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 كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة الشلف

 

 :ملخص
ٌهدف المقال إلى إبراز أهمٌة إرساء  

وتعزٌز مبادئ الحوكمة فً القطاع 
زائرٌة المصرفً مع اإلشارة إلى البنوك الج

،خاصة بعد األزمات التً عرفها القطاع 
فً اآلونة األخٌرة على المستوٌٌن الوطنً 

 والدولً.
األمر الذي حد بالمنظمات والمإسسات  

المالٌة الدولٌة أن تضع مجموعة من 
المعاٌٌر والقواعد التً تكفل حسن األداء 
وتوفر الرقابة القوٌة تحت عنوان "الحكم 

 الراشد".

Résumé :   
     Cet article vise de montrer l'importance 

de l'application et le renforcement des 

principes de la gouvernance dans le secteur 

bancaire, on parlant sur le cas des banques 

algériennes, après les crises bancaires et 

financières enregistrées au niveau national et 

international ces derniers temps. 

    Cette situation a poussée plusieurs 

organisations internationales de mettre en 

place un ensemble de critères et de règles 

visant l'amélioration de la performance et 

promouvoir un contrôle solide dans un cadre 

intitulé "la bonne gouvernance". 
  

 :مقدمـة 
ٌعد مصطلح الحوكمة من المصطلحات التً أخذت فً االنتشار على الساحة الدولٌة فً       

اآلونة األخٌرة، وهو المصطلح الذي أتفق على ترجمته إلى " أسلوب ممارسة سلطات اإلدارة 
بهذا المفهوم فً االقتصادٌات المتقدمة وقد تعاظم االهتمام  "حوكمة الشركات"، الرشٌدة " أو

والناشئة على حد سواء فً أعقاب االنهٌارات االقتصادٌة واألزمات المالٌة والمصرفٌة التً 
البنوك والشركات   شهدتها العدٌد من الدول، وخاصة االنهٌارات المالٌة الكبٌرة للعدٌد من 

إلى أزمة مالٌة عالمٌة كانت لها  األمرٌكٌة، كان آخرها أزمة الرهن العقاري التً تحولت
 انعكاسات  جد سلبٌة على غالبٌة دول العالم.

وفً خالل  السنوات العشرٌن الماضٌة تركز االهتمام على تطبٌق مبادئ الحوكمة فً    
البنوك نتٌجة للتطورات السرٌعة فً األسواق المالٌة وعولمة التدفقات المالٌة والتقدم التكنولوجً، 

حدوث ضغوط تنافسٌة متزاٌدة بٌن البنوك والمنشآت غٌر المصرفٌة، انعكست على  مما أدى إلى
نمو األسواق المالٌة وتنوع فً األدوات المالٌة المستخدمة من طرف البنوك، مما زاد من أهمٌة 
قٌاس المخاطر وإدارتها والسٌطرة علٌها ، وهو ما ٌتطلب االبتكار المستمر لطرق إدارة المخاطر 

 قوانٌن ونظم اإلشراف للمحافظة على سالمة النظام المصرفً.وتغٌٌر ال
وتختلف البنوك عن باقً الشركات ألن انهٌارها ٌإثر على دائرة أكثر اتساعا من      

والمعنوٌٌن، وٌإدي إلى إضعاف النظام المالً ذاته، مما ٌإدي إلى حدوث  ناألشخاص الطبٌعٌٌ
خاصة على أعضاء مجالس إدارة البنوك من  ةمسإولٌأثارا سلبٌة على االقتصاد، وهو ما ٌلقً ب

لتجنب األزمات المصرفٌة والمحافظة على   جهة، والسلطات اإلشرافٌة والرقابٌة من جهة أخرى
 سالمة واستقرار النظام المصرفً والمالً. 
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ٌّد على قدر كبٌر من اهتمام وعناٌة السلطات       ولقد حاز موضوع الحكم السلٌم أو الحكم الج
 اإلشرافٌة والرقابٌة والمنظمات الدولٌة وأٌضا قطاع البنوك، سواء على المستوى اإلقلٌمً أو

 .1الدولً
وقد أصدرت عدة منظمات اقتصادٌة وهٌئات رقابٌة عالمٌة مثل منظمة التعاون االقتصادي    

للحكم ولجنة بازل للرقابة المصرفٌة مبادئ دولٌة تتضمن معاٌٌر وأدلة وافرة  OCDEوالتنمٌة 
السلٌم فً المإسسات المصرفٌة والمالٌة ،و لقد أصبحت هذه المبادئ بمثابة قواعد دولٌة متفق 
علٌها ، بحٌث أن معظم الدول باتت تركز علٌها وتعمل بمقتضاها حفاظا على سالمة أنظمتها 

 المصرفٌة.  
ت على مستوى الذي منٌت به العدٌد من البنوك والشركا عومع تصاعد حاالت الفشل الذرٌ    

العالم فً اآلونة األخٌرة، فقد أرجع المحللون السبب الرئٌسً لهذا الفشل إلى إفتقار هذه البنوك 
ٌّدة إلدارتها، مما ساهم فً سهولة التالعب فً الحسابات وإتخاذ  والشركات إلى القواعد الج

صالح، األمر الذي قرارات غٌر رشٌدة، وغٌاب الرقابة والمتابعة من قبل المساهمٌن وأصحاب الم
حد بالمإسسات المالٌة الدولٌة أن تضع مجموعة من المعاٌٌر والقواعد التً تكفل حسن األداء 

ٌّد أو الراشد" ولم   Good Governanceوتوفر الرقابة القوٌة، وذلك تحت عنوان  أي"الحكم الج
بهذه القواعد تتوقف المإسسات المالٌة عن هذا الحد بل خصصت التموٌل الالزم لنشر الوعً 

 وإخراجها إلى حٌز التنفٌذ.
 

