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                                                                                          تمهيد: 

شهد القطاع املصريف على مستوى العامل العديد من التطورات خالل الفرتة األخرية متثلت يف التقدم       

التكنولوجي اهلائل يف الصناعة املصرفية و استحداث أدوات مالية جديدة، وانفتاح البنوك على بعضها البعض 

ات اليت شهدها القطاع املايل سواء يف بصورة غري مسبقة، وعلى الرغم من هذه التطورات االجيابية فإن بعض األزم

الدول النامية  أو املتقدمة  أدت إىل التأثري السليب على اقتصاديات تلك الدول، ونتيجة هلذه األزمات ظهرت 

احلاجة إىل احلوكمة يف العديد من االقتصاديات املتقدمة  والناشئة خالل العقود القليلة املاضية خاصة يف أعقاب 

قتصادية  واألزمات املالية اليت شهدها عدد من الدول و كذلك ما شهده االقتصاد األمريكي مؤخًرا االهنيارات اال

 من اهنيارات مالية بسبب اإلقراض املفرط من طرف البنوك.    

    إىل:  ومن خالل هذا سنتطرق يف هذا الفصل 

                                        البنوك.                     يف وكمة احلحول  مفاهيم األول:املبحث  -

 املبحث الثاين: جلنة بازل.   – 

 املبحث الثالث: احلوكمة يف البنوك. -
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I-1-حول الحوكمة مفاهيم 

على املدى الطويل  واستمرار جناحهايعترب نظام احلوكمة اجليد أحد الدعائم األساسية إلنعاش أي مؤسسة       

 .على املؤسسة وخربات ومعرفة القائمنيهذا النظام بصورة كبرية على مهارات  ويعتمد جناح

I-1-1-1وأهميتها الحوكمة ماهية: 

I-1-1-1- الحوكمة مفهوم :  

 محاية مع للبنك العليا اإلدارة وكذلك اإلدارة جملس طرف من األداء مراقبة هي املصريف اجلهاز يف احلوكمة      

 للمؤسسة العليا اإلدارة وكذا اإلدارة جملس طرف من األداء مراقبة تعين فهي، واملودعني األسهم حاملي حقوق

 لإلطار وفقا اخلارجيني بالفاعلني هؤالء بعالقة واالهتمام واملودعني األسهم محلة حقوق محاية على والعمل

 .واملشرتكة واخلاصة العامة البنوك على تنطبق املصريف اجلهاز يف واحلوكمة الرقابية، اهليئة وسلطات التنظيمي

 واليت العليا واإلدارة اإلدارة جملس قبل من املصارف هبا تسري اليت الطرق هنابأ احلوكمة أيضا تعريف وميكن      

 حاملي مصاحل محاية على والعمل والتشغيل حتقيقها إىل البنك يسعى اليت األهداف وضع كيفية حتديد على تعمل

 ولكي املودعني مصاحل محاية يكفل مبا املعمول هبا والنظم القوانني تطبيق ضرورة مع املصاحل وأصحاب األسهم

 :يف حصرها ميكن واليت املهمة الركائز من جمموعة هناك البنوك أداء على الفعالة الرقابة إحكام يكتمل

 .البشرية للكفاءات املستمر والتكوين الدولية، احملاسبية املعايري تطبيق املعلومات، توافر الشفافية،

 وكذلك املركزي البنك رقابة على يعتمد وهذا سليم بشكل القواعد تطبيق بضرورة كذلك مرهون احلوكمة فنجاح

  .وإدارته املعين البنك على

                              
ت اء املؤسسادور وأمهية احلوكمة يف مواجهة األزمات املالية واملصرفية، ورقة حبث مقدمة إىل املؤمتر الدويل الثامن حول: دور احلوكمة يف تفعيل أد فطوم معمر، -1 

 .233، جامعة حسيبة بن بوعلي، اجلزائر، ص 0292 نوفمرب 02و 91واالقتصاديات املنعقد يومي 
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I-1-1-2-1أهمية الحوكمة: 

 :خالل من البنوك يف اجليدة احلوكمة أمهية وتتلخص      

 .البنوك مستوى على التشغيلية العمليات رقابة خالله من يتم نظام هي احلوكمة -

 لكن االقتصادية الكفاءة حتسني على تعمل اليت األساسية العناصر أهم من هي اجليدة املؤسسية احلوكمة -

 .واملايل االقتصادي االستقرار اهتزاز إىل يؤدي سوؤها

 :بسبب وذلك التجارية البنوك يف احلوكمة وتشجيع تعزيز على يعمل بدوره املركزي والبنك

 .املركزي للبنك اإلشراقية املسؤوليات ضمن اجليدة املؤسسية احلوكمة تطبيق -

 املسامهة الشركات من غريها عن ختتلف بذلك فهي املخاطر من العديد حتمل التجارية البنوك عمل طبيعة إن   -

 .املودعني أموال على احملافظة على لةؤو مس هي التجارية فالبنوك

 .سليم بشكل البنوك أعمال هلا تتعرض اليت املشاكل إدارة لضمان حيتاجون البنك إدارة جملس أعضاء إن  

 :يف تتمثل واليت معايري مخسة وفق تطبيقها يتم احلوكمة أن   إىل الدويل التعاون منظمة توصلت 1999 سنة ويف   

 .املسامهني كل حقوق حفظ -

 .املسامهني مجيع بني التعامل يف املساواة -

 .بالشركة املرتبطة األطراف أو املصلحة أصحاب دور -

 .والشفافية اإلفصاح -
 .اإلدارة جملس مسؤوليات -

                              
 .233نفس املرجع السابق، ص   -1 
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I-1-2-وخصائصها: الحوكمة أهداف 

I-1-2-1-1أهداف الحوكمة: 

 بتخفيف الكفيلة األنظمة ووضع املؤسسات أداء الكفاءة رفع حتقيق إىل األهداف خالل من احلوكمة تسعى      

 ووضع املؤسسات تلك أداء على للرقابة أنظمة ووضع املقبولة غري والتصرفات املصاحل وتضارب الغش تقليل أو

 داخل العمل بسري املتعلقة واملخططات واإلجراءات القواعد وحتديد واملسؤوليات احلقوق مجيع توزيع حيدد هيكل

 :فيمايلي احلوكمة نظم تطبيق نتيجة حتقيقها ميكن اليت األهداف تلخيص وميكن املؤسسة

 من واحلد املختلفة الدولة مؤسسات مع املتعاملني مصاحل مراعاة مع العامة للملكية الالزمة احلماية حتقيق -

 .العامة املصلحة تفضيل يف السلطة استغالل

 لتحقيق وصالحيات واختصاصات مهام هلا تكون التنفيذية اإلدارة أعضاء خارج من األداء مراجعة فرصة حتقيق -

 .ومستقلة فعالة رقابة

 يف مرتفعة منو معدالت وحتقيق االستثمار معدالت رفع يف يساهم مبا القومي االقتصاد أدارة يف الثقة زيادة -

 .القومي الدخل

 .املعنية للجهات املؤسسة إدارة مساءلة يف احلق ومنح والعدالة الشفافية حتقيق -

 

 

 

                              
 .03ص، 0222سورية، احلوكمة، نظام تطبيق يف الداخلية الرقابة دور ناصر، حمسن حممود، علي-1



مبادئ الحوكمة                                                  الفصل األول:     

 

 17 

I-1-2-2-:خصائصها 

 : خصائص الحوكمة     (10)الشكل رقم                                   

 

 

 

 

 

     

     

 

 

 املصارف(، املبادئ، التجارب، تطبيقات احلوكمة يف )املفاهيماملصدر: طارق عبد العال محاد، حوكمة الشركات 

 .               30ص  ،0223الدر اجلامعية، مصر، 

          

يةاالستقالل  يةاملسؤول لية املسؤو   
 االجتماعية

  

  لعدالةا

   
ملساءلةا  يةالشفاف 

    

إتباع 
السلوك 

األخالقي 
املناسب 
.والصحيح  

النظر إىل 
الشراكة  

كمواطن 
 جيد.

 املسؤولية
مجيع أمام 

 األطراف
ذوي 

 املصلحة.

ام احرت جيب 
 حقوق

خمتلف 
اجملموعات 
 وأصحاب
 املصلحة.

إمكانية 
تقييم 
وتقدمي 
 أعمال
جملس 
 اإلدارة.

ال توجد 
تأثريات 

جة الزمة نتي
 ضغوط.

ورة ص تقدمي
حقيقية 
لكل ما 
 حيدث.

اطالنضبا   
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I-1-3-1حوكمةال محددات: 

 :مها احملددات من جمموعتني جودة على املصرفية املؤسسات حلوكمة اجليد التطبيق يتوقف      

I-1-3-1-السلطات وتوزيع القرار اختاذ طريقة حتدد اليت واألسس القواعد يف تتمثل :الداخلية المحددات 

 وتشمل األطراف، هذه مصاحل بني التعارض ختفيض إىل يؤدي مبا واملديرين، اإلدارة وجملس العامة اجلمعية بني

 :الداخلية احملددات

 هنمإمكا يف أنه حيث عامة، بصفة الشركات أداء مراقبة يف هاما دورا األسهم محلة يلعب  :األسهم حملة - 

 .املصرف توجهات حتديد على التأثري

 املسؤولية وحتمل التشغيل سياسات ووضع العليا اإلدارة وتوجيه االسرتاتيجيات وضع  :اإلدارة مجلس  -

 .البنك موقف سالمة من والتأكد

 يتعاملوا أن عليهم أنه كما املصرف، إلدارة املطلوبتني والنزاهة الكفاءة هلم يكون أن بد ال :التنفيذية اإلدارة -

 .املهنة ألخالقيات وفقا

 .املخاطر إدارة عملية تقييم يف هاما دورا للمراجعني أصبح :الداخليين المراجعين -

I-1-3-2-وتضم املصرف، على املؤثرة اخلارجية البيئة عناصر مجيع وتشمل :الخارجية المحددات: 

 هاما أمرا املصرف لنظام متطور وقانوين تنظيمي إطار وجود يعترب :والرقابي والتنظيمي القانوني اإلطار -

 .املركزي للبنك الرقايب الدور إىل باإلضافة هذا وحيويا،

                              
ودوره يف تعزيز اجلهاز املصريف، ورقة حبث مقدمة إىل املؤمتر الدويل الثامن حول: دور احلوكمة يف تفعيل أداء املؤسسات  شراطي نسيمة، التطبيق السليم للحوكمة -9

 .200، 209، جامعة حسيبة بن بوعلي، اجلزائر، ص ص 0292نوفمرب  02و 91واالقتصاديات املنعقد يومي 
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 أداء على السوق انضباط وفرض الرقابة إحكام يف أكرب تأثريا له يكون أن ميكن العامة مفهوم إن :العامة دور - 

 :يأيت ما كل ليشمل اتسع ما إذا املصرف،

 ما إذا هتممدخرا سحب على اهتمقدر  يف املصريف اجلهاز أداء على الرقابة يف املودعني دور يتمثل  :لمودعينا•

 .املخاطر من فيه مبالغ قدر حتمل على املصرف إقبال الحظوا

 التأمني اآلمان )نظام شبكة أشكال أهم أحد الودائع على التأمني يعترب :الودائع تأمين وصندوق اآلمان شبكة•

 .) الصريح التأمني نظام - الضمين

 املال رأس كفاءة ورفع املعلومات لنشر املصارف على الضغط متارس أن اإلعالم لوسائل ميكن :اإلعالم وسائل•

 .العام الرأي على تأثريهم إىل باإلضافة السوق، يف اآلخرين الفاعلني مصاحل ومراعاة البشري

 فكرة تقوم حيث السوق، يف االلتزام دعم على التقييم مؤسسات تساعد :االئتماني والتقييم التصنيف شركات•

 يف يساهم أن شأنه من اخلدمة هذه توافر فان مت ومن املستثمرين لصغار املعلومات توافر من التأكد على التقييم

 .السوق يف للمتعاملني توافرها جيب اليت احلماية ودعم الشفافية درجة زيادة
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I-2-بازل لجنة: 

وذلك جلنة بازل" مبدينة بازل السويسرية »واملسماة املصارف  والرقابة علىنشأت اللجنة الدولية لإلشراف أ      

أمهية  والتأكيد علىوالتعرف عليها،  وإدارة املخاطرلقياس  وبأسلوب موحدنظم شبه ملزمة لكافة البنوك  لوضع

 والبنكي.أجل ضمان سالمة القطاع املايل  وذلك من والرقابة املصرفيةاإلشراف 

I-2-1-وأهدافها: بازل لجنة تعريف 

I-2-1-1-1تعريف لجنة بازل: 

إن جلنة بازل للرقابة املصرفية هي اللجنة اليت تأسست وتكونت من جمموعة الدول الصناعية العشر وذلك       

حتت إشراف بنك التسويات الدولية مبدينة بازل بسويسرا، وقد حدث ذلك بعد أن  9123ة عام مع هناي

تفاقمت أزمة الديون اخلارجية للدول النامية وتزايد حجم ونسبة الديون املشكوك يف حتصيلها اليت منحتها البنوك 

بنوك اليابانية للبنوك األمريكية العاملية وتعثر بعض هذه البنوك ويضاف إىل ذلك املنافسة القوية من جانب ال

تشكلت جلنة بازل حتت مسمى جلنة التنظيمات واإلشراف  دواألوروبية بسبب نقص رؤوس أموال تلك البنوك. وق

 والرقابة املصرفية على املمارسات العملية أو "جلنة األنظمة والرقابة املصرفية ".

 هولندا، اليابان، إيطاليا، أملانيا، فرنسا، كندا، ،اوتكونت من ممثلني عن جمموعة العشر وهي: بلجيك      

، الذين يعقدون اجتماعهم يف لكسمبورغ وأيضا سويسرا األمريكية، املتحدة الواليات املتحدة، اململكة السويد،

 مدينة بازل أو بال يف سويسرا مبقر بنك التسويات الدولية.

