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إهداء
أولى  نياعلمهللا تعالى أهدي هذا العمل إلى منبفضل ا

والديا"خطواتيني في السير عند أولىاساندو كلماتي
وصغيراالكريمة كبيراإلى العائلةحفظهما اهللا و  "الكريمين

..األقـاربإلى كل األهل و  و
ه  و إلى كل من ساهم من قريب أو من بعيد في إتمام هذ

كما ال أنسى أن أوجه فـائق الشكر و التقدير إلى  .المذكرة
األستاذ بكريتي لخضر الذي قدم لي يد العون وساهم  

وال  بمجهوداته في تقديم وعرض المذكرة  وفق الشروط المطلوبة  
تكفيني كلمات الشكر والعرفـان لجميع األساتذة الذين لم يبخلوا  

المعارف وتنمية المكاسب و تشجيع قدرات  إثراءقط في  
.وكفـاءات الطلبة فشكرا لكم جميعا





،الرقابية هتمام وعناية السلطات اإلشرافيةمة أو احلكم اجليد على قدر كبري من اإلكو لقد حازت قضية احل
املنظمات اإلدارات و وأصبحت حوكمة الشركات أو املؤسسات من املوضوعات اهلامة يف كافة واملنظمات الدولية

يارات اخلاصة بدول شرق اإلقليمية والدولية ،خصوص أسياا بعد حدوث الكثري من األزمات املالية العاملية مثل اال
از الطبيعي تعمل يف جمال تسويق الكهرباء والغانت واليت كenrronوأزمة شركة 1997وأمريكا الالتينية عام 

worldوكذلك أزمة شركة 2001يف الواليات املتحدة األمريكية عام  com. األمريكية لالتصاالت عام
يارات يف معظمها 2002 واحملاسيب بصفة عامة، والفساد املايل بصفة خاصة اإلداريالفساد إىلوترجع اال

حيتل احلوكمة فهوم مأصبح حيثلى املستوى الدويل واإلقليمي، بالبنوك عباألزمات املتعلقة وأيضا فيما يتعلق 
ها العامل النامية خصوصا بعد التغريات اليت شهدمكان الصدارة بالنسبة جلميع دول العامل سواء املتقدمة منها أو

ا األسواق املاليإضافة إىل التقلبات اليت شخالل العقدين األخريين إىل تعرض البنوك إىل خماطر واليت أدت ة هد
املمارسة السليمة للرقابة إىلاملؤسسات املالية إدارةكان من أهم أسباب هذه التحديات افتقار وحتديات جديدة  

مما استلزم قيام اختالل هياكل التمويل إىلنقص اخلربة ،التوعية واملهارة األمر الذي أدى إىلإضافةواإلشراف
سعى إىل وتعترب اجلزائر من بني الدول اليت ت.إلدارة أعماهلا وإدارة املخاطر املصاحبة هلاابتكاريهطرق البنوك بتبين

ا إىل بذل جهود حنو بناء إطار مؤسسي للحاالقتصاديزيادة التكامل  ومن املالحظ أن . مةكو األمر الذي أدى 
قواعد إتباعزيادة التوجه حنو اآلليات السوق من قبل البنوك جعل هناك مشاكل حنو تغري أساليب اإلدارة حنو 

اإلشراف والرقابة البنكية مبا يضمن سالمة األداء يف البنوك ومحاية مصاحل مجيع األطراف ذات الصلة بنشاط 
. البنك

اجلزائري، سنحاول من خالل هذا ع البنكيأسسها ومبادئها يف القطا رة تعميقو انطالقا من أمهية احلوكمة  وضرو 
:التالية اإلشكاليةاملوضوع اإلجابة على 

مة السليمة والرقابة في البنوك الجزائرية ؟كو الفعالة لتطبيق الحاآللياتفيما تتمثل -

:هذا املوضوع وإبراز أمهيته فقد جنم مما سبق ذكره عدة تساؤالت نذكر منهاوإلثراء

مة يف البنوك ؟كو ملاذا اإلهتمام بالتطبيق السليم ملبادئ احل- 
ما أثر تفعيل الرقابة على البنوك اجلزائرية ؟- 
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:الفرضيات 

من جهة العالقة بني اإلدارة والشركةاليت حتدد يشري مفهوم حوكمة الشركات إىل جمموعة من القوانني والقواعد - 
.واملمولني وأصحاب املصاحل من جهة أخرى 

البنوك بصفة خاصة والشركات بصفة عامة إىل القواعد اجليدة والسليمة للحوكمة يؤدي إىل سهولة افتقارإن- 
. التالعب يف احلسابات واختاذ قرارات غري رشيدة

البنوك اجلزائرية ميكن هلا أن تضع جمموعة من املعايري والقواعد اليت تكفل حسن األداء  وتوفر الرقابة القوية - 
.وذلك عرب خضوعها ملبادئ احلوكمة البنكية السليمة

: أهداف الدراسة 

أن تبناة فإنه ميكنبار الفرضيات املباإلضافة إىل حماولة اإلجابة على التساؤل الرئيسي هلذه الدراسة والسعي الخت
: حنقق جمموعة من األهداف واليت تتمثل يف 

.إبراز دور احلوكمة من خالل حتديد خمتلف األساليب و القواعد اجليدة إلدارة ومراقبة البنوك -
التطرق  مة يف البنوك اجلزائرية وآليات تطبيقها يف هذه األخرية  ولإلشارة فقط أنه قد سبقكو الوقوف على واقع احل-

اليت مازالت تواجه البنوك يف ميدان البحث العلمي ومبا أن تعاظم املشاكل والعراقيل إىل هذا املوضوع من قبل
اجلزائرية فإن هذا األمر أدى بنا إىل إعادة النظر حول هذا املوضوع، بصفة دقيقة للكشف عن أجنع السبل 

ا العمل على تفعيل تطبيق احلوكمة يف .البنوك اجلزائريةوأحسن الطرق اليت من شأ

:أهمية الدراسة 

دد  لقد نال موضوع احلوكمة املؤسساتية يف البنوك إهتمام واسعا نظرا لدورها الفعال للتقليل من املخاطر اليت 
سالمة واستقرار األنظمة البنكية ونستطيع من خالل ماسنتطرق إليه يف هذه الورقة البحثية الوصول إىل معرفة أن 

احلوكمة يف البنوك اجلزائرية يساعد على حتسني أداء اإلدارة البنكية، مما يساهم يف تنشيط حركة تطبيق قواعد 
. اإلقتصاد ككل
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: المنهجية 

بحث فجاء بتقسيم القمنا مبختلف جوانب الدراسة اإلحاطةوضمان املرجوة ثراء هذا املوضوع وبلوغ األهداف إل
يت تعاجل إشكالية الورقة حيتوي كل فصل على جمموعة من النقاط الفصلني نظريني حيث متضمنا ملقدمة عامة و 

دف توضيح  املفاهيم األساسية حول موضوع وذلك املنهج الوصفي يف اجلانب النظري باستخدام البحثية
،وقد قمنا بتدعيم هاذين الفصلني ومتطلبات تطبيق احلوكمة البنكية من جهة أخرىمن جهة احلوكمة يف البنوك 

إذ جترييبعلى منهج اعتمدنافقد هلذا الفصلبالنسبة ،يف الفصل الثالثإليهاة ميدانية قمنا بالتطرق بدراس
وباإلضافة إىل ذلك قمنا بوضع خامتة عامة ببنك اجلزائر اخلارجيجتسيد فحوى ومضمون اإلشكاليةاستوجب 

:النحو التايل، وميكننا استعراض ذلك علىتعرضنا إليهاسبق و تلم جبميع اجلوانب اليت 

وقد مت التطرق اىل خمتلف املفاهيم "االطار املفاهيمي للحوكمة يف البنوك"محل هذا الفصل عنوان :الفصل األول
ا  واألطراف الفاعلة يف احلوكمة كما مت توضيح مجلة من املبادئ واألهداف املتعلقة 

مت شرح أهم املفاهيم املتعلقة بدور الرقابة كآلية للحوكمة يف البنوك اجلزائرية حيث قمنا باستعراض :الفصل الثاني
ضمان االستقرار البنكي وذكرنا يف هذا السياق أهم إىلخمتلف األدوات والوسائل اليت تسعى بالدرجة األوىل 

البنوك اجلزائرية القواعد واإلجراءات املتخذة من طرف جلنة بازل للرقابة البنكية يف

مت من خالله اإلملام جبوانب الدراسة امليدانية لبنك اجلزائر اخلارجي على مستوى وكالة مستغامن :الفصل الثالث
إضافة إىل ذلك قمنا جبمع وتسجيل املعلومات اخلاصة بلجنة بازل للرقابة البنكية على مستوى هذه الوكالة 104

:أسباب إختيار الموضوع 

يف ة واإلهتمام الكبري املتزايد به حداثة موضوع احلوكمتار موضوع احلوكمة يف البنوك هو األسباب اليت جعلتنا خنمن 
معظم أحناء العامل مبا فيها اجلزائر من ناحية ومن ناحية أخرى فإنه يرجع سبب إختيار هذا املوضوع إىل قلة 

.                  الدراسات العربية وخاصة يف اجلزائر

:حدود الدراسة 

تتمثل احلدود املكانية هلذه الدراسة ببنك اجلزائر اخلارجي لوالية مستغامن نظرا ملا ميلكه من معلومات متكننا من 
ال . اإلستفادة يف هذا ا







الفصل األول

المفاهيمي للحوكمة في البنوكاإلطار

ثل ركنا من أركان التطور به البنوك واألمهية األساسية واملتزايدة لعملها الذي بات ميتتميزنظرا للدور الذي 
مات وأحد أكثر أشكال النشاطات اإلقتصادية حضورا كل ذلك دفع احلكو , ألي بلداإلقتصاديوالرقي

تؤدي إىل اتباع نظرة عملية عن كيفية اليت املهم من خالل القوانني والتشريعات للمحافظة على اجلهاز املصريف
يث عدت أحد حتطبيق احلوكمة وذلك لتفادي األزمات اليت عصفت بالكثري من املؤسسات املالية والبنكية 

الناجحة والدواء الشايف ملختلف األنظمة االدارية واحملاسبية والرقابية بل وهي وسيلة أيضا للتأكد اإلدارةمتطلبات 
فهوم ومن خالل هذا الفصل سنتطرق إىل تقدمي ممن دقة وحسن اداء البنوك مبا يؤدي اىل ضمان حتقيق األهداف 

.بيقها يف املنظومة البنكيةمدى أمهية تطشامل حول احلوكمة البنكية و 

- مبادئها و أهدافها،مفهوم الحوكمة1.1

عد خاصة حيثبصفة واملؤسسات املصرفية بصفة عامةاألعمالماتنظمباإلهتمام من حظي مفهوم احلوكمة
إىل التأكد من بدورهاالذي يؤديىل إيضاح جمموعة من املبادئاألمر الذي أدى إأحد متطلبات اإلدارة الناجحة

.الدقة وحسن األداء وبالتايل حتقيق األهداف 

مفهوم الحوكمة واألطراف الفاعلة فيها-1.1.1

مفهوم احلوكمة: أوال 

وقد تفصل جممع اللغة العربية Governanceيعترب لفظ احلوكمة هو ترمجة األصل اإلجنليزي للحوكمة وهو 
امني أخرى مثل اإلدارة الرشيدة واحلاكمية مت استخدام مضبعد عدة حماوالت لتقريب هذا املصطلح حيث

Corporateاحلكم الراشد لذا يطلق علىو  Governance 1حبوكمة الشركات

1،ص2004مارس ،لتقوية املصارف ،جملد احتاد املصارف العربيةشاكر ، احلكم اجليد أداة أساسية د فؤا1
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القواعد اليت حتدد العالقة بني إدارة الشركة بشكل عام إىل جمموعة القوانني و ومفهوم حوكمة الشركات يشري
اإلدارة ألمواهلم املمولني وأصحاب املصاحل من جهة أخرى، حبيث يضمن املمولون حسن إستغالل و من جهة 

.1على اإلدارة رقابة الفعالة وقيمة أسهم الشركة يف األجل الطويل وحتقيق الوتعظيم الرحبية

ا تلك النظام اإلقتصاديةوقد حددت منظمة التعاون والتنميُة  الذي يتم من خالله تعريفا حلوكمة الشركات بأ
بنشاط يات بني خمتلف األطراف ذات الصلةلو ؤ سملاوحيدد هيكل مؤسسة احلقوق و توجيه إدارة شركات األعمال

املتعلقة بشؤون د قواعد وإجراءات إختاذ القراراتاملسامهني وأصحاب املصاحل  كما حيدو جملس اإلدارة الشركة مثل
.2على األداءووسائل حتقيقها ووسائل الرقابةكذلك يتم من خالله وضع أهداف الشركةالشركة

هي النظام الذي مبقتضاه تدار الشركة "الشركات كمايلي حوكمةcard ber y *1992كما عرف تقرير جلنة
:وجتدر اإلشارة إىل أن احلوكمة  كمفهوم يتضمن العديد من اجلوانب نذكر منها"وتراقب 

.اإلرشاد و و معناها ما تقتضيه من التوجيه:احلكمة - 
.تتحكم يف السلوك والقيود اليت وابطضوضع الو يه من السيطرة على األمور ما يقتض: حلكم ا- 
.إىل خربات مث احلصول عليها مايقتضيه من رجوع إىل املرجعيات أخالقية وثقافية و : اإلحتكام - 
.خاصة عند احنراف السلطة وتالعبها  مبصاحل املسامهنيطلبا للعدالة : التحاكم - 

وهي أحد أذرع - ifc (international finance corporation)وتعرف منظمة التعاون الدويل 
ا جمموعة اهلياكل والعمليات -احلوكمة–البنك الدويل اليت تعين بالقطاع اخلاص خاصة يف البلدان النامية  أ

املؤسسات وحتديد توزيع احلقوق والواجبات بني املشاركني الرئيسني يف املؤسسة كاملسامهني الالزمة لتوجيه وضبط 
."وأعضاء جملس االدارة واملدراء، وكذلك حتديد القواعد واالجراءات اخلاصة باختاذ القرارات بشأن أمور الشركة

1شاكر ، احلكم اجليد أداة أساسية  لتقوية املصارف ،نفس املرجع السابق ذكره ،صفؤاد2

*cardberyرئيس املنظمة الربيطانية.
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ا ذلك النظام الذي أيضا فهناك أخرإىلوقد تعددت التعاريف واختلفت من باحث  من عرف احلوكمة بأ
اورقابة منشات األعمال، كما ينظر للحوكمة إدارةيتم من خالله  مصطلح اقتصادي حديث نسبيا وهو يعين " أ

الشركات أو املؤسسات  للقوانني الرمسية اليت تفرض املراقبة واملتابعة وضمان أن تتسم بيانات تلك إخضاع
ا  والشفافية، وتأسيسا على ما تقدم فان احلوكمة هي اإلفصاحواملالية بأقصى درجات داريةاإلاملؤسسات وممارسا

اليت توجه سلوك املؤسسة )املالية واالقتصادية ، القانونية، احملاسبيةاإلدارية(جمموعة االجراءات ،القواعد والنظم 
التفاعل بني تلك االطراف مبا يؤدي اىل بني كل األطراف املشاركة يف النشاط بالشكل الذي حيققوحتكم العالقة 

.3ونزاهة السلوكيات األداءحتسني 
األطراف الفاعلة يف احلوكمة:ثانيا 

يف حتديد مدى إن التطبيق السليم للحوكمة يؤثر ويتأثر أساسا بأربعة أطراف رئيسية واليت هلا كذلك دور كبري
ا :وتتمثل العناصر الفاعلة يف احلوكمة يفجناح أو فشل احلوكمة الرشيدة والقواعد املتعلقة 

 ؤالء املسامهون أفرادا أو عائالت أو حىت مؤسسات أخرى تعمل من خالل شركة قد يكون ه:المساهمون
أرباحا مقابل استثمار ويتلقونسهمهالك كونكم مالك أذلرأس مال مؤسسةصدر الرئيسيقابضة  ويعتربون امل

جملس يف اختيار أعضاءمسامهني احلقللو على املدى الطويلاملؤسسةقيمةتعظيم لك فيها وذلاألعمال رقم 
ماإلدارة  .مناسبني حلماية حقوقهم ومصاحلهمالذين جيدو

 املؤسسة من صالحيات هذا املصاحل اآلخرين يفبأصحاو ول عن متثيل املسامهني ؤ هو املس:مجلس اإلدارة
لس ابة جملس ألعمال املؤسسة حتت رقميلكون السلطة اإلدارية اليوميةاختيار املديرين التنفيذيني الذينا
.لك برسم السياسات العامة للمؤسسة وطرق احملافظة على حقوق املسامهني ومحايتها الذي يقوم كذو اإلدارة
 لس اإلدارةرفعو الفعلية للمؤسسةدارةاإلهي متها األساسيةمه:اإلدارة ا   و ؤ ومن مستقارير عن األداء  ليا

الشفافية يف املعلومات اليت تقدمهايمتها وكذا اإلفصاح و الرفع من قاملؤسسة و ومداخيللك تعظيم أرباح كذ
.للمسامهني 

احلكومة املؤسسية و األداء املايل اإلسرتاتيجي للمصارف ، دار الصفاء للنشر و التوزيع ، الطبعة ،عالء فرحان طالب، إميان شيحاين املشهداين 3

.27-24ص ،2011األوىل، عمان ، 
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 حل باملؤسسة كالدائنني الذين يقومون بدور املراقبجمموعة من األطراف تربطهم مصا:أصحاب المصالح
هلؤالء نفس املصاحل بل وقد يكونليس من ضرورة أناملوظفني و املوردين و العمال و اخلارجي على أداء املؤسسة

بكون املؤسسة قادرة على السداد بينما املوظفون فمن ة وخمتلفة فالدائنون يهتمون أكثرمصاحلهم متعارضتكون
األطراف املسؤولة01رقم الشكل لنا يوضح و.4مصلحتهم أن تكون املؤسسة قادرة على االستمرار و النمو

املخول هلا لضمان حسن الدور اهلام إىلإضافةوكمة اليت متثل الركيزة األساسية اليت يقوم عليها نظام احلوالرئيسية 
.واالستمراريةاألداء

كمةو األطراف الرئيسية الفاعلة في نظام الح: 01رقم الشكل 

ار اجلامعية داسة مقارنة ، الطبعة الثانية ،الدر حممد مصطفى سليمان، دور حوكمة الشركات يف معاجلة الفساد املايل واالداري، :املصدر 
.21-20،ص 2009،مصر،

:جمموعة من اخلصائص اليت متيزها عن غريها من العمليات واليت تتمثل يفويتضمن مصطلح احلوكمة

.أي اتباع السلوك األخالقي املناسب والصحيح:االنضباط-

السليم بالوقت املناسب عن واإلفصاحتتمثل يف تقدمي صورة حقيقية لكل ما حيدث وتضمن الثقة :الشفافية-
.املوضوعات املهمة املتعلقة بالشركة كاملركز املايل واالداء وحقوق امللكية

20نفس املرجع السابق ذكره، ص, د املايل و اإلداري  دور حوكمة الشركات يف معاجلة الفسا, حممد مصطفى سليمان 4

األطراف الفاعلة في نظام الحوكمة

أصحاب المصالح

المساهمون

اإلدارة

مجلس اإلدارة
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اليت تقلل أو تلغي تضارب املصاحل مثل اهليمنة من رئيس قوي للشركة أو مساهم كبري آليةوهي :االستقاللية-
الس وتعيني اللجان اليت تعني مدقق خارجي مستقل تبدأاآلليةوهذه اإلدارةعلى جملس  من كيفية تشكيل ا

وكفؤ مؤهل يقوم مبمارسة عمله مبا تقتضيه األصول املهنية يف عملية املراجعة ويقدم تأكيدات خارجية بأن القوائم 
.الشركةوأداءاملالية متثل بصدق املركز املايل 

التنفيذية وهي قاعدة تقضي مبحاسبة الذين واإلدارةاإلدارةييم وتقدير أعمال جملس تقإمكانأي :املساءلة-
م الذين ينفذون األعمال يتخذون القرارات يف الشركة أو املؤسسة أو .عن نتائج قرارا

ايع األطراف املرتبطة باملؤسسة أو ويعين وجود مسؤولية أمام مج:املسؤولية- وضع أيضا الشركة وكما يقصد 
.توفري هيكل تنظيمي واضح حيدد نقاط السلطة واملسؤولية واحملاسبة 