 إشكالية البحث -1
انطالقا من أهمٌة الحوكمة وضرورة تعمٌق أسسها ومبادئها فً القطاع المصرفً  ٌمكن طرح 

 التساإالت التالٌة:
ما هً أهمٌة تطبٌق الحوكمة فً القطاع المصرفً، وكٌف ٌمكن إرساء، تعزٌز ودعم  -

 ؟2و 1طار مقررات لجنة بازلالحوكمة فً هذا القطاع فً إ
وهل تبنت السلطات اإلشرافٌة الجزائرٌة مبادئ الحوكمة فً إدارة بنوكها، خاصة بعد  -

األزمات والفضائح الكبرى التً عرفتها بعض البنوك الخاصة والعمومٌة فً الفترة 
 األخٌرة؟

 أهداف البحث -9
 ٌهدف البحث إلى إبراز:        

 صرفً باعتباره القطاع األساسً للتنمٌة.دور الحوكمة فً القطاع الم -
 .2إرساء وتعزٌز حوكمة البنوك، خاصة فً إطار مقررات لجنة بازل  -

دور السلطات اإلشرافٌة )بنك الجزائر( فً وضع أسس الحوكمة على مستوى البنوك التً  -
تنشط فً السوق الجزائرٌة من خالل ترسانة من القوانٌن والتشرٌعات التً تصب فً 

 .قٌق اإلدارة الرشٌدة لهذه البنوكإطار تح

  محاور البحث -3
لمعالجة الموضوع واإلجابة على التساإالت المطروحة،قمنا بتقسٌم هذا البحث إلى   

 المحاور التالٌة: 
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البنوك بؤنها  : عرف بنك التسوٌات الدولٌة الحوكمة فًمفهوم الحوكمة في البنوك -1
األسالٌب التً تدار بها البنوك من خالل مجلس اإلدارة واإلدارة العلٌا، والتً تحدد 
كٌفٌة وضع أهداف وإدارته وحماٌة مصالح حملة األسهم وأصحاب المصالح مع 

 .2االلتزام بالعمل وفقا للقوانٌن والنظم السائدة وبما ٌحقق حماٌة مصالح المودعٌن

ٌة وٌرى بعض الخبراء أ كل الداخل طوٌر الهٌا نى ت ن الحوكمة من المنظور المصرفً تع
 .3للبنوك بما ٌإدى إلى تحقٌق الشفافٌة فً األداء وتطوٌر مستوى اإلدارة 

لجنة بازل فإنها ترى أن الحوكمة من المنظور المصرفً تتضمن الطرٌقة التً تدار  أما
التً من شؤنها أن و العلٌا،بها المإسسات المصرفٌة بواسطة مجالس إدارتها واإلدارة 

تإثر فً وضع أهداف البنك مع كٌفٌة إدارة العملٌات المصرفٌة بطرٌقة آمنة وسلٌمة 
 . 4،وفقا للقوانٌن السارٌة وبما ٌحمً مصالح المودعٌن وأصحاب المصالح

 أهداف الحوكمة في القطاع المصرفي: و مبادئ -9
أمرٌكا الالتٌنٌة و جنوب شرق آسٌا دفعت االنهٌارات المالٌة التً حدثت فً دول    

الشركات األمرٌكٌة باإلضافة إلى التحوالت و تعرض العدٌد من البنوكو وروسٌا،
االقتصادٌة الراهنة، دفعت لجنة بازل إلى إصدار تقرٌر عن تعزٌز الحوكمة فً البنوك 

أصدرت  2006، وفً فبراٌر  2005ثم أصدرت نسخة معدلة منه عام   1999عام 
 Enhancing corporateبعنوان " 2005عدلة للنسخة الصادرة فً عام نسخة م

governance for organization banking "   تتضمن مبادئ الحوكمة فً البنوك
 : 5وتتمثل فً
: ٌجب أن ٌكون أعضاء مجلس اإلدارة مإهلٌن تماما لمراكزهم وأن ٌكونوا المبدأ األول

ٌكون أعضاء مجلس و إدارة العمل بالبنك ، على دراٌة تامة بالحوكمة وبالقدرة على
اإلدارة مسئولٌن بشكل تام عن أداء البنك وسالمة موقفه المالً وعن صٌاغة إستراتٌجٌة 
العمل بالبنك وسٌاسة المخاطر وتجنب تضارب المصالح ، وتتضمن واجبات مجلس 

كفاءات القادرة اإلدارة اختٌار ومراقبة وتعٌٌن المدٌرٌن التنفٌذٌٌن، بما ٌضمن توافر ال
على إدارة البنك وان ٌكون أعضاء المجلس على دراٌة كافٌة بمبادئ وأسس األنشطة 
المالٌة للبنك التً ٌجب إتباعها وبالبٌئة التشرٌعٌة ، وٌقوم مجلس اإلدارة بتشكٌل لجان 
لمساعدته ومنها لجنة تنفٌذٌة ولجنة مراجعة داخلٌة وتقوم لجنة المراجعة بالتعاون مع 

بً الحسابات ، حٌث تتسلم وتراجع تقارٌرهم وأن تؤخذ القرارات التصحٌحٌة فً مراق
 الوقت المناسب لتحدٌد أوجه الضعف فً الرقابة وعدم التوافق مع السٌاسات والقوانٌن

 التشرٌعات. و
كما ٌشكل مجلس اإلدارة لجنة إدارة المخاطر تضع المبادئ لإلدارة العلٌا بشؤن إدارة 

 السوق السٌولة،التشغٌل ، وغٌر ذلك من المخاطر.مخاطر االئتمان،
: ٌجب أن ٌوافق وٌراقب مجلس اإلدارة األهداف اإلستراتٌجٌة للبنك المبدأ الثاني

ومعاٌٌر العمل آخذا فً االعتبار مصالح حملة األسهم والمودعٌن وأن تكون هذه القٌم 
التنفٌذٌة تطبق السٌاسات سارٌة فً البنك ، وٌجب أن ٌتؤكد مجلس اإلدارة من أن اإلدارة 

اإلستراتٌجٌة للبنك وتمنع األنشطة والعالقات والمواقف التً تضعف الحوكمة وأهمها 
تعارض المصالح مثل اإلقراض للعاملٌن أو المدٌرٌن أو حملة األسهم ممن لهم السٌطرة 
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أو األغلبٌة أو إعطاء مزاٌا تفصٌلٌة ألشخاص ذات الصلة ، وٌجب على مجلس اإلدارة 
اإلدارة العلٌا توفٌر الحماٌة المالئمة للعاملٌن الذٌن ٌعدوا تقارٌر عن ممارسات غٌر و

 قانونٌة أو غٌر أخالقٌة من أي إجراءات تؤدٌبٌة مباشرة أو غٌر مباشرة .
: ٌجب على أعضاء مجلس اإلدارة أن ٌضعوا حدودا واضحة للمسئولٌات المبدأ الثالث

رة العلٌا والمدٌرٌن وللعاملٌن وأن ٌتم وضع هٌكل والمحاسبة فً البنك ألنفسهم ولإلدا
 إداري ٌشجع على المحاسبة وٌحدد المسئولٌات. 

