك  واملاوظفنيالعمااال ,عمااالء,مثاال املااودعني ,  األسااهممحلاة 

ازدهااار البنااك الن  األوىلاهتماماااهتم ,املسااتثمرين ومؤسسااات اجملتمااع املاادين بصاافة عامااة , واملتااوقعني
 .ذلك حيقق هلم مصاحلهم 

                                                             
سلسلة ,بغزة مجلةجامعة االزهر,التزام المصارف العاملة في فلسطين بمتطلبات الحوكمة المتقدمة مدى,نواف عابد محمد,جبر ابراهيم الداعور 1

061-062:ص,1العدد, 12المجلد, 0212,العلوم االنسانية    
0

جامعة قاصدي ,تخصص بنوك ومالية ,مذكرة ماستر , اثر تطبيق الحوكمة في القطاع المصرفي وفقا لمبادئ بازل ,مرابط هيبة 

. 12:ص, 0212,ورقلة,مرباح   
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 هااذا اجمللااس الااذي عليااة أعضاااءرئاايس يااتم انتخابااه ماان طاارف  اإلدارةجملااس  ياارتأس:  اإلدارةمجلــ   1-3
ام الاايت متكاان ماان تفعياال نظااام احلوكمااة داخاال البنااك منهااا وضااع االساارتاجتيات وتوجيااه بعااض املهاا أداء

 .من سالمة موقف البنك  التأكد, حتمل املسؤولية , وضع سياسات التشغيل , العليا  اإلدارة
املخااطر عان طرياق قياامهم بكشاف  إدارةهلام دور هاام جادا يف تقيايم عملياة :  المراجعون الـداخلون 1-4

 .ومنع حاالت الغ  والتزوير وضماهنم لنزاهة ودقة التقارير املالية 
البناك كماا اناه علايهم ان  إلدارةالباد ان يكاون لاديهم الكفااءة والنزاهاة املطلاوبني :   التنفيذية اإلدارة 1-5

  .1املهنة ألخالقياتيتعاملوا وفقا 
 :2تتمثل يف الطراف التالية:  والمسؤوليات الخاصة بالفاعلين الخارجيين األدوار -2
 أمرابنك    وقانوين متطور لنظام ال تنظيمي إطاريعترب وجود :  القانوني والتنظيمي والرقابي اإلطار  2-1    

فقد شهد هذا الدور غريا كبريا , أمهية ألتقلالدور الرقايب للبنك املركزي والذي  إىل هذا باإلضافة,هاما وحيويا 
السلوك  إتباعتشجيع العام له من السيطرة املطلقة اىل العمل على  اإلطارحيث حتول , األخريةخالل الفرتة 

بل والصبح دورها يقتصر على ضمان سالمة ,ومل تعد اجلهة الرقابية هي املتحكم يف توجيه االئتمان ,احلصني 
 .اجلهاز املصريف

 وإقراض,وتركز القروض ,املال  رأسوضعت اتفاقيات بازل جمموعة من الظواب  احملكمة فيما يتعلق بكفاية 
وحتصل املدفوعات املستحقة ,وتكوين املخصصات, ذات العالقة باملنشاة  واألطرافذات الصلة  األطراف

املتطورة  األساليباىل تطبيق  ضافةومتطلبات السيولة واالحتياطي باإلجدولة الديون  بإعادةاخلاصة  واإلجراءات
 .للمراقبة املكتبية وامليزانية 

 :3هلم دور فعال يف تطبيق احلوكمة يف البنوك وميكن تقسيمهم اىل:  دور العامة  2-2   
 يتمثل دور املودعني يف الرقابة على اداء اجلهاز الصريف ويف القدرة على سحب مدخراهتم :  المودعين. 
  تساعد مؤسسات التقييم على دعم االلتزام يف السوق حيث :  والتقيي  االئتمانيكات التصنيف شر

من توافر هذه اخلدمة من شانه ان يساهم يف زيادة درجة الشفافية ودعم  التأكدتقوم فكرة التقييم على 
 .احلماية اليت جيب توافرها للمتعاملني يف السوق 

  كفاءةان متارس الضغ  على البنوك لنشر املعلومات ورفع   اإلعالمميكن لوسائل :  اإلعالموسائل 
 .على راس املال  تأثريهماىل  باإلضافة اآلخرينمصاحل الفاعلني  ومراعاةالعنصر البشري 

  نظام , األمانشبكة  أشكاليعترب صندوق تامني الودائع احد  :الودائعوصندوق تامين  األمانشبكة
 .نظام تامني الصريح,التامني الصحي 

                                                             
1

مجلة اقتصاديات ,حالة دول شمال افريقيا, االلتزام بمتطلبات لجنة بازل كمدخل الرساء الحوكمة في القطاع المصرفي العربي ,حبار عبد الرزاق 

   22:ص,0220,جامعة شلف,2العدد, شمال افريقيا
. 012-020:ص,مرجع سبق ذكره,البنوك والمصارف ومنظمات االعمال معايير حوكمة المؤسسات المالية  ,صالح حسن  
 2

  
. 22:ص,المرجع السابق,حبار عبد الرزاق  
3  
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 ومحددات الحوكمة في المصارف  أهداف: المطلب الثالث
كما يستلزم مجلة من احملددات سوف ,اليت تسعى اىل حتقيقها  األهدافللحوكمة يف املصارف مجلة من  إن

 نذكرها يف هذا املطلب 
 الحوكمة في المصارف  أهداف: أوال

 : 1ميلي أمهها األهدافيساعد تطبيق احلوكمة يف املصارف على حتقيق مجلة من 
 مع حتسني الكفاءة االقتصادية للمصارف  األداءوالرقابة على  واإلدارةالفصل بني امللكية  مبدأمن  التأكد. 
 األداءومتابعة  األهدافاهليكل الذي تتحدد من خالله اهداف املصرف ووسائل حتقيق تلك  إجياد . 
  حبث تتحول مسؤولية الرقابة اىل كال الطرفني ومها , املصارف  ألداءمتابعة املراجعة والتعديل للقوانني احلاكمة

 .املصرف واملسامهون ممثلة يف اجلمعية العمومية للمصرف إدارةجملس 
 أعضائهومسؤوليات  اإلدارةومهام جملس , عدم اخلل  بني املهام واملسؤوليات اخلاصة باملدريني التنفيذيني. 
  ساءلة ورفع درجة الثقةالعليا وتعزيز امل اإلدارة أداءتقييم. 
 املصارف ألداءمشاركة املسامهني واملوظفني والدائنني واملقرضني واالضطالع بدور املراقبني بالنسبة  إمكانيات. 
  مبا يعمل على تدعيم واستقرار املصارف العامة باالقتصاد وعدم , جتنب حدوث مشاكل حماسبية ومالية

العاملية واملساعدة يف حتقيق التنمية واالستقرار املال احمللية و  اقأسو املصرفية او  باألجهزةحدوث اهنيارات 
 : 2فيما يليتتمثل  أخرى أهدافاىل  باإلضافةاالقتصادي 

  والعدالةحتقيق الشفافية. 
  حتقيق احلماية حلقوق املسامهني. 
  املودعني ألموالحتقيق احلماية. 
  داخل البنك األعمالحتقيق رقابة مستقلة على مجيع. 
  احلد من استغالل السلطة يف غري املصلحة العامة للبنك. 
 . محددات تنفيذ الحوكمة في المصارف: ثانيا

من احملددات هي احملددات الداخلية واحملددات  جمموعتانيتوقف التطبيق اجليد للحوكمة املصرفية على جودة 
 :1إىلاخلارجية حيث تشري كل منها 

اليت حتدد طريقة اختاذ القرار وتوزيع السلطات بني  واألسسحيث تتمثل يف القواعد :  المحددات الداخلية -1
  األطرافواملديرين مبا يؤدي اىل ختفيض التعارض بني املصاحل هذه  اإلدارةاجلمعية العامة وجملس 

                                                             
1

ن دراسة تطبيقية على قطاع المصارف العامة في فلسطي ,دور ادارات المراجعة الداخلية في تفعيل مبادئ الحوكمة ,ابراهيم اسحاق نسمان 

. 02:ص,0220,فلسطين,غزة,الجامعة االسالمية ,مذكرة ماجستر في المحاسبة والتمويل ,  
 0 

الملتقى الدولي حول االزمة المالية واالقتصاديةالدولية ,دور واهمية الحوكمة في استقرار النظام المصرفي ,شريفي عمر  

6:ص,0220اكتوبر01-02,سطيفايام,والحوكمةالعالمية  
1
جامعةعمار ,دافع وتحديات, اليوم الدراسي حول التمويل االسالمي,الحوكمة في المصارف االسالمية ,نعيمةعبدي ,ل بن ثابت عال    

 6:ص,0220اكتوبر01-02ايم,ثلجي
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لذي يشمل على تتمثل يف عناصر تنظيمية تتضمن املناخ العام الستثمار يف الدولة وا:  المحددات الخارجية -2
الالزم للمشروعات ودرجة تنافسية لسوق السلع  وكفاءة القطاع املايل وتوفري التمويل القوانني املنظمة للسوق

واىل عناصر ,املال وشركات االستثمار أسواقاهليئات الرقابية واملنشات العامة يف   األجهزةوكفاءة  اإلنتا وعناصر 
 .املصاحل واملنشات اخلاصة واملهنيني احملاسبني واملراجعني والقانونيني  أصحابخاصة تتضمن 

وتؤدى احلوكمة يف النهاية إىل زيادة الثقة يف االقتصاد القومي، وتعميق دور سوق املال، وزيادة قدرته على 
ناحية أخرى،  ومن. تعبئة املدخرات ورفع معدالت االستثمار، واحلفاظ على حقوق األقلية أو صغار املستثمرين

تشجع احلوكمة على منو القطاع اخلاص ودعم قدراته التنافسية، وتساعد املشروعات يف احلصول على التمويل 
 .2لوتوليد األرباح، وأخريا خلق فرص عم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 14:ص,0222,بنك االستثمار القومي,ر محددات الحوكمة ومعاييرها مع االشارة خاصة لنمط تطبيقها في مص, محمد حسن يوسف  2
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 المحددات الخارجية والداخلية للحوكمة(: 1-1)شكل  
  احملددات الداخلية  احملددات اخلارجية

     خاصة  تنظيمية

       

       

       

يعــــين ويراقـــــب        يرفـــــع      
 تقرير إلى 

 

       

       

  تقوم     

       

       

       

عناصـــر القطـــاص الخـــات  وكيانـــات االدارة الذاتيـــة  ووســـائل االعـــالم  الخاصـــة تشـــير إلـــى المؤسســـات *  ـــة . والمجتمـــع المـــدني ـــوافر المعلومـــات  وترفـــع مـــن درجـــة مراقب ـــل مـــن عـــدم ت .الشركات  وتلقي الضوء على السلوك االنتهازي لإلدارةوتلـــل الجهـــات التـــي تقل  

 Iskander, M. and N. Chamlou. (2002). Corporate Governance: A Framework for::املصدراملصدر
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. 
 
 
 

 المساهمون

لحالمصا أصحاب  

 

*:مؤسسات خاصة  

 محاسبون ومراجعون 
 محامون 
 تصنيف ائتماني 
 بنوك استثمار 
 استشارات 
 تحليل مالي 
 اإلعالم المالي 

:معايير  

 المحاسبة 
 المراجعة 
 أخرى 

 القوانين والقواعد

:القطاع المالي  

 قروض 
  مساهمة في

 رأس المال

:األسواق  

 تنافسية األسواق 
  استثمار أجنبي

 مباشر
   الرقابة على

 الشركات

 مجلس اإلدارة

 اإلدارة

 الوظائف الرئيسية
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 الحوكمة الجيدة في المصارف  نموذج وأبعادمتطلبات : المبحث الثالث 
العناصر الضرورية واملسامهة يف استقرار واستمرار الداء الفعال للمصارف وهذا  أهميعد منوذ  احلوكمة اجليدة من 

 .من خالل التطبيق السليم ملبادئ احلوكمة 
 المطلب االول متطلبات وابعاد نموذج الحوكمة الجيدة في المصارف 

 األنظمةلقد نال موضوع احلوكمة اهتماما كبريا نظرا لدورها يف التقليل من املخاطر اليت هتدد سالمة واستقرار 
 .يف هذا املطلب  إليه ماس نتطرقتنفيذ منوذ  اجليد يف البنوك وهذا  وأبعادمتطلبات  األخريةاملصرفية وهلذه 

 متطلبات نموذج الحوكمة الجيدة في المصارف : أوال
مبتطلبات منوذ  احلوكمة اجليد جمموعة العناصر الضرورية اليت تساعد يف التطبيق السليم للحوكمة املؤسسة  نقصد

 : 1ونذكر منها ميلي, يف البنوك
  وتكون معلومة ومتوفرة لكل العاملني  إتباعهالبنك وكذا القيم الواجب  اإلسرتاجتية األهدافحتديد

 .داخل البنك
  وإتباعهاوضع سياسات واضحة للمسؤولية يف البنك. 
  يف عملية احلوكمة مع ضمان  إليهماملوكلة  للوظائف إدراكهمومدى  اإلدارةجملس  أعضاءضمان كفاءة

 .عوامل سواء كانت داخلية او خارجية  بأية تأثرهمعدم 
 العليا اإلدارةمن وجود نظام رقابة داخلية مالئم وفعال يف  التأكد. 
 دورات تعليمية وتدريبية وتكوينية لبناء طاقات يف احلوكمة  إجراء. 
 وكذا البيئة احمليطة به وأهدافهالبنك  وأنظمةمن وجود توافق نظام احلوافز  التأكد. 
  قانوين فعال يتم فيه حتديد حقوق وواجبات البنك  إطارتطوير 
  اإلدارةالعليا وجملس  اإلدارةكل من   أعمالتفعيل دور السلطات الرقابية يف مراجعة . 
 واملراجعةاملخاطر  إلدارةوجود وظائف مستقلة  ضرورة. 
 وجود رقابة خارجية على خمتلف جماالت العمل هبدف ضمان وحياد وسالمة وفعالية الرقابة ضرورة. 
 . تنفيذ نموذج الحوكمة الجيدة في المصارف أبعاد: ثانيا 

اخلارجي يف  للبعد لنموذ , خارجي  وأخربعد داخلي  أساسينيين متثل احوكمة املؤسسية اجليدة يف البنوك بعد
 .البنك إدارةالقواعد االحرتازية بينما البعد الداخلي فيتمثل يف طريقة 

 (:القواعد االحترازية)البعد الخارجي  -1

                                                             
 

. 04:ص,مرجع سبق ذكره,مرابط وهيبة   1  
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 ىتتعاطالقواعد االحرتازية هي عبارة عن قواعد للتسيري يف امليدان املصريف واليت جيب على املؤسسات اليت 
حتقيق  إىلالقواعد االحرتازية  هتدف 1االئتمان احرتامها من اجل ضمان سيولتها ومالئمتها اجتاه مودعيها 

 2تقوية السالمة البنكية وتطوير نشاط البنوك ,التنسيق بني شروط املنافسة البنكية
وتعزيز املنافسة البنكية الن البيئة  إنشاءه القواعد هو ان اهلدف الرئيسي هلذ: حتقيق التنسيق بني شروط املنافسة 

 ,التنافسية تسمح للنظام املصريف بالتطوير واحملافظة على استقراره وقوته
 قد تسبب ضعف  أزمة أيللوقاية من  األمهيةتعترب النظم االحرتازية هدف بالغ : تقوية سالمة البنكية

ة بشكل دائم واحملافظة على استقرار النظام معايري للرقاب بإنشاءبنكي هلذا السبب قام املنظمون لالنظام  ا
 . اليت تنتج عن العمليات البنكية األزماتالبنكي للحفاظ على الثقة يف هذا النظام وجتنب 

 على  األخريةموجة االبتكار والتطورات املالية اليت حدثت يف السنوات  أثرتلقد : تطوير نشاط البنوك
اخل لذا جيب ان ..ممارسات بنكية جديدة ,جديدة وعمليات جديدة  أسواقظهور ,وظائف البنوك

 . خاصة فيما يتعلق بتطور حماسبة العمليات التغرياتهذه تتماشى القواعد االحرتازية مع 
 :(البنل إدارةطريقة )البعد الداخلي  -2

بالغة يف بناء لوحة  أمهيةوالذي مل  اإلدارةمتثل البعد الداخلي لتنفيذ منوذ  احلوكمة اجليدة يف البنوك يف جملس 
مسؤولياته تشمل عدة وظائف خمتلفة  أصبحتدوره اكثر تعقيدا او  أصبحخاصة بعد ان , فعالية أكثرالقيادة 

الرقابة الداخلية والتاك دان كل القرارات قد مت  أنظمةوتطبيق  إنشاء,طويلة املدى ,مثل وضع االسرتاجتيات 
 3فافة اختاذها بطريقة مسؤولية وش

 تغطية وكيفية تعزيز لتعزيز التطبيق السلي  للحوكمة في المصارف  األساسيةالعناصر : المطلب الثاني 
 وفق توصيات بازلالمخاطر 

 لتعزيز التطبيق السلي  للحوكمة في المصارف   األساسيةالعناصر : أوال 
اليت جيب توافرها  األساسيةفيها اىل وجود جمموعة من العناصر  أشارت األوراقجلنة بازل العديد من  أصدرت

 : فيما يليلدعم التطبيق السليم للحوكمة داخل القطاع املصريف نستعرضها 
: وجمموعة القيم واملبادئ اليت تكون معلومة لكل العاملني يف املؤسسة املصرفية  إسرتاجتية أهدافوضع  -1

ميكن  لالدارةاو مبادئ  إسرتاجتية أهدافاملتعلقة باي مؤسسة مصرفية بدون تواجد  األنشطة إدارةيصعب 
, البنك  أنشطة وإدارةان يضع االسرتاجتيات اليت متكنه من توجيه  اإلدارةلذا فانه على جملس ,االسرتشاد هبا 
العليا او  باإلدارةس نفسه او تلك اليت تتعلق باجمللتطوير املبادئ اليت يدار هبا البنك سواء  أيضاكما جيب عليه 

                                                             
. 022:ص,0226,البليدة, جامعة سعد دحلب, مالية,نقود,تخصص البنوك,مذكرة الماجستير,انظمة تامين الودائع المصرفية,مريم بن شريف 
1  

. 04:ص,مرجع سبق ذكره,مرابط وهيبة  
2  

2  peomg kwee kim devirmga rasiah.Relattionship between coroporate govenance and bank performance 
Malaysia during.the pre and post asian fincial srisis.Europ ean journal of economics.finance and administrative 
science.Issuce.é&.June2010.P: 14 . http//WWW.Eurojoumals.com/ejefas21_04pdf.consulte le 11_03_2016. 
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للمشاكل اليت تعرتض البنك  واآلنيةاملناقشة الصرحية  أمهيةوجيب ان تؤكد هذه املبادئ على ,بباقي املوظفني 
اليت تتعلق بالبنك سواء  األنشطةوعلى وجه اخلصوص جيب ان تتمكن هذه املبادئ من منع الفساد والرشوة يف ,

العليا بتنفيذ  اإلدارةقيام  اإلدارةوجيب ان يضمن جملس ,و الصفقات اخلارجية بالنسبة للمعامالت الداخلية ا
منح معاملة : سياسات من شاهنا منع او تقييد املمارسات والعالقات اليت تضعف من كفاءة تطبيق احلوكمة مثل 

خلسائر املرتبطة او تغطية ا,اليت هلا مكانة خاصة لدى البنك كمنح قروض بشروط مميزة  األطرافتفضيلية لبعض 
 1. باملعامالت

الكفء ان حيدد  اإلدارةجيب على جملس :  وضع وتنفيذ سياسات واضحة للمسؤولية في البنل -2
مسؤولية عن حتديد املسؤوليات  اإلدارةوتعد , العليا  لالدارةللمجلس وكذلك  األساسيةالسلطات واملسؤوليات 

جملس  أماممجيعا  مسئولونيف النهاية  أهنميف عني االعتبار  األخذاملختلفة للموظفني وفقا لتدرجهم الوظيفي مع 
  .البنك أداءعن  اإلدارة

مسؤولية مطلقة عن عمليات البنك  مسئول اإلدارةيعترب جملس :  اإلدارةمجل   أعضاءضمان كفاءة  -3
معلومات حلظية كافية متكنهم من احلكم على  اإلدارةلذا جيب ان يتوافر لدى جملس , وعن املتانة املالية للبنك

, تصحيح مناسبة ويف الوقت املناسب إجراءاتالقصور وبالتايل يتمكن من اختاذ  أوجهحىت حيدد , اإلدارة أداء
 اإلدارةاحكام بصفة مستقلة عن راية  إصداراجمللس بالقدرة على  أعضاءكذلك جيب ان يتمتع عدد كاف من 

 . 2وكبار املسامهني او حىت احلكومة
ففي , يف احلوكمة أساسياالعليا عنصرا  اإلدارةتعد  :العليا  اإلدارةضمان توافر مراقبة مالئمة بواسطة  -4

العليا ممارسة دورهم  اإلدارةنه جيب على مديري فا, العليا اإلدارة أعضاءاجتاه  رقابيادورا  اإلدارةحني ميارس جملس 
 أساسيةجمموعة  اإلدارة العليا من وتتكون ,البنك  إداراتمتواجدين يف كافة  التنفيذينييف الرقابة على املديرين 

ومدر املراجعة  األقساممدير شؤون املالية وراساء : مثل, أفرادوهذه اجملموعة جيب ان تتضمن , البنك مسئويلمن 
 :يف االعتبار مثل  اإلدارة تأخذجيب ان اليت  األموروهناك عدد من ,

  3التنفيذيونعدم التدخل بصورة مفرطة يف قرارات اليت يتخذها املديرون. 
  العليا لتويل املسؤولية يف جمال معني بدون توافر املهارات او املعرفة الالزمة اإلدارةعدم حتديد احد مديري 

الوظيفة الرقابية  أمهية إدراكيف  واخلارجيني الداخلينياالستفادة الفعلية من العمل الذي يقوم به املراجعون  -5
  اإلدارةوجيب على جملس ,يعد الدور الذي يلعبه املراجعون دورا حيويا بالنسبة لعملية احلوكمة:اليت يقوم هبا

واختاذ , لدى كافة العاملني بالبنك األمهيةلى نشر الوعي هبذه عملية املراجعة والعمل ع أمهية إدراكالعليا  واإلدارة
او جلنة  اإلدارةلدعم استقاللية ومكانة املراجعني وذلك برفع تقارير هم مباشرة اىل جملس الالزمة  اإلجراءات

                                                             
, 102:ص,مرجع سبق ذكره,والمصارف ومنظمات االعمال معايير حوكمة المؤسسات المالية البنوك,سن صالح الدين ح 
1
  

حسن صالح الدين 
 

102:ص,مرجع سبق ذكره,الرقابة على اعمال البنوك ومنظمات االعمال,  
, 2

  
 ,101-102:ص,مرجع سبق ذكره,المالية البنوك والمصارف ومنظمات االعمال معايير حوكمة المؤسسات,حسن صالح الدين   3
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املشاكل اليت مع العمل على معاجلة , املراجعون  إليهااملراجعة التابعة واالستفادة بفعالية من النتائج اليت توصل 
كذلك االستفادة من املراجعني يف اجراء مراجعة مستقلة على املعلومات اليت يتلقوهنا من ,حيددها املراجعون 

 .وأدائهالبنك  أنشطةحول  اإلدارة
اخلاصة  املكافتتعلى  اإلدارةجيب ان يصدق جملس :البنل  أنظمةضمان توافق نظ  الحوافز مع  -6

 وأهداف أنظمةمع  املكافتتتتناسب هذه  أنضمان ,  املسئولةالعليا وغريهم من الشخصيات  اإلدارة بأعضاء
 أقصىعلى بذل  املسئولةا وغريهم من الشخصيات العلي اإلدارةوالبيئة احمليطة ومبا حيفز مديري  وإسرتاجتية

يف نطاق السياسة العامة للبنك حبيث التعتمد على  األجورم اتوضح نظ أنكما جيب , جهدهم لصاحل البنك 
 . 1القصري وذلك لتجنب رب  احلوافز حبجم املخاطر اليت يتحملها البنك األجلالبنك يف  أداء
العليا بدقة يف حالة نقص  واإلدارة اإلدارةجملس  أداءالميكن تقييم  :الشفافية عند تطبيق الحوكمة  مراعاة -7

يف السوق وعامة الناس من احلصول على  واملتعاملنياملصاحل  أصحابوحيدق ذلك عندما الميكن , الشفافية
حبيث يتمكن املشاركون يف السوق من تقييم سالمة تعاملهم مع ,البنك  وأهدافاملعلومة الكافية عن هيكل 

وبالتايل , املناسبة األوقاتاملال البنوك يف  رأسكفاية   ضاعأو البنوك حيث يصبحون قادرين على معرفة وفهم 
لذلك فان ..حىت تبقى قدراهتا التنافسية  تتحمل قسطا كافيا من املخاطراملتعاملون اىل البنوك اليت السيوجه 

جيب ان يشمل هيكل اجمللس  اإلفصاحوبالتايل فان ,الشفافية مطلوبة لدعم التطبيق السليم للحوكمة 
واهليكل التنظيمي ,(اخلربة-املؤهالت-املسؤوليات)العليا  اإلدارةوهيكل , ( اللجان,املؤهالت,لعضويةا,العدد)

 األنشطةوطبيعة , واملعلومات املتعلقة بنظام احلوافز اخلاص بالبنك, (اهليكل الوظيفي-اهليكل القانوين)األساسي
 .اليت تزاوهلا الشركات التابعة

 أداءعلى  تأثريهااحلوكمة و  بأمهيةجيب ان تكون السلطات الرقابية على دراية تامة  :دور السلطة الرقابية  -8
جيب ان كما ,وجيب ان تتوقع قيام البنوك بعمل هياكل تنظيمية تتضمن مستويات مالئمة من الرقابة , البنوك 

العليا يف املؤسسات املصرفية قادرين على القيام  واإلدارة اإلدارةمن ان جملس  بالتأكدتقوم السلطات الرقابية 
 أداءعن  أساسيةبصفة  مسئولنيالعليا بالبنك  واإلدارةالبنك  إدارةيعد جملس ,بواجباهتم ومسؤولياهتم كما ينبغي

اليضر  وبأسلوب, من ان البنك يدار بطريقة مالئمة  للتأكدوبذلك فان السلطات الرقابية تقوم باملراجعة ,البنك
 .احل املودعني مبص

للتطبيق السليم للحوكمة يف القطاع املصريف تقع على عاتق كل من جملس  األساسيةومما سبق يتضح ان املسؤولية 
تؤكد جلنة بازل على ضرورة توافر البيئة املالئمة لدعم التطبيق السليم  ومع ذلك, العليا للبنك واإلدارة اإلدارة

واليت من شاهنا محاية حقوق  إصدارهاالتشريعات اليت تتوىل احلوكمة مثل القوانني و ,للحوكمة يف املصارف 
 .1وضمان قيام البنك بنشاطه يف البيئة خالية من الفساد والرشوة ووضع معايري للمراجعة, املسامهني 

                                                             
1
حسن صالح الدين  

 
  .102-102 :ص,مرجع سبق ذكره,الرقابة على اعمال البنوك ومنظمات االعمال,  

, 100: ص,مرجع سبق ذكره,الرقابة على اعمال البنوك ومنظمات االعمال ,حسن صالح الدين  
1  
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املصريف اىل االستمرار يف دعم تغطية املخاطر عن  لالشرافتسعى جلنة بازل :  المخاطر تغطية تعزيز: ثانيا
 .املشتقات املرتبطة هبا تعرضطريق تضمني املخاطر الرئيسية للبنود داخل وخار  املركز املايل وكذلك 

 mark toاملال لتغطية اخلسائر ملخاطر السوق  رأسجزء من ويف هذا السياق قامت جلنة بازل بتخصيص 
mark ييم االئتمان ورب  ذلك بتعديل التقcva   عند حدوث اخنفاض يف املالءة االئتمانية للطرف املقابل

   توظفها اليت املنتجات على املايل املركز خار  بنود يف خلسائر البنوك تتعرض أن ميكن ومن ناحية أخرى
 ما وهو للمستمرين تعويضات دفع احتمال عن تنشأ قد واليت األصول إدارة املنتجات أو العمالء وبالنيابة عن

 . املنقولة التجارية باملخاطر يرف
 وكذا االئتماين، التقييم بتعديل املتعلقة املخاطر لتغطية الالزم املال رأس مبتطلبات املتعلقة أرائها تقدمي للبنوك ميكن

  .العمالء استثمارات بإدارةاملخاطر املتعلقة 
توافر نظام ضب  داخلي قوي يتضمن مهام التدقيق الداخلي واخلارجي وإدارة مستقلة للمخاطر عن خطوط -

 .2( Checks & Balances) العمل مع مراعاة تناسب السلطات مع املسئوليات 
 
مع  مراقبة خاصة ملراكز املخاطر يف املواقع اليت يتصاعد فيها تضارب املصاحل، مبا يف ذلك عالقات العمل -

 .املقرتضني املرتبطني باملصرف وكبار املسامهني واإلدارة العليا، أو متخذي القرارات الرئيسية يف املؤسسة
 

 بالحوكة في البنوك  تقيي  مستويات االلتزام : المطلب الثالث 
 من التحقق يف القائمة هذه تفيد حيث وعرضها، تقدميها للبنوك ينبغي اليت املعلومات من قائمة هناك  

 هذه فمن الشأن، هذا يف املوضوعة املواثيق مع ذلك ومقارنة احلوكمة مبادئ وتنفيذ مستويات االلتزام بتطبيق
 : 3الدين قائمة يف احملددة العناصر

 
 :الملكية هيكل 1
 االنتفاع حق ملكية بيان التابعة، مع والبنوك والبنوك القابضة املسامهة والبنوك الشركات أهم حيدد خمط  تقدمي
 .سبق مما طرف كل ونسبة أسهم النهائية

 

 

                                                             

، ورقة مقدمة إلى المؤتمر المصرفي العربي المالية العربية حسب المعايير العالميةالحكم الجيد في المصارف والمؤسسات فؤاد شاكر،  0
 Egyptian Banking Institute, Corporate : ، منشورة في"الشراكة بين العمل المصرفي واالستثمار من أجل التنمية " 0222لعام

Governance in the Banking Sector Workshop, March 2006 
قائمة طلب معلومات المؤسسات : حوكمة الشركات– (CIPE) ترجمة مركز المشروعات الدولية الخاصة_التمويل الدولية مؤسسة    3

 2_1:ص 0222,المالية
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 :الحوكمة هيكل 2-
 تقاريرها ترفع اليت واجلهة البنك املنوط هبا حوكمة األجهزة حيث من الشركات حوكمة هيكل حيدد خمط  تقدمي

 واملراجعة االئتمان وجلان العليا وجلان اجمللس  اإلدارة اإلدارة وجملس املسامهني اجتماعات ذلك يف أمامها، مبا
 .الرئيسية اإلدارة اخلارجية ووحدات واملراجعة الداخلية

 :الهامة واألحداث الرئيسية العمليات 3-
 وعلى السابقة، سنوات اخلمس يف وقعت اليت اهلامة واألحداث الرئيسية للعمليات الزمين التطور فحوى تقدمي

 حتديد إىل إضافة األصول، شراء أو وبيع اهليكلة وإعادة واالندماجات أخرى بنوك على األخص االستحواذ
 .املالية األسواق يف عنها مت اإلفصاح اليت اهلامة األحداث

 :الشركات بحوكمة المتعلقة السياسات 4-
 البنك أسلوب حتديد أجل من وضعها مت اليت العمل دالئل أو العمل مواثيق أو املكتوبة السياسات هي ما

 واإلفصاح؟ الشفافية وممارسات وتكوينه اإلدارة جملس ومسؤوليات به العاملني احلوكمة إدارة لتحقيق
 : رزنامة عمل البنل 5- 
 انعقاد مواعيد ذلك يف مبا السنة، مدار على البنك أحداث مواعيد على اإلدارة وجملس العليا اإلدارة تقر هل

 اإلدارة؟ جملس واجتماعات اجتماعات املسامهني
 :بالبنلالخات  الشركات حوكمة ميثاق 6- 
 دور األخص وعلى فيمها احلوكمة ممارسات حتدد إرشادات أو سياسات أية أو به خاص مبيثاق البنك حيتفظ هل

  به؟ اخلاص امليثاق اإللتزام هبذا ضب  أجل من البنك يتبعها اليت اإلجراءات هي رة؟ وماجملس اإلدا
 :الخات بالدولة  الشركات حوكمة ميثاق 7-
 مدى أي وإىل الدولة؟ وضعته والذي اختياري حوكمة مبيثاق العلم العليا واإلدارة اإلدارة جملس لدى يتوافر هل
 امليثاق؟ هذا يف ورد البنك مبا يلتزم
 : المهنة أخالقميثاق  - 8
 ميكن وكيف له خيضعون الذي املوظفني هم ومن املصرفية؟ املهنة أخالقيات حيكم ميثاق على البنك يتوفر هل

  اإللتزام هبذه ملبادئ؟ مراقبة عمليات تتم وكيف موظفيه إلىل األخالقية مبادئه للبنك إيصال
 :اإللتزام مسؤولية - 9
وعقد  األخري بالقانون هذا التزام ضمان على البنك داخل أساسية مسؤولية مسئول يعد الذي الشخص هو من

 واإلفصاح يتعلق بالشفافية فيما اإلدارة جملس يلعبه الذي الدور أي يتعلق باحلوكمة، فيما وسياسته تأسيسه
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يتعلق  فيما بقواعدها التزامها مدى على دوري أساس على للمسامهني البنك يفصح وهل املسامهني؟ مع والتعامل
 باحلوكمة؟

 :للتعاقب  التخطيط - 10
 مكتوبة بسياسة البنك حيتفظ وهل آلخر؟ شخص من املنتدب البنك عضو مهام وانتقلت قبل من حدث هل

 منصبه؟ يف قضاءها املنتدب العضو ينوي اليت املتبقية املدة هي وما املناصب؟ على للتعاقب خطي بالتتتعلق 
 : لألسه  األجنبي القيد 11-

 وهل بورصة ناسداك؟ أو لندن بورصة أو نيويورك بورصة مثل املالية لألوراق أجنبية بورصة يف مقيد البنك هل 
 القيد؟ هذا مثل يف التفكري يتم
 وشروط اجلديدة االلتزام  بالقواعد أجل من إتباعها املخط  اخلطوات ما أجنبية بورصة يف البنك قيد حالة يف

 شهادات محلة لكافة العادل اإلفصاح البنك يضمن وكيف أوكسيلي؟-ساربون قانون عليها يشمل اليت القيد
 املؤسسية؟ حقوقهم ممارسة املتساوية على والقدرة أمريكية إيداع
 1:وعمله اإلدارة مجلي هيكل -15
 :اآلتية التسااالت خالل من ونشاطاته اإلدارة جملس هيكل تقييم ميكن
 اليت املرات عدد وكم اإلدارة جملس يؤسس ومىت إدارته؟ مبجلس يتعلق فيما البنك مر هبا اليت التجربة ما 

 فيها؟ جيتمع
 جدول حتضري يتم ؟ وهل اجمللس اجتماعات انعقاد قبل مسبقا وتوزيعه األعمال جدول حتضري يتم هل 

 ؟ اجتماع اجمللس انعقاد عليه بعد والتصديق األعمال
 موقعهم على األقل على حتتوي اليت امللخصة هتم الذاتية سري إىل باإلضافة أعضاء اجمللس احلاليني تقدمي 

 .لصاحلها يعملون اليت األخرى والبنوك املسيطرين املسامهني بني كانوا من إذا وما البنك داخل
 يتلقاه الذي املقابل وما اختيارهم يتم املستقل، وكيف اإلدارة جملس عضو مصطلح البنك يعرف كيف 

 يقدمها؟ اليت باملستقبل نظري اخلدماتالعضو 
 األحوال مجيع يف اإلدارة جملس اجتماعات حيضرون أهنم أمأعضاء اجمللس  بني من الكبار املديرين هل 

 روتيين؟ بشكل
 االئتمان جلان مثل الدائمة اللجان من غريها أو حسابية مراجعة جلنة على اإلدارة جملس حيتوي هل 

 املصاحل؟ بتضارب املختصة أو املرتبات ومنح واملالية والرتشيح واخلصوم واألصول

                                                             

– (CIPE) ترجمة مركز المشروعات الدولية الخاصة_مؤسسة التمويل الدولية   قائمة طلب معلومات المؤسسات : حوكمة الشركات 1 

2_1:ص 0222,المالية   
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 قواعد مع القائمة والعالقات التنظيمية يتعلق باالتزام  باللوائح فيما اإلدارة جملس يلعبه الذي الدور ما 
 على احلصول أو للمجلس بالوصول يسمح وهل الودائع؟ لضمان خمططات أية ذلك يف مبا املايل القطاع

 الدورية؟ التقارير تشمل اليت النظم وواضعي البنك بني املراسالت
 :والشفافية اإلفصاح- 13
 :يتعلق هبذا العنصر لدينا ما أهم
 ونشرها البنك عن املالية وغري املالية املعلومات بتحضري يتعلق فيما وممارساته البنك سياسات تلخيص 

 املايل للقطاع املنظمة واجلهات دوري أساس على للجمهور عنها اإلفصاح يتم اليت مواعيد املعلومات متضمنة
 عن املسئول الشخص وحتديد للبنك، املالية األوراق تداول يتم اليت املالية والبورصات لألوراق املنظمة واجلهات
 عنها يفصح اليت لمعلوماتل عدمه أو البنك فريتو  من عليها، والتحقق موافقة على واحلصول املعلومات حتضري
 .منتظم بشكل اإلنرتنيت شبكة على
 يلعبه الذي الدور وحتديد التقارير، هلا ترفع جهة وأي الداخلية واملراجعة للبنك الداخلية الضواب  وصف 

 تتعامل اليت واألطراف اإلدارة جملس يف احملاسبية املراجعة جلنة دور إىل باإلضافةورئيس احملاسبني  املنتدب العضو
 حتديد مع اخلارجيني، املراجعني يتعلق باختيارالسياسة اليت يتبعها البنك فيما  حتديد .السنة مدار على معها

 املراجع يقدمها اليت األخرى اخلدمات وكذلك والعملية الشكلية من الناحية اخلارجيني املراجعني عن املسئول
 .اخلارجي
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لى خمتلف اجلوانب عالفكري للحوكمة ساعدنا بالتعرف  باإلطاريف دراستنا هلذا الفصل اخلاص :  خالصة الفصل
االهنيارات لتفادي نتيجة كاالهتمام العاملي هبذا املوضوع   أنو نستنتج ,للحوكمة يف املؤسسات والبنوك  األساسية

تطبيق احلوكمة  أنوالفضائح املالية اليت عصفت باالقتصاد العاملي  خالل القرن املاضي وبداية القرن احلايل حيث 
والبنوك مما حيقق فوائد ومزايا مجلة منها حتقيق الشفافية والدقة والوضوح يف القوائم املالية اليت تصدر عن املؤسسات 

من خالل التطبيق السليم حمددات ,الفعال للحوكمة إرساءويسند , صلة هبا ذات ال األطرافيعزز الثقة بني 
نظام رقايب حمكم  إلجيادضروريا  أمرا وصايا ومبادئ جلنة بازل يف املؤسسات املصرفية   إتباع إىل إضافةوركائزها 

جيب ان يقوم على  تطبيق السليم للحوكمة يف اجلهاز املصريفال أنكما , أدائهاوموحد ميكن ان يساهم يف حتسني 
تطبيق مبادئ احلوكمة املصرفية  إىليلعب البنك املركزي دورا حموريا يف دفع البنوك التجارية  أن: دورين أساسيني مها

توصيات هذه االخرية هو العمل على  أهمومن ,جلنة بازل  أوصتيتم تطبيقها يف ها يف خمتلف البنوك كما  آن,
ارجية سواء على املستوى البنك املعين من جهة وعلى رقابة البنك املركزي من جهة تقوية نظام الرقابة الداخلية واخل