 

 

                              
. 030، ص0292، الدار اجلامعية، الطبعة األوىل، اإلسكندرية، 2عبد املطلب عبد احلميد، اإلصالح املصريف ومقررات بازل -د-9  
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I-2-1-2-1أهداف لجنة بازل:  

 .البنوك مال رأس ايةلكف دنيا حدود حتديد -

 .البنكية للرقابة الفنية األساليب حتسني -

 .املركزية البنوك بني الرقابية املعلومات تبادل عملية تسهيل -

 تعزيز املنافسة العادلة بني البنوك العاملية. -

 العمل على إجياد آليات للتكييف مع التغريات البنكية العاملية ويف مقدمتها العوملة املالية. -

I-2-2-2الجوانب األساسية للجنة بازل المصرفية: 

I-2-2-1-1للجنة التفاقية بازل  األساسية الجوانب: 

 .االئتمانية املخاطر على الرتكيز -

 .املال رأس كفاية قياس -

 .املتخذة االحتياطات -

 .العامة املخاطر ملواجهة املخصصات -

                              
املؤسسات  معمر، السعدية قارف، دور وأمهية احلوكمة يف مواجهة األزمات املالية واملصرفية، املؤمتر الدويل الثامن حول دور احلوكمة يف أداء دور فطوم-1

 .233، جامعة حسيبة بن بوعلي، اجلزائر، ص02/99/0292-91االقتصاديات، املنعقد يومي 
مشري حليمة، حوكمة البنوك ودورها يف مواجهة األزمات املالية، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نبل شهادة ليسانس ختصص بنوك وتأمينات،  مهيدي صباح، -0

 .93، ص0293-0292جامعة عبد احلميد بن باديس، مستغامن. 
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 اليت السوق خماطر بإدخال املال رأس معايري لتطبيق االقرتاحات من جمموعة اللجنة قدمت 1995 أفريل ويف      

 اجلديد اإلطار حول وتفصيال حتديدا أكثر مبقرتحات اللجنة تقدمت 2001 جانفي 16 ويف البنوك، تتحملها

 .املصرفية املالئمة ملعدل

I-2-2-2-2 بازل التفاقية األساسية الجوانب: 

 خماطر إىل باإلضافة التشغيل خماطر هو املخاطر من آخر نوع االتفاقية أضافت لقد :املال لرأس الدنيا املتطلبات-أ

 .والسوق االئتمان

 .املناسب الوقت يف والتدخل للمخاطر الشامل التقييم طريق عن الرقابية املراجعة عمليات-ب

 العام(. اإلفصاح (السوق انضباط-ج

I-2-2-3-3 بازل التفاقية األساسية الجوانب: 

 إىل تطبيقها أجل وميتد 27 لألعضاء املركزية البنوك حمافظي اجتماع عقب 2010 سبتمرب 2 يف صدرت      

 :القواعد من جمموعة على االتفاقية وترتكز 2019 عام

  .%2إىل االحتياطي املال رأس لنسبة األدىن احلد رفع -

  .%92.3إىل املال لرأس املالئمة معدل زيادة -

I-2-3-الحوكمة لتعزيز بازل مبادئ: 

 بعدها وعملت 1999 عام املصارف يف احلوكمة تعزيز على يعمل تقرير إصدار على بازل جلنة عملت لقد      

 حوكمة مبادئ تتضمن حمدثة نسخة بإصدار قامت 2006 فرباير ويف 2005 عام منه معدلة نسخة إصدار على

 :يف تتمثل واليت املصارف
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 :1 األول المبدأ- 

 والقدرة باحلوكمة التامة درايتهم إىل إضافة ملراكزهم متاما مؤهلني يكونوا أن اإلدارة جملس أعضاء على جيب      

 توافر يكفل مبا التنفيذيني املديرين وتعيني ومراقبة اختيار جمللسا واجبات وتكمن بالبنك إدارة العمل على

 األنشطة ومبادئ بأساسيات علم على جمللسا أعضاء يكون أن جيب كما البنك، إدارة على القادرة الكفاءات

 مراجعة وجلنة تنفيذية جلنة ومنها ملساعدته جلان بتشكيل يقوم اجمللس كما هبا العمل جيب اليت للبنك املالية

 القرارات تأخذ ث   تقاريرهم تسلم على والعمل احلسابات مراقيب مع بالتعاون اللجنة هذه تقوم حيث داخلية

 والنظم، والقوانني السياسات مع التوافق وعدم الرقابة يف الضعف أوجه لتحديد املناسب الوقت يف التصحيحية

 التنفيذية اإلدارة تعيني ومبادئ باألجور اخلاصة النظم تضع اليت األجور جلنة يشكل اإلدارة جملس أن   كما

 وضع على تعمل اليت املخاطر إدارة جلنة وكذا للبنك ةاالسرتاتيجي األهداف مع يتوافق مبا بالبنك واملسئولني

 .املخاطر من وغريها التشغيل وكذا والسيولة والسوق االئتمان خماطر إدارة بغية العليا لإلدارة املبادئ

 : الثاني المبدأ-

 إمهال دون العمل ومعايري ومبادئ للبنك االسرتاتيجية األهداف ويراقب يوافق أن اإلدارة جملس على جيب      

 يتأكد أن اإلدارة جملس على جيب كما البنك يف سارية القيم هذه تكون أن على واملودعني األسهم محلة مصاحل

 هناشأ من اليت واملواقف والعالقات األنشطة ومتنع للبنك االسرتاتيجية السياسات تنفذ التنفيذية اإلدارة أن   من

 الذين األسهم محلة أو املديرين أو للعاملني اإلقراض مثل املصاحل تعارض وأبرزها احلوكمة إضعاف على العمل

 احلماية توفري العليا اإلدارة جملس على كما الصلة، ذات ألشخاص تفصيلية مزايا إعطاء أو السيطرة لديهم

 القانونية الغري املمارسات عن التقارير إعداد على يعملون الذين للعاملني

                              
  1- مهيدي صباح، نفس املرجع السابق، ص ص 92-93.
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 : الثالث المبدأ -

 املسؤوليات وحتديد احملاسبة على التشجيع على يعمل اإلدارة جملس طرف من إداري هيكل وضع وجوب      

 .والعاملني واملديرين العليا ولإلدارة ألنفسهم البنك يف (ةاملساءل (واحملاسبة للمسؤوليات واضحة حدود وضع وكذا

 : الرابع المبدأ -

 سياسة مع تتوافق تكون التنفيذية لإلدارة ومفاهيم أسس وجود من بالتأكد اإلدارة جملس يقوم أن جيب      

 تتم أن على البنك يف أعماهلم إدارة أجل من الضرورية املهارات ميتلكون بالبنك املسؤولني يكون وأن لسجملا

 .الداخلية للرقابة فعال لنظام متاشيا اإلدارة جملس وضعها اليت والنظم للسياسات وفقا هبا يقوم اليت األنشطة

 : الخامس المبدأ -

 املوقف مت ثل املالية القوائم أن   من التحقق بعملية بالقيام للبنك العليا اإلدارة وكذا اإلدارة جملس على جيب      

 القيام يف واملشاركة املطبقة معايريلل وفقا بعملهم يقومون اخلارجيني احملاسبني أن   من التأكد خالل من للبنك املايل

 مباشرة التقارير بكتابة الداخلية املراجعة جلنة تقوم وأن، املالية القوائم يف باإلفصاح بالبنك الداخلية الرقابة بعمليات

 .اإلدارة جملس إىل

 : السادس المبدأ -

 واسرتاتيجية أهداف مع تتناسب تكون واملكافآت األجور سياسات أن   من يتأكد أن اإلدارة جملس على      

 .الطويلة اآلجال يف البنك بأهداف التنفيذيني واملديرين العليا اإلدارة حوافز ترتبط وأن الطويلة اآلجال يف البنك

 : السابع المبدأ -

 على الصعب من لكن البنوك يف الشفافية على نصت بازل وجلنة الفعالة للحوكمة أساسية تعترب الشفافية      

 يف البنك أداء طريقة وصحيح دائم بشكل يراقبوا أن السوق يف اآلخرين واملشاركني املصاحل وأصحاب املسامهني



مبادئ الحوكمة                                                  الفصل األول:     

 

 25 

 عن الكافية املعلومات على املصاحل وأصحاب املسامهون حيصل مل إذا غالبا هذا وحيدث الشفافية، توفر عدم ظل

 البورصة يف مسجلة تكون اليت للبنوك خاصة ضرورية هي اإلفصاح فمسألة املسطرة، وأهدافه البنك ملكية هيكل

 السنوية الدورية التقارير خالل من املناسب الوقت يف اإلفصاح يكون أن على السوق يف االنضباط لتحقيق وذلك

 باملراجعة املرتبطة واملوضوعات املالية بالبيانات املتعلقة املعلومات فمثال االنرتنت على البنك موقع خالل ومن

 جيب معلومات كلها هي واملديرين للعاملني األجور وسياسة احلوافز هيكل منها البنك يف باحلوكمة و الداخلية

 .عنها اإلفصاح

 : الثامن المبدأ -

 خالهلا، من يعمل اليت التشريعية والبيئة البنك عمليات هيكل يتفهموا أن العليا واإلدارة لسجملا أعضاء على      

 شرعية غري بطريقة البنك وأنشطة خدمات باستغالل يقومون الذين عمالئه عن نيابة خبدمات البنك يقوم فعندما

  .مسعته تشويه وبالتايل القانونية للعقوبات البنك يعرض أن شأنه من هذا

I-3-:الحوكمة في البنوك 

احلوكمة،  وتعزيز تطبيقهو مسؤولية اجلهات املختصة ث تأيت عملية الرقابة مة يف البنوك كإن تطبيق احلو       

 الشفافية.مدى حتقيق  أووجودة يف إدارة البنوك فاملساهم سوف يستفيد ألهنا سوف تضبط الثغرات امل
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I-3-1-1البنوك في الحوكمة مبادئ تطبيق أهمية: 

 تطبيقها الضروري من وإمنا فحسب، الرقابية القواعد بوضع يرتبط ال املصريف اجلهاز يف احلوكمة جناح إن      

 وتتمثل ،أخرى جهة من وإدارته املعين البنك وعلى جهة من ورقابته املركزي البنك على يعتمد وهذا سليم، بشكل

 :يلي فيما عامة بصفة املصريف القطاع ويف خاصة بصفة البنوك يف احلوكمة مبادئ تطبيق أمهية

 بتطبيق البنوك التزام درجة االستثمارية القرارات اختاذ عند االعتبار يف املستثمرون يضعها اليت املعايري بني من -

 يف املنافسة باشتداد يتميز الذي احلايل العاملي االقتصادي النظام استقرار عدم ظل يف خاصة احلوكمة، مبادئ

 واقتحام الودائع جلب يف تنافسية مبيزة تتميز احلوكمة مبادئ تطبق اليت البنوك فإن لذلك والدولية، احمللية األسواق

 .املبادئ بتلك تلتزم ال اليت البنوك من غريها عن األسواق

 األداء تطوير يضمن أنه حيث واإلفالس، التعثر وجتنب البنوك إدارة حتسني إىل احلوكمة مبادئ تطبيق يؤدي -

 .سليمة أسس على القرارات اختاذ يف ويساهم

 أداء كفاءة حتسني على يساعد مما باألداء احلوافز ونظام املكافآت ربط إىل البنوك يف احلوكمة معايري تبين يؤدي -

 .عام بشكل البنك

 ملبادئ السليم التطبيق إطار يف واملقرضني املستثمرين مع التعامل يف والشفافية اإلفصاح معايري تبين يساعد -

 .املصرفية األزمات حدوث منع على احلوكمة

 ومدى البنوك أداء بني الناشئة األسواق مستوى على وثيقا ارتباطا هناك أن الدولية الدراسات من العديد تؤكد -

 .احلوكمة مبفهوم املتعلقة واملبادئ املعايري بتطبيق االلتزام
                              

 ،0221، 21 العدد التسيري، وعلوم االقتصادية العلوم جملة ،"اجلزائرية البنوك إىل باإلشارة املصريف القطاع يف احلوكمة مبادئ وتعزيز إرساء أمهية "زيدان، . حممد1 
 .92 ص
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I-3-2-1البنوك في للحوكمة األمثل النموذج خصائص: 

 مع والتوافق التطور على قادر نظام للحوكمة، فعال نظام إىل منها واملصرفية املالية خصوصا املؤسسات حتتاج      

 األمثل، النموذج فرضيات يف البحث إىل باحلوكمة املهتمني من العديد دفع ما وهذا العمل، ومستجدات متغريات

 يستوعب حبيث الكافية املرونة له أو عام، بشكل للتطبيق صاحل وفعال حيوي منوذج إىل الوصول كيفية أو

 .احلوكمة متطلبات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                              

 .093ص مصر، ، 2005العربية، النيل جمموعة الشركات، حوكمة اخلضريي، امحد . حمسن1 
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 البنوك في للحوكمة األمثل النموذج خصائص يبين:)  22)رقم  الشكل

                               

                

 

 

                                               

 

 .216 ص مصر، ،2005 العربية، النيل جمموعة الشركات، حوكمة اخلضريي، امحد نحمس :المصدر

 :مايلي أمهها خصائص توافر من البد جيدا منوذجا يكون حىت احلوكمة فنظام وعليه

 .احلوكمة مبادئ وإرساء حتقيق يف الكاملة الفاعلية-

 .التنفيذ ويف التطبيق يف الشديدة البساطة-

 .العاملني جانب من واالستيعاب الفهم سهولة-

 .العامة واآلداب القيم هيكل إطار يف خاصة العميقة، املرجعية-

 .ومستمر دائم وبشكل واملستجدات، املتغريات مع والتكيف واالرتقاء، والتطور لالستمرار القابلية-