: ٌجب أن ٌتؤكد مجلس اإلدارة من وجود مبادئ ومفاهٌم لإلدارة التنفٌذٌة المبدأ الرابع
تتوافق مع سٌاسة المجلس وان ٌمتلك المسئولٌن بالبنك المهارات الضرورٌة إلدارة 

ك وان تتم أنشطة البنك وفقا للسٌاسات والنظم التً وضعها مجلس اإلدارة أعمال البن
 وفقا لنظام فعال للرقابة الداخلٌة .

: ٌجب على مجلس اإلدارة أن ٌقر باستقالل مراقبً الحسابات وبوظائف المبدأ الخامس
رٌة الرقابة الداخلٌة )وٌشمل ذلك وظائف التطابق وااللتزام والقانونٌة ( باعتبارها جوه

لحوكمة البنوك وبغرض تحقٌق عدد من وظائف الرقابة بغرض اختبار وتؤكٌد 
المعلومات التً ٌتم الحصول علٌها من اإلدارة عن عملٌات وأداء البنك، واإلدارة العلٌا 
للبنك ٌجب أن تقر بؤهمٌة وظائف المراجعة والرقابة الفعالة الداخلٌة والخارجٌة لسالمة 

 .البنك فً اآلجل الطوٌل 
وٌجب على مجلس اإلدارة واإلدارة العلٌا للبنك التحقق من أن القوائم المالٌة تمثل 
الموقف المالً للبنك فً جمٌع جوانبه وذلك من خالل التؤكد من أن مراقبً الحسابات 
الخارجٌٌن ٌمارسوا عملهم بالتوافق مع المعاٌٌر المطبقة وأن ٌشاركوا فً عملٌات 

المرتبطة باإلفصاح فً القوائم المالٌة ، ومن المالئم أن تقوم لجنة الرقابة الداخلٌة بالبنك 
 المراجعة الداخلٌة بكتابة التقارٌر مباشرة إلى مجلس اإلدارة .

: ٌجب أن ٌتؤكد مجلس اإلدارة من أن سٌاسات األجور والمكافآت تتناسب المبدأ السادس
ترتبط حوافز اإلدارة العلٌا مع ثقافة وأهداف وإستراتٌجٌة البنك فً األجل الطوٌل وأن 

 والمدٌرٌن التنفٌذٌٌن بؤهداف البنك فً األجل الطوٌل .
: تعد الشفافٌة ضرورٌة للحوكمة الفعالة والسلٌمة، وتبعا لدلٌل لجنة بازل  المبدأ السابع

عن الشفافٌة فً البنوك فإنه من الصعب للمساهمٌن وأصحاب المصالح والمشاركٌن 
راقبوا بشكل صحٌح وفعال أداء إدارة البنك فً ظل نقص اآلخرٌن فً السوق أن ٌ

الشفافٌة ، وهذا ٌحدث إذا لم ٌحصل المساهمون وأصحاب المصالح على معلومات كافٌة 
عن هٌكل ملكٌة البنك وأهدافه ووعٌته المالٌة، وٌعد اإلفصاح العام المالئم ضرورٌا 

لسوق، وٌكون اإلفصاح فً وخاصة للبنوك المسجلة فً البورصة لتحقٌق االنضباط فً ا
الوقت المناسب والدقٌق من خالل موقع البنك على اإلنترنت وفى التقارٌر الدورٌة 
والسنوٌة، وٌكون متالئما مع حجم وتعقٌد هٌكل الملكٌة وحجم تعرض البنك للمخاطر أو 
عما إذا كان البنك مسجال فً البورصة، ومن ضمن المعلومات التً ٌجب اإلفصاح 

لومات المتعلقة بالبٌانات المالٌة ، التعرض للمخاطر ، الموضوعات المرتبطة عنها المع
بالمراجعة الداخلٌة وبالحوكمة فً البنك ومنها هٌكل ومإهالت أعضاء مجلس اإلدارة 

 والمدٌرٌن واللجان وهٌكل الحوافز وسٌاسات األجور للعاملٌن والمدٌرٌن. 
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واإلدارة العلٌا هٌكل عملٌات البنك والبٌئة ٌجب أن ٌتفهم أعضاء المجلس  :المبدأ الثامن
التشرٌعٌة التً ٌعمل فً إطارها ، وٌمكن أن ٌتعرض البنك لمخاطر قانونٌة بشكل غٌر 
مباشر عندما ٌقوم بخدمات نٌابة عن عمالئه الذٌن ٌستغلون خدمات وأنشطة ٌوفرها 

 البنك لممارسة أنشطة غٌر شرعٌة مما ٌعرض سمعة البنك للخطر.
الحظ أن مبادئ تعزٌز حوكمة البنوك الواردة فً توصٌات لجنة بازل الصادرة فً الم   

متشابهة من حٌث انطالقة كل مبدأ ولكن مطورة ومعززة  2006وتوصٌات  1999عام 

فً جوهر كل مبدأ، إضافة إلى أن التوصٌات األخٌرة جاءت بالمبدأ الثامن الذي ٌعتبر 
المخاطر التشغٌلٌة التً ٌمكن أن ٌتعرض لها والمتعلق ب 1999جدٌد مقارنة بتوصٌات 

البنك، على اعتبار أن االفالسات واالنهٌارات التً حصلت فً المصارف والمإسسات 
المالٌة والتً نتجت عن سوء تقدٌر المخاطر التشغٌلٌة )االختالس، التدلٌس، الغش فً 

إولٌة مجالس اإلدارة القوائم المالٌة(، حٌث أن هذا المبدأ والمبادئ األخرى ٌإكد على مس
مراقبة تعٌٌن المدٌرٌن و عن أداء البنك فٌما ٌخص صٌاغة إستراتٌجٌته وسٌاسة المخاطر

التنفٌذٌٌن بما ٌضمن اإلدارة الجٌدة للبنك، واإلقرار باستقالل مراقبً الحسابات، والتحقق 
شفافٌة من أن القوائم المالٌة تمثل الموقف المالً للبنك فً جمٌع جوانبه، وإضفاء ال

سٌاسات األجور والمكافآت التً ٌجب وتكرٌسها وااللتزام بالرقابة الداخلٌة، دون إغفال 
 أن تتناسب مع ثقافة وأهداف وإستراتٌجٌة البنك فً األجل الطوٌل.