نصوص خاصة حبماية وإدراجضمان معاملة متساوية للمسامهني كافة مبا فيهم صغار املسامهون :العدالة-
.املسامهني الصغار يف النظام األساسي للشركة 

.5الشركة كمواطن جيدإىلأي النظر :االجتماعية املسؤولية-

محددات الحوكمة ومبادئها- 2.1.1

حمددات احلوكمة:أوال 

على أو شركة من االستفادة من مزايا تطبيق احلوكمة جيب أن تتوافرلكي تتمكن أي مؤسسة اقتصادية
:مهادات على جمموعتني خارجية وداخليةتشتمل هذه احملدوالضوابط و جمموعة من احملددات

الشركة األسس اليت حتدد كيفية اختاذ القرارات وتوزيع السلطات داخلتشري إىل القواعد و :المحددات الداخلية -1
وتطبيقها من ناحية أخرى إىل لس اإلدارة واملديرين التنفيذيني اليت يؤدي توافرها من ناحية بني اجلمعية العامة وجم

.بني مصاحل هذه األطراف الثالثة تقليل التعارض
تقليلملؤسسة و وترجع  أمهية احملددات اخلارجية إىل أن وجودها يضمن حسن إدارة ا:المحددات الخارجية -2

:العائد اخلاص  وتشري احملددات اخلارجية إىل مايليالتعارض بني العائد االجتماعي و 

،أكتوبر ة وعلوم التسيري ،جامعة مستغامنالتجاريشركات ،كلية العلوم اإلقتصادية و ولد عيسى حممد حممود، مطبوعة بعنوان مفاهيم حول حوكمة ال5
2013.
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مثل قوانني سوق املالاالقتصادياملناخ العام لالستثمار يف الدولة والذي يشتمل على قوانني املنظمة للنشاط-
.اإلفالسومنع املنافسات االحتكارية و , ة تنظيم املنافس, والشركات 

.التوفري الالزم للمشروعاتة القطاع املايل يفكفاء-
.عناصر اإلنتاجسواق السلع و درجة تنافسية األ-
: بكفاءة ومنها تضمن عمل األسواقة التنظيم اليت كفاءة األجهزة واهليئات الرقابية أو بعض املؤسسات الذاتي-

.6العاملة يف سوق األوراق املالية بني واحملامني إضافة إىل الشركاتاجلمعيات احملاسبية كأمحد فقري و احملاس

مبادئ احلوكمة:ثانيا

يارات املالية اليت حدثت بدول جنوب شرق  أمريكا الالتينية  وتعرض العديد من البنوك آسيا و دفعت اال
يت تثبت االنتقالية الناشئة الوالشركات إىل اإلفالس باإلضافة  إىل التحوالت االقتصادية وظهور االقتصاديات

البنك العاملي إىل كل من صندوق النقد الدويل و االنفتاح على األسواق اخلارجيةو االقتصاديمنهج التحرر
وخمتلف املعايري وانتهت يف دراسة آلية احلوكمةOCDEنظمة التعاون االقتصادي والتنميةاملشاركة مع م

ا سنة 5الدراسة إىل صياغة  حتت اسم مبادئ احلوكمة  الشركات إىل أنه يف عام 1999أقسام رئيسية مت إعال
:وتشمل هذه املبادئ على سادسمتت مراجعتها وإضافة مبدأ 2004

:املبادئ اخلاصة حبقوق املسامهني-1

تعمل على ضمان حقوق املسامهني وتشمل عدة نقاط هامة قوق األساسية للمسامهني احلتتضمن هذه املبادئ
:ونذكر منها مايلي

تأمني طرق تسجيل امللكية - 
نقل امللكية- 
احلصول على معلومات ذات صلة بالشراكة يف الوقت املناسب وبصفة منتظمة - 
املشاركة يف التصويت يف املبيعات العمومية- 
احلق يف انتخاب أعضاء جملس اإلدارة - 

الشركات ،كلية العلوم اإلقتصادية و التجارية و علوم التسيري جامعة مستغامن مةكو ركائز حو ولد عيسى حممد حممود، مطبوعة  بعنوان أمهية و حمددات 6
.10-9ص 2013أكتوبر 
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احلق يف احلصول على نصيب من األرباح - 
شاركة يف القرارات اليت تتعلق بالتغريات اجلوهرية على الشركة املللمسامهني احلق يف - 
.7أن يتسم السوق الذي يتم طرح أسهم الشركة فيه بالشفافية و الكفاءة- 
:معاملة املسامهنياملبادئ اخلاصة باملساواة يف -2

يتضمن إطار حوكمة الشركات  حتقيق املساواة يف معاملة كافة املسامهني مبن فيهم األقلية و املسامهني األجانب   
.كما جيب أن يعامل املسامهون معاملة متساوية يف احلصول على املعلومات بكل شفافية 

:املبادئ اخلاصة بدور ذوي املصاحل -3

الشركات حبقوق ذوي الشأن واملصاحل اليت مت إقرارها وفقا للقانون وتشجيع التعاون الفعال يعرتف إطار حوكمة
كل األطراف اليت تتقاطع مصاحلها مع بقاء بينهم وبني الشركة ويتعلق األمر بأصحاب املصاحل يف هذا املقام

من إطار احلوكمة مبشاركة أصحاب كما يتض)الزبائن , املمولني, املوردين, الوصاية, كالنقابة(واستمرار الشركة 
.املصاحل يف آليات حتسني أداء الشركة ومتكينهم من اإلطالع على املعلومات املطلوبة 

:املبادئ اخلاصة باإلفصاح والشفافية-4

شركة مبا فيها الشفافية يف كافة األمور األساسية املتعلقة بالاإلفصاح و كات حتقيق مبدأر يضمن إطار حوكمة الش
:املايل حبيثالوضع

لس أعضاء جم, ةأهداف الشرك, النتائج املالية: ى سبيل املثال أن يشمل اإلفصاح عن املعلومات التالية عل- 
.هيكل وسياسات احلوكمة املطبقة يف الشركة, اإلدارة ورواتب كبار املديرين

.املالية املتعارف عليها احملاسبية و املعايري وب يتفق  و بأسلإعداد ومراجعة املعلومات وكذلك اإلفصاح عنها- 
دف إتاحة التدقيق  املوضوعي لألسلوب املستخدم وإعداد القوائم املالية -  .إجراء عملية املراجعة اخلارجية 
8.يف وقت مالئم و بالتكلفة املناسبةينبغي توافر القنوات اليت ميكن من خالهلا احلصول على معلومات- 

قتصاد املايل عبد القادر بريش،قواعد تطبيق احلوكمة يف املنظومة املصرفية،مع اشارة اىل حالة اجلزائر،جملة االصالحات االقتصادية واالندماج يف اال7
3،ص01،2006،اجلزائر،العدد ،املدرسة العليا للتجارة 
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:ليات جملس اإلدارةو املبادئ اخلاصة مبسؤ 5-

إلدارة والتأكيد ألداء ااتيجي للشركة واملراقبة الفعالة جيب أن يضمن إطار حوكمة الشركات وضع خمطط إسرت - 
.ولية جملس اإلدارة جتاه الشركة واملسامهني ؤ على مس

هودات لصاحل كما جيب أن يبذلوا كل اعلى أساس من املعرفة التامةلس اإلدارةجمجيب أن يعمل أعضاء -
.املسامهني الشركة و 

.االعتبارعني خذ مصاحل املتعاملني مع الشركة يف األمعااللتزام بالقوانني السارية-
اختيار شاغلي املناصب اهلامة يف اإلدارة املالية : ى تنفيذ املهام احملددة من بينهايسهر أعضاء جملس اإلدارة عل-

م ورواتبهم  .كة ووضع األهداف ومراقبة التنفيذومراجعة إسرتاجتية الشبتوجيهمع وحتديد صالحيا
اإلدارة م مراقبة املخاطر و ظالئمة خاصة ناملم املراقبةظنوضمان تنفيذضمان تكامل النظم احملاسبية واملالية-

.املالية 
.باالستقالليةو جيب أن يتحلى أعضاء جملس اإلدارة باملوضوعية يف إدارة شؤون الشركة -

اغأن هذه املبادئ ليست ملزمة بل الجتدر اإلشارة إىل  اإلطار املرجعي باإلمكان رض منها يتمثل يف كو
لتنظيمية للحوكمة يف الشركات وذلك مبا اة عند إعدادهم لألطر القانونية و االستخدام من قبل صانعي السياس

م حيث تعد هذه و االقتصاديةالظروفيتفق و  تصف باملرونة املبادئ دائمة التطور بطبيعتها وتاالجتماعية احمليطة 
:على أساليب ممارسة احلوكمة وحتقق مايليأن تدخل التجديدات املستمرة وينبغي على الشركات

 غاية املسامهني سواء كانوا أغلبية أو أقلية.
 تمع مراعاة مصاحل العمال و .ا
تشجيع جذب االستثمارات احمللية والدولية.
مبادئ و ني ووجود مراقبة مستقلة على أسسمعها حماسبة إدارة الشركة أمام املسامههياكل إدارة ميكنضمان وجود

.حماسبية عالية اجلودة

www. hawkama.net/articles.apsحممد حتاملة ،من املوقع االلكرتوين8 ?id
Revue des reformes économiques et intégration eu économie mondial N°1 / 2006 p4
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ولية اإلجتماعية للشركة يف ضوء احلوكمة ؤ مدى االلتزام بالقانون واإلشراف على املسألداء و ضمان مراجعة وتقييم ا
.9الرشيدة

كال من تعزيز شفافية  جيب أن يتضمن إطار احلوكمة : مان وجود أساس إلطار فعال حلوكمة الشركاتض-6
يات فيما بني ولؤ نون وأن حيدد بوضوح تقسيم ا املسكفائتها كما جيب أن يتوافق مع أحكام القااألسواق و 

10التنفيذية املختلفةو السلطات التنظيمية 

إىلوتسعى بنوكاملؤسسات والشركات وخاصة الالذي تقوم عليهاإلطارمع لقد صيغت هذه املبادئ حبيث تتالئم
إطارتشكيل دفولكن اهل, مثاليا للحوكمةاحتديد األهداف واقرتاح وسائل خمتلفة لتطبيقها وليس هناك منوذج

املؤسسات العامة بدورها قانوين وتنظيمي فعال يقع على عاتق احلكومات حبيث تتوافر املرونة الكافية اليت تكفل 
ا دائمة التطور مما ينبغي تدخل مستمر للتجديدات املستمرة  واخلاصة ،ويأخذ بعني االعتبار طبيعة املبادئ كو

مت جتسيد أهم مبادئ احلوكمة الرشيدة حسب منظمة وقد .11متطورة تواكب التطورات يف العامل بيبأسال
ا اطارا فعاال ومنوذج للحوكمةنظ02رقم التعاون والتنمية االقتصادية يف الشكل  .را ملا متتلكه من أمهية كو

2004مبادئ الحوكمة الصادرة عن منظمة التعاون و التنمية االقتصادية : 02الشكل رقم 

ولد عيسى حممد ،مطبوعة بعنوان حوكمة الشركات ،نفس املرجع السابق ذكره:املصدر

6-5عبد القادر بريش،نفس املرجع السابق ذكره،ص9
.1ولد حممد عيسى حممد حممود ،حماضرات حوكمة الشركات ،نفس املرجع السابق ذكره،ص 10
.43عالء فرحان طالب،اميان شيحان املشهداين ،احلوكمة املؤسسية ،نفس املرجع السابق ذكره، ص11

التنمية اإلقتصاديةمنظمة التعاون و الىلحوكمة نسبةمبادئ ا

التأكيد على 
ولية مجلس ؤ مس

اإلدارة 

اإلفصاح 
والشفافية

ضمان نفس 
المعاملة العادلة 

المساهمين نبي

ضمان حماية 
حقوق 

المساهمين 

ضرورة وجود 
إطار فعال 

لحوكمة الشركات
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تضم جمموعة من املبادئ اليت حتتاج اىل بيئة ضرورية تعي هذه املبادئ  يستدل من الشكل السابق أن احلوكمة
كي تقوم بتطبيقها بالشكل السليم فاحلوكمة تستلزم اطارا فعاال هلا وبيئة مناسبة حىت اليذهب اجلهد املبذول 

تم مبختلف الضسدى مما يتطلب تضافر اجلهود الدولية واالقليمية فضال عن احمللية  وابط مما يساعد اليت تتكفل و
.يف تطبيقها

أهداف الحوكمة- 3.1.1

يساهم تطبيق مبادئ احلوكمة يف حتقيق جمموعة من األهداف  اليت أشار إليها أحد من الباحثني وميكن 
:تلخيص أهم تلك األهداف ملا يأيت

.املسامهني ال بني مصاحل اإلدارة  ومصاحلفعكبح خمالفات اإلدارة احملتملة وضمان التناغم ال- 
.السليمة التقليل من املخاطر املالية واالستثمارية- 
.محاية حقوق املسامهني  ومصاحلهم من خالل وضع اإلسرتاتيجية السليمة - 
.يف تنمية املدخراتحتسني دور أسواق املال- 
.زيادة الثقة باالقتصاد الوطين - 
12.ة االجتماعيةإظهار الشفافية وقابلية احملاسبة على املسؤولي- 

.األداء املايل للشركة والبنك سنيحت- 
.احلفاظ على السمعة االقتصادية للشركة من خالل التمسك بالقيم األخالقية- 
الوصول إىل أعلى املراتب لدى مؤسسات التقييم ركات على أسواق املال العاملية و فتح السبيل النفتاح الش- 

.الدولية
اللوائح واآلمنة مع االلتزام بالقوانني و املمارسات املهنية السليمة املؤسسة بالسلوكيات األخالقية و التزام- 
.الضوابط الرقابية واإلشرافيةو 

االستثماراتوجذبالتنافسيةالقدراتوزيادةاألداءدعميفللمؤسساتأيضااجليدةاحلوكمةتساعد- 

:من خاللعامبشكلاالقتصادوحتسني, للمؤسسات

44-43عالء فرحان طالب ،اميان شيحان املشهداين نفس املرجع السابق ذكره ص 12



االطار املفاهيمي للحوكمة يف البنوكالفصل األول

19

النحوعلىاملايلوالتدقيقاحملاسبةوإجراءاتاملؤسساتوعملياتمعامالتكافةيفالشفافيةعنصردعيمت- 
.واإلدارياملايلالفسادظاهرةمناحلدمنميكنالذي

يفخاصةحلااملصذاتاألخرىواألطرافوالدائننيوالعاملنيللمسامهنيبالنسبةعادلةبطريقةالتعاملضمان- 
.لإلفالساملؤسساتعرضتحال

.األعمالدنيايفومنوهااستمرارهاوضماناملؤسساتوفاعليةكفاءةحتسني- 

ومسؤولياتاإلدارةجملسومهامالتنفيذينيباملديريناخلاصةواملسؤولياتاملهامبنياخللطوعدمتوضيح- 
.أعضائه

, واألجانباحمللينياملستثمرينمنأكربعددجانبمناملرغوبالتمويلعلىاحلصولمناملؤسساتمتكني- 
.املؤسساتيفالثقةدرجةورفعبناءخاللمنوذلك

اختاذوضمانسليمةإسرتاتيجيةتبينعلىاإلدارةوجملساملديرينومساعدة, املؤسسةإدارةوتطويرحتسني- 
.األداءكفاءةرفعإىليؤديمباسليمةأسسعلىابناءوالسيطرةالدمجقرارات

الشركاتألداءبالنسبةاملراقبنيبدوروقيامهم, واملقرضنيوالدائننيواملوظفنياملسامهنيمشاركةإمكانية- 

.13ممكنحدأدىنإىلاملخاطرتقليلإىليؤديومباواإلدارةاملصاحلأصحاببنيالثقةوتوليدإنشاء- 

اإلفالس ويضمن املؤسسات املالية وجتنب التعثر و يؤدي إىل حتسني إدارة الشركات و ان تطبيق مبادئ احلوكمة
.إختاذ القرارات على أسس سليمة تطوير األداء ويساهم يف

دف إىل تعزيز القيمة وضبطها سواء على املدى القريب أو البعيد  و تتعلق احلوكمة مبجموعة من السياسات اليت 
14.ارير املالية إضافة إىل تعزيز دقة التق

الطبعة األوىل مكتبة ) املدخل ملكافحة الفساد يف املؤسسات العامة و اخلاصة ( حممد عبد الفتاح العشماوي ،حوكمة املؤسسة , عطا اهللا وارد خليل 13
.57ص2008, احلرية للنشر و التوزيع ، القاهرة 

.327- 293ص 2012،القاهرة, دار الكتاب احلديث , الطبعة األوىل،وحوكمة الشركات باسم مشس الدين القيادة اإلسرتاتيجية14
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ماهية الحوكمة من المنظور البنكي- 2.1

بالتحديد يف جمال إدارة لقد أصبحت احلوكمة ضرورية يف البنوك خاصة بعد تعقد نشاطها يف اآلونة األخرية و
.البنوكأهم املفاهيم املرتبطة بنظام حوكمةشرح اليت تتعرض هلا البنوك وسنتناول من خالل هذا املبحث املخاطر

مفهوم الحوكمة في البنوك- 1.2.1

تعريف احلوكمة يف البنك:أوال

لس اإلدارة و تعين احلوكمة يف البنك ، مراقبة يا للبنك ومحاية حقوق محلة األسهم اإلدارة العلاالداء من قبل ا
خالل اإلطار التنظيمي تتحدد من اليت عالقة هؤالء الفاعلني اخلارجني و املودعني باإلضافة إىل االهتمام بو 
.املشرتكةالبنوك العامة والبنوك اخلاصة و سلطات اهليئات الرقابية وتنطبق احلوكمة يف البنك علىو 

:يف جمموعتنيوتتمثل أهم العناصر األساسية يف عملية احلوكمة- 
موعة األوىل املراقبون اإلدارة التنفيذية و الفاعلني الداخلني وهم محلة األسهم وجملس اإلدارة و يفوتتمثل ا

.املراجعون الداخليون و 
موعة الثانية فتتمثل يف الفاعلني اخلارجيني واملتمثلني مني الودائع ووسائل اإلعالم يف املودعني وصندوق التأأما ا

15.والشركات التصنيف والتقييم االئتماين باإلضافة إىل اإلطار القانوين والتنظيمي والرقايب 

األطراف األخرى ذات صلة وتعمل يف ية بني إدارة البنك واملسامهني و يف البيئة البنكية العالقة البنكاحلوكمةوحتدد
دف التأكد من تقيد البنك و شكل أساسي على مجع بني القوانني والتعليمات الرقا البنك توافقها مع أهداف بية 

ا توفر آلية للربط بني مصاحل املسامهني أهداف البنك املركزي باإلضاو ومعايري السالمة بشكل عام فة إىل أ
دف تعزيز أداء البنك  .واجلهات األخرى ذات العالقة 

ا  أهدافها فهو ابتغاء حتقيق غايتها و النظام الذي تتم مبوجبه إدارة البنوك ومراقبتها" وهناك من يعرفها على أ
16"ملسامهني واملستثمرين املؤسسني النظام الذي يتعاملون مبوجبه مع مصادر رؤوس األموال ا

2000اإلسكندرية ، ،الدار اجلامعيةطارق عبد العال محاد ،حوكمة الشركات ، املفاهيم ، املبادئ ، التجارب ، التطبيقات احلوكمة يف املصارف ،15
427ص 

حالة دول مشال إفريقيا جملة اقتصاديات دراسة االلتزام مبتطلبات اللجنة بازل كمدخل إلرساء احلوكمة يف القطاع املصريف الغريب: جبار عبد الرزاق 16
.80ص2009اجلزائر ،العدد السابع ، , جامعة شلف , مشال إفريقيا 
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ا جمموعةتعريفهاميكنو واملديريناإلدارةجملستسيريكيفيةتبنياليتاخلاصةواإلجراءاتاألساليبمنأيضا بأ
:وشؤونه من خاللالبنكنشاطاتملختلفالتنفيذيني

.وكوذلك يتم عن طريق وضع جمموعة من اخلطط اليت تضمن سالمة البنللبنكاإلسرتاتيجيةاألهدافحتديد- 