القوانني واللوائح املنظمة لعمل  إصدارمعامل احلوكمة من خالل  إلرساءويلعب البنك املركزي دورا مهما ,  أخرى
  .رف املصا
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 :تمهيد
لقد احتل النظام املصريف منذ فرتات طويلة أمهية بالغة يف خمتلف املنظومات االقتصادية وتزداد أمهيته من يوم      

آلخر مع التطورات اهلامة اليت تطرأ على االقتصاديات الوطنية من جهة ومع التحوالت العميقة اليت يشهدها احمليط 
ا فتئت البنوك تطور من إمكانياهتا ووسائل عملها من أجل مجع املايل الدويل من جهة ثانية ويف هذه الظروف م

األموال من مصادرها املختلفة وتوجيهها حنو أفضل االستعماالت املمكنة وعليه فإن اجلهاز املصريف اجلزائري هو 
الية لعرض أحد العناصر االقتصادية اهلامة فهو مرآة عاكسة للتنمية االقتصادية من خالل استعماله لتقنيات أكثر فع

النقود والتحكم يف عناصر االقتصاد هبدف املسامهة يف اجناز برامج القطاعات االقتصادية املختلفة وبالتايل فالبنوك 
 اإلصالحاتهي املعرب فعال عن تقدم النظام االقتصادي أو تقهقره، وعليه فإن كل خطوة ختطوها اجلزائر يف ميدان 

 .من حيث التنظيم واألداء البد أن ينعكس ذلك على النظام البنكي
نظرة عامة حول تضمن  األولفاملبحث ,اىل ثالث مباحث   هلذا الفصل قمنا بتقسيمه اىل  دراستنا  ولتسهيل     

) قانون النقد والقرض اما املبحث الثاين ناقشنا   8811النظام املصريف اجلزائري قبل االستقالل إىل إصالحات 
أهم التعديالت اليت جرت على قانون  األخري تناولنا ويف املبحث    ,( 81-81القانون : 8881إصالحات 

  النقد والقرض
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  : 8811نظرة عامة حول النظام المصرفي الجزائري قبل االستقالل إلى إصالحات : المبحث األول
تابعة لألجنيب، لذلك مل تتمكن من لقد ورثت الدولة اجلزائرية غداة االستقالل مؤسسات مالية ومصرفية       

مسايرة متطلبات التنمية املنشودة لالقتصاد اجلزائري الناشئ، ومن مت عملت السلطات اجلزائرية على بذل جمهودات 
جبارة لبعث التنمية يف مجيع اجملاالت ومنها النشاط املايل واملصريف فخلقت بعض املؤسسات الضرورية واليت ال غىن 

قتصاد أي دولة، وحاولت التكيف مع البعض اآلخر كما أتمت البعض منها وأنشتت يف آخر عنها بالنسبة ال
 .املطاف نظاما مصرفيا جزائريا ينسجم ومتطلبات التنمية املنشودة

 لمحة تاريخية على النظام المصرفي الجزائري قبل االستقالل: المطلب األول
بعنابة فرع لبنك فرنسا، وقامت بعملية إصدار  8181يلية جو  88أنشتت أول مؤسسة مصرفية يف اجلزائر يف      

 .النقود، ولكنها سرعان ما توقفت وألغي املشروع
ثاين مؤسسة كانت للصندوق الوطين للمناقصات تقتصر وظيفتها على االئتمان وال تتمتع حبق إصدار النقود      

 .ومل تنجح هذه املؤسسة بسبب قلة الودائع
وقد اهتمت به السلطات الفرنسية ومنحته حق إصدار األوراق  8188نك اجلزائر سنة ثالث مؤسسة هي ب     

 (.النقدية ) املالية 
مر بنك اجلزائر بتزمة شديدة نتيجة إسرافه يف منح القروض للمعمرين تما دفع  8811إىل  8111ويف الفرتة      

 .تونسالسلطات الفرنسية إىل نقله إىل باريس وتغري امسه بنك اجلزائر و 
فقد البنك حق اإلصدار بالنسبة لتونس بعد استقالهلا وعاد امسه جمددا بنك اجلزائر، وقد  8881سبتمرب  88    

حيث ورثته اجلزائر واطلق عليه البنك املركزي، مث تلى هذا التتسيس  8891ديسمرب  18ظل يعمل إىل تاريخ 
  . مة االقتصاد اجلزائريكلها خلد  شبكة هامة من البنوك واملؤسسات املتخصصة موجهة

 8811النظام المصرفي الجزائري منذ االستقالل حتى إصالحات : المطلب الثاني  
 :ميكن تقسيم هذه الفرتة إىل ثالث مراحل وهي       
 8891إلى  8811من : المرحلة األولى -

لالقتصاد الفرنسي، فضال عن إن أهم ما ميز االقتصاد اجلزائري غداة االستقالل هو التبعية شبه املطلقة       
هشاشة هياكله األساسية وانعدام البعض منها وختلفها بشكل عام، فقد كان االقتصاد اجلزائر يفتقد إىل أدىن شروط 
التنمية، حيث كانت جل املعامالت تتم مع املتعاملني الفرنسيني، كما أن املؤسسات املوروثة عن األجنيب مل تتمكن 

لة ويسر، ولعل من أحد األسباب األساسية اليت عرقلت استمرار نشاطها هو عدم توفرها من مواصلة نشاطها بسهو 
على مصادر متويل احتياجاهتا وسريورة عملياهتا اإلنـتاجية؛ كل تلك األمـور دفعت بالسلطات اجلزائرية منذ حصوهلا 

 على االستقالل بتاريخ
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صاد الفرنسي يف كل اجملاالت والنواحي وذلك تبعا ملا إىل العمل على كسر أواصر التبعية لالقت 8891جويلية 18
 .جاء به ميثاق برنامج طرابلس

فمن اإلجراءات األوىل اليت اختذهتا احلكومة اجلزائرية يف جمال النقد واملال هو إنشاء اخلزينة اجلزائرية مث إنشاء       
، األمر الذي مكن  88911ديسمرب  81الصادر بتاريخ  888-91البنك املركزي اجلزائري مبقتضى القانون رقم 

املؤسسات اجلزائرية من جتاوز العقبات املالية اليت واجهتها بعد االستقالل مباشرة، ومن أجل التخلص من تقاعس 
البنوك األجنبية القائمة يف اجلزائر يف جمال مد املؤسسات االقتصادية اجلزائرية مبا حتتاجه من متويالت ألنشطتها 

عملت السلطة اجلزائرية على خلق مؤسسة مؤهلة لذلك وهي الصندوق اجلزائري للتنمية وذلك عام  املختلفة، فقد
، ويتلخص نشاط هذا الصندوق يف حشد املوارد املالية وتوجيهها إىل متويل االستثمارات طويلة املدى 8891

 .بشكل خاص
راقبة محصر عملية االسترياد والعمل على كما بادرت السلطات اجلزائرية إىل اختاذ إجراء هام، أال وهو         

 الصـرف األجنيب، وكل ذلك هبدف التحكم يف املوارد املـالية للدولة والعمل على تعبئة
وهو الصندوق الوطين   وختصيص تلك املوارد بشكل رشيد، تما دفعها إىل إنشاء مؤسسة تعمل يف هذا االجتاه 

مني وإعادة التتمني وكذا الشركة اجلزائرية للتتمني وذلك مند سنة للتوفري واالحتياط الذي دعم نشاط شركة التت
8891 . 

ولقد استطاعت السلطة اجلزائرية من استكمال سيادهتا الوطنية بإصدارها للعملة الوطنية تمثلة يف الدينار       
قيمة مساوية غرام من الذهب وهي  81حيث حددت قيمته ب  8898اجلزائري الذي ظهر إىل الوجود منذ سنة 

 .للفرنك الفرنسي آنذاك، وقد توىل البنك املركزي اجلزائري إدارة وإصدار النقود الوطنية منذ إنشائها
وأمام استمرار تعنت وتشدد البنوك األجنبية يف جمال متويل املؤسسات االقتصادية الوطنية، جلتت السلطات       

املرحلة اليت مير هبا االقتصاد اجلزائري الناشئ وكذا طبيعة التوجه اجلزائرية إىل اختاذ إجراءات تنسجم وطبيعة 
االقتصادي والسياسي املنتهج يف فرتة الستينيات، متثلت هذه اإلجراءات بشكل خاص يف مصادرة وتتميم الكثري من 

نك الوطين املؤسسات املالية واملصرفية ومن مت إنشاء نظام مصريف وطين، ولعل أوىل تلك اإلجراءات تتسيس الب
من جراء تتميم جمموعة من البنوك األجنبية منها القرض العقاري اجلزائري، وكذا تتسيس  8899اجلزائري سنة 

 .مت إنشاء البنك اخلارجي اجلزائري على نفس املنوال 8891القرض الشعيب اجلزائري، ويف سنة 
 8899إلى  8898من : المرحلة الثانية -

عليها النظام املصريف الوطين يف هذه الفرتة هي نفس املنهجية اليت يقوم عليها    يقوم لقد كانت املنهجية اليت      
النظام االقتصادي الوطين، وقد ارتكز تنظيم االقتصادي الوطين على التخطيط املركزي املستند إىل مبادئ وقواعد 

                                                             

.651، ص 5002، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة الثالثة، الجزائر، مدخل للتحليل النقديمحمود حميدات،    1  
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القطاع اخلاص إىل البنك املركزي  ، حيث ظهر ذلك يف عملية متويل االستثمارات وخاصة منها1االقتصاد االشرتاكي
 8818واخلزينة العامة أي ما يسمى التخطيط املصريف نظرا لتعميق املنهج االشرتاكي من خالل تتميم احملروقات 

وقانون الثورة الزراعية، تما أدى إىل ظهور وضعية اقتصادية حيوية ضخمة جعلت الدولة تغري سياسة التمويل من 
الذي ارتكز على  8818رة يف هذه املشاريع وقد متثل ذلك يف اإلصالح املايل لسنة خالل تدخل اخلزينة مباش

 :املبادئ التالية
 .إلغاء التمويل الذايت حىت تتمكن الدولة من تطبيق التخطيط املركزي -  
 .فتح كل مؤسسة حسابا ماليا لدى بنك معني أي التوطني البنكي - 
 .سة من طرف وزارة املالية يف إطار متوازن حسب البنوكاملراقبة حيث يتم توجيه تعامل املؤس -
منع التعامل مع املؤسسات يف جمال منح القروض باستثناء القروض اخلارجية تما استدعى إجبارية التعامل مباشرة  -

 .مع البنك
 .إجبار املؤسسات على املشاركة يف ميزانية الدولة -

 :ية من هذا اإلصالح يتميز بالصفات التاليةوقد أصبح القطاع املايل اجلزائري بدا       
 .التمركز واملقصود رقابة الدولة        · 
 .تغلب دور اخلزينة حبيث أصبحت عن وسيط أساسي يف عملية التمويل         · 
 .االعتماد على القطاع العام يف التمويل وهتميش القطاع اخلاص تما أدى إىل ضعف االدخار الوطين        · 
 .عدم قيام البنوك التجارية بعملية البحث عن املوارد وذلك لسهولة عملية إعادة التمويل        · 
 8811إلى  8891من : المرحلة الثالثة -

، فقد مت إلغاء متويل املؤسسات بواسطة 8818يف هذه الفرتة مت الرتاجع عن املبادئ اليت جاء هبا إصالح        
وحلت اخلزينة حمل النظام البنكي يف متويل االستثمارات العمومية املخططة بواسطة القروض البنكية متوسطة األجل 

قروض طويلة األجل، وقد أدت هذه السياسة غالبا إىل اختزال وظيفة البنوك ودورها يف إطار حماسيب على الرغم من 
يف توزيع القرض مع  أهنا جاءت لتخفف من الضغوط املوجودة على خزينتها وأصبحت نشاطاهتا تتميز بالسلبية

تعاظم دور اخلزينة يف هذا اجملال، وقد أدى ذلك إىل أضعاف إراداهتا يف تعبئة االدخار، وبالتايل فقد متيزت هذه 
الفرتة ببداية التخلي عن النهج االشرتاكي ولو كانت التصرحيات الرمسية للمسؤولني تؤكد دائما أن االختيار 

 .2االشرتاكي ال رجعة فيه
 
 

                                                             
1
 .622، ص5002، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة السادسة، الجزائر، تقنيات البنوكالطاهر لطرش،   

 .8، ص 5005، جامعة وهران، ية في تحسين أداء االقتصادحول أهمية االصالحات المصرفية والمال بحث تشام فاروق،  2
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 (11/11، 11/18قانون )  8811و إصالح عام  8811إصالحات : المطلب الثالث* 
مل تعرف السياسة النقدية أي  8818بعد اإلصالحات اليت شهدها النظام املصريف خاصة بعد إصالح        

 إنعاش اقتصادي يف ظل الوظيفة احملدودة للبنوك التجارية واليت كانت عبارة عن صناديق
 ط، وهاته الوضعية جعلت السلطات اجلزائرية ختـمن أكثر إىل تعميق اإلصالحات،تسجيل عمليات فق

 املتعلق بنظام 8819أوت  88الصادر بتاريخ  81-19ولقد تبلور هذا اإلصالح اجلديد بصدور قانون 
وطين البنوك والقروض حيث صدر هذا القانون لتحديد وجتديد كيفية سري النظام املصريف وهذا من خالل املخطط ال

للقرض الذي هو عبارة عن لوحة قيادية يتم إعداده من أجل القيام بالتسويات املالية االقتصادية الكلية فهو جزء من 
 .اخلطة الوطنية للتنمية

إلرساء املبادئ العامة والقواعد الكالسيكية للنشاط املصريف وهو من الناحية  81-19ولقد جاء قانون        
 .طار القانوين الذي يسري النشاط اخلاص بكل املؤسسات املالية مهما كانت طبيعتهاالعلمية جاء ليوحد اإل

 :ومن بني أهداف هذا القانون ما يلي       
وهذا بوضع أجهزة استشارية ورقابية مثل اجمللس الوطين للقرض وجلنة  8811تطبيق القانون البنكي املكمل لسنة  -

 .الوطين للقرضمراقبة البنوك املتعلقة جبهاز املخطط 
 .التفرقة بني البنك املركزي ونشاط القرض من قبل األجهزة البنكية األخرى -
تنظيم وتطوير األسواق املالية والنقدية باعتبارها أجهزة هامة لتوزيع املوارد وذلك من خالل العالقة مع املخطط  -

 .1الوطين للقرض
 .مراقـبة عمليات الصرف والعالقات مع اخلارج -

 :وتما جاء يف هذا القانون أيضا حتديد مهام البنوك املكونة للنظام املصريف اجلزائري كالتايل       
I.  81-19مهام البنك املركزي يف إطار قانون: 
 2تمارسة حق اإلصدار  
 3مراقبة توزيع القروض على االقتصاد الوطين ملساعدة اخلزينة العمومية. 
 8تنظيم التداول النقدي. 
  8مجع وتسيري احتياطات الصرف املركزي. 
 املشاركة يف إعداد وتطبيق القوانني وتنظيم الصرف والتجارة اخلارجية تما يؤثر على استقرار العملة الصعبة. 

                                                             
صالحات نظام التمويلمحدادي نور الدين،   1  .94، جامعة الجزائر، ص 5006/5005، رسالة ماجستير الجهاز المصرفي الجزائري وا 
2
 .6481أوت  64الصادر بتاريخ  65-81من قانون  05المادة رقم   

3
  

 .6481أوت  64الصادر بتاريخ  65-81قانون من  62  المادة رقم  5, 4,  
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  تسيري أدوات السياسة النقدية بواسطة حتديد سقف إعادة اخلصم ومعدل إعادة اخلصم للبنوك التجارية
 .إلصدار النقدي يف التمويل االقتصاديهبدف احلد من االعتماد على ا

 القيام لوحده بكل العمليات اخلارجية اخلاصة باسرتداد الذهب والعمالت األجنبية. 
 و تسيري املديونية اخلارجية منح تسبيقات للخزينة. 
II.  81-19مهام البنوك التجارية يف إطار : 
  التقليدية كتعبئة املوارد االدخارية ومنح االئتمان البنوك التجارية بالقيام بالنشاطات  81-19شجع القانون

الذي يكون منسجم مع أهداف املخطط الوطين للتنمية ويراعي خطر 1 يف إطار املخطط الوطين للقرض
 .2العمل املصريف مبتابعة استخدام القرض

  مؤسسات القرض البنكي، ومؤسسات القرض : بني نوعني من املؤسسات 81-19مييز القانون
 .3املتخصصة

  أصبح بإمكان مؤسسات القرض إصدار سندات قروض متوسطة وطويلة األجل على املستوى الوطين
 .لالكتتاب فيها لدى األفراد، وذلك لتمويل استغالهلا واستثمارها وصادراهتا

  املشاركة يف متويل االقتصاد الوطين باملسامهة يف شركات مالية حملية وأجنبية حسب أهداف املخطط
 .طين للتنميةالو 
  اختاذ اإلجراءات الالزمة للتقليل من خطر عدم اسرتداد القرض الذي كان سائد كتحليل للوضعية املالية

 .للمؤسسة قبل احلصول على القروض مع متابعة القروض املمنوحة
 اء عطمجع املوارد من الغري عرب الرتاب الوطين أو من مصادر خارجية مهما كان شكلها أو مدهتا وبالتايل إ

 .ال القرضكفرصة ملؤسسات القرض لتنويع أش
  ( تمثلة يف جلنة مراقبة عمليات البنوك ) من أجل محاية املودعني مت إنشاء هيئات رقابة على النظام املصريف

باعتبار ودائعهم ديون البد أن ترجع ألصحاهبا، ( تمثلة يف اجمللس الوطـين للقـرض ) وهيئات إستشارية   
 .6الودائع واحملافظة على األسرار البنكية للزبائن5 وضمان 4القانون بتتمنيفتهتم   

 
 

                                                             
1
 6481أوت  64الصادر بتاريخ  65-81من قانون  62المادة رقم   

6481اوت  64الصادر بتاريخ  65-81قانون من  52المادة رقم    2  

3
 6481أوت  64الصادر بتاريخ  65-81من قانون  69المادة رقم  

 .6481أوت  64الصادر بتاريخ  65-81على التوالي من قانون  91و 94، 20 المادة 4
 .6481أوت  64الصادر بتاريخ  65-81من قانون  المادة 5
 .6481أوت  64الصادر بتاريخ  65-81من قانون  91المادة 6
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 (11/19، 11/18قانون ) 8811إصالح عام  *
وكانت سنة , املركزي  كافية إلبـراز كل صفات الضـعف يف نظام التخـطيط  8819كانت الصـدمة النـفطية يف        

وكان مضمون هذا اإلصالح يتمحور أساسا حول تطوير املؤسسة , املتعثربداية إلصالح االقتصاد اجلزائري  8811
وجعلها تعمل برشاده اقتصادية وهذا بتوفري جمموعة من القوانني وحتديث القوانني السارية حىت ال تتعارض مع 

 .توجهات اإلصالح اجلديد للمؤسسة واالقتصاد الوطين 
املؤسسات العمومية االقتصادية على استقاللية حقيقية كما حتصلت  18-11ومبوجب هذا القانون اجلديد       

بني القانون بشكل واضح مفهومي الفائدة واملردودية، ودائما يف إطار اإلصالح االقتصادي للمؤسسة العمومية 
ن تنظيم االقتصادية أعلن عن جمموعة من املبادئ الغاية منها إدخال املرونة وإعادة هتيئة القواعد املعمول هبا يف ميدا

 .1وتشغيل املؤسسة مبا يف ذلك عالقاهتا مع الغري
أصبحت املؤسسة العمومية االقتصادية شخصية معنوية ختضع لقواعد القانون  18-11ومن خالل القانون       

كما مت متييزها عن اهليئات العمومية اليت ختضع للقانون العام ومكلفة , الذي يعطيها الصبغة التجارية2التجاري 
، أما بالنسبة للمؤسسات العمومية فلقد 4وهي بذلك تتمتع باألهلية القانونية التامة  3بتسيري اخلدمات العمومية 

ه املؤسسات ليست مسئولة عن التزامات الدولة أصبحت الدولة غري مسئولة عن التزاماهتا وباملقابل أصبحت هذ
وبعبارة أخرى هي مطالبة بالتزاماهتا على تمتلكاهتا، كذلك يف إطار هذا القانون فإن تمتلكات املؤسسة قابلة 

 .5كما هو الشتن بالنسبة لشركة جتارية خاصة, إلجراءات حتصيلية
 81-19املعدل واملتمم للقانون  8811جانفي  81املؤرخ يف  19-11ويف نفس اإلطار جاء القانون رقم       

   6حيث جعل املؤسسة املالية هي أيضا مؤسسة عمومية اقتصادية , السابق الذكر واملتعلق بنظام البنوك والقرض
وختضع ملبدأ االستقاللية املالية والتوازن احملاسيب، مبعىن أن البنك كمؤسسة , ختضع للقانون املدين والقانون التجاري

لية جيب عليه أن يتوخى احلذر أثناء نشاطه ويتخذ مببدأ الرحبية واملردودية اليت تفرضها القواعد التقليدية القتصاد ما
السوق، ويف ظل هذا القانون أصبح بإمكان البنوك واهليئات املالية اللجوء إىل االئتمان املتوسط األجل يف السوق 

, بتطبيق أدوات السياسة النقدية مبا فيها حتديد الشروط املصرفية ، كما كلف البنك املركزي7الداخلية واخلارجية
 .8وحتديد سقوف اخلصم

                                                             
1
 .694محمود حميدات، مرجع سبق ذكره، ص   

2  
 .6488 جانفي 65المؤرخ في  06-88من قانون  09المادة  

 .6488جانفي  65المؤرخ في  06-88من قانون  09المادة   3
 .6488جانفي  65المؤرخ في  06-88من قانون  02المادة   4
 .6488جانفي  65المؤرخ في  06-88من قانون  08المادة   5
 .6488جانفي  65المؤرخ في  01-88، من قانون 05المادة   6
7
 .6488جانفي  65في المؤرخ  01-88، من قانون 02المادة   

8
 .6488جانفي  65المؤرخ في  01-88، من قانون 09المادة   
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خاصة يف , ميكن اعتبار هذه املراحل الثالث عبارة عن مرحلة متهيدية ومرحلة تقنني ملرحلة قادمة للتنفيذ      
وكان الفصل بني السياستني  حيث تداخلت الوظائف،, الثمانينات واليت عرفت ظروفا صعبة وخصوصا يف أواخرها

أما متويل النفقات العامة , النقدية واملالية ظاهريا فقط حيث كان مستوى السيولة يتحدد بوضع امليزانية العامة للدولة
فيتم غالبا من خالل موارد بيع البرتول اليت تعترب أساس منو السيولة النقدية، وكثريا ما وجدت السلطات النقدية 

 .م يف اجتاه الكتلة النقديةصعوبة يف التحك
فكان البد , ونظرًا لألحداث اليت عرفتها هناية الفرتة بدأ التمهيد لبناء اقتصاد يعتمد على ميكانيزمات السوق      

هلذا جاء قانون النقد والقرض الذي , من تطوير النظام املصريف اجلزائري متاشيا مع اإلصالحات االقتصادية ككل
وجعل القانون املصريف اجلزائري يف سياق التشريع املصريف الساري , هليكلة النظام املصريف اجلزائريأعاد التعريف كلية 

 .املفعول يف البلدان األخرى السيما البلدان املتطورة 
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       (  81-81القانون : 8881إصالحات ) قانون النقد والقرض : المبحث الثاني
إال أهنا مل  18-11املعدل واملتمم له، والقانون  19-11والقانون  81-19إصدار القانون على الرغم من       

تتيت بنتائج مرضية حيث أهنا مل تسمح للمؤسسات بتحسني وزيادة إنتاجها وال للبنوك بالقيام مبهامها كوسيط مايل، 
رب فعالية وهذا من خالل إصدار قانون تما استدعى السلطات النقدية إىل تعزيز وتقوية النظام املايل قصد حتقيق أك

 :وسنحاول التطرق إىل مجيع جوانبه من خالل ما يلي 8881أفريل  88املؤرخ يف  81-81النقد والقرض رقم 
 .أسباب صدور قانون النقد والقرض: املطلب األول -
 .مبادئ قانون النقد والقرض: املطلب الثاين -
 جلزائري على ضوء قانون النقد والقرضهيكل النظام املصريف ا: املطلب الثالث_

 أسباب صدور قانون النقد والقرض: المطلب األول
إن من أهم األسباب اليت جعلت السلطات النقدية يف اجلزائر تصدر قانون النقد والقرض هي جمموعة من       

 : ظيفته وقد متثلت فيما يليالسلبيات واليت أثرت على اجلهاز املصريف من حيث أداء و 
 :فقدان البنوك لوظيفتها األساسية/ 8     

كان متويل االستثمارات واملشاريع يف هذه الفرتة يتم على أساس تقدمي ملف إىل وزارة التخطيط، حيث يتخذ         
الوقت الكبري وتمكن أن يتعرض للرفض تما جعل البنوك التجارية تفقد وظيفتها التقليدية املتمثلة يف احلسابات 

االئتمان، إصدار السهم والسندات للشركات وعمليات الصرف األجنيب فتصبحت البنوك ال ختشى ضياع املصرفية، 
األموال ما دامت ملك للدولة اليت هلا احلرية الكاملة يف منحها وغدت البنوك التجارية غرف لتسجيل وحماسبة 

 .التدفقات املالية لتمويل االستثمارات العمومية
 :يزيادة اإلصدار النقد/ 1

أصبح البنك املركزي جهاز لطبع النقود عوض تسيري السياسة النقدية وهذا راجع بالدرجة األوىل إىل مشكل        
اكتناز اخلواص لألموال حيث وضع النظام املصريف يف حالة عجز لتحصيل النقود اليت كانت تتداول خارج البنوك 

 :االستثمارات املخططة ألنوهكذا أصبح البنك املركزي يصدر نقود جديدة لتمويل 
 .املؤسسات ملك للدولة النصوص حتميها من اإلفالس -
 .تغطية البنك التجاري لعجز املؤسسات العمومية عن طريق إعادة التمويل من البنك املركزي -
ع ذات تزويد اخلزينة العمومية مبنحها قروض طويلة األجل من أجل القيام مبختلف النفقات العمومية مثل املشاري -

 .الطابع العمومي
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 :إمهال تعبئة االدخار اخلاص/ 1
أصبح االستثمار العمومي منذ السبعينيات ميثل االستثمار الرئيسي يف اجلزائر وهذا ناتج عن زيادة املوارد        

أدت إىل هتميش البرتولية وميزانية الدولة واللجوء إىل القروض اخلارجية باإلضافة إىل إصدار النقود كل هذه العوامل 
 :وإمهال االدخار اخلاص وكانت النتائج السلبية كما يلي

 .زيادة معدل االكتناز تما جعل البنك املركزي غري قادر على التحكم يف جمال الكتلة النقدية -
 .بروز سوق سوداء للصرف تما استدعى إىل ارتفاع األسعار -
ون الدفع نقدا الذي يضطرون حلجز أمواهلم على شكل سيولة بروز عادات لدى األفراد يف تداول النقود إذ يفضل -

نقدية باإلضافة إىل العوامل الدينية احملرمة للفائدة وعدم فتح اجملال للبنوك اإلسالمية حيث كانت كل البنوك ملك 
 .للدولة

 .كلفة احلصول على النقود تؤدي إىل ضياع وقت كبري أمام شبابيك الدفع  -
 .تفاظ بالنقود على شكل ذهب أو حليعادات الفرد يف االح -
ونشري يف األخري إىل أن الطريق الوحيد لالدخار كان يتمثل يف الصندوق الوطين لتوفري واالحتفاظ الذي        

 .88981أوت  81بتاريخ  18/111أسس مبرسوم رقم 
 :سوء تسيري اجلهاز املصريف/ 8

 إىل املعايري املتـعلقة بالفعالية واملردودية يف ظل املخططات التـنموية كان اجلهاز املصريف يفتقر
 :املالية ويتجلى سوء تسيري اجلهاز املصريف من خالل النقاط التالية

اختيار املوظفني وتعيينهم يف مناصب حساسة لتسيري شؤون اجلهاز املصريف وهتميش اإلطارات العليا نتيجة  -
 .ضعف تسيري املوارد البشرية

 .اجلهاز املصريف، ومراكز التكوين والبحثغياب أدىن تنسيق بني  -
 .عدم وجود الرقابة الفعالة -
 .عدم وجود اجلودة اخلدمية مقارنة مع البنوك األجنبية وهذا لوجود البريوقراطية -
 .االقتصادية واملقاييس العلمية والرشادجهاز مصريف حيتوي على هياكل إدارية تفتقر لروح اإلبداع  -

 مبادئ قانون النقد والقرض: المطلب الثاني
يقوم قانون النقد والقرض على عدة مبادئ، تصب يف معظمها إىل إعطاء املنظومة املصرفية مكانتها احلقيقية         

كمحرك رئيسي لالقتصاد، كما ترتجم هذه املبادئ إىل حد كبري الصورة اليت سوف يكون عليها النظام يف املستقبل، 
 :هداف كل مبدأ من هذه املبادئ وهي كالتايلوسوف حناول التطرق إىل أ

 

                                                             
  

 .11: ص, مرجع سبق ذكره , تشام فاروق  -  1
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 :الفصل بني الدائرة النقدية والدائرة احلقيقية  -أ 
كانت القرارات النقدية تتخذ تبعا للقرارات , الذي كان يتبىن التخطيط املركزي لالقتصاد, يف النظام السابق       

وتبعا لذلك مل تكن هناك أهداف , هيئة التخطيطاحلقيقة أي تلك القرارات اليت تتخذ على أساس كمي حقيقي يف 
 .بل أن اهلدف األساسي هو تعبئة املوارد الالزمة لتمويل الربامج املخططة, نقدية حبتة

وهلذا فقد تبىن قانون النقد والقرض مبدأ الفصل بني الدائرتني احلقيقية والنقدية، ويعين ذلك أن القرارات        
للقرارات املتخذة على أساس كمي من طرف هيئة التخطيط، ولكن تتخذ بناءا على النقدية مل تعد تتخذ تبعا 

الوضع النقدي السائد والذي يتم تقديره من طرف السلطة النقدية؛ إن تبىن مثل هذا املبدأ يف قانون النقد والقرض 
 :يسمح بتحقيق جمموعة من األهداف نلخص أمهها فيما يلي 

  يف قمة النظام النقدي واملسئول األول عن تسيري السياسة النقديةاستعادة البنك املركزي لدوره. 
  استعادة الدينار لوظائفه التقليدية وتوحيد استعماالته داخليا بني املؤسسات العمومية والعائالت

 .واملؤسسات اخلاصة
  حتريك السوق النقدية وتنشيطها واحتالل السياسة النقدية ملكانتها كوسيلة من وسائل الضبط

 .القتصاديا
  خلق وضع ملنح القروض يقوم على شروط غري متييزية على حسب املؤسسات العامة واملؤسسات

 .اخلاصة
 وجعله يلعب دًورا مهًما يف اختاذ القرارات , إجياد مرونة نسبية يف حتديد سعر الفائدة من طرف البنوك

 .املرتبطة بالقرض
      النقديةالفصل بني دائرة ميزانية الدولة والدائرة  -ب   

كانت اخلزينة تلجت غالبا إىل النظام املصريف لتمويل نفقاهتا عن طريق ما يسمى بعملة القرض تما كان يتسبب         
وخلق , هذا األمر أدى إىل التداخل بني صالحيات اخلزينة وصالحيات السلطة النقدية, يف إحداث عملة جـديدة

دوما متجانسة، ويف إطار القانون اجلديد وعلى ضوء هذا املبدأ مل تعد أيضا تداخال بني أهدافهما اليت ال تكون 
اخلزينة حرة يف اللجوء إىل عملية االقرتاض من البنك املركزي كما كان يف السابق ليتم بذلك الفصل بني الدائرتني 

ملبدأ بتحقيق األهداف وأصبح متويل عجز اخلزينة قائم على بعض القواعد والشروط، وقد مسح هذا ا, النقدية واملالية
 :التالية 

 استقالل البنك املركزي عن الدور املتعاظم للخزينة العمومية. 
  وفق جدول  8881أفريل  88إرجاع ديون اخلزينة العمومية اجتاه البنك املركزي املرتاكمة إىل غاية

 .( التخلص من املديونية والتضخم )  1سنة  88ميتد على 
                                                             

1
 .6440أفريل  69من قانون النقد والقرض المؤرخ في  569المادة  
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  تلعب السياسة النقدية دورها بشكل فعالهتيئة الظروف املالئمة كي. 
 احلد من اآلثار السلبية للمالية العامة على التوازنات النقدية. 
  من اإليرادات  % 81حتديد حجم التسبيقات اليت يقدمها البنك املركزي للخزينة العمومية إىل

تسديد هذه مع , يوما 181العادية للسنة املالية السابقة، مع حتديد مدهتا مبا ال يتعدى 
 . 1التسبيقات قبل هناية كل سنة مالية 

 واليت ال تتعدى , حتديد قيمة السندات العمومية اليت ميكن أن يقبلها البنك املركزي يف حمفظته
 . 2من قيمة اإليرادات العادية للسنة املالية السابقة  % 11نسبة 

  التجارية إلغاء االكتتاب اإلجباري لسندات اخلزينة من قبل البنوك. 
 :الفصل بني دائرة ميزانية الدولة ودائرة القرض    -ج 

وخباصة , تشكل أهم مؤسسة لتجميع املوارد وتوزيع القروض, ظلت اخلزينة العمومية ولغاية هناية الثمانينات       
 يف ما يتعلق بتمويل االستثمارات العمومية الطويلة الـمدى، ويف نفس الوقت هي

، 3فعلي لنظام التمويل، ومت ذلك عرب قناة البنك اجلزائري للتنمية الذي يتكفل بتحضري خطة التمويلالقرار ال مالكة
يف تبعية مطلقة لقرارات السلطة العمومية، حيث مهش النظام البنكي وكان دوره يقتصر على   تما جعل البنوك 

 .4تسجيل عبور األموال من دائرة اخلزينة إىل املؤسسات
هذا األمر كما رأينا غموضا كبريا على مستوى نظام التمويل، فتفطن قانون النقد والقرض هلذه املشكلة فخلق        

 من, اخلزينة العمومية عن النشاط االئتماين وذلك بتعريف االئتمان بتنه عملية من عمليات البنك  حيث أبعد 
أداء هذه العمليات من جهة أخرى،  جهة ومنع كل شخص معنوي أو طبيعي غري البنوك واملؤسسات املالية من

 :ويسمح الفصل بني هاتني الدائرتني ببلوغ األهداف التالية 
 تناقص التزامات اخلزينة يف متويل االقتصاد. 
 استعادة البنوك واملؤسسات املالية لوظائفها التقليدية وخاصة تلك املتمثلة يف مـنح القروض. 
  وإمنا يرتكز أساسا على مفهوم اجلدوى االقتصادية , إداريةأصبح توزيع القرض ال خيضع إىل قواعد

 .للمشاريع
 
 
 

                                                             
 .6440أفريل  69من قانون النقد والقرض المؤرخ في  28المادة   1
2
 .6440أفريل  69النقد والقرض المؤرخ في  من قانون 66المادة   

3
 .694، ص5001ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة الثانية، الجزائر،  العملة والنقود،أحمد هني،   

 .6440أفريل  69من قانون النقد والقرض المؤرخ في  99المادة   4
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 :إنشاء سلطة نقدية وحيدة ومستقلة -د 
فوزارة املالية كانت تتحرك على أساس أهنا السلطة , كانت السلطة النقدية سابقا مشتتة يف مستويات عديدة       

وكانت تتصرف كما لو كانت هي , املركزي لتمويل عجزهاواخلزينة كانت تلجا يف أي وقت إىل البنك , النقدية
والبنك املركزي كان ميثل بطبيعة احلـال سلطـة نقدية الحتكاره امتياز إصدار النقود؛ ولذلك جاء , السلطـة النقدية

قلة قانون النقد والقرض ليلغي هذا التعدد يف مراكز السلطة النقدية وكان ذلك بتنه أنشت سلطة نقدية وحيدة ومست
وبالذات يف هيئة جديدة أمساها جملس النقد , عن أي جهة كانت، وقد وضع هذه السلطة النقدية يف الدائرة النقدية

 :وجعل قانون النقد هذه السلطة النقدية, والقرض  
 ليضمن انسجام السياسة النقدية؛, وحيدة 
 ليضمن تنفيذ هذه السياسة من أجل حتقيق األهداف النقدية؛, مستقلة 
  وموجودة يف الدائرة النقدية لكي يضمن التحكم يف تسيري النقد ويتفادى التعارض بني األهداف

 .النقدية 
     :وضع نظام مصريف على مستويني- هـ 

بني نشاط  التمييز كمـا أن قانون النقد والقرض قد كـرس مبدأ وضع نظـام بنكي على مسـتويني، ويعين ذلـك       
نقدية ونشاط البنوك التجارية كموزعة للقرض، ومبوجب هذا الفصل أصبح البنك املركزي ميثل البنك املركزي كسلطة 

فعال بنكا للبنوك، يراقب نشاطها ويتابع عملياهتا، كما أصبح بإمكانه أن يوظف مركزه كملجت أخري لإلقراض يف 
جب ترأسه للنظام النقدي وتواجده فوق  التتثري على السياسات اإلقراضية للبنوك وفقا ملا يقتضيه الوضع النقدي، ومبو 

كل البنوك بإمكانه أن حيدد القواعد العامة للنشاط البنكي ومعايري تقييم هذا النشاط يف اجتاه خدمة أهدافه النقدية 
 .وحتكمه يف السياسة النقدية

فيه، وألغى صراحة  وقد ألغى قانون النقد والقرض كل القوانني واألحكام اليت تتعارض مع األحكام الواردة      
، اللذان كانا ميثالن قانونا ملرحلة معينة، وباعتباره القانون 8811وجانفي  8819األحكام الواردة يف قانوين أوت 

لذلك فإن دراسة  8881الوحيد الذي ينظم الوظيفة املصرفية ويضبط قواعد العمل املصريف منذ صدوره يف أفريل 
      . وف تتم يف إطار أحكامههيكل النظام املصريف وآليات عمله س

 هيكل النظام المصرفي الجزائري على ضوء قانون النقد والقرض: المطلب الثالث
لقد أدخل قانون النقد والقرض تعديالت مهمة يف هيكل النظام البنكي اجلزائري سواء تعلق األمر هبيكل       

مت السماح للبنوك األجنبية بتن تقيم , منذ قرارات التتميم البنك املركزي والسلطة النقدية أو هبيكل البنوك، وألول مرة
كما مت أيضا ومبوجب نفس األحكام السماح بإنشاء بنوك خاصة، وسوف حناول التطرق يف , أعماال هلا يف اجلزائر
 :هيكلته إىل ما يلي

 (.البنك املركزي ) بنك اجلزائر : أوال -
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 .البنوك واملؤسسات املالية: ثانيا -
 .هيئات الرقابة يف النظام املصريف اجلزائري: ثالثا -
 (البنك املركزي ) بنك اجلزائر : أوال* 

م، 8891ديسمرب81الصادر يف  888-91تتسس البنك املركزي اجلزائري مبوجب القانون التنظيمي رقم      
منها إصدار عملتها، وهبذا جاء البنك املركزي لتمارس اجلزائر من خالله سيادهتا، من حيث قيامه مبهامه خاصة 

 .والقيام بتمويل االقتصاد الوطين باعتباره املقرض األخري
م اخلاص بنظام البنوك والقرض، والذي مبوجبه استعاد البنك املركزي دوره كبنك البنوك، 8819مث جاء قانون       

 .وأصبح يتكفل باملهام التقليدية للبنوك املركزية
م مت تدعيم البنك املركزي يف تسيري السياسة النقدية على املستوى الكلي 8811ومع صدور إصالحات عام       