  :ثر تطبيق الحوكمة في البنوكأ -3
وٌل ٌإدى تطبٌق البنوك للحوكمة إلى نتائج إٌجابٌة متعددة أهمها زٌادة فرص التم   

وانخفاض تكلفة االستثمار واستقرار سوق المال، والحد من الفساد، كما أن التزام البنوك 
بتطبٌق معاٌٌر الحوكمة ٌسهم فً تشجٌعها للشركات التً تقترض منها بتطبٌق هذه 

التً من أهمها اإلفصاح والشفافٌة واإلدارة الرشٌدة وٌإدى تطبٌق الشركات و القواعد
انخفاض درجة المخاطر عند تعاملها مع البنوك واإلقالل من التعثر لمبادئ الحوكمة إلى 

 .  
و تجدر اإلشارة أن هذه المبادئ لٌست ملزمة بل الغرض منها ٌتمثل فً كونها اإلطار 
المرجعً الذي باإلمكان استخدامه من قبل صانعً السٌاسة عند إعدادهم لألطر 

 الظروف اإلقتصادٌةو ك بما ٌتفقذلو التنظٌمٌة للحوكمة فً الشركات،و القانونٌة
تتصف و االجتماعٌة المحٌطة بهم حٌث تعد هذه المبادئ دائمة التطور بطبٌعتهاو

ٌنبغً على الشركات أن تدخل التجدٌدات المستمرة على أسالٌب ممارسة و بالمرونة
 الحوكمة. 

 : 6تحقق المبادئ السابقة عددا من األهداف نذكر منهاو    
 فٌة وحق المسائلة بما ٌسمح لكل ذي مصلحة مراجعة ومساءلة اإلدارة. العدالة والشفا -
 حماٌة المساهمٌن سواء كانوا أقلٌة أو أغلبٌة.  -
 مراعاة مصالح الموظفٌن والمجتمع. -
 تشجٌع جذب اإلستثمارات المحلٌة والدولٌة.  -
، ووجود ضمان وجود هٌاكل إدارة ٌمكن معها محاسبة إدارة الشركة أمام المساهمٌن -

 المراقبة المستقلة على أسس ومبادئ محاسبٌة عالٌة الجودة.
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ضمان مراجعة وتقٌٌم األداء، ومدى االلتزام بالقانون واإلشراف على المسإولٌة  -
 االجتماعٌة على ضوء الحوكمة الرشٌدة.

 

حوكمة فً القطاع المصرفً فً جملة من النقاط تنعكس أهمٌة تطبٌق مبادئ ال    
 : 7نوردها كما ٌلً

أصبحت درجة التزام البنوك والشركات بتطبٌق مبادئ الحوكمة أحد المعاٌٌر التً  -1
ٌضعها المستثمرون فً اعتبارهم عند اتخاذ قرارات االستثمار، خاصة فً ظل النظام 

منافسة فً األسواق المحلٌة والدولٌة، ومن االقتصادي العالمً الحالً الذي ٌتسم باشتداد ال
ثم فإن البنوك التً تطبق مبادئ الحوكمة تتمتع بمٌزة تنافسٌة لجلب الودائع واقتحام 

 األسواق وجلب العمالء. 
إن تطبٌق مبادئ الحوكمة ٌإدي إلى تحسٌن إدارة البنوك وتجنب التعثر واإلفالس  -2

 رارات على أسس سلٌمة. وٌضمن تطوٌر األداء وٌساهم فً اتخاذ الق
ٌعمل تبنً إطار مبادئ الحوكمة فً البنوك إلى ربط المكافآت ونظام الحوافز باألداء  -3

 مما ٌساعد على تحسٌن كفاءة أداء البنك بشكل عام.
تبنً معاٌٌر اإلفصاح والشفافٌة فً التعامل مع المستثمرٌن والمقرضٌن فً إطار  -4

 ٌساعد على منع حدوث األزمات المصرفٌة.التطبٌق السلٌم لمبادئ الحوكمة 
على مستوى األسواق  -تإكد العدٌد من الدراسات الدولٌة أن هناك ارتباطا وثٌقا -5

بٌن أداء البنوك ومدى االلتزام بتطبٌق المعاٌٌر والمبادئ المتعلقة بمفهوم  -الناشئة
 الحوكمة.

 

ظرا للدور الحٌوي الذي تقوم به البنوك فً االقتصادٌات الوطنٌة، فإن تطبٌق ن    
الحوكمة فً الجهاز المصرفً ٌعد أمرا فً غاٌة األهمٌة لضمان سالمة الجهاز 

 . 8لدعم دوره فً خدمة االقتصاد الوطنًو تحقٌق الكفاءة فً األداءو المصرفً
تعنً تطوٌر الهٌاكل  9لمصرفًهذا وٌرى الخبراء أن الحوكمة من المنظور ا    

تطوٌر مستوى اإلدارة و الداخلٌة للبنوك بما ٌإدي إلى تحقٌق الشفافٌة فً األداء
الرقابة على الجهاز و باإلضافة وجود قوانٌن واضحة تحدد دور هٌئات اإلشراف

 المصرفً.
ووفقا للجنة بازل فإنها ترى أن الحوكمة من المنظور المصرفً تتضمن الطرٌقة     

التً تإثر و اإلدارة العلٌاو التً تدار بها المإسسات المصرفٌة بواسطة مجالس إدارتها،
 : 10فً كٌفٌة قٌام البنك بماٌلً

 وضع أهداف البنك.  -
 إدارة العملٌات الٌومٌة فً البنك.  -
إدارة األنشطة والتعامالت بطرٌقة آمنة وسلٌمة ووفقا للقوانٌن السارٌة بما ٌحمً مصالح  -

 عٌن.المود
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مراعاة حقوق أصحاب المصالح المتعاملٌن مع البنك بما فٌهم الموظفٌن والعمالء  -
 والمساهمٌن وغٌرهم. 