.عرب جمموعة من القواعد واللوائح التنظيمية للبنكاليوميةالعملياتسريمتابعة- 

.وجهأكملعلىاملصاحلأصحابمبسؤوليات جتاهالقيام- 

.والقواننياللوائحيفجاءملاتبعاالبنكأنشطةسريورةمنالتأكد- 

ا البنوك من خالل جملس االدارةيفة احلوكمةيات الدوليعرف بنك التسو ولقد  ا األساليب اليت تدار  البنوك بأ
مصاحل محلة األسهم وأصحاب املصاحل مع االلتزام ومحايةيت  حتدد كيفية وضع أهداف وإدارةدارة العليا، والواال

ورأى بعض اخلرباء أن احلوكمة من املنظور .بالعمل وفقا للقوانني والنظم السائدة ومبا حيقق محاية مصاحل املودعني
17.اإلدارةوتطوير مستوى األداءيؤدي إىل حتقيق الشفافية يفللبنوك  مبا املصريف تعىن تطور اهلياكل الداخلية

الدورخاللمنالبنوك،شؤوناتداراليتالطريقةيالبنكاملنظورمناحلوكمةنظاميشملأوسع،معىن
املستفدين،حقوقومراعاةالبنك،أهدافحتديدعلىيؤثرالعليا،مباواإلدارةاإلدارةجملسمنلكلبهاملنوط
السلطةقبلمناملخاطرإدارةمراقبةعمليةالبنوك،أصبحتنشاط يفالتعقيدوبازدياد. املودعنيحقوقومحاية
إدارةجملسيفمميثلو ومنللمسامهنياملباشرةاملشاركةتتطلببنكيالاجلهازسالمةوباتتكافية،غريالرقابية
.18البنك

ركائز احلوكمة يف البنوك :ثانيا 

النظام يف هم يف تعزيزاكائز اليت تسدور املشار إليه البد من توافر جمموعة من الر من أجل أن يؤدي مفهوم احلوكمة
:إن من أهم الركائز اليت يتناوهلا الباحثون واحملللون نذكر مايلي املؤسسات عموما والبنوك بشكل خاص و 

2www.financial: حممد طاهر، احلوكمة يف البنوك، من املوقع االكرتوين 17
manager.wordpress.com 1، ص16/04/2015، متت رؤية املنشور ب.

www.ebi.gov.eg، متاح على املوقع االلكرتوين 01، ص 06املعهد املصريف املصري،نظام احلوكمة يف البنوك، العدد 18
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يت يتم تعميمها يف البنك يشري هذا املرتكز إىل البنية األخالقية و جمموعة القيم اخلاصة ال: السلوك األخالقي- أ
وجتدر اإلشارة إىل توضيح ما تعنيه القيم اخلاصة أن حتدد تلك القيم النطاق املناسب إلجراء احلوار الصريح يف 
ا متنع الفساد وتعاطي الرشوة يف التعامالت سواء على  الوقت الصحيح حول حل املشكالت فضال عن كو

ا حتد من تلك النشاطات و فضال،نكية أواخلارجي للعمليات الباملستوى الداخلي  العالقات اليت حتجب عن أ
من خالل تضمني جمموعة من املبادئ اليت متنع الرتبح الوظيفي مبعىن الرشوة ،تسريب دور احلوكمة املؤسسية 

.بيانات الزبون وتعارض املصاحل

ال أمهية مواثيق الشرف واملواثيق األخال ا ليست يف قية للعمل على الرغويؤكد معظم الباحثني يف هذا ا م من أ
ا لكنها تغطي احتماالت التحايل على األعراف والتقاليد املهنية و قوة القوانني اللوائح من ناحية االلتزام 

ا تتعامل مع اجلوانب املتعلقة بال طاعة واالختيار وليس واالجتماعية بل تعد يف غاية األمهية لبناء اطار احلوكمة ،أل
.من منطلق االكراه وااللتزام بقواعد السلوك املهين الرشيد

لة على أداء اام فعال للتقارير املالية لكي تكتمل أحكام الرقابة الفعيتحتم وجود نظ: الرقابة و املسائلة- ب 
وتوافر هذا املرتكز ،ت املناسبةاإلفصاح وبقدر يكفل توفري املعلوماأن يتسم هذا النظام بالشفافية و البنوك على

اا الا ألمهية دورههإدراكالدور الفعال للسلطات الرقابية و يضمن  ركائز احلوكمة يف البنوك نيركيزة من برقايب أل
رة عن اللجنة الدولية ملعايري احملاسبة كل ذلك يعد دعامة لسالمة وضمان داملعايري احملاسبية الدولية الصافتطبيق 19

أمن البنوك وسالمة األنظمة املالية واحملاسبية خاصة مبا يف ذلك أنظمة اعداد التقارير ومحاية املوجودات بشكل 
لية، على أن يتم خاص ،وهذا من خالل نظام رقابة داخلي فعال يعمل مبوجب القوانني واللوائح التنظيمية الداخ

.طلب األمر ذلك عليه وتقييمه بشكل دوري وحتديثه كل ما تاإلشراف
ن تقدم برزت احلاجة امللحة إىل االعتناء بإدارة املخاطر بسبب التطورات السريعة فضال ع: إدارة املخاطر- ج 

لك ضمانا إلحكام البنوك وذملخاطر اليت تتعرض هلا هذا ما دعا إىل ضرورة تشكيل إدارة االتكنولوجي السريع و 
التسهيالت السندات و ،ا باملخاطر كالقروضاالرقابة وسيطرة على الرقابة على األنشطة اليت ترتبط موجود

20.االئتمانية وغريها من أدوات االستثمار

.55ص 50،إميان شيماء الشهداين نفس املرجع السابق ص عالء فرحان طالب 19
.12ولد حممد عيسى حممد حممود ،حماضرات حول حوكمةالشركات،مرجع سابق ذكره، ص 20
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ولية والتنوع ففي أواخر الثمانينات قد أخذت األعمال البنكية التقليدية بالنقصان وقد أتاح منو األسواق املالية الد
إضافةتطورا يف األدوات املالية للمصارف الدخول على مزيد من األموال مما أتاح هلا تقدمي خدمات أكثر الكبري

على –استخدام أساليب فنية جديدة،وهكذا أصبحت املمارسات على مستوى البنوك لألعمال التقليدية إىل
واليوم . هي جزء من أعمال البنك األساسية وغالبا ما تكون أقل رحبية له–أساس تلقي الودائع ومنح القروض 

املالية وتسويق املوجودات من خالل على أساس املعلومات والتعامالت يف األسواق املالية فضال عن االبتكارات
طرح مفاهيم جديدة مثل مبيعات ومبادالت القروض وتوريق املوجودات  كل ذلك أصبح من املصادر الرئيسية 

التعرض لدرجات خماطرة عالية يف ذات الوقت ومبا أن ارتفاع تقلبات العائد و إىلأدىلرحبية البنك ،لكن ذلك
ال حتديد الغرض من حلو تقليل املخاطر هو أحد أهداف ا املخاطر من إدارةكمة فقد حاول الباحثون يف هذا ا

تتأتىأنتلك املخاطر وتقدير اخلسائر اليت ميكن خالل التعرف على األحداث املرتقبة واملخاطر احملتملة وقياس
ا بو الرقابةإحكامإىلإضافةها عن الدراسات قبل عدادوإاملخاطر السيطرة على األنشطة اليت ترتبط موجودا

21.خلسائرالتعرض 

العناصر األساسية لدعم التطبيق السليم للحوكمة في البنوك-2.2.1

:يتطلب التطبيق السليم للحوكمة يف البنوك توفر جمموعة من العناصر األساسية نذكر منها

وضع أهداف إسرتاتيجية وجمموعة قيم ومبادئ تكون معلومة جلميع العاملني يف البنك:

إدارة األنشطة املتعلقة بأي مؤسسة بنكية بدون تواجد أهداف إسرتاتيجية و جمموعة من املبادئ لإلدارة تصعب 
اجتيات اليت متكنه من التوجيه وإدارة أنشطة لذا تقع على عاتق جملس اإلدارة البنك وضع اإلسرت اميكن االستعانة

لمشاكل اآلنية لالصرحية و أن تؤكد هذه املبادئ أمهية املناقشة البنك و داوهلاتعليه أيضا تطوير املبادئ اليت يالبنك و 
.الرشوةه املبادئ وضع حد حلدوث الفساد و ذاليت تتعرض للبنك وتضمن ه

 وضع و تنفيذ سياسات حمددة وواضحة يف البنك
عليا كما يتعنيلك لإلدارة الاألساسية للمجلس وكذاملسؤولياتأن حيدد السلطات و على جملس اإلدارة الكفء

.وليات املختلفة للموظفني وفقا لتدرجهم الوظيفيعلى اإلدارة العليا حتديد املسؤ 
 ضمان كفاءة أعضاء جملس اإلدارة

.54ء فرحان طالب ،اميان شيحان املشهداين ،نفس املرجع السابق ص عال21
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م يف عملية دم خضوعهم ألي تأثريات وعاحلوكمةيتعني على أعضاء جملس اإلدارة إدراكهم للدور املنوط 
ول األول عن عمليات البنك وعن املتانة املالية له مما حيتم عليه املسؤ خلية أن يعترب جملس اإلدارة داخارجية أو 

بالتايل حىت يستطيع حتديد أوجه القصور  و أن تتوفر لديه املعلومات الكافية و جملس اإلدارة متابعة أداء البنك 
.يتمكن من اختاذ إجراءات صحيحة يف الوقت املناسب هلا 

توافر مراقبة مالئمة ألنشطة البنكضمان:

من املهم للغاية أن تضمن اإلدارة العليا للبنك مراقبة مالئمة لنشاطاته على اعتبارها عنصرا أساسيا يف الشهر على 
.22تطبيق مبادئ احلوكمة داخل هياكل البنك

االستفادة الفعلية من تقارير املراجعون الداخلني واخلارجيني:

لعبه املراجعون دورا حيويا بالنسبة لعملية احلوكمة لذا على جملس اإلدارة واإلدارة العليا إدراك يعد الدور الذي ي
ذه األمهية لدى كافة العاملني بالبنك واختاذ كافة اإلجراءات اليت  أمهية عملية املراجعة والعمل على نشر الوعي 

إىل جملس اإلدارة وكما يتعني االستفادة بفعالية من تضمن استقاللية املراجعني و متكنهم من رفع تقاريرهم مباشرة 
.23النتائج اليت توصل إليها املراجعون مع العمل على حل املشاكل اليت حيددها املراجعون

ضمان توافق نظم احلوافز مع أنظمة البنك:

ويتطلب حتقيق هذا األمر أن يكون جيب أن تتوافق احلوافز مع أنظمة البنك وأهدافه وإسرتاتيجيته والبيئة احمليطة به
.يف البنك سلم واضح للمكافآت واحلوافز وربطها باألداء

إذ ال ميكن تقييم أداء جملس اإلدارة واإلدارة العليا للبنك بدقة يف حالة نقص ،احلوكمةمراعاة الشفافية عند تطبيق
بائن من احلصول على عاملني يف السوق والز الشفافية يف املعلومات وعدم متكني أصحاب املصاحل واملسامهني واملت

افية حول البنك ومدى صحته املالية وكفاية رأس ماله وغريها من األمور اليت تدعم ثقة البنك مع صاملعلومات ال
.حميطه، لذا فإن الشفافية تعد أحد األسس الرئيسية لدعم التطبيق السليم للحوكمة

22prowse ;s’the corporategovernancesystemin banking what do we know BNL review ;march ;1997
Par « Revue des reformes économiques et intégration en économie Mondial n°=1 / 2006 p9 »
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والرقابية على دراية ووعي كامل بأمهية اإلشرافيةيتعني أن تكون  السلطات :والرقابةاإلشرافدور سلطة -
.جعل البنوك تتبىن هذه املبادئالبنوك، كما تعمل حبرص علىأداءاحلوكمة وتأثريها على 

إلشرافااالرتباط الوثيق بني تفعيل إىلولقد بات واضحا أن االهتمام املتزايد واملتنامي  على الساحة العاملية يعود 
أداءهيكل تنظيمي مالئم الذي حيكم ويقوم إطارؤسسات املصرفية، حبيث حتكم وتدير أعماهلا يف والرقابة على امل

اإلشرافيةاملؤسسات املالية وتنظيم املسؤوليات والصالحيات املتداخلة بني مجيع األطراف، وهذا يساعد السلطات 
.24وضمان النمو واالستقرار البنكيوالرقابية على أداء مهامها على النحو املنشود

أهداف تطبيق الحوكمة في البنوك- 3.2.1

:يساعد تطبيق احلوكمة يف البنوك على حتقيق مجلة من األهداف نذكر منها

.حتسني الكفاءة االقتصادية للبنوك وضمان تطبيق مبدأ الفصل بني امللكية واإلدارة- 

.والطرق املنتجة لتحقيق أهداف البنكحتديد اهليكل الالزم وخمتلف الوسائل - 

توزيع مسؤولية الرقابة لكل من جملس اإلدارة واملسامهني الذين متثلهم اجلمعية العامة للبنك وذلك من أجل - 
.ضمان املتابعة اجليدة لكافة التعديالت اليت تطرأ على القوانني املسرية لشؤون البنك

.الفصل والتمييز بني مهام ومسؤوليات كل من املديرين التنفذيني وأعضاء جملس اإلدارة- 

.تقييم أداء اإلدارة العليا وتعزيز املساءلة ورفع درجة الثقة- 

.توفري لكل من املسامهني واملوظفني والدائنني واملقرضني اإلمكانية للمشاركة يف الرقابة على أداء البنك- 

أزمات لعدة جتنب والتقليل من حدوث مشاكل حماسبة و مالية، األمر الذي يساعد على منع تعرض البنك - 
25واحملافظة على استقرار نشاطه مما يساعد على حتقيق االستقرار والتنمية يف االقتصاد ككل

23حممد زيدان،أمهية ارساء وتعزيز مبادئ احلوكمة يف القطاع املصريف، كلية العلوم االقتصادية والتسيري ،جامعة شلف ،ص24
معة ابراهيم اسحاق نسمان، دور إدارات املراجعة الداخلية يف تفعيل مبادئ احلوكمة، دراسة تطبيقية على قطاع املصارف، رسالة ماجيسرت، اجلا25

20ص 2009فلسطنياإلسالمية غزة،

http//www.KANTA KJ . COM / FIGH / FILES/ MANAGER / 859 PDF .CONSULTE LE 03/03/2015.
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: احلفاظ على استقرار النظام املايل واملصريف، ويتضمن نقطتني أساسيتني مها-

 خماطر إفالس البنوك من خالل اإلشراف على ممارسات املؤسسات املايل ككلجتنب.
وضع القواعد والتعليمات اخلاصة بإدارة األصول واخلصوم يف املصارف سواء بالنسبة للعمليات احمللية أو الدولية.

:يكون ذلك من خاللمان كفاءة عمل اجلهاز املصريف،ض- 

بالبنوك للتأكد من جودة األصول وجتنب تعرضها للمخاطرفحص احلسابات واملستندات اخلاصة.
 تقييم العمليات الداخلية للمصارف وحتليل العناصر املالية الرئيسية وتوافق عمليات املصارف مع األطر العامة

.للقوانني املوضوعة
ا واختاذ اإلجرا ءات املناسبة لتفادي محاية املودعني، ويكون ذلك عن طريق تدخل السلطات الرقابية لفرض سيطر

.املخاطر احملتملة

نموذج الحوكمة الجيد في البنوك- 3.1

ا أيضا التأثري يف واليت من شأ. ء املميز والفعال هلاتتضمن احلوكمة يف البنوك عدة أساليب ومناذج تضمن اآلدا
.املضمونحتديد األهداف املرجوة وهذا ما سنتطرق إليه من خالل هذا 

نموذج الحوكمة الجيد في البنوكمتطلبات - 1.3.1
وكل طرف له أدوار . ميكن تصنيف أهم األطراف اليت تضمن احلوكمة الرشيدة واجليدة يف البنوك إىل طرفني

:ومسؤوليات إلتزامه مبهامها مما يسهل تطبيق نظام احلوكمة بشكل فعال وتتمثل هذه األطراف يف
:فاعلني الداخلنياألدوار واملسؤوليات اخلاصة بال: أوال
م يوفرون رأس املال )محلة األسهم: (املسامهون يلعب املسامهون دورا هاما يف مراقبة أداء البنوك كو

الضروري وميلكون سلطة قوية فلهم صالحية تعيني أو فصل جملس اإلدارة كما أنه ال ميكن إمتام بعض الصفقات 
.26إال مبوافقتهم

هم األطراف الذين هلم عالقة بالبنك وليس بالضرورة أن يكونوا من محلة األسهم مثل : املصاحلأصحاب
م األوىل ازدهار البنك ألن ذلك يضمن  املودعني، عمالء البنك، العمل، واملوظفني داخل البنك من اهتماما

.مصاحلهم بالدرجة األوىل

20ذكره ،ص نفس املرجع السابق،ابراهيم اسحاق نسمان26
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لس الذي عليه أداء املهام يرتأس جملس اإلدارة رئيس يتم انتخا: جملس اإلدارة به من طرف أعضاء هذا ا
لس بتكوين جلان ملساعدته على الـتأكد من سالمة . اليت ميكن من تفعيل نظام احلوكمة داخل البنك ويقوم ا

إدارة البنك ومن بني هذه اللجان األكثر تواجد يف كل البنوك تقريبا هي اللجنة التنفيذية وجلنة التدقيق 
27.واملراجعة

يرتأسها الرئيس التنفيذي وأعضاءها من كبار املديرين يف البنك، مهمتها األساسية تتمثل : اللجنة التنفيذية
يف التعامل مع املواضيع ذات األثر الفعال يف إسرتاتيجية البنك وليس هلا أي تدخل يف اختصاص أي 

. جلنة أخرى
ة تتمثل يف املشاركة يف إعداد التقارير املالية هي جلنة مستقلة مهمتها الرئيس: جلنة التدقيق واملراجعة

وعملية املراجعة الداخلية والتأكد من االلتزام بتطبيق القوانني واللوائح وهي تعمل بشكل أساسي مع 
.املراقبني واملشرفني

تشكلها بعض البنوك مثل جلنة األجور واملكافآت جلنة التعيينات، جلنة إدارة إضافة إىل جلان أخرى متخصصة
.اخل..املخاطر

يرتأسها املدير التنفيذي الذي تتمثل مهمته يف التعاون مع فرق اإلدارة للنشاطات : اإلدارة التنفيذية
.لس اإلدارةوالعمليات اليومية للبنك بالطريقة اليت تتماشى مع السياسات املوضوعة من طرف جم

ر عن طريق قيامهم بكشف ومنع هلم دور هام جدا يف تقييم عملية إدارة املخاط: املراجعون الداخليون
.الغش والتحايل،حاليت

:األدوار واملسؤوليات اخلاصة بالفاعلني اخلارجني: ثانيا

:يف البنوك إال قسمني رئيسنيوكمةميكن تقسيم األطراف اخلارجيني والذين ميثلون النموذج الفعال يف نظام احل

يعترب اإلطار القانوين عنصرا جد هام حيوي داخل البنك باإلضافة إىل : اإلطار القانوين والتنظيمي والرقايب
الدور الرقايب للبنك املركزي والذي حتول إىل اإلطار العام له من السيطرة املطلقة إىل العمل على تشجيع إتباع 

.يف توجيه االئتمان وذلك لضمان سالمة البنوكالسلوك املناسب للتحكم 

.2املعهد املصريف املصري،نظام احلوكمة يف البنوك، مفاهيم مالية، العدد السادس، ص 27
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 هلم دور جد فعال يف تطبيق احلوكمة يف البنوك ألن على املتعاملني يف السوق ): اجلمهور(دور العامة
م، وحىت يستطيعوا فعل ذلك فهم حباجة  حتمل ما عليهم من مسؤوليات فيما يتعلق بالقرارات اخلاصة باستثمارا

:وميكن تقسيمهم إىلاملالية وتقارير التحليل املايلواإلفصاح يف كل املعلوماتلتوفر كل من الشفافية
م يف حالة  : املودعني- أ م على سحب مدخرا دورهم األساسي يتمثل يف الرقابة على أداء البنوك ويف قدر

.ما إذا أراد البنك أن جيازف بتحمل خماطر كبرية

مؤسسات تساعد على دعم االلتزام يف السوق إذ تقوم هي : شركات التصنيف والتقييم االئتماين- ب 
بالتأكد من توفر املعلومات الضرورية لصغار املستثمرين األمر الذي يزيد من درجة الشفافية يف املعلومات املالية 