 الفعالية الكاملة

خصائص 

منوذج 

 احلوكمة

 منوذج

جيد 

 للحوكمة

 البساطة الشديدة

 سهولة الفهم

 املرجعية العميقة

 القابلية لالستمرار
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I-3-3-1المصرفي الجهاز في للحوكمة السليم التطبيق متطلبات: 

 :يلي فيما نستعرضها األساسية العناصر من جمموعة توفر املصريف اجلهاز يف للحوكمة السليم التطبيق يتطلب      

I-3-3-1البنك في العاملين لجميع معلومة تكون والمبادئ القيم ومجموعة استراتيجية أهداف وضع  

 املبادئ من وجمموعة اسرتاتيجية أهداف تواجد بدون مصرفية مؤسسة بأية املتعلقة األنشطة إدارة يصعب      

 توجيه من متكنه اليت االسرتاتيجيات وضع البنك إدارة جملس عاتق على تقع لذا ،هبا االسرتشاد ميكن لإلدارة

 أمهية املبادئ هذه تؤكد أن وجيب البنك،هبا  يدار اليت املبادئ تطوير أيضا عليه جيب كما البنك أنشطة وإدارة

 كما .الرشوةو  الفساد حلدوث حد وضع املبادئ هذه تضمن وأن البنك، تعرتض اليت للمشاكل الصرحية املناقشة

 تقييد أو منع هناأش من سياسات بتنفيذ بالبنك العليا اإلدارة قيام يضمن أن اإلدارة جملس من األمر يتطلب

 .احلوكمة تطبيق كفاءة من تضعف اليت املمارسات

I-3-3-2-البنك في واضحة سياسات وتنفيذ وضع:  

 العليا، لإلدارة وكذلك للمجلس األساسية واملسؤوليات السلطات حيدد أن الكفء اإلدارة جملس على جيب      

 .الوظيفي لتدرجهم وفقا للموظفني املختلفة املسؤوليات حتديد العليا اإلدارة على يتعني كما

I-3-3-3-اإلدارة مجلس أعضاء كفاءة ضمان:  

 تأثريات ألي خضوعهم وعدم احلوكمة، عملية يفهبم  املنوط للدور إدراكهم اإلدارة جملس أعضاء على يتعني      

 عليه يتحتم مما له، املالية املتانة وعن البنك عمليات عن األول املسؤول اإلدارة جملس يعترب إذ داخلية، أو خارجية

 اختاذ من يتمكن وبالتايل القصور، أوجه حتديد يستطيع حىت الكافية املعلومات لديه تتوافر وأن البنك أداء متابعة

 .املناسب الوقت يف التصحيحية اإلجراءات

                              
  1-شراطي نسيمة، نفس املرجع السابق، ص ص 203-202. 
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I-3-3-4-البنك ألنشطة مالئمة مراقبة توافر ضمان:  

 يف أساسيا عنصرا اعتبارها على لنشاطاته، مالئمة مراقبة للبنك العليا اإلدارة تضمن أن للغاية املهم من      

 .البنك هياكل داخل احلوكمة مبادئ تطبيق على السهر

 I-3-3-5-والخارجيين: الداخليين المراجعين تقارير من الفعلية االستفادة 

 واإلدارة اإلدارة جملس على جيب لذا احلوكمة، لعملية بالنسبة حيويا دورا املراجعون يلعبه الذي الدور يعد       

 كافة واختاذ بالبنك، العاملني كافة لدى األمهية هبذه الوعي نشر على والعمل املراجعة عملية أمهية إدراك العليا

 .اإلدارة جملس إىل مباشرة تقاريرهم رفع من ومتكنهم املراجعني استقاللية تضمن اليت اإلجراءات

I-3-3-6-ك:البن أنظمة مع الحوافز نظم توافق ضمان   

 هذا حتقيق ويتطلب به، احمليطة والبيئة واسرتاتيجيته وأهدافه البنك أنظمة مع احلوافز نظم تتوافق أن جيب      

 .باألداء وربطها واحلوافز للمكافآت واضح سلم البنك يف يكون أن األمر

I-3-3-7-الحوكمة تطبيق عند الشفافية مراعاة:  

 بدقة للبنك العليا واإلدارة اإلدارة جملس أداء تقييم ميكن ال إذ احلوكمة، تطبيق عند الشفافية مراعاة من البد      

 من والزبائن السوق يف واملتعاملني واملسامهني املصاحل أصحاب متكني وعدم املعلومات يف الشفافية نقص حالة يف

 تدعم اليت األمور من وغريها ماله رأس وكفاية املالية، صحته ومدى البنك حول الكافية املعلومات على احلصول

 .للحوكمة السليم التطبيق لدعم الرئيسية األسس أحد تعد الشفافية فإن لذا حميطه، مع البنك ثقة

I-3-3-8-والرقابة اإلشراف سلطة دور:  

 كما البنوك، أداء على وتأثريها احلوكمة بأمهية كامل ووعي دراية على الرقابية السلطات تكون أن يتعني      

 جلنة أكدت فقد والرقابة، اإلشراف سلطات دور ألمهية ونظرا املبادئ، هذه تتبىن البنوك جعل على حبرص تعمل

 والتشريعات القوانني مثل املصريف، اجلهاز يف للحوكمة السليم التطبيق لدعم املالئمة البيئة توافر ضرورة على بازل
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 من خالية بيئة يف بنشاطه البنك قيام وضمان املسامهني، حقوق محاية هناشا من واليت إصدارها الدولة تتوىل اليت

 .واملساءلة للمراجعة معايري ووضع والرشوة الفساد
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 خالصة:

، كما واالقتصاد ككلإن وجود نظام مصريف سليم يعترب من الركائز األساسية لسالمة عمل األسواق املالية      

.  وعملهأن توفري املمارسات السليمة املتناسبة مع املبادئ اليت تتضمنها احلوكمة يساعد يف تنظيم إدارة البنك 

أداء تلك  وكذلك مراقبة، وسبال لتحقيقهاالبنك من خالله أهدافا  ومنظما يضعتوفر احلوكمة هيكال منضبطا 

 .وأكثر كفاءةاألهداف، كما تشجع البنك على استخدام موارده بدرجة أكرب 
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 تمهيد: 

يعترب النظام املصريف القلب النابض القتصاد أي دولة، فهو ميزان التقدم االقتصادي هلا ملا يتمتع به من موارد       

مالية كبرية، وانتشار واسع لفروعه فهو ميتد النشاط االقتصادي بالتمويل الالزم لتنشيطه وتطويره وهذا ما دفع 

 حات عميقة على اجلهاز املصريف.بالسلطات العمومية اىل التفكري يف ادخال إصال

يندرج اإلصالح املصريف يف اجلزائر والذي جتلى بوضوح بعد صدور قانون القرض والنقد وذلك بغية تعميق       

مسار التحول االقتصادي الذي بدأته اجلزائر مع مطلع التسعينات، وميثل اإلصالح املصريف احللقة الرئيسية ضمن 

 رهتا السلطات العامة يف اجلزائر وذلك من خالل تقسيم هذا الفصل كالتايل:سلسلة اإلصالحات اليت باش

 املبحث األول: مراحل تطور اجلهاز املصريف اجلزائري. -

 املبحث الثاين: مفاهيم حول اجلهاز املصريف اجلزائري.  -

 املبحث الثالث: مكونات اجلهاز املصريف املعاصر.   -
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II-1-مصرفي الجزائريمراحل تطور الجهاز ال: 

بذلت السلطات اجلزائرية بعد االستقالل مباشرة كل ما يف وسعها السرتجاع كامل حقوق سيادهتا مبا يف        

والدينار  3691فباشرت بإنشاء البنك املركزي اجلزائري سنة  وطنية، وإنشاء عملةذلك حقها يف إصدار النقد 

 .3691سنة  اجلزائري

II-1-1- 16991الى سنة 1691من سنة المرحلة الممتدة . 

، وبذلك أنشئ البنك املركزي 3691جانفي  13تقرر إنشاء مؤسسة إصدار جزائرية لتحل حمل بنك اجلزائر يف      

ـ  96على شكل مؤسسة عمومية وطنية تتمتع بالشخصية املعنوية واالستقالل املايل وذلك مبوجب القانون رقم 

 .3696ديسمرب  31لتأسيسي يف املصادق عليه من قبل اجمللس ا 113

 وقد مت تربير هذا االختيار بالرغبة يف تلبية غرض مزدوج ضروري من منظور املهمة املسندة هلذه اهليأة.      

 يتمثل الغرض األول يف وجوب تنظيم العمليات املسموحة للبنك املركزي وإعطاء احلكومة إمكانية املراقبة الالزمة. -

 الثاين يف وجوب متتع إدارة البنك باالستقرار واالستقاللية الالزمني ملمارسة صالحياهتا.بينما يتمثل الغرض  -

جند أن هذا البنك قد مت تنصيبه   113-96ومبوجب املهام املسندة للبنك املركزي اجلزائري يف إطار القانون       

 يها املصلحة الوطنية.الة االستثناء اليت تقتضكبنك البنوك وبالتايل مت منعه من القيام بأية عملية من اخلواص إال يف ح

قد أظهرت خلال على مستوى تنظيم وأداء النظام البنكي اجلزائري، ويتمثل أصل  3699إن الفرتة السابقة لعام 

هذا اخللل يف التعارض القائم بني اعتبارات متويل التنمية وأولويتها، وذلك وفقا آلليات وشروط تتحدد أصال باليات 

 التنمية ذاهتا، وبني اعتبارات البنك كمؤسسة جتارية يلزمها ما يلزم املؤسسة للعمل من أجل تطويرها. وأهداف

                              
 . 601، ص 6991محمود حميدات، مدخل للتحليل النقدي، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، -1
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II-1-1- 11661إلى سنة 1699المرحلة الممتدة من: 

أظهرت التغريات اليت أدخلت على النظام املايل اجلزائري خالل السبعينات وبداية الثمانينات حمدوديتها، وعليه      

 ح هذا النظام حتميا سواء من حيث منه  تسيريه أو من حيث املهام املنوطة به.أصبح إصال

الشروع يف بلورة النظام املصريف اجلزائري بتوصية البنوك بأخذ التدابري الالزمة ملتابعة  3699سجلت سنة      

 جانب متابعة نحها إىلالقروض املمنوحة، وبالتايل وجوب ضمان النظام املصريف ملتابعة استخدام القروض اليت مي

 الوضعية املالية للمؤسسات، واختاذ مجيع التدابري الضرورية للتقليل من خطر عدم اسرتداد القرض.

استعاد البنك املركزي يف نفس الوقت صالحياته فيما خيص على األقل تطبيق السياسة النقدية، حيث كلف      

صم سيري أدوات السياسة النقدية مبا يف ذلك حتديد سقوف إعادة اخلالبنك املركزي اجلزائري يف هذا اإلطار بإعداد وت

 املفتوحة ملؤسسات القرض. 

باإلضافة إىل ذلك أعيد النظر يف العالقات اليت تربط مؤسسة اإلصدار باخلزينة إذا أصبحت القروض املمنوحة       

 للخزينة تنحصر يف حدود يقرها مسبقا املخطط الوطين للقرض.

ليؤكد بشكل خاص على الطابع التجاري للمؤسسة العمومية االقتصادية على أهنا  13-99يف قانون  وجاء      

شخصية معنوية تسريها قواعد القانون التجاري، كما مت متييزها عن اهليئات العمومية بصفتها شخصية معنوية خاضعة 

 للقانون العام ومكلفة بتسيري اخلدمات العمومية.

بالنسبة للبنوك اجلزائرية مرحلة أساسية، نظرا لكوهنا تابعة  11-99و 13-99على القانونني  تشكل املصادقة      

 يف جمملها يف الفرتة احلالية على األقل للقطاع العمومي.

                              
 . 601نفس المرجع السابق، ص -1
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-99املندرج يف إطار االقتصاد املخطط غري مالئم، وجاء قانون  3699وعليه أصبح القانون املصريف لسنة       

ليدعم صالحيات البنك املركزي فيما خيص السياسة النقدية فبإمكانه إصدار  36/13/3699املؤرخ يف  19

 القوانني والتنظيمات كمؤسسة مستقلة مهمتها الرئيسية مراقبة التدفقات املالية. 

II-1-3- 11661مرحلة ما بعد سنة : 

ملركزي، ويعرف قانون لية نسبية للبنك اتعطي إعادة التنظيم املنبثقة عن القانون املتعلق بالنقد والقرض استقال      

 بأنه: مؤسسة وطنية تتمتع بالشخصية املعنوية واالستقاللية. 33النقد والقرض بنك اجلزائر يف مادته 

وخيضع بنك اجلزائر إىل قواعد احملاسبة التجارية، وتعود ملكية رأس ماله بالكامل للدولة، وبالرغم من ذلك فهو ال 

 .3699يف جانفي  13-99خيضع للتسجيل يف السجل التجاري، وال خيضع أيضا ألحكام القانون 

ن املديرية ض، ومراقبون يتولون شؤو يتضمن البنك املركزي حمافظا يساعده ثالث نواب له وجملس النقد والقر      

ية واإلدارة واملراقبة على التوايل، يعني احملافظ مبرسوم يصدره رئيس اجلمهورية ملدة ستة سنوات ويعني نوابه بنفس الكيف

 ملدة مخس سنوات، وال ميكن إحالتهم من وظائفهم إال مبرسوم رئاسي يف حالة عجز أو خطأ فادح.

 لقرض الذي يرتأسه احملافظ، نواب احملافظ الثالثة وثالثة موظفني سامني خيتارهم رئيسيتضمن جملس النقد وا     

 احلكومة نظرا خلربهتم وكفاءهتم يف الشؤون االقتصادية واملالية.