، والذي عرف بنك اجلزائر يف مادته 8881أفريل  88املؤرخ يف  81-81بعدها جاء قانون النقد والقرض رقم 
املركزي منذ  ، وأصبح البنك"مؤسسة وطنية تتمتع بالشخصية املعنوية واالستقالل املايل : " احلادية عشرة على أنه 

 صدور هذا القانـون يسمى يف تعامله مع الغري ببنك
 .اجلزائر، وإعطائه كل الصالحيات املتعلقة مبراقبة البنوك األولية واختاذ القرارات اخلاصة بالسياسة النقدية وتنفيذها 

رأس ماله بالكامل للدولة بعدما ، وتعود ملكية 1خيضع بنك اجلزائر إىل قواعد احملاسبة التجارية باعتباره تاجرا       
كان عبارة عن مؤسسة عمومية، كما يتكفل بالسهر على االستقرار الداخلي واخلارجي للنقد وتوفري أفضل الشروط 

 .2لتنظيم سوق الصرف واالقتصاد ككل
 18-11وبالرغم من ذلك فهو ال خيضع للتسجيل يف السجل التجاري، وال خيضع أيضا ألحكام القانون       

واملتعلق بالقانون التوجيهي للمؤسسات العمومية االقتصادية، ويستطيع أن يفتح  8811جانفي  81املؤرخ يف 
اجلزائر  ، ويسري بنك3فروعا له أو خيتار مراسلني أو تمثلني له يف أي نقطة من الرتاب الوطين كلما رأى ذلك ضروريا 

 .وجملس النقد والقرضاحملافظ : جهازين مها 
 :ظ ونوابهالمحاف/ 8

 ويعني هذا احملافظ ونوابه , 4يقوم احملافظ بإدارة وتسيري ومراقبة البنك املركزي ويعاونه يف ذلك ثالثة نواب      
، ملدة ست سنوات ومخسة سنوات على الرتتيب قابلة للتجديد مرة واحدة، 5مبرسوم يصدر عن رئيس اجلمهورية 

، وهو ما يؤكد استقاللية البنك 6حالة العجز الصحي أو اخلطت الفادحوتنهى مهام احملافظ ونوابه مبرسوم كذلك يف 
                                                             

 .6440أفريل  69من قانون النقد والقرض المؤرخ في  69 ةالماد 1
 . 6440أفريل  69من قانون النقد والقرض المؤرخ في  22 ةالماد 2
 .6440أفريل  69من قانون النقد والقرض المؤرخ في 11المادة   3
 .6440أفريل  69من قانون النقد والقرض المؤرخ في 11المادة   4
 .6440أفريل  69من قانون النقد والقرض المؤرخ في 02المادة  5
 1112من قانون النقد والقرض المؤرخ في افريل  00المادة   6
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كذلك ال خيضعون لقواعد الوظيفة العمومية وهو ما يعين أن بنك اجلزائر مستقل عن السلم اإلداري , املركزي
 .واملراقبة املمارسة من طرف السلطة املركزية على نشاط وتمارسات احملافظ ونوابه 

، وميكن له  1ظ بتحديد مهام وصالحيات كل واحد من نوابه ومهمتهم مساعدة احملافظ يف نشاطاتهويقوم احملاف      
لتلبية , كذلك أن يستعني مبستشارين فنيني من خارج دوائر البنك املركزي وأن يعني من بينهم وكالء خاصني

ي لدى السلطات العمومية والبنوك ، ويقوم احملافظ بتمثيل البنك املركز 2متطلبات العمل ملدة معينة وألعمال حمددة
املركزية للدول األجنبية واهليئات املالية الدولية، وينظم مصاحل البنك املركزي وحيدد مهامها، كما ميكن أن تستشريه 
احلكومة يف املسائل اليت ختص النقد والقرض مباشرة أو اليت قد تكون هلا انعكاسات على الوضع النقدي دون أن 

، ويعترب احملافظ السلطة احلقيقية اليت تتخذ قرارات تنفيذ العمليات يف إطار 3نقدية يف أساسها تكون ذات طبيعة
 .سياسة نقدية يقبلها القانون باستقاللية عن احلكومة

                                                                           :والقرض النقد مجلس / 1
والقرض من احملافظ رئيسا ونوابه الثالثة كتعضاء وثالثة موظفني سامني معيـنني مبوجب مرسوم يتكون جملس النقد  

، وتتخذ القرارات 4ويتم تعيني ثالثة مستخلفني ليحلوا حمـل املوظفني املذكورين عند االقتضاء, من رئيس احلكومة
 .اجللسةباألغلبية البسيطة لألصوات ويف حالة تساوي األصوات يرجح صوت من يرأس 

املصرفية اليت جاء هبا قانون النقد  اإلصالحاتويعترب إنشاء جملس النقد والقرض حتوال نوعيا ومعلما بارزا يف       
إذ أحدث تغيريا كبريا على مستوى هيكل إدارة البنك املركزي نظرا للمهام اليت أسندت إليه والسلطات , والقرض

إدارة البنك املركزي ضمن احلدود املنصوص عليها يف القانون حيث جيوز الواسعة اليت أكتسبها، فتصبح ميثل جملس 
له أن يشكل من أعضائه جلانا إستشارية وحيق له أن يستشري أية مؤسسة أو أي شخص إذا رأى ضرورة لذلك، كما 

ات بوصفه صالحيات بوصف اجمللس جملس إدارة بنك اجلزائر، وصالحي: أن صالحياته تتعلق أساسا بامليادين التالية
 .سلطة نقدية

 :صالحيات بوصف اجمللس جملس إدارة بنك اجلزائر -أ
 :من القانون وهي ما يلي 88و 88، 81، 81لقد حددت هذه الصالحيات حبسب املواد       

 .حق االطالع على مجيع األمور املتعلقة بالبنك املركزي        § 
 .املركزي والتدخل فيهاإصدار األنظمة اليت تطبق على البنك         § 

                                                             
    . 6440أفريل  69من قانون النقد والقرض المؤرخ في  54ادةالم  1
    . 6440أفريل  69من قانون النقد والقرض المؤرخ في  96 ادةالم  2
    . 6440أفريل  69من قانون النقد والقرض المؤرخ في   58ادة الم  3
 .6440أفريل  69من قانون النقد والقرض المؤرخ في  95رقم المادة   4
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 .حيدد كل سنة ميزانية البنك املركزي وتعديلها إذا أقتضى األمر        § 
 .حتديد شروط توظيف األموال اخلاصة العائدة لبنك اجلزائر        § 
 .إجراء املصاحلات واملعامالت يكون برتخيص منه        § 
نقولة وبيعها وتقدمي الدعاوى اليت يرفعها احملافظ باسم بنك يبت يف شراء األموال املنقولة وغري امل        § 

 .اجلزائر
 .يقوم بتوزيع األرباح ويوافق على التقرير السنوي الذي يقدمه احملافظ لرئيس اجلمهورية بامسه        § 

 :صالحيات اجمللس بوصفه سلطة نقدية -ب
صالحيات هامة وذات تتثري مباشر على النظام املصريف ميارس جملس النقد والقرض يف ظل التعديل اجلديد       

 :1باعتباره يصدر أنظمة ويراعي تنفيذها تتعلق هذه األنظمة والصالحيات مبا يلي
 .تنظيم إصدار النقود و حتديد السياسة النقدية واإلشراف عليها ومتابعتها وتقييمها     § 
ص اخلصم وقبول السندات حتت نظام األمانة ورهن أسس وشروط عمليات بنك اجلزائر، السيما فيما خي   § 

 .السندات العامة واخلاصة
شروط اعتماد البنوك واملؤسسات املالية وفتحها، و كذا شروط إقامة شبكاهتا السيما حتديد احلد األدىن    § 

 .من رأس مال البنوك واملؤسسات املالية، وكيفية إبرائه
 .ك واملؤسسات املالية األجنبية يف اجلزائر ومينح الرتاخيص هلايضع شروط فتح مكاتب متثيل البنو     §

يضع املقاييس والنسب اليت تطبق على البنوك واملؤسسات املالية السيما يف ما خيص تغطية املخاطر    § 
وتوزيعها، والسيولة والقدرة على الوفاء واملخاطر بوجه عام، وذلك من أجل محاية زبائن البنوك واملؤسسات 

 .اليةامل
 .تنظيم سوق الصرف ومراقبته   §

 البنوك واملؤسسات املالية: ثانيا* 
لقد أتاح قانون النقد والقرض إمكانية إنشاء عدة أنواع من مؤسسات القرض، ويستجيب كل نوع إىل        

 . املقاييس والشروط اليت تتحدد خاصة بطبيعة النشاط واألهداف احملددة هلا
 
 

                                                             
 .29، ص5006، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، (سلسلة القانون االقتصادي ) القانون المصرفي لعشب محفوظ،   1
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 :البنوك التجارية/ 8
أشخاص معنوية مهمتها العادية واألساسية إجراء " البنوك بتهنا  888يعرف قانون النقد والقرض يف مادته       

، حبيث تتضمن هذه املواد وصف األعمال اليت  "من هذا القانون  881إىل  881العمليات املوصوفة يف املواد من 
 :كلفت هبا البنوك وهي تنحصر يف النقاط التالية

      الودائع من اجلمهور مجع. 
      منح القروض. 
      توفري وسائل الدفع الالزمة ووضعها حتت تصرف الزبائن والسهر على إدارهتا. 

 :املؤسسات املالية/ 1
أشخاص معنوية مهمتها العادية : " من قانون النقد والقرض بتن املؤسسات املالية هي 888تعرف املادة       

، مبعىن أن املؤسسات املالية "  888املادة   ال املصرفية ماعدا تلقي األموال من اجلمهور والرئيسية القيام باألعم
تقوم مبهام اإلقراض على غرار البنوك دون استعمال أموال الغري، وبإمكاننا القول أن رأمساهلا هو الذي حيدد بشكل 

تمانية باإلضافة إىل نوع معني من حاسم حجم استعماالهتا ومسامهتها يف إحداث القرض وتوجيه السياسة االئ
وأيضا ما ميكن قوله هو أن املؤسسات املالية لن يكون بإمكاهنا خلق نقود , املدخرات امللتقاة من املدخرين احملتملني

 .الودائع نظرا لطول آجال املدخرات امللتقطة
 :الفروع األجنبية -1

ت مالية أجنبية يف اجلزائر ختضع لقواعد القانون اجلزائري، أتاح قانون النقد والقرض إنشاء فروع لبنوك ومؤسسا      
من القانون  811ويعود منـح الرتاخيص جمللس النقد والقرض الذي يقرر املنح أو الرفض وفق ما جاء يف املادة 

م مبعىن أنه تت, 1ويتجسد ذلك يف قرار صادر عن حمافظ بنك اجلزائر، وهذا الرتخيص خاضع ملبدأ املعاملة باملثل
املسامهة األجنبية يف هذا اجملال بإنشاء فروع تابعة ملؤسسات مالية أو بنوك توجد مقراهتا خارج اجلزائر، وميكن أن 
تكون يف شكل مسامهة يف رأمسال البنوك واملؤسسات املالية اخلاضعة للقانون اجلزائري شريطة أن تكون للرعايا أو 

 .ألصلية هلذه املسامهاتالشركات اجلزائرية نفس االمتياز يف البالد ا
وبسماح القانون اجلديد لقيام فروع لبنوك ومؤسسات مالية أجنبية على الرتاب الوطين تكون اجلزائر قد رجعت       

 .88912إىل نظام االزدواجية املصرفية الذي كان سائدا قبل التتميمات لسنة 
 

                                                             
 .6440أفريل  69من قانون النقد والقرض المؤرخ في  690المادة رقم   1
فرع ) ، رسالة دكتوراه دولة في العلوم االقتصادية المصرفي الجزائري وآثارها على تعبئة المدخرات وتمويل التنميةإصالحات النظام بطاهر علي،   2

 .52، ص ( 5001-5002) ، جامعة الجزائر، (التحليل االقتصادي 
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 :والقرضالبنوك واملؤسسات املالية اجلديدة بعد صدور قانون النقد  -8
إثر صدور قانون النقد والقرض بدأ انفتاح القطاع املصريف اجتاه القطاع اخلاص الوطين واألجنيب يتسارع       

أصبح القطاع املصريف اجلزائري  1118سنة انتهاء إجناز برنامج التعديل اهليكلي، ويف هناية  8881وخصوصا بعد 
 تلطة معتمدةبنك ومؤسسة مالية عمومية وخاصة وخم 19يتكون من 

باإلضافة إىل بنك اجلزائر واخلزينة العمومية واملصاحل املالية للربيد واملواصالت، ومن , من جملس النقد والقرض
 :املؤسسات املالية اليت أنشئت عقب إصدار قانون النقد والقرض

 :البنوك اخلاصة اجلزائرية  -أ
 :يلي كانت البنوك اخلاصة اجلزائرية كما  1118مع هناية       

 .11/11/8881ومت اعتماده من قبل جملس النقد والقرض بتاريخ  (EL KHALIFA) اخلليفة بنك    .   
 .18/18/8881ومت اعتماده يف  ( BCIA)  البنك التجاري والصناعي اجلزائري ·

 .11/81/8888ومت اعتماده يف  ( CAB)  اجملمع اجلزائري البنكي     · 
 .11/18/1111ومت اعتماده يف  ( BGM)  البنك العام للبحر األبيض املتوسط    · 

ولقد كان بنك اخلليفة من بني البنوك اخلاصة السابقة الذكر، لكنه مت تصفيته ألسباب تتعلق باستنزاف أموال       
والصناعي اجلزائري الذي الشعب، ومل تقتصر هذه الفضيحة على بنك اخلليفة فقط بل امتدت إىل البنك التجاري 

  . 1تقرر تصفيته لنفس األسباب
 :البنوك اخلاصة األجنبية -ب

البد من اإلشارة أن جملس النقد والقرض قام باعتماد سبعة بنوك خاصة أجنبية وبنك خمتلط إىل غاية سنة       
 :وهم كما يلي 1111

وهو عبارة عن بنك جتاري سعودي جزائري، ، 8881ديسمرب  19حيث مت تتسيسه يف : بنك الربكة املختلط   · 
وختضع نشاطات البنك إىل قواعد الشريعة اإلسالمية، ولقد مت توزيع حصص رأس ماله بشكل يعطى للجانب 

 .من رأس املال للجانب السعودي % 88بينما تعود ملكية  % 88اجلزائري أغلبية بواقع 
 .81/18/8881وذلك بتاريخ  ( Cite Bank)  سييت بنك        · 
 .18/18/8881وذلك بتاريخ  ( ABC)  البنك العريب التعاوين        · 
 .11/81/8888وذلك بتاريخ  ( Natexis Amana Banque)  ناتكسي أمانة بنك        · 
 .18/88/8888وذلك بتاريخ  ( Society generale)  الشركة العامة        · 
 .11/81/1111وذلك بتاريخ  ( Al Ryan Algerian bank)  بنك الريان اجلزائري        · 

                                                             
 .5009سبتمبر  60بتاريخ  9880جريدة الخبر، العدد  1
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 .88/81/1118وذلك بتاريخ  ( Arab bank)  البنك العريب        · 
 .18/18/1111وذلك بتاريخ  ( BNP Paribas)  البنك الوطين لباريس        · 
  : املؤسسات املالية  -ج

 :النقد والقرض وهييوجد سبع مؤسسات مالية اليت مت اعتمادها من طرف جملس       
مبسامهة  8888ماي  11هو عبارة عن بنك خاص مت تتسيسه يف  ( Union Bank:)  البنك االحتادي   · 

رؤوس أموال خاصة وأجنبية، وتتمحور نشاطات هذا البنك حول مجع االدخار، متويل العمليات الدولية وتقدمي 
 .النصائح واإلرشادات واالستشارات املالية إىل الزبائن

 .11/19/8881وذلك بتاريخ   ( SALEM)  السالم     · 
 .19/18/8881وذلك بتاريخ  ( Finalep)  فيناالب     · 
 .11/11/8881وذلك بتاريخ  (Mouna Bank) مونا بنك     · 
 .18/11/1111وذلك بتاريخ  ( Algerian international bank)    البنك الدويل اجلزائري     · 
 .18/18/1118وذلك بتاريخ  (Sofinance) بنكسويف ناس      · 

وذلك بتاريخ  ( Arab Leasing corporation)  القرض االجياري العريب للتعاون     · 
11/11/1111. 

)  ورغم أن النظام املصريف انفتح كثريا بعد صدور قانون النقد والقرض إال أن البنوك العمومية الوطنية الستة      
، بنك الفالحة  BEA ، البنك اخلارجي اجلزائري CPA ، البنك الشعيب اجلزائري BNA ئريالبنك الوطين اجلزا

بقيت (  CNEP ، الصندوق الوطين للتوفري واالحتياط BDL ، بنك التنمية احمللية BADR والتنمية الريفية
ود اخنفاض من القروض ويع % 88من املوارد ومتنح  % 81هتيمن على القطاع حيث يتجمع لديها ما يقارب 

  : حصة البنوك اخلاصة إىل عدة عوامل ومنها
 .  القطاع املصريف اخلاص قطاع حديث النشتة  -    
البنوك واملؤسسات املالية األجنبية بقيت يف حالة االنتظار واملالحظة للسياسة اإلصالحية املتبناة من الدولة  -    

 .اجلزائرية عموما وإصالح النظام املصريف على اخلصوص
تركيز القطاع املصريف اخلاص الوطين على متويل عمليات التجارة اخلارجية ذات الربح السريع أي متويل  -    

 .الصادرات عوض متويل تنمية املؤسسات
 هيئات الرقابة يف النظام املصريف اجلزائري: ثالثا* 
ملبادرة اخلاصة واألجنبية والذي يعتمد على إن التنظيم اجلديد للنظام املصريف اجلزائري الذي فتح اجملال أمام ا     

قواعد السوق، يتطلب أن تكون هناك آليات وهيئات للرقابة على هذا النظام، حىت يكون عمله منسجما مع 
 .القوانني ويستجيب لشروط حفظ األموال اليت تعود يف غالبها إىل الغري
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 :جلنة الرقابة املصرفية /8
تنشت جلنة مصرفية مكلفة مبراقبة حسن تطبيق القوانني : " على أنه  881 مادته ينص قانون النقد والقرض يف      

 ".واألنظمة اليت ختضع هلا البنوك واملؤسسات املالية ومبعاقبة املخالفات املثبتة 
 :من1وتتتلف اللجنة املصرفية       
   ،أو من األعضاء املذكورين أدناهحمافظ بنك اجلزائر رئيسا هلا، ويعوضه نائبه يف الرئاسة يف حالة غيابه. 
  قاضيني ينتدبان من احملكمة العليا خيتارمها الرئيس األول هلذه احملكمة بعد استشارة اجمللس األعلى

 .للقضاء
  عضوان كفؤان يف الشؤون املصرفية واملالية واحملاسبية يقرتحهما وزير املالية ويتم تعيني األعضاء األربعة ملدة

 .تجديدمخس سنوات قابلة لل
وتعمل حىت يكون , ويالحظ أن القانون اجلديد منح صالحيات واسعة هلذه اللجنة أثناء أداء دورها الرقايب      

هناك احرتام لإلجراءات القانونية والتنظيمية من قبل البنوك واملؤسسات املالية وذلك هبدف تفادي النتائج السلبية 
خاصة أن , اللجنة املصرفية بالتحريات حول تسيري وتنظيم البنكعن العجز يف التسيري، ويف هذا الصدد تقوم 

 .2القانون يعطيها صالحية مطالبة أي بنك باختاذ أي إجراء من شتنه أن يصحح أسلوب تسيريه
كما أن القانون جيرب اللجنة املصرفية على التدخل ألجل محاية البنك خالل تمارسة نشاطه املصريف ومد له يد        

 .ليح وضعيته إذا كان يعاين من صعوباتالعون وتص
وعلى الرغم من أن اصطالح املراقبة غري دقيق يف حد ذاته وغري حمدد بشكل وايف يف إطار قانون النقد       

إال أنه ال جيوز اعتبار هذه املراقبة فرصة متاحة للجنة املصرفية يف التدخل يف سياسة اإلقراض وحتصيل , والقرض
 .3نبغي اعتبارها وسيلة للتتكد من أن القرارات املتخذة من طرف البنك ال تعرضه ألخطار كبريةبل ي, موارد البنك

وتعمل اللجنة كذلك على متابعة مدى إيفاء البنوك باملتطلبات اليت يفرضها القانون ونظام بنك اجلزائر       
 :ملمارسة هذا النشاط وتتمثل هذه املتطلبات أساسا فيما يلي 

 .موال اخلاصة إىل االلتزاماتنسب األ      
 .معامل السيولة      
 .النسبة بني األموال اخلاصة والقروض      
 .النسب بني الودائع والتوظيفات      
  .توظيفات اخلزينة      

                                                             
 .6440أفريل  69ي من قانون النقد والقرض المؤرخ ف 699المادة  1
 .6440أفريل  69من قانون النقد والقرض المؤرخ في  629المادة  2
 .691ص , ، مرجع سبق ذكرهمدخل للتحليل النقديمحمود حميدات،  3
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 .األخطار بشكل عام      
الرقابة يف مركز البنوك وتقوم اللجنة املصرفية للرقابة بعملها على أساس القيود واملستندات وكذلك إجراء       

كما  ،3كما ال ميكن أن حيتج بالسر املهين اجتاه اللجنة املصرفية, 2ومبساعدة البنك اجلزائري, 1واملؤسسات املالية
هتتم بضمان احرتام البنوك جلميع قواعد احلذر يف جمال متابعة البنوك لديوهنا و تصنيفها حسب درجة اخلطر 

 . حيددها بنك اجلزائراملستوجب  ، ووفقا للشروط اليت
ويف حالة خمالفة البنوك أو املؤسسات املالية إلحدى األحكام القانونية أو التنظيمية ميكن للجنة املصرفية       

 :من قانون النقد والقرض أن تقوم بإحدى العقوبات التالية 889حسب املادة 
 التنبيه والتوبيخ؛        § 
 ألعمال وتقييد يف تمارسة النشاط؛املنع من تمارسة بعض ا        § 
 التوقيف املؤقت ملسري أو أكثر مع تعيني قائم باإلدارة مؤقتا؛        § 
 .إلغاء الرتخيص مبمارسة العمل        § 

كما ميكن للجنة املصرفية أن تقضي بدال من العقوبات التتديبية وزيادة إليها عقوبة مالية ال تتعدى رأس        
املتوفر لدى املؤسسة املعنية، وتقوم اخلزينة بتحصيل هذه املبالغ لتدخلها يف ميزانية الدولة، كما املال األدىن 

 . 4 ميكنها أن تضع قيد التصفية املؤسسات املالية والبنوك اليت مل تعد مرخصة هلا مبمارسة العمل
 :ومن بني األمثلة احلية اليت اختذهتا اللجنة      

 .1111ماي  18نك اخلليفة يف ب: سحب االعتماد لـ-    
،وكذا عقوبة مالية هلذا البنك "البنك التجاري والصناعي اجلزائري " قرار بعقوبة توقيف مؤقت اجتاه مسري     -

 .1111يف سنة 
ليوم تبليغ القرار إىل  يوما املوالية 91ونشري يف األخري إىل أن قرارات اللجنة املصرفية قابلة للطعن خالل       
 .، ويتم ذلك أمام جملس الدولة5ينياملعن
 :مركزية املخاطر /1

تقرر حلماية البنوك واملؤسسات املالية وتنظيم , "خطر القرض " بعد إلغاء مبدأ التوطني وظهور مصطلح       
ينظم ويسري البنك : " من قانون النقد والقرض  891عالقتها مع زبائنها إنشاء مصلحة هتتم بذلك؛ فحسب املادة 

                                                             
1
 .6440أفريل  69من قانون النقد والقرض المؤرخ في  141المادة   

 .6440أفريل  69من قانون النقد والقرض المؤرخ في  152المادة   2
 .المتعلقة بتحديد قواعد الحذر لتسيير البنوك 6449نوفمبر  05في  49-29التعليمة رقم   3
4
 .6440أفريل  69من قانون النقد والقرض المؤرخ في  622المادة   

5
 .6440أفريل  69من قانون النقد والقرض المؤرخ في  691المادة رقم   
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املركزي مصلحة مركزية للمخاطر تدعى مركز املخاطر تكلف جبمع أمساء املستفيدين من القروض وطبيعة وسقف 
 ".القروض املمنوحة واملبالغ املسحوبة والضمانات املعطاة لكل قرض من مجيع البنوك واملؤسسات املالية 

نك اجلزائر تنظيم مركز املخاطر والصادرة عن ب 8881مارس  11املؤرخة يف  18-81وتتضمن الالئحة       
يعترب مركز املخاطر من بني هياكل بنك اجلزائر، ويشكل يف واقع األمر : وطرق عمله، وحسب املادة األوىل منها

هيئة للمعلومات على مستوى البنك ترتبط بكل ما يتعلق باملستفيدين من القروض البنكية ومؤسسات القرض 
 .األخرى

زائر البنوك واملؤسسات املالية باالخنراط يف مركزية املخاطر واحرتام قواعد عملها احرتاما ولقد ألزم بنك اجل      
وينبغي عليها يف هذا اإلطار أن تقدم تصرحيا خاصا بكل القروض املمنوحة إىل الزبائن سواء كانوا أشخاصا , صارما

      . طبيعيني أم معنويني 
روضها مصرحا هبا لدى مركزية املخاطر على أهنا قروض ذات خماطر إىل زبون وال ميكن للهيئة املالية أن متنح ق      

, جديد إال بعد استشارهتا، ومن الواضح أن مثل هذا اإلجراء يهدف إىل كشف وتدارس املخاطر املرتبطة بالقرض
 .ر حمتملةومنح البنوك واملؤسسات املالية املعلومات الضرورية املرتبطة بالقروض والزبائن اليت تشكل خماط

 :مركزية عوارض الدفع/ 1
بإنشاء مركزية لعوارض الدفع  8881مارس  11املؤرخ يف  11-81لقد قام بنك اجلزائر مبوجب النظام رقم       

وفرض على كل الوساطة املالية االنضمام إىل هذه املركزية وتقدمي كل املعلومات الضرورية هلا، وتقوم مركزية عوارض , 
علومات املرتبطة بكل احلوادث واملشاكل اليت تظهر عند اسرتجاع القروض أو تلك اليت هلا عالقة الدفع بتنظيم امل

 :تتخلص يف عنصرين مها  يف هذا اجملال   باستعمال خمتلف وسائل الدفع؛ ومهمة مركزية عوارض الدفع 
البطاقية بطبيعة احلال كل  وتتضمن هذه, تنظيم بطاقية مركزية لعوارض الدفع وما قد ينجم عنها وتسيريها    -

 احلوادث املسجلة بشتن مشاكل الدفع أو تسديد القروض؛
نشر قائمة عوارض الدفع وما ميكن أن ينجم عنها من تبعات وذلك بطريقة دورية وتبليغها إىل الوسطاء     -

 .املاليني وإىل أية سلطة أخرى معينة
 :جهاز مكافحة إصدار الشيكات بدون مؤونة /8

إذا كانت مركزية عوارض الدفع هتتم بتجميع املعلومات املرتبطة مبشاكل الدفع اخلاصة بالقروض أو بتدوات و       
فإن جهاز مكافحة إصدار الشيكات بدون مؤونة جاء ليدعم ضبط قواعد العمل بتهم أحد وسائل الدفع , الدفع

، ويعمل هذا اجلهاز 8881مارس  11املؤرخ يف  11-81وهي الشيك، وقد مت إنشاء هذا اجلهاز مبوجب النظام 
على جتميع املعلومات املرتبطة بعوارض دفع الشيكات لعدم كفاية الرصيد والقيام بتبليغ هذه املعلومات إىل الوسطاء 

 .املاليني املعنيني
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وجيب على الوسطاء املاليني الذين وقعت لديهم عوارض دفع لعدم كفاية الرصيد أو لعدم وجوده أصال أن       
يصرحوا بذلك إىل مركزية عوارض الدفع، حىت ميكن استغالهلا وتبليغها إىل الوسطاء املاليني اآلخرين، وجيب عليهم 

 .يف هذا اجملال أن يطلعوا على سجل عوارض الدفع قبل تسليم أول دفرت للشيكات للزبون
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 النقد والقرضأهم التعديالت التي جرت على قانون : المبحث الثالث
لقد تلت قانون النقد والقرض جمموعة من النصوص التنظيمية تعد له وتتمه وهلذا فلقد قمنا بتقسيم هذا      

 :املبحث إىل 
 (. 18-18األمر )  1118إصالحات : املطلب األول -
 ( . 88-11األمر )  1111إصالحات : املطلب الثاين -
 . 1181و 1118والقرض لسنة تعديالت قانون النقد : املطلب الثالث -

 ( 18-18األمر )  1118إصالحات : المطلب األول
 :عدة إصالحات واليت نذكر منها 1118لقد سبقت إصالحات      

املؤرخ يف  18-88الذي يكمل ويعدل النص التنظيمي رقم  8888أفريل  11املؤرخ يف  18-88أمر رقم    · 
البنوك واملؤسسات املالية كما يعرف مصطلح رأس املال اخلاص حمددا قواعد احلذر يف تسيري  8888أوت  88

 .واملخاطر احملتملة
الذي حيمل تنظيم وسري مركزية احلسابات  8889جويلية  11املؤرخ يف  11-89أمر رقم    · 

( CENTRALE DES BELANS  ) املنشتة لدى بنك اجلزائر، إن البنوك واملؤسسات املالية وكذا
اري تعترب منخرطة يف هذه املركزية وهي ملزمة باحرتام قوانني العمل وتبليغ بنك اجلزائر مؤسسات القرض اإلجي

 .األخرية اخلاصة باملؤسسات العملية لديها 11باملعلومات احملاسبية واملالية للسنوات 
بالرغم من اعتبار  :11/11/1118الصادر يف  81-81املعدل واملتمم ألحكام القانون  18/18األمر    · 

قانون النقد والقرض معلما هاما يف اإلصالح اهليكلي للقطاع البنكي ويف دعم السوق النقدية إال أنه على 
املدى القصري بدى من الضروري التشجيع على توحيد سيادة الدولة ودعم االنضمام يف السعي املؤسسايت،  

كن اهلدف الوحيد منه خيص اجلانب كذلك ضرورة تعزيز استقاللية السلطة النقدية، لذا مت سن األمر الذي مي
 :التنظيمي وذلك لبلوغ هدفني

 .التمكن من خلق االنسجام بني السلطة التنفيذية وحمافظ بنك اجلزائر-      
الفصل بني جملس إدارة بنك اجلزائر والسلطة النقدية قصد إرساء االستقاللية النقدية وحتقيق الرابط     -

األمثل بني خمتلف مكونات الصرح املؤسسايت، حيث قام هذا األخري بالفصل بني جملس إدارة البنك 
توايل حمافظ يساعده ثالثـة فتسيري البنك املركزي وإدارته يتواله على ال: املركزي وجملس النقد والقرض
جملس اإلدارة هو الذي " ،  1ومراقبان ( بدال من جملس النقد والقرض ) نواب حمافظ وجملس اإلدارة 

, "يتكون من احملافظ رئيسا ونواب احملافظ كتعضاء وثالثة موظفني سامني يعينهم رئيس اجلمهورية  

                                                             
 .90، مرجع سبق ذكره، ص الجزائري وآثارها على تعبئة المدخرات وتمويل التنميةإصالحات النظام المصرفي بطاهر علي،    1
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بنك اجلزائر وثالث شخصيات خيتارون حبكم  أما جملس النقد والقرض فيتكون من أعضاء جملس إدارة 
 .كفاءهتم يف املسائل االقتصادية والنقدية وهكذا صار عدد أعضائه عشرة بعدما كان سبعة

إال أنه مل ينقص من صالحيات احملافظ حيث يبقى    18-18واملالحظ أن رغم التعديالت اليت جاء هبا األمر 
 .وجملس النقد والقرض واللجنة املصرفيةحمافظا للبنك املركزي ورئيس جملس اإلدارة 

املتعلق باملراقبة الداخلية للبنوك واملؤسسات املالية والصادر  1111أكتوبر  11املؤرخ يف  11-11األمر رقم    · 
عن جملس النقد والقرض، هذا القانون ليس جمرد تقليد متبع لضمان الفعالية بل يعطي تعريف لدور خمتلف 

تويات حيث يرتك هلم حرية غري مطلقة يف تمارسة مسؤولياهتم كما يهدف إىل حتديد األعوان وخمتلف املس
مستوى الرقابة الداخلية اليت جيب على البنوك واملؤسسات املالية تطبيقها خصوصا حتليل املخاطر وأنظمة 

 :مراقبتها وذلك من خالل مواده
 .مراقبة العمليات واإلجراءات الداخلية          -
 .التنظيم احملاسيب ومعاجلة املعلومات          -
نظام قياس خماطر الصرف، نظام قياس خماطر أسعار الفائدة وكذا نظام املراقبة ونظام مراقبة املعلومات     -

 .والوثائق
 ( 88-12األمر )  1112إصالحات : المطلب الثاني

يعترب نصا تشريعيا يعكس بصدق أمهية , واملتعلق بالنقد والقرض 1111الصادر يف أوت  88-11إن األمر       
إذ أنه جاء مدعما ألهم األفكار واملبادئ اليت جتسدت , املكانة اليت جيب أن يكون عليها النظام املصريف اجلزائري

واليت تتمثل أساسا ,  18-18مع التتكيد على بعض التعديالت اجلزئية اليت جاء هبا األمر , 81-81يف القانون 
حيث أنه يف الفصل الثاين من , س اإلدارة وجملس النقد والقرض فيما خيص اهليكل التنظيمييف الفصل بني جمل

 .بكيفية تشكيل جملس إدارة بنك اجلزائر( 81)أشارت املادة , املتعلق بإدارة بنك اجلزائر 88-11األمر الرئاسي 
بتحديده " ج"الفقرة ( 91)ومت كذلك توسيع مهام جملس النقد والقرض كسلطة نقدية حيث نصت املادة       

وهلذا حيدد اجمللس األهداف النقدية السيما فيما يتصل , ومتابعتها وتقييمها, للسياسة النقدية واإلشراف عليها
ويتتكد من نشر , وحيدد استخدام النقد وكذا وضع قواعد الوقاية يف السوق النقدية, بتطور اجملاميع النقدية والقرضية

 .إىل خماطر االختالل معلومات يف السوق ترمي
ولقد أوكلت للمجلس مهمة محاية زبائن البنوك واملؤسسات املالية يف جمال املعامالت املصرفية وتدعيم التشاور       

 :وذلك من خالل, والتنسيق مابني بنك اجلزائر واحلكومة فيما خيص اجلانب املايل
 .إثراء مضمون وشروط التقارير االقتصادية واملالية_ 
 .نشاء جلنة مشرتكة بني بنك اجلزائر ووزارة املالية لتسيري احلقوق والدين اخلارجيإ_ 
 .متويل إعادة البناء النامجة عن الكوارث الطبيعية اليت تقع يف البلد_ 
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 . 1العمل على انسياب أفضل للمعلومة املالية _ 
  1181و 1118تعديالت قانون النقد والقرض لسنة : المطلب الثالث

 1118تعديالت قانون النقد والقرض لسنة  :اوال 
املتعلقة بقانون النقد  /11 11صدر لتكملة النقائص اليت ظهرت يف االمر  1118ان قانون النقد والقرض 

واملؤسسات  املصارف مراجعة آليات ويف تبعة امل النقدية السياسة يف اختالالت برزت حيث , 1111والقرض 
البيئة  مع للتكيف للبنوك املصرفية اخلدمات حتديث يف والرغبة احملاسيب التسجيل منط تغري إىل باإلضافة املالية،

 :إىل يهدف والذي التعديل هذا إصدار إىل دعت األسباب هذه كل الدولية،
 : على مستوى القواعد العامة املتعلقة بنشاط البنوك 

 :على انه /1803من االمر 11يف هذا اجملال تنص املادة 
تقدير  األفضل من أنه غري خاصة، مصرفية خدمات زبائنها على تقرتح أن املالية واملؤسسات للبنوك ميكن -

 جديد لرتخيص ملنتج عرض كل خيضع أن يتعني األدوات بني االنسجام ولضمان اجلديد، باملنتج املتعلقة املخاطر
 .اجلزائر بنك مينحه مسبق

 معدالت وكذلك حرية، بكل واملدينة الدائنة الفائدة معدالت حتدد أن املالية واملؤسسات للبنوك ميكن -
 ميكن ال الذي الزائد الفائدة معدل بتحديد اجلزائر بنك ويتكفل املصرفية، العمليات على املطبقة العمالت ومستوى

 .جتاوزه املالية واملؤسسات للبنوك
 املصرفية وخاصة اهتعمليا يف تطبقها اليت البنكية بالشروط واجلمهور زبائنها بإبالغ املالية واملؤسسات البنوك إلزام -

 حيدث تتخري قد كل على ويرتتب العمليات، هذه على اإلمجالية الفعلية الفائدة ومعدالت االمسية الفائدة معدالت
 .للزبون تعويض بتقدمي املعنية املالية املؤسسة أو البنك قيام مصرفية عملية تنفيذ يف
واالستغالل  النشاطات يف التحكم هو منه اهلدف داخلي رقابة جهاز بوضع املالية واملؤسسات البنوك إلزام -

 .للموارد الفعال
 ومنح املائة يف 49 تتعدى ال حبصة مستقبال اجلزائر يف مالية مؤسسة أو بنكا إنشاء يريد أجنيب مستثمر أي إلزام- 

 أو بنك أي عن التنازل حالة يف الشفعة حبق الدولة متتع مع جزائريني، مسامهني إىل املال رأس من باملائة 51 نسبة
 .باجلزائر عاملة أجنبية مالية مؤسسة

 األجنبية البنوك عمليات جلميع الشديدة واملراقبة لإلشراف والكافية الالزمة الصالحيات وإعطائه اجلزائر بنك منح -
 األزمة إعصار وخصوصا ، 2008 منذ املالية الساحة على طرأت اليت املستجدات إىل بالنظر اجلزائر، يف العاملة

                                                             

 .96، مرجع سبق ذكره، ص إصالحات النظام المصرفي الجزائري وآثارها على تعبئة المدخرات وتمويل التنميةبطاهر علي،   1 
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 اجلزائري، االقتصاد متويل يف مسامهتها جمال يف باجلزائر العاملة األجنبية للبنوك السلبية واملشاركة العاملية، املالية
 . اجلزائرية املالية وزارة عن صادرة رمسية دراسة إليها خلصت اليت احلصيلة حسب

 من الدفع وسائل ألمن ضمانه مع تسريها، قواعد وحتديد الدفع أنظمة فعالية على بالسهر اجلزائر بنك تكليف -
 العاملة واخلاصة العمومية البنوك متابعة طريق عن البنكية املنظومة ومتانة أمن تعزيز إىل إضافة النقدية، األوراق غري
 أصبح حيث للبالد، واملايل النقدي االستقرار على باحلفاظ والتزامها زبائنها مصاحل حبماية وإلزامها الساحة، يف

 ميزان صياغة يف حيتاجها معلومة بتية واخلاصة، العمومية املالية واملؤسسات البنوك مطالبة اجلزائر بنك بإمكان
 جملس مبعايري البنوك التزام مع اخلارج، حنو األموال رؤوس حركة حتديدا هذا وخيص املايل، ووضعها البالد مدفوعات

 تسيطر عمومية بنوك 6 منها بنكا 21 حاليا اجلزائر يف وينشط الختالل، ل تعرضها دون حتول اليت والقرض النقد
 الساحة يف تنشط كما وأجنبيا، عربيا بنكا 14 لصاحل % 10 حوايل ابل مق املالية، الساحة من باملائة 90 على

 .أجنبية وخاصة عمومية مالية مؤسسات مخس
والذي ,11/03/2009املدونة اجلزائرية حلوكمة الشركات يف  إصدارمت :املدونة اجلزائرية حلوكمة الشركات إطالق_ 