.28ودعم محاية املتعاملني يف السوق

البشري ومراعاة مصاحل الفاعلني يف تساعد على نشر املعلومات الالزمة ورفع كفاءة العنصر : وسائل اإلعالم
29. السوق إضافة إىل تأثريهم على رأس املال وذلك لقيامها مبمارسة ضغوطات على البنك جتربه على ذلك

03رقم لخيص كل ما سبق يف الشكل تناميكنو 

.04-03وكمة يف البنوك، مرجع سابق ص املعهد املصريف املصري، نظام احل28

83صذكره ،نفس املرجع السابق ،حبار عبد الرزاق، االلتزام مبتطلبات جلنة بازل كمدخل الرساءاحلوكمة29
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.النموذج األساسي للفاعلين في نظام الحوكمة في البنوك: 03رقم شكل 

83صذكره،حبار عبد الرزاق ،االلتزام مبتطلبات جلنة بازل كمدخل إلرساء احلوكمة يف قطاع املصريف العريب ،مرجع سابق:املصدر

ام الحوكمة في البنوكاألساسیون في نظالفاعلون 

الفاعلون الداخلیون

یمي و اإلطار القانوني التنظ
الرقابي  )حملة األسھم(المساھمون 

العامة الجمھور أصحاب المصالح 

شركات التصنیف و التقییم 
اإلئتماني

مجلس اإلدارة

الفاعلون الخارجیون 

المراجعون الداخلیون 

ةیاإلدارة التنفیذ

و المراقبة تدقیقلجنة ال نة التنفیذیة اللج

وسائل اإلعالم 

المودعون
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أبعاد تنفيذ الحوكمة الجيدة في البنوك- 2.3.1

بعد داخلي وآخر خارجي يتمثل البعد اخلارجي يف : إن تنفيذ احلوكمة اجليدة يف البنوك هلا بعدين أساسني
.القواعد االحرتازية بينما البعد الداخلي فيتمثل يف طريقة إدارة البنك

:اخلارجي والذي يتمثل يف القواعد االحرتازيةالبعد:أوال

ا مجلة من التدابري اليت تسمح بالتخفيض أو التحكم يف املخاطر النامجة عن  ميكن تعريف القواعد االحرتازية بأ
املكونات املختلفة للنظام املايل، وجيب أن توضع هذه القواعد بغرض حتقيق هدفني أساسني ومها استقرار النظام 
دف هذه القواعد االحرتازية إىل حتقيق التنسيق بني شروط املنافسة البنكية القوية  املايل، ومحاية حقوق الدائنني 

.السالمة البنكية وتطوير نشاط البنوك

ا تسمح للنظام البنكي بالتطور -أ حتقيق التنسيق بني شروط املنافسة وذلك من خالل تقرير املنافسة البنكية كو
.لى استقراره وقوتهواحملافظة ع

ويكون ذلك بإنشاء معايري للرقابة بشكل دائم واحملافظة على استقرار النظام البنكي : تقوية السالمة البنكية- ب
.للحفاظ على الثقة يف النظام وجتنب األزمات اليت تنتج عن العمليات البنكية

30. فاظ على الثقة يف هذا النظامواملقصود هنا توفري أدوات حديثة ومطورة تضمن احل: نشاط البنوكتطوير - ت

. طريقة إدارة البنك: البعد الداخلي: ثانيا

لوحة قيادة أكثر فعالية خاصة بعد أن أصبح دوره ويتمثل يف جملس اإلدارة كما ذكر سابقا والذي له أمهية يف بناء
الداخلية والتأكد من أن كل أكثر تعقيدا مثل وضع اسرتاتيجيات طويلة املدى، إنشاء وتطبيق أنظمة الرقابة 

.31ولة وشفافةمسؤ قد مت اختاذها بطريقة القرارات

30houssemrache , la conférence bancaire, un Survey de littérature,op,cit,p10,12
319ص 2012اإلسرتاتيجية وحوكمة الشركات، الطبعة األوىل، القاهرة،دار الكتاب احلديث، ن،القيادةباسم مشس الدي31
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حوكمة للخروج من األزمات البنكيةالسبيل تفعيل-3.3.1

يف البنوك للحد من األزمات والتعامل املعنية باحلوكمةالسلطات تتعدد اخلطط واالسرتاتيجيات اليت تنتهجها 
:معها بطريقة سليمة، ونذكر من بني هذه السبل ما يلي

ذلك فور حدوث األزمة وتعد من ديد متطلبات حيث حتتل هذه املسألة األولوية بعد حت: إعادة بناء السيولة-
.االسرتاتيجيات اهلامة اليت تتبناها البنوك لضمان االستقرار املصريف بني

جلتها بعد حتديد معابالكشف عنها و يكونهلا  و وذلك باالستفادة من األخطاء والتصدي: تعزيز إدارة املخاطر- 
.أهم األسباب اليت أدت اىل حدوث هذه األخطاء

وقطع العالقات اليت تؤدي اىل معاجلة أصول املصارف املسمومة واخلسائر املرتتبة عليها: األصول املسمومة- 
.ل تفاقم املشاك

ب هذه  األخرية دورا هاما يف معاجلة األزمة وذلك لعحيث ت: لحكومات و البنك املركزيالدور التحفيزي ل- 
.بفرض الرقابة املستمرة ودعم السيولة لدى البنوك

لذلك فإن التفاهم املشرتك بني البنك املركزي مع البنوك سيساهم :و التنسيق بني األسرة املصرفيةضرورة التفاهم- 
.تعزيز الثقة املطلوبة يف وقت األزماتيف

.حتديد املسببني لألزمة ومعاقبتهم بطرق قانونية حتد من الفساد املايل واالداري - 

تؤدي إىل استقرار النظام االهتمام بالعوامل اليتذلك بوميكن استنتاج بأن إنقاذ االقتصاد هو اهلدف األساسي و 
.الرشيدة عامل من العوامل املساعدة على حتقيق األهداف املنشودة وان احلوكمة.البنكي
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* * *

سليم يعترب أحد الركائز األساسية لسالمة النظام املايل والقطاع االقتصادي ككل، وذلك ألن بنكيإن وجود نظام 
ولقد بينت .يعترب أحد أهم األجزاء يف النظام املايل كما يعترب املمول األول للتنمية االقتصاديةالبنكياجلهاز 

امل اليت تؤدي إىل عدم االستقرار يف الدراسات أمهية احلوكمة السليمة يف املصارف خاصة بعدما تزايدت العو 
ونظرا لتداخل مصطلح احلوكمة يف العديد من األمور التنظيمية ،االقتصادية ،املالية واالجتماعية .البنكيالقطاع 

ا تعترب كل نظام أو أسلوب يتم من خالله إالتعريف موحد للحوكمة إجياد،فانه من الصعب  ورقابة إدارةأ
قد ساعدت دراسة هذا الفصل من التعرف ول.أمان مبا يضمن حتقيق مصاحل مجيع األطرافيف شفافية و املؤسسة 

وحىت تستفيد البنوك .على خمتلف اجلوانب األساسية للحوكمة يف املؤسسات بصفة عامة ويف البنوك بصفة خاصة
جيب عليها توفري مجلة من العناصر الرئيسية والشروط الالزمة حىت يكون النموذج استفادة فعلية من منافع احلوكمة
.جيدااالذي تطبقه هذه البنوك منوذج





الفصل الثاني

للحوكمة في البنوك الجزائريةكآليةالرقابة  ردو 

ات يف احلياة االقتصادية سستنبع أمهية اإلشراف والرقابة على البنوك من أمهية الدور اليت تلعبه هذه املؤ 
افظة على األمن احمليفالعامة وازداد حجم املال العام مع تطور وظيفة الدولة اإلدارةوقد اتسع نشاط للدول

وملا كانت الرقابة ذات صلة .التدخل يف خمتلف نواحي النشاط االقتصادي إىلالعدل وإقامةالداخلي واخلارجي 
يتطلب املزيد من الرقابة وما تقوم به الدولة من رقابة مالية فان ازدياد حجم املال واتساع نشاط الدولةباإلدارة

ازدادت أمهية الرقابة البنكية يف العقود األخرية نتيجة قد و املالية الفعالة اليت تكفل احملافظة على النظام املايل ،
انتشار البنوك واملؤسسات املالية على نطاق واسع، األمر الذي أدى إىل بروز حاجة متزايدة وملحة أمام إدارة هذه 

نتائج املايل واحملاسيب هلا ومتكنها من تقييم اجلهاز املؤسسات للبحث عن أهم اآلليات والطرق اليت تضمن سالمة 
مبادئ احلوكمة يف البنوك اجلزائرية أمرا ضروريا لتمكني اجلهاز ولقد أصبح تبيناملستقبليةأعماهلا ووضع خططها 

ل ميكننا شرح وتبيان صالنظام املايل ومن خالل هذا الفةاملصريف من تطبيق آليات التحكم اخلارجي ودعم وعصرن
حلوكمة يف البنوك اجلزائرية وقد أخذنا جلنة بازل للرقابة املصرفية  اةودورها يف تفعيل قاعديات الرقابية أهم اآلل

.كمثال عن ذلك

مفاهيم حول الرقابة في البنوك الجزائرية-1.2

اليت تسعى للتحقيق أهداف السياسة املالية كما أن دورها ال يقتصر على صيد األدواتتعد الرقابة البنكية من 
األخطاء فقط ولكن الرقابة هي جزء من العمل اإلداري  و ملا كان املوضوع الذي حنن بصدد دراسته هو الرقابة 

ال املتخصص بالبنوك فإننا نسعى من خالل هذا املبحث إىل إعطاء مفهوم شامل حول البنكية كتطبيق عملي يف ا
.اعتبارها جزء ال يتجزأ عن احلوكمة الرشيدة أو احلكم الراشدباألداةهذه 
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الرقابة البنكيةمفهوم-1.1.2

ا جزء أساسي من العملية اإلدارية ويتمثل هدفها الرئيسي يف التحقق من أن التنفيذ  ميكن تعريف الرقابة على أ
ا بال اختالف بني . طبقا للخطة املوضوعة فهي ليست جامدةيسريانالفعليواألداء حيث هناك حدود مسموح 

دف الرقابة إىل تبيان نقاط الضعف وجتنب األخطاء وتصحيحها يف حالة وقوعها . اخلطة املوضوعة والتنفيذ كما 
شاكل قبل التنفيذ ويف مرحلة ووضع النظم الكفيلة لعدم تكرار حدوثها وعليه، فإن الرقابة تتمثل اكتشاف وحتليل امل

جمموعة العمليات اليت يقصد منها على الرقابة تصحيحية أوال بأول كما تشملالتنفيذ نفسها، والقيام بالعمليات ال
.ولةاملسؤ جلهات اواألنظمة والتعليمات والتوجيهات الصادرة عننفيذ قد مت وفق النصوص القانونيةالتأكد من أن الت

:التعاريف واختلفت حيث متيزت بثالثة اجتاهات من أمهها ما يليوقد تعددت 1

حتقيقها فهو يهتم بوجود إىلويهتم باجلانب الوظيفي للرقابة ويركز على األهداف اليت تسعى :االتجاه األول
.إليهاحتقيق الرقابة ويضمن حتديد األهداف املطلوب الوصول إلمكانعمليات معينة يلزم توافرها 

ا :اه الثانياالتج للقيام بعملية إجراءهاويركز على اخلطوات اليت يتعني إجراءاتويهتم بالرقابة من حيث كو
بالرقابة عملية الرقابة يتطلب األمر وجود بيانات عن أوجه النشاط املختلف كشرط أساسي للقيام فإلمتامالرقابة ،

ا يف متابعة النشاط  .2ومراجعة نتائج األعمالعلى أن تعد بشكل ميكن االستفادة 

والفحص واملراجعة من سلطة هلا احلق للتعرف على كيفية سري األعمال داخل الوحدات اإلشراف:االتجاه الثالث
عليمات اللوائح والتصة هلا من خالل أحكام القوانني و وللتأكد من حسن استخدام األموال العامة يف أغراض خمص

ما قد يقع من خمالفات واحنرافات ألهدافها بكفاءة ينبغي هلا الكشف عن،ولتتحقق من تنفيذ هذه الوحدات 
وحبث عن أسباب حدوثها واقرتاح وسائل العالج لتفادي تكرارها مستقبال حفاظا على املال العام ولتحسني األداء 

. مستقبال لتخصيص أمثل للموارد االقتصادية 

ة البنوك، و التأكيد على سالمة مراكزها املالية بتجنيبها املخاطر مع وتعد الرقابة السليمة شرطا أساسيا الستمراري
وإن وجود قطاع مصريف كفؤ وفعال خيدم .3حتقيق فعالية األداء وبالتايل احلفاظ على سالمة اجلهاز املصريف ككل

االقتصاد الوطين والتغريات يف السياسة النقدية يتطلب تفعيل أسس ومعايري الرقابة واإلشراف باإلضافة إىل تنظيم 

67ص 1998،دار وائل للنشر،1خالد أمني عبد اهللا، التدقيق والرقابة يف البنوك، ط1
.17ص2005عوف حممود الكفراوي ،الرقابة املالية بني النظرية والتطبيق،جامعة االسكندرية ،الطبعة الثالثة،2
.19ص 2008،، عمان األردن1ط،األعمال، إثراء للنشر والتوزيععلي عباس، الرقابة اإلدارية يف منظمات 3
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النشاط البنكي مما يدعم التحول حنو األحسن ويساهم يف اخنفاض نسبة القروض  املتعثرة وارتفاع املعدالت املناسبة 
املال حيث يشري مفهوم الرقابة البنكية إىل إرساء قواعد متينة للعمل البنكي إضافة إىل متابعة املخاطر لكفاية رأس

.اليت تتعرض هلا البنوك

تم الرقابة يف البنوك نتيجة لتوزيع العمل يف البنك بشكل تراقب معه أعمال املوظف من قبل موظف آخر ليتم تو 
4.شكل املطلوبالتأكد من أن تنفيذ العملية يسري بال

ا لدى البنك مع واهلدف من الرقابة هو التأكد من صحة العمليات البنكية املنجزة وتطابق املعطيات املصرح 
املعطيات الرقمية احملصل ليها، كما يتم أيضا فحص واحرتام التنظيم املتعلق بالبنك يف جمال التسيري، كما ميكن أن 
تكون الرقابة يف البنوك دورية يف إطار برنامج سنوي حمدد من طرف اللجنة املصرفية وكل التقارير ترسل إىل اللجنة 

مراقبة البنك–مخطط العالقات األساسية للرقابة البنكية :04رقم الشكل 5املصرفية 

شعبة بنوك وتأمينات ،جامعة منتوري قسنطينة -حالة اجلزائر-املصدر،حورية محين،الية رقابة البنك املركزي على البنوك التجارية وفعاليتها
80، ص2005-2006

.8ص 1988،الطبعة الثانية،الرقابة املصرفية، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،عبد الكرمي طيار4
ص ،العدد الرابع،اإلصالحات املصرفية يف القانون اجلزائري يف إطار التسيري الصارم لشؤون النقد واملال، جملة اقتصاديات مشال افريقيا،عجة اجلياليل5
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الجمعية العامة للمساهمين 

مجلس اإلدارة 

التدقيق الخارجي اإلدارة

التدقيق الداخلي نظام الرقابة الداخلية

السلطات الوصية و سلطات 
الرقابة  
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خالل هذا الشكل يتضح لنا أن خمتلف أجهزة الرقابة يف البنوك هلا ارتباطات وثيقة مع بعضها البعض وذلك عن من
اإلشارةكما جتدر .سالمة اجلهاز املصريف ككلاألخرىطريق توزيع خمتلف املهام بطريقة سليمة واليت تضمن هي 

املعنية بالرقابة البنكية وهذا ما ميكن له ضمان التنسيق والتنظيم من جهة األطرافمجيع أن هناك تكامل بنيإىل
.من جهة أخرىوقدرة التحكم، املواجهة العراقيل والتحديات

أثر ممارسة الرقابة على البنوك في اقتصاد الجزائر-2.1.2
يعد البنك املركزي من املنشآت املصرفية اليت تتمتع بالشخصية املعنوية املستقلة واليت تعترب كنموذج لتجسيد 

ذا البنك وبيان صالحياته قبل عرض أهم التأثريات النامجة عنه .الرقابة املصرفية الفعالة وهلذا سنتطرق إىل التعريف 
.البنك املركزي وصالحياته:أوال

يعترب البنك املركزي أول مؤسسة نقدية مت تأسيسها يف اجلزائر املستقلة وقد ورث البنك املركزي اجلزائري 
اختصاصات البنك اجلزائري الذي مت إنشاؤه يف عهد االستعمار ويقع مقره يف مدينة اجلزائر كما أنه يفتح فروعا أو 

:ته ما يليوكاالت يف كل املدن حيث يرى ضرورة لذلك من أهم صالحيا
توفري أفضل الشروط واحلفاظ عليها لضمان النمو السريع لالقتصاد- 
.ميكن أن يقرتح بنك اجلزائر على احلكومة كل تدبري من شأنه أن حيسن ميزان املدفوعات وحركة األسعار- 
له أن يطلب من البنوك واملؤسسات املالية وكذا اإلدارات املالية أن تزوده بكل اإلحصاءات واملعلومات اليت حيق- 

.يرى فائدة منها ملعرفة تطور األوضاع االقتصادية والنقد والقرض
.6)اليةمراقبة ومتابعة اإللتزامات املالية حنو اخلارج ويبلغها للوزارة امل(جيمع كل املعلومات املفيدة -
.من االحتياطات النقدية للبنوك االحتفاظ جبزء- 
البنك املركزي هو الرقيب على االئتمان وذلك عن طريق حفظه لودائع البنوك التجارية وبذلك فان لديه الوسيلة - 

ا يف االئتمان ألن حجم هذه الودائع يتوقف حجم ونسبة االحتياطي النقدي الذي حتتفظ به البن وك اليت يتحكم 
التجارية 

جامعة عبد احلميد بن –ختصص قانون دويل اقتصادي سرتجيمذكرة لنيل شهادة املا،دور البنوك واألسواق املالية يف االقتصاد الوطين،ل يامسنياطري6
)بالتصرف(23- 5ص،2013- 2012.مستغامن–باديس 

سكندرية خبابة عبد اهللا،االقتصاد املصريف ،كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري والعلوم التجارية جامعة املسيلة ،دار اجلامعة اجلديدة،اال7
230- 226،ص2013،
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جانب اخلزينة العامة اليت تؤثر على وضعية إىلحيث يقوم بكل املبادرات على اجلهاز املايل والبنكياإلشراف-
. 7مثالاإلصداراجلهاز البنكي كتحديد شروط عمليات 

أثر النشاط الرقايب للبنك اجلزائري:ثانيا

تعترب الرقابة نشاطا مستمرا يرمي إىل محاية املودعني واملتعاملني االقتصاديني وكذلك جتنب املخاطر اليت ترتتب عن 
.ويرتتب صدور عدة أنظمة عن هذا النشاط نذكر منها–التسيري السيء أو اإللتزامات اجلد هامة 

:نظام مراقبة العمليات واإلجراءات الداخلية يهدف إىل
.مطابقة العمليات لألحكام التشريعية والتنظيمية للمقاييس واألعراف والتوجيهاتمراقبة - 
مراقبة نوعية املعلومات احملاسبية واملالية سواء املوجهة للجهاز التنفيذي أو هليئة التداول املعتمدة لدى بنك اجلزائر - 

.أو اللجنة املصرفية
.مراقبة نوعية اإلعالم واإلتصال- 

كما جيب على البنوك و املؤسسات املالية تعيني مسؤوال يسهر على متاسك وفعالية املراقبة الداخلية ويقدم تقرير على 
.مهمته للجهاز التنفيذي أيضا على البنوك

وذلك من خالل خضوع النظام املصريف اجلزائري إىل عدة : الزام البنوك اجلزائرية بقوانني ومقررات الرقابة املصرفية- 
.8معايري رقابية نذكر منها املعايري و املبادئ املتعلقة بلجنة بازل للرقابة املصرفية

باالصالح واالرشاد والتوجيه البناء وال يقف دوره على اكتشاف األخطاء وابالغها للجهات املختصة ولكن االلتزام - 
اىل حدوثها ومن املسؤول عن جيب أن يكون هدف النظام هو بيان األخطاء واالحنرافات واألسباب اليت أدت