يعمل جملس النقد والقرض تارة بصفة جملس إدارة لبنك اجلزائر وهو ميتلك عندئذ الصالحيات العادية اخلاصة       

 رة، كما يتصرف تارة أخرى بصفته سلطة نقدية مكلفة بالعمل على حتقيق املهام املنوطة بالبنك املركزي.مبجلس اإلدا

                              
 . 306-300، ص ص 3002الطاهر لطرش، تقنيات البنوك، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، الطبعة الثانية، -1
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تقوم احلكومة باستشارة بنك اجلزائر بالنسبة لكل مشروع قانوين أو نص تنظيمي خاص باملالية أو النقد كما       

عامة، على ميزان املدفوعات، على الوضعية املالية ال ميكن لبنك اجلزائر اقرتاح أي إجراء من شأنه أن يؤثر إجيابيا

وعلى تطوير االقتصاد الوطين بصفة عامة، كما يلزم قانون النقد والقرض بنك اجلزائر باطالع احلكومة على كل أمر 

 من شأنه أن ميس باالستقرار النقدي. 

يتمتع جملس النقد والقرض بطبيعة احلال الصالحيات األخرى اخلاصة بأية سلطة نقدية كتحديد القواعد      

والنسب املطبقة على البنوك واملؤسسات املالية ال سيما يف جمال التغطية وتوزيع أخطار السيولة واملالءة وهو ما 

 يعكس االهتمام بسري وأمن النظام املايل.

م على اللجنة املصرفية أن تكون حاضرة وأن متارس العملية الوقائية، ويتجلى هذا الدور الوقائي كما يستلز        

للجنة املصرفية من خالل ممارستها يف آن واحد قد صنفها بغري املنتظمة ومراقبة التسيري، خاصة وأن القانون مينحها 

ية تسيريه، وعلى كل خال اللجنة املصرفصالحية مطالبة أي بنك باختاذ كل إجراء من شأنه أن يصحح أساليب 

 تراقب احرتام البنوك لقواعد احلذر احملددة من طرف بنك اجلزائر يف جمال تقييم وتغطية األخطار.

فتح اجملال أمام املؤسسات املالية غري املصرفية للتدخل يف السوق  3669إن إنشاء السوق النقدية يف جوان       

يت ت هذه العملية للبنك املركزي مبراقبة هذه السوق وذلك باستعمال أسعار اخلصم الالنقدية بصفتها مقرتضة، مسح

أصبحت أعلى من سعر الفائدة يف هذا اإلطار بإمكان البنك املركزي أن يعيد خصم السندات املنشأة لتشكيل 

 سنوات. ثالثقروض متوسطة األجل ملدة أقصاها ستة أشهر، كما ميكن جتديد هذه العملية على أن ال تتعدى 

يف خصم تطور نشاط السوق النقدية، يؤسس قانون النقد والقرض عمليات السوق املفتوحة املتمثلة يف بيع       

وشراء السندات العمومية إىل جانب ذلك مت وضع حد لعالقة التبعية السابقة بني البنك املركزي واخلزينة وهذا 

إمجايل إيرادات اخلزينة للسنة املالية املنقضية، كما مت من % 31بتحديد سقف لكشف احلساب اجلاري بنسبة 
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سنة إلعادة تسديد الديون املستحقة للبنك املركزي على اخلزينة وهكذا يف إطار  31حتديد آجال قصوى مدهتا 

 مت السماح بإنشاء بنوك أجنبية أو خاصة أو خمتلطة. 31-61قانون 

II-1-مفاهيم حول النظام المصرفي: 

النظام املصريف جزءا من النظام املايل، وهو نظام يقيم جممل النشاطات اليت متارس هبا العمليات املصرفية يعترب       

وخاصة تلك املؤسسات اليت تتعامل ومتنح االئتمان. ويشمل اجلهاز املصريف املنشآت املالية، السلطات املسؤولة عن 

 .السياسة النقدية، أي البنك املركزي واخلزينة العامة

II-1-1-1تعريف وأهداف النظام المصرفي 

II-1-1-1-  :تعريف النظام المصرفي 

هو جمموعة من البنوك واملؤسسات املالية حبيث بعمل على تزويد املؤسسات بالسيولة اليت حيتاجوهنا وله دور  -   

زائرية بعد االستقالل اجلفعال يف ترقية االقتصاد، وذلك ألنه حمرك السياسات النقدية هلذه الدولة وقد عملت البنوك 

على متويل املؤسسات العمومية عن طريق اخلزينة، وبعد حدوث بعض التغريات دفعت بالدولة بأن تويل اهتماما 

أكرب للنظام املصريف حبكم الدخول القتصاد السوق الذي أصبح ذروة ملحة وأول مؤسسة مصرفية هي اليت نادت 

م، وثاين مؤسسة مصرفية هي اليت 3919لنوع بإصدار النقود مع بداية سنة إليها احلكومة الفرنسية، وقد بدأ هذا ا

 تأسست يف اجلزائر واليت رحب هبا اجلمهور الفرنسي الذي كان يقطن باجلزائر آنذاك.

 يقصد بالنظام املصريف بأنه جمموعة من القواعد والتنظيمات املسرية لكافة املمارسات املالية االئتمانية واملتخذة -     

من قبل أجهزة مالية متخصصة متكاملة الوظائف وذات توجه تنموي مشرتك ويشمل النظام املصريف أساسا كافة 

املنشآت املالية إضافة إىل النظام املصريف وكذا السلطات املوكل إليها تنظيم السياسات النقدية ضمن اإلطار الوظيفي 

 لكل من البنك املركزي واخلزينة العمومية.

                              
 . 21، ص 6999شاكر القزويني، محاضرات في اقتصاد البنوك، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،   -1
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II-1-1-1-هداف النظام المصرفي: أ 

 من أهم األهداف األولية للنظام املصريف نذكر ما يلي:      

 المساهمة في تحقيق تنمية اقتصادية: -

النظام املصريف يساهم يف حتقيق التنمية االقتصادية باعتبارها أحد أهدافه من خالل الضوابط العامة لرأس املال       

والنقود، وكذا أساليب الوساطة املالية املعتمدة على أسلوب القرض بفائدة والفوائض املالية من املال املمنوح ويساهم 

 جعل رأس املال مع خربة العمل يف جمال التنمية.يف املشاريع اإلنتاجية احلقيقية وكذا 

 تحقيق العدالة االقتصادية واالجتماعية: -

يعترب هذا اهلدف من أبرز مميزات النظام املصريف حيث يساهم يف حتقيق العدالة االقتصادية واالجتماعية. إذ       

نها يف صورة وحدات ليت غالبا ما يتم التعبري عأن توزيع الدخل )الثروة( يرتبط بالقيمة التبادلية للسلع واخلدمات وا

 نقدية كثمن اخلدمات واملنتجات.

 استقرار قيمة الوحدة النقدية: -

تعترب النقود مقياسا هاما لتقييم األشياء فالبد أن حتظ باستقرار يف قيمتها، وهذا من أهم أهداف النظام       

 املصريف.

II-1-1-1خصائص النظام المصرفي 

يعد النظام املصريف أداة يف يد السلطة املختصة واليت متكنها من تسليط الضوء على نقاط الضعف وقوة أجهزهتا،      

وكذا حتليل أداة األنشطة هبا وعملياهتا مع تفصيل جماالت الرقابة املالية إىل حنو يسمح بتقييم رحبية تلك األجهزة 

سات رهتا على التمويل وحفظ التوازنات املالية ضمن إطار التوجه العام للسيااملالية وكفاءهتا يف إدارة مواردها ومدى قد

                              
 . 61، ص3061-3062بوثلجة عائشة، دور النظام المصرفي في تمويل االستثمارات الفالحية، مذكرة تخرج، دفعة -1
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التنموية إىل جانب التنظيم املصريف العام، فإن هذا األخري يتخذ أبعاد أخرى يف اجلوائز من خالل مجلة من اخلصائص 

 اليت تعكس فكرة التوجه حنو التطور وهي كالتايل:

 معناه ملكية عامة. إنه نظام مملوك بالكامل للدولة، -

 التمركز يف املمارسات املالية واقتصار العمليات املصرفية على عدد حمدود من البنوك. -

 نظام ميتاز بتغطية شبه كاملة واالنتشار الواسع لفروعه على مستوى الوطن. -

 قائم على التخصص، ائتمان قصري ومتوسط وطويل، جتارة خارجية. -

 بح، فهو أداة تنفيذية ألوامر وتوجيهات السلطات املعنية.أوىل أولوياته حتقيق الر  -

 تعاظم دور اخلزينة العمومية، وتدخلها يف منح القروض مما ولد غموضا على مستوى نظام التمويل. -

 ختصص كل بنك فب قطاعات حمددة من طرف السلطات، األمر الذي قضى على املنافسة. -

 وض البنكية، وتقدميها على أساس التوطني املسبق واملركزي.عدم إقرار الضمانات يف حالة منح القر  -

II-1-3-الهيكل الحالي للنظام المصرفي الجزائري 

 يتكون النظام املصريف اجلزائري حاليا من:     

يعترب البنك املصريف من الناحية القانونية مؤسسة عامة وطنية هلا شخصية معنوية وتتمتع : 1البنك المصرفي-

ملايل، فهو بنك البنوك، وبنك الدولة، واملقرض األخري للبنوك. ويعد البنك املركزي تاجرا يف معلوماته باالستقالل ا

مع الغري وبالتايل خيضع ألحكام القانون التجاري وتطبق عليه قواعد احملاسبة التجارية، وتتمثل مهمة البنك املركزي 

                              
 .611الطاهر لطرش، تقنيات البنوك، مرجع سبق ذكره، ص  - 1
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ة الوطنية، مع فاظ عليها بإمناء مجيع الطاقات اإلنتاجييف توفري أفضل الشروط لنمو منتظم لالقتصاد الوطين واحل

السهر على االستقرار الداخلي واخلارجي للنقد. ويسهر على أحسن إدارة التعهدات املالية اجتاه اخلارج واستقرار 

 سوق الصرف. 

 وتنقسم هذه البنوك اىل نوعني: :1البنوك التجارية-

 :وكة بالكامل للدولة وتستحوذ على أكرب حصة من السوق وهي البنوك اململ البنوك التجارية العامة

 املصريف من أمهها:

يعترب البنك الوطين بنك ودائع واستثمارات وبنك املؤسسات الوطنية ويقوم  :BNAالبنك الوطني الجزائري -

بالعديد من الوظائف أمهها تنفيذ خطة الدولة فيها خيص االئتمان قصري ومتوسط األجل، كما يقوم خبصم األوراق 

 التجارية يف جمال اإلسكان والبناء، ومنح القروض للمؤسسات العامة واخلاصة يف الصناعة.

يقوم هذا البنك مبمارسة مجيع العمليات املصرفية باإلضافة إىل الوظائف : 2CPAالقرض الشعبي الجزائري -

 األساسية التالية:

 دور الوسيط يف العمليات املالية لإليرادات احلكومية من حيث اإلصدار والفوائد. -

أصحاب  الصغرية واملتوسطة، وإقراضتقدمي القروض للحرفيني والفنادق وقطاع السياحة والزراعة واملؤسسات  -

 املهن احلرة وقطاع الري واملياه.

                              
، 3062عراف، مدى تكييف النظام المصرفي الجزائري مع معايير لجنة بازل وأهم انعكاسات العولمة، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، ـ فائزة ل1

 .611ص 
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يتوىل هذا البنك مهمة تسهيل العالقات التجارية واملالية مع اخلارج من : BEAبنك الجزائري الخارجي  - 

 خالل تأدية الوظائف التالية:

 تصدير.منح اعتماد لالسترياد وضمان املصدرين اجلزائريني لتسهيل مهمتهم يف ال -

يع للمصدرين واملستوردين اجلزائريني حول عمليات التحويل، الشراء، الب صحيحة وضرورية يقدم معلومات جتارية-

 واستغالل احملالت العامة.

هو بنك جتاري ميكنه مجع الودائع سواء كانت جارية أو ألجل،  :BADRبنك الفالحة والتنمية الريفية-

جل هدفها تكوين رأس املال ومتويل األنشطة اخلاصة والعمومية للقطاع ويقوم مبنح قروض متوسطة وطويلة األ

 الزراعي والصناعي والري والصيد البحري.

: هو بنك متلكه الدولة خيضع للقانون التجاري، ويتوىل كل عمليات البنوك BDLبنك التنمية المحلية -

ل لتمويل نحها قروض قصرية، متوسطة وطويلة األجاملألوفة ولكنه خيدم بالدرجة األوىل اهليئات العامة احمللية ي م

 عمليات االسترياد والتصدير.

 : يعترب مؤسسة عامة ادخارية كما يقوم باملهام التالية:1CNEP البنك الوطني للتوفير واالحتياط-

 تنشيط االدخار والتوفري. -

 ماعي.مجع مدخرات اجلماعات احمللية ومتويل بعض االستثمارات ذات الطابع االجت -

 املسامهة يف شراء األراضي والبناءات للشركات العقارية. -

                              
 .611-611فائزة لعراف، مرجع سابق، ص ص -1
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 :ومن أهم البنوك التجارية اخلاصة العاملة يف اجلزائر هي: البنوك التجارية الخاصة 

 الربكة بنك.-

 سييت بنك.-

 .ABCبنك العرب للتعاون -

 .CABالوكالة اجلزائرية للبنك -

 نتيكسيس بنك. -

 .société généraleالشركة العامة  -

 .GBMالبنك العام املتوسطي  -

 الريان بنك. -

 بنك العرب اجلزائر. -

 .BNP Paribasالبنك الوطين الشعيب البارييب  -

 ترست بنك. -

 أركو بنك. -

 بنك اخللي  اجلزائر. -

 بنك هاوسنك للتجارة واملالية. -
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II-3-مكونات الجهاز المصرفي المعاصر 

صريف ألي دولة حسب الغرض من إنشاء البنوك ووظائفها، من خالل هذا املبحث ختتلف مكونات اجلهاز امل     

 سنتطرق إىل البنك املركزي، البنوك التجارية، البنوك املتخصصة.