 من ناحٌة أخرى أشار الخبراء إلى أهمٌة تنوع الخبرات فً مجلس إدارة البنوكو    
تحدٌد المسإولٌات للتقلٌل من الفساد، على اعتبار أن الحوكمة من مقتضٌاتها الضغط و

 محاربته بشتى الوسائل.و ى الفسادعل
كذلك فإن الحوكمة من المنظور المصرفً تعنً النظام الذي على أساسه تكون     

 .11النجاحو العالقات التً تحكم األطراف األساسٌة، بما ٌإدي إلى تحسٌن األداء
اإلشراف ضرورة توافر و قد سجلت التجارب العملٌة فً مجال الرقابةو هذا 

ٌإدي التطبٌق السلٌم لمبادئ و الفحص داخل كل بنك،و ئمة من المراجعةمستلزمات مال
الحوكمة على جعل عمل المراقبٌن أكثر سهولة، حٌث ٌساهم فً دعم التعاون المشترك 

 المراقبٌن.و بٌن إدارة البنك
قد أدركت لجنة بازل أن تحقٌق الرقابة المصرفٌة بشكل فعال لن ٌتم إال فً وجود و    

 للحوكمة داخل الجهاز المصرفً. تطبٌق سلٌم
 

 :12ٌلً من متطلبات ضمان التطبٌق السلٌم لمبادئ الحوكمة فً البنوك ماو    
 الرقابة من خالل مجلس اإلدارة وهٌئات اإلشراف والرقابة الداخلٌة؛  -
الرقابة من خالل أشخاص لٌس لهم صلة بالعمل الٌومً فً مجاالت العمل المختلفة  -

 مة الرقابة؛لضمان حٌاد وسال
 رقابة مباشرة على مجاالت العمل المختلفة فً البنك؛  -
 ضرورة وجود وظائف مستقلة إلدارة المخاطر والمراجعة. -

 

 

صر ٌتطلب التطبٌق السلٌم للحوكمة فً الجهاز المصرفً توفر مجموعة من العنا      
 :13األساسٌة نستعرضها فٌما ٌلً

وضع أهداف إستراتيجية ومجموعة القيم والمبادئ تكون معلومة لجميع العاملين  -1
 في البنك

 ٌصعب إدارة األنشطة المتعلقة بؤٌة مإسسة مصرفٌة بدون تواجد أهداف إستراتٌجٌة    
مجلس إدارة  مجموعة من المبادئ لإلدارة ٌمكن االستعانة بها، لذا تقع على عاتقو

 إدارة أنشطة البنك.و البنك وضع اإلستراتٌجٌات التً تمكنه من توجٌه
ٌجب أن تإكد هذه المبادئ و كما ٌجب علٌه أٌضا تطوٌر المبادئ التً ٌدار بها البنك    

أن تضمن هذه المبادئ و اآلنٌة للمشاكل التً تعترض البنك،و أهمٌة المناقشة الصرٌحة
 الرشوة.و وضع حد لحدوث الفساد

ٌتطلب األمر من مجلس اإلدارة أن ٌضمن قٌام اإلدارة العلٌا بالبنك بتنفٌذ سٌاسات     
 من شانها منع أو تقٌٌد الممارسات التً تضعف من كفاءة تطبٌق الحوكمة.

 واضحة في البنك: و تنفيذ سياسات محددةو وضع -9
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 ات األساسٌة للمجلسالمسإولٌو ٌجب على مجلس اإلدارة الكفء أن ٌحدد السلطات    
كذلك لإلدارة العلٌا، كما ٌتعٌن على اإلدارة العلٌا تحدٌد المسإولٌات المختلفة و

 للموظفٌن وفقا لتدرجهم الوظٌفً.
 ضمان كفاءة أعضاء مجلس اإلدارة: -3

 ٌتعٌن على أعضاء مجلس اإلدارة إدراكهم للدور المنوط بهم فً عملٌة الحوكمة،    
ٌرات خارجٌة أو داخلٌة، إذ ٌعتبر مجلس اإلدارة المسئول عدم خضوعهم ألي تؤثو

 -مجلس اإلدارة  -عن المتانة المالٌة له، مما ٌتحتم علٌه و األول عن عملٌات البنك
 أن تتوافر لدٌه المعلومات الكافٌة حتى ٌستطٌع تحدٌد أوجه القصورو متابعة أداء البنك

 .14لوقت المناسببالتالً ٌتمكن من إتخاذ إجراءات تصحٌحٌة فً او
 :ضمان توافر مراقبة مالئمة ألنشطة البنك -4

من المهم للغاٌة أن تضمن اإلدارة العلٌا للبنك مراقبة مالئمة لنشاطاته، على     
 اعتبارها عنصرا أساسٌا فً السهر على تطبٌق مبادئ الحوكمة داخل هٌاكل البنك.

 الخارجيين:و ناالستفادة الفعلية من تقارير المراجعين الداخليي -5
ٌعد الدور الذي ٌلعبه المراجعون دورا حٌوٌا بالنسبة لعملٌة الحوكمة، لذا ٌجب على     

العمل على نشر الوعً و اإلدارة العلٌا إدراك أهمٌة عملٌة المراجعةو مجلس اإلدارة
اتخاذ كافة اإلجراءات التً تضمن استقاللٌة و بهذه األهمٌة لدى كافة العاملٌن بالبنك،

تمكنهم من رفع تقارٌرهم مباشرة إلى مجلس اإلدارة، كما ٌتعٌن االستفادة و مراجعٌنال
بفعالٌة من النتائج التً توصل إلٌها المراجعون مع العمل على حل المشاكل التً 

 ٌحددها المراجعون.
 ضمان توافق نظم الحوافز مع أنظمة البنك: -6

البٌئة و إستراتٌجٌتهو أهدافهو ٌجب أن تتوافق نظم الحوافز مع أنظمة البنك     
 ٌتطلب تحقٌق هذه األمر أن ٌكون فً البنك سلم واضح للمكافآتو المحٌطة به،

 ربطها باألداء.و الحوافزو
 مراعاة الشفافية عند تطبيق الحوكمة: -7

 البد من مراعاة الشفافٌة عند تطبٌق الحوكمة إذ ال ٌمكن تقٌٌم أداء مجلس اإلدارة     
عدم تمكٌن أصحاب و علٌا للبنك بدقة فً حالة نقص الشفافٌة فً المعلوماتاإلدارة الو

الزبائن من الحصول على المعلومات و المتعاملٌن فً السوقو المساهمٌنو المصالح
غٌرها من األمور التً تدعم و كفاٌة رأس مالهو مدى صحته المالٌةو الكافٌة حول البنك

تعد أحد األسس الرئٌسٌة لدعم التطبٌق السلٌم ثقة البنك مع محٌطه، لذا فإن الشفافٌة 
 للحوكمة.