9.وقوعها والوسائل املقرتحة للعالج لتفادي حدوثها  مستقبال 

البنك المركزي في تفعيل الرقابة في البنوك الجزائريةدور-2.1.2

تلعب البنوك املركزية دورا تنمويا أساسيا من خالل متويلها املباشر وغري املباشر لعملية التنمية ومن خالل عملها 
على إقامة اهليكل املايل األساسي للعملية التنموية وقد اقتصرت الدراسات املنجزة على استعراض دور البنك املركزي 

.31-29ص ذكره نفس املرجع السابق ،دور البنوك واألسواق املالية يف االقتصاد الوطين،يطال يامسنير 8

.43-42صذكرهعوف حممد الكفراوي ،الرقابة املالية بني النظرية والتطبيق،نفس املرجع السابق9
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البنوك وتنظيم العمليات البنكية، وعادة ما سة النقدية والرقابة علىيف معظم االقتصاديات عن أمهيته يف رسم السيا
تصنف أهداف البنوك املركزية إىل أهداف اسرتاتيجية أو طارئة من أجل االستقرار النقدي يف األجل القصري 

يف تفعيل الرقابة يت هلا دوروتتمثل املهام املخولة للبنك املركزي وال10وأهداف اسرتاتيجية وامنائية يف األجل الطويل 
:ما يليفيما

:اإلصدار النقدي وتنظيمه:أوال

ويتمثل يف العملية اليت يقوم بواسطتها البنك املركزي بوضع نقودا قانونية حبوزة االقتصاد ككل ويتجسد ذلك ماديا 
وفنيا يف طبع ورق النقد أو مايسمى بورق البنكنوت ووضعها يف التداول

:*السياسة النقديةإدارة:ثانيا

استقاللية البنوك يف إدارة السياسة النقدية بعيدا عن تدخالت السلطة التنفيذية أو تأثري عربإن تدخل البنوك املركزية
وهو . االقتصاد على قرارات البنك املركزي، ومبا يسمح بتسخري هذه السياسة كأداة لتمويل العجز يف امليزانية العامة

ا نشر، تنظيم وتوفري املعلومات النقدية واملالية ما ميكن أن يؤدي إ ىل ارتفاع التضخم كما أن السلطة النقدية بإمكا
للجمهور مبنطق ضرورة الشفافية هلذه األخرية واليت تؤدي دورا أساسيا يف ترسيخ فكرة االعتماد على البنوك لدى 

.11املتعاملني االقتصاديني

إطار إصالح النظام النقدي، فقد استعاد البنك املركزي مكانته كمركز هلذا ويف:وبالرجوع إلى حالة الجزائر
اخليا وخارجيا من النظام، واسرتجع دوره يف مراقبة كل نظام متويل والدفاع على القدرة الشرائية للعملة الوطنية د

أو السهر على ةالنقدياستقرار الصرف، وعلى هذا األساس فهو مطالب بتنظيم ومراقبة الدورات خالل العمل على
- 09(من األمر رقم 127ادة باإلضافة إىل امل57إىل املادة 39وحسب املادة .تسيري التعهدات املالية مع اخلارج

نظرا إىل و .12.صدار نقود الودائع ورقابتها وتنظيمهاالقرض يف البنك املركزي يساهم يف تعلق بالنقد واامل) 11

.105ص ،2000تقنيات وسياسات التسيري املصريف، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، ،راز يعدل فريدةلخب10
دف التأثري على العرض النقدي وبالتايل التأثري على األداء االقتصادي: اسة النقديةيالس* ا القيام بسياسات واستخدام أدوات  .يقصد 

2007،جامعة بن عكنون ماسرت،ضرات القانون البنكي السنة الثانية حما11
صص مالية حورية محين، آليات رقابة البنك املركزي على البنوك التجارية وفعاليتها، مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجيسرت يف العلوم االقتصادية، خت12

80ص2006-2005وبنوك، جامعة منتوري بقسنطينة 
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ا البنك املركزي يف اجلزائر فإنه بذلك مينح حرية التصرف الكاملة يف وضع تنفيذ االستقاللية التامة اليت يتمتع 
وهذا ما يرتجم العالقة اليت تربط . 13واختاذ كافة اإلجراءات املتعلقة بضبط ضمان استقرار النظام املصريف اجلزائري 

.ت اليت يقدمها هلذه األخريةالبنك املركزي والبنوك التجارية واليت تتكفل أساسا يف القيود وحىت التسهيال

عموميات حول لجنة بازل للرقابة البنكية- 2.2

إن تطور النظام املصريف يف العامل واشتداد املنافسة بني البنوك سواء حمليا أو عامليا أدى إىل تزايد درجة املخاطر اليت 
دد سالمة هذه البنوك، األمر الذي تولد عنه تشكيل جلنة للوقاية املصرفية مسيت بلجنة بازل ويف هذا املبحث 

.افها ومهامها الرئيسية سنقوم بإعطاء نظرة شاملة حول مفهومها وأهد

تعريف لجنة بازل للرقابة المصرفية-1.2.2

تعترب جلنة بازل للرقابة املصرفية جلنة استشارية أنشأت مبقتضى قرار من حمافظي البنوك املركزية للدول الصناعية، وال 
ا ليست إلزامية وال قانونية وهي متعلقة بوضع مبادئ للرقابة على البنوك وهذه يعود ألي اتفاقية دولية فقرارا

ا أصبحت ذات قيمة حقيقية وهي تستخدم يف أغلب دول  القرارات تتخذ مبساعدة بعض اخلرباء البنكيني إال أ
من جمموعة العشرة الصناعية 1974تأسست جلنة بازل عام . تخراجها ينتج عنه تكلفة اقتصاديةالعامل، كما أن اس

االحتادية، إيطاليا، اليابان، هولندا، السويد، اململكة املتحدة، الواليات املتحدة بلجيكا، كندا، فرنسا، أملانية: وهي
التنظيمات واإلشراف والرقابة املصرفية وإشراف بنك التسويات ويسرا ولكسنبورغ، وحتت مسمى جلنةاألمريكية، س

ية وتزايد حجم ونسبة الديون الدولية يف مدينة بازل بسويسرا، وذلك يف ضوء تفاقم أزمة املديونية للدول النام
ال بأمرين أساسيني مهاوقد.14املشكوك يف حتصينها اليت منحتها البنوك العاملية :اهتمت هذه اللجنة يف هذا ا

البد من توافر بيئة داعمة للحوكمة السليمة من خالل القوانني اليت تصدرها مبا تفرضه من قواعد الرقابة –أوال 
اليت تصدرها اجلمعيات واالحتادات فضال عن ما يتعلق باملمارسات السليمة اليت يتم من خالل املبادرات واإلفصاح

.15تعميمها على املصارف من قبل تلك اجلمعيات

232ص 1990، اإلسكندريةبنوك، دار اجلامعة اجلديدة للنشر ، أسامة حممد الفويل، جمدي حممود شهاب، مبادئ النقود وال13
46-45ص 2010لعراف فايزة، مدى تكيف النظام املصريف اجلزائري مع معايري جلنة بازل، رسالة ماجيسرت، جامعة املسيلة، اجلزائر 14

50، صذكرهعالء فرحان طالب ،اميان شيحان املشهداين ،نفس املرجع السابق15
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واملمارسات غري املسبوقة واهتمامهم التعريف بأمهية احلوكمة املالئمة للمصارف يف ما خيص قواعد احلوكمة–ثانيا 
تضر مبصاحلهم ويعتمد هذا الاليت يتم التأكد من أن املمارسات البنكية إذ)وبصفة خاصة املودعني(مبصاحل األفراد 

.أخرى من جهةوإدارتهك املعين على البنوك املركزية كما أشرنا سابقا ورقابتها من جهة وعلى البن

بعد عقد عدة اجتماعات وهي تدور حول كفاية رأس املال، 1988ا األوىل يف جويلية أصدرت جلنة بازل توصيا
ا أصبحت اتفاقا عامليا ج" 1اتفاقية بازل " وقد أطلقت عليها تسمية  مسيت اءت بعدها التوصيات الثانية وإال أ

12بتاريخ " 3اتفاقية بازل " وأصدرت مؤخرا اتفاقية بازل اجلديدة 2006وذلك يف سنة " 2اتفاقية بازل " بـ 
واليت كان هلا الفضل يف حتسني األساليب الفنية للرقابة على أعمال البنوك وتسهيل عمليات تداول 2010سبتمرب 

16.املعلومات بني السلطات النقدية املختلفة 

بعدخاصة,املالرأسلكفايةعامليةصيغةإجيادعنالعجزهيبازلجلنةتشكيلإىلأدتاليتاحلقيقيةالدوافعإن
:أمههامناملالرأسكفايةلقياسالبنكيوناخلرباءوضعهااليتاملعايريفشل

زيادةعنالناجتةاملخاطردرجةيقيسوهوم1914سنةاملعيارهذاظهر: عالودائإىلاملالرأسنسبةمعيار-
يعادلالودائعيكون إمجايلأنجيبأي% 10بحددتواليتالبنكرأمساليفمعينةنسبةعنالودائعإمجايل

مت. لديهاملودعنيجتاهخماطرة البنكدرجةتزدادكلماالقيمةهذهعنارتفعتوكلما, املالرأسأضعاف10
:التاليةلألسبابذلكوم1942سنةيفعنهإال أن ختلتخاصةبصفةاألمريكيةالبنوكيفاملعيارهذااعتماد

.الودائعهذهفيهاتوظفاليتاألصولنوعيةحسباملخاطردرجةاختالفمهالإ- 

صغريةالبنوكعلى%10منأعلىنسبةفرضمتحيث, حجمهاحسبالبنوكعلىاملفروضةالنسبةختالفا- 
.17املركزيةالبنوكقبلمناحلجم

.2ص ذكره ،نفس املرجع السابق ،ولد محمد عیسى 16

اوالعامليةالتطورات,محادالعالعبدطارق18 124ص, 2003 ,مصر,اجلامعيةالدار,البنوكأعمالعلىانعكاسا
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النقديةوالسلطاتالبنوكوتبنته, الثانيةالعامليةاحلرببعداملعيارهذاجاء: األصولإىلاملالرأسنسبةمعيار-
ا أمواله اليتالطريقةهوبنكلكلبالنسبةأمهيةاألكثرالشيءأناحلسبانيفباألخذوذلك أصوليفيوظف 
ابنيمييزالأنهاملعيارهذاعلىيعاب. األصولهذهسيولةومدىخمتلفة ألن األصول من حيث درجة املخاطرة 

.هناك أصول ذات درجة خماطرة كبرية بينما هناك أصول غري خطرة متاما 

, املالبرأسويربطهااخلطرةاألصولفقطاحلسبانيفيأخذاملعيارهذا: اخلطرةاألصولإىلاملالرأسنسبةمعيار-
أخرىو مرتفعةخماطرةدرجةذاتأصولهناكإذاألصولهذهخماطرةدرجةبنييفرقملأنهاملعيارهذاعلىيعاب
. 18منخفضةخماطرةدرجةذات

أهداف ومهام لجنة بازل للرقابة المصرفية-2..22

أهداف جلنة بازل للرقابة املصرفية:أوال

:كانت الغاية من انشاء جلنة بازل حتقيق جمموعة من األهداف واليت تتمثل أساسا يف

العامليدعم وتعزيز استقرار النظام املصريف-
دف توفري فرص منافسة عادلة ومتكافئة للبنوك الدولية، -  توحيد املتطلبات الرقابية فيما خيص كفاية راس املال البنكي 

.19وأحسن مثال على ذلك هو قدرة البنوك اليابانية على منافسة البنوك األمريكية واألوروبية
ة العاملية ويف مقدمتها العوملة املالية واليت تنبع من التحرير املايل العمل على إجياد آليات للتكيف مع التغريات املصرفي- 

من البنوك، مبا يف ذلك التشريعات واللوائح و املعوقات اليت حتد من اتساع وتعميق النشاط وحترير األسواق النقدية
. 20املصريف للبنوك عرب أحناء العامل يف ظل الثورة التكنولوجية 

.زل للرقابة املصرفيةمهام جلنة با:ثانيا

:نذكر من بني املهام اليت تساعد جلنة بازل على حتقيق جمموعة األهداف املذكور سابقا ما يلي

ببنكاجلزائريالربكةبنكعالقةحولتطبيقيةدراسةمع(احلديثةالدوليةاملتغرياتظليفاملركزيةبالبنوكاإلسالميةالبنوكعالقة, سليمانناصر18

62ص, 2006, اجلزائر, الرياممكتبة, األوىلالطبعة, ) اجلزائر

83- 82ص 2003- 2002عبد املطلب عبد احلميد، العوملة واقتصاديات البنوك، الدار اجلامعية، مصر 19
2، ص ذكرهمرجع سابق،اضرات حوكمة الشركات ولد حممد عيسى حممد حممود حم20
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.الثقة يف النظام املايلتعزيز-
.وضع حد أدىن للمعايري املتعلقة بالرقابة االحرتازية-
.نشر وتوزيع أفضل املمارسات البنكية والرقابية-
.21تعزيز التوازن الدويل يف جمال الرقابة االحرتازية-

.مقررات جلنة بازل للرقابة املصرفية:3.2.2

واليت متت فيها إصدار أول 1988لقد قامت جلنة بازل للرقابة املصرفية بإصدار ثالث مقررات ابتداء من سنة 
، إىل آخر ما 2006مث االتفاقية الثانية واليت كانت يف سنة 1999سنةإليها تعديالتأضيفاتفاقية واليت 

. 2010أصدرته وكان ذلك سنة 

:1مقررات اتفاقية بازل

ا األوىل بشأن  كفاية رأس املال، واليت عرفت  بعد سلسلة من اجلهود واالجتماعات قدمت اللجنة توصيا
، ولتصبح بعد ذلك اتفاقا عامليا، حيث مت االتفاق على قواعد لكفاية 1988ذلك يف جويليةو ، 1باتفاقية بازل 

رأس املال لدى البنوك، واملقصود بذلك وضع حدود دنيا لنسبة رأس املال املتوفر للبنك مقابل القروض والتسهيالت 
لبنوك العاملة يف النشاط االئتمانية اليت مينحها للعمالء، وهو يعد معيارا موحدا لكفاية رأس املال ملزما لكافة ا

املصريف للداللة على مكانة املركز املايل للبنك ويقوي ثقة املوديعني فيه من منظور تعميق مالءة البنك، ومبقتضى 
هذه االتفاقية أصبح يتعني على كافة البنوك العاملة أن تلتزم بأن تصل نسبة رأمساهلا إىل جمموع أصوهلا اخلطرة بعد 

كحد أدىن، وعلى مجيع البنوك تعديل أوضاعهم مع هذه % 8خاطر اإلئتمانية إىل نسبة ترجيحها بأوزان امل
اية  ، ليتم ذلك التطبيق بشكل تدجيي خالل ثالث سنوات، 1992النسبة، ويتم الشروع يف تطبيقه اعتبارا من 

.1990بدءا من سنة 

:2مقررات اتفاقية بازل 

، ليتواكب ذلك مع املرحلة "2بازل " إىل ما يعرف بـ " 1بازل " ، طورت جلنة بازل اتفاقية1999يف عام 
اجلديدة اليت يشهدها العامل من ارتفاع ليس يف درجات املخاطر املالية فحسب، بل وحىت يف خماطر السوق واإلدارة، 

http://www.banque:CREDIT, la comite de bale, publie dans le site suivant–BANQUE21

credit.org/pages/comite-de bale.html.consulte 26/03/2015
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السوق من خالل استخدام أساليب متقدمة لقياس كل من خماطر اإلئتمان وخماطر" 2بازل " حيث يقوم معيار 
:وخماطر التشغيل، لتحديد مستويات رأس املال املطلوبة للمصرف، وذلك باالرتكاز على ثالث دعائم أساسية

على الرغم من أن االتفاقية اجلديدة مل ترفع احلد :تحديد متطلبات الحد األدنى من رؤوس األموال الخاصة-
إال أن اهلدف من هذه الفكرة هو إدراج أنواع % 8حاليا األدىن ملعدل كفاية رأس املال عن املستوى املعمول به

جديدة من األخطار اليت ميكن أن يؤدي غلى زيادة كبرية يف احلجم املطلق ملتطلبات رأس املال وتغطية هذه 
جديد من اخلطر هو اخلطر العملي والذي يعين خطر خطر القرض، خطر السوق، ونوع: األخطار اليت تشمل

.عجز أو عدم التكيف مع اإلجراءات، األشخاص واألنظمة الداخلية أو لألحداث اخلارجيةخسارة ناجتا عن
ر احملتملة يف احملافظ ئالرقابة االحرتازية لتقدير اخلساحيث تقوم على تصميم منهج :الرقابة االحترازية للبنوك-

موع األخطار إضافيةاملالية للبنوك، لذا يتعني على مسريي البنوك اختاذ خطوات  لتطوير تقنيات التسيري واملراقبة 
.ووضع اجراءات لتقييم رأس املال اخلاص الضروري ملواجهة جمموع األخطار احملتملة

باخلصوص على ترقية و تستهدف هذه اإلسرتاتيجية العمل على ضبط السوق :تحديد مستلزمات اإلفصاح-
، ..علومات اليت يتم نشرها من طرف البنوك حول حتديد مالئمة رأس املالمبدأ اإلفصاح والشفافية فيما يتعلق بامل

.بالقواعد احملاسبية الدولية املعروفةاإلفصاحوتشرتط جلنة بازل أن يرتبط عامل 
فإن هذه االتفاقية حتتاج إىل تنظيم عمل البنوك يف ظل أفضل املمارسات املصرفية واحملاسبية يف إطار وبالطبع

تعزيز الشفافية، هذا إىل جانب ضرورة قيام البنوك بتحديد وتطوير طرق قياس وإدارة املخاطر لتكون قادرة على 
.املنافسة يف السوق املصرفية العاملية بكفاءة وفعالية

نسخة معدلة للمبادئ األساسية للرقابة المصرفية الفعالة الصادرة في 2006ت لجنة بازل في عام ونشر 
، وأقرت اللجنة أن تفعيل هذه املبادئ جيب أن يتناسب مع هيكل البنك وحجمه 1999و 1997:السنوات

.ووزنه االقتصادي وهيكل املخاطر به
ز املصريف، وذلك من خالل املعايري اليت وضعتها هذه اهإىل دعم وسالمة اجلليمة للحوكمةوتؤدي املمارسة الس

:يبلغ عددها ثمانية مبادئ وفقا لتقرير هذه اللجنةاللجنة، واليت 
التأكد من كفاءة أعضاء جملس اإلدارة وإدراكهم الكامل ملفهوم احلوكمة ودورهم يف هذا اإلطار، وأن تكون لديهم -

.لقرارات واألحكام املناسبة إلدارة شؤون البنك وأعماله اليوميةالقدرة على إصدار ا
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.وضع األهداف اإلسرتاتيجية للبنك من قبل جملس اإلدارة ومتابعتها- 
ضحة هلا، واملساءلة التوزيع السليم للمسؤوليات من قبل أعضاء جملس اإلدارة، ووضع قواعد وحدود وا- 

.22سواء ألنفسهم أو جلميع العاملني على حد سواءل البنك اخواحملاسبة د
.وجود نظام فعال للرقابة الداخلية يف البنك، وإدراك املراقبني ألمهية دورهم- 
ات العمل مع مراقبة خاصة ملراكز املخاطر يف املواقع اليت يتصاعد فيها تضارب املصاحل، مبا يف ذلك عالق- 

.وكبار املسامهني واإلدارة العليابنكبالاملقرتضني املرتبطني
واألهداف طويلة اإلسرتاتيجيةبنك ومع الاحلوافز وتطبيقها مع ثقافة توافق سياسات املكافآت املالية و أن ت- 

.األجل
.توافر الشفافية واإلفصاح يف كافة أعمال وأنشطة البنك واإلدارة، و يف التقارير الصادرة عنها- 
لس واإلدارة التنفيذية العلتفهم أعضا-  للبيئة التشريعية اليت حتكم العمل يف البنك وكذلك اهليكل ياء ا

.التشغيلي فيه، وااللتزام الكامل بالقوانني والتعليمات السارية
:3مقررات اتفاقية بازل 