II-3-1-البنك المركزي 

II-3-1-1-1البنك المركزي تعريف : 

شخصية اعتبارية الذي يتمتع ب حيث يعرف على أنه الكيان اختلفت التعاريف املوضوعية حول البنك املركزي      

مستقلة ويستمد وجوده كمؤسسة عامة ويقوم جبميع أعماله وفقا ألحكام القانون، وله احلق يف أن ميتلك ويتصرف 

يف ممتلكاته، وأن يتعاقد وأن يقيم الدعوي وتقام عليه بامسه، ويكون له ختم خاص ويعفى من كافة الضرائب 

 ي احلفاظ على االستقرار النقدي، والبنك املركزي يتعامل يف االئتمان مثل البنوكوالرسوم، وأهداف البنك املركزي ه

األخرى، ولكنه خيتلف عنها من حيث ملكيته وأهدافه ومن حيث طبيعة العمليات اليت يقوم هبا، وبالتايل من حيث 

ن ملكا كامال أو ، فهي قد تكو طبيعة املتعاملني فيه، إذ أنه من ناحية امللكية ال يكون مملوكا بالكامل ملكية خاصة

قد تأخذ شكل شركات مسامهة متثل احلكومة جزءا كبريا من أسهمها ضمانا للسيطرة عليها وحسن توجيهها وقد 

 تكون على شكل هيئات عامة متلكها املؤسسات النقدية يف اجملتمع.

 

 

 

 

                              
 .691، ص 6991مصطفى رشدي شيخة، االقتصاد النقدي والمصرفي، الدار الجامعية، الطبعة الخامسة، مصر،  -1
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II-3-1-1-1خصائص البنك المركزي: 

 من أمهها مايلي: يتميز البنك املركزي بعدة خصائص       

أن البنوك املركزية مؤسسات نقدية ذات ملكية عامة، فالدولة هي اليت تتوىل إدارهتا واإلشراف عليها من خالل  -

القوانني اليت تسنها، واليت حتدد مبوجبها أغراضها وواجباهتا وتشرتك مع احلكومة يف رسم السياسة النقدية، وتنفذ 

 توجيه واملراقبة.هذه السياسة عن طريق التدخل وال

حيتل مصدر الصدارة وقمة اجلهاز املصرفية لكونه يتمتع بسلطة رقابية على البنوك وله القدرة على خلق النقود  -

 القانونية دون سواه، وجعل مجيع البنوك تستجيب للسياسة النقدية اليت ترغب يف تنفيذها.

 ال يتوخى الربح وإمنا وجد لتحقيق الصاحل العام للدولة. -

 يتمتع بالقدرة على حتويل األصول احلقيقية إىل أصول نقدية. -

 ميثل البنك املركزي املؤسسة احملتكرة لعملية إصدار النقد. -

II-3-1-3- :وظائف البنك المركزي 

  تنظيم إصدار العملة تبعا ملتطلبات االقتصاد الوطين، وهلذا مينح البنك املركزي عادة احلق الوحيد إلصدار العملة. -

 السيطرة على كمية النقود يف التداول داخل البلد وعلى أساس تنفيذ السياسة النقدية العامة للدولة. -

يقوم بعمل بنك البنوك أي أنه يقبل الودائع من البنوك التجارية ويقوم بإقراضها عند احلجة وتتعامل البنوك مع  -

 البنك املركزي كما يتعامل الفرد مع بنك جتاري.

                              
 .31 -31، ص ص 3001زكريا الدوري، يسرى السمرائي، البنوك المركزية والسياسات النقدية، دار اليازوري العلمية للنشر، األردن، -.1
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راقبة البنوك واإلشراف على أعماهلا حفاظا على حقوق املودعني واملسامهني والتأكد من سالمة أوضاعها يقوم مب -

 املالية والتزامها بالنسب القانونية املفروضة عليها.

 يعمل كبنك الدولة أو احلكومة أي أنه حيتفظ حبسابات الوزارات ودوائر الدولة املختلفة. -

 من األرصدة النقدية األجنبية وإدارة قروضها اخلارجية وخدماهتا نيابة عنها. االحتفاظ باحتياطات الدولة -

II-3-1-:البنوك التجارية 

II-3-1-1-1تعريف البنوك التجارية:  

 ميكن أن نعرف البنوك التجارية على أهنا مؤسسات مالية مستقبلة للودائع وخمتصة يف تقدمي قروض قصرية األجل.    

كما تعرف أيضا على أهنا مؤسسات ائتمانية غري متخصصة تقوم بتلقي ودائع األفراد القابلة للسحب لدى       

 الطلب أو بعد أجل قصري والتعامل بصفة أساسية يف االئتمان قصري األجل.

بول قكما ميكن أن تعرف أيضا من جانب دورها يف متويل التنمية االقتصادية على أهنا البنوك اليت تقوم ب

الودائع تدفع عند الطلب أو أجال حمدودة وتزاول عمليات التمويل الداخلي واخلارجي وخدمته مبا حيقق أهداف 

خطة التنمية، ودعم االقتصاد القومي مبا يف ذلك املسامهة يف إنشاء املشروعات، وما يلزمها من عمليات مصرفية 

 .2ركزيوجتارية ومالية، وفقا لألوضاع اليت يقررها البنك امل

 

 

 

                              
 .99، ص 3001لجامعية، مصر، عبد الغفار حنفي، إدارة المصارف، الدار ا -1
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II-3-1-1-1خصائص البنوك التجارية : 

 تتميز هذه البنوك بعدة خصائص أمهها:      

مبدأ التدرج: حيث تتواجد البنوك التجارية يف الدرجة الثانية من الرتتيب الرئيسي للجهاز املصريف، وهذا بعد  -

 البنك املركزي.

ري حجم املناطق وحىت خارج الدولة وال حيدها يف ذلك غالبنوك التجارية تتعدد وتتنوع وتنتشر عرب العديد من  -

 السوق وفرص الربح املتوقعة.

تتميز البنوك التجارية خباصية توليد ودائع جارية جديدة من خالل عمليات اإلقراض واالستثمار يف األوراق املالية  -

 املختلفة.

فرص املتاحة لربح، وهي تسعى للتوسع وانتهار التعد البنوك التجارية مشروعات رأمسالية هدفها األول هو حتقيق ا -

 أمامها لزيارة التوظيف.

II-3-1-3-2وظائف البنوك التجارية:  

 ميكن حصر أهم وظائف البنوك التجارية فيمايلي:      

 قبول الودائع اليت قد تكون بعضها حتت الطلب وبعضها ألجل أو ودائع ادخارية. -

 خلق النقود واالئتمان. -

 ألوراق التجارية.خلق ا -

 إصدار األوراق يف شكل أسهم وسندات نيابة عن عمالئها وتسويق هذه األوراق يف سوق املال. -

                              
 .96نفس المرجع أعاله، ص  -1
 . 66-60، ص ص 3001منير إبراهيم الهندي، إدارة البنوك التجارية، المكتب العربي الحديث، الطبعة الثالثة، - 2



 الفصل الثاني:                                                       النظام المصرفي

 

 49 

 بيع وشراء األوراق املالية حلساهبا أو حساب عمالئها. -

 منح القروض للهيئات واملنشآت واألفراد. -

 تأجري اخلزائن احلديدية واخلزائن الليلية واملخازن للعمالء. -

القيام بوظيفة أمناء االستثمار حلساب عمالئها الذين ليس لديهم من الوقت أو اخلربة ما ميكنهم من مباشرة  -

 عمليات االستثمار بطريقة مضمونة.

II-3-3-:البنوك المتخصصة 

II-3-3-1-1تعريف البنوك المتخصصة : 

تعرف البنوك املتخصصة بأهنا تلك اليت تقوم بالعمليات املصرفية اليت ختدم نوعا معينا من النشاط االقتصادي،       

وفقا للقرارات الصادرة بتأسيسها واليت ال يكون قبول الودائع حتت الطلب من أوجه أنشطتها األساسية، وبناءا على 

قطاع اقتصادي معني، وذلك بتخصيص أنشطة هذه  هذا التعريف فإن البنوك املتخصصة أنشأت أساسا خلدمة

البنوك خلدمة هذا القطاع دون غريه من القطاعات األخرى حيث متنح القروض مبختلف آجاهلا مبا يتوافق مع مدة 

 مشاريع ذلك القطاع.

II-3-3-1- :خصائص البنوك المتخصصة 

 تتميز البنوك املتخصصة مبجموعة من اخلصائص أمهها:      

قى ودائع من األفراد، وإمنا تعتمد على رؤوس أمواهلا، وما تصدره من سندات تستحق الدفع بعد آجال ال تتل -

 طويلة وما تعقده من قروض طويلة األجل حتصل عليها من البنك املركزي والبنوك التجارية.

 ز.ئدة مميقد تكون أهدافها هذه قومية اجتماعية، لذلك قد تعاوهنا الدولة ومتنحها القروض بسعر فا -

                              
 .369-369، ص ص3000اوي، عبد المنعم مبارك، اقتصاديات النقود والبنوك واألسواق المالية، الدار الجامعية، مصر، اسماعيل أحمد الشن -1
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ال يقتصر نشاط هذه البنوك على عمليات اإلقراض فقط، بل قد تقوم باالستثمار املباشر، إما عن طريق إنشاء  -

 مشروعات جديدة أو املسامهة يف رؤوس أموال املشروعات.

II-3-3-3-1أشكال ووظائف البنوك المتخصصة : 

 :ع االقتصادي الذي ختدمه هذه البنوك وهياملتخصصة باختالف القطا  ختتلف أشكال ووظائف البنوك      

تعترب هذه البنوك مؤسسات مالية متخصصة يف التمويل الصناعي عن طريق منح قروض طويلة  البنوك الصناعية:-

 ومتوسطة األجل اىل جانب قيامها بالوظائف التالية:

 عليه من مواد خام وأجور. تأمني املوارد الالزمة للعمليات اجلارية يف املشروعات الصناعية مبا ينطوي -

تأمني املوارد الالزمة للعمليات الرأمسالية يف املشروعات الصناعية كما يف حالة التوسعات والتجديدات وإضافة  -

 خطوط إنتاجية جديدة.

تأمني املوارد الالزمة لتأسيس وإنشاء املشروعات الصناعية اجلديدة مبا ينطوي عليه ذلك من دراسات اجلدوى  -
 ومباين وآالت وجتهيزات.

تعترب هذه البنوك مؤسسات مالية متخصصة يف متويل النشاط الزراعي مبختلف صوره عن طريق  البنوك الزراعية:-

 منح القروض والسلف النقدية والعينية سواء آلجال قصرية أو متوسطة أو طويلة ومتتد وظائفها لتشمل:

هتم القائمة عن طريق منح السلف النقدية والعينية للمزارعني ملساعد متويل العمليات اجلارية للمشروعات الزراعية-

 على أعباء عملهم.

متويل العمليات الرأمسالية للمشروعات الزراعية اليت تسعى إىل زيادة طاقتها اإلنتاجية عن طريق توسعة نطاق -
 أنشطتها.

 .متويل عمليات استصالح األراضي اجلديدة مبا حيقق هدف التوسع األفقي-

                              
 .91-92عبد الغفار حنفي، مرجع سابق، ص ص -1
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 متويل عمليات التوسع الرأسي لتحسني نوعية وإنتاجية احملاصيل الزراعية.-

تعترب هذه البنوك مؤسسات مالية متخصصة يف أنشطة التمويل العقاري عن طريق منح االئتمان  البنوك العقارية:-

طويل األجل عادة للمستثمرين يف جماالت األراضي والعقارات املدنية والتشييد، إضافة اىل دخوهلا كمستثمر يف 

ذه البنوك الدخل العائد على هعملية البناء والتشييد باعتبار أن ذلك قد يكون له مردود اقتصادي يتجسد يف 

 واملتمثل يف الفرق بني أسعار بيع الوحدات املبنية وتكاليف تشييدها.

ية  تعترب هذه البنوك مؤسسات مالية متخصصة يف متويل التجارة اخلارجية واملعامالت الدولبنوك التجارة الخارجية: -

خطابات الضمان واالعتمادات املستندية كاالسترياد والتصدير، وما يرتبط هبا من أنشطة مصرفية أخرى ك

 والكمبياالت املقبولة وعقود الصرف اآلجلة، ويتم ذلك طريق منح تسهيالت ائتمانية.