 الرقابة: و دور سلطة اإلشراف -8
تؤثٌرها و وعً كامل بؤهمٌة الحوكمةو ٌتعٌن أن تكون السلطات الرقابٌة على دراٌة    

نظرا و على أداء البنوك، كما تعمل بحرص على جعل البنوك تتبنى هذه المبادئ،
الرقابة فقد أكدت لجنة بازل على ضرورة توافر البٌئة و فألهمٌة دور سلطات اإلشرا

التشرٌعات و المالئمة لدعم التطبٌق السلٌم للحوكمة فً الجهاز المصرفً، مثل القوانٌن
ضمان قٌام البنك و التً من شانها حماٌة حقوق المساهمٌنو التً تتولى الدولة إصدارها

 المساءلة ...إلخ.و معاٌٌر للمراجعةوضع و الرشوةو بنشاطه فً بٌئة خالٌة من الفساد
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المتنامً على الساحة العالمٌة ٌعود إلى االرتباط و لقد بات واضحا أن االتهام الكبٌر     
 الملٌة لدٌهاو الوثٌق بٌن تفعٌل إشراف السلطات الرقابٌة على المإسسات المصرفٌة

تدٌر و تحكمتنفٌذٌة جٌدة على رأس هذه المإسسات بحٌث و بٌن وجود إدارة علٌاو
 السٌاساتو فً إطار مجموعة من األهدافو تعمل فً إطار هٌكل تنظٌمً مالئمو أدائها

 تنظٌم المسإولٌاتو تقوم أداء المإسساتو الرقابٌة التً تحكمو اإلجراءات التنفٌذٌةو
هذا ٌساعد و خارج هذه المإسسات،و الصالحٌات المتداخلة بٌن جمٌع األطراف داخلو

الرقابٌة على أداء مهامها على النحو المنشود بحٌث ٌإدي فً و ةالسلطات اإلشرافٌ
أهداف و المصرفٌة من جهة،و نهاٌة المطاف إلى تحقٌق أهداف المإسسات المالٌة

التطور الصحً للقطاع و ضمان النموو الرقابٌة من جهة أخرى،و السلطات اإلشرافٌة
 العالقة بهذا القطاع.و حماٌة ذوي المصالحو المصرفً

إن تعزٌز مبادئ الممارسات السلٌمة الحوكمة لدى الجهاز المصرفً ٌجب أن ٌمر     
  عبر طرٌقٌن:

 رقابة الجهاز المصرفًو األول ٌقوده البنك المركزي باعتباره المسئول عن تنظٌم
 االنهٌار.و الثانً هو من خالل البنوك ذاتها ألن غٌاب الحوكمة ٌعنً الفوضىو

ة على هذا الصعٌد تتضمن التؤثٌر فً تركٌبة مجالس إن اإلصالحات المطلوب     
تقوٌة عمل هذه المجالس من خالل و التسٌٌرو الفصل قدر اإلمكان بٌن الملكٌةو اإلدارة

المسإولٌات التً ٌضطلع بها من خالل تعٌٌن المدراء و التحدٌد الواضح للمهام
 سلٌمة.و المستقلٌن حتى تكون القرارات المتخذة على أسس مهنٌة

البنك و التدقٌق التً تجرٌها البنوكو ٌضاف إلى ذلك أن إجراءات المراجعة     
المركزي تحتاج إلى عملٌة التقٌٌم الدوري، فبرغم من التزام البنوك بإجراءات التدقٌق 

رغم دور البنك المركزي بالتدقٌق على أعمالها إال أن ذلك لم و الخارجً،و الداخلً
األمر الذي ٌظهر مدى الحاجة إلى تدعٌم قواعد ٌمنع تعرض البنوك لالضطرابات 

 تقوٌتها.و عملٌات المراجعة
 

 

إن قضٌة الحوكمة بشكل عام لم تكن مطروحة للنقاش فً الجزائر حتى أن هذا     
بعد إلحاح و لكنو أجهزة اإلعالم،و المصطلح لم ٌلقى االنتشار الواسع بٌن المسئولٌن

البنك العالمً ولجنة بازل و على رأسها صندوق النقد الدولًو الهٌئات المالٌة الدولٌة
بضرورة تبنً مبادئ الحوكمة سواء على المستوى الكلً فً إدارة اإلقتصاد، أو على 
المستوى الجزئً فً إدارة المإسسات وقد أجمعت هذه الهٌئات على ضرورة أن ٌلعب 

أدوارهم ومسإولٌاتهم فً إرساء وتعزٌز الحوكمة المصرفٌة من  15الفاعلٌن األساسٌٌن
نظرا تصنٌف و خالل قٌامهم بالمهام المنوطة إلٌهم لضمان سالمة واستقرار البنوك،

، أصبح 16ضعف مناخ االستثمارو الجزائر فً مراتب متقدمة فً قضٌة الفساد اإلداري
لحكومة إلى تؤسٌس لجنة تحت تبنً مبادئ الحوكمة ٌطرح بإلحاح، األمر الذي دفع با

مكونة من تسعة وتسعٌن عضو تضم كل  17اسم " اللجنة الوطنٌة للحكم الراشد"
إن و ، حتى18الفعالٌات ممثلة فً الحكومة والهٌئات المختلفة والمتعاملٌن االقتصادٌٌن
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كان تؤسٌس هذه اللجنة موجه إلرضاء أطراف خارجٌة، إال أنه ٌعتبر عن بداٌة 
ة تبنً هذه المبادئ التً أصبحت من المعاٌٌر العالمٌة فً تقٌٌم اإلحساس بؤهمٌ

 مناخ االستثمار بها.و اقتصادٌات الدول
ٌتوفر الجهاز المصرفً الجزائري على قاعدة من األنظمة التشرٌعٌة والتنظٌمٌة، 
خاصة المتعلقة بالرقابة المصرفٌة التً تعمل على دعم وتعزٌز إدارة العملٌات 

، حٌث ٌظهر التوافق الكبٌر 1أصال مستوحاة من توصٌات لجنة بازلالمصرفٌة، وهً 
المتعلقة بتحدٌد قواعد الحذر فً إدارة  74-94بٌن القواعد االحترازٌة فً إطار التعلٌمة 

 .1وتلك الخاصة بمقررات لجنة بازل 19البنوك والمإسسات المالٌة

رأس المال الذي وقد أصدرت لجنة بازل عدة أوراق عمل فٌما ٌخص الحد األدنى ل
ٌعتبر من أهم القواعد االحترازٌة التً تعمل بها البنوك العمومٌة وهً أساس أعمال 

، وتسمح هذه القاعدة لمسٌري 1988لجنة بازل خصوصا االتفاقٌة األولى الصادرة سنة 

هذه البنوك بإدارة رإوس أموالها بشكل فعال، وقد حققت البنوك العمومٌة معدالت 
فً عام  %12، حٌث سجلت معدل  %8الحد األدنى المطلوب وهومقبولة تجاوزت 

2005. 
ٌنسجم مع اإلطار الخاص بنظم  2002كما تم وضع نظام للرقابة الداخلٌة فً عام    

ٌتضمن وظائف المراجعة  1998ر بالرقابة الداخلٌة الذي أصدرته لجنة بازل فً سبتم

انب صدور نظام ضمان الودائع الداخلٌة والخارجٌة، ووظائف إدارة المخاطر، إلى ج
04/03/2004المصرفٌة الصادر فً 

، والذي ٌتماشً أٌضا مع مقررات لجنة بازل.  20
ال تزال دون  2006كما أن اإلفصاح والشفافٌة التً تضمنته مبادئ بازل الصادرة فً 

المستوى المطلوب، حتى وإن وفق بعضها فً تحقٌق مستوى متقدم فً اإلفصاح 
عن معلومات حول أنشطتها المصرفٌة، ولكن من حٌث نوعٌة  واإلعالن العام

المعلومات ال تزال ناقصة على غرار التفصٌل فً محافظ القروض المشكوك فً 
 تحصٌلها أو تغطٌة المخاطر والمإونات وبعض القواعد االحترازٌة كمعدل المالءة.

طار العام وفً هذا الصدد قامت السلطات اإلشرافٌة بوضع تشرٌعات تندرج ضمن اإل
 من أهمها: 2و1لحوكمة البنوك العمومٌة تنسجم مع مقررات لجنة بازل

العاملة فً السوق  وضع  نظام الرقابة الداخلية للبنوك والمؤسسات المالية -1
 14/11/2002الصادر عن بنك الجزائر بتارٌخ  03-02:الجزائرٌة من خالل نظام رقم

 :21ألنشطتها والتً شملت فٌما ٌلًالمتضمن قٌام البنوك بالرقابة الداخلٌة 
: ٌهدف نظام مراقبة العملٌات واإلجراءات مراقبة العمليات واإلجراءات الداخلية 1-1

 الداخلٌة إلى :
مراقبة تطبٌق العملٌات المصرفٌة لألحكام التشرٌعٌة والتنظٌمٌة الموضوعة من قبل البنك  -

 المركزي؛
عة فً اتخاذ القرارات المتعلقة بالتعرض للمخاطر، مراقبة التنفٌذ الصارم لإلجراءات المتب -

والتقٌد بمعاٌٌر التسٌٌر المحددة من قبل الجهاز التنفٌذي ، السٌما إذا تعلق األمر بمعاٌٌر 
 التسٌٌر على شكل حدود قصوى.
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: ٌجب على البنوك والمإسسات المالٌة أن التنظيم المحاسبي ومعالجة المعلومات 1-9
عٌة ومصداقٌة المعلومات، وكذا مناهج التقٌٌم المحاسبٌة، مع تتؤكد من شمولٌة، نو

 التركٌز على الشفافٌة واإلفصاح ونشر المعلومات بشكل دوري.
: ٌجب أن تقٌم البنوك والمإسسات المالٌة وضع أنظمة تقدير المخاطر والنتائج 1-3

ملٌاته ، أنظمة خاصة بتقدٌر وتحلٌل المخاطر، وتكٌٌف هذه األخٌرة مع طبٌعة وحجم ع
بغرض توخً المخاطر من مختلف األنواع التً تتعرض لها جراء هذه العملٌات ، 

 السٌما المخاطر المرتبطة بالقروض، بالسوق، بمعدالت الفائدة وبالسٌولة.
 من خالل: وضع أنظمة المراقبة والتحكم في المخاطر 1-4

 قت المحدد؛التؤكد من متابعة ملفات التوطٌن المفتوحة ومراجعتها فً الو -
 السهر على توضٌح العملٌات المصرفٌة المختلفة قبل تقدٌم التقارٌر؛ -
التؤكد من المطابقة التامة بٌن التدفقات المالٌة وتدفقات السلع والخدمات بٌن الجزائر  -

 وبقٌة بلدان العالم؛

 : ٌهدف هذا النظام إلى:وضع نظام لإلعالم والتوثيق 1-5

 لف العملٌات المصرفٌة.إضفاء الشفافٌة على مخت -
 إعداد التقارٌر الخاصة بكل بنك، مع نشرها ووضعها فً متناول أصحاب المصالح. -
 توثٌق كل المعلومات حتى ٌمكن الرجوع إلٌها فً حالة االقتضاء. -

من أجل تفادي الوقوع فً المخاطر أو الحد منها، وضع نظام مركزية المخاطر  -2

مواجهة األزمات التً تتعرض لها البنوك نتٌجة لعدم بمعنى نظام لإلنذار المبكر ل
 تطبٌقها تعلٌمات بنك الجزائر. 

: والذي ٌقضً بانخراط كل البنوك  22وضع نظام لضمان الودائع المصرفية -3

العمومٌة والخاصة ، الوطنٌة واألجنبٌة فً هذا النظام، بهدف تعوٌض المودعٌن فً 
خرى الشبٌهة بالودائع القابلة لالسترداد، كما حالة عدم توفر ودائعهم ، والمبالغ األ

 ٌهدف هذا النظام إلى الحفاظ على سالمة المراكز المالٌة للبنوك.
وعلى الرغم من اإلجراءات التً قامت السلطات اإلشرافٌة والتً تندرج فً إطار     

تطبٌق مبادئ الحوكمة فً البنوك الجزائرٌة فإنها مازالت لم ترقى إلى المستوى 
المإشرات التً ٌمكن تفسٌرها بؤنها مإشرات و مطلوب، رغم وجود بعض الدالالتال

 أولٌة توحً ببداٌة إدخال هذه المبادئ فً إدارة البنوك العمومٌة الجزائرٌة.
 و تتمثل أهم هذه الدالالت فً العناصر اآلتٌة:

برام عقود أصبح تعٌٌن مسٌري البنوك ٌتم على أساس الكفاءة العلمٌة باإلضافة إلى إ -أ
الحرص و هإالء المسٌرٌن من أجل الدفع بتطوٌر األداءو نجاعة بٌن الجهات الوصٌة

 على تحقٌق نتائج جٌدة.
التً تتمثل فً الهٌئات و تمكٌن الجهاز المصرفً من آلٌات التحكم الخارجً -ب

إعطائها صالحٌات واسعة و الرقابٌة الخارجٌة أي تلك المتمثلة فً اللجنة المصرفٌة
 2003-08-26المإرخ فً  11-03تجلى ذلك من خالل األمر و اقبة أنشطة البنوك،بمر

 القرض إلزام البنوك بوضع نظام المراقبة الداخلٌة،و المتمم لقانون النقدو المعدل
 إنشاء لجان خاصة بإدارة المخاطر.و
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عصرنة و نشٌر هنا إلى أن البنوك العمومٌة الجزائرٌة قد استفادت من برنامج دعمو 
AMSFAالنظام المالً والمصرفً الجزائري الذي أقره اإلتحاد األوربً 

من أجل  23

وضع و إرساء قواعد محاسبٌة،و مساعدة البنوك على إجراء عملٌات التدقٌق الداخلً،
 مخطط مراقبة التسٌٌر.

 وقد أشارت الوزٌرة المنتدبة المكلفة باإلصالحات المالٌة والمصرفٌة إلى أن تطوٌر
ئ الحوكمة فً البنوك ٌعتبر من أولوٌات اإلصالحات فً هذا المجال، تعزٌز مبادو

وعلٌه فإن تطبٌق مبادئ الحوكمة ٌمر حتما بإعادة النظر فً تركٌبة مجالس إدارة 
البنوك العمومٌة لضمان مستوى راق من المهنٌة فً إدارة وتوجٌه هذه البنوك، إلى 

ٌحصل علٌها المدٌرون مرتبطة جانب الرفع من األداء ، حٌث أن التعوٌضات التً 
 .24باألهداف المرسومة فً اإلستراتٌجٌة التً ٌضعها البنك

، كؤحد مبادئ الحوكمة فً البنوك، 25كما أشارت الوزٌرة إلى أهمٌة الشفافٌة واإلفصاح
وأن هذه األخٌرة تتطلب وجود نظام معلومات متطور ٌتٌح ألصحاب المصالح معرفة 

 المركز المالً للبنوك.
تحدٌد األطر التً تحكم أعضاء مجلس و عطاء صالحٌات أوسع لمجالس اإلدارة،إ -ج

 الوصاٌة باعتبار أن الدولة هً المالك الوحٌد لرأس المال البنوك العمومٌة.و اإلدارة،
 
 
 
 
 

 الخاتـمة:
ال ٌزال تطبٌق الحوكمة فً البنوك الجزائرٌة فً مرحلته األولٌة، إال أنه ٌجب أن تدعم       

بة خاصة فً ظل انفتاح السوق المصرفٌة وزٌادة حدة المنافسة أٌن أصبح للحوكمة دورا التجر
 فعاال فً ضبط أنشطة البنوك وتجنب وقوع األزمات المصرفٌة.

إن تعزٌز مبادئ الممارسات السلٌمة للحوكمة على مستوى الجهاز المصرفً الجزائري      
ٌم ورقابة البنوك واإلشراف علٌها، كما ٌجب ٌبدأ من بنك الجزائر باعتباره المسئول عن تنظ

أن تتبنى اإلدارة العلٌا للبنوك العمومٌة مبادئ الحوكمة وتعمل على إرسائها وتعزٌزها، لتجنب 
 . 2006األزمات المالٌة، حٌث ٌتطلب ذلك تبنً المبادئ الواردة فً لجنة بازل والصادرة فً 

تخرج عن اإلصالحات المطلوبة عموما فً  إن اإلصالحات المطلوبة على هذا الصعٌد ال    
مجال حوكمة الشركات من حٌث التؤثٌر فً تركٌبة مجلس اإلدارة والفصل بٌن الملكٌة 
واإلدارة، وتقوٌة عمل هذه المجالس من خالل التحدٌد الواضح والدقٌق للمهام والمسإولٌات 

الكفاءة فً تعٌٌن المدراء  التً تضطلع بها، والعمل ترسٌخ المهنٌة فً إدارة البنوك باعتماد
 التنفٌذٌٌن.

إن تطبٌق مبادئ الممارسات السلٌمة للحوكمة فً البنوك ٌجب أن ٌمر عبر مسارٌن، األول    
تقوده البنوك المركزٌة باعتبارها المسإولة عن تنظٌم ورقابة المنظومة المصرفٌة،و اآلخر هو 

را مزدوجا فً تبنً وتطبٌق مبادئ البنوك األخرى على مختلف أنواعها باعتبارها تلعب دو
الحوكمة من خالل كونها شركات مساهمة  من الضروري أن تكون رائدة فً تطبٌق الحوكمة 



ى.....دىمحمدىزودان.....................................زائروةـنوكىالجـالبىباإلشارةىإلىىالقطاعىالمصرفيىكمةىفيوالحتعزوزىمبادئى أهموةىإرساءىو

 27 9999لسنة   99العدد                                              مجلة العلوم االقتصادية وعلوم التسيير             

من جهة، وأن تشكل البنوك إحدى أدوات التغٌٌر األساسٌة باتجاه إرساء وتعزٌز مبادئ 
 الحوكمة من قبل المإسسات باعتبارها المزود الرئٌسً لها باألموال.
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