وما خلفته من اضطرابات مالية، جلنة بازل إىل إجراء ،2008دفعت األزمة املالية العاملية اليت حلت بالعامل يف عام 
حيث اتفق القائمون على جلنة بازل للرقابة املصرفية على " 2بازل " تعديالت واسعة وجوهرية على حمتوى اتفاقية 

ائي يتمثل يف األول من شهر جانفي 2010سبتمرب 12، وذلك بتاريخ "3بازل" مبادئ  ، ومت حتديد موعد زمين 
.2019للتطبيق التدرجيي لقواعد االتفاقية، حبيث يتم االلتزام الكامل بالتطبيق يف عام 2013

البنوك بتحصني أنفسها جيدا ضد األزمات املالية يف املستقبل، وبالتغلب مبفردها " 3بازل " وتلزم قواعد اتفاقية 
على االضطرابات املالية اليت من املمكن أن تعرتض هلا من دون مساعدة أو تدخل البنك املركزي أو احلكومة قدر 

دف اإلصالحات املقرتحة مبوجب اتفاقية ب إىل حث املصارف على زيادة األموال اليت ختصصها 3ازل ما أمكن، و
وعادة . زمة املالية احلاليةاأللسد الثغرات املالية، يف حال حدوث أزمة يف السيولة، مثلما حدث يف ) كبند احتياطي(

ا يف سدادها للبنوك، ومن مث يتحمل البنك  ما حتدث مثل هذه األزمات بسبب الديون اليت يفشل أصحا

ذكرهالمرجع السابق،نفس ولد محمد عیسى محمود،محاضرات حوكمة الشركات 22



للحوكمة يف البنوك اجلزائرية كآليةدور الرقابة  الفصل الثاين

46

يف املائة فقط من أمجايل القروض كأموال احتياطية 2كانت تلزم البنوك بتخصيص نسبة 2ائرها، فاتفاقية بازل خس
% 7اجلديدة رفعت هذه النسبة بأكثر  من ثالثة أضعاف لتصل إىل 3لتعويض هذه اخلسارة، لكن قوانني بازل 

7ك الكبرية على االحتفاظ باحتياطات أكرب من نسبة الالبنو " جلنة بازل للرقابة املصرفية " كما شجعت . يف املائة
يار مثل هذه البنوك ميكن أن يدمر النظام املايل بأكمله .23يف املائة، ألن ا

وعلى الرغم من أن أغلبية االقتصاديني واملسؤولني املاليني يف الدول الغربية قد رحبوا بالقوانني اجلديدة، فإن بعضهم 
تؤدي هذه اخلطوة إىل وضع املزيد من الضغوط املالية على املصارف، حبيث تضطر إىل قد عرب عن خشيته من أن 

من حالة الركود اليت ال تزالتقليل حجم القروض اليت متنحها، مما سيؤثر بدوره على النمو االقتصادي، واخلروج
.قتصاديات الغربية تعاين منهاالا

: وتتكون اتفاقية بازل الثالثة من خمسة محاور هامة وهي

ية على حتسني نوعية وبنية وشفافية قاعدة رساميل البنوك، وجتعل مفهوم ذر ملشروع االتفاقية اجلالمحور األول ينص 
ات رأس املال مقتصرا على رأس املال املكتتب به و األرباح غري املوزعة من جهة مضافا إليها أدو األساسيرأس املال 

.غري املشروطة بعوائد وغري املقيدة بتاريخ استحقاق، أي األدوات القادرة على استيعاب اخلسائر فور حدوثها
أما رأس املال املساند فقد يقتصر بدوره على أدوات رأس املال املقيدة خلمس سنوات على األقل والقابلة لتحمل 

كل ما عدا ذلك من مكونات رأس 3ت للغري على املصرف، وأسقطت بازل أو قبل أية مطلوباالودائعاخلسائر قبل 
.املال اليت كانت مقبولة عمال باالتفاقيات السابقة

على تغطية خماطر اجلهات املقرتضة املقابلة والناشئة عن العمليات يف المحور الثانيتشدد مقرتحات جلنة بازل يف 
، املذكورةلريبو من خالل فرض متطلبات رأس مال إضافية للمخاطر املشتقات ومتويل سندات الدين وعمليات ا

.وكذلك لتغطية اخلسائر الناجتة عن إعادة تقييم األصول املالية على ضوء تقلبات أسعارها يف السوق

ا يف البنوك االسالمية، الطبعة االوىل،مكتبة ريام،اجلزائر،23 .9،ص2006ناصر سليمان،اتفاقيات بازل وتطبيقا
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نسبة دف لوضع حد أقصى لتزايد نسبة جديدة هي نسبة الرفع املايل، المحور الثالثتدخل جلنة بازل يف 
ديون يف النظام املصريف، وهي نسبة بسيطة، كما أن املخاطر اليت تستند إىل نسبة الرفع املايل تستكمل متطلبات لا

ج املخاطر ومعايري اخلطأ، وتعمل كمعيار ذ ضافية يف وجه منارأس املال على أساس املخاطر، وهي تقدم ضمانات إ
.24إضايف موثوق ملتطلبات املخاطر األساسية

إىل احليلولة دون إتباع البنوك سياسات إقراض مواكبة أكثر مما جيب فتزيد التمويل املفرط المحور الرابعيهدف 
لألنشطة االقتصادية يف مرحلة النمو واالزدهار، ومتتنع أيام الركود عن اإلقراض فتعمق الركود االقتصادي وتطيل مداه 

.الزمين
لة، واليت تبني أثناء األزمة العاملية األخرية مدى أمهيتها لعمل النظام املايل ملسألة السيو المحور الخامسيعود

واألسواق بكاملها، ومن الواضح أن جلنة بازل ترغب يف بلورة معيار عاملي للسيولة، وتقرتح اعتماد نسبتني، األوىل 
عالية لتغطية التدفق النقدي هي نسبة تغطية السيولة، واليت تتطلب من البنوك االحتفاظ بأصول ذات درجة سيولة

يوما، أما النسبة الثانية فهي لقياس السيولة املتوسطة والطويلة األمد، واهلدف منها أن يتوفر للبنوك 30لديها حىت 
.مصادر متويل مستقرة ألنشطتها

.عالقة الحوكمة في البنوك الجزائرية بلجنة بازل للرقابة المصرفية-3.2

احلوكمة يف البنوك اهتماما كبريا من قبل جلنة بازل للرقابة املصرفية حيث قامت هذه األخرية لقد نال موضوع 
ا  بالتشجيع على تبين مبادئ احلوكمة كما أن اجلزائريني يف الدول اليت عملت على حتسني مناخ أعمال البنوك 

دف بالدرجة األوىل إىل إرساء األنظمة والقوانني الداعمة وانفتاح اقتصادها من خالل عدة إجراءات حتسينية 
وسنتكلم يف هذا املبحث عن أهم منجزات جلنة بازل يف جمال . لالنضباط وتعزيز الرقابة واملساءلة يف البنوك اجلزائرية

.احلوكمة يف البنوك اجلزائرية

تعريف الحوكمة في البنوك وفق لجنة بازل للرقابة المصرفية-1.3.2

:يف البنوك وفقا للجنة بازلتعريف احلوكمة:أوال

اتعرف جلنة بازل للرقابة املصرفية ا ا كل: حلوكمة على مستوى البنوك بأ جملس اإلدارة العامة الطريقة اليت يدير 
:النشاطات األخرى، وتنعكس أيضا يف الطريقة اليت تتبعها البنوك يفالعمليات و 

ذكرهنفس املرجع السابقحماضرات حوكمة الشركات،ولد حممد عيسى حممود،24
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.نيوضع أهدافها مبا يف ذلك إنتاج األرباح للمسامه
إدارة أعماهلم اليومية.
تمع بالنظر إىل الدور الفريد للبنوك يف ،مراعاة مصاحل أصحاب املصاحل املوظفني العمالء، املودعني، ا

.االقتصاديات الدولية واحمللية ويف النظم املالية فإن سلطات الرقابة والدولة تعتربان أيضا من أصحاب املصاحل
م بطريقة آمنة اممارسة نشاطا .وسليمة باحرتام القوانني والتنظيمات واللوائح املعمول 
25.محاية مصاحل املودعني

:مبادئ احلوكمة يف البنوك وفقا للجنة بازل:ثانيا

ا يف شكل 1999ت على التقرير الذي نشرته سنة ت جلنة بازل بإجراء بعض التعديالقام2006يف فيفري  وأورد
اليت بادئ لتطبيق احلوكمة يف البنوك و تضمن تقرير مثانية م"  تعزيز احلوكمة يف البنوك" تقرير جديد حيمل عنوان 

تزم تأخذ بعني االعتبار حجم البنك واملخاطر اليت يواجهها، وهذه املبادئ ميكن تطبيقها يف أي دولة حىت لو مل تل
:وتتمثل هذه املبادئ يف2باتفاقية بازل

جيب أن ميتلك أعضاء جملس اإلدارة األهلية الالزمة : أهلية أعضاء مجلس اإلدارة وقدراتهم ومسؤولياتهم
.لتويل مناصب أعماهلم وأن يكونوا على علم وفهم واضح لدورهم يف احلوكمة

 ويتمثل هذا املبدأ يف موافقة جملس : للبنك وقيمهدور مجلس اإلدارة في مراقبة األهداف اإلستراتيجية
اإلدارة على األهداف اإلسرتاتيجية للبنك ومراقبتها وضمان قيام اإلدارة العليا بتنفيذ السياسات الفعالة 

.للبنك
ة واملساءلة يف ية وضع وتنفيذ حدود واضحة للمسؤولر اينبغي على جملس اإلد:حدود المسؤولية و المساءلة

.العاملني لديهالبنك لكل
على جملس اإلدارة أن يضمن وجود مبادئ لإلدارة واليت : ضمان اإلشراف والمراقبة من قبل اإلدارة العليا

لس وضمان استغالل املهارات للقيام بذلك .تتماشى وسياسة ا

25Comité de bale sur le contrôle bancaire, renforcement de la gouvernance d’entreprise pour des organisations
bancaires ; Banque des règlements internationaux, bale, suisse, 1999, p 03

.هي القدرة على تقدمي إجابة وحتمل املسؤولية وتوقع تقدمي حسابالمساءلة*
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تعزيز من واجبات جملس اإلدارة و اإلدارة العليا للبنك :وظائف مراقبي الحسابات والرقابة الداخلية
.استقاللية املدققني الداخليني وضمان قيام املدققني اخلارجيني مبهامهم طبقا للقوانني املطبقة

 على جملس اإلدارة أن يضمن أن سياسات األجور :والمدراء التنفيذييناإلدارةأجور مكافئات مجلس
سرتاتيجياته على املدى الطويل، واملكافئات اخلاصة مبجلس اإلدارة العليا تتوافق مع ثقافة البنك وأهدافه وا

ازفة .وكذلك جتنب اتباع سياسة تعويضات تؤدي إىل خلق حوافز لإلفراط يف ا
تعترب الشفافية أهم عنصر يف احلوكمة كون توافرها سيساعد املسامهني وأصحاب املصاحل :شفافية الحوكمة

.واملشاركني اآلخرين على مراقبة صحة وفعالية أداء إدارة البنك
ينبغي على أعضاء جملس اإلدارة واإلدارة العليا فهم اهليكل الذي يتبعه :معرفة الهيكل التشغيلي للبنك

البنك لتنفيذ عملياته والنظم والقوانني اليت يعمل يف إطارها ألنه قد حيدث ويواجه البنك خماطر قانونية بطريقة 
غل أحد العمالء أنشطة البنك لتنفيذ أعمال غري مباشرة تؤدي إىل تشويه مسعته وذلك يف حالة ما إذا اشت

26.خمالفة للقانون

المصرفيةللرقابةاألساسيةالمبادئ:2.3.2

احلصيفة،ومتاملصرفيةللرقابةاألساسيةواعدلقوااملبادئمنمجلةبصياغةاملصرفيةللرقابةبازلجلنةقامتلقد
للمراقبنياملرجعباعتبارمهاعاملياوقبوالتأييداهامينححىتالدولينيوالبنكالنقدصندوقمنكلعلىعرضها

" عنوانبوالتعمريلإلنشاءالعامليوالبنكالدويلالنقدصندوقتقريريفونشرها, والعامليةاحملليةالرقابيةوالسلطات
وعشرونهومخساملبادئهذهوعدد.االنتشارواسعةدوليةمكانةملنحهاذلك،و"املايللالستقرارعامإطارحنو
:كاآليترئيسيةجمموعاتسبعيفمتضمنةهيومبدأ

أنيشرتطالنظامهلذاختضعمؤسسةأيإن: الفعالاملصريفالرقايبالنظاملتطبيقتوافرهاالواجبلشروطا.1
ا تكون ماليةمواردمنيكفيماتلكمتومستقلةاإدار تكونأنجيبكما, واضحةوأهدافهامسؤوليا

بنيالثقةعلىأساسايقوماملعلوماتلتبادلفعاالنظاماومتتلكاملصرفيةللرقابةمناسبقانوينإطارهلاكذلكو 
املراقبة؛بعمليةيقومونالذينواملراقبنياملؤسسة

يف القطاع املصريف دراسة حالة البنوك اجلزائرية، جملة العلوم االقتصادية وعلوم  التسيري جامعة أمهية ارساء وتعزيز مبادئ احلوكمة: حممد زيدان26
.19-18ص 2009، 9فرحات عباس، سطيف العدد 
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متارسكانتإذاإالاملؤسسةعلى" بنك"تسميةإطالقميكنفال: للبنوكاملطلوبةواهلياكلالرتاخيصمنح. 2
للنظامختضعاليتللمؤسساتاملسموحوالعملياتاألنشطةحتديدجيبكما, املطلوببالشكلاملصريفالعمل
كانإذامابنكتأسيسطلبرفضاملصريفالعململمارسةالرتاخيصمنحعناملسؤولةللسلطاتحيقو. الرقايب

يستوجبفذلكتأسيسهاملرادالبنكيفشريكأجنيببنكهناككانإذاماحالةويفاملطلوبة،باملعايرييلتزمال
والضروريةالالزمةالسلطةتوافريشرتطأيضاو .األمالبلديفاإلشرافيةاجلهاتطرفمناملوافقةعلىاحلصول
حيازاتملراجعةومعايريأسسوضعيفوكذلكالبنك،ملكيةلنقلمقرتحاتأيورفضملراجعةاملصرفينيللمراقبني

.  الفعالةالرقابةتعوقأوملخاطرالبنكتعرضالأن منوالتأكدالبنوكلدىاالستثمارات

ومكوناتهاملالرأسملتطلباتاألدىناحلدحتديدعلىاملصرفيوناملراقبونيعمل: احلصيفةواملتطلباتلرتتيباتا.3
عليهميتوجبأنهكما.املالرأسكفايةمعياريفحمددهوكماوذلكحدوثهااملتوقعاخلسائرتغطيةعلىمقدرتهو 

الديونلتغطيةتكفيخمصصاتوختصيصاألصولجودةلتقييمفعالةسياساتتطبقالبنوكأنمنالتأكد
االيتاإلقراضلعملياتحدودووضع, حتصيلهايفاملشكوك تلكجتاوزألنلألفرادأوللشركاتالبنوكتقوم 

قيامهمعندالتامةباالستقالليةيتمتعواأناملراقبنيعلىأنههوشيءأهمو. أكربملخاطرالبنكيعرضاحلدود
أنشطته؛ممارسةعنديتبعهااليتواإلجراءاتالسياساتخمتلفوالبنكبتقييم

الرقابةبنيتتنوعأنجيبفعالةالبنوكعلىمتارساليتالرقابةتكونحىت: املستمرةالبنكيةالرقابةأساليب. 4
اإلحصائياتوتدقيقحتليلولفحصاملالئمةوالالزمةالوسائلاملراقبونميتلكأنو, اخلارجيةالرقابةوالداخلية

كلعلىتامبشكلومطلعنيالبنكبإدارةمنتظمودائماتصالعلىيكونواوأنالبنوكتعرضهااليتالنتائجو 
27.البنكنشاطاتوأعمال

واحتفاظه, املاليةوضعيتهدوريبشكلميزانياتهبنشريقومالبنكأنمنالتأكداملراقبنيعلى: املعلوماتتوافر. 5
للبنكاملايلاملركزمعرفةعلىاملراقبنييساعدفهذااملعتمدةاحملاسبيةالسياساتخمتلفعنكافيةووثائقبسجالت

بدقة؛

.51-50،ص ذكرهلعراف فايزة ،مرجع سابق27
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اختاذعلىساعدهمتاليتالرمسيةالسلطاتاملصرفينيللمراقبنيمينحأنالبنكعلى: للمراقبنيالرمسيةالسلطات. 6
األدىناحلدتوافرمثلالرقابيةاملعايريبأحدااللتزاميفالبنكجناحعدمملواجهةاملناسبةالتصحيحيةاإلجراءات

املال؛رأسلكفاية

املتعلقةاملسائلخمتلفيفالرقابيةالنماذجاستخداماملصرفيوننياملراقبعلى: احلدودعرباملصرفيةلعملياتا. 7
قنواتتوافريتطلباألمروهذا. التابعةوالبنوكاألجنبيةللفروعبالنسبةخاصةالعاملياملستوىعلىاملصريفبالعمل
.28املضيفالبلديفوباألخصالرقابيةالعمليةتشملهمالذيناملراقبنيكلبنيللمعلوماتوتبادلاتصال

.فعالية الحوكمة في إرساء قواعد الرقابة وفقا للجنة بازل في البنوك الجزائرية-3.3.2

تكتسي احلوكمة أمهية بالغة وتظهر فعاليتها من خالل اهتمام السلطات اإلشرافية والرقابية يف اجلزائر باملبادئ اخلاصة 
دف إىل تبيان مدى التزام البنوك اجلزائرية مبقررات بازل للرقابة املصرفية وأهم املضمونا ومن خالل هذا 

هودات املبذولة إلرساء اإلطار املؤسسي للحوكمة يف البنوك اجلزائرية .ا

:إلزام البنوك الجزائرية بمقررات بازل للرقابة المصرفية-

إذ 10–90ابية للجنة بازل إال بعد صدور قانون النقد والقرض إن النظام املصريف اجلزائري مل يطبق املعايري الرق
بنوك يقتصر حبيازة سندات مل تعرف البنوك إال رقابة على جانب الوادئع حيث كان التزام ال1990أنه قبل سنة 

بنيما كان يملمنوحة لالقتصاد وهذا أما بالنسبة جلانب القروض فتم االعتماد على الرقابة القبلية للقروض ا،اخلزينة
فيما بعد أدرجت معايري جلنة بازل ضمنيا ضمن القواعد االحرتازية 10–90حمدودية املراقبة البنكية قبل قانون 

.اليت أقرت وأصدرت من بنك اجلزائر

، واملتعلق 01/08/1991الصادرة عن بنك اجلزائر بتاريخ 09- 91: وأول هذه القواعد صدرت يف التعليمة رقم
.29اعد االحرتازية يف تسيري البنوك واملؤسسات املاليةبتحديد القو 

دف إىل العمل بالقواعد االحرتازية املتعلقة 1994يف نوفمرب 74–94: إضافة إىل التعليمة رقم اليت كانت 
30بتسيري ومتابعة املخاطر

.51نفس املرجع السابق صحممد زيدان ،28
عن بنك اجلزائر1994نوفمرب 29الصادرة يف 94-74التعليمة رقم 29
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التكيف مع متطلبات لجنة بازل األولى والتقيد بمعاييرها- 

" ميدا" ولتوافق البنوك مع متطلبات اللجنة فإن النظام املصريف اجلزائري قد استفاد يف إطار الربنامج األورويب 
:ويتمحور حول

.إعداد برامج التقييم الداخلي للبنوك واملؤسسات املالية- 
.حتديث وعصرنة نظام الدفع- 
.إعداد وتصميم أنظمة مراقبة تسيري البنوك- 
إقامة دورات تدريبية ملوظفني البنوك من أجل التحكم يف إدارة املخاطر بغية تعزيز الرقابة واملساءلة وحتقيق املساواة - 

.31والشفافية على مستوى البنوك
المجهودات إلرساء الحوكمة في البنوك الجزائريةأهم- 

بالسعي حنو استقالل البنوك، 1988اتيجيات منذ لقد سعت اجلزائر حنو اإلصالح املايل بتحديث البنوك وفق اسرت 
إال أنه مازالت البنوك اجلزائرية مل تلعب الدور احلقيقي يف عملية الوساطة املالية كما ينبغي، لذلك قامت بتحديث 

:العوامل الرئيسية اليت تضمن استقرار النظام املصريف من خالل

ملؤهلني وذوي التكوين الكفئ وحتسني أساليب التسيري من خالل وذلك من خالل توظيف املوظفني ا: حتسني اإلدارة-
.تطوير األنظمة الداخلية ووضع نظام رقايب حمكم ، وكذا إنشاء نظام فعال للتأمني على الودائع

ة فهي بنوك تسعى إىل تنمية مواردها املالية من كافة القطاعات، كما تقدم اإلئتمان يف كاف:التوجه إىل البنوك الشاملة-
االت، ففلسفة البنك الشامل تقوم على التنويع يعرف زيادة حركة الودائع واخنفاض يف املخاطر .ا

داع املباشر، املدفوعات االلكرتونية، االعتماد ينها أجهزة الصرف اآليل، نظام اإلومن بي:رتونيةكاخلدمات البنكية االل-
.نظام املقاطعة االلكرتونيةاملستندي االلكرتوين، وانشاء

دخرات وهذا ما يؤدي إىل حيث أن املوارد املالية للبنوك يف تقليص مستمر هذا راجع لنقص امل: حتديد الندرة-
.راءات الالزمة فيما خيص تنشيط و تشجيع اإلدخارجاختاذ اال

املتعلقة بتحديد قواعد احلذر يف تسيري البنوك واملؤسسات املالية احملددة يف اتفاقية بازل األوىل1994يف نوفمرب 74-94التعليمة رقم 30
.35-31ص ذكره،دور البنوك واملؤسسات املالية يف االقتصاد الوطين، مرجع سابق ،ريطال يامسني31
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واليت تساعد على لإلدارةوذلك بتوفري املعلومات التفصيلية احلقيقية :كامل بالنسبة ألصحاب املصاحلتحتقيق ال- 
32.اإلدراياألداءإختاذ القرارات الفعالة يف الوقت واملكان املناسبني باإلضافة إىل بث الثقة يف املعلومات الدالة على 

احرتام األحكام التشريعية واهلدف من هذه العملية هو مراقبة مدى : العمليات واإلجراءات الداخليةمراقبة-
.والتنظيمية اليت وضعها البنك املركزي عند ممارسة العمليات البنكية

ينبغي على البنوك واملؤسسات املالية  التأكد من مدى مصداقية املعلومات  : التنظيم احملاسيب ومعاجلة املعلومات-
.ومناهج التقييم احملاسبية ونوعيتها ومشوليتها

يتوجب على البنوك واملؤسسات املالية وضع أنظمة خاصة لتقدير وحتليل : مة تقدير املخاطر والنتائج وضع أنظ-
ا البنك .املخاطر حبيث تتوافق هذه األنظمة مع حجم وطبيعة العمليات اليت يقوم 

ارير اخلاصة بكل بنك هدفه حتقيق الشفافية يف خمتلف العمليات البنكية وإعداد التق: وضع نظام لإلعالم والتوثيق-
مع نشرها وإيصاهلا ألصحاب املصاحل وتوثيق كل املعلومات املمكنة لتسهيل الرجوع إليها إذا ما اقتضى األمر 

33.ذلك

هيكلة القطاع البنكي،فهو ،خاصة يف جمال الوساطة املالية واعادةأيضالإلصالحاتويعترب قانون النقد والقرض كربنامج 
قواعد املنافسة بني البنوك يف امليدان املايل كما ساهم قانون الرأمسال السلعي للدولة وإرساءيعمل على نزع االحتكار 

ذا القانون من . يف جعل البنوك كمؤسسات اقتصادية عمومية وكبنوك ابتدائية وجتارية خاضعة للقانون التجاري و
.تعديالت يف ما خيص اخلوصصة إضافةلدولة عن الدائرة االقتصادية التنافسية،على أن تتم املفروض أن تتخلى ا

:ية نذكر مايليري املنظومة البنكية ومن بني السياسات التسيإصالحإلعادةولقد ظهرت اثر هذا القانون عدة أفكار 
 ة،خاصة على مستوى األموال،وكذلك توزيع املخاطرالوقائياإلجراءاتنظام.
 توجيه التمويل بإعادةمراقبة القروض.
 استعمال النقد كوسيلة مراقبة غري مباشرة.
 للبنوك تدعيم االستقاللية النقدية وبالتايل حتسني هيكلة مجيع املكونات املختلفة.
 مضاعفة اجلزاءات بالنسبة لالحنرافات املتعلقة بالنشاطات البنكية.
 املخاطر إدارةتقوية وتوضيح شروط عمل.

.جامعة املدية–عبدالصمد، واقع حوكمة املؤسسات يف اجلزائر وسبل تفعيليها عمر علي ،حسن برقي32
.26-25ص ذكرهمرجع سابق: حممد زيدان33
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صارم ومراقبة مستمرة من البنك البنكي،تؤكد على وجود تدخل حكوميكل هذه السياسات املطبقة على اجلهاز 
34املركزي على خمتلف املؤسسات املصرفية واملالية

أهم التحديات اليت تواجه املنظومة البنكية يف اجلزائر-

ا على مواكبة التحوالت اجلديدة وعلى املنافسة املفتوحة يف جمال  ترتبط قدرة البنوك على النمو والتطور مبقدر
واإلداريةالبشرية اإلطاراتاملعلومات وتأهيل اخلدمات واملنتجات البنكية واستخدام التكنولوجيا احلديثة ونظم 

التحديات اليت تواجه  النظام البنكي يف اجلزائر يف نوعني وميكننا حصر أهم . وتطوير أساليب الرقابة الفعالة 
.التحديات الداخلية والتحديات اخلارجية :أساسيني مها

التحديات الداخلية:
.هيكل ملكية البنوك مبايواجه من عراقيل يف التنسيق والتنظيم -
.ضعف كفاءة أنظمة املدفوعات -
.ضعف استخدام التكنولوجيا والرقابة -
.عرقلة النشاط البنكي إىلقيود مالية،تنظيمية وحماسبية مبا يؤدي -

التحديات الخارجية:
.ظاهرة العوملة والتغريات االقتصادية النامجة عنها -
.تعاظم املشاكل واملخاطر إىلظاهرة اندماج األسواق الدولية واليت أدت -
اختالف التعليمات إىلاألمر الذي أدى ظاهرة اندماج البنوك وقد أظهر هذا االندماج عدم التوافق واالنسجام -

.بني البنوك والتنظيمات 
.سببته من تفشي ظاهرة الفساد املايل واالختالس ظاهرة البنوك االلكرتونية وما-

.291-290- 288املصريف،نفس املرجع السابق،صخبابة عبد اهللا ،االقتصاد34
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*  *  *
ورغم اهتمام البنوك بقضايا نوك له آثار إجيابية لقد توصلنا من خالل هذا الفصل إىل أن تطبيق احلوكمة يف الب

ية مهونظرا إىل أأحد الركائز األساسية اعتباره إىلأن هذا مل يرق بعد إالاحلوكمة عند اختاذ القرار مبنح االئتمان 
تعزيز هذه إىلواليت تدعو ى تأسيس جلنة بازل للرقابة املصرفية علشجع يف خمتلف أحناء العامل فإن هذا احلوكمة

دف حتسني إدارة البنك،حيث إليهالركائز ودعمها من خالل تقييم الوضع الذي يؤول  تقوم ببذل جهد كبري 
كمة و احلالبنوك واملؤسسات املالية بالشكل السليم كما كان هلذه اللجنة الدور البارز و الكبري يف دعم تطبيق قواعد

وتكييف نظامها مع نظام البنوك ولقد كان البنك ةيف البنوك اجلزائرية مما يساعد ذلك على تسهيل ممارسة احلوكم
قرارات املباعتماده على مجلة من املبادئ و املركزي كنموذج رئيسي يف جتسيد الرقابة الفعالة يف البنوك اجلزائرية وذلك

.   ة الفعالة لجنة بازل للرقابة املصرفياخلاصة ب







الفصل الثالث

دراسة حالة ببنك الجزائر الخارجي بوالية مستغانم

ا على بعدما تطرقنا إىل شرح معظم املفاهيم املتعلقة باحلوكمة الرشيدة وواقع تطبيق املبادئ اخلاصة 
املؤسسات املالية بصفة عامة وعلى البنوك اجلزائرية بصفة خاصة، وكذا اعتبار الرقابة املصرفية كضرورة قصوى 
وكعنوان رئيسي يؤطر احلوكمة، كان البد من إجراء دراسة ميدانية جتسيد املفاهيم النظرية اليت سبق التفصيل فيها يف 

فصلني السابقني، حيث متكن هذه الدراسة الباحث من التعرف وعلى أهم اآلليات اليت تعتمدها الوكالة حمل ال
اجلزائرية لتطبيق اإلشرافيةالدراسة لتطبيق احلوكمة وسنتناول يف هذا الفصل أهم اجلهود املبذولة من طرف السلطات 

دف حتديد وضعية القطاع ذلكو BEAائر بشكل سليم على مستوى البنك اخلارجي باجلز مبادئ احلوكمة
.اجلزائري ومحايته من الوقوع يف عدة أزمات بنكيال

دراسة حول بنك الجزائر الخارجي-1.3

لقد كان دور البنك سابقا ينحصر يف القيام بعمليات مالية انطالقا من قرارات إدارية ال رجعة فيها وغري قابلة 
يتميز بوجود رسائل و أنظمة إدارية أكثر فعالية ويعترب بنك اجلزائر اخلارجي أحد للنقاش، أما حاليا فقد أصبح 

ال وهلذا سنقدم من خالل هذا املبحث نظرة عامة حوله وبيان أمهيته لضمان محاية .النماذج البارزة يف هذا ا
.املوردين واستقرار النظام االقتصادي يف اجلزائر

الخارجينشأة بنك الجزائر - 1.1.3

5عن طريق اسرتجاع أصول 1967أكتوبر 01بتاريخ 204–67تأسس هذا البنك مبوجب األمر رقم 
:مصارف أجنبية وهي

م البنك الفرنسي للتجارة اخلارجيةضوالذي بدوره قد1967أكتوبر 12القرض الليوين، بتاريخ- 1
.1968مة يف عام االشركة الع- 2



.1968بنك التسليف الشمايل يف عام - 3
.1968البنك الصناعي للجزائر وبنك البحر األبيض املتوسط كذلك يف عام - 4
.1968بنك باركليز الفرنسي يف سنة - 5

تنظيم اهلياكل البنكية واملالية يف متأثر تأسيسه من حيث النشأة و ثل بنك اجلزائر اخلارجي ثالث بنك جتاريميو 
ليات التجارة اخلارجية من خالل منح القروض للمستوردين وتسهيل عماجلزائر، وهو بنك ودائع ، مهمته متويل

ا لديه مثل سونطراك،  وتقدمي الضمانات للمصدرين ، وقد اتسع نشاط هذا البنك بفتح شركات كربى حلسابا
أكثر البنوك التجارية شهرة شركات الصناعات الكيمياوية والبرتوكيمياوية ويعد بنك اجلزائر اخلارجي مننفطال و 

امل حيث يعترب الرائد من حيث التعامالت مع اخلارج خاصة يف ميدان الضمانات البنكية، ولذلك أوكلت يف الع
إليه الدولة كل الصالحيات للقيام مبهامه على أحسن وجه فهو يعترب بنك من الدرجة األوىل وذو مسعة عاملية  

كبرية 

التنظيم اإلداري لبنك الجزائر الخارجي-2.1.3

ميكن القول يف هذا اإلطار بأن سبب تنوع أنشطة وخدمات البنك اجلزائر اخلارجي يرجع إىل اهليكل التنظيمي 
هلذا األخري الذي مينح املتعاملني املزيد من اخلدمات البنكية وتسهيل اإلئتمان من جهة ويضمن الرقابة على 

، اهليكل التنظيمي للبنك اخلارجي اجلزائريويظهر لنا من خالل الشكل التايل.العمليات البنكية من جهة أخرى
والذي يوضح أهم مستويات اجلهاز البنكي باجلزائر وتتعدد الوظائف واملهام من موظف اىل اخر حسب 

الوظيفة املخولة اليه



الهيكل التنظيمي للبنك الجزائر الخارجي العام:05الشكل رقم 

dzwww.bea.: المصدر 

لنا تعدد اخلاليا ،الفروع واملصاحل بالبنك واليت متثل عناصر أساسية لتنظيم ومراقبة من خالل الشكل يتوضح
األنظمة واهلياكل العمليات البنكية وتعد كذلك حماور هامة جتسد نظام احلوكمة حبذافريه ففي هذا األخري تعد 

.أحد متطلباته وأحد حماوره اهلامة والضروريةاملستخدمة فيه 

المدیریة العامة 

التجارة .ف.ع.م للعملیات .ف.ع.م
و التنظیم

القروض . م

خلیة المراجعة

مصلحة التكوین

الموارد . م
البشریة

المفتشیة مدیریة 
العامة

الدولیة. ف.ع.م

التنظیم و . م
الجودة

.ف.ع.م
االلتزامات 

خلیة مكافحة 
غسیل األموال

متابعة . م
ومراقبة

االلتزامات و 
التحصیل

تسییر . م
المیزایة

االستراتیجیة. م

الدراسات . م
اإلقتصادیة 

للتطور . ف.ع.م
الداخلي ودعم 

األسئلة

للمالیة. ف.ع.م

اإلعالم. م

المسائل . م
القانونیة

اإلدارة العامة . م

للعملیات.ف.ع.م
و للنظام

وسائل الدفع. م

الشركة. م

الجھویة.م

الوكاالت 

الحسابات  .م
الكبیرة 

سوق . م
المؤسسات 

السوق . م
المستقلة 

الخزینة . م 
والسوق

المحاسبة. م

مراقبة . م
التسییر

تسییر األصول .م
و االشتراكات 

التسویق . م

التجارة . م
الخارجیة

العالقات . م
الدولیة

البیع مع . م
الخارج

االتصاالت. م

أنظمة اإلعالم . م
اآللي

المنازعات . م



بنك الجزائر الخارجيوأهداف وظائف: 3.1.3

.وظائف بنك اجلزائر اخلارجي :أوال

ا بنك اجلزائر اخلارجي نمن بني الوظائف اليت :كر ما يليذ يقوم 

تسهيل تطوير العالقات االقتصادية بني اجلزائر والدول األخرى - 1
مع أو بدون ضمان، وباملقدار ذاته باإلضافة إىل ترخيص مجيع أشكال اإلقراض، قروض أو تسبيقات- 2

.املشاركة والوساطة
.متويل مجيع أشكال عمليات التجارة اخلارجية- 3
.املشاركة يف كل نظام أو مؤسسة تأمني القروض وميكن هلا أن تكلف بالتسيري أو املراقبة مع اخلارج- 4
م موضوعها وذلك يف إطار القوانني سارية اخلارجية اليت تالئتلف العمليات البنكية الداخلية و تنفيذ خم- 5

.املفعول
يتخذ حتت أي شكل من األشكال، فائدة ومشاركة مع أن شركة أو مؤسسة جزائرية أو أجنبية هلا نفس - 6

ا الداتية .اهلدف املشرتك أو من نفس الطبيعة لتطوير عمليا
.إدارة األعمال و ممتلكات العمالء و تقدمي االستشارات االقتصادية و املالية أهم من خالل دائرة خمتصة - 7
متويل اإلسكان الشخصي من خالل اإلقراض العقاري و مما جيدر ذكره أن لكل بنك سقف حمدد لإلقراض - 8

ال جيب أن ال يتجاوزه .يف هذا ا
خطط التنمية االقتصادية و هذا يتجاوز بنك اإلقراض ألجال قصرية إيل اإلقراض ألجال املسامهة يف- 9

.متوسطة و طويلة األجل نسبيا
موعتني من الوظائف الرئيسية اليت تأخذ مببدأ التخطيط املركزي لالقتصاد  ( و يضاف إيل هاتني ا

:أمههارىوظائف أخ) االقتصاد املوجه



:Distributionوظيفة التوزيع- أ
تمعات ذات التخطيط االقتصادي املركزي يتم توزيع كافة األموال الالزمة  املتولدة من مصادر لإلنتاج و يف ا

رى ال توجد أي مؤسسة أختم ذلك عادة بالطرق االئتمانية و ، و يبنكخارجة عن املشروع نفسه عن طريق ال
.تزاول هذا النشاط يف ظل ذلك النظامبنوك اليت غري ال

Super vision and control:الرقابةوظيفة اإلشراف و - ب
تمعات ذات التخطيط املركزي عملية توجيه األموال املتداولة اليت استخدمتها مع متابعة هذه بنوكتتويل ال يف ا

ا تستخدم فيما ر  ما حققه استخدامها من ىمن مدصدت له من أغراض، و للتأكد األموال للتأكد من أ
.أهداف حمددة مسبقا للمشروعات اليت استخدمتها

أهداف بنك اجلزائر اخلارجي:ثانيا

البنوك التجارية فإن بنك اجلزائر اخلارجي يسعى إىل حتقيق جمموعة من األهداف يف إطار تسهيل التنمية ككل
واملعامالت االقتصادية للجزائر مع البلدان األخرى حيث متنح له الثقة يف معظم العمليات من خالل غاياته 

:املتمثلة يف

ائر اخلارجي  إىل الوصول إليها عن طريق منح احلسابات واليت متثل هدفا يسعى بنك اجلز : التسهيالت البنكية-
م الضرورية من األموال النقدية حسب التعليمات اليت يصدرها  اجلارية املدينة للمتعاملني معه لتأمني احتياجا

.جملس اإلدارة

م: حتسني اخلدمات البنكية- .يف إطار جذب عروض الزبائن وخدمة طلبا

إن معظم السياسات املنتهجة : العمليات املتعلقة بالتجارة اخلارجية وحتقيق التكامل االقتصاديمتويل خمتلف-
دف بصفة عامة إىل دفع عجلة التنمية للجزائر و كذا متيزها من حيث  من طرف بنك اجلزائر اخلارجي 

.التعامالت مع اخلارج خاصة يف ميدان الضمانات البنكية

تساهم يف تنمية العامل التجاريقية النشاطات الصناعية والتجارية واليتاملشاركة يف تر - 



.تقديم بنك الجزائر الخارجي لوكالة مستغانم-2.3

أهممن خالل هذا املبحث سنسعى إىل تقدمي وكالة بنك اجلزائر اخلارجي قيد الدراسة بوالية مستغامن و إبراز
.الفعالة اليت يقوم عليها كيان وهيكل الوكالةيةر ااألجهزة اإلد

تعريف بنك الجزائر الخارجي بوكالة مستغانم -1.2.3

حيتوي بنك اجلزائر اخلارجي على عدة وكالت حيث يعترب الصنف األول من حيث عدد الوكاالت والوكالة اليت 
واليت وقع اختيارنا عليها هي خلية متعددة اخلدمات البنكية وتلعب دورا اسرتاتيجيا يف إطار تقع يف مدينة مستغامن

دعم الشباب وذلك مبنح قروض متوسطة األجل كما تسعى هذه الوكالة إىل حتسني نوعية اخلدمات املقدمة كحسن 
موعة من السياسات استقبال الزبائن وحتقيق مصاحلهم بأرقى الوسائل ويف أقصى األوقات، ضف إىل ذل ك تبنيها 

ا تشهد تطور ملحوظا منذ تأسيسها وهذا راجع إىل قدرة . والقواعد اليت تضمن سالمة وأمن الوكالة ككل كما أ
ا وتوفر املرافق اخلاصة يف إطار التكوين والتخصص فهذه الوكالة تلعب دورا ديناميكيا  وكفاءة العاملني املتواجدين 

ال النقدي و  . البنكي عمومايف ا

واألنظمة المستخدمة فيهاالهيكل التنظيمي للوكالة-2.2.3

نا التنسيق بني دراسة حجر الزاوية لتحقيق الرقابة الفعالة والتخطيط والتنفيذ ويلزم هيعترب اهليكل التنظيمي قيد ال
الفين، ومن أجل هذا يتم حتديد اخلدمات البنكية الرئيسية ويظهر لنا هذا من خالل الشكل النظامو النظام اإلداري و 

:التايل



108الهيكل التظيمي لوكالة مستغانم :06رقم لكالش

مهام كل منصب أو مصلحة:ثانيا

باملوافقة أو عدم املوافقة ويرأس اللجنة و يتأكد من ملف القرض وميضي عليه يف يعطي رأيه : املديرالعام- 
.حالة املوافقة، يتخذ عدة قرارات إدارية يف جمال تنظيم إدارة الوكالة وتعزيز عنصري الرقابة واملساءلة

.ينوب عن املدير العام ويقوم مبراقبة كافة النشاطات البنكية: نائب املدير- 
ما إن يرخص هذا األخري من طرف مصلحة العالقات مع : هلا مهمة تفعيل القرض: ماتمصلحة االلتزا- 

.الزبائن
هلا وظيفة مجع و حتليل كل عوامل التقييم الالزمة لدراسة امللف باإلضافة إىل : مصلحة العالقات مع الزبائن- 

.البحث عن الضمانات املتعلقة بالقروض املطلوبة
عملها يتعلق بكل اجلوانب ) اجلزائر العاصمة(ه األخرية إىل اإلدارة العليا مصلحة تسيري اإلدارة، ختضع هذ- 

.اإلدارية اخلاصة بالتخطيط، التظيم، التوجيه، الرقابة على مستوى الوكالة

المدیر العام

نائب المدیر

مصلحة األمانة

مصلحة العالقات 
مع الزبائن

مصلحة التقنیات 
المحاسبیة

مصلحة القرض مصلحة تسییر 
االدارة

مصلحة العالقات 
مع الخارج 

مساعد المدیر

سكرتیر رئیسي 

مصلحة تسییر 
الصندوق

تلقي الودائع

تنفیذ التحویالت 

تسدید الحسابات



هلا وظيفة: مصلحة الصندوق:
تلقي الودائع.
تنفيذ التحويالت ملصلحة حساب الزبائن.
املوكلة إليهاابات سنفيذ أوامر تسديد احلالقيام بت.

وغريها من الوظائف اليت ختص إدارة العمليات املوكلة إليها وإدارة القيم ىو السهر على احلفاظ على الوثائق اليت 
ا .حتتفظ 

تم هذه املصلحة بالعمليات التجارية اليت تغطي بالعملة الصعبة، وتستقبل : مصلحة العالقات مع اخلارج- 
.يمني يف اجلزائرالتحويالت لصاحل الزبائن املق

تم جبمع وحتليل كل عناصر التقييم و متابعة التزامات البنك: مصلحة القرض-  .و

-وكالة مستغامن -BEAأنظمة ووسائل الدفع اإللكرتوين املستخدمة يف بنك :ثالثا 

ا ملعرفة خدمات الصريفة BEAاإللكرتونية املقدمة من طرف من خالل الدراسة اليت قمنا 

:الصريفة اإللكرتونية من خالل أجهزة الصراف اآليل-1

تعترب هذه اخلدمة آلية من آليات إمتام العمل املصريف، فهي تعتمد على وجود أجهزة طرحت للزبائن لتلبية 
م آلًيا دون اإلتصال بالبنك مباشرة ، وهناك نوعني من األجهزة  :حاجيا

DABاملوزعات اآللية النقدية -

GABالشبابيك اآللية البنكية -

بالنقديات الالزمة خاصة أيام العطل واإلجازات الرمسية على أن تكون واآللياتهذه الشبابيك تغذيةويتم-
.هذه النقديات جيدة ومّفرزة يف أربعة طوابق مبا يسمح بأداء اخلدمة على أكمل وجه 

:ا يف الوكالة فهيأما البطاقات املتعامل -
oوهي بطاقات إئتمانية ، تستخدم يف اخلارج وتعرف ب:بطاقات دولية :Master carte.
oويطلق عليها وهي بطاقات غري إئتمانية ،:بطاقات حمليةla carte de retre ، مبعىن بطاقة السحب

:وتتمثل بطاقات السحب املستخدمة يف الوكالة يف 



ويطلق عليها كذلك إسم البطاقات الزرقاء ، وهي بطاقات دفع بني البنوك ، :كالسيكCIBالبطاقة - 
تستطيع من خالهلا إجراء عملية السحب من املوزعات اآللية النقدية والشبابيك اآللية البنكية لدى بنوك 

TPEومؤسسات مالية أخرى ، وكذلك نستطيع إستعماهلا يف تلخيص خدمات أو مشرتيات عن طريق جهاز

) .جهاز الدفع اإللكرتوين(

:)GOLD( غولدCIBالبطاقة - 

.متنح هذه البطاقات ألصحاب الدخول املرتفعة والتجار ، أي أصحاب املالءة املالية

 -شروط احلصول على البطاقة  :

:بالنسبة للحصول على البطاقة المحلية يشترط مايلى-

.مأل طلب البطاقة من طرف العميل-
.جيب أن يكون للعميل حساب جاري، أو حساب صكي لدى البنك-
. معتربأن يكون للعميل رصيد -
.أشهر03أن تكون مدة تعامله مع البنك ال تقل عن -

:أّما بالنسبة للحصول على البطاقة الّدولية يشترط مايلى-

لية إال أن اإلختالف يكون يف مبلغ وللحصول على البطاقة الدولية يشرتط نفس الشروط املطلوبة يف البطاقة احمل
اضافة اىل توفر عنصر الثقةالرصيد 

:وتتم عملية السحب وفق اخلطوات التالية 
إدخال البطاقة يف الشق املخصص للصراف اآليل ،وذلك بإتباع التعليمات الواردة على الشاشة ؛:أوال
ا:ثانيا ؛...) فرنسية، إجنليزية(يطلب منك حتديد اللغة املراد التعامل 
وبعدها يطلب منك إدخال الرقم السري اخلاص ببطاقتك ؛:ثالثا
يطلب منك املبلغ املراد سحبه ؛:رابعا

وبعد ذلك تطلب منك نوعية وحدات النقود:خامسا

 أما عملية الدفع واإلئتمان تتم بالشكل التايل:



:ميكن حّصر أطراف التعامل يف البطاقة يف -
 - ؛)فيزا أو ماسرت كارد(املنظمة العاملية اليت ترعى البطاقة
 -البنك املصدر للبطاقة ؛
 -حامل البطاقة؛
 -التاجر أو الشركة اليت ترعى البطاقة؛
 -البنك الذي يتعامل معه التاجر(بنك التاجر(

:ويتم التعامل بني األطراف باخلطوات التالية-
رعى البطاقة والبنك خيول مبوجبها بإصدار البطاقات للعمالء؛تربم إتفاقية بني املنظمة اليت ت
يّصدر البنك بطاقة للعميل وفق حدود إئتمانية تبًعا لوضعه املايل ؛
 أو احلصول على خدمة على أن يكون التاجر مقدم هذا العميل إستخدم بطاقته للشراءنفرتض أن ،

العميل على السلعة فإن التاجر يطلب منهالسلعة أو اخلدمة متعاقد مع نفس املنظمة ، فإذا حصل 
االبطاقة و  ، مث ّحيرر له إشعارات البيع ويطلب منه اإلمضاء عليها ، يتأكد من مدة صالحيتها وبيانا

؛) البطاقة واإلشعارات(ق اإلمضاءين ويتأكد من تطاب
 اإلشعارات للتاجر خمصوم يقوم التاجر بإرسال شعارات البيع إىل بنكه ،وبدوره يقوم البنك بتسديد قيمة

منها عمولة متفق عليها بينهما ؛
 يقوم بنك التاجر بإرسال مجيع العمليات املالية احملتسبة للعمالء إىل املنظمة وهي بدورها ترسلها إىل البنك

املصدر للبطاقة والقيام بعمليات املقاصة ليتم حتصيل مبلغ اإلشعارات من البنك املصدر إىل بنك التاجر؛
 م بنك املّصدر للبطاقة خبصم املبلغ من حساب عميله مع إحتساب عمولة على املشرتيات وبطبيعة يقو

. احلال يكون العميل متحصل على إئتمان بسقف حمدد 
 - وتسمح البطاقات البنكية بتقدمي جمموعة من املميزات تتمثل يف:
المميزات التي تقدمها البطاقات للبنك المصدر لها :

البطاقات البنكية وسيلة سهلة ودقيقة يف تسوية املعامالت بني البنوك ؛تعترب -
تقلل وجتنب من الصفوف الطويلة نتيجة إستخدام الصراف اآليل ، وبذلك تقلل الضغط على البنوك ؛-
متثل مصدر مربح من خالل ما حيصل عليه البنك من عموالت؛-
.أعبائه تزيد البطاقات البنكية من حجم العائدات قياًسا إىل-



الميزة التي تقدمها البطاقات البنكية لحاملها:
ا جتنب العميل محل النقود وخماطر السرقة؛: توفري عنصر اآلمان- حيث أ
تكسب صاحبها مرونة احلصول على حاجاته من سيولة نقدية وسلع وخدمات يف أي مكان من :ملرونةا-

الرتاب الوطين 
تمع متثل البطاقات البنكية مظهر من مظا- .هر التقدم التكنولوجي ، فهي تكسب حاملها مكانة مميزة يف ا
المميزات التي تقدمها للتاجر:

م مما جي: تقلل البطاقات البنكية من املخاطر- نبهم قبض فقبوهلا من قبل التاجر جينب تواجد النقود يف حمال
أموال مزورة أو مسروقة 

.تعمل البطاقات البنكية على زيادة املبيعات ، فهي تشجع حاملها على زيادة اإلستهالك : زيادة املبيعات-
، عن ) دائن ،مدين(تتم عملية التحويل املايل من حساب إىل حساب :التحويالت المالية البنكية -2

جمموعة من املعلومات ختص املانح وي هذه اإلستمارةت، وحت"أمر بالتحويل: " طريق ملئ إستمارة تدعى ب
لآلمر وجزء خيص املستفيد ، وخانة متعلقة باملبلغ ، والبد أن يكون هذا اآلمر صادر من صاحب احلساب 
يف البنك إىل مدير البنك بتحويل هذا املبلغ ، وبعدها يتم التحويل املايل من حساب إىل حساب ،  ويشرتط  

وعند هذه العملية يكون هناك ، دج1.000.000.00املبلغ اّحملول يف التحويالت املالية أن اليتجاوز 
)نسخة للعميل، ونسخة للوكالة ، نسخة للمديرية(ثالث نسخ 

مدى االلتزام بتطبيق الحوكمة وفقا لمبادئ لجنة بازل في بنك الجزائر الخارجي-3.2.3

على مستوى الوكالةمدى االلتزام بنظم واسرتاتيجيات احلوكمةاستبيان حول :أوال

تها جلنة بازل للرقابة يف نركز من خالل هذا على املعرفة فيما الوكالة قيد الدراسة تلتزم بقواعد احلوكمة اليت وضع
:البنوك

متتع أعضاء جملس اإلدارة باملعاملة النزيهة:

موعة م حسب اجلدول املوضح ة بن املوظفني وكانت األجو و إلثبات صحة هذه الفرضية قمنا بوضع أسئلة 
أدناه

.اختبار صحة تمتع أعضاء مجلس االدارة بالمؤهالت العلمية والخبرة :01رقم الجدول 



يتم إختيار أعضاء مجلس اإلدارة 
في الوكالة على أساس المؤهالت 

العلمية و الخبرة

النسبةالتكرار

100%10نعم
0000ال

100%10المجموع

يصرحون بأن على % 100نستطيع تأكيد صحة الفرضية وذلك باعتبار أن ما يعادل نسبة : خالل الشكلومن
.مستوى الوكالة يتم اختيار أعضاء جملس اإلدارة على أساس املؤهالت العلمية واخلربة

لى حبكم أن األعضاء يقومون بأعماهلم بكل شفافية وأنه مل يسبق احلكم ع: متتع األعضاء بسرية حسنة
:أحد منها بتهمة اإلفالس أو عدم السداد لديونه فإن هذا يثبت صحة هذه الفرضية حسب اجلدول التايل

اختبار صحة تمتع األعضاء بسيرة حسنة: 02رقم الجدول 

هل االعضاء يتمتعون بسيرة 
حسنة

النسبةالتكرار

100%10نعم
0000ال

100%10المجموع



 حبكم أننا متكننا من طرح العديد من األسئلة بدءا من أعلى هرم اهليكل : املعلوماتحرية احلصول على
التنظيمي للوكالة وتلقينا إجابات مقنعة من كافة العمال واملوظفني على مستوى هذه األخرية فإننا نستنتج 

.ذلك بأن املعلومات متوفرة وبإمكان جملس اإلدارة أيضا الوصول إليها
خالل تقصينا للمعلومات والتنقيب عن خمتلف مسؤوليات بنك من : فافيةشدأ اإلفصاح والإلتزام البنك مبب

اجلزائر اخلارجي ميكننا من الوصول إىل أن هناك طريقة عادلة بني مجيع املسامهني وأصحاب املصاحل واليت 
.الوكالةتؤدي إىل التأثري اإلجيايب يف القرارات املتخذة من قبل مستخدمي املعلومات على مستوى 

أن البنك املركزي يعد السلطة اإلشرافية يف القطاع املصريف مبا : احرتام البنك لقرارات البنك املركزي
اجلزائري وكل قراراته تصب يف مصاحل االقتصاد الوطين والتزام الوكالة بكافة القوانني والقرارات اليت ختص 

اإدارة خماطرها فإن هذا  .يدل بأن هذه وكالة خاضعة جلميع قرارات البنك املركزي ومقيدة 

.أثر تطبيق قواعد الحوكمة على مستوى الوكالة-3.3.3

إن لتطبيق احلوكمة يف البنوك عدة آثار إجيابية ترتبط باألداء البنكي واحملافظة على أمواله وموجوداته األمر الذي 
والذي بدوره يساهم يف تعزيز االستقرار االقتصادي وميكن اختصار هذه اآلثار يؤدي إىل حتقيق االستقرار املايل 

:ةيف العناصر التالي

 مة سيساهم يف تشجيعها للمؤسسات اليت تقرتض منها بتطبيق هذه القواعد واليت كالتزام البنوك بتطبيق احلو
إىل اخنفاض درجة املخاطر عند ويؤدي تطبيق املؤسسات ملبادئ احلوكمة،من أمهها اإلفصاح والشفافية

.تعاملها مع البنوك واإلقالل من التعثر
 يساعد تبين قواعد احلوكمة يف البنوك إىل زيادة فرص التمويل وختفيض تكلفة االستثمار وحيافظ على

.استقرار سوق املال
 ديرين على تطويراإلدارة واملتعترب احلوكمة نظاما يتم حتسني إدارة البنك وذلك عن طريق مساعدة جملس

فآت مبستوى األداء احملقق مما يساعد علىاتيجيات سليمة للبنك، والتأكد من ربط نظام احلوافز واملكااسرت 
.حتسني كفاءة أداء البنك



ا البنك وك يساعد على ذا اإلفصاح عن املعلومات املاليةتطبيق مبدأ الشفافية يف كل العمليات اليت يقوم 
.احلد من الفساد

 التخلص من مشكلة سيطرة شخص أو أكثر من املديرين التنفيذيني على قرارات جملس اإلدارة واحلد من
.تأثريهم على التقارير املالية

الرقابة املصرفية الفعالة على مستوى الوكالةأهداف:ثالثا

واليت تساهم عليه من قوانني ولوائح تنظيمية ، حتقيق جمموعة من األهداف يدعم تنفيذ الرقابة املصرفية وماتنص
:كالتايلبفعالية يف ارساء قواعد املنظومة املصرفية على مستوى الوكالة وهي

ويتضمن نقطتني أساسيتني مها جتنب خماطر افالس البنك من خالل :احلفاظ على استقرار النظام املايل واملصريف-
.مجيع املمارسات البنكية وضمان عدم تعثرها االشراف على

األصول واخلصوم سواء بالنسبة للعمليات احمللية أو الدولية بإدارةوضع القواعد والتعليمات اخلاصة -

ءة اجلهاز املصريف من خالل فحص احلسابات واملستندات اخلاصة بالبنكضمان كفا-

العناصر املالية ومدى توافق العمليات على مستوى الوكالة مع األطر تقييم العمليات الداخلية للبنوك وحتليل -
والقوانني املوضوعة

ا واختاذ االجراءات املناسبة لتفادي - محاية املودعني وذلك يكون عن طريق تدخل السلطات الرقابية لفرض سيطر
.املخاطر احملتملة اليت قد تتعرض هلا البنوك كاملخاطر االئتمانية 



 ** *

متطلباتحتديدالضروريمنأصبحاملصرفية،املخاطرتوسعوملواجهةالفصل،هذايفعرضهسبقملاوكخالصة
مل املخاطر اليت تواجه البنوك اجلزائرية بصفة املاليةواملؤسساتالبنوكتعرضمنبالتقليلتسمحونوعيةكمية

ا على مستوى الوكالة قيد الدراسة اتضح  عامة وبنك اجلزائر اخلارجي بصفة خاصة ومن خالل الدراسة اليت قمنا 
موعة من القوانني والقواعد اليت حتددلنا أن قيام كيان ه ها ذه الوكالة يقوم بالدرجة األوىل على انتهاج الوكالة 

ال ويظهر لنا  األطراف الفاعلة يف تسيري وتنظيم الوكالة كما أن للجنة بازل للرقابة املصرفية الدور البارز يف هذا ا
هذا من خالل التزام الوكالة وتقيدها جبميع القوانني املصدرة من طرف هذه اللجنة وهذا من أجل ضمان االستقرار 

.جهة أخرىاملصريف من جهة، وضمان أمن املودعني من 
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اجلزائرية يف حتريك خمتلف فعاليات االقتصاد،باعتبارها من أهم وأنشط نظرا ألمهية الدور الذي تلعبه البنوك 
ااملؤسسات املالية، وضع وحتديد املتطلبات اليت تسمحوهذا ما استدعىتتميز بدرجة عالية من املخاطر،فإ

بتخفيف تعرض املؤسسات البنكية هلذه املخاطر وضمان لذلك فقد مت تعزيز دور الرقابة البنكية وتدعيمها 
نظرا حيث نالت قدرا من اهتمامات جمتمع األعمال الدويل واملؤسسات املالية العاملية باحلوكمة املؤسساتية

املصرفية يف سوق يتميز مبنافسة شرسة وهلذا ألزمات املصرفية املقدمة من قبل البنوك وتنوعها،وزيادة العملياتل
دف اىل التنظيم اجليد والرقابة الفعالة على  أصبح من الضروري االهتمام حبوكمة البنوك باعتبارها أداة رئيسية 

أمرا مجيع أنشطة البنك حيث يعد تطبيق مبادئ احلوكمة يف املؤسسات البنكية وفقا للجنة بازل للرقابة املصرفية 
املخاطر إدارةنظام رقايب حمكم وموحد ميكن أن يساهم يف حتسني أداء البنك من خالل حتسني إلجيادضروريا

أما .والصالحيات بني خمتلف األطراف املشاركة للحد من هذه املخاطر بتحديده للجهات وتوزيعه للمسؤوليات
نكية، جيب أن يكون عن طريق بنك اجلزائر بالنسبة للجهاز البنكي اجلزائري فقد رأينا أن تعزيز مبادئ احلوكمة الب

عليها ،كما جيب على اجلزائر أن تتبىن أسس ومبادئ واإلشرافباعتباره املسؤول عن تنظيم ورقابة البنوك 
يار ،  جانب تفشي ظاهرة الفضائح املالية على مستوى البنوك إىلاحلوكمة، ألن غياب احلوكمة يعين الفوضى واال

وقد رأينا من خالل الفصول السابقة أثر تطبيق احلوكمة يف .وعدم تفعيل أدوات الرقابةالعمومية بسبب غياب 
ا لضمان سري األنشطة البنكية بطريقة أكثر حذر وفعالية وكان للجنة  البنوك اجلزائرية وأهم األليات اليت اعتمد

يت تسمح للبنوك بوضع االجراءات يف تكوين وتأطري السلطات الرقابية والل للرقابة املصرفية الدور البارزباز 
.املخاطر اليت تتعرض هلاإلدارةاملناسبة 

أن اجلزائر مازالت تركز على هذا اجلانب بالتحديد وهذا ما اتضح وبرز من خالل إىلاإلشارةويف األخري جتدر 
من قبله لتطبيق املعتمدةاإلجراءاتأهم إىلالدراسة امليدانية حول بنك اجلزائر اخلارجي ومن خالله توصلنا 

.                                        احلوكمة السليمة وفقا للجنة بازل املصرفية
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