ختتلف تسمية هذه البنوك من بلد إىل آخر، ففي أمريكا تسمى بنوك االستثمار أما بنوك االستثمار واألعمال: -

االستثمار  ى بنوك األعمال، وقد يطلق عليها بنوك التنمية، وبنوكيف بريطانيا يسمى بنوك التجار، ويف فرنسا تسم

واألعمال هي عبارة عن مؤسسات مالية متخصصة تقوم بدور الوسيط بني بائعي األوراق املالية اجلديدة واملستثمرين 

الصرافني  لالسوق األولية باإلضافة إىل إهنا من مؤسسات السوق النقدية عندما تقوم بعم فيها لذلك فهي مؤسسات

 وتقوم هذه البنوك بوظائف مهمة منها:

 القيام بتسويق إصدارات األوراق املالية اجلديدة وذلك من خالل نشاطها كمؤسسات سوق أولية. -

التعرف على فرص االستثمار واإلجراءات املتعلقة جبدواها االقتصادية والرتوي  هلا واإلشراف على تأسيسها وتقدمي -
 عالقة بتهيئة البيئة االستثمارية املالئمة يف اجملتمع.االقرتاحات ذات ال

 دراسة جدوى إصدارات األوراق املالية اجلديدة وتقدمي االستشارة يف النواحي املالية والفنية والقانونية الالزمة لذلك.-

لقانونية نب ااملساعدة يف دراسة جدوى عمليات االندماج وإعادة التنظيم وإنشاء الشركات التابعة ودراسة اجلوا-

 ذات العالقة.
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 خالصة: 

من خالل دراستنا هلذا الفصل تبني ان عملية اإلصالح املصريف اليت قامت هبا اجلزائر مل تكن جبدية اال بعد        

صدور قانون النقد والقرض الذي يعترب نصا تشريعيا يعكس حبق اعرتافا بأمهية املكانة اليت جيب ان يكون عليها 

، ويعترب من بني اإلصالحات األساسية اليت عرفها هذا األخري وبعد مرور اكثر من عشرية الزمن على اجلهاز املصريف

صدور قانون النقد والقرض وبداية تطبيقه والعمل به ونتيجة ظهور بعض الثغرات فيه ومن اجل ضمان فعالية بنك 

سنيت  تعديالت، ولعل أمهها كان يفاجلزائر يف حتقيق أهدافه املسطرة، فقد تعرض هذا القانون اىل بعض ال

وهذا سعيا لتطوير وتأهيل اجلهاز املصريف خاصة وأن االقتصاد الوطين سيواجه حتديات كبرية يف  6111و6113

 املرحلة املقبلة.   
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  :تمهيد

تعد البنوك مبختلف أنواعها الدعامة األساسية ألي جهاز مصريف وطريق حنو اخلوض يف جمال النظام املصريف       

الذي يشمل جممل املؤسسات املصرفية وما حتمله من شىت األنظمة والقوانني السارية املفعول، فبنك التنمية احمللية 

ـرا لغياب مارية عن طريق الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب نظتنامي ظاهرة متويل املشاريع االستثبهو الذي يقوم 

مصادر التمويل املتاحة بالنسبة ألصحاب األفكار االستثمارية، والدعم املايل الكبري املمنوح عـن طريق بنك التنمية 

نسب الفوائد  ضاحمللية لدعم تشغيل الشباب، واملتمثل يف قروض بدون فوائد ملختلف املشاريع االستثمارية وختفي

 املستحقة على القروض املمنوحة من طـرف البنك.

 ومن خالل الراسة امليدانية اليت قمت هبا سنتطرق اىل مايلي:

 املبحث األول: دراسة بنك التنمية احمللية.

 التطورات يف النظام املصريف. الثاين: أبرزاملبحث 

 حالة قرض لونساج. ةالثالث: دراساملبحث 
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III-1- بنك التنمية المحلية اسةدر 

III-1-1-تعريفية لبنك التنمية المحلية لمحة 

III-1-1-1-:تعريف بنك التنمية المحلية 

وجب من القرض الشعيب اجلزائري وقد تأسس مب اجلزائر وانبثقبنك التنمية احمللية هو أحدث البنوك يف         

برأس مال قدره سبعة ماليني دينار جزائري مقره الرئيسي  5858\30\03املؤرخ يف  558 \58املرسوم رقم 

سطاوايل والية تيبازة، هو بنك ملك للدولة خاضع للقانون التجاري ويتوىل العمليات املألوفة ويعترب بنك الودائع، 

ت حلسابات جارية، توفري، قروض، صفقات، وخدمات متفرقة، يقوم بتقدمي قروض قصرية، يقوم بكل العمليا

متوسطة وطويلة األجل لكل القطاعات االقتصادية يوجد بنك باستثناء القطاع الفالحي حيث يوجد بنك خاص 

 هلذا القطاع وهو بنك الفالحة والتنمية الريفية واختصار وظائفه فيمايلي:

 املألوفة. القيام بالعمليات-

 متويل االستثمار اإلنتاجي املخطط يف طرق اجلماعات احمللية.-

 متويل عمليات الرهن.-

 متويل عمليات االسترياد والتصدير.-

 متويل القروض العقارية.-

وكالة موزعة على  505يعترب بنك التنمية احمللية من أكثر الشبكات البنكية على الصعيد الوطين إذ حيتوي على 

 شخصا. 8030مديرية جهوية ويشغل أكثر من  58

 دج مما ميكنه من القيام بالعمليات املذكورة أعاله.58.533.333.333يبلغ رأس املال االجتماعي للبنك   
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III-1-1-1-2-:مهام بنك التنمية المحلية 

 لبنك التنمية احمللية عدة مهام منها:   

 )مجع الودائع(.االدخار تعبئة -

 )املسامهة يف عملية التمويل(.ض القرو توزيع -

 مجع املوجودات اخلاصة باملؤسسات الصغرية.-

 متويل االستغالل واالستثمار، إضافة إىل متويل املؤسسات الصغرية.-

 ضمان التنفيذ اجليد لاللتزامات الناجتة عن أسواق الدولة واجلماعات احمللية.-

 امهة يف مؤسساهتا.مراقبة التدفقات املالية للتجارة اخلارجية واملس-

 فتح حساب بالدينار والعملة الصعبة.-

 تطوير الصفقات التجارية مع الدول األخرى.-

 إنشاء مصلحة مركزية للمعلومات التجارية يف اخلارج.-

 دراسة القروض البنكية املمنوحة للعمالء وإخضاعها الشروط املديرية يف حالة القروض ذات املبالغ املرتفعة.-

 اتفاقيات القروض مع البنوك اخلارجية.إبرام -

 حتديد القروض املمنوحة والضمانات الواجبة ملتابعة حتقيق املشاريع.-

 إعطاء الضمان االحتياطي لكل املستوردين.-
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 للنقد والقرض أصبح بنك شامل خيتص بالتمويل. 53\83وبصدور قانون 

III-1-1-3-بنك التنمية المحلية: نشاطات 

يقوم بنك التنمية احمللية مبعاجلة كل العمليات اليت يقوم هبا من صرف وقروض يف إطار تشريع قوانني وقواعد        

 البنوك ميكن أن يقوم بوظائف ونشاطات منها:

بعدما كان من  BDLمن اختصاص  العقاري( وهويقوم بنك التنمية احمللية بتمويل البناء )القرض -

 للتوفري واالحتياط. اختصاص الصندوق الوطين

 توزيع القروض االستهالكية.-

 تغطية االستثمارات يف الشركات احمللية والدولية خاصة البنوك الدولية.-

التحرك بصفة مباشرة أو غري مباشرة حلسابه، والتحقق يف اجلزائر ويف اخلارج حتت بعض األشكال حق ولو  -

 كانت العمليات داخلة يف هدف.

ف كل املؤسسات املهنية مصلحة خدمة مركز للمعلومات التجارية عن اخلارج تنشأ وتضع حتت تصر -

 ومصلحة ترقية العمليات مع اخلارج.

III-1-2-المديريات أو األقسام داخل البنك صالحيات 

امه مسؤولية تسيري الوكالة البنكية على عاتق املدير باعتبار الوسيط الدائم عن طريق التز  تقع الوكالة:مديرية -

ط املتعاملني االقتصاديني والبنك هو مسؤول عن التنمية ونشاط الوكالة باختيار الوسائل البشرية واملادية برب

املوجودة حتت سلطة مفوض السلطة من طرف اإلدارة العامة هذا التفويض للسلطة جيب أن يكون مرنا 

 لتحقيق أهداف البنك.
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 عيني مساعدة املدير الذي يقوم بـ:يف وجود وكالة متوسطة أو كبرية يتم تنائب المدير: -

 اجليد للوسائل البشرية واملادية املتاحة للوكالة. التسيري-

 مراقبة طبعة املعامالت البنكية وطريقة تقدميها للعمالء. -

هي من أهم املهام النهائية ملدير الوكالة ميكن تفويضها اىل نائب املدير ملساعدة األمانة  اإلدارية: الوظيفة-

 اإلدارية واليت تتضمن املهام التالية: 

 متابعة نشاط العنصر البشري وتوفري املوارد املادية الالزمة لتسيري املهام. -

 تنفيذ املهام اإلدارية )االتصاالت، مكتب املدير(. -

 امليزانية احلافية لالستثمار والقيام باملهام ومتابعة نشاطها.تسيري  -

تعتمد على أمانة االلتزامات اليت تقوم بتنفيذ عمليات القرض من خالل خدمات  التقنية: الوظيفة-

الصندوق اليت تضم تسوية احلسابات، اخلدمات التجارية واليت تقوم على دراسة العقود وملف التصدير 

 ومتابعة احلسابات بالعملة األجنبية وتبلغها إىل بنك اجلزائر.واالسترياد بفتح 

 تضمن احلركة التجارية داخل الوكالة وهدفها هو: وظيفة االستغالل:-

 )املوارد، االلتزامات(للوكالة التطور الدائم للنشاط التجاري بضمان عمالء دائمني  -

 .متابعة األهداف املسطرة فيما خيص مجيع املوارد املالية -

 متابعة الضمانات املقدمة من طرف العمالء. -
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يتحمل مدير الوكالة متابعة هذه الوظيفة بدراسة وتسيري القروض املمنوحة لعمالء  األخطار: تسيير وظيفة-

 الوكالة من خالل:

 ، ومتابعة وضعية العمالء.مردوديتهفرض منح القرض، طبيعة القرض،  -

اسية عانة مبركز األخطار للبنك اجلزائري ملتابعة تقدمي الوسائل األسمديونية املتعاملني مع البنك باالست-

 اليت حيتويها ملف القرض حىت يتم قبوله من طرف البنك.
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III-1-3- التنظيمي الوطني لبنك التنمية المحلية ( الهيكل63)الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ملحق باملديرية العامة مستشار

 سكرتاريا

 العامةاملفتشية 

مديرية الشؤون 
 القانونية واملنازعات

قسم التنظيم واألنظمة 
 اإلعالمية

 مدير اإلعالم اآليل

  مديرية التنظيم واملراقبة
 و التسيري      

 مديرية احملاسبة العامة

 

مديرية تطور اإلعالم 
 اآليل والنقد

مديرية العالقات 

اخلارجية والتجارة 

 اخلارجية

 املراقبة

مشروع تابع رئيس 
 مدير عام

قسم التعهدات 
 والعالقات اخلارجية

مدير متويل 

 القروض والسكن

مدير القروض 
 املوجهة والصناعة

 

 واخلدمات 

 مديرية املوارد البشرية

مديرية الوسائل 
 والعتاد

قسم تسيري الوسائل 
 واملوارد البشرية

مديرية األسواق 
 ورؤوس األموال

مديرية شبكة 
 اإلستغالل

قسم االستغالل 
 والتنشيط التجاري

مديرية مراقبة 
 وتسديد التعهدات

 مديرية التكوين

مديرية جممع 
 اإلستغالل

 وكاالت
 ةاملفتشية اجلهوي

مديرية محاية الرتاث 
 األرشيفوتسيري 

 رئيس مدير عام
PDG 
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III-2-التطورات في النظام المصرفي أبرز 

من أبرز التطورات اليت عرفها النظام املصريف هي منح القروض للشباب البطالني خللق ثروة اقتصادية وخلق      

 مناصب شغل جديدة.

III-2-1-لمحة تعريفية لمديرية مجمع االستغالل 

III-2-1-1-تعريف بنك التنمية المحلية الجهوية لوالية مستغانم 

، وكان يشمل آنذاك وكالة رمسية مبستغامن"بن 35/30/5858أنشأ بنك التنمية احمللية لوالية مستغامن يف       

 سليمان" وأيضا وكالة غليزان، تيارت، وادي رهيو، مازونة وسيدي علي.

مراكز جديدة لفوج االستغالل مبستغامن وكالة الدهرة وعدة  51/55/5858برز هذا التقدم يف الشبكة بفتح يف 

واليات إىل هناية سنة  0وكالة مقسمة على  55وكاالت أخرى بعني تادلس، قصر الشاللة وزمورة وما ميثل 

1330  . 

III-2-1-2-االستغاللقروض الالزمة لمنح  الوثائق 

  الوثائق اإلدارية والقانونية:-

 .األصل مصادق عليها للسجل التجارينسخة طبق  - 

 .نسخة طبق األصل مصادق عليها للقانون الداخلي للمؤسسات-  

حمضر اجتماع اجلمعية العامة للمسامهني من خالهلا يتم السماح للمدير العام أو التنفيذي للمؤسسة القيام  - 

 امل يتم توفري هذا احلكم من قبل القانون الداخلي للمؤسسة. مالية إذبتعاقدات للحصول على مساعدات 

 نسخة طبق األصل مصادق عليها للجريدة الرمسية - 

 نسخة طبق األصل مصادق عليها لعقد امللكية أو عقد اإلجيار للمباين اليت ميارس فيها نشاط املؤسسة. - 
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  :والمحاسبةلوثائق المالية ا-

 رانويتم إق، قرضآخر ثالث حوصالت مع جداول النشاطات اليت مت غلقها، يف حالة إذا ما كان أول طلب  - 

خرجت به مجعية املسامهني، للمؤسسات ذات األسهم  والقرار الذيهذه األرصدة بتقرير حمافظ احلسابات 

 مسؤولية حمدودة. واملؤسسات ذات

 أجل جتديد ملف طلب القرض من-األخريوجدول النشاطات  امليزانية-األخريةالوضعية احلسابية   - 

 .تقرير حمافظ احلسابات  - 

 ، بالنسبة للمؤسسات يف مرحلتها األوىل يف ممارسة نشاطها العملي.واالنتهاء منهحصيلة مباشرة النشاط  -

 خطة التدفق املايل هلذا النشاط. -

 السكنات.جدول التكاليف بالنسبة ملؤسسات املختصة يف البناء  -

 .استمارة اهلوية حسب األسواق ملؤسسات املختصة يف البناء السكنات  -

 .األسواق ملؤسسات املختصة يف البناء السكنات وتدعيم حسببرنامج متويل  -

 حالة تقدم األشغال ملؤسسات املختصة يف البناء السكنات. - 

 .شهاديت التأهيل و التصنيف املهين  -

 :والشبه ضريبيةالوثائق الضريبية -

 .نسخة من شهادة األدوار ال تتجاوز الثالث أشهر األخرية -

 .الشهادات الضريبية لألشهر الثالث األخرية - 

 .جدول تسديد الديون الضريبية أو االجتماعية املوقوفة من قبل اهليئة املعنية، يف احلاالت املتأخرة - 

 .ديدةشهادة عدم فرض الضرائب بالنسبة للنشاطات اجل - 
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III-2-2-الالزمة لمنح قرض االستثمار: الوثائق 

  طلب قرض استثماري:-

طلب خطي من الشركة، يتم فيه حتديد صفة القرض املطلوب، قيمته ومدته، والغرض منه، وأخريا  -

 .يتم توقيع هذا الطلب من قبل الشخص املخول لاللتزام بالشركة وجيب أنالضمانات املمكن اقرتاحها. 

 الوثائق القانونية واإلدارية:-

 .نسخة طبق األصل مصادق عليها للسجل التجاري -     

 .نسخة طبق األصل مصادق عليها للقانون الداخلي اخلاص بالشركات -     

        حمضر اجتماع اجلمعية العامة للمسامهني حبيث املدير أو املدير التنفيذي للشركة لديه صالحية      -     

  .ذلكاالقرتاض، إذا مل يكن هناك حكم يف القانون الداخلي للشركة يعارض 

 ANDIنسخة طبق األصل مصادق عليها من قرار منح املزايا اليت تصدرها -     

 .طبق األصل مصادق عليها للجريدة الرمسية لإلعالنات القانونية نسخة-     

 .أرضمن قطعة  االستفادةنسخة طبق األصل مصادق عليها لعقد امللكية بقرار منح أو  -     

 :والجبائيةالوثائق المحاسبية -

دراسة تقنية واقتصادية ومالية شامل للمشروع: عرض املشروع، ودراسة السوق، حصائل و جدول  -

 .حساب النتائج املتوقعة

 .( أشهر األخرية03الشهادات الضريبية واالجتماعية للثالثة ) -

( أنشطة األخرية، عندما يتعلق األمر بطلب قرض هبدف 30احلصيلة مع اجلدول يبني فيه الثالث ) -

 .التمديد أو التجديد
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 .تقرير حمافظ احلسابات -

 .فاتورة شكلية أو عقد شراء املعَدات -

 .تقدير مفصل للقيمة املادية ألشغال البناء واهلندسة املدنية

 .الفنية أو وثائق تدعم و تربر األشغال املنجزة سابقا للعمل و الوسائل املكتسبةاملراقبة  -

 الوثائق التقنية:-

 .رخصة البناء -

 الرسم املعماري -

 .التصريح لالستئجار والدراسة اجليولوجية-

 .خمطط إجناز املشروع-

III-2-3-منح القرض والضمانات  قرار 

III-2-3-1-منح القرض: قرار 

 أساس تشخيص عام للمؤسسة حسب درجة الصالحيات املمنوحة هليئات القرار. يؤخذ على-

 إما أن تعقد اللجنة على مستوى الوكالة أو على مستوى جمموعة االستغالل.-

 وإما عن طريق اللجنة املركزية للقروض التابعة للمديرية العامة.-

III-2-3-2-الضمانات: 

 رهن األراضي والبناءات.-

 للمحل التجاري باإلضافة إىل إحصاء العتاد.رهن احليازة -

 رهن احليازة اخلاصة على العتاد.-
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 رهن احليازة للسند.-

 رهن احليازة للصفقات العمومية.-

 ضمان على العتاد املتحرك.-

 كفالة تضامنية للشركاء أو ضمان أخر.-

III-3-حالة قرض لونساج دراسة 

III-3-1-لونساج قرض 

 III-3-1-1-على قرض لونساج:الحصول  شروط 

سنة ( 03( سنة وميدد بالنسبة ملسري املؤسسة شرط بلوغ سن األربعني )08( و)58إن يرتاوح السن بني ) -      

 . احلالة اليت خيلق فيها االستثمار ثالثة مناصب شغل مبا يف دالك الشبان املشرتكون يف املؤسسة يف

 . معرتف هبا ومربرة بشهادة عمل أو شهادة تكوين واكتساب كفاءةالتمتع بتأهيل مهين  -      

 . عدم شغل أي وضيفة مأجورة عند تقدمي طلب إعانة الدولة -      

 . إن يكون مسجال لدى مصاحل الوكالة الوطنية للتشغيل كطالب عمل -      

 .حيازة مسامهة شخصية على شكل مبلغ مايل صايف -      

III-3-1-2-قرض لونساج: امتيازات 

من النسبة املطبقة من البنك لالستثمارات املنجزة يف قطاعات الفالحة الصيد البناء  %53االستفادة ب  -

 .واألشغال العمومية واملياه والصناعات التحويلية

 .من النسبة املطبقة من البنك لالستثمارات املنجزة يف بقية قطاعات النشاط األخرى %03االستفادة ب  -

مارات الشباب متواجدة يف واليات اجلنوب واهلضاب العليا التخفيضات املشار إليه أعاله عندما تكون استث -

 .من النسبة املطبقة من طرف البنك %53و %88تصبح كما يلي على التوايل 
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III-3-2-الالزمة لملف قرض لونساج الوثائق 

III-3-2-1-ملف قرض لونساج مكونات: 

لدى   ANSEJنسخ واحد منها أصلية يتم إيداعه من طرف املرافقملف طلب القرض املكون من ثالثة       

 :البنك لتمويل املشروع يتكون امللف من الوثائق التالية

  طلب متويل موجه إىل البنك. -

 .51شهادة عقد امليالد رقم  -

 .بطاقة اإلقامة-

 .شهادة تكوين أو كفاءة أو قدرة -

 . نسخ مطابق عليها من بطاقة التعريف الوطنية -

 ANSEJ .شهادة القبول و التمويل أو املطابقة و التمويل مقدمة من طرف- 

 .نسخة من عقد الكراء ملدة سنتني قابل للتجديد- 

. جنازهاانسخة من خمطط األعمال مصحوبة بفاتورات مسبقة أو بفاتورات تقديرية ألشغال التهيئة املنتظر  -

 .قم تسجيل رخصة املقاعد باقة حريفنسخة من السجل التجاري أو أية وثيقة حتمل ر - 

 .نسخة من القانون األساسي للمؤسسة يف حالة الشخصية املعنوية -

 .نسخة من شهادة مزاولة النشاط أو بطاقة الرتقيم اجلبائي -

 .الصاحل لكل األجزاء ما عدا األنشطة  ANSEJحمضر زيارة احملل الذي يأوي النشاط املنجز من طرف -
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III-3-2-2-هيكل تمويل قرض لونساج 

 تمويل قرض لونساج: ل( هيك61جدول رقم)

 تكلفة المشروع
المساهمة 

 الشخصية

القروض الغير 

 مأجورة

القرض 

 البنكي

مليون 38املبلغ اإلمجايل لالستثمار الذي هو اقل او يساوي 

 دينار
%01 %29 %70 

ويقل مليون دينار  38املبلغ اإلمجايل لالستثمار الذي يفوق

 مليون دينار 53أو يساوي 
%02 %28 %70 

III-3-2-3-القرض البنكي: تنفيذ 

     يستكمل امللف بالوثائق التالية وتبلغ،بعد دراسة وقبول امللف متنح املوافقة النهائية 

 (PNR).املأجورةصب القروض الغري  - 

 .دفع مبلغ املسامهة الشخصية- 

 .القرض البنكي كلها عقد االخنراط يف صندوق الضمان ملدة -

 ANSEJ. أمر بسحب الصكوك صادر عن وكالة تشغيل الشباب -

 .نسخة مصادق عليها من قرار منح االمتيازات ملرحلة االجناز للتأسيس أو للتوسيع- 

 .نسخة مصادق عليها من دفرت الشروط  -
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III-3-3-على قرض لونساج التدقيق 

III-3-3-1-بالزبون: التعريف 

واحلامل  33/50-55/1505508والسجل التجاري حتت رقم 05000" حتت رقم امللف  ن م.السيد "    

 مبستغامن. 35/30/5800املولود يف  53108858لرخصة السياقة ذات األصناف)ب،ج،ه( برقم 

III-3-3-2-القرض: موضوع 

يسعى السيد "م.ن" للحصول على القرض من أجل شراء شاحنة لنقل البضائع سواء للقطاع العام أو      

 اخلاص.

III-3-3-3-في الطلب: التدقيق 

تسجيل االسم واللقب كامل واملعلومات حول الزبون ويكون ممضي من طرف السيد"م.ن" واالطالع على      

ع القرض، ويف هذه احلالة مجيع املعلومات املقدمة من طرف السيد تاريخ الطلب وموضوعه إذ يتوافق مع موضو 

 توافق طلب القرض وشروطه.

III-3-3-5-في الوثائق الضريبية وشبه الضريبية: التدقيق 

تتمثل الوثائق الضريبية يف عدم اخنراط"م.ن" يف الضمان االجتماعي لغري األجراء وان يكون مسجل على       

 18/51/1335عي للعمال األجراء بصفة املؤمن له اجتماعيا خالل سنة واحدة من مستوى الضمان االجتما

أما الوثائق الضريبة املتمثلة يف عدم خضوع"م.ن" للضريبة حبيث تبني هذه الوثيقة وضعية  10/35/1331إىل 

ض ر الشخص أمام مصلحة الضرائب، حبيث ال ميكن للبنك منح قرض يف حالة وجود ديون على عاتق طالب الق

 لدى مصلحة الضرائب.
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III-3-3-4-في هيكل التمويل: التدقيق 

 هيكل التمويل ( يمثل62)رقم جدول

  نسبة النشاط اهليكل النهائي اهليكل احلقيقي

508505.50 

5885030.51 

0588088.88 

500085.00 

5818553.83 

0511881.53 

1% 

15% 

03% 

 املسامهة الشخصية

 القروض الغري املأجورة

 البنكيالقرض 

 اجملموع 533% 0558805.53 0880801.15
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III-3-3-5-القرض اهتالكفي جدول  التدقيق 

 ( يمثل معلومات حول القرض63رقم) جدول

 0588088.88 مبلغ القرض

 سنوات 5 مدة القرض

 %0 معدل الفائدة البنكي

 %53 معدل امليسر

 %5.0 معدل الفائدة احلقيقي

 53035305 القسط السنوي
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III-3-3-5-التقديرية: النتائج 

 ( يمثل أهم النتائج التقديرية65رقم) جدول

 املبالغ السنوات

 185558.88 السنة األوىل

 085880.10 السنة الثانية

 5308130.05 السنة الثالثة

 5800300.08 السنة الرابعة

 1308555.01 السنة اخلامسة

 0100005.33 السنة السادسة

 1385551.00 السابعةالسنة 

 1385551.00 السنة الثامنة
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 التعليق على النتائج:  

يقوم البنك بالتحقق من أن امللف يشمل مجيع الوثائق املذكورة سابقا، حبيث يشمل التدقيق على الوثائق         

ومدى صحة الوثائق املقدمة من طرف السيد"م.ن" وذلك بدراسة كل وثيقة على حدى وبيان الوضعية املالية 

 التقديرية.

د من مبلغ القرض املطلوب وكذلك جن أكربالتقديرية فمن خالل الدراسة هلذا امللف نالحظ أن أرقام األعمال     

 من إمجايل نفقاته وبالتايل الفرق بينهما موجب وهذه النتيجة تزيد من سنة إىل أكربأن هذا السيد إمجايل إيراداته 

 أخرى ولذلك فن الدراسة والتحاليل اليت قمنا هبا فان هذا املشروع مربح فال يوجد خطر على البنك.
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 خالصة:

ثمارات والتعرف على مهامه وأنواع االست من خالل هذا الفصل حاولنا إلقاء نظرة عامة حول بنك التنمية احمللية      

املمولة من طرفه ومكونات دراسات اجلدوى االقتصادية بالنسـبة هلذه املشاريع االستثمارية اليت يقدمها اىل الشباب 

السـتثمارية، اومن أمهها الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب واستعراض حصيلة نشاطها يف جمال متويل ودعم املشاريع 

من خالل القيام بدراسة ميدانية يف بنك التنمية احمللية واستعراض منوذج لدراسة جدوى مالية ملشروع استثماري  وذلك

 .ممول يف إطار صيغة التمويل، مكننا من اسـتخالص مجلـة من النتائج
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 تقديم:

 املاضية، القليلة العقود خالل والنامية املتقدمة االقتصاديات من العديد يف باحلوكمة االهتمام تعاظم لقد      

 يف وروسيا الالتينية وأمريكا آسيا شرق دول شهدهتا اليت واالقتصادية املالية االهنيارات أعقاب يف وخاصة

 من لعدد املالية االهنيارات تداعيات من األمريكي االقتصاد شهده ما وكذلك العشرين، القرن من التسعينيات

 واليت العاملية املالية األزمة تداعيات من حاليا العامل يشهده وما ،2002 سنة خالل األمريكية الشركات أقطاب

 .األمريكية املتحدة الواليات من األوىل شرارهتا انطلقت

 ارتباطا مرتبط األخري هذا استقرار وإن املايل، النظام يف األجزاء أهم أحد املصريف اجلهاز أو النظام يعترب      

 عوملة هو املصريف النظام استقرار عدم إىل أدت اليت األسباب بني ومن .املصريف النظام يف االستقرار بتحقيق وثيقا

 إىل اهلادفة التقليدية األدوات فعالية من احلد إىل أدت اليت املالية االبتكارات من الكثري وظهور املالية األسواق

 إىل هتدف اليت اهلامة احلديثة والوسائل اآلليات بني من احلوكمة وتعترب .املصريف النظام يف االستقرار ضمان

 .خاص بشكل واملصريف ككل املايل النظام يف االستقرار وضمان احلفاظ

ويف خصم احلديث عن احلوكمة يف النظام املصريف ومدى تطبيق مبادئها، يطرح موضوع موقع البنوك اجلزائرية      

 من احلوكمة ودرجة تأثرها بذلك للنقاش والدراسة وهو ما مت تناوله من خالل هذه املذكرة.

 اإلشكالية الرئيسية:

 هذه الدراسة يف التساؤل الرئيسي التايل:وتبعا ملا سبق ميكن أن نلخص إشكالية       

 ما هو دور وأهمية الحوكمة في استقرار النظام المصرفي؟
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 األسئلة الفرعية:

 وينشق عن هذا السؤال عدة أسئلة فرعية وهي:      

 ما املقصود حبوكمة البنوك والنظام املصريف اجلزائري؟-

 املصريف؟ فيما تتمثل أمهية حوكمة البنوك يف استقرار النظام-

 ما هو واقع تطبيق مبادئ احلوكمة يف البنوك اجلزائرية؟  -

 الفرضيات:

 تلتزم البنوك اجلزائرية بتطبيق مجيع قواعد احلوكمة وفق مبادئ جلنة بازل للرقابة املصرفية-

 تلعب احلوكمة دور أساسي يف استقرار النظام املصريف.-

 أمهية كبرية يف حتقيق الشفافية، العدالة، محاية حقوق املسامهني وأموال املودعني. للحوكمة-

 احلوكمة يف النظام املصريف تكتسب أمهية متزايدة يف ظل املتغريات املالية واالقتصادية.-

 يعترب تطبيق احلوكمة صمام األمان الذي يعمل على ضمان استقرار النظام املصريف.-

 ضوع:أسباب اختيار المو 

يعود سبب اختيار املوضوع إىل الطابع التكويين أي حبكم التخصص الذي يفرض علينا اإلملام هبذه املواضيع      

 واهتماما باملشاريع اجلديدة والبنوك والكتساب خربة مستقبال.
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 أهمية الدراسة:

 الذي األمر املصريف، القطاع يف احلوكمة مبادئ لتطبيق اهلام الدور إبراز خالل من الدراسة أمهية تظهر      

 ضعف أن أظهرت العامل يف األخرية التجارب وأن خاصة، املصارف هلا تتعرض اليت املخاطر من التقليل إىل يؤدي

 مبادئ تفعيل فان وعليه القومية االقتصاديات على خطرية انعكاسات إىل يؤدي املصرفية النظم يف احلوكمة

 على اجيابيا ينعكس مما املصرفية، اإلدارة أداة تطوير على يعمل املصريف اجلهاز يف قواعدها بتطبيق البدء، احلوكمة

 .االقتصاد تنشيط وبالتايل املايل، القطاعو  املستثمرين قرارات

 أهداف الدراسة:

 للدراسة اليت قمنا هبا عدة أهداف نوجزها فيما يلي:      

 تسليط الضوء على مفهوم احلوكمة واجلهاز املصريف؟-

 قوف على ضرورة اهتمام البنوك اجلزائرية على وجه اخلصوص باحلوكمة ودوافع تبنيها من خالل جلنة بازل.الو -

 البنوك اجلزائرية. يف احلوكمة مبادئ تطبيق أمهية إبراز-

 منهجية البحث:

بالنظر إىل نوع املوضوع وإشكاليته والطريقة اليت تنتهج يف دراسة املشكلة، فقد مت إتباع املنهج الوصفي       

التحليلي، وهذا ما فرضته طبيعة املوضوع حمل الدراسة، ألننا بصدد مجع وتلخيص بيانات وحقائق مرتبطة حبوكمة 

 سرد املعلومات فقط، بل الستخدمنا املنهج البنوك ودور احلوكمة يف النظام املصريف، لكننا مل نعتمد على

 التحليلي، لتحليل جوانب ومضمون خمتلف املفاهيم الواردة يف املذكرة.
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ونظرا حلداثة موضوع حوكمة البنوك، فقد اعتمدنا بشكل أساسي على البحوث والدراسات السابقة املتاحة يف 

 االقتصادية.املكتبات وعرب شبكة االنرتنت وامللتقيات الدولية اجملالت 

 صعوبات البحث:

 واجهتنا خالل إجناز هذا البحث الصعوبات التالية:      

 قلة املراجع املتعلقة باحلوكمة. -

 عدم تزويدنا باملعلومات الكافية يف البنك مما صعب إجناز الفصل التطبيقي. -

 حدود الدراسة:

 نوك واستقرار النظام املصريف أما من حيثإطار هذه الدراسة ستتمثل يف تسليط الضوء على حوكمة الب      

اإلطار املكاين سنأخذ دراسة حالة بنك التنمية احمللية، أما من حيث اإلطار الزمين فان عملية التشخيص والتقييم 

 .5102-5102ستكون خالل فرتة 

 خطة البحث:

اءت  وثالثة فصول وخامتة، جبغرض اإلجابة على اإلشكالية املطروحة، مت تقسيم هذه الدراسة إىل مقدمة       

 كالتايل:

 مفاهيم عامة حول احلوكمة. : الفصل األول-

 النظام املصريف. : الفصل الثاني-

 دراسة حالة بنك التنمية احمللية. : الفصل الثالث-
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، من ناحية، والتطور يف استخدام الوسائل اإللكرتونية من ناحية أخرى ان التطور التقين يف الصناعة البنكية      

أدى إىل زيادة اخلدمات البنكية املقدمة من قبل البنوك وتنوعها زيادة العمليات البنكية يف سوق يتميز مبنافسة 

لضروري االهتمام ا شرسة، وملقابلة هذا التطور اهلائل يف الصناعة البنكية وخاصة املخاطر املرتبطة هبا وأصبح من

 مبفهوم حوكمة البنوك باعتبارها أداة رئيسية هتدف إىل التنظيم اجليد واإلشراف الفعال على مجيع أنشطة البنك.

الل طبيعة تطبيق مبادئ احلوكمة يف البنوك، وذلك من خ تعاجلوهذا املذكرة الذي قدمناه يف جمال حوكمة البنوك، 

 زائرية وهذا ما قادنا إىل معاجلة اإلشكالية عرب الفصول الثالثة للدراسة.التطبيق على املؤسسات البنكية اجل

إن كل النقاط اليت اثرناها يف دراستنا، كان اهلدف منها الوصول اىل أبرز النتائج ومن مث العمل على صياغة       

 بعض االقرتاحات املهمة واملتعلقة مبوضوع الدراسة.

 نتائج الدراسة:

اجلهاز املصريف مراقبة األداء من قبل جملس اإلدارة العليا للبنك ومحاية حقوق محلة األسهم تعين احلوكمة يف -

 واملودعني باإلضافة إىل االهتمام بعالقة هؤالء بالفاعلني اخلارجيني.

جناح احلوكمة يف البنوك يتطلب تطبيق قواعدها بشكل سليم، وهذا يعتمد على رقابة البنك املركزي وإدارة البنك -

 ملعين.ا

 ها.أصبح تطبيق احلوكمة يف البنوك ضرورة حتمية حىت تستطيع منافسة باقي البنوك وحتافظ على استمراريتها ومكانت-

 ال يوجد هناك اختالف فيما خيص احلوكمة يف البنوك أو يف املؤسسات وهذا داللة على أن قواعد احلوكمة صاحلة -

 ت خمصصة لنوع واحد فقط.للتطبيق يف كل مؤسسة مهما كان نوعها وهي ليس

 يساعد مبدأ الشفافية واإلفصاح على تعزيز ثقة املتعاملني مع البنك وبالتايل حتسني أدائه.-

 االلتزام مببدأ الشفافية يساهم يف التقليل من األزمات املصرفية وحتسني مسعة البنك.-

 تم ضرورة توظيف أمواهلم يف البنوك مما حيأصبحت احلوكمة معيارا أساسيا يراعي له املتعاملون عند اختاذ قرارات -
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 تبين مبادئها حىت يستطيع البنك احملافظة على عمالئه إضافة إىل كسب عمالء جدد.

 يساعد تطبيق املبادئ السليمة حلوكمة البنوك يف اختاذ االحتياطات الضرورية اليت جتنب الفساد وسوء التسيري.-

 مة يف النظام املصريف اجلزائري إال أننا نالحظ يف السنوات رغم الضعف املسجل يف تطبيق مبادئ احلوك-

 األخرية رغبة يف التطبيق الفعلي هلذه املبادئ.

زيادة فرص التمويل واخنفاض تكلفة االستثمار واستقرار سوق املال، واحلد من الفساد، واعتمادا على ما جاء يف  -

 ناسبة.ى األسواق املالية قمنا بوضع التوصيات اليت رأيناها ماحملاور السابقة من تقييم ألثار احلوكمة املصرفية عل

 اختبار الفرضيات:

تعمل احلوكمة على توسيع نشاط البنوك وتعظيم أرباحها وذلك من خالل تطبيق املبادئ اليت جاءت هبا جلنة  -

 بازل حول احلوكمة. 

أصدرهتا واليت تدور  مة ويتجلى ذلك يف القوانني اليتالبنوك اجلزائرية ال تزال يف املرحلة األولية لتطبيق قواعد احلوك -

 حول أمهية الرقابة الداخلية يف البنوك وكيفية إدارة املخاطر.

 التزام البنك املركزي بنشر وضعيته الشهرية، وهذ ما يقتضيه التنفيذ السليم ملبادئ احلوكمة. -

خراجها اىل حيز الركيزة األساسية لتفعيلها وتطويرها واالعمل على نشر الوعي بقواعد احلوكمة البنكية والذي يعترب  -

 التنفيذ.

اعداد وتنفيذ برامج تكوين وتدريب يف جمال احلوكمة على مستوى البنك املركزي وذلك من خالل تأهيل الكادر  -

 البشري.
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 االقتراحات والتوصيات:

املصرفية،  لية للتنبؤ املبكر حبدوث األزماتجيب على الدولة ان تدعم سالمة النظام املصريف من خالل تنصيب خ -

حيث يكون ذلك من خالل توفري نظام اتصاالت جيد جلمع املعلومات وإتاحتها يف الوقت املناسب وحتليلها الختاذ 

 القرار يف ضوء تصور شامل للوضع داخل اجلهاز املصريف.

ديدة يف ظل سسات املالية ليتالءم مع املخاطر اجلتطوير الدور اإلشرايف والرقايب للبنك املركزي على البنوك واملؤ  -

 استخدام التكنولوجيات احلديثة.

 على مستوى البنوك واملؤسسات املالية. 2اإلسراع يف تطبيق مجيع بنود اتفاقية بازل - 

 اإلسراع يف تطبيق معايري احملاسبة الدولية بالبنوك.- 

 .3ا مقررات بازل رة السيولة هبا وللوفاء مبتطلبات السيولة وفقحتسني سيولة البنوك يف األجل القصرية لتسهيل إدا -

التزام البنوك بتطبيق معايري احلوكمة يساهم يف تشجيع الشركات اليت تقرتض منها بتطبيق هذه القواعد واليت من  -

ملخاطر عند ا أمهها اإلفصاح والشفافية واإلدارة الرشيدة، ويؤدى تطبيق البنوك ملبادئ احلوكمة إىل اخنفاض درجة

 تعاملها مع البنوك واإلقالل من التعثر.

 العمل على نشر مفهوم وثقافة احلوكمة لدى كافة األطراف ذات العالقة واجلمهور.-

 تأهيل املورد البشري وتكوينه يف جمال احلوكمة البنكية.-

 .ك املركزيالعمل على خلق جلان للحوكمة على مستوى كل بنك وتكون هذه اللجان حتت إشراف البن-

 تطوير أنظمة الرقابة الداخلية داخل البنوك اجلزائرية بشكل يسمح بفرض الرقابة املتبادلة حبيث يصبح الكل -

 يراقب، ويف نفس الوقت الكل مراقب، على أن يقيم هذا النظام من طرف املراجع الداخلي واخلارجي ومن مث يتم 

 حتسينه من فرتة إىل أخرى.
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انوين لتزام القانوين للبنوك اجلزائرية بتطبيق مبادئ احلوكمة والعمل على توفري اإلطار املؤسسي والقضرورة اإلسراع باال-

 وبيئة مناسبة لذلك.

 ضرورة إصدار دليل للحوكمة يف البنوك اجلزائرية.-

 أفاق الدراسة:

يف األخري نقول ان حبثنا هذا مل حيط جبميع جوانب وانشغاالت هذا القطاع اهلام، فآفاق الدراسة واسعة يف       

 املستقبل بتطور البنوك، املؤسسات املالية، القوانني واالحكام املنظمة هلا يستلزم تطور الدراسات املعاجلة هلا.
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 المذكرات:-

 .0262-0262دفعة خترج، مذكرة الفالحية، االستثمارات متويل يف املصريف النظام دور عائشة، بوثلجة1-

 طلباتمت ضمن مقدمة مذكرة املالية، األزمات مواجهة يف ودورها البنوك حوكمة حليمة، مشري صباح، مهيدي-2

 .0262-0262. مستغامن باديس، بن احلميد عبد جامعة وتأمينات، بنوك ختصص ليسانس شهادة نبل

 الملتقيات الجامعية والمجالت:-

 الدويل املؤمتر إىل ةمقدم حبث ورقة املصريف، اجلهاز تعزيز يف ودوره للحوكمة السليم التطبيق نسيمة، شراطي 1-
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 العلوم جملة ،"ريةاجلزائ البنوك إىل باإلشارة املصريف القطاع يف احلوكمة مبادئ وتعزيز إرساء أمهية" زيدان، حممد-3
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 مبادئ الحوكمة
 مف اهيم حول الحوكمة-
 لجنة بازل-
 الحوكمة في البنوك-

 

 

 

 

 الفصل األول



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 النظام المصرفي
 مراحل تطور النظام المصرفي الجزائري-
 مف اهيم حول النظام المصرفي-
 مكونات النظام المصرفي المعاصر-

 

 

 

الثاني الفصل  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دراسة تطبيقية حول  
 بنك التنمية المحلية

 

 دراسة بنك التنمية المحلية -
 اإلجراءات التطبيقية لمنح القرض-
 دراسة حالة قرض لونساج-

 

الثالث الفصل  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ق ائمة الجداول  
 واألشكال
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 ق ائمة المراجع



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخاتمة العامة