تطبيق قواعد حوكمة الشركات سيساعد يف بناء الثقة التبادلة مع القطاع املصريف حيث ,جاء يف الوقت املناسب 
قتصادي الذي يعد احلجر االساس يف ختطي االزمة ويف وقت تزايد فيه امهية احلصول على راس مال وتعزيز النمو اال,

وقد اكد رئيس فريق العمل اجلزائري حلوكمة الشركات ان  .املالية العاملية والتقليل من تداعياهتا على االقتصاد اجلزائري
و ولن يقوم رجال املصارف او الشركاء ا,غياب احلوكمة يف نطاق الشركة ذاهتا حيد امكانيات االبتكار والتطور 

لذا فان االلتزام مبدونة حوكمة الشركات سيخلق موارد اكرب ,املستثمرين باالستثمار يف مشروعات ضعيفة احلوكمة 
  .  1ويساعد على التنمية االعمال

 : 1181تعديل قانون النقد والقرض لسنة : ثانيا
حيث حدد لبنك اجلزائر  1181املؤرخ يف اوت  /8104عن طريق االمر  1181املصريف لسنة  اإلصالحجاء 

الشروط  أفضلالسياسة النقدية ويف توفري  أهدافباعتباره هدفا من  األسعارمهامه وصالحياته حرصا على استقرار 
, يف ميادين النقد والقرض والصرف واحلفاظ عليها لنمو سريع لالقتصاد مع السهر على استقرار النقدي واملايل 

يكلف بتنظيم احلركة النقدية ويوجه ويراقب بكل الوسائل املالئمة بتوزيع القرض وتنظيم السيولة ويسهر وهلذا الغرض 
وصالبته فرض المة النظام املصريف  إطارويف , على حسن تسيري التعهدات املالية اجتاه اخلارج وضبط سوق الصرف 

جاري دائن معه لتلبية حاجيات عمليات التسديد بنك اجلزائر على املصارف العامة يف اجلزائر ان يكون هلا حساب 
كما حدد القواعد املطبقة عليها , بعنوان نظم الدفع لكي حيرص على السري احلسن هلذه النظم وفعاليتها وسالمتها 

ميكن الرتخيص باملسامهات اخلارجية يف  على انه ال خرياألعن طريق نظام يصره جملس النقد والقرض وحرص هذا 

                                                             
-11,سطيف,فرحات عباس,المالية واالقتصادية والحوكمة المصرفية االزمة ,في استقرار النظام المصرفي  الحوكمة دور واهمية,شريفي عمر   1

 81-18,ص,1181سبتمرب18
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على  %88شراكة متثل املسامهة الوطنية ب  إطاريف  إالملؤسسات املالية اليت حيكمها القانون اجلزائري املصارف وا
املصارف واملؤسسات املالية ذات رؤوس  رأمسالاملال وزيادة يف ذلك متلك الدولة سهما نوعيا يف  رأسمن  األقل

 1الشركة دون احلق يف التصويت  أجهزةاخلاصة اليت حيول هلا واجب احلق يف ان متثل يف  األموال
 :  النظام المصرفي في الجزائر ثالثا الهيكل

فيما يتعلق بالنظام اهليكلي هلا ، حيث ظهرت  إصالحاتبعد االستقالل املايل للجزائر حلق مبنظومتها عدة 
 .لالقتصاد الوطين وكانت متعددة أمهيةاملصارف خمتلفة ذات 

مصارف  9مشلت ,مصرفا  11اىل  1188حيث بلغ عدد املصارف العامة يف اجلزائر يف هناية مارس من سنة 
وقد بلغ جممل الفروع الداخلية ,  وأجنبيةتتوزع بني مصارف حملية وعربية  األخريةمصرفا خاصا وهذه 88و حكومية 

كذلك تنقسم املصارف يف , موظف  18111فرعا ويعمل يف القطاع املصريف حنو  8111للمصارف اجلزائرية 
 األجنبيةاما بالنسبة اىل التقسيم من حيث امللكية احمللية او  إسالميةمصارف  1و’ مصرفا جتاريا  81اجلزائر اىل 

, من النشاط املصريف  األكربوتسيطر املصارف احلكومية على احلصة  أجنبيامصرفا  81مصارف حملية  و 1فيوجد 
 أن إال املصريف القطاع عرفه الذي االنفتاح ورغممن موجودات القطاع املصريف و  %11اذ تستحوذ على حنو 

  2القروض من % 95 يقارب ما ومتنح املوارد من % 90 يقارب ما على مسيطرة بقيت الوطنية العمومية البنوك
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
1
 20-21المادتين رقم,0212سبتمبر,25-21الجريدة الرسمية رقم ,المتعلق بالنقد والقرض  10-01االمر ,الجمهورية الجزائرية   

45 ص الثاني، السداسي التجريبي، العدد إفريقيا، شمال اقتصاديات مجلة االقتصادي، واإلصالح التحرير سياسة بطاهر، علي  2
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 1188هيكل النظام المصرفي الجزائري حتى نهاية ( : 8-1)الشكل رقم 
 

 
 

   
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                     
 
 
  

                                 
Source : www.bank-of-algeria-dz/organisation/fonctionnement du marché 
monétaire / consultélec 18/18/2019 

الجزائر المركزيبنك   

 مكتب التمثيل المؤسسات المالية البنوك

 البنك الخارجي الجزائري ( 1

 البنك الوطني الجزائري ( 0

 بنك الفالحة وتنمية الريفية( 3

 بنك التنمية المحلية (4

 القرض الشعبي الجزائري ( 5

 صندوق التوفير واالحتياط  (1

 بنك البركة الجزائري (1

 ناتكسيس بنك (8

 المؤسسة العامة للجزائر( 1

 الجزائر -بنك العرب للتعاون (12

 سيتي بنك(11

 البنك الوطني الشعبي باريبا(10

 بنك ترست الجزائر(13

 .الخليج الجزائر بنك (14

 بنك العرب اجلزائر(88

 والمالية للتجارة اإلسكان بنك (89

 بنك السالم( 71

 كاليون بنك(71,فرنسا بنك(71

 شنكهاي هونكونغ بنك (02

 

 المؤسسات المالية العامة

البنك العربي البريطاني (1

.التجاري  

اتحاد البنوك العربية و (0

.الفرنسية  

القرض الصناعي (3

.والتجاري  

.بنك تونس الدولي (4  

 المؤسسات المالية المتخصصة

.سوفي ناس بنك( 1  

الصندوق الوطني ( 0

.للتعاون ألفالحي  

القرض االيجاري العربي (3

 للتعاون

مؤسسة إعادة تمويل( 4  

البنك 

الجزائري 

 للتنمية
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 : خالصة الفصل *    
لقد عملت اجلزائر منذ االستقالل النهوض مبختلف القطاعات خاصة منها االقتصادية من اجل بناء       

أدركت سريعا احتياجها إىل نظام مصريف فعال قادر على اقتصاد قادر على تلبية مجيع االحتياجات لذلك 
دفع وترية التطور االقتصادي وعليه أقدمت احلكومة على تتميم البنوك االستعمارية وإنشاء بنوك وطنية 
جديدة يف ظل نظام التخطيط املركزي لكل القرارات االقتصادية، وحتت ضغط التحوالت احلاصلة آنذاك 

منط تسيري اقتصادها وذلك باالجتاه حنو التفتح االقتصادي وإصالح نظامها املصريف  عملت اجلزائر على تغيري
مبا يتماشى مع التطورات احلاصلة خارجيا وداخليا وذلك عن طريق تطبيق برنامج اإلصالحات اهليكلية 

 .وإعادة هيكلة املنظومة البنكية متاشيا مع اقتصاد السوق
الدولة اجلزائرية ميكننا القول أن القطاع املصريف مازال حيتاج إىل  وبالرغم من اجلهود املبذولة من     
ل مواجهة جمهودات أخرى حىت يتوفر اجلو املناسب لتنمية قدرات البنوك الوطنية من اج و الحاتإص
 منظومةذات  أسس إرساءومن اجل . خاصة يف ظل التطورات احلاصلةصدمات وتغريات االقتصادية ال

 لرغبات اإلشباع وحتقيق املصرفية اخلدمات تنوع اجل من البنوك بني تنافسي مناخ توفري علىة قادر  مصرفية
 . العمالء
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 تمهيد

 عليها توفري اليت والسيولة الودائع حجم خيص يماف اجلزائري املصريف النظام هاييكتس اليت األمهية من انطالقا
 ال املتداخلة العناصر والعالقات من مبجموعة متيزه و االقتصادية، للمؤسسات يقدمها اليت القروض ةوقيم

 تطوير الاجمل يف اجلزائرية البنوك وضع عليه يكون أن ينبغي ما إىل إضافة ، األخرى القطاعات يف توجد
 عايرللم تطلعات الزبائن وفقا إىل تستجيب اجلودة عالية خدمات ميتقد إىل والوصول املصرفية اخلدمات
األمر الذي ,تطبيق السليم لعناصر احلوكمةالحىت تستطيع  اكتساب درجة تنافسية وهذا عن طريق الدولية،

تفعيل أدوات طرح فكرة حوكمية يف النظام املصريف اجلزائري يف ظل غياب ميثاق حوكمي يوجه البنوك و 
 املباحث إىل الفصل هذا يف سنتطرقواألطراف األساسية للحوكمة من اجل خلق قدرة تنافسية وعليه 

  :التالية الثالثة
 .اجلزائري املصريف النظام مةوكاحل يف األساسية األطراف :األول المبحث
 .اجلزائري املصريف النظام ةوكمح أدوات :الثاني المبحث
 .تعزيزها من مةوكاحل متكن وكيفية اجلزائرية للبنوك التنافسية القدرات :الثالث المبحث
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 الجزائري المصرفي النظام كمةو الح في األساسية األطراف :األول المبحث

 داخلية أطراف بأهنااألطراف  تلك ونلخص البنوك، يف ةمكو احل مبادئ وتطبيق تفعيل يف عدة أطراف تشارك
 كميةو ح مبادئ إلرساء بينها فيما وتتفاعل األطراف هذه نتعاون أن جدا الضروري من اخلارجية، وأطراف للبنوك

 اإلشرافية وهليئات اإلدارة جمالس بني مثال تنشأ اليت العالقة فبحكم بينها، املتبادل التسويق على جيدة تعتمد
 . يف جمال الرقابة  بينهما املتبادل والتعاون التنسيق ينتج ككل للنظام املصريف

 للبنك اإلدارية الهياكل :األول المطلب

له  منها كل أن حيث العليا، واإلدارة الفاعل يعترب الذي اإلدارة من جملس عموما البنوك يف اإلدارية اهلياكل يتكون
 . للبنك اإلسرتاجتية األهداف وضع مثل التشاور تستدعي واليت املشرتكة املهام إىل إضافة, يقوم هبا ووظائف مهام

 .اإلدارة مجلس : أوال

يتعلق بالشؤون  ما سوءا اختصاصاته ميارس الشركة يف عضوا يعترب اإلدارة جملس فإن ,*املنظمة لنظرية طبقا
 .1به املعمول والنظام القانون حدود يف للبنك اخلارجية أو الداخلية

 : ففيما يتعلق بالشؤون الداخلية للمجلس نذكر 

  عالقة اجمللس باجلمعية العامة للمسامهني. 
 اجلماعية  أوخيص املسامهني بصفتهم الفردية  كل ما. 
  عليها ورقابتها  واإلشرافالتنظيم الداخلي للعمل بالبنك وتصرف شؤوهنا اليومية. 

 : اما شؤون اخلارجية فمنها 

  القضاء  أويف واجهة الغري ( البنك )متثيل للشركة . 
  مع الغري ( البنك )التعاقد باسم الشركة . 

                                                             
 للشخص ألھمیة مجرد للشركة االعتباریة الشخصیة یعتبر القانونیة،حیث الشخصیة وبین للشركة االعتباریة الشخصیة بین تفرق المنظمة نظریة*

 یحقق الھدف ھذا دام ما دائم مستمر ھدف    على تقوم منظمة فكرة كل بھا یعرف أن یجب التي ھي القانونیة الحیاة المسرح على لیظھر القانوني

  الزمة معقولة فكرة

 األمین، دار الشركة، أعمال عن المساھمة الشركات ألعضاء والجنائیة المدنیة المسؤولیة توفیق، محمد سعودي 1

1القاھرة
 13_13 :ص ص ، 2002 األولى، الطبعة ،(مصر),

 



للبنوك التنافسية القدرة تعزيز يف احلوكمة آليات                       : الثالث الفصل  

 

 
59 

وهو  هلا املنفذين أهم وهو معها، والتعامل عليها واإلشراف احلكومة تنفيذية عملية به املنوط هو اإلدارة فمجلس
الشفافية  عن واملسئول تتم اليت األعمال املراقب أنه كمل الرتتيبات، و للنظم واملعتمد والقرارات للضوابط صانع

 األسهم محلة مصاحل ويراعون العمومية للجمعيات ممثلني اجمللس أعضاءونشر البيانات واملعلومات وكلما كان 
 .مؤثرا احلكومة يف دورهم كان كلما

مدراء  من يتألف األول النظام واملزدوجة، فاجمللس وفق األحادية اإلدارية نظم يف خمتلف وملصطلح اجمللس  معاين
وإىل اجمللس  تنفيذية، مسؤوليات أعضاؤه يتوىل الذي اإلدارة جملس إىل يشري فإنه الثاين النظام يف أما تنفيذيني،
 . 1عليها واإلشراف البنك عمليات املراقبة عن ليةو املسؤ  أعضاؤه يتوىل الذي اإلشرايف

 جملس اإلدارة سلوك واملراجعة املراقبة يف (التنفيذيني غري)املستقلني  أعضاء اجمللس اإلدارة على االعتماد ويتم
 . منصفة وبطريقة صراحة املعلومات عن اإلفصاح إىل املستقلني األعضاء اإلدارة ومييل

 :يلي فيما اإلدارة جملس ومسؤوليات املهام حصر ميكن

 والسياسات اخلطط رسم 
 واالتصاالت اإلفصاح عمليات ومراقبة للمؤسسة التنظيمي اهليكل تشكيل 
 والصالحيات السلطات وتفويض اللجان تشكيل 
 واملخاطر األداء وتقييم تنفيذ على اإلشراف 
 مستقل خارجي مراجع توفري 
 املسامهني جتاه املسؤولية 

 :من اإلدارة جمالس تتكون العموم يف

 أعمال من روتينية أقل أعماله تكون ما وغالبا املصرف يف إداري موظفني أكرب يعترب الذي :(المدير) الرئيس  1
 ديدة، باألعمال والقيام العامة بالعالقات  والقيام العامة والعالقات سياسات رسم يف تركز أهناحيث  العام، مدير

 .2وخارج البنك  داخل نفوذه وعلى األعمال عامل يف االجتماعية عالقاته وعلى شخصيته على تعتمد فنشاطاته

                                                             
  1 

 ألمم المتحدة،,  البیانات في سیاق الشركات عن الكشف في الجیدة الممارسات بشأن إرشادات , (UNCTAD) مؤتمر االمم المتحدة  

 00-01 :ص ص ، 2006 بلجیكا،) وجنیف (الو،م،أ (نیویورك)

 061: ص ، 2000 األولى، الطبعة ،(األردن)للطباعة وائل دار البنوك، غدارة في المعاصرة االتجاھاتأحمد، محفوظ سلیم وجودةرمضان زیاد  2
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جانب  من الشركات حلكومة مهم مكون التنفيذيني غري األعضاء يعترب :أعضاء المجلس غير التنفيذيين  -2
 .صحيح بشكل تناوهلا يتم استثمارهم أن ضمان ألحل يكافحون أهنمحيث  املؤسسيني املستثمرين

 :1 اإلدارية مسؤوليات من

 وواسع أوضح مبنظور اإلسرتاتيجي التوجه 
 اخلارجي أداء خالل من اإلدارة أداء رصد 
 اخلارجية آراء استخدام خالل من االتصاالت 
 للمسامهني سليمة مالية قوائم التقدم ضمان خالل من املراجعة 

 التنفيذيني غري األعضاء من أقل ودرجاتيات مستو  هلم االستقاللية حيث:  التنفيذيينالمجلس  أعضاء -3
 القوائم إعداد على السهر خيص فيما خاصة التنفيذ إىل ودفعهم عليهم السيطرة وميكن البنك، داخل منألهنم 
 . وادارهتا بالبنك  املخاطر كتقييم كبرية مسؤوليات وال املالية

 العليا اإلدارة :نياثا 

 : بعني االعتبار مايلي  تأخذ أنالعليا  اإلدارة على 

 التنفيذيون املديرون يتخذها اليت القرارات يف مفرطة بصفة التدخل عدم 
 املاهرات توفري بدون حمدد جمال يف املسؤولية لتويل العليا إدارة من مدير أي تعني عدم 
 واحلساسة املتميزة واملناصب الوظائف بعض اغلي على الرقابة أساليب ممارسة. 

غليها  االعتماد ميكن وآراء العناصر من تقدمت ما فإن الشركات، مةوكحل ميثاق تصدر مل دامت وما اجلزائر ويف
 التجاري قانون يف موارد إىل إضافة عليها، املتعارف دولية ومعاير مبادئ األوىل اجلانب الهنا  بدرجة هذا يف

 .ذكرمها السالف والقرض النقد والقانون

 

 

                                                             
 

2002،(مصر) الجامعیة، الدار ،والعرض اإلعداد أسس :المالیة التقارير العال، عبد حماد طارق  1
 

 53,ص,
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 الداخليين الفاعلين قيبا :الثاني المطلب

يف اجملال تطبيق  فاعالن يعتربان (املالك) واملسامهني املراجعني من كل فإن البنوك، اإلدارة اهلياكل إىل املراجع إضافة
 .البنك ونشاطات هياكل املستوى على ميارسها اليت الراقية واملهام األدوار خالل من احلكومة املبادئ

 الداخليين جعيناالمر  :أوال

يعترب ,بالبنك  الداخلية الرقابة نظم ووضع تقييم يسهل بتحديد الداخلني الفاعلني ألهم من الداخلي املراجع يعترب
أصحاب  محاية مبدأ تطبيق يعمل بذلك وهو اإلدارة، تعدها اليت املالية القوائم السالمة من نوعا من نوعا الضمان
يوجه  أن ميكن الذي املايل املتاعب عن بعيدا وموضوعية سليمة املالية قوائم على حصوهلم حيث من املصاحل
 أن ينبغي وجه، أحسن على بعمله الداخلي املراجع يقوم الصحيح وحىت طريقها غري يف املصلحة أصحاب قرارات

 األخري هذه وسعي لإلدارة بالبنك واهلرمي التنظيمي ارتباط من حيث الوظيفة عالقته ظل ففي يتمتع باالستقاللية،
 املصلحة، املسامهني وباقي أصحاب أمام حرج بالدرجة األوىل وتفاديا ألي مصاحلها خدم ما وتنفيذ تطبيق إىل
 1االستقالل من نوع حتقيق إىل األمر يتحول مث ومن الكامل االستقالل له يتحقق أن ميكن ال فانه

 :خالل من الداخلي للمرجع النسبية االستقاللية أمهية إىل االستناد ميكن

 يف االستقالل حيقق له اإلدارة تعضيد أن حيث عمله باملستويات العليا، وارتباط الوظيفي التنظيم يف مكانته 
 عمل من إليه ويوكل وحيقق عمله
 إليه  يعهد أن جيب ال وهلذا التنفيذية ومراقبة والتقييم الفحص حيث من بوظيفته يقوم الداخلي املراجع أن

 . مهام تسجيلية  بأي

 :نذكر البنك يف مهامه حيقق كي الداخلي املرجع يتبعها اليت املهين السلوكية قواعد من وعموما

 . لعملهم أدائهم يف واملوضوعية لنزاهةااللتزام با 
 به يعمل الذي للبنك التام اإلخالص 
 . مبوضوعية لعمله ممارسته دون حيول أو البنك، ومصلحة تعارض نشاط أي إىل دخول عن اإلحجام 
 .العليا اإلدارة من املسبقة املوافقة دون للبنك، شريك أو زبون أي أو موظف أي من اهلدية قبول عدم 
 .الشخصية ملصلحته استخدامها أو عمله حبكم عليها يطلع معلومات ألي إفشاء عدم 

                                                             
  .112:ص, 1110 مصر للنشر، الجدیدة الجامعة دار الداخلیة، والمراجعة الرقابة كامل، وسمیر الصحن محمد الفتاح عبد1 
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 .الوفية إثبات وقرائن أدلة على حصول يف املهين احلذر ممارسة 
 .يعرضونه الذي التقرير تشويه إىل إخفائها يؤدي قد واليت لديه، مادية حقائق أية عن اإلفصاح 
 .وفعاليته األداء الفائدة لتحسني املستمرة احملاولة 

 :1والرجع الداخلي من خالل( مفتش احلسابات) اخلارجي املراجع بني العالقة وتنشأ

إجراءات  ومدى والتوقيت لطبيعة حتديده عند اخلارجي للمراجع مفيد يكون قد الداخلي املراجع أعمال من كثريا
 .مراجعته

مدى  إىل وهدا الداخلي املراجع وينفذها يقوم اليت الداخلية املراجع تقييم اخلارجي املراجع عمل صميم من يعترب
 .  االلتزام مدى وتوقيت طبيعة لتحديد ضروري أنه يعتقد الذي

الذي  املهين والسلوك التصرف هو الشركات حكمة الدعم سبيل يف يساهم أن الداخلي املراجع ميكن شيء أهم
 املالية القوائم إعداد على إشرافه عند املصلحة ألصحابباقي و  املسامهني مصلحة عاتقه على ويأخذ يتبع أن جيب
املصلحة مسار  أصحابوباخلصوص باقي  واملودعون املسامهون يعرف خالله من الذي الوحيد الطرق تعترب اليت

 .البنك ومالئمته املالية واجملهودات اليت يبذهلا يف إطار محاية رؤوس األموال اليت يستعملها يف االستثمار 

 (المالك) المساهمين: ثالثا

 لضغوط العامة اجلمعيات ممارسة خالل من الشركات بالبنوك مةكو ح آليات تفعيل يف (املالك)املسامهني يكمن
 لدى والثقة الطمأنينة من مالئم مناخ جادال هتم أحسن نشاطا أفضل عملهم ليكون اإلدارة على جمالس

 العامة فاجلمعيات حقوقهم على حلفاظ العمل مع الستثمارهم، مناسب عائد حتقيق من املستثمرين وتأكدهم
 وعمليات خطط من حتيزه وما للبنك العام اإلسرتاجتية اختيار حتديد يف أدوار من متارسه ما خالل ومن للمسامهني

 حتقيق فإن األداء ومتابعة العليا األداء ومتابعة العليا واإلدارة اإلدارة توجيهات جملس من عنها وما يصدر تنظيمية
 : نذكر الشركات حوكمة عملية يف واالشرتاك الدخول من املسامهني متكن اليت واألشكال الصيغ بني من 2احلوكمة

 التنفيذية اإلدارة مع النقاش 
 التنفيذيني غري املدرين مع النقاش. 
 البنك وباقي املسامهني  مع االجتماعات من جمموعة. 

                                                             
   030: ص ، 1990 األولى، الطبعة (األردن)للطباعة وائل دار البنوك، في والرقابة التدقیق خالد، هلل عبد أمین  1
 .092:ص,2003 ،(مصر) المعارف، منشأة المالیة، القوائم في معايیراإلفصاح ضوء في والمراجع المحاسب البیومي، السالم عبد محمد محمود  2
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 الشركة أمانة مع التواصل. 
 القضايا اإلسرتاجتية حول والتباحث البنك مبستشاري االتصال. 
 البنك إدارة على حلول اقرتاح. 

ميكن  البنوك، وال هلذه الوحيدة الدولة فان ,العمومية البنوك من أغلبه يف يتشكل اجلزائري املصريف النظام أن مبا
 رأمساليها  فتح إعادة مسامهني هناك ألن القول

 البنوك عن النظر بغض شركة أي يف األحيان من كثري يف يف اجملال  األسهم محل أن االقتناع جدا املهم ومن
 حققت  الشركة ملاذا يعنيهم وال األسهم على الربح مقدار يعلموا أن و أسهمهم كل يعطوا وال األخذ يرغبون يف

الذين  اإلدارة وجملس البنك إدارة على رقايب دور له أن يعي أن عليه الذي املساهم درجة الرقابة هي فما رحبا،
 يف يكون أن ميكن الذي البنك أو الشركة إنقاذ عملية يف دور له وكذلك العامة ينتخبوهنم من خالل اجلمعية

 والرقابية اإلشرافية والسلطات الداخليني البنك أطراف على الرقابة يف دور له فاملساهم رأمساله، إىل زيادة يف حاجة
 .املصريف السوق انضباط اخلارج لضمان يف دور هلا

 1:شقني يف يتمثل البنوك حوكمة يف (املالك) للمسامهني اجلوهري فالدور

 القدرات التعيني هذا أخذي  أن وينبغي العليا، واإلدارة اإلدارة أعضاء جملس واختيار الشق األول انتخاب 
 .البنك مصاحل حنو واإلخالص النزهة جانب النزاهة جانب وكذلك اإلدارة ألعضاء املهنية والعلمية واملؤهالت

 أعمال  وعلى التصرفات على الرقابة يف تتمثل اليت واالنتخاب التعيني لعملية التالية املرحلة وهي الثاين الشق
 الرقابة تلك وتتم ،(املالك)املسامهني البنك وراء ومن البنك املصاحل خبدمات التزامهم مدى األعضاء، أولئك

 املالية القوائم التقارير ودراسة واالستثنائية منها العادية للمسامهني العامة اجلمعية اجتماعية بينها بعدة من
 اإلجراءات واختاذ اإلدارة طرف من املقدم األداء نوع على اإلسدال ميكنهم خالهلا من املقدمة واليت واملالية

 .أعضائهااليت يروهنا ضرورية ضد 

إىل جملس اإلدارة و  يرجع البنوك احلوكمة اآلليات وتفعيل التحقيق واالهم الكبري الدور أن القول ميكن ألخري ويف
 ملسامهنياخدمة  سبيل يف مبهامها االضطالع من متكنهم اليت واملوارد الوسائل كل أيديهم بني ألن العليا اإلدارة

 . املصلحة أصحاب مث باقي ومن األوىل واملدعني بالدرجة (املالك)

                                                             
1

  6:ص,2003فبرایر 5 ،(مصر) ،القاھرة(2 )عمل ورشة ، المصرفي المنظور من الحوكمة االفتتاحیة، الجلسة كلمة العیون، أبو محمد 
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 بني يكون حيث احلوكمة بالبنك، مبادئ إرساء يف الداخلني علنياف بني عموما اإلدارة مكانة يصور األيت والشكل
 إليه ترمز ما هذا واملسؤوليات املهام تنفيذ يف بينهم فيما والتنسيق للمعلومات وتبادل ترابط الثالث الفاعلني

 :للدوائر املتقطع واحمليط ملتبادلة اجتاهات األسهم

  الداخليين الفاعلين بين الحوكمة إرساء في اإلدارة مكانة (: 1-3)الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عن مجريات البحث ا اعتماد الطالب إعداد من :المصدر
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 بالبنوك

  المراجعین الداخلین

  المراجعین الداخلین
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 خارجيين الفاعلين :الثالث المطلب

 وإشرافية رقابية أدوار يلعبون اخلارجيني الفاعلني هناك يكون أن ضروري من فإنه ك، اخلارجيني الفاعلني عن دةزيا
 ظل التصرفات يف وهذا اآلخرين املصاحل أصحاب محاية على يعملون الوقت نفس ويف البنك وأنشطة أعمال على
 خارجية أطراف وجود ينبغي لذا البنك يف الداخلية اجلهات بتواطؤ اإلداريني من تصدر واليت العقالنية غري

 .املصاحل أصحاب مع البنك عالقات يف التوازن ألحداث

 (بنك الجزائر: ) اوال

باعتبار حوكمية ,بالبنوك  احلوكمة مبادئ إرساء يف غليهم عول الذين اخلارجني الفاعلني من املركزي البنك يعترب
 والتمويل,  املصريف النشاط وتوجيه فيها املودعني أموال ومحاية املالية املراكز سالمة على محافظةلمركزية يناط هبا ل

 املصرفية هتدف الرقابة هذا ألن لتحقيق وسيلة املصرفية الرقابة وتعترب االقتصادية، السياسة خيدم الذي االجتاه يف
 خطر لتقلص املايل النظام يف العمومية السلطات طرف من املوضوعة الثقافة وصيانة املايل استقرار على احلفاظ إىل

 . املودعني تصيب قد اليت اخلسارة

قانون  يف اجلزائر يف املمثلني) البنوك وقانون اخلاص قانونه خالل من رقابة يف املركزي البنك صالحية تنبع حيث
الرقابية  املعامل وأهم والبالغات، أنظمة و التعليمات من وغريها األموال رؤوس حركة تنظيم وقنن (والقرض النقد
 (تفتيش) امليدانية الرقابة هي البنوك و على املركزي البنك يفرضها اليت

 : االهنيار ومحاية املودعني لدينا أو اإلفالس من البنوك محاية إطار يف اجلزائري بنك يستعملها اليت اآلليات أبرز ومن

 :المخاطر مركزية 1/

 مت سنوات إصدار مت سنوات وبعد ، 1990 لسنة والقرض النقد بقانون املتعلق01-01 القانون إليها أشار
املخاطر  وتبلغ ومركزة اجلمع يف تتمثل اليت املخاطر مركزية وسري تنظيم واملتضمن 10-01رقم  النظام إصدار

أمساء  مجع وكذلك املركزي، البنك مصاحل إىل 1 ائتمان مؤسسة فيها تتوسط اليت اإلجيار قرض وعمليات املصرفية
 وأهم 1 قرض لكل املعطاة والضامنات املسحوبة واملبالغ وسقفها املمنوحة القروض وطبيعة القرض من املستفيدين

 : لدينا 10-01رقم  النظام به جاء ما
                                                             

1
 واملتضن تنظيم وسري مركزية املخاطر  ,  0001مارس 11املؤرخ يف  10-92 رقم النظام ،2 المادة  
 . املذكور سابقا  00-12من االمر  09املادة   1
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 .1املخاطر مركزية إىل تنظم أن ائتمان مؤسسة كل على جيب 
 .2لزبائنها منحتها اليت لقروض التصريح االئتمان املؤسسات على 
مركزية  مسبقا تستشري أن دون لتصريح خاضع قرض أي جديد لزبون متنح أن االئتمانية ملؤسسة ميكن ال 

 3املخاطر

 : الدفع خواص مركزية/2

تنظيم  املتضمن 0001مارس 11املؤرخ يف  11-01النظام  مبوجب الدفع عدم البقع خواص مركزية إنشاء مت
املتعلق بالوقاية ومكافحة  0001مارس 11املؤرخ يف  12-01رقم  النظام إىل إضافة الدفع، عدم املخاطر وسري

 . شيك بدون رصيد  إصدار

  الخارجيين المرجعين :ثانيا

يكون  العمل وهدا اإلدارة هذه مقابل يف وأجور مكافآت يتقاضون مهنيو ون مدير البنوك إدارة على يسهر
عن  خيربهم حمايدة طرق إىل االلتجاء يتحتم فهذا اإلدارة، هذه عن بعيدين عادة يكونون املال رأس أصحاب

 العائد وأن أمواهلم رؤوس االستثمار سالمة عن وكذلك اإلدارة بالبنك ملهمة أوكلهم (وكيلهم) من التصرف سالمة
املودعني  املال رأس أصحاب وطمأنة املهمة اخلارجي ملرجع إىل حلاجة كانت لذا املناسب هو االستثمار هذا من
 .  أمينة أيدي يف ألمواهلم بان

  الودائع الضمان صندوق :ثالثا

 تلك يف مودعة ضخمة أموال وهلم كبري عددهم ألن بالبنوك املرتبطني املصلحة أصحاب أهم من املوعني يعترب
محاية  من متكن وسيلة إجياد محاية من فالبد األساس هذا وعلى وتوصيفها استثمارها على تعمل واليت البنوك
 أصبحت اليت االختالس سبب أو البنوك تقوم هبا  تلك فاشلة استثمارات أمواهلم الضياع إمتار من املودعون هؤالء
 مبئات واملتعلقة يوميا تنتشر اليت املالية والفضائح خليفة بنك خالل الشأن باجلزائر عليه هو كما البنوك يف متارس
 .للمودعني سلك منها كبري جزء األموال فتل البنوك من ختتلس اليت املاليري

                                                             
1
 املذكور سابقا 00-12من االمر  3 المادة    

 املذكور سابقا 00-12من االمر  8المادة   2
 املذكور سابقا 00-12من االمر  4المادة   3
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 الفاعليين المباشرين في حوكمة البنوك الجزائرية (: 2-3)الشكل 

 
 الطالب  إعداد من: المصدر

 من اليت اإلدارة جندبالبنوك احلوكمة  عملية يف الداخلني الفاعلني ضمن من فاعل أهم أن يتبني الشكل هذا من
 مبادئ وتطبيق تنفيذ مدى متابعة من متكنها اليت املعلومات كل على وحصول رصد على القدرة هلا خالهلا

 الفاعلني بني فيما واملسؤوليات واملهام األنشطة تنسيق حمور كذلك تنسيق حمور كذلك وتعترب بالبنك احلوكمة
 .أخرى اجلهة من واخلارجيني الفاعلني وبني جهة من الداخليني

يف  جوهري الدور لعب ميكنه الذي (املركزي البنك)اجلزائر البنك من فلدينا واخلارجيني، الفاعلني يتعلق ما وأما
 عملها على يشرف حيث البنوك، بنك كونه وحبكم السلطات من لديها ملا نظرا احلوكمة بالبنوك مبدأ إرساء

 النظام سالمة ضمان وراءها ومن ذلك على تعمل اليت التشريعات من وترسانة املهيآت من جمموعة بواسطة
 .املصريف

 

 

 الخارجین المراجعین

 وك الجزائرية نالب حوكمة أطراف

 الخارجیین الفعلیین الداخلیین الفعالین

 الداخلیین المراجعین

 (المالك) المساھمین
 ضمان صندوق

 البنك إدارة الجزائر بنك
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 الجزائري المصرفي النظام حوكمة أدوات :الثاني المبحث

األولوية  ذات احلوكمة أدوات فان البنوك، ذلك ومن اجلزائري املصريف النظام به يتسم الذي املناخ من انطالقا
 من واإلشرافية والوقائية اجلهة من واإلفصاح الشفافية يف تتمثل العمومية، منها خاصة للبنوك واألسبقية بالنسبة

 ويف البنوك أداء من الرفع على الوقت نفس يف تعمل أدوات كلها الثالثة اجلهة من املخاطر وإدارة األخرى اجلهة
 (BCIA).بنك  و خلليفة بنكي أنشطة سلبيات من انطالقا إليها النظر أدوات املصاحل محاية حقوق

 اإلفصاح الشفافية :األول المطلب

منظمات  عليها وشددت والتنمية االقتصادي التعاون منظمةهبا  جاءت اليت بادئامل بني من اإلفصاح شفافية تعترب
جنوب  يف خاصة املالية األزمة تسبب ما ضمن من كما اوردنا أن الدراسات بعض فهناك األخرى، وهيئات
 . وألنشطتها البنوك بينها ومن الشركات والشفافية الكامل اإلفصاح األحيان بعض غياب آسيا الشرقي

 واإلفصاح الشفافية طبيعة :أوال

 إفصاح إىل احلاجة أي, ويوثق هبا عليها يعول املعلومات إىل احلاجة جند الشركات حلكومة األساسيةمن املكونات 
 .والشفافية 

سياستها  تعرض اليت اإلدارة منط إىل لتشري (visible management)املنظورة  اإلدارة مفهوم يف طرح
اآلخرين  أمام عوائق بال املفتوحة األبواب إىل لتشري املفتوح الباب سياسة طرح مث اآلخرين، أعمال ونتائج وخططها

 .1الشفافية واآلن مصاحل أصحاب من

 الرأي على املايل احلقل يف خمفي شيء وجد ال أنه على للداللة السياسي اخلطاب يف تستعمل كلمة فالشفافية
غموضيتها  من اإلدارة حترير ضرورة عن التعبري اإلدارة علم يف تستعمل ، كما(املصاحل أصحاب)العام 

(hermétisme)  وانغالقها(opacité)  , وإىل اإلجنماعي احمليط من التقرب إىل اإلدارة تدفع أهناحيث 
انغالقا  أقل اإلدارة جعل هي الشفافية فان خاصة وبصورة ابتعادها، سبب هو الذي االنغالق مبدأ من التخفيف

 مبحاولة مساعيها مغذي وبتفسري اشتغاهلا دوافع وبتوضيح مقصدها بسط بقبول يلفها الذي الضباب بتبديل

                                                             

 12 :ص ، 2006 األوىل الطبعة(األردن) الوراق دار ،األعمال شركات في األعمال ومسؤوليات اإلدارة أخالقيات جنم، عبود جنم 1  
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 ميكن إدارية فلسفة على يقوم مفهوم الشفافية أيضا عليها، تقبل اليت األعمال وبتربير اجلمهور مع عالقتها حتسني
 :1يلي فيما إجيازها

من  السليمة اإلدارية هلا خنضع ما هلا ختضع أن جيب اليت املساءلة روح هي الشفافية أن حيث :المساءلة .1
 والكفاءة األداء حيث

الشفافية  وأن الفاسدة لإلدارة خالفا ختشاه، ما هلا ليس وأخالقيا اجتماعيا املسئولة اإلدارة :األخالقيات .2
 . للثانية صارخا ديداهتو  أخالقيا اجتماعيا لألوىل امليزة هي

البنك  سياسات حول العام للزبائن واجلمهوراملعلومات  تعين الشفافية إن :البنك عن المعلومات توفر .3
االلتزام بالقيام  ومدى واألفعال األقوال تطابق مدى يف مضمونا حقيقا هلا مبا وقراراته وخططه وقيمه

 .واألنشطة القرارات يف والسياسات

 خالل فمن عموما، املنظمة داخل الشفافية يدعم املصارحة باألرقام منهج يدعى اإلدارة نظم يف منهج جند
فهم  على وتدريبهم واملالية اإلسرتاجتية األهداف عن تعترب اليت اهلامة أرقام على (البنك) املنظمة أعضاء يتعرض

 .1جتاهها اخلاصة حاسة واكتساهبم األرقام بني العالقات

يف  مصلحة هلم ملن تتيح فهي مكشوفة، بطريقة والتصرف املعلومات تقاسم إىل تشري ظاهرة الشفافية كما أن
محاية  ويف املساوئ عن الكشف يف حامسا دورا هلا يكون قد الشأن، هذا حول املعلومات يتجمعوا أن ما شأن

على  مباشرة وا يطيع أن ما مبصاحل املعنيني تتيح وهي للمعلومات احلر تدفق على الشفافية تقوم كما مصاحلهم،
 الشفافية، درجة للمعلومات الوصول سهولة وتزيد املرتبطة باملصاحل، واملعلومات مستجيبة املؤسسات العماليات

 القانون،فالشفافية لسيادة وفق تكون أن عليها ومشاغلهم، اجلمهور حلاجات مستجيبة املؤسسات تكون ولكي
 .2الفساد من تقي

 

                                                             
  22: ص ذكره، سبق مرجع نجم، عبود نجم1
 171:ص,2001 ،(مصر) اتراك المنظمات، الشفافیة لتحقیق الحديث منهج :المفتوحة اإلدارة نظم أحمد، فاتن بكر أبو 2

 والمساءلة  الشفافیة ،(المتحدة األمم) العبریة الدول في التحكم إدارة مجبرنا5
http ://www.pogar.org/arabic/goverenance/transparency.asp  15/04/2016 
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 ومفهومة متطورة متاحة احلالية، العمل والقرارات لظروفة بااملتعلق املعلومات فيها تكون البيئة خلق مبدأ أهناكما 
 املتبعة املتصلة بالسياسة القرارات وجعل املعلومات توفري ومنهج عملية هو واإلفصاح السوق، يف املشاركني لكل

 .1املناسب الوقت يف النشر خالل ومن واملعلومات معروفة

 الشركات لدى املقبول املستوى بني التوازن إىل حيتاج خالفيا أمرا اإلفصاح خالل من املتحققة الشفافية األمر يظل
األموال  من مزيد على للحصول تسعى فالبنوك األخرى، املتعدد األطراف فيه يرغب الذي املستوى وبني (البنوك)

معلوماهتا اليومية  عن يعلمون ال األحيان األغلب يف مستثمرين اجتذاب إىل تتطلع ولذلك سيولة، أكثر وحتقيق
من  وأنشطتهاحساباهتا  عن الكشف املسجلة غري أو املال أسواق يف املسجلة البنوك على يكون هنا شيئا من

 .استثمارات كافية  اجنذاباجل 

 :1يف البنوك عنها تفصح اليت املعلومات من املستفيدة املصاحل أصحاب يتمثل

إضافة  أمواهلم، اعإيد قبل للبنك (امليزانية) املايل املركز عل التعرف إىل املودعون حيتاج :والمقرضون المودعون-أ
 تلك خاصة وعرضها املعلومات كافة تقدمي البنوك على يتوجب هلذا احمليطة باعماله، واملخاطرة البنك ربح إىل

 .املتعلقة بالقوائم املالية 

 أكثر أنه للمخاطرة،كان تعرضا املرتبطة بالبنك األطراف كثر املستثمر يعترب :(المساهمين) المستثمرون- ب
فرص  تقييم إلمكان مستمرة بصفة املعلومات إىل حيتاج لذلك البنك،، جناح حالة يف للمكسب جنيا األطراف

هلا  يتعرض لبيت واملخاطر املنافع بني وثيقة عالقة يوجد حيث املتاحة، البدائل بني واملفضلة املتاحة االستثمار
 .امللكية حقوق أصحاب

املعلومات  الكافة على احلصول إىل التنفيذية السلطات خاصة وهيئات احلكومة حتتاج :الحكومية الجهات-ج
  .البنوك بقية هلا الرقايب اإلشرايف بالدور والقيام النقدية لسياسة رسم هبدف

املعومات  كافة على حصول احلسابات إىل حمافظ حيتاج :(الخارجيين المرجعي)المحاسبات  محافظي -د
عن  البنك وينشرها  يعدها اليت املالية القوائم إظهار مدى عن احملايد الفين رأي إلبداء الكافية واإليضاحات

 .ومصداقية وموضوعية بعدالة واملعلومات احلقوق

                                                             
1
 120:ص ، 2005 ذكره، سبق مرجع العال، عبد حماد طارق  
 15-5: ص ص  ، 2005 ذكره، سبق مرجع العال، عبد حماد طارق 1
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 املالية، القوائم مستخدمي بني املتوازنة املعاملة يستلزم أخالقي قيد على ينطوي عادل إفصاح نوعان، واإلفصاح
 ختتفي قد زائدة املعلومات على ينطوي أيضا ولكنه املالئمة املعلومات كل عرض على ينطوي الشامل وإفصاح
 القرار اإلحتاد عملية مث ومن لتقييدها صعوبة إىل يؤدي مما اجلوهرية معلمات

 اإلفصاح خالل من فقط ليس املصلحة، أصحاب أمام شفافة تكون أن( البنوك) املالية املؤسسات على ينبغي
 املصلح هبدف تصنيف أصحاب الحتياجات اجليدة االستجابة خالل من لكن معايري، وفق القوي واملضبوط

 كحجم (املهنة السرية)التجارية الثقة استعمال جيب وال البنوك وسياسات وإجراءات الصفقات حول املعلومات
 املصاحل  أصحاب عن لتحجيم املعلومات

  :على تعمل  احلقيقة 1الشفافية ان  حيث

 املراقبة تسهيل طريق عن املساءلة تعزيز 

 القرار اختاذ جودة تعظيم خالل من املال السوق عمل حتسني 

 واملايل املصريف سوق يف املشاركني بني املخاطرة اإلدارة تساعد 

 معتدلة السيئة األخبار السوق يف استجابة جتعل 

 اخلارجية املصادر الداخليةو املصادر لدينا الشفافية، املعلومات على احلصول مصادر من_ 

 :يف تتمثل الداخلية املصادر

 قائمة , (جدول حسابات النتائج) املدخل  قائمة ،(امليزانية) املايل املركز قائم وهي األساسية ملالية القوائم
 . واخريا قائمة التدفقات النقدية( التغري يف االموال اخلاصة)التغريات يف حقوق امللكية 

 بالقوائم املالية املوجودة غري املعلومات توفر حيث املالية، بالقوائماملرفقة  واإليضاحات واملالحظات املذكرات  
 السنة مدار على دورية بصفة تقدم واليت املؤقتة التقارير 
 وإحصائية املالية  البيانات تتناول واليت رةاإلدا جملس تقارير 

                                                             
1
 733 :ص ، 2005 ذكره، سبق مرجع العال، عبد حماد طارق  
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 على  احملايد الفين الرأي لتوصيل السنوية القوائم مراعاة النهائي املنتج تعترب اليت املؤسسة، حمافظي تقارير
حيث  من املالية القوائم صدق ملقياس التقرير يف اإلشارة وينبغي,  1املصلحة أصحاب املالية القوائم مستخدمي

 . عدمه من اإلفصاح كفاية وإىل املقبولة احملاسبة للمبادئ طبقا عرضها

 على والعمل املنافسة البنوك حول معلومات مع الداخلية املعلومات مقارنة عند فتظهر اخلارجية، املصادر أما_ 
 صناعة على الدولية االتفاقيات واثر الدولية النافسة ظروف وعن ككل املصريف السوق عن جتميع البيانات

 .املصرفية

باالستناد اليت يتم ( التقارير املالية)املايل  اإلبالغ معايري متانة مدى على املالية الكشوف نوعية وتتوقف هذا،
 القوائم جتعل اليت نوعية، خبصائص تتصرف أن شفافة،ينبغي عنها اإلفصاح يتم اليت املعلومات تكونه حىت, إليها

 أو للبنك احلقيقية املالية احلالة املديرون يدرك ال قد العكس حالة ويف املفيدة، املالية القوائم يف املالية املقدمة
 : 1اخلصائص هذه ومن سيني،األسا املصلحة ويضلل أصحاب الشركة

 طبيعتها خالل من الصلة وثاقة تتحدد قرارات، على تؤثرهنا أل الصلة وثيقة املعلومة يكون أن جيب :المالئمة 
 .وجودهتا من ناحية االمهية النسبية 

 الصادق، العرض :هي املصداقية وجوانب والتحيز، اهلامة األخطاء من خالة يكون أن ينبغي :المصداقية 
 .واحلذر واحليطة احليادية شكل، على أولوية املضمونة

 صلة ذات املعلومات مع منسجمة تكون وان الوقت مبرور متسقة بصورة املعلومات تقدم :المقارنة قابلية 
 بني االختالل أو الشبه األوجه حتديد من املالية القوائم أملستخدمي متكن حيث, ألجل اجراء مقارنات 

 2الظواهر هذه بني مشرتكة خلاصية كمي تقدير إجراءات عليها يرتتب اليت ة املالية من الظواهر جمموعتني
 املعقولة املعرفة ذوي املستخدمني قبل من املعلومات فهم السهل من يكون أن ينبغي :الفهم قابلية 

 : الصفات هذه يبني اآليت والشكل دراستها، يف باالعمال واالجتهاد

 
                                                             

 257 :ص ، 2002 ،مصر, الجدیدة الجامعة دار الخارجیة، المرجعة في دراسات مصطفى، مراد ومحمود عیسى كمال سمیر1 
  636-636:ص ص ، 2005 ذكره، سبق مرجع العال، عبد حماد طارق 1
 :ص ، 2000 األولى، طبعة ,االردن, المسیرة دار ،المحاسبي واإلفصاح المالیة للقوائم المالي التحلیل سعادة، یوسف مرجعة, وھیب الراوي خالد 3
3229 
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 الخصائص النوعية للمعلومات ( 3-3)الشكل

 

 

 

 

 

 اخلصائص

 األولية 

 مكونات

 اخلصائص

 األولية

 

 الخصائص الثانوية

   

 ،(مصر) اجلامعية، الدار ،والعرض اإلعداد أسس :المالية التقارير العال، عبد محاد طارق :املصدر
 51:ص1111

 

 

 القرار متخذو

 الفھم درجة

 منفعتھا

 للقرار

 المالئمة الثقة

 التحقیق إمكانیة

 الحیادیة

 التنبؤیة القیمة التعبیر صدق

 العكسیة التغذیة

 المناسب التوقیت

 والتماثل المقرنة درجة

 والتماثل

 التكالیف/المنافع
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 البنكي اإلشراف و الرقابة :الثاني المطلب

 أن حقيقة ومن االقتصادية احلياة يف يف البنوك يلعبه الذي الدور أمهية من البنوك يف اإلشراف الرقابة أمهية تنبع
 سائرا البنك يظل أن مجيعا يهم( وباقي أصحاب املصاحل املودعني املسامهني،)األطراف من عديد ختدم البنوكهذه 

 .حال أحسن على يف أعماله

 وغدارة الداخلية الرقابة نظم فشل هي املالية لألزمات األسباب أن إىل والدراسات األحباث بعض وتشري
 . مهامها تنفيذ يف1املخاطر

واملراجع  الرقابة كمصلحة الغرض هلذا املصممة اهلياكل طريق عن البنك داخل من اإلشرافية الرقابة تكون أن ميكن
 .املصريف القانون حبكم اخلارجي املرجع من املتأتية رقابة إضافة الدوري، تفتش أو الداخلية،

 مفيدة املعلومات توفري يتم أن جيب فعاال، املخاطرة على أصال القائم البنك على اإلشرايف املنهج يكون ولكي
 1اآلخرين والدائنني واملودعني واملقرضني املسامهني املشرفني، لكل من

 المصرفية المراقبة :أوال

مستويات مالئمة من املراجع والفحص داخل البنك  ضرورة اإلشراف يف اجملال املراقبة العملية التجربة سجلت
املشرتك  التعاون دعم يف يساهم حيث سهولة، أكثر مراقبني عمل جعل إىل احلكومة ملبادئ السليم التطبيق ويؤدي

 اهلياكل يتضمنها أن جيب الرقابة من هامة أشكال أريع للجنة بازل هناك ووفقا ومراقبيه، والبنك اإلدارة بني
 : وهي بنك ألي التنظيمي

 .اإلشرايف لساجمل أو اإلدارة جملس اللخ من ةاملراقب 
 .العمل اليومي بالبنكعالقة بلديهم  ليس أشخاص خالل من املراقبة 
 .املختلف بالبنك العمل لمجم على مباشرة رقابة 
 .واملراجعة املخاطر إلدارة مستقلة وظائف 

 

                                                             
 المناسبة ورقة التدریب، للبحوث والتدریب اإلسالمي المعھد اإلسالمیة، المصارف على واإلشرافیة الرقابة خان، هلل وطارق شابرا عمر محمد 1

 8 :ص ، 2000 ه 1421 ،(السعودیة العربیة المملكة)جدة , 3 رقم
1

 110 :ص ، 2005 ذكره، سبق مرجع العال، عبد حماد طارق 
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 :1بالبنوك جند  واإلشراف للرقابة مبادئ وجود ضرورة إىل أدت اليت أسباب من 

 العقود  اآلجلة العقود املبادالت، عقود اخليارات، عقود)املالية املشتقات أسواق وتطور املايل االبتكار
 .اخلصوص وجه على البنوك الكلية املخاطر وتقييم عموما املايل وتطور املايل النظام وتعتمد, (املستقبلية

  تطور اجملتمعات املالية(conglomérats )اإلشراف  الوكاالت بني التقليدية احلدود معها اضمحلت اليت
 .والضبط والرقابة

 :2 ألهنامالية  غري أو مالية أخرى مؤسسة أو نشاط أي من لغريها خالفا كبرية الرقابة إىل  البنوك وختضع

 املؤسسات األفراد من كل يستخدمه الذي الدفع نظام يف مهما مركزا حتتل. 
 ثروة اجملتمعات املالية من جزء بشكل الودائع تقبل. 
 املالية الوسائط دور خالل من املالية للموارد األمثل التوزيع يف أساسيا دورا تلعب. 

 :  2إىل احلديثة املصرفية الرقابةكما هتدف 

 البنوك باالشراف على  اإلفالس املخاطر جتنب خالل من املصريف، املايل النظام االستقرار على احلفاظ
 .تعثر عدم وضمان ممارستها

 وجود من للتأكد اخلاصة بالبنوك احلسابات واملستندات بفحص , املصريف اجلهاز عمل كفاءة ضمان 
 .للمخاطر تعرضها وجتنب األصول

 املخاطر  لتفادي املناسبة اإلجراءات واختاذ سيطرهتا على لفرض الرقابية السلطات بتدخل املودعني، محاية
 .األموال هلا تتعرض قد اليت احملتملة

مبادئ  إىل منها كل يستند سليم حماسيب ونظام كفئ اإلداري نظام البنوك على املصرفية الرقابة حتقيق من والبد
 : الرقابة التحكم

 تعينباالستثناء اليت  واإلدارة األهداف، ووضع املسؤولية وحماسبة العمال تقسيم وتتضمن :اإلدارية املبادئ 
 .املهنية سرية مبدأ ذلك إىل يضاف املفروض، من خيرج مبا االهتمام

                                                             
1 Laurence sialomK op-cit, 1999, p:83 

2
 ظبي أبو ،( العربي النقد صندوق)االقتصادیة السیاسات معھد المخاطر، وإدارة البنوك على الرقابة ومعاصرة أساسیة أطر الكراسنة، إبراھیم 

 2:،ص 2006 مارس ،(العربیة المتحدة اإلمارات)

 بین البنوك عملیات التشریعات مؤتمرلجنة بازل  ومعايیر العالمیة االقتصادية التحوالت ظل في المصرفیة الرقابة سلبي، أحمد ماجد 3

06:ص, 2002دیسمبر  22-22،(االردن) الیوموك جامعة والتطبیقیة، النظریة
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 الرحبية ومبدأ الضمان ومبدأ السيولة لتحقيق وهذا بسابقتها ترتبط واليت :احملاسبة املبادئ. 
 املصرفية العملية على الرقابة ألحكام سليمة احملاسبة طريقة استخدام جيب :احملاسبة الطرق. 
 منظم بشكل مصرفية خدمة أداء يف إتباعها الواجب اخلطوات تعني اليت :احملاسبية اإلجراءات. 

  :الداخلية والمراجعة الرقابة :ثانيا

 بعد اهنيار خاصة والقطاعية، القانونية أشكاهلا مبختلف الشركة أعمال على للرقابة أسلوب أهم واملراجعة احملاسبة تعترب
هذه  مديرو قام حيث,  ( worldcom)لالتصاالت   والعاملية (Enron) إنرون مثل األمريكية الشركات

بنك  مع حصل ومثلما واملراجعة، احملاسبة مكاتب بعض ذلك يف معهم اشرتك بيانات هامة وتزوير إخفاءالشركات 
 .الرقابية السلطات لتغليط األساليب نفس إىل جلأ اخلليفة الذي

 على واالعتماد عليها، االعتماد يكمن حىت دقيقة تكون أن البد احملاسيب البيانات حماسبة املعلومات نظام ينتج
 دقة املعلومات هدف يتحقق حيث املصاحل، أصحاب طرف من وخارجيا اإلدارة طرف من داخليا يكونالبيانات 

 .الداخلية للرقابة قوي نظام خالل من كبرية بدرجة

 القوائم املالية إعداد خبصوص الداخلية املراقبة النظام أمهية إىل (TREADWAY) تريدواي جلنة أشادت حيث
 املراقبة الفاعلية عن العامة املسامهة ذات للشركة السنوية التقارير بان تتضمن0091الصادر تقريرها يف وأوصت

 املستوى اإلدارة وتطوير يف الشفافية حتقيق إىل يؤدي أن شأنه من للبنوك الداخلية املراقبة دعم أن شك فال الداخلية،
 مةوكاحل ملبادئ من املكونات األساسية أنه فنجد,املصاحل أصحابواملودعني وباقي  املسامهني مصاحل حيقق مبا اإلدارة

 خالل من ذلك ويظهر املديرين، جملس دور يف خاصة اإلدارة على نشاط ورقابة فعالة رقابة إىل احلاجة الشركات
 :التايل الشكل
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 مكانة الرقابة الداخلية ضمن نظام الحوكمة البنوك (: 4-3)الشكل 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 maali qasem,op-cit,p :8 :المصدر 

  الخارجية والرقابة اإلشراف: ثالثا

من  ومصاحل املركزي البنك يف ممثلة التنفيذية السلطات ىمستو  على الرقابية هيئات اخلارجي اإلشراف عملية تتوىل
 (.املكتبية وامليدانية)املراقبة  من أسلوبني خالل

املالية  القوائم السالمة الصحة على واملوثوق الصادق احلسابات للتأكد حمافضي من خارجية مراجعة إىل إضافة
املصلحة  واملودعني وباقي أصحاب املسامهني إلعطاء وهذا الداخلية البنك املصاحل ومراجعة للمراقبة أصال خضعت

 . للبنك الداخلية ومصاحل اإلدارة يف الثقة إعدام أو قلة ظل يف القوائم تلك على وطمأنينة النفسية والراحة

 الرقابة أنظمة

 المخاطر تقییم
 الشركات مسؤولیة

 (البنوك)

 مكونات الحوكمة 
 كإدارة البنك مسؤولیة

 إلدارة

 المالیة في المخاطر

 المالیة المالیة غیر

 الشركات وكمةح
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النفاد  جملس الطرف من اجلزائر يف واملمثلة الرقابية اهليئات من متأين اخلارجي لإلشراف واجلوهري الكبري الدور
 :اإلشراف هذا مسؤوليات تشمل حيث املصرفية واجلنة والقرض

 . حصري أساس على املصرفية الرتاخيص وسحب إصدار 
 .واملعايري التنظيمية اللوائح وتنفيذ إصدار 
 .املوقع يف واملعاينة التفتيش أعمال وأداء دورية تقارير على واحلصول تقرير سلطة 
 .الرقابية واإلجراءات الغرامات تقدير 

 المخاطر إدارة :الثالث المطلب

 ملخاطر حتمله يف لبنكبا األطراف هذه أهم من املودعني املسامهني واعتبار املصاحل بقيمة املتزايد االهتمام ضوء يف
 االهتمام ذاته حد يف تلك املخاطر  يعترب بإدارةفان االهتمام ,  األطرافالسلبية على باقي  أثاروذات  متعددة

  .املصلحة أصحاب حبماية حقوق

 المخاطر اإلدارة مفهوم :أوال

 حصوهلا حتماالتا وفق تقيمها على  العمل تواجهها و اليت املخاطر لتحديد منتظمة عملية عن عبارة هي
 إىل التقارير ورفع العمليات سري وضمان حماسبتها عن املسؤولية حتديد إىل إضافة ،حيدث أن الذي ميكن والضرر

 :نقطتني حول املديرتني البيئة اإلدارة خالل من املخاطر وتنتج1املسئولة  جهة
  البنك امليزانية وخارج امليزانية مستوى على املخاطر التوزيع االختيار الغري الالئق للزبائن ولطريقة. 
  املودعني  حنو املدفوعات االستجابة دون تأخر ملتطلبات ملواجهة السيولة تصميم تشكيل وأسلوب منط

 .واملقرضني
 : 1وهتدف إدارة املخاطر اىل 

  األوقات كل ويف القانونية املتطلبات كافة استيفاء من التأكد 

 للمخاطر اإلمجايل التعرض حصد 

   حتديد اخلطر والرتكيز التام لتفاديه 

  

                                                             
1
 50:ص ذكره، سبق مرجع العال، عبد حماد طارق 
052:ص ، 2005 ،(مصر)ا المعارف منشأة علمي، وتطبیق علمي منھج ، البنوك رطمخاإدارة  قیاس الخطیب، سمیر 1
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 املصاحل واملودعني وباقي أصحاب املالك منه سيتضرر الذي اإلفالس تفادي من إدارة املخاطر هو البسيط اهلدف
 .1حصل إن

 المخاطر إدارة عملية مراحل :ثانيا

 : متر عملية ادارة املخاطر عموما باربع مراحل اساسية 

 قرض منح حالة ففي خماطر، عدة ىعل حتتوي البنك يقدرها خدمة أو منتج كل أن حيث:المخاطر تعريف .0
 املخاطر السيولة، خماطر ,بالفائدة القرض منح خماطر اإلئتمان، خماطر'' املخاطر من أنواع أربع هناك فإن

 '' التشغيلية
 احتمال املدة، احلجم،'' الثالثة بأبعادهإليه  ينظر أن جيب املخاطر األنواع من نوع كل  : المخاطر تقييم .1

 " حدوثه
 تلك لضبط الالزمة والتكاليف املخاطر على العائد بني ما توازي أن البنك إدارة على :القرارات اتخاذ .2

  1املخاطر
 بدقة املخاطر وقياس على قادرة املعلومات نظام إجناز البنوك على :المخاطرة وضعية عن والتقرير المتابعة .2

 .البنك لدى املخاطر وضع يف املهمة التغريات مراقبة على قادر يكون بنفس األمهية

 

 

 

 

 

 

                                                             
 051:ص ذكره، سبق مرجع العال، عبد حماد طارق 1
 00:ص ذكره، سبق مرجع ،الخطیب سمیر 1
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 تعزيزها من الحوكمة تمكين وكيفية الجزائر للبنوك التنافسية القدرات :الثالث المبحث

حتديات  الشركات حلوكمة اجلزائرية املدونة صدور بعد العشرين احلاد القرن يف املصريف العمل واجهة لقد 
 ظل يف املصرفية اخلدمات جمال يف بتنافسية اجلزائرية البنوك التمتع وحق, حىت متكنه من االرتقاء واالزدهار

 .الدولية املصرفية يف الساحة احلاصلة التطورات

 :واألهمية مفهومال للبنوك التنافسية القدرة :األول المطلب

املوجودة  إسرتاجتية حددت والكتابات يف هذا اجملال حيث األداء تعدد عالية التنافسية ميزة حتقيق أجل من إن
أم  أحسنها اختيار ميكن البنك أمام بدائل متثل اإلسرتاجتيات هذه أن حيث واالبتكار التجديد وإسرتاجتية الشاملة

 .مجيعا عليها االعتماد

 :التنافسية القدرة مفهوم :أوال

  والبشرية التقنية املوارد تشمل واليت الذاتية بتغري مكوناهتا  باستمرار تتغري دينامكية عملية التنافسية القدرة إن
أو زيادهتا عرب  السوق يف حصته على احملافظة استطاعة إذا املنافسة عن قادر البنك اعتبار ومتكن النتائج، والنظم
السليم  توقيت أو اجلودة يف املنافسني عن التميز القدرة هو األول أساسني شقني التنافسية قدرة حيث الزمن،

 .1األول الشق جناح أن شك وال العمالء، وجذب منازلة القدرة فهو الثاين أما البيع قبل ما وخدمات

 ومع البنكية األسواق خمتلف مع التعامل له يتيح الذي الوضع هي للبنك التنافسية القدرة أن يرى من هناك كما  -
 األداء على البنك قدرة مدى عن تعرب التنافسية امليزة أن مبعىن منافسيه، من أفضل بصورة به احمليطة البيئة عناصر
 1مبثلها القيام عن منافسيه يعجز بطريقة

 البنوك في تنافسية قدرة امتالك أهمية :ثانيا
 وتطويرها تنافسية درةق اكتساب فان املصرفية اخلدمات حترير عن نتجت اليت التنافسية التحديات ظل يف

 حتقيق على البنك درةق اهنأ على التنافسية للقدرة ينظر حيث لتحقيقه، ،كالبنو  تسعى اسرتاتيجيا هدفا تعترب
 املهارات جمموعة هي وبالتايل مناسبني، ومكان مناسب تقو  ويف مناسب بسم املصريف العميل حاجات

  3:أساسيني أمرين لتحقيق واستثمارها تنسيقها البنك إدارة تستطيع اليت والقدرات دواملوار  والتكنولوجيات

                                                             
, مصر السدات أكادیمیة ماجیستر، رسالة ،المصرية التجارية للبنوك التنافسیة القدرة كمدخل المستمر التحسین حالوة، السید فؤاد أحمد1

 42:ص,2003

      332 ص ،مصر,2000القاھرة، للنش، باالكت دار ،المصرفیة المعلومات و البنوك إدارة طارق، طه . 2
3
 التسيري، وعلوم ااقتتصايية العلوم يف الدكتوراه شهاية لنيل مقدمة أطروحة(،-بدر حالة -المصرفي القطاع في التشريق دور زيدان، حممد  

 011:ص,1115_1112,اجلزائر(غري منشورة ,اجلزائر  جامعة



للبنوك التنافسية القدرة تعزيز يف احلوكمة آليات                       : الثالث الفصل  

 

 
81 

 حيققه مما أعلى احتياجات تليب خمتلفة مصرفية وخدمات منتجات شكل يف للعمالء، ومنافع تيم إنتاج -
 .والسعر ةداجلو  خيص فيما املنافسني عن التميز املنافسون،

 :التالية النقاط خالل من التنافسية القدرة أمهية تربز كما

 تقرير ويشري السلبيات، من والتقليل العاملي االقتصادي يوفرها اليت املميزات من االستفادة تعظيم -
 الدول من العاملي التنافسية مفهوم من االستفادة على درةق أكثر الصغرية الدول أن إىل العاملي التنافسية

 رتابة إىل السوق ةديحمدو  من للخروج فرصة الصغرية الدول يف الشركات التنافسية تعطي حيث الكبرية
 .العاملي السوق

 تنافس اليت هي الشركات احلاضر تقالو  يف أنه املعلوم فمن أمكن ما االستفادة تعظيم يف األمهية متكن -
 مستوى رفع مهمة على قادرة تكون عالية تنافسية دراتق متتلك اليت الشركات فإن وعليه الدول، وليس

 1.داألفرا معيشة

 البنوك في التنافسية القدرة تطوير :الثثا
 تلبية أجل من أيائها وفعالية كفاءة برفع وذلك تنافسية درةق ،كامتال إىل أنواعها اختالف على ،كالبنو  تسعى

  2.عمالئها حاجات
 اجلديد يدتصاقاال املناخ ظل يف املصرفية األسواق اخرتاق يف ،كالبنو  ننج لكي :العمالء حاجات تلبية -2

 تتطور اليت العمالء حاجات تلبية على التكنولوجية الوسائل كل وباستعمال باستمرار تعمل أن عليها
 املستوى تنافسي،على انفجار صاحبه يوالذ املصرفية املؤسسات عدي يف املتزايد انفجار إن ائمد بشكل
 تسعى اسرتاتيجيا هدفا البنك مع تعاملهم واستمرارية العمالء ءالو  كسب هدف جعل والعاملي، الوطين

 تعميم وحماولة التسويق حبوث خالل من حتياجاتاال تلك وحتليل راسةد يتوجب مما حتقيقه، إىل ،كالبنو 
 :ذلك يتطلب وبالتايل عالية بدرجة إتباعها على رةدالقا السلع وإنتاج

 .العمالء رضا حتقيق -
 .االستجابة سرعة -
 .متطورة بأساليب اخلدمات تقدمي ضرورة -

                                                             
 األداء لمعايیر وفقا للشركات التنافسیة القدرة لتحسین اإلستراتیجیة اإلدارة القحطاين، احلنفر مطلق بن حممد بن فيصل  1

 الربيطانية، الدولية اجلامعة الشركات، ارةدإ ختصص املاجستري، ةدشها نيل متطلبات ضمن مقدمة رسالة( ، الشاملة الجودة وإدارة االستراتیجي
 21_20ص ص,1101,املتحدة اململكة )منشورة ريغ
2
 011ص ذكره، سبق مرجع ،المصرفي القطاع في التسويق دور زيدان، حممد .  
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 البنك جناح مدى حتديد يف هاما عامال التنافسية القدرات تعد :التنافسية القدرات تنمية مدخل -2
 تقدمي خالل من حاجاهتم وتلبية العمالء رضا حتقيق على ،كالبنو  درةق تطوير إىل تنميتها يهدتؤ  حيث

 :يف القدرات هذه وتتمثل ائما،د ومتميزة أفضل خدمات

 يف املستهلك يكون يالذ املناسب تقالو  يف وتسويقها منتجاهتا تنويع على املؤسسة درةق وهي :المرونة 2-1
 املستهلك لدى وصورهتا مسعتها حتسني على تساعد التسويقية املتغريات مع التعامل مرونة أن كما إليها، حاجة
 .ملنتجاهتا ءهالو  وتعزز

 إىل ،كللبنو  والبشرية والتكنولوجية واملالية يةلاملا لألصول األمثل ستغاللالوا ستثمارالا يديؤ  :اإلنتاجية 2-2
 مما أمهية أكثر تنافسية ميزة على يؤثر مما ممكن، تكلفة لقبأ هادوأجو  املخرجات أفضل وحتقيق اإلنتاجية، ةدزيا

 .تنافسية وميزة تدرة ميثل املنافسني من أسرع العميل إىل فالوصول السابق يف عليه كان
 الشاملة اجلوية نظام بتبين ،كالبنو  يلزم التنافسي فقاملو  وتنمية األسواق يف البقاء هبدف :العالية الجودة 2-3

 التنافسية الضغوط تزايد مغر  والعمليات والوظائف واخلدمات السلع يف العالية اجلوية استمرارية يضمن يالذ
 .1وشدهتا

 للبنوك التنافسية القدرة تدعيم متطلبات :نيالثا المطلب

  2:يلي فيما للبنوك التنافسية القدرات تدعيم متطلبات أهم تتمثل
 البنكي العمل في التكنولوجية التطورات أحدث مواكبة :أوال

 حتقيق على والعمل البنكية التكنولوجيا دور تعاظم هو العوملة عصر يف البنكي العمل مييز ما أهم أن الشك
 و البنكية، اخلدمات تقدمي وسائل و نظم تطوير بغية االتصال، و اإلعالم تكنولوجيا مثار من القصوى االستفادة

 املتسارع اإليقاع مع يتالءم مبا األداء، يف السرعة و بالكفاءة تتسم البنكية للخدمة جديدة تطبيقات ابتكار
 التنافس ميكن اليت األدوات أهم إحدى التكنولوجيا أصبحت حيث .العشرين و احلادي القرن يف البنكية للصناعة

 عالية وتكنولوجيا حديثة وسائل البنك أدخل فكلما ، للبنوك بالنسبة السوق حصة توسيع يف واستعماهلا عليها
 على احلصول وبالتايل املعامالت يف والسهولة  األداء يف السرعة زيادة إىل ذلك أدى كلما خدماته، على املستوى

 ما يعد وهذا جديدة، بنكية خدمات وابتكار تقدمي من أيضا البنوك متكن التكنولوجيا أن كما .الزبائن من املزيد
 .البنوك عليها تتنافس اليت العناصر من آخر عنصرا

                                                             
 األول الوطين امللتقى يف مقدمة مداخلة ،االقتصادية للمؤسسة التنافسیة المیزة لتطوير مدخل الشاملة الجودة إدارة حيضية، مساليل  1

 أفريل 12 و 11 يومي اجلزائر، لة،قور  جامعة ية،داقتصا والعلوم احلقوق كلية اجلديد، يةدقتصااال املناخ وحتديات يةدقتصااال املؤسسة حول،
 016:الكتاب الثالث ص,1112

 062:ص ، 2002األولى، الطبعة األردن، للنشر، وائل دار ،والمنافسة العولمة :االستراتیجیة اإلدارة نزار، كاظم الركباني  2
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 على قدرهتا أضحت حىت التنافسية، قدرهتا لتدعيم اجلهود من املزيد ببذل مطالبة البنوك أصبحت فقد عليه و
 .حديثة تكنولوجيا على االعتماد يف بنجاحها مرهونا أمرا التحديات هذه مواجهة يف الصمود

 البنكية الخدمات تنويع و تطوير :ثانيا

 الساحة على إذا أرادت االستمرار البنوك على لزاما يعد البنوك، تواجهها أصبحت اليت احملتدمة املنافسة ظل يف
 واملستحدث، التقليدي بني ما جتمع البنكية اخلدمات من متكاملة حزمة تقدم أن السوقية حصتها على واحملافظة

 .بزبائنها االحتفاظ تستطيع حىت وذلك
 البشرى بالعنصر االرتقاء :ثالثا

 تبذل اليت اجلهود من الرغم فعلى البنكي، العمل يف األساسية الركائز من يعد البشري العنصر أن البيان عن غىن
 تطوير معها يتواكب مل ما النتائج حمدودة تظل سوف اجلهود هذه أن إال البنكية، اخلدمة لتطوير البنوك قبل من

 .البنكية اخلدمات جمال يف املتالحقة التطورات الستيعاب الالزمة قدراهتم و العاملني إمكانيات
 البنكي التسويق تطوير :رابعا
 تبلورت واليت البنكية، الساحة تشهدها اليت املتالحقة التطورات ظل يف ملحا امرأ  البنكي التسويق مفهوم تبين يعد
 :عليها الرتكيز جيب اليت البنكي التسويق ركائز أهم من و املنافسة احتدام يف مالحمها أهم

 رغباته و احتياجاته مبعرفة الزبون حنو السعي. 
 من وذلك ومستمر؛ بشكل الزبائن احتياجات و رغبات إشباع يكفل مبا البنكية اخلدمات مزيج تصميم 

 .اخلدمة تقدمي وسيلة أو نوعية يف سواء تقليدية غري ابتكارية أدوات و أساليب استخدام خالل
   مزيج عن الزبائن انطباعات قياس تتضمن اليت و البنكي السوق من املرتدة املعلومات متابعة و مراقبة 

 االستفادة يتعني اليت والسلبية اإلجيابية األوجه حتديد و عنه رضاهم و له تقبلهم ومدى املقدمة اخلدمات
 .منها
   لدى االنطباع بتحسني االهتمام خالل من هبم، االحتفاظ من البنك متكن للزبائن مناسبة بيئة هتيئة 

 مثل املميزة الشخصية الصفات بعض فيهم تتوفر ممن الزبائن مع يتعامل من انتقاء طريق عن الزبون
 .والكفاءة الثقة الذكاء، اللباقة،

 المخاطر بإدارة االهتمام :خامسا
 التكنولوجي والتطور العاملية املالية األسواق على مسبوق غري انفتاح من البنكية الصناعة شهدته ما ضوء يف

 مراحل ثالثة يتطلب املخاطر إدارة حسن أن الشك و املخاطر إدارة على مضموهنا يف ترتكز أن بد ال السريع،
 :وهي ابطةمرت 
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 .البنوك عمل هلا يتعرض اليت املخاطر تعريف 
 .مناسبة معلومات نظم خالل من مستمرة بصفة املخاطر تلك قياس على القدرة 
 املناسب الوقت يف الصحيحة القرارات اختاذ و مناسبة مبعايري قياسا   املخاطر تلك مراقبة على اإلدارة قدرة 

 .متواصال جهدا يتطلب ما هو و
 .اجملال هذا يف مستمرة بصفة البنك يف الكوادر تدريب 
 .املخاطر إلدارة املعلوماتية األنظمة توفري 

 المالئم الوقت في الكافية و الدقيقة المعلومات لجمع للمعلومات جيد نظام توفير ضرورة  :سادسا
 .البنكية البيئة في لألوضاع شامل تصور وضع و سليمة قرارات التخاذ وتحليلها

 من العديد أداء ميكن ال حيث البنوك، فيها مبا مؤسسة أي يف  اإلسرتاجتية املوارد احد املعلومات تعترب حيث
 املعلومات تؤدي و البيئة، يف احلاصل التغري ملواكبة ،خاصة بدوهنا املناسب القرار اختاذ أو األساسية، العمليات

 .االستخدام وطرق جمال و التوقيت االنتقاء، حيث من استغالهلا حسن حالة يف دورها
 التنافسية القدرة دور الحوكمة في تعزيز  :لثالثا المطلب

القدرة التنافسية لالقتصاد حيث تعمل على جذب االستثمارات ودعم األداء للحوكمة دور كبري يف تعزيز 
  :1االقتصادي والقدرة التنافسية على املدى الطويل من خالل عدة طرق وأساليب أمهها

التأكيد على الشفافية يف معامالت الشركة، ويف إجراءات احملاسبة واملراجعة املالية، حيث أن احلوكمة تقف يف  -
أحد طريف عالقة الفساد الذي يؤدي إىل استنزاف موارد الشركة وتآكل قدرهتا التنافسية وبالتايل انصراف مواجهة 

 .املستثمرين عنها

إجراءات حوكمة الشركات تؤدي إىل حتسني إدارة الشركة، مما يساعد على جذب االستثمارات بشروط جيدة  -
 . وعلى حتسني كفاءة أداء الشركة

افية يف التعامل مع املستثمرين ومع املقرضني من املمكن أن يساعد على تفادي حدوث تبين معايري الشف -
 .األزمات املصرفية

                                                             
1
  2011مركز المشروعات الدولية الخاصة، دليل تأسيس حوكمة الشركات في األسواق الصاعدة،  

www.cipe-arabia.org/pdfhelp.asp   consulte le     25/03/2016  

http://www.cipe-arabia.org/pdfhelp.asp%20%20conselete
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إن تطبيق حوكمة الشركات يقوي ثقة اجلمهور يف عملية اخلوصصة ويساعد على ضمان حتقيق الدولة ألفضل  -
 .عائد على استثماراهتا، وهذا بدوره يعزز من القدرة التنافسية للدولة

 : 1م تتجسد  أمهية ودور احلوكمة يف تعزيز بالشركة كاأليتك

  يف الشركة وعدم السماح بوجوده او عودته  واإلداريالعمل على حماربة الفساد املايل 
  يف الشركة حتقيق درجة عالية من الضمان والنزاهة والشفافية واحليادية واالستقامة واالستقاللية لكافة العاملني

 .للعاملني فيها مستوى أدىنحىت  التنفيذينيواملدرين  اإلدارةبدءا من رئيس جملس 
  أدىنالعمل على تقليلها اىل  أوغري متعمدة ومنع استمرارها  أواحنرافات متعمدة  أيةتفادي وجود أخطاء او 

 .باستخدام النظم الرقابية املتطورة وذلك ,قدر ممكن 
  باإلنتاج اإلنفاقوربط  اإلنفاقوحتقيق فاعلية ,حتقيق االستفادة القصوى من نظم احملاسبة واملراقبة الداخلية . 
  والشفافية والتقارير املالية يف الكشوفات  اإلفصاححتقيق قدر كاف من. 
  م على درجة من كوهن والتأكد,اخلارجيني  احلساباتدرجة ممكنة من الكفاءة والفاعلية ملراقيب  أعلىضمان

او من املديرين  اإلدارةضغوط سواء من جملس  أليةعالية من االستقاللية واملوضوعية وعدم خضوعهم 
 . التنفيذيني
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 : خالصة الفصل الثالث 

 غري القروض من كبري حجم ذات حملافظ امتالكها إىل كبالبنو أدى  املخاطرة وجتنب الفعالة اإلدارة غياب إن
 من كبرية موجات ظهور اىل أدى الداخلية بالبنوك رقابة أنظمة وقصور واإلفصاح الشفافية وضعف العاملة

يت فرضتها من التحديات اخلارجية  الحيث ان هناك مجلة ,حسابات البنوك هلا تتعرض اليت والنهب االختالس
 اجلزائرية البنوك على الضروري من أصبحوملواجهة هذه التحديات , املصرفية على املستوى العامليالبنية تغريات 

 اجلزائرية البنوك بني االندماج حنو التوجه يعد كما أنشطتها، توزيع و اخلدمات الشاملة لتنويع البنوك فلسفة تبين
وكذلك وضع دعائم سليمة وزيادة القدرة التنافسية  مال رأس قاعدة ضعف ملعاجلة تبنيها جيب اليت اخليارات أحد

حتقيق درجة و ,وتفعيل دور األطراف األساسية للحوكمة يف البنوك من اجل تسري احلسن ,لتعزيز قدرهتا التنافسية 
عالية من الضمان والنزاهة والشفافية واحليادية واالستقامة واالستقاللية لكافة العاملني يف الشركة بدءا من رئيس 

 .للعاملني فيها جملس اإلدارة واملدرين التنفيذيني حىت أدىن مستوى
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 :تمهيد
بعد استعراضنا للجانب النظري للدراسة بشقيه الثالث حول حوكمة اجلهاز املصريف ودوره يف تعزيز قدرة      

 BNAميداين بأحد البنوك التجارية وهو البنك الوطين اجلزائري  ارتأينا القيام برتبص تنافسية البنوك اجلزائرية 
 .722تيسمسيلت وكالة 

 الوطين للبنك عبارة عن تقدمي  األولاملبحث ,ثالث مباحث  إىلومن اجل ذلك فقد قمنا بتقسيم هذا الفصل     
 إىلتطرقنا  كما ,ومهامه  ,هذا البنك وتطوره وجهاز اهلرمي التنظيمي  إنشاءعن  ةتارخييوذلك من خالل حملة 

لعرض  الثاين ايف املبحث  أما, وأهدافه,وهيكله التنظيمي  إنشائهوذلك من خالل  722تقدمي وكالة تيسمسيلت 
يف و اد العينة  وبيانات الشخصية والوظيفية ألفر   وعرض للعينة حمل الدراسة ,من خالل تقدمي لالستبيان االستبيان 

لدراسة واقع تطبيق مبادئ  أساسيةذلك من خالل ثالث عناصر  قمنا مبعاجلة وحتليل االستبيان و املبحث االخري
يف ظل االلتزام مببادئ  القدرة التنافسيةمكتسبات  و األخرياحلوكمة يف البنك واثر تطبيق مبادئ احلوكمة يف هذا 

 . احلوكمة يف البنك
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 تقديم البنك الوطني الجزائري: المبحث األول
هناك عدة تعاريف للبنك الوطين اجلزائري، بصفة عامة ميكن القول أن البنك الوطين اجلزائري من البنوك        

التجارية اليت نشأت بعد االستقالل كما يدل على امسه فهو بنك عمومي خيتص يف القيام مبختلف العمليات 
 .اخلارج الداخل أوالتجارية سواء يف 

 البنك الوطني الجزائريتقديم : المطلب االول 
  نشاة البنك الوطني الجزائري : اوال  

على شكل شركة وطنية  8666جوان81بتاريخ  1 66/821تأسس البنك الوين اجلزائري مبوجب املرسوم      
 :ليقوم مبهام البنوك األجنبية التالية

 التجاري و الصناعي القرضCIC 
 اهلولندية الدول و باريس بنكBPPB 
 اجلزائر يف التجارة و الصناعة أجل من الوطين البنكBNCIA 
 التونسي اجلزائري القرضCFAT                                                

مليون دينار جزائري، إال أن هذه الوضعية أخلت 72على الرغم من أهنا أسست على شركة وطنية برأمسال   
بعض الشيء مبفهوم شركة وطنية وذلك من خالل املادة السابعة مسح للجمهور باملسامهة يف رأس املال مبعدل قدره 

 .وميكن أيضا أن يصل إىل حد مبلغ مسامهة الدولة يف رأمساله 5%
م، أين مت شراء مجيع هذه 8622ومت وضع حد هلذه املسامهات اخلاصة يف رأمسال البنك حبلول عام       

املسامهات من طرف الدولة ليصبح البنك ملك الدولة، حسب القانون األساسي فان مجيع البنوك تسيري من قبل 
ة طويلة األجل وومويل خمتلف رئيس مدير عام وجملس اإلدارة من خمتلف الوزارات ويعمل كبنك ودائع وقصري 

حاجيات االستغالل واالستثمارات جلميع األعوان االقتصادية جلميع القطاعات االقتصادية كالصناعة 
 :اخل، كما انه من املمكن أن تقوم ب...والزراعة
 إعطاء ضمانات يف جمال الصفقات العمومية. 

                                                

   
8 Société Inter- Bancaire de formation, Système Bancaire Algérien, P16. 
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 ومويل التجارة اخلارجية. 
 قبول الودائع بكل أشكاهلا. 

 ء قروض وتسبيقات بدون ضماناتإعطا. 
 العمل كمراسل للبنوك اخلارجية. 
 اخل...اإلمضاء، خصم وشراء أو اخذ يف حمفظة كل األوراق التجارية وكل سندات اخلزينة العمومية. 
قام البنك الوطين اجلزائري بكل الوظائف كأي بنك جتاري إال انه كان له حق االمتياز  8617وحىت سنة       

 .القطاع الزراعي، ميد الدعم املايل والقروض وهذا تسبيقا لسياسة احلكومة يف هذا اجملاليف ومويل 
أصبح البنك الوطين اجلزائري مؤسسة عمومية اقتصادية على شكل شركة باألسهم،  8616فيفري   16ويف      

جوان  78لـ 11/886وقانون  8611جانفي  87لـ  11/20و  11/21و  11/28تسري وفقا لقوانني 
 . 8وبالقانون التجاري 8611ديسمرب  71لـ 11/822وقانون 8611

شارع شي  1وبقي املقر االجتماعي باجلزائر بـ( ب و ج)ائري وباالختصار وبقيت تسميته بالبنك الوطين اجلز      
 .سنة ابتداءا من التسجيل الرمسي بالسجل التجاري 66غيفارة وحددت مدته بـ

وينقسم رأمسال البنك الوطين اجلزائري والذي حدد يف أول مجعية تأسيسية مبليار دج مقسم إىل ألف سهم،      
 :ومقسمة بنيقيمة كل سهم مليون دج 

  وسائل اإلنتاج"مكتب فيها صندوق املسامهة  152اىل  8حصة من." 
  املناجم احملروقات، اهليدروليك"حصة مكتب فيها من صندوق املسامهة  222اىل 158من." 

  الصناعات الغذائية"حصة مكتب فيها صندوق املسامهة  622إىل  228من." 
  الصناعات املختلفة"سامهة حصة مكتب فيها من صندوق امل 8222إىل  628من." 

    
 
 

                                                
1
 بسكرة,جامعة حممد خيضريف العلوم التجارية، ماسرتمذكرة خترج لنيل شهادة  المؤسسات االقتصادية،دور البنوك في تمويل دهيلي الطيب،    

 .61، ص7221-7220



 BNAالبنك الوطني الجزائري : الدراسة الميدانية                                       الفصل الرابع

 

 
81 

 المهام والهيكل التنظيمي للبنك الوطني الجزائري: ثانيا
 :مهام البنك الوطني الجزائري. 1

يقوم البنك الوطين اجلزائري مبهام كل بنك يستلزم الودائع من اجلمهور ويقوم باخلدمات املهنية ملؤسسات        

 .القانون األساسي للبنكمن 1كما جاء يف املادة الثانية 

كما يقوم بالتعامل مع كل البنوك التجارية املتعارف عليها يف املهنة البنكية وكل عمليات الصرف مع       
العمالت األجنبية وعمليات القرض يف إطار التشريع املعمول به والقوانني اليت تنظم عمل البنوك يف اجلزائر ونذكر 

 .خاصة قانون النقد والقرض
كما انه من املمكن أن يكتب على أي شكل كان، أي مسامهة يف كل مؤسسة أو شركة وطنية أو أجنبية اليت     

 .يكون موضوعها مشابه أو ميكن من تطوير عمليات البنك اخلاصة
وعليه من املمكن أن يعمل لوحدة أو بالتعاون مع مؤسسات أخرى مباشرة أو غري مباشرة يف اجلزائر أو يف    

 .لى أي شكل كان وكل العمليات اليت تدخل يف حيز نشاطهاخلارج ع

 :الهيكل التنظيمي للبنك الوطني الجزائري.2
 :يظهر اهليكل التنظيمي للبنك الوطين اجلزائري كما يلي     

 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                
جامعة ابن ,مذكرة ماستر,BNAدراسة حالة  تكنولوجية االعالم واالتصال واثرها على فعالية تسيير البنوك,بلعربي ياسين واخرون  1

 3912-3912,تيارت,خلدون
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 اهليكل التنظيمي للبنك الوطين اجلزائري (:41-40)الشكل 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .w.bnaww .                                                                           15/05/2016 :المصدر
 

 المنازعات القضائية. م المتفشية العامة األمانة العامة
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 قسم االلتزامات
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المؤسسات 
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المؤسسات 
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 المحاسبة
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 اإلعالم

مديرية وسائل 
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 مديرية العالقات
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مديرية العمليات 
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 المالية مع الخارج
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االلتزامات و 

 تحصيل الحقوق

التسويق مديرية 
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 الخزينة

مديرية التطير 
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و العالقات 

 االجتماعية

الوسائل . م

 العامة

المحافظة . م

على الوسائل 

 العامة

 مديرية التكوين

 مديرية شبكة االستغالل

 وكالة ج وكالة ب وكالة أ وكالة رئيسية

 الرئيس المدير العام

http://www.bna/
http://www.bna/
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 تيسمسيلت 222بطاقة تعريفية بالوكالة : المطلب الثاني 

وكالة  -سيتم تقدمي الوكالة باإلضافة إىل دراسة وحتليل اهليكل التنظيمي للبنك الوطين اجلزائري      
 .722تيسمسيلت

 تيسمسيلت 222تقديم وكالة : اوال
واليت مت  722، وكالة رئيسية نظرا لألعمال اليت تقوم هبا، حتمل هذه الوكالة رقم سمسيلتتعترب وكالة تي      

عقب إنشاء البنك الوطين اجلزائري، ترتفع هذه الوكالة عن مديرية شبكة  26/06/1993بتاريخ إنشاؤها 
، اذ تشرف على أعمال الوكالة وتراقبها، ويقع مقر البنك 866، واليت حتمل بدورها الرقم شلف االستغالل لوالية 

موظفا، موزعني على  15ة حوايل تضم الوكال تيسمسيلتالوطين اجلزائري وكالة تيارت بشارع االنتصار ملدينة 

 :خمتلف مكاتب ومصاحل البنك والذين يسهرون على تسيريها وحسب اإلحصائيات فهم يتوزعون كما يلي

 سمسيلتوكالة تي   BNAتوزيع عمال :  (41-40)جدول رقم 

 Directeur d’agence 28 مديرية وكالة بالنيابة       

 Chefs services 21 رؤساء املصاحل ونائب املدير

 Chefs secteurs 20 رؤساء األقسام

 Charges d’études 26 مكلفون بالدراسة

 Guichetiers/employer banque 27 أعوان الصندوق

 Caisscers 27 أعوان الشبيابك

 Employés principaux 26 عمال رئيسيني

 Prés employés 27 عمال مؤقتني

 Femmes de minages 21 عمال النظافة

 Agents securities 27 عمال األمن

 Total 15 جمموع

   

 . 2015، سنةBNA معلومات بنكية من احصائيات بنك  :المصدر
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 مهام الوكالة والهيكل التنظيمي لها: المطلب الثاني
 :  222سمسيلتمهام الوكالة تي. 1

مبهام وأعمال وذلك عن طريق الوسائل املادية والبشرية املتاحة لديها مبمارسة كل  تيسمسيلتتقوم وكالة        

اخلدمات املقدمة كذا فيما خيص عمليات  إىل باإلضافة، 1نشاط يسنح بنمو موارد البنك وتطور حمفظة العمالء

 :الصرف والقرض وغريها من املهام اليت نلخصها فيما يلي
 اخلاصة اقرتاض البنك للمنشات الصناعية. 

 ومويل نشاطات القطاع العام الصناعي والتجاري وكذا اخلاص. 

 املسامهة يف رأمسال العديد من البنوك التجارية. 
 قبول الودائع , ومويل االستثمارات اإلنتاجية. 

 تنفيذ كل ما يتعلق بعملية ضمان القروض حلساب الدولة. 
  ،القسيمات، الفواتري والوثائق التجارية واملاليةاستالم وحتويل السندات وتغطية كل التحويالت، الصكوك. 
 التعاقد ملنح القروض، السلفات، املنح، الرهن احليازي. 
 حتصيل العمالت الصعبة 

 حتصيل القروض املستندية، ضمان حسن التنفيذ والتسديد تنفيذ العمليات  املالية مع اخلارج. 
 ومويل سلفات وتنسيقات على أساس ضمانات أو بدوهنا. 
 ري خزائن وأجنحة خزائن من اجل املعادن النفيسة والوثائقتأج. 

 تلعب دور الوسيط يف االكتتاب، شراء وبيع املستندات العمومية واألسهم. 
 ضمان تكوين اجلمعيات والشركات. 
 القيام بعمليات االنتقاء، البيع واإلجيار وعمليات أخرى متعلقة بالعقارات. 

 القروض واالعتمادات استقبال التحويالت، التوظيف، وسائل. 
 استقبال التسديدات نقدا أو عن طريق الشيكات. 

                                                
1
 Rapport d’activité de la BNA TISSEMSILT, Mars, Avril, 1999, P18. 
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 سمسييلتتي 722اهليكل التنظيمي لوكالة  (:42-40)الشكل رقم
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تيسمسيلت722وكالة  -عن أحد املسؤولني يف البنك الوطين اجلزائري: المصدر
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كما هو موضح يف املخطط يف املخطط التنظيمي للبنك الوطين اجلزائري تعترب الوكالة اخللية األساسية         
للمؤسسة حيث على مستواها تعاجل جممل عمليات البنك مع العمالء حيث باإلضافة للخدمات املقدمة من 

 (.اخل...يالتفتح احلسابات، اإليداعات، السحب والتحو )  Guichetierطرف عون الشباك 
ومويل ( استرياد وتصدير)اجل تغطية عمليات التجارة اخلارجية 8تقوم الوكالة كذلك بعرض كل اخلدمات من       

 (.القروض)املؤسسات 
حيث ومارس جممل عمليات البنك عن  ,هي إحدى الوكاالت الرئيسية للبنك الوطين اجلزائري  722وكالة      

 :طريق مصاحلها املتمثلة يف

 :  الخلية اإلدارية -1          

 .األمانة العامة, نائب املدير, املدير: حبيث تضم, وهي اخللية املسرية للوكالة

ومن . وهو أعلى جهاز يف الوكالة حيث يشرف على مجيع املصاحل املوجودة يف الشكل التنظيمي :المدير-1-1

 :أهم مهامه
 .على املوظفنيالسهر على تطبيق القوانني وممارسة الرقابة -
 .يقوم بوضع السياسات اخلاصة بالعمل داخل الوكالة وإعداد امليزانية السنوية -
 .اخل....استقبال شكاوي الزبائن,كما يقوم املهام اليومية املتداولة كإمضاء على الوثائق املهمة  -

 :ويقوم بـ, بنكوهو خيلف مكان املدير يف حالة الغياب أو يف حالة مهام خارج ال :نائب المدير-1-2

 .تسيري املستخدمني وتوفري الوسائل العامة من مطبوعات الوثائق-
 .يقوم جبميع األعمال اإلدارية باملوازاة مع املدير كما ميثل كعضو استشاري يف فحص القروض املقدمة-

 :كما تعمل على, تتكفل هذه املصلحة باالتصال داخل وخارج الوكالة :األمانة العامة-1-3

 إيصال املعلومات من املدير إىل املصاحل؛ -
 حتديد مواعيد لقاءات املدير ومجع الوثائق اليت حتتاج إىل إمضاءات؛ -
 .استقبال الزبائن القادمني لالستعالم -

 :تعمل هذه املصلحة على مهام الصندوق والتحويالت :مصلحة الصندوق-2
                                                

 تيسمسيلت722وكالة  -عن أحد املسؤولني يف البنك الوطين اجلزائري 1
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 حبيث أن الرئيســـي يستقبل , ي وآخر ثانويصندوق رئيس: وهو بدوره ينقسم إىل قسمني :الصندوق-2-1

ـــة ومببالـــغ كبرية  وهذا ما جيري العكس يف الصندوق .الودائع وعمليات السحب والدفع بالعملــة الوطني
 :ومن خالل هذا نستخلص أن الصندوق له عمليتني أساسيتني يقوم من أجلها وهي. الثانوي

 .حلساب خاص أو للغري وهو إضافة مبلغ معني سوء كان :اإليداع -

يتم بطلب من الزبون وذلك باقتطاع مبلغ معني من حسابه بتقدميه اما بدفرت الشيكـات أو شيــك  :السحب -
 .الشباك أو دفرت االدخار

وإيداعه يف حساب ( اآلمر)تتمثل هذه العملية يف اقتطاع مبلغ معيـن من حساب الزبون  :التحويالت-2-2

 .تسري هذه العملية بناءا على طلب الزبون فقطو (. املستفيد)لشخص آخر 
 :كما ميكننا توضيح العملية يف الشكل التايل

مصلحة : مصاحل يف جمال القروض وهي 5تعمل هذه اخللية من خالل  :مصلحة القروض وااللتزامات-3
ــات املصغرة, مصلحة القروض املصغرة, الدراسات مصلحة , قروض القطاع العام واخلاص, مصلحة قروض املؤسسـ

ــة اإلدارية: مصاحل 1أما مصلحـــة االلتزامات هتتم بـ . أسرتك+القرض العقاري نونية مصلحة الشؤون القا, املتابعـ
  .قسم النشاط التجاري, واملنازعات

 .(سنتطرق بالتفصيل ملصلحة القروض يف شكل مبحث) -

 :مصلحة القروض-3-1
 :وهي بدورها تضم املصاحل التالية 

 :مهمتها تتمثل يف دراسة ملفات القروض وهذا من خالل :مصلحة الدراسات-3-1-1

 املكونة للملف؛استقبال طلبات القروض والسهر على مراقبة الوثائق -
 .مناقشة الضمانات, املبلغ التسديد, اقرتاح ووضع القروض مع حتديد املدة -

وهي خليـة مكلفـة مبنح قروض لصاحل تشغيل الشباب ومتخصصـة  :مصلحة القروض المصغرة-3-1-2

 .ANGAMملشاريع صغرية كاحلرفيني

س منح قروض لصاحل تشغيــل  وهي مصلحة تقوم أيضا على أسـا :قروض المؤسسات المصغرة -3-1-3

 .CNACفرع   و   ANSEJفرع : فرعنيالشباب لكنها تتفرع إىل 
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 :حبيث أن :قروض قطاع العام والخاص-3-1-0

وطــلب القرض يتم مباشــرة إىل هذا املكتب دون . اخل...حرفيـني, جتار, يقوم مبنــح قروض للمستثـــمرين: الخاص-

 .اللجوء إىل وكاالت التشغيل

 .هتتم باملشاريع االستثمارية املوجهة للقطاع الصناعي كالسباكة والنسيج :العام-

  :قرض العقاري ومشروع أسرتك-3-1-5
 .تعمل هذه املصلحة على املسامهــة بقروض من أجل شراء أو اجناز مساكن فردية :مصلحة القرض العقاري-

ــة تعمل يف إطـار برنامـــج من أجل حاسوب لكل أسرة مقابـــل اقتطاع  :مصلحة مشروع أسرتك- وهي مصلحـ

 .شهري من دخل املستفيد من هذا املشروع

 :تعمل هذه اخللية يف شكل جتانس مصلحتني :مصلحة االلتزامات-3-2

كما تعمــل   ,يقوم هذا املكتب مبتابعة ملفات وعمليـات تسديد القروض :مصلحة المتابعة اإلدارية-3-2-1

 .على جتديد عقود التأمني عند حلول انتهائها

يهتم هذا املكتــب بالشؤون القانونيـة واملنازعات التــي حتل  :مصلحة الشؤون القانونية والمنازعات-3-2-2

 .كما تقوم بتجميد أرصدة األشخاص يف البنك يف حالة عدم تسديد ديوهنم, على البنك

يتكفل هذا القسم بفتح حساب املوظفني والتجار وأصحاب العملة الصعبـة   :قسم التنشيط التجاري-3-2-3

 :كما تعمل على

حبيث يتعهد الزبون برتك مبلغ من املال حتت تصرف البنك وعدم املطالبة به إال : فتح حساب الودائع لألجل-أ
لة مببلغ أدناه عليه أن يتجاوز ويشرتط للزبــون أن يفتح حساب تابع للوكا, عند تاريخ االستحقــاق احملدد من طرفه

 .دج 82222

موضوعـة حتت تصرف البنك وهــي ومثل , وهي عبارة عن سندات قابلة للتحويل: نات الصندوقو إصدار أذ-ب
 .سنوات 82أشهر إىل  1قيمة معينة من النقود موضوعة ملدة معينة ترتاوح بني 

ـــة: فتح ودائع لالطالع -ج هبا يف أي وقت كاألمــوال املودعة يف حساب جاري  حبيث ميكن ألصحاهبـا املطالب
 .وحساب صكوك وحساب دفرت االدخار
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وهي املصلحــة اليت تقوم أساسا على شراء وبيــع العمالت واملستندات اىل  :مصلحة التعامالت الخارجية -0

 :حبيث ميكن تقسيم هذه املصلحة إىل قسمني, خارج الوطن

بشراء أو بيع العملة األجنبيـــة مقابل عملة وطنية وذلك طبقا لسعر  خيتص هذا القسم :قسم الصرف-0-1

 .حيدد سعر الصرف من طرف البنك املركزي أسبوعيا. الصرف الرمسي

 :يهتم بكل من االعتماد والتسليم املستندي :قسم التجارة الخارجية-0-2
ــون البنكي أنه تعهــــد مكــــ: االعتماد املستــندي- ــلب من يعرف حسب قانـ توب من طرف البنــك ويطـ

يف آجال حمددة مقابــل تسليم وثائق تثبت تسلــيم سلعة حمددة ( املستفيد)التسديد للبـــائع ( اآلمر بالدفع)املشرتي
 .تبعا لطرف التنفيذ املتفق عليها

لعة اليت يدفعها املشرتي هو عملية تغطية يتدخل فيها البنك كوكـيــل املصدر لقبض مبلغ الس: التسليــم املستنــدي-
 .مقابل تسليم الوثائق

 .اهليكل التنظيمي للوكالةملخص  (:43-40)الشكل رقم 

 
 

 تيارت 502عن مسؤول يف الوكالة  :المصدر

     
 

 
 
 
 

 نائب مدير البنك: املصدر 
ميكن القول أن الوكالة هي اخللية األساسية املتعددة الوظائف لالستغالل البنكي فيجب أن تكون يف مستوى   

معاجلة فعالة إلرضاء العمالء مهما كانت طبيعتهم وقطاعات نشاطاهتم، وعليه فان الوكالة تستغل كل الوسائل 

 
 إدارة

 قسم التنشيط التجاري

 نائب المدير

 قسم إدارة
 وتحليل المخاطر

 مصلحة القروض

 مصلحة الصندوق
 

 مصلحة التجارة
 الخارجية
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ملنتجات البنكية ذات االهتمام الشخصي واملهين املتاحة لديها جلذب العمالء وذلك عن طريق اخلدمات املقدمة وا
 .يف حياهتم، ولتجسد ذلك على الوكالة أن ختضع إىل نوع من التنظيم الفعال الذي يسمح هلا بالسري احلسن

 البنك الوطني الجزائري األهداف المسطرة من : المطلب الثالث
ته مؤسسة عمومية هتدف بالدرجة األوىل إىل حتقيق  إن البنك الوطين اجلزائري على غرار البنوك التجارية وبصف     

كيان مرموق ومسعة جيدة وسط النظام املصريف اجلزائري، فانه يرى يف نقاط كثرية ومتعددة سبل ناجعة لتحقيق 
 .هذه األهداف

 :على المستوى المحلي  أهداف. 1
املقاصة، : والتقنيات يف كل اجملاالت ويف خمتلف املصاحل واألقسام ونذكر منها قالسعي يف استحداث الطر       

، قروض والتزامات، فكل هذه املصاحل تعترب على 1مصلحة العمليات مع اخلارج، مصلحة الصندوق واحملفظة

 .املستوى الداخلي للبنك

 :قسم العمليات مع الخارج. 1.1
 :هايف هذا القسم سطرت أهداف نذكر من      
  تسهيل العمليات مع املتعاملني بوضع شبكة معلوماتية خاصة بالـBNA  يف كل فروع الوطن دون

 .احليازة ألي والية
 فتح اجملال للتشاور فيما خيص اختاذ القرارات على املستوى املركزي والفروع األخرى. 

 :عمليات المقاصة.2.1
شيء هو تقليص الوقت لتسوية وضعية املتعاملني وذلك بوضع أسس حديثة لعمليات املقاصة إذ يرى أن أهم 

وربح أكثر، وكذا زيادة التنسيق فيما بني البنوك والبنك املركزي، األمر الذي يتطلب تطوير مستوى اخلدمات من 
طرف البنك، وقدرة شبكة املعلومات على القيام هبذه العملية بفعالية وناقل وقت ممكن دون اللجوء إىل البنك 

 (.القيام بعمليات مقاصة مباشرة من وكالة إىل أخرى يف نفس املكان دون التنقل أي)املركزي 
 
 

                                                
 .88،ص7221دارة،لإلالوطنية  خريتش حمسنة، تقرير تدرييب ميداين، املدرسة 1
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 :قسم القروض.3.1
ة لذلك مع الدراسة خاصبتقدمي قروض للقطاع الصناعي والزراعي بوضع برامج  BNA بنكاهتمت      

الطلب لتمديد رؤوس األموال املعمقة ألصحاب الطلب لتمديد وتوسيع عمل الوكالة وبالتايل السيطرة واستقطاب 
 .بشكل كبري للقيام باملشاريع االستثمارية

 :المنازعات.0.1
 :إىل BNAبنكسعى و ي      

  التقليل من املنازعات لتحسني مسعة البنك وذلك باستخدام أفضل الوسائل وشبكات املعلوماتية اليت
 .تقلل من نسبة اخلطأ أو انعدامها

 الم اآليل وكذا األجهزة الالزمة لسريهاالتكثيف من استعمال أجهزة اإلع. 
 وضع دورات تكوينية ملختلف اإلطارات واملوظفني قصد حتسني أداء اخلدمات البنكية. 
  إدخال احدث التقنيات إىل الشبكة قصد تعامل البنك مع البنوك األخرى واملتعاملني بصورة متطورة

 .وجيدة

 :على المستوى الدولي BNAأهداف الـ . 
  وحتسني املعامالت االقتصادية فيما خيص حتويالت فيما خيص الوكالة والبنوك األجنبيةتوسيع. 
 توسيع جمال النشاطات البنكية مع اخلارج يف خمتلف اجملاالت. 
  تسهيل التواصل عن بعد مع اخلارج بإنشاء فروع إذا أمكن ذلك من خالل الشبكة االلكرتونية

 .للمعلومات
اليت تتميز بتحوالت هامة  املرحلة اجلديدة يف النطالقلتلك األهداف قام البنك بتهيئة الشروط  حتقيقوبغية      

بتوفري شبكات جديدة ووضع  حيث قام البنك ,نتيجة انفتاح السوق املصرفية أمام البنوك اخلاصة احمللية واألجنبية
 هموارد لى البنك جمهودات كبرية لتأهيلكما بذل القائمون عوسائل تقنية حديثة و أجهزة و أنظمة معلوماتية،  

 للبنك إدخال تعديالت على التنظيمات و اهلياكل الداخلية مع و ترقية االتصال داخل و خارج البنك،, البشرية
 .مبطالبهم تتكفلو هذا بتوفري مصاحل  العمالءالتقرب أكثر من  ، كما سعى البنك إىل املصريفتتوافق مع احمليط 

. 
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 االستبيان عرض :الثاني المبحث    
 يتم اليت البيانات لتحليل تستعمل اليت املتعددة اإلحصائية األساليب إحدى باستخدام الدراسة هذه إجناز مت

 موضوع حول األسئلة من جمموعة به استبيان توزيع يف املتمثلة و ,التطبيقية بالدراسة القيام بعد عليها احلصول
 .الدراسة حمل العينة أفراد على الدراسة

 االستبيان تقديم :األول المطلب
 اليت األقسام حيث من الدراسة هذه يف عليه االعتماد مت الذي باالستبيان بالتعريف املطلب هذا يف سنقوم
 .منه اهلدف و منها يتكون

 :باالستبيان التعريف -أوال
 علىاثرها   توضيح و اجلزائرية البنوك يف املصرفية للرقابة بازل جلنة مبادئ وفق احلوكمة قواعد تطبيق مدى معرفة
 من جمموعة به استبيان بإعداد قمنا ومكتسبات القدرة التنافسية  من وراء تطبيق مبادئ احلوكمة ,البنوك هذه

 هذه على املشرفة استاذ مصادقة و املوضوع حول السابقة الدراسات ببعض باالستعانة صياغتها ومت اليت األسئلة
 .هلا السليمة الصياغة من التأكد بعد الدراسة

 :كاآليت مها قسمني من االستبيان هذا يتكون و
 حمل التجارية البنوك ملوظفي الوظيفية و الشخصية البيانات حول أسئلة مخسة يتضمن :األول القسم -

 .خربة,املنصب الوظيفي,التخصص, العلمي ؤهلامل , العمر : يف البيانات هذه تتمثل و ,الدراسة
 ثالث اجزاء على حيتوي و ؛ البنوك يف احلوكمة موضوع حول سؤاالاثنان ومخسون  يتضمن :الثاين القسم -

  :كاأليت
 جلنة مبادئ وفق احلوكمة قواعد بتطبيق البنوك التزام مدى حول سؤاال عشرون و مخسة فيه :اجملال االول 

 حول أسئلة عشرة و ؛ اإلدارة جملس أعضاء نزاهة و استقاللية حول سبعة منها املصرفية للرقابة بازل
ومدى التزام  الشفافية و اإلفصاح مبدأي حول أسئلة ستة و ؛ الداخلي التدقيق وظيفة استقاللية و فعالية

 .البنك يف املخاطر إلدارة فعال نظام وجود ضمان حول أسئلة أربعة أخريا و ماالبنك 
  بادئق موف احلوكمة قواعد لتطبيق اإلجيابية اآلثار حول سؤاال عشرة إحدى على حيتوي: اجملال الثاين 

 .اجلزائرية البنوك يف املصرفية للرقابة بازل جلنة
 يف ظل االلتزام مببادئ  القدرة التنافسيةمكتسبات حيتوي على ستة عشرة سؤاال حول  :اجملال الثالث

 .واالبداع,جودة تقارير املالية,من حيث كفاءت عمليات البنك احلوكمة يف البنك

 سؤال لكل املناسبة اإلجابة اختيار طريق عن االستبيان هذا من األول القسم على اإلجابة طريقة كانت قد و
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 ."ال" أو "نعم" بطريقة عليه اإلجابة فكانت الثاين القسم بينما اقرتاحات؛ جمموعة من
 :الدراسة من الهدف -ثانيا

 و اجلزائرية التجارية البنوك يف احلوكمة بقواعد االلتزام مدى معرفة يف الدراسة ذهه القيام وراء الرئيسي اهلدف يتمثل
ا اكتساب هل يسمح الذي املستوى إىل أدائها حتسني على تساعدها اليت القواعد هذه تبين بضرورة وعيها مدى

 .الكربى العاملية البنوك منافسةقدرة تنافسية بقصد مواجهة 
 :االستبيان قاعدة -ثالثا

 هذه إدخال مت حيث ,املسرتجعة البيانات جمموع من استخالصها مت اليت املعلومات و البيانات جمموعةويقصد هبا 
  EXEL2007 برنامج يف البيانات
 الدراسة محل العينة عرض :الثاني المطلب

 حمل للبنوك تقدمي الثاين و الدراسة حمل بالعينة التعريف يتناول األول : قسمني إىل املطلب هذا يقسم
 الدراسة

 :الدراسة محل بالعينة التعريف:اوال
 بوالية عاملة و متواجدة مديرية اجلهوية لالستغالل مستغامن و لتنيالوك من جمموعة من الدراسة حمل العينة تتكون

 مستغامن121وكالة,861اجلهوية لالستغالل مستغامن  مديرية, تيسمسيلت722وكالة هي مستغامن تيسمسيلت و
 فقط استبيانا 82 بلغ الدراسة يف استعماهلا و اسرتدادها مت اليت االستبيانات عدد أن إال استبيان 72 بتوزيع قمنا
استبيانا يف كل من وكالة تيسمسيلت وكالة 87 وزعنا حيث املوزعة االستبياناتمن امجايل   %52بنسب أي

فقط وجمموعهم يشكل لنا  20اسرتجعنا  1ملستغامن  ويف املديرية اجلهوية ,استبيانات  26مستغامن واسرتجعنا 
 :وميكن تلخيص ماسبق يف اجلدول التايل ,عينة الدراسة 

 توزيع افراد العينة املدروسة7- 0اجلدول 
 

 %النسبة التكرار البنك
277 0 02% 
12 7 20% 

861 0 40% 
 %100 82 اجملموع

تيسمسيلت 722يتضحلنا اكرب عدد املوظفني الذين استجابوا لالستبيان كانوا من وكالة  7-0من اجلدول اعاله  
 . 72%مستغامن 121بينما وكالة ,%02بالتساوي 861اجلهوية مستغامن  ملديريةوا
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 :الدراسة محل كو البن تقديم -ثانيا
 8661_26_ 76مت إنشائها سنة : تيسمسيلت 222وكالة البنك الوطني الجزائري _ 
  7226_ 27مت انشائها سنة :مستغانم 828وكالة البنك الوطني الجزائري _ 
 مستغانم 198مديرية الجهوية لالستغالل لا_ 

 ألفراد العينة  الوظيفية و الشخصية البيانات :الثالث المطلب
 املدروسة العينة ألفراد الوظيفية و الشخصية البيانات فإن ,السابق طلب امل يف ذكرنا أن و لنا سبق كما

 سنوات و الوظيفي املنصب ؛ التخصص ؛ العلمية ,ؤهلامل ؛ العمر :هي و عناصر ستة يف تتمثل و
 .حدى على عنصر كل بتحليل سنقوم و ,املصريف العمل يف اخلربة

 : اوال العمر 
 الفئة و ,كليا منعدمة (سنة 30 من أقل)األوىل العمرية الفئة أن جند أدناهجند أن  1-0من اجلدول أدناه رقم

من  الثالثة العمرية الفئة أما % 62بنسبة تقدر سنة 40 إىل 30 بني أعمارهم ترتاوح اليت الثانية
 تضم اليت الرابعة العمرية العينة خيص فيما و العينة إمجايل من %72 نسبته ما فتمثل سنة52اىل02

 يرتاوح اليت و الثانية الفئة أن استنتاج ميكننا  %12 بنسبة فتقدر سنة 50 عمرهم يفوق الذين املوظفني
 الفئة بعدها الرابعة الفئة تليها العينة نصف يفوق ما ومثل هي و سنة 40 و سنة 30 بني العمر فيها

 .الثالثة
 توزيع افراد العينة حسب العمر:1 -0اجلدول أدناه رقم

 %النسبة التكرار البنك
 %02 0 سنة 30 من أقل

 %60 6 سنة 40 إلى 30 من
 %20 2 سنة 50 إلى 40 من

 %30 03 سنة 50 من أكثر
 %100 82 اجملموع

 :المؤهل العلمي -ثانيا
 %22 (ليسانس) شهادة على املتحصلني للموظفني كانت نسبة أعلى أن نالحظ أدناه 0-0من اجلدول رقم 
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 بلغت كما % 20 بنسبة بكالوريا من أقل مستوى ميلكون الذين املوظفون يليه ,العينة ثلثي تقريبا يعادل ما أي
 اجلزائرية البنوك أن التحليل هذا لنا يوضح و  % 10 نسبة بكالوريا مستوى هلم الذين املوظفني نسبة

 و أدائها حتسني على يساعدها األمر هذا و عالية تعليمية مبستويات عاملني توظيف إىل تسعى أصبحت
 .العاملي املصريف القطاع يف حتصل اليت التطورات مواكبة

 توزيع افراد العينة حسب املؤهل العلمي  0-0اجلدول رقم 

 %النسبة التكرار املؤهل العلمي
 %72 02 بكالوريا من أقل

 %82 01 بكالوريا
 %22 22 ليسانس
 %22 22 ماجستير
 %100 82 اجملموع

 :التخصص -ثالثا

 حيث نسبة األعلى هم ومالية وادناه نالحظ ان أفراد العينة الذين ختصصهم حماسبة 5-0حسب اجلدول رقم 
 يأيت و, االستبيان يف املذكورة تلك غري أخرى ختصصات الثانية املرتبة يف و منهم ختصص لكل %12 ب تقدر

 ال بينما %82 ب تقدر متساوية بنسبة ( أعمال إدارة)ختصص و (بنوك) ختصص ذوي العماليف الرتبة الثالثة 
 (0 %). معدومة نسبة ذو فهو ( اقتصاد ) ختصص ذو العينة أفراد من عامل أي يوجد

 توزيع افراد العينة حسب التخصص 5-0اجلدول رقم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 %النسبة التكرار التخصص
 %12 21 محاسبة
 %12 21 مالية
 %82 28 بنوك

 %22 22 اقتصاد
 %82 28 أعمال إدارة

 %72 27 أخرى
 %100 82 اجملموع
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 :الوظيفي المنصب – رابعا
 تلك غري أخرى وظائف حيتلون املدروسة العينة من %02ادناه نالحظ ان مانسبته  6-0من اجلدول رقم 

 أعضاء أما % 72 بنسبة الداخليون املدققون و %02 بنسبة التنفيذيون املدراء يليها ,االستبيان يف املذكورة
 . %2 معدومة فنسبتهم اخلارجيون املدققون و اإلدارة جملس

 الوظيفي املنصب حسب العينة أفراد توزيع 6-0اجلدول رقم 
 

 الذين العاملنيادناه جند ان نسبة 2-0من اجلدول رقم  :المصرفي العمل في الخبرة سنوات عدد -ساخام
ونسبة العاملني الذين لديهم  %12متساوية و تقدر ب [72-85[و  [85-82[ بني خربهتم  سنوات ترتاوح

أما بالنسبة للفئة ,لكل فئة  %12وتقدر ب,% 72متساوية و تقدر ب[82-25[سنة و 72خربة  أكثر من  
 5لعمل املصريف تفوق أن كل أفراد الدراسة ميلكون خربة يف اسنوات فهي  منعدمة مبعىن  25ذات خربة اقل من 

 .سنة سنوات 
 املصريف العمل يف اخلربة سنوات حسب العينة أفراد توزيع2-0اجلدول رقم

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 %النسبة التكرار الوظيفي املنصب
 %02 00 اإلدارة جملس عضو

 %02 04 تنفيذي مدير
 % 72 02 داخلي مدقق
 %22 00 خارجي مدقق

 %02 04 أخرى
 %100 82 اجملموع

 %النسبة التكرار املصريف العمل يف اخلربة سنوات
25> 22 02% 

]25-82] 27 02% 
]82-85]   21 72 % 
]85-72] 21 22% 

>72 27 02% 
 %100 82 اجملموع
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 تحليل االستبيان معالجة و  :المبحث الثالث
وتنظيمها يف جدول وإبراز نسبة كل  االستبيان من عليها املتحصل املعطيات بتحليل سنقوم املبحث هذا يف

 مدى كذا و الوكاالت التابعة لبنك الوطين اجلزائري يف احلوكمة قواعد تطبيق مدى معرفة نستطيع حىت ,راي 
 .ومكتسبات قدرة التنافسية من وراء تطبيقها لقواعد احلوكمة مكانتها و البنوك هذه نشاط على تأثريها

 الحوكمة مبادئ بتطبيق البنك لتزاما واقع : األولالمطلب 

 اليت احلوكمة بقواعد اجلزائرية البنوك التزام مدى": التالية الفرضية صحة مدى معرفة على املطلب هذا يف نركز
 .املبادئ إلحدى خمصص قسم كل أقسام أربعة إىل الفرضية هذه قسمنا حيث ,"بازل جلنة وضعتها

 النزاهة و باألهلية اإلدارة مجلس أعضاء تمتع -أوال
 حدى على سؤال كل إجابة بتحليل سنقوم و أسئلة جمموعة وضعنا الفرضية هذه صحة نثبت حىت
  :اإلدارة جملس أعضاء تعيني سس أ .1

وهذا ," ال"اجابوا ب%72وما نسبة " نعم" امن العينة اجابو  %12ادناه نالحظ ان نسبة  1-0رقم  دولمن اجل
معناه ان اغلبية افراد عينة الدراسة يصرحون بان اعضاء جملس االدارة يتم تعيينهم على اساس خرباهتم االدارية 

 .وهذا يثبت صحة هذه الفرضية ,ومؤهالهتم العلمية 
 تعيني جملس االدارة  أسس 1-0اجلدول رقم 

 %النسبة التكرار اختبار اعضاء جملس على اساس اخلربة واملؤهالت العلمية 
 12% 21 نعم

 72% 27 ال
 822% 82 اجملموع

 :تنوع املؤهالت العملية  العضاء جملس االدارة  -2

اجابوا 82%ومايقدر نسبته " نعم "اجابوا ب %62ادناه نالحظ ان مانسبتة  6-0رقم  دولمن اجل
 "اعضاء جملس ذو مؤهالت علمية خمتلفة ومتنوعة:"على ان  يدلوهذا " ال"ب

 

 

 



 BNAالبنك الوطني الجزائري : الدراسة الميدانية                                       الفصل الرابع

 

 
198 

 تنوع املؤهالت العلمية العضاء جملس االدارة  6-0اجلدول رقم 

 

 

 

 :بسرية احلسنة ومتع االعضاء  -1

وهذا  %822نعم مايعادل نسبته "ادناه نالحظ ان كل افراد العينة اجابوا ب 82-0رقم  دولمن اجل
او عدم سداد  كل اعضاء جملس االدارة بسرية حسنة ومل يسبق احلكم على احدهم باالفال س  ومتع: "داللة على

 ".الديون 

 ومتع االعضاء بسرية حسنة : 82-0اجلدول رقم 

 

 

 

 

 

 : حرية احلصول على املعلومات  -0
 

العضاء جملس "وهذا يدل على "نعم"اجابوا %822ادناه نالحظ ان مانسبته  88-0ل رقم دو من اجل
الوقت املناسب حىت يتمكنوا من القيام بواجباهتم االدارة حرية الوصول للمعلومات الصحيحة وذات الصلة ويف 

                    "ومسؤولياهتم على اكمل وجه
 
 

         

 %النسبة التكرار تنوع املؤهالت العلمية العضاء جملس االدارة
 62% 26 نعم

 82% 28 ال
 822% 82 اجملموع

 %النسبة التكرار االعضاء بسرية حسنةومتع 
 822% 82 نعم

 22% 22 ال
 822% 82 اجملموع
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 حرية احلصول على املعلومات  88-0اجلدول رقم
 
 
 
 
   

 :االهداف االسرتاجتية املصادقة على  -5 

مبعىن ان جملس %822اي نسبة"نعم"ب أجابواالعينة  أفرادنالحظ ان   87 -0ادناه رقم جلدولمن ا
 .للبنك اإلسرتاجتية األهدافاالدارة يقوم بالفعل باملصادقة واالشراف على 

   االسرتاجتية األهدافاملصادقة على :87 -0رقم جلدولا

  

 

 

 : تشكيل جلان مساعدة  -6

بينما الباقي " نعم"من افراد العينة اجابو ب %12ان ما نسبته ادناه نالحظ   81-0 رقم دولمن اجل
   ,بتشكيل جلان خمتلفة تساعد على اداء مهامهمايدل على ان جملس االدارة يقوم ,"ال"اجابوا ب

 تشكيل جلان مساعدة 81-0اجلدول رقم        
  
 
 
 

 

 

 %النسبة التكرار حرية احلصول على املعلومات 
 822% 82 نعم

 22% 22 ال
 822% 82 اجملموع

 %النسبة التكرار املصادقة على االهداف االسرتاجتية 
 822% 82 نعم

 22% 22 ال
 822% 82 اجملموع

 %النسبة التكرار تشكيل جلان مساعدة
 12% 21 نعم

 72% 27 ال
 822% 82 اجملموع
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 :وجود قوانني حتدد واجبات االعضاء ومسؤولياهتم -2

مبعىن هناك جمموعة من  %822كانت بنسبة " نعم"بنالحظ ان االجابة   80-0 رقم دولمن اجل
 .القوانني اليت تنظم عمل جملس االدارة وحتدد واجباته ومسؤولياته

 وجود قوانني حتدد واجبات االعضاء ومسؤولياهتم80-0اجلدول رقم 

 

 

 

 الداخلي التدقيق وظيفة فعالية و استقاللية: ثانيا
 يف املطروحة األسئلة إجابات حنلل أن جيب الداخلي التدقيق وظيفة فعالية و استقاللية مدى نقيس حىت

 .هذا اجملال
 :وجود قسم خاص بالتدقيق  -8

 األغلبيةوهم %22وتبلغ نسبتهم " نعم"ادناه جند هناك من اجاب ب 85-20رقم  دولحسب اجل
 رأيوهذا يعين ان هناك قسم خاص بالتدقيق يف البنوك  %12والذين تقدر نسبتهم " ال"والباقي اجابوا ب

 .االغلبية 
 وجود قسم خاص بالتدقيق 85-0اجلدول رقم 

   

 

 

 :استقاللية مهنة التدقيق  -2

 اليت األقلية بينما %12ب تقدر و أعلى باملوافقة اإلجابة نسبة أن نالحظ86 -0رقم دولاجل من
   .كلية شبه لكن باالستقاللية تتميز التدقيق مهنة بأن القول ميكننا هنا من %72ب نسبتها تقدر بالنفي أجابت

 

 %النسبة التكرار وجود قوانني حتدد واجبات االعضاء ومسؤولياهتم
 822% 82 نعم

 22% 22 ال
 822% 82 اجملموع

 %النسبة التكرار وجود قسم خاص بالتدقيق 
 22% 22 نعم

 12% 21 ال
 822% 82 اجملموع
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 استقاللية مهنة التدقيق 86 -0اجلدول رقم
  
 
 
 
 

 :التدقيق عملية وريةد.3

 أن لنا يوضح هذا و 822%بنسبة أي "نعم" ب العينة أفراد كامل إجابات كانت82 -0رقم دولاجل
 .البنك يف دوري بشكل تتم الداخلي التدقيق عملية

 التدقيق عملية وريةد 82-0اجلدول رقم 

 

 

 

 :التدقيقتنظم  وجود قوانني.0
 أن لنا يوضح هذا و 822%بنسبة أي "نعم" ب العينة أفراد كامل إجابات كانت 81 -0رقم دولاجل

 .البنك يف دوري بشكل تتم الداخلي التدقيق عملية
 التدقيق وجود قوانني تنظم :81-0اجلدول رقم 

 

 

 

 

 %النسبة التكرار استقاللية مهنة التدقيق
 12% 21 نعم

 72% 27 ال
 822% 82 اجملموع

 %النسبة التكرار :التدقيق عملية وريةد
 822% 82 نعم

 22% 22 ال
 822% 82 اجملموع

 %النسبة التكرار :التدقيق وجود قوانني تنظم
 822% 82 نعم

 22% 22 ال
 822% 82 اجملموع
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 :املدققني خربة و كفاءة -5

بنسبة  كانت " نعم " ب املوظفني أغلب إجابات فإن أدناه  86-20رقم دولاجل يف نالحظ ما حسب
ومنه نستنتج ان املدقيق الداخليني يتمتعون بالكفاءة واخلربة , %82كانت بنسبة " ال"اما االجابات 62%

 .وميتلكون املؤهالت الالزمة ملمارسة وظيفة التدقيق الداخلي يف البنك وتادية املهام اليت تفرضها عليهم 
 كفاءت وخربة املدققني  86-0اجلدول 

  
 
 

  
 :املادية احلقائق عن باإلفصاح املدققني التزام -6

والتوجد اي , %822 نسبته ما أي " نعم" ب أجابوا العينةيبني لنا كل افراد 72-0ادناه رقم دولاجل
 عند إليها توصلوا اليت املادية احلقائقكل  عن باإلفصاحوهذا معناه ان املدققني يلتزمون ويتعهدون ,"ال"اجابة ب
 االحتياطات اختاذ و املكتشفة األخطاء بتصحيح القيام على البنك يساعد مما تفاصيلها أهم و ملهامهم ممارستهم

 .هتدد سالمة وضعية املالية اليت املخاطر ملختلف التعرض لتجنب الالزمة

 املادية احلقائق عن باإلفصاح املدققني التزام 72-0اجلدول رقم

 

 

 

 :املعلومات سرية حرتاما -7
 %62نسبة  أن إذ ,املعلومات بسرية الداخليني املدققني التزام مدى أسفله وجودامل78-0رقم دول يبني لنا اجل

 %النسبة التكرار كفاءت وخربة املدققني
 62% 26 نعم

 82% 28 ال
 822% 82 اجملموع

 %النسبة التكرار املادية احلقائق عن باإلفصاح املدققني التزام
 822% 82 نعم

 22% 22 ال
 822% 82 اجملموع
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ومنه ,0 %8نسبتهم ب  تقدر الذين و " ال " ب أجابوا األفراد باقي بينما " نعم " ب أجابوا العينة أفراد من
بعد الفيام بعملية  ميكن القول ان املدققني الداخليني يلتزمون باحملافظة على سرية املعلومات اليت يتحصلون عليها

 .التدقيق وعدم االفصاح عنها اال للجهات املعنية واملتمثلة يف جملس االدارة واالدارة العليا 
 املعلومات سرية حرتاما  78-20  رقم اجلدول

  
 
 

  

 :الداخليني املدققني استقالل و حرية -8

 و احملسوبة النسب حسب و للبنك الداخلينيادناه يبني لنا مدى حرية واستقاللية املدققني  77_0 رقم  دولاجل
 أن على يوافقون العينة أفراد أغلب أن أي %12 بلغت " نعم " كانت اليت اإلجابات نسبة فإن بيانيا املمثلة

 آراء إبداء و جبدية العمل على يساعدهم مما خوف دون و استقاللية و حرية بكل مهامهم ميارسون املدققني
 .التدقيق حمل العمليات حول صحيحة و موضوعية

 الداخليني املدققني استقاللو  حرية 77-0اجلدول رقم 
  
 
 
 
 

 

 

 

 

 %النسبة التكرار املعلومات سرية حرتاما
 62% 26 نعم

 82% 28 ال
 822% 82 اجملموع

 %النسبة التكرار الداخليني املدققني استقالل و حرية
 12% 21 نعم

 72% 27 ال
 822% 82 اجملموع
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 :الشفافية و اإلفصاح بمبدأي البنك التزام -ثالثا 

 لطرح االستبيان من جزء بتخصيص قمنا الشفافية و اإلفصاح مببدأي اجلزائرية البنوك التزام مدى ملعرفة
  كاآليت هي و ,األمر هذا أسئلةحول

                                                       :البنك أنشطة عن هامة معلومات عن إلفصاح ا -8
 العينة أفراد كل إجابات أن نالحظ أدناه اجلدول يف املوضحة البيانات حسب و 71-0رقم دولاجل حسب
 اهلامة املعلومات كافة عن باإلفصاح تلتزم اجلزائرية البنوك أن معناه هذا و ,% 100 بنسبة أي باإلجياب كانت

 .هتاعمليا و أنشطتها بكافة ترتبط اليت
 البنك أنشطة عن هامة معلومات عن إلفصاحا71- 0رقم دولاجل

 

 

 

                                                            :املتوقعة املخاطر عناصر عن إلفصاح ا .2

 بينما " نعم " ب أجابوا %90 نسبتهم بلغت اليت و العينة أفراد معظم أن إىل توصلناادناه 70 -0اجلدولمن 
 و املهمة املعلومات كافة عن باإلفصاح يقوم البنك أن هذا من نستنتج أن ميكن و." ال " ب فأجابوا الباقي

                      .مواجهتها أو حدوثها املتوقع املخاطر بعناصر املتعلقة الضرورية
 االفصاح عن املخاطر املتوقعة:70 -0اجلدول  

 
 
 
 
 
 
 

 %النسبة التكرار البنك أنشطة عن هامة معلومات عن إلفصاح
 822% 82 نعم

 22% 22 ال
 822% 82 اجملموع

 %النسبة التكرار                                                         املتوقعة املخاطر عناصر عن إلفصاح ا
 62% 26 نعم

 82% 28 ال
 822% 82 اجملموع
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                                          :العامة املخاطر بشأن احملاسبية السياسات عن إلفصاح ا .3

 ال " و " نعم " بني تنوعت املدروسة العينة يشكلون الذين املوظفني إجابات أن جند أدناه 75-0رقم لدو اجل من
 هذا و .%12 نسبتها فبلغت بالنفي اإلجابات بينما % 22ب تقدر باإلجياب اإلجابات نسبة كانت حيث "

 يتعرض اليت العامة املخاطر خيص ما يف البنك يتبعها اليت احملاسبية السياسات عن باإلفصاح يلتزم البنك أن معناه
 .بالنفي البعض إجابات يفسر ما هذا و قليال منخفضة بدرجة بل كليا إفصاحا ليس لكنه البنك هلا

 العامة املخاطر بشأن احملاسبية السياسات عن إلفصاح ا 75-0 اجلدول

 

 

 

 فمعظم76- 20رقم لدو اجل من لنا يتضح ما حسب :نسبة ومثل:خارجي سنوي بتدقيق بالقيام اللتزام ا .4
 ,%82 ب تقدر قليلة بنسبة كانت " ال " ب اإلجابة بينما 62% نسبة ومثل و " نعم " ب كانت اإلجابات

 و صحة من للتأكد خارجي قانوين حسابات مدقق طرف من يتم سنوي بتدقيق يقوم البنك أن نستنتج منه
 .البنك عمليات و أنشطة ملختلف املالية البيانات و القوائم كل سالمة

 خارجي سنوي بتدقيق بالقيام اللتزام ا 76-20رقم لدو اجل

 

 

 

                                                                          :اخلارجي املدقق ستقاللية ا .5

 و بالنفي أيإجابة توجد ال بينما % 100 كلية بنسبة أي " نعم " ب العينة أفراد كل أجاب العنصر هلذا بالنسبة
 و اإلدارة جملس قبل ضغطمن أو تدخل أي دون و استقاللية بكل مهامه مياري اخلارجي املدقق أن يثبت هذا

 %النسبة التكرار العامة املخاطر بشأن احملاسبية السياسات عن إلفصاح ا
 22% 22 نعم

 12% 21 ال
 822% 82 اجملموع

 %النسبة التكرار خارجي سنوي بتدقيق بالقيام اللتزام ا
 62% 26 نعم

 82% 28 ال
 822% 82 اجملموع
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 هو و .تدقيقه حمل كانت اليت العمليات يف موضوعية و صدق بكل رأيه إبداء على يساعده مما العليا اإلدارة
 72-0رقم  أدناه لدو اجل يف موضح

 اخلارجي املدقق ستقالليةا :72-0 رقم اجلدول

 

 

 

 

                                                         :اخلارجي املدقق مالحظات على العتماد ا .6

 فرد أي يوجد ال و " نعم " ب كانت اإلجابات من % 100 نسبة أن نالحظ 71 -0من اجلدول
 اخلارجي املدقق مالحظات على يعتمد البنك أن معناه هذا و ,معدومة فنسبتها " ال " ب أجاب العينة أفراد من
 .اكتشافها يتم اليت األخطاء تصحيح يف املالية القوائم على يبديها اليت

 اخلارجي املدقق مالحظات على العتماد ا 71 -0اجلدول

 

 

 

                                         :المخاطر إلدارة فعال نظام وجود بضمان االلتزام -رابعا

 4 إىل العنصر هذا بتجزئة قمنا املخاطر إلدارة فعال نظام وجود بضمان اجلزائرية البنوك التزام مدى نعرف حىت
 :اآليت يف نتناوهلا أجزاء

                                                              :اإلسرتاتيجية للمخاطر أولوية عطاء إ .1
 أجابوا الذين بينما % %62 بنسبة " نعم " ب أجابوا العينة أفراد أغلبية أن نالحظ 76-0من اجلدول رقم 

 %النسبة التكرار اخلارجي املدقق ستقاللية ا
 822% 82 نعم

 22% 22 ال
 822% 82 اجملموع

 %النسبة التكرار اخلارجي املدقق مالحظات على العتماد ا
 822% 82 نعم

 22% 22 ال
 822% 82 اجملموع
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 هتدد اليت اإلسرتاتيجية املخاطر مع يتعامل بالبنك اإلدارة جملس أن مبعىن %82 ب نسبتهم فبلغت " ال " ب
 .املراجعة للجنة ذلك يرتك ال و دوريا بنفسه مبراجعتها يقوم   و أولوياته أهم كأحد سالمته

 اإلسرتاتيجية للمخاطر أولوية إعطاء  76-0اجلدول رقم

 

 

 

:                                                                      املخاطر إلدارة جلنة تعيني .2 
 , فيها التحكم على تساعده املخاطر إلدارة جلنة بتعيني يقوم البنك كان ما إذا لنا يوضح 12-20اجلدول رقم 

 تتجاوز ال نسبتها كانت بالنفي اإلجابة بينما %12 بنسبة " نعم " ب باألغلبية كانت اإلجابة أن نالحظ و
 املخاطر إدارة يف متخصصة جلنة بتشكيل يقوم اإلدارة جملس أن نقول و األغلبية رأي نرجح أن ميكن منه 72%

 من البنك حلماية املناسب الشكل رهتاإدا و ,البنك هلا يتعرض قد اليت املخاطر خمتلف يف التحكم على تساعده
 .هلا سيئة آثار أية

 املخاطر إلدارة جلنة تعيني12- 20اجلدول رقم 

 

 

 

                                                                   :البنك يف املخاطر إدارة جلنة مهام .3
 و الباقية النسبة بينما " نعم " ب هتمإجابا كانت العينة إمجايل من %22نسبة أن18- 20يوضح لنا اجلدول 

 حتديد يف أساسا يتمثل املخاطر إدارة جلنة دور بأن القول ميكننا اإلجابات هاته حسب و %12 ب تقدر اليت
 اليت املناسبة احللول وضع مث ,تصنيفها و العمليات و األنشطة ملختلف ممارسته عند البنك يواجهها اليت املخاطر

 .املخاطر هذه حتقق حالة يف إتباعها جيب

 %النسبة التكرار اإلسرتاتيجية للمخاطر أولوية عطاءا
 62% 26 نعم

 82% 28 ال
 822% 82 اجملموع

 %النسبة التكرار املخاطر إلدارة جلنة تعيني
 12% 21 نعم

 72% 27 ال
 822% 82 اجملموع
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 البنك يف املخاطر إدارة جلنة مهام 18-0اجلدول 

 

 

 

                                                              :املركزي البنك لقرارات البنك احرتام .4
 أن وجدنا و ,املركزي البنك لقرارات البنك احرتام مدى يف املدروسة العينة أفراد رأي لنا يبني17- 20اجلدول 

 البنك قرارات حترتم كلها اجلزائرية البنوك أن يؤكد هذا و % 100 بنسبة أي " نعم " ب أجابوا العينة أفراد كل

 يف اإلشرافية السلطة ة املخاطر وتلتزم هبا كون ان البنك املركزي يعدبإدار  يتعلق ما كل ختص اليت املعتمدة املركزي
 .الوطين االقتصاد صاحل يف تصب قراراته كل و اجلزائري املصريف القطاع

 املركزي البنك لقرارات البنك احرتام17- 20اجلدول 

 

 

 

                                             في البنك الحوكمة قواعد تطبيق أثر : الثالث المطلب

و  البنك يف احلوكمة قواعد تطبيق أثر خبصوص االستبيان يف وردت اليت األسئلة إجابات حتليل يتناول املطلب هذا
 .التعليق عليها بعد ومثيلها جبداول

 يف الدراسة حمل العينة أفراد إجابات ومثيل خالل من إليه توصلنا ما حسب :البنك في المتعاملين ثقة تعزيز .1
 يف احلوكمة قواعد تطبيق فإن , % 100 بنسبة "نعم " ب كلها كانت اليت وواليت  11 - 20اجلدول رقم 

 له املالية بالوضعية دراية على يكونون مالهن البنك يف املتعاملني ثقة تعزيز على يساعد الشفافية مبدأك البن
 .البنك مؤشرات تطوير يف يساهم الذي األمر معه التعامل يف راحة أكثر فيكونون

 %النسبة التكرار البنك يف املخاطر إدارة جلنة مهام
 22% 22 نعم

 12% 21 ال
 822% 82 اجملموع

 %النسبة التكرار املركزي البنك لقرارات البنك احرتام
 822% 82 نعم

 22% 22 ال
 822% 82 اجملموع
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 البنك يف املتعاملني ثقة تعزيز 11- 20اجلدول رقم 

 

 

 

                                                           :البنك سمعة تحسين و األزمات حدوث منع .2

 ال " ب ماجاباهت كانت العينة أفراد باقي بينما " نعم " ب العنصر هذا حول اإلجابات من %90 نسبة كانت
 وجه على و احلوكمة قواعد بعض تطبيق أن رأيهم حسب فنجد األغلبية االعتبار بعني باألخذ و % 10 بنسبة "

 البنك تعرض منع على يساعد املقرتضني و املستثمرين مع التعامل يف الشفافية و اإلفصاح قاعديت التحديد
 يساعد الذي األمر للعمالء يقدمها اليت اخلدمات و باألنشطة يتعلق ما بكل باإلفصاح يقوم إذ املصرفية لألزمات

  .اإلجابات نسب توزيع يوضح أدناه 10-0رقم وجدول . فيه ينشط الذي احمليط يف البنك مسعة حتسني على

 البنك مسعة حتسني و األزمات حدوث منع 10-20اجلدول رقم 

 

 

 

 :شخصية لمصالح المناصب استغالل سوء منع .3

 يف احلوكمة قواعد تطبيق مسامهة مبدى يتعلق فيما العينة أفراد إجابات 15-0ميثل اجلدول التايل رقم 
 على دليل وهذا " نعم" ب اإلجابات كل كانت قد و ,شخصية ألغراض املناصب استغالل سوء من التقليل

 اليت األعمال عن املسؤولني كبار مبحاسبة تقتضي اليت املساءلة قاعدة باألخص و احلوكمة قواعد تبين أمهية
 للبنك العامة املصلحة تفضيلو  شخصية أهداف حتقيق هنايشغلو  اليت املراكز استغالل من مينعهم مماهبا  يقومون

 .اخلاصة مصاحلهم عن

 %النسبة التكرار البنك يف املتعاملني ثقة تعزيز
 822% 82 نعم

 22% 22 ال
 822% 82 اجملموع

 %النسبة التكرار البنك مسعة حتسني و األزمات حدوث منع
 62% 26 نعم

 82% 28 ال
 822% 82 اجملموع
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  شخصية ملصاحل املناصب استغالل سوء منع15 - 20اجلدول التايل رقم 

 

 

 

                                                               :المسؤولية تحمل على لمساعدة ا .4

 كل وكانت ,املوظفني عمل على إجيايب أثر له البنوك يف احلوكمة قواعد تطبيق كان ما إذا العنصر هذا يف ندرس
 البنوك يف قواعد احلوكمة بتطبيق االلتزام أن لنا يثبت هذا و (% 100 ) باإلجياب عليها حتصلنا اليت اإلجابات

وجدول .هلم املوجهة التعليمات و للبنك الداخلي القانون احرتام على حثهم و املسؤولية حتمل على املوظفني جيرب
  .التايل يوضح ذلك16 - 20 رقم 

 املسؤولية حتمل على ملساعدة ا 16-0وجدول رقم 

 

 

 

                                                              :البنك أداء مستوى رفع و تحسين .5
 حتليله ميكن و %100 نسبته ما أي " نعم" ب أجابوا العينة أفراد كل أن لنا يتبني12- 20من اجلدول رقم 

 اخلربة و اجلدارة و كالكفاءة احلوكمة إطار يف جاءت اليت املوظفني تعيني و اختيار ملعايري البنك احرتام أن على
 استغالل سوء أو التسيري سوء ملخاطر التعرض جينبه كما مستواه رفع و البنك أداء حتسني يف كبري بشكل يساهم

 .البنك موارد

 

 

 %النسبة التكرار شخصية ملصاحل املناصب استغالل سوء منع
 822% 82 نعم

 22% 22 ال
 822% 82 اجملموع

 %النسبة التكرار                                                      املسؤولية حتمل على ساعدةمل ا
 822% 82 نعم

 22% 22 ال
 822% 82 اجملموع
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 البنك أداء مستوى رفع و حتسني 12-0اجلدول رقم 

 

 

 

                                                                            :األخطاء عن الكشف .6
 معناه هذا و " نعم" ب أجابوا % 100 بنسبة أي العينة أفراد كل أن لنا يوضحادناه  11-0رقم  من اجلدول

 قبل األخطاء عن الكشف يف يساهم دورية و فعالة داخلية رقابة أنظمة تطبيق أمهها و احلوكمة قواعد تطبيق أن
  .اإلمكان قدر لتجنبها الالزمة التدابري و اإلجراءات اختاذ على يساعد كما تفاقمها

 األخطاء عن الكشف11- 20اجلدول رقم 

 

 

 

                                                                                  :المساواة تحقيق .7
 املوظفني كافة بني املساواة حتقيق يف احلوكمة قواعد مسامهة مدى يف العينة رأي لنا يوضح 16-0من اجلدول رقم

 قاعدة يف املتمثل و احلوكمة قواعد إحدى تطبيق أن أي , " نعم " بهتم إجابا كل كانت قد و البنك داخل
 العاملني حيفز الذي األمر البنك داخل العاملني كل مع التعامل يف املساواة حتقيق يف يساهم املساءلة و املسؤولية

 .البنك أداء حتسني إىل ذلك فيؤدي جدية بكل العمل على

 

 

 %النسبة التكرار البنك أداء مستوى رفع و حتسني
 822% 82 نعم

 22% 22 ال
 822% 82 اجملموع

 %النسبة التكرار األخطاء عن الكشف
 822% 82 نعم

 22% 22 ال
 822% 82 اجملموع
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 حتقيق املساواة 16-0اجلدول رقم 

 

 

 

 % 90كاآليت تتوزع اليت و02_0رقم لدو اجل يف املوضحة النسب حسب :تنافسية ميزة كسب .8
 تطبيقها و املؤسسية احلوكمة قواعد تبين أن نستنتج , " ال " ب لإلجابات % 10 و " نعم "ب لإلجابات

 ذههنم أصبحوا يأخذون هبكو  املتعاملني من أكرب عدد كسب على يساعدها مما تنافسية ميزة يكسبها فيالبنوك
 .ال أو البنك يف أمواهلم توظيف قرار الختاذ مهم كمعيار امليزة

 كسب ميزة تنافسية 02_0رقم لدو اجل

 

 

 

 حتسني يف احلوكمة قواعد مسامهة مدى يبني الذي و08- 20من اجلدول رقم :البنك إدارة تحسين .9
 بالفعل له احلوكمة قواعد تطبيق أن مبعىن % 100 بنسبة إجيابية كانت كلها اإلجابات أن نالحظ البنك إدارة

 سليمة اسرتاتيجيات تطوير على اإلدارة جملس أعضاء و املديرين تساعد فهي البنك إدارة خيص فيما إجيايب أثر
 .عملياته خمتلف و البنك شؤون إدارة و لتسيري

 حتسني إدارة البنك08- 20اجلدول رقم 

 

 

 

 %النسبة التكرار حتقيق املساواة
 822% 82 نعم

 22% 22 ال
 822% 82 اجملموع

 %النسبة التكرار كسب ميزة تنافسية
 62% 26 نعم

 82% 28 ال
 822% 82 اجملموع

 %النسبة التكرار حتسني إدارة البنك
 822% 82 نعم

 22% 22 ال
 822% 82 اجملموع
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نالحظ ان كل افراد العينة  07-0من اجلدول رقم  :التعثر تقليل و المخاطر درجة تخفيض-14

 أداء كفاءة حتسني على يساعد اجلزائرية البنوك يف احلوكمة قواعد تطبيق أن على %822بنسبة" نعم"اجابوا ب
 مما احلوافز و املكافآت بنظام البنك يف العاملني و املوظفني أداء ربط على تعمل هناكو  ذلك و عام بشكل البنك

 .البنك أداء رفع إىل يؤدي مما جدية أكثر بطريقة و بكفاءة العمل على املوظفني يشجع

 التعثر تقليل و املخاطر درجة ختفيض 07-20رقم  اجلدول

 

 

 

 دور يف العينة أفراد رأي توضيح هبدف إعداد مت  01-20ل من اجلدو :تحسين كفاءات البنك 11
 النفي و % 90 بنسبة ( نعم ) اإلجياب بني تنوعت اإلجابات أن فنجد ,البنك أداء كفاءة حتسني يف احلوكمة

 على يساعد اجلزائرية البنوك يف احلوكمة قواعد تطبيق أن على احلكم يف األغلبية رأي نرجح أننا إال % 10بنسبة
 بنظام البنك يف العاملني و املوظفني أداء ربط على تعملهنا كو  ذلك و عام بشكل البنك أداء كفاءة حتسني

 .البنك أداء رفع إىل يؤدي مما جدية أكثر بطريقة و بكفاءة العمل على املوظفني يشجع مما احلوافز و املكافآت

 حتسني كفاءات أداء البنك 01-0اجلدول 

 

 

 

 

 

 

 %النسبة التكرار التعثر تقليل و املخاطر درجة ختفيض
 822% 82 نعم

 22% 22 ال
 822% 82 اجملموع

 %النسبة التكرار البنك أداءحتسني كفاءات 
 62% 26 نعم

 82% 28 ال
 822% 82 اجملموع
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في البنك  الحوكمة في ظل االلتزام بمبادئ القدرة التنافسيةمكتسبات  :المطلب الثالث    

على مستوى القطاع  تنافسمببادئ احلوكمة مكنه هذا من اكتساب قدرات أهلته لليف إطار التزام البنك 

 .الذي ينشط فيه، كما أتاحت له الوقوف ندا للبنوك األخرى يف عدة جماالت

 وكان ذلك من خالل : كفاءة عمليات البنك-أوال 

  :امتالك البنك التكنولوجيا األفضل-8
هذا ما يدل على أن  "نعم" من العينة أجابوا ب %22أدناه نالحظ أن   00-20اجلدول من خالل  

من العينة  ان البنك مازال  %12فيما ترى .ولكن تنقصها العصرنة حسنة لوجيات اليت يتوفر عليها البنك و التكن

 . تكنولوجياهتا مع التطورات اليت طرأت عليها حتديثيفتقر اىل 

 امتالك البنك التكنولوجيا األفضل 00-20اجلدول 

 

 

 :يقوم البنك بتكوين وحتسني الطاقة البشرية -7

من العينة أجابوا بنعم أي أن العامل البشري حيتل  %62أدناه نالحظ أن   05-20 من خالل اجلدول
من  %82بينما ترى ,زيادة الثقةمع املتغريات احمليطة  يتأقلموهذا ما يفسر  أولوية البنك فيما خيص تطوير القدرات

 العينة ان البنك يقوم بتكوين اىل ان 

 يقوم البنك بتكوين وحتسني الطاقة البشرية 05-20 اجلدول

 

 

 

 %النسبة التكرار امتالك البنك التكنولوجيا األفضل
 22% 22 نعم

 02% 20 ال
 822% 82 اجملموع

 %النسبة التكرار يقوم البنك بتكوين وحتسني الطاقة البشرية
 62% 26 نعم

 82% 28 ال
 822% 82 اجملموع
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   :استغالل البنك لطاقاهتا بشكل أفضل -1

من العينة أجابوا بنعم أي أن البنك حيسن  %12أدناه نالحظ أن  06-20من خالل اجلدول 
بينما يرى باقي افراد العينة ,استغالل اجليد للكفاءاتمن أجل ( بشرية ومادية)استعمال الطاقات اليت يتوفر عليها

 .ان ال يستغل كل طاقاته بشكل جيد

 أفضل استغالل البنك لطاقاهتا بشكل06- 20اجلدول 

 %النسبة التكرار استغالل البنك لطاقاهتا بشكل أفضل
 12% 21 نعم

 72% 27 ال
 822% 82 اجملموع

 :حتسني كفاءة عمليات التسويق يف البنك -0

أي أن البنك يويل أمهية  من العينة أجابوا بنعم  %12أدناه نالحظ أن 02- 20 رقم من خالل اجلدول 
كما يرى ,الن كفاءت عمليات التسويق يعترب اهم اسرتاجتيات البنك  املختلفةكبرية بعمليات الرتويج خلدماته 

 باقي افرادالعينة ان هناك ضعف من هذا جانب للبنك 

 حتسني كفاءة عمليات التسويق يف البنك02- 20اجلدول 

 %النسبة التكرار حتسني كفاءة عمليات التسويق يف البنك
 12% 21 نعم

 72% 27 ال
 822% 82 اجملموع

 :لإلدارة القدرة على التخطيط واملرونة يف التكيف مع الظروف املتغرية -5

يتاقلم مع  أي أن البنك "نعم"من العينة أجابوا ب %12أدناه نالحظ أن   01-20من خالل اجلدول
بينما ,وحسن التسيري اجليد وانسجام بني فعالية وفاعلية الظروف اخلارجية مما يفسر وجود قوى بشرية ذات كفاءة 

 .يرى باقي افراد العينة ان البنك يعاين البنك من بعض النقائص لكي يتكيف مع الظروف املتغرية
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 لإلدارة القدرة على التخطيط واملرونة يف التكيف مع الظروف املتغرية 01-0اجلدول 

 %النسبة التكرار لإلدارة القدرة على التخطيط واملرونة يف التكيف مع الظروف املتغرية
 12% 21 نعم

 72% 27 ال
 822% 82 اجملموع

 :                                                                   جودة العمليات والمخرجات: ثانيا

 يالحظ 06-20اجلدول  من خالل: تقدمي تقارير مالية ذات جودة ينفرد هبا البنك عن البنوك املنافسة -8
اليت حتتوي على معلومات وافرة  قدم تقارير ماليةيوهذا يدل على ان البنك " نعم"اجابوا ب  من العينة %12ان

انه هناك تشابه نوعا ما يف تقدمي  %72فيما ترى .ميزة تنافسية عرب تقاريرها املالية له ققمما حي يريدها أصحاهبا
 .التقارير يف البنوك 

 ينفرد هبا البنك عن البنوك املنافسةتقدمي تقارير مالية ذات جودة  06-20اجلدول 

 %النسبة التكرار تقدمي تقارير مالية ذات جودة ينفرد هبا البنك عن البنوك املنافسة
 12% 21 نعم

 72% 27 ال
 822% 82 اجملموع

من عينة  %62ان نالحظ 52-20اجلدول من خالل : زيادة كفاءت العمل احملاسيب املنجز -7
وهذا يدل على ان البنك يويل اهتمام لدقة العمليات احملاسبية بقصد توفري املعلومة " نعم"اجابوا ب املدروسة 

من  %82فيما .وحيقق الوالء له من قبل املستثمرين وأصحاب املصاحل  وهذا ما يكسب البنك الثقة,  الصحيحة
  .نقص االفصاحالعينة ان هناك اختالل يف كفاءت العمل احملاسيب املنجز ماينجر عنه 

 زيادة كفاءت العمل احملاسيب املنجز52 - 20اجلدول 

 %النسبة التكرار زيادة كفاءت العمل احملاسيب املنجز
 62% 26 نعم

 82% 28 ال
 822% 82 اجملموع
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جيدة جدا  أدناه نالحظ أهنا 58-20اجلدول من خالل : وجود نظام رقابة داخلي فعال -1
كفاءة العمل احملاسيب   من خالل تعزيزيقوم بعملية الرقابة بصفة دورية  البنك أنوهذا يدل على  ,%822بنسبة

 . وحفاظ البنك على مكانته ,وبتايل التقليل من املخاطر

 وجود نظام رقابة داخلي فعال58- 20اجلدول 

 %النسبة التكرار وجود نظام رقابة داخلي فعال
 822% 82 نعم

 22% 22 ال
 822% 82 اجملموع

من العينة أجابوا %12أدناه أن 57-20من اجلدول:سياسة واضحة جلودة التقارير املاليةتبىن  -0
فيما ,وشفافية اإلفصاح مبدأيدعم  وهذا يدل ان البنك يويل اهتماما بالغا جلودة التقارير وهذا,جيدة وهي "نعم"ب

 .من العينة هناك نقص يف وضوح جودة التقارير املالية  %72ترى 

 تبىن سياسة واضحة جلودة التقارير املالية 57- 20اجلدول 

 

 

 

 المناسب( التوقيت)السرعة في الوقت:ثالثا

ادناه 51- 20اجلدولمن :تقدمي املعلومات احملاسبية يف الوقت وبالدقة والسرعة اليت يريدها أصحاهبا -8
والشفافية اجتاه  اإلفصاح مببدأيويف بالتزامه " نعم"من العينة املدروسة اجابوا ب %12يتضح لدينا ان 

وبتايل كسب درجة ,حفاظ على مكانته يساهم يف ,معه لكسب رضى املتعاملني  وحتسني مسعته,املصاحل
  .من العينة هناك بطئ يف تقدمي املعلومات احملاسبية %72فيما يرى .تنافسية

 %النسبة التكرار تبىن سياسة واضحة جلودة التقارير املالية
 12% 21 نعم

 72% 27 ال
 822% 82 اجملموع
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 تقدمي املعلومات احملاسبية يف الوقت وبالدقة والسرعة اليت يريدها أصحاهبا51- 20اجلدول 

 %النسبة التكرار تقدمي املعلومات احملاسبية يف الوقت وبالدقة والسرعة اليت يريدها أصحاهبا
 12% 21 نعم

 72% 27 ال
 822% 82 اجملموع

رقم من خالل اجلدول :قدرة العمليات احملاسبية يف البنك على مواجهة طلبات أصحاب املصاحل -7
املصاحل  أصحابعلى  ظابقصد احلفجيدة  وهي" نعم"من العينة اجابوا ب %12أدناه نالحظ ان  20-50

 .تنافسيته  ويدعم  والبنك املصاحلاصحاب زيز الثقة بني وبتايل تع

 قدرة العمليات احملاسبية يف البنك على مواجهة طلبات أصحاب املصاحل 50-20اجلدول 

 %النسبة التكرار قدرة العمليات احملاسبية يف البنك على مواجهة طلبات أصحاب املصاحل
 12% 21 نعم

 72% 27 ال
 822% 82 اجملموع

ادناه نالحظ ان 20-55من اجلدول  :املقرراإلفصاح التام عن املعلومات احملاسبية بكل شفافية يف الوقت  -1
وثقتها اجتاه على مسعتها  يف البنك وهذا ينعكسهناك شفافية جيدة وهذا يدل أن " نعم"أجابوا ب %12
لإلفصاح وشفافية معلومات احملاسبية من حيث سرعة تقدمي فيما باقي العينة يرون ان هناك حمدودية ها ئمالع

 .املعلومة

 اإلفصاح التام عن املعلومات احملاسبية بكل شفافية يف الوقت املقرر 55-20اجلدول 

 %النسبة التكرار اإلفصاح التام عن املعلومات احملاسبية بكل شفافية يف الوقت املقرر
 12% 21 نعم

 72% 27 ال
 822% 82 اجملموع
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نالحظ  أدناه56- 20اجلدول من :زيادة قدرة البنك على الوفاء باحتياجات أصحاب املصاحل واملستثمرين  -0
 رضاكسب يدل أن البنك يعمل على   جيدة جدا وهذا وهي  %822بنسبة " نعم"كل افراد العينة اجابوا ب أن

 .ضمان سرية وامانمن خالل املصاحل وأصحاب  نملستثمريا
 زيادة قدرة البنك على الوفاء باحتياجات أصحاب املصاحل واملستثمرين 56-20اجلدول 

 

 

 

 االبداع والتجديد واالبتكار:رابعا

ادناه 52-20من خالل اجلدول :استعمال الوسائل التكنولوجية احلديثة من حيث اخلدمات البنكية -8
من للتطورات تكنولوجية  هواكبتم مبعىن ان البنك يعمل على " نعم"ب أجابواوسة ر املدمن العينة  12%نالحظ

وبتايل كسب حصة ,ما يعمل على جذب عمالء جدد  حيث خدمات بقصد حتسني تعامالت البنك مع عمالئه
 .   العينة ان الوسائل التكنولوجية احلديثة يف جمال اخلدمات جد ضئيلة  أفرادكما يرى باقي ,تنافسية

 استعمال الوسائل التكنولوجية احلديثة من حيث اخلدمات البنكية 52-20اجلدول رقم 
 
 
 
 

 :التنسيق بني أقسام احملاسبة وقسم البحث والتطوير لتطوير التقارير املالية -7
بني  جيدةيوجد تنسيق مبعىن  "نعم"من العينة املدروسة اجابوا ب 62%نالحظ  أدناه51-20من خالل اجلدول 

بينما باقي افراد ,وبتايل حتسني الثقة, وإفصاحمما يفسر تقدمي تقارير يف وقت مناسب وبتايل يعزز شفافية  أقسام
 .العينة يرون خلل يف التنسيق بني اقسام 

 التنسيق بني أقسام احملاسبة وقسم البحث والتطوير لتطوير التقارير املالية51 - 20اجلدول 
 
 
 
 

 %النسبة التكرار البنك على الوفاء باحتياجات أصحاب املصاحل واملستثمرين زيادة قدرة
 822% 82 نعم

 22% 22 ال
 822% 82 اجملموع

 %النسبة التكرار استعمال الوسائل التكنولوجية احلديثة من حيث اخلدمات البنكية
 12% 21 نعم

 72% 27 ال
 822% 82 اجملموع

 %النسبة التكرار التنسيق بني أقسام احملاسبة وقسم البحث والتطوير لتطوير التقارير املالية
 62% 26 نعم

 82% 28 ال
 822% 82 اجملموع
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  :فكرة جديدة وتطبيقها وإضافة قيمة اكرب وأسرع إىلالتوصل  -1

هناك  أنيدل على  هذا ما," نعم"من العينة اجبوا ب 12%أدناه نالحظ ان  56-20اجلدول رقم من خالل 
مصاحل  أصحاب حتقيق رضاو  اليت تواجه البنك  تغرياتالعنصر بشري كفئ ومؤهل بطريقة جيدة وبتايل مواجهة 

 .بينما يرى باقي أفراد العينة نقص يف هذا اجلانب .للبنكومستثمرين وبتايل اكتساب ميزة تنافسية 
 فكرة جديدة وتطبيقها وإضافة قيمة اكرب وأسرع إىلالتوصل  56-20اجلدول 

 %النسبة التكرار التوصل اىل فكرة جديدة وتطبيقها وإضافة قيمة اكرب وأسرع
 12% 21 نعم

 72% 27 ال
 822% 82 اجملموع
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 :ة الفصلصخال

 : جانبني من ذلك و اجلزائرية البنوك يف املؤسسية احلوكمة واقع عن بالتحدث الفصل هذا يف قمنا لقد
 قادرا جتعله اليت بالطريقة املصريف النظام إصالح دففية هباإلشرا السلطات قبل من املبذولة اجلهود عن أوال حتدثنا

هبة لتلك املشا االحرتازية للقواعد تطبيقه كذلك و اجلزائرية البنوك يف املؤسسية احلوكمة قواعد تبين على مؤهال و
  .األولية مرحلته يف يزال ال احلوكمة تطبيق أن فاستنتجنا ,املصرفية للرقابة بازل جلنةاليت اصدرهتا 

 خمتلف يف العاملني من جمموعة على وزع الذي االستبيان معاجلة و حتليل فيه تناولنا الثاين اجلانب و
 تطبيق و املؤسسية احلوكمة حول األسئلة من جمموعة على يشتمل و تيسمسيلت لوالية اجلزائرية البنوك وكاالت
 البنوك أن أمهها النتائج من جمموعة إىل توصلنا قد ومسامهتها يف حتقيق مكاسب تنافسية,البنوك يف قواعدها
 اختيار أساسها على يتم اليت كاألسس املؤسسية احلوكمة إطار يف تدخل اليت املعايري بعض بتطبيق بدأت اجلزائرية
 فعال داخلية رقابة نظام وضع و البنك يف الداخلي التدقيق لوظيفة استقاللية إعطاء و اإلدارة جملس أعضاء
اذ تنص 88-21املعدل واملتمم لالمر رقم 7282اوت 76 يف الصادر 20-10 رقم األمر يف جاء ما حسب

هبدف  ناجع داخلي رقابة جهاز بوضع املالية املؤسسات والبنوك قيام البنوك املادة السابعة منه على الزامية قيام 
التاكد من حتكمها يف نشاطاهتا االستغالل اجليد والفعال ملواردها زاظافة اىل تزايد االهتمام بعملية التدقيق 

 إىل إضافة ,بقواعد االفصاح والشفافية حول االنشطة والعمليات اليت يقوم هباكما اهنا بدات االلتزام ,اخلارجي
 .من خالل تشكيل جلنة متخصصة الدارة الدارة املخاطر   ذلك و املخاطر إلدارة فعال نظام بوضع االلتزام

 إجيابية أثار عدة اجلزائرية البنوك يف قواعدها تطبيق و البنوك يف املؤسسية للحوكمة أن إىل توصلنا األخري يف و
 ماينعكس على مستوى كفاءات البنك أداء حتسن عنه ينتج مما مسعته حتسني و البنك يف املتعاملني ثقة كتعزيز

عمليات البنك وجودهتا من خالل تقدمي معلومات حماسبية بالدقة والسرعة ملواجهة طلبات املصاحل وجتسيد 
 الفساد مظاهر من التقليل و احلد و تنافسية ةقدر  اع واالبتكار وبتايل اظافة قيمة اضافية اكرب مما يكسبهااالبد
 .التسيري ملخاطر التعرض جتنيبه و اإلداري و املايل
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 :خاتمةال

اديات اقتص من العديد هزت اليت الدولية املالية األزمات عقبت اليت الفرتة يف الشركات حبوكمة االهتمام تزايد
 مفادها نتيجة إىل التوصل متهتا ومسببا األزمات حقيقة على والوقوفالدولية  اتبعد القيام بدراسات اهليئ,الدول
 الشفافية تتطلب اليت املعاصرة اإلدارة ومبادئ تتوافق حقيقية أنظمة إىل الشركات وتلكيات االقتصاد تلك افتقار
 تل خمهتم اجتاه الشركات و مبسؤوليا واملديرين املسئولني وإحساس اآلخرين حلقوق الضروري واالحرتام التعامل يف

 .العالقة ذوي األطراف

 ومواثيق مبادئ إصدار إىل احمللية واهليئات واإلقليمية الدولة واملنظمات احلوكمات سارعت ذلك إثر وعلى
 األطرافتضر بكثري من اليت هنيارات وا اتزمأ حدوث لتفادي شركات اجليدة احلوكمة معايري تطبيق من تعزز
 بني من أن حيث ألخرية املالية األزمات من ووقاية كعالج ومالئمة متناسقة جد احلوكمة ا جاءت اليتفاملبادئ ,

 إضافة الداخلية الرقابية األنظمة وضع  للشركات واإلفصاح الشفافية يف واضح نقص جند األزمات تلك مسببات
 عاجلتها األسباب هذه اآلخرين، حقوق ومحاية ضمان وضرورة املسؤولية لعنصر الشركات يف املسئولني إمهال إىل

 . السابقة التغريات لسد والشركات الدول طرف من إصدارها مت اليت احلوكمة مواثيق

 للبنوك التنافسية القدرات تعزيز يف ودورها املصريف اجلهاز يف احلوكمة تناول مث فإنه اجلزائر، إىل إلشارةوبا
 والصناعي التجاري والبنك اخلليفة بنك يارهنا يف متثلت أزمة اجلزائري املصريف النظام شهد وحيث اجلزائرية
 .اجلزائري

 العمومية خلصوصبا للبنوك يراد الذي والعبء املسؤولية فهي اجلزائري، املصريف النظام مستقبل خيص ما أما
اجملهودات اليت تويل االهتمام بالقدرات التنافسية بني البنوك  إىل باإلضافة,باالقتصاد النهوض سبيل يف تتحملها أن

الذي يشكو من املعدومة وكالسكية اخلدمات املصرفية اليت  األجنيبمار قصد جذب اكرب قدر ممكن من االستث
 .تقدمها البنوك اجلزائرية 

 :ةالفرضي اختبارنتائج 
 :يلي فيما وضحهنس ما وهذا ةالفرضي وإثبات نفي من متكنا للموضوع دراستنا بعد

 حمققة التنافسية القدرة لتعزيز احلوكمة، مبادئ إرساء يف اجلزائرية البنوك ومصاحل هيئات تساهم :الفرضية
 املسؤوليات خالل من اآلخرين املصاحل أصحاب حقوق يف اجليدة احلوكمة مبادئ تطبيق يساهم حيث

 وقوع تكرار وتفادي الفساد أشكال كل مكافحة على عمليف ال ومسامهتها الشركات تتحملها اليت االجتماعية
مما   أخرى اجلهة من املقدمة املصرفية اخلدمات وحتسني اجلهة من األخرية اآلونة يف املسجلة املصرفية الفضائح
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ضمان سرعة ودقة االفصاح عن املعلومات ,وتطبيق املبادئ بشكل سليم حيقق للبنوك كفاءات لعملياهتا وجدودهتا 
تقارير قسم احملاسبة بقصد تطوير البحث والتطوير و  قسماحملاسبية وينمي االبداع واالبتكار من خالل تنسيق بني 

 .املالية مما يدعم االفصاح والشفافية واطار الرقابة وبتايل تعزيز قدرة تنافسية للبنوك
 :كما ان هناك اثار اجيابية للتبين احلوكمة تتمثل يف  *

 .أدائه مؤشرات حتسني إىل يؤدي البنك يف املتعاملني ثقة تعزيز -
 .البنك مسعة وحتسني املصرفية األزمات حدوث منع -
 .املوارد الك ء غري االستغالل أو التسيري سوء خماطر من التقليل -
 .البنك أداء حتسن -

 :العامة للدراسة النتائج
قواعد  أن على داللة هذا و الشركات يف أو بالبنوك احلوكمة تطبيق خيص فيما اختالف هناك يوجد ال_ 
 .فقط واحد لنوع خمصصة ليست هي و نوعها كان مهما مؤسسة كل يف للتطبيق صاحلة احلوكمة
 يف نالحظ أننا إال اجلزائرية املصرفية املنظومة يف املؤسسية احلوكمة مبادئ تطبيق يف املسجل الضع  رغم -
 .اجلزائر بنك جهود خالل من وذلك املبادئ هلذه الفعلي التطبيق يف رغبة األخرية السنوات  
        يف يساهم أن ميكن وموحد للحكم رقايب نظام حياد ال ضرور أمرا البنوك يف املؤسسية احلوكمة تطبيق تعد_
 والصالحيات للمسؤوليات وتوزيعه للجهات بتحديده املخاطر إدارة حتسني عملية خالل من البنك أداء حتسني
 .املخاطر هذه من للحد املشاركة األطراف خمتل  بني

  معايري تعترب واليت الشركات حوكمة ختص املبادئ من موعةجملوالتنمية  االقتصادي التعاون منظمة إصدار-
 .العامل يف احلوكمة منوذجي تناسب شاملة
 استمراريتها على حتافظ و البنوك باقي منافسة تستطيع حىت حتمية ضرورة البنوك يف احلوكمة تطبيق صبح أ _
 .مكانتها و
 جيب واليت اجلزائرية البنوك متيز اليت والضع  التصور أوجه أهم متثل واليت الداخليةيات التحد من مجلة هناك -

 .عليها والقضاء مواجهتها
 حيتم مما البنوك يف أمواهلم توظي  قرارات اختاذ عند املتعاملون له يراعي أساسيا معيارا احلوكمة صبحت أ -

 .جدد عمالء كسب إىل إضافة عمالئه على احملافظة البنك يستطيع حىت مبادئها تبين ضرورة
 و املركزي البنك رقابة على يعتمد هذا و سليم؛ بشكل قواعدها تطبيق يتطلب البنوك يف احلوكمة جناح -

 .املعين البنك إدارة
 :التوصيات

 : التوصيات من جمموعة إىل التوصل مت فإنه، البحث، هذا أساس على
 املسؤوليات خالل من اآلخرين املصاحل أصحاب حقوق محاية يف اجليدة احلوكمة تطبيق يساهم -
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 أشكال كل مكافحة والعمل املستدامة التنمية دفع يف ومسامهتها الشركات تتحملها اليت االجتماعية
 املصرفية اخلدمات وحتسني جهة من األخرية اآلونة يف املصرفية الفضائح يف وقوع تكرار وتفادي الفساد
 .أخرى اجلهة من
 القطاعات خمتل  بني التعاون خالل من ذلك يتم و ,النواحي كل من احلوكمة لتطبيق مالئمة بيئة_ 

 .اخلاصة أو العمومية سواء االقتصادية
 اليت اجلزائرية البنوك متيز اليت والضع  القصور أوجه أهم متثل واليت الداخليةيات التحد من مجلة وجود_
 .عليها والقضاء مواجهتها جيب
 القروض من كبري حجم ذات مبحافظ امتالكها إىل البنوك أدى للمخاطر وحقيقية الفعالة اإلدارة غياب -
 . العاملة غري
   من كبرية موجات ظهور إىل أدى لبنوكباالداخلية  الرقابية األنظمة وقصور واإلفصاح الشفافية ضع _

  . البنوك تباحسا هلا تعرضت اليت والنهب االختالس
 األزمات حبدوث املبكر للتنبؤ خلية تنصيب خالل من املصريف النظام سالمة تدعم أن الدولة على جيب -

  .املناسب الوقت يف حتهاتاوإ املعلومات جلمع جيد اتصاالت نظام توفري خالل من وذلك املصرفية
 .املركزي البنك إشراف حتت البنوك مستوى على للحوكمة جلان خلق على العمل -
 ظل يف اجلديدة املخاطرة عدم مع واملؤسسات البنوك على اجلزائر لبنك والرقايب اإلشرايف الدور تطوير -

 .احلديثة التكنولوجيا استخدام
 .اجلزائرية البنوك يف للحوكمة دليل إصدار ضرورة -
 يصبح حبيث املتبادلة الرقابة بفرض يسمح بشكل اجلزائرية املؤسسات داخل الداخلية الرقابة أنظمة تطوير -
 .مراقب الكل الوقت نفس ويف يراقب الكل
 املوضوع حول ندوات و مؤمترات بعقد ذلك و احلوكمة مبفهوم املوظفني توعية اجلزائرية البنوك ى عل -_ 

 :البحث آفاق
 موضوع حول مستقبلية دراسات تكون قد اليت املواضيع بعض نقرتح أن ميكن الدراسة، هلذه طرحنا بعد
  :اجلزائر يف خاصة كثرية دراسات فيه توجد ال و حديث و واسع موضوع انه خاصة و احلوكمة

 .الوطين االقتصاد محاية على اجلزائرية البنوك حوكمة أثر_  
   .اجلزائر يف األعمال بيئة على رهاثوأ البنوك حوكمة مبادئ تطبيق أمهية_ 
  . الدولية املؤشرات على اعتماد اجلزائرية واإلفصاح لبنوك الشفافية وضعية تقييم_ 
 البنوك حوكمة تفعيل يف الداخلي التدقيق وظيفة دور حول دراسات -
 لبنوكباواإلفصاح  الشفافية إرساء يف اجلديد املايل احملاسيب النظام مسامهة مدى_ 
 . البنوك يف احلوكمة مبادئ تعزيز يف املركزي البنك دور حول دراسات_ 
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 : المراجع قائمة
 المراجع بالغة العربية:والأ

 الكتب-1
 ،(مصر) اتراك المنظمات، الشفافية لتحقيق الحديث منهج :المفتوحة اإلدارة نظم أمحد، فاتن بكر أبو-

2001. 
 .6002ديوان املطبوعات اجلامعية، الطبعة الثانية، اجلزائر،  العملة والنقود،أمحد هين، -
 .1990 األوىل، الطبعة ،األردن، للطباعة وائل دار البنوك، في والرقابة التدقيق خالد، هلل عبد أمني-
، جامعة وهران، حول أهمية االصالحات المصرفية والمالية في تحسين أداء االقتصاد بحث تشام فاروق،-

6006. 
مدى التزام المصارف العاملة في فلسطين بمتطلبات الحوكمة ,حممد نواف عابد,ابراهيم الداعورجرب -

 .6052, 5العدد, 51اجمللد, سلسلة العلوم االنسانية,جملة جامعة االزهر بغزة,المتقدمة 
دار ,5الطبعة,حوكمة البنوك وأثرها في االداء المالي لمخاطر,امحدعبد احلسني راضي,حاكم حمسن الربيعي-

 .6052,عمان ,اليازوري لنشر والتوزيع
 املسرية دار ،المحاسبي واإلفصاح المالية للقوائم المالي التحليل سعادة، يوسف مرجعة, وهيب الراوي خالد-
 .600,األوىل طبعة ،(األردن)
االردن جملة البنوك يف  ,تحسين وتطوير الحاكمية المؤسسة في البنوك, اسحق ابو زر عفاف,دمهش نعيم-
 .6002, ديسمرب,االردن,اجمللد الثاين والعشرون,العدد العاشر,

 .6002األوىل ، الطبعة األردن، للنشر، وائل دار ،والمنافسة العولمة :االستراتيجية اإلدارة نزار، كاظم الركباين
 ،(األردن)للطباعة وائل دار البنوك، غدارة في المعاصرة االتجاهاتأمحد، حمفوظ رمضان زياد سليم وجودة-

 .2000 األوىل، الطبعة
داراملسرية للنشر والتوزيع والطباعة , 5الطبعة ,نظم المعلومات في الرقابة والتدقيق,زياد عبد احلليم واخرون-
 .6055, عمان ,
 دار الشركة، أعمال عن مةھالمسا الشركات ألعضاء والجنائية المدنية المسؤولية توفيق، حممد سعودي-

 . 2002 األوىل، الطبعة ،(مصر),رة ھالقا األمني،
 .2005 ،(مصر) املعارف منشأة علمي، وتطبيق علمي منهج ، البنوك رطإدارة مخا قياس اخلطيب، مسري-
 ا اجلديدة اجلامعة دار الخارجية، المرجعة في دراسات مصطفى، مراد وحممود عيسى كمال مسري-
 .2002(مصر)



 قائمة المصادر والمراجع
 

 
137 

دار الكتاب احلديث , 5الطبعة, ,الرقابة على ادارة البنوك ومنظمات االعمال,صالح الدين حسن السيسي-
 6050,القاهرة ,
دار , 5الطبعة ,البنوك والمصارف ومنظمات االعمال معايير حوكمة المؤسسات المالية,صالح حسن -

 .6050,القاهرة, الكتاب احلديث
القاهرة ,دار الكتاب احلديث , 5لطبعة ا,الرقابة على اعمال البنوك والمنظمات االعمال,صالح حسن -
,6050. 
 .6006،(مصر) اجلامعية، الدار ،والعرض اإلعداد أسس :المالية التقارير العال، عبد محاد طارق-
 . 6006 ،(مصر) اجلامعية، الدار ،والعرض اإلعداد أسس :المالية التقارير العال، عبد محاد طارق-
, تطبيقات الحوكمة في المصارف(التجارب,المبادئ,المفاهم),الشركات حوكمة,طارق عبد العال محاد-

 .6001.االسكندرية,لدار اجلامعية  6الطبعة
التجارب , املبادئ),شركات ذات القطاع العام واخلاص ومصارف ,حوكمة الشركات,طارق عبد العال محاد-
 .6002,القاهرة,الدار اجلامعية, 6الطبعة,( التعليمات,
 .6002، ديوان املطبوعات اجلامعية، الطبعة السادسة، اجلزائر، تقنيات البنوكالطاهر لطرش، -
 . 6000مصر،,القاهرة  مصر,للنشر، الكتاب دار ،المصرفية المعلومات و البنوك إدارة طه طارق،-
 6005 مصر للنشر، اجلديدة اجلامعة دار الداخلية، والمراجعة الرقابة كامل، ومسري الصحن حممد الفتاح عبد-
الدار ,المنظور االستراتيجي للتحوالت االقتصادية للقرن الحادي والعشرون,عبد املطلب عبد احلميد-

 .6002,االسكندرية,اجلامعية 
مراجعة الحسابات وحوكمة الشركات في بيئة االعمال العربية ,شحاته السيد شحاته,عبد الوهاب نصر علي -

 .6002,االسكندرية,عةدار اجلام, والدولية المعاصرة
دار الصفاء للنشر ,5طبعة,الحوكمة المؤسسية والمالي االستراتيجي للمصارف,عالء فرحان طالب وآخرون-

 .6050,عمان,والتوزيع 
 الحكم الجيد في المؤسسات المصرفية والمالية في ضوء المعايير المتعارف عليها دوليا ,فؤاد شاكر-
 .6002,لبنان,احتاد املصارف العربية,
 .6005، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، (سلسلة القانون االقتصادي)القانون المصرفي لعشب حمفوظ، -
 5 ،(مصر) ،القاهرة(2 )عمل ورشة ، املصريف املنظور من احلوكمة االفتتاحية، الجلسة كلمة العيون، أبو حممد-

 .6002فرباير
بنك , ومعاييرها مع االشارة خاصة لنمط تطبيقها في مصر محددات الحوكمة, حممد حسن يوسف-

 .6002,االستثمار القومي
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ونتائجها , اسبابها, االزمات المالية قديمها وحديثها, عبد السالم حممد محيس,حممد عبد الوهاب العزاوي-
 .6002,عمان, دار اثراء للنشر والتوزيع, 5الطبعة ,والدروس  املستفادة ,
 والتدريب اإلسالمي املعهد اإلسالمية، المصارف على واإلشرافية الرقابة خان، هلل وطارق شابرا عمر حممد-

 2000ه 1421 ،(السعودية العربية اململكة)جدة,  3 رقم املناسبة ورقة التدريب، للبحوث
 .6001، ديوان املطبوعات اجلامعية، الطبعة الثالثة، اجلزائر، مدخل للتحليل النقديحممود محيدات، -
 منشأة المالية، القوائم في معاييراإلفصاح ضوء في والمراجع المحاسب البيومي، السالم عبد حممد حممود-

 .6002 ،(مصر) املعارف،
احتاد ,اجلزء اخلامس, 2موسوعة بازل,دليلك الى الرقابة الداخلية والخارجية في المصرف, نبيل حشاد-

 .6002,بريوت,املصارف العربية
 الطبعة (األردن) الوراق دار األعمال، شركات في األعمال ومسؤوليات اإلدارة أخالقيات جنم، عبود جنم-

 .2006 األوىل
 :مذكرات تخرج-2
 :اطروحة دكتورة_ أ

رسالة  ، إصالحات النظام المصرفي الجزائري وآثارها على تعبئة المدخرات وتمويل التنمية،بطاهر علي-
  .( 6002-6001) ، جامعة اجلزائر، (فرع التحليل االقتصادي ) دكتوراه دولة يف العلوم االقتصادية 

 العلوم يف الدكتوراه شهاية لنيل مقدمة أطروحة(،-بدر حالة -المصرفي القطاع في التشريق دور زيدان، حممد-
 6001_6002,اجلزائر(غري منشورة ,اجلزائر  جامعة التسيري، وعلوم ااقتتصايية

 :مذكرات الماجستير_ ب
دراسة تطبيقية على , دور ادارات المراجعة الداخلية في تفعيل مبادئ الحوكمة, ابراهيم اسحاق نسمان-

 فلسطني ,غزة,اجلامعة االسالمية ,مذكرة ماجسرت يف احملاسبة والتمويل ,قطاع المصارف العامة في فلسطين 
,6002. 
 رسالة ،المصرية التجارية للبنوك التنافسية القدرة كمدخل المستمر التحسين حالوة، السيد فؤاد أمحد-

 . 6002, مصر ,السدات أكادميية ماجيسرت،
 وفقا للشركات التنافسية القدرة لتحسين اإلستراتيجية اإلدارة القحطاين، احلنفر مطلق بن حممد بن فيصل-

 املاجستري، ةدشها نيل متطلبات ضمن مقدمة رسالة( ، الشاملة وإدارة الجودة االستراتيجي األداء لمعايير
 6050,املتحدة اململكة )منشورة ريغ الربيطانية، الدولية اجلامعة الشركات، ارةدإ ختصص

كلية العلوم رسالة ماجستري،، الجهاز المصرفي الجزائري وإصالحات نظام التمويل، حمدادي نور الدين-
 . 6005/6006 جامعة اجلزائر ,االقتصادية
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جامعة سعد , مالية,نقود,ختصص البنوك,مذكرة املاجستري,انظمة تامين الودائع المصرفية,مرمي بن شريف-
 6002,البليدة, دحلب

 
 :مذكرات ماستر_ ج
على فعالية تسيير البنوك دراسة حالة  تكنولوجية االعالم واالتصال واثرها,بلعريب ياسني واخرون_

BNA,6052-6052,تيارت,جامعة ابن خلدون,مذكرة ماسرت 
العلوم  يف ماسرتمذكرة خترج لنيل شهادة ، دور البنوك في تمويل المؤسسات االقتصادية، دهيلي الطيب_ 

 6002-6002 بسكرة,جامعة حممد خيضر التجارية،
ختصص بنوك ومالية ,مذكرة ماسرت , في القطاع المصرفي وفقا لمبادئ بازل  اثر تطبيق الحوكمة,مرابط هيبة _
 .6050,ورقلة,جامعة قاصدي مرباح,
, االلتزام بمتطلبات لجنة بازل كمدخل الرساء الحوكمة في القطاع المصرفي العربي ,حبار عبد الرزاق _

 6002,شلف جامعة,2العدد, جملة اقتصاديات مشال افريقيا,حالة دول مشال افريقيا
جملة العلوم ,امهية ارساء وتعزيز مبادئ احلوكمة يف القطاع املصريف باالشارة للبنوك اجلزائرية,حممد زيدان _

 6002,سطيف,2العدد, جامعة فرحات عباس, االقتصادية وعلوم التسيري
 : ملتقياتال-3
, اليوم الدراسي حول التمويل االسالمي, الحوكمة في المصارف االسالمية,عبدي نعيمة,بن ثابت عالل   _

 .6002اكتوبر65-60امي,جامعةعمار ثلجي,دافع وتحديات
 مقدمة مداخلة ،االقتصادية للمؤسسة التنافسية الميزة لتطوير مدخل الشاملة الجودة إدارة حيضية، مساليل_ 
 والعلوم احلقوق كلية اجلديد، يةدقتصااال املناخ وحتديات يةدقتصااال املؤسسة حول، األول الوطين امللتقى يف

 .الكتاب الثالث,6002 أفريل 62 و 66 يومي اجلزائر، لة،قور  جامعة ية،داقتصا
الملتقى الدولي حول االزمة المالية ,دور واهمية الحوكمة في استقرار النظام المصرفي , شريفي عمر_

 6002اكتوبر65-60,ايام سطيف,الدولية والحوكمةالعالمية واالقتصادية
 :مؤتمرات -4
، ورقة مقدمة إىل املؤمتر الحكم الجيد في المصارف والمؤسسات المالية العربية حسب المعايير العالميةفؤاد شاكر،  _

 Egyptian Banking  :، منشورة يف"الشراكة بني العمل املصريف واالستثمار من أجل التنمية " 6001املصريف العريب لعام
Institute, Corporate Governance in the Banking Sector Workshop, March 2006 

 مؤمترلجنة بازل  ومعايير العالمية االقتصادية التحوالت ظل في المصرفية الرقابة سليب، أمحد ماجد_  
 6006ديسمرب  62-66،(االردن) اليوموك جامعة والتطبيقية، النظرية بني البنوك عمليات التشريعات
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البيانات  عن الكشف في الجيدة الممارسات بشأن إرشادات , )(UNCTAD  املتحدة مؤمتر االمم_ 
 2006 بلجيكا،) وجنيف (الو،م،أ (نيويورك) ألمم املتحدة،,  في سياق الشركات

 
 :تقارير-5
  االقتصادية السياسات معهد المخاطر، وإدارة البنوك على الرقابة ومعاصرة أساسية أطر الكراسنة، إبراهيم_ 
 .6002العربية،مارس  املتحدة اإلمارات ظيب أبو ،  العريب النقد صندوق,

 6002دارة،لإلالوطنية  خريتش حمسنة، تقرير تدرييب ميداين، املدرسة _
قائمة طلب معلومات : حوكمة الشركات– (CIPE) ترمجة مركز املشروعات الدولية اخلاصة_التمويل الدولية-

 6002,املؤسسات املالية
_Rapport d’activité de la BNA TISSEMSILT, Mars, Avril, 1999.  
 

 :نيناقو -6
 6002-02-62الصادر يف ,16العدد,اجلريدة الرمسية ,املتعلق بالنقد والقرض 55-2آمر رقم _ 
 .5222أوت  52الصادر بتاريخ  56-22قانون  _
 .5222جانفي  56املؤرخ يف  05-22قانون  _
 .5222جانفي  56املؤرخ يف  02-22قانون  _
 52العدد,اجلريدة الرمسية.5220أفريل  52قانون النقد والقرض املؤرخ يف _ 
 .6002-02-02املؤرخ يف  املتعلق بالنقد والقرض 05-02ا المر _

 :مواقع انترنت-7

_http//WWW.Eurojoumals.com 

_www.bank-of-algeria-dz/organisation/fonctionnement du marché monétaire / 

 _http ://www.pogar.org/arabic/goverenance/transparency.asp   

_  www.cipe-arabia.org/pdfhelp.asp  

 :الجرائد-8
 .6002سبتمرب  50بتاريخ  2220جريدة اخلرب، العدد _ 

http://www.cipe-arabia.org/pdfhelp.asp
http://www.cipe-arabia.org/pdfhelp.asp
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- مستغانم -جامعة عبد الحميد ابن باديس

 كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير 

 
 قسم العلوم االقتصادية 

 بنوك وأسواق مالية :  تخصص

 

 هذا االستبيان موجه ألعضاء جملس اإلدارة 

 األخت الفاضلة  /األخ الفاضل

 السالم عليكم ورحمة اهلل تعالى وبركاته

 :يف إطار القيام بإعداد مذكرة ماسرت حتت عنوان

 "حوكمة الجهاز المصرفي ودوره في تعزيز القدرة التنافسية للبنوك الجزائرية"

كم علما أن املعلومات سوف تكون وأحيط, وذلك باإلجابة على أسئلة االستمارة املرفقة, ارجوا تعاونكم معي إلجناح هذا العمل
 .سرية وتستخدم ألغراض البحث العلمي

 

 شكرا مسبقا لحسن تعاونكم 
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I  _ البيانات الشخصية: 

العمر  -1   
املؤهل العلمي  -2   
التخصص -3   
املنصب الوظيفي -4   
سنوات اخلربة -5   

 في المكان الذي تراه مناسبا( X)ضع إشارة _ 

II         في البنك الحوكمة مبادئ تطبيق واقع   
 ال نعم النزاهة و باألهلية اإلدارة مجلس أعضاء يتمتع 

   العلمية  اإلدارية ومؤهالهتمهتم خربا أساس على اإلدارة جملس أعضاء تعيني و اختيار يتم 60
   متنوعة و خمتلفة علمية مؤهالت ذو اإلدارة جملس أعضاء 60
 بتهمة أحدهم على احلكم يسبق مل و حسنة بسرية اإلدارة جملس أعضاء كل يتمتع 60

 لديونه سداد عدم أو إفالس
  

 الوقت يف و الصلة ذات و الصحيحة للمعلومات الوصول حرية اإلدارة جملس ألعضاء 60
 وجه أكمل على هتم ومسؤولياهتمبواجبا القيام من يتمكنوا حىت املناسب

  

   للبنك اإلسرتاتيجية األهداف على اإلشراف و باملصادقة اإلدارة جملس يقوم 16
 سليم بشكل البنك أعمال إدارة على تساعده جلان بتشكيل اإلدارة جملس يقوم 11

 املخاطر إدارة جلنة املراجعة؛ و التدقيق كلجنة
  

   القوانني أو األنظمة من مبجموعة اإلدارة جملس أعضاء مسؤوليات و واجبات حتدد 12
 ال نعم الفعالية و باالستقاللية البنك في الداخلي التدقيق وظيفة تتميز 

   كالبن يف الداخلي بالتدقيق خاص قسم هناك 13
   باالستقاللية البنك يف الداخلي التدقيق مهنة تتميز 14
   دوري بشكل البنك يف الداخلي التدقيق عملية تتم 15
   البنك يف الداخلي التدقيق مهنة تنظم تعليمات أو قوانني توجد 10
   مهامهم لتأدية الالزمة املؤهالت و اخلربة و بالكفاءة الداخليون املدققون يتمتع 10
 عند إليها توصلوا اليت املادية احلقائق كل عن باإلفصاح الداخليون املدققون يلتزم 10

 التدقيق لعملية ممارستهم
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   التدقيق بعملية قيامه أثناء عليها املتحصل املعلومات سرية الداخليون املدققون حيرتم 10
   خوف دون و تامة استقاللية و حبرية مهامهم الداخليون املدققون ميارس 26

 ال نعم الشفافية و اإلفصاح بمبدأي البنك يلتزم 
 اليت األنشطة و العمليات خمتلف عن اهلامة املعلومات كافة عن باإلفصاح البنك يقوم 21

 هبا البنك يقوم
  

   املتوقعة اجلوهرية املخاطر عناصر بشأن اهلامة املعلومات على اإلفصاح يشتمل 22
   للبنك العامة املخاطر بشأن احملاسبية السياسات عن باإلفصاح اإلدارة تلتزم 23
 من للتأكد خارجي قانوين حسابات مدقق قبل من سنوي بتدقيق بالقيام البنك يلتزم 24

 املالية البيانات و القوائم سالمة و صحة
  

 جملس قبل من أوضغط تدخل أي دون و باستقالل مهمته اخلارجي املدقق ارسمي 25
 للبنك العليا اإلدارة أو اإلدارة

  

 يف عليها االعتماد املاليةو القوائم على اخلارجي املدقق مالحظات بدراسة البنك يقوم 20
 األخطاء تصحيح

  

 ال نعم المخاطر إلدارة فعال نظام وجود بضمان البنك يلتزم 
 أهم كأحد البنكحتدد سالمة  اليت اإلسرتاتيجية املخاطر مع اإلدارة جملس يتعامل 20

 املراجعة للجنة ذلك يرتك ال و دوريا بنفسه مبراجعتها يقوم و أولوياته
  

   فيها التحكم وهتا إدار  على ملساعدته املخاطر إلدارة جلنة اإلدارة جملس يعني 20
 التشغيلية ) بقسميها املخاطر تصنيف و حتديد حول املخاطر إدارة جلنة دور يتمحور 20

 آثارها معرفة و وقوعها حال يف هلا املناسبة احللول وضع و ,(قالسو  خماطر و
  

   املخاطر بإدارة يتعلق ما بكل املعتمدة املركزي البنك قرارات البنك حيرتم 36
III ال نعم البنك في الحوكمة قواعد تطبيق أثر 
 البنك يف املتعاملني ثقة تعزيز على الشفافية مبدأ أمهها و احلوكمة قواعد تطبيق يساعد 31

 أدائه مؤشرات تطور يف يساهم مما له املالية باألوضاع دراية على موهنك
  

 تطبيق إطار يف املقرتضني و املستثمرين مع التعامل يف الشفافية و اإلفصاح مبدأ تطبيق 32
 البنك مسعة حتسني كذا و املصرفية األزمات حدوث منع على يساعد احلوكمة مبادئ

  

 بعض لتحقيق مراكزهم استغالل من البنك يف املسؤولني كبار مينع املساءلة مبدأ تبين 33
 العامة املصلحة حساب على الشخصية املصاحل

  

   حتمل على البنك داخل املوظفني جيرب البنوك يف احلوكمة قواعد بتطبيق االلتزام 34
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 هلم املوجهة التعليمات و للبنك الداخلي القانون احرتام و املسؤولية
 أداء من حيسن اخلربة و اجلدارة و كالكفاءة املوظفني تعيني و اختيار ملعايري البنك احرتام 35

 للموارد اجليد غري االستغالل أو التسيري سوء ملخاطر التعرض جينبه و مستواه يرفع و البنك
  

 تفاقمها قبل األخطاء عن الكشف يف يساهم دورية و فعالة داخلية رقابة أنظمة تطبيق 30
 لتجنبها الالزمة التدابري و اإلجراءات اختاذ و

  

 داخل العاملني كل مع التعامل يف املساواة حيقق املساءلة و املسؤولية مبدأ اعتماد 30
 أدائه حتسني على يساعد مما البنك

  

 املتعاملون يتخذوهنا أصبح حيث تنافسية ميزة البنك يكسب احلوكمة قواعد تطبيق 30
 عدمه من أمواهلم توظيف قرار الختاذ مهم كمعيار

  

 جملس و املديرين مساعدة و البنك إدارة حتسني على احلوكمة قواعد تطبيق يساعد 30
 للبنك سليمة اسرتاتيجيات تطوير على اإلدارة

  

 تبين على معها تتعامل اليت املؤسسات تشجيع على يعمل احلوكمة قواعد بتطبيق البنك التزام 46
 التقليل و البنك مع التعامل عند املخاطر درجة ختفيض إىل يؤدي الذي األمر القواعد هذه
 املصريف التعثر من

  

 على يساعد مما باألداء احلوافز نظام و املكافآت ربط على يعمل احلوكمة قواعد تطبيق 41
 .عام بشكل البنك أداء كفاءة حتسني
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 IV في ظل االلتزام بمبادئ  الحوكمة القدرة التنافسيةمكتسبات  نعم ال

ت عمليات البنكاكفاء  
 42 امتالك البنك التكنولوجيا األفضل   
 43 يقوم البنك بتكوين وحتسني الطاقة البشرية   
 44 استغالل البنك لطاقاهتا بشكل أفضل    
 45 حتسني كفاءة عمليات التسويق يف البنك   
 46 لإلدارة القدرة على التخطيط واملرونة يف التكيف مع الظروف املتغرية   

 جودة العمليات والمخرجات
 47 تقدمي تقارير مالية ذات جودة ينفرد هبا البنك عن البنوك املنافسة    
 48 العمل احملاسيب املنجز  كفاءةزيادة    
 44 وجود نظام رقابة داخلي فعال   
 50 تبىن سياسة واضحة جلودة التقارير املالية   

المناسب( التوقيت)السرعة في الوقت  
تقدمي املعلومات احملاسبية يف الوقت وبالدقة والسرعة اليت يريدها   

 أصحاهبا
51 

 52 يف البنك على مواجهة طلبات أصحاب املصاحل قدرة العمليات احملاسبية  

 53 اإلفصاح التام عن املعلومات احملاسبية بكل شفافية يف الوقت املقرر  
 54 زيادة قدرة البنك على الوفاء باحتياجات أصحاب املصاحل واملستثمرين  

 االبداع والتجديد واالبتكار 
 55 استعمال الوسائل التكنولوجية احلديثة من حيث اخلدمات البنكية   
 56 التنسيق بني أقسام احملاسبة وقسم البحث والتطوير لتطوير التقارير املالية  

 57 التوصل اىل فكرة جديدة وتطبيقها وإضافة قيمة اكرب وأسرع  
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