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 الشكـــــــــــــــــــــــــر

 
 

 :أتقدم بالشكر اجلزيل لـ
 .على عطائهم الالحمدود ودعمهم  الدائم لدراسيت :أمي ،أيب ،اخويت 
 .الدائمة للبحث و تقدمي النصائح و التوجيهات الالزمة لتصويبه على متابعتها :األستاذة املشرفة 

 .قطوش محيد، سكور يزيد : امتامه  و من ساهم يف اجناز هذا البحث  بشكل مباشر
 .ولألساتذة ضمن جلنة املناقشة لقبوهلم مناقشة هذا البحث 

 :كما أشكر 
 /أ ،عباسي صابر/ د بد الوهاب،بن بريكة ع/د.أ غويف عبد احلميد،/ د.أ:من ساعدين بنصائحه  -

 .برين لطيفة /فالتة ملني،د/،دسبيت وسيلة / د،لعبيدي عايدة عبري 
نا االطارات على مستوى املديريات املركزية للبنوك العمومية و اخلاصة يف اجلزائر العاصمة لتجاوهبم مع -

حصولنا على القوائم املالية للبنوك فيما خيص االستبيان املوزع،وكذلك على مستوى وزارة املالية لتسهيل 
   .العمومية يف اجلزائر

 .أساتذة الكلية الذين درسوين وتفانوا يف عملهم بدون استثناء -

 :ملخص البحث  
 

هدفت الدراسة اىل معرفة أثر تطبيق حوكمة املؤسسات على األداء املايل للبنوك التجارية يف اجلزائر،باإلضافة اىل الوقوف على       
 .البنوك العمومية و اخلاصة يف اجلزائر لدىى تباين مؤشرات األداء املايل و تطبيق مبادئ احلوكمة مد

 حيث ينصرف املنهج التحليلي لدراسة مؤشرات األداء ,االحصائيالتحليلي و   نيد املنهجااعتممت و لتحقيق أهداف الدراسة ،    
 تناوله أما بالنسبة  للمنهج االحصائي فقد مت. 3002-3002للقطاع البنكي ككل يف اجلزائر خالل الفرتة  و ممارسة احلوكمةاملايل 

املقدر -من جمتمع الدراسة  %20تشكل  عينة على  باالعتماد 3002-2010خالل الفرتة  وذلك SPSSبرنامج  باستعمال
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 .بنوك خاصة(2)  ثالثةو عمومية ، بنوك (2) ثالثة:بنوك جتارية (6) ستة متضمنة،-معتمد من طرف بنك اجلزائربنك جتاري  30بـ
االعتماد على مقررات اتفاقيات بازل و مبادئ منظمة التعاون ب)ان عن مدى تطبيق مبادئ حوكمة املؤسسات ياستب من خاللو 

مسؤوليات و مهام جملس االدارة ،التدقيق و الرقابة الداخلية ،ادارة املخاطر،حقوق :حماور 6،والذي حيتوي (االقتصادي و التنمية 
العائد على حقوق :ومت قياس األداء املايل للبنوك من خالل النسب املالية.املسامهني،الشفافية و االفصاح،العالقة مع أصحاب املصاحل

 .امللكية ،العائد على األصول 

اختالف تأثري حوكمة املؤسسات على األداء املايل للبنوك التجارية يف اجلزائر تبعا  اىل التحليلية الدراسةمن خالل  توصلالمت     
أما تباين هذا األثر فهو راجع ،احلوكمة تؤثر على مؤشراهتا املالية اخلاصة بالرحبية حيث  أن ممارسة ,الختالف طبيعة ملكيتها 

 .بني البنوك العمومية و اخلاصة  الختالف ادارة املخاطر و املتعلقة أساسا مبخاطر االئتمان و خماطر السيولة 

تباين يف تطبيق حوكمة املؤسسات على مستوى هذه  بالرغم من عدم وجودالبنوك اخلاصة أحسن أداء من نظريهتا العمومية  و تعترب
 .  ستثناء ادارة املخاطر ،واليت متارس بشكل مقبول أكثر لدى البنوك اخلاصةباالبنوك 

 .تقدمي جمموعة من النتائج و التوصيات اليت تفيد كل من الباحثني و الدارسنيمت  يف األخري  و

 :الكلمات المفتاحية 

 .اخلاصةحوكمة املؤسسسات،األداء املايل ،البنوك التجارية ،البنوك العمومية ،البنوك 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Résumé : 
 

      Cette étude a pour objet d’évaluer l’impact de la gouvernance d’entreprise 
sur les indicateurs de la performance financière des banques commerciales, et 
ceci en examinant  la divergence dans les résultats, et l’application de la 
gouvernance d’entreprise entre les banques publiques et privées en Algérie. 
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      Pour répondre a cette problématique, on a utilisé la méthode analytique et ce  
pour étudier la performance financière et la gouvernance du secteur bancaire 
algérien  durant la période 2003-2009. la méthode statistique a été utilisé  durant 
la période 2010-2013  en se basant sur 30% des banques Algériennes : trois 
banques publiques et trois banques privées, a travers le programme SPSS, et aussi 
sur un questionnaire composé des  six thèmes clés  de la gouvernance   : 
responsabilité du conseil d’administration  ; audit et contrôle interne ; gestion des 
risques; droits des actionnaires ;  transparence et diffusion des informations ;  
relation avec la partie prenante. Pour mesurer la performance financière  on a 
utilisé  les indicateurs : le rendement sur les fonds propres ; le rendement sur les 
actifs .  

     Les résultats obtenus montrent que les banques privées sont plus 
performantes que les banques publiques en Algérie, et que ces banques privée 
pratiquent mieux la gestion des risques, malgré qu’il n’y a aucune  divergence 
entre l’application des autre thèmes de la gouvernance dans ces banques. 
Ajoutons que cette application n’est pas satisfaisante car les banques montrent 
un degré  de conformité moyen par rapport aux principes de gouvernance 
d’entreprise d’OCED et de l’accord de bale. En effet, les résultats de notre analyse 
révèlent la divergence de l’impact de la gouvernance d’entreprise  sur  la 
performance financière des banques publiques et privées en Algérie  à travers la 
gestion des risques  et le contrôle interne. 

 

Les mots clés : 

La gouvernance d’entreprise, la performance financière, les banques 
commerciales , les banques publiques , les banques privées 

 

 

 

 

 

 

 :المفردات الهامة في البحث  
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مالية تقوم مبهمة جتميع االدخارات من أصحاب الفائض و إقراضها ألصحاب العجز   اتهي مؤسس : البنوك التجارية .1
 .هبدف حتقيق الرحبية

املؤسسة ،املسامهني و تنظيم العالقات بني ادارة عرب  من خالله نظام تدار الشركات و تراقب هو : حوكمة المؤسسات .2
 . أصحاب املصاحل فيها

انعكاس للمركز املايل للبنك باالعتماد على امليزانية و حساب األرباح و اخلسائر فضال على قائمة : األداء المالي  البنكي .3
 .التدفقات النقدية و الذي يصور احلالة احلقيقية ألعمال البنك لفرتة زمنية معينة

هي اللجنة اليت تكونت وتأسست من جمموع الدول :  مة المصرفية و الممارسات الرقابيةلجنة بازل الدولية لألنظ .4
 .املسامهة يف تقوية وتعميق استقرار النظام املصريف العامليالصناعية العشر حتت إشراف بنك التسويات الدولية مهمتها هي 

جملس اإلدارة بتعيني املديرين التنفيذيني  و الرقابة و يقوم ، لبنكميثل املسامهني و األطراف األخرى يف ا :مجلس االدارة  .5
و هو املسؤول املباشر عن ارساء احلوكمة . بنكعلى أدائهم  للمحافظة على حقوق املسامهني  و مهمته هي رسم السياسات العامة لل

 . اه على مستو 
اخلاصة باألداء جمللس اإلدارة ، و كما تعترب  و تقدمي التقاريربنك و هي املسؤولة عن اإلدارة الفعلية لل: االدارة التنفيذية .6

ة و تعظيم أرباحها،و تعمل جنبا اىل جنب مع جملس االدارة على تطبيق احلوكمة  بشكل سليم يف ؤسساملسؤولة عن زيادة قيمة امل
  .البنك

ال و املوظفني ، و قد مثل الدائنني و املوردين و العم ؤسسةو هم مجيع األطراف ذوي املصاحل  مع امل:   أصحاب المصالح .7
 .تتعارض مصاحل هؤالء األطراف يف بعض األحيان

و الذين هلم احلق يف اختيار  أعضاء جملس اإلدارة املالئمني حلماية مصاحلهم ، و و هم محلة األسهم،  :المساهمون .8
 .على املدى الطويل لزيادة قيمة استثماراهتم  بنكيسعون لتعظيم قيمة ال

جهات  رمسية خيول هلا القانون سلطة ادارية و قانونية تكلف مبراقبة و احرتام البنوك و :البنكية السلطات الرقابية  .9
جنة املؤسسات املالية لألحكام التشريعية و القانونية السارية املفعول و معاقبة التجاوزات املسجلة،ويف اجلزائر تتمثل هذه السلطة يف الل

 .املصرفية 
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 :تمهيـــــــــــــد

االحنرافات عن هذه  غري أهنا قد تواجه العديد من،إن البنوك التجارية وانطالقا من مبدأ تعظيم الرحبية تسعى لتعظيم عوائدها          
 شهدها األجهزةمما قد يؤدي هبا إىل تكبد خسائر كبرية قد ال تقوى على حتملها خاصة يف ظل املنافسة الشرسة اليت ت ،العوائد املتوقعة

فإما أن تطور  ال تكرك أمامها خيارات كيرية  و بالتايل فان البنوك اليوم أمام العديد من التحديات اليت.البنكية عرب خمتلف دول العامل 
 . بنكيةفكرها البنكي ليتالءم مع التغريات العاملية املعاصرة أو أهنا تبقى منغلقة على نفسها متسببة يف ذلك خبروجها من السوق ال

أصحاب املصاحل و  ين املسري :التعاون بني العديد من األطراف و شكل من أشكال جمموعة من العقود   البنك عتبارال نظراو      
و هذا اإلطار   و غريهم عطاء اليقة ألصحاب املصاحل من  مقرضني و مستيمريناو عن تعظيم منفعة املالك  ه مسؤول فإناملسامهني  

و قد ظهرت العديد من النظريات اليت .ها هو ما يعرف حبوكمة املؤسساتقة بني خمتلف هذه األطراف ويضمن مصاحلالذي حيكم العال
 تدخل يميعها يف إطار اليتو من جهة أخرى  ( نك يف هذه احلالةالب)تدرس العالقة بني هؤالء األطراف من جهة و أثرها على املؤسسة

نظرية الوكالة   Alchian & Demsetz 1972) (نظرية حقوق امللكية  Coaseكنظرية تكاليف املعامالت لـ احلوكمة 
(.Jensen&Meckling 1976)  ...  اخل.  

وتفسريها  مسؤول أمام كل من املقرضني و املسامهني عن  إظهار النتائج اليت حتصل عليهاالبنك  انف و باعتباره متاجرا بأموال الغري      
و بالتايل فمن واجبها حتسني مستوى أدائه عرب حتقيق االستخدام األميل ني كوهنم مالكي رأس املال  سامهاملعمل لدى فإدارة البنك ت 

و نظرا الختالف األهداف بني كل من املسري و املساهم وجبت مشاركة هذا األخري يف الرقابة على .للموارد املتاحة لتعظيم ثروة املسامهني 
 . سن لتحقيق أهداف البنكأداء جملس اإلدارة للتأكد من السري احل

و سوء االدارة تصاعد حاالت الفساد خالل العقود القليلة املاضية  خمتلف الدول يف العامل اعكست األزمات املالية اليت شهدهت وقد     
ي و االدارة  على بالرغم من تطبيق اتفاقيات بازل األوىل و اليانية اليت تنظم االشراف البنكأنه  حيث. املالية على مستوى املؤسسات

 فشل وهو ما أثبت. 8002القتصاد العاملي من االهنيار عقب األزمة املالية العاملية لسنة اإال أهنا مل متنع  مستوى هذه املؤسسات 
الدولية  باجلهات احلكومية واألمر الذي دفع  وفشل نظام احلوكمة القائم يف حد ذاته  الهنياراتا تلك مسببات منع يف التقليدية األساليب

مبا يضمن محاية مصاحل املسامهني و  تعديل االجراءات و التدابري االحكرازية لتدارك اليغرات و تفعيل الرقابة على املؤسسات املالية اىل 
 .الصلة هبذه األخرية اتاملودعني و يميع األطراف ذ

ذا القطاع عرب الرقابة عليه من خالل تكييف املعايري أمهيته يف االقتصاد تفرض تدخل الدولة لتنظيم هفخصوصية القطاع البنكي و     
و نظرا لكون .سات من نظام مايل ألخر حسب تطورهحوكمة املؤس بإطارالعاملية مبا يناسب القطاع املايل الوطين  لذلك خيتلف االلتزام 

لذلك فانه من  رختتلف من بنك ألخفهي أيضا  ومشاركتهم فيهاالبنك  وك املسريين ووعي خمتلف األطراف يفاالدارة تعتمد على سل
ة هو نتيجة أداء املؤسس من بني النتائج اليت خلصت إليها نظرية الوكالة هي أنف املنطقي أن تتباين أثار تطبيق احلوكمة من بنك ألخر
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كما خلصت إىل أن تسيري   املسامهون و املسريون:سس هلاالرئيسيني للعقد املؤ  فية تسيريها للعالقة بني األطرافكيو خياراهتا التنظيمية  
     .العالقة بني خمتلف األطراف يف املؤسسة حيدد فعاليتها و قدرهتا على خلق اليروة

عرب منح االستقاللية للبنوك و السماح  00/00انفتاحا منذ اقرار قانون النقد و القرض  قد شهد اجلهاز البنكي جند أن اجلزائر ويف   
غري أن عدم توجيه هذا االنفتاح بالشكل املالئم سواء من الناحية التشريعية أو .احمللي أو األجنيب  للقطاع اخلاص باالستيمار  سواء

لذلك الذي تلعبه البنوك يف التمويل   التنظيمية أدى اىل حدوث هزات مالية يف  هذا القطاع  امتد أثرها لالقتصاد ككل نظرا للدور احملوري
بالبنوك و الصلة  اتاف ذجعية تشريعية تتوافق مع متطلبات هذا التوجه و تضمن حقوق يميع األطر فقد كان لزاما على السلطات اجياد مر 

 .بشكل حيقق االستقرار يف املنظومة البنكية ككل املؤسسات املالية 

 :اشكاليــــة الدراســة 

جلزائر مل يعرف تطورا على مستوى اخلدمات و القطاع البنكي يف اإال أن ية كافية ومرجعية قانونية مهمة بالرغم من توفر موارد مال   
يتالءم مع أمهية هذه املوارد  حيث يعترب هذا األخري تقليديا كغريه من القطاعات البنكية يف  مبا العمليات البنكية أو على مستوى نتائجه

م النشاط البنكي و تكييفها مبا يناسب على تبين املقررات الدولية اليت تنظلذلك فقد عملت السلطات اجلزائرية للعمل  الدول النامية 
قاعدة حلوكمة سليمة يف املؤسسات املالية يف اجلزائر هبدف العمل على حتقيق االستقرار يف   وذلك يف اطار سعيها إلرساءالبنوك اجلزائرية

 .   القطاع البنكي و االقتصاد ككل
 :السؤال الرئيسي التايل يف  ته تكمناليت يهدف حبينا ملعاجلمما سبق فان اإلشكالية من هذا املنطلق و 

 ؟المالي  ـهاـــدائأ على ةــــــــــوك التجاريــــــــــــفي البن اتــــــــــــالمؤسسة ــــحوكم قـــــتطبي رـــؤثي هل
 :و يندرج  حتت هذا السؤال التساؤالت الفرعية التالية 

 ؟حلوكمة املؤسسات املالية و دعم استقرار األنظمة املالية يف العاملكيف تساهم مقررات اتفاقية بازل يف ارساء قواعد سليمة  -
 ؟(خاصة –عمومية )هل تتباين مؤشرات األداء املايل يف البنوك التجارية اجلزائرية وفقا لتباين ملكيتها  -
التشريعي و التنظيمي   اطارهاهل يعترب ؟ و  اجلزائرية تبعا لطبيعة ملكيتها هل خيتلف مستوى تطبيق حوكمة املؤسسات يف البنوك -

  كافيا؟
اجلزائر على اختالف طبيعة  يفحوكمة املؤسسات يف دعم األداء املايل يف البنوك التجارية  وآلياتيساهم تطبيق مبادئ  هل -

 ؟ملكيتها

 : دراســـــةفرضيات ال
 :التالية اتلإلجابة على التساؤالت السابقة قمنا بوضع  الفرضي 

 .اخلاصة يف اجلزائر البنوكداء املايل للبنوك العمومية و األ مؤشرات يوجد تباين بني -
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 .يف اجلزائر البنوك العمومية و البنوك اخلاصةت بني احوكمة املؤسس مبادئ يوجد تباين يف تطبيق -
 .ختالف طبيعة ملكيتهاال تبعا يف اجلزائر بنوك التجاريةال يف حوكمة املؤسسات على األداء املايل ممارسة خيتلف تأثري -

 : يــة الدراســة أهم
تستمد هذه الدراسة أمهيتها من أمهية استقرار املنظومة البنكية يف أي اقتصاد وطين و ضرورة البحث عن سبل دعم هذا االستقرار على   

 و على. مستوى داخلي من خالل تنظيم الطريقة اليت تدار هبا هذه البنوك و اليت تستمدها من مقررات اتفاقيات بازل بشكل أساسي
و بالتايل نسلط الضوء يف هذه الدراسة على .مستوى خارجي  من خالل دور السلطات الرقابية عرب مرجعية النظم و التشريعات البنكية 

 دور احلوكمة يف دعم االستقرار يف البنك التجاري من خالل أثرها على حتسني نتائجه املالية مركزين على مدى ارتباط هذا األثر بالعالقة
 (.  خاصة/عمومية )مهني و ادارة البنك من خالل نوعية امللكية بني املسا

 :  دراسةأهداف ال
 :إن الغرض من تناولنا هلذا املوضوع ينصب حول حماولة حتقيق األهداف اآلتية 

 .دراسة اإلطار التشريعي و التنظيمي الذي ينظم احلوكمة يف القطاع البنكي اجلزائري •
 .األداء املايل للبنوك العمومية و اخلاصة يف اجلزائر وتطبيق مبادئ احلوكمة فيهامعرفة مدى وجود تباين يف كل من  •
يف البنوك التجارية  األداء املايل و اليت خلصت إليها نظرية الوكالة مؤشراتو ممارسة احلوكمة وجود عالقة بني  امكانيةلتحقق من ا •

 .يف اجلزائر
 .ممارستها ملبادئ حوكمة املؤسساتدراسة  من خاللخلاصة يف اجلزائر  البنوك العمومية و امعرفة نقاط ضعف احلوكمة يف  •

 : أسباب اختيـار الموضـوع 

 :ترجع األسباب املوضوعية الختيار هذا البحث يف  
هذا القطاع و أمهيته بالنسبة جلميع القطاعات من منطلق أمهية دور البنوك التجارية يف القيام بعملية متويلها و بالتايل ضرورة استقرار . أوال

 . حتسني أدائه املايل للنهوض بالقطاع املايل ككل 
تعاين البنوك التجارية اجلزائرية من ضعف مؤشراهتا املالية مقارنة بإمكانياهتا خاصة العمومية منها  وهو ما جعلنا نطرح اشكالية .  ثانيا

 (خاصة /عمومية )ها سالمة الطريقة اليت تدار هبا هذه البنوك  ومدى ارتباطها بطبيعة ملكيت
 املوضوع من زوايا خمتلفة ال يزال هذا  أداء البنوك التجارية اجلزائرية بالرغم من الدراسات واألحباث يف الفكرات السابقة اليت تناولت .   ثاليا  

دعم استقرار هذه األخرية  يستقطب فضول الباحيني والدارسني  خاصة بعد بداية تبين مفهوم احلوكمة يف املؤسسات اجلزائرية و دورها يف
   .    بعد سلسلة الفضائح املالية اليت طالتها يف العشرية الفائتة
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 :  الدراســـــة منهج
 : اعتمدنا على من أجل معاجلة هذا املوضوع و اإلجابة على اإلشكالية املطروحة و اختبار صحة الفرضيات    

 . التجارية ار النظري حلوكمة املؤسسات و األداء املايل يف البنوككأسلوب مناسب لوصف و استعراض اإلطالمنهج الوصفي 
لتحليل ما مت استعراضه يف اإلطار النظري وحتليل النتائج املتوصل إليها فيما خيص املؤشرات املالية للبنوك المنهج التحليلي  كما اعتمدنا

لى مستوى هذه البنوك  كما و سنحلل نقاط ضعف احلوكمة يف التجارية يف الدراسة التطبيقية  وعالقتها مبمارسة حوكمة املؤسسات ع
 .البنوك املختارة

 : و حتليله استخدمنا إلسقاط ما مت التعرض إليه يف اجلانب النظري على واقع القطاع البنكي اجلزائريو 
 و معرفة   SPSSزم االحصائية و ذلك لدراسة املتغري املستقل مميال يف مبادئ حوكمة املؤسسات عرب برنامج احل: المنهج االحصائي-

مية و مدى تطبيقه يف العينة املختارة للبنوك العمومية و اخلاصة يف اجلزائر  وامكانية وجود تباين يف ممارسة هذه املبادئ بني البنوك العمو 
 .اخلاصة 

 :أدوات البحــث
بتوزيع   قمناكما .األداء املايل للبنوك التجارية اجلزائرية التطبيقية على أدوات التحليل املايل الستخراج مؤشرات اعتمدنا يف الدراسة   

لدراسة   جمانربSPSSاستبيان ملعرفة مدى تطبيق البنوك يف العينة املختارة ملبادئ حوكمة املؤسسات اليت أقرهتا اتفاقية بازل و استعمال 
 .ممارسة مبادئ حوكمة املؤسسات يف  هذه البنوك

 :حدود الدراسة 
وضوع الدراسة اشكالية تأثري حوكمة املؤسسات على خمتلف مؤشرات األداء املايل للبنوك التجارية  وذلك من حيث االطار يتناول م    

دى املفاهيمي لألداء  املايل و التنظيمي للحوكمة و دراسة العالقة اليت تربط كل من هذين املتغريين يف البنوك التجارية  عرب البحث يف م
و يف .بادئ احلوكمة اليت أقرهتا اتفاقيات بازل و امكانية وجود أثر هلذا التطبيق على املؤشرات املالية للبنوك التجارية تطبيق هذه األخرية مل

يه لوع إطار هذا البحث تناولنا البنوك اجلزائرية كنموذج إلسقاط الدراسة النظرية على الواقع  من خالل عينة من البنوك العمومية و اخلاصة 
 :سة هي فحدود الدرا

 :الحدود الزمنية .أوال
 أما املرحلة  2009حىت سنة 8002سنة املرحلة األوىل من: وذلك عرب مرحلتني8002حىت سنة  8002متتد فكرة الدراسة من سنة   

يف االقتصاد  و اعتمادنا على هذا التقسيم يستند اىل التشابه بالنسبة للمتغريات الكلية .8002اىل غاية هناية سنة  2010اليانية من سنة
الوطين و القاعدة التشريعية املنظمة للحوكمة يف كل مرحلة  و نظرا لقصر كل فكرة  ميكن حصر املتغريات املؤثرة يف النشاط البنكي 

 :هي سنة األساس لعدة أسباب هي  8000وكانت سنة .خالهلا
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 والذي  8000جويلية  82املؤرخ يف  00-00دار النظام تنظيم النشاط احملاسيب و تبين املعايري الدولية اخلاصة بذلك عرب اص :أوال
العمل وفق املرجع احملاسيب البنكي اجلديد ابتداء من جانفي يتضمن خمطط احلسابات و القواعد احملاسبية املطبقة على البنوك  وقد بدأ 

 .8000و بعد  8000 وبالتايل تفادي اختالف التقييد احملاسيب قبل 8000
املتعلق باحلد األدىن لرأمسال البنوك و املؤسسات املالية العاملة يف  00-02البنوك خالل هذه املرحلة حسب النظام  زيادة رأمسال.ثانيا

 .اجلزائر  
 .بداية العمل الفعلي خللية معاجلة االستعالم املايل و بالتايل تطوير منظومة حماربة تبييض األموال و مكافحة االرهاب يف اجلزائر.ثاليا

حية القاعدة التشريعية البنكية  أما من ناحية املتغريات االقتصادية الكلية فقد عرفت هذه السنة اهنيار سعر الربميل من البكرول هذا من نا
تركيز  8000و بشكل عام فقد عرفت الفكرة منذ سنة .8008نتيجة األزمة املالية العاملية  بعد أن عرف تزايدا يف قيمته منذ سنة 

الرقابة الداخلية عرب :و ارساء حوكمة سليمة للقطاع البنكي من خالل دعم كل من 8حنو بداية تطبيق اتفاقية بازل  السلطات على التوجه
 .حتسني ادارة املخاطر دعم الشفافية و االفصاح عرب مكافحة تبييض األموال  تنظيم النشاط احملاسيب البنكي وحماربة الفساد

 :الحدود المكانية.ثانيا
كركيز على ثالث بنوك  مع ال(عمومية خاصة)راسة يف البنوك التجارية العاملة يف اجلزائر  واليت ختتلف حسب طبيعة ملكيتهامتيلت عينة الد
وثالث بنوك  (BNA)البنك الوطين اجلزائري (BEA)بنك اجلزائر اخلارجي (BADR)بنك الفالحة و التنمية الريفية:عمومية هي 

 .BNP Paribas بنك (Trust Bank) ترست بنك اجلزائر( société générale)بنك سوسييت جينريال:خاصة هى كاأليت
الفكرة  و قد تناولنا يف الفكرة األوىل من الدراسة جمتمع الدراسة ككل مميال يف يميع البنوك العمومية و اخلاصة يف اجلزائر  يف حني ركزنا يف

 .ع الفعلي اليانية على العينة املذكورة إلسقاط اجلانب النظري على الواق

 :صعوبات البحث 
 :تكمن حتديات البحث بشكل أساسي يف الدراسة التطبيقية من خالل

الصعوبة  الكبرية اليت واجهتنا يف احلصول على البيانات املالية للبنوك العمومية بشكل خاص و اليت تتحجج بدافع السرية املصرفية و  .أوال 
 .عكس نظريهتا اخلاصة اليت تقوم بنشر بياناهتا املالية كاملة عى املواقع االلككرونية اخلاصة هباهو ما ينايف مبدأ الشفافية و االفصاح  على 

ظرا التماطل يف االجابة على االستبيان من قبل األفراد املوجه هلم يف املديرية املركزية للبنوك يف العينة  ورفض البعض األخر االجابة  ن.ثانيا
 :عكس انعدام اليقة و ضعف الشفافية بني املوظفني حيث رفضت أربعة بنوك االجابة عن االستبيانحلساسية بعض األسئلة و هو ما ي

 .اثنان منها عمومية و اثنان خاصة
له أو ضيق أفراد العينة كوهنم حمصورين يف موظفني معينني يف املديريات املركزية  لذا فان كل استبيان يعترب ذو أمهية كبرية ال ميكن استبدا.ثالثا

 .  توسيع حجم اجمليبني داخل البنك الواحد
 على االستبيانات املسكردة قبل منحها لنا  زاد من الوقت الضائع الستكمال الدراسة التطبيقية رقابة االدارة.رابعا
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 :الدراسات السابقة في الموضوع   
 :توجد العديد من الدراسات اليت تناولت هذا املوضوع من عدة جوانب خمتلفة منها 

  بعنوان   Rajaa MTANIOS &  Mathieu PAQUEROTتطبيقي قدمه كل على شكل مقال :  دراسة األولىال
“Structure de Propriété et Sous-performance des Firmes :Une Etudes Empirique Sur le 

Marché au Comptant, Le Règlement Mensuel et Le Second Marché” (1) 
وتوصل الباحيان إىل عدم مطابقة فرضيات  ثر هيكلة امللكية على ضعف أداء املؤسسات املدرجة يف بورصة باريس  و اليت تناولت أ    

املؤسساتيون و املاليون يف الرقابة الفعالة على املسريين :نظرية الوكالة حلالة العينة املدروسة و أن فرضية نظرية الوكالة حول دور املسامهني 
 2مؤسسة مقسمة على  882حيث مت أخذ عينة مكونة من . بشكل أفضل   Anglo-Saxonsنموذج ميكن أن ينطبق على ال

أسواق    ومتت دراسة العالقة بني  كل من تركز رأس املال و هيكلة املسامهني من جهة و أداء هذه املؤسسات من جهة أخرى   و متت 
النتائج ال تأكد فرضيات نظرية الوكالة   كما وخلصت الدراسة إىل مطابقة  مقارنة النتائج املتحصل عليها من األسواق اليالث  غري أن هذه

  و مت اقكراح متغري أخر هو حقوق التصويت  للعينة حمل الدراسة H.Demsetz 1983))نظرية حيادية هيكلة امللكية بالنسبة لألداء 
 R. la porta & Al)إىل اقكراح ما توصل إليه الباحيان   الفعلية هلؤالء املسامهني   و الذي يوضح تأثريهم يف إدارة البنك   إضافة

حول أن اخلالفات يف املؤسسة ليست بالضرورة بني املسريين و املسامهني   و إمنا بني خمتلف أنواع املسامهني خاصة بني     (1998
يف الضغط على املسريين يف فرنسا على خالف و نظرا لعدم وجود قوانني تعطي للمسامهني احلق .املسامهني الرئيسني و املسامهني األقلية 

القانون األمريكي   وعدم استيمارهم لألموال لتحفيز املسريين على خلق القيمة للمؤسسة كوهنم يرون أهنم مالكون ملؤسسة هي يف األصل 
 . إلسقاط النظرية على الواقع anglo-saxonsعالية األداء مت اقكراح النموذج 

 Allen N. Berger  and Others  قام هبا (World Bank)تطبيقية  مقدمة من طرف  البنك الدويل: الدراسة الثانية
 Corporate Governance and Bank Performance :A Join Analysis of the Static“ بعنوان 

,Selection , and Dynamic Effects of Domestic , Foreign , and State Owernership 
,Including  Domestic  M&As ,  Foreign Acquisitions, and Privatization(2)” 

                                                 
1)   

Rajaa MTANIOS   &   Mathieu PAQUEROT , Structure de propriété et sous-performance des firmes :une études 

empirique sur le marché au comptant, le règlement mensuel et le second marché, Finance Contrôle Stratégie – 

Volume 2, N° 4, décembre 1999  .  

 
)

 
2)     

Allen N. Berger  et al ,Corporate Governance and Bank Performance :A Join Analysis of the Static ,Selection , and 
Dynamic Effects of Domestic , Foreign , and State Ownership ,Including  Domestic  M&As ,  Foreign Acquisitions, and 
Privatization”, prepared for presentation at the Conference on Bank Privatization , World Bank,MC 13-121 ,November 
20-21, 2003 
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و خلصت الدراسة إىل أنه يف املتوسط يعترب أداء البنوك العمومية ضعيف على املدى الطويل مقارنة بالبنوك اخلاصة  إضافة إىل أن    -  
أكرب عائق بالنسبة للبنوك اليت قد متت خوصصتها  كما أن  مقارنة بتلكالبنوك العمومية املختارة لتتم خوصصتها قد أبدت أداء ضعيف 

العمومية املختارة لتتم خوصصتها يتميل يف مشكلة القروض غري اجليدة  حيث مت أخذ اجلهاز البنكي يف األرجنتني كعينة لدراسة أثر 
 . حوكمة املؤسسات على أداء البنوك التجارية 

 (3)  بعنوان  Hervé Alexandre&  Mathieu PAQUEROT   من طرفمقدم عبارة عن مقال : الدراسة الثالثة   
Efficacité des Structures de Contrôle et Enracinement des Dirigeants 

و بالتايل عدم مالت حول فعالية نظام الرقابة  و كانت نتيجة االختبارات احملققة هو رفض فرضيات نظرية الوكالة و نظرية تكاليف املعا
الرقابة يف املؤسسات  يف حني أن نظرية جتذر املسريين تبدو أكير مالءمة لتحليل مشاكلعلى أداء املؤسسات االقتصادية   ثروجود أ

إضافة إىل عدم حتفيز هؤالء اكل الرقابة  و يرجع الباحيني هذه النتائج إىل أثر العالقات غري الرمسية بني املسريين و خمتلف هيالفرنسية  
  .و كان اهلدف من الدراسة هو دراسة فعالية رقابة هيكلة التمويل و جملس اإلدارة على املسريين داء واجباهتم الرقابية  ين على أاألخري 

 Les Pratiques de Gouvernance Et" بعنوان Louizi Amirتطبيقية  وهي مداخلة مقدمة من طرف :الدراسة الرابعة
La Performance « Des Entreprises Françaises, (4)  ، مؤسسة ضمن  55وقد استخدم الباحث عينة مكونة من

هيكلة جملس االدارة  عملية التدقيق :حماور ختص مبادئ احلوكمة  5 و قد ضمت االستبانة  8005خالل سنة   SBF 120مؤشر 
ملدروسة تتبىن مبادئ من املؤسسات ا %75.6 هيكلة امللكية  سياسة املكافأت حقوق املسامهني  حيث أظهرت نتائج الدراسة أن 

احلوكمة بشكل جيد كما مت التوصل إىل وجود أثر  اجيايب لكل من هيكلة جملس االدارة و التدقيق  على أداء املؤسسات يف العينة  يف 
قد مت و مؤشرات األداء يف هذه املؤسسات  هيكلة امللكية  سياسة املكافآت  حقوق املسامهني  على : حني يظهر عدم وجود تأثري لكل من

 .و حجم املؤسسة لقياس األداء املايل Q de Tobinاستعمال مؤشر
 Bank Ownership Reform بعنوان   Xiaochi Lin, Yi Zhangتطبيقية مقدمة من طرف :  الدراسة الخامسة

and Bank Performance in China(5) 
البنوك التجارية   حيث تبدي البنوك العمومية الصينية أداء ضعيف   توصلت الدراسة إىل  وجود عالقة  سلبية بني امللكية  العمومية  و أداء 

أقل رحبية  ضعف الكفاءة  ضعف جودة األصول مقارنة بغريها   وقد مت أخذ  : على املدى الطويل مقارنة بغريها من حيث كوهنا تتميزبـ
األصول  العائد على حقوق امللكية  نسبة   و قد مت استخدام العائد على  0006-8000بنكا خالل الفكرة  70عينة مكونة من 

 .التكاليف اىل العائدات  لقياس األداء املايل للبنوك

                                                 
3 )
 

3)    
Herve Alexandre et Mathieu Paquerot  , Efficacité des Structures de Contrôle et Enracinement des Dirigeants  ,  

Finance Contrôle Stratégie , Volume 3 ,N°2 ,Juin 2000
 
 

)
 

4)     
Luizi Amir, Les Pratiques de Gouvernance et La Performance des Entreprises Française, XVIème Conference 

International de Management Stratégique, Montréal ,6-9Juin 2007   
)

 
5)  

Xiaochi Lin, Yi Zhang
   
,Bank Ownership Reform and Bank Ownership In China ,Journal of Banking and Finance,2008  



  المقدمـــــــــــة العامــــــــــة………………………………………....…………………………………
 

 

 ح 

 

 بعنوان  ,Ghazi Luizi و هي عبارة عن مداخلة تطبيقية مقدمة من طرف: الدراسة السادسة 
«  Impact du Conseil d’Administration sur la performance Des Banques Tunisienne (6) 

باعتباره ميكانيزما مهما لتطبيق احلوكمة على األداء املايل للبنوك التونسية  وضمت العينة عشرة  بنوك تناولت تقييم أثر جملس االدارة  اليت و
حجم جملس االدارة  وجود :واستعمل الباحث كل من املتغريات املستقلة التالية . 8000حىت  0000سنة من  05جتارية خالل فكرة 

قلني داخل جملس االدارة  وجود أعضاء مؤسساتيون داخل جملس االدارة  عدد األعضاء املميلني للدولة  ازدواجية منصب أعضاء مست
 العائد (ROE)العائد على حقوق امللكية :ابيا على مؤشرات األداء املايل رئيس جملس االدارة و املدير العام  و اليت وجد أهنا تؤثر اجي

ألداء   يف حني يؤثر وجود أعضاء أجانب و مميلني عن املؤسسات العمومية بالسلب على ا (PB)السوقي األداء (ROA)على األصول
 .دد لربط املتغريات و اجياد األثرو قد مت استعمال االحندار املتعاملايل للبنوك يف العينة  

ارة أطروحة دكتوراه يف الفلسفة و التمويل وهي عبعدنان عبد المجيد عبد الرحمن قباجة تطبيقية مقدمة من طرف :الدراسة السابعة 
و قد قام  (7)'أثر فاعلية الحاكمية المؤسسية على األداء المالي للشركات المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية " بعنوان 

لشفافية  حقوق مسؤوليات و مهام جملس االدارة  االفصاح و ا)استبانة تضم  800الباحث بقياس أثر فاعلية احلوكمة عرب دراسة 
العائد على : يف حني استخدم الباحث كل من(سة التدقيق و الرقابة الداخلية املسامهني و املعاملة العادلة بينهم  دور أصحاب املصاحل ممار 

تباين سعر )Q Tobin’s   Volatilityو (P/M) سعر السهم اىل العائد(ROA) العائد على األصول(ROE)حقوق امللكية 
وتوصلت الدراسة اىل وجود عالقة طردية ذات داللة احصائية بني .لقياس األداء املايل للشركات يف العينة  8005لسنة (  السهم اليومي

 .العالقة عكسية ذات داللة احصائيةفاعلية حوكمة املؤسسات و مؤشرات األداء املايل باستيناء مؤشر تباين سعر السهم اليومي أين كانت 
   بعنوان  Mamoughli Chakri et Dhouibi Raoudhaقية مقدمة من طرف تطبي: الدراسة الثامنة 

Quel est l’Impact De La Propriété  Publique Sur La Rentabilité Des Banques ? Cas Des 
Banques Tunisienne" (8) 

بنوك جتارية مدرجة يف بورصة  00العينة من  وتكونت.وهدفت الدراسة اىل اختبار أثر دور الدولة كمساهم على مردودية البنوك التونسية   
حجم جملس االدارة  عدد األعضاء املؤسساتيون : ومت استخدام املتغريات املستقلة  8007-0000القيم املنقولة لتونس خالل الفكرة 

 هيكلة رأس املال  حجم داخل اجمللس  عدد األعضاء األجانب ازدواجية منصب رئيس جملس االدارة و املدير العام امللكية العمومية 

                                                 
)
 6)     

Ghazi Luizi ,Impact du Conseil d’Administration Sur La Performance des Banques Tunisienne ,XVème conférence 

de management stratégique, Annecy, Genève,13-16 Juin 2006  . 
(7)

 أطروحة مقدمة استكماال ملتطلبات نيل  لمالي للشركات المدرجة في سوق فلسطين لألوراق الماليةأثر فاعلية الحاكمية المؤسسية على األداء اعدنان عبد اجمليد عبد الرمحن قباجة    
 8002شهادة دكتوراه الفلسفة يف التمويل كلية الدراسات املالية و االدارية العليا جامعة عمان العربية للدراسات العليا شباط 

)
 8)  

Mamougli Chakri et Dhouibi Raoudha,Quel Est l’Impact de La Propriété Publique Sur la Rentabilité des 
Banques ?Cas des Banques Tunisienne, XVI Entcuentro de Economica Publica,2009 
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لكية العمومية و و توصلت اىل وجود عالقة ارتباط سلبية بني امل. (ROA)البنك  النمو االقتصادي و أثرها على العائد على األصول 
 .مردودية البنوك

   بعنوان   ,  Guilia Romano et al و هي على شكل مداخلة قدمها:الدراسة التاسعة 
"Corporate Governance And Performance In Italia   Banking Groups" (9)  

بنكا جتاريا  85و تناولت الدراسة العالقة بني حوكمة املؤسسات و األداء املايل يف القطاع البنكي االيطايل  حيث مت أخذ عينة مكونة من 
حجم جملس االدارة  تركيب :ر كل منن متت دراسة أثأيمن ايمايل األصول البنكية   %70و اليت متتلك  8000-8007خالل الفكرة 

جملس االدارة  وجود جلان داخل جملس االدارة  حجم جلنة التدقيق مكافآت أعضاء جملس االدارة  وجود املرأة كعضو داخل اجمللس على 
توصل و .(ROA)و العائد على األصول (ROE)األداء املايل للبنوك و الذي مت قياسه عرب مؤشري العائد على حقوق امللكية 

 :الباحيون اىل
جملس  مكافآتمن األعضاء املستقلني داخل اجمللس  حجم جلنة التدقيق  :عدم وجود عالقة احصائية ذات داللة بني كل  -

 .ء املايل للبنوكاالدارة  وجود جلان جملس االدارة و مؤشري األدا
 .املايل نة التدقيق ومؤشري األداءعالقة سلبية بني نسبة األعضاء املستقلني داخل جل -
 .لس االدارة ومؤشري األداء املايلوجود عالقة اجيابية بني وجود املرأة  كعضو يف جم -
 .كلما صغر حجم جلنة التدقيق كانت مؤشرات األداء املايل أفضل -
 .ؤثر على مؤشرات األداء املايلحجم جمس االدارة ال ي -

  بعنوان  John .P.Bonin et al من طرف مقدمة و هي مداخلة: الدراسة العاشرة
"Bank Performance ,Efficiency And Ownership In Transition Countries , ("10),  

ك و هبدف دراسة أثر امللكية األجنبية على كفاءة البنو  8000-0007بنكا خالل الفكرة  880و تناولت هذه الدراسة عينة مقدرة من 
  مقياس تكاليف الكفاءة(bank size) حجم البنك(ROA)على األصول  العائد(profits)األرباح :اليت مت قياسها عرب استخدام

(cost efficiency score)  

                                                 
)

 
9)  

Guilia Romano et al  ,Corporate Governance and Performance In Italian Banking Groups ,paper to be presented at 
the international conference( corporate governance and regulation: outlining new horizons for theory and practice  

,Piza ,Italy ,September 19,2012  
)
 

10)  
John.P.Bonin, Bank Performance ,Efficiency and Ownership In Transition Countries, BOFIT Discussion paper 

7/2004, 
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و توصل الباحيون اىل أن البنوك العمومية ضمن العينة هي أقل كفاءة من نظريهتا اخلاصة و أن البنوك األجنبية هي األعلى كفاءة مقارنة 
ن كفاءهتا و يزيد م(العائد على األصول )املؤسساتيني يف البنوك يرفع من مردوديتها بغريها  كما خلصت الدراسة اىل أن وجود املسامهني 

 .باستخدام مؤشر األرباح
 :من الدراسات السابقةدراسة موقع ال

يات مسؤول:حماور هي  7يف البنوك اجلزائرية من خالل استبيان يضم  املؤسسات بدراسة تطبيق مبادئ حوكمة قمنايف دراستنا احلالية       
رة جملس االدارة  حقوق املسامهني  التدقيق و الرقابة الداخلية  الشفافية و االفصاح العالقة مع  أصحاب املصاحل  مع اضافة  حمور عن ادا

املخاطر مقارنة بالدراسات السابقة ألمهية هذا احملور يف القطاع البنكي  هذا من جهة  و من جهة أخرى سنقوم بدراسة مؤشرات األداء 
بشكل أساسي  اضافة اىل مؤشرات قوق امللكية  العائد على األصول العائد على ح: مؤشريايل للبنوك اجلزائرية حيث قمنا بالكركيز على امل

نسبة القروض اىل الودائع  نسبة األموال اخلاصة اىل األصول نسبة خمصصات املؤونات و خسائر القيمة اىل القروض  حيث تغطي :أخرى
الرحبية  خماطر السيولة  خماطر االقراض و كفاية رأس املال و هو ما :اليت تتميل يف يف البنوك و نب املهمة من األداء املايل جلواهذه النسب ا

بنوك عمومية ثالث :بنوك جتارية منها  6ميكن قياسه بالنظر اىل املعطيات املتوفرة من خالل امليزانيات السنوية للبنوك يف العينة  و اليت تضم 
 .ث بنوك خاصةو ثال

مع دراسة  بشكل خاص  عينةو ال بشكل عامللقطاع البنكي  على مؤشرات األداء املايل املؤسسات وكمةح مبادئثر أل حتليلية ومث دراسة
 .بني البنوك العمومية و اخلاصة من خالل دراسة مقارنة و هو ما تضيفه هذه الدراسة عن سابقتها ( ان وجد)امكانية تباين هذا األثر 

 : يكلة الدراسةه

ملعاجلة هذا ملوضوع واإلحاطة  مبختلف جوانبه  جاء البحث متضمنا ملقدمة عامة أربعة فصول نظرية  فصل تطبيقي وخامتة عامة على     
 : النحو التايل

يل و أهم مؤشرات و يهتم هذا الفصل بعرض مفهوم األداء املا "األداء المالي في البنوك التجارية و قياسه "بعنوان : الفصل األول 
ماهية قياسه يف البنوك التجارية سواء التقليدية أو احلديية مستعرضا أهم حمدداته  وذلك من خالل مبحيني  حيث  تعرضنا يف األول اىل 

ث الياين أما املبحم حمدداته الداخلية و اخلارجية  االقتصادية بشكل عام و البنوك التجارية بشكل خاص وأه اتيف املؤسساألداء املايل 
 .مميزات األداء املايل يف البنوك العمومية و اخلاصة  مع ابراز أهمفيضم مؤشرات قياس األداء املايل و الطرق املتبعة لذلك 

و يعاجل هذا الفصل مفهوم حوكمة املؤسسات من حيث  "البنوك التجاريةحوكمة المؤسسات وتطبيقاتها في  "بعنوان :الفصل الثاني  
كيفية ارسائها يف القطاع البنكي من خالل مقررات اتفاقيات بازل  ويركز على احلوكمة الداخلية للبنك ة هلا و حمدداهتا و النظريات املؤسس

 باالعتماد على دور األطراف الداخلية  اىل جانب احلوكمة اخلارجية مميلة يف الرقابة الفعالة للسلطات االشرافية يف الدولة  ويقسم هذا



  المقدمـــــــــــة العامــــــــــة………………………………………....…………………………………
 

 

 ك 

 

كمة املؤسسات يف البنوك يتناول املبحث األول االطار النظري حلوكمة املؤسسات  فيما يتناول الياين تطبيق حو الفصل اىل مبحيني  
 .التجارية

تطبيق حوكمة  يعاجل هذا الفصل كيفية مسامهةو ،" ألداء المالي في البنوك التجاريةعالقة حوكمة المؤسسات با"بعنوان:الفصل الثالث  
من خالل أهم آلياهتا ومبادئها وقد جاء هذا الفصل يف مبحيني يضم األول دور األداء املايل للبنوك التجارية  مؤشراتاملؤسسات يف حتسني 

ت فيما يتناول الياين مسامهة كل من املراجعة  ادارة املخاطر و الشفافية يف الدفع مبؤشراللبنك يف حتسني األداء املايل   طراف الداخليةاأل
  . تجاريةاألداء املايل للبنوك ال

و يعاجل هذا الفصل تطور اجلهاز "ؤسسات في الجهاز البنكي الجزائري األداء المالي و ارساء حوكمة الم"بعنوان :الفصل الرابع 
نظم البنكي اجلزائري و مؤشراته املالية مع مقارنة األداء املايل للقطاع البنكي العمومي مع اخلاص  كما مت عرض خمتلف أنواع الرقابة و ال

قيات الحكرازية يف اجلهاز البنكي اجلزائري و مدى توافق االطار التشريعي و التنظيمي حلوكمة املؤسسات يف البنوك اجلزائرية مع مقررات اتفاا
يتناول األول تطور اجلهاز البنكي اجلزائري و خصائصه  فيما يدرس الياين ارساء حوكمة : وقد جاء هذا الفصل يف مبحيني.بازل 

 . اجلهاز البنكي اجلزائري املؤسسات يف
و يهدف "دراسة أثر حوكمة المؤسسات على األداء المالي من خالل عينة من البنوك التجارية في الجزائر"بعنوان :الفصل الخامس 

ايل فيها  من املؤسسات يف البنوك التجارية يف اجلزائر و أثر هذا التطبيق على مؤشرات األداء امللفصل اىل دراسة واقع تطبيق حوكمة هذا ا
يدرس األول مؤشرات األداء املايل : نيحيبم وذلك من خالل و املقارنة بينهااخلاصة  عينة من البنوكخالل أخذ عينة من البنوك العمومية و 

األداء و مؤشرات  هذه األخرية ممارسةالربط بني  و مستواهاتطبيق مبادئ حوكمة املؤسسات على مدى  فيما يتناول الياين  هذه البنوكيف 
 .العمومية و اخلاصة املايل للبنوك 

و يف هناية كل فصل نستعرض االستنتاجات اليت يتم التوصل إليها  و يف األخري نقدم استنتاجاتنا العامة من الدراسة ككل يف يملة من 
 .نتائج البحث و نتائج اختبار الفرضيات و جمموعة من التوصيات واليت تتضمنها خامتة البحث 

خري فإننا نعترب حبينا ما هو إال حلقة صغرية يف سلسلة كبرية و معقدة  تستدعي منا يميعا املزيد من االهتمام خاصة يف ظل و يف األ
.الظروف الراهنة وما يشهده العامل من أزمات مالية  خدمة للتنمية الوطنية 
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 : تمهيـــــــــــد
والوصول اىل هذا اهلدف مرتبط السوق أو القطاع الذي تنشط فيه ،تسعى أية مؤسسة اقتصادية اىل ضمان استمرارية وجودها يف     

ان البنك التجاري بصفته مؤسسة مالية تسعى اىل حتقيق هدف الرحبية بشكل أساسي .مبدى حتقيق أهداف مجيع الوظائف يف املؤسسة 
أداء الوظيفة املالية يعترب حمددا ملدى حتقيق هذا اهلدف ،وحىت يتمكن البنك من معرفة مدى بلوغه هلدفه ،أو هل حققه بالوسائل فان 

املعقولة فانه حباجة اىل قياس  أداء هذه الوظيفة  و الذي يتم من خالل جمموعة من املؤشرات اليت تعكس يف جمملها مدى قدرة ادارة 
و نظرا لتعقد النشاط و أكرب عائد بأقل  قدر من املخاطر،أو بشكل أخر حتقيق مكنة ،قصى ربح بأقل التكاليف املالبنك على حتقيق أ

فيما يبدو أقل تعقيدا بالنسبة للبنوك التقليدية يف األنظمة ة يف األنظمة املالية املتطورة ،املنتجات البنكية فقد تعقد حتقيق هذا اهلدف خاص
 .قتصر أغلب نشاطاهتا على تلقي الودائع و منح القروضغري املتطورة و اليت ت

 :و نسعى من خالل هذا الفصل اىل دراسة األداء املايل يف البنوك التجارية  و ذلك من خالل التطرق اىل النقاط التالية    
 مدخل لألداء املايل يف البنوك التجارية : المبحث األول

 األداء املايل للبنوك التجاريةطرق و مؤشرات تقييم : المبحث الثاني 
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 مدخل لألداء المالي في البنوك التجارية :المبحث األول 

يظهر ذلك جليا يف االقتصاديات املتقدمة كالواليات املتحدة  و،الوقت احلايليكاد يعترب قطاع اخلدمات املالية أكرب قطاع يف      
 السيارات ،املواد الصيدالنية :يف القطاع الصناعي  األمريكية ، حيث يوظف هذا القطاع أكثر مما يتم توظيفه من املوارد البشرية

كسويسرا و اليت ميثل هذا القطاع وك أوفشور،املايل الدويل عرب بن كذلك بالنسبة لالقتصاديات الصغرية ذات احلضور يف السوق.اآلالت
،وكذلك بالنسبة لألنظمة املالية التقليدية فان االقتصاديات الوطنيةالقطاع يف مما يعكس أمهية هذا .من الناتج احمللي اإلمجايل  %9فيها 

و نظرا لكون هذه البنوك .صدر الوحيد لتمويل االقتصاد نظرا لضعف أسواق األوراق املالية فيها امل كوهناأمهية   أكثرالبنوك تلعب دورا 
نتيجة هذا األداء  لتعدد األطراف املستفيدة و املعنية بصبح أكثر أمهية املايل تتعتمد على أموال الغري يف متويل نشاطها فان دراسة أدائها 

املايل  األداءالبنوك التجارية و أكثر على  التعرفوفيما يلي سنحاول  .اخل..تقرضني،البنوك األخرىاملودعني، املكالبنك املركزي،املسامهني،
 .بعد التوقف ماهية األداء املايل يف املؤسسة االقتصادية فيها 

 ماهية األداء و األداء المالي في المؤسسة :األول المطلب 

 ما وهومواجهة املنافسة ، يفرض عليها مواكبته للحفاظ على مكانتها يف السوق ودائم التطور و التغري تتواجد املؤسسات يف وسط    
 ،لتحقيق أهدافها جلميع الوظائف يف املؤسسة و اليت تتم عرب االدارة الرشيدة تا  اىل موارد مالية كافية و استغالل جيد هلذه املوارد،حي

وذلك بشكل يرضي مجيع األطراف يف هذه األخرية خاصة املسامهني باعتبارهم مالك املؤسسة،وهتتم هذه الفئة باألداء املايل بشكل أكرب  
،وفيما يلي نوضح ماهية األداء يف كونه مرتبط بقياس مدى الزيادة يف ثروهتم ،وكونه يعتمد على مرجعية موثوقة تتمثل يف القوائم املالية 

 .بشكل عام و األداء املايل بشكل خاص املؤسسة

 performanceماهية األداء في المؤسسة:  الفرع األول

األعمال و   يعترب مفهوم األداء من املفاهيم واسعة االنتشار يف العلوم االقتصادية و علوم التسيري ملا يكتسيه من أمهية ملنظمات     
 .مفهوم األداء بشكل عامو سنحاول تسليط الضوء على املؤسسات املالية ،

 تعريف األداء في المؤسسة : أوال

و اليت اشتقت بدورها من الفرنسية القدمية "to perform" يرجع االشتقاق اللغوي ملصطلح األداء إىل الكلمة االجنليزية    
"parformer "، الختالف املعايري واملقاييس املعتمدة غري أنه يصعب ضبط حمتوى تعريفي حمدد لألداء نظرا .و اليت تعين تأدية عمل

لذي يعتمد على األساليب حيث يربطه بعض املفكرين باألداء املايل للمؤسسة و ايري توجد مفاهيم خمتلفة لألداء ،ففي جمال التس.لدراسته 
يف القطاع العام خاصة ال غري أنه توجد مؤسسات على هذا األساس ، و ترتيبها يبعضهاو اليت تسمح مبقارنة أداء املؤسسات الكمية ،

اء يتضمن أبعادا أخرى اجتماعية و هذا ما يقودنا إىل االجتاه األخر و الذي يرى أن األد.أولوياهتا لرتتيبات مالية فقط  ختضع أهدافها و
والذي يعترب ء ،و هدف مشرتك و هو قياس األداحيث أن وراء فكرة األداء يوجد توجيه للنشاطات يف املؤسسة حن،تنظيمية و اقتصادية ،
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ه يف و هو ما يفسر استعمالداء وسيلة لتقييم األشخاص كذلك ،و بالتايل فقياس األاألطراف يف املؤسسة و حتفيزها ، وسيلة لتوجيه سلوك
 (1).جمال تسيري املوارد البشرية

 :و سنعرض فيما يلي بعض وجهات نظر الكتاب و املفكرين االقتصاديني حول األداء 

قيام الفرد : حيث يرى بعضهم أنه يعين ري دون غريه من املوارد األخرى ،داء لدى الكثري من الباحثني على املورد البشاقتصر األ     
و هو ما يراه باحثون آخرون عندما عرفوه بأنه الكيفية اليت يؤدي هبا العاملون مهامهم األخرى اليت يتكون منها عمله  ،باألنشطة و املهام 

و إلجراء التحويالت الكمية و ملتاحة لتوفري مستلزمات اإلنتا ،اإلنتاجية و العمليات املرافقة هلا باستخدام وسائل اإلنتا  اأثناء العمليات 
و لتخزينها و تسويقها طبقا للربنامج املسطر و األهداف احملددة للوحدة اإلنتاجية خالل طبيعة العملية اإلنتاجية عليها ،الكيفية املناسبة ل

 (2) لزمنية املدروسة الفرتة ا

ا ما يقودنا و هذدافها عرب تفاعل خمتلف مواردها ،غري أن أداء املورد البشري ال ميثل سوى أداء جزء من موارد املؤسسة و اليت حتقق أه   
 .إىل وجهات نظر أخرى

و استغالهلا بكفاءة املالية و البشرية ،سسة للموارد انعكاس لكيفية استخدام املؤ " على أنه األداء Miller&Bromilyـ قد عرفو     
الطريقة يف : و يضيف هذا التعريف أن األداء هو حاصل تفاعل عنصرين  أساسيني مها" و فعالية جتعلها قادرة على حتقيق أهدافها 

صد بذلك الفعالية كما واألهداف احملققة من ذلك االستخدام و نقو نقصد بذلك الكفاءة ،( البشرية املالية و)استخدام موارد املؤسسة 
حجم العمالء و ضمان األرباح ،احلصة  السوقية ،:تجات للمؤسسة لزيادة االبتكار و التغيري يف مزيج املن' : يعرف  األداء على أنه 

 . أي أن األداء يهدف إىل ضمان األهداف املسطرة ملؤسسة (3)"والئهم 

" وازن بني رضا املسامهني و العمالاملؤسسة على االستمرار و البقاء حمققة بذلك التقدرة " على أنه فيعرفه    Peter Druker أما    
، حمققة بذلك وق على اعتبار أنه هدفها الرئيسيأي أن األداء هو املقياس األصلح ملعرفة مدى حتقيق املؤسسة الستمراريتها يف الس(4)

 .خرى تكافؤ بني مصاحل املسامهني من جهة و مطالب العمال من جهة أ

،عرب اجياد التوليفة املناسبة  من التعاريف السابقة ،ميكن القول أن األداء ميثل كيفية استغالل املؤسسة جلميع مواردها مبا خيدم أهدافها    
،وبالتايل فمن (اخل...مسامهون،ادارة ،عمال،موردون )بأقل التكاليف املمكنة و حتقق رضا مجيع األطراف فيها  هلا أقصى ربح ضمناليت ت

وجهة نظرنا جيب حتقق الكفاءة يف استغالل املوارد و الفعالية لتحقيق األهداف و الرضا لدى مجيع األطراف هبذا األداء ،وهذه األخرية 
فتوفري الرضا ....(تدهور ظروف العمل،اخنفاض األجور)ض التكاليف على حساب حقوق العمال هي نقطة مهمة جدا ،حيث ميكن ختفي

فاقتناع .لحة الفردية تصب ضمن املصلحة العامة هلذه األخرية صلدى العمال يقرب أهدافهم من األهداف الرئيسية للمؤسسة وجيعل امل

                                                             
) 1)     Ecosip, Dialogue autours de la performance en entreprise : Les enjeux  , L’Harmattan, Paris ,1999 , 

p p15 -16 
 68ص ، 1002نوفمرب ، 01العدد  ،لعلوم االنسانية، ،جامعة بسكرةجملة ا، مفهوم و تقييم:الكفاءة و الفعالية األداء بين ،مزهودة  عبد املليك (2)

) 3)     Mavor Michel Agbodan et Fulbert Gero Amoussouga, Les facteurs de performance de L’entreprise , 

editions John Libbey Eurotext , Paris ,1995 , p 1(xv). 
 126ص ، 1020-1009 ، 00العدد  جامعة ورقلة،،، جملة الباحث، تحليل األسس النظرية لمفهوم األداء، الداوي الشيخ   (4)
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من طرف املؤسسات املالية سواء داخليا من طرف املسامهني أو خارجيا خمتلف األطراف مبستوى أداء املؤسسة يسهل من عملية متويلها 
 .ويرفع من قيمتها يف السوق  واملوردين

 مكونات األداء : ثانيا 

 .و هو ما سنتطرق إليه الفعالية اليت حتققها املؤسسة ، كل من الكفاءة و  يربط الباحثون األداء مبستويات

و قد شكل النصف األول من القرن العشرين ، مصطلح الكفاءة مكانا له يف علم التسيري يفأخذ :  Efficiencyتعريف الكفاءة  .1
-2600و تظهر النظرة إىل  هذا املصطلح خالل الفرتة ول مفهومه و تطبيقه يف التسيري ،حمورا كبريا للنقاش بني املفكرين االقتصاديني ح

بدون فعالية يف تسيري األعمال  وما ميكن للمسري إدارة الشركة بكفاءةعمو  .ادارية على أنه عبارة عن عملية علمية وفلسفة 1000
فنعين بالكفاءة القدرة على ختفيض التكاليف لالمتياز التشغيلي أو اإلنتاجي ،و لكن مقياس ءة ليست مقياس للنجاح يف السوق ،فالكفا،

و  (P)بني الربح (E)تعرف الكفاءة على أهنا شرط ضروري ميكن التعبري عنه و قياسه على أنه نسبة  و بالتايل .و زيادة اهلامش التشغيلي 
 (1) (R)عائدات املبيعات للمؤسسة 

و ، (2)"االستخدام األمثل للموارد املؤسساتية بأقل تكلفة ممكنة و بدون حصول أي هدر يذكر "كما ميكن تعريف الكفاءة على أهنا 
  .هذا التعريف ارتباط الكفاءة مبدخالت املؤسسة و كيفية التحكم يف استغالهلابالتايل يظهر من 

  Effectivenessتعريف الفعالية .2

قدرة على حتقيق ال" كما تعرف على أهنا .ترتبط الفعالية باإلسرتاتيجية اخلاصة باملؤسسة إلنشاء أعمال جتارية دائمة و مستمرة يف حميطها
و ألهداف املسطرة من طرف املؤسسة ،و يظهر أن الفعالية ترتبط  مبدى حتقيق ا،( 3)"إىل النتائج املرتقبة  و الوصولالنشاط املرتقب ،

 .نها و بني النتائج احملققة فعلياالفجوة بي

 العالقة بين الكفاءة و الفعالية . 3

الكفاءة فرتتبط بكيفية استغالل مدخالت  أماق اهلدف املسطر من قبل املؤسسة ،مما سبق ميكن القول أن الفعالية مرتبطة بتحقي   
و بالتايل يظهر أن الكفاءة تدخل ضمنيا ية و األهداف املرتقبة للمؤسسة ،املؤسسة بأقل التكاليف املمكنة و بدون ارتباط بالنتيجة النهائ

و هذا الرأي حيصر ل من الكفاءة  ،هذه األخرية أمش أي أنكيفية استغالل للموارد املتاحة ،يف الفعالية حيث أن بلوغ اهلدف يعتمد على  
غري أنه ال ميكن احلكم على مؤسسة بلغت أهدافها املسطرة أهنا حققت مستويات أداء جيدة إذا كانت تكاليف . األداء يف الفعالية 

أداء جيد عرب التحكم  و كذلك يف احلالة العكسية أي أنه ال ميكن للمؤسسة حتقيقة  مقارنة بغريها من املؤسسات ،استغالهلا للموارد كبري 
روريان لألداء و و بالتايل فالكفاءة و الفعالية وجهان ض.ها و دون بلوغ األهداف املرجوة اجليد  يف املدخالت و كيفية استغالهلا  وحد

 .فاألداء ميثل العالقة بني الكفاءة و الفعالية يف املؤسسةيكمالن بعضهما ،

                                                             
) 1)     Stefanos Mouzas, Efficiency Versus Effectiveness in Business Network , Journal of Business Research , 

n°59 ,UK , 2006 , p 1125 
 12،ص 1002،دار النهضة العربية  بريوت ، المبادئ و االتجاهات الحديثة في إدارة المؤسسات،بلوط   حسن ابراهيم(2) 
 129الشيخ الداوي ،مرجع سابق ،ص   (3)
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 تصنيف األداء في المؤسسة : ثالثا

 :فانه ميكن تصنيف األداء على هذا األساس حسب ما يلي كبري من حيث املفهوم باألهداف ،  كون األداء يرتبط  بشكل

 (1) :ويقوم هذا التصنيف على أساس كلي أو جزئي :تصنيف األداء حسب معيار الشمولية . 1

واألنظمة الفرعية يف حتقيقها ،و اليت تعمل ككل متصل و و يتجسد باالجنازات اليت سامهت مجيع الوظائف و العناصر : األداء الكلي  -
 اخل...قم األعمال ر يادة األرباح ،احلصة السوقية ،ال ميكن فصلها لتحقيق األهداف الكلية للمؤسسة كز 

مثل واع حسب تقسم فروع املؤسسة و يتجسد على مستوى األنظمة الفرعية للمؤسسة و ينقسم بدوره إىل عدة أن:األداء الجزئي  -
 .ياخل و هذا حسب التقسيم الوظيفي...أداء وظيفة التسويق التموين ، أداء وظيفةملالية ،أداء املوارد البشرية ،أداء الوظيفة ا:

 (2) :و على أساس هذا التصنيف يقسم األداء إىل :تصنيف األداء حسب المعيار الوظيفي 

لوغ أكرب عائد على و بناء هيكل مايل فعال حيقق بيل ،حتقيق توازن ماو يتجسد يف قدرة املؤسسة على :أداء الوظيفة المالية -
 .ضع هذه الوظيفة للتقييم و القياسو غالبا ما ختاالستثمارات ،و أقصى مردودية ممكنة ،

و قد سة ،ح كغريه من العناصر يف املؤسيصعب حتديد كفاءة و فعالية املورد البشري كونه متغري و غري واض :أداء الموارد البشرية -
 .علمية و املهارات الفنية لألفراديستعان لتحديده باملؤشرات ال

 اخل...حتسني مستوى املبيعاتة على كسب رضا العمالء ووالئهم ،يتحدد هذا األداء من خالل قدرة املؤسسأداء وظيفة التسويق  -

،معايري اجلودة املطلوبة ،بيئة العمل ،املراقبة على األالت  يظهر يف قدرة املؤسسة على التحكم يف تكاليف اإلنتا  :أداء وظيفة اإلنتاج -
 .يف املنتج

هذا األداء من خالل مدى توفر اجلو املالئم للبحث و االبتكار و التجديد،التنوع يف و ميكن دراسة :أداء وظيفة البحث و التطوير -
 .املنتجات،درجة حتديث اآلالت

االستقالل عن املوردين،واحلصول على املوارد املناسبة يف األوقات املناسبة و بأسعار  علىيتمثل يف القدرة  :أداء وظيفة التموين  -
 . مناسبة

املسامهني،املوظفني،العمالء ،املوردين،ففي نظر :وهنا يؤخذ بعني االعتبار مجيع األطراف يف املؤسسة :امة أداء وظيفة العالقات الع -
وقع على السهم و األرباح املوزعة ،أما بالنسبة للموظفني فهو مرتبط جبز العمل املالئم و املعنويات املسامهني فان األداء مرتبط بالعائد املت

 .  املرتفعة ،يف حني يهتم املوردون مبدى استيفاء املؤسسة لتسديد ديوهنا 

 .نقسم إىل أداء يف املدى القصري ،املتوسط و الطويلو ي:تصنيف األداء حسب معيار الزمن   . 3

                                                             
 69،مرجع سابق، ص مزهودة  عبد املليك   (1)
 218، ،ص 1021دمسري/02جامعة ورقلة ،عدد،اجمللة اجلزائرية للتنمية االقتصادية أثر ادارة المعرفة على األداء في المؤسسة االقتصادية ،احلا  عرابة ، ،حممد زرقون   (2)
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: ة ،و يتعلق بكل منو نقصد به قدرة املؤسسة على حتقيق أهدافها املتوقعة يف أجل ال يزيد عن سنة واحد:األداء في المدى القصير  -
 .الكفاءة ،رضا للمستهلكاإلنتا   ،

لتكيف مع احمليط و يتعلق بالنمو و االستمرارية و اسنوات ، 2إىل  1يف فرتة ما بني  ويقصد به األداء:األداء في المدى المتوسط -
 .  اخلارجي للمؤسسة

و هو يعكس مفهوم البقاء يف ظل كل املتغريات البيئية على سنوات ، 2ألداء يف فرتة أكثر من و يقصد به ا:األداء في المدى الطويل  -
املوردين اجلزئي مع املتعاملني املاليني ،احلكومات و االقتصاديات و السياسات املالية و اجملتمع أو على الصعيد :الصعيد الكلي متمثال يف 

.،الزبائن باإلضافة إىل املؤسسات العاملة يف نفس اجملال 

 األداء  المالي و العوامل المؤثرة فيه :الفرع الثاني 

ى االهتمام باألداء املايل أساسا اىل تزايد أمهية الوظيفة املالية يف املؤسسة مع تطور هذه األخرية و تعدد األطراف فيها ،فعلى املستو يعود      
ت مالية  اخل،حيث أن العامل  قد شهد أزما...اخلارجي شهدت البيئة احمليطة باملؤسسة  تغريات كبرية سواء اقتصاديا،ماليا،اجتماعيا ،سياسيا 
،غري أن هذا اهلدف قد تطور بتطور األوضاع كثرية خالل القرن املاضي جعلت من  البحث عن مصادر التمويل هدفا مهما للمؤسسات 

،حيث  أصبح من الضروري البحث عن كيفية  االستغالل األمثل للموارد  ة،حيث أن فصل امللكية عن االدار  اخلارجية و الداخلية للمؤسسات
طور االدارة يف املؤسسات خالل هذه الفرتة من اهتمام خمتلف األطراف من مسامهني ،موردين ،عمالء ،موظفني  مبدى كفاءة  ،وقد شجع ت

 .استغالل املؤسسة للموارد املتاحة لديها و فعاليتها يف حتقيق أهدافها املسطرة مبا خيدم مصاحل هؤالء األطراف كل من وجهة نظره 

 : مفهوم األداء المالي.أوال

ة املستفيدة من معرفة هذا األداء،حيث يسعى كل طرف اىل استغالل موارد املؤسسة ختتلف باختالف اجلهان النظرة اىل األداء املايل    
 .بالشكل الذي حيقق أهدافه و مصاحله أوال

مدى قدرة األصل :ة من عنصرين رئيسيني على قدرة املؤسسة على توليد األرباح و تشكيل الثرو فمن وجهة نظر االدارة يعرب األداء املايل    
االقتصادي على توليد املبيعات ،ومدى قدرة املؤسسة على توليد األرباح من خالل هذه املبيعات ،وهو ما يتوقف على معدل دوران األصل 

 (1) .االقتصادي واهلامش الرحبي 

فان األداء يعتمد على قيمة األرباح احملققة ،حيث يهتم هؤالء مبردودية أمواهلم املستثمرة املؤسسة أما من وجهة نظر املسامهني وهم مالك     
و يقيس هؤالء رحبيتهم  أساسا مبدى قدرة األصول على توليد األرباح ،و العائد املتأيت من األموال اخلاصة .يف املؤسسة ،وبالتايل زيادة ثروهتم 

هدف زيادة الرحبية  للمسامهني مع هدف االدارة حىت تقوم هذه األخرية  بالعمل على حتقيقه و جيب أن يصب .و القيمة السوقية للسهم 
و من املفرتض أن تعمل على حتقيق أفضل ،اخل ....اعتبارات االدارة تشمل فئة أوسع من املسامهني كاملوظفني و املوردين و العمالء ،غري أن 

                                                             
،أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه يف  االقتصادية نحو ارساء نموذج لإلنذار المبكر  باستعمال المحاكاة الماليةقياس و تقييم المالي في المؤسسات عبد الغين دادن ،  (1)

 18،ص 1000-1008كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيري ،جامعة اجلزائر،ختصص مالية ،،العلوم االقتصادية 
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و قد نشأ هذا اخلالف حول حتديد الطرف الذي جيب أن يشكل رضاه األولوية أساسا من فصل ،أداء مايل يرضي مجيع هؤالء األطراف 
 .امللكية عن االدارة يف املؤسسة 

على تسديد ديوهنم أوال محاية حلقوقهم و بصفتهم دائنني للمؤسسة قد يرون أن األداء املايل السليم للمؤسسة يعتمد يف حني أن املوردين   
فان أحسن أداء مايل للمؤسسة يشمل حتسن اجورهم و ظروف العمل و ان تناقضت هذه املطالب مع زيادة رحبية  ،ومن جهة املوظفني

 .أن هلا أثارا  اجيابية على املدى الطويل  إالاملسامهني 

يزيل عنها العسر املايل ،وجيب أن يشمل مفهوم  ،متتع و حتقيق املؤسسة هلامش أمانأمشل تقاس مبدى و يعرف األداء املايل من وجهة نظر 
 (1) :األداء املايل  

 .العوامل املؤثرة يف املردودية  -

 .ثر السياسات املالية املتبناة من طرف املسريين على مردودية األموال اخلاصة أ -

 .مدى مسامهة معدل منو املؤسسة يف اجناح السياسة املالية و حتقيق فوائض من األرباح -

 .تغطية مستوى النشاط للمصاريف مدى  -

و يعترب العنصرين األخريين يف غاية األمهية و أساس أي مؤشر مايل مقبول على األقل بالنسبة جلميع األطراف يف املؤسسة،فمدى تغطية    
الطريقة اليت تقوم هبا االدارة ن على ان العنصر او يعتمد هذ.العائدات للتكاليف و حتقيق الفوائض من األرباح هو أساس استمرار املؤسسة 

و قد يتعدى مفهوم األداء املايل لدى .باستغالل موارد املؤسسة و مدى تأثري املسامهني يف هذه االدارة سواء من خالل الرقابة أو االستشارة 
 .الكثريين هذا املفهوم لتحقيق الفوائض من األرباح اىل خلق القيمة باعتباره اهلدف من املؤسسة 

درها يف االستخدامات ذات األجل الطويل امدى قدرة املؤسسة على االستغالل األمثل ملواردها ومص"عرف األداء املايل بأنه يعرب عن  كما   
سواء و نالحظ أن هذا التعريف يركز على مدى كفاءة االدارة يف استغالل املوارد املوضوعة حتت تصرفها  (2)"و القصري من أجل تشكيل الثروة 

دى الطويل أو القصري لتحقيق اهلدف الرئيسي للمؤسسة و هو تشكيل الثروة و الذي هو هدف املسامهني بشكل أكرب ،كما أن على امل
،فقد تدخل املؤسسة يف مشاريع هو اضافة مهمة الرتكيز على ضرورة كون القرارات االستثمارية خاصة مرحبة على املدى القصري كما الطويل 

،وهو دور السياسة املالية اليت تنتهجها االدارة املسؤولة قد تكون انتاجيتها ضعيفة على املدى الطويل يف حني تكون مرحبة يف املدى القصري 
 .عن اختيار املوارد األقل تكلفة و توظيفها بشكل عقالين حيقق أهداف املؤسسة 

كل حسب نظرته للمؤسسة و توجهاته غري أن هذا اهلدف االقتصادية    حتديد هذا املفهوم ألهداف املؤسسة قد خيتلف الباحثون يفو      
،ونشأ هذا االختالف أصال من االختالف يف النظرة اىل الوظيفة املالية يف اخل..املردودية ،السيولة ،االنتاجية ،الرحبية :امجاال يشمل تعظيم 

 .يت تطور النظرية املالية و تطور املؤسسة يف حد ذاهتا و طريقة االدارة فيها املؤسسة و اهلدف منها اضافة ال

                                                             
 41املرجع السابق ،ص (1)
مداخلة مقدمة للمؤمتر العلمي الدويل حول األداء املتميز للمنظمات و احلكومات،كلية األداء المالي من منظور المحاكاة المالية،أمني كماسي ،عبد الغين دادن ، حممد   (2)

 .401، ص1002مارس 9 -6:العلوم االقتصادية و التسيري و العلوم التجارية ،جامعة ورقلة ،يومي 
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أن ارتباطه باجلانب احملاسيب للمؤسسة هو مرجع  إالو مهما تعددت النظرة اىل األداء املايل سواء عرب تطور املؤسسة أو باختالف أطرافها 
،وبدوهنا ال ميكن تقييم النتائج لفرتة زمنية حمددة  ثابت ،فأي قياس أو حتليل لألداء املايل للمؤسسة يعتمد على القوائم املالية اخلاصة هبا

  .احملققة

 :مؤسسة للالمالي األداء تقييم ضرورة .ثانيا

فقياس األداء ،،و من أمهيته بالنسبة جلميع األطراف املالية يف حد ذاهتا يف املؤسسة املايل أمهيته من أمهية الوظيفةاألداء قياس يكتسب     
هبدف بأقل قدر ممكن من التكاليف  ايراداتحيث تسعى املؤسسة اىل حتقيق أكرب . خطوة مهمة حنو تقييمه و هو اهلدف من هذا القياس

فإدارة  املؤسسة مطالبة باستغالل موارد املؤسسة بطريقة كفؤة تضمن هلا تغطية احتياجات دورة السهم السوقية ، تعظيم الرحبية ،وبالتايل قيمة
وميكن احلكم على .  الرحبية حتقيقاالستغالل من جهة و تعظيم الرحبية من جهة أخرى ،وبالتايل اجياد التوليفة املناسبة بني متويل النشاطات و 

نسبة التغطية ،حتقيق هامش األمان،التوظيف الكفء لألموال،معدل القدرة على التمويل،:حتقيق هذا اهلدف من خالل مدى فعالية االدارة يف 
 .املردودية احملقق

باع املؤسسة و على مدى اش إلدارةتقدمي حكم ذو قيمة على ادارة املوارد الطبيعية و املادية و املالية املتاحة :"يعرف تقييم األداء املايل بأنه    
و بالتايل فتقييم األداء هو شكل من أشكال ،(1)"يف ظل املعايري املوضوعة سلفا  ةقياس للنتائج احملققمنافع و رغبات أطرافها املختلفة ،أي أنه 

األداء املايل تقييم و يسعى .الرقابة على االدارة ،والذي يرتكز على حتليل النتائج املتوصل اليها من خالل مقارنتها باألهداف املسطرة 
 :للمؤسسة اىل

 .مقارنة مستوى حتقيق املؤسسة ألهدافها املسطرة مقارنة باملنجزة منها  -

 .الوقوف على مدى كفاءة  االدارة يف استخدام املوارد املتاحة لتعظيم األرباح -

 .الكشف عن مواطن الضعف يف نشاط املؤسسة ،والبحث عن أسباهبا بغرض اجياد احللول املالئمة هلا  -

 .مقارنة نتائج املؤسسة مع غريها من املؤسسات ملعرفة الوضعية التنافسية هلا  -

 .و اختاذ االجراءات املالئمة استنادا عليها تنشيط اجلهات الرقابية سواء كانت داخلية أو خارجية لتحليل هذه النتائج -

 :في المؤسسة العوامل المؤثرة على األداء المالي.ثالثا

 :و اليت قد تكون خارجية أو داخليةتوجد العديد من العوامل اليت قد تؤثر على األداء املايل للمؤسسة 

 :من أمههاو  هي عوامل خاصة باملؤسسة يف حد ذاهتا و ترتبط باحمليط الداخلي هلا، و:العوامل الداخلية. 1

                                                             
أطروحة مقدمة ضمن متطلبات ،(دراسة ميدانية لعينة من المؤسسات العمومية و االقتصادية بوالية سكيكدة )المالي للمؤسسسات  الحوكمة و األداءحممد الصاحل فروم،  (1)

 .220،ص1020-1028نيل شهادة الدكتوراه ،ختصص مالية،،كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري ،جامعة عنابة ، 
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وسيلة حتكم معقدة تنتج و يعاد تكوينها بشكل مستمر وتشكل أيضا ذلك التفاعل "بأنه يعرف اهليكل التنظيمي:الهيكل التنظيمي  -
االطار الذي حيدد االدارات الداخلية للمؤسسة و يبني التقسيمات " كما يعرف بأنه(1)" اهلياكل اهلياكل حمكومة و حاكمة يف نفس الوقت:
املؤسسة ،كما أنه حيدد خطوط السلطة ومواقع اختاذ القرار و تنفيذ  نشطة الضرورية لتحقيق أهدافالتنظيمات و الوحدات اليت تؤدي األ،

و يؤثر اهليكل ،ليات فيها عرب توزيع املهام و توضيحهاو العالقات داخل املؤسسة و حيدد املسؤ  ينظم اهليكل التنظيميف، (2)"القرارات االدارية
طريق حتديد األعمال و النشاطات اليت ينبغي القيام هبا،من خالل املساعدة يف تنفيذ اخلطط عن التنظيمي على أداء املؤسسات من خالل 

فهو حيدد نوعية و كمية املعلومات  ،و ختصيص املوارد الالزمة هلا، خيلو من غموض قد يسمح بتداخل القرارات واملهام توزيعها بشكل واضح
تداخل للوظائف أو السلطات قد يؤدي اىل اختاذ قرارات فأي اليت جيب أن تتاح لكل شخص و كل مستوى اداري ودرجة أمهيتها و رمسيتها ،

 . خاطئة تكلف املؤسسة خسائر فمدى سالمة اهليكل التنظيمي تؤثر على األداء املايل يف املؤسسة بشكل كبري

ها من املؤسسات و اليت متيزها عن غري (املنظمة )عن جمموعة اخلصائص اليت تتصف هبا املؤسسة يعرب املناخ التنظيمي :المناخ التنظيمي -
املناخ التنظيمي باجلانب البشري للمؤسسة من حيث تنمية هذه املوارد وزيادة ادراكها بأهداف  مؤثر على سلوكها و سلوك العاملني ،يهتوت

ويساهم املناخ التنظيمي يف سالمة األداء  .موظفني أثناء أداءهم ملهامهم،وهو ما يساعد على تفعيل املبادرات الذاتية لل  ووعيها بأمهيةاملؤسسة 
،وإعطاء املعلومات ملتخذي القرار لرسم صورة األداء و التعرف على مدى تطبيق االداريني ملعايري بصورة اجيابية من الناحيتني االدارية و املالية 

 (3) .األداء عند تصرفهم يف موارد املؤسسة 

عامال مهما يف حتديد األداء،فتبين املؤسسة للتكنولوجيات املتطورة يف جمال نشاطها يساهم يف حتسني ميزهتا  تعترب التكنولوجيا:التكنولوجيا-
اخل كل هذه العوامل ...تنويع املنتجات،حتسني اجلودة يف املنتجات و املعلومات،املخاطرة ،التنافسية، زيادة زبائنها ،ختفيض التكاليف ،ختفيض 

 .اخل..داء املايل للمؤسسة اخلاصة بالسيولة ،الرحبية،املخاطرة،املديونية بدورها حتسن من مؤشرات األ

،فاملؤسسات الكبرية تواجه زيادة يف التكاليف  يهاعلثار اجيابية و أخرى سلبية أان زيادة حجم املؤسسة قد يكون له :الحجم -
ومن جهة أخرى يساعد كرب حجم املؤسسة على زيادة املسامهني و تعقد االدارة مما قد يضر مبؤشرات أدائها ،هذا من جهة ،التشغيلية،املخاطر،

 .من عملية الرقابة و االدارة فيهاتعدد هيكلتهم ما يفعل 

 التكاليف،كفاءة:حيث جيب توفر رقابة على كل منان دور الرقابة الداخلية جد مهم يف تفعيل أداء االدارة يف املؤسسة ،:الرقابة الداخلية  -
 استخدام املوارد ،تكلفة التمويل،وذلك لرصد أي اختالالت يف القوائم املالية للمؤسسة ووظائفها اليت قد تعرب عن خلل حقيقي يف الوظيفة

اخل ،وبالتايل فالرقابة الداخلية عامل مهم يف تصويب أداء ..عن غش و احتيال اداري ،كما ميكن أن تكون بسبب خطأ تقين املعنية أو 
 . تواجه أداء الوظائف يف املؤسسةعرب تدارك الثغرات اليتاملؤسسة 

                                                             
،جملة أحباث ادارية و اقتصادية  ،كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيري، جامعة ين االستراتيجية و الهيكل التنظيميالمواءمة بكمال منصوري ، اهلام منصوري ،(1)

 . 420،ص 1021،ديسمرب 28العدد  بسكرة،
 . 210حممد الصاحل فروم،مرجع سابق،ص (2)
 16،ص  1009،دار احلامد،عمان،الشركاتاألداء المالي و أثره على عوائد أسهم حممد حممود اخلطيب،  (3)
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األداء يف املؤسسات منذ فصل امللكية عن التسيري فيها و ما ترتب عن ذلك من ضرورة معرفة خمتلف االهتمام بتقييم  بدأ:هيكل الملكية  -
ام مع األطراف ذات العالقة باملؤسسة بوضعيتها املالية خاصة املسامهون الذين يسعون اىل زيادة ثروهتم من خالل املؤسسة ،و تزايد هذا االهتم

ل تطور أسواق األوراق املالية ،حيث أصبحت للمؤسسات هيكلة ملكية خمتلفة تضم العديد من تعدد املسامهني و اختالف طبيعتهم يف ظ
،فوجود مسامهني ذوي موارد مالية و تقنية ومعرفية كبرية يساعد يف حتسن أداء املسامهني الذين قد يكونون أفراد أو مؤسسات مالية واقتصادية 

يساعد يف دعم ستشارات يف خمتلف اجملاالت أو االستعانة باملؤسسات املختصة يف ذلك املؤسسات من حيث متويلها برأس املال ،تقدمي اال
  .املؤسسة 

من قوانني و تشريعات،سياسات كلية رجي اطها اخليالعوامل اخلارجية املؤثرة يف األداء املايل كل ما يتعلق مبحص خت:العومل الخارجية .2
 .الضرائبو املنافسة 

تعترب القوانني و التشريعات مرجعية ضرورية ومهمة يف تنظيم النشاط االقتصادي يف أي دولة ،ووجود املؤسسة  :التشريعاتالقوانين و  -
كحلقة أساسية ضمن هذا االطار حيتم وجود أثر هلذا التنظيم عليها ،فمنع استرياد سلعة معينة أو رفع الدعم عن سلع أخرى قد يضر بشكل  

أن السماح بدخول سلع أخرى كانت حمضورة قد يشكل هتديدا الستمرار املؤسسة خاصة اذا كانت املنتجات  كبري بأرباح املؤسسة ،كما
 .أكثر تطورا 

تعكس السياسات الكلية توجهات الدولة ،فتبين السلطات لسياسات توسعية ينشط من الدورة االنتاجية و االستهالك :الكلية  تالسياسا -
العكس يف حالة السياسة االنكماشية ،فأداء املؤسسة على صعيد مايل يرتبط باألطراف األخرى املستهلكة و مما يزيد من أرباح املؤسسات ،و 

الدولة لسياسة تقشفية تستدعي تسريح العمال و ختفيض األجور و  فإتباع،اخل....كاألجور ،القروض املوردة و اليت تتأثر بدورها بعوامل  
 .االعانات يؤدي حتما اىل ختفيض االستهالك و هو ما يؤثر بدوره على أداء املؤسسات 

 د املؤسسات نفسها يف مواجهة مؤسسات أخرىللمؤسسة لتحسني أدائها ،ففي ظل األسواق املفتوحة جت تعمل املنافسة كمحفز:المنافسة  -
من خمتلف األحجام و خمتلف املنتجات،فتسعى اىل مواكبة هذه الشركات عرب حتسني  منتجاهتا و أدائها بشكل عام ،غري أن عدم تغيريها 
السرتاتيجياهتا و بقائها منغلقة على نفسها سيجعل من املتعاملني يفضلون مؤسسات أخرى ،وقد يؤدي هبا ذلك اىل اخلرو  من السوق 

أحسن مثاال على ذلك ،وكذلك شركة نوكيا   1021يف مواد و أدوات التصوير سنة  رب افالس شركة  كوداك العريقةبشكل هنائي ،ويعت
غري أن عدم مواكبتها لتطورات السوق و  1022حىت 2996لالتصاالت و التكنولوجيا،واليت كانت الرائدة يف بيع اهلواتف النقالة منذ 

و بالتايل فعلى املؤسسات  تفعيل االبتكار ملواجهة . حصتها من السوق خالل الفرتات الالحقة احتياجات الزبائن أدى اىل تراجع كبري يف
ة اخلارجية للمؤسسة يئالتغيري احلاصل يف البفاملنافسة وتغيري االسرتاتيجية يف الوقت املناسب ،فالتغيري البطيء قد ال يؤدي اىل النتائج املرجوة ،

 .التصرف بشكل مناسب يف الوقت املناسب ،وقد يكون هذا التغيري فرصة جديدة هلا أو هناية نشاطهاي منها حتما التدخل و عيستد

كوهنا تقتطع من النتائج ،فأي ارتفاع فيها سيخفض من أرباح املؤسسة  تعترب الضرائب عامال مهما يف حتديد رحبية املؤسسات:الضرائب -
قد خيفض من املبيعات خدماهتا لتغطية هذا االرتفاع يف الضرائب ،والذي من جهة أخرى قد تعمد اىل زيادة أسعار  هذه األخرية ،غري أن 

 .الرتفاع األسعار 
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عامال مهما يف استمرار وجود املؤسسات ،فقد أدت األزمات السياسية و االختالالت األمنية يف  و يعترب:االستقرار السياسي و األمني-
الكثري من الدول اىل هناية نشاط أالف املؤسسات ،وخسائر للعديد من املؤسسات ،كما أدت يف أحسن احلاالت اىل تراجع أرباح باقي 

 . املؤسسات 

على األداء املايل للمؤسسات بشكل متباين ،حيث يتوقف هذا األثر على السوق الذي تنشط فيه و تؤثر هذه العوامل الداخلية و اخلارجية 
 .املؤسسة ،واالقتصاد القائم يف الدولة 

 ماهية البنك التجاري و تنظيمه المحاسبي:ثانيالمطلب ال

تعد من أهم الوسطاء املاليني يف االقتصاد وقد جاء تعترب البنوك التجارية مؤسسات مالية تلعب دورا حيويا يف جتميع الودائع وتوظيفها ،و    
 و.ظهورها تدرجييا ،حيث الحظ الصيارفة أن األرصدة املالية املكدسة لديهم ميكن اقراضها ،ومن هنا نشأ البنك كمؤسسة لإليداع و االقراض 

القطاع املايل ميتد أثره لباقي القطاعات االقتصادية تلعب البنوك التجارية دورا مهما يف متويل االقتصاد و ضمان استقراره فأي خلل قد يصيب 
،نظرا لكون القوائم املالية و فيما يلي سنتعرض اىل ماهية البنك التجاري  و تنظيمه احملاسيب.،وتعترب األزمات املالية خري دليل على هذا الرتابط 

 .للبنك هي املرآة العاكسة ألدائه ومدى سالمته املالية

 البنك التجاري ماهية:األول الفرع

ها  ل،ويقصد هبا املكان الذي يتم فيه الصرف وتقاب'بيع النقد بالنقد'مبعىن'الصرف'ان أصل كلمة مصرف يف اللغة العربية يعود اىل كلمة     
،وتعين مصطبة،وكان يقصد هبا يف " Banco"أصلها الكلمة االيطالية بانكو (Bank-Banque)،حيث أن كلمة بنك "بنك"كلمة 
املصطبة اليت جيلس عليها الصرافون لتحويل العملة ،مث تطور املعىن  فيما بعد لكي يقصد بالكلمة املنضدة اليت يتم فوقها عد و تبادل البدء 

 (1) .،مث أصبحت يف النهاية تعين املكان الذي توجد فيه تلك املنضدة وجترى فيه املتاجرة بالنقود"comptoir"العمالت

كانت معروفة لدى الكثري من احلضارات السابقة قبل تلك الفرتة عند احلضارة االسالمية ية تظهر أن العمليات البنكية  غري أن األدلة التارخي    
املؤسسة املالية اليت تقبل الودائع من األفراد واهليئات " ويقصد بالبنك التجاري تلك .اليونانية ،الرومانية ،املصرية و حىت البابلية والسومرية 

و بالتايل (2)بقصد الربح( اإلئتمانات)حتت الطلب وألجل مث تستخدم هذه الودائع يف فتح احلسابات و القروض ( األشخاص املعنوية )
و تقدميه لفئة أخرى يف شكل ،بالنسبة هلذه الفئةفالنشاط البنكي يعتمد أساسا على الوديعة املوضوعة حتت تصرف البنك و اليت متثل الفوائض 

 .ح هذا التعريف العمليات البنكية يف شكلها األساسي و التقليدي قروض ،ويوض

البنوك أشخاص معنوية مهمتها :" البنوك مبا يلي  2990أفريل  21من قانون النقد و القرض الصادر يف ' 22يف اجلزائر عرفت املادة و      
من هذا القانون ،وتتضمن هذه العمليات اليت تقوم هبا البنوك طبقا  224-220العادية و الرئيسية اجراء العمليات املوصوفة يف املواد من 

 " .وضع وإدارة وسائل الدفع ،عمليات القرض ،تلقي األموال من اجلمهور يف شكل ودائع:فيما يلي 224اىل 220من للمواد 

                                                             
 12،ص2991،ديوان املطبوعات اجلامعية ،اجلزائر،محاضرات في اقتصاد البنوكشاكر القزويين ،(1)
    220ص ، 2998بريوت، ع ،املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزياقتصاديات النقود والبنوك ،سلمان بو دياب ،(2)
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حشد املوارد املالية و النقود الفائضة عن حاجة اجلمهور و املؤسسات يف شكل ادخارات هو مؤسسة تعمل على نك التجاري فالبو بالتايل    
فتعقد املنتجات البنكية نتيجة النتشار العوملة املالية أدى اىل تطور وظائف البنوك ،بغرض اقراضها وتوظيفها للغري وفق قواعد و أساليب معينة 

فقط بل و بشكل أمشل تقدمي مجيع أنواع التمويل مي القروض املباشرة و فتح احلساب و منه تطور مفهومها ،حيث مل يعد يقتصر على تقد
 .ذه العمليات خاصة عمليات التوريقلذوي العجز و تقدمي االستشارة و التعامل مع املؤسسات املالية األخرى للتسهيل ه

 وظائف البنك التجاري  .ثانيا

تقتصر مهمتها على االقراض و االقرتاض ،اذ أصبحت غري متخصصة يف عمليات معينة لقد تعددت وظائف البنوك التجارية فلم تعد    
اكتسبها من خالل دور الوساطة بني طائفيتني من األشخاص "اخلدمات البنكية"،ولكنها متخصصة يف مجلة من العمليات و اليت تعرف بـ

  .االقتصاديني

 (خلق نقود الودائع)الوظائف البنكية غير العادية .  1

و يف القروض للغري من أمواله اخلاصة ،يف البداية كانت مهمة البنوك تقتصر على حفظ الودائع مقابل مبلغ من العمولة ،مث تطورت اىل تقدمي   
عندما تقوم البنوك فمن ودائع افرتاضية ، مرحلة الحقة أصبحت البنوك متنح القروض ال من الودائع فحسب و امنا صارت متنحها كذلك

ة التجارية مبنح االئتمان فإهنا بذلك تضع مجلة من الوسائل النقدية حتت تصرف املقرتضني ،و من هنا ميكن القول أن للبنوك التجارية وظيف
)أساسية ال يشاركها أي بنك أخر فيها غري البنك املركزي و تتمثل يف خلق النقود

ويتسىن للبنوك التجارية هذا الدور من خالل اعطائها املقرتض احلق يف أن يسحب عليها مبالغ يف حدود قرضه ،وذلك بواسطة 1
وهنا جند .الشيكات أو احلواالت يف تسديد قيمة السلع و اخلدمات اليت يريد احلصول عليها ،متاما كما لو استخدم النقود القانونية 

ت باستخدام نقود أخرى خيلقها البنك ،هي نقود الودائع اليت تؤدي اىل زيادة امجايل كمية النقود املعروضة جمموعة من املدفوعات قد مت
 2) .،وتسمى هذه الوظيفة بالنقدية عدة أضعاف ما يتوافر لدى البنك من احتياطات 

من الوظائف النقدية و منها غري النقدية اىل جانب خلق النقود فان البنوك التجارية تتكفل بالعديد  :الوظائف البنكية العادية.2
وأساس هذه الوظائف هي كوهنا متويلية ،و تتمثل الوظائف  .تقليدية وحديثة:،واليت ميكن ادراجها ضمن صنفني من الوظائف 

الرئيسية يف تلقي التقليدية يف الوظائف اليت دأبت البنوك على القيام هبا منذ نشأهتا و هي يف صيغتها التقليدية ،أين متثلت وظائفها 
خمتلف أنواع الودائع من اجلمهور و منح خمتلف أنواع القروض ،غري أن تطور األنشطة املالية و العمليات البنكية خاصة يف ظل تطور 

 .أسواق األوراق املالية كنتيجة النتشار العوملة ،كل هذا أدى اىل حتديث الوظائف البنكية 

نوك التجارية اليت تقتصر نشاطاهتا على ممارسة الوظائف التقليدية باألنظمة املالية املتخلفة ،واليت و ترتبط الب:التقليدية  ائفالوظ 2.2
 :غالبا ما جندها يف البلدان النامية ،وتتمثل هي الوظائف يف 

                                                             
    418، ص دون تاريخ النشرالدار اجلامعية ،بريوت، أساسيات علم االقتصاد ، ،مبارك  حممد املنعمعبد ،حممود يونس  (1) 

 290-298،ص ص1001،دار اجلامعة اجلديدة ،بريوت،أساسيات االقتصاد النقدي و المصرفيعادل أمحد حشيش ،  (2)
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 :قبول الودائع و فتح الحسابات  1.1.2

 ،والوديعة متثل التزاما على البنك بصفته املودع لديه لصاحلرية قبول الودائع حتت شروط معينةال شك أن من أبرز وظائف البنوك التجا
و تشكل الودائع أكرب موارد ..،وال متثل حتويال يف امللكية و لكنه ختلي عن التصرف فيها مؤقتا للبنكاملودع صاحب احلق يف الوديعة 

 (1) :البنك و تنقسم اىل 

منها يف أي وقت و ال تدفع عنها فوائد ،وتسحب عن و اليت ميكن للمودع السحب (:تحت الطلب)الودائع الجارية  -
 .طريق الشيكات أو احلواالت املصرفية 

و ال يتم السحب منها إال عند انقضاء مدة معينة يتفق عليها صاحب الوديعة مع البنك ، و حيتفظ البنك :الودائع ألجل  -
ا مقابل الودائع اجلارية ،وهلا مدة ثابتة مبدى من بضعة مقابلها بنسبة من االحتياطي النقدي اقل من تلك اليت يتعني االحتفاظ هب

 :شهور اىل عدة سنوات ،وتفرض عليها عقوبات يف حال مت السحب مبكرا،وتتألف من نوعني 

و هي أقل سيولة بالنسبة للشخص الذي يودع األموال يف هذه احلسابات مما هو احلال يف ودائع :الودائع الزمنية القصرية :النوع األول
 .الدخار،ولكن هذه الودائع حتصل على معدالت فائدة أعلى ،وهي مصدر أموال أكثر كلفة للبنكا

وتشرتى من قبل الشركات و البنوك األخرى ،وهذه الفئة من الودائع الزمنية قابلة للتفاوض حوهلا :فئة الودائع الزمنية الكبرية :النوع الثاين
وي قبل أن يصل تاريخ استحقاقها ،لذلك السبب فان هذه الودائع اليت يتم التفاوض و مثل السندات ميكن اعادة بيعها يف سوق ثان

حوهلا حتتفظ هبا الشركات و سوق النقد لألموال املشرتكة و بقية املؤسسات املالية بوصفها أرصدة بديلة ألذونات اخلزانة و بقية 
 (2) .سندات االمد القصري 

لودائع اآلجلة يف وجود قيد معني على عملية السحب منها ،ولكنه قيد أخف و هي ودائع تشرتك مع ا:الودائع بإخطار  -
نسبيا ،ويتمثل يف ضرورة اخطار البنك قبل السحب مبدة معينة ، الشيء الذي جعل قابليتها للسحب منها أعلى نسبيا ، و بالتايل 

 .متيل أسعار الفائدة املقررة هلا اىل االرتفاع بغريها 

ل مدخرات يودعها أصحاهبا حلني احلاجة اليها ،يف مقابل احلصول على عائد ،وميكن السحب منها و متث:ودائع االدخار  -
 .يف أي وقت

 :تشغيل موارد البنك 2. 2.2

 (3) :بعدما جيمع البنك التجاري موارده املختلفة ،يتطرق اىل مهمة تشغيلية و تتمثل يف

                                                             
 229،ص2992،الدار اجلامعية ،بريوت، البنوك التجاريةاالدارة الحديثة في عبد السالم أبو قحف ، ،عبد الغفار حنفي   (1)
 41،ص1009اثراء للنشر و التوزيع ،األردن ،، اقتصاديات النقود و البنوك و المؤسسات الماليةحممد صاحل القريشي ،  (2)
 212اب ،مرجع سابق،صدي بو سلمان  (3)
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يقوم البنك التجاري مبنح القروض و التسهيالت للهيئات و املؤسسات و األفراد املشتغلني :تقديم القروض و السلفيات  -
 :ويتخذ هذا النشاط احدى الصور التاليةيف شىت قطاعات االقتصاد الوطين ،

كشوف ،خصم  أي قرضا نقديا مباشرا ،و اما أن يكون على احلساب أو يف شكل سحب على املاما أن يكون تسليفا، -
 .أو فتح اعتمادلى العميل ،كمبيالة ع

العامة  ،أو يقدم ضماناته من املشاريع و السلطاتالغري كقبوله كمبيالة من العميل منح البنك للعميل كفالة أو ضمان قبل -
 .بالنسبة لعملية معينة

 .قرض اجياري أي اقراض سلعة معينة أن يكون يف شكل -
 (1) :و تنقسم القروض من حيث الغاية اىل  

  وهي القروض املقدمة لألفراد أو املشاريع لتمويل راء وجتارة األراضي و املباين وإقامة املنشآت وهذه القروض :العقاريةالقروض
 .متوسطة و طويلة األجل

 وذلك بقصد متويل احتياجاهتم ومشرتياهتم االستهالكية خاصة من السلع املعمرة مثل السيارات:القروض املقدمة لألفراد. 
 مثل شركات بيع و جتارة األوراق املالية أو مؤسسات االدخار: للمؤسسات املالية املتخصصة القروض املقدمة. 
  اخل ..و هذا باإلضافة اىل القروض املقدمة للمؤسسات غري االقتصادية لتمويل احتياجاهتا كاملؤسسات التعليمية و الصحية 

 :تفوق مدهتا سنتني حىت السبع سنوات،وتتخذ األشكال التاليةغالبا ما هي عبارة عن قروض طويلة األجل ، و:االستثمارات  -

و هنا تلعب البنوك التجارية دورا يف التسوية املالية الناشئة عن التجارة الدولية ،وذلك بتقدمي :القيام بخدمات التجارة الخارجية  -
 :االئتمان الالزم سواء للمصدر أو املستورد ،وذلك من خالل

  هي أن يقوم البائع تصدير كمبيالة وتسليمها لبنكه ،مرفقا هبا كافة املستندات ،ويوكل البنك من قبل و :التحصيل املستندي
من مث حتصيل قيمتها عند .البائع لتسليم املستندات اىل املشرتي أو بنكه من أجل قبض قيمة الكمبيالة أو قبوهلا 

 .االستحقاق
  الكمبيالة و يرفقها باملستندات ،فيقوم بنك البائع بتسليم املستندات حيث يقوم البائع خبصم : خصم الكمبياالت املستندية

 .اىل املشرتي أو بنكه مقابل دفع قيمة امليالة أو قبوله لدفعها عند االستحقاق
  قد يشرتط البائع على املشرتي عند توقيع عقد البيع أن يسحب البائع الكمبيالة على بنك املشرتي :االعتمادات املستندية

 .ة دفع بعد احلصول على موافقة البنك ،متجنبا بذلك اعسار املشرتي ،كضمان

و يقصد بذلك شراء األوراق املالية من أسهم و سندات حلساب العمالء و حفظها هلم ،وإدارهتا نيابة :التعامل باألوراق المالية -
 .عنهم 

                                                             
 249،صاملرجع  السابق   (1)
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النقدية بني العمالء و القيام بتحصيل شيكاهتم و كمبياالهتم و تتمثل يف التحويالت :القيام بالمعامالت المالية لصالح العمالء-
 .،وسداد ديوهنم نيابة عنهم ،داخل الدولة أو خارجها 

وذلك بيعا وشراء وكذلك استبدال العمالت احمللية بأخرى أجنبية ،اىل جانب التعامل يف الشيكات :التعامل بالعمالت األجنبية-
 .رجيةة و احلواالت الداخلية واخلاالسياحي

 :خدمات مصرفية أخرى -

 :ملختلفة ،فيقدم خدمات فنية،أمههايقدم البنك لزبائنه بعض اخلدمات امللحقة بعملياته ا

 .تنظيم حسابات األفراد -

 .حتصيل األوراق التجارية وخصمها و التسليف بضماهنا -

 .تأجري اخلزائن اآلمنة  حلفظ اجملوهرات و املستندات -

 :اىل  جمموعة من الوظائف و هيفرع وتت:الوظائف الحديثة2.2

ويؤدي  البنك هذه الوظيفة من خالل ادارة االستثمارات ،ويطلب هذه اخلدمة عامة :ادارة أعمال و ممتلكات الزبائن  2.1.1
ة ، وذلك عرب مجهور املتعاملني الذين ليس لديهم الوقت أو اخلربة الكافية إلدارة أمواهلم ، سواء يف املشاريع اجلديدة أو االوراق املالي
 .قيام البنك بتجميع مدخرات عمالئه و استعماهلا يف شراء أصول ذات سيولة مرتفعة أو استثمارها يف املشاريع االنتاجية 

و هذا من خالل االقراض العقاري ،ومما جيدر ذكره أن لكل بنك جتاري سقف حمدد لإلقراض :تمويل االسكان الشخصي 1.1.1
 .جاوزهيف هذا اجملال ال ينبغي يت

قراض ألجال و يأيت هذا بتجاوز البنك التجاري االقراض قصري األجل اىل اال:المساهمة في خطط التنمية  االقتصادية 4.1.1
 .متوسطة وطويلة نسبيا

نفقات موسم االصطياف :خار ملواجهة مناسبات معينة مثل ان البنوك تشجع متعامليها على القيام باالد: ادخار المناسبات 2.2.2
اخل ،حيث تعطيهم فوائد جمزية على هذه املدخرات ،ومتنحهم تسهيالت ائتمانية خاصة تتناسب مع حجم ...الزوا  أو االعياد أو

 .مدخراهتم 

من خالهلا يستطيع الزبون أن يتعامل مع العديد املستحدثة يف البنوك التجارية ، و هي من أشهر اخلدمات:البطاقة االئتمانية  2.2.2
 .التجارية املتفقة مع البنك على قبول  منح االئتمان حلامل البطاقة من احملالت 

 أهداف البنك التجاري:ثالثا

السيولة ،الرحبية : ،و تتمثل يف تسعى البنوك اىل حتقيق جمموعة من األهداف و اليت حتقق هلا يف جمملها االستمرارية يف نشاطها
 .،األمان
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 :الربحية.أوال

ها التمويل للمشروعات اىل احلصول على أكرب عائد ممكن يسمح هلا بتغطية تكاليفها النامجة عن منح تسعى البنوك من خالل 
البنك يف الفوائد  على و تتمثل أغلب نفقات .االستمرارية  يف القطاع البنكي األموال املقرتضة و حتقيق رحبية تنافسية تضمن هلا 

 .ل ربح البنك متأثرا هبذه املرونةجيع و هو ماما تعترب االيرادات أكثر مرونة ،فيالودائع ،

 :السيولة.ثانيا

و الودائع ملقابلة عمليات السحب ، تعترب الودائع حتت الطلب من أهم موارد البنك ،لذلك وجب االحتفاظ بنسبة مئوية من هذه
 .بنك بشكل منظم و من هنا وجبت ادارة سيولة النك يف أزمة ثقة ويسئ اىل مسعته ،التخلف عن رد الوديعة قد يوقع الب

 األمان.ثالثا

بصفة البنك متاجرا بأموال الغري فانه من واجبه احلفاظ على هذه األموال اليت ائتمن عليها ،و يتوقف هدف األمان بالنسبة للبنك 
 :ستثمار اجليد ألمواله ،فعند منحه للقرض يتوقع البنكعلى مدى ثقته يف اال

 اسرتداد قيمة الدين كاملة  -

 اسرتداد الدين يف اآلجال احملددة  -

 احلصول على فائدة حمددة  -

أو نسبة للبنك مرتبط بالطرف األخر ،و بالتايل فهدف األمان بال، وط على مدى مالءة العميل و مسعتهو تتوقف تلبية هذه الشر 
 .لكلية يف حال االستثمارات األخرىبالظروف االقتصادية ا

 لبنوك التجارية التنظيم المحاسبي ل:الفرع الثاني 

ان الطبيعة اجلوهرية لنشاط البنوك التجارية تتضح من خالل النظر اىل ميزانيتها االمجالية باعتبار هذه األخرية مرآة لنشاط هذه 
 .املؤسسة

 مصادر أموال البنك التجاري :أوال

و يتحصل الهلا التمويل الالزم لنشاطاته ،و يؤمن البنك من خصوم من ميزانية البنك التجاري ،و متثل مصادر األموال جانب اخل
 :ألموال من موارد ذاتية و خارجيةالبنك على هذه ا

 :و تنقسم اىل:الموارد الذاتية.1
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و ميثل املبالغ اليت يدفعها املسامهون املؤسسون لتكوين رأس املال االمسي ،وهو ال يشكل سوى نسبة ضئيلة :رأس المال المدفوع -
ملتانة املركز املايل للبنك و الثقة اليت حيظى هبا يف الدوائر املالية  او يعترب مؤشر .(1)ثل حساب مدين للمؤسسنيمن امجايل اخلصوم ،ومي

،وعادة تفرض التشريعات البنكية حدودا دنيا على رأس املال املدفوع و ال متنع من زيادته بعد التأسيس و لكنها من ناحية أخرى حتول 
و مع ذلك قد تسمح بسحبه ملواجهة خسارة ما أو لتلبية غرض استثماري معني اشهار االفالس ، سحبه إال يف حالدون امكانية 

(2) . 

 :و تنقسم اىلاعات من األرباح املوزعة للبنك ،و هي عبارة عن االقتط:االحتياطات -

زء من األرباح كاحتياطي ،وذلك حيث يلتزم البنك قانونيا بتكوينه ،حيث جيب على ادارة البنك االحتفاظ جب:االحتياطي القانوني  -
 .لدعم مركزه املايل وبناء مسعة طيبة للبنك ،اذ يشري تراكم األرباح اىل جناح البنك يف عمله 

حيتفظ به البنك اختياريا، وتعتمد قيمة هذا االحتياطي على تقديرات ادارة البنك حول مدى احلاجة اليه :االحتياطي الخاص -
  .(3)لنفقات املتوقعة مثل االهتالكات لألثاث ، العتاد ، تغطية الديون املشكوك فيها مستقبال ،ويستعمل لتغطية ا

هة أية وهو احتياطي اخر يقتطعه البنك من صايف األرباح زيادة على االحتياطي القانوين و االختياري،وذلك ملواج:االحتياطي العام  -
 . خسارة قد يتعرض هلا زيادة

و تتمثل يف املبالغ اليت ال يتم توزيعها من امجايل أرباح البنك ،و هي مبالغ مؤقتة بطبيعتها (:المحتجزة )األرباح غير الموزعة  -
 (4) .حيث يتم حساهبا عند تقدير املوارد املتاحة عند االستخدام أو التوظيف

 .و يسمى كل من رأس املال زائد االحتياطات حبقوق امللكية للمسامهني

 :تنقسم اىلو :موارد خارجية .2

 .و هي عبارة عن التزامات يكون البنك ملزما بتسديدها عند استحقاقها :شيكات و حواالت مستحقة الدفع  -

مجيع التزامات البنك قبل البنوك االخرى سواء احمللية أو االجنبية ،وهذه االلتزامات قد  و تشمل:حسابات المراسلين و البنوك  -
أو ألجل أو باخطار ،و متثل مصدرا هاما من املصادر اليت حيصل منها البنك على املوارد اليت  تكون أيضا يف صورة حسابات جارية

 (5) .حيتاجها يف القيام باستخداماته التشغيلية املختلفة 

 (6) .الودائع اجلارية ، الودائع ألجل ، ودائع التوفري ، ودائع بإخطار: و اليت متثل أكرب موارد البنك ، و هي :الودائع  -

                                                             
 108، ص 1002،مؤسسة شباب اجلامعة ، االسكندرية ، النقود و البنوكاقتصاديات ، املوسوي ضياء جميد  (1)
 116،ص 1004،الدار اجلامعية االسكندرية، مقدمة في النقود و أعمال البنوك و األسواق الماليةمبارك، حممد عبد املنعم ، د يونسو حمم  (2)
 108ص ،مرجع سابق،املوسويضياء جميد   (3)
 116،ص  مبارك،مرجع سابقحممد عبد املنعم  ،د يونس و حمم  (4)
 120املرجع السابق،ص   (5)
 108،ص 1000،مؤسسة شباب اجلامعة،اإلسكندرية، االقتصاد النقدي، املوسوي ضياء جميد  (6)
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 .قد متثل مستحقات ملصلحة الضرائب ،أو فوائد مستحقة لبعض املودعني،وال جيوز للبنك التصرف فيها:خصوم أخرى -

 :استخدامات البنك التجاري.ثانيا

غري أن استخدامها يعترب عنصر الرحبية مرتبطا هبا،تشري األصول يف ميزانية البنك التجاري اىل خمتلف وجوه استعمال موارده ،و 
 :و تتمثل أهم بنود األصول يف ميزانية البنك التجاري يف .،وتوظيفها يتضمن عدة خماطر 

و تتمثل يف السيولة من الدرجة األوىل يف األرصدة اليت يف حوزة البنك التجاري،واليت تتخذ شكل النقدية :أرصدة نقدية حاضرة.1
شيكات و حواالت و أوراق ) أرصدة سائلة أخرى،البنك املركزي  رصدة نقدية مودعة لدىاأل أو حاضرة يف خزينة البنك اليت  تكون
 .(مالية أخرى

واليت ميكن حتويلها اىل سيولة و تتمثل يف السيولة النقدية العالية ،يعترب توظيف قصري األجل وذو سيولة مرتفعة و :أوراق مخصومة .2
تتضمن كال ضمان السداد و االسرتداد ،و :وهي ذات هدفني،بأقل تكلفة ممكنة و نقدية من الدرجة األوىل يف أسرع وقت وبأقل جهد 

 :من 

كومة على قرض من البنك وهي عبارة عن سندات حكومية تقدم إىل البنك التجاري مقابل حصول احل:أذونات الخزينة -
ائدة أقل من أسعار وهنا يكون سعر الفلى القروض املمنوحة إىل احلكومة،وتفرض البنوك التجارية سعر الفائدة املفروض عالتجاري،

 .الفائدة املفروضة على القروض املتوسطة وطويلة األجل

يلجـأ األفراد إىل البنـوك التجارية للحصـول على القروض عرب خصم ما لديهـم من أوراق جتاريـة،وذلك مقابل  :األوراق التجارية  -
االحتياطـات الثانوية لدى البنوك التجارية، ألهنا تتميـز ويطلـق على هذه األصـول إسم ،(سعر اخلصم)سعر فائدة حيصل عليه البنك 
إذ يستطيع البنـك التجاري تقدميها إىل البنك املركزي للحصول على لـة السيولة بسرعـة وبدون خسارة،بسهولـة حتويلها إىل نقود كام

 .يقصد باألوراق التجارية ،الشيك،السند األذين،الكمبيالة و(1). قيمتها

 .و يشمل األرصدة النقدية اليت يدين هبا البنك باقي البنوك و املراسلني : البنوك و المراسلينحسابات .4

 .حيث تلجا البنوك اىل استثمار جزء من مواردها يف شراء السندات احلكومية أو األوراق املالية األخرى :أوراق مالية و استثمارات.1

و تشمل كافة القروض و السلفيات لها سيولة،و أكربها حتقيقا لألرباح و أق و متثل أكرب جزء من جانب األصول:قروض وسلفيات.2
 (2) .املمنوحة سواء بضمانات عينية أو بدون ضمانات عينية 

 .و تتمثل مجيع األصول الثابتة من أراضي و مباين و ممتلكات :أصول أخرى.8

 و فيما يلي جدول يوضح ميزانية مبسطة للبنك التجاري
                                                             

 .106ص ، 1002مؤسسة شباب اجلامعة، اإلسكندرية،  ، اقتصاديات أسواق المال،  ضياء حميد املوسوي    (1)
 .110-129 ، ص ص1000، اإلسكندرية،  ، املكتب العريب احلديثتنظيم وإدارة البنوك ، عبد السالم أبو قحف،عبد الغفار حنفي     (2)
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 (دون أرقام)ميزانية مبسطة للبنك التجاري (:1-1)الجدول رقم 

 passif))الخصوم (actif)األصول 

 :األرصدة النقدية الحاضرة.1

 نقود حاضرة يف خزينة البنك التجاري 2.2

 أرصدة نقدية مودعة لدى البنك املركزي 1.2

 أرصدة سائلة أخرى  4.2

 :أوراق مخصومة .2

 أذونات اخلزينة 2.1

 أوراق جتارية  1.1

 حسابات البنوك و المراسلين.3

 أوراق مالية واستثمارات.1

 سندات حكومية  2.1

 أوراق مالية أخرى 1.1

 قروض و سلفيات .2

 أصول أخرى.6

 رأس المال المدفوع.1

 :االحتياطات.2

 احتياطي قانوين 2.1

 احتياطي خاص 1.1

 شيكات و حواالت مستحقة الدفع.3

 حسابات المراسلين و البنوك.2

 من البنوك و البنك المركزيقروض .2

 الودائع .6

 ودائع جارية 2.8

 ودائع ألجل  1.8

 ودائع التوفري 4.8

 ودائع بإخطار  1.8

 خصوم أخرى.7

 102ص ،1000اإلسكندرية، ،مؤسسة شباب اجلامعة،االقتصاد النقديضياء جميد املوسوي ،: املصدر 

 محدداتهاألداء المالي في البنوك التجارية و : المطلب الثالث

،وذلك من منطلق كون البنوك تتعامل بأموال الغري ،فسالمتها املالية مهمة بشكل ميثل األداء املايل جانبا مهما من أداء البنوك التجارية 
 ية،وكذلك بالنسبة جلميع املتعاملني معه خاصة نتيجة لتعقد املنتجات البنكأساسي للمودعني والذين هم املصدر الرئيسي ملوارد البنك 

و ارتباطها جبميع القطاعات ،هذا من جهة و من جهة أخرى من منطلق أمهية دور البنوك يف االقتصاد  و ارتباطها الوثيق باملخاطرة 
وهناك العديد من العوامل اليت تؤثر على هذا .هو أهم جانب من األداء نظرا خلصوصية نشاطه ةفاألداء املايل بالنسبة للبنوك التجاري.

  .األداء ،واليت قد تكون داخلية أو خارجية مرتبطة بالبيئة احمليطة به
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 تعريف األداء المالي في البنوك التجارية: الفرع األول 

وصف لوضع املنظمة احلايل و ':و ميكن تعريفه بأنه،يعد األداء املايل من أكثر ميادين األداء استخداما وقدما لقياس أداء البنوك   
حتديد دقيق للمجاالت املستخدمة للوصول اىل األهداف من خالل دراسة املبيعات ،االيرادات،املوجودات،املطلوبات وصايف 

 .(1)"الثروة

انعكاس للمركز املايل للبنك باالعتماد على امليزانية و حساب األرباح و اخلسائر فضال :"األداء املايل للبنك على أنه فيما عرف    
 (2) ."على قائمة التدفقات النقدية و الذي يصور احلالة احلقيقية ألعمال البنك لفرتة زمنية معينة 

 :و مما سبق فان األداء املايل يعترب 

ذ القرارات االستثمارية بالنسبة للمستثمرين و أصحاب املصاحل للبنك حيث مييل املستثمرون اىل القيام أداة توجيه الختا -
 .بعمليات شراء األسهم عند ارتفاع رحبية السهم

فارتفاع .أداة لتدارك الثغرات يف أنشطة البنك ،فمؤشرات األداء املايل تعكس كل من الكفاءة و الفعالية يف عمليات البنك  -
ة البنك نتيجة لتحمل خماطرة كبرية يعد مؤشرا جمللس االدارة بالبنك إلعادة النظر يف سياسة ادارة املخاطر املقبولة ،وكذلك احلال رحبي

بالنسبة لظهور ارتفاع يف نسبة القروض املتعثرة، و اليت تعد مؤشرا للجنة ادارة املخاطر بالبنك ملراجعة سياسى منح القروض و 
ال بالنسبة للسيولة ، فاخنفاض نسبة السيولة يعد مؤشرا خطريا جيب تداركه من قبل ادارة البنك ،وكذلك ارتفاع كذلك احل.معاجلتها

و بالتايل فان كل مؤشر من مؤشرات األداء املايل يعكس صورة واضحة حول .هذه النسبة بشكل كبري دليل على اخنفاض نشاط البنك
 .املالية املتخذة من قبل ادارة البنكطبيعة عمليات البنك و مدى سالمة القرارات 

أداة لتحفيز العاملني و االدارة لبذل املزيد من اجلهد لتحقيق األهداف املسطرة للبنك،على أساس تصويب مواطن الفشل يف  -
 .عمليات البنك و احلفاظ على املؤشرات اجليدة األخرى 

 .اليها مثال يف حاالت االندما  البنكي  و يتم اللجوءضع املايل للبنك يف فرتة معينة ،أداة لتحديد الو  -

 :و بشكل عام ميكن حصر أمهية األداء املايل يف أنه يلقي الضوء على اجلوانب التالية

 تقييم رحبية البنك -

 تقييم ادارة خماطر البنك -

 تقييم تطور نشاط البنك -

 تقييم تطور حجم البنك -

                                                             
) 1)  Gladstone David ,Venture Capital Investing : The Complete Handbook for Investing in Private 

Businesses for Outstanding Profits,FT Press,2004,p 
 86،ص 1022دار الصفاء لنشر و التوزيع ،عمان، ، الحوكمة المؤسسية و األداء المالي االستراتيجي للمصارف،شهدايناملاميان شيحان  ، طالب فرحان عالء  (2)
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 .تقييم أداء جملس االدارة و االدارة العليا بالبنك -

 محددات األداء المالي في البنوك التجارية:الفرع الثاني 

و يصعب قياس هذا األداء نظرا خلصوصية النظام املايل و النقدي احلايل ،يعترب أداء البنوك التجارية من القضايا الرئيسية يف    
 .يف املؤسسات املالية بني املفكرين االقتصاديني ات األداء و العوامل املؤثرة فيهولذلك ختتلف حمدد .املنتجات و اخلدمات البنكية
وجد أن لألداء حمددات داخلية و املرتبطة بالقرارات الداخلية لإلدارة و جملس   Athanasoglouفحسب الدراسة اليت قام هبا 

يف حني تضم احملددات اخلارجية عوامل مرتبطة باالقتصاد . (1) اطر اإلدارةخم، رأس املال ،كفاءة اإلدارة ، حجم البنك: اإلدارة  تضم 
 (2). املنافسة لتضخم ،معدل النمو االقتصادي ،معدل امعدل الفائدة ،: الكلي مثل 

 المحددات الداخلية لألداء المالي البنكي. أوال

 :وفيما يلي نوضح أهم احملددات الداخلية لألداء املايل يف البنوك التجارية

، ( عالقة عكسية)فاخنفاض النسبة يعين ارتفاع سيولة البنك ىل أصول البنك ،إ القروضو تقاس بنسبة : Liquidityالسيولة  .1
و بالتايل العالقة العكسية بني األداء و السيولة، و هذه النتيجة موجبة بني هذه النسبة و األداء ،و قد وجدت أغلب الدراسات عالقة 
 Berger andيف حني وجد آخرون مثل  .اليت يعيشها االقتصاد العاملي  زمة احلاليةمفاجئة نوعا ما خاصة يف فرتة األ

Bouwman   و ترى هذه الدراسات أن ارتفاع هذه النسبة لدى البنك يؤدي .(3)عالقة موجبة بني كل من السيولة و قيمة البنك
سيواجه خسائر كبرية يف حال بيعه ألصوله للحصول على إضافة إىل أن البنك ا يف حال حصول أزمة غري متوقعة ،إىل عدم جاهزيته

 .السيولة 

و لتغطية هذه املخاطر يرفع البنك يث كلما ارتفعت زاد خطر التعثر ،يف حني أن هناك من يعترب هذه النسبة تعكس خماطر االئتمان ح
 (4) .من الفوائد على القروض مما يرفع من أدائه 

 

 

                                                             
) 1)   Athanasoglou et al , Bank-specific, Industry Specific and Macroeconomic Determinants of Bank 

Profitability, working paper,  N°25 ,Bank of Greece ,June2005,pp 1-37 
) 2)     Vencent Okoth Ongore , Gemechu Berhanu Kusa, Determinants of Financial Performance Of 

Commercial  Banks in Kenya  ,  International Journal of Economics and Financial Issues, Volume 3,N°1  
,2013 ,p 239 

) 3)     Berger A , Bouwman.C, Bank Capital, Survival and Performance Around Financial Crises,  Working 

Papers, Financial Institutions Center at the Whataon School,2009, pp.1-42. 
) 4)     Garoui Nassreddine et al , Determinants of Banks Performance: Viewing Test By Cognitive 

Mapping Technique – A case of BIAT-,  International Review of Management and business Research , 
Volume 2,Issu 1 , March 2013 ,p 22 
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نسبة توقعات خسائر القروض :املرتبط مبخاطر القروض والذي يقاس عادة بنسبتني  و:Credit Qualityجودة القروض .1
 Liu and Wilsonو قد وجدت دراسة كل من .يف حتصيلها إىل إمجايل القروض  إىل إمجايل القروض و نسبة الديون املشكوك

 Detrich andراها كل من يف حني خلصت الدراسة اليت أج.القروض ختفض من مؤشرات األداء  ،أن تدهور جودة (1)
Wanzenried (2)  حول أثر العديد من العوامل على أداء البنوك السويسرية قبل و خالل األزمة إىل أنه مل يوجد أثر جلودة

و يرجع الباحثني ذلك إىل البنوك السويسرية يف تلك الفرتة مل تكن ،القروض على أداء البنك قبل األزمة يف حني وجد له أثر أثناءها 
 .وهو الشيء الذي تغري بعد حدوث األزمة املالية العاملية للخسائر أو القروض غري اجليدة ، متلك توقعات

األوىل هي وجود : تظهر هنا فرضتني بني مستوى الودائع و أداء البنك :Amount of bank depositsقيمة الودائع .3
لكن يف املقابل توجد ودائع حتتا  .ها نوعا ما يرفع من أداء البنك عالقة طردية بينهما حيث أن اخنفاض تكلفة الودائع و استقرار 

و هو ما خلصت إليه دراسة كاخلرباء مما يرفع من التكاليف ،و هو ما ينعكس سلبا على األداء ،جملوعة كبرية من املوارد لتسيريها  
Kunt and Huizinga. 

إىل أن ارتفاع مستوى رأس املال خيفض من  Bourke and Bergerتوصل الباحثان :Capitalizationالرسملة   .1
املخاطر البنكية ،  فامتالك قيمة عالية من رأس املال يعطي انطباعا جيدا عن البنك يف السوق عن مالءة البنك و اخنفاض خماطر 

ل الفرتة حول البنوك األندونيسية خال Sarita & Zandi & Shababiيف حني خلصت الدراسة اليت قام هبا .  (3) القروض
إىل أن ارتفاع معدل كفاية رأس مال البنك خيفض من أدائه كون تلك الزيادة يف رأس املال مصدرها القروض مما  2991-2999

 (4) .يضعف أداء البنك

و احلجم احملتملة  للقطاع البنكي ،يستعمل حجم البنك عادة لتحقيق وفورات أو اقتصاديات :  Bank Size حجم البنك. 2
  Huizinga and Kuntيرى كل من   و.  (5) و تنوع املخاطر املتعلقة بأنشطته ،اإلنتاجية ، البنك على التكاليفيؤثر حجم 

يف الدراسة اليت قاما هبا على مستوى جمموعة من البنوك العاملية أن حجم البنك يزيد من أدائه حيث ترتفع الرحبية مع احلفاظ على (6)
غري أنه يف االقتصاديات الصغرية ميكن أن خيفض حجم ا ،وذلك يف االقتصاديات الضخمة ،هلمستوى خماطر حتت القيمة العظمى 

                                                             
) 1)  Liu  H , Wilson O.S, The Profitability of Banks in Japan , Applied Financial Economics, Volume 20,Issue 

24,2010,pp 1851-1866 
) 2)     Detrich .A , Wanzenried G, Determinants of Bank Profitability: Before and During The Crisis:  

Evidance From Switzerland , Journal of International Financial Market, Institutions and money, Volume 
21,Issue 3 ,July 2011,pp307-327 
) 3)  Garoui Nassreddine et al, Op.cit,pp 22-23 
) 4)   Buyung Sarita et al ,Determinants of Performance in Indonesian Banking : A Cross- Sectional And 

Dynamic Panel Data Analysis, International Journal of Economics and Finance Studies,   Volume 4 , 
N°2,2012, p 49 

) 5)   Panayiotis .P.Athanasoglou et al ,Determinants of Bank Profitability in The South Eastern European 

Region, Bank of Greece,N° 47, September 2006,p 9   
) 6)   Harry Huizinga and Asli De mirgüç-Kunt,, Do We Need Big Banks? Evidence on Performance, 

Strategy and Market Discipline , Bank for International Settlements, January 2012 ,p 28 

https://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCcQFjAA&url=https%3A%2F%2Fwww.bis.org%2F&ei=hzsXU_VF5L_KA7_SgNgD&usg=AFQjCNHP_DPHCUErGbQca1eF4MdsrnI-SA
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حيث كلما  األثر السليب لكرب حجم البنك ،إىل  Stiroh&Rumble   (1) يف حني توصل. البنك من رحبيته و يزيد من املخاطر
   .زاد حجم البنك ازدادت صعوبة تسيريه 

: نسب منها  و يعرب عنها بعدة، كفاءة اإلدارة من العوامل الداخلية اليت تؤثر على رحبية البنك  تعترب:Efficiencyالكفاءة . 8
و نتحدث هنا عن قدرة اإلدارة على استغالل موارد البنك بطريقة كفؤة أي بتعظيم العائدات .معدل منو العائداتإمجايل منو األصول ،
حول حمددات األداء املايل للبنوك التجارية يف كينيا  Ongore & Kusa(2) هباوقد خلصت الدراسة اليت قام .و ختفيض التكاليف 

 . 1020-1002إىل وجود عالقة موجبة بني كل من الكفاءة و األداء  يف البنوك اليت متت دراستها و ذلك خالل الفرتة 

أثبتت أغلب الدراسات اليت مت القيام هبا حول التنويع و أثره على األداء أن توسع البنوك يف :  Diversificationالتنويع.0
و تقاس عرب نسبة العائدات غري املدرة   .   (3)األنشطة التقليدية مرتبط بتقلب العائدات و اليت تغطي املخاطر النامجة عن التنويع 

من بني الدراسات القليلة اليت وجدت  Dietrich &Wanzenried  دراسة و تعترب. للفائدة إىل املداخيل التشغيلية للقروض
حيث أن البنوك ذات احلصة الكبرية من ب الدراسات األخرى نتيجة عكسية ،يف حني وجدت أغل. أثرا اجيابيا للتنويع على األداء 

حيث وجدت أن البنوك األكثر  Barros) ((4) األصول غري املرتبطة بالفائدة هي أقل رحبا مقارنة بغريها و هو ما خلصت إليه دراسة
 (5) .األكثر تنويعا هي األقل جناحا و تبدي أداء أقل 

خلصت أغلب الدراسات إىل نتائج متضاربة حول عالقة ميكانيزمات احلوكمة بأداء البنوك، حيث : governanceالحوكمة.6
 (وهو ما سنتناوله بالتفصيل الحقا) (6) .هذا التأثري يف حني نفت األخرى وجوداسات وجود عالقة بني املتغريين ،أثبتت بعض الدر 

أثبتت الدراسات وجود أثر للملكية على أداء البنوك ،حيث خلصت إىل أن البنوك ذات امللكية : Ownershipالملكية .9
ضعف القروض ، نوك العمومية بضعف جودة أصوهلا ،زيادة خماطر تعثرالعمومية تبدي أداء أقل من البنوك اخلاصة حيث تتميز الب

خلصت الدراسة إىل أنه يف املتوسط  حيث (Berger &al)الدراسات ماقام به   و من بني هذه.املالءة مقارنة بالبنوك اخلاصة 
تم يعترب أداء البنوك العمومية ضعيف على املدى الطويل مقارنة بالبنوك اخلاصة ،كما أن  أكرب عائق بالنسبة للبنوك العمومية املختارة لت

حيث مت أخذ اجلهاز البنكي يف األرجنتني كعينة لدراسة أثر حوكمة املؤسسات على مثل يف مشكلة القروض غري اجليدة،خوصصتها يت

                                                             
) 1)   Kevin J. Stiroh , Adrienne Rumble, The Dark Side Of Diversification: The Case Of US Financial 

Holding Companies, Journal of Banking & Finance , N°30 , 2006 ,p 213 
) 2)   Vencent Okoth Ongore and Gemechu Berhanu Kusa, opcit ,p 250 
) 3)   John Goddard et al, The Diversification and Financial Performance of US Credit Union, Journal of 

Banking &Finance, N°32 , 2008 ,p 1838 
) 4)  Barros et al, Analysing the Determinants of Performance Of Best and Worst European Banks: A 

Mixed Logit Approach ,Journal of Banking and Finance, Volume31,Issue 7, July 2007,pp 2189-2203 
) 5)   Garoui Nassreddine et al, Op.cit ,p 24 
) 6)   Ghazi Luizi, Impact du Conseil d’Administration Sur la Performance des Banques Tunisienne,      XV 

ème Conférence Internationale de Management Stratégique, Annecy / Genève ,13-16 Juin 2006 
p 11 
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ن يف األداء يف الدول يف حني ينقص هذا التباياألداء خاصة يف الدول النامية ، و يظهر هذا االختالف يف.(1)أداء البنوك التجارية 
 .جد دراسات أخرى أظهرت أن أداء البنوك اخلاصة األجنبية تبدي أداء أقل من نظريهتا اخلاصة احملليةإال أنه تو .املتطورة 

 المحددات الخارجية لألداء المالي البنكي : ثانيا 

 معدالت التضخملي اإلمجايل ،معدالت الفائدة ،الناتج احملار السياسات االقتصادية الكلية ،استقر :تضم احملددات اخلارجية    
 (2)و هي عوامل تؤثر على أداء البنوك التجارية االستقرار السياسي ،املنافسة ،،

عادة ما يكون لزيادة لنمو االقتصادي أثر اجيايب على أداء :Cross Domestic Product الناتج المحلي اإلجمالي.1
و .و حتسني جودة أصوهلا من الربح ، احلصول على هامش أعلىالبنوك التجارية حيث يشجعها على  تقدمي األفضل و يسمح هلا ب

حيث أن .حيث وجدت أن هلذا املتغري أثر اجيايب على أرباح البنك Neely and Wheelock  (3)هذا ما خلصت إليه دراسة 
بذلك من حمسنا  ارتفاع الناتج احمللي اإلمجايل يؤدي إىل زيادة االستثمار و االستهالك مما يؤدي بدوره إىل زيادة الطلب على القروض 

 .أداء البنوك 

خلصت بعض الدراسات إىل أن تأثري التضخم يعتمد على ما إذا كانت الزيادة يف األجور و نفقات : (Inflation)التضخم .2
و تعترب العالقة بني معدل التضخم و الرحبية غامضة و تعتمد على ما إذا  .لى من  الزيادة يف معدل التضخم التشغيل األخرى للبنك أع

فإذا كان معدل التضخم متوقعا بشكل كامل فانه ميكن إلدارة البنك أن تغري يف معدل الفائدة على . (4)كان التضخم متوقعا أم ال 
و العكس صحيح ،و قد توصلت أغلب .ادة األرباح النحو الذي يضمن هلا زيادة عائداهتا بشكل أسرع من تكاليفها ، و بالتايل زي

 (5)الدراسات إىل وجود عالقة موجبة بني التضخم و أداء البنك

و .ملقاربة اهليكلية و الالهيكلية ا: يتعلق النقاش حول العالقة بني املنافسة و األداء مبقاربتني :   Competitionالمنافسة  .3
يه يؤدي إىل و اليت تقول بأن زيادة حصة البنك يف السوق و زيادة الرتكز ف،() (SCP)'األداء-السلوك-اهليكلة'تتعلق األوىل بنظرية 

 Molyneux andو توصل .و اليت ترفض هذه الفكرة (6) (ES) 'اهليكلة –الكفاءة ' و الثانية خلق سلطة احتكارية ،

                                                             
) 1)   Allen N. Berger  et al ,Corporate Governance and Bank Performance :A Join Analysis of the Static 

,Selection , and Dynamic Effects of Domestic , Foreign , and State Ownership ,Including  Domestic  
M&As ,  Foreign Acquisitions, and Privatization”, prepared for presentation at the Conference on Bank 
Privatization , World Bank,MC 13-121 ,November 20-21, 2003,p35 
)

 
2)   Vencent Okoth Ongore and Gemechu Berhanu Kusa, Op.cit ,p241 

)
 

3)   Michelle Clark Neely and  David ,Why Does Bank Performance Vary Across States ?,Federal Reserve 
Bank of ST Louis,1997,p39 
)

 
4)   Panayiotis .P.Athanasoglou et al ,Op.cit, pp21-13 
)

 
5)   Valentina Flamini et al ,The Determinants Of Commercial Bank Profitability in Sub-Saharan Africa, 

International Monetary Fund, Working Paper 09-15 , January 2009 , p10 
 SCP:  
) )   ES: Efficience-Structure 
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Thorntonغري أن هناك . 'األداء -السلوك –اهليكلة 'و هو ما يوافق نظرية لبنك هلا أثر اجيايب على أدائه ،إىل أن نسبة تركز ا
 (1) .وهو ما يدعم النظرية الثانية لنتيجة العكسية ،و اليت خلصت إىل ا  Kunt and Huizingaبعض الدراسات كدراسة 

الضرائب أثر سليب على  و هلذهة و اليت قد تؤثر على عملياهتا ،ختضع البنوك لضرائب ضمنية و أخرى صرحي:  Taxeالضرائب .2
وجدت أن البنوك   Kunt and Huizinga  (2)غري أن دراسة كل من .طع من النتائج احملققة من طرفه أداء البنك كوهنا تقت

كما وجدت نفس الدراسة تأثري االختالفات  .الناشئة و املتطورة على حد سواء حتمل هذه الضرائب على عمالئها يف البلدان 
 .اد مع تراجع األداء املايل للبنكحيث ترتبط عدم كفاءة النظام القانوين و انتشار الفسؤسساتية على األداء ،نونية و املالقا

 يل حمددات األداء املايل البنكي و نلخص يف الشكل املوا

 محددات األداء المالي في البنوك التجارية(:1)الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 باالعتماد على ما سبق  طالبةمن اعداد ال:املصدر 

 

                                                             
) 1)  Garoui Nassreddine et al,Opcit ,p18 
) 2)  Asli Demirgüç-Kunt , Harry Huizinga, Determinants of Commercial Bank Interest Margins and 

Profitability: Some International Evidence , The International Bank for Reconstruction and 
Development, THE WORLD BANK, November 1999,p5 
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 البنوك التجاريةالعائد و المخاطرة في : لثالثالفرع ا

االستغالل يظهر مما سبق أن البنك التجاري يعتمد يف متويل نشاطاته على أموال الغري ،ومن هذا املنطلق فهو يعترب مسؤوال عن    
غري أن حتقيق هذا اهلدف لتمويل مع حتقيق أقصى ربح ممكن ،لذلك فهو يسعى اىل تغطية تكاليف احلصول على ااألمثل هلذه املوارد ،

بط مبدى قدرة البنك على اختيار العميل املناسب الذي يضمن له رد أصل الدين و الفوائد يف اآلجال احملددة و بالتايل فعائد البنك مرت
و .وهنا تكمن املخاطرة لدى البنكاحتمال الحنراف العائد املتوقع ،أي أن هناك العميل على الوفاء بالتزاماته ، مرتبط مبدى قدرة

 .ط البنكي فهما وجهان لعملة واحدةفصل العائد عن املخاطرة يف النشابالتايل ال ميكن 

 :خاطر املتعلقة بالعمليات البنكيةوفيما يلي حندد أهم العوائد البنكية و امل

 العائدات البنكية  :أوال

 .تعتمد أغلب العائدات البنكية على ايرادات الفوائد و العموالت من العمليات البنكية

 :الفوائدإيرادات .1

 :و تتمثل يفقروض و الودائع لدى مؤسسات أخرى،و األوراق املالية،كالائد املكتسبة على كل أصول البنك،وهي جمموع الفو 

تقوم البنوك بإيداع األموال الفائضة عن حاجتها  قد:فوائد األرصدة الدائنة لدى البنوك المحلية و المراسلين في الخارج .1.1
 .لدى البنوك األخرى اليت قد تكون حملية مقابل فائدة أو يف اخلار  و اليت تتعلق بالتجارة الدولية

ائد فيما تتأتى الفو القروض من أهم ايرادات البنك  ، تعترب الفوائد على: و التجارية القروض و محفظة األوراق المالية فوائد. 2.1
اضافة الفوائد املتأتية نتيجة األسهم و السندات، أرباح بيعفوائد السندات،أرباح األسهم ،:أخرى من االستثمار يف األوراق املالية مثل

    .                               تعامل البنك باألوراق التجارية كخصم الكمبياالت

  :عموالت مقبوضة. 2

و أيضا ايرادات خدمات ،و إصدار خطابات الضمان، ستنديةاملصرف التجاري من فتح االعتمادات املأمهها تلك اليت حيصلها 
 (1)األوراق املالية مثل شراء أو بيع األوراق املالية ملصلحة العمالء

 المخاطر البنكية  : ثانيا

قبل البنك  تنشأ لظروف غري متحكم فيها من تواجه البنوك التجارية خماطر قد تكون هي سببا يف نشوئها أو العميل كما ميكن أن   
 .وقد زاد تأثري هذه املخاطر على البنوك  يف اآلونة األخرية بسبب انتشار العوملةأو العميل أو كليهما،

 : و قد عرف معهد املدققني الداخليني األمريكيني املخاطر بأهنا  

                                                             
 .00، ص1004الدار اجلامعية، مصر، ،-تحليل العائد و المخاطرة-تقييم أداء البنوك التجارية  طارق عبد العال محاد،    (1)
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 وميكن أن يكونقدرة املؤسسة يف حتقيق أهدافها، واليت تؤثر علىت عدم التأكد يف عمليات التشغيل،مفهوم يستخدم لقياس حاال"
ىل أصول مالية وتصنف األصول املعرضة للمخاطر إسلبيا فيطلق عليه خطر أو هتديد، وقد يكوناألثر اجيابيا فيطلق عليه فرصة،

 (1)"ملموسة كاملعلومات والسياساتوأصول غري .العاملني واملديرين: بشرية مثل موارداملباين،ك  النقدية،أو املادية:مثل

ك وميكننا أن نعرف املخاطرة البنكية بأهنا اآلثار غري املواتية الناشئة عن أحداث مستقبلية متوقعة أو غري متوقعة تؤثر على رحبية البن
 .ورأمساله

تيجة لعدم سالمة كنالبقاء واملنافسة، وجودة أصوله،وقدرته علىتلعب املخاطر البنكية دورا شديد اخلطورة على املركز املايل للبنك   
 :وغياب اإلدارة السليمة مليزانية البنك وميكن تقسيم املخاطر البنكية إىل نوعنيقرارات التمويل،

 .ةيخماطر مال -

 .خماطر التشغيل -

وتشتمل على العديد و ترتبط هذه املخاطر بإدارة امليزانية العمومية للبنك،أي ادارة األصول و اخلصوم،  .مخاطر البنكية الماليةال. 1
 :من املخاطر

احملددة   تعرف املخاطر اإلئتمانية بأهنا خماطرة عجز املقرتض عن رد أصل الدين وفوائده وفقا للتواريخالمخاطر االئتمانية  1.1
واملخاطر اإلئتمانية هي أكثر املخاطر تأثريا على عمل البنك .أو عدم وجود نية السداد لديه رغم توفر القدرة املالية على ذلك (2)لذلك

وتقدر نسبتها من اإليرادات املباشرة وغري املباشرة %  82واليت متثل نسبة قروض داخل املركز املايل للبنك ،نظرا إلرتفاع حصة حمفظة ال
ال  أي أنهاألساسي للبنك وهو منح القروض ، تظهر أمهية خماطر اإلئتمان نظرا إلرتباطها بالنشاطو بالتايل % . 60للبنك بنحو 

 .خيلو من هذا النوع من املخاطر بنكييوجد أي نشاط 

واليت ميكن أن يتعرض هلا جراء تدفق غري متوقع لودائع عمالئه للخار  وتتعلق بالنشاط التقليدي للبنك ،:مخاطر السيولة .2.1
عتيادي يف التمويل القصري ومثل هذا الوضع ميكن أن يفرض على البنك نشاطا غري اسلوك املودعني،بسبب تغري مفاجئ يف 

ويف اجلهة األخرى ميكن حدوث سحب .لسوق النقدية بأسعارها املرتفعةإلعادة متويل الفجوة النامجة عن نقص السيولة يف ااألجل،
عوامل  عنخماطر السيولة  نجموت. (3) مما يضعف قدرة البنك على التمويلع ألرصدة القروض اليت مل تستخدم،مفاجئ وغري متوق

 (4) :خارجية وأخرى داخلية 

                                                             
مداخلة مقدمة إىل ،التجارية األردنية إستراتيجية تخطيط تدقيق الحسابات الخارجية بشأن المخاطر في المصارفإطار مقترح في ،سيد درويش عبد الناصر  (1)

ص ،1000فريل أ20-28: الريموك ،األردن، يومي  ، كلية العلوم  االقتصادية واإلدارية،جامعة"ادارة املخاطر واقتصاد املعرفة" املؤمتر العلمي الدويل السنوي السابع حول
08. 

                                                                                                                                                                                                                             02ص،1004اجلامعية، اإلسكندرية ، الدار،( تحليل العائد و المخاطرة :)تقييم أداء البنوك التجارية ،طارق عبد العال محاد   (2)
 .122، ص 1002ة املعارف ، اإلسكندرية، أ، منشخاطر في البنوكقياس وإدارة الم، اخلطيب  مسري(3)
إدارة املخاطر " ، مداخلة مقدمة إىل املؤمتر العلمي الدويل السنوي السابع حولأثر إدارة المخاطر التشغيلية على البيئة الرقابية والتدقيق الداخليصاحل رجب ،محد  (4)

 .00، ص 1000فريل أ 20-28 :، كلية العلوم  االقتصادية واإلدارية  ، جامعة  الريموك ، األردن، يومي "واقتصاد املعرفة 
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 :وتتمثل يف :العوامل الداخلية

  .وااللتزامات من حيث آجال االستحقاقضعف ختطيط السيولة مما يؤدي إىل عدم التناسق بني األصول -

 .سوء توزيع األصول على اإلستخدامات ذات الدرجات املتقاربة مما يؤدي إىل صعوبة حتويل األرصدة السائلة-

 .التحول املفاجئ لبعض االلتزامات العرضية إىل التزامات فعلية-

 :وتتمثل يف :العوامل اخلارجية

 .من تعثر الركود اإلقتصادي ومما يرتتب عليه-

 .األزمات احلادة اليت تنشأ يف أسواق املال-

وتؤثر خماطر السيولة يف البنك بشكل رئيسي على هيكل التدفق النقدي ومعدالت تبادل الصرف األجنيب، وذلك ألن هاتني اجلهتني 
 .مها األكثر تأثرا بالوضع السياسي يف البالد

اليت ميكن أن تنجم جراء تغيريات غري متوقعة يف القيمة السوقية لألدوات  تعرف خماطر السوق بأهنا اخلسارة:مخاطر السوق 3.1
أما خماطر السوق اخلاصة اسات على املستوى اإلقتصادي ككل،وتنشأ خماطر السوق العامة نتيجة التغيري العام يف األسعار والسي.املالية

السوق إىل خماطر أسعار الفائدة،خماطر  وتصنف خماطرا،وات بعينها نتيجة ظروف خاصة هبفتنشأ عند تغيري أسعار األصول أو األد
 .خماطر التضخم،خماطر التسعريسعر الصرف،

سعر الفائدة هو الثمن الذي يتقاضاه البنك جراء منحه للقروض أو هو الثمن الذي يدفعه البنك :مخاطر سعر الفائدة 2.1
احلايل أو املستقبلي الذي له تأثري على إيرادات البنك ورأمساله  وخطر سعر الفائدة هو اخلطراب الودائع مقابل اإلحتفاظ هبا،ألصح

مواعيد استحقاق األصول وهذا يشمل الرتكيب اإلمجايل حملفظة البنك والرتكيز على تقلبات املعاكسة يف سعر الفائدة،الناتج عن ال
ارد أكرب من عوائد عندما تكون تكلفة املو وحتصل هذه املخاطرة .(1) كذلك التغيريات اليت تطرأ على معدالت الفوائدواخلصوم،  

حيث يتحمل املقرض خماطر إخنفاض . ومتس خماطر سعر الفائدة مجيع املتعاملني يف البنك سواء املقرضني أو املقرتضنياالستحقاقات،
  .تسديدويتحمل املقرتض إرتفاع تكاليف ديونه بارتفاعها مما يهدد قدرته على الائده عند اخنفاض معدالت الفائدة،عو 

يف وقت تتسم فيه أسعار الصرف بعدم اإلستقرار بينهم عمالت األجنبية،إن تبين البنوك ملراكز مفتوحة لل :مخاطر سعر الصرف  2.1
عمالت يف زيادة املخاطر اليت قد يتعرض  هلا البنك وخماطر سعر الصرف هي اخلسارة احملتملة احلدوث نتيجة تباين سعر الصرف بني ال

ويف من أصوله وارتفعت قيمة العملة ، حيث حيقق البنك خسائر إذا ما كانت التزاماته بالعملة األجنبية أكثروالعملة الوطنية،األجنبية 
 (2) .حالة اخنفاض قيمة العملة وتكون أصول البنك بالعملة الوطنية أكثر التزاماته

 :ولقد عرفت جلنة بازل املخاطر التشغيلية بأهنا :مخاطر التشغيل. 2
                                                             

 .126، ص 1006الدار اجلامعية ،اإلسكندرية ، ،(منهج وصفي تحليلي:) تنظيم وإدارة البنوكطه ، عاطف جابر    (1)
 .68ص سنة النشر،بدون بلد النشر،بدون دار النشر،  ، بدوناألزمات  المصرفية والمالية،أمحد غنيم   (2)
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 أحداث خارجية من أو واألفراد واألنظمة العمليات الداخلية فشل أو النامجة عن عدم كفاية غري املباشرة أو املباشرة خماطر اخلسارة" 
 :ومن أهم هذه املخاطر (1)"

كافية أو غياب أدوات قياس  كأجهزة اإلتصاالت واحلاسب اآليل،وهي تنشأ عند قصور نظام املعلومات  : المخاطر الفنية 1.2
وهو ن نظام املعلومات يف تطور مستمر،وتصعب السيطرة على املخاطر الفنية كو . للمخاطر أو األخطاء يف عملية تسجيل املعلومات

 (2) .ال يوفر تغطية كاملة للمخاطر

رسة العمل البنكي يشمل العمليات الناجتة عن العمليات اليومية للبنك كعدم الدقة يف تنفيذ العمليات، مما  :مخاطر العمليات 2.2
األنشطة اإلحتيالية يف البنوك من الداخل أو اخلار ، أو من  (3)دون االلتزام بالقواعد احملددة، كتجاوز املوظفني للسلطات املخولة هلم

 .إخل....التواطؤ بني إدارات البنوك وعمالئها، اجلرائم اإللكرتونية

ارسة ممالتكنولوجيا،زيادة استخدام ية كتطور وتعقد اخلدمات املالية،ر التشغيلوهناك الكثري من العوامل اليت زادت من أمهية املخاط
 .اإلعتماد على اجلهات األخرى يف توفري بعض اخلدماتنشطة البنوك على املستوى الدويل،أ

 :حيث توجد العديد من املخاطر األخرى اليت تعرتض البنوك أمهها:مخاطر أخرى. 3

ها أو عن العقود اليت يربمن السلطات النقدية،عند عدم التوافق بني القوانني والتشريعات الصادرة عوتنشأ :المخاطر القانونية 1.3
فيتم بذلك  عدم طراف املختلفة بشكل حمدد وواضح،، حيث ال توضع احلقوق واإللتزامات بني األالبنك و اليت حييط هبا الغموض

 .للعقود أو عدم قابليتها للتنفيذ التوثيق الصحيح

وتلحق هذه انني والقواعد نتيجة مصادر أخرى،تنشأ بسبب الفشل يف التشغيل أو عدم التالؤم مع القو : مخاطر السمعة 2.3
و تنشأ خماطر (4) .املخاطر ضررا كبريا بالبنوك بإعتبار أن طبيعة عمله تتطلب احلفاظ على ثقة املودعني واملقرتضني والسوق بأكمله

د تضع البنك يف أزمة ثقة كوجود عمليات احتيال من قبل جملس االدارة يف البنك و اليت قد تؤدي السمعة نتيجة ألية خماطر أخرى ق
 .ة اجلمهور و املتعاملني مع البنكاملساس بسمعة البنك املبنية على ثق

التوجيه يكلف  وتقع يف أعلى مستوى من القرارات فقد أصبح خطأي تعترب من أهم املخاطر البنكية،وه:المخاطر اإلستراتيجية  3.3
ويوجد اخلطر اإلسرتاتيجي يف قلب .فهذا اخلطر له تأثري على قرار العمل سواء كان ذو طابع عمومي أو خاصالبنك مبالغ ضخمة،

العمليات غري مضمونة النجاح أين يكون التحدث عن صعود قوى اجمللس اإلسرتاتيجي كأداة مساعدة الختاذ القرار و يتطلب خربة  

                                                             
) 1)    Basle Committee on banking Supervision  ,Operational Risk , Bank For International 

Settlements,2001, p 2 
 .106، ص 1002عني مشس،، الدار اجلامعية، جامعة (أفراد، إدارات ، شركات ، بنوك:) إدارة المخاطرطارق عبد العال محاد ،  (2)
 .204، ص 1001، دار اجلامعة اجلديدة للنشر، اإلسكندرية، إدارة المصارف، حنفي  عبد الغفار(  3)
العلمية، سلسلة  ، جملة جامعة تشرين للدراسات  والبحوثدور مصرف سوريا المركزية في الرقابة على المصارف األخرى وآلية تفعيلهرمي غنام ، ، عقبة رضا  (4)

 .220، ص 1002 ،10،، اجمللد 01العلوم االقتصادية والقانونية ، العدد 
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عب تغطية اخلسائر الناجتة عن سوء تقدير على مستوى اسرتاتيجي من قبل جملس االدارة و ادارة البنك كدخول سوق و تص (1) .كافية
 . معني أو التعامل مبنتجات جديدة أو التغيري يف أهداف البنك على املدى الطويل 

العمليات البنكية اإللكرتونية ،و اليت قد تنشا نتيجة و هي املخاطر اليت  تصاحب تقدمي  :مخاطر العمليات البنكية اإللكترونية 2.3
و لعدم االحاطة و بالعمليات البنكية  سواء من قبل املوظفني أو العمالء بدافع االحتيال أة سوء استخدام النظم االلكرتونية اخلاص

ونية اليت تنظم ناالحاطة بالعقود القاو اليت قد يرتتب عنها االضرار بسمعة البنك أو خماطر قانونية نتيجة عدم بطرق االستخدام ،
 .الوساطة االلكرتونية 

 .أهم املؤشرات لقياس املخاطر البنكية( 2امللحق رقم )ويوضح 

نه من أولويات أغري  أنواع املخاطر السالفة الذكر ،خيلو من شىت بنكيال ميكن  تصور أي نشاط وعلى ضوء ما سبق يظهر أنه     
سامهت اتفاقية حترير التجارة العاملية يف خلق  بيئة مصرفية جديدة أدت وبشكل كبري  حيث . يف املقام األولالبنك حتديد هذه املخاطر 

فسعى البنك اىل تعظيم أرباحه قد يدفعه اىل زيادة املخاطرة ، إىل تصاعد حجم املخاطر البنكية سواء على املستوى احمللى أو العاملي
ل باملشتقات املالية و بيع الديون بدون ضمانات كافية  أو يف العمالء كمنح القروض لذوي سواء يف املنتجات كالتطرف يف التعام

ونظرا لكون سالمة االقتصاد الوطين و فعالية السياسة النقدية  ،1000صل يف األزمة املالية سنة القدرة االئتمانية املتدنية كما ح
ستوى املخاطر اليت حتيط بالعمل البنكي ووضع اإلجراءات الرقابية الالزمة   أصبح من الضروري مراقبة م، بنكيمرتبطة بسالمة جهازه ال

 . للسيطرة على آثارها السلبية و إدارهتا بطريقة سليمة

  طرق و مؤشرات تقييم األداء المالي للبنوك التجارية: نيالمبحث الثا

املخاطرة اليت تكمن يف هذه العمليات للحصول على أقصى ربح مع تطور األنشطة و املنتجات البنكية أصبح من الضروري قياس      
وذلك لضمان استمرار نشاط البنك يف السوق البنكية ،و الذي ميكن احلكم عليه من خالل مؤشرات أداء هذا األخري،واليت  .ممكن

تصادية و االجتماعية ،و الذي يضمن سالمة نظرا للدور الذي تلعبه البنوك التجارية يف احلياة االق.تعكس الوضعية املالية احلقيقة للبنك
ىل قياس وجب أن ختضع إىل رقابة متواصلة من طرف البنك املركزي من جهة ،و من جهة إسات النقدية  و املالية للدولة ،تنفيذ السيا

تخدمة بتعدد األطراف املس ،و اليت تعددتفعاليتهاو الذي يعتمد على استخدام مؤشرات مالية لقياس كفاءهتا و و تقييم أدائها املايل ،
قياس  كيفيةوفيما يلي سنتعرف على  .،واختالف أهداف املؤسسة يف حد ذاهتا وع أهداف التحليل املايلو تنللقوائم املالية البنكية ،

 . يف البنوك التجارية املايل األداء

 

 

                                                             
اآلفاق "حول إسرتاتيجية إدارة املخاطر يف املؤسسات "، مداخلة مقدمة للملتقى الدويل الثالث تسيير المخاطر في البنوكحممد حريري بوشعور ، ،عمر ايت خمتار (1)

 20 - 9، ص ص 1006نوفمرب  18-12: االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة الشلف ،اجلزائر ، يومي ، كلية  العلوم"والتحديات، 
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 القوائم المالية و التحليل بالنسب المالية بتحليل ال:المطلب األول

 شكل قوائم مالية تعكس نتائجها السنوية ،و بالتايل يفتلتزم كل املؤسسات مالية و غري مالية بنشر تقاريرها السنوية ،واليت تظهر    
طراف اخلارجية اليت قد سواء بالنسبة للمؤسسة نفسها أو األ.تسهل احلكم على أداء املؤسسة و اختاذ القرارات على هذا األساس 

 .السلطات الرقابية بالنسبة للبنوك،أو رير كاملستثمرينفيد من هذه التقاتست

 تحليل القوائم المالية :الفرع األول

تعد القوائم املالية بغرض تقدمي املعلومات املالية الالزمة ملستخدمي تلك القوائم و من بينهم ادارة الشركة و املسامهني و محلة      
القوائم املالية عبارة عن سجالت رمسية لألنشطة املالية للمؤسسة ،و اليت تعطي ملخصا و .و احملللني املاليني و املوردين السندات

،كما ورة واضحة و ملخصة اىل مستخدميهاللوضع املايل ورحبية هذه الشركة على املدى الطويل و القصري ،وذلك بغرض تقييمها بص
يان و جمموع العمليات اليت يقوم هبا،واهلدف منها هو تقدمي عرض مايل هليكل الك:"تعرف وفقا للمعيار احملاسيب الدويل على أهنا

و يتم  .(1)"معلومات مالية حول الكيان و أدائه وتدفقاته النقدية بغرض اختاذ قرارات اقتصادية من قبل مستعملي هذه القوائم املالية  
 .42/21و تنتهي يف  2/2ة مالية يف سناعداد القوائم املالية يف هناية الفرتة املالية اليت جرى العرف على أهنا متثل 

و خيتلف استخدام القوائم املالية باختالف احتياجات مستخدمي تلك القوائم فبالنسبة للمستثمرين احملتملني تعترب هذه القوائم    
مانية عند دراسة قرارات أساسا الختاذ قرار االستثمار ،أما بالنسبة للبنوك فإهنا تستخدم القوائم املالية لغرض تقييم اجلدارة االئت

 .،هذا بالنسبة للطرف املقابل،أما بالنسبة هلا فتستعمل القوائم ملعرفة نتائجها ومدى كفاءة االدارة يف حتقيق األهداف املسطرة  االئتمان

 :أنواع القوائم المالية. أوال

 (2) :ميكن حصر أنواع القوائم املالية يف 

عليها أيضا قائمة و يطلق ، بيان األصول و اخلصوم يف تاريخ معنيتعرض امليزانية صورة للمركز املايل للمؤسسة من خالل :الميزانية .1
و (موجوداهتا)و تشمل أصول املؤسسة ،وهي متثل صورة مفصلة للوضع املايل للبنك عند نشرها،و املركز املايل 

و تشري امليزانية اىل مدى قدرة األصول لديها على .واضحة عن قيمتها الدفرتية ،وحقوق مسامهيها مما يعطي فكرة (مطلوباهتا)خصومها
أساسا (قائمة املركز املايل )و تتشكل امليزانية.تنمية نشاطاهتا أو اللجوء اىل االقرتاض لتمويل أنشطتها التشغيلية 

 .األصول،اخلصوم،حقوق املسامهني:من

ر وضوحا عن املؤسسة حيث تقيس أداء املؤسسة خالل الفرتة املالية املنتهية و تبني و تعطي قائمة الدخل صورة أكث:قائمة الدخل.2
نتيجته،وذلك عن طريق االيرادات و التكاليف،وتعترب قائمة الدخل أهم تقرير مايل بالنسبة للكثري من احملللني ،كوهنا تظهر نتائج 

 .قع ما سيكون عليه مستقبل املؤسسةا لتو أعمال املؤسسة للسنة املالية املنتهية و تعترب أيضا مؤشرا هام
                                                             

 216حممد الصاحل فروم ،مرجع سابق،ص  (1)
 :املوقع لىع متاح 2،ص1024،أفري 9،العدد 2،السلسلة  معهد الدراسات المصرفيةالقوائم املالية ،  (2)

www.kibs.edu.kw/.../EDAAT_Apr_2013_Financial_Statements_4..   14:14:على الساعة  2/2/1028:زيارة،تاريخ ال 
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هي القائمة اليت تظهر التغريات يف حقوق امللكية أو أي تغريات قد تطرأ على بنود رأس املال :قائمة التغيرات في حقوق الملكية.3
تجزة و التوزيعات و و حقوق املسامهني ،واليت تعطي معلومات عن التغريات اليت حتدث أثناء السنة على رأس املال و األرباح احمل

 .االحتياطات

هي قائمة توضح قيمة و مصادر التدفقات النقدية الداخلة للشركة خالل الفرتة املالية املنتهية ،وقيمة و :قائمة التدفقات النقدية.1
لمؤسسة يف هناية كما أهنا توضح أثر تلك التدفقات الداخلة و اخلارجة على األرصدة النقدية ل.أوجه تلك التدفقات خالل الفرتة 

واليت تبىن عليه هذه القائمة هو عرض  و حساب صايف التدفق النقدي من األنشطة املختلفة ،واليت .الفرتة و اليت تظهر يف امليزانية 
 (1) .االنشطة التمويليةاألنشطة التشغيلية ،األنشطة االستثمارية و :يتم تقسيمها اىل ثالث جمموعات 

توضح هذه القائمة توزيعات األرباح املقرتحة سواء توزيعات من أرباح العام أو من األرباح املرحلة : المقترحةقائمة توزيع األرباح .2
كما توضح أيضا األرباح اليت يتم احتجازها يف صورة احتياطات أو أرباح مرحلة ،حيث يتم التصرف يف األرباح .من العوام السابقة 

 :م األساسي للمؤسسة كما يلي القابلة للتوزيع وفقا للقانون و النظا

 .جتنيب االحتياطات -

 .توزيع أول على املسامهني -

 .أعضاء جملس االدارة  مكافآت -

 .توزيع ثاين للمسامهني و العاملني -

 .ترحيل ما تبقى للعام التايل كأرباح حمتجزة  -

 تحليل القوائم المالية عن طريق النسب المالية :الفرع الثاني

وحساب النتائج بالبنك على معلومات مهمة جدا عن وضعية البنك املالية يف مدة زمنية معينة ،وهو ما تستند اليه حتتوي كل ميزانية   
 .عملية التحليل املايل

التحليل المالي لقياس األداء المالي البنكي: أوال  

 :عملية التحليل املايل بأهنا تعرف

مية و النوعية حول املشروع االقتصادي تساعد يف حتديد أمهية و خواص عملية يتم من خالهلا اشتقاق جمموعة من املؤشرات الك"
األنشطة التشغيلية و املالية للمشروع ،وذلك من خالل معلومات تستخر  من القوائم املالية و مصادر أخرى،وذلك لكي يتم 

 :أمهية التحليل املايل من خالل مما سبق تظهر .(2) "استخدام هذه املؤشرات يف تقييم أداء املؤسسة بغرض اختاذ القرارات

                                                             
،  http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00J8QH.pdf:املوقع  لىع متاح،11،ص 1020،ديسمرب (لغير الماليين)دليل قراءة القوائم المالية (1)

 14:20،على الساعة 2/2/1028:زيارةال تاريخ
 89املرجع السابق،ص   (2)

http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00J8QH.pdf
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 .حتديد مدى كفاءة االدارة يف مجع األموال من جهة وتشغيلها من جهة أخرى  -

 .احلصول على مؤشرات تبني فعالية سياسات البنك ،وقدرهتا على النمو -

 .التحقق من مدى كفاءة نشاطات البنك  -

 .املساعدة يف عملية التخطيط املايل للبنك -

 .الختاذ القرارات املستقبلية ورسم السياسات و اعداد امليزانية التقديرية اعداد أرضية مناسبة -

 .(1)مؤشر للمركز املايل احلقيقي للبنك  -

 .قياس درجة منو نشاط البنك و الكشف عن مواطن الضعف و القوة  -

 : أنواع التحليل المالي. 2

 :يستخدم احملللون املاليون نوعني من التحليل املايل 

ويتم اللجوء اليه لدراسة حركة احلساب على مدار عدة فرتات مالية ملعرفة مقدار اجتاه التغيري احلادث يف حركة :االتجاهاتتحليل 
 .واجتاهاهتا املستقبلية  بنكاحلساب أو النسبة على مدار الفرتة الزمنية جمال املقارنة ،مما ميكنه من تكوين صورة دقيقة عن واقع حال ال

و ميكن هلذه املقارنة أن تتم بني بند معني و م املالية للفرتة املالية نفسها،حيث تتم مقارنة األرقام يف القوائ:بالنسب التحليل المالي 
و مبوجب العالقة السببية بني .مجالية للبند الذي ينتمي اليه احلساب مثل نسبة الودائع األساسية اىل امجايل األصول القيمة اال

 . بنوكاملالية ميكن اشتقاق عدد كبري من النسب املالية املستخدمة يف تقيم أداء الحسابات أو بنود القوائم 

اىل ما  للبنكحسب اهلدف منه بالنسبة  اليت يتم فيها استخدام التحليل املايل االتاجملتقسيم  ميكن :مجاالت التحليل المالي.2
 (2) :يلي

 .االستثمار ،واملديونية على املدى الطويل،والسيولة على املدى القصرييهدف اىل معرفة العائد على :التحليل االستثماري -

 .يهدف اىل معرفة املخاطر احملتملة و اليت ميكن أن يواجهها البنك وعالقته مع املقرتضني:التحليل االئتماين -

اندماجه مع بنك أخر،مع زوال ،يف حالة  يهدف هذا التحليل اىل تقييم  أصول البنك املزمع شراؤه:حتليل االندما  و الشراء -
 .الشخصية القانونية لكل منها

و الذي يشمل حتليل الرحبية أو املردودية و كفاءة ادارة املؤسسة و األداء املايل هلا باإلضافة اىل السيولة و :حتليل تقييم األداء -
 . اجتاهات النمو

                                                             
 4ص ،1006،رام اهلل ،فلسطني ، SME Financial،التحليل الماليفهمي مصطفى  الشيخ ،(1)
 26-20،ص ص1024،دار زهران للنشر و التوزيع ،عمان،األردن، التحليل المالي الحديث طبقا للمعايير الدولية لإلبالغ الماليشعيب شنوف ،  (2)
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وهو ضروري لكل مؤسسة سواء مالية أو اقتصادية خاصة يف ظل البيئة االقتصادية و املالية :االسرتاتيجي التحليل من أجل التخطيط -
،ويستخدم التحليل املايل ملعرفة الوضعية احلالية للبنك و التنبؤ باالجتاهات املستقبلية لنتائجه ووضع اخلطط املتطورة و املتغرية باستمرار 

 .االسرتاتيجية بناء عليها 

 :مالية من وجهة نظر مستخدمي البياناتأهمية النسب ال.3

 :و ختتلف هذه األمهية حسب طبيعة الطرف املستخدم هلا 

وتعترب هذه األطراف من أول و أكثر املستفيدين من تقييم األداء عرب النسب املالية ،كوهنم ذوي ارتباط :أطراف داخلية بالبنك
 .مباشر بنشاط البنك عرب عالقة تأثري و تأثر 

 :و تنقسم اىل : خارجية األطراف ال

و يعترب املودعون أكرب شرحية للزبائن يف البنك و أمهها نظرا ألمهية دور الودائع يف البنوك التجارية بصفتها مورد جذب لألموال : الزبائن 
 .بأقل التكاليف ،فمؤشرات األداء املايل اجليدة للبنك تعترب كمؤشر ضمان و حافز للمودع ليضع أمواله يف البنك

و الذين يعتمدون على هذه النسب الختاذ قرار االقراض للبنك للتأكد من جتنب أي عسر مايل للبنك قد يؤخره عن : املقرضون
 .تسديد دينه أو مينعه عن ذلك 

 .حتتا  اىل مؤشرات األداء الختاذ قراراهتا اخلاصة بالتأمني على قروض وودائع البنك: مؤسسات التأمني 

تا  القطاع البنكي ككل هلذه النسب ملقارنتها مبستوى نشاط البنوك األخرى ووضع اسعار تنافسية للعمليات حي: البنوك املنافسة 
 .البنكية 

 .و الذين يستفيدون من هذه النسب الستكمال البحوث و تقدمي اقرتاحات لتحسني أداء البنوك التجارية : الباحثون و الدارسون

  .عرب عن الوضعية املالية للبنك باالستناد على هذه النسب فكل  نقطة تعكس مؤشر مايل معنيو اليت ت: مؤسسات التنقيط االئتماين 

باعتباره اهليئة الرقابية العليا و املسؤولة عن تنظيم القطاع ،فهو حيتا  اىل النسب املالية للتأكد من سالمة املركز املايل : البنك املركزي 
من مجيع البنوك تقدمي هذه املؤشرات جبداول ذات تفصيل حمددة من طرفه ،وذلك لتوجيه  للبنك التجاري ،حيث يطلب البنك املركزي

 .ادارة هذه البنوك اىل تعديل أدائها مبا حيفظ حقوق املودعني و املسامهني 

أدائه على أداء قطاعات فاجملتمع ككل حيتا  اىل التأكد من سالمة املركز املايل للبنك نظرا ألمهيته ،وتأثري أي تراجع حاد يف : اجلمهور 
، كان بداية انطالق لألزمة وسببا رئيسيا 1006يف األزمة املالية لسنة   Lehman Brothersفإفالس بنك  .و مؤسسات أخرى 

يف زيادة حدهتا نظرا لعراقة البنك و ارتباطه باالقتصاد األمريكي بشكل كبري ،حيث اختذ املستثمرون قرارات البيع لألسهم و السندات 
و بالتايل فان أثر اعالن افالس بنك .عقود املشتقات املالية يف البنوك و املؤسسات املالية األخرى استنادا اىل افالس هذا البنك و 
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جتاري يصل اىل اجملتمع ككل ،و بالتايل فلهم احلق يف التأكد من صحة الوضعية املالية للبنوك حفاظا على الوضع االقتصادي و 
 .و حتسينهاملعيشي الراهن هلم أ

ونقصد هبا السلطات الضريبية ،و اليت حتتا  اىل التحليل املايل لتحليل مصادر االيرادات و أوجه التكاليف لضبط نسب : الدولة 
 .الضرائب املستحقة دوريا على البنك 

،و هو ما يضعف قليال من غري أن هذه النسب تعتمد يف صحتها على سالمة القوائم املالية للبنك من التالعب احملاسيب و االداري 
و قد ال تعكس هذه النسب .نزاهة االدارة و عملية التدقيق مصداقيتها ،إال أنه ال يطرح حل لذلك ،و بالتايل فصحتها مرتبطة ب

 :الوضعية احلقيقة للبنك لألسباب التالية

 .االستثمارات استعمال التقديرات يف حتديد قيم لبعض املوجودات منثل مكونات كل من حمفظيت القروض و -

يتم اعداد قائمة املركز املايل على أساس القيم التارخيية للموجودات و املطلوبات و هو ما ال يعكس القيم السائدة يف السوق  -
. 

يتم اعداد القوائم املالية يف هناية السنة غالبا ،وهو ما ال يعكس الطبيعة املومسية لنشاط البنك ،لذلك تقوم الدول املتقدمة  -
 (1) .اعدادها فصليا بفرض 

و بالتايل فهي ال تعكس التغريات احلاصلة يف بنودها من ي حلظة اقفال امليزانية ،أدادها تعكس امليزانية املركز املايل للبنك حلظة اعو 
 .وقت ألخر 

 قياس أداء البنوك التجارية باستخدام النسب المالية :ثانيا 

لنتيجة عمل املؤسسة االقتصادية ،ويعترب من  كوهنا متثل تفسري فعلي  املالية من أمثل الطرقيعترب قياس األداء باستخدام النسب    
والنسب .أكثر أنواع التحليل انتشارا يف تقييم األداء ،اذ تتغلب على مشكلة اختالف األحجام أثناء املقارنة بني أداء بنكني خمتلفني 

 .ن تكون هذه العالقة مرتبطة باألداء و مفسرة لهأالقوائم املالية للبنك ،شرط  املالية عبارة عن عالقة بني بسط ومقام مستخرجة من

 :و فيما يلي أهم املؤشرات لقياس األداء  املايل يف البنوك التجارية

حظيت العالقة بني األرباح وأسعار األسهم على اهتمام كبري من طرف الباحثني يف :Profitability Ratioنسب الربحية.1
أمثال لتحقيق األرباح ،وتعد الرحبية من أكثر  ويل ،فنسب الرحبية تقيس كفاءة االدارة يف استغالل موارد البنك استغالالجمال التم

 .هذه النسب ذات أمهية بالغة بالنسبة لإلدارة و املستثمرين  وتعترب ،اجلوانب اليت يهتم هبا األداء املايل

أسهم البنك ،حيث مييل أغلب املستثمرون اىل التخلص من األسهم اليت ال حتقق عوائد ان حتقيق الرحبية له أثر اجيايب على أسعار 
 .مرضية مما ينعكس سلبا على سعر السهم الذي سرعان ما يبدأ يف االخنفاض بشكل أكرب استجابة لزيادة العرض من األسهم 

                                                             
،رسالة مقدمة لنيل شهادة  دراسة تطبيقية على البنك االسالمي األردني للتمويل و االستثمار' تقييم األداء المالي للمصارف االسالمية أمارة حممد حيي عاصي ، (1) 

 .                                264، ص1020لب ، سوريا، املاجستري يف ادارة األعمال ،كلية االقتصاد ،جامعة ح
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 :و من أهم نسب الرحبية ما يلي 

خل الذي حيصل عليه املسامهون يف البنك من استثمارهم ألمواهلم قيس صايف الديو  : (ROA)العائد على األصول  2.2
،واليت تعتمد على مقدار األرباح اليت تتحقق من هذه املوجودات لذلك يسمى بالعائد على االستثمار ،كونه يقيس رحبية  

غري أن استخدامه .لوهو يصلح كمقياس للحكم على كفاءة االدارة و فعاليتها يف توظيف رأس املا.كافة استثمارات البنك
وحده يف تقييم أداء البنك قد القى انتقادات أمهها أن انه قد يشجع االدارة  على التحيز يف قراراهتا رغم التعارض مع 

 .مصاحل محلة األسهم

 

 األصول /صافي الدخل = العائد على األصول 

 (1) :و زيادة هذا املعدل تعود ألسباب منها

 .يف استثمارات عالية الدخل استخدام املزيد من األصول  -

 .ثبات دخل العمليات و ختفيض األصول غري املشاركة يف حتقيقه -

 .ظة االستثمارات بأصول أكثر رحبيةاعادة تشكيل حمف -

 .زيادة معدالت الفائدة على القروض و السلفيات -

 .زيادة العموالت و العوائد من األصول األخرى  -

و اعترب لوقت طويل النموذ  املؤشر خلق القيمة  للمسامهني ، ويقيس هذا: (ROE)معدل العائد على حقوق الملكية  1.2
و يقوم على حتليل جمموعة العالقة بني العائد و املخاطرة ،مؤشرا متكامال لوصف  كما اعترب.األمثل و األكثر استخداما لقياس األداء 

تتمثل يف صرف اخلاصة مبخاطر مت اختيارها ،و حجم أرباح املمن النسب يتم تلخيصها يف عدة أشكال متكن احمللل من تقييم مصدر 
 .،خماطر الفائدة وخماطر التشغيل خماطر السيولةاطر رأس املال ،خمئتمان ،خماطر اال:

 (2) .األوىل تتعلق بقياس العائد و الرحبية و الثانية بقياس املخاطرة: و ميكن تلخيص مؤشرات هذا النموذ  يف جمموعتني من النسب 

و الذي يوضح األثر املزدو  ، (Dupon system)ميكن توضيح العالقة بني مؤشرات الرحبية و العائد من خالل نظام ديبون  و
على رفع العائد  (EM)كما يبني قدرة الرافعة املالية  (ROA)للكفاءة و اإلنتاجية على رحبية األصول أو مؤشر العائد على األصول

 .(ROA)إىل مستوى أعلى من العائد على األصول   (ROE)على حقوق امللكية

 : و يتحدد مؤشر العائد على األصول مبؤشرين مها 

                                                             
 .  180ص ، 1000،املكتب العريب احلديث ،االسكندرية،تنظيم و ادارة البنوكعبد السالم أبو قحف،،عبد الغفار حنفي   (1)
جامعة ورقلة،  ،جملة الباحث ، 2222-1992خالل الفترة دراسة حالة مجموعة من البنوك الجزائرية –،تقييم أداء المؤسسات المصرفية قريشي  حممد مجوعي(2)

   92،ص  1002،العدد الثالث،
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 (AU)منفعة األصول ×  (PM)هامش الربح = العائد على األصول

 :حيث 

حيث أن صايف الدخل يساوي إمجايل ،يعكس كفاءة اإلدارة يف إدارة و مراقبة التكاليف  :  (PM)هامش الربح  -
و بالتايل كلما ارتفع هامش الربح دل ذلك على التحكم اجليد يف نها  إمجايل املصاريف و الضرائب،اإليرادات مطروحا م

املصاريف و الضرائب ،و ينتج اجلانب األكرب من الدخل من األصول و بصفة خاصة القرض و االستثمارات ،وحيدد البنك 
 :وحتسب النسبة كاأليت. د و حتقيق عائد مناسبسعر الفائدة الذي ميكنه تغطية نفقات هذا البن

 إمجايل اإليرادات/ صايف الدخل = هامش الربح 

 :يتم االعتماد على النسب التالية و لتحديد إمجايل هذه التكاليف

 إمجايل اإليرادات/ مصروفات الفوائد =نسبة مصروفات الفوائد 

 إمجايل اإليرادات / املصروفات األخرى غري الفوائد =ة املصاريف األخرى غري الفوائد نسب

 إمجايل اإليرادات / خمصصات خسائر القروض =نسبة خمصصات خسائر القروض 

 إمجايل اإليرادات / ضرائب الدخل =نسبة الضريبة 

من بنك ألخر و ميكن أن ختتلف هذه النسب نسب يؤدي إىل زيادة هامش الربح ،و بالتايل فان أي اخنفاض يف إحدى هذه ال
إىل اختالف أعباء الفوائد ،فبالنسبة ملصاريف حسب طبيعة العمليات اليت يقوم هبا كل بنك و املخاطرة اليت يتحملها و اليت تؤدي 

و كذلك بالنسبة للودائع ذات لب تنخفض لديها مصاريف الفوائد ،فالبنوك اليت متتلك قدرا كبريا من الودائع حتت الطالفوائد مثال ،
كما أهنا قد ختتلف حسب معدالت الفائدة .الطويل و بالتايل يرتفع معدل الفائدة عليها مقارنة بالودائع ذات اآلجال القصرية  األجل

أما بالنسبة للمصارف األخرى خار  الفوائد مثل مصاريف العمالة و .ة للبنك  و حسب أجال استحقاقها يف  فرتة االقرتاض بالنسب
 (1) .د ترتبط حبجم البنك فكلما ازداد حجم البنك ازدادت مصاريف التشغيل لديه و العكس مصاريف التشغيل األخرى فق

 .نسبة استخدام املوجودات أي انتاجية األصول  وتعترب عن : (AU)منفعة األصول    -

 إمجايل األصول/ إمجايل اإليرادات = منفعة األصول 

 :و بالتايل تكون نسبة منفعة األصول كاأليت خار  الفوائد ،لفوائد و إيرادات حيث تقسم اإليرادات إىل إيرادات ا

 (  إمجايل األصول/ إمجايل املداخيل خار  الفوائد(+ )إمجايل األصول / إمجايل مداخيل الفوائد = ) منفعة األصول

فرتة اليت مت فيها و ختتلف هذه النسب من بنك ألخر لنفس األسباب اليت مت ذكرها سالفا كاختالف أجال استحقاق القروض ال  
أن اإلقراض يف املشاريع االستثمارية للتشييد و البناء يرتبط بفوائد مرتبطة الرتباطه بدرجة  قراض  و تركيبة نشاطات البنك حيثاإل

                                                             
 .  68مرجع سابق، ص ،' تحليل العائد و المخاطرة' ،تقييم أداء البنوك التجارية محاد  طارق عبد العال (1)
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أجال عالية من املخاطر مقارنة بغريه من النشاطات و كذلك احلال بالنسبة حملفظة األوراق املالية اليت ختتلف عوائدها حسب تركيبة 
د ترتبط بأجور أما بالنسبة  للمداخيل خار  الفائدة و اليت ق. و القطاع الذي تنتمي إليه(1)استحقاق مكوناهتا و املخاطرة املرتبطة هبا 

إيرادات خلدمات األوراق املالية لصاحل الزبائن   فقد ختتلف حسب نوعية العملية اليت يقوم هبا البنك و حسب على حفظ الودائع ،
 .أجاهلا و الفرتة الزمنية املرتبطة هبا   

 : و بالتايل ميثل العائد على األصول ما يلي 

 (إجمالي األصول/ إجمالي اإليرادات ) × (إجمالي اإليرادات/ صافي الدخل = )العائد على األصول 

 .و توضح هذه الصيغة مصدر األداء األفضل للبنك إما التحكم يف التكاليف أو االستخدام األفضل لألصول و العكس صحيح 

هي شرح العالقة بني العائد على األصول و العائد على حقوق امللكية و توضيحها ،حيث  Duponأما املسامهة الثانية لنموذ  
 :يظهر الفرق بني االثنني يف استخدام الرافعة املالية حيث 

 

 

 :و بالتايل 

 

 

 

حيث أنه يف حالة كون االرتفاع يف العائد على حقوق امللكية يعود إىل الرافعة املالية  فان احملللني تفسر هذه العالقة مستوى األداء ،و 
أما يف حالة كون االرتفاع ناتج عن الزيادة يف العائد على األصول املستوى من العائد ،يتعرفون على مستوى املخاطر اليت يتطلبها ذلك 

 .العكس صحيحفهذا دليل التحكم املمتاز يف األصول و 

كما أن  عكس جماالت القرار بشكل تفصيلي ،و ميتاز هذا النموذ  مبرونة أكرب حيث ميكن حتليل كل مؤشر إىل مؤشرات جزئية ت
كما هو احلال بالنسبة ملؤشر الرافعة املالية حيث يؤدي إىل رفع ت للربط بني العائد و املخاطرة ،هناك نوع من التعامل يف املؤشرا

 .ية ويعكس مستوى خماطر رأس املال مستوى الرحب

 ( 2أنظر امللحق رقم )أما اجملموعة الثانية فهي مؤشرات تعكس املخاطر اليت تواجه البنك 

 :يف اجلدول املوايل و نلخص مؤشرات الرحبية األخرى 

                                                             
 .  60ص املرجع السابق ،  (1)

/ إجمالي اإليرادات ) × (إجمالي اإليرادات/ صافي الدخل )=ROE) (العائد على حقوق الملكية
 (إجمالي حقوق الملكية/ إجمالي األصول ) × (إجمالي األصول

 

:  (EMمضاعف حق الملكية × (ROA)العائد على األصول= (ROE)العائد على حقوق الملكية 
 (الرافعة المالية
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 مؤشرات الرحبية للبنوك التجارية(:2-1)الجدول رقم 

 اهلدف منها طريقة  احلساب املؤشر

ويوضح قدرة املؤسسة على حتقيق أرباح من  العائد ÷التكاليف  التكاليف على العائدمعدل 
 خالل العائدات

يوضح املداخيل الصافية و كفاءة وظيفة الوساطة  األصول اليت تولد مكاسب÷دخل الفائدة الصايف  هامش الفائدة الصافية
 يف البنك

رباح أيقيس مدى جناح ادارة املصرف يف توليد  امجايل الودائع  ÷الفائض القابل للتوزيع  العائد على الودائع
 من الودائع

  السلفيات والعائد على القرض 

امجايل ÷فوائد و عموالت القروض و السلفيات
 القروض و السلفيات

يشري هذا املعدل اىل كفاءة االدارة يف رسم 
سياسة الفوائد على القروض و السلفيات بطريقة 

الرحبية ،و ال شك أن حتسن تؤدي اىل حتسني 
 هذا املعدل له تأثري على الرحبية الكلية للبنك

 العائد على السهم

total share return : TSR 

 

صايف الربح بعد  ÷ عدد األسهم املكتتب هبا
 الضريبة

ميثل نصيب السهم من األرباح احملققة خالل 
داء املالية ويستعمل كمقياس عام لكفاءة األ

هذا املؤشر ضمانا للمقرتضني  ،ويشكل ارتفاع
 الذين يهتمون برحبية البنك لسداد ديوهنم

تستخدم ملعرفة قيمة البنك من خالل مقارنة  القيمة  الدفرتية للسهم÷القيمة السوقية للسهم  نسبة القيمة السوقية اىل الدفرتية
القيمة الدفرتية للبنك مع القيمة السوقية وتوفر 

لحكم على قيمة هذه النسبة طريقة بسيطة ل
 البنك

   180ص ،1000،املكتب العريب احلديث ،االسكندرية،تنظيم و ادارة البنوك عبد السالم أبو قحف،،عبد الغفار حنفي  :من اعداد الطالبة باالعتماد على:املصدر
European Central Bank, Beyond ROE :How To Measure Bank Performance , Appendix to the report on EU banking 

structure, September 2010,pp 8 -9 

 Leverage Ratio :مؤشرات الرافعة المالية و التشغيلية. 2   

وهي نسب تقيس  ،ن و الدائنون بسبب تلك السياسة وتستخدم لتقييم سياسة التمويل ودرجة املخاطرة اليت يتحملها املسامهو    
وهتتم ادارة البنك مبعرفة أثر املديونية يف هيكل متويل االستثمارات  متويل عملياته ونشاطاته ،مدى اعتماد البنك على االقرتاض يف

 .لتعزيز نظرة الدائنني اىل حقوق امللكية من أهنا توفر هلم ضمانا لتسديد مستحقاهتم يف اآلجال احملددة هلا

رغبة املسامهني يف زيادة التمويل  عن طريق املديونية لزيادة أرباحهم كوهنم يرون أن : ديونية رغبتان متعارضتانوتتحكم يف نسب امل   
ؤه  اىل و يف حني أن جلالنقدية وقدرته على االقرتاض  ، اعتماد البنك على مصادر خارجية لتمويل يف عكس قدرته يف توليد التدفقات
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ورغبة و ما ينعكس سلبا على سعر السهم ،ة يعرب عن ضعف مقدرته على االقرتاض وهالتمويل عن طريق اصدار أسهم جديد
وبالتايل يظهر اختالف املصاحل بني مالكي األسهم ومالكي السندات .االقراض لضمان تسديد مستحقاهتم املقرتضني يف حتقيق 

 (1) .أصحاب األسهم ، أصحاب السندات ،املقرتضني) ضني  والذين ميثلون واملقرت 

من األموال املقرتضة تفوق كلفتها يكون الرفع املايل مرغوب فيه مما ينعكس اجيابا ( قبل الضريبة والفائدة ) فعندما حيقق البنك أرباح 
 .على  السعر السوقي للسهم والعكس صحيح 

عندما تلجأ املؤسسة اىل االستدانة هبدف فو يعرف أثر الرافعة املالية بالفرق بني املردودية االقتصادية و مردودية األموال اخلاصة ،     
االستثمار ينبغي أن تكون نتيجة االستغالل احملققة تفوق تكلفة االستدانة ،وهي الوضعية اجليدة بالنسبة للمؤسسة ،أما يف احلالة 

قق املؤسسة فائضا و العكسية ،فمن األفضل بالنسبة هلا العدول عن قرار االستدانة طاملا أن النتيجة سلبية ،وعلى هذا األساس حت
 .املتمثل يف الفرق بني املردوديتني

و يتوقف قدوم أو احجام املؤسسة على املديونية ،على مدى تغطية املردودية االقتصادية لتكلفة املديونية ،فكلما كان الفارق اجيايب     
تيحت الفرصة أمام املؤسسة يف اللجوء اىل االستدانة دون تردد ،لذا ينبغي على املؤسسة توقع و تقدير تكلفة االستدانة بشكل أكلما 

دقيق ،كي تتفادى مردودية اقتصادية أقل من تكلفة االستدانة أو تذبذب يف أسعار الفائدة الذي يرفع تكلفة الديون بعالقة مباشرة و 
 .  (2)طردية 

 :كالتايل حتسب   و 

 

 النسبة املئوية للتغري يف امجايل الربح قبل الفائدة و الضريبة و توزيع األرباح/النسبة املئوية للتغري يف رحبية السهم الواحد=درجة الرفع املايل

 :للبنكو التشغيلي  الرفع املايللقياس أخرى  و تستخدم عدة نسب 

 

 

 

 

 

                                                             
 89،ص 1020،دار احلامد ،عمان ،  أسهم الشركات األداء المالي و أثره على عوائدحممد حممود اخلطيب ،(1)
 222عبد الغين دادن ،مرجع سابق،ص(2)
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 البنكمؤشرات الرفع املايل يف (:3-1)الجدول رقم 

 الهدف منه طريقة الحساب  المؤشر 

وجيب فرض توازن مناسب هلذه النسبة ينبغي  حقوق امللكية/ امجايل القروض نسبة االقرتاض اىل حقوق امللكية
رباحها ،فزيادة هذه أتكاليف القروض أقل من 

النسبة قد يؤدي اىل ضعف مقدرة البنك على 
 سداد مستحقاته

وكلما اخنفض مؤشر املديونية دل ذلك على  امجايل األصول/الديونامجايل  نسبة املديونية
  استقرار الوضع املايل للبنك ومقدرته على تغطية

ي نسبة مهمة وه،ديونه و املخاطر املتعلق هبا
وكلما اخنفض مؤشر املديونية  بالنسبة للمقرتضني ،

دل ذلك على استقرار الوضع املايل للبنك وميكن 
على الديون قصرية اآلجل  معرفة مدى االعتماد

عرب احتساب نسبتها اىل جمموع األصول وكذلك 
 .احلال بالنسبة للديون طويلة األجل

 Operational )الرفع التشغيلي
Leverage Risk) 

النسبة املئوية /النسبة املئوية للتغري يف امجايل األرباح
 للتغري يف امجايل األرباح

كرواتب االدارة مدى استخدام التكاليف الثابتة  
 واإلجيارات وغريها من عمليات البنك

الشيخ ،مرجع فهمي مصطفى ، 92-91مشهداين ،مرجع سابق، ص اميان شيحان   و عالء فرحانطالب : جع السابقة رامن اعداد الطالبة باالعتماد على امل:املصدر
  .22سابق، ص 

 مؤشرات مخاطر االستثمار.4

فانه يتحمل درجة معينة من املخاطرة اليت ينبغي للبنك حتملها واليت يسمح له هبا كونه  استثمار ألمواله ،بنك بأي عملية عند قيام ال
 :وميكن تقسيم مؤشرات خماطر االستثمار اىل تتاجر بأموال الغري ،هي مهمة جدا ،مؤسسة  

 مؤشرات خماطر االئتمان -

 : مؤشرات خماطر السوق واليت تضم -

 شرات خماطر سعر الفائدة مؤ *                

 مؤشرات خماطر سعر الصرف*                

 مؤشرات االستثمار يف األوراق املالية *               

 .هذه النسب  1ويوضح اجلدول املدر  يف امللحق رقم 
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ألجل عند وتقيس هذه النسب مدى قدرة البنك على مواجهة التزاماته قصرية ا:Liquidity Ratio نسب السيولة  .4
دون حتقيق اخلسائر أي سهولة و سرعة التحويل اىل النقد دون ( أصول متداولة ) استحقاقها باستخدام أصوهلا السائلة وشبه السائلة 

وتعترب هذه النسبة ذات أمهية بالغة بالنسبة للبنك فمجرد اخنفاض هذه ل السيولة ضمان ضد أي عسر مايل ،وتشك. (1)خسائر
فمجرد انتشار إشاعة عدم قدرة املصرف على السداد يتدافع املودعون  لسحب ودائعهم قد هتدد استقرار البنك ، ة وجيزةالنسب لفرت 

 :دفعة واحدة وهو ما قد يدفع البنك يف أزمة سيولة قد نشر اىل أزمة مالية وهناك عدة مؤشرات لقياس نسبة سيولة البنك أمهها 

 : Monetary Found Ratioنسبة الرصيد النقدي .1.2

ة يف وتعكس هذه النسبة  قدرة البنك على الوفاء بالتزاماته املالية املرتتبة عليه الواجبة الدفع يف مواعيدها احملددة من النقدية املتوفر 
واخنفاض هذه النسبة يشري اىل ضعف سيولة البنك ملواجهة   مستحقاته ( البنوك التجارية + البنك املركزي ) الصندوق ولدى البنوك 

أما ارتفاعها يعكس ضعف االدارة يف تسيري موارد البنك ، وتضييع فرص استغالهلا هبدف احلصول على الرحبية وتقاس بالنسبة األتية  
: 

 اجمالي الودائع/ النقد في البنوك+النقد في الصندوق = نسبة الرصيد النقدي 

 ( املمتلك ) رأس املال اخلاص  –اخلصوم = امجايل الودائع  

 األرباح احملتجزة + االحتياطات + رأس املال املدفوع  = ال املمتلك رأس امل

 : اآلتيةكما ميكن قياس الرصيد النقدي باستخدام النسبة 

 

 

 

 

 :وتأخذ هذه النسبة بعني االعتبار 

بصفة مستمرة و استخدامها مما يؤدي اىل  فأخذ هذه األرصدة يدفع ادارة البنك اىل مراقبتها:األرصدة النقدية لدى البنك املركزي 
 .حتسني العائد للبنك ،ومراعاة عدم جتاوز هذه النسبة النسبة املتعارف عليها 

  .و يقصد هبا الشيكات و احلواالت وخطابات اعتمادات دورية مستحقة الدفع ،األرصدة املستحقة للبنوك:االلتزامات األخرى 
 :ما  يلي  ن خاللو ميكن حتسني نسبة الرصيد النقدي م

 .ايداع نقود جديدة من جانب األفراد و املنظمات

                                                             
  84،مرجع سابق ،ص اخلطيب   حممد حممود(1)

        النقدية لدى البنوك+ رصيد البنك لدى البنك المركزي                                  

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      =   نسبة الرصيد النقدي  

               االلتزامات األخرى+ اجمالي الودائع 
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 .سداد قروض سبق أن أقرضها البنك للعمالء -

 .االقرتاض من البنك املركزي بضمان االوراق املالية  -

 .زيادة رأس مال البنك يف شكل نقدي،عن طريق جتميد االحتياطات -
 (1) . .وجود رصيد دائن للبنك لدى البنوك األخرى  -

 : Investiment Ratioنسبة التوظيف  2.2

تعرب عن مدى قدرة البنك على استغالل موارده من الودائع ملنح القروض وارتفاع هذه النسبة يعكس اخنفاض السيولة لدى البنك 
املدرة  للفوائد يزيد من   بسبب اتساع قاعدة االقراض لديه، وبالتايل فهي سالح ذو حدين يف استغالل سيولة البنك يف منح القروض

  (2).  رحبية البنك، واخنفاض السيولة ملواجهة السحب املفاجئ قد يوقع البنك يف أزمة  

 اجمالي الودائع/ اجمالي القروض = نسبة التوظيف 

 :أوراق مالية و استثمارات حلساب نسبة توظيف الودائع لتصبح كاأليت  تضاف  كما

 

 

 

 

 

اليت تعترب اجلانب األكرب من مصادر أموال البنك  أما بالنسبة لتوظيف موارد البنك بشكل هذا بالنسبة اىل توظيف الودائع البنكية و 
 :امجايل  فيجب األخذ باحلسبان حقوق امللكية ،و تعترب نسبة ذات أمهية بالغة  و حتسب كاأليت 

 

 

 

 

 

                                                             
 .  62ص ، ،مرجع سابقتنظيم و ادارة البنوكعبد السالم أبو قحف،،عبد الغفار حنفي   (1)
  62،ص  مرجع سابق،شهداين املاميان شيحان   ،عالء طالب فرحان (2)

 قروض و سلفيات+  أوراق مالية واستثمارات         

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=         توظيف الودائع   نسبة 

 اجمالي الودائع

 قروض و سلفيات+  أوراق مالية واستثمارات         

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=         توظيف الموارد   نسبة 

حقوق الملكية + اجمالي الودائع  
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 :و نلخص النسب األخرى للسيولة يف اجلدول املوايل

 مؤشرات السيولة يف البنك(:2-1)الجدول رقم 

 اهلدف منه احلساب طريقة املؤشر

 

 Legal Reserve)نسبة االحتياطي القانوين 
Ratio) 

 امجايل الودائع/الرصيد النقدي لدى البنك املركزي 

كما حتسب عن طريق اضافة االلتزامات األخرى 
 اىل جانب الودائع

ويعرب هذا املؤشر عن نسبة الودائع اليت حيتفظ هبا 
واليت عادة ما حتدد من  لدى البنك املركزي  ،

طرف  هذا األخري ، وتعترب من أحد أدوات 
السياسة النقدية املباشرة واليت يستعملها البنك 
املركزي لتنظيم السوق النقدية والتأثري يف املعروض 

 النقدي

 

 

 نسبة السيولة العامة

 
 
 
النقدية لدى + رصيد البنك لدى البنك املركزي  

جمموعة األصول غري النقدية شديدة +البنوك
 االلتزامات األخرى +امجايل الودائع/السيولة

 

تقيس هذه النسبة قدرة البنك على حتصيل 
القروض و السلفيات لدى العمالء وفقا لتواريخ 
استحقاقها بدون خسارة يف قيمتها ،والتواؤم بني 

هذه القروض و منح قروض وسلفيات  حتصيل
وجيب على البنك استبعاد العمالء الذين .جديدة 

يتضح عجزهم عن السداد يف حساب هذه 
ويعترب هذا املعيار األكثر داللة على .النسبة 

 سيولة البنك التجاري

 

نسبة النقدية اىل امجايل املوجودات 
(Monetary to Total Asset 

 

امجايل / النقد يف البنوك+النقد يف الصندوق 
 الودائع

وتعرب هذه النسبة عن السيولة النقدية لدى البنك 
اىل امجايل األصول وتعكس مدى استغالل البنك 
ملوارده فزيادهتا تعين وجود سيولة فائضة غري مدرة 
لعائد البنك ، واخنفاضها يعكس خطر ضعف 

 سيولة البنك ملواجهة حاالت السحب املفاجئة

 ن اعداد الطالبة باالعتماد على املراجع السابقة م:املصدر

من خالل النسب السابقة اخلاصة بالسيولة يظهر الدور اهلام للودائع يف حتديد حجم سيولة البنك ، ومن هذا املنطلق جيب أن تسعى 
يف ظل املنافسة الشرسة يف  ادارة البنك اىل جذب أكرب قدر من الزبائن املوعني و احلفاظ على هذه العالقة أطول مدة ممكنة ، و

السوق البنكية ، يتحتم على البنوك تقدمي أفضل العروض للعمالء لكسب ثقتهم ، هذا على املستوى اجلزئي ، أما على املستوى 
 .الكلي ، فمستوى تدخل تنظيم الدولة من خالل السياسة النقدية و املالية له أيضا تأثري على حجم الودائع يف القطاع البنكي 

 (1) :من أهم العوامل اليت تؤثر يف حجم الودائع البنكية ما يلي  و

                                                             
 . 211-210ص ص، ،مرجع سابقتنظيم و ادارة البنوكعبد السالم أبو قحف، ،عبد الغفار حنفي   (1)
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دى جدية البنك و مركزه املايل يرتك املظهر اخلارجي و الداخلي للبنك انطباعا لدى الزبائن مب:السمات المادية و الشخصية للبنك
بة على التعامل اجليد ليت متتلك موارد بشرية كفؤة مدر حيث مييلون اىل التعامل مع البنوك ذات املباين احلديثة و املعدات املتطورة و ا،

 .مع الزبائن
خاصة يف األحياء ) يتطلع الزبائن اىل التعامل مع البنوك اليت تقدم خدمات جمانية كمواقف السيارات :الخدمات التي تقدمها البنوك 

وعية أو بعد انتهاء يف أوقات العطل األسب نظام االيداع و السحب عند الشباك ، اضافة اىل خدمات أخرى كالسحب،( زدمحةامل
 .مواعيد العمل

يهتم املودعون احملتملون للبنك بالسياسات اليت يتبعها خاصة منها سياسة االقراض :السياسات الرئيسية و قوة المركز المالي للبنك
بها اىل الودائع و اليت تعود أغلاملوارد املالية املتاحة لديه ، و السياسة االستثمارية ،وذلك للتحقق من مدى كفاءته و فعاليته يف استغالل

هذا باإلضافة اىل الدور املهم اىل حجم رأمسال البنك .كما يؤثر التنظيم االداري على مستوى البنك على توجه الزبائن .املوجودة لديه 
 .و الذي يعترب الضمان احلقيقي للمودعني يف حال اشهار افالس البنك

يرتبط حجم الودائع البنكية بعالقة طردية باالنتعاش االقتصادي ،فارتفاع املداخيل و العائدات خالل :لنشاط االقتصاديمستوى ا
 .فرتات الروا  االقتصادي يضخم من حجم الودائع سواء من طرف األفراد أو على مستوى املؤسسات  و العكس يف فرتات الكساد 

و قد ختتلف هذه األمهية بني ضغار الزبائن الذين قد اجلغرايف مهما بالنسبة للزبائن ،ك و انتشاره يعترب موقع البن:موقع البنك و عراقته
 حني تنخفض هذه األمهية لدى رجال األعمال و يفجؤون اىل اختيار البنك األقرب ،يفضلون ختفيض تكاليف التنقل و بالتايل يل

فيما قد يتجه أغلب الزبائن اىل البنوك األكثر عراقة .ته يف املقام األول املؤسسات الكربى ،و اليت تعطي األولوية للبنك و  خدما
 .لإليداع لديها نظرا للسمعة اجليدة اليت تكون قد تكونت لديها عرب تراكم السنوات 

النامية من  فانفتاح اجملتمع على التعامل البنكي يؤدي اىل زيادة حجم الودائع ، و تعاين الدول:انتشار الوعي البنكي في المجتمع
اخنفاض هذا الوعي حيث يفضل األفراد االدخار الفردي و التعامل املباشر بالسيولة يف العمليات اليومية على اللجوء الة التعامالت 
بالبطاقات البنكية أو الشيكات  و غريها من وسائل الدفع ،  بالتايل ينخفض دور البنوك يف ادارة األموال املتداولة و حصتها من هذا 

 .التداول
يلعب االطار التشريعي املطبق يف الدولة دورا مهما يف توجهات الزبائن حول االيداع : االستقرار االقتصادي و السياسي و التشريعي

فمثال أي تغري يف القانون املعمول به حول الودائع بالعمالت األجنبية قد يؤدي اىل سحبها من قبل )أو السحب فيما خيص الودائع 
كما أن وجود توافق و استقرار سياسي و اقتصادي يدفع باإلجياب اىل االنتعاش االقتصادي  وثقة املتعاملني يف القطاع   ،(أصحاهبا

 .البنكي

 :مؤشرات كفاية رأس المال.2

البنكي ،و  تزايد االهتمام يف السنوات األخرية برأس املال البنكي نتيجة لالخفاقات املالية اليت شهدها العامل على مستوى القطاع   
يلعب رأمسال البنك دورا مهما كون أغلب موارد البنك هي للغري ، حيث ترتفع نسبة الرفع املايل يف القطاع البنكي ، و بالتايل يبقى 

 .رأمسال البنك هو الضمان الوحيد يف حال حدوث عجز ما 
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 (1) :ويلعب رأس املال يف البنك دورا مهما من حيث 

بالرغم من الرقابة اليت ميارسها البنك املركزي على العمليات البنكية و توفر :دعين و المقرضينوظيفة الحماية ألموال الم -
السيولة ،إال أن رأس املال يبقى عنصر أمان للمودعني يف حال حدوث خسائر نتيجة لرتاجع أسعار األوراق املالية أو نتيجة لعدم 

لك احلال  بالنسبة لغريهم من املقرضني للبنك كالبنوك و اليت تعترب رأس املال سداد القروض  أو يف حال التصفية الكاملة للبنك ،و كذ
 .هو الضمان األخري ألمواهلم

حيتل رأمسال البنك أمهية كبرية خاصة يف السنوات األوىل من نشاط البنك،و تفرض القوانني و :الوظائف التشغيلية -
 .اطاته  التشريعات البنكية حدا أدىن لرأس املال كاف ملقابلة نش

كون املباين و التجهيزات أصول ثابتة فانه ال يتم حتويلها اىل نقدية إال عند :تمويل المباني و التجهيزات الرأسمالية  -
 .عند تصفية البنك إالالتصفية ،و رأس املال هو البند الوحيد الذي ال يتم أداؤه 

 :لقياس كفاية رأس املال ما يلي   ومن أهم املؤشرات
 مؤشرات كفاية رأس املال يف البنوك التجارية(:2-1)الجدول رقم 

 اهلدف منه طريقة احلساب املؤشر

 

 

نسبة رأس املال املمتلك  اىل امجايل املوجودات 
(owned capital to total assets 

ratio) 

 
 
 

 امجايل األصول / رأس املال املمتلك 

وتعرب هذه النسبة عن مدى متويل البنك ألصوله 
عرب أمواله اخلاصة ، واليت تشكل ضمانا بالنسبة 
للمودعني وجيب السيطرة على هذه النسبة ضمن 
حدود مقبولة بالنسبة للمسامهني الذين يرغبون يف 
زيادة العوائد  وبالتايل اخنفض من هذه النسبة ، 

لبنك وبني توجهات املودعني الذين يفضلون ا
الذي يعتمد بشكل كبري على رأمسال يف متويل 

 عملياته  

 (نسبة رأس املال املمتلك اىل امجايل القروض
(owned capital to total loans 

ratio 

 
 امجايل القروض/ رأس املال املمتلك

وتعرب هذه النسبة عن مدى قدرة البنك على 
 تغطية خماطر القروض بأمواله اخلاصة

 

 

 املال املمتلك اىل امجايل الودائعنسبة رأس 
(owned capital to total deposits 

ratio) 

 

 
 

 امجايل الودائع/رأس املال املمتلك

تعكس هذه النسبة مدى اعتماد البنك على 
يف متويل نشاطاته وارتفاع ( الودائع )أموال الغري 

هذه النسبة بشكل مقبول يعترب مؤشرا جيدا على 
قدرة البنك على سداد مستحقات لزبائنه 
املودعني ، كما ان ارتفاعها بشكل مبالغ يعرب عن 

                                                             
 . 292-290ص ص، سابقالرجع امل  (1)
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ضعف اسرتاتيجية البنك يف جلب املودعني  
تسعى هذه النسبة ملعرفة مدى قدرة وبالتايل 

 البنك للتحوط ضد خطر السيولة

رأس املال املمتلك اىل املوجودات املرجحة  
 owned capital to risky) :كاملخاطر 

assets ratio) 

 
 األصول املرجحة باملخاطر/رأس املال املمتلك

تبني منو ذاتية قدرة البنك على مواجهة خماطر 
احتمال عدم الوفاء  االستثمار الناشئة عن

 بااللتزامات يف األصول اخلطرة

رأس املال املمتلك اىل االستثمار يف األوراق املالية 
 :(owned capital to investiment 

financial  papers ratio) 

 
امجايل االستثمار يف األوراق /رأس املال املمتلك

 املالية

وتعكس مدى قدرة البنك على تغطية خماطر 
 االستثمار يف األموال برأمساله

 66، ص  مرجع سابق ،شهداين املاميان شيحان   فرحان وطالب عالء  من اعداد الطالبة باالعتماد على:المصدر

 ( أوراق مالية + السندات احلكومية + النقد )  –مجيع األصول = األصول املرجحة باملخاطر 

  (Market- based measures) :المؤشرات السوقية .8

 :ومتيز القيمة السوقية الرأمسالية لنشاط أي مؤسسة مقارنة بتوقعاهتا احملاسبية أو القيمة االقتصادية و األكثر استخداما هي 

و .من خالل سعر السهم  بنكلية للو هو نسبة النتيجة املا: (price-earning ratio :P/E) نسبة السعر إلى األرباح 1.6
يعرب مضاعف سعر السهم عن عدد املرات اليت ميكن من خالهلا تغطية القيمة السوقية للسهم يف تاريخ معني من خالل رحبية السهم 

و بالتايل فانه كلما اخنفضت املدة دل ذلك على ارتفاع رحبية السهم و كان أفضل ، و كان مؤشرا . السنوية وفقا ألخر ميزانية معتمدة 
و ميثل احلكم على الوضعية . كما و تستخدم كمعيار ملعرفة التوقيت الصحيح للبيع أو الشراء من قبل املستثمرين   (1) .جيدا للشراء  

املالية للبنك أو أية مؤسسة اقتصادية على أساس مضاعف السعر لألرباح وحده غري كايف ، فال ميكن للمستثمرين االعتماد على هذه 
. تثمارية كوهنا حمفوفة باملخاطر و تستند إىل نزاهة اإلدارة يف اإلعالن على القيمة احلقيقية لألرباح النسبة وحدها الختاذ قراراهتم االس

كما أن هذه النسبة تتأثر باملضاربات على السهم واليت قد تؤدي إىل الرتفاع سعره بطريقة مبالغة و غري حقيقية ، مما جيعل من شرائه 
ة مضاعف السعر للرحبية مع متوسط  نفس النسبة للفرتات املاضية ، أو مبتوسط النسبة و ميكن اللجوء إىل مقارن. صفقة خاسرة 

و ذلك كوسيلة مدى مناسبة مضاعف السعر لرحبية السهم للبنك . بالنسبة للقطاع البنكي ، أو القطاع الذي تنشط فيه املؤسسة 
 .املعين 

و هي تكلفة التأمني على سندات غري مؤمنة :  (credit default swap COS)عقود مبادلة التعثر االئتماني  2.6
 (2) .للمؤسسة ملدة زمنية حمددة 

                                                             
 .  28مرجع سابق، صطارق عبد العال محاد ،(1)

) 2)  European Central Bank, Beyond ROE :How To Measure Bank Performance , Op.cit, pp 8 -9 
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 البنكيتقييم األداء المالي  االتجاهات الحديثة في قياس و:المطلب الثاني 

هتتم باجلانب نتيجة لعيوب استخدام  النسب املالية نظرا لكوهنا غري ديناميكية و ال تصلح للتنبؤ على املدى الطويل ،كما أهنا    
فقد مت اللجوء اىل خلق القيمة كأداة لتقييم أداء املؤسسات االقتصادية و املالية ،فإدارة املؤسسة هتتم بالتقييم . احملاسيب فقط

االقتصادي و ليس التقييم احملاسيب ،وهو ما يعين النظر أبعد من النموذ  احملاسيب البسيط ،فخصوصية مناذ  خلق القيمة تستند اىل 
 .لفة األموال ،وبالتايل فاالعتماد على خلق القيمة هو وصل لعلم االقتصاد باملمارسات احملاسبيةتك

 خلق القيمة كمقياس لألداء المالي:الفرع األول 

تطور هذا املفهوم و مت االعتماد عليه خاصة يف فرتة  ،ونييكرس مفهوم خلق القيمة خلق القيمة للسهم و بالتايل تعظيم ثروة املسامه   
 :التسعينات من القرن املاضي ،وذلك لعدة أسباب أمهها 

حيث عرفت فرتة الثمانينات تسارعا يف وترية املنافسة بني املتعاملني االقتصاديني يف سوق رأس املال :احلاجة اىل األموال و املنافسة -
عض القواعد احملاسبية و املالية ،اىل جانب مفهوم خلق القيمة ،ويظهر ذلك من خالل جناح ،فنتيجة لصعوبة التمويل برزت ب

 (1) .سات اليت تعتمد على الرفع املايلاملؤس

أدى االهتمام حبقوق و مصاحل املسامهني يف املؤسسات اىل االلتفات أكثر  اىل تعظيم ثروهتم  :يف املؤسسات  بروز دور املسامهني-
،وذلك يف اطار نظام حوكمة املؤسسات ،نتيجة لألزمات املالية اليت عرفتها شركات عاملية ضخمة كهدف أساسي للمؤسسات 

بتطور لى قرارات املؤسسات ،فخلق القيمةمرتبط ارتباطا وثيقا ،وعدم وجود اطار قانوين متكامل حيمي هذه الفئة من سيطرة املسريين ع
ويعود هذا التطور يف دور املسامهني اىل تطور املؤسسة و .دور املسامهني يف الرقابة على أداء املؤسسات و ممارسة الضغوط على االدارة 

بنوك و كربيات الشركات حصة كبرية ،ونظرا للموارد تعدد املسامهني فيها مما ادى اىل ظهور هيكلة متعددة هلذه الفئة ،تشكل فيها ال
أكثر فعالية على أداء االدارة  اليت تتمتع هبا هذه األخرية سواء على املستوى املادي أو التقين أو املعلومايت ،ميكن هلا ممارسة رقابة

م من خالل زيادة القيمة السوقية وتصويب هذا األداء حبيث يصب يف مصاحلتهم كمسامهني ،واليت تتمثل أساسا يف زيادة ثروهت،
 .لألسهم و زيادة الرحبية و بالتايل خلق القيمة هلم 

وبالتايل فقد تطور مفهوم خلق القيمة مع تطور أمهية دور احلوكمة على املستوى العاملي سواء على مستوى كلي من ناحية      
ارساء هذه األخرية على املستوى اجلزئي و هو املؤسسات ،فزيادة ت الدولية ،وما مت اقراره من مبادئ فيما خيص أاملؤسسات و اهلي

 . هااىل االهتمام بتحقيق خلق القيمة يف املؤسسة كهدف أساسي لوجود ىاالهتمام بتبين هذا املفهوم أد

 .و فيما يلي سنتطرق اىل أهم النماذ  املستخدمة يف تقييم األداء من مدخل خلق القيمة 

 Economic Value Added : EVA المضافة القيمة االقتصادية:أوال

                                                             
 يف،مداخلة مقدمة اىل امللتقى العلمي الدويل حول صنع القرار EVAمدخل القيمة االقتصادية المضافة:تقييم المنشاة االقتصادية مسعى مسري ، ،سعيد بريكة  (1)

  8،ص 1009أفريل 28-22 :املؤسسة االقتصادية ،كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيري ،جامعة املسيلة ،اجلزائر،يومي
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بالرغم من كون مفهوم القيمة االقتصادية املضافة يعود اىل الفكر االقتصادي الكالسيكي ،وذلك من خالل ألفريد مارشال    
 ( رميلو  مودجيلياين،كما أنه ميتد اىل منوذ  والذين قدما شرحا للوحدات لتعظيم الثروة ،) (Hamilton 1777،وهاملتون2690

Modigliani et M.Miller  ( كونه أساس شامل لإلدارة املالية وأعمالMecling et Jensen  يف اطار السلوك
و هي  Stewart  Stern يعود اىل شركةتزايد االهتمام احلايل هبذا املفهوم يف الفكر احملاسيب  التنظيمي وتكاليف الوكالة ،إال أن

شركة استشارية أمريكية خمتصة يف خدمات االدارة املالية و تطوير قياس األداء  ،وقد انتشر هذا املفهوم عند قيام الشركة بتسجيل 
 .يف أواخر الثمانينات EVAطريقة حسابه كعالمة جتارية مميزة 

ايل لتقدير الربح احلقيقي املرتبط بتعظيم ثروة املسامهني مقياس لالجناز امل' :قد قدمت الشركة تعريفا للقيمة االقتصادية على أهناو     
 .(1) ' على مدى الوقت ،وميثل صايف الربح التشغيلي املعدل بعد الضرائب و تكلفة رأس املال اململوك و املقرتض

موال اليت بشكل مباشر تكلفة األفنسب الرحبية مثال  ال تأخذ بعني االعتبار دية املضافة عيوب النسب املالية،تعاجل القيمة االقتصا    
وهو ما يراعيه مؤشر .استخدمت يف حتقيق تلك األرباح ،اضافة اىل أهنا ال تأخذ يف احلسبان املخاطر اليت تتعرض هلا هذه األرباح 

ؤشر اىل قياس  القيمة االقتصادية املضافة حيث يأخذ هذا املؤشر بعني االعتبار تكلفة حقوق امللكية على غرار القروض ويسعى هذا امل
 (2) .تفوق تكلفتها ( مقرضني + مالك ) كفاءة االدارة يف خلق الثروة عن طريق أرباح القيمة من مصادر متويلها 

مؤشرا لقياس األداء و يف نفس الوقت لطريقة التسيري،حيث تقوم بقياس أداء املسريين أمام تعترب القيمة االقتصادية املضافة و     
تصبح وسيلة لدفع املسريين حنو بذل أقصى جهد لتحسني أداء املؤسسات ،ومت ربط نظام املكافأت و احلوافز هبذا املسامهني ،وبذلك 

ويتم وفق مفهوم القيمة االقتصادية املضافة ربط املسريين باملؤسسة و حتسيسهم هبا من خالل ربط .املؤشر ليصبح وسيلة للتحفيز 
 (3) .سري ،ووفق تكلفة رأس املال اليت متثل التعويض الذي حيصل عليه املسامهون النتائج باألموال املوضوعة حتت تصرف امل

 (4) :و يتم حساب القيمة االقتصادية املضافة من خالل العالقة التالية 
 

 (رأس املال املستثمر ×تكلفة رأس املال )–صايف األرباح الناجتة عن عمليات التشغيل بعد الضريبة = القيمة االقتصادية المضافة
 رأس املال املستثمر× (معدل تكلفة رأس املال–معدل العائد على رأس املال املستثمر =) القيمة االقتصادية المضافة

 

 :حيث ميثل 
املصاريف قبل احتساب )نتيجة االستغالل بعد الضريبة النظرية على األرباح :صايف األرباح الناجتة عن عمليات التشغيل بعد الضريبة

 (.املالية
                                                             

دراسة لنموذج القيمة االقتصادية المضافة كأداة مكملة ألدوات تقويم أداء الشركات الصناعية و التعديالت المقترحة الحتسابها ، يمقبل علي أمحد عل (1)
 1،ص 1020 ،2،،اجمللد22جامعة بغداد ،العدد  ،دراسات حماسبية و مالية ،جملة'،دراسة تطبيقية '

  410، ص 1009دار املعرفة اجلامعية ،االسكندرية ،،" مدخل حوكمة الشركات"الفكر الحديث في التحليل المالي و تقييم األداءمنري ابراهيم اهلندي ،(2)
  82،ص 1020، ،00/1009عدد ،جامعة ورقلة  ،جملة الباحث، دراسة تحليلية لمؤشرات قياس أداء المؤسسات من منظور خلق القيمةهواري سويسي،  (3)
 82،صاملرجع السابق  (4)
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،واليت  (الوسط احلسايب املرجح لتكاليف خمتلف املصادر التمويلية)و ميثل التكلفة الوسيطة املرجحة لرأس املال:معدل تكلفة رأس املال
  .بني الديون و رأس املال حتسب انطالقا من اهليكل املايل

هنا تضيف املخاطر أغري وذ  العائد على احلقوق امللكية ،يعتمد عليه من وهو مامن قرارات االستثمار والتمويل ، ومتثل املعادلة كل    
بل يتطلب اعادة النظر يف بعض البنود املكونة هلا عامل مع القوائم املالية كما هي،ن هذا املؤشر ال يتأكما ،اليت تتعرض هلا األموال 

ة وليس على الربح احملاسيب الذي يقوم على مفهوم ويقوم هذا املؤشر على مفهوم الربح االقتصادي الذي يعتمد على النقدي
يف حني ذهب مفهوم الربح من ايرادات التشغيل للبنك لسنة، والذي يتم فيه خصم الديون املشكوك فيها يف سنة معينة،االستحقاق 

ءها بغرض اجياد أساس مع االشارة اىل كون هذه التعديالت داخلية يتم اجرام خصم تلك الديون إال اذا أعدمت،االقتصادي اىل عد
  (1) .موضوعي لقياس أداء اإلدارة وأن القوائم املالية املرتتبة عن تلك التعديالت ال تغين عن القوائم املالية

الديون ورأس )و يعترب مفهوم الربح االقتصادي منتشرا منذ عهد أدم مسيث حيث يقصد به الربح بعد استبعاد تكلفة رأس املال    
اىل تكلفة راس املال على أهنا تكلفة كغريها من التكاليف الواجب تغطيتها لقياس األرباح احلقيقية ،وبالتايل فالربح  ،حيث ينظر(املال

 .،وهو ما ميثل العائد االقتصادي (العمل و رأس املال)احلقيقي نتحصل عليه بعد اقتطاع تكاليف عوامل االنتا 

 Market Value Added :MVAالقيمة السوقية المضافة :ثانيا

 القيمة و،كمؤشر لتقييم أداء الئشركات   Stern Steawartمدخل القيمة السوقية املضافة املؤشر الثاين الذي سوقته شركة ميثل     
 فيها نصيبه بيع قرر ما إذا عليه حيصل أن ميكنه الذي واملبلغ الشركة يف املستثمر وضعه الذي املبلغ بني الفرق هي املضافة السوقية

،أو بطريقة أخرى هي الفرق بني القيمة السوقية و القيمة الدفرتية،وتعطي تقييما شامال  ألداء املؤسسة منذ نشأهتا وحىت تاريخ فورا  
قياس قيمتها السوقية ،ويتم تقديرها من خالل الفرق بني القيمة السوقية و القيمة االمسية للسهم مضروبا يف عدد األسهم ،وتعكس 

 .تعظيم  ثروة املسامهني  مدى قدرة االدارة على

 وقروض أسهم من السابقة سنواهتا عرب الشركة دخلت اليت واملبالغ اإليرادات مجع طريق عن القيمة هذه حساب وميكن    
 السوقية القيمة كانت موجبا   احلسابية العملية هذه حاصل كان فإذا، السوق بسعر للشركة احلالية القيمة من وطرحها واستثمارات

 املضافة السوقية القيمة أن يعين فهذا سالبا   العملية هذه حاصل كان إذا أما. للثروة صانعة كشركة وصنفت موجبة للشركة املضافة
 .إليها تدخل اليت الثروات وتلتهم ستدمر الشركة هذه وأن سالبة

حتسب جملموعة من السنوات ،حيث متثل القيمة و اذا كانت القيمة االقتصادية املضافة حتسب لكل فرتة فالقيمة السوقية املضافة   
 :و حيسب هذا املؤشر بالعالقة االتية احلالية لسلسلة القيم االقتصادية املضافة املقدرة حلظة التقييم ،

MVA t=0= EVAI/(1+k)i 

 :حيث

                                                             
 410منري ابراهيم اهلندي ،مرجع سابق،ص(1)
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MVA=            

 

   
 

 
= EVAt  لفرتة   القيمة االقتصادية املضافةt 

Kt  =التكلفة الوسطية املرجحة لرأس املال. 

وترتبط القيمة االقتصادية املضافة بالقيمة السوقية املضافة،فإذا حقق البنك قيمة اقتصادية مضافة موجبة فكذلك ستكون القيمة     
 :لسوقية املضافة كاأليتوميكن استعراض الفرق بني القيمة االقتصادية املضافة و القيمة ا.و العكس صحيح السوقية املضافة موجبة 

 (1) :هيو نالحظ وجود بعض االختالفات بني القيمة االقتصادية املضافة و القيمة السوقية املضافة 

حتسب القيمة االقتصادية املضافة لفرتة واحدة ـبينما حتسب القيمة السوقية املضافة سلسلة من الفرتات ،أي أن هذه األخرية  -
 .املؤسسة لفرتة طويلة هي تراكم القيم الناجتة عن 

 من وجهة نظر تقيس القيمة االقتصادية املضافة األداء الداخلي للمؤسسة ،فيما تقيس القيمة السوقية املضافة األداء -
 .ة،ولذلك يصعب استعماهلا كأداة تسيري داخلية ارجيخ

 (2) :خبصائصكمقياس للقيمة و أداء املؤسسة  القيمة االقتصادية املضافة  يتمتع استخدام و  

 .املستثمرتقيس العوائد االقتصادية احلقيقية إلمجايل رأس املال  -

 .تتضمن تكلفة رأس املال سواء اململوك او املقرتض كأي تكلفة لعوامل النتا  األخرى  -

تقيس كفاءة االدارة يف حتقيق اهلدف الرئيسي للمسامهني و هو تعظيم ثروهتم ،ومتكن هؤالء من معرفة مدى توافق  -
 .اهتمامات االدارة مع أهدافهم

 .تعمل على ختفيض مشاكل الوكالة من خالل حتفيز املسريين و تشجيعهم على التصرف كأهنم مالك للمؤسسة  -

تؤدي اىل تطابق أهداف املسرين مع أهداف محلة األسهم و املؤسسة ككل ،فاالقرتاحات االستثمارات ذات القيمة  -
 .صلحة مجيع األطراف ،والعكس بالنسبة للسالبة االقتصادية املضافة املوجبة حتقق م

قدرهتا على الربط بني اجلانب االسرتاتيجي و اجلانب املايل ،مما يسهل علىب املسريين حتكمهم يف نتائج االستثمارات  -
 .،وبالتايل تسهيل اختاذ القرارات و تصويبها

                                                             
،أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه يف علوم التسيري،كلية العلوم تقييم المؤسسة ودوره في اتخاذ القرار في اطار التحوالت االقتصادية بالجزائرهواري سويسي،(1)

 118،ص 1006-1000اجلزائر،االقتصادية و علوم التسيري ،جامعة 
 118،املرجع السابق (2)
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ياس خللق القيمة و تقييم ادارة املؤسسات بشكل عام ،إال أن هناك وبالرغم من االجيابيات اليت قدمتها القيمة االقتصادية املضافة مق
 (1) :بعض االنتقادات  اليت وجهت هلذا املؤشر و من أمهها

س على املدى الطويل لتصويب قراراهتا  االستثمارية يأهنا تقييم األداء على املدى القصري ،يف حني أن االدارة حتتا  اىل مقاي -
امهني و الذين يسعون اىل معرفة نتائج استثماراهتم على املدى سأيضا مع اهتمامات املبشكل أفضل،وهو ما يتعارض 

،وبالتايل فالقيمة االقتصادية املضافة ال توافق مجيع دورات النشاط ،فاملؤسسات اليت تكون لديها املتوسط و الطويل 
ي أقل مالئمة هلا و جتعل من القياس السنو تسهيالت يف التمويل تكون دورة نشاطها طويلة ،وبذلك تتعقد عملية التقييم 
 .،خاصة بالنسبة للقطاع املايل و البنكي و الذي يعمل وفق قواعد احليطة و احلذر

يعتمد حساب القيمة االقتصادية املضافة على البيانات املالية كغريه من املؤشرات ،وبالتايل فهو ال يعطي شرحا واضحا  -
،كما أنه يوفر معلومات قد تكون حمدودة ألولئك الذين يتحملون نواحي التشغيليةللمستثمرين حول أسباب عدم كفاءة ال

 .مسؤولية ادارة عمليات املؤسسة ،بينما يهتم مديرو العمليات التشغيلية باملقاييس غري املالية أكثر من املقاييس املالية 

دة يف احلجم ،فقد يعود السبب الرتفاع القيمة ال يأخذ مقياس القيمة االقتصادية املضافة يف احلسبان االختالفات املوجو  -
 .االقتصادية املضافة لقسم يف املؤسسة مقارنة باألخر اىل ارتفاع االستثمار املتاح له

كما مت انتقاد كل من القيمة االقتصادية املضافة و القيمة السوقية املضافة من حيث أهنما ال يعتربان سوى اعادة حتوير  -
 .احلالية الصافية ،اذا مل حيمال أية اضافة حقيقية عليهابسيط لطريقة القيمة 

يتطلب حساب هذا املؤشر القيام بالتعديالت على بيانات القوائم املالية ،لكن زيادة عددها ميثل عقبة أمام املؤسسة فهو  -
 Stewartرد  وقد.يزيد من تعقيد و تكلفة تطبيقه،وهو األمر الذي يؤدي بالعديد من املؤسسات اىل اجتناب تطبيقه 

ظم الوحدات ال تطبق كل التعديالت،حيث يتم اجراء عدد حمدود من على هذا االنتقاد من خالل توضيحه أن مع
 .التعديالت يف احلياة العملية طبقا للظروف املالئمة للمؤسسة 

املبيعات أو العوائد و هو اريع و االستثمارات وفق هذا املؤشر على أرض الواقع،ألنه يعتمد على حجم شصعوبة اختيار امل -
 .ما يصعب التنبؤ به مستقبال

 (2) .ةعلى الرغم من استناده اىل مفهوم الربح املتبقي ،إال أنه ال يقدم أي منوذ  ميكن استخدامه لتسعري األوراق املالي -

 لجيمس طوبان Qنسبة  :ثالثا

 Jamesوقد طور من طرف ,السوقية مع القيمة احملاسبيةيعترب هذا املؤشر مقياسا خللق القيمة من خالل مقارنته للقيمة 
Tobin  تكاليف والذي يفرتض بأن القيمة السوقية جلميع املؤسسات يف سوق رأس املال جيب أن تكون مساوية  لقيمة
 :،وتعطى هذه النسبة بالعالقة التالية  االستبدال

                                                             
 . 116املرجع السابق،ص (1)
 .21مقبل على أمحد علي،مرجع سابق،ص(2)
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Q = قيمة استبدال األصول/القيمة السوقية للمنشأة 

 أعلى  نمو ذايتاملؤسسة ل حتقيق و تدل على ،  (1)ت النسبة أكرب من الواحد ،فمعناه أن املنشأة استطاعت خلق القيمة كان  فإذا
مداخيل اليت يتوقع احلصول عليها مستقبال أعلى من ،ألن القيمة احلالية للاالدارة يف استغالل املوارد  املوضوعة حتت تصرفها  كفاءةو 

  .اعتمدت من خالل العقود اليت تتم يف السوقالقيمة احملاسبية اليت 

 (2) : بـهذا املؤشر  هتمو ي

 .اخلالفات املقطعية يف قرارات االستثمار و التنويع -

 .العالقة بني ملكية األسهم من طرق االدارة و قيمة املؤسسة  -

 .العالقة بني أداء االدارة و األرباح احملققة ،و الفرص االستثمارية و االستجابة هلا -

 .توزيعات الألرباحو  سياسات التمويل ،التعويضات -

قياس قيم تكاليف استبدال األصول ،فقد مت اقرتاح صيغة ،غري أنه و لصعوبة منظور استثماري من و يقيس هذا املؤشر كفاءة املؤسسة 
 :أخرى حساب النسبة كاأليت 

Q = (ديونالقيمة الدفترية لل+الدفترية لألسهمالقيمة (/)ديونالقيمة السوقية لل+القيمة السوقية لألسهم) 

  (Data Envelopment Analysis :DEA)لف البيانات غتحليل م:ثانيالفرع ال

 تعريف أسلوب تحليل مغلف البيانات:أوال

القرار،سواء  أداة غري معلمية تستخدم تقنيات الربجمة اخلطية لتقييم وقياس كفاءة وحدات اختاذ حتليل مغلف البيانات أسلوب يعترب     
كانت بنوكا أو شركات تأمني أو غريها ،بشرط أن يتوفر جتانس نسيب بني هذه الوحدات ،أي أن الوحدات املراد مقارنتها تستخدم 

اليت حاول من خالهلا قياس  Farell 1957وترجع بداية استخدام هذا األسلوب اىل دراسة .نفس املدخالت وتنتج نفس املخرجات
،حيث نظر للكفاءة على أهنا النسبة بني اجملموع املوزون ملخرجاته اىل   لنموذ  من مدخلة واحدة وخمرجة واحدةالكفاءة االنتاجية 

و اليت عممت  2960سنة   Charnes,Cooper ,Rhodes،مث طورت هذه الطريقة يف دراسة اجملموع املوزون ملدخالته 
أسلوب حتليل مغلف البيانات على استخدام النظرية االقتصادية املعروفة كما يعتمد النموذ  اىل منوذ  متعدد املدخالت و املخرجات  

مبثالية باريتو ،واليت تنص على أن اجلهاز يكون غري كفء اذا استطاع جهاز أخر أو مزيج من أجهزة أخرى انتا  الكمية نفسها على 
يادة يف أي من املدخالت األخرى ،وتكون الوحدة  األقل من املخرجات اليت ينتجها هذا اجلهاز بكمية أقل لبعض املدخالت وبدون ز 

 .توسع اىل االستعمال و التطبيق يف خمتلف الوحدات و يف خمتلف األنشطة ويف خمتلف الدول  وقد،كفؤة اذا حتقق العكس 

                                                             
) 1)   James Chan-Lee et Raymond Torres,Q de Tobin et taux d’accumulation en France ,Annales 

d’Economie et de Stratégique ,N°5,1987 ,p 38 
) 2)   Joseph Wolfe,The Tobin Q as a Company Performance Indicator  ,Developments in Business 

Simulation and Experiential Learning,Volume30 ,2003 ,p 156 
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الباحثني أنه سلوب التحليل مغلف البيانات أكثر استخداما يف البنوك ،حيث رأى الكثري من أو منذ منتصف الثمانينات أصبح      
 (1) .األسلوب األفضل لقياس عدم الكفاءة التقنية العامة 

ويعرف أسلوب حتليل مغلف البيانات بأنه يستخدم الربجمة الرياضية الجياد الكفاءة النسبية لتشكيلة من وحدات اختاذ القرار      
لكل منشأة ملخرجات على جمموع املدخالت ،واليت تستعمل جمموعة متعددة من املدخالت و املخرجات ،وذلك بقسمة جمموع ا
،حيث ميثل الواحد الكفاءة الكاملة ،فيما  2و0،ويتم مقارنة هذه النسبة مع املنشأت األخرى ،وينحصر مؤشر الكفاءة بني القيمتني 

الكفاءة االدارية تكون اىل كون الوحدات ذات 'حتليل مغلف البيانات'و يعود سبب تسمية هذا األسلوب .ميثل الصفر انعدام الكفاءة 
 .يف املقدمة و تطوق الوحدات االدارية غري الكفؤة ،وعيه يتم حتللي البيانات اليت اغلفها الوحدات الكفؤة 

،،وتعرب عن كل كيان مسؤول عن حتويل DMUاملنشأة املراد قياس كفاءهتا بوحدة اختاذ القرار DEA و يسمي أسلوب   
البنوك،األسواق املركزية :تقييم أدائه ،ويف اجملال االداري ميكن أن تتضمناملدخالت اىل خمرجات ،حبيث ميكن 

درجة معينة من احلرية  DMUاخل،فبهذا املفهوم وحدة اختاذ القرار واسع ،بشرط أن متتلك كل ..،الشركات،اجلامعات،املستشفيات
بتحديد أحسن الوحدات النظرية نظرا لتميزه  كأحسن وسيلة للمقارنة املرجعية  DEAويصنف أسلوب .االدارية يف اختاذ القرارات

بالنسبة للوحدات غري الكفؤة ،باالعتماد على مدخالت و خمرجات متعددة بدون أن يتطلب ذلك توفر معلومات عن أسعار 
على يركز فقط على كل وحدات اختاذ القرار وليس  وإمنااملدخالت أو املخرجات أو أن تكون هذه األخرية من نفس وحدة القياس ،

 (2) .متوسط العينة 

 محددات استخدام أسلوب تحليل مغلف البيانات:ثانيا

 (3) :فقد توصل اىل أن النموذ  جيب أن يتوفر على قاعدتني أساسيتني  W.Cooperبعد الدراسة اليت أجراها 

 : أن يكون حجم العينة أكرب من حاصل ضرب املدخالت مع املخرجات يف العدد ثالثة:القاعدة األوىل 

Ss≥3(I÷O) 

Ss: وحدات اختاذ القرارDMU  ، :I              املدخالتO  :املخرجات 

ثلث ،حيث يتم التأكد من جودة النموذ  يف النتائج احملصلة ،حيث جيب أن ال يفوق عدد و تسمى قاعدة ال:القاعدة الثانية 
 .ثلث العينة املدروسة ( %200)الوحدات ذات الكفاءة الكاملة 

                                                             
، 21لعدد ا ،،جملة الباحث ،اجامعة ورقلة DEAقياس كفاءة البنوك الجزائرية باستخدام تحليل مغلف البيانات الماليةفريد بن ختو وحممد اجلموعي قريشي،(1)
 .212ص،1024،

متطلبات تحسين الكفاءة النسبية لألقسام األكاديمية بكلية التربية بجامعة السلطان قابوس باستخدام أسلوب تحليل مغلف حممد بن علي السعدي و أخرون، (2)
 .10-29ص  ،ص1021،يوليو 2،جملة العلوم الرتبوية ،العدد الثالث،اجلزء البيانات

–للبلدان المتوسطة و المرتفعة الدخل  (DEA)قياس الكفاءة النسبية و محدداتها لألنظمة الصحية باستخدام تحليل مغلف البياناتعبد الكرمي منصوري،(3)
االقتصادية و التسيري و العلوم التجارية ،جامعة حتليل اقتصادي كلية العلوم :أطروحة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الدكتوراه يف االقتصاد،ختصص، نمذجة قياسية

 61،ص1021-1024تلمسان،
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DMU100%Efficients≤( 1÷3)Ss 

طوبن، و أسلوب التحليل املغلف عن اجتاهات حديثة يف قياس و  Qتعرب كل من القيمة االقتصادية املضافة ،القيمة السوقية ، و 
،وذلك لتدارك  الثغرات و نقاط الضعف يف التحليل باستخدام النسب تقييم أداء املؤسسات االقتصادية و البنوك على حد سواء 

ىل املالية ،غري أن هذا ال يلغي أمهية هذه األخرية يف قياس األداء البنكي وتفسريه ،وبالتايل فمن املستحسن استخدام املؤشرات احلديثة ا
 .جانب التقليدية لقياس و تقييم األداء املايل يف البنوك التجارية و املؤسسات بصفة عامة 

 American Banking Evaluation Systemاألمريكي قييم البنكي نظام الت:المطلب الرابع 

 2998و متت مراجعته سنة م األداء يف البنوك التجارية ،نظاما موحدا لتقيي 2909تبنت الواليات املتحدة األمريكية  سنة    
و    CAMELSبـ ليواكب التغريات يف القطاع البنكي من عمليات و سياسات و حيقق مفهوم الرقابة البنكية ،و مسي هذا النظام

 :هو اختصار ملكوناته الستة 

  Capital Adequacyكفاية رأس املال  .2
  Assets Quality نوعية املوجودات .1
  Managementاالدارة  .4
  Earnigsااليرادات .1
  Liquidityالسيولة  .2
  Sensitivity to Market Riskاحلساسية ملخاطر السوق  .8

لتقييم متانة البنوك ،فهو يأخذ بعني االعتبار عوامل مالية و ادارية ،ويسعى اىل تقييم البنوك على و يعترب هذا النظام أداة رقابة فعالة    
و يتناول التصنيف مقدرة (1)تصاعديا باجتاه األداء األضعف ، 2اىل  2أساس موحد و شامل ،و يقوم التصنيف على أساس رقمي من 

و يعترب الغرض املباشر له هو حتديد .اجه و حجم البنك و تعقد نشاطه االدارة على اجياد أنظم ضبط و رقابة فعالة حسب احتي
 .املخاطر البنكية اليت تشكل نقاط الضعف يف العمليات املالية والتشغيلية و االدارية 

 .سجلة وينبغي على جملس االدارة و االدارة العليا بالبنك االطالع على التقييم الختاذ االجراءات املالءمة اجتاه النقائص امل

 (2) :و يتم التقييم على أساس العناصر األتية 

 كفاية رأس المال : الفرع األول 

ان نوع و حجم املخاطر اليت تواجه البنك هي اليت حتدد مستوى رأس املال الذي جيب أن يتم االحتفاظ به ،وكذلك املدى الذي 
 :يف عني االعتبار العناصر التالية يف تقييم رأس املال ميكن أن يكون فيه حجم رأمسال البنك أعلى من احلد األدىن ،ويؤخذ 

                                                             
  28،ص1008،صندوق النقد العريب،أبو ضيب،أطر أساسية و معاصرة في الرقابة على البنوك و ادارة المخاطر ابراهيم الكراسنة ،  (1)
 42-11املرجع السابق ،ص ص   (2)
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 .مستوى و نوعية رأس املال  -

 .وجود االحتياطات كرأس مال اضايف  -

 .طبيع و اجتاه و حجم الديون املتعثرة ،كفاية املخصصات واحتياطات التقييم  -

 . مكونات امليزانية مثل طبيعة و حجم املوجودات غري امللموسة و املخاطر البنكية -

 .أرباح النشاطات خار  امليزانية ،نوعية  االدارة و كيفية توزيع األرباح -

 .املقدرة على احلصول على التمويل من سوق رأس املال و املادر األخرى لرأس املال  -

 نوعية الموجودات :الفرع الثاني 

ة االستثمار و العقارات املمتلكة و النشاطات و حمفظ باإلقراضو يعكس تصنيف املوجودات املخاطر احلالية و املستقبلية املتعلقة 
 :خار  امليزانية ،ويعتمد التقييم على العناصر التالية 

 .انات  و مدى مناسب حتديد املخاطركفاية معايري الضم -

 .وى الديون داخل و خار  امليزانيةمست -

 .كفاية خمصصات الديون و االستثمارات أو احتياطات التقييم  -

 .تقات و االعتماداتشامل:طر القروض خار  امليزانية تركز القروض ،و خما -

 .تنوع و نوعية حمفظة القروض و االستثمارات  -

 .كفاية أنظمة الرقابة الداخلية و املعلومات  -

 االدارة :الفرع الثالث 

ادارة املخاطر و التأكد من  سةاو يقيس مدى قدرة جملس االدارة و االدارة العليا بالبنك على القيام باملهام املوكلة اليها من رسم لسي
 :ر التالية صالتطبيق اجليد هلا و فعاليتها ،ويعتمد على العنا

 .مدى فهم أعضاء جملس االدارة و االدارة العليا لتعقد نشاط البنك و املخاطر املتعلقة به  -

 .كفاية أنظمة الرقابة و أنظم ادارة املخاطر  -

 .ابية التجاوب مع توصيات  املدققني و السلطات الرق -

 .مدى معقولية سياسة احلوافز و جتنب العمل الفردي  -

 .مدى اهتمام االدارة بامللحة العليا للبنك و خدمة اجملتمع  -

 .األداء الكلي للبنك و حجم خماطره -
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 االيرادات :الفرع الرابع

 :و يتناول التصنيف حجم االيرادات البنكية و العوامل املؤثرة فيها و يعتمد التطبيق على 

 .مستوى االيرادات و مدى استقرارها ومصادرها -

 .دور األرباح احملتجزة يف تدعيم رأس املال  -

 .نسبة املاريف اىل العمليات -

 .كفاية حجم خمصصات الديون  -

 .العائد على األول ،العائد على حقوق امللكية ،معدالت الدخل و االنفاق :و ميكن قياس االيرادات عرب حساب 

 لة السيو :الفرع الخامس 

 :و يتطرق اىل كيفية ادار سيولة البنك و مستواها احلايل و املتوقع مستقبال ،وبشكل عام يقوم التصنيف على العوامل األتية 

 .جاهزية املوجودات القابلة للتسييل  -

 .املقدرة على التمويل من السوق النقدية  -

 .درجة االعتماد على التمويل األجل  -

 .  امليزانية تنوع مصادر األموال داخل و خار  -

 .اجتاه و استمرار حركة الودائع  -

 .القدرة على توريق و بيع املوجودات  -

و يرجع االعسار املايل للبنك يف كثري من احلاالت اىل الفشل يف ادارة السيولة مما يستلزم متابعة مؤشراهتا ،واليت تشمل بشكل عام 
فيما بني البنوك و التمويل من طرف البنك  كاإلقراضادر السيولة  صوم جيب النظر اىل مصجانب األصول و اخلصوم ،ففي جانب اخل

 (1). نسبة الودائع اىل القروض ،نسب الودائع اىل اجملاميع النقدية:ويقاس بـ:املركزي 

 الحساسية لمخاطر السوق : سادس الفرع ال

األخذ بعني االعتبار حجم البنك ،درجة تعقيد و اليت جيب تقييمها باالعتماد على قدرة البنك على حتديدها و قياسها ،حيث جيب 
 .نشاطاته املتعلقة  هبذا النوع من املخاطر ،كفاية االيرادات و رأس املال باملقارنة مع مستوى املخاطر

 . ائدة و ملعظم البنوك فان املدر الرئيسي هلذه املخاطر هو املراكز غري احملتفظ هبا لغاية املتاجرة ودرجة حساسيتها ملخاطر سعر الف

 .لنظام التقييم البنكي األمريكي  ونلخص يف اجلدول املوايل  أسس التصنيف
                                                             

،جملة -دراسة بنك الفالحة و التنمية الريفية –في األمريكي على فعالية نظام الرقابة على البنوك التجارية أثر تطبيق التقييم المصر يوسف بوخلخال ،(1)
 106،ص20،2002الباحث،جامعة ورقلة ،العدد 
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 (CAMELS)أسس التصنيف  لنظام التقييم البنكي األمريكي(:  6-1)  الجدول رقم 

 2التصنيف  2التصنيف  3التصنيف  2التصنيف  1التصنيف  

رأس مال قوي بالنسبة  كفاية رأس المال
 حلجم املخاطر

رأس املال أقل من  مال مرضيرأس 
 مرضي

نقص يف رأس املل و 
 هتديد للبنك

نق كبري يف رأس املال 
 ضرورة دعم فوري له+

ادارة جيدة +قوية  نوعية الموجودات
 للقروض

ادارة مرضية +مرضية 
 للقروض

أقل من مرضي و حتتا  
اىل اهتمام السلطات 

 الرقايب 

ضعف مع احتمالية 
تعرض البنك خلسائر 

  حمتملة

ضعف كبري يف نوعية 
املوجودات وادارة 

هتديد مباشر +القروض 
 للوضع املايل للبنك

ادارة مرضي مع وجود  أداء قوي  االدارة 
 نقاط ضعف طفيفة 

أقل )حتتا  اىل حتسني
 (من مرضي

ضعيفة و ادارة املخاطر 
 .غري كافية

ضعف كبري يف األداء 
 .و ادارة املخاطر

تدعم مرضية و  جيدة  االيرادات
 العمليات

ضرورة حتسني 
 .االيرادات

غري كافية لدعم 
العمليات واالبقاء على 
مستوى كاف لرأس 

 املال

غري كافية بشكل كبري 
 .مما يهدد البنك

ادارة مرضية +مرضية  ادارة جيدة+قوية  السيولة 
 للسيولة

غري كافية و صعوبة  حباجة اىل حتسني 
 احلصول على التمويل 

ر  غري كافية بشكل ح
 مما يهدد البنك

الحساسية لمخاطر 
 السوق

مسيطر عليها مع  مسيطر عليها جيدا 
احتمال طفيف لتأثريها 
على االيرادات و رأس 

 .املال

حيتا  لتحسني مع 
 احتمال تأثريها 

غري مقبول مع احتمال 
تأثر االيرادات ورأس 

 .املال

غري مقبول بشكل 
 يهدد البنك 

 السابقة  راجع املمن اعداد الطالبة باالعتماد على :املصدر

 األداء المالي للبنوك العمومية و الخاصة : المطلب الرابع 

و ذلك بغض النظر عن درجة تدخل الدولة يف .يعد القطاع البنكي من أكثر القطاعات تنظيما من طرف الدولة نظرا ألمهيته     
نشاطه والذي خيتلف من نظام آلخر ، فملكية الدولة حلصة يف البنوك التجارية أو ملكية تامة هلا تعترب ميزة هذا القطاع،و حبسب 

األوىل هو الدور االجتماعي الذي تلعبه الدولة : مللكية العمومية يستند حلجتني خمتلفتني و متضاربتني النظرية االقتصادية فان وجود ا
عن طريق امللكية العمومية لتعظيم املنفعة اجلماعية ، حيث أن البنوك العمومية على عكس نظريتها اخلاصة تأخذ يف احلسبان املردودية 
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ا ،و بالتايل فهي تعترب حمركا للنمو االقتصادي و االجتماعي، فقد تقوم بتمويل مشاريع ذات االجتماعية للمشاريع اليت تقوم بتمويله
(1) .خطورة مرتفعة مثل املشاريع الفالحية ، و هو ما ال ختاطر به البنوك اخلاصة   

و من ناحية أخرى يوجد دافع سياسي لبعض األطراف من هذه امللكية حيث تعترب البنوك و املؤسسات العمومية وسيلة لتلبية    
 . حيث أظهرت بعض الدراسات أن البنوك العمومية تقوم بزيادة نسب القروض املمنوحة يف فرتات االنتخابات .مصاحل هذه األطراف 

أن احلكومات تتبع سياسة خصخصة املؤسسة العمومية إذا مل  2991يف دراسة سنة   Sheifler and vishnyو توصل    
تستطع التأثري يف قرارات هذه األخرية خلدمة مصلحتها اخلاصة ، يف حني تقوم باالحتفاظ بامللكية العمومية إذا استطاعت التأثري يف 

 (2) .قرارات هذه املؤسسات 

دولة توصل الباحثون  إىل إرتفاع نسبة  91، أجريت حول La Porta & sheifler & de-Silanes (3) و يف دراسة لـ   
أن هذه النسبة ترتفع يف األنظمة املالية  غري املتطورة و  ، كما توصلت الدراسة اىل  %11البنوك العمومية يف العامل ، و ذلك بنسبة 

سامهني ، معدالت منو منخفضة ، معدالت إنتا  منخفضة مداخيل ضعيفة ،حكومات غري كفؤة، اخنفاض احلماية للم: اليت تتميز بـ
 .و خلصت الدراسة اىل أن امللكية العمومية للبنوك التجارية تؤخر النمو االقتصادي و املايل يف الدول ، خاصة الفقرية منها .

وك التجارية يف حول  أثر  امللكية على األداء املايل  يف البن Jung-Chu Lin  &  Vichet Suneو توصلت دراسة    
،اىل أن البنوك العمومية أحسن أداء من البنوك اخلاصة ، غري أنه بالرغم من ذلك فان اخلوصصة 1020 -2990تايوان يف الفرتة 

 (4) .تساعد البنوك العمومية على حتسني أداءها إضافة إىل وجود تأثري للقرار السياسي على أداء هذه األخرية

   1002 - 1000حول البنوك يف مشال افريقيا ومنطقة الشرق األوسط خالل الفرتة  Farazi et al  (5)كما أظهرت دراسة    
اخنفاض أداء البنوك العمومية حيث سجلت اخنفاض الرحبية ،ارتفاع التكاليف واخنفاض جودة األصول، إضافة إىل تسجيل حاالت 

لرئيسية إىل عدم كفاءة اإلدارة ، التدخل السياسي يف قرارات البنك ، عجز يف السيولة يف العديد من هذه البنوك ،واليت تعود أسباهبا ا
حيث وجدت الدراسة أنه ميكن هلذه البنوك  أن حتقق معدالت منو أعلى . ضعف هيكلة احلكومة والعمليات  و اإلفراط يف التوظيف

 . رفع كفاءة هؤالء املوظفنيلو مت منحها االستقاللية يف اإلدارة مع ختفيض مناصب التوظيف الزائد عن احلاجة و 

                                                             
) 1)  Mamoughli Chakri et Dhouibi Raoudha, Quel est L’impact de la propriété  publique sur la rentabilité 

des banques ? Cas des banques Tunisienne ,XVI Entcuentro de Economica Publica, 2009,p6 
) 2)  Andrei shleifer  , Robert. W.Vishny, Politicians and Firms ,The Quarterly Journal of Economics , 

November 1994, pp 995-1023 
) 3)  Rafael La Porta and Florencio ,lopez-de-Silanes and Andrei Sheilfer,Governement Ownership of 

Banks ,The journal of Finance, Volume 57,Issue 1,February 2002,pp265-301  
) 4)  Jung-Chu Lin , Vichet Sun, Bank Ownership and Performance in Taiwan: Do politics matter? , Journal 

of Finnace and Accounting ,Marsh 2012,pp12-30,  
) 5)  Subika Farazi et al, Bank Ownership and Performance In The Middle East and North Africa Region , 

Policy Research, Working Paper 5620, the World Bank,April2011,pp1-26 
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دولة إىل أن البنوك العمومية  229يف دراسة حول البنوك التجارية يف   Micco& Yanez&Panizza (1)و قد توصل    
تبدي معدل رحبية أقل من نظريتها اخلاصة باستعمال هامش الفائدة الصايف ، ارتفاع التكاليف املرتبطة غالبا بالتوظيف الزائد عن 

يف هذه البنوك مع ارتفاع نسبة الديون املتعثرة، أما بالنسبة للبنوك األجنبية فقد سجلت ارتفاعا يف الرحبية واليت تعود إىل احلاجة 
غري أن هذا االختالف يتناقص ليصبح هامشيا  يف .اخنفاض التكاليف يف أغلب األحيان ،وهذا يف الدول السائرة يف طريق النمو 

كاليف البنوك العمومية ارتفاعا طفيفا مقارنة بالبنوك اخلاصة فيما ال يعترب االختالف هامشيا يف الدول املتطورة حيث تسجل ت
 .(الرحبية ، جودة األصول ،هامش الفائدة)املؤشرات األخرى 

 80اخلاصة يف حول أثر امللكية العمومية على اختالف األداء بني البنوك العمومية و Lin Guo et al  (2)و يف دراسة أجراها     
، توصلت إىل أن البنوك العمومية أقل رحبية و متتلك رأمسال أقل ،مع ارتفاع خماطر القروض مقارنة  1001-2969دولة خالل الفرتة 

بنظريهتا اخلاصة ، و يتحقق هذا االختالف يف الدول ذات النظام السياسي و املايل األقل تطورا و األكثر تدخال يف القطاع البنكي و 
رحبية )، غري أنه يف الفرتة الالحقة سجلت البنوك العمومية أداء أحسن من البنوك اخلاصة  2990سجل هذا االختالف حىت سنة قد 

، وذلك بعد األزمة املالية األسيوية ، كما وجدت الدراسة أن البنوك العمومية متول االقتصاديات الوطنية ( ، رأمسال ، جودة القروض
 .ة ، وذلك يف األنظمة اليت تسجل الدولة فيها تدخال واسعا يف القطاع املايل و البنكي خاصة أكثر من نظريهتا اخلاص

قطاعا بنكيا يف العامل بعينة  222يف دراسة حول   Kunt and Huizinga(3)واقرتبت النتائج السابقة اىل ما توصل اليه     
العمومية أقل مسايرة لالجتاهات الدورية لالقتصاد مقارنة  اىل أن االقراض لدى البنوك 1020-2999بنكا خالل الفرتة  2844

يف حني متيز االقراض لدى البنوك العمومية مبخالفة االجتاهات الدورية .بالبنوك اخلاصة خاصة يف الدول اليت متتلك حوكمة جيدة 
كرب خالل األزمات مما يساعد على ختفيض وإمجاال تقدم البنوك العمومية القروض بشكل أ.لالقتصاد يف الدول ذات املداخيل املرتفعة 

حدهتا وزرع االستقرار ، أما بالنسبة جلودة القروض ،فالبنوك اخلاصة سجلت جودة عالية يف فرتات االنتعاش االقتصادي على عكس 
قراض لديها ،واخنفاض البنوك العمومية اليت حققت الدور االجتماعي الذي تلعبه البنوك العمومية يف فرتات الركود حيث ترتفع نسبة اال

 .يف منو معدل القروض غري اجليدة ، لذلك تسجل معدالت منو أعلى من البنوك اخلاصة 

و من هنا يرى الباحثان أن وجود البنوك العمومية يلعب دورا مفيدا يف استقرار سياسة االقراض خالل دورة النشاط سواء يف فرتات 
 .األزمات أو يف الفرتات العادية

وجد  الباحث حممد عمران أن البنوك اخلاصة تبدي  2999-2998اسة أخرى حول النظام البنكي املصري خالل الفرتة و يف در    
،فيما سجلت البنوك اليت متت خوصصتها أداء أحسن من نظريهتا املختلطة ( املختلطة و العمومية )أداء أحسن من غريها من البنوك 

                                                             
) 1) Alejandro Micco et al, Bank Ownership and Performance, Inter Americain Development Bank, 

Working Paper 518, November 2004,pp 1-32 
) 2)  Lin Guo et al, the Impact of State Ownership on Performance Differences in Privately –Owned 

Versus State –Owned Banks, an International Comparison  , Journal of Finance Intermediation ,Volume 
19(1),January 2010, pp74-94 

) 3)  Asli D.Kunt et al, Bank Ownership and Credit Over The Business Cycle :Is  By State Banks Less 

Procyclical, the World Bank, Working Paper 6110,June 2012,pp1-15  
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احث ذلك يف كون البنوك املخوصصة حديثا حتتا  اىل وقت لتحسني أدائها و طرق ويفسر الب(. %20)ذات األغلبية العمومية 
و حوكمتها ،وخلصت الدراسة اىل تأثري نوعية امللكية على أداء البنوك يف مصر حيث ترتبط امللكية اخلاصة باألداء املايل املرتفع للبنوك 

 (1) .العكس يف البنوك العمومية 

اىل أن البنوك العمومية حتقق نسبة خماطر مرتفعة مقارنة بالبنوك Gialcano Hannota et al(2)و يف نفس السياق توصل     
اخلاصة ، غري أهنا تعرف نسبة تعثر أقل من خماطر التعثر مقارنة بنظريهتا اخلاصة ، و هو ما خيالف غريها من الدراسات ، مع العلم أن 

اضافة اىل كون هذه احلماية ترتفع يف فرتات االنتخابات ،و بالتايل تؤكد الدراسة على ،(التشغيلية)الدولة تقوم بتغطية املخاطر املرتفعة 
 .استخدام السياسيني للبنوك العمومية لتحقيق أهداف سياسية وذلك يف الدول األوروبية 

ورة ،كما  تتفق  أغلب الدراسات مما سبق يظهر أن ارتفاع نسبة البنوك العمومية يف القطاع البنكي مرتبط باألنظمة املالية غري املتط   
 :على ضعف  أداء القطاع البنكي العمومي مقارنة باخلاص و يظهر هذا االختالف بصورة كبرية يف 

 .اخنفاض الرحبية  -

 .اخنفاض جودة القروض   -

 .ارتفاع التكاليف -

 .اخنفاض جودة األصول  -

 .عدم كفاءة االدارة  -

 .ارتفاع نسبة الديون املتعثرة -

أن اخنفاض  إالالتباين يف األداء املايل بني القطاعني العام و اخلاص يتناقص بشكل كبري يف األنظمة املالية املتطورة ، غري أن هذا   
 .مؤشرات أداء القطاع العام ال يقلل من أمهية الدور االجتماعي الذي تقوم به هذه البنوك 

 

 

 

 

 

                                                             
) 1)  Mohamed Omran, Privatisation ,State Ownership and Bank Performance In Egypt, World 

development, Volume 35,No 4, 2007,pp714-733 
) 2)  Giliano Hannotta  et al, the Impact of Government Ownership on Bank Risk ,Journal of Finance Inter 

mediation,  22,2013, ,pp162-176 
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 :خالصــــــــــــة 

و ( ةاملالية و البشري)الطريقة يف استخدام املوارد : على ضوء ما مت دراسته فاألداء يف البنك حاصل تفاعل عنصرين  أساسيني مها   
وحيدد األداء كل من  .واألهداف احملققة من ذلك االستخدام و يقصد بذلك الفعالية من جهة أخرىيقصد بذلك الكفاءة من جهة ،

وعوامل أخرى اخل ،...كحجم السيولة ،التنويع،جودة القروض،امللكية ،الرمسلة،حجم البنكة و جملس اإلدارة  القرارات الداخلية لإلدار 
و البيئة اخلارجية للبنك كاملنافسة ،الضرائب،الناتج احمللي االمجايل،التضخم ،وختتلف درجة تأثري هذه العوامل  مرتبطة باالقتصاد الكلي

  .على األداء البنكي 

الرحبية، السيولة،  :للنسب املالية و اليت تعكس خمتلف جوانب األداء املايل منكما مت التطرق إىل قياس األداء املايل و الذي يتم وفقا 
جيب اجياد التوليفة املناسبة اليت لنشاط البنكي هو املخاطرة فانه و مبا أن أساس ا. خاطر االستثمارامللرفع املايل ،كفاية رأس املال ،ا
،وتعرب هذه النسب عن االجتاه التقليدي يف تقييم األداء ،غري أن سمح للبنك باحلصول على أعلى عائد بأقل قدر من املخاطرة ت

النقائص اليت يعاين منها التحليل بالنسب املالية أدى اىل البحث عن طرق أخرى لالعتماد عليها يف التقييم و اليت تطورت مع تطور 
هلدف من وجودها ،ففصل امللكية عن التسيري و بروز خلق القيمة كهدف للمؤسسة جعل من قياسه ضرورة النظرة اىل املؤسسة و ا

حلماية حقوق املسامهني بالدرجة األوىل  كوهنم مالكي البنك و معيارا ملدى كفاءة أداء االدارة يف التسيري،فربزت مؤشرات تعكس هذا 
 .طوبن  Qصادية املضافة ،القيمة السوقية املضافة ،مؤشر القيمة االقت:اجلانب من أداء املؤسسة و أمهها 

أغلب الدراسات على ضعف  أداء  ملالية غري املتطورة ،كما تتفقارتفاع نسبة البنوك العمومية يف القطاع البنكي مرتبط باألنظمة ا يعترب
اخنفاض جودة ،ارتفاع التكاليف،اخنفاض جودة القروض ،اخنفاض الرحبية  :فيما يتعلق بـ القطاع البنكي العمومي مقارنة باخلاص

أن اخنفاض مؤشرات أداء القطاع العام ال يقلل من أمهية الدور  إال .ارتفاع نسبة الديون املتعثرة،عدم كفاءة االدارة ،األصول 
 .االجتماعي الذي تقوم به هذه البنوك
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 :تمهيد

 طالت مالية وفضائح اهنيارات لقد أدى تصاعد حاالت الفشل و الفساد  املايل و اإلداري بشىت أنواعه يف القطاع املصريف من      
إضافة إىل فقدان ثقة املستثمرين اجلدد ،و  فادحة مادية سائرخل املسامهني من كثريال تكبدإىل  العامل، يف الشركات البنوك و كربيات

 والدويل الوطين املستويني على املعنية اجلهات دفع الذي األمر الهنيارات،ا تلك مسببات منع يف التقليدية األساليب فشل هو ما أثبت
 باجلوانب كبري بشكل ترتبط كانت واليت،زماتاأل تلك حدوث وراء كانت اليت الرئيسة األسباب لتحديد معمقة دراسات إجراء إىل

مما استدعى ضرورة تدخل اهليئات الدولية و السلطات الوطنية  لتغيري أساليب اإلدارة ،مبا يتضمن محاية مصاحل .واملالية احملاسبية
يضمن هذه األطراف و  املسامهني واملسريين و مجيع األطراف ذات الصلة باملؤسسة،و هذا اإلطار الذي حيكم العالقة بني خمتلف

ة و يف العامل و الذي حاز على قدر كبري من االهتمام من طرف السلطات الرقابية و اإلشرافيمصاحلها أصبح يعرف باحلوكمة،
 .واملنظمات الدولية

ملخاطر ،واليت وعلى مستوى القطاع البنكي كان التفاقيات بازل أثر كبري يف تنظيم النشاط يف هذا القطاع خاصة من ناحية ادارة ا   
 .تعترب عامل مهم يف استقرار البنك 

 :بالشكل التايل  مبحثنييف البنوك قمنا بتقسيم هذا الفصل إىل  ؤسساتو للتعرف على نظام حوكمة امل

 اإلطار النظري حلوكمة املؤسسات :المبحث األول 

 تطبيق حوكمة املؤسسات يف البنوك التجارية:المبحث الثاني 
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 اإلطار النظري لحوكمة المؤسسات :األول  المبحث

و  * "ورلدكوم"و   "أنرون : "خاصة بعد أزمة الشركات األمريكية أمثال اهتماما كبريا يف األونة األخرية،القى موضوع احلوكمة     
املؤسسة مع مصلحة فحقوق املسامهني تعتمد بشكل كبري على أهداف أعضاء جملس اإلدارة و قد تتعارض مصلحة إدارة غريها ،

ة بني مجيع األطراف يف املؤسسة ،و للتعرف على و هنا تسعى احلوكمة إىل وضع أسس معينة للعالق، املسامهني يف بعض األحيان
 :للحوكمة قسمنا هذا املبحث كاأليت اإلطار النظري 

 النظريات التعاقدية التنظيمية : ولالمطلب األ

تكاملة املظريات ال بعض يرى أدم مسيث أن الفرد يسعى للمصلحة العامة انطالقا من سعيه لتحقيق مصلحته اخلاصة ،و قد ظهرت    
 :الق حوكمة املؤسسات ،و تتمثل يفمشكلة انطلت النهج التعاقدي يف املؤسسات ،فيما بينها اىل حد كبري شك

 théorie de cout de transactionنظرية تكاليف املعامالت  -

 théorie de droit de propriétéنظرية حقوق امللكية   -

 théorie de l’agenceنظرية الوكالة   -

  théorie d’enracinement des dirigeantsنظرية جتذر املسريين  -

 Transaction Cost Theoryنظرية تكاليف المعامالت : الفرع األول 

قوق امللكية يف ،و ذلك يف اطار حبثه عن تكاليف مبادالت ح Coase يعود احلديث عن تكاليف امللكية اىل االقتصادي     
أن املؤسسة تشكل منظمة أكثر فعالية  من السوق ومتكن من االقتصاد يف تكاليف املبادالت مثل  Coaseو يرى اهليكلة املؤسسية،

ذا التوجه على أن عالقات العمل هي من تعمل على ختفيض تكاليف الصفقات ودور ويستند ه تكاليف البحث عن املعلومات ،
و قد شكلت هذه الفرضية أساس لواحدة من  .العمال يف هذا التخفيض متعلق بنظام التشغيل ،املكافات ،الرتقية،مراقبة و تقييم األداء

الذي   Oliver Williamsonمها يعود اىل الباحث و تربير هذه النظرة و استخدالنظريات تفسريا ألشكال املنظمات،أكثر ا
 (1) :و الستعمال لنظرية تكاليف املعامالت جيب معرفة ما يلي .طور نظرية عن األمناط التنظيمية الداخلية

 .أن مضموهنا هو اجراء املبادالت باعتبارها الوحدة األساسية للتحليل -

                                                           

  Enron  :   عقب إقرارها مبمارسات حماسبية مريبة ويعد هذا االفالس  1002كانت إحدى كربيات شركات الطاقة األمريكية ،و اليت  أعلنت إفالسها يف ديسمرب،

جملس اإلدارة كانوا يقدمون أرقاما نرون أن كبار املديرين التنفيذيني وأعضاء أفحسب اللجنة اخلاصة للتحقيق اليت شكلتها  .األكرب يف تاريخ الواليات املتحدة األمريكية
ة ساعدهتم يف إخفاء خسائر وديون مبالغا فيها تزيد عن أرباح الشركة احلقيقية حبوايل مليار دوالر، وأكد تقرير للجنة أن كبار مسئويل إنرون قاموا بعمليات مشاركة ومهي

مخسة آالف موظف هبا،وفقد أصحاب املعاشات وصغار املسامهني مدخراهتم اليت استثمروها يف و قد أدى إفالس الشركة واهنيار أسهمها إىل فصل حوايل  . إنرون الفعلية
 .ةأسهم املؤسس


،بعد قيام املدير التنفيذي السابق للمؤسسة بأكرب عملية غش حماسيب يف  1001،و مت إعالن إفالسها سنة  2191و هي مؤسسة اتصاالت أمريكية تأسست سنة  * 

 .مليار دوالر 12األمريكي حيث كبد املؤسسة ديونا فاقت تاريخ االقتصاد 
) 1)  Olivier E.Wiliamson,  Corporate Governance ,The Yale Law Journal , Volume 93,1984 ,p p1197-1230 
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 .يسمح بتقليص تكاليف املبادالت اىل أدىن حد ممكن أننا نبحث عن طبيعة التسيري و األداء اجليد و الذي  -

فان مفهوم تكاليف الصفقات يتضمن معدل التكاليف الناجتة عن العقود اليت  Williamsonحسب  : خصائص الصفقات.أوال
و تعتمد هذه ،(1) وامل سلوكية و أخرى غري سلوكيةتتعلق بانتقال امللكية بني األفراد أو بني املنظمات ،و تنتج هذه التكاليف عن ع

كما يرى .صلحته اخلاصة العقالنية احملدودة واالنتهازية و اليت هي سبب سعي الفرد لتحقيق م: السلوكيات على فرضيتني أساسيتني مها
 .أن عدم اكتمال العقود يؤثر على تكاليف الصفقات 

 (2):و هي تفسر سلوك طريف العقد  : فرضيات نظرية تكاليف الصفقات.2

مجيع  ةأو الرشادة احملدودة ،حيث أن الفرد ال ميكنه معاجل:(bounded rationality)العقالنية المحدودةمبدأ  -
املعلومات ،أو توقع مجيع احلاالت املمكنة عند اجراء العقود،وبالتايل فان العقالنية غري كاملة أو مطلقة نظرا لكون الصفقات 

 غري أنية و امنا تتم عرب مدة زمنية 

،وتناوهلا  2191سنة  (Alchian et Demsetz)و اليت تطرق اليها:(opportunism)االنتهازية  السلوكيات -
Williamson  وهي تعين استعمال املعلومة غري الكاملة من خالل البحث  2191هو األخر يف تفسري نظريته سنة،

 .شغعن األهداف و املصاحل الشخصية باللجوء اىل استعمال احليلة و ال

 (3) :يف     تالسمات األساسية لنظرية تكاليف الصفقا  تتمثل و :كاليف الصفقات ت نظريةسمات . 1

،فهناك أصول قابلة للتكرار يف عملية التبادل احيث ختتلف طبيعة األشياء املراد تبادهل(asset specificity):نوعية األصول -  
األصل بأنه ذو خصوصية عندما خيدم صفقة واحدة فقط ،حبيث  ويقال عن،،يف حني أن البعض  األخر قد يتم استبداله مرة واحدة

أن استعماله يف أية صفقة ثانية سيؤدي اىل حتمل تكاليف عالية ،يف حني أنه يكون منخفض نسبيا من حيث اخلصوصية ،ملا ميكن 
 .اعادة توزيعه على تكلفة منخفضة لصفقات أخرى 

األعوان على التحكم يف االنتاج أو تقدمي اخلدمة ،مثل احلصول على متطلبات اجلودة تتعلق حالة عدم التأكد بقدرة : عدم التأكد -
 :و تنقسم حالة عدم التأكد اىل مكونني.لنقل التكنولوجيا

 .و تشمل الطبيعة الضمنية للمهام اليت تقوم هبا املؤسسة داخليا:حالة عدم التأكد الداخلي -

                                                           
، املؤمتر العلمي الدويل حول عوملة االدارة يف عصر املعرفة ، جامعة اجلنان ، طرابلس ، تطور و تباين أم تنوع و تكامل :نظريات الفكر االداري ،عبد الفتاح بومخخم   (1)

 29،ص   2012ديسمرب  -2117 :، أياملبنان 
) 2)  Peter Corringe, A Review Article: The Economic Institutions of Capitalism : Firm ,Markets and 

Relational Contracting by Olivier E. Williamson , Australian Journal of Management,Volume12,1,The 
University of New South Wales ,June1987,p126. 

مداخلة مقدمة اىل  ،9002قراءة نظرية ألليات حوكمة المنظمات وفق مقاربة أوليفار ويليامسون الحائز على جائزة نوبل الياس بن ساسي ، مرمي فيها خري،   (3)
 12-11، معة ورقلة،اجلزائرلتقى العلمي الدويل حول أليات حوكمة املؤسسات و متطلبات التنمية املستدامة ،كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيري،جاامل

 902،ص  1022نوفمرب 
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التكنولوجي ،القانوين : التأكد يف البيئة اخلارجية للمؤسسة مثل حالة عدم التأكد و هي حاالت عدم:حالة عدم التأكد اخلارجي -
 .،التنظيمي ،اجلبائي،التنافسي

الصفة األكثر  Williamsonو تتمثل يف عدد الصفقات اليت جترى بني عونني اقتصاديني أو أكثر،وال يعتربها :درجة التكرار -
 .أمهية عند قرار اختيار هياكل احلوكمة 

 (:هياكل الحوكمة )محددات االختيار بين السوق و المؤسسة .ثانيا

وباالعتماد على دور خصوصية األصول،ميكن (و االنتهازية  الرشادة احملدودة)السلوكية  بناء على الفرضيات:طبيعة الصفقات.1
 :كما نوضحه يف اجلدول املوايل   Williamsonاختيار طبيعة الصفقات حسب 

 مسات عملية الصفقة(:1-9)الجدول رقم 

 طبيعة الصفقة خصوصية األصول الفرضيات السلوكية 

 الرشادة احملدودة  االنتهازية

 ختطيط + 0 +

 وعد + + 0

 منافسة 0 + +

 حوكمة + + +

مداخلة مقدمة  ،9002على جائزة نوبل قراءة نظرية ألليات حوكمة المنظمات وفق مقاربة أوليفار ويليامسون الحائز الياس بن ساسي ، مرمي فيها خري، :المصدر
 12-11يري،جامعة ورقلة،اجلزائر ،اىل امللتقى العلمي الدويل حول أليات حوكمة املؤسسات و متطلبات التنمية املستدامة ،كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التس

 901،ص 902،ص  1022نوفمرب 

 :نالحظ وجود أربع حاالت 

تصاف بكل من االنتهازية و الرشادة احملدودة لعأعوان االقتصاديني مع وجود خصوصية لعأصول وهو ما اال:احلالة األوىل  -
 . يستدعي التخطيط

توفر كل من الرشادة احملدودة و خصوصية األصول مع غياب االنتهازية لعأعوان االقتصاديني ،جيعل من :احلالة الثانية  -
 .الصفقة تعتمد عل الوعد 

توفر كل من االنتهازية و الرشادة احملدودة يف األعوان االقتصاديني مع غياب خصوصية األصول،وهنا تعتمد :احلالة الثالثة  -
 .الصفقة على املنافسة 
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تتجه حنو توفر فروض االنتهازية و الرشادة احملدودية مع وجود خصوصية لعأصول ،وهو ما جيعل الصفقة :احلالة الرابعة  -
 .احلوكمة 

و هو ما نوضحه يف  Williamsonمتر املرحلة الثانية بناء على خصائص تكاليف الصفقات حسب  و:هياكل الحوكمة .1
 :اجلدول األيت

 مطابقة هيكلة امللكية بالصفات التجارية(:9-9)الجدول رقم   

 ولدرجة خصوصية األص

 بدون خصوصية متوسط اخلصوصية  كامل اخلصوصية 

 هيكلة السوق عقد نيوكالسيكي:ثالثية ( حوكمة)يكلةه

 

 عقد كالسيكي 

  ضعيفة 

   هيكلة ثنائية هيكلة موحدة  درجة التكرار 

 قوية 

مداخلة مقدمة  ،9002قراءة نظرية ألليات حوكمة المنظمات وفق مقاربة أوليفار ويليامسون الحائز على جائزة نوبل الياس بن ساسي ، مرمي فيها خري، :المصدر
 12-11يري،جامعة ورقلة،اجلزائر ،اىل امللتقى العلمي الدويل حول أليات حوكمة املؤسسات و متطلبات التنمية املستدامة ،كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التس

 901ص 902،ص  1022نوفمرب 

 (:احلوكمة )مناط للهيكلة أث النالحظ وجود ث

ندما تكون األصول بدون خصوصية ،فيما ال يهم درجة التكرار لديها ،حيث يتم اللجوء هنا اىل و حتدث ع:هيكلة السوق  -
 .العقد الكالسيكي 

يف حني .عندما تكون األصول متوسطة اخلصوصية  مع وجود تكرار قوي هلا و تكون اهليكلة ثنائية :هيكلة ثنائية أو ثالثية  -
نوعية متوسطة أو ضعيفة اخلصوصية مع ضعف درجة التكرار وهنا يكون تصبح اهليكلة ثالثية عندما تكون األصول ذات 

 .العقد نيوكالسيكيا

 .فيها كل من نوعية األصول و درجة التكرار قوية وهنا يتم اللجوء اىل املؤسسة و هي احلالة اليت تكون :هيكلة موحدة  -

ال حيث تبحث يف أشكمات أفضل من السوق ، ظلها املنظو تبحث نظرية تكاليف الصفقات يف حتديد الشروط اليت تكون يف
كما يسعى اقتصاد تكاليف املعامالت للبحث عن اقتصاد .أي  تلك اليت متكن من تدنية التكاليف التنظيم ذات الكفاءة األعلى ،
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 .ت كأساس للتحليل و اليت تقرتح دراسة املنظمة االقتصادية باالعتماد على  الصفقااملقاربة املؤسساتية املقارنة ، صناعي جديد و هي
(1) 

 :التنظيم أشكال من أساسيني شكلني وجود إىل ويليامسن يشري

   (U form)  املوحد الشكل  -

 . (M form ) األقسام متعدد الشكل التقسيمي أو  -

 اإلنتاج خطوط لكل بالنسبة ) البشرية املوارد البيع ،التمويل ،اإلنتاج ، (متخصصة وظيفة متارس تنظيمية وحدة كل ( U ) الشكل يف
 قسم كل يتوىل حبيث أقسام من يتكون للمنظمة التنظيمي اهليكل فإن  (M ) الشكل من التنظيم يف ذلك عكس على .املنظمة يف

 خمتلف على املوارد توزيع تتوىل اليت العليا اإلدارة أمام مسؤوال يكون قسم وكل معني مبنتوج اخلاصة املتخصصة الوظائف كل ممارسة
 .األقسام

هو اخنفاض مستوى الرقابة و ضعف تدفق املعلومات اضافة اىل تركيز القرارات لدى  ( U )غري أن ما يعاب على املنظمة من الشكل 
املدراء على مستوى االدارات الوظيفية ،و ما ينتج عنه من امهال املسرين للقرارات االسرتاتيجية لصاحل القرارات على مستوى الوحدات 

و اليت متكن من ختصيص الوقت للقرارات كهيكلة بديلة للمنظمة ، (M ) ية اهليكلة التنظيمية من الشكل لذلك تقرتح النظر .
 (2) .االسرتاتيجية و تفادي تفضيل وظيفة على أخرى ،كما متكن هذه اهليكلة من احلكم بسهولة على أداء كل قسم 

 وأساسا اإلداري الفكر إضافة ألدبيات الفكري التأسيس هذا فيشكل اإلداري، الفكر يف رائدا عمال   Williamson مسامهة تعد
 .التكاليف مبوجب املبادلة على عالقة التعبري وهي املنظمات تسيري يف جديدة جلوانب اء معاجلاتر إلج

 Property Rights Theoryنظرية حقوق الملكية : الفرع الثاني 

و تعترب هذه ،  Demzets et Alchainو من أهم روادها النيوكالسيكي اجلديد ،س للنموذج تعترب نظرية حقوق امللكية األسا   
 (3): النظرية مفسرة لعدة أسباب 

 .لتطبيق على خمتلف أنواع املنظماتأهنا متنح منوذج للتحليل قابل ل -

 .توضح أثار هيكلة حقوق امللكية على سلوك األفراد  -

                                                           
) 1)  Olivier Lavastre,  Les couts de transaction et Olivier E Williamson : Retour sur les fondements 

,XIème conférence de l’Association International de Management Stratégique, Faculté des Sciences de 
l’administration , Université Laval, Québec ,13-15 Juin 2001 , p 3 

) 2)  Gerard Charreaux ,Jean-Pierre PITOL-BELIN,Les théories des organisations,XIème conférence de 
l’Association International de Management Stratégique ,  Faculté des Sciences de l’administration , 
Université Laval, Québec ,13-15 Juin 2001 , p 3 

) 3)     Simon Yves, du Montcel Henri Tézenas, Théorie de la firme et réforme de l'entreprise , Revue 
économique, Volume 28, n°3,1977, p 322 
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و هلذا أعطت النظرية شكل جديد للعالقات ي تبادل حلقوق ملكية على أشياء ،و ترى هذه النظرية أن كل معاملة بني األعوان ه
 " Pejovich " قبل من عرفت قد و.السائدة يف املؤسسة و املتمثلة يف العالقات التعاقدية من خالل التنازل عن حقوق امللكية 

 " .األشياء باستعمال عالقتهم يف األفراد بني مقننة اتعالق ولكن واألشياء  األفراد بني عالقات امللكية ليست حقوق " :يلي ملا وفقا

و تؤكد النظرية على ضرورة الفصل بني امللكية و التسيري يف املؤسسة ، فاملالك و املسري ليس هلما نفس األهداف و ال نفس املعلومات 
 .، و بالتايل يفوض املالك وكالة للمسري لتسيري حقوق امللكية 

 :فرضيات  نظرية حقوق الملكية .  أوال 

 Furubotn et Rejovich 1972 : (1)تستند نظرية حقوق امللكية على جمموعة من الفرضيات و ذلك حسب 

األعوان االقتصاديون يبذلون أقصى جهد لتعظيم منفعتهم الفردية يف ظل أي نظام اقتصادي و مهما كانت حقوق امللكية  -
 .اليت ميتلكوهنا 

 .يسعى لتحقيق أهدافه اخلاصة و لكنهم يصدمون بعراقيل بسبب هيكلة النظام الذين يعملون يف ظله  كل فرد -

 .شروط العمل أوقات الفراغ ،اهلوايات ،:عوامل أخرى مثل  و امنا توجدروة ليس احلافز الوحيد لعأفراد ،أن تعظيم الربح والث -

 .وق تعتمد نظرة كل فرد و تفضيالته على شخصيته و نظرته للس -

 .و تكاليف املعلومات غري منعدمة ،املعلومات غري مثالية أو كاملة -

 :أمناط للملكية  2و ترى النظرية أن احلقوق تتوزع على 

 و هو احلق يف استخدام امللكية :حق االستعمال -

 .حق االستفادة من دخل األصل  -

 حق التنازل للغري  -

 توزع أنماط الملكية على المؤسسات. ثانيا 

ه يف و ترى أنكلة التنظيمية فيها ،ين حسب املؤسسات اليت يديروهنا مهما كانت نوعية اهليري حقوق امللكية بتفسري سلوك املستسمح 
فان طبيعة  سلوك املسري ال ختتلف و امنا تتغري الرأمسالية ،االدارية ،التعاونية ،العمومية،:امللكية العامة أو اخلاصة ،أو يف املؤسسات 

 .يعة املؤسسةبدرجات حسب طب

حق االستفادة من دخل األصل و حق التنازل للغري متمركزين يف يدي أين جند حق االستعمال ،:المؤسسة الرأسمالية  .1
 .واحد هو املالك يف أغلب احلاالت شخص

                                                           
) 1)     Ibid, p323 
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طة سلو ختتلف عن األوىل يف كون  املسامهني فيها ميتلكون جد فصل  بني امللكية و االدارة ،حيث يو :المؤسسة االدارية  .9
و بالتايل فاملالك ال ميتلك .  فحقوق املسامهني حمدودة يف حق االستفادة من دخل األصل و حق التنازلضعيفة للرقابة على املسريين ،

 (1) ).أي حق ادارة املؤسسة  (بالضرورة نفس االهتمامات مع املسري الذي ميتلك فقط حق االستعمال 
املؤسسات عدم وجود مالك باملفهوم االعتيادي للكلمة ،و يكون هنا  خصائص هذه و من أهم:المؤسسات التعاونية  .3

 .حق االستفادة من دخل األصل لدى املسريين و األجراء العاملني يف املؤسسات 
و ختتلف عن املؤسسة اخلاصة يف كون املالكني يف املؤسسة العمومية ال ميلكون حق بيع أو تبادل :المؤسسة العمومية  .4

و يتمتع املالك يف  هذه املؤسسات حممية بشكل جيد ،و بالتايل فاإلدارة غري الكفؤة يفعكس املؤسسة اخلاصة ، مللكية علىحقوق ا
أن األجراء يف هذه املؤسسة  Gomezويرى ،(2)حبق االستعمال و حق االستفادة من األصل )السلطات العمومية (هذه املؤسسة 

يهتمون بشكل مجاعي بتطور املؤسسة لكن على املستوى الفردي يسعى كل فرد اىل ختفيض جهده يف العمل اىل أدىن حد ،و ينطلق 
 .هذا التوجه من فكرة عقالنية كون املكافآت غري مرتبطة باجلهد املبذول 

 :و نلخص ما سبق يف اجلدول التايل 

 توزع أنماط الملكية على المؤسسات :(3-9)الجدول رقم

 )الدولة(جماعي  )المؤسسة(جماعي  الفرد الفرد صاحب الملكية

 نمط الملكية

 نعم نعم للموظفني نعم حق االستعمال

 نعم نعم للمالك نعم حق االستفادة

 ال من املمكن للموظفني موزعة نعم حق التنازل

 ملكية عامة ملكية مشرتكة ملكية بلدية ملكية خاصة نوع الملكية

 عمومية تعاونية ادارية رأمسالية نوع المؤسسة

Source : Pierre-Yves GOMEZ, Le Gouvernement de l'Entreprise , InterEditions, 1996 ,p39 

 Agency theoryنظرية الوكالة : الفرع الثالث 

إال أن املفاهيم اليت تستند إليها داية السبعينات من القرن املاضي،نظرية الوكالة يف الفكر االقتصادي بشكلها الرمسي يف ب ظهرت   
 . عند مناقشته ملشكلة الفصل بني امللكية والسيطرة يف كتابه ثروة األمم Adam Smithهذه النظرية تعود إىل االقتصادي املعروف 

                                                           
) 1)     Frederic Parrat ,le gouvernement des entreprise : Ce qui a déjà changé, ce qui va encore évaluer, 

Edition Maxima , Paris , 1999,p 28 
) 2)     Simon Yves , du Montcel Henri Tézenas ,Op.cit. , p334 
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، حيث يلتزم الوكيل (الوكيل/ عالقة املوكل )اليت حتكم أطراف عقد الوكالة ( التعاقدية)ى العالقات القانونية تعتمد نظرية الوكالة عل
وعلى ذلك فانه ميكن النظر إىل املؤسسة على إهنا ائتالف لعدد من عالقات الوكالة مثل عالقة اإلدارة . بتمثيل ورعاية مصاحل املوكل

 اخل...... وعالقة املسامهني باملدقق اخلارجي لني،وعالقة اإلدارة بالعامباملالكني،

 : و تقوم نظرية الوكالة على جمموعة من الفروض  :فرضيات نظرية الوكالة: أوال

 .أن أطراف الوكالة يتمتعون بالرشد نسبيا و أن تصرفاهتم مبنية على تعظيم املنافع الذاتية هلم -

 .،حيث يوجد قدر من تعارض املنافع بينهما(املالك)الرئيسو (املسري)عدم توافق أهداف كل من العون -

أنه بالرغم من وجود تعارض يف املنافع لكل من العون و الرئيس فانه هناك حاجة مشرتكة لكليهما يف بقاء العالقة  -
 .الستمرارية املؤسسة و القدرة على املنافسة يف السوق 

 .فيما خيص الوكالة  أنه يوجد عدم متاثل للمعلومات بني العون و الرئيس -

 .وجود قدر من احلرية لدى العون يف اختاذ بعض القرارات دون اللجوء اىل موافقة الرئيس  -

 .أن الرئيس لديه رغبة يف تعميم عقود للوكالة تلزم العون بالسلوك التعاوين لتعظيم منفعة الرئيس و أداء املؤسسة  -

   (1) :مشكلتني رئيسيتني مهاو تعرض عالقة الوكالة بني املسري و املساهم اىل 

تنشأ عندما ال يستطيع املساهم مالحظة أداء املسري،وعندما ختتلف تفضيالت كل منهما حول :مشكلة التخلخل اخللقي -
 .البدائل املتاحة لالختيار

بديل و تنشأ عندما يكون لدى املسري القدرة على احلصول على املعلومات اخلاصة بنتائج كل :مشكلة التخلخل العكسي -
 .متاح ،وذلك قبل قيامه باالختيار،يف حني ال تتوفر هذه املعطيات لدى املساهم

 جوانب تعارض المصالح بين مختلف األطراف في المؤسسة:ثانيا

   (2) :،أو بني أعضاء الطرف الواحد فيها ،وذلك بالشكل التايليظهر تعارض املصاحل بني األطراف يف املؤسسة  قد

قد ينشأ بسبب  تتعد طبيعة املسامهون و هيكلتهم ،لذلك قد ختتلف أهدافهم ،وهذا التباين يف األهداف (:المالك)المساهمون.1
يف االستحواذ على نصيب املسامهني كبار قد ينشأ صراعات بني هؤالء املسامهني ،كرغبة  اختالف تأثريهم يف قرارات االدارة ،و الذي 

 .اىل بيع أنصبتها أو االنتظار حىت حدوث تغيري يف املؤسسة األقليات ،مما يؤدي هبؤالء

قد خيتلف أعضاء جملس االدارة حول حقوق التصويت،كيفية تشكيل جملس االدارة أو جلانه ،كما يتكون جملس : مجلس االدارة.9
ع من املناصب غري أهنم قد االدارة من أعضاء داخليني يشغلون مناب ادارية يف املؤسسة و أعضاء خارجيني ال يشغلون هذا النو 

 .اخل ،قد ينشأ تعارض يف األهداف بني هؤالء حول الطرف الذي ميثلونه..يكونون عمالء،موردون،أو مستشارون فنيون 

                                                           
 22ص ،1009مصر،، العربية املصارف ،احتاد  اإلدارة مجلس دور و الشركات حوكمةعدنان بن حيدر بن درويش ،    (1)
   91-92ص املرجع السابق ،ص    (2)

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%B1%D9%88%D9%86#cite_note-.D8.B4.D8.B9.D8.A8.D9.8A.D8.A9-3
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و اليت تسمى باإلدارة العليا،وحيصل التعارض اىل جانب املدير التنفيذي يوجد جمموعة من املدراء :المدير التنفيذي و االدارة العليا.3
 .حتسني املركز الوظيفي الذي يشغلهيف املاحل على هذا املستوى بشكل كبري ،حيث يسعى كل واحد اىل 

محلة )يرتبط الدائنون باملؤسسة عن طريق العقود اليت تربها االدارة معهم،وقد يكون هناك تعارض مصاحل بني  الدائنني:الدائنون. 4
عند ابرام هذه العقود،حيث تستند هذه األخرية اىل ضمانات قد يتحول مبوجبها الدائنون اىل ( محلة األسهم)واملسامهني( نداتالس

. مالك جدد يف حال عدم استيفائها،وهو ما قد يؤدي اىل تعارض املصاحل بني هذين الطرفني ،كذلك التعارض بني املالك أنفسهم
املسامهني و املدراء يهمهم تعظيم منافعهم الشخصية و ليس ثروات محلة السندات،لذلك حيرص هؤالء ففي حالة قرارات التمويل أفان 

 .العقود بشكل يضمن تعظيم منافعهم على التدخل يف ياغة هذه

ميثل كل من املوردون و العمالء جزءا نشطا من االئتالف النشط يف الشركة ،غري أن العالقة :العالقات مع الموردين و العمالء.5
ألطراف ابني هؤالء األطراف من جهة وتعظيم ثروة املالك من جهة أخرى هي غري واضحة ،واملشكلة هنا هي يف كيفية حتفيز هؤالء 

  .امداد املؤسسة باالستثمارات اليت تفيدهاعلى 

تقرتح نظرية الوكالة نظام و التكاليف النامجة عن ذلك ، الصراعات بني هؤالء األطراف داخل و خارج املؤسسة  و يف ظل تعدد
 .احلوكمة كطريقة لتقليل هذا التعارض و توجيهه خلدمة املؤسسة 

 نظرية تجذر المسيرين:الفرع الرابع

الوكالة،والذي يعمل حلساب املالك لتحقيق هدف املؤسسة حسب نظرية املسري طرف رئيسي يف العقد املؤسس للمؤسسة  يعترب
بتعظيم ثروة املسامهني ،غري أن هذا األخري قد يفضل مصاحله الشخصية على مصاحل هؤالء ،حيث قد يستغل عدم متاثل املعلومات 

 .جملس االدارة ن قبل املسامهني اولتقوية نفوذه داخل املؤسسة جاعال من نفسه متجذرا فيها ،وبالتايل يصعب عزله م

 Shleifer et،حيث توصل كل من و تعترب نظرية جتذر املسريين ربطا لنظرية الوكالة و نظرية تكاليف املعامالت و تكملة هلا
Vishny  لتحقيق الكفاءة يف التسيري ،حيث يستعمل هذا اىل امكانية التفاف املسري حول آلية الرقابة اليت تقرتحها نظرية الوكالة

رأمسال )األخري اسرتاتيجية التجذر لتحييد أثر نظم الرقابة والسيطرة على األطراف األخرى من خالل السيطرة على موارد املؤسسة 
ف املعامالت لتحسني أداء وبالتايل يرى هذا التوجه اىل أن  احللول اليت تقرتحها كل من نظرية الوكالة ونظرية تكالي(.بشري،أصول 

رة املؤسسة ين تتم اداأعرب ختفيض التكاليف هي غري ناجعة دائما لبلوغ ذلك التوافق يف االهتمامات بني املسري و املالك ،املسريين 
 .بشكل يرضي هذا األخري

ؤسسة و هي كفاءة املراقبني و حتفيزهم ،فيما أنه توجد جمموعة من العوامل املؤثرة يف نظم الرقابة على التسيري يف املنظرية الوكالة رى و ت
  (1) .تضيف نظرية جتذر املسامهني عامال مهما و هو استقاللية املراقبني عن االدارة 

                                                           
1)      Herve Alexandre , Mathieu Paquerot  , Efficacité des Structures de Contrôle et Enracinement des 
Dirigeants  ,  Finance Contrôle Stratégie , Volume 3 ,N°2 ,Juin 2000,p 3 
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،فانه بالنسبة للمسري فان التجذر متعلق باهتمامه باحلفاظ   charreauxو ميكن النظر اىل جتذر املسريين بنظرتني، فحسب     
أما بالنسبة للمسامهني فتجذر املسريين ميكن أن . على مكانته و توسيع هامش حرية التصرف  لديه اضافة اىل زيادة مكافأته و املزايا

ن شبكة عالقات مع خمتلف األطراف داخل و يؤدي اىل زيادة التكاليف أو القيام باستثمارات غري جيدة بالنسبة للمؤسسة ،أو تكوي
 :و يغطي مفهوم التجذر نوعني من االسرتاتيجية .(1) .خارج املؤسسة من أجل ضمان استمراره يف منصبه أو تطوره

 .االسرتاتيجية الشخصية اليت هتدف اىل االنسجام مع احمليط  -

 stratégie)االسرتاتيجية الشخصية اليت هتدف اىل وضع موانع من أجل دفاع املسري عن مكانته ،و هي اسرتاتيجية وقائية  -
de retranchement) 

فان املسري الذي يرغب يف التجذر ميكن أن يوجه استثمارات املؤسسة يف النطاق املالئم    shleifer et vishnyو حبسب 
 (2) :وها ،و شراء املردودية،وذلك عرب تنويعها ،من

و هنا قد يقوم املسري بتحسني امليزة التنافسية :(l’investissement par diversification)االستثمار بالتنوع  -
 . للمؤسسة عرب تنويع نشاطاهتا

و هنا جيب عليه احلصول على دعم من اطارات املؤسسة : (l’investissement de croissance)االستثمار بالنمو -
،والذين يقوم بدعم وفائهم له برتقيتهم ،،وتسمح هذه االسرتاتيجية بتعقيد اهليكل الداخلي للمؤسسة مما يزيد من صعوبة استبدال 

 .املسري

،وحتسني يسعى املسري يف هذه االسرتاتيجية اىل زيادة قيمته عند املسامهني : (achat de rentabilité)شراء املردودية  -
ن خالل تقدميه حلسابات رحبية ،حيث قد يعمد اىل دفع أكثر من املستحق لبعض النشاطات ،مستغال عدم مسعته يف سوق العمل ،م

 .متاثل املعلومات بينه و بني املسامهني و جهلهم باألسعار احلقيقة للنشاطات

يضمن له بقاءه يف املؤسسة،  فانه يعمد اىل ختفيض  فان عند بلوغ املسري مستوى معني من التجذر Benoit Pigéو حسب 
،وهو على حساب تعظيم أداء املؤسسة جمهوده و طاقاته املبذولة لزيادة أرباح املؤسسة و يسعى عوض ذلك اىل حتقيق مزايا شخصية 

 (3) .ما يوافق نظرية الوكالة حول تضارب املصاحل بني املسري و املساهم 

ملصاحل   مع عدم الرتكيز على حقوق أصحاب ال كبري على املسامهني و حقوقهم ،النظريات تركز بشكهذه مما سبق ميكن القول أن 
املورد و يف حالة كون هذه  املؤسسة  بنك جتاري فان أصحاب املصاحل و هم املودعني  ميثلون  كطرف أساسي يف املؤسسة ،

 .طرف أساسي يف العقدعلى حقوقهم ك و الذين جيب الرتكيزاألساسي  للنشاط البنكي ،

 

                                                           
1)      Benoit Pigé , Enracinement des Dirigeants et Richesse des Actionnaires ,  Finance Contrôle 
Stratégie, Volume 1,N°3,Septembre1998,p133  

  9-2 ص ،ص 1021جانفي ،01،جملة التنظيم و العمل ،جامعة معسكر، العدد  آليات الحوكمة في المؤسسة االقتصاديةأم خليفة بلربكاين ،  (2)
3)      Benoit Pigé , Op.cit. p156  
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 ماهية حوكمة المؤسسات: المطلب الثاني 

 .بعد التطرق اىل النظريات املؤسسة حلوكمة املؤسسات ،سنتعرف على ماهية حوكمة املؤسسات من حيث مفهومها ،أهدافها وحمدداهتا

 المفهوم،النشأة و التطور:حوكمة المؤسسات :الفرع األول

طرق جديدة لإلدارة تسهل تعامل خمتلف األطراف يف اجياد  وفصل امللكية عن التسيري تطور املؤسسة بعد الثورة الصناعية حتملقد    
و  سنتناول يف ما يلي هذا هذه األخرية و حتفظ حقوقهم مع توضيح واجباهتم بشكل يضمن استمرارية املؤسسة و تعظيم رحبيتها،

.ملفهوم بتطور املؤسسة النظام من حيث مفهومه و تطور هذا ا  

 تعريف حوكمة المؤسسات:أوال 

أسلوب ممارسة "أما الكلمة العلمية فهي ،  Corporate Governanceيعد مصطلح احلوكمة هو الرتمجة املختصرة  لـ    
حبيث يدل كل مصطلح عن وجهة النظر اليت يتبناها مقدم التعريفات املقدمة هلذا املصطلح،وقد تعددت " .سلطات اإلدارة الرشيدة 

مثل  األول يعطي للحوكمة مفهوم يعتمد على  أمناط سلوك املؤسسة:تقسيم هذه التعريفات إىل صنفني غري أنه ميكن ،هذا التعريف 
الثاين فهو يعطي للحوكمة مفهوما يعتمد أما . معاملة املسامهني و أصحاب املصاحل األخرىكيبة املالية ،الرت الكفاءة ،األداء،النمو ،:

أسواق ظام القضائي ،األسواق املالية ،النالنظام القانوين ،: تعمل املؤسسة على أساسها مثل على اإلطار املعياري أي القواعد اليت
 . العمل 

تم بكيفية عمل جملس اإلدارة حيث يهراسة دولة واحدة أو شركة واحدة ،و يعترب الصنف األول من التعريفات مالئما يف حالة د   
غري أنه يف دراسات املقارنة يعترب التعريف الثاين أكثر مالئمة حيث .الشركة ،دور خمتلف املسامهني  ،العالقة بني سياسة العمل و أداء

ع حلوكمة املؤسسات التعريف األوس نغري أ.املستثمرين و غريهم  ،يدرس كيفية تأثري االختالفات يف األطر املعيارية يف سلوك املؤسسة
 .سيكون من خالل تعريفها على أهنا جمموعة من امليكانيزمات و اليت تعمل على أساسها الشركة عندما يتم فصل امللكية عن اإلدارة

(1) 

و الذي يعرف حوكمة املؤسسات من خالل   ،Sir Adrian Cadbury ""الذي اقرتحه وهذا املفهوم قريب إىل ذلك    
(Cadbury Report)  يكل ،إجراءات و ه:و يركز هذه املفهوم على  ،(2)"  نظام مبقتضاه تدار الشركات و تراقب" : على أهنا

املسريين و املدققني  مراقبةهو  يف حني أن دور املسامهنياملؤسسة ،ويوضح أن جملس اإلدارة مسؤول عن احلوكمة يف ،تطبيقات احلوكمة
 (3) .اإلدارة العلياجملس اإلدارة ،املسامهون ،:ف داخل املؤسسة النظر على األطراو تركز هذه الوجهة من ،

                                                           
) 1)      Stijin Claessens , Corporate Governance and Development ,The International Bank of 

Reconstruction and Development ,The World Bank ,Washington ,2003 ,p 4 

  Sir Adrian Cadbury   :رئيس جلنة اجلوانب املالية حلوكمة الشركات(The Committee on the Financial Aspects of Corporate  

Governance    
) 2)      Report of The Committee on The Financial Aspects of Corporate Governance , London , December 

1992 , p 1 
) 3)      Bob Tricker ,  Corporate Governance : Principles ,Policies and Practices, Oxford  University Press , 

Great Britain , 2009,p 29 
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حوكمة املؤسسات تعىن و اليت  ترى بأن  منظمة التعاون االقتصادي والتنميةوهو ما يقرتب أيضا من التعريف الذي تبنته     
للوصول إىل حتقيق أهداف املؤسسة مع ضمان الرقابة   و كيفية إدارة هذه العالقاتبني خمتلف األطراف يف املؤسسة ، بالعالقات

 : الضرورية لذلك

م من كما توفر اهليكل الذي يتة العالقات بني إدارة املؤسسة  ،املسامهني و أصحاب املصاحل ،حوكمة املؤسسات تشمل جمموع"
بني خمتلف  ر هذا التعريف إىل العالقاتو قد أشا1) ."وسائل حتقيق هذه األهداف و مراقبة األداء خالله حتديد أهداف املؤسسة،

 .أصحاب املصاحل جملس اإلدارة ،املسامهون ،:اف حيث يوضح توزيع احلقوق و الواجبات على هؤالء األطر األطراف يف املؤسسة ،

حوكمة املؤسسات هي جمموعة من اهلياكل و العمليات اليت يتم من خالهلا  :" التعريف التايل    و تقدم مؤسسة التمويل الدولية   
 .و تؤكد مؤسسة التمويل الدولية من خالل هذا التعريف على املفهوم الواسع للحوكمة  " إدارة املؤسسات و التحكم يف أعماهلا 

حوكمة املؤسسات " : Shleifer & Vishnyمن بني أهم التعريفات املقدمة حلوكمة الشركات ذلك الذي تبناه كل من و     
و يتجه هذا التعريف إىل (2) " ترتبط بالطرق اليت يضمن من خالهلا مقدمي التمويل  للمؤسسة  احلصول على عوائد استثماراهتم 

و  و كوهنا عبارة عن جمموعة اآلليات اليت يتم من خالهلا ضمان حقوق املسامهني ،توضيح اجلانب املايل و االقتصادي للحوكمة
مهون املسريين الذين و تركز هذه الوجهة من النظر على منوذج بسيط للحوكمة حيث خيتار املسا.األطراف األخرى يف املؤسسة  

كما يركز على ضرورة امتالك املؤسسة ملعايري شفاف ،و اليت جيب أن تتخذ بشكل  فيما ميتلك املسريون أغلب القراراتحيرتموهنم ،
مع التزام املؤسسة بتطبيق القوانني و أصحاب املصاحل الختاذ القرارات ،املهمة للمسريين ،املستثمرين ، حماسبية لتعميم املعلومات

 (3) .التشريعات

كافة االقتصاديني و القانونيني و احملللني ، غري أهنا على املستوى العاملي ال يوجد تعريف موحد للحوكمة متفق عليه من طرف  و     
لشفافية تشرتك يف املفهوم الواسع حلوكمة املؤسسات و الذي يتضمن القواعد و املبادئ اليت حتدد كيفية اختاذ املؤسسات للقرارات و ا

املوظفني هبا و املعلومات اليت يفصحون  و مدى املساءلة اليت خيضع إليها مديرو و رؤساء تلك املؤسسات واليت حتكم هذه العملية ،
 .عنها للمستثمرين و احلماية املقدمة لصغار املسامهني 

  نشأة مفهوم حوكمة المؤسسات و تطوره. ثانيا

اعترب تضارب املصاحل واختالف االهتمامات بني كل من املسامهني و املسريين موضوع الكثري من الدراسات و اليت تعترب قدمية نسبيا   
غري .أن املسريين غري املالكني يقومون جبهد أقل يف العمل مقارنة بالذين يسريون ملكيتهم اخلاصة ( 2992)يث رأى أدم مسيث ح،

سنة   Berle and Meansاحلديث عن مشكلة فصل امللكية عن اإلدارة يف املؤسسات احلديثة  بدأ منذ دراسة  أن

                                                           
) 1)      OECD Principles of Corporate Governance , Paris  , 2004 , p 11 
) 2)    , Shleifer , Vishny   , A Survey of Corporate Governance  ,The Journal of Finance, Volume. 52, N°.2, 

June 1997 ,p 737 
) 3)      A.C.Fernando,  Corporate Governance : Principles ,Policies and Practices ,Dorling Kindersley India , 

2006 , p 9 
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رفون و الذين ال يولون اهتماما كافيا ألهداف املؤسسة و يتص( يف تلك الفرتة)،حول توظيف املسريين يف املؤسسات احلديثة 2121
 . وما هلذا من أثر على مؤشرات األداء فيها وفقا الهتماماهتم الشخصية ،

من  ففي املؤسسات احلديثة  يواجه املالك تناقصا يف قدرته على السيطرة و اختاذ القرارات نظرا لتقاسم امللكية بني العديد      
تتمتع اإلدارة فعلية للتحكم يف أداء اإلدارة ،هذا من جهة ،و من جهة أخرى ، و الذين ال ميكنهم ممارسة سلطة قوية واملسامهني ،

و بالتايل ففصل امللكية عن اإلدارة أدى    (1) .اليت يكون فيها املالك هو املسريمقارنة بتلك أكثر يف استغالل موارد املؤسسة ،حبرية 
فالتقاء االهتمامات بني املالك و املسري ال يكون تلقائيا إال إذا اجتمع يف . جع سيطرة املسامهني مقابل زيادة حرية املسريين إىل ترا

سنة   Berle and Meansو هو ما توصل إليه ا الفصل يصب يف مصلحة املسريين ،، فهذ(امللك هو املسري ) شخص واحد
2121. 

و يرى كل . إن التسيري غري اجليد للعالقة بني خمتلف الشركاء و األطراف يف املؤسسة قد يكون سببا يف عدم كفاءة هذه األخرية     
تطوير روابط غري ) أنه ميكن للمسريين أن خيتاروا التقليل من جمهوداهتم يف املؤسسة وزيادة نفوذهم فيها  Berle & Meansمن  

 .(2) (االستحواذ على الريوع العمالء مثال  ،ع بعض الشركاء و رمسية م

وازداد هذا االهتمام مع تعقد النشاطات يف األسواق املالية خاصة ما كبريا من طرف االقتصاديني ،قد القى هذا املوضوع اهتماو   
و  .مللكية املؤسسة  ني هيكلة جديدةمشكلمن مسامهني  و تعددت طبيعتهم ،  حيث تعدد مالك املؤسسة.استجابة النتشار العوملة 

كنتيجة أيضا هلذا الفصل بني اإلدارة و امللكية وجب حفظ حقوق املسامهني من التالعب املايل للمسريين و سعيهم لتعظيم منفعتهم 
 (.املسامهني)الشخصية عن طريق  الرقابة على أداء هؤالء املسريين ،و ذلك حتت إشراف املالك 

 ،   2122سنة    (SEC)  الواليات املتحدة األمريكية  عن طريق إنشاء جلنة األوراق املاليةوهو ما أدى إىل تدخل املشرع يف 

و اليت تقوم على مبدأ ضرورة توفر املستثمرين  سواق و تسهيل تكوين رأس املال ،كفاءة األحلماية املسامهني ،ضمان العدل و النظام ،
مع ضرورة توفر هذه املعلومات ماداموا سية عن أي استثمار ينوون شراءه ،احلقائق الرئيسواء كانوا مؤسسات أم أفراد على املعلومات و 

 . (3)ميتلكون االستثمار

مثلت أعمال كل من و قد   و هذا االطار الذي ينظم العالقة بني هذه األطراف يف املؤسسة هو ما أصبح يسمى حبوكمة  املؤسسات،
Alchain and Demsetz (1972)   ،Jensen and Meckling(1976)  

                                                           
) 1)   Harold Demsetz , The Structure of Ownership and The Theory of The Firm   , Journal of Law and 

Economics , Volume 26,N° 2,Jun 1983,p 375 
) 2)      Rajaa MTANIOS , Mathieu PAQUEROT , Structure de Propriété et Sous-performance des Firmes 

:Une Etudes Empirique sur le Marché au Comptant, Le Règlement Mensuel et le Second Marché, 
Finance Contrôle Stratégie – Volume 2, N° 4, décembre 1999 , p 158 

 SEC: Security and Exchange Commision   
) 3)     official website of Security and Exchange Commision : http://www.sec.gov/about/whatwedo.shtml 

,website  consulted : 6- 03-2013 , 14 :44  

http://www.sec.gov/about/whatwedo.shtml
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Sheifler and Vishny( 1986)  اإلطار النظري للحوكمة يف املؤسسة ،غري أن اعتماد منظمة التعاون  االقتصادي و ،
و ميكن ،أعطى هلذا املفهوم مشولية أكرب و اهتماما أكثر يف االقتصاديات العاملية  2111التنمية ملبادئ حوكمة املؤسسات سنة 

 :احلوكمة كاأليت  تلخيص تطور مفهوم

و إىل املؤسسة احلديثة ،، غري أنه قبل ذلك مل يتم التطرق  2111طرح مشكل الرقابة بعد أزمة الكساد العظيم سنة : 1239قبل 
 . بالتايل مل يتم  احلديث عن الفصل بني امللكية و التسيري بشكل واضح 

عن تعارض املصاحل الناجم عن فصل امللكية عن  و بداية احلديث،  Berle and Means ظهور دراسة: 1239بعد سنة 
 . يف املؤسسات احلديثةالتسيري

و اليت أعطت مفهوما جديدا للعالقة بني ، Jensen and Mecklingظهور دراسة :حتى سنوات التسعينات 1291بعد سنة 
أخرى هتتم بكيفية تنظيم العالقة بني و ما صاحبها من دراسات ه من تكاليف ضمن نظرية الوكالة ،املالك و املسري و ما يرتتب عن

جمموعة من التوصيات  و الذي تضمن Treadway ظهر تقرير  2199و سنة .ضمن عالقة الوكالة يف املؤسسة  املالك و املسري 
لداخلية و و ذلك عن طريق االهتمام مبفهوم نظام الرقابة ا،وائم املالية ضمن إطار احلوكمةملنع حدوث الغش و التالعب يف إعداد الق

 .تقوية مهنة املراجعة اخلارجية أمام جملس اإلدارة 

ة التعاون و أمهها تقرير منظممة ودورها يف ضبط سلوك اإلدارة ،ظهور العديد من التقارير اليت تتحدث عن احلوك:سنوات التسعينات 
اليت هتتم للحوكمة ،إضافة إىل مبادئ اتفاقية بازل ،و الذي أقر جمموعة من املبادئ اليت تضمن التطبيق الصحيح االقتصادي و التنمية ،
 .من اجملاالت خاصة منها احملاسبيةو بداية انتشار هذا املفهوم يف الكثري .حبوكمة القطاع البنكي 

 : كانت األزمات املالية اليت واجهت العديد من املؤسسات الرائدة يف الواليات املتحدة األمريكية ، أمهها :بعد التسعينات 
Enron    وworldcom   كما أن األزمات املالية يف تلك الفرتة أدت و احملاسيب فيها السبب املباشر ،و اليت كان التالعب املايل

و اليت حتولت إىل أزمة عاملية ، 1009أزمة الرهن العقاري لسنة  إضافة إىلو اليت أضافت خماطر التشغيل ، 1 إىل ظهور اتفاقية بازل
كل هذا أعاد إىل الواجهة موضوع احلوكمة حلماية حقوق .اطر االئتمان بشكل أساسي من طرف إدارة البنوك بسبب ضعف إدارة خم

بعض املعايري  و اليت أضافت بعض التعديالت  منها،2 و أصحاب املصاحل يف املؤسسات ،و أدى إىل ظهور اتفاقية بازل املسامهني
كما أضافت نسبة الرفع املايل لوضع حد أقصى ت املالية و متويل سندات الدين ،اخمصصات لتغطية التعامل باملشتقاخلاصة بالسيولة ،

 .لتزايد نسبة الديون 

  األطراف المعنية بتطبيق حوكمة المؤسسات :ثالثا

املوايل و الشكل تتأثر و تؤثر  يف  هذا التطبيق ،و اليت قع على عاتق جمموعة من األطراف ،إن تطبيق مبادئ احلوكمة يف الشركات ي
 .يوضح هذه األطراف 

                                                           

 7891سنة     National Commission on Fraudulent Financial Reporting الصادر عن اللجنة الوطنية اخلاصة باالحنرافات يف إعداد القوائم املالية  
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األطراف املعنية بتطبيق حوكمة املؤسسات:  (-91)الشكل رقم 

 
 من إعداد الطالبة :  المصدر

و الذين هلم احلق يف اختيار  أعضاء جملس اإلدارة املالئمني و هم محلة األسهم  ، :   Shareholdersالمساهمون . أوال 
 .قيمة الشركة على املدى الطويل لزيادة قيمة استثماراهتم حلماية مصاحلهم ، و يسعون لتعظيم 

و يقوم جملس اإلدارة ني و األطراف األخرى يف الشركة ،و هو ميثل املسامه :  Board of Directorsمجلس اإلدارة . ثانيا
 .سم السياسات العامة للشركة و مهمته هي ر ،للمحافظة على حقوق املسامهني ،بتعيني املديرين التنفيذيني  و الرقابة على أدائهم 

و كما اخلاصة باألداء جمللس اإلدارة ، و هي املسؤولة عن اإلدارة الفعلية للشركة و تقدمي التقارير:  Managementاإلدارة .ثالثا
 .مات املنشورة كما أهنا مسؤولة عن اإلفصاح و الشفافية يف القوائم واملعلو دة قيمة الشركة و تعظيم أرباحها،تعترب املسؤولة عن زيا

املوردين و العمال  و هم مجيع األطراف ذوي املصاحل  مع الشركة مثل الدائنني و:   stockholdersأصحاب المصالح .رابعا
 (1) .و قد تتعارض مصاحل هؤالء األطراف يف بعض األحيان  و املوظفني ،

 مبادؤهاأهمية حوكمة المؤسسات و :الفرع الثاني

فسوء .ان ممارسة حوكمة املؤسسات نابع من أمهيتها يف ضمان استقرار املؤسسة واستمراريتها ،وهي أهداف رئيسية هلذه األخرية    
الرقابة و استغالل املنصب دفع بالكثري من املسريين اىل تفضيل منافعهم الشخصية على أهداف املؤسسة و هو ما ما أدى اىل دخوهلا 

وخسارة مجيع األطراف ثرت بشكل كبري على مسعتها ،كما أدت يف أغلب احلاالت اىل اعالن افالس املؤسسة يف فضائح مالية كبرية أ
 .فيها

 أهمية حوكمة المؤسسات:  أوال

 (2) :تزايدت أمهية حوكمة املؤسسات خالل العشرين سنة األخرية ، و ميكن إجياز هذه األسباب فيما يلي 

                                                           
 17ص ، 1002،الدار اجلامعية ،االسكندرية ،  حوكمة الشركات و معالجة الفساد المالي و اإلداري،سليمان حممد مصطفى    (1)

) 2)    Florent Ledentu ,Système de Gouvernance  d’Entreprise et Présence d’Actionnaire de Contrôle: Le 
Cas de Suisse , thèse présentée pour obtenir du grade de docteur des sciences économiques  et sociales 
, université de Fribourg, Suisse,2008, pp 16- 17 

ألطراف المعنية بتطبيق الحوكمةا  

Stackholders
 أصحاب المصالح

 االدارة

Management 

Board of  
Directors  مجلس

 االدارة

 المساهمون

Shareholders   
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، و اليت زادت من احلاجة ( سابقا)، االحتاد السوفيايت ريكا اجلنوبية ، أوربا الغربية ،أسياأم :تزايد اخلوصصة و اليت مست كال من  -
 .و بذلك أصبح املسامهون اجلدد يف هذه األخرية حباجة حلماية حقوقهم هذه املؤسسات احلديثة اخلوصصة، لتطوير طرق لتسيري

و لعبت دورا مهما يف تطبيق مستوى عاملي  أثرت بقوة يف املؤسسات ،و اليت تزايد األمهية املالية لصناديق املعاشات التقاعدية -
 .حلماية املسامهني 

تزايد موجة املناقصات العمومية خالل سنوات الثمانينات يف الواليات املتحدة األمريكية و الستينات يف أوربا  و اليت غذت  -
 .حجم و أثر هذه املعامالت  احلديث حول حوكمة املؤسسات ،و باألخص على املستوى السياسي بسبب

حيث أنه من أهم املسثمرين ناشئة جلذب املستثمرين األجانب ،أسيا و الدول الث عن احلوكمة يف أوربا الشرقية ،تزايد احلدي -
هلم مما مسح املتحدة األمريكية و بريطانيا ، املستهدفني هبذه اإلجراءات هم التابعون لصناديق املعاشات التقاعدية يف الواليات

 .بنشر أرائهم و ثقافتهم يف هذه الدول 

حماسبية وزيادة نفوذ  و اليت تعود أساسا إىل تالعباتالتسعينيات يف املؤسسات الكربى ،فضائح الفساد و االفالسات يف هناية  -
 .مما أدى إىل زيادة احلاجة إىل حتسني نظم الرقابة القائمة املسريين ،

و لتطبيق . املؤسسة وحتسني الرقابة فيها بشكل كبري إىل االهتمام بالدفاع عن حقوق املسامهني يفو تعترب هذه من األسباب اليت أدت 
 (1) :مفهوم حوكمة الشركات الكثري من املزايا اليت ميكن للمؤسسات و الدول أن جتين مثارها و تتمثل يف 

 .ختفيض املخاطر اخلاصة بالفساد املايل و اإلداري اليت تواجهها الشركات   -
رفع مستوى األداء للمؤسسات و ما يرتتب عليه من دفع عجلة التنمية و التقدم االقتصادي للدول اليت تنتمي إليها تلك  -

 الشركات 
 .جذب االستثمارات األجنبية و تشجيع رأس املال احمللي على االستثمار يف املشروعات الوطنية  -
 .فتح أسواق جديدة هلا زيادة قدرة الشركات الوطنية على املنافسة العاملية و  -
الشفافية و الدقة و الوضوح يف القوائم املالية اليت تصدرها الشركات و ما يرتتب على ذلك من زيادة ثقة املستثمرين هبا و  -

 .اعتمادهم عليها يف اختاذ القرارات 
 :ص أمهها فيما يلي بشكل واضح من خالل األهداف اليت تسعى اىل حتقيقها و اليت ميكن تلخيو تظهر أمهية احلوكمة 

عرب توضيح الواجبات و املسؤوليات على مجيع  حيفظ حقوق مجيع األطراف يف املؤسسة اممارسة الشفافية و العدالة مب -
 .املستويات يف املؤسسة  

محاية حقوق املسامهني خاصة األقليات منهم سواء من سيطرة كبار املسامهني أو من سلوك املسريين الذي قد ال خيدم  -
 .حلهممصا

                                                                                                                                                                                           
 

 22ص سابق ،مرجع ،سليمان  مصطفىحممد   (1)
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و استغالل املنصب بالنسبة لعأطراف يف املؤسسة ،وهو هدف مهم بالنسبة والغش االداري و احملاسيب  حماربة الفساد -
 .للحوكمة و أساس محاية مصاحل اجلميع 

 .حتسني مسعة املؤسسة وبالتايل زيادة فرص احلصول على التمويل من املصادر الداخلية أو اخلارجية  -

 .على أداء االدارة مبا يسمح بإطالع املسامهني خاصة على كفاءة االدارة يف استغالل موارد املؤسسة  تنظيم عملية الرقابة -

 .حتسني أداء املؤسسة على املستوى املايل أو على مستوى املوارد البشرية عرب تنظيم سلوك األفراد داخل املؤسسة -

 .لنشاط يف السوق و ذلك عرب دعم استقرارها العمل  على حتقيق اهلدف الرئيسي للمؤسسة و هو االستمرار يف ا -

 مبادئ حوكمة المؤسسات : ثانيا

 حلوكمة املؤسسات جمموعة من املبادئ اليتو تظهر أمهية احلوكمة يف استقرار املؤسسات و أهدافها من خالل املبادئ اليت تنظمها ،   
  19ومن أمهها تلك اليت مت اقرتاحها يف االجتماع الذي نظمته منظمة التعاون االقتصادي و التنمية منتنظمها و املتفق عليها عامليا ،

،و قد اعتربت هذه املبادئ من املعايري األساسية الستقرار النظام املايل العاملي ،   2111واليت مت إقرارها سنة   2119أفريل 19إىل 
 ( 2أنظر امللحق رقم  ( (1): و تتلخص يف ستة مبادئ 

 وضع أسس نظام احلوكمة الفعالة  -2
 حقوق املسامهني   -1
 املعاملة املتساوية للمسامهني  -2
 دور أصحاب املصاحل يف حوكمة الشركة  -1
 الشفافية و اإلفصاح    -1
 مسؤولية جملس اإلدارة  -2

متالئما مع سيادة القانون و توضيح تقسيم و أن يكون ات إىل شفافية و كفاءة األسواق ،حيث جيب أن يسعى نظام حوكمة املؤسس
قوق املسامهني و يسهل كما جيب أن حيمي نظام حوكمة املؤسسات ح، التنظيميةالرقابية ،التنفيذية ،:اهليأت  املسؤوليات بني

اب املصاحل لى اعرتاف حبقوق أصحمع ضمان املعاملة املتساوية للمسامهني كما جيب أن ينطوي إطار حوكمة املؤسسات ععملياهتم ،
و جيب أن يكفل .املسائل املتصلة بتأسيس الشركة مع التحقق من ضرورة وجود اإلفصاح الدقيق و يف الوقت املالئم بشأن كافة ،

 .وأن يضمن مساءلة اجمللس من قبل الشركة و املسامهني التنفيذية من قبل جملس اإلدارة ،املتابعة الفعالة لإلدارة 

 مة  المؤسسات محددات حوك :الفرع الثالث

واليت ميكن حصرها طاع العام أو اخلاص ،هناك جمموعة من احملددات اليت جيب توفرها لضمان التطبيق السليم للحوكمة سواء يف الق   
و املتمثلة يف األطراف الرئيسية يف ) و اليت تعكس التفاعل بني احلوافز الداخلية حمددات داخلية و أخرى خارجية ،: يف جمموعتني 

                                                           
) 1)    , OECD Principles Of  Corporate Governance  , pp 17-25 
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و  .حتكم معا سلوك املؤسسة و أداءها و اليت،(األجهزة الرقابية ،األسواق  اهليأت والقواعد و اللوائح ،)ى اخلارجية و القو ( املؤسسة 
 :هو ما يبينه الشكل التايل 

 المحددات الداخلية و الخارجية لحوكمة الشركات( : 2-2)الشكل رقم 

  المحددات الداخلية  المحددات الخارجية

     خاصة  تنظيمية

       

       

       

  يعين ويراقب        يرفع تقرير إلى      

       

       

  تقوم     

       

       

 

 

      

وتلك الجهات التي تقلل من عدم . تشير إلى عناصر القطاع الخاص، وكيانات االدارة الذاتية، ووسائل االعالم، والمجتمع المدنيالخاصة المؤسسات * 
 .توافر المعلومات، وترفع من درجة مراقبة الشركات، وتلقي الضوء على السلوك االنتهازي لإلدارة

Source : Russeli  A  Muir  , Joseph  P.  Saba,  Improving  State  Enterprise  Performance:  The  Role  of  Internal  and  External  

Incentives, Technical Paper , World Bank, Washington, 1995,p 306  

 : المحددات الداخلية . أوال 

عموميون أو ) قة بني املسريين و املسامهني باملعىن الضيق ميكن اعتبار أن احلوكمة  هي ترتيب داخلي للمؤسسة و اليت تنظم العال
حتديد كيفية التفاوض بني لذلك أن يتم عرب قانون الشركة ،قانون األوراق املالية ، و ميكن،( ص ، متمركزين أو غري متمركزينخوا

ذا النظام يوجد جملس و يف قلب ه.اتفاقيات املسامهني ،القوانني الداخلية ،ميثاق الشركات :األطراف األساسية يف املؤسسة مثل 
 (1) .اإلدارة الذي يعمل على ضمان استمرارية الشركة على املدى الطويل و الرقابة على اإلدارة 

                                                           
) 1)     Magdi.R .Iskander , Nadereh Chamlou ,Corporate Governance: A Framework for Implementation , 

The World Bank Group, Washington , 2000,  p 44 

 

 المساهمون

 :معايير

 المحاسبة 
 المراجعة 
 أخرى 

 القوانين والقواعد

لحالمصا أصحاب  

 مجلس اإلدارة

:القطاع المالي  

 قروض 
  مساهمة في

 رأس المال

 

*:مؤسسات خاصة  

  محاسبون
 ومراجعون

 محامون 
 تصنيف ائتماني 
  راستثمابنوك 
 تاستشارا 
 تحليل مالي 
 اإلعالم المالي 

:األسواق  

 تنافسية األسواق 
  استثمار أجنبي

 مباشر
   الرقابة على

 الشركات

 اإلدارة

 الوظائف الرئيسية
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و بالتايل فاحملددات الداخلية للحوكمة تشتمل على القواعد و األساليب اليت تطبق داخل املؤسسة و تتضمن  وضع هياكل إدارية 
 .و الواجبات بني خمتلف األطراف يف املؤسسة سليمة توضح كيفية اختاذ القرارات 

 : المحددات الخارجية  .ثانيا 

 :  يف الدولة، والذي يشمل على تشري إىل املناخ العام لالستثمارو 

مثل قوانني سوق املال ) أي القوانني املنظمة للنشاط االقتصادي و الذي متثل أبرز املؤسسات اليت تنظم احلوكمة  : اإلطار القانوني
اآللية القانونية حلماية حقوق نظم احملاسبة و املراجعة ،، والشركات وتنظيم املنافسة ،منع املمارسات االحتكارية وقانون اإلفالس

  (املسامهني

ونقصد به البنوك وسوق املال يف توفري التمويل الالزم للمشروعات، كما أن احتدام املنافسة بني الشركات : كفاءة القطاع المالي
و .ل على أكرب ائتمان حيفز األطراف داخل املؤسسة و باملقابل فان البنوك مطالبة بقدر أكرب من الدقة و التوافر يف املعلومات للحصو 

بالتايل فان االنضباط يف سلوك األطراف الداخلية يرتبط  ببيئة العمل يف القطاع البنكي  كاحلماية للدائنني ،الشفافية ،توفر السيولة 
 .س و غريها إضافة إىل كفاءة األسواق املالية  ،حيث ترتبط حوكمة املؤسسات ارتباطا وثيقا باحلوكمة يف القطاع البنكي ،قوانني اإلفال

أنه كلما اتسعت  بيئة األعمال زادت احلوافز لدى األطراف  حيث ، كدرجة تنافسية أسواق السلع وعناصر اإلنتاج :  األسواق 
شجع خرية ،كما أن سياسة املنافسة و التجارة تعمل جنبا إىل جنب مع السياسات اليت تداخل املؤسسة لتعزيز قيمة هذه األ

هذا و تضمن كفاءة األجهزة تطوير األداء ،و جترب تنافسية األسواق األطراف الداخلية يف املؤسسة على االستثمار األجنيب املباشر ،
ابة على الشركات، وذلك فضال عن بعض املؤسسات ذاتية التنظيم اليت إحكام الرق( هيئة سوق املال والبورصة ) واهليئات الرقابية 

ومنها على سبيل املثال اجلمعيات املهنية اليت تضع ميثاق شرف للعاملني يف السوق، مثل املراجعني ) تضمن عمل األسواق بكفاءة 
 (.واحملاسبني واحملامني والشركات العاملة يف سوق األوراق املالية وغريها 

. باإلضافة إىل املؤسسات اخلاصة للمهن احلرة مثل مكاتب احملاماة واملراجعة والتصنيف االئتماين واالستشارات املالية واالستثمارية 
 .وترجع أمهية احملددات اخلارجية إىل أن وجودها يضمن تنفيذ القوانني والقواعد اليت تضمن حسن إدارة الشركة

  سسات نماذج حوكمة المؤ : المطلب الثالث

توجد عدة مناذج حلوكمة  املؤسسات يف العامل ،و اليت ختتلف من دولة ألخرى ،وقد تتوحد يف جمموعة من الدول اليت يتوفر لديها 
و فيما يلي سنتطرق اىل أهم . املناخ التنظيمي و التشريعي، الثقافات احمللية ،السياسات العمومية ،درجة تطور األسواق املالية: نفس

 .مة املؤسسات يف العاملمناذج حوك
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 Erik Berglofنموذج  :الفرع األول

أنه يوجد منوذجني أساسيني حلوكمة املؤسسات يرتبطان أساسا بنوع النظام املايل القائم يف الدولة ،فدرجة  Erik Berglofيرى    
كمة تطور األسواق املالية و استخدام األدوات املالية ، هيكلة امللكية اضافة اىل طبيعة التشريعات و القوانني، كلها حتدد نوع منوذج احلو 

 (1) :وذجنيالقائم ،و اليت يقسمها اىل من

وهو قائم يف الدول اليت تتميز بوجود :(Market-Oriented Système :MOS)نموذج ذو توجه سوقي .أوال
أنظمة مالية متطورة تعتمد على أسواق مالية على درجة عالية من التطور مع استخدام واسع لعأدوات و املشتقات املالية املختلفة 

األجل من البنوك بشكل كبري مقارنة بالتمويل طويل األجل ،حيث تلجأ اىل مصادر ،حيث تعتمد املؤسسات على التمويل قصري 
ويقتصر دور البنك املركزي على الرقابة على عرض النقود و أسعار الفائدة ،يف حني يقتصر .أخرى للتمويل كأسواق الوساطة املالية 

 .دور الدولة على تنظيم القطاع البنكي

و يتميز النموذج ذو توجه السوق بتشتت الدائنني ،واخنفاض سيطرة البنوك على حصص التمويل مع تشتت امللكية يف يد عدد كبري 
ففي الواليات املتحدة األمريكية مينع القانون امتالك األسهم من طرف ،من املسامهني،اضافة اىل ضعف سيطرة البنوك و املؤسسات 

 .هذا النموذج ينطبق على الواليات املتحدة األمريكية و أجنلرتافان  Berlglofوحسب .البنوك

و تتميز بضعف النظام املايل مقارنة باجملموعة األوىل ،حيث : (Bank-Oriented System)نموذج ذو توجه بنكي 
جل ،وتتدخل الدولة تنخفض مصادر متويل املؤسسات و تنحصر يف التمويل البنكي و من املؤسسات املالية األخرى قصري و طويل األ

 .وينطبق هذا النموذج على كل من فرنسا ،اليابان و املانيا.للتأثري يف تكاليف خمتلف أشكال التمويل

و تتميز هذه اجملموعة برتكز امللكية يف يد عدد حمدود من كبار املسامهني،أغلبهم هم العائالت و كربيات املؤسسات املالية و الصناعية 
كما .ت بشكل كبري يف فرنسا و أملانيا ،يف حني تنخفض هذه السيطرة يف اليابان لصاحل كربيات املؤسسات وتسيطر ملكية العائال.

 .تتميز هذه اجملموعة باخنفاض تداول أسهم املؤسسات نتيجة لطول فرتة االحتفاظ باألسهم

 :و ميكن تلخيص مميزات كل من النموذجني يف اجلدول التايل

 

 

 

 

 

                                                           
) 1)     Erik Berglof ,Capital Structure as a Mechanism of Control :A Comparison of Financial Systems 

,Discussion Paper N°48, program in law and economics ,Harvard Law School,  December 1988,pp14-24 
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 Berglofمميزات نموذج (:4-9)جدول رقم 

 نوع النظام املايل                  

 املميزات     

 توجه بنكي توجه السوق

 :درجة تطور سوق املال.1

نسبة األصول املمتلكة من طرف البنوك اىل 
امجايل األصول املمتلكة من طرف املؤسسات 

 .املالية

 :هيكلة رأس املال .1

 التمويل الداخلي

 املايلنسبة الرفع 

 :هيكلة الدائنني.2

 أمهية التمويل بالسندات

 درجة الرتكز

 حجم القروض

 : هيكلة امللكية.2

 درجة الرتكز

 نسبة مسامهة البنوك

 عال

 

 صغرية

 

 

 ضعيف

 منخفضة

 

 (باستثناء اململكة املتحدة)مرتفع

 منخفضة

 مرتفعة 

 

 منخفضة

 غري ملحوظة

 

 منخفض

 

 عال

 

 

 عال

 مرتفعة

 

 منخفض

 مرتفعة

 منخفضة

 

 ملحوظة

 أقل شيوعا

 Source :Erik Berglof ,Capital Structure as a Mechanism of Control :A Comparison of Financial Systems ,Discussion 

Paper N°48, program in law and economics ,Harvard Law School,  December 1988,p25 

 Colin Mayer and J.R Frankshنموذج :الفرع الثاني 

 :فانه يوجد منوذجني حلوكمة املؤسسات  Mayer and Frankshحسب دراسة 

يتميز هذا النظام بتطور األسواق املالية و تنوع املؤسسات و املسامهني و تعددهم ،واليت :نظام حوكمة المؤسسات المفتوح .أوال
 .تسمح بتطور العمليات البنكية و حتويل حقوق امللكية و التصويت

على عكس النظام األول يتميز هذا النظام برتكز امللكية وضعف األسواق املالية وحمدودية :نظام حوكمة  المؤسسات المغلق. ثانيا
و يلعب االطار القانوين دورا مهما يف حتديد هذه األنظمة ،فوجود اطار قانوين و تشريعي يسهل عملية  .عمليات حتويل حقوق امللكية 
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سواق املالية ،يشجع على االستثمار يف البورصة و حيمي حقوق املسامهني يساعد على خلق نظام حوكمة سليم التمويل عن طريق األ
 (1) .و كامل

  Mazarer Yashimoriنموذج :الفرع الثالث

 :أن مناذج احلومة ميكن أن تقسم اىل  Yashimoriيرى 

هذا النموذج حتقيق أهم أهداف املؤسسة و ويسيطر على :(modèle Anglo-Saxon)النموذج األنجلوسكسوني .أوال
وتتميز هذه األنظمة بتطور األسواق املالية فيها وتعدد املؤسسات املدرجة يف البورصات ،وتنوع كل من .هي تعظيم أرباح املسامهني 

الكربى ،اضافة اىل  حيث يتشتت املسامهون وتنخفض سيطرة املؤسسات املالية والصناعيةسامهني وهيكلة رأس املال فيها ،طبيعة امل
 .وجود نسبة كبرية من املسامهني األفراد 

حيث يسعى املسري اىل حتقيق أهم أهداف املؤسسة و هو تعظيم أرباح املسامهني .و يطغى على هذا النموذج تقدمي مصلحة املالك أوال
 (2) .مريكية و اجنلرتاالواليات املتحدة األ: ،وبالتايل فهو منوذج مسامهايت ، ونعين بالدول األجنلوسكسونية 

و يركز هذا النموذج من احلوكمة على محاية :(Modèle Allemand et Français) النموذج األلماني و الفرنسي.ثانيا
مصاحل املسامهني و األجراء يف املؤسسة ،وبالتايل ينظر اىل  هذا النموذج على أنه مزدوج االهتمامات ،و ينتج هذا التوجه من تدخل 

ففي النموذج األملاين ،ينظر  .امتالكها حلصص يف كربيات املؤسسات ،وبالتايل ميتد االهتمام اىل حتقيق مصاحل العمالالدولة و 
للمؤسسة على أهنا جمموعة من االهتمامات املختلفة و اليت هتدف اىل حتقيق املصلحة الوطنية ،وتلعب البنوك دورا مهما يف متويل 

خل يف املؤسسات واختاذ القرارات فيها ،لذلك فهو يعطي األولوية يف االهتمام حلماية مصاحل املقرضني حىت و ان تطلب ذلك التد
 (3) .كما يتميز هذا النموذج برتكز امللكية لدى البنوك و كربيات املؤسسات. اختاذ القرارات يف املؤسسة 

و ينظر هذا النموذج اىل أن هدف املؤسسة األساسي هو محاية اهتمامات : (Modèle Japonais)النموذج الياباني.ثالثا
، حيث حتظى مصاحل املسامهني باهتمام أقل من طرف االدارة ،اليت تعمل على (العمال، املستهلكني،املقرضني)مجيع أصحاب املصاحل

استغالل موارد املؤسسة بكفاءة عرب أخذ اهتمامات أصحاب املصاحل بعني االعتبار ،و ليس فقط املسامهني ،ويتميز النظام املايل 
نيا ،وبالرغم من كونه نظريا يعترب النظام القانوين يف اليابان حيمي الياباين بأنه أقل تطورا من نظريه يف الواليات املتحدة األمريكية و بريطا

حقوق املسامهني بشكل أكرب من غريه إال أنه على مستوى الواقع فان كرب حجم جملس االدارة يف اليابان مقارنة بغريه من الدول 
قلني غري أهنم ال ميارسون تأثريا كبريا ،اضافة اىل كون أغلب أعضاء جملس االدارة هم من داخل املؤسسة مع وجود أعضاء مست

                                                           
) 1)     Debla fateh ,Le système de gouvernement des entreprises nouvellement privatisées en 

Algérie(étude de quelques cas),mémoire présenté pour l’obtention du diplôme du magistère en science 
économique ,option :gestion des entreprises, faculté des science économique et de gestion ,université 
de Batna,2006-2007,p119  

) 2)     Mihaela Ungureanu ,Models and Practices of Corporate Governance Worldwide ,Working Paper 
,Center of European studies(CES),Volume 4 ,Issue, 2012,p628 
) 3)     Franklin Allen  ,Corporate Governance in Emerging Economies ,Oxford Review of Economic Policy  , 

Volume 21 ,N° 2, 2005,p167 
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(insiders)  فان هذا يضعف من سيطرة املسامهني على قرارات املؤسسة ،لذلك عملت املؤسسات اليابانية يف السنوات األخرية على
م أساسي يف الكثري وتعترب البنوك يف اليابان مساه(1) .ختفيض عدد أعضاء جمالس االدارة لتكون كنظريهتا يف الدول األجنلوسكسونية 

  .من املؤسسات 

 التشاركي / المنهج المساهماتي : الفرع الرابع 

 :يف حني يرى الكثري من الباحثني أن مفهوم احلوكمة مرتبط مبنهجني مها  

ن نشاط و الذي يرى بأن اهلدف األساسي م(: The Shareholders Approach)المنهج المساهماتي  -
يف ظل  مفهوم املسائلة فان اإلشراف على حتقيق أهداف املؤسسة و تعظيم الربح يكون من قبل و املؤسسة هو تعظيم الربح ،

 .املسامهني ، و يركز هذا املنهج على تعظيم الربح لصاحل املسامهني يف املؤسسة 

و الذي يرى بأن حوكمة املؤسسات تعكس منوذجا  :The Stakeholders Approach))المنهج التشاركي  -
 (2) .للرقابة يهتم مبصاحل خمتلف األطراف ذوي العالقة باملؤسسة 

و اليت تتميز بكثرة أصحاب وك التجارية خاصة ،و يعكس أكثر احلوكمة يف البنحيث املفهوم ،بالتايل فاملفهوم الثاين يعترب أوسع من و 
م بشكل أساسي يف متويل و يعتمد النشاط البنكي عليهو الذين ميثل املودعون أغلبهم ، األخرىاملصاحل فيها مقارنة باملؤسسات 

 .إضافة إىل تعقد نشاط البنك مقارنة باملؤسسات غري املالية عملياته ،

خيل بتوازن  كما أن خصوصية احلوكمة يف القطاع البنكي تنبع من أمهيتها يف االقتصاديات الوطنية فأي خلل يصيب  هذا القطاع قد
 القطاعات األخرى

 (3) :من هذا النظام،وهي  اهلدف و هناك من يقوم بتفسري حوكمة املؤسسات استنادا اىل ثالث مناذج يعكس كل واحد منها 
و الذي يستند اىل نظرية الوكالة و اليت تقرتح احلوكمة كوسيلة لتخفيض التكاليف النامجة عن تعارض : النموذج المالي للحوكمة

املصاحل بني طريف العقد املؤسس للمؤسسة و الذي يقتصر حسب هذه النظرية على املسامهني و املسريين ،وبالتايل فاهلدف من 
 .لالستثمارات املالية ،وبشكل أساسي العائد املايل هلذين الطرفني احلوكمة وفق هذا التوجه هو حتقيق املردودية املالية 

الظروف املناسبة لتحقيق هدف أمسى وهو خلق القيمة  و الذي يرى بأن اهلدف من احلوكمة هو توفري:النموذج التعاوني االشتراكي 
 رى هذا التوجه أن املؤسسة عبارة عن فريق انتاج،ويف األطراف بنظرة تعاونية تشاركيةاملضافة للمؤسسة عرب تنمية العالقات بني خمتل

،يستند فيها حق اختاذ القرارات على امللكية ،وبالتايل فان الفرد الذي يتخذ القرارات بناءا على استغالل و  واستثمار للموارد البشرية
 .مالك يتلقى جزءا من العائد لتحفيزه وهو ما يسمى بالعائد التنظيمي تثمني املعرفة يصبح 

                                                           
) 1)     Franklin Allen et al  ,The Corporate Governance Model of Japan: Shareholders Are Not Rulers ,PK4 

Business Review ,Volume 36 ,N° 7, 2007,p7 
 12مرجع سابق ، صبن حيدر بن درويش ،عدنان   (2)
ة مقدمة للملتقى الدويل حول األزمة ل،مداخدور التدقيق االجتماعي في اطار الحوكمة المسؤولة اجتماعيا في ظل االنفتاح الخارجي ،فارس هباش  ،مراد سكاك (3)

  1،ص  1001أكتوبر  12-10 :التسيري ،جامعة سطيف،يومي املالية و االقتصادية الدولية و احلوكمة العاملية،كلية العلوم االقتصادية و علوم
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يعترب هذا التوجه أن الرشادة ال تقاس من خالل نتائج القرارات و امنا اجراءات اختاذ القرارات ،حيث يعطي الرتكيز :لنموذج المعرفي ا
  .احملوري للكفاءات و لالبتكار يف مقدرة املؤسسة على تغيري حميطها 

 تطبيق حوكمة المؤسسات في البنوك التجارية :المبحث الثاني 

تقوم البنوك بدور اسرتاتيجي يف التنمية االقتصادية من خالل املوقع  الذي حتتله كوسيط مايل  حيث تقوم بتعبئة ادخارات األفراد و    
ومع انتشار العوملة و حترير جتارة اخلدمات البنكية اجتهت البنوك حنو قروض لتمويل االقتصاد و إنعاشه ،املؤسسات و توزيعها بشكل 

 اخل ...صرفية جديدة كاالستثمار يف األوراق املالية و التعامل باملشتقات و التوريقأداء عمليات م

فبالرغم من كون حماطة بصعوبات و أخطار متنوعة ، حجم عوائدها إال أهنا ذه النشاطات من أمهية متأتية منو بقدر ما حتتويه ه   
و تتماشى مع يت تعود يف أغلبيتها إىل الغري ،لشروط حفظ املوارد و العملياته البنكية تستجيب سياسة املنتهجة من قبل البنك يف ال

ة املخاطر قبل واألهم منها هو تقدير حجم و طبيعت و القواعد التنظيمية املفروضة غري أن هذا ال يعدو أن يكون خطوة أوىل،التشريعا
المة جهازها املايل و باألخص البنكي منه أصبح من ونظرا لكون سالمة االقتصاد الوطين يف أي دولة مرتبطة بس.القيام بأي نشاط 

 .الضروري وضع اإلجراءات الالزمة للرقابة على عمل البنوك و إدارهتا بطريقة سليمة و هنا نقصد حوكمة القطاع البنكي 

 :وللتعرف على املخاطر البنكية،و عمل البنك التجاري يف ظل احلوكمة  قمنا بتقسيم هذا املبحث كما يلي

 المؤسسات في القطاع البنكيحوكمة : ب األول المطل

يف القطاع البنكي و اليت أصبحت تسمى اصطالحا احلوكمة واحلوكمة  ؤسساتسنتطرق يف هذا املطلب إىل الفرق بني حوكمة املو    
  .البنكية

 الوكالة فيهاخصوصية حوكمة المؤسسات في البنوك و مشكلة  :الفرع األول

احلوكمة تنطوي على ختصيص السلطات و املسؤوليات ،أي الطريقة اليت تدار هبا " من منظور القطاع البنكي فان ترى جلنة بازل أنه    
 (1) :األعمال التجارية و شؤون البنك من قبل جملس اإلدارة و اإلدارة العليا ،مبا يف ذلك 

 .ضبط إسرتاتيجية البنك و أهدافه  -

 .حتديد  قدرة حتمل البنك للمخاطر -

 . إدارة شؤون البنك على أساس  يومي  -

 .الوفاء بالتزامات املسامهني ،مع األخذ بعني االعتبار مصاحل أصحاب املصاحل اآلخرين محاية مصاحل املودعني ، -

 . تقومي أنشطة البنك و سلوكه مع توقع أن البنك سيعمل بطريقة أمنة و سليمة مع االمتثال للقوانني و اللوائح املعمول هبا -

                                                           
) 1)    Basle Committee On banking Supervision  ,Principles for Enhancing Corporate Governance , Bank 

For International Settlements, October 2010, p 5 
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 ماهي خصوصية احلوكمة من املنظور البنكي ؟: كن هنا طرح التساؤل التايل و  مي

 :خصوصية الحوكمة في البنوك.أوال

إن املهمة الكالسيكية للبنك هي مجع الودائع بشىت أنواعها و منح القروض املختلفة ،و قد رأينا فيما سبق أن العامل املشرتك بني      
ليت جيب أن تتم إدارهتا بشكل سليم  للمحافظة على ثقة العمالء ،و اليت هي األساس الذي كل هذه النشاطات هو املخاطرة ،و ا

و بالتايل فالبنك يواجه حتديا فيجب عليه احملافظة على ثقة العمالء يف ظل املخاطرة و هو ما جيعل من .يقوم عليه نشاط البنك 
  .حوكمة القطاع البنكي بالطرق الكالسيكية للشركات غري مناسبة

 :ميكن القول أنه يوجد اختالفني رئيسيني بني احلوكمة يف البنك و احلوكمة يف املؤسسات غري املالية   

 :  للبنك الكثير من أصحاب المصالح مقارنة بالمؤسسة غير المالية .1

و بعد املسامهني ميثل أصحاب  ،( يف املؤسسات غري املالية % 10مقارنة بـ )من نشاط البنك  %10متثل الديون أكثر من     
و هتتم مؤسسة التأمني مبصلحة .املصاحل يف البنك أصحاب الديون ،و الذين هم يف غالبيتهم املودعون و أصحاب الديون الثانوية 

م املايل البنك كوهنا هي اليت ستقوم بالتعويض يف حالة اإلعسار املايل للبنك ،و نظرا لكون اإلعسار املايل للبنك يؤثر على النظا
لالقتصاد ،فانه جيب تنظيمه أو احلد منه ،أو االثنني معا وذلك بتكلفة كبرية من أموال دافعي الضرائب ،و من هذا املنطلق فان الدولة 

 .أيضا تعترب صاحبة مصلحة يف البنك 

و قد  و الذين ختتلف اهتماماهتم،اإلدارة ال ميثل سوى املسامهني على الرغم من كثرة أصحاب املصاحل يف البنك إال أن جملس و      
يف حني يفضل لديهم توقعات على املدى القصري ،حيث يفضل املسامهون التقلبات و قد تكون تتعارض مع أصحاب املصاحل ،

 .أصحاب املصاحل و املنظمون ختفيض التقلبات مع وجود توجهات لديهم على املدى الطويل

فبينما تكون إنتاج ،بينما يف الثانية يعترب عامل في األوىل يعترب مصدرا للتمويل ،ف، ر الديون يف الشركات عن البنوكخيتلف دو    
الديون و األسهم مكلفة للشركات فإهنا ال تعترب كذلك بالنسبة للبنوك و ذلك لعدة أسباب أمهها أن املودعني يعتربون أقل حساسية 

يعترب أرخص مصدر لعأموال و بالتايل فالدين بون بالتعويض عن املخاطرة ،يطال بالنسبة للمخاطرة مقارنة بغريهم من املستثمرين فهم ال
 (1) .را لغموض اهليكلة البنكيةبالرغم من فرض رسم لشركات التأمني و اليت تعترب أقل من قيمتها العادلة نظللبنك 

 نشاط البنك معقد و مبهم مقارنة بالمؤسسات غير المالية .9

تغيري تركيبة عالوة على ذلك ميكن للبنك .يف البنوك ال تالحظ نوعية القروض املمنوحة بسرعة كما ميكن إخفاؤها ملدة طويلة     
كما ميكن للبنوك إخفاء املشاكل عرب تقدمي قروض بسهولة للعمالء الذين من معظم الصناعات غري املالية ، أسرعاملخاطر يف أصوله 

أن احملللني و وكاالت التنقيط  خيتلفون حول السندات املطروحة من  Morgan(2002)و يرى .سابقة ال ميكنهم خدمة الديون ال

                                                           
) 1)    Hamid Mehran et al   ,Corporate Governance and Banks: What Have We Learned From The 

Financial Crisis  , Federal Reserve Bank of New York, Staff Report n° 502, June 2011,pp 4- 5 
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و بالتايل فان صعوبة رصد أنشطة البنك بصفة مستمرة  يعيق اآلليات . تطرحها املؤسسات غري املالية قبل البنك أكثر مقارنة بتلك اليت
 (1) .التقليدية حلوكمة املؤسسات

نشاط البنك و غموضه يلعب دورا يف احلوكمة ،وذلك يف العالقة بني كل من جملس اإلدارة و اإلدارة التنفيذية من جهة و إن تعقيد   
و ذلك يف على مدى استيعابه ألعمال البنك ،و يعتمد متثيل جملس اإلدارة للمسامهني .البنك و اجلهات املنظمة من جهة أخرى 

 .جملس إدارة مستقل ذو خربة مالية ةالوقت الذي تزايد احلديث فيه عن فكر 

القطاعات األخرى و  كما أن خصوصية احلوكمة يف البنوك تنبع من أمهيتها يف االقتصاد الوطين و الدور الكبري الذي تلعبه يف توازن  
  .استقرار النظام املايل  فأي خلل يصيب هذا القطاع ينتقل إىل كافة جماالت االقتصاد األخرى 

 الوكالة في البنكمشكل : ثانيا

حيث يستخدم املسريون التسيري أدى إىل مشاكل الوكالة ،أن فصل امللكية عن    Jensen & Mecklingيرى كل من     
مناصبهم و يديرون املؤسسة خلدمة مصاحلهم الشخصية على حساب مصاحل املالك  و ال يقتصر مشكل الوكالة على الصراع بني 

ني الرئيسيني و صغار و بني املسامهمن املسامهني و حاملي السندات ، على نطاق أوسع فنجده بني كلاملسري و املساهم و إمنا هو 
 . املعامالت و تقرتح نظرية الوكالة جمموعة من اآلليات لتخفيض مشاكل  الوكالة و ختفيض تكاليف.املسامهني 

حيث مييل املسامهون إىل استثمار أمواهلم بالتساوي أو أكثر  ،ة و اليت تتوسع ألكثر من طرفنيو تواجه البنوك مشاكل خمتلفة للوكال    
و يعترب املستثمرون أكرب .بقليل مما يستثمره املنظمون ،و هذا الشرط حيفز املسامهني لتعظيم املنفعة عرب استغالل موارد مالية أخرى 

اد و مؤسسات ،و ليس لديهم أية سلطة على ممويل القطاع البنكي باألموال و لديهم حصة صغرية بالبنك مثل املودعني من أفر 
 (2) .املسريين أو املالك 

يف مكان السوق إلدارة البنك ( املنظمة )و هنا تتدخل الدولة معاجلة مشاكل الوكالة يف البنك ،و قد تفتقر نظرية الوكالة للوضوح يف   
 .و هذا خلصوصية القطاع البنكي 

 في البنوكالمؤسسات  ميكانيزمات و ركائز حوكمة :الفرع الثاني 

جمموعة من الركائز اليت تشكل عوامل مهمة يف ممارسة ادارة و رقابة  تعتمد سالمة تطبيق حوكمة املؤسسات يف البنوك على توفر   
  .هذه األخرية تفاعل األطراف  و فاعليتهم داخل و خارج يف املؤسسة املالية ،كما تعتمد على  ناجحة 

 نيزمات حوكمة المؤسسات في البنوكميكا:أوال

                                                           
) 1)    Ross Levine   ,Corporate Governance of Banks: A Concise Discussion of Concepts  and Evidance, 

World Bank, Working Paper 3404, September 2004,pp 2- 3 
 
) 2)    Eduardus Tandelilin   et al  ,Corporate Governance ,Risk Management and Bank Performance: Does 

Type of Ownership Matter, East Asian Development Network (EADN), Working Paper 34, 2007,pp 11- 
12 
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نظرا خلصوصية العقود يف البنك فانه جيب أن تغطي ميكانيزمات احلوكمة  املودعني كما املسامهني و فيما يلي امليكانيزمات الداخلية    
 (1) :و اخلارجية للحوكمة يف البنوك 

 :البنوك الميكانيزمات الخارجية للحوكمة في . 1

يعتمد املودعون يف العادة على دور الدولة يف محاية ودائعهم البنكية من جتاوزات اإلدارة و يعترب التأمني على الودائع عامال مطمئنا    
،و ميكن احلد منها عرب وضع سقف ألسعار  للمودعني ،غري أنه و بالرغم من ذلك  قد يبقى لدى املسريين جانب لزيادة املخاطرة 

ئدة و االحتياطي القانوين ،حيث أن خصوصية القطاع البنكي تفرض تدخل السلطات احلكومية من خالل التنظيم و اإلشراف الفا
حيث تشارك بصفتها مالكا للوسطاء يف القطاع املايل ،و مؤخرا قد زاد االهتمام بدور احلكومة .لتقومي سلوك اإلدارة يف القطاع البنكي 

وغالبا ما يتم ربط السلطات التنظيمية مع .، ختصيص االئتمان و التنظيم و اإلشراف على الوسطاء املاليني  املاليني وذلك عرب التسعري
 .وكون القيود املفروضة ال هتتم هبيكل السوق يف حد ذاته سوق يف حتقيق االستقرار املايل ،فشل ال

أن القوانني و السلطات التنظيمية متثل امليكانيزمات اخلارجية   Ciancanelli and Gonzales (2000)و يرى كل من    
غري أنه يف معظم األفكار التقليدية للحوكمة فان السوق وحده هو املنظم الذي ميلك السلطة .كمة املؤسسات يف القطاع البنكي حلو 

ر مغاير لذلك لتنظيم األعوان ،و هلذه القوى أث إن وجود القوانني و التشريعات يعين إضافة قوى خارجية لديها سلطة.لتنظيم األعوان 
و باألخص اهتمامات عمالء اخلدمات التشريعات خلدمة الصاحل العام ، و كسلطة حكومية تسعى القوانني والذي ينتجه السوق ،

 .البنكية 

 :الميكانيزمات الداخلية للحوكمة في البنوك  .9

و يف أثناء هذه الفرتة خيسر املوعون جزءا من قيمة األموال دعني يف حال عسر السيولة للبنك ،ضمانات حكومية إلنقاذ املو توجد     
غري أنه ال يتم االعتماد فقط على احملددات اخلارجية للسيطرة على املسريين ،و .املودعة إضافة إىل خسارة فرص أخرى لالستثمار 

إضافة إىل حملاسبة ،املراجعون الداخليون،امحلة األسهم ،:امليكانيزمات الداخليةحيث تعمل ،(املسامهني)اإلدارة و املالك  لكن أيضا على
 .على احرتام استخدام  املوارد و املخاطر احملتملة ( و قد ركزت عليهما جلنة بازل ) جملس اإلدارة و اإلدارة التنفيذية 

 ركائز الحوكمة في القطاع البنكي .ثانيا

 (2): تقوم حوكمة املؤسسات يف القطاع البنكي على جمموعة من الركائز هي 

ويشري هذا املفهوم اىل جمموعة املعايري األخالقية اليت يتسم هبا املوظفون يف البنك ،ذلك أن وجود قاعدة : السلوك األخالقي.أوال
ونشر هذه القيم األخالقية .شفافية و النزاهة يف العمل أخالقية سليمة بالبنك تسهل من تطبيق مفهوم احلوكمة وتفعل من ممارسة ال

 .عن الفساد االداري بني املوظفني وتطبيقها بالبنك يؤدي حتما اىل احلد من املخاطر التشغيلية اليت قد تنجم

                                                           
) 1)   Ibid ,pp 13- 14 

 
 . 12ص،مرجع سابق ، شهدايناملاميان شيحان ، طالب فرحان عالء  (2)
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بالدور املنوط  جيب أن تقوم األطراف املسؤولة عن عملية الرقابة حىت يطبق مفهوم احلوكمة بشكل صحيح:الرقابة و المساءلة.ثانيا
هبا،و نقصد بالرقابة هنا الرقابة الداخلية اليت يتم ممارستها من طرف األطراف الداخلية من جهة ،وذلك بداية من عملية التدقيق 

ة اىل اضاف.الداخلي بالبنك و اليت جيب أن تعتمد على املعايري احملاسبية الدولية يف متابعة البيانات املالية للبنك و التأكد من صحتها 
ومن جهة أخرى الرقابة اخلارجية واليت تتم من طرف .دور جملس االدارة بصفته الرقيب على متابعة أداء االدارة التنفيذية بالبنك 

األطراف اخلارجية كاملدقق اخلارجي ،والذي جيب أن يصادق على البيانات و القوائم املالية للبنك بصفته طرف حمايد ومستقل ،كما 
كما توجد .املركزي ضروري يف تنظيم القطاع البنكي والرقابة على أدائه ،وذلك بداية من قبوله مللف انشاء البنك أن دور البنك 

 .الغرف التجارية و الصناعية اشر يف عملية الرقابة كالبورصة ،أطراف أخرى تساهم بشكل مب

املؤسسات االقتصادية و املالية على حد سواء ،غري أنه نظرا  تلعب ادارة املخاطر دورا مهما يف تطبيق احلوكمة يف:ادارة المخاطر .ثالثا
للدور احملوري للبنك كمؤسسة مالية متاجرة بأموال الغري وارتباطها مبختلف قطاعات ومؤسسات االقتصاد ،فان عملية ادارة املخاطر 

امنا مع تطور العمليات البنكية و تعقدها وقد ازداد االهتمام هبا تز .تتسم بأمهية قصوى نابعة من أمهية وخصوصية القطاع البنكي 
فضعف ادارة .خاصة مع كثرة التعامل باملشتقات املالية و بيع الديون واملتاجرة هبا كنتيجة للعوملة ، و ما يتصل هبا من خماطر عديدة 

 1009لية العاملية سنة املخاطر بالبنك قد يؤدي اىل افالسه ،وقد يتعدى ذلك اىل القطاع البنكي ككل كما حدث يف األزمة املا
،فسوء تقدير املخاطر عن قصد أو بسبب االمهال من طرف الكثري من البنوك العاملية سعيا منها لتعظيم أرباحها ،دون اجياد التوليفة 

 .املناسبة اليت تربط هذه األرباح باملخاطر املرافقة هلا أدى اىل افالس هذه البنوك 

وفر املؤهالت العلمية و الكفاءات املهنية من أهم وسائل تطبيق احلوكمة الرشيدة يف البنوك ويعترب ت:الكفاءات والمهارات.رابعا
حيث جيب التأكد من توفر هذه الشروط يف أعضاء جملس االدارة و املوظفني الذين .،وذلك نظرا خلصوصية نشاط البنك وتعقده

نك يساعد على تصويب عملية اختاذ القرار ووضع اسرتاتيجية ،مما فاملعرفة التامة بطبيعة عمليات الب.يشغلون مناصب هامة يف البنك 
هنا يسهم يف حتسني أدائه ،كما تقوم ادارة البنك باالستعانة باملؤسسات االستشارية ملساعدهتا يف اختاذ قراراهتا املالية و التشغيلية ،كو 

 .تتمتع مبعرفة وختصص أحسن

سؤوال عن توضيح املهام و املسؤوليات ضمن البنك عري تسلسل وظيفي هرمي حمدد يعترب جملس االدارة م:الهيكل التنظيمي .خامسا
فتجنب تداخل الوظائف و الصالحيات داخل البنك من .،وذلك لتسهيل االتصال بني خمتلف وحدات البنك وأقسامه واختاذ القرار

 .شأنه تفعيل دور احلوكمة 

أسس لتفعيل احلوكمة و هتيئة الظروف املالئمة لتطبيقها ،وهو ما تطرقت و اليت تساعد على وضع :التشريعات و األنظمة .سادسا
 .اليه جلنة بازل يف مبادئ الرقابة البنكية الفعالة

 وفق اتفاقيات بازل،الرقابة الداخلية و ادارة المخاطر في البنوك الحوكمة:المطلب الثاني 

طر سواء كانت هذه اإلجراءات داخلية معتمدة من طرفه أو أهنا عملت البنوك على إتباع العديد من اإلجراءات ملواجهة املخا  
كما أن بروز أعمال جلنة بازل لعأنظمة البنكية و املمارسات الرقابية احلكومية  والسلطات التشريعية ، مفروضة عليه من طرف اجلهات
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و ذلك يف إطار تطبيق حوكمة الشركات يف البنوك،على ترقية ممارسات اليت تعتمد على بعض املعايري الدولية كان له األثر الكبري 
مع احلفاظ على درجة عالية من املنافسة وبالتنسيق بني ،ق االستقرار يف املنظومة البنكيةالقطاع البنكي حلماية حقوق املودعني و حتقي

 .2199ة سنة انبثقت جلنة بازل البنكيالرقابية يف خمتلف دول العامل ، السياسات النقدية واملالية والسلطات

 :كيفية تطبيق احلوكمة يف البنوك من خالهلا وذلك من خالل املطالب اآلتية  و للتعرف على هذه اللجنة طلبوقد خصصنا هذا امل

 اتفاقيات بازل  وفقتطبيق حوكمة المؤسسات في البنوك : الفرع األول

دافعا قويا للتفكري يف إجياد صيغة عاملية لكفاية ( 2190 -2191) كان لالهنيارات اليت حلقت بالبنوك يف الفرتة املمتدة بني       
العاملية،انفجرت أزمة املديونية سنة وبعد التزايد الكبري حلجم الديون املشكوك يف حتصيلها للدول النامية قبل البنوك . رأس املال

 .باإلضافة إىل  دخول البنوك اليابانية كمنافس قوي للبنوك األمريكية واألوربيةلك  خسائر  فادحة  هلذه البنوك ،مسببة بذ،2191

 كل هذا  جعل السلطات اإلشرافية والرقابية يف أقطار الدول الصناعية العشر تقوم بتشكيل جلنة من خرباء السلطات النقدية     
 "جلنة األنظمة والرقابة البنكية " بلجنة التنظيمات واإلشراف والرقابة على املمارسات العملية أو  مسيتوالبنوك املركزية يف هذه الدول،

  .2191سنة 

 أهداف لجنة بازل للرقابة البنكية:أوال

 (1) :تتمثل األهداف الرئيسية للجنة بازل للرقابة البنكية يف

وبالتحديد بعد تفاقم  أزمة الديون اخلارجية يف الدول النامية ، بسبب توسع  املسامهة يف تقوية وتعميق استقرار النظام البنكي العاملي-
ذ البنوك الدولية وبالتحديد البنوك األمريكية اليت تورطت يف ديون معدومة يف  دول أمريكا الالتينية وإفريقيا وآسيا ما دفعها إىل اختا

 .إجراءات خمتلفة كإسقاط الديون أو توريقها وغريها

وك الدولية يف أوضاع تنافسية متكافئة وبالتايل إزالة الفروق يف متطلبات الرقابية الوطنية بشأن رأس املال البنكي، حيث أن وضع البن-
 .هذه الفروق متثل مصدرا رئيسيا لعدم عدالة املنافسة بني البنوك

ول تلك األساليب بني السلطات النقدية حتسني األساليب الفنية للرقابة على أعمال البنوك وتسهيل عملية تداول املعلومات ح -
 .املختلفة

                                                           

بلجيكا ، كندا، فرنسا، أملانيا االحتادية، ايطاليا، اليابان ، هولندا ،اململكة املتحدة  الواليات املتحدة  : هي اللجنة اليت تكونت وتأست من جمموع الدول الصناعية العشر  وهي  

واتفق على أن حتظى توصيات اللجنة بإمجاع أعضائها،  .حتت إشراف بنك التسويات الدولية  مبدينة بازل السويسرية  2191السويد ولوكسمبورغ ، وذلك مع هناية األمريكية ، سويسرا، 
 را وجه للنشر والتوزيع على الدول األعضاء وغري األعضاء يفأقر حمافظو البنوك املركزية جملموع الدول العشر تقري 20/21/2199كوهنا ال تتمتع بصالحيات قانونية ألعمال توصياهتا، ويف 

وجتتمع هذه اللجنة أربع مرات سنويا  .، حتت مسمى اتفاقية بازل2199قصد التعرف على اآلراء املختلفة حول توصياهتا ومت إجناز التقرير النهائي سنة اللجنة للدراسة خالل ستة أشهر ،
مع اإلشارة إىل مناذج املمارسات اجليدة يف ويساعدها عدد من فرق العمل من الفنيني لدراسة خمتلف جوانب الرقابة على البنوك، وتتضمن قرارات وتوصيات اللجنة للمبادئ واملعايري،  

معيارا موحدا  لكفاية رأس املال ليكون  ملزما لكافة البنوك كمعيار دويل للداللة على  2199وقد أقرت جلنة بازل سنة . ملعايريخمتلف البلدان بغرض حتفيز الدول على إتباع تلك املبادئ وا
 املركز املايل للبنك

" مداخلة مقدمة للملتقي األول حول، الجزائر لجنة بازل وأهميتها في تقليل المخاطر البنكية مع اإلشارة إلى حالة مقرراتحبوصي،جمدوب  ،بودي  عبد القادر   (1)
، 1001ديسمرب  21 -21  :يوميجامعة الشلف، اجلزائر ، كلية  العلوم االقتصادية وعلوم التسيري،،  " -واقع وحتديات -املنظومة املصرفة اجلزائرية والتحوالت االقتصادية

 .1ص 
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ذلك  العمل على إجياد آليات للتكيف مع التغريات البنكية العاملية ويف مقدمتها العوملة املالية والناجتة عن عملية التحرير املايل مبا يف -
 .ل الثورة التكنولوجية واملعرفيةالتشريعات واللوائح اليت حتد من اتساع وتعميق نشاط للبنوك  عرب أحناء العامل يف ظ

  1حوكمة المؤسسات في القطاع البنكي من خالل اتفاقية بازل : ثانيا

و اليت تضمنت سبعة مبادئ تسعى من سني حوكمة املؤسسات يف البنوك ،وثيقة حول سبل حت 2111أصدرت جلنة بازل سنة    
و ارة البنك و السلطات الرقابية ،يف البنوك عرب تكاثف جهود كل من ادخالهلا اللجنة اىل ضمان التطبيق السليم حلوكمة املؤسسات 

مبادئ ادارة خماطر معدل الفائدة ،اطار األنظمة :يف هذا االطار قامت اللجنة بنشر العديد من الوثائق اليت تربز أمهية احلوكمة مثل 
تمثل املبادئ اليت أقرهتا و ت  . كي ، مبادئ ادارة خماطر االئتمانالرقابية الداخلية يف املؤسسات البنكية ،تقوية الشفافية يف القطاع البن

 (1) يفاللجنة

 .بناء األهداف االستراتيجية ووضع قيم عمل البنك : المبدأ األول 

حيث جيب على جملس االدارة وضع اسرتاتيجية جيب وفقها توجيه نشاطات البنك ،كما جيب عليه التأكد من كون االدارة تعمل    
جدي الختاذ االجراءات اليت من شأهنا تقليص تعارض املصاحل بني مجيع األطراف يف البنك ،و استخدام املنصب لتقدمي  بشكل

 .خدمات تفضيلية للزبائن 

 .وضع و تعزيز خطوط حول المسؤولية على جميع مستويات البنك :المبدأ الثاني 

رمي واضح للسلطة لضمان التطبيق السليم ألهداف البنك و جتنب جيب أن يعمل جملس االدارة واإلدارة على حتديد تسلسل ه   
 .ازدواج املسؤوليات و تداخلها 

التأكد من امتالك أعضاء مجلس االدارة للمؤهالت الكافية ألداء مهمتهم ، و الفهم الجيد لدورهم في حوكمة :المبدأ الثالث 
  .البنك مع ضمان حصولهم على االستقاللية ألداء مهامهم 

تالك جملس االدارة للفهم الكايف لنشاطات البنك و عملياته متكنه من التقييم السليم ألداء االدارة كما أن وجود أعضاء مستقلني فام
و تعمل جلنة التدقيق و جلنة االشراف املنبثقتني عن جملس . عن االدارة داخل اجمللس يعزز من موضوعية هذا األخري و حيادية قراراته

 . يد هذه االستقالليةدارة على تأكاال

 : ووفقا لالتفاقية فان جملس االدارة يؤكد على التطبيق السليم حلوكمة املؤسسات عند توفر 

 .الفهم اجليد لدوره االشرايف وواجبه اجتاه املسامهني و البنك  -

                                                           

  Principles for the Management of Internet Rate Risk (September 1997), Framework for Internal Control Systems 

in Banking Organizations (September 1998),Principles for the Management of Control Risk (July 1999),Enhancing 

Bank Transparency  ( September  1998 
) 1)  Basel Committee on Banking Supervision, Enhancing Corporate Governance For Banking 

Organizations , Basel , September  1999,p5 
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 .املساءلة اجتاه االدارة و فرض التصحيحات الالزمة  -

 . تبين قرارات موضوعية وحمايدة -

 .املنطقي للمجلس و الذي جيب أن يتالءم مع حجم البنكاحلجم  -

 .جتنب تعارض املصاحل يف نشاطاته و التزاماته اجتاه البنوك و املؤسسات األخرى  -

 .االجتماع الدوري مع االدارة و جلنة التدقيق من أجل متابعة أداء االدارة  -

 .عدم مشاركته يف تسيري البنك -

يف ارساء تطبيق سليم للحوكمة من خالل ة التعيينات،ادارة املخاطر،جلنة املكافآت،جلنجلنة و تساعد كل من جلنة التدقيق، -
 .قيام جملس االدارة بدوره عن طريق هذه اللجان املتخصصة 

 .التأكد من أن االدارة العليا تمارس دورها االشرافي المنوط بها : 4المبدأ 

تعزز مبدأ التشاور يف اختاذ القرارات و اختاذها من قبل أعضاء يتمتعون باألهلية  و حىت تقوم االدارة بدورها االشرايف و الرقايب جيب أن
 .و اخلربة املهنية لذلك 

 .االستغالل الفعال لدور المراجعين الداخليين و الخارجيين بالنظر الى الدور المهم في عملية المراجعة : 5المبدأ 

قيق فانه جيب على جملس االدارة و االدارة العليا فهم عملية التدرقابة بالبنك ،يف ضمان عملية ال نظرا للدور الذي يلعبه املراجعون
 .و استغالل نتائج التدقيق لضمان تقييم أداء االدارة و تعيني مراجعني خارجيني لضمان حيادية التدقيق لضمان استقاللية املراجعني ،

 . استراتيجية و هيكلة الرقابة بالبنكم سياسة المكافآت مع قيم،أهداف ،التأكد من تالؤ :1المبدأ 

و ضمان تالؤمها مع ثقافة البنك ،و عدم كافآت ألعضائه و ملسريي البنك ،حيث جيب على جملس االدارة االفصاح عن سياسة امل
 .تعارضها مع اسرتاتيجيته و دفعها باجتاه املوضوعية فال يكون مبالغا فيها

 . المؤسسات بالبنك ضمان تطبيق الشفافية في حوكمة: 9المبدأ 

طرف ان اعتماد البنك على الشفافية يف نشر تقاريره املالية يعترب الطريق السليم و األصح لتقييم أداء جملس االدارة و االدارة العليا من 
للبنك ،هيكلة اهليكل التنظيمي جملس االدارة و االدارة العليا ،هيكلة كل من :صاحل مع البنك ،وذلك فيما خيص املسامهني و ذوي امل
 .(املكافآت و العالوات ) التخصيصات املالية 

مما سبق يظهر تأكيد جلنة بازل على الدور احملوري جمللس االدارة و االدارة العليا بالبنك يف التطبيق السليم حلوكمة املؤسسات وضمان 
و حتديد التسلسل اهلرمي للسلطة على مجيع  بداية من حتديد اسرتاتيجية البنك و أهدافهاء اجليد جلميع األطراف بالبنك ،األد

 .املستويات 

  9حوكمة المؤسسات في القطاع البنكي من خالل اتفاقية بازل : ثالثا
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امللحق ) ،و لذلك قد أقرت جلنة بازل جمموعة من املبادئ جيب على السلطات الرقابية التأكد من التطبيق السليم للحوكمة يف البنوك
 .التطبيق السليم للحوكمة يف البنوك للحرص على ( 3رقم 

و الذي تناول مسؤولية كل من جملس االدارة و ( املبدأ الثامن)و أضافت اللجنة مبدأ للوثيقة السابقة اليت أقرهتا يف اتفاقية بازل األوىل 
تم يف املناطق ذات السلطة القانونية االدارة التنفيذية على االطالع التام و الفهم الكامل للعمليات البنكية املعقدة والعمليات اليت ت

 .الضعيفة ،ومت اضافة هذا املبدأ متاشيا مع تطور املنتجات البنكية تعقد األسواق املالية و النشاطات البنكية

ك ،و و تؤكد هذه املبادئ كسابقتها على الدور احملوري الذي يلعبه جملس اإلدارة واإلدارة العليا يف تطبيق حوكمة املؤسسة يف البن  
 تتوقف فعالية عملية املراجعة على استقاللية عمل املراجعني مع ضمان شفافية اهليكل التنظيمي جمللس اإلدارة و اإلدارة العليا و كيفية

 .إدارة البنك ،باإلضافة إىل حتديد خطوط االتصال و مسؤوليات متخذي القرار

والذي كان املتسبب الرئيسي هبا البنوك واملؤسسات املالية ،كان ال  ، 1009األزمة املالية اليت عاشها العامل منذ سنة غري أنه بعد   
هبدف تعديلها وإعادة  افقامت جلنة بازل بدراسة مقرراهتد الدولية اليت تنظم عمل البنوك،بد من إعادة النظر يف القوانني والقواع

 .2بازل  اتفاقية مبقررات جديدة أطلق عليهافخرجت  أدت إىل هذه األزمــة املالية،تنظيمها لتغطية العوامل اليت

  3حوكمة المؤسسات في القطاع البنكي من خالل اتفاقية بازل  :رابعا

القصور يف نظام حوكمة املؤسسات بالبنوك يف العامل ،مبا يف ذلك ضعف االشراف من طرف  1009أظهرت األزمة املالية لسنة    
يف  1002ادارة املخاطر ،لذلك قررت جلنة بازل مراجعة املبادئ اليت كانت قد أقرهتا سنة  االدارة على أداء االدارة التنفيذية وضعف

و قد أضافت اللجنة يف هذه التعديالت حمورا حول ادارة املخاطر و الرقابة الداخلية لتصحيح أوجه القصور فيها ، 1ازل اطار اتفاقية ب
أنظر )حماور 2مبدأ قسمت على  21صوص ،و تضمنت التوصيات اجلديدة لتدارك التجاوزات اليت متت من قبل البنوك يف هذا اخل

 (1)( 1امللحق رقم 

يف حال اجملمعات البنكية ،أين اعتربت جملس  هذا األخريأضافت جلنة بازل دور يف خصوص مسؤوليات ومهام جملس االدارة  قد و     
املخاطر والرقابة  أما بالنسبة إلدارة.تالءم البنك و اجملمع ككل  االدارة للبنك الرئيسي مسؤوال عن توضيح اسرتاتيجية احلوكمة اليت

على ضرورة فعالية كل من نظام الرقابة الداخلية ووظائف ادارة املخاطر و تالؤمها مع ، فان هذا احملور (1املبدأ-2املبدأ )الداخلية
الكفاءة،االستقاللية و املوارد : ضرورة توفرها علىمستوى املخاطر يف البنك ،مع توضيح ملسؤولياهتا و صالحياهتا و التشديد على 

ادارة املخاطر و الرقابة الداخلية من أمهية كل منهما يف :و ينبع هذا االهتمام هباتني الوظيفتني .الالزمة ملمارسة مهامها بشكل مرضي 
فهو بالضرورة ينعكس سلبا على األداء فأي خلل يصيب هاتني الوظيفتني أو احدامها ط البنكي كما تناولنا فيما سبق ،تصويب النشا
كما توصي اللجنة بضرورة توفر نظام اتصال داخلي كفء يضمن تدفق املعلومات و التقارير الالزمة حول ادارة . الكلي للبنك

 .املخاطر
                                                           

) 1)  Basel Committee on Banking Supervision, Principles for Enhancing Corporate Governance For 
Banking Organizations , Basel , October  2010,pp7-30 
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متثل ، 1020حىت سنة  2111ازل منذ سنة يظهر مما سبق أن مبادئ حوكمة املؤسسات يف القطاع البنكي اليت أقرهتا جلنة ب   
تفصيال للتعريف اليت كانت قد قدمته للحوكمة يف البنوك الطريقة من  حيث كوهنا  الطريقة اليت تدار هبا األعمال التجارية و شؤون 

حيث تؤكد هذه املبادئ على أن تطبيق نظام حوكمة مؤسسات يف البنك بشكل سليم ، البنك من قبل جملس اإلدارة و اإلدارة العليا
 : أداء امليكانيزمات الداخلية الرئيسية و هي  يعتمد على

 جملس االدارة  -

 االدارة التنفيذية -

فبدون وجود جملس ادارة ال ميكن احلديث عن وجود اطار كامل للحوكمة املؤسسية يف البنك، و بالتايل فهو نواة نظام احلوكمة    
مبسؤولياته املنوطة به و اليت مت ذكرها سالفا، و اليت تعتمد بشكل ،فأداء جملس االدارة حيدد مدى كفاية هذا النظام حيث أن التزامه 

أساسي على مدى كفاءته املهنية و العلمية و املعرفية بنشاط البنك ،و اليت يتوقف عليها مدى صواب القرارات اليت يتخذها خاصة 
هذا .معرفة تامة باملنتجات البنكية اليت يتعامل هبا البنك تلك املتعلقة بإسرتاتيجية ادارة املخاطر و الرقابة الداخلية ،و اليت حتتاج اىل 

اىل جانب دور االدارة العليا اليت جيب أن تعمل على االشراف على تطبيق كل ما أقره اجمللس من سياسات و اسرتاتيجيات ، و ذلك 
بشكل يضمن حقوق هذه األطراف مبا يف اطار شفاف يتم فيه االفصاح عن نتائج البنك و كل ما يهم األطراف ذات العالقة بالبنك 

 .و هذا يف ظل وجود اشراف من طرف سلطات رقابية و سنتناوله الحقا.فيها حق املساءلة 

 الرقابة الداخلية في البنوك وفق اتفاقيات بازل:الفرع الثاني 

،ويعترب جملس االدارة ،االدارة التنفيذية ومجيع هتدف عملية الرقابة الداخلية اىل التحكم يف خماطر الغش االداري و االحتيال أساسا    
وبالتايل فهي تعترب عامال مهما يف نظام احلوكمة البنكية السليم .مستويات املوظفني يف البنك مسؤولني عن عملية الرقابة الداخلية 

بدراسة حالة  2 اطار اتفاقية بازل ،كما تستمد الرقابة الداخلية أمهيتها من أمهية دور البنك يف االقتصاد و قد قامت جلنة بازل يف
 (1) :معظم البنوك املتعثرة إلجياد أهم الثغرات يف نظام الرقابة الداخلية لديها ،و كانت أهم أسباب االخفاقات يف هذا النظام هي

 .ل البنكسوء االشراف و ضعف أداء املسؤوليات من قبل جملس االدارة و االدارة التنفيذية و غياب الثقافة الرقابية داخ -

قصور يف نظام تقييم املخاطر املرتبطة ببعض النشاطات البنكية داخل و خارج امليزانية خاصة يف حالة املنتجات البنكية  -
 .اجلديدة أو املعقدة 

 .فصل املهام و الوظائف ،وظيفة التدقيق،حتليل نتائج االستغالل : غياب أو ضعف الوسائل األساسية للرقابة أمهها -

تصال بني خمتلف مستويات االدارة يف البنك خاصة بشكل تصاعدي بغرض االنذار بوجد خلل،حيث أن ضعف نظام اال -
 . أغلب التقارير ال تصل اىل االدارة العليا أو جملس االدارة إال بعد تفاقم اخللل

 .عدم كفاية أو فعالية وظيفة التدقيق و النشاطات االشرافية األخرى   -

                                                           
) 1)  comité de Bale sur le contrôle bancaire,  Cadre pour les systèmes de contrôles interne dans ses 

organisations bancaire  , Bale , Septembre  1998,pp6-7 
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قرت اللجنة جمموعة من املبادئ اليت جيب أن تعمل البنوك وفقها لضمان فعالية نظام الرقابة الداخلية ،و و استنادا اىل هذه الثغرات أ
 (1) : (   (1)أنظر امللحق رقم)مبدأ مقسم على مخسة حماور كاأليت 22قد تضمن تقرير اللجنة 

 (1،9،3المبادئ )االشراف االداري و بيئة الرقابة .أوال

جملس االدارة و االدارة التنفيذية مسؤولية االشراف على تطبيق عملية الرقابة على نشاطات البنك ،وذلك  حتمل جلنة بازل كل من  
 من خالل مجلة من الواجبات اليت جيب أن يقوم هبا كل من الطرفني لضمان فعالية الرقابة الداخلية وارساء ثقافة الرقابة بني املوظفني يف

 .يةالبنك وبيئة مساعدة ملتابعة العمل

و يف هذا االطار تركز جلنة بازل على ضرورة توفر املؤهالت العلمية و اخلربة املهنية الكافية ألعضاء جملس االدارة ،لضمان الفهم     
اجليد و االملام بنشاطات البنك  و عملياته ،مع اقرتاح وجود أعضاء مستقلني داخل اجمللس لضمان حيادية قراراته وعدم احنيازه لالدارة 

وتعترب . كما توصي اللجنة بضرورة وجود جلنة تدقيق مستقلة داخل البنك لضمان حيادية عملية املراجعة الداخلية يف البنك .تنفيذيةال
اللجنة  جملس االدارة مسؤوال عن وضع واإلشراف عن على السياسات و االسرتاتيجيات يف البنك ،كما جيب عليه القيام بالتفقد 

 .الرقابة الداخليةاملستمر من سالمة نظام 

و اىل جانب دور جملس االدارة يقع على عاتق االدارة العامة مهمة تطبيق االسرتاتيجيات و السياسات اليت أعدها جملس االدارة    
م وحتت اشرافه ،اضافة اىل االشراف على فعالية نظام الرقابة الداخلية بالبنك من خالل التأكد من تكليف االشخاص املالئمني باملها
لى وتوفرهم على األهلية العلمية و اخلربة املهنية الكافية ،وشفافية اهليكل التنظيمي يف البنك ووضوحه ،مما يسمح مبمارسة رقابة فعالة ع

و قد اعتربت اللجنة كل من جملس االدارة و االدارة العليا مسؤولني عن خلق بيئة مالئمة وارساء ثقافة .مجيع املستويات يف البنك 
 .ة داخل البنك ،عرب نشر الوعي بني املوظفني ألمهية الرقابة وترقية مقاييس نزاهة عاملية على مستوى البنكالرقاب

 (4،5المبادئ )تقييم المخاطر .ثانيا

الداخلية يتناول هذا احملور دور عملية تقييم املخاطر يف تفعيل الرقابة الداخلية بالبنك،حيث يتعني على االدارة العامة  تقييم العوامل    
و اخلارجية اليت قد تعيق حتقيق األهداف املرجوة للبنك على أن يتم هذا التقييم على مستوى كل أقسام البنك ،كما توصي اللجنة 

 .بضرورة االجتماع باملراجعني الداخليني لإلطالع على التقارير اخلاصة باملخاطر اجلديدة أو تلك اليت مل يتم اكتشافها بعد

 (1،9المبادئ )قابة أنشطة الر .ثالثا

يتطرق هذا احملور اىل أمهية جعل عملية الرقابة الداخلية جزء مكمل لعمليات البنك اليومية ،وتعترب االدارة العامة مسؤولة عن اقامة    
ث مراحل نظام رقايب مالئم لضمان فعالية الرقابة الداخلية ،يهتم بكل مستويات النشاط وتتم عملية الرقابة الداخلية من خالل ثال

اعداد السياسات ،جناعة االجراءات بالنظر اىل السياسات مث التحقق من احرتام املطابقات للسياسات ،كما جيب على االدارة :وهي

                                                           
) 1)  Ibid,pp10-23 
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العامة التأكد من فضل املهام وعدم وجود نزاعات بني املوظفني بسبب تداخل الوظائف مع ضرورة حصر هذه النزاعات و مراقبتها ان 
 . وجدت  

 (9،8،2المبادئ )االتصال و االعالم . رابعا

ترى جلنة بازل أن فعالية نظام الرقابة الداخلية بالبنك مرتبط بكفاية املعلومات وفعالية نظام االتصال داخل البنك ،حيث أنه من   
قرارات ،وينبغي الضروري توفر معطيات داخلية شاملة تغطي مجيع أنشطة البنك ومعلومات خارجية عن األحداث مالئمة الختاذ ال

التأكد من صحة املعطيات وسهولة الوصول اليها ،ومن فعالية وسائل االتصال ووضوح املعلومة حىت يتم فهمها وتطبيقها بشكل سليم 
 .من طرف املوظفني

 (10،11،19)االشراف على األنشطة و معالجة القصور.خامسا

كما توصي .لفعالية الرقابة الداخلية ملواكبة التطور املستمر يف القطاع البنكي و منتجاتهيتعني على االدارة العامة القيام مبراقبة مستمرة   
اللجنة بضرورة تكليف األشخاص املؤهلني للقيام بوظيفة التدقيق الداخلي ،وضمان توفرهم على املوضوعية يف نشاطهم ،ووصول 

االسراع يف التبليغ يف حال اكتشاف أي خلل يف منظومة الرقابة  تقاريرهم بصفة مباشرة اىل جملس االدارة أو عرب جلنة التدقيق مع
 .الداخلية

 (13المبدأ )تقييم نظام الرقابة الداخلية بواسطة السلطات الرقابية .سادسا

رقابية يف اطار تقييم نظام الرقابة الداخلية للبنك توصي جلنة بازل بضرورة وجود مراقبة من طرف هيأة خارجية متمثلة يف السلطات ال  
وذلك يف اطار سعيها لضمان استقرار املنظومة ككل،وهنا توصي اللجنة بأنه ة نظام الرقابة الداخلي بالبنك ،يف الدولة لضمان سالم

يتعني على السلطات الرقابية فرض نظام رقابة داخلية على البنوك مبا يتوافق مع طبيعتها ،ودرجة خماطرها املتعلقة بأنشطتها داخل و 
امليزانية وشروط نشاطها ،وتوصي اللجنة بضرورة تدخل السلطات الرقابية للتأكد من اختاذ االجراءات التصحيحية الفورية يف خارج 

 .حال اكتشاف أي خلل على مستوى نظام الرقابة الداخلية يف البنك

 بازل  اتفاقياتوفق  في البنوك ادارة المخاطر: لثالفرع الثا

ة ادارة املخاطر يف البنك ،وعن كوهنا ضرورية إلرساء نظام حوكمة سليم يف البنك ،و من منطلق هذه تطرقنا فيما سبق اىل أمهي  
و ها و املراحل اليت متر هبا،األمهية أقرت جلنة بازل جمموعة من املبادئ اليت توضح كيفية ادارة املخاطر يف البنك و األطراف املسؤولة عن

 (1) :نوجزها يف األيت

 

 

                                                           
اللجنة العربية للرقابة املصرفية   الرتمجة العربية املعدة و املعتمدة من قبلالمخاطر،ادارة  مبادئ أمانة جملس حمافظي املصارف املركزية و مؤسسات النقد العربية ، (1) 

 19-11ص ص ، 2119،صندوق النقد العريب ،أبو ضيب، دولة االمارات العربية املتحدة ،
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 مجلس االدارة و االدارة التنفيذيةدور . أوال

تقع مسؤولية ادارة املخاطر بشكل أساسي على جملس االدارة ،و الذي يعترب مسؤوال أمام املسامهني عن أداء البنك ،لذا فيتوجب    
 .عليه فهم املخاطر اليت يواجهها البنك و التأكد من ادارهتا بشكل سليم تتوفر فيه الكفاءة و الفعالية 

اطار هذه املسؤولية جيب على جملس االدارة اقرار اسرتاتيجية وسياسات ادارة ومواجهة املخاطر ،وتشجيع القائمني على ادارة يف و    
البنك على قبول أخذ املخاطر بعقالنية وذكاء يف اطار هذه السياسات وجتنب املخاطر اليت يصعب عليهم فهمها ،و تكون االدارة 

 .االدارة عن  تطبيق اسرتاتيجيات و سياسات البنك املتعلقة بإدارة املخاطرالتنفيذية مسؤولة أمام جملس 

أن يكون لدى جملس االدارة جلنة مستقلة تسمى جلنة ادارة املخاطر،واليت قد تشمل يف عضويتها بعض أعضاء اجمللس كما جيب 
 .  املخاطر استنادا اىل االسرتاتيجية العامة للبنكواجلهاز التنفيذي بالبنك ،ويناط هبذه اللجنة مسؤولية حتديد ووضع سياسات ادارة 

 السياسات واإلجراءات.ثانيا

أن تكون مجيع الوظائف و املسؤوليات مبا فيها مسؤولية رفع التقارير،حمددة وواضحة لتغطية مجيع املخاطر اليت يواجهها  -
 .البنك 

ن املمارسات و النشاطات اليت يقوم هبا البنك تتم وفق أن تقوم دائرة ادارة املخاطر بتطبيق سياسات املخاطر و التأكد من أ -
تلك السياسات و احلدود املعتمدة ،وأي تعليمات ولوائح أخرى من اجلهات ذات العالقة و يتعني أن تكون تلك النشاطات و 

ك املمارسات و النشاطات املمارسات مفهومة جيدا من قبل القائمني على ادارة البنك و املوظفني املكلفني بذلك،و أنه مت تقييم تل
قبل اعتمادها ،وأنه قد مت وضع نظام شامل ملراقبتها بشكل مستمر و دوري ، و أن يتم اخطار جملس االدارة و اجلهاز التنفيذي 

 .بالبنك بشكل دوري عن التطورات اليت قد تطرأ على هذه النشاطات

يواجهها البنك ،وباألخص خماطر االئتمان و السوق أن يتم تعيني مسؤول خماطر لكل نوع من املخاطر الرئيسية اليت  -
 .والسيولة ،وينبغي التأكد من أهلية املسؤولني عن ادارة املخاطر يف جمال عملهم 

 نظم القياس و المتابعة   .ثالثا

قياسها و بشكل ضرورة وجود منهجية ونظام حمدد لقياس ومراقبة املخاطر لدى البنك وذلك لتحديد كل نوع من املخاطر اليت ميكن -
دقيق ملعرفة تأثريها على رحبية البنك ومالءته الرأمسالية،و لنجاح هذا النظام من حيث املراقبة ،فانه البد من اجياد جمموعة شاملة 

 .ومتجانسة من السقوف و احلدود اليت تصوب االحنرافات قد حتدث يف نشاطات البنك 

ها،على أساس القيمة العادلة ان وجدت أو سعر السوق أو السعر الذي يتم حتديده من تقييم املوجودات خاصة االستثمارية منالبد -
 .باستقاللية عن املتعاملني يف حالة عدم توفر سعر السوق ،وذلك كمبدأ أساسي لقياس املخاطر و الرحبية 

بشكل دوري و يف الوقت املناسب معلومات مالية تفصيلية وشاملة  ضرورة استخدام أنظمة معلومات حديثة إلدارة املخاطر،توفر-
 .ودقيقة عن املخاطر اليت يواجهها البنك 
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جيب االحتفاظ كتابيا بكافة التفاصيل املتعلقة بطريقة عمل األنظمة املعلوماتية وطريقة معاجلة املعلومات من قبلها ومراجعتهما بشكل -
 . فق بني املعلومات املستخرجة من األنظمة املعلوماتية و التحقق من صحة و دقة تلك املعلوماتدوري ،كما ينبغي القيام بإجراء توا

 الرقابة الداخلية.رابعا

 (متت االشارة اليها سابقا) ضرورة وجود وحدة تدقيق داخلي مستقلة  -

 .البد من وضع ضوابط تشغيلية فعالة وحازمة يف مجيع الدوائر بالبنك -

ميع األنظمة املعلوماتية الرئيسية للبنك، كما جيب وضع أنظمة مساعدة متكن من العمل يف وضع البد من وضع ضوابط جل -
سوي لضمان االستمرارية يف العمل وجيب اختبار فعاليتها من حني ألخر و ملزيد من األمان يتعني مراجعة مجيع األنظمة الرئيسية من 

 .قبل أطراف أخرى رئيسية خارجية من ذوي االختصاص

وضع خطط للطوارئ معززة بإجراءات وقائية ضد األزمات،وموافقا عليها ومعروفة جيدا من قبل املسؤولني ذوي العالقة جيب  -
وجيب أن ختضع هذه .،وذلك للتأكد من أن البنك قادر على حتمل أي أزمة أو عطل يف األنظمة أو أجهزة االتصاالت دون ارتباك

 .اخلطط لالختبار بشكل دوري

 عامة  مبادئ. خامسا 

جيب أن تكون أهداف و نتائج ادارة املخاطر احملرك الرئيسي يف اختاذ القرارات االسرتاتيجية لدى البنك ،لذلك جيب مواكبة  -
 .تغريات السوق بتمهل للحفاظ على فعالية ادارة املخاطر

 .وجود بيئة عمل مناسبة تتميز باحلوار املفتوح بشأن ادارة املخاطر -

 .بنك وفقا للمخاطر اليت تواجههيتعني ختصيص رأمسال ال -

 .أن يكون للدوائر املساندة لدى البنك دور متتم لدور ادارة املخاطر -

 وفق اتفاقيات بازل  التجارية في البنوك الرقابة البنكية الفعالة و المتطلبات االحترازية :المطلب الثالث

وهو ما تطرقنا )تفرض تدخل الدولة لضمان استقرار هذا القطاع شاط البنكي و أمهية دور البنوك يف متويل االقتصاد نان خصوصية ال
اجلزائية حىت متارس وظيفتها بشكل موضوعي و االستقاللية و  يت،فتنظيم هذا القطاع حيتاج اىل وجود هيأة رقابية حتمل صف(اليه سابقا

  .البنكي ككل كافية لضمان سالمة القطاع فعال ،ووجود هذه اهليأة جيب أن يتدعم بقاعدة تشريعية  

 وفق اتفاقيات بازل الرقابة البنكية الفعالة:الفرع األول

جيب توفري بيئة مالئمة  هن استقرار او لضم.مهيته يف االقتصاد الوطين ككل تعد الرقابة عنصرا مهما يف استقرار النظام البنكي نظرا أل
صفته أعلى سلطة و تقع مسؤولية الرقابة بشكل أساسي على البنك املركزي ب.تدعم عملية الرقابة و االستقاللية لعأطراف املسؤولة عنها

 .يف القطاع البنكي
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 :الرقابة البنكية ماهية.أوال

 مفهوم الرقابة البنكية . 1

قد خيتلف شكل الرقابة من نظام بنكي ألخر و قد ختتلف درجة تدخل السلطات ملمارسة هذه الرقابة، غري أنه ميكن تعريفها امجاال     
أي جهات رقابية أو رقابية يتم بواسطة السلطة النقدية من خالل أجهزة النظام نفسه أو /كل جهد أو فعل ذو مسة اشرافية و' : بأهنا 

ك التجاري و النظام البنكي ككل بغرض حتقيق االستقرار يف البنر حتقيق أهداف السياسة النقدية ،ذلك يف اطا وأخرى ذات الصلة ،
 . مع احلفاظ على التوازنات الكلية يف االقتصاد ،

كزي أو اهليأت البنك املر )أو تتبعها السلطة االشرافية /جمموعة من االجراءات واألساليب اليت تتخذها و"كما ميكن تعريفها بأهنا    
،لضمان تنفيذ السياسة النقدية املرسومة و احرتامها بشكل صحيح لتقوية أداء القطاع البنكي ،من حيث احلفاظ على (املتخصصة 

 سالمة املراكز املالية للبنوك و ترقية نوعية األصول و املنتجات ،ويف مواجهة املخاطر اليت قد تقوض كفاءته يف ختصيص املوارد املالية
 (1)".القتصاد أو االستمرارية يف الوجود با

أخرى متخصصة ،و اليت تسعى اىل حتقيق أهداف  تأهيسبق نستنتج أن الرقابة البنكية تقع أساسا على عاتق البنك املركزي و  مما   
 .السياسة النقدية و حتسني ادارة املخاطر بالبنوك التجارية حمققة بذلك االستقرار يف القطاع البنكي ككل 

 أساليب الرقابة البنكية . 9

 : تلجأ السلطات الرقابية اىل األساليب التالية للرقابة 

 (contrôle en pièce)الرقابة املستندية  -

 inspection sur place et ou recours a des auditeurs)أو عن طريق املراجع اخلارجي/و الرقابة امليدانية -
externes )  

 (surveillance sur une base consolidée)االشراف على أساس موحد  -

الحرتازية مثل كفاية رأس املال و تتمثل يف احلصول على البيانات من البنك و حتليلها للتأكد من احرتام القواعد ا:الرقابة المستندية 
بنك و القطاع البنكي ككل شاط الويكون هلذا النوع من الرقابة ناجحا يف حتديد املشاكل الطارئة على أعمال البنك و معرفة اجتاه ن.
  غري أن هذه الرقابة تعترب ناقصة.ريقة منتظمة أو عند حدوث مشاكل كما متنح هذه الرقابة قاعدة للمحادثة مع ادارة البنك سواء بط.

 .اليت قد ال تكون صحيحةو كوهنا تعتمد على معطيات البنك ،

                                                           
 292 ،ص 2119بريوت ، ، دار الوسام للطباعة و النشر، نظم المحاسبة و الرقابة و تقييم األداء في المصارف و المؤسسات المالية،السيسي  صالح الدين   (1)
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املكان عن طريق أشخاص متخصصني ،أو عن طريق املراجع اخلارجي ،و و اليت تتم عن طريق التفتيش يف عني :الرقابة الميدانية 
كفاية نظم تسيري :وتأخذ الرقابة بعني االعتبار . ذلك للتأكد من صحة املعلومات املقدمة من طرف البنك ووجود نظام حوكمة كفؤ

  (1) .،جودة القروض ومستوى االحتياطات عاتاملخاطر و اجراءات الرقابة الداخلية ،أداء االدارة ،احرتام البنك للقوانني و التشري

حيث أن األصل أن تكون الرقابة على املنظومة البنكية على أساس موحد ،و ذلك عرب حتليل :االشراف على أساس موحد 
و أن .لبنكي معات البنكية أو القطاع اكما جيب أن تأخذ اجلهات الرقابية بعني االعتبار هيكلة اجمل.النشاطات البنكية و غري البنكية

 . أي نشاطات غري مالية للبنك أو للمجمع البنكي ميكن أن تؤثر على املنظومة ككل 

 أسس الرقابة البنكية الفعالة .3
 (2) :تستند الرقابة البنكية يف النظام البنكي اىل ثالث ركائز هامة و هي 

 التشريعات البنكية  -

 السلطة الرقابية -

 البيئة القانونية و احملاسبية  -

جيب أن حتدد التشريعات البنكية يف الدولة مفهوم البنك بشكل أساسي ،و صالحيات السلطة الرقابية :التشريعات البنكية .  1.3
 :على عمل البنوك و املتمثلة يف األيت 

ليت تدرس ملف حيث جيب أن تتمتع اللجنة ا، و يعترب اعطاء الرتخيص لنشاط البنك ذو أمهية بالغة:حتديد معايري ترخيص البنوك  -
البنك باالستقاللية ، كون أي موافقة على بدء النشاط يف حال عدم توفر الشروط الالزمة ختل بأمن املنظومة البنكية ككل و تضر 

مسامهني، مودعني، عمال و غريهم من ) باالقتصاد الوطين ،حيث أن اخلسائر ال تنحصر على ذوي العالقات املباشرة مع البنك فقط
 (حل مع البنك أصحاب املصا

يف النظام البنكي اجلزائري يعترب االفصاح ذو حدود :حفاظ السلطات الرقابية على سرية املعلومات البنكية مع حتديد جمال االفصاح  -
 .ضيقة ،وهو ما ينايف متطلبات احلوكمة الرشيدة 

حيث جيب أن يستند عمل اجلهات الرقابية على البنوك على : أن تكون صالحيات اجلهات الرقابية معززة بقوانني لفرض قراراهتا  -
 .اطار قانوين يكفل تطبيق قراراته و يشمل على مجيع القوانني اليت ختص النشاط البنكي للبنوك الوطنية و اخلاصة ومتعددة اجلنسيات

و أول ما جيب أن يتوفر لدى السلطة الرقابية هو االستقاللية ،وتقوم هذه السلطة بنشاطها عن طريق الرقابة :السلطة الرقابية .9.3
 .املكتبية و امليدانية ،وجيب أن ختضع للمساءلة من طرف الربملان بصفته ممثل الشعب ،وذلك يف أغلب دول العامل

                                                           
 29ص ، 1002،صندوق النقد العريب ،أبو ضيب ،مارس المخاطر وإدارةأطر أساسية ومعاصرة في الرقابة على البنوك  ابراهبم الكراسنة ،  (1)
 29-22املرجع السابق ،ص ص   (2)
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و الذي جيب أن يكفله و يوضحه .ضروري للبنك و عملية الرقابة الفعالة يعترب االطار احملاسيب:البيئة القانونية و المحاسبية 3.3
أما النظام احملاسيب فيجب أن .هيكلة امللكية و احلقوق املرتتبة عنها ،وكيفية تصفية البنك يف حال العسر املايل :االطار القانوين مثل 

ح عن البيانات املالية املدققة مع ضمان وجود مراجعة مستقلة من يشمل على حتديد املعايري احملاسبية اليت جيب العمل وفقها ،و االفصا 
 .طرف املدقق اخلارجي 

 الرقابة البنكية وفق مقررات  اتفاقية بازل األولى: ثانيا

إحدامها متثل جمموعة شاملة للمبادئ األساسية لإلشراف البنكي الفعال والثانية تتضمن ملخص :أعدت جلنة بازل وثيقتني    
تغطي كافة جوانب ( 2امللحق رقم ) مبدأ   11وتشمل املبادئ  األساسية للجنة بازل على طر معايري اللجنة  املطبقة فعال،أتوصيات و 

  :جمموعات رئيسية 09اإلشراف البنكي وتندرج هذه املبادئ يف 

 المتطلبات األساسية الواجب توفرها لممارسة الرقابة البنكية الفعالة  .1

البنكية عامال مهما الستقرار األسواق املالية و اليت حتتاج لتوفر شروط معينة لتتم بالشكل الكامل و تتمثل هذه املتطلبات تعترب الرقابة 
 (1) :و الشروط يف  

حيث جيب التأكد من كون السياسات االقتصادية الكلية تضمن السالمة و : سياسات االقتصاد الكلي مستقرة و سليمة  -
 .املايل اماالستقرار يف النظ

 :و اليت تتضمن:بنية أساسية متطورة  -

 .محاية املستهلك و امللكية اخلاصة وانني منظمة للشركات ،اإلفالس ،العقود ،ق -

 .واعد و مبادئ حماسبية معرتف هباق -

 .يزانيات الشركات ذات احلجم اهلامنظام مستقل ملراجعة م -

 .رقابة بنكية فعالة و ذلك وفقا للتفصيل الوارد فيما بعد  -

 .قواعد حمددة لتنظيم أعمال األسواق املالية األخرى خبالف البنوك  -

 .نظام تسوية مدفوعات كفؤ لتنظيم التحويالت املالية أين يتم يف ظل خماطر الطرف األخر -

 .االنضباط الفعال للسوق -

 .تصفيتها يف احلاالت احلرجةإعادة يف اختاذ اإلجراءات التصحيحية إلقالة البنوك املتعثرة أو  صالحية السلطة الرقابية  -

 . البنكية عندما تتعرض لعقبات آليات لتوفري مستوى مالئم من التدخل احلكومي هبدف محاية النظم  -

 المبادئ األساسية للرقابة البنكية الفعالة .9

                                                           
) 1)    Comité de Bale sur le contrôle bancaire , Principes fondamentaux pour un contrôle bancaire 

efficace ,Bale, Septembre 1997 ,p p10-11   
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 (1) :و تقسم اللجنة هذه املبادئ عرب حماور هي

 البنكية الفعالةالشروط الواجب توفرها لنظام الرقابة :المحور األول 

، كفاية مواردها و  استقالليتها: و يتضمن اجلانب القانوين و التشريعي البنكي ،اضافة اىل تناوله للسلطات الرقابية من حيث   
 ( 2املبدأ ) نظام  تعاون و تبادل املعلومات بني اهليأت اإلشرافية و الرقابيةمع إقرار مسؤولياهتا ،

 ص و المصادقة على  التغييرات في هيكلة الملكية منح التراخي: المحور الثاني 

يات السلطات كما حيدد صالحسسات اليت ختضع للنظام الرقايب ،حتديد األنشطة املسموح هبا للمؤ و ينصرف هذا اجلانب إىل    
البنك ووضع معايري ملراجعة منح تراخيص تأسيس البنوك بناء على املعايري الواجب توفرها يف البنوك ،نقل ملكية :الرقابية يف كل من 

كما يركز على هيكلة امللكية و حتديدها من حيث السالمة املالية لكبار املسامهني يف البنك و . احليازات واالستثمارات لدى البنوك
حتليل  حيث جيبللبنك ،نظام الرقابة  و النظام الداخلي لك،إضافة إىل  خمطط االستغالل،مقدرهتم على متويله يف حال احلاجة لذ

،حتديد هيكلة اإلدارة و مسؤولياهتا و ضمان استقاللية جملس اإلدارة و هيأت البنك استثمار أكرب األموال فيه السوق الذي ينوي 
 (1-1املبدأ ) املراجعة و الرقابة 

 (91المبدأ-1المبدأ )نظام الرقابة البنكية المستمرة : المحور الثالث 

خماطر خماطر االئتمان ،خماطر السوق ،خماطر السيولة ،خماطر العمليات،:و اليت حيصرها يف  نكيةو يوضح هذا احملور املخاطر الب   
كما يشدد على مسؤولية السلطات الرقابية يف ضمان  احلد األدىن ملتطلبات .معة و خماطر الدول و التحويالت خماطر السقانونية ،

و يف اطار وظيفة ادارة املخاطر توصي اللجنة بضرورة التزام السلطات الرقابية .ذلك رأس املال يف البنوك مع مراعاة معيار جلنة بازل يف 
تقييم جودة األصول و  ، تطبيق املعايري املناسبة لإلقراض و عملية متابعة القرض:بواجبها يف احلرص على سالمة هذه العملية من حيث 

 .تطبيق إدارة سليمة ملواجه خماطر الدول و التحويالتخاطر ،،تفادي تركز امل كفاية املخصصات و االحتياطات خلسائر القروض

كما جيب على السلطات الرقابية التأكد من أن لدى البنوك نظام يسمح هلا بقياس دقيق و متابعة خماطر السوق واملخاطر األخرى     
اهليكلة :يعتمد على  خلية و الذيكما توضح اللجنة أساليب عمل الرقابة الدا.مع ختصيص تغطية مالية هلذه املخاطر إن أمكن

فحص األصول الوظائف املختلفة ، الفحص املضاد،الرقابة املزدوجة لعأصول ،فصل )مبدأ العيون األربعة التنظيمية ،العملية احملاسبية ،
ة و كفاءة نظام الرقابة يف و اليت تقيم بكل استقاللية مالئمة و فعاليذه اإلجراءات باملراجعة الفعالة،و تتمم ه(العينية و االستثمارات 

 .البنك 

إىل أساليب  الرقابة البنكية الفعالة وكيفية تنظيم العالقة بني السلطات الرقابية و إدارة البنك للحصول  على  كما يتطرق هذا احملور   
 .اخلارجين طريق استخدام املدقق املعلومات و حتليلها و التأكد من صحتها سواء عن طريق التفتيش امليداين أو ع

                                                           
) 1)  Ibid. ,pp12-39  
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ن صحتها من طرف وتوضح اللجنة يف هناية هذا احملور شروط عملية مجع املعلومات يف البنك و طرق معاجلتها و التأكد م   
 .مع مراعاة املعايري احملاسبية ،مما يتمم العملية الرقابية ،و التأكد من نشرها بصفة دوريةالسلطات الرقابية

 السلطات الرسمية للسلطات الرقابية : المحور الرابع 

 (11املبدأ .)و يوضح صالحيات السلطات الرقابية يف حال هتديد مصاحل املودعني من طرف البنك لعدم إتباع املعايري الرقابية الالزمة 

 العمليات البنكية عبر الحدود:المحور الخامس 

ملستوى العاملي، حيث جيب على املراقبني املصرفيني أن يطالبوا البنوك األجنبية العاملة يف و يوضح كيفية تطبيق الرقابة البنكية على ا
الرقابة  الدول املضيفة بأداء أعماهلا بنفس مستويات األداء العالية املطالب هبا البنوك احمللية ،وإلزامها بتوفري املعلومات املطلوبة لتعميم

 (11-12املبدأ )املوحدة

 نيةالبنكية الفعالة وفق مقررات اتفاقية بازل الثا الرقابة :الثاث

 و تتمثل يف أربعة مبادئ مبادئ الرقابة البنكية الفعالة ،حول  2اتفاقية بازل على ما نصت عليه ؤكدحيث جاءت هذه املبادئ لت   

يف تقييم كفاية رأس ( جملس االدارة و االدارة العليا)طراف الداخلية يف البنكاأل لكل من التكاملي دورالؤكد على ت، (9امللحق رقم )
،واألطراف اخلارجية ممثلة يف السلطات الرقابية يف الدولة خاطر و الرقابة الداخلية املال عن طريق وضع سياسة فعالة لكل من ادارة امل

 (1) .ه بنسب كفاية رأس املال و السياسة السليمة إلدارة املخاطرمن حيث التزامصالحياهتا يف تقييم أداء البنك ،وذلك من حيث ،

و قد قامت جلنة بازل يف هذا االطار بتحديد جمموعة من املواضيع األساسية اليت يتعني على البنوك و السلطات الرتكيز عليها بصفة    
فائدة على احملفظة البنكية ،خماطر الرتكيز خماطر سعر ال:،وعلى سبيل املثال 1خاصة عند تنفيذ االشراف الرقايب وفق بازل 

االئتماين،االستهالك املبكر للقروض ،خماطر النمذجة و االختبارات و التحليالت ،خماطر الضمان وخماطر املشتقات االئتمانية و 
عتبار بشكل كاف يف الدعامة و اليت مل تؤخذ بعني اال)التوريق ، املخاطر االئتمانية ،خماطر التوثيق و االخطار ،املخاطر االئتمانية 

 .،واليت جيب على السلطات الرقابية التأكد منها لضمان األداء اجليد ملتطلبات الدعامة األوىل و استعابة كافة املخاطر(األوىل 

إلدارة جيدة  فوائد كثرية للبنوك من خالل تركيز هذا احملور على أمهية حاجة البنوك 1وتوفر هذه الدعامة الثانية من اتفاقية بازل   
 .للمخاطر و توفر السلطات الرقابية على القدرات الكافية لتقييم ادارة البنك للمخاطر 

،وهو الرتكيز على املخاطر البنكية الكلية اليت تتعرض هلا البنوك  2قصورا كبريا يف اتفاق بازل  1كما عاجل احملور الثاين من بازل    
وهو رأس املال )املخاطر و املرتفعة املخاطر ،كما قدم هذا احملور فكرة رأس املال االقتصادي ،حيث فرق بني املعامالت املنخفضة 

يف معادلة رأس املال القانوين ،و اليت جتعل البنوك قادرة على حتديد  (الذي حتتفظ به البنوك ملواجهة اخلسائر الناجتة من نشاط معني 
 .تعرض هلا بالنسبة لكل معاملة كفاية رأس املال على أساس مستوى املخاطر اليت ت

 
                                                           

) 1)  Comité de Bale de Contrôle Bancaire ,Convergence international de la mesure et des normes de 
fonds propres ,Banque des Règlements Internationaux ,Suisse ,Bale Juin2006, pp 224-229  
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 3المبادئ األساسية للرقابة البنكية الفعالة وفق اتفاقية بازل : رابعا

،جتاوبا مع التطورات اهلامة اليت مست األسواق 1مت تنقيح املبادئ األساسية للرقابة البنكية الفعالة حسب ما أقرته اتفاقية بازل    
مبدأ  11اىل  11،ونتيجة هلذا التعديل فقد ارتفع عدد املبادئ األساسية من 1009املالية العاملية لسنة املالية العاملية نتيجة لعأزمة 

أنظر امللحق .)ادارة املخاطر يف القطاع البنكي ،واليت تسعى اىل توفري معيار شامل إلنشاء أساس سليم للتنظيم و الرقابة و احلوكمة و
 (9رقم 

األوىل تركز على صالحيات السلطات الرقابية و مسؤولياهتا و :بشكل واسع اىل جمموعتني ملبادئ قد مت تصنيف هذه او    
،على األنظمة و املتطلبات االحرتازية ،و قد مت تقسيم املبدأ (11املبدأ -21املبدأ )ز الثانية ،يف حني ترك( 22املبدأ -2املبدأ )مهامها

ن يتعلقان حبوكمة املؤسسات و االفصاح و الشفافية ،وهذا ما يفسر ارتفاع اىل ثالثة مبادئ ،وأضيف مبدآن جديدا( 2)األصلي رقم 
  .مبدأ 11اىل  11عدد املبادئ من 

وتعزز املبادئ األساسية املنقحة متطلبات السلطات الرقابية ومناهج الرقابة و توقعات السلطات الرقابية من البنوك ،عرب الرتكيز على    
ار الرقابة الفعالة ،ويتعني على السلطات الرقابية تقييم فعالية ادارة املخاطر،وذلك هبدف حتقيق استفادة املخاطر و التدخل املبكر يف اط

أكرب من املوارد الرقابية حيث ميكن الرتكيز على املخرجات و العمليات معا ،واالنتقال اىل ما هو أبعد من التقييم السليب لاللتزام 
 . بالقواعد

هذه االتفاقية معيارا جديدا فيما خيص البنوك اهلامة يف القطاع و النظام ككل،وتعترب هذه التعديالت نتاج كما أضافت جلنة بازل يف 
،و اليت أكدت على ضرورة وجود رقابة أشد صرامة على البنوك الكربى خاصة فيما خيص حجم  1009األزمة املالية العاملية لسنة 

 .ليت تتحملهااملخاطر ا

 اتفاقيات بازل وفق في البنوك التجارية  الحترازية االمتطلبات :الفرع الثاني 

سعت جلنة بازل اىل خلق نظام بنكي عاملي تتكافأ فيه فرص املنافسة لدى البنوك ،أين تزيل االختالفات اخلاصة برأس املال ،لتضع    
طلبات اليت تفرضها اتفاقيات بازل على رأس املال و يف هذا املطلب سنتطرق اىل املت.حد أدىن كاف يلتزم به مجيع البنوك يف العامل 

 .البنكي 

 :المتطلبات االحترازية  التفاقية بازل األولى: أوال

، وأوصت %09أقرت جلنة بازل بوضع معيار موحد لكافية رأس املال يعتمد على نسبة األصول حسب درجة خطورهتا وقدرت بـ    
و قد ركزت هذه االتفاقية على املخاطر االئتمانية  .2110بشكل تدرجيي منذ سنة وذلك ،2111من هناية  اللجنة بتطبيقه ابتداء

سعر ) ،إىل جانب مراعاة خماطر الدول إىل حد ما،ومل يتضمن املعدل مواجهة املخاطر األخرى يف حساب احلدود الدنيا لرأس املال
اىل قياس معدل كفاية رأس حيث اضافت خماطر السوق  ية وهو ما تداركته اللجنة عند تعديل هذه االتفاق(.الصرف، السوق، التشغيل

                                                           

كما تسمى " كوك"أو " بال"والذي أصبح رئيسا للجنة، وتسمى النسبة السابقة لكفاية رأس املال بنسبة " روبرت كوك"وكانت هذه التوصيات بناءا على مقرتحات   

 .يبو مبعدل املالءة األور 
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اقرتحت اللجنة تطبيق طريقتني الحتساب خماطر السوق و هي املنهج املعياري و منهج النماذج الداخلية ،و قد مت لتطبيق الفعلي  املال
 (1) . 2119هلما يف هناية 

ألن حتقيق احلد األوىل لكفاية رأس نها لعأصول املشكوك يف حتصيلها ،على نوعية األصول واملخصصات الواجب تكوي كما ركزت   
واستنادا اىل املخاطر اليت تواجهها مت تقسيم دول العامل اىل .املال بدون توفر املخصصات الكافية  جيعل البنك عرضة ملخاطر كثرية

اليت ( ج امليزانيةداخل و خار )الربط بني رأس املال واملوجودات  فيما مت .(2) ،األوىل متدنية املخاطر و الثانية مرتفعة املخاطر  جمموعتني
، %10، %10، %20، %صفر) وأعطت للمخاطر أوزان مخسة وهي ،% 09ن ال تقل النسبة بينهما عن بشرط أحتمل املخاطر،

 ( 1رقم   أنظر امللحق.)مع ترك احلرية للسلطات النقدية  يف اختيار الوزن املناسب ملخاطر البعض اآلخر %( 200

 ( 1أنظر امللحق رقم : )فانه يتم  ،ائتمان املباشر  اىل(ائتمان غري مباشر و بالتايل أقل خطورة)و عند حتويل االلتزامات العرضية 

 .حتويل االلتزام البنكي إىل ائتمان مباشر باستخدام معامل التحويل الذي حيدد درجة املخاطر وفقا لطبيعة االلتزام ذاته -

  (.امللتزم األصلي) ان املباشر السابق إىل أصل مرجح خبطر استخدام الوزن الرتجيحي للمدين حتويل االئتم -

  *.رأس مال أساسي ورأس  مال مساند:من  شرحيتني  س املال البنكي أوحددت االتفاقية مكونات ر 

وبذلك يصبح ،(3) فيما مت تعديل هذه املكونات عرب اضافة شرحية ثالثة لرأس املال ، مع وجود قيود مفروضة على عناصر رأس املال
 :رأس املال اإلمجايل، يتكون من 

 (.األرباح احملتجزة+ االحتياطات + رأس املال املدفوع : ) الشرحية األوىل 

 2199كما حدد يف اتفاقية ( رأس املال املساند: )الشرحية الثانية. 

 1 (الدين متأخر الرتبة قصري األجل: )الثالثة الشرحية وبذلك تصبح العالقة املعدلة حلساب كفاية رأس املال كما يلي: 

                                                           
حول إصالح النظام "مداخلة مقدمة إىل امللتقى العلمي الدويل الثاين و تسيير المخاطر المصرفية في البنوك الجزائرية ، 9بازل حممد مراميي ، ،طيبة  العزيزعبد   (1)

 .22ص ، 1009مارس  21- 22:يوميورقلة،اجلزائر ،جامعة ، كلية العلوم االقتصادية و العلوم التجارية علوم التسيري ،" املية الراهنة املصريف يف ظل التطورات الع
 . 29 ص، 1002،الدار اجلامعية ،اإلسكندرية ، التطورات العالمية و انعكاساتها على أعمال البنوكطارق عبد العال محاد ،  (2)
   ( غري املوزعة)، األرباح احملتجزة  (معلنة وعامة وقانونية) ،االحتياطات ( حقوق املسامهني) رأس املال املدفوع :وتتكون من ( رأس املال األساسي: ) الشرحية األوىل ،

تسمى رأس : الشرحية الثانيةو االستثمارات يف البنوك و املؤسسات املالية التابعة و االستثمارات املتبادلة يف رؤوس األموال للبنوك ، ( السمعة املعنوية)هذا باستبعاد الشهرة 
،  اإلقراض ( املخصصات املكونة ملواجهة خماطر غري حمدودة)ياطات غري املعلنة ، احتياطات إعادة تقييم األصول ، احتياطات مواجهة الديون املتعثرة االحت: املال املساند 

 (أدوات رأمسالية أخرى)، األوراق املالية ( القروض املساندة)متوسط و طويل األجل من املسامهني 
  -أن ال تزيد نسبة القروض اليت سيحصل عليها البنك من املسامهني و اليت تدخل ضمن هذا  -1عن رأس املال األساسي ( املساند) ميلي أن ال يزيد رأس املال التك

من األصول و االلتزامات العرضية % 2.11مرحليا مث حتدد ب  %1أن ال تزيد املخصصات العامة كحد أقصى عن -2من رأس املال األساسي  %10اإلطار عن 
الحتمال خضوعه للضريبة، و كذا  %11ختضع احتياطات إعادة تقييم األصول العتبارات معينة، و هي خصم بنسبة -1ة اخلطر، كوهنا ال ترقى إىل حقوق امللكية مرجح

معتمدة من طرف السلطات الرقابية و  يشرتط لقبول أي احتياطات سرية ضمن قاعدة رأس املال املساند أن يكون موافقا عليها و-1األوراق املالية اليت تتحول إىل أسهم
 .أن تكون من خالل حساب األرباح و اخلسائر و أن ال يكون هلا صفة املخصص، و بعض الدول ال تسمح هبا

 .229-221، مرجع سابق ، ص ص  التطورات العالمية و انعكاساتها على أعمال البنوكد ،طارق عبد العال محا    (3)
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يؤخذ على هذا املعيار بعض السلبيات ،فرتجيح املخاطر كان يؤخذ بصورة عامة و بسيطة اضافة اىل أن مدة القرض مل تأخذ و    
االعتبار التغريات بعني االعتبار املخاطر احلقيقة املعروفة،حيث توجد حمدودية يف فئات املخاطر و مستويات الرتجيح،و ال تأخذ بعني 

 .خالل الزمن بالنسبة للطرف األخر 

تمكن هذه النسبة من دمج التقنيات اجلديدة خلفض املخاطر كحركية و توزيع القروض و التوريق مث خروج قيم خطرة من امليزانية تمل 
 .نوكلتخفيض احتياجات رأس املال مع خلق مصدر جديد للتمويل و هو ما قد حيمل خماطر كبرية على الب

حيث اعترب هذا القياس باعتبارها خماطر مستقلة كليا ،  و من السلبيات اليت تضاف اىل نسبة كوك أهنا تقوم جبمع مجيع خماطر احملافظ
كما أن الوضع املميز لدول منظمة التعاون االقتصادي و التنمية جيعل من البنوك تبحث عن .امهاال للتأثري املتبادل لقيم األصول 

 .الشركات ذات املخاطر املرتفعة حبثا عن زيادة املردودية التعامل مع

 المتطلبات االحترازية لكفاية رأسمال البنوك من خالل اتفاقية بازل الثانية : ثانيا

و  1002أصبح معدل كفاية رأس املال للبنوك موضوع اتفاقية بازل اجلديدة هناية سنة نة بازل و اللجنة األوربية ،يف إطار أعمال جل   
و الذي جيب أن يكون  على  .،تضمنت الدعامة األوىل متطلبات احلد األدىن لكفاية رأس املاليستند االتفاق إىل ثالث دعامات 

املخاطر االئتمانية ،املخاطر السوقية ، املخاطر:من املخاطر األقل مساويا للقيمة احملسوبة و فقا للطريقة املقرتحة حلساب كل نوع 
 .التشغيلية

 (2): و حددت االتفاقية جمموعة املخاطر التشغيلية كاأليت التشغيل ملعدل كفاية رأس املال ،حيث أضافت هذه االتفاقية خماطر 

                                                                                                                                                                                           
 1    من رأمسال البنك من الطبقة األوىل لدعم املخاطر %   110أن تكون يف حدود  -أن يكون على شكل قروض مساندة هلا فرتة استحقاق أصلية ال تقل عن سنتني

بالطبقة الثالثة من رأس املال، وذلك  جيوز استبدال عناصر الطبقة الثانية - أن يكون صاحلا لتغطية املخاطر السوقية فقط، مبا يف ذلك خماطر الصرف األجنيب-السوقية 
اخلضوع لنص التجميد الذي ينص على عدم جواز دفع الفائدة أو أصل الدين إذا كان ذلك الدفع سوف خيفض رأمسال البنك إىل  -%110حىت يتم ضمان احلد وهو 

 .حد أدىن من متطلبات الرأمسالية
 .الشرحية الثالثة، وقد قررت اللجنة أن يكون هذا القيد  هنا باإلرادة الوطنية+ ية الشرحية الثان أن تكون الشرحية األوىل من رأس املال 

مث إضافة  2121ية يف وعند حساب نسبة رأس املال اإلمجالية للبنك يتم إجياد صلة رقمية بني خماطر االئتمان وخماطر السوق عن طريق ضرب مقياس املخاطرة السوق 
 .ألوزان املخاطرة الناتج إىل جمموع األصول املرجحة

 

 مقاربة القياس املتقدمةمقاربة املؤشر األساسي ،املقاربة  املعيارية ،:غيلية تقرتح االتفاقية ثالث طرق حلساب املخاطر التش  

)2)  Groupe de travail BALE 2 , La Reforme BALE 2 : Une Présentation Générale  , décembre 2004 , p3 

(3شريحة + 2شريحة +  1شريحة ) إجمالي رأس المال          

   8%  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

12,1 ×(المخاطرة السوقية  سمقايي+ األصول المرجحة بأوزان المخاطرة )  
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 ..(احلرائق الفياضانات،الزالزل،)  املخاطر املرتبطة باألمن على األصول و األفراد من الكوارث الطبيعية  -

 .ج واستعمال خدمات االتصال عن بعدصيانة الربامطر املعلوماتية املرتبطة بتطوير،املخا -
املخاطر القانونية ،املخاطر املتعلقة باملوارد اإلدارية و احملاسبية للعمليات ،مثل أخطاء املعاجلة : خماطر التسيري اخلارجي  -

 .البشرية 

ق ى هذه الدعامة أهنا تسمح لغالبية البنوك املتطورة باستعمال أنظمة التنقيط اخلاص هبا لقياس خماطر القروض و السو و يؤخذ عل   
و هذه املقاربة تعتمد أساسا على معطيات سابقة مت إخضاعها لربامج متطورة  لتعكس حقيقة من أجل حساب كفاية رأس املال ،

كن أن تظهر خالل تلك يعاب عليها أهنا ال تأخذ بعني االعتبار بعض األحداث اليت ال ميغري أنه خاطر اليت تواجهها البنوك ،امل
باإلضافة إىل ذلك فان السماح للبنوك باستخدام طرق حساهبا اخلاصة للحصول على كفاية رأس املال ميكن أن يكون غري .املعطيات 

يعترب تطرفا فاستخدام العلم ، فاستعمال البنوك لنفس املعطيات و فتعويض موظفي خماطر االئتمان بنماذج احلاسب اآليل  (1) .مالئم 
 .األذواق قد يكون له أثار وخيمة 

ففي فرتات التوسع تنخفض املخاطر ملال اجلديد لالجتاهات الدورية ،كما يعاب على هذه الدعامة عدم مسايرة إطار رأس ا   
لبنوك زيادة بينما يف فرتات الركود تواجه ا،(رتبطة باملخاطرامل)اطات رأس املال االئتمانية املقاسة باحتمال إعسار املقرتض و كذلك اشرت 

فتلجأ البنوك إىل ختفيض مواجهتها لعجز يف رؤوس األموال ،و الذي له أثر غري مرغوب به يف االقتصاد يف حال احلاجة لرأس املال ،
 (2) .ود أو إعاقة االنتعاش االقتصادي اإلقراض املقدم للمؤسسات و العائالت و الذي من شأنه مفاقمة الرك

 المتطلبات االحترازية لكفاية رأسمال البنوك من خالل اتفاقية بازل الثالثة : ثالثا

املعايري اخلاصة ،و لكنها عدلت من مكونات رأس املال و أضافت بعض  1إال أهنا مل تلغ اتفاقية بازل  2بالرغم من تسميتها ببازل    
و  1021فرتة زمنية متتد من عام  2األثر الكبري هلذه التعديالت و املعايري اجلديدة على البنوك فقد أتاحت بازل و بسبب بالسيولة ،

 : و ميكن تلخيص أبرز هذه التعديالت و املعايري اجلديدة يف البنود التالية االلتزام مبقرراهتا  ، 1021عام  لغاية

رأمسال البنوك فيما خيص األموال اخلاصة و السيولة ،وذلك لتمكني القطاع البنكي من اىل تقوية قاعدة  2هدفت اتفاقية بازل    
وتركز االتفاقية .يل تأثريها على االقتصاد احلقيقيامتصاص أية صدمات أو ضغوط مالية و اقتصادية مهما كانت أسباهبا،وكذلك تقل

،حيث أن  1009نتيجة لعأزمة املالية العاملية اليت انطلقت سنة على حتسني نظام حوكمة املؤسسات وإدارة املخاطر يف البنوك ،وذلك 
بشكل كبري داخل وخارج امليزانية مما مسح ( أثر الرفع املايل)الكثري من األنظمة البنكية يف العامل قد زادت من نسبة التمويل بالديون 

 .البنوك مما زاد من حدة اخلسائر  بتخفيض نوعية األموال اخلاصة ،اضافة اىل اخنفاض نسب السيولة لدى الكثري من

                                                           
)1)  Cern Alexnader, Corporate Governance and Banking Regulation, CERF Research Programme in 
International Financial Regulation, Working Paper, June 2004, p8 
)2)  Jesus Saurina ,Balle II vas-t-il prévenir ou aggraver les risques ,Finance & développement, Fonds 
Monétaire  International , juin 2008 , p30                              
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اىل زيادة كل من احلد األدىن وجودة األموال اخلاصة املرتبطة باملخاطر و تقليل أثر  2لذلك سعت جلنة بازل يف اطار التعديالت لبازل 
 .الرافعة يف القطاع البنكي مع توفري هامش ضمان ضد خماطر النموذج و أخطاء القياس 

 (1) :وشفافية األموال الخاصة تناسق تحسين نوعية ،.2

أنه متت تغطية خسائر القروض من األرباح غري املوزعة و اليت تدخل ضمن األسهم العادية  1009أظهرت األزمة العاملية لسنة    
((actions ordinaires  كعنصر أساسي يف (احملتجزة )لذلك فرضت االتفاقية وجود األسهم العادية و األرباح غري املوزعة

يف حني جيب أن تكون العناصر األخرى املكونة لرأس املال األساسي ذات مغزى رقايب   (2الشرحية )األموال اخلاصة األساسية 
،مع استبعاد العناصر املكونة األخرى و اليت ال تستفي الشروط  احرتازي ،و اليت تساهم بشكل جدي يف تغطية خسائر املخاطر

يف حني مت الغاء الشرحية الثالثة و اليت فقد مت جعلها أكثر تناسقا ،    (رأس املال التكميلي) 1أما بالنسبة للشرحية .املوضوعة 
   .وضعت لتغطية خماطر السوق 

 (2) (étendre la couverture des risques)زيادة تغطية المخاطر .1

هو سوء تقدير املخاطر داخل  1009تعترب زيادة نسبة تغطية املخاطر ضرورة و من أهم الدروس املستخلصة من األزمة املالية لسنة    
اخلاصة فيما خيص  و خارج امليزانية ،و الذي كان سببا رئيسيا يف تفاقم اخلسائر ،و يف هذا االطار قامت اللجنة برفع متطلبات األموال 

داخل حمفظة البنك و التعرضات ملخاطر الطرف األخر املتعلقة باملشتقات و اعادة ( اعادة التسنيد)كل من عمليات التسنيد املعقدة 
                                                           

) 1)  Comité de bale sur le contrôle bancaire ,Bale 3 :Dispositif Réglementaire Mondial Visant a 
Renforcer le Résilience des Etablissements et Systèmes Bancaires ,Banque des Règlements 
Internationaux ,Décembre 2010 ,pp 2-3   


أدوات مالية مشاهبة لعأسهم –األسهم العادية الصادرة من قبل البنك باعتباره شركة مسامهة اليت تتوافر فيها معايري التأهيل :املكون الصلب .2:رأس املال األساسي   

حصة األقلية ذات الصلة بالوحدات املوالية للمجمع  –االحتياطات املعلنة  –أرباح غري موزعة على املسامهني –رتبطة برأس املال عالوة االصدار امل–العادية مؤهلة رقابيا 
 . ة ألساس التوحيد فقطعاخلاض

األدوات املصدرة من قبل شركات تابعة للبنك مدجمة يف  –األدوات املالية املصدرة و احملررة و اليت ال ميكن اعتبارها رقابيا جزءا من املكون الصلب :العناصر األخرى .1
  .ة للرتتيب ضمن هذه الفئةسياق التوحيد و اليت يكتتب فيها طرف مستقل و اليت ال ميكن اعتبارها بأي حال من األحوال أسهم عادية أو أدوات مشاهبة هلا و تظل مؤهل


 
   عالوة االصدار املرتبطة بأدوات هذه الشرحية فقط -البنك تستويف شروط االدراج ضمن هذه الفئة فحسب أدوات مصدرة من قبل:رأس املال التكميلي :  1الشرحية
 –ة األدوات املصدرة من طرف شركات تابعة للبنك يف نطاق التوحيد و اليت حيوزها طرف مستقل و اليت تتوافر فيها معايري التصنيف هلذه الشرحي–

 .اتيصدت ملقابلة اخلسائر املتوقعة على السلفاالحتياطات العامة اليت ر /املخصصات
 

   أن ميثل وزن الشرحية األوىل  –من قيمة األصول املرجحة باملخاطر  %1.1االحتفاظ دائما و يوميا بواقع ال يقل عن : مت وضع شروط جديدة للمعيار(T1)  يف

بعد اجراء ترتيبات انتقالية يف الفرتة  1021وهو ما مت فرضه يف )من قيمة األصول املرجحة بداللة درجات املخاطر  %6مجيع األوقات و يف أي حال ما ال يقل عن
1022-1021. ) 

احلد األدىن لكفاية األموال اخلاصة -1021،وذلك ابتداءا من جانفي 1021-1022من األصول املرجحة معد فرتة امهال  %1نسبة  1أن متثل الشرحية 
(T1+T2) 1022من األصول عالية املخاطر ابتداءا من جانفي  %9مستوى املالءة هو -

من األصول املرجحة و يتألف من عناصر املكون  %121و ميثل " هامش الصيانة "أضافت اللجنة متطلبات أخرى من أجل تعزيز استقرار البنك يف فرتات االنتعاش عرب 
من األصول املرجحة  %1اىل  0و الذي تقرره السلطات حسب ظروف االقتصاد بنسبة من  (volant contra-cyclique)""اهلامش املضاد لعأزمات "الصلب و 

 و الذي يوجه اىل الصدمات املالية الناشئة من التغريات املعاكسة يف الدورة االقتصادية(األسهم العادية )

 

 
) 2)  Ibid,pp 3-4   
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ن مالشراء ،التحويالت املؤقتة لعأسهم ،مما خيفض من أثر الدورات االقتصادية و يضيف تدابري احرتازية لتفضيل معاجلة عقود املبادلة 
يف القطاع  ( risque systémique)يقلل من اخلطر النظامي و الذي ( contreparties centrales)مركزية قبل أطراف

 (.تقوية ادارة خماطر الطرف األخر )البنكي 

 :و من بني املتطلبات اجلديدة اليت فرضتها االتفاقية يف هذا االطار 

 (.التوتر)لتغطية خماطر الطرف األخر باستخدام تقديرات لفرتات الركود أن حتدد البنوك احتياجاهتا من األموال اخلاصة  -

أن تلتزم البنوك مبتطلبات اضافية لعأموال اخلاصة خمصصة المتصاص اخلسائر الناجتة عن تدهور القيمة السوقية للتنقيط  -
 .االئتماين للطرف املقابل 

عامل بشكل كبري باملشتقات جيب عليها تطبيق فرتات أطول حلساب البنوك اليت تت:تقوية املعايري املرتبطة بإدارة الضمانات  -
 . اهلامش من متطلبات رأس املال ،وكذلك تلك املرتبطة برتاجع جودة القروض

 :تكملة األموال الخاصة المرتبطة بالمخاطر بنسبة الرافعة .2

يف القطاع البنكي ،أقرت اللجنة ضوابط جديدة يف هذا يف هذا االطار ،و نتيجة لعأثر السليب لالعتماد املفرط على املديونية  و    
اخلصوص هبدف احلد من أثر الرافعة السليب و كل من خماطر النموذج و أخطاء القياس عرب اضافة طريقة قياس شفافة و بسيطة 

 (1) .للمخاطر 

حجم و نوعية األصول بكمية األموال  قد قامت جلنة بازل من منظور حماسيب بعد االستغناء عن ترجيح املخاطر يف احلساب وربطو   
اخلاصة رقابيا ،من أجل تعزيز األمان يف املركز املايل ودفع البنوك اىل مضاعفة األصول ذات املخاطر لتعويض فقدان املردودية الناشئ 

 .من االلتزام مبتطلبات املالءة و السيولة املهتمة بنوعية األصول 

املالءة ،الرافعة،السيولة )ظ سيتبعه زيادة أو نقص يف النسبة اىل اجياد توليفة مناسبة جتمع كل من على أن اقدام البنك اجلامح أو املتحف
 .،هذا على مستوى جزئي ،أما على املستوى الكلي فإهنا تسعى اىل احلد من تراكم أثر الرفع املايل يف القطاع البنكي (،املردودية

 : األيت و حتسب نسبة الرفع املايل حسب هذه االتفاقية ك

 

 

 

 

  أثر الدورات االقتصادية و انشاء هامش مضاد لألزمات تخفيض.1

                                                           
) 1)  Ibid, p5 

(1شريحة ال) األموال الخاصة  

   3%  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 التعرضات داخل وخارج الميزانية
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و هتدف هذه املعايري اىل تقوية القطاع البنكي المتصاص الصدمات عوض نقلها اىل القطاع املايل و االقتصاد ككل ،وتركز    
 :االتفاقية على 

 .االحتفاظ هبوامش من رأس املال قادرة على امتصاص املشاكل يف البنك  -

 .ايته يف فرتات االنتعاش املفرط يف القروضحتقيق اهلدف االحرتازي على مستوى كلي يف القطاع البنكي ،قادر على مح -

فرضت اللجنة على البنوك القيام بتحليل اختبارات لتطور حمفظة القروض لديها ،وذلك جتنبا لوجود أي اخنفاض يف جودة  -
 (.الخنفاض تنقيط األدوات املالية يف حالة الركود مثال)هذه القروض 

وسع و االنتعاش االقتصادي عرب زيادة االحتياطات و هامش رأس املال كما حثت االتفاقية على االستفادة من فرتات الت -
 (1) .المتصاص األزمات

 (2) :ادارة الخطر النظامي و ترابط المؤسسات.1
يعترب الرتابط الكبري للمؤسسات البنكية الضخمة خاصة سببا مهما يف نقل األزمة اىل القطاع املايل و االقتصاد ككل ،لذلك    

االتفاقية فرض احتياطات اضافية على البنوك العاملية المتصاص أثر األزمات ومواجهة اخلسائر ومتطلبات اضافية للسيولة اقرتحت 
 .،تقوية الرقابة االحرتازية ،زيادة القيود بالنسبة للمخاطر الكربى 

  . و ملواجهة خطر ترابط املؤسسات و اخلطر النظامي تقرتح االتفاقية التعامل مع طرف مركزي يف العقود اآلجلة

 (3) :وضع معايير عالمية للسيولة .2

أقرت جلنة بازل معايري جديدة حمددة و عاملية للسيولة ،ذلك أن االزمة العاملية قد أظهرت دور االدارة اجليدة للسيولة كطريقة    
ويف هذا االطار نشرت اللجنة جمموعة من املبادئ  خاصة بإدارة خماطر السيولة .احرتازية يف التخفيف من حدة األضرار املالية 

 : يري الدنيا اليت جيب تطبيقها على السيولة ،وهتدف هذه التعديالت اىل حتقيق هدفني مها ،وأضافت اثنني من املعا

و ذلك ( أجل قصري)التأكد من توفر البنوك على أصول سائلة جبودة عالية متكنها من التصدي ألزمة مالية حادة ملدة شهر  -
 .باستخدام نسبة السيولة لعأجل القصري 

دى الطويل عرب اضافة معايري هتدف اىل متويل نشاطات البنك مبوارد هيكلية أكثر تعزيز صمود البنوك على امل  -
 (النسبة اهليكلية للسيولة على املدى الطويل)استقرارا

                                                           
) 1)  Ibid , pp5-8   
) 2)  ibid  ,p8  


من عقود املشتقات، كون هذه العقود أقل تكلفة وأكثر تكتما من غريها و التعامل هبا يتم من قبل  %10وذلك نظرا ألمهية العقود األجلة يف القطاع البنكي كوهنا متثل   

مركزية كون التعامل هبا يتم خارج البورصة و امنا بصفة  أو رقابة أواملؤسسات اليت تنشؤها البنوك ،غري أن التعامل هبذا النوع من املشتقات ال خيضع لشفافية يف األسعار 
األزمة ولعبت هذه العقود دورا مهما يف تعميق اخلسائر يف .مليار دوالر يف العامل 909000بلغت قيمة العقود األجلة  1022و حىت سنة .مباشرة بني األطراف املعنية 

 .1009 املالية العاملية لسنة
) 3)  ibid,pp8-12 



البنــــــــــــــــــوك التجاريــــــــــــة  حوكمــــــــــة المؤسســــــــــات و تطبيقـاتهـــــــــــا في...................................................الفصل الثاني    

 

115 
 

 (Liquidity coverage ratio :LCR):نسبة تغطية السيولة .أ

عن خماطر السمعة و اليت تؤدي السحب املفاجئ  يوما ،واليت قد تنتج 20وختصص هذه النسبة ملواجهة األزمات املالية اليت ال تتعدى 
للودائع من طرف العمالء ،أو ختفيض التصنيف االئتماين للبنك أو أسباب أخرى مفاجئة ،وجيب توفر أصول سائلة ذات جودة عالية 

 .غري مرتبطة مبصاريف كسندات اخلزينة 

فيما .، بصفة رمسية  1021لسيولة قصرية األجل منذ جانفي ،مت استخدام نسبة ا1022و بعد فرتة املالحظة اليت انطلقت منذ سنة 
 . 1029جانفي  2يتم فرض نسبة السيولة طويلة األجل  كمعيار أدىن منذ 

 :وحتسب نسبة السيولة قصرية األجل كاأليت 

  

 

 

 

   .و التدفقات اخلارجة للخزينة و اليت تدخل ضمن هذه النسبة   و قد قامت اللجنة بتحديد نوعية األصول

 (Net Table Founding Ratio :NSFR)نسبة صايف التمويل املستقر .ب

على متويل احتياجاته الستغالل األصول وضمان استمرارية أنشطته ،حىت و ان كان ويستدل من خالل هذه النسبة على قدرة البنك 
يعاين من عسر يف التمويل من مصادره يف السوق ،حبيث يتم صياغة النسبة لتكون مصادر التمويل متوسطة وطويلة األجل املتاحة 

 :اس هذه النسبة كاأليت وتق.أكرب من املوارد املالية املطلوبة ملمارسة نشاطها خالل فرتة األزمة 

 

 

                                                           
  Level : النقدية ،احتياطات يف البنك املركزي،سندات حكومية : ضم األصول القابلة للتحويل اىل نقود بكل سهولة و سرعة دون أن تفقد شيئا من قيمتها مثل تو

من قبل بنك التسويات الدولية أو الصندوق الدويل أو و السندات املشاهبة املضمونة من قبل جهة سيادية أو بنك مركزي أو منظمة عمومية عدا أن تكون ادارة مركزية أو 
،مع االخذ بعني االعتبار خماطر %0املفوضية األوربية أو بنك تنمية متعددة اجلنسيات مؤهل ،واليت حيدد هلا وزن ترجيحي يف املقاربة املعيارية ملخاطر االئتمان يقدر بـ

 .صدارات بالعملة األجنبية الصرف على مستوى حيازة السندات من طرف بنك أجنيب و اال
Level2: وفقا ملقتضيات  %10السندات احلكومية و ما مياثلها و اليت تتلقى وزن ترجيح :األصول اليت ميكن حتويلها اىل نقود فورا لكن بضياع شيء من قيمتها مثل

صنيفها من قبل وكالة تنقيط ائتماين مستقلة معتمدة رقابيامبا ال يقل عن واليت يكون ت(غري مصدرة من طرف كيان منتمي للمجتمع)املقاربة املعيارية ،سندات الشركات 
  -AA   الدرجة

 Max(0,85×level 2)=(40% des actifs liquides de haute qualité):جيب أن حتقق األصول ضمن هذه النسبة املعادلة األتية و 
التدفقات النقدية اخلارجة الناجتة عن االلتزامات داخل وخارج امليزانية بنسبة معينة ،ولغرض يتم ضرب :اجمالي صافي التدفقات الخارجة للخزينة على شهر واحد

  .عليها عند حدوث األحداث احلرجة احتساب التدفقات النقدية الداخلة يتم ضرب املبالغ اليت ميكن احلصول عليها بنسبة معينة تعكس حجم األموال اليت ميكن احلصول

 (level1+level2)أصول سائلة عالية الجودة

   111%  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اجمالي صافي التدفقات الخارجة للخزينة على شهر واحد
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 .وقد حددت االتفاقية كال من املبلغ املتاح و املطلوب هلذه النسبة 

االضافية اليت ميكن أن تستخدمها السلطات الرقابية ملراقبة خطر السيولة لدى البنوك و  وقد حددت جلنة بازل جمموعة من األدوات
 (1) :هي 

وتعرب عن الفجوة يف االستحقاق التعاقدي :(asymétrie des échéances contractuelles)عدم متاثل االستحقاق -
 .للتدفقات النقدية الداخلة و اخلارجة خالل فرتات زمنية حمددة 

وحيدد هذا املؤشر درجات الرتكز يف مصادر التمويل و من مث تقدير :(concentration du financement)تركز التمويل -
يف حال سحب أمواله والصعوبات املرتتبة عن ذلك، كما ميكن استخدامه يف قياس مدى التنوع (الدائن)األمهية النسبية للطرف املقابل 

 .يف مصادر التمويل

 :رتكز من خالل النسب التاليةوميكن حتديد ال

 األموال املقدمة من طرف ثاين/حجم االلتزامات

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
 امجايل موجودات البنك

 

                                                           

  Asf (available stable founding):األسهم املمتازة،اليت تستحق بعد سنة أو أكثر، االلتزامات اليت (1الشرحية+2الشرحية )و يضم رأمسال البنك،

يف حال البنك  أو الودائع ألجل اليت يكون استحقاقها أقل من سنة و اليت يتوقع بقاؤها لدى/يكون استحقاقها لسنة أو أكثر،الودائع اليت ليس هلا تاريخ استحقاق و
 . قبل ادراجها يف بسط النسبة %200و % 0و يتم ضرب البنود مبعامل يرتاوح بني .حدوث أحداث حرجة 

RSF(  stable founding): جمموع قيم املوجودات احملتفظ هبا و املمولة من قبل البنك مضروبة بعامل حمدد وحسب نوع املوجودات ،اضافة اىل قيم البنوك
واليت حتتاج اىل حجم أقل من األموال املستقرة وقت )يف عامل حمدد ،حبيث يتم اعطاء املوجودات األكثر سيولة و املتوفرة كمصدر جيد للسيولة خارج امليزانية مضروبة 

 .قيمة معامل أقل من املوجودات اليت تعترب أقل سيولة يف ذلك الوقت و اليت حتتاج اىل حجم من األموال املستقرة(األزمة 

 دولة االمارات العربية املتحدة،،صندوق النقد العريب، 'االدارة السليمة لمخاطر السيولة و الرقابة عليها'العربية للرقابة املصرفية ،ورقة عمل حول اللجنة   (1)
 22،ص 1022

 

 (ASF)مبلغ التمويل المستقر المتاح

   111%  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 RSF) (مبلغ التمويل المستقر المطلوب
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 األموال اليت يتم احلصول عليها من خالل اصدار أدوات استثمارية/م االلتزامات حج      

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 امجايل موجودات البنك                            

  
وتعرب عن حجم املوجودات املتوفرة لدى البنك و اليت ال (actifs non grevés disponible): أصول غري مشحونة متاحة.2

  . يوجد عليها أي قيود واليت ميكن استخدامها كضمانة للحصول على أموال من السوق الثانوي أو البنك املركزي
 (outils de suivi relatifs aux marché)أدوات متابعة السيولة املتعلقة بأوضاع السوق.1

وذلك الكتشاف احتمال تلقي صعوبات يف تدبري السيولة ،حيث ميكن إلدارة البنك جتميع بيانات حديثة عن أحوال السوق املايل و 
ات بورصات تطور مؤشر :االقتصاد ككل ،وكم مث معاجلتها بالتحليل و االختبار لتكوين صورة عميقة الوضوح عن تطورات السوق مثل

 .األسهم ،أسعار الصرف و املنتجات،تطور عالوة عقود مبادلة التعثر االئتماين 

 :على البنوك 3تأثيرات اتفاقية بازل .9

 (1) :أن حتمل تأثريات على القطاع البنكي و من هذه التأثريات ما يلي 2ميكن للمتطلبات االحرتازية املفروضة يف اتفاقية بازل 

حيث أن فرض زيادة على رأمسال البنوك التجارية ملواجهة الصدمات املالية سيضع البنوك :البنوك الضعيفة أصالزيادة اضعاف -
 .الضعيفة يف موقف صعب ،مما يضعف بدوره املنافسة يف القطاع البنكي 

على اهلوامش والقدرة  حيث أن زيادة متطلبات رأس املال وزيادة تكلفة التمويل ستضع ضغوطا:ضغط كبري على الرحبية والعائد-
 .التشغيلية للبنك،وختفض من عائدات املستثمرين

ان تطبيق نسبيت السيولة املفروضتني يف االتفاقية ،قد يدفع البنوك :التغري يف الطلب على التمويل من األجل القصري اىل األجل الطويل-
 .سيخلف أثارا على األسعار و اهلوامش للبحث عن مصادر التمويل طويلة األجل عوض التمويل قصري األجل ،مما 

ان فرض االتفاقية لتعزيزات على راس املال و السيولة وتركيزها على زيادة تغطية املخاطر ،كلها عوامل ختفض من احتمالية حدوث -
 .األزمات بشكل فردي على مستوى البنك التجاري أو بشكل مجاعي على مستوى القطاع البنكي 

حيث أن زيادة نسب رأس املال و السيولة للبنك قد تؤدي اىل ختفيض قدرهتا على االقراض :ضية للقطاع البنكيختفيض القدرة االقرا-
 .أو على أقل تقدير زيادة تكلفة االقراض

حيث ميكن أن تنخفض أسعار األسهم للبنوك نتيجة عملية اعادة بناء قواعد :اخنفاض اقبال املستثمرين على االستثمار يف البنك-
 .املال مما خيفض من العائد على حقوق املسامهني و الرحبية بشكل كبريس أر 

                                                           
) 1)  KPMG ,Basel 3 :Pressure Is Building ,December 2010,p6 
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 : خالصة 

فان احلوكمة تعرب عن الطريقة اليت تدار هبا األعمال التجارية و شؤون البنك من قبل جملس  على ضوء ما مت تناوله يف هذا الفصل    
التعرف على  خصوصية احلوكمة يف البنوك  و اليت تتمثل يف العدد  كما و قد مت. اإلدارة و اإلدارة العليا وذلك من املنظور البنكي

كما مييز هذا نتيجة الرتباطه الوثيق باملخاطر، ، إضافة إىل تعقد نشاطهنك مقارنة باملؤسسات غري املاليةالكبري ألصحاب املصاحل يف الب
وهناك جمموعة من . الدولة كفاعل أساسي يف تنظيمه القطاع الدور الكبري الذي يلعبه يف استقرار النظام املايل ،و لذلك تتدخل

حمددات )احملددات و اليت جيب توفرها لضمان التطبيق السليم للحوكمة،و اليت متتزج بني القواعد و األساليب املطبقة داخل البنك 
 (.حمددات خارجية )و أخرى مرتبطة بالقوانني و التشريعات  يف الدولة( داخلية

جلنة بازل جمموعة من االتفاقيات اليت سعت من خالهلا اىل الوصول وكمة الشركات يف القطاع البنكي أصدرت يف إطار تطبيق ح   
و يف اطار ارساء . د النشاط البنكي و تطوره املستمراىل استقرار مقبول يف النظام البنكي العاملي حسب متطلبات كل فرتة ملواكبة تعق

اطار كامل و سليم حلوكمة املؤسسات يف القطاع البنكي كضرورة ملحة نتيجة لإلخفاقات املالية و االهنيارات على مستوى النظام 
البنكي العاملي تضع جلنة بازل جمموعة من احملاور اليت تعزز من سالمة نظام حوكمة املؤسسات يف البنك و الذي يعمل بشكل متكامل 

دور امليكانيزمات الداخلية بالبنك ونقصد هنا جملس االدارة و االدارة العامة بشكل أساسي يف ما يتعلق بإدارة املخاطر ،نظام  بني
دور امليكانيزمات اخلارجية متمثلة يف السلطات الرقابية التابعة للبنك املركزي يف الدولة يف الرقابة الداخلية والشفافية و االفصاح ،و الرقابة 

فيما حددت اللجنة حدا أدىن لكفاية رأس املال تلتزم به مجيع البنوك يف العامل بالنظر اىل .عالة على أداء البنك من مجيع النواحي الف
و بالرغم من جهود هذه .خ تنافسي أكثر عدالة بني البنوك املخاطر اليت تواجهها و الذي يعمل من منظور اللجنة على خلق منا 

ار بنكي عاملي غري أن الواقع يثبت يف كل مرة النقائص املوجودة يف االتفاقيات اليت تقرها و األزمات املالية خري اللجنة يف توفري استقر 
 . دليل على ذلك 
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  :تمهيد

سليط الضوء على الثغرات املوجودة على مستوى البنوك و املؤسسات املالية  ،من حيث دفعت األزمات و االهنيارات املالية اىل ت      
حتت اشراف السلطات الرقابية و باالستناد اىل النظم التشريعية داخل الدول ،وذلك طريقة ادارهتا من جهة و مراقبتها من جهة أخرى 

لعامل و املعايري العاملية يف هذا الصدد باألخص ما أقرته جلنة بازل يف خمتلف اتفاقياهتا ،وهذا لتحقيق االستقرار يف األنظمة البنكية يف ا
كفاءهتا يف حتقيق   بإثباتا مهما يف متويل االقتصاد فان ادارة البنك ملزمة فباعتبار البنك مركزا للتعاقدات كغريه من املؤسسات و طرف.

و الذين قد تضاعفت أعدادهم بشكل هائل نتيجة تعقد املنتجات البنكية وتطور سوق رأس ،أهداف خمتلف األطراف ضمن العقد 
تسيريها أمام السلطات الرقابية و اجلمهور و ،هذا من ناحية ،ومن ناحية أخرى على االدارة اثبات كفاءهتا و سالمة طريقة املال

 .املؤسسات الدولية

متحورت العديد من الدراسات األكادميية حول موضوع العالقة بني احلوكمة و األداء يف املؤسسات،وكان السؤال الرئيسي  و قد    
جملس االدارة ،هيكل امللكية و :و املتمثلة يف  اآلليات الداخلية  عربهل يدفع تطبيق حوكمة املؤسسات باجتاه حتسني األداء :املطروح 

اضافة اىل مدى مسامهة .السوق،التدقيق اخلارجي،اآلليات القانونية و التنظيمية،املنافسة:مكافآت االدارة ،اىل جانب اآلليات اخلارجية 
،الرقابة الداخلية ،الشفافية و االفصاح ممارسة مبادئ حوكمة املؤسسات املطبقة يف القطاع البنكي خاصة ما تعلق منها بإدارة املخاطر 

 .احملاسيب 

أن تفاوت أنظمة حوكمة  إال، يف حتسني أدائهبالرغم من االعتقاد بدور االدارة اجليدة يف البنك أو املؤسسة بشكل عام  و     
،يطرح سؤاال حول مدى و املنظمات الدولية  املؤسسات يف العامل من حيث التطبيق و االلتزام باملبادئ اليت أقرهتا العديد من اهليأت

 .تأثري هذا التباين على أداء هذه البنوك و املؤسسات

من خالل يف هذا الفصل للعالقة بني تطبيق حوكمة املؤسسات و األداء املايل للبنوك التجارية و كيفية مسامهتها يف حتسينه و سنتطرق 
 :املباحث األتية 

 ات الداخلية للحوكمة على األداء املايل للبنوكأثر امليكانيزم:المبحث األول

 و الشفافية على األداء املايل للبنوك  املخاطر املراجعة ،ادارةأثر :المبحث الثاني
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 أثر الميكانيزمات الداخلية للحوكمة على األداء المالي للبنوك :المبحث األول

املالك و املسري،و بالتايل ساد االعتقاد بأن :يف العقد املؤسس هلا و مهانشأ مشكل الوكالة داخل املؤسسة بني الطرفني الرئيسني    
و لذلك .تقليص االختالف بني هذين الطرفني سيخفض من مشاكل الوكالة و تكاليفها ،وبالتايل حيسن من ادارة املؤسسة و نتائجها

احلوكمة و حتسني أداء  بشكل أساسي يف تطبيق ركزت أغلب الدراسات األكادميية و األحباث على دور جملس االدارة و املسامهني
 .وهو ما سنتناوله يف هذا املبحث املؤسسة ،

 الحوكمة و األداء:نظرية الوكالة  :المطلب األول

يد و قد أقر أدم مسيث و ألفر ، « Black Box »قدمت النظرية الكالسيكية التقليدية فكرة أن املؤسسة عبارة عن علبة سوداء     
جاءت نظرية الفصل بني امللكية و االدارة ،،ماعية للمؤسساتوبعد انتشار مفهوم املسؤولية االجتمبحدودية هذه الفكرة ،مارشال 

و    Coaseو ترتبط نظرية الوكالة بنظرية تكاليف املعامالت لـ .الوكالة لتعطي مفهوما خمتلفا للمؤسسة باعتبارها مركز للتعاقدات 
و بالتايل ترتبط ات و سلوك األفراد يف املنظمات ،كون التطرق اىل احلقوق مرتبط بالتعاقد،  Demzetsنظرية حقوق امللكية لـ

 (1) .احلقوق بطبيعة هذه العقود اليت تربط األفراد داخل املنظمة 

 مشكل الوكالة  :الفرع األول 

،  Coase  (1937)التطرق اليه من طرفيعترب مشكل الوكالة حمور ما يسمى بالنظرية التعاقدية للمؤسسة ،و الذي مت      
Jensen&Meckling )6791( ،Fama& Jensen (1983) . و قد بدأ احلديث عن مشكل الوكالة مع فصل التمويل

عن السلطة ،أو بطريقة أدق فصل االدارة عن امللكية ،حيث حيتاج املالك للمسري لتحقيق األرباح على األموال املستثمرة لديه ،يف 
كيف ميكن للمالك التأكد من أن املسري :و هنا تطرح االشكالية ستثمره ،ملسري اىل املالك كونه ال ميلك رأمساله اخلاص ليحني حيتاج ا

 لن يقوم بتبديد أمواله ألطماعه اخلاصة ؟

إال أنه ال يعترب كامال نظرا لصعوبة توقع ما ،)املسري–املالك (الرغم من وجود عقد يوضح واجبات و حقوق كل من الطرفني بف    
تسيري األموال و تعظيم سيحدث يف املستقبل ،و هو ما ال ميكن جتنبه حىت و ان حاول املسري التصرف بأكرب قدر من العقالنية يف 

 . و هنا خيلق مشكل كيفية حتديد حق املسري يف اختاذ القرارات يف القضايا اليت ال يشملها العقداألرباح ،

غري أن العائق الوحيد هو كون املالك و املسري يف هذه احلاالت،ميكن تصور أن حل هذا املشكل هو باختاذ القرارت بالتشاور بني و     
و هنا .املعلومات و اختالف فهمها لديه نظرا لنقص ، )و هو سبب جلوئه للمسري يف املقام األول(املالك غري مؤهل الختاذ القرارات 

و احلد من استعماهلا الهتماماته ،  Residual (control rights (ة لتحديد حقوق السيطرة املتبقية للمسريتظهر احلوكم
 (2) .الشخصية 

                                                           
) 1)  M.C.Jensen, W.H .Meckling ,Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership 

Structure ,Journal of Financial Economics, Volume 3,N°4 , October 1976,p 5 

) 2)  Andrei Shleifer ,Robert Vishny ,Op.cit ,p 741 
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و اليت تعرف عالقة يف نظرية الوكالة ، Jensen& Mecklingترجع أوىل بدايات احلديث عن هذه العالقة إىل كل من و       
بأداء بعض اخلدمات و اليت تسمح له باختاذ بعض ( العون)شخصا أخر ( الرئيس) عقد يلزم مبوجبه شخص أو أكثر  « الوكالة بأهنا

) » القرارات

و إذا سعى كل من هذين الطرفني لتعظيم فائدهتما فانه هناك سببا لالعتقاد بأن العون لن يلتزم باختاذ القرارات بالشكل الذي . (1
فان تضارب املصاحل بني املالك و املسري ينشأ أيضا من تفضيل املسامهني  Jensen& Mecklingوحسب  .ئيسيرضي الر 

 .لى املدى القصري و ختفيض املخاطراالستثمار على املدى الطويل و حتمل خماطر أكرب يف حني يفضل املسريون االستثمار ع

غري أن العائق الوحيد هو كون املالك و املسري يف هذه احلاالت،لتشاور بني و ميكن تصور أن حل هذا املشكل هو باختاذ القرارت با   
و هنا .املعلومات و اختالف فهمها لديه نظرا لنقص ، )و هو سبب جلوئه للمسري يف املقام األول(املالك غري مؤهل الختاذ القرارات 

و احلد من استعماهلا الهتماماته ،  Residual (control rights (تظهر احلوكمة لتحديد حقوق السيطرة املتبقية للمسري
 (2) .الشخصية 

و اليت تعرف عالقة يف نظرية الوكالة ، Jensen& Mecklingو ترجع أوىل بدايات احلديث عن هذه العالقة إىل كل من     
بأداء بعض اخلدمات و اليت تسمح له باختاذ بعض  (العون)شخصا أخر ( الرئيس) عقد يلزم مبوجبه شخص أو أكثر  « الوكالة بأهنا

و إذا سعى كل من هذين الطرفني لتعظيم فائدهتما فانه هناك سببا لالعتقاد بأن العون لن يلتزم باختاذ القرارات . (3) » القرارات
يضا من تفضيل فان تضارب املصاحل بني املالك و املسري ينشأ أ Jensen& Mecklingوحسب  .بالشكل الذي يرضي الرئيس

 .لى املدى القصري و ختفيض املخاطراملسامهني االستثمار على املدى الطويل و حتمل خماطر أكرب يف حني يفضل املسريون االستثمار ع

 تكاليف الوكالة : الفرع الثاني 

 (4): و هي "تكاليف الوكالة  " تسمى   ينشأ عن صراع املصاحل يف املؤسسة جمموعة من التكاليف

و هي التكاليف اليت يتحملها املالك من أجل ضمان أن املسري يعمل على تسيري املؤسسة وفق مصاحل : تكاليف الرقابة  -
 .املساهم، كأن يعني خرباء أو مكاتب املراجعة بغية تقييم أداء املسري 

ة ، كأن يقدم املسري تقارير دورية و هي التكاليف اليت يتحملها املسري من أجل وضع املساهم يف مركز الثق: تكاليف االلتزام  -
 .تظهر العمل الذي يقوم به من أجل تعظيم ثروة املساهم 

وهي مرتبطة بتضارب املصاحل بني املسامهني و املسريين و سلوكهم التنظيمي،و تعرب عن تكاليف الفرصة الضائعة ، : اخلسارة الباقية 
عليه كل طرف لو مل يتعاقد مع األخر   أي ما كان سيحصل

                                                           
1)  M.C.Jensen, W.H .Meckling , Op.cit ,p 5 
) 2)  Andrei Shleifer ,Robert Vishny ,Op.cit ,p 741 
) 3)  M.C.Jensen, W.H .Meckling , Op.cit ,p 5 

 22ص،مرجع سابق، عبد الفتاح بومخخم  (4) 
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فوجود تكاليف الوكالة يؤدي اىل اجراء احلسابات هبدف تقييم املنفعة من الوكالة يتم مبوجب نظام السوق ، ان حل مشكلة -
تتعلق  (L) و خسارة الفرصةبالنسبة للمالك ،(C)عالقة الوكالة ، حيث يتولد عن تفويض حقوق امللكية تكاليف الرقابة 

 :الذي حيصل عليه املالك يف (P)، و يتمثل الربحبالتسيري االنتهازي من قبل العون

 P-(C+L)  : أي الربح الذي تتحصل عليه املؤسسة بدون تكاليف الوكالة. 

ل عليها ، اضافة اىل املكافأة اليت حيص (B)بتحمل نفقات تعرب عن التنفيذ اجليد للعقد (W) أما بالنسبة للمسري فانه حيصل على أجره
و بالتايل ، )املالك  (، و هو ما ميثل جزءا من تكاليف الفرصة الضائعة للرئيس (L)من السلوك االنتهازي الذي ينتهجه يف تسيري املؤسسة

 =B M-(W+L):يتمثل يف  (M ) فدخل املسري

اضافة اىل . و تقرتح نظرية الوكالة احلد من االختالفات يف االهتمامات عرب اعتبار املسري مالك داخلي للمؤسسة وخلق حوافز له       
لضمان حتقيقه ( تكاليف الربط ) و يف بعض احلاالت فانه يتم الدفع للعون ،ن األنشطة غري املقبولة للعونتكبد تكاليف املتابعة للحد م

 Jenen and Murphy)مع هذا االقرتاح و هو ما توصل اليه أيضا   Fama ( 1980)ويتفق    ( .املالك)ألهداف الرئيس
1990 ,Murphy (1985),  الذين أكدوا وجود عالقة اجيابية بني األجر و األداء. 

بني امللكية و اإلدارة ينشئ مشكلة حيث أن الفصل الصحيح لعالقة الوكالة يف البنك،و تشكل العالقة بني املسامهني و املسريين التعريف  
الوكالة ألنه يعطي لإلدارة احلافز لتحقيق أهدافها على حساب املسامهني مما يؤثر على قيمة البنك ،وال  يقتصر طموح املسري إىل تبديد 

 .يف حالة البنك ( العامة)أموال املسامهني فقط و إمنا أموال املودعني أيضا 

و كيفية تسيريها للعالقة بني األطراف  الرئيسيني للعقد ة هو نتيجة خياراهتا التنظيمية ،ن أداء املؤسسو قد خلصت نظرية الوكالة بأ
كما خلصت إىل أن تسيري العالقة بني خمتلف األطراف يف املؤسسة حيدد فعاليتها و قدرهتا على خلق املسامهون و املسريون ،:  املؤسس هلا

 (1) .الثروة 

حيث ميكن أن يؤدي االختالف وتباين املصاحل  اء هو سبب لعدم فعالية املؤسسة ،اجليد للعالقة بني هؤالء الشرك يف حني أن التسيري غري
 .إىل خيارات إسرتاتيجية غري مقبولة و تفضيل أحد األطراف على األخر

 هيكلة الملكية و نمط العالقة بين المسير و المالك و أثرها على األداء المالي: المطلب الثاني 

 Qui contrôle)؟(املسري)من يراقب املراقب:ف املصاحل بني العون و الرئيس ،و بالتايل يطرح السؤال ينبع مشكل الوكالة من اختال   
le contrôleur ?)،تركز رأس املال و طبيعة املسامهني(اليت تقرتح هيكلة امللكية السؤال يكمن يف نظرية الوكالة ، و اجلواب على هذا(  

كما أهنا قد تكون سببا يف تراجع أدائها يف حال كوهنا غري  تؤدي اىل حتسني أداء املؤسسة ،و اليتللرقابة الفعالة على املسريين ، كوسيلة
 .و يعرف هيكل امللكية بأنه جمموع حصص رأمسال اليت ميتلكها اجملموعات و األفراد و اليت تشكل يف جمموعها رأمسال البنك.مالئمة 

 

                                                           
) 1)  M.C.Jensen , W.H .Meckling ,Op.cit ,pp 1-71 
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 (concentration de capital):ركز رأس المال ت:الفرع األول

 actionnaire)حيث أن  املساهم الرئيسي  فعاال يف الرقابة على املسريين ،أن تركز رأس املال يلعب دورا   Jensenيرى    
majoritaire)  الشيء الذي ينخفض كلما يف عملية الرقابة على املسري ، )الوقت و األموال (مستعد ألن يستثمر أكرب قدر من املوارد

أي أن فعالية عملية الرقابة و أداء املؤسسة ترتاجع كلما اخنفض تركز رأس املال و ازداد عدد ،(1)تراجعت نسبة امتالكه لألسهم يف املؤسسة
الذين أثبتا وجود عالقة موجبة   Shleifer & Vishny و هو ما توصل اليه  .( actionnaire minoritaire)صغار املسامهني 

بة على أداء االدارة يف ،أي أن تشتت امللكية ال يساعد على تفعيل الرقا (2) .ؤسساتبني وجود املسامهني ذوي األغلبية و حتسن األداء يف امل
 .املؤسسات

قد وجدت عالقة اجيابية أو ن ،بريطانيا،ت املتحدة األمريكية ،الياباالواليا:اسات يف النموذج املسامهايت مثلو ان كانت أغلب الدر   
و هي البلدان اليت توفر أكرب محاية قانونية للمسامهني مع وجود تنوع كبري يف هيكلة امللكية و قدمها  (حيادية بني هيكلة امللكية و األداء

اىل أن تركز رأس املال  يؤثر سلبا ،فرنسا ،أملانيا ،ايطاليا :لنموذج التشاركي مثل فقد توصلت الدراسات يف البلدان اليت تعتمد ا، )نسبيا
 (3).على األداء 

 (nature des actionnaires) : طبيعة المساهمين:الفرع الثاني

 :أمناط للمسامهني تضمن هلم الرقابة الفعالة على املسريين  3حسب نظرية الوكالة توجد 

 actionnaire dirigeantاملسامهون املسريون  -

     actionnaire financierاملسامهون املاليون -

  actionnaire institutionnel املسامهون املؤسساتيون  -

 : المساهم المسير .أوال

 :أمناط للعالقة بني املسري و املساهم  3حيث  توجد 

  thèse de convergence des intérêtsنظرية توافق االهتمامات   -

                thèse de neutralitéنظرية احليادية  -

   thèse  de l’ enracinement نظرية التجذر -
ب امتالك املسريين جلزء من رأس املال للحد من تضار  Jensen& Mecklingحيث يقرتح :نظرية توافق االهتمامات   . أ

مرتفعة و نفوذ فوجود ادارة تتمتع حبصة ملكية .حبيث يتوافق اهتمام كال الطرفني عرب سعيهما لتعظيم الثروة املصاحل بني املالك و املسري ،
                                                           
) 1)  Ibid ,pp 2,5 
) 2) Andrei Shleifer , Robert Vishny, Large Shareholders and Corporate Control ,The Journal of Political 

Economy , Volume 1 ,Issue ,3, Part 1,June 1986,p 470 
) 3) Marc-Hubert Depret et autres ,Gouvernance d’entreprise : enjeux managériaux comptables et 

financiers, De Boeck , Bruxelles,2005  ,p 56 
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املسري حمفزة اليت ميتلكها ،حيدث تقارب للمصاحل مع محلة األسهم اخلارجيني ،وحيدث هذا التقارب يف االهتمام اذا كانت احلصة مهم 
من  %61،فكلما زادت هذه احلصة يزداد اهتمام املسري بتعظيم ثروة املسامهني و اليت تضم ثروته كونه مسامها ،وقدرت هذه احلصة بـ

 .،واليت جتعل املسري مييل اىل العمل على حتقيق أهداف البنكحقوق امللكية
تستند هذه النظرة اىل أن امتالك املسري جلزء من رأس املال جيعله يستعمل على عكس النظرية األوىل ،:نظرية تجذر المسير   . ب

حيث يعمل املسري على اقرتاح اسرتاتيجيات تضمن له احلفاظ ، (1)حق التصويت من أجل التجذر و ليس بالضرورة لتعظيم ثروة املسامهني
حيث ترى أن كون املسري ميتلك أسهما يف املؤسسة ليس كافيا جلعل املسري .على موقعه و زيادة سلطته و امتيازاته و ابعاد أي منافسني 

 (2)يدير املؤسسة بالشكل الذي خيدم مصاحل املسامهني  

أو ا خمرج ذايت لعملية تعظيم الربح،أن هيكلة امللكية ال تؤثر على أداء املؤسسة  و أهن  Demsetzحيث يرى : نظرية الحيادية . ج
 (3) .حيث ترى أن األداء مرتبط باحمليط و توفر شروط االستغالل للمؤسسة ع أنواع هيكلة امللكية متماثلة ،بطريقة أخرى أن مجي

 :المساهم المالي . ثانيا

و بالتايل سسة و املنافسني و قطاع النشاط ،أن املسامهني املاليني يستطيعون احلصول على املعلومات حول املؤ تفرتض نظرية الوكالة    
بالغة ميكنهم توفري رقابة أكثر فعالية على أداء  املسريين يف املؤسسة ،حيث ميكنهم معاجلة املعلومات املالية و االقتصادية ذات األمهية ال

و اللجوء اىل خدمات أطراف خارجية . كنهم مقارنة أداء املسريين يف املؤسسة بغريها من املؤسسات املنافسة بالنسبة للمؤسسة ، كما مي
أخرى متخصصة للحصول على نظرة شاملة حول أداء املؤسسة و املسريين ، مما يرفع من تكاليف هؤالء املسامهني مقارنة باملسامهني 

املؤسسة باألموال الالزمة عرب القروض البنكية ، حيث أنه كلما ازدادت حصتهم يف متويل املؤسسة و ميكن هلؤالء املسامهني متويل . األفراد 
 .ازدادت فعالية رقابتهم على أداء امليسرين لتعظيم قيمة املؤسسة  )الديوناألموال اخلاصة و (

 : المساهمون المؤسساتيون .ثالثا

هؤالء املسامهني و قدرهتم على متويل املؤسسة فاهنم يستثمرون موارد ضخمة لضمان رقابة فعالة  على أداء املسريين ،  إلمكانياتنظرا 
و بالتايل   .حيث ميكنهم اجبار املسريين على حتسني أداء املؤسسة  بدل ختليهم عن أسهمهم للتعبري عن عدم رضاهم على أداء االدارة 

 (4) .مقارنة باملسامهني األفراد  فمشاركتهم يف املؤسسة مهمة

 

 

                                                           
) 1)   Gerard Charreaux   , Structure de propriété , relation d’agence et performance financière ,Working 

Paper, Centre de Recherches en Gestion des Organisations , octobre 1989,p3   
) 2)   Herve Alexandre , Mathieu Paquerot  , Efficacité des structures de contrôle et enracinement des 

dirigeants  ,  Finance Contrôle Stratégie , Volume 3 ,N°2 ,Juin 2000  ,p 9 
) 3)   Harold Demsetz, The Structure of Ownership and the Theory of the Firm ,  Journal of law and 

economics , Volume 26 ,N°2 ,June 1983  ,p 377 
) 4)   Rajaa Mtanios  , Mathieu Paquerot, opcit ,p 66 
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 داء المالي للبنكمساهمة مجلس االدارة في تحسين األ:لثالثاالمطلب 

ات تويل جلنة بازل أمهية كبرية جمللس االدارة و االدارة التنفيذية نظرا للدور احملوري الذي يلعبه هذين الطرفني يف ارساء حوكمة املؤسس   
من منطلق كونه آلية داخلية لس االدارة يف البنوك التجارية املؤسسات باألداء املايل من خالل دور جم وفيما يلي نوضح عالقة حوكمة،

 :  يف تطبيق احلوكمةمهمة 

 لجان مجلس االدارة :الفرع األول 

تساهم يف خلق القيمة فقط بل هو جهاز سلطة ،سيطرة و البحث عن الفرص و خلق  آليةمل يعد جملس االدارة  charreauxحسب 
 (1) :املعايري االجتماعية 

حيث تتمثل مهام جملس االدارة يف حتفيز و رفع أداء :  مفهوم مجلس االدارة حسب النظرية التعاقدية المالية للحوكمة -
ديد بالعزل من املنصب ،ويعترب دور اجمللس االنضباطي ضعيف املسريين و ذلك من خالل نظام املكافأت و العقاب و الته

 .خاصة يف الشركات ذات رأس املال العائلي ،وجمللس االدارة السلطة أثناء مهامه حلماية مصاحل األطراف األخرى 

يعترب جملس االدارة حسب هذه النظرية أداة لتسهيل خلق القيمة :مفهوم مجلس االدارة حسب النظرية التشاركية للحوكمة  -
جلميع األطراف ،حبيث يتدخل جملس االدارة كجهاز هرمي يف السلطة من أجل تقسيم مداخيل املؤسسة و تشجيع العمل 

 .اجلماعي 

ة أداة حول املعلومات و يعترب جملس االدارة حسب هذه النظري:مفهوم مجلس االدارة حسب النظرية االستراتيجية للحوكمة  -
يساعد على خلق الكفاءات ،حبيث يلتزم جملس االدارة بتسهيل و تطوير هذه الكفاءات و املساعدة على بناء التوجيهات 

ينشئ جملس االدارة خمتلف اللجان لتسهيل ادارة البنك و الرقابة عليها ومعظم البنوك متتلك جلنة تنفيذية .االسرتاتيجية اجلديدة 
املراجعة على األقل ،و تستمد هذه اللجان سلطتها من تكليف جملس االدارة ،مع احتفاظ هذا األخري باملسؤولية اجتاه و جلنة 

 .وجيب أن يظهر أعضاء هذه اللجان و مسؤولياهتا يف التقرير السنوي للبنك.الصالحيات املمنوحة هلذه اللجان 

 :و فيما يلي نوضح جلان جملس االدارة 

وتنظر .وهي تضم كبار املديرين يف ادارة البنك برئاسة املسؤول التنفيذي الرئيسي أو عضو جملس االدارة املنتدب :اللجنة التنفيذية .أوال
ي جلنة أاللجنة يف القضايا اليومية للبنك و اليت ال تستدعي أن ترفع اىل جملس االدارة،وكذلك يف القضايا اليت ال تدخل ضمن اختصاص 

 اخل...كالبيئة ،تكنولوجيا املعلومات ،املسؤولية االجتماعية :أخرى 

اليت مست  لإلخفاقاتو قد حظيت جلنة التدقيق بالكثري من االهتمام يف الوقت احلايل من اهليات الدولية نظرا  :لجنة المراجعة .ثانيا
و يشرتط وجودها يف أغلب البنوك ،وترتكز مهمتها يف ا اجملال يف الكثري من الشركات ،اجلانب احملاسيب و االختالسات اليت سادت يف هذ

الية للنشر  مراجعة القوائم املالية السنوية قبل تسليمها جمللس االدارة ،نطاق و نتائج املراجعة ،الرقابة الداخلية للشركة ،ومجيع املعلومات امل
                                                           

و التجارية و علوم  جملة االقتصاديات البنكية و ادارة األعمال، كلية العلوم االقتصادية، المصرفية و مساهمتها في ادارة المخاطر الحوكمةحممد جالب، ،فاتح دبلة (1) 
 417،ص 4162، 6العدد  ،التسيري،جامعة بسكرة
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ويعد دور هذه اللجنة حموريا يف .املستقلني عن االدارة  أعضاء من جملس االدارة 5اىل  3وتتكون من .اضافة اىل ترشيح املراجع اخلارجي
مان تطوير التقارير املالية و الرقابة الفعالة ،فهي تعترب خط اتصال مباشر بني جملس االدارة و االدارة و املراجع اخلارجي والداخلي مع ض

ة وجملس االدارة ،والذي يساعد على محاية مصاحل استقاللية هذا األخري ،وتساهم يف تقليل مشكلة عدم متاثل املعلومات بني االدار 
و توفر االستقاللية للجنة التدقيق و املراجعة مرتبطة بوجود األعضاء غري التنفيذيني و املستقلني عن االدارة  .(1)املسامهني و املودعني بالبنك

ية و امنا فيها ،وهو ما يضمن هلا احليادية و املوضوعية يف ابداء رأيها ،و هنا جيب التنبيه اىل أن وظيفة هذه اللجنة ليست اعداد القوائم املال
التدقيق الداخلي ،اخلارجي ،ادارة املخاطر و حوكمة املؤسسات ،وبالتايل فهي تلعب :رقابية تعمل على دعم كل من  هي وظيفة اشرافية و

دورا حموريا يف الربط و تقييم خمتلف الوظائف يف البنك،من جهة و تقييم أداء االدارة و هو ما يهم املسامهني و خمتلف األطراف األخرى 
فتعظيم ثروهتم و امهون يعتمدون على جملس االدارة يف تلبية مصاحلهم و تقييم االدارة عرب جلنة التدقيق يف البنك من جهة أخرى ،فاملس

استمرا البنك مرهون مبدى مصداقية القوائم املالية أوال وهو ما جيب أن تؤكده املراجعة الداخلية و اخلارجية جنبا اىل جنب مع وجود 
 .اشراف للجنة التدقيق 

و يعترب وجودها ضروريا يف مجيع املؤسسات و البنوك إلعطاء املوضوعية ملكافآت جملس االدارة و    :رتبات و المكافآتلجنة الم.ثالثا
مت انشاء هذه اللجنة لتفادي تضارب املصاحل ألعضاء جملس االدارة الذين يقررون مكافآهتم ألنفسهم ،ويرتتب على االدارة التنفيذية، و 

هذه اللجنة القيام مبراجعة الطريقة اليت يتم هبا حساب احلوافز و املكافآت وحجمها ،ويتم نشر كل ما يتعلق باملرتبات و املكافآت 
للجنة على القيام مبراجعة و اعتماد األهداف املرتبطة مبكافآت العضو املنتدب و القيام بتقييم أدائه و تعمل هذه ا.ألعضاء جملس االدارة

 .يف ضوء تلك األهداف ،باإلضافة اىل مراجعة و اعتماد اخلطط اخلاصة باحلوافز اليت حيصل عليها كبار اللمدراء التنفيذيني باملؤسسة

أيضا جلنة ادارة األصول وااللتزامات ،واليت تلتزم بوضع األطر واإلجراءات الالزمة للتعامل مع  ويطلق عليها   :لجنة ادارة المخاطر.رابعا
 .املخاطر البنكية باستثناء املخاطر االسرتاتيجية ،واليت تعترب من مسؤولية جملس االدارة 

معني حىت ميكنها التحكم يف املخاطر املرتبطة به وهتتم اللجنة بإدارة خماطر السوق عن طريق االحاطة التامة بنوع العمل املقرتح يف سوق 
غري أن أغلب اهتمام اللجنة ينصب حول  تسيري املخاطر االئتمانية بصفتها األكثر ارتباطا بالنشاط  البنكي اليومي،ويف هذا الصدد تقوم .

 :اللجنة باأليت 

 .س االدارة التأكد من التطبيق اجليد للسياسة االئتمانية السليمة املقرة من طرف جمل -

 .مراجعة كافة القروض و خطابات الضمان الكبرية بالتفصيل والتوصية بالرفض أو القبول وفقا ملا يقتضيه األمر اىل جملس االدارة -

التأكد من حصول أعضاء جملس االدارة على نسخة من املوافقة على الضمانات كوهنا ال تظهر يف احلسابات و بالتايل فهي  -
 .ذات أمهية بالغة

                                                           
التدقيق الداخلي يف اطار حوكمة 'وث و أوراق عمل املؤمتر العر ي األول حولحب ،"حالة السعودية "لجان المراجعة كأحد دعائم حوكمة الشركات الرحيلي ، عوض سالمة (1)

 .63-64، ص ص  4117الشركات ،املنظمة العربية للتنمية االدارية ،القاهرة ، مصر ،
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وتسعى هذه اللجنة لضمان حيادية اختيار األعضاء اجلدد يف جملس االدارة أو اللجان األخرى املكونة له :لجنة الترشيحات.خامسا
،وهذا يف حالة املؤسسات و عليها بعد موافقة جملس االدارة  حيث تقوم هذه اللجنة باقرتاح أمساء جدد وتقوم اجلهات الرقابية باملصادقة.

                                                                                                                                                                                 .،فيما قد يتوىل جملس االدارة مهمة هذه الرتشيحات و التعيينات اذا كان البنك أو املؤسسة صغريا البنوك الكبرية
 األداء المالي للبنك في تحسين مجلس اإلدارة دور: الفرع الثاني

 : مؤسسات من خالل هيكلته واللجان املنبثقة عنه ،وفيما يلي نوضح هذا األثرميكن جمللس االدارة أن حيمل أثرا على األداء املايل لل   

 : (Board size)حجم مجلس اإلدارة : أوال

أن مشكل النظام الداخلي للمؤسسة يبدأ من جملس اإلدارة حيث أن هذا األخري يتحمل مسؤولية نشاط  M.C.Jensenيرى    
املؤسسة ، غري أنه مل تتوصل الدراسات األكادميية إىل االتفاق حول احلجم األمثل جمللس اإلدارة حيث توصل الكثري من الباحثني إىل 

 .و األداء املايل وجود عالقة سلبية بني اتساع حجم جملس اإلدارة 

و يرى . (1)حيث ترى نظرية الوكالة أن اتساع حجم جملس اإلدارة يؤدي إىل خلق تعارض يف االهتمامات بني املسريين و املدراء   
M.C.Jensen  حىت و إن كان ارات احلامسة و خيفض من كفاءته ،أن كرب حجم جملس اإلدارة جيعله يواجه صعوبات يف اختاذ القر

أفراد لتحسني  8أو  9إلدارة ضمن ويقرتح إبقاء جملس ا.بة أحسن إال أنه يضاعف التكاليف و يضعف االتصال بني األعضاء يسمح مبراق
 (2)األداء و العضو الداخلي الوحيد ضمنه هو املدير التنفيذي

كل من و قد وجد  ، ايل للبنكيف حني توصل باحثون آخرون إىل عدم وجود صلة تأثري بني كل من حجم جملس اإلدارة و األداء امل    
Adam and Mehran   و ميكن القول أن أغلب القوانني العاملية تتفق .أن كرب حجم جملس اإلدارة ال يؤثر سلبا على أدائه املايل

 .على أن يكون حجم جملس اإلدارة كبريا إىل حد مقبول و صغريا إىل حد مقبول 

  Independent director :استقاللية عضو مجلس اإلدارة. ثانيا

رة و بني األداء املايل للبنوك داخل جملس اإلدا(خارجي)توصلت أغلب الدراسات إىل إثبات عالقة اجيابية بني وجود عضو مستقل   
و تقتضي مهمته التأكد من حفاظ البنك ممثال يف املسريين على حقوق ظرة حمايدة وواضحة حول املؤسسة ،حيث ميتلك هذا األخري ن،

و العضو املستقل هو ذلك الذي ال تربطه باملؤسسة أو بأي من موظفي اإلدارة . و يعترب وجوده أكرب رادع للغش املايل املسامهني ،
 . أي عالقة غري تلك املتعلقة مبسامهته يف الشركة التنفيذية العليا فيها أو بأي مؤسسة حليفة أو مبدقق الشركة أي مصلحة مادية أو 

إىل عدم وجود عالقة  و هناك من توصل (1).   يف حني يرى باحثون آخرون عدم قدرة املدير املستقل على فهم تعقيدات النشاط البنكي 
 . بني املدير املستقل و األداء املايل للبنك

                                                           
) 1)  Lipton. M , Jay. W Lorsch,A Modest Proposal for Improved Corporate Governance, business lawyer 

Volume 48(1) 1992 ,p59 
) 2)  Micheal.C.Jensen,The Modern Industrial Revolution, Exit and Failure of Internal Control Systems 

,Journal of Finance, ,Volume 48,N°3 , july 1993,pp 862-865 

 Simpson and Gleason 1999 , Zulkafli and Samad 2007 , Bino and Tomar 2007 , Busta 2007 , Muyur and أمثال  

Saravanan7002 
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 يذي و رئيس مجلس اإلدارة المدير التنف: الوظيفة المزدوجة للمسير . ثالثا

و ميكن اعتبار الفصل بني . املدير التنفيذي للبنك و رئيس جملس اإلدارة  : و نعين هبا وجود نفس الشخص يف نفس الفرتة يف منصبني    
قدرة اجمللس على اختاذ  كوهنا ميكن أن حتقق التوازن املناسب بني السلطة وزيادة املساءلة و حتسنيني من  ممارسات احلوكمة اجليدة ،الوظيفت

أن البنوك  6771-6788يف دراسة حول البنوك التجارية األمريكية للفرتة  (Pi and Timme)و قد وجد .تقل القرارات بشكل مس
تفصل مقارنة بتلك اليت تعرف أداء ماليا أقل ( الرقابة)ورئيس جملس اإلدارة(القرار )اليت تعتمد ازدواج املناصب للمدير العام التنفيذي 

 ( 2) .املنصبني

إىل أن ضم الوظيفتني قد يؤثر على نظام الرقابة الداخلية للبنك و يقلل من احتمال تعثر  (Gimpson and Gleason)وتوصل   
 البنك ، فكون املدير العام للبنك هو رئيس جملس اإلدارة سيجعله يهتم دائما باحملافظة على منصبه مما يدفعه إىل التقليل من املخاطرة

قد ينتج عنه إساءة استخدام تركز اسة جملس اإلدارة يف شخص واحد ،غري أنه هناك من يرى أن ضم مسؤولييت اإلدارة التنفيذية و رئ.(3)
 .  السلطة

  أثر المكافآت على األداء المالي للبنك. رابعا

تعترب التعويضات من اآلليات الداخلية اليت تستهدف التوافق بني محلة األسهم و املديرين التنفيذيني مبا حيقق مصاحلهم ،و يتحقق هذا    
و حوافز طويلة األمد على شكل  مكافآتالتوافق من خالل مجلة من التعويضات املالية للمديرين التنفيذيني من رواتب و عالوات و 

لربط أداء املدراء بأداء أسهم البنك،و باإلضافة اىل ملكية األسهم يسعى املسامهون اىل  كآليةاخليارات اليت تستخدم  ،و ملكية األسهم 
 .تصميم عقود التعويضات بالشكل الذي جيعلها تؤمن للمسرين حوافز مالية أفضل لتشجيعهم على حتقيق مصاحل املسامهني

 :وذلك لعدة أسباب أمهها مة املؤسسات اليت تتسم بالتعقيد حوك آلياتو تعترب تعويضات جملس االدارة من 

أن القرارات االسرتاتيجية اليت يتخذها املدراء التنفيذيون تعد معقدة و غري تنفيذية ،لذلك فان االشراف املباشر على هؤالء  -
 .املدراء يكون غري مالئم للحكم على نوعية قراراهتم 

ما تؤثر على نتائج البنك املالية ملدة طويلة األجل مما جيعل من الصعب تقييم تأثري القرارات أن قرارات املديرين التنفيذيني عادة  -
 .احلالية على أداء البنك

هناك عوامل أخرى تؤثر على األداء املايل للبنك مثل التغريات االقتصادية و السياسات الكلية ،القانونية و اليت جتعل من  -
 .اتيجية الصعب متييز أثر القرارات االسرت 

 :و حىت يكون نظام التعويضات فعال و حيقق اهلدف منه جيب أن تتوفر فيه جمموعة من الشروط
                                                                                                                                                                                                 
) 1)  Salima Taktak ,Gouvernance et efficience des banques tunisiennes :étude par l’approche de  frontière 

stochastique ,revue libanaise de gestion  et d’économies ,N°5 , 2010,p13 
) 2)  L .Pi , S .G Timme ,Corporate Control And Bank Efficiency, Journal of Banking and 

Finance,volume17,Issues 2-3,April 1993 ,p529  ,  
) 3)  W .G.Simpson , A.E Gleason  ,Board Structure ,Ownership and Financial Distress in Banking Firms, 

International Review of Economics and Finance, Volume 8 ,1999 ,p290,  



المؤسســــــــــات باألداء المـــالي في البنـــــــوك التجاريــــــــــة  عــــالقة حوكمة................................................. الفصل الثالث  
 

130 
 

 .و تعين درجة االيفاء باملستويات الدنيا من املتطلبات االدارية و النقابية و احلكومية :املالئمة  -

 .اجلهود املبذولة تتناسب هذه التعويضات مع املؤهالت اليت ميتلكها املسريين و أن :العدالة  -

 .ينبغي أن حيقق النظام التوازن فيما بني األجور و احلوافز و املنافع:التوازن -

 .ينبغي أن حتقق املكافأت قدر من هامش األمان الكايف إلبقاء أداء  املسري ضمن أهداف البنك :األمان -

 .أقصى جهد لتحسني أداء املؤسسة  ينبغي أن يكون نظام املكافآت مناسب جلذب املسريين و اغرائهم لبذل:التحفيز -

لذين و هناك احتمال لتضارب املصاحل بني أعضاء جملس اإلدارة اهتمام كل من له مصلحة يف البنك ،باحتظى مكافآت جملس اإلدارة و    
و قد توصل .(1)قد يساعد على حل هذه املشكلة قيام جملس اإلدارة بتعيني جلنة للمكافآت و املرتباتو ،يقررون مكافأهتم بأنفسهم 

 Jensen and)وهو ما توصل إليه كل من  ،  العديد من الباحثني إىل وجود عالقة اجيابية بني املكافآت للمسري و أداء البنك
Murfhy) قي حني توصل.حيث أظهر أن زيادة املكافآت للمسري تسمح بتخفيض تكاليف الوكالة Murfhy  يف دراسة حول الطرق

كلما يرتفع املرتب ينخفض أثر املؤسسة و بلد النشاط و القطاع ،األساسية ملكافأة املسريين إىل أن نتائج املكافآت ختتلف حبسب حجم 
  (2) .ابية دون داللة يف القطاع البنكييف حني أن هذه العالقة تظهر اجيافأة وذلك يف املؤسسات الكبرية ،املك

،مما أدى اىل زيادة  االهتمام من 4119أسباب حدوث األزمة املالية العاملية لسنة  ت غري السليمة أحد أارسات منح املكافو تعد مم   
مبادئ  'قبل اجلهات الرقابية و االشرافية هبذا املوضوع ،و قد مت الرتكيز على هذا اجلانب من قبل جملس االستقرار املايل  و الذي أصدر

منهجية تقييم مبادئ و معايري منح '،اضافة اىل اصدار جلنة بازل للرقابة البنكية لـ 4117سنة ' املمارسات السليمة ملنح املكافأت املالية 
،و ذلك هبدف توفري دليل رقا ي للسلطات الرقابية و البنوك إلعداد و تقييم السياسات و االجراءات و 4161سنة " املكافآت املالية

يف مارسات اخلاصة مبنح املكافآت املالية ،ضمانا للسالمة املالية و تشجيع فعالية ادارة املخاطر،،وتتمثل الغاية الرئيسية يف الفعالية امل
 (3) .التعامل مع املخاطر النامجة عن ممارسات منح املكافأت  ،وليس حتديد املبلغ األقصى هلا ،واليت هي من االختصاص الداخلي للبنك 

 (Audit commitee)أثر لجنة التدقيق على األداء المالي للبنك :ا خامس

 :حلديث عن حجم و أعضاء هذه اللجنةو ميكن هنا ا

يتوقف حجم اللجنة على حجم البنك وجملس اإلدارة،و قد ال يؤدي حجم اللجنة بالضرورة إىل كفاءة أفضل :(size) حجم جلنة التدقيق
تدقيق على األداء املايل للبنك يف حني يرى باحثون آخرون اجيابية أثر حجم جلنة ال.األعضاء بل قد يؤدي إىل نشوب اخلالفات بني 

 *حيث يؤدي كرب حجمها إىل حتسني أدائها لوظيفتها ،

                                                           
 34، ص  4115القاهرة ،مصر،،املنتدى العاملي حلوكمة الشركات ،مركز املشروعات الدولية اخلاصة ،  إرشادات ألعضاء مجالس إدارة البنوكجوناثام تشاركهامل ،  (1)

 (Grawford et al,1995)( Hubbard and Palia,1995): أمثال  

) 2)  Karima Bouaiss , Christine Marsal ,Les mécanismes interne de gouvernance dans les banques : un etat 
De L’art ,Finance Contrôle Stratégie ,Volume 12 ,n°1,Mars 2009 ,p109,  

صندوق ، ، 'المكافأت الماليةقواعد ممارسات منح  "أمانة مجلس محافظي المصارف المركزية و مؤسسات النقد العربية ،ورقة عمل حول   (3)

 2ص ، 2012النقد العربي ،أبو ضبي، دولة االمارات العربية المتحدة ،،
  

 Alkadai and Harefak) (Raghumandan and Rama,2007) (2007,: أمثال  
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من  سناجمللس حيبأن وجود أعضاء خارجني و مستقلني عن  (Spira and Bender)يرى كل من (Membership): العضوية
 (1) .رفهم اخلاصة و خرباهتم يف اجملال،و القيام بوظيفتهم بكل موضوعيةميكن هلم إضافة معاحيث دور هذا األخري ،

ا و نلخص يف اجلدول املوايل أهم الدراسات اليت تطرقت للعالقة بني حوكمة املؤسسات و األداء املايل يف البنوك التجارية من خالل تركيزه
 .و مكافأت االدارة جملس االدارة ،هيكلة امللكية: تمثلة يف على امليكانيزمات الداخلية هلذه األخرية و امل

 أهم الدراسات اليت تناولت العالقة بني حوكمة املؤسسات و األداء املايل يف البنوك(:3-1)الجدول رقم 

 
 مكافآت تركيبة اجمللس حجم اجمللس فرتة الدراسة البلد مؤشر األداء املستخدم الباحث

 اجمللس

وجود جلان 

االدارة جملس 

 و تركيبتها

هيكلة 

 امللكية

Romano et 

al,2012 

DEA 4161-4119 ايطاليا = =    

Grove et al ,2011 ROA 4118-4115 الواليات املتحدة األمريكية concave  +  X 

Shelash Al 

Hawary ,2011 

Tobin ‘s Q 4117-4114 األردن = +   X 

Trabelsi, 2011 Tobin’s Q  4119-6779 تونس - +   X 

Belkir ,2009 Tobin’s Q 4114 أ.م.و     X 

Staub el al,2009 DEA 4119-4111 برازيل     X 

Adams et 

Mehran,2008 

Tobin’s Q et ROA  6777-6781 الواليات املتحدة األمريكية + =    

De Andres and 

Vellelado,2008 

Tobin’s Q et ROA وم د؛،اململكة املتحدةكنداـ،

 أ،اسبانيا،ايطاليا

 فرنسا

6771-4115  +    

                                                           
) 1)  Guilia Romano et al  ,Corporate Governance and Performance In Italian Banking Groups ,paper to be 

presented at the international conference( corporate governance and regulation: outlining new horizons 
for theory and practice  ,Pisa ,Italy ,September 19,2012 ,p12 
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Bino and 

Tomar,2007 

ROA et ROE 4111-6779 األردن = +   X 

pathan et al 2007 ROA et ROE 4113-6777 تايالند - +    

Staikouras et al 

,2007 

ROA,ROE, 

Tobin’s Q 

    + - 4112-4114 أوربا

Zulkafli and 

Samad ,2007 

ROA, Tobin’s Q ،ماليزيا،تايالند،الفيليبني 

 اندونيسيا،كوريا،سنغفورة،

 تايوان،اهلند،هونغ كونغ

4112 = =    

Tann a et al,2008 DEA  4111-4116 اململكة املتحدة +     

Grigorian and 

Manole,2006 

ROA and ROE 69 6778-6775 دولة من شرق أوربا     X 

Adams et 

Mehran,2005 

ROA, Tobin’s Q  6777-6757 الواليات التحدة األمريكية + =    

Mayur  and 

Saravanan ,2006 

Tobin’s Q, Market 

to Book Ratio 

     = 4115-4116 اهلند

Mercan et al 

,2003 

DEA 6777-6787 تركيا     X 

Love  and 

Rachinsky 

ROA,ROE, other 

financial indicators 

 X   = = 4111-4113 كرانياو روسيا،أ

Griffith et 

al ,2002 

EVA,MVA, 

Tobin’s Q 

 X     6777-6775 الواليات املتحدة األمريكية 

source : Guilia Romano et al  ,Corporate Governance and Performance in Italian Banking Groups ,paper to 

be presented at the international conference( corporate governance and regulation: outlining new horizons 

for theory and practice  ,Piza ,Italy ,September 19,2012 ,p12,p8 
 .مت حتليلها :X ال توجد عالقة ،=:عالقة عكسية ،:-عالقة طردية ،:+: حيث

ROE ، العائد على حقوق امللكية ROA: على األصول،العائد DEA:، حتليل مغلف البيانات Tobin’s Q: Qطوبن، EVA:، القيمة االقتصادية املضافة MVA: القيمة السوقية املضافة 
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من اجلدول أعاله نالحظ أن كل هذه الدراسات قد استعانت مبؤشرات األداء املايل املعروفة و اليت سبق و تناولناها يف الفصل األول     
،وكذلك على خلق القيمة عرب نسبة طوبن ،القيمة حيث اعتمد الباحثون على املؤشرات التقليدية عرب منوذج العائد على حقوق امللكية 

ونالحظ أن قد مت استعمال .االقتصادية املضافة و القيمة السوقية املضافة ،اضافة اىل قياس الكفاءة النسبية عرب حتليل مغلف البيانات 
 .تقليدية وحدها يف بعض الدراسات،كما مت اعتمادها اىل جانب املؤشرات احلديثة يف البعض األخراملؤشرات ال

كما نالحظ أن أغلب هذه الدراسات قد ركزت على حجم جملس االدارة و تركيبته ،هيكل امللكية لدراسة أثر احلوكمة على األداء املايل    
 Adams et Mehran (2005 ,2008),Tanna et alحجم جملس االدارة فقد توصلت دراسة فبالنسبة ألثر ،يف البنوك
اىل وجود عالقة اجيابية بني حجم جملس االدارة و األداء املايل ،على عكس غريها من الدراسات اليت توصلت اىل أن كرب حجم  2008

  .اىل عدم وجود عالقة بني حجم جملس االدارة و األداء املايل ت األخرىاجملس االدارة ينعكس سلبا على األداء ،يف حني توصلت الدراس

هذه الدراسات اىل وجود عالقة طردية بني أما بالنسبة لرتكيب جملس االدارة ووجود أعضاء مستقلني غري تنفيذيني فيه ،فقد توصلت    
الدراسات اىل عدم وجود عالقة بني استقاللية يف حني توصلت باقي  ومؤشرات األداء املايل، وجود األعضاء املستقلني داخل اجمللس

جملس االدارة و توصلت اىل  مكافآتو هناك دراسة واحدة بني هذه الدراسات تناولت .األعضاء داخل اجمللس و األداء املايل للبنوك
 .وجود عالقة اجيابية بينها و بني األداء املايل للبنوك األمريكية

 ة المخاطر و الشفافية على األداء المالي للبنوكأثر المراجعة ،ادار :المبحث الثاني 

سات بشكل سليم ،وذلك من كزت جلنة بازل على دور كل من املراجعة ،ادارة املخاطر و الشفافية و االفصاح يف ارساء حوكمة املؤسر     
يف  خاصة املتابعة املستمرة للمخاطريف دعم االستقرار املايل للبنوك ،فخصوصية النشاط البنكي تستدعي ضرورة   منطلق أمهية كل منها

قبول من الشفافية و االفصاح وذلك يف ظل توفر حد مو الرقابة املستمرة عرب املراجعة الداخلية و اخلارجية تعقد املنتجات البنكية ظل 
 .حقوق األطراف يف البنك و ال يتناىف مع واجب السرية البنكية  يضمن

 .ات يف دعم احلوكمة و حتسني األداء املايل للبنوكو فيما يلي سنتناول أمهية هذه األدو 

 في دعم الحوكمة و تحسين األداء المالي و الرقابة الداخلية مساهمة المراجعة:المطلب األول

االداري يعود االهتمام بضرورة املراجعة الداخلية يف املؤسسة نتيجة لالهنيارات املالية يف العديد من املؤسسات نتيجة للتالعب و الغش    
حيث أوصت العديد من .مما أدى اىل تزايد االعرتاف بدورها يف حتقيق أنشطة احلماية و الدقة و الكفاءة يف اطار تعظيم قيمة املؤسسة 

 .التقارير العاملية على ضرورة انشاء قسم خاص باملراجعة الداخلية يف املؤسسات خاصة املقيدة بالبورصة 

 لداخلية و دورها في دعم الحوكمة  مفهوم المراجعة ا:الفرع األول 

ففي ظل .تالءم و متطلبات تطبيق احلوكمة أدى انتشار تطبيق حوكمة املؤسسات يف العامل اىل تطور مفهوم املراجعة الداخلية مبا ي   
ص وتقومي أنشطتها املختلفة وظيفة تقوميية مستقلة يتم انشاؤها داخل الشركات لفح"املفهوم التقليدي للمراجعة الداخلية و اليت ترى بأهنا 
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وذلك بغرض مساعدة املسؤولني داخل الشركات يف القيام مبسؤولياهتم بدرجة عالية من الكفاءة و الفعالية ،وذلك عن طريق توفري التحليل 
 .(1)"و التقومي و التوصيات و املشورة و املعلومات اليت تتعلق بالرقابة على األنشطة اليت مت فحصها 

يظهر أن هذا التعريف يركز على الدور الرقا ي للمراجع الداخلي هبدف مساعدة االدارة يف حتقيق أهداف املؤسسة بأقل التكاليف    
التنفيذية  لإلدارةو يدعم هذا املفهوم مبادئ احلوكمة يف الرقابة الفعالة غري أنه يبقي تبعية املراجع الداخلي .املمكنة أي حتسني األداء 

 . تكريسه الستقاللية وظيفة املراجع الداخليبالرغم من 

نشاط مستقل و تأكيد موضوعي و استشاري :"فيما يشري التعريف اجلديد ملعهد املدققني الداخليني اىل أن املراجعة الداخلية هي   
نضبط لتقييم و حتسني مصمم لزيادة قيمة املؤسسة و حتسني عملياهتا و مساعدهتا على اجناز أهدافها بواسطة تكوين مدخل منظم وم

 .(2)"حوكمة املؤسساتعالية ادارة املخاطر و الرقابة و ف

 :تنيو بالتايل فبموجب هذا التعريف فان املراجعة الداخلية تشتمل على وظيفي

األداء ،نظام الرقابة لفاعلية و كفاية ادارة املخاطر ،هي الفحص املوضوعي لألدلة بغرض توفري تقييم مستقل و :خدمة التأكد املوضوعي 
 اخل....الداخلية ،تطبيق حوكمة املؤسسات 

وتتمثل يف عمليات املشورة اليت تقدم لوحدات تنظيمية داخل و خارج املؤسسة باالتفاق معها ،و اهلدف منها :اخلدمات االستشارية 
 .اضافة قيمة للوحدة وحتسني عملياهتا مثل التدريب و تقييم العمليات 

 .ول يوضح تطور وظيفة املراجعة الداخلية و فيما يلي جد

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
، حبوث و أوراق عمل املؤمتر العر ي األول طبيعة خدمات المراجعة الداخليةالمراجعة الداخلية في اطار حوكمة الشركات من منظور مصطفى حسن بسيوين السعدين ، (1)

  416،ص 4117،املنظمة العربية للتنمية االدارية ،القاهرة ، مصر ،4115التدقيق الداخلي يف اطار حوكمة الشركات ،سبتمرب 'حول
حبوث و أوراق عمل املؤمتر العر ي األول ، اطار المعايير الدولية للمراجعة الداخلية نموذج مقترح لتفعيل قواعد حوكمة الشركات فيابراهيم حممد عبد الفتاح ،  (2)

 26، ص  4117،املنظمة العربية للتنمية االدارية ،القاهرة ، مصر ،4115التدقيق الداخلي يف اطار حوكمة الشركات ،سبتمرب 'حول
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 تطور طبيعة المراجعة الداخلية(    : 32-)الجدول رقم 

 حديثا أوجه المقارنة تقليديا

 اخلدمات االستشارية-التأكيد املوضوعي الخدمات التقييم–الفحص 

 املؤسسات دعم حوكمة-تعظيم قيمة املؤسسة األنشطة االلتزام-الكفاءة-الدقة-احلماية

 ادارة املخاطر و التشغيلية األهداف منع واكتشاف وتصحيح األخطاء و التالعب

 جلنة املراجعة  التبعية االدارة التنفيذية

 جملس االدارة-املسامهني التوصيات االدارة التنفيذية

 االستقالل الحياد التبعية االدارية

 التحليليالفحص  الوسائل التحقيق-اختبارات االلتزام

حبوث و أوراق عمل املؤمتر العر ي األول ، نموذج مقترح لتفعيل قواعد حوكمة الشركات في اطار المعايير الدولية للمراجعة الداخليةابراهيم حممد عبد الفتاح ،: املصدر
 26،ص 4117مصر ،،القاهرة ،بية للتنمية االدارية ،املنظمة العر 4115التدقيق الداخلي يف اطار حوكمة الشركات ،سبتمرب 'حول

 (1) :و ينبغي أن توفر وظيفة املراجع الداخلي ما يلي 

 .التأكيد على حتديد االدارة للمخاطر احمليطة بالعمليات و قياسها  -

 .تطبيق نظم الرقابة الداخلية املقررة عند القيام مبختلف العمليات يف املؤسسة  -

نزاهة املعلومات املالية و التشغيلية ،محاية األصول :س االدارة حول ادارة املخاطر منالتأكد من مصداقية املعلومات اليت حبوزة جمل -
 اخل...،االلتزام بالقوانني و التشريعات،فعالية و كفاءة العمليات التشغيلية

 .ية التنسيق مع املصاحل األخرى يف املؤسسة لتأكيد عملياهتا و لضمان وجود تغطية صحيحة للرقابة املالية و التشغيل -

التأكد من حتقيق األهداف التشغيلية للمؤسسة و الربامج املوضوعة و التأكد من توفر الكفاءة و الفعالية يف استخدام موارد  -
 .املؤسسة

 :و ميكن تلخيص أمهية دور املراجعة الداخلية فيما يلي 

 

 

 

                                                           
التدقيق الداخلي يف اطار حوكمة '، حبوث و أوراق عمل املؤمتر العر ي األول حولحوكمة الشركاتتدقيق الحسابات و أطرافه في اطار منظومة أشرف حنا ميخائيل، (1)

 663،ص 4117،املنظمة العربية للتنمية االدارية ،القاهرة ، مصر ،4115الشركات ،سبتمرب 
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 أمهية املراجعة الداخلية:     (1-3)الشكل رقم

 
 باالعتماد على ما سبق  طالبةمن اعداد ال: المصدر

وجيب على املراجع الداخلي حضور مجيع اجتماعات جلنة املراجعة ،و كما جيب على جملس االدارة أن يعيد النظر يف نطاق عمل املراجعة 
 .الداخلية سنويا و بيان مدى سلطاهتا و املوارد املتاحة هلا 

 :هدفني أساسيني مهايسعى التدقيق الداخلي اىل حتقيق : أهداف التدقيق الداخلي

حيث يتم القيام بأعمال الفحص و املطابقة بني األداء الفعلي و املعايري املوضوعة املسبقة لكل من سياسة املؤسسة :هدف احلماية 
 .،االجراءات احملاسبية ،نظام الضبط الداخلي،السجالت املؤسسة ،قيم املؤسسة و أنشطة التشغيل

،لذلك يعمل املدقق  لإلدارةيعين اقرتاح اخلطوات الالزمة لتصحيح نتائج الفحص و املطابقة و تقدمي النصح :هدف البناء و التطوير
 .الداخلي على التحقق من مدى سالمة اجراءات محاية األصول،واقرتاح بتطوير و حتسني األداء

الرقابة الداخلية و ادارة املخاطر ،واليت تشكل :لوظائف يف البنك خاصة التدقيق الداخلي تتأتى من دوره يف دعم خمتلف اان أمهية 
مرتكزات مهمة يف ارساء نظام حوكمة مؤسسات سليم ،يساهم  يف توفيق اهتمامات خمتلف األطراف يف البنك و يساهم يف خلق القيمة 

عترب دور التدقيق الداخلي يف دعم الرقابة الداخلية مهما و ي (وقد تناولنا هذه العناصر يف الفصل السابق من خالل اتفاقيات بازل)للبنك 
والذي يرتبط جدا ،فاهلدف الرئيسي من تصميم و تطبيق الرقابة الداخلية يف أي مؤسسة مالية أو اقتصادية هو قيادهتا لتحقيق أهدافها ،

و تقع على املدقق الداخلي مسؤولية تقدمي رأي بشأن هنائي و خالصة و استنتاجات حول .بدوره بفعالية هذا النظام و العمل على حتسينه
 (1) :نظم الرقابة املستخدمة و مدى مالءمتها ،وجيب أن يوضح التقرير الصادر عن قسم التدقيق خبصوص الرقابة الداخلية ما يلي 

                                                           
 441حممد الصاحل فروم،مرجع سابق،ص (1)

المراجعة 
 الداخلية 

تقييم 
جودة 

األداء في 
 المؤسسة 
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 الحوكمة 
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كل من فعالية العمليات ،جودة و مالئمة املدققني الداخليني  املعايري املستخدمة يف تقييم الرقابة الداخلية ،وقد اقرتح معهد  -
 التقارير املالية ،االلتزام بالتعليمات و القوانني و األنظمة كعناوين يتم تقييم االلتزام هبا ،على أن يكون هناك معايري متفق عليها

 .مع االدارة خبصوص الوضع األمثل هلذه العناصر يف املؤسسة 

 .سؤولة عن صيانة هذا النظام و اصالح األخطاء الشخص أو اجلهة امل -

 .رأي املدقق النهائي ،والذي يشمل حسب رأي املعهد أحد األمرين ،اما رأيا اجيابيا أو سلبيا  -

قيام املدقق الداخلي بتقييم نظام الرقابة الداخلية يهدف اىل احلصول على تأكيد من أن النظام يعمل بشكل جيد ،وبالتايل فان ان   
عرض هذا التقييم على االدارة العليا أو جلنة التدقيق حيعله مشاركا أساسيا يف تطوير نظام الرقابة الداخلية و ذلك ضمن اطار وظيفته 

 .على أن قيام املدقق الداخلي بتقييم االجراءات الرقابية مينح االجراءات املزيد من القوة و القدرة على حتقيق األهداف  االستشارية ،فضال

وقد توصلت الكثري من الدراسات اىل وجود أثر اجيا ي لفعالية نظام الرقابة الداخلية على األداء املايل للمؤسسات ،ففي دراسة قام       
و األداء املايل يف العينة وذك توصل الباحثون اىل وجود عالقة طردية بني الرقابة الداخلية  Morteza Shokoohi et alهبا 

و مث قياس أبعاد الرقابة الداخلية بـمحيط الرقابة ،أنشطة الرقابة ،التدقيق الداخلي،تقييم املخاطر،املعلومات و SPSSباستخدام برنامج 
اىل وجود أثر لوظائف التدقيق الداخلي على األداء  Abeer Atallah Awdat الباحثة توصلتو يف دراسة أخرى  .(1)االتصاالت

 (2) .بنكا جتاريا و مت توزيع استبيان على املدققني الداخليني يف البنوك 63املايل للبنوك األردنية حيث مت أخذ عينة متكونة من 

اىل وجود عالقة اجيابية بني دور املراجعة  Subhi Ahmad. M.Alaswad and  Mile Stanisicكما خلصت دراسة    
كمؤشر   (ROA)باستخدام العائد على األصول 4165-4163الداخلية و األداء املايل للمؤسسات املالية يف ليبيا وذلك خالل الفرتة 

 .(3)لألداء املايل 

  األداء المالي في دعم الحوكمة و  المراجعة الخارجية  دور: الفرع الثاني

حيتاج التدقيق يف البيانات املالية للمؤسسة اىل وجود أطراف أكثر حيادية و استقاللية من املراجع الداخلي ،و لذلك جيب االستعانة    
بشخص مستقل من خارج املؤسسة للتأكد من صحة القوائم املالية و عمليات املؤسسة إلعطاء الثقة للمسامهني و ذوي املصاحل يف 

ورة احلسنة ألدائها و الكشف اجلدي عن أية شبهة يف نشاطاهتا ،و يعترب ظهور املراجعة اخلارجية سابقا لظهور املراجعة املؤسسة على السري 
 .الداخلية 

 

                                                           
) 1)    Morteza Shokooni et al, Investigation The Relation Between Internal Control System and Financial 

Performance of Telecommunication Company of Golestan Province, SAUSSURA, Volume 3(2),pp206-211 . 
) 2)    Abeer Atalah Awdat, The Impact of Internal Audit Function To Improve The Financial Performance On 

Commercial Banks in Jordan, Research Journal of Finance and Accounting ,Volume 6,N°3,2015,pp217-225. 
) 3)    Subhi Ahmad M Alaswad,Mile Stansic, Role of Internal Audit Performance of Libyan Financial 

Organizations, International Journal of Applied Research ,Volume 2,Issue2,2016,pp352-356. 



المؤسســــــــــات باألداء المـــالي في البنـــــــوك التجاريــــــــــة  عــــالقة حوكمة................................................. الفصل الثالث  
 

138 
 

 مفهوم المراجعة الخارجية  :أوال

عملية فحص األنظمة الرقابية الداخلية و البيانات و املستندات و احلسابات و الدفاتر اخلاصة :"ف املراجعة اخلارجية على أهنا و تعر 
زمنية باملشروع فحصا انتقاديا منظما بقصد اخلروج برأي حمايد على مدى داللة القوائم املالية من الوضع املايل لذلك املشروع يف هناية فرتة 

 (1) ."بح أو خسارة عن تلك الفرتة معلومة ومدى تصويرها بنتائج أعماله من ر 

عملية الفحص احليادي املستقل ،و اليت تتم وفقا ملتطلبات األطراف اخلارجية اليت تستفيد من خدمات :"بأهنا   Porterفيما يعرفها 
 (2)"املراجع،و اليت تنتهي اىل ابداء الرأي يف القوائم املالية للمؤسسة عن طريق مراجع حيادي 

مع و بالتايل فاملراجعة اخلارجية هتدف اىل التحقيق املوضوعي احليادي يف الكفاءة االقتصادية و االدارية لعمليات املؤسسة ومدى تطابقها 
 . اجلهات املعنية بنتائج هذا الفحصاألهداف املسطرة ،و تبليغ 

د ،احملاسب القانوين ،مراجع احلسابات،حمافظ احملاسب املعتم:و جتدر االشارة اىل وجود عدة ألقاب للمراجع اخلارجي منها
 .احلسابات،مراقب احلسابات

 :حيث االلزام القانوين اىل نوعني و تنقسم املراجعة اخلارجية من

يوقع املؤسسة حتت طائلة حيث تلتزم املؤسسة بضرورة تعيني مراجع خارجي وفقا ألحكام القانون ،وأي تأخر عن ذلك  :املراجعة االلزامية 
 .العقوبات

وقد تطلب املؤسسة هذه املراجعة لزيادة الثقة يف القوائم املالية و طمأنة املسامهني و تستعمل خاصة يف حاالت : املراجعة االختيارية
 (3) .انفصال أو انضمام شريك جديد أو لتحديد حقوق الشركاء

 أهمية المراجعة الخارجية :نياثا

 :األطراف و الفئات اليت ختدمها لتلبية احتياجاهتا من املعلومات ،وتتمثل هذه الفئات يف تظهر أمهية املراجعة اخلارجية يف حجم 

ومراقبة األداء (امليزانيات التقديرية)و الذين يعتمدون على املعلومات احملاسبية لوضع اخلطط:االدارة و أعضاء مجلس االدارة
 . لذلك لزمت االستعانة خببري مستقل عن ادارة املؤسسة.وتقييمه

يعتمد املسامهون على تقرير املراجع اخلارجي للتأكد من استغالل أمواهلم بطريقة كفؤة وفعالة ختدم مصاحلهم كمالك : المساهمون
 .والتأكد من أن االدارة تسعى اىل تعظيم قيمة البنك واختاذ قراراهتم املالية على أساس هذه النتائج.للمؤسسة

                                                           
  63،ص4116وائل للطباعة و النشر،عمان، ار، د،الطبعة الثانية  ،علم تدقيق الحسابات،الناحية النظرية و العلميةخالد أمني عبد اهلل   (1)

) 2)    Porter .B et al, Principles Of External Auditing     ,John Wiley and Sons, UK,1997,p19 
واقع و أفاق النظام احملاسيب :،مداخلة مقدمة للملتقى الوطين حول  مسؤولية ودور المراجع الخارجي في سياق تطبيق النظام المحاسبيامساعيل رزقي ،، حممد سفري (3)

 3،ص4163ماي  1-5كلية العلوم االقتصادية و التجارية وعلوم التسيري ، جامعة الوادي، يومي الصغرية و املتوسطة يف اجلزائر ،املايل يف املؤسسات 
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على نتيجة هذه التقارير للتأكد من سالمة الوضعية املالية للبنك،و اختاذ قرار االيداع  ء األطرافحيث يعتمد هؤال:المودعون و الدائنون
 .أو االقراض على أساسه

 .و حتتاج هذه الفئة اىل معلومات متكنهم من التأكد من استقرار وظائفهم أوال،وتقدير الرحبية و األجور املستقبلية :العمال

حيتاج البنك املركزي اىل نتائج املراجعة اخلارجية للتأكد من سالمة القوائم املالية للبنك :ابية األخرى البنك المركزي و الجهات الرق
بصفته بنك البنوك ،ونظرا ألمهية البنك يف االقتصاد الوطين ،فان أي خلل يف هذه البيانات قد يتحول اىل خسائر كبرية تنتقل اىل 

بية احلكومية اليت حتتاج هذه البيانات سواء لألهداف الكلية للدولة كسن القوانني و التشريعات القطاعات األخرى،اضافة اىل اجلهات الرقا
 .  البنكية املالئمة لوضعية البنوك يف الدولة أو يف حالة حدوث عمليات غش اداري أو احتيال

 .الفالس ،ويف أغراض الدعاوي القضائيةو حيتاج اىل معلومات تساعده يف تقييم املوقف املايل للبنك يف حاالت ا:قضائيظام الالن

وهذه الفئة حتتاج اىل نتائج املراجعة اخلارجية ملساعدهتا على اختاذ قراراهتا املالية بشأن البنك و :المساهمون و المستثمرون المحتملون
 .تقييم العوائد احملتملة من هذا االستثمار 

اخل،واليت تعتمد على نتائج ...ين ،مؤسسات االستشارات ،مكاتب احملاماةو نقصد هبا مؤسسات التصنيف االئتما:المؤسسات الخاصة 
الية املراجعة اخلارجية يف اختاذ قراراهتا فمثال مؤسسات التصنيف االئتماين تعتمد على هذه البيانات يف حتديد التنقيط املالئم للوضعية امل

 .للبنك

ذين يعتمدون على هذه البيانات للقيام مبختلف الدراسات املتعلقة بالسياسات و الذي يضم الباحثني و األكادمييني ال:المجتمع المحلي 
 .النقدية و السياسات االقتصادية الكلية 

 .حتتاج البنوك املنافسة اىل هذه البيانات لتحفيزها على اتباع سياسات تنافسية أخرى:السوق النقدية 

مثل صندوق النقد الدويل،بنك التسويات الدولية ،واليت تعتمد على بيانات البنوك املصادق عليها من :المؤسسات و الهيأت الدولية 
رتازية طرف املراجع اخلارجي لتقدمي تقاريرها السنوية حول الوضعية املالية للقطاع النقدي يف الدول، و مدى التزامها مبعايري جلنة بازل االح

 .ادارة املخاطر املالية و التشغيلية بالبنوك فيما خيص كفاية رأس املال و كيفية

 .و نلخص ما سبق يف الشكل املوايل و الذي يوضح األطراف املستفيدة من نتائج املراجعة اخلارجية يف البنك 
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 األطراف المستفيدة من المراجعة الخارجية لبيانات البنك: (2-3)شكل رقم   ال

  أطراف خارجية خاصة                                                                                                   أطراف داخلية  

                                                              

                    

 

 

 أطراف محتملة 

 

                                        

                  

 

 

 أطراف خارجية تنظيمية

 

 

 

 

 .باالعتماد على ما سبق  الطالبةمن اعداد :المصدر

 مسؤوليات المراجع الخارجي :ثالثا

 (1) :و تتمثل مسؤوليات املراجع اخلارجي  يف

                                                           
مجني وحازم حسن  KPMGدراسة حالة التكامل بين شركة -التكامل بين المراجعة الداخلية و المراجعة الخارجيةالسالم عبد اهلل سعيد أبو سرعة ،عبد   (1)

رسالة مقدمة ضمن متطلبات نيل ، دارة المراجعة الداخلية في بنك اليمن  و الكويت للتجارة و االستثمار في الجمهورية اليمنيةو ا -محاسبون قانونيون  –وشركاؤهم 
 26-16،ص ص 4161-4117، 3شهادة املاجستري يف العلوم التجارية،فرع احملاسبة و التدقيق،كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيري ،جامعة اجلزائر 

 المساهمون -
 االدارة -
 مجلس االدارة  -
 الموظفون -

 المساهمون        

 .المستثمرون        

 :أصحاب المصالح

 المودعون  -
 الدائنون  -

 :المؤسسات الخاصة 

التصنيف مؤسسات  -
 االئتماني

 المحاماةمكاتب  -
 مؤسسات االستشارات -

 

 

 السوق النقدية  -البنك المركزي                           -
 التشريع  -الجهات الرقابية األخرى                  -
الهيأت المالية  -نظام المحاكم                            -

 الدولية 
 

-  

 المراجعة الخارجية 
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و يقصد هبا التحقق من التطبيق السليم للقواعد احملاسبية األساسية من جهة و اللوائح و القوانني و العقود اخلاصة : مسؤولية فنية.6
 .بالنشاط البنكي من جهة أخرى

املهنية و كرامة املهنة اليت جيب أن حيافظ عليها املراجع اخلارجي بتجنب كل من التحيز  وتتعلق بالسمعة:المسؤولية األخالقية .4
 . ،التضليل،الغش ،االمهال و التقصري

وتكون اجتاه العميل يف حال فشله يف اكمال عملية املراجعة أو اكتشاف الغش و اخللل يف البيانات و اجتاه :المسؤولية المدنية .3
و بالتايل تكمن املسؤولية املدنية يف بذله العناية املهنية املعقولة للقيام ( اليت مت ذكرها سابقا)على نتائج هذه املراجعة األطراف اليت تعتمد 

 .باملهام املوكلة اليه

و هي تتعلق بارتكاب املراجع اخلارجي لالحتيال عرب التآمر مع األطراف الداخلية يف املؤسسة لتغطية نواحي القصور :مسؤولية جنائية.2
 .  و الغش مما يضر مبصلحة املؤسسة أو افشاء أسرار هذه األخرية للمنافسني ،ويرتتب عليها غرامة مادية أو السجن 

 سساتمساهمة المراجعة الخارجية في حوكمة المؤ :رابعا

يعترب دور املراجع اخلارجي ضروريا يف عملية الرقابة على أداء املؤسسة ،وعامال أساسيا لطمأنة املسامهني و ذوي املصاحل يف البنك و    
حيث حيتاج كل هؤالء األطراف اىل وجود طرف مستقل ذو خربة .النظام البنكي ككل من صحة العمليات املالية و التشغيلية بالبنك 

و تنبع هذه احلاجة من الفرضية األساسية لنظرية الوكالة و هي عدم التماثل املعلومات بني املسري و املالك و .و لتقييم أداء االدارة للرقابة 
دية عدم توفر هذا األخري على املعرفة التامة بعمليات املؤسسة و اليت تسمح له باختاذ القرارات ،و بالتايل عدم توفر القدرة املهنية الفر 

 .مساهم ملتابعة أداء املسري ،و بالتايل فاملراجعة اخلارجية تعمل على ختفيض مشكل الوكالة بني العون و الرئيس لل

د من و تكمن أمهية املراجعة اخلارجية يف البنك يف مكانة هذا األخري يف االقتصاد الوطين ،فاجلهات الرقابية ممثلة يف البنك املركزي تستفي   
 .و التشغيلية للبنكرجي ملعرفة مدى سالمة الوضعية املالية تقرير املراجع اخلا

للبنوك تتوقف على تقرير املالية املصداقية يف التقارير  صوص تأثري التدقيق اخلارجي على األداء املايل للبنوك ،فانه ميكن القول أن و خب   
حد سواء و اجملتمع ككل يف سالمة أداء البنك فوجود املراجع املراجع اخلارجي ،وبالتايل فهي مصدر ثقة املستثمرين و املسامهني على 

اخلارجي كطرف مستقل يعمل على الرقابة على أداء االدارة و ضمان حقوق املسامهني ،يزيد من كفاءة االدارة و حرصها على سالمة 
رية استقالليته للتأكد من موضوعية التقارير و قد ركزت جلنة بازل على دور التدقيق اخلارجي و ضرو .القوائم املالية و أدائها بشكل عام 

 .املالية و حفظا حلقوق املسامهني و املستثمرين

ان كفاءة وظيفة التدقيق الداخلي و اخلارجي حتسن من كفاءة جلنة التدقيق على مستوى جملس االدارة ،كما تشري الدراسات اىل كون       
وحبسب نظرية .س االدارة و االدارة التنفيذية خلارجي ،وهو ما يتطلع اليه كل من جملكفاءة التدقيق الداخلي ختفض من تكاليف التدقيق ا

ف الوكالة فان جلنة التدقيق تعترب وسيلة لتحسني جودة املعلومات املتدفقة بني املسامهني و املسريين و ختفيض اختالف املعلومات و تكالي
 .الوكالة 
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داء املايل يف البنوك يف رومانيا توصلت اىل وجود عالقة بني التدقيق اخلارجي و األ  Mariana Nedelcu et alيف حني أن دراسة 
 (1) .بنكا جتاريا 46غري اهنا ليست ذات داللية احصائية ،وذلك باستعمال عينة متكونة من 

 بين المراجعة الداخلية و المراجعة الخارجية  التكامل :الفرع الثالث 

التنسيق بني املراجع الداخلي واملراجع اخلارجي أثناء تنفيذمها ملهامهما،مبا يضمن تغطية أمشل ألعمال املراجعة ويقصد بالتكامل التعاون و   
 (2) .،والتقليل بقدر االمكان من ازدواجية اجلهود،وتوزيع العمل توزيعا حيقق أهداف املراجعة بشكل عام و يعود بالفائدة على املؤسسة 

 :أوجه التشابه بني كل من التدقيق الداخلي و اخلارجي و اليت من أمهها هذا التكامل معرفة و يتطلب 

 .كال منهما لديه التأهيل العلمي و املهين أن   -

 .ان كال منهما جيب أن تتوفر فيه االستقاللية لضمان حيادية و موضوعية تقريره -

 .األخطاءأن كال منهما يهدف لوجود نظام رقابة داخلية فعال ملنع و تقليل حدوث  -

أن كال منهما يساعد يف توفري نظام حماسيب فعال يقوم بتوفري املعلومات اليت تساعد يف اعداد القوائم املالية اليت ميكن االعتماد  -
 .عليها من قبل األطراف املعنية 

 .أن كال منهما يهتم باملخاطرة و األمهية بالنسبة هلا لتحديد مدى اختباراته و تقييم نتائجه -

 .وفحص املستندات منهما يستعمل تقريبا نفس التقنيات يف ممارسة مهامها و اليت منها خرائط تدفق الوثائقأن كال  -

و تعمل هذه النقاط املشرتكة بني كل من املدقق الداخلي و اخلارجي اىل خلق بيئة مناسبة و منسجمة لتكامل الطرفني ،أما عن نقاط 
 .االختالف فنلخصها يف اجلدول املوايل 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
) 1)    Mariana Nedelcu et al , The Correlation Between External Audit and Financial Performance Of Banks 

From Romania , Amfiteatru Economic, Volume 17(Special No 9),pp 1273-1288 
 71عبد السالم عبد اهلل سعيد أبو سرعة ،مرجع سابق، ص   (2)
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 مقارنة بني املراجعة الداخلية و املراجعة اخلارجية (:33-)الجدول رقم 

 المراجع الداخلي المراجع الخارجي  وجه المقارنة  

خدمة طرف :اهلدف الرئيسي اهلدف أو األهداف
 (املالك)ثالث

اكتشاف األخطاء و : اهلدف الثانوي
الغش يف حدود ما تتأثر به التقارير و 

  القوائم املالية

خدمة االدارة عن طريق :اهلدف الرئيسي
التأكد من أن النظام احملاسيب كفؤويقم 

 بيانات سليمة ودقيقة لالدارة 

   

شخص مهين مستقل من خارج البنك  نوعية من يقوم باملراجعة
 يعني بواسطة املالك

موظف من داخل البنك و يعني من 
 .طرف االدارة 

ابداء  درجة االستقاللية يف أداء العمل و
 الرأي

يتمتع باستقالل كامل عن االدارة يف 
 عملية الفحص و التقييم و ابداء الرأي 

يتمتع باستقالل جزئي ،فهو مستقل عن 
بعض االدارات مثل احلسابات و 

 .التكاليف 

 مسؤول أمام االدارة  (املسامهني)مسؤول أمام املالك  املسؤولية

العرف السائد حيدد ذلك أمر التعيني و  نطاق العمل
ومعايري املراجعة املتعارف عليها و ما 
تنص عليه القوانني املنظمة ألعمال 

 .املراجعة  اخلارجية 

حتدد االدارة نطاق عمل املراجع 
 . الداخلي

يتم الفحص غالبا مرة واحدة يف هناية  توقيت األداء
السنة املالية و قد يكون يف بعض 

سنة األحيان على فرتات متقطعة خالل ال
. 

يتم الفحص بصورة مستمرة على مدار 
 .أيام السنة 

 التدقيق الداخلي يف اطار حوكمة'، حبوث و أوراق عمل املؤمتر العر ي األول حولتدقيق الحسابات و أطرافه في اطار منظومة حوكمة الشركاتأشرف حنا ميخائيل، :املصدر
 666ص ، 4117،املنظمة العربية للتنمية االدارية ،القاهرة ، مصر ،4115الشركات ،سبتمرب 
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إال أن هذه االختالفات تشكل نقاطا ظيفة التدقيق الداخلي و اخلارجي،و بالرغم من وجود بعض نقاط االختالف و التباين بني و 
،حيث أن املدقق اخلارجي يعتمد يف كثري من املدقق الداخلي و اخلارجي للتكامل أيضا بني هاتني الوظيفيتني ،فهناك جمال للتعاون بني 

بني كل من املدقق و من أبرز أوجه التنسيق األحيان على ما يقوم به املدقق الداخلي من اختبارات و تقييم ألنظمة الرقابة الداخلية ،
 (1) :جند الداخلي و اخلارجي 

 .قيام املدقق الداخلي مبساعدة املدقق اخلارجي باجناز بعض االجراءات املتعارف عليها كالقيام بإرسال التأييدات اىل املعنيني -

 .قيام املدقق الداخلي مبتابعة تنفيذ املالحظات املثبتة من قبل املدقق اخلارجي و تصفيتها و األخذ هبا  -

 .لقيام ببعض اجراءات التدقيق باإلمكان تشكيل جلان مشرتكة بني الطرفني ل -

 .شكالت املوجودة داخل الوحدة املميكن للمدقق اخلارجي االعتماد على تقارير املدقق الداخلي يف التعرف اىل  -

ميكن للمدقق اخلارجي أن خيتصر الكثري من اجراءات التدقيق اليت يتضمنها برناجمه عند فحصه لربامج املدقق الداخلي يف حالة  -
 .بكفاءهتاقناعته 

 .بزيادة اللقاءات السنوية بني الطرفني و اليت تفعل من الرقابة الداخلية و يزداد هذا التنسيق بني التدقيق الداخلي و اخلارجي 

 في البنوك  و األداء المالي حوكمة المؤسساتدورها في دعم  ادارة المخاطر و: لثالمطلب الثا

يؤكد معهد املدققني الداخليني على االرتباط الوثيق إلدارة املخاطر حبوكمة املؤسسات يف البنوك،ونظرا لعدم خلو النشاط البنكي من    
املخاطر ،وكون جملس االدارة و االدارة مها املسؤوالن عن ختطيط سياسة ادارة املخاطر يف البنك كوهنما أعلى سلطة على مستواه،حيث 

 .رئيسيا يف عملية ادارة املخاطر و احلوكمة يف البنك وهو ما أكدت عليه جلنة بازل يف تعريفها للحوكمة يعتربان طرفا 

ويساهم التطبيق اجليد إلدارة املخاطر يف اعطاء الثقة للمسامهني و أصحاب املصاحل يف البنك خاصة املودعني باعتبارهم املورد األساسي 
أكدت على أن البنوك مل تفهم جيدا كيفية االدارة اجليدة ملخاطر االئتمان املركبة بشكل  4118 لتمويل نشاطه ،فاألزمة املالية لسنة

أساسي و الذي يعترب من مسؤوليات جملس االدارة و االدارة العليا بالبنك،فأي فشل يف سياسة ادارة املخاطر بالبنك ينبع عنه فشل يف 
وبالتايل ال ميكن فصل ادارة املخاطر عن حوكمة املؤسسات يف .العمال و املستثمرينادارة البنك وضياع حلقوق املسامهني و املودعني و 

وفيما يلي سنتطرق اىل مسؤولية كل من جملس االدارة و االدارة العليا اجتاه عملية ادارة املخاطر بالبنك و كيفية ادارة املخاطر من .البنوك 
 .طرف البنك

 الدارة العليامسؤوليات مجلس االدارة و ا:الفرع األول 

 (2):و ميكن اجياز مسؤوليات كل من جملس االدارة  و االدارة التنفيذية فيما خيص ادارة املخاطر فيما يلي

 مسؤوليات مجلس االدارة.أوال
                                                           

،جملة العلوم  تكامل دور التدقيق الداخلي و الخارجي إلنجاح أسلوب التقدير الذاتي في الهيئة العامة للضرائبفاطمة صاحل مهدي الغريبان، ،زهرة حسن عليوي  (1)
        318، ص 69،4166جامعة بغداد ،العدد ،االقتصادية و االدارية 

 .41جوناثام ستوكومل ،مرجع سابق، ص   (2)
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 :وتتمثل مسؤوليات جملس االدارة فيما يلي 

 .صياغة اسرتاتيجية واضحة لكل جمال يف ادارة املخاطر  -

 .هياكل تتضمن تفويضا واضحا للسلطة و املسؤوليات عند كل مستوى تصميم أو املوافقة علة  -

مراجعة و اقرار سياسات حتدد كميا وبوضوح املخاطر املقبولة وحتدد كمية وجودة رأس املال املطلوب للتشغيل األمن  -
 .للبنك

بنك بكل فعالية ،وقياسها و مراقبتها ضمان اختاذ االدارة العليا اخلطوات الضرورية للتعرف على املخاطر املالية و التشغيلية لل -
 .و السيطرة عليها 

اجراء مراجعة دورية للضوابط الرقابية للتأكد من أهنا ما تزال مناسبة و اجراء تقييم دوري لربنامج صياغة راس املال طويل  -
 .املدى 

مراجعات لالئتمان املمنوح احلصول على شروح و تفسريات يف حال جتاوز املراكز للحدود املقررة مبا يف ذلك اجراء  -
 .ألعضاء جملس االدارة و االطراف األخرى ذات العالقة االئتمانية  اهلامة و كفاية املخصصات املكونة 

 .ضمان أن وظيفة املراجعة الداخلية تشمل مراجعة االلتزام بالسياسات و االجراءات -

 أنه على اجمللس تقييم اخلطة االسرتاتيجية و املوافقة غري)تفويض سلطة صياغة و تنفيذ االسرتاتيجيات اىل االدارة رمسيا  -
 (عليها يف النهاية 

 .حتديد حمتوى و نوعية التقارير  -

 .ضمان وجود سياسة مكافآت سليمة و بيئة عمل اجيابية -

 .اجراء تقييم سنوي ألداء رئيس جملس االدارة  -

 ( .جلنة املكافآت)كافآت املديرين التنفيذينيانتخاب جلنة مكونة أساسا من مديرين غري تنفيذيني لتحديد مبالغ م -

 .انشاء جلنة خاصة بإدارة املخاطر تتكون من األعضاء غري التنفيذيني -

ا يف و بالتايل فمجلس االدارة هو السلطة العليا يف البنك املوكل اليها مهمة رسم سياسة ادارة املخاطر ،والتأكد من التطبيق اجليد هلا ،مب
 .كتوبة ختص منع االحتيال و التزوير واكتشاف عمليات غسيل األموال ذلك اصداره لقواعد م

 مسؤولية االدارة العليا.ثانيا

 (1) :و تتمثل مسؤوليات االدارة العليا يف

 .و التوصية خبطط اسرتاتيجية وسياسات ادارة املخاطر و عرضها للموافقة عليها  وضع -

 .املوافقة عليها من طرف جملس االدارة تنفيذ اخلطط و السياسات االسرتاتيجية بعد  -
                                                           

 .472رجع سابق،صحممد مصطفى سليمان ،م  (1)
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 .ارساء ثقافة مؤسسية تروج للمعايري األخالقية  العالية و النزاهة  -

 .ضمان اعداد أدلة حتتوي على السياسات و االجراءات و املعايري اخلاصة بوظائف البنك الرئيسية و خماطره -

اصل لكل املخاطر املادية اليت ميكن أن تؤثر بالسلب على أهداف وضع و تنفيذ نظام للرقابة الداخلية مبا يف ذلك التقييم املتو  -
  .البنك

 .ضمان تنفيذ ضوابط رقابية تكفل التقيد باللوائح و القوانني ،وضمان االبالغ الفوري عن حاالت عدم االمتثال لإلدارة  -

 ظام احلوافز املقدم لتعظيم جمهوداهتا و حتقيق أهدافيعتمد التطبيق اجليد إلدارة املخاطر بالبنك على أداء االدارة العليا بشكل كبري،ون 
 .، فدور االدارة العليا يعترب مكونا جوهريا يف حتقيق االدارة السليمة للبنكالبنك

 :العناصر الرئيسية في إدارة المخاطر :الفرع الثاني

 :إن إدارة املخاطر لكل مؤسسة مالية جيب أن تشتمل على العناصر الرئيسية التالية

 :رقابة فعالة من  قبل مجلس اإلدارة  و االدارة العليا.أوال

تتطلب إدارة املخاطر إشراف فعلي من قبل جملس اإلدارة و االدارة العليا كما تناولنا سابقا، وجيب على جملس اإلدارة اعتماد  أهداف     
 .اطر اليت تواجههاواسرتاتيجيات وسياسات وإجراءات تناسب مع الوضع املايل للمؤسسة، وطبيعة املخ

 : كفاية السياسات والحدود.ثانيا

ع على جملس اإلدارة واإلدارة العليا العمل على ضرورة أن تتناسب سياسة إدارة املخاطر مع املخاطر اليت تنشأ يف البنك، كذلك ضرورة إتبا 
 .ا واإلبالغ عنها والتحكم فيهاإجراءات سليمة  إلدارة املخاطر مبا يف ذلك حتديد املخاطر وقياسها وختفيضها ومراقبته

 : كفاية رقابة المخاطر وأنظمة المعلومات.ثالثا

زم أن الرقابة الفعالة للمخاطر البنكية تستوجب معرفة وقياس كافة املخاطر ذات التأثري املادي الكبري، وبالتايل فإن رقابة املخاطر تستل    
لعليا وجملس اإلدارة بالتقارير الالزمة ويف الوقت املناسب حول أوضاع البنك املالية و ضرورة توفر نظام معلومايت قادر على تزويد اإلدارة ا

 .أدائهو وغريها من املعلومات املتصلة بنشاط البنك

  :كفاية أنظمة الضبط.رابعا

اخلصوص، إذ تعمل إن ألنظمة الضبط يف البنك دور حاسم يف ضمان حسن سري أعماله على وجه العموم وإدارة املخاطر على وجه      
أنظمة الضبط على توفري تقارير مالية مهمة ذات مصداقية عالية تساعد على االلتزام باألنظمة والقوانني حلماية موجودات البنك، ونظرا 

 (1) .ألمهية الضبط يف نشاط البنك جيب  ايالء أمهية كبرية لتقارير مدقق احلسابات الداخلي واخلارجي

 
                                                           

 . 25-22ص ص،مرجع سابقابراهيم كراسنة، (1)
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 المخاطر المالية في البنوك التجاريةادارة : لثالثالفرع ا

تعترب ادارة املخاطر املالية يف البنك ذات أمهية كبرية من منطلق كون البنك يسعى اىل حتقيق الرحبية كهدف أساسي له ،والذي يضمن 
قل قدر من املخاطر استمراره و ال ميكن حتقيق هذا اهلدف إال من خالل ادارة نشاطات البنك و أصوله بشكل حيقق أعلى ربح ممكن بأ

 . ،وسنتناول فيما يلي ادارة املخاطر اليت تواجه البنوك التجارية  و اليت تتمحور أساسا حول النشاط االقراضي ،السيولة ، و خماطر السوق

 إدارة المخاطر االئتمانية. أوال

هذه السياسة تتضمن املعايري . تويات اإلدارية والتنظيميةيقصد بإدارة العملية االئتمانية كيفية اختاذ القرار االئتماين على خمتلف املس     
وبشكل عام تقوم السيطرة على خماطر . والتوجيهات العامة اليت يتعني على أجهزة االئتمان بالفرع االلتزام هبا لتجنب املخاطر االئتمانية

                                                                                        .   األساليب الوقائية أو األساليب العالجية: القروض من خالل األساليب التالية

 .وسنتناول فيما يلي أهم الطرق والوسائل اليت يتم من خالهلا إدارة وتسيري املخاطر االئتمانية 

 تغطية مخاطر التعثر, 1

إن ختوف البنك من املخاطر الناجتة عن القروض وخاصة خطر عدم  التسديد قد يؤدي به إىل تبين جمموعة من الطرق االحتياطية    
 .والوقائية اليت تسمح له مبواجهة املخاطر بأنواعها

 :الطرق االحتياطية 1.1

 .الضمانات، املؤونات التأمينات: مههاويتعني على البنك إتباع هذه  الطرق ملواجهة املخاطر يف حالة حدوثها وأ -

 :الضمــانات6.6.1

تعترب الضمانات من أهم اإلجراءات االحتياطية اليت يقوم هبا البنك ملواجهة خطر عدم التسديد وميكن تعريف الضمان بأنه التزام رد       
املون على القرض من البنك من جهة، ومن جهة الشيء أو رد قيمة مكافئة له، كما يعرف بأنه وسيلة ميكن من خالهلا أن حيصل املتع

أخرى هي أداة إثبات حق البنك يف احلصول على أمواله واستعادهتا بطريقة قانونية يف حالة عدم تسديد قيمة القرض من طرف 
  (1).العمالء

 .وبصفة عامة يتم تقسيم الضمان إىل قسمني ضمانات شخصية وضمانات حقيقية

 :المؤونــات -2.1.1

 :حيث يقوم البنك التجاري بتكوين خمصصات للديون املشكوك يف حتصيلها ويتم حساب قيمة املخصص كاآليت     

 .الضمانات والتأمينات امللحقة -القيمة اإلمجالية للديون املشكوك يف حتصيلها= قيمة  املخصص 

                                                           
اآلفاق -إسرتاتيجية إدارة املخاطر يف املؤسسات " مداخلة مقدمة للملتقى الدويل الثالث حول،   الضمانات  و دورها  في الحد من المخاطر البنكية بن داودية  وهيبة(1)

 .11، ص 4118نوفمرب  41- 45: التسيري، جامعة الشلف ،  اجلزائر، يومي، كلية  العلوم االقتصادية وعلوم "-والتحديات
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فيه القسط الذي حان أجله ومل يسدد باإلضافة إىل الفوائد والقيمة اإلمجالية للدين املشكوك يف حتصيله تتكون من باقي أصل القرض مبا 
 .اجلارية اليت حان أجلها ومل تسدد

 :التأمينات على القرض -3.1.1

يلتزم فيه املؤمن بأن يؤدي إىل املؤمن ملصلحته  (املستأمن) يعرف التأمني بأنه عقد بني طرفني أحدمها يسمى املؤمن والثاين املؤمن له       
مبلغا من املال أو إيرادات مرتب أو أي عوض مايل آخر يف حالة وقوع حادث أو حتقق  خطر مبني يف العقد وذلك يف مقابل قسط أو 

 .أية دفعة مالية أخرى يؤديها املؤمن إىل املؤمن له

 .قوم هبا شركات مسامهة كبرية يتعامل معها عدد ضخم من املستأمننيوال يقوم بعملية التأمني فرد حنو فرد وإمنا ت -

 :الطرق الوقائية. 2.1

 :ومن أهم الطرق واألساليب اليت قد يلجأ إليها البنك حلماية نفسه من املخاطر  اليت قد يتعرض هلا ما يلي

 :الحد من التركيز االئتماني 6.4.6

وهو يعين تفادي خماطر تركز عمليات البنك كاإلقراض لدى عميل واحد أو جمموعة حمدودة من العمالء ،حيث ميكن أن يرتتب        
عليها حصول هذا األخري على ميزات نتيجة لضخامة مركزه من قبل البنك الذي حيرم من توجيه ذلك القدر إىل عمالء ممتازين آخرين،  

 (1) .زائد  على عدم  تعثر العميل قد يضطرهم إىل إمداده بالتمويل مرات عديدةكما أن احلرص البنكي ال

وبالتايل  جيب على البنك توزيع عملياته على عدد غري حمدود من املتعاملني حتسبا إلفالس أحدهم أو ختلفه عن الدفع حيث ميكن       
 .للبنك يف حالة تعدد املتعاملني جتاوز إعسار العميل بسهولة

كما يقوم البنك بتمويل عدة قطاعات ضمن احلد من الرتكز االئتماين وذلك حتسبا لتضرر أحد القطاعات باألزمات أو الكوارث        
 .كرتكز التمويل البنكي يف القطاع الفالحي، والذي  ينجر عنه خسائر فادحة للبنك يف حالة حدوث فيضانات مثال

 :توزيع خطر القرض 2.2.1

حيث يقوم البنك باالشرتاك مع مؤسسات مالية أخرى بتقدمي القرض للعميل يف حالة كرب حجم هذا القرض، وذلك لتخفيض       
من اإلجراءات الوقائية  و.اخلسارة الناجتة عن عدم تسديد املقرتض لدينه ،حيث يتقامسها  البنك مع غريه من البنوك األخرى يف تلك احلالة

 (2) :بنك من املخاطر وضع الشروط التالية املقرتحة حلماية ال

 . اشرتاط عدم هبوط حجم ودائع العميل عن حد معني -

 .إن خمالفة العميل ألي شرط من شروط االتفاق يعين حق البنك يف إلزامه بسداد القرض والفوائد عن خمالفة ما -

                                                           
 .94ص ،6778للنشر و التوزيع ،اإلسكندرية ، دار الوئام، التسهيالت المصرفية للمؤسسات و األفرادصالح الدين حسن  السيسي،(   1)
 .447 ص،6771، 3اإلسكندرية، الطبعة ، املكتب العر ي احلديث، دارة البنوك التجاريةمنري إبراهيم اهلندي، ا  (2)



المؤسســــــــــات باألداء المـــالي في البنـــــــوك التجاريــــــــــة  عــــالقة حوكمة................................................. الفصل الثالث  
 

149 
 

خصما من قيمة القرض والغرض من ذلك تعجيل  اشرتاط سداد أصل القرض على دفعات شهرية أو سنوية أو سداد الفوائد مقدما -
 .حصول البنك على مستحقاته قبل تعرض العميل لظروف تؤثر على  مقدرته على السداد

 :إتباع القواعد الممالت من طرف البنك المركزي -3.2,1

من خالل سن القوانني والتعليمات اليت يقوم البنك املركزي بدور اإلشراف والرقابة على البنوك التجارية بصفته بنك البنوك وذلك        
 .من شأهنا محاية البنوك التجارية

 :كفاءة السياسة االئتمانية  1.2.1

ووضع أساس لتقييم أداء العملية االئتمانية حىت يتمكنوا من  وذلك هبدف وضع معايري موضوعية إلرشاد موظفي جهاز االئتمان بالبنك، 
 .حتديد مستوى املخاطر املقبولة على أساس رحبيتها وكفاءهتا

فالدراسة املعمقة مللفات طلب القرض تؤدي إىل حتليل ميوالت وسلوكات  املؤسسة واستخالص نتائج سياساهتا املالية و الصناعية 
 .ن فكرة عن اخلطر احملتملوالتجارية وبالتايل يتم تكوي

 :تقنيات أخرى للحد من مخاطر القروض. 3.1

 : حيث توجد تقنيات عديدة أخرى للتقليل من خماطر االئتمان و منها

 : التوريق المصرفي.1.3.1

القروض واألصول األخرى إىل أوراق مالية :وهو يعين حتويل أصول مالية غري سائلة مثل (Titrisation)وهو يسمى أيضا بالتسنيد      
قابلة للتداول يف أسواق رأس املال، وهي أوراق تستند إىل ضمانات عينية أو مالية ذات تدفقات نقدية متوقعة ، وال ( أسهم و سندات)

 (1) .التزامه العام بالوفاء بالدين تستند إىل جمرد القدرة املتوقعة للمدين على السداد من خالل

فالتوريق يعين إمكانية احلصول على متويل جديد بضمان  الديون البنكية القائمة ،إما من خالل إنشاء أصول مالية جديدة أو من      
وحتويل القروض إىل أوراق  مالية يعطي للدائن فرصة ترويج قروضه  خالل حتويل املوجودات من املقرض الرئيسي إىل مستثمرين آخرين ،

و تعترب بذلك عميلة التوريق دجما بني أسواق االئتمان وأسواق .وحتويلها إىل دائنني آخرين ببيع األوراق اليت متثلها و تداوهلا يف البورصة 
 .ةرأس املال ، كوهنا تزيل احلدود بني القروض البنكية واألوراق املالي

 :هامش الضمان  4.3.6

ومتكن هذه التقنية البنك من السيطرة .ويسمى األرصدة التعويضية ،وهي عبارة عن أرصدة يرتكها البنك كوديعة حلني انتهاء السداد     
احملددة، وميكن  على خماطر االئتمان ،وحيتفظ هبا البنك كجزء من األموال املستحقة على العميل إذا مل يسدد هذا األخري دينه يف اآلجال

  (1).له توظيف هذه الودائع أو جزءا منها لتحقيق األرباح

                                                           
 .35، ص 4116القاهرة ، ريب للطباعة و النشر و التوزيع ،دار غ، أدوات و تقنيات بنكيةمدحت صادق ،   (1)
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 :إتباع القواعد  الممالة من طرف الهيئات المالية الدولية . 3.3.6

معدل   حول لبنكيةومن أهم القواعد واإلجراءات اليت على البنوك إتباعها للحد من املخاطر االئتمانية ما أقرته جلنـة  بازل للرقابة ا     
 .العاملي وتقليل املخاطر البنكية بنكيكفاية رأس املال، حيث تسعى  اهليئات املالية الدولية  لدعم كفاية استقرار السوق ال

  Credit Scoring): (2)االعتماد على طريقة التنقيط. 2.3.6

تعد طريقة التنقيط إحدى األساليب اإلحصائية اليت تساعد البنوك التجارية يف مواجهة خطر القرض ،واليت تزيد من ثقتها يف قرار       
 .منع القرض أو عدم منحه

، فهي من ويعرف القرض التنقيطي بأنه طريقة حتليل إحصائية تسمح بإعطاء نقطة خاصة بكل زبون تعرب عن درجة مالءته املالية     
طرق التوقع ملعرفة الوضعية املالية للعميل طالب االئتمان، فهي تساعد البنك على ختفيض مراقبة وتوقع عجز املقرتضني عن الوفاء 

 .بالتزاماهتم ،كما أهنا تعود بفوائد على املقرتض كموضوعية التحليل وسرعته واليت من شاهنا ختفيض مدة االنتظار للحصول على القرض

  :نظرية تنويع محفظة القروض  5.3.6

 (3) :وتقوم فكرة التنويع على 

 .حتليل احملفظة وفق األنشطة اإلقتصادية اليت تنتمي إليها التحميالت القائمة و اليت  مت منحها للعمالء -
 (قصرية، متوسطة، طويلة )حتليل احملفظة وفق آجال التسهيالت املمنوحة  -
 (كبار   صغار،)حتليل احملفظة وفق حجم العمالء -
 .حتليل احملفظة وفق نوع العمالء املمنوح هلم التسهيالت -

، فوفقا هلذا املنطق قامت نظرية هاري "ال تضع كل ما متلك من بيض يف سلة واحدة "و التنويع يف معناه البسيط هو تطبيق للمثل القائل
 .Markowitezماركويرت

 : الطرق العالجية.2

                                                                                                                                                                                                 
، -بانوراميك، قسنطينةدراسة على مستوى القرض الشعبي الجزائري  -لتوقع بخطر القرض في البنك التجاري باستخدام نموذج ذو متغيرات كمية ، اكرمي رزمان   (1)

، 4118-4119 ،اجلزائر، جامعة بسكرةية العلوم االقتصادية والتسيري ،كلختصص نقود ومتويل ،نيل شهادة املاجستري يف العلوم االقتصادية،  ضمن متطلبات مذكرة مقدمة
 .21ص 

" مداخلة مقدمة للملتقى الدويل الثالث حول،(التنقيط في قطاع األشغال العموميةتطبيق طريقة :)تسيير و تقييم مخاطر القروض حممد بن بوزيان ،  ،موالي خنرت   (2)
، ص ص 4118نوفمرب  41 -45 :،كلية  العلوم االقتصادية وعلوم التسيري،جامعة الشلف اجلزائر، يومي"-اآلفاق والتحديات-إسرتاتيجية إدارة املخاطر يف املؤسسات 

61- 66. 
إلدارة املخاطر و "مداخلة مقدمة إىل املؤمتر الدويل السنوي السابع ،( إدارتها و الحد منها  -اسها  قي –تحليلها :)المخاطر االئتمانية فريدة معريف ،  ،صاحل مفتاح   (3)

 .64،ص  .4119افريل  69 - 61 :جامعة الريموك،األردن ،يوميكلية االقتصاد و العلوم االدارية ،،"اقتصاد املعرفة
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من خماطر القروض ،إال أنه كثريا ما تكون هناك حاالت من  بالرغم من كل األساليب و اإلجراءات اليت قد يتخذها البنك للوقاية      
تفادي اآلثار السلبية هلذا التعثر أو  ومن أجل.التعثر املايل ألسباب مل تكن متوقعة ،مما يعود بالضرر على كل من املقرض و املقرتض

 : األقل يتخذ البنك بعض اإلجراءات هيختفيضه على 

 (1) :تـــنظيم وظــيفة التحـصيل. 1.2

ويقصد بسياسة التحصيل تلك اإلجراءات اليت يتبعها البنك حملاولة إسرتجاع القروض املقدمة للعمالء خاصة تلك اليت  جتاوزت آجال 
 :إستحقاقها وتتضمن سياسة التحصيل ثالث دعامات 

 .إحداث وسائل كافية لكشف حاالت عدم الدفع احلالية و املستقبلية وذلك ب: عملية الكشف-

  .و حماولة التأثري على الزبون املتأخر يف عملية التسديد أي عدم التوقف عن املعاجلة،:اإلستمرارية يف املعاجلة -

أكرب قدر ممكن من املستحقات ،صيانة  بوضع مقاييس جربية بالوكالة يف مصلحة املنازعات هبدف إستعادة: التقدم يف املعاجلة -
 .العالقات التجارية ،ضمان تغطية اخلطر الناشئ،دراسة سبب إفالس املؤسسة

 :إدارة القـروض المتـعثرة 2. 2

و يف حالة رغبة العميل يف املماطلة فينبغي العميل أو عدم قدرته على السداد، قد يكون  التأخري يف السداد مؤشرا على عدم رغبة     
 .واختاذ إجراءات متشددة إذا إقتضى األمر  اإلتصال به إلقناعه بالسداد ،

 : وهناك بديالن إلدارة الديون املتعثرة

  :تعويم العميل وإنعاشه: البديـل األول 

 : مراحــلويتم ذلك بعمل ترتيبات متفق عليها مع العميل من خالل إجتماعات ومناقشات  تعقد معه ، وتتضمن هذه التسوية ثـالث     

 (:اإلنـقاذ)مرحلة التعويـم:  املرحلة األوىل

 :و تتضمن هذه املرحلة عدة إجراءات ميكن للبنك إختاذها كأول خطوة ملعاجلة  تعثر  الدين ، وتتمثل هذه اإلجراءات يف 

 .إعادة جدولة املديونية -

 .تأجيل السداد-

 .التنازل عن جزء من الفوائد على القرض -

ت إضافية  لإلنقاذ العميل من عسرته إذا اتضح أن الظروف اليت مير هبا طارئة، وغري مستمرة وأنه ليس هناك ما يشوب تقدمي تسهيال -
 .سري األعمال من معوقات، وأن العميل ذو قدرة إدارية سليمة

                                                           
  1995,P 227 M.Mathiew ,L’exploitation bancaire :le risque de crédit ,EDEF CAM ,Paris ,   (1)  
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 :انتشال العميل: املرحلة الثانية

ضافية مثال، فإنه يفرتض أن العميل أمني واجتاهاته اجيابية للدفع وأنه عند  اختاذ البنك ألحد اإلجراءات السابقة كتقدمي التسهيالت اإل  
 :يعمل يف منشأة قادرة على حتقيق األرباح ، وهناك أشكال عديدة هلذا القرار

 .حتديد فرتة التسديد-

 .االتفاق على مشاركة البنك يف إدارة املؤسسة املقرتضة-

حىت يتم التشديد وتقدمي احللول للخروج من االعسار كتخفيض اإلنتاج و تسريح بعض  اإلدارة الكاملة للبنك على املؤسسة املقرتضة-
 اخل...العمال

 :إنعاش العميل: املرحلة الثالثة

وذلك بعد اختاذ اإلجراءات املناسبة من قبل ىل عميل غري متعثر بكامل طاقته ،ويف هذه املرحلة يتم حتويل العميل من عميل متعثر إ     
 (.بنك -عميل)يرفع الضرر عن كال الطرفني البنك وهنا 

 هكذا يبدو أن عجز العميل عن الوفاء بالتزاماته جتاه البنك ال ينبغي أن يقابل دائما باختاذ اإلجراءات العنيفة ضده، وإمنا جيب تقدمي    
ءا ذكيا وتصرفا يتسم بالفطنة واحلكمة يد العون جبهود خملصة يف احلاالت اليت تستدعي ذلك فمساعدة العميل خلروج من األزمة يعد إجرا

  (1) :وذلك لعدة أسباب

 .أنه يسهم يف توثيق عالقات طويلة األجل مع العمالء احلاليني -
 .أنه يرتك أثرا اجيابيا على مسعة البنك -
 .جذب عمالء جدد بسبب وفاء البنك لعالقته مع عميله املتعثر -

 :توقفه عن السداد فان ذلك قد يعود بآثار سلبية عليهأما يف حالة اختاذ البنك إلجراءات متشددة مبجرد 

 .فقدان أحد العمالء عند خروج املنشأة املتعثرة من السوق -
 .عدم تغطية أموال التصفية ملستحقات البنك يف حالة إعالن إفالس املؤسسة وبالتايل تعريض البنك للخسارة -
 .أكثر صربا منه خسارة عمالء جدد بسبب تصرف البنك وجلوئهم إىل بنوك منافسة -

 :تصفية نشاط العميل: البديل الثاني

ويتم ذلك بالسري يف اإلجراءات القانونية ومالحقة العميل قانونيا ،وذلك لتحصيل أموال العميل يف الوقت املناسب قبل تأزم       
ويتم اللجوء  إىل هذا البديل بعد جتريب البديل األول وفشله ،أو عندما يكتشف البنك سوء اإلدارة املعتمدة للعميل أو قيامه .األوضاع 

 .يال وتزوير، وبالتايل يفقد مصداقيته اجتاه البنكبعمليات احت

                                                           
 .429منري إبراهيم اهلندي ،مرجع سابق ،ص    (1)
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 (1) :ومن أهم اإلجراءات القانونية اليت يفرتض اختاذها يف هذه احلالة هي

 .وإبالغ العميل بذلك وبأنه جيب عليه أن يقوم بسداد االلتزامات اليت عليه: إقفال حساب العميل -
 .ضيةحتويل ملف العميل إىل احملامي الذي يقوم مبتابعة الق -
 .بيع الضمانات املصاحبة للقرض من خالل مزاد علين -
ويتم هذا اإلجراء يف حالة مالحظة البنك للتدهور السريع ملصاحل العميل وبذلك يكون إعالن إفالس املقرتض : رفع دعوى إفالس -

 آخر حل ميكن اللجوء إليه
  :القروض الهالكة. 3 -

صيلها حبيث أصبح من املستحيل حتصيلها أو حتصيل جزء منها، وبالتايل فهي تعترب وهي القروض اليت استنفذت كافة الطرق املمكنة لتح
 (2) :ضمن تكاليف البنك ومن أهم مؤشرات القروض اهلالكة 

 .هروب املقرتض إىل خارج البالدو تقدمي ضمانات بأقل من قيمة القرض بكثري -
 .اآلخرينجلوء املقرتض إىل أساليب التزوير يف تعامله مع البنك ومع  -
 .عدم تسديد أقساط الدين لفرتة طويلة قد تزيد عن سنتني -

ويتم حتويل القرض إىل دين معدوم ألن استمراره ضمن إمجايل القروض  يؤثر على قدرة البنك على منح تسهيالت جديدة ،أما يف حالة 
ك استيالم مبلغ القرض واعتباره إيرادا يضاف إىل فإن على البن( القرض)حتسن املركز املايل  للعميل وتسديده للقرض بعد أن مت إعدامه

 .أرباح السنة  اليت مت فيها استالم املبلغ

 (3) :إدارة خطر السيولة .ثانيا

 :ملواجهة خطر السيولة فان على البنك إتباع أسلوبني 

 األسلـوب الوقـائـي                   . 1

 :تقسم البنوك الودائع لغرض السيولة اىل 

 .مؤكدة السحبودائع  -
 .ودائع حمتملة السحب -
 .ودائع غري مؤكدة السحب لكن حيتمل سحبها يف ظروف خاصة  -

                                                           
 . 74 – 87،ص ص  6777،دار وائل للنشر ،عمان  ،إدارة االئتماند جودة ، أمححمفوظ  ،عبد املعطي رضا الرشيد   (1)
 .    676 –671املرجع السابق ،ص ص   (2)
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و قد  و لتجنب زيادة احلاجة للسيولة من قبل البنك، يقوم هذا األخري باالحتفاظ بأصول لتلبية احتياجات العمالء املؤكدة السحب، -
 :تكون متطلبات السيولة نتيجة مومسية أو مؤقتة و اليت متثل الودائع غري املتغرية، و من هنا تقسم السيولة إىل

 .سيولـة ملقابلة سحب الودائـع  -     

 .سيولـة لتلبيــة القــروض -     

 :ا و هي و لتفادي الوقوع يف خطر السيولة يتبع البنك بعض السياسات لضمان تلبية حاجاته هل

 .توزيع خمصصات احملفظة -     

 .تنويع مكونات احملفظة  -     

 :األسلوب العالجي. 2

 .رغم االحتياطات و األساليب الوقائية اليت قد يقوم هبا البنك لتجنب الوقوع يف خطر السيولة إال أنه قد يفشل يف ذلك   

يتنازل عن بعض الوسائل املادية يف السوق ، غري أنه قد  يصعب  تسويق  و من أجل االستجابة اللتزامات السيولة ، فبإمكان البنك أن
 .و هنا جيب التمييز بني العمليات بالعملة الوطنية و العمليات بالعملة الصعبة .املنتوجات املالية اليت ميلكها البنك يف بعض األحيان 

 :حالة العمليات بالعملة الوطنية 

 .بنك املركزي ، بصفتة امللجأ األخري لإلقراض ، و بالتايل تتم إعادة متويل البنك لتجنب خطر السيولة يلجأ البنك يف هذه احلالة إىل ال

 :حالة العمليات بالعملة الصعبة  

و بالتايل  يف ظل نظام معدل الصرف العام فان البنك املركزي ال يوافق على حتويل العمالت مقابل العملة الوطنية مبعدل صرف ثابت،
 .جيب على البنوك البحث عن طريق أخرى للحصول على العمالت األجنبية كاللجوء إىل االقرتاض من باقي البنوك

 إدارة مخاطر السوق .ثالثا

ىل و فيما يلي سنتطرق إىل إدارة خماطر السوق بالنسبة للبنك ، و ذلك حسب نوع املخاطر السوقية اليت تواجهه ، و اليت ميكن تقسيمها إ
 : 

 خماطر االستثمار يف األوراق املالية  -

 خماطر سعر الفائدة  -

 خماطر سعر الصرف  -

 :إدارة مخاطر االستثمار في األوراق المالية.  6



المؤسســــــــــات باألداء المـــالي في البنـــــــوك التجاريــــــــــة  عــــالقة حوكمة................................................. الفصل الثالث  
 

155 
 

ختتلف إدارة حمفظة األوراق املالية التجارية باختالف حجم البنك و املوقع و ظروف البنك و طلبات القروض و أسلوب اإلدارة      
 . هناك بعض السياسات و اخلطوات إلدارة املخاطر اليت جيب إتباعها يف تسيري حمفظة األوراق املالية يف البنك التجاري اخل غري أن...

، إىل خطورة وضع كل األموال و استثمارها يف نوع واحد من القنوات "ال تضع كل بيضك يف سلة واحدة " و يشري املثل القائل 
أ التنويع ، فعن طريق مجع عدد من األوراق املختلفة يف احملفظة ميكن حتقيق درجة معينة من استقرار االستثمارية املتاحة وهو أساس مبد

  (1) :العائد ، ويوجد العديد من األسس اليت خيضع هلا التنويع من أمهها 

 .تنويع تاريخ االستحقاق -تنويع جهة اإلصدار                 -

 :تنـويع جهـة اإلصـدار  6. 6

يقصد بتنويع جهة اإلصدار عدم توجيه خمصصات احملفظة إىل أوراق مالية مصدرة من طرف مؤسسة واحدة ، إمنا جيب تنويع اجلهات 
 :وهناك أسلوبني شائعني يف هذا الصدد مها .املصدرة هلذه األوراق 

  Naive  Diversification                                                 :التشكيل الساذج  1.1.1

اخنفضت املخاطر اليت يتعرض هلا إلستثمارات اليت تضمها احملفظة ،يقوم هذا األسلوب على فكرة أساسية هي أنه كلما زاد تنويع ا      
 .العائد

عدد حمدود من  و يأخذ التنويع الساذج صورة تتمثل يف وضع حد أقصى للمبالغ املستثمرة يف إصدار واحد لتجنب تركيز موارد البنك يف
 .اإلستثمارات 

 .و بالتايل فان التنويع الساذج يسهم يف ختفيض املخاطر اخلاصة ، بينما يهمل املخاطر العامة 

 :و قد يؤدي هذا النوع من التنويع  إىل نتائج غري مرغوب فيها أمهها 

الة يف تنويع مكوناهتا ، كون هذا التنويع يتطلب حيث تزداد صعوبة إدارة حمفظة األوراق املالية عند املغا: صعوبة إدارة احملفظة  -
 .دراسة املركز املايل و التحليل املستمر لوضعية املؤسسات املصدرة هلذه األوراق مما يزيد تكلفة اإلدارة 

ئمة مع ما حبيث ميكن للبنك أن يقوم باإلستثمار يف أوراق مالية يتولد عنها عوائد غري متال: اختاذ قرارات استثمارية غري سليمة  -
 .حتمله من خماطر

 (: الكـفء) : Markowitzتنويــع  2. 1.1

على أساس من القياس و  نتيجة للنقائص اليت حيتوي عليها األسلوب الساذج حاول بعض اخلرباء إقرتاح تنويع آخر أكثر دقة يقوم    
وإليه يعود أصل مفهوم ."احملفظة املالية نظرية " إطار أول من بادر إىل ذلك يف Harry Markowitzفكان الباحث التحديد ،

 .لتنويع الكفء يف هناية اخلمسيناتا

                                                           
 .346 - 368،مرجع سابق ،ص ص إدارة البنوك التجاريةمنري ابراهيم اهلندي ،  (1)



المؤسســــــــــات باألداء المـــالي في البنـــــــوك التجاريــــــــــة  عــــالقة حوكمة................................................. الفصل الثالث  
 

156 
 

نه ال يؤدي إىل أن التنويع القائم على أساس زيادة االستثمارات املكونة للمحفظة هو تنويع ساذج ، كو  Markowitz وقد أثبت     
قوم على أساس تقدير العائد و املخاطرة لألوراق املالية اليت الذي ي" بالتنويع الكفء "وجاءت نظريته ضمن ما يسمى .تقليل املخاطرة 

وتبعا ملاركوفيتز فإن جمموعة من األوراق املالية اجملدية هي اليت توفر . تدخل ضمن احملفظة املالية وقد قدم إطار للقياس الكمي لكليهما 
شكلة تكمن يف اختيار املستثمر للمحفظة املثلى من للمستثمر عائد إمجايل ممكن مقابل أدىن حد من املخاطر والعكس بالعكس و امل

 .احلدود الفعالة اليت تعظم عالقة املنفعة ،وهي عالقة ناجتة عن االختيار بني املردودية واخلطر 

 (1) : :ماركويتز ما يلي  أويفرتض مبد

، وتقاس هذه األخرية باالعتماد  (خماطرة -عائد)حتتوي كل حمفظة على أوراق مالية ذات خماطرة ، تعرف من خالل الثنائية   -
  (Esperane- Uariance)التباين  –على الثنائية املتوسط 

 :بالشروط التالية ( فعالة)و تعترب حمفظة األوراق املالية جمدية 

 .عند مستوى معني من متوسط العائد، يكون التباين يف احلد األدىن  -

 .صى حدعند مستوى معني للتباين، يكون متوسط العائد عند أق -

  .لتخفيض املخاطر اإلمجالية حملفظة األوراق جيب  تنويع األدوات املالية اليت تؤلفها -

بني العوائد  (معامل االرتباط )وجند أن أسلوب  ماركوفيتز يقضي بضرورة االختيار الدقيق لتلك االستثمارات مبراعاة درجة االرتباط      
و يعرب هذا العامل من أكثر العوامل حسما يف جناح سياسة تنويع أصول احملفظة إذ تتوقف فعالية سياسة التنويع على نوع .املتولد عنها 

 : (2) االرتباط القائم بني عوائد و خماطر أصول احملفظة من جهة ، و ضعف أو قوة معامل االرتباط بينها من جهة أخرى 

توجد أدوات استثمارية ترتبط عوائدها معا بعالقة ارتباط موجبة، أي أن االجتاه الذي يأخذه سعر أداة : من حيث نوع االرتباط  -
 .استثمارية معينة سواء بالزيادة أو النقصان ، يصاحبه تغيري يف نفس االجتاه بالنسبة ألداة استثمارية أخرى 

ائدها معا بعالقة سالبة مبعىن أن تغري سعر أداة استثمارية يرتتب عليه تغري يف سعر أداة استثمارية غري أن هناك أدوات استثمارية ترتبط عو   
 .أخرى، و لكن يف االجتاه املعاكس كاخنفاض أسعار األسهم يؤدي إىل االرتفاع احلاد يف أسعار السندات 

 .6-، 6+ األداتني و اليت ترتاوح بني و يتوقف على قوة العالقة القائمة بني:حيث قوة أو ضعف معامل االرتباط من -

 :و جيب أن يراعي يف تنويع أصول احملفظة كال من نوع االرتباط و قوة معامله أيضا 

 .تزداد مزايا التنويع كلما قوي معامل االرتباط بني عوائد األصول :يف حالة االرتباط السالب  -  

 .لما ضعف معامل االرتباط بني عوائد هذه األصولتزداد مزايا التنويع ك:يف حالة االرتباط املوجب  -  

                                                           
 .18  -19، ص ص 6778،  راسات و النشر و التوزيع ، لبنان، املؤسسة اجلامعية للد إدارة محفظة األوراق الماليةناجي مجال ،    (1)
 .636 - 631ص ص  ،2004 ،3التوزيع، عمان، الطبعة  ، دار وائل للنشر و(اإلطار النظري و التطبيقات العملية : ) االستثماراتإدارة حممد مطر ،   (2)
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و هبده الطريقة حنقق سياسة التنويع مثارها يف ختفيض املخاطر غري السوقية للمحفظة ،ألن آثارها ستعم مجيع أدوات االستثمار فيها و 
 .لكن يف اجتاهات متعاكسة 

 :     تنويع تواريخ االستحقاق  2.1

و يكون التأثر بتقلبات سعر الفائدة يف السوق كبريا يف السندات . خاصة السندات ملخاطر سعر الفائدة  تتعرض األوراق املالية و      
 .طويلة األجل مقارنة بالسندات قصرية األجل 

ة ومن هنا جند أن البنك أمام معضلة توزيع خمططات حمفظته بني السندات قصرية األجل وطويلة األجل وبالتايل فعليه إتباع سياسة كفؤ 
 :للتوزيع يف تواريخ االستحقاق وفيما يلي نستعرض لثالثة أساليب لتنويع

 :األسلوب الهجومي 1.2.1

ويتبىن هذا األسلوب  غالبية املستثمرين وهو يقوم على تغيري املستثمر يف مكونات احملفظة من األوراق املالية بناءا على توقعات حركة       
 فإذا ما توقع مدير احملفظة ارتفاعا يف أسعار الفائدة فعليه أن يقوم ببيع األوراق املالية طويلة األجل واستبداهلا باألوراق املالية سعر الفائدة،

 قصرية األجل، أما إذا اجتهت التوقعات حنو تراجع سعر الفائدة  فان  على البنك أن يقوم ببيع األوراق قصرية األجل  واستبداهلا بطويلة
 (1)جل، ويعتمد جناح هذا األسلوب على مدى دقة التوقعاتاأل

  :تدرج تواريخ االستحقاق 2.2.1

ويعتمد هذا األسلوب  على توزيع االستثمارات داخل احملفظة بالتساوي على أوراق  مالية بتواريخ استحقاق متتالية، أي أن يقوم         
أجزاء كل جزء يتحقق يف تاريخ خيتلف عن  61وله ، مث تقوم إدارة احملفظة على البنك بوضع حد أقصى لتاريخ االستحقاق والذي ميكن قب

بعد عام على قيمة األوراق املستثمرة خالل سنة ويقوم باستثمارها ( البنك) األجزاء األخرى، و  حسب هذه اإلسرتاتيجية حيصل املستثمر 
 .سنوات وهكذا 61من جديد يف أوراق تستحق خالل 

ايا هذا األسلوب يف توفري السيولة وحتقيق الربح لبنك يف نفس الوقت، فاسرتداد قيمة األوراق املالية قصرية األجل يوفر وتتمثل مز        
 .السيولة للمستثمر، واستثمار األموال يف األوراق طويلة األجل حتقق هدف استقرار العائد

 : التركيز على االستثمارات قصيرة وطويلة األجل. 3.2.1

، وأوراق مالية طويلة (من سنة حىت ثالث سنوات) ويعتمد هذا األسلوب على توزيع االستثمارات على أوراق مالية قصرية األجل    
فهي ال حتقق هديف السيولة أو (  من أربعة إىل ست سنوات) أما األوراق املالية متوسطة األجل ( سنوات 61من سبعة إىل ) األجل 

 .وراق املالية قصرية  وطويلة األجل، وبالتايل يتم جتنب االستثمار يف هذه األوراق بالنسبة للبنكاستقرار العائد كما يف األ

 .وكما سبقت اإلشارة  فإن التنويع يف االستثمارات من حيث تواريخ االستحقاق خيضع لتغريات أسعار الفائدة

                                                           
 . 339 – 331، مرجع سابق ، ص ص   إدارة البنوك التجاريةمنري إبراهيم اهلندي ،   (1)
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 :إدارة مخاطر الصرف األجنبي  و سعر الفائدة . 2

إدارة و تعترب ريات سعر الصرف ،خماطر سعر الصرف حلماية  كل من خمصصات تغطية املخاطر وامليزانية  من تغ يسعى البنك إلدارة   
خماطر العمالت األجنبية ذات أمهية كبرية يف الوقت الراهن خاصة بالنسبة للبنوك يف الدول النامية ،تلك اليت عرفت حتوالت يف نظامها 

وهو ما يستدعي إدارة تقلبات سعر الصرف بعناية فائقة وبكل حذر وفعالية يف نفس الوقت، وكل   االقتصادي صوب نظام االقتصاد احلر،
و جيب أن يعمل  (1) .بذلك من خالل انتقاء األدوات أو التقنيات املستخدمة يف هذا الشأن وهي كثرية مبا ينسجم ووضع البلدان النامية

بل املالئمة للتحكم يف هذه املخاطر مبا يتالءم مع سياسة البنك و ضمان عدم تأثريها على جملس اإلدارة و اإلدارة العليا للبنك إلجياد الس
 .أرباح البنك 

بالتايل جيب على البنك العمل   تنطلق أمهية إدارة خماطر سعر الفائدة من كون هذا األخري يعترب املورد الرئيسي لعائد االستغالل للبنك ،   
و تقع مسؤولية إدارة هذه املخاطر على عاتق جملس اإلدارة و . على محاية هامش الفائدة الصايف له مقابل تغريات معدل الفائدة السوقية 

كم فيها ، كما جيب على اإلدارة العليا بالبنك و اليت جيب أن تعمل على فهم مستوى املخاطر وقياسها ، و حتديد  الطرق املالئمة للتح
 .جملس اإلدارة التأكد من وجود نظام معلومات سليم بالبنك يزوده باملستجدات و كل ما يتعلق بأسعار الفائدة يف الوقت املالئم 

 : و ميكن للبنك التحكم يف خماطر سعر الصرف و سعر الفائدة عرب اإلجراءات اآلتية  

ة و قيمة العائد املتأيت منها ، و ذلك من خالل جلنة خاصة بذلك مبشاركة جلنة إدارة دراسة املنتجات اجلديدة يف السوق البنكي -
 .املخاطر ، للتأكد من مطابقة خماطر املنتج للسقف الذي حتدده السلطات الرقابية بالبنك ملا ميكن حتمله من خماطر 

 .بالتوافق مع تعليمات البنك املركزي  توفري املخصصات الكافية لتغطية خماطر السوق للبنك ، -
دراسة التطابق  بني األصول و اخلصوم يف ميزانية البنك ، أي توظيفات األموال احلساسة لسعر الفائدة يف موجودات حساسة  -

 .لسعر الفائدة و تغري كالمها حسب التغريات يف سعر الفائدة  السائدة يف السوق
 . ن من تقييم حساسية البنك للتغريات يف أحوال السوق اعداد تقارير خاصة مبخاطر السوق تكم -

 األداء المالي للبنك في تحسينإدارة المخاطر  دور:  لرابعالفرع ا

حتظى ادارة املخاطر يف القطاع البنكي بأمهية كبرية نظرا خلصوصية نشاط هذا األخري و تعقد منتجاته و صعوبة تقدير املخاطر اخلاص   
ختفيض مستوى املخاطر املالية اليت حيتمل أن يتعرض هلا البنك ،وهو ما يساعد بدوره على ختفيض تعمل ادارة املخاطر املالية على و . هبا

ئيسية عالوة املخاطرة اليت يطلبها املستثمرون يف البنك  ،وبالتايل تنخفض تكلفة التمويل واليت تعترب وفقا لنظرية التمويل أحد األدوات الر 
 (2) .البنك على حتقيق النمو املربح و خلق و تعظيم القيمة للمسامهنيلقدرة 

                                                           
،   "-اآلفاق والتحديات-إسرتاتيجية إدارة املخاطر يف املؤسسات "مداخلة مقدمة للملتقى الدويل الثالث حول  تقنيات إدارة مخاطر سعر الصرفعبد احلق  بوعرتوس،   (1)

 12، ص   4118نوفمرب  41 -45 :كلية  العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة الشلف، اجلزائر، يومي
 
أطروحة مقدمة لنيل ،(دراسة حالة بنك سوسيتي جينيرال)االجراءات االحترازية إلدارة المخاطر البنكية في تحسين الحوكمة المصرفية  دور تطبييقبركات ، سارة(2)

،ص   4165-4162وم التسيري،اقتصاديات النقود،البنوك و األسواق املالية،كلية العلوم االقتصادية و التجارية و عل:شهادة الدكتوراه الطور الثالث يف العلوم االقتصادية،ختص 
612 
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العائد ) توليفة، فهما ميثالن التطبيق السليم للحوكمة يف البنك ،و بالتايل توجد عالقة بينهماتعتمد كل من إدارة املخاطر و األداء على الو 
فاإلدارة اجليدة للمخاطر تعين أن . العائد لديه وبالتايل حتسن أداؤهفكلما كان حتكم البنك جيدا يف إدارة املخاطر ارتفع  (املخاطرة  –

وهو ما حيسن من أداء البنك و بالتايل الهتمامات ملختلف األطراف ،البنك ميارس نشاطاته ضمن أقل قدر من املخاطر و أقل تعارض ل
 (1) .ر أخرى للتمويل وزيادة األرباحمسعته و يفتح أمامه مصاد

دات فمن منطلق كون العائد البنكي مرتبط باملخاطر اليت يتحملها البنك ،فانه بالضرورة تعمل االدارة اجليدة هلذه املخاطر اىل زيادة العائ
 .البنكية و األرباح ،وهو ما يرضي مجيع األطراف بالبنك

 في تحسين األداء المالي للبنك و االفصاح مساهمة الشفافية: ثالثالمطلب ال

تزايدت احلاجة اىل االفصاح و الشفافية نتيجة لألزمات املالية اليت مر هبا االقتصاد العاملي و االهنيار املفاجئ لكربيات املؤسسات      
اىل أن أحد أهم ر شركة أنرون ،يق يف أسباب اهنياالعاملية ،فعلى سبيل املثال أشار تقرير اللجنة املنبثقة عن الكوجنرس األمريكي للتحق

أسباب افالس الشركة تعود اىل قصور االفصاح عن العمليات املتبادلة بني هذه الشركة و شركات االستثمار من جهة و تواطؤ شركة 
 .التدقيق من جهة أخرى

  ثمار توفر مناخا استثماريا مالئما لالستكما أن أمهية الشفافية و االفصاح قد تزايدت يف ظل زيادة التعامل يف األسواق املالية و اليت    
مرجعا أساسيا تعد  من خالل نشر التقارير املالية بشكل مستمر ،واليت بالنظر اىل الفرص املتكافئة للمستثمرين يف احلصول على املعلومة 

 .لالختاذ القرارات بالنسبة للمستثمرين

 مفهوم الشفافية  : الفرع األول

مطلع يشري اىل مبدأ 'كما عرفت بأهنا . و املالية احلقيقية يف أي مؤسسة بأهنا الكشف الكامل عن الصورة االداريةتعرف الشفافية و      
م خلق بيئة يتم خالهلا جعل املعلومات من الظروف و القرارات و التصرفات القائمة قابلة للوصول اليها بسهولة و بصفة مرئية ،وقابلة للفه

الواردة يف القوائم املالية  لكافة األطراف املشاركة بالسوق ،فهي تعرب عن التمثيل الصادق للمعلومات عن أحداث و معامالت املؤسسة
،وهي ختتلف عن االفصاح يف كوهنا تتخطى مبادئ التقارير و القوائم املالية لتزويد املستخدمني املعدة وفق معايري دولية خاصة هبا

صاح الوضع احلايل و تتطلب الشفافية حداثة البيانات و التقارير حىت يعكس االف.(2)باملعلومات الضرورية لرتشيد قراراهتم االستثمارية 
 :وجيب توفر جمموعة من الشروط حىت تتصف املعلومة بالشفافية منها.بشكل صحيح

 .حيث جيب أن تتصف املعلومة الشفافة بالبساطة و الوضوح حىت ميكن للمتعاملني و املستثمرين فهمها بشكل سهل:الوضوح-

                                                           
) 1)  Eduardus Tandelilin  et al, Op.cit ,p23 

،مداخلة مقدمة  دراسة أثر حوكمة الشركات على الشفافية و االفصاح وجودة القوائم المالية في ظل النظام المحاسبي الماليحممد بوطالعة ، ،بن الطاهر  حسني(2)
ماي 9-1 :للحد من الفساد املايل و االداري،كلية العلوم االقتصادية و التسيري و العلوم التجارية ،جامعة بسكرة ،يومي كآليةللملتقى الوطين حول حوكمة الشركات  

 687،ص4164
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هو ما يفيد املتعاملني االقتصاديني ،فالتأخر يف نشرها ينقص من  حيث أن نشر املعلومة املناسبة يف الوقت املناسب:الوقت املناسب-
 .قيمتها و الفائدة املرجوة من استخدامها

 .أن تتاح لكافة الشرائح اليت هتمها املعلومة وتسعى لالستفادة منها أي أن تكون فرص احلصول عليها متكافئة -

 :معوقات الشفافية 

 :هناك العديد من العوامل اليت تعيق الشفافية خاصة يف الدول النامية ،ومن أهم هذه املعوقات  

كل عمل يتضمن سوء :حيث تعاين أغلب الدول النامية من انتشار ظاهرة الفساد والذي تعرفه منظمة الشفافية الدولية بأنه:الفساد
سوء استغالل السلطة العامة من أجل احلصول 'ما يعرفه البنك الدويل بأنه في.استخدام املنصب العام لتحقيق مصلحة لنفسه أو جلماعته

 (1) .و بالتايل فالفساد مرتبط باستخدام النفوذ العام لتحقيق منافع شخصية .على مكاسب خاصة 

ليتها ،وبالتايل ال يصطدم تطبيق الشفافية يف االفصاح عن املعلومات بضعف املنظومة التشريعية أو ضعف استقال:ضعف االطار القانوين
 .تعاقب املؤسسات اليت تتحفظ يف نشر قوائمها املالية أو تلجأ اىل تغيري نتائجها

اجتماعية ،أخالقية،اقتصادية ،سياسية،تشريعية ،حيث أن ضعف املنظومة القانونية التشريعية :و يعترب الفساد نتيجة لضعف عدة جوانب 
تشار الفساد ،وهو ما مييز الدول النامية ،فاالحتيال و التالعب املايل و الغش االداري و ضعف استقاللية القضاء عامل أساسي يف ان

 .فعدم نزاهة املعلومات يستدعي من ممارسي الفساد اخفاء مواطن الضعف يف التقارير املالية. مظاهر تتناىف مع الشفافية و تقضي عليها

 االفصاح المحاسبي :الفرع الثاني

مطلوبة يف النتائج املنشورة ،وبالتايل جيب توفر االفصاح للحديث عن الشفافية ،ويعرف  كون الشفافية  ،باإلفصاحو ترتبط الشفافية    
هتم كافة املهتمني و املعنيني يف املؤسسة و خارجها ،وتتم اما بصورة دورية أو (غري مالية/مالية)عملية الكشف عن املعلومات 'االفصاح بأنه 

عملية اظهار املعلومات املالية سواء كانت  "عرف بأنه ي،كما "ملعلومة ،وذلك حىت تتوفر املعلومات بنفس الوقت بصورة فورية عند حدوث ا
و  كمية أو وصفية يف القوائم املالية أو يف اهلوامش و املالحظات و اجلداول املكملة يف نفس الوقت ،مما جيعل القوائم املالية غري مضللة

 .(2) "الية من األطراف اخلارجية ،واليت ليس هلا سلطة االطالع على الدفاتر و السجالت للمؤسسة مالئمة ملستخدمي القوائم امل

لذلك جيب أن تتوفر الكفاية يف االفصاح حىت تستفيد األطراف  املوجه اليها املعلومة ،ويعتمد حجم املعلومات اليت جيب االفصاح عنها 
 :عدة مفاهيم لإلفصاح على خربة مستخدمي البيانات،مما أدى اىل ظهور

 :كمية املعلومات اليت مت االفصاح عنها اىل   حيث يقسم من:من حيث مقدار االفصاح.أوال

 .و الذي يشكل كافة املعلومات ،سواء دعت اليها احلاجة أو ال ،غري أن كثرة التفاصيل قد تربك مستخدميها:االفصاح الكامل -

                                                           
،مداخلة مقدمة للملتقى الوطين حول قراءة تحليلية في مضامين و أبعاد ودالالت الفساد االداري في المؤسسات العمومية الجزائرية ليتيم ناجي، ،ابراهيم التوهامي   (1)

 2،ص 4164ماي  9-1:حوكمة الشركات كألية للحد من افساد املايل و االداري،كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيري،جامعة بسكرة،يومي
 82،ص19،4117/4161،جملة الباحث،جامعة ورقلة، عدد  دوليةخيار الجزائر بالتكيف مع متطلبات االفصاح وفق معايير المحاسبة الأمحد سفري ، ،زغدار  أمحد(2)
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و يركز هذا املفهوم على أهداف أخالقية تتعلق بالعدالة و املساواة بني مستخدمي القوائم املالية يف عرض احلقائق : االفصاح العادل -
 .املتعلقة بأنشطة املؤسسة ملساعدهتم على اختاذ القرارات ،غري أن غموض مفهوم العدالة ،جيعل من هذا النوع من االفصاح غري حمدد

ألكثر عقالنية و استخداما ،حيث يتم عرض توفري املعلومات اليت توافق احتياجات مستخدميها و وهو املفهوم ا:االفصاح الكافي -
 (1) .الكافية الختاذ القرارات على أساسها

وظروف املؤسسة و طبيعة نشاطها ،اذ أنه ليس من املهم فقط االفصاح عن  يراعي حاجة مستخدمي البيانات:  االفصاح المالئم -
لقرارات املستثمرين و الدائنني تناسب نشاطات املؤسسة و ظروفها ل األهم أن تكون ذات قيمة و منفعة بالنسبة باملعلومات املالية 

 .الداخلية 
وهو االفصاح عن املعلومات املناسبة الختاذ قرارات ،ومن شأن هذا النوع من االفصاح اللجوء اىل املصادر  :االفصاح التثقيفي -

 (2) .الداخلية للحصول على املعلومات االضافية بطرق غري رمسية 

  :باإلفصاحدرجة االلتزام  .ثانيا

 (3) : اح من حيث درجة االلزام اىلصو ينقسم االف

املعايري احملاسبية اليت جيب أن تتبع عند اعداد القوائم املالية ،وحتدد املعلومات احملاسبية اليت جيب  بإصداريتم :جبارياالفصاح اال -
 .االفصاح عنها

 .يتم عن طريق االفصاح الذايت بدون وجود مطلب أو الزام قانوين بذلك:االفصاح االختياري -

للمحاسبة اليت يتم مبوجبها توفري املعلومات املهمة و الضرورية اليت حيتاجها خمتلف وتعد وظيفة االفصاح احملاسيب أحد الوظائف الرئيسية 
 .املستفيدين من القوائم و التقارير املالية 

مما سبق يتضح أن اهلدف األساسي من االفصاح هو التأكد من توافر املعلومات املالية و غري املالية أي االفصاح الفوري عن األحداث 
القوائم املالية ،أداء املؤسسة :و يتعلق االفصاح بـ.يف وقت واحد قتؤثر على املركز املايل للمؤسسة لكافة املتعاملني يف السو اجلوهرية ايت 

و قد بات موضوع االفصاح احملاسيب و الشفافية من أهم اهتمامات .،هيكل امللكية ،وذلك وفقا للمعايري احملاسبية الدولية و احمللية املطبقة 
االقتصادية ،ويتحدد ذلك من خالل وجود أسس ومعايري موحدة ملزمة للمؤسسات و املمارسني املهنيني تسعى اىل حتقيق القياس املؤسسة 

 .السليم و االفصاح احملاسيب و الشفافية يف عرض املعلومات املالية 

لتعقيد األدوات املالية كاملشتقات و األصول  وقد اكتسب االفصاح أمهية متزايدة يف الوقت الراهن ،خاصة بالنسبة للقطاع البنكي نظرا
ى املورقة و وارتفاع املخاطر املتعلقة هبا  وزيادة تداوهلا بشكل كبري ،األمر الذي يتطلب احلاجة اىل االفصاح بشكل كبري ،ولذلك جيب عل

                                                           
،مداخلة مقدمة للملتقى الدويل األول حول  احلوكمة احملاسبية للمؤسسة  دور حوكمة الشركات في ارساء قواعد الشفافية و االحصاء رضا جاوحدو ، ،عمار بلعادي (1)
 8،ص 4161ديسمرب  8-9:،كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيري،جامعة أم البواقي ،يومي 'واقع رهانات و أفاق'
 61حممد بوطالعة ،مرجع سابق،ص ،حسني بن الطاهر  (2)
 66املرجع السابق ،ص   (3)
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،ومنها خماطر االئتمان ،سيولة األسواق،خماطر ادارات البنوك أن تعمل على حتليل مجيع أنواع املخاطر املرتتبة عن التعامل يف هذه األدوات 
ونتيجة لتعقد املنتجات البنكية فقد تعقدت .أسعار الصرف،ولذلك فان االفصاح عن البيانات املتعلقة هبذه املخاطر يعترب أمرا حيويا 

رأي ب ي هلا ،والقدرة على فهمها و ادالء عن املعلومات املالية يف اطار النشاط الرقامهمة السلطات الرقابية اليت هي يف حاجة اىل االفصاح 
أصدرت جلنة معايري احملاسبة الدولية معيار احملسبة ويف هذا االطار،ونظرا ألمهية االفصاح احملاسيب يف اليبانات املالية للبنوك ،فقد .اجتاهها 

 (1) .الدويل و املتعلق باالفصاح عن البيانات املالية للبنوك و املؤسسات املالية 

محاية حقوق املسامهني بشكل أساسي و اجملتمع ككل ،فأي ضرر قد يصيب البنك  هوو اهلدف من الشفافية يف االفصاح احملاسيب    
و بالتايل فالشفافية يف االفصاح تعترب أساس الثقة بني الطرفني .مثال فانه يضر باالقتصاد الوطين نظرا ألمهية دور البنوك يف عملية التمويل 

كما تعترب أساس ثقة األطراف األخرى خاصة املودعني الذين يعتمدون .املالك و املسريون:للمؤسسة و مها  سالعقد املؤس األساسيني يف
على الثقة يف البنك السرتداد أمواهلم عند احلاجة اليها ،وتنبع هذه الثقة من تأكدهم من صحة نتائج البنك من جهة ومن نشر البنك هلذه 

ائم املالية للبنك يبعث على االطمئنان هلذه الفئة ،و اليت قد النتائج من جهة أخرى ،فتوفر كل من الشفافية و االفصاح يف نشر كافية القو 
توطد عالقاهتا مع البنك عرب زيادة ودائعها أو تنويع تعاملها معه و العكس يف حال وجود نوع من الغموض يف االفصاح أو نشر نتائج 

على تقييمهم لنتائج البنك و اليت جيب أن تتوفر فيها و وكذلك بالنسبة للمستثمرين احملتملني الذين تتوقف قراراهتم االستثمارية .البنك 
،وبالتايل يساعد توفر االفصاح و الشفافية يف القوائم املالية يف جذب املصداقية و أن تكون منشورة أو أن يكون الوصول اليها متاحا

 تستعمل بدورها ملنح القروض و االستثمار و و تنويع مصادره فقد يؤدي اىل زيادة قيمة الودائع و بالتايل السيولة و اليتالتمويل للبنك 
،وهو ما ينعكس على عائدات البنك بالتايل زيادة العوائد ،كما قد يكون من جانب املسامهني و الذين بدورهم يرفعون من رأمسال البنك 

 .و استثماراته

اجيابية العالقة بني الشفافية و اإلفصاح و األداء املايل  وتعترب الشفافية ضرورية يف النشاط البنكي ،و قد توصل العديد من الباحثني إىل     
و هو ما يضمن حقوق هؤالء و حيسن فصاح و العدل اجتاه املسامهني ،فيجب على البنك التقيد بواجبه بااللتزام بالشفافية و اإل (2)للبنك،

 .االستقرار يف القطاع البنكيفهناك حاجة ماسة للشفافية يف البنك لضمان ن صورة البنك اخلارجية و أدائه ،م

ودراسة أثر    داء املايل بأخذ عينة من البنوك اىل أن الشفافية تدفع حنو حتسني األ  Aigbe Akhigbe et alو قد توصل      
يف دراسة حول أثر الشفافية و  Rachid Zaman et alكما توصل. (3) (profits efficiency)الشفافية على كفاءة األرباح 

جملس : ،وباستخدام مؤشر االفصاح و الشفافية لكل من 4166-4119االفصاح على األداء املايل للبنوك الباكستانية خالل الفرتة 
 باكستان بنكا جتاريا يف 31وضمت العينة ،ROE و ROA،ومؤشري األداء  االدارة و االدارة التنفيذية ،هيكلة امللكية ،األداء املايل 

                                                           
اللجنة العربية للرقابة املصرفية   الرتمجة العربية املعدة و املعتمدة من قبل، االفصاح المحاسبي للمصارف أمانة جملس حمافظي املصارف املركزية و مؤسسات النقد العربية ،(1)

 66ص ،صندوق النقد العر ي ،أبو ضيب، دولة االمارات العربية املتحدة ، 

  
) 2)  Akingunola R .O et al   ,Corporate Governance and Bank Performance In Nigeria(post-bank’s 

Consolidation),European Journal of Business and Social Sciences,Volume2,N°8  ,November 2013,p107 
) 3)  Aigbe Akhigbe et al, How Does Transparency Affect Bank Financial Performance ,International Review 

of Financial Analysis,Volume29,September2013,pp24-30 
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داء ،ومت التوصل اىل وجود أثر اجيا ي للشفافية و االفصاح على األداء املايل ،باستثناء هيكلة امللكية و اليت ترتبط بعالقة عكسية مع األ
 .(1) وإمجاال فقد خلصت الدراسة اىل كون التزام البنوك الباكستانية بواجب الشفافية و االفصاح يف قوائمها املالية متوسط.املايل 

ية و حيث أن البنوك األكثر شفاف Perihan Iren))إىل وجود عالقة سلبية بني الشفافية و األداء كـ  توصلغري أن هناك من    
 (2) .و ذلك فيما يتعلق باإلفصاح عن املشتقات املالية و التوريق يف التقارير الدورية و السنويةإفصاحا هي األكثر خماطرة  ،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

) 1)  Rachid Zaman et al, Corporate Governance And Firm Performance :The Role Of Transparency And 
Disclosure In Banking Sector Of Pakistan ,International letter of social and humanistic sciences, Volume 
2(2),2015,pp152-166 

) 2)  Perihan Iren et al, Does Bank Transparency Matter ?,Banks and Bank Systems, Volume 9,Issue 1  
2014,p75 
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 : خالصة

خبصوص العالقة بني حوكمة املؤسسات و األداء املايل فقد مت التوصل إىل أن أداء املؤسسة هو نتيجة خياراهتا التنظيمية ،و كيفية        
و ذلك ليتها و قدرهتا على خلق الثروة ،و اليت حتدد فعااملسامهون و املسريون : ؤسس هلا تسيريها للعالقة بني األطراف  الرئيسيني للعقد امل

الداخلية حلوكمة املؤسسات متمثلة يف هيكلة امللكية ،جملس االدارة و مكافآت  اآللياتدور كما مت التأكيد على .استنادا لنظرية الوكالة
و يساهم جملس االدارة يف التأثري على هذه األخرية من خالل حجمه االدارة يف التأثري على مؤشرات األداء املايل للبنوك التجارية ،حيث 

فيما تعترب هيكلة امللكية ذات تأثري كبري يف أداء البنك من خالل طبيعة .ووجود األعضاء املستقلني داخله ،اجتماعاته ،مكافأته و جلانه 
و كذلك بالنسبة ملكافآت و تعويضات االدارة و اليت تعمل على توفيق اهتمامات املسريين و جملس ، يهكز رأس املال فر املسامهني و ت

 .مع اهتمامات املسامهني و بالتايل حتقيق أهداف البنك  االدارة

كدت عليه اتفاقيات بازل بشأن مبادئ حوكمة املؤسسات خاصة فيما يتعلق بالتدقيق و الرقابة الداخلية ،ادارة أكما تطرقنا اىل ما      
فنظرا خلصوصية النشاط البنكي و .ا مبؤشرات األداء املايل للبنك من شأهنا الدفع اجيابياملخاطر،الشفافية و االفصاح احملاسيب  ،واليت 

 وكذلك بالنسبةاملخاطر فان ادارة هذه األخرية بشكل سليم تعمل على زيادة العائدات البنكية و خلق الثروة للمسامهني ،بارتباطه الوثيق 
أداء البنك املايل، مع التأكيد على التأثري يف  مبا يعمل علىيف دعم و تقييم خمتلف الوظائف يف البنك الرقابة الداخلية لدور التدقيق و 

رفة وضعية البنك مصداقية االفصاح احملاسيب و توفر الشفافية لضمان استيفاء مجيع األطراف ذات العالقة بالبنك حلقوقها يف معضرورة 
 . فصاح و األداء املايل للبنكو قد توصل العديد من الباحثني إىل اجيابية العالقة بني الشفافية و اإلاملالية ،

على غرار نوعية بني حوكمة املؤسسات و األداء املايل يف البنوك غري أنه ال ميكن إغفال متغريات أخرى ميكن هلا التأثري يف هذه العالقة     
سخرة للدفاع عن حقوق مدى تطور القطاع البنكي و قوة احلماية القانونية امليف الدولة، النظامني السياسي واالقتصادي القائمني

 .وبالتايل فان  امكانية وجود هذه العالقة و طبيعتها تتأثر مبتغريات كلية قد تساعد على تفعيل العالقة أو ال.املسامهني
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 :تمهيد 

لقطاع عرب منح االستقاللية للبنوك و السماح ل 09/09شهد اجلهاز البنكي اجلزائري انفتاحا منذ اقرار قانون النقد و القرض     
سواء من الناحية التشريعية أو التنظيمية هذا االنفتاح بالشكل املالئم توجيه غري أن عدم .اخلاص باالستثمار ،سواء احمللي أو األجنيب 

لذلك فقد  الذي تلعبه البنوك يف التمويل ، ،امتد أثرها لالقتصاد ككل نظرا للدور احملوريالقطاع هذا  أدى اىل حدوث هزات مالية يف 
اف ذوي الصلة باملؤسسة التوجه و تضمن حقوق مجيع األطر كان لزاما على السلطات اجياد مرجعية تشريعية تتوافق مع متطلبات هذا 

 .بشكل حيقق االستقرار يف املنظومة البنكية ككل املالية ،
 البنوك اجلزائرية تعاين من ضعف نتائجها املالية ،اضافة اىل أن إال مرجعية قانونية مهمة  موارد مالية كافية و توفر ه و بالرغم منان     

 .اخل ..تتمحور كلها حول ضعف االدارة أساسا ،انتشار البريوقراطية ،الفساد،تبييض األموال هذا القطاع حتديات كبرية تواجه 
 :وللوقوف على أداء اجلهاز البنكي اجلزائري و االطار التشريعي و التنظيمي الذي ينظم هذا القطاع قمنا بتقسيم هذا الفصل كما يلي 

  اجلزائري وخصائصهتطور اجلهاز البنكي  :المبحث األول

 ارساء حوكمة املؤسسات على مستوى اجلهاز البنكي اجلزائري :المبحث الثاني 
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 تطور الجهاز البنكي الجزائري وخصائصه :المبحث األول 

وقد محلت . عرف اجلهاز البنكي اجلزائري مراحل عدة منذ انشائه من طرف االحتالل الفرنسي ،وبعد اسرتجاع السيادة الوطنية    
االصالحات اليت قامت هبا السلطات اجلزائرية منذ السبعينات عالمات ضعف بنية هذا اجلهاز ،وقد كان االصالح احلقيقي الذي مت 

،وقد كان السماح للقطاع البنكي متاشيا مع التوجه اجلديد لالقتصاد الوطين ، 0009على مستواه هو اقرار قانون النقد و القرض سنة 
أداء كل من البنوك العمومية و اخلاصة يف و يف هذا املبحث سنتناول .بالنشاط يف اجلزائر مرحلة مهمة يف تاريخ هذا اجلهاز اخلاص 

 :اجلزائر اضافة اىل تطور النظام البنكي اجلزائري ،وذلك من خالل املطالب التالية

 الجهاز البنكي في الجزائر بعد االستقالل:  المطلب األول

نظاما ماليا و بنكيا ميثل امتدادا لنظريه يف فرنسا غري أنه موجه خلدمة املصاحل الفرنسية  0091ورثت اجلزائر عند استقالهلا سنة     
،لذلك فقد بادرت غداة االستقالل اىل بناء نظام بنكي جزائري موجه خلدمة املصاحل الوطنية و منوذج التنمية االقتصادية الذي تبنته 

و قد مر اجلهاز البنكي اجلزائري بعدة مراحل و اتسمت هذه الفرتة باسرتجاع اجلزائر سلطتها النقدية ،و متيزت  .الفرتة الدولة يف تلك
 :كل مرحلة مبا يلي 

 (:2699-2691)مرحلة ما قبل التأميم.األول  الفرع

وشهدت هذه املرحلة وجود قطاعني بنكيني مها قطاع بنكي جزائري و قطاع بنكي أجنيب متطور و خاص ، وبادرت السلطات    
 10 اسرتجاع السيادة خاصة السيادة النقدية ،وذلك بداية بفصل اخلزينة اجلزائرية عن اخلزينة الفرنسية وذلك يف خالل هذه الفرتة اىل

،والذي ورث مهام بنك اجلزائر خالل فرتة االحتالل وبالتايل 0091 ديسمرب 01،مث بإنشاء البنك املركزي اجلزائري يف  0091أوت 
)خططة خاصة الزراعية منها فقد خولت له مهمة متويل املشاريع امل

 .البنوك املركزية يف العامل  متارسهااليت  و خولت له مجيع الوظائف الكالسيكية كما و قد أعطيت للبنك املركزي مجيع الصالحيات .(1
(2) 

، و الذي 0091ماي  7يف  CAD(3)))و من أجل متويل املشاريع التنموية يف االقتصاد الوطين مت انشاء الصندوق الوطين للتنمية 
 .Sonatrach  (4) :انبثقت عنه أوىل الصناعات النسيجية يف اجلزائر ،و أوىل الشركات الوطنية مثل

( غ 9108)ملغ089بقيمة تعادل  0091ماي  09و مت تتويج السيادة النقدية الوطنية عرب صك الدينار اجلزائري كعملة وطنية يف 
مساويا للفرنك الفرنسي ،لكن سرعان ما مت فصل الدينار اجلزائر عن الفرنك الفرنسي يف هناية من الذهب للدينار الواحد و الذي كان 

 (5) .الستينات

                                                           
1)    Ahmed Henni, Economie de l’Algérie indépendante ,ENAG Edition ,Alger ,1991 ,p64 
) 2)    Abdelkrim Naas ,Le system bancaire algérien ,Maisonneuve et Larose ,France,2003 ,p12 
) 3)    CAD :Caisse Algérienne de Développement  
) 4)     Ammour Ben Halima ,Le système bancaire Algérien ,Edition Dahlab ,Alger, 1996 ,pp11-12 
) 5)     Ahmed Henni, OP.Cit,p64 
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والذي متثلت   CNEPمت تأسيس الصندوق الوطين للتوفري و االحتياط  117/91و مبوجب القانون  0091أوت  09و يف 
قتصاد الوطين يف متويل البناء واجلماعات احمللية وبعض ينحصر متويله لال فيما، مهمته يف مجع االدخارات الصغرية للعائالت و األفراد

  .العمليات اخلاصة ذات املنفعة الوطنية كشراء سندات التجهيز اليت تصدرها اخلزينة العمومية 

 (:2691-2699)مرحلة التأميمات : الفرع الثاني

الوطنية ،واقتصارها فقط على عمليات االستغالل نتيجة لرفض البنوك األجنبية متويل عمليات االستثمار اليت تقوم هبا املؤسسات    
دة اليت تقوم هبا املؤسسات اليت تتمتع باملالءة املالية اجليدة و متويل عمليات التجارة اخلارجية ،و يف ظل اصرار الدولة على فرض السيا

 .(1)و لفرض سيطرة البنك املركزي على القطاع مت الشروع يف عملية التأميماتنمية الوطنية و متويل الت

،وبذلك  %099تأميم القطاع البنكي األجنيب و انشاء بنوك وطنية برأمسال عمومية بنسبة  0099و قد قررت السلطات سنة    
البنك : البنوك التجارية الثالثاسرتجعت كامل سلطتها النقدية و مل يعد أي بنك أجنيب متواجد على الرتاب الوطين ،وعليه ظهرت 

 (BEA)اجلزائر اخلارجي،البنك (CPA)،القرض الشعيب اجلزائري(BNA)الوطين اجلزائري 

متويل القطاع االشرتاكي الذايت ،وقد خلف بنوك هبدف  01/99/0099أنشأ يف (:BNA)البنك الوطني الجزائري  .0
 (2) :أخرى ذات أنظمة مماثلة له وهي

 .القرض العقاري للجزائر وتونس -
 .القرض الصناعي و التجاري -
 .البنك الوطين للتجارة و الصناعة يف افريقيا -
 .بنك باريس وهولندا -
 .مكتب معسكر للخصم -

أعضاء ممثلني عن الوزارات  1الذي تكون من الرئيس املدير العام ،نائب املدير العام وو متت ادارة البنك عن طريق جملس االدارة و 
  :التالية

 .وزارة الفالحة والتهيأة -

 .وزارة الصناعة و الطاقة  -

 .التجارة  وزارة- 

 .وزارة البناء و األشغال العمومية  -

و قد  (1) .وظيفته كبنك ودائع ذو طابع جتاري اضافة اىل متويله القطاع العمومي بشكل أساسي   يو مارس البنك الوطين اجلزائر 
  :اضطلع البنك بالوظائف الرئيسية التالية 

                                                           

 070،ص1991،ديوان املطبوعات اجلامعية ،اجلزائر،تقنيات البنوكالطاهر لطرش ،(1)
) 2)    Abdelkrim Naas ,Op.cit,p44 
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 .تنفيذ خطة الدولة يف االئتمان قصري ومتوسط األجل -
 .منح االئتمان الزراعي للقطاع املسري ذاتيا  -
 .امليدان الصناعي اقراض املؤسسات العمومية و اخلاصة يف  -
 .متويل التجارة اخلارجية  -
 .مسامهة البنك يف رأس مال البنوك التجارية األجنبية -

 :(CPA)القرض الشعبي الجزائري.1

 (2) :للبنوك التالية  اكثاين بنك للودائع ، وذلك خلف  10/01/0099مت تأسيسه بتاريخ 

 .البنك الشعيب اجلزائري التجاري و الصناعي بوهران-

 .البنك الصناعي و التجاري باجلزائر -

 .البنك اجلهوي التجاري و الصناعي بعنابة  -

 .البنك اجلهوي للقرض الشعيب اجلزائري  -

وقد ضم جملس االدارة للبنك الرئيس املدير العام ،نائب املدير العام ،أربعة أعضاء مستشارين تابعني لكل من الوزارات التالية 
طاعات ايت متثلها هذه و يعكس تواجد هذه الوزارات داخل اجمللس توجه البنك حنو متويل الق.الصناعة والطاقةالسياحة،النقل،التجارة،:

 (3) :املهام التالية  و يف هذا االطار فقد  البنكالوزارات ،

 .قبول الودائع وتقدمي القروض قصرية و متوسطة األجل -
 :االختصاص يف النشاطات املتعلقة بـ -
 .عتادالعمليات التزويد باآلالت و  -
 .الصناعة التقليدية و الفنادق السياحية        -
 .الصيد البحري -
 .خمتلف تعاونيات االنتاج -

 بنك التنمية احمللية وبنك الفالحة و التنمية الريفية :و قد ختلى القرض الشعيب اجلزائري عن بعض وظائفه عند ظهور بنوك أخرى مثل 

 :(BEA)الخارجي البنك الجزائر. 3

 (4) :، وذلك خلفا للبنوك التالية  0097أكتوبر 0تأسس بتاريخ 

                                                                                                                                                                                           
) 1)    Ibid,p45 
) 2)    Ibid,p48 

 011،ص 0001، ديوان املطبوعات اجلامعية،اجلزائر، محاضرات في النقود والبنوك ، حممودات محيدات(3)  
) 4)    Abdelkrim Naas ,Op.cit,p10 
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 .الشركة العامة  -
 .القرض الليوين  -
 .البنك الصناعي اجلزائري -
 .بنك البحر األبيض املتوسط  -
 .بنك التسليف للشمال -

وزارة الشؤون اخلارجية :ممثلني عن الوزارات التاليةو ضم جملس ادارة البنك الرئيس املدير العام ،و نائب املدير العام ،ثالث أعضاء 
ويظهر أثر هذه الرتكيبة جملس االدارة من خالل توجه دور البنك يف االقتصاد الوطين و الذي .،وزارة الصناعة والطاقة،وزارة التجارة 

 ،ينعكس يف وظائفه األساسية 

 (1) :ع اخلارج من خالل تأديته للوظائف التالية تسهيل العالقات التجارية و املالية م و الىت متثلت أساسا يف

 .تطوير التجارة اخلارجية وتوجيهها خلدمة أهداف االقتصاد املخطط -
 .تشجيع عمليات تصدير املنتوج الوطين -
 .(الصناعات الثقيلة ، احملروقات،النقل البحري،الصناعات االلكرتونية والكيماوية)تقدمي القروض للقطاعات اهلامة  -

هي اسرتجاع السيادة الوطنية على  0079-0091على ضوء ما سبق يظهر أن االجناز احلقيقي للسلطات اجلزائرية خالل الفرتة    
الصعيد النقدي عرب اصدار الدينار اجلزائري كعملة وطنية و تأميم البنوك األجنبية معلنة بذلك ميالد قطاع بنكي وطين ينظمه البنك 

غري أن هذا االجناز قد تصادم مع واقع هروب رؤوس األموال و  .طات والتنمية الوطنية بشكل أساسي وموجه خلدمة املخطاملركزي 
اضافة اىل أنه بالرغم من الدور النظري للبنك .نتيجة لتغري مقررات البنوك و أهدافها االطارات املؤهلة لتسيري البنوك يف تلك الفرتة  

 .إال أنه يف الواقع كانت البنوك التجارية تابعة لوزارة املالية وحتت سلطتها تنظيم القطاع البنكي اجلزائري  يف املركزي

 هيكل النظام البنكي الجزائري على ضوء االصالحات : المطلب الثاني 

ان تبين االقتصاد  املوجه من طرف السلطات اجلزائرية ،يف ظل املشاكل و التحديات اليت تواجهه ،قد أثر بشكل كبري على مسار     
التنمية باجلزائر ،لذلك  حاولت السلطات اجلزائرية اصالح هذا النظام و بشكل خاص املنظومة البنكية لتعديل مواطن الفشل يف هذا 

 .طلب األيت ألهم األحداث اليت مر هبا اجلهاز البنكي اجلزائري األخري ،و سنتطرق يف امل

 2699 االصالح النقدي: ولالفرع األ

التعديالت اليت أدخلت على النظام املايل اجلزائري خالل فرتة التسعينات و بداية الثمانينات حمدوديتها ،وعليه أصبح  تأظهر      
 89/01واء من حيث منهج تسيريه أو من حيث املهام املنوطة به ،لذلك و مبوجب القانون ساصالح هذا النظام ضرورة حتمية 

                                                           
 90شاكر القزويين،مرجع سابق،ص(1)  
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،والذي جاء ليوحد االطار القانوين الذي يسري النشاط اخلاص بكل املؤسسات املالية مهما كانت  0089أوت  00الصادر يف 
 (1) : طبيعتها القانونية ،وميكن تلخيص أهم األفكار اليت تضمنها هذا القانون يف

استعادة البنك املركزي لدوره كبنك للبنوك ،وأصبح يتكفل باملهام التقليدية للبنوك املركزية من حيث الرقابة و االشراف عليها  -
 .،وان كانت هذه املهام تبدو نظرية يف بعض األحيان ،وتفتقر للتطبيق يف امليدان يف ظل النظام االقتصادي املوجه 

مستويني ،ومبوجب ذلك مت فصل بني البنك املركزي كملجأ أخري لإلقراض و بني نشاطات البنوك وضع نظام بنكي على  -
 .التجارية 

استعادة مؤسسات التمويل لدورها يف النظام البنكي اجلزائري من خالل تعبئة االدخار وتوزيع القروض يف اطار املخطط  -
 .الوطين للقرض 

 .ابع املركزي للموارد املالية تقليل دور اخلزينة يف التمويل،وتغيري الط -

   انشاء هيئات رقابة على النظام البنكي وهيأت استشارية أخرى -

يف تطبيق برنامج اصالحي واسع مس جمموع القطاعات االقتصادية ،وقد شكلت املصادقة على  0088و شرعت اجلزائر منذ سنة    
ائرية نظرا ملنحها بالفعل القدرة على التدخل يف السوق حسب مرحلة أساسية بالنسبة للبنوك اجلز  91-88و  90-88القانونني 

قواعد املتاجرة ،حيث يذكر هذا القانون أن البنوك العمومية هي مؤسسات عمومية اقتصادية ،و هو ما يوجهها لتكون مؤسسة مالية 
وء اىل القروض متوسطة األجل يف السوق كما يسمح هذا القانون ملؤسسات القرض و اهليأت املالية باللج.تتاجر يف عالقتها مع الغري 

كما أخذ البنك املركزي دوره يف السياسة النقدية ،كونه مكلف بإعداد و تسيري السياسة النقدية مبا يف ذلك .الداخلية و اخلارجية 
 (2) .حتديد شروط البنوك و حتديد سقوف اعادة اخلصم 

متت ،إتضح عدم مالءمتها للتوجه االقتصادي اجلديد ،لذلك متت املصادقة غري أنه بالرغم من هذه التعديالت و االصالحات اليت 
 .و الذي يشكل اصالحا حقيقيا للقطاع البنكي اجلزائري  09/09على قانون النقد و القرض  0009سنة 

 2661النظرة الجديدة و اصالح سنة :انيالفرع الث

، فقد  ة مرحلة جديدة لالقتصاد الوطينيالذي كان قائما وبدا االقتصاد توجه يف طياته عالمات ضعف 0009محل اصالح سنة    
 البنوك التجارية أصبحت املؤسسات العمومية مدينة بصفة مستمرة بسبب عدم وجود استقاللية للبنوك الراجع للقرارات املركزية اليت جترب

التمويل غري املشروط للمؤسسات العمومية وغياب فعلي لسياسة ائتمانية مبقوماهتا و مراحلها املعروفة  ،هذا من جهة ،ومن جهة  على
 (3) .سعار اداري و نظام جبائي غري مالئم أأخرى وجود نظام 

                                                           
 001-001ص الطاهر لطرش،مرجع سابق،ص(1)  

ميدان النقود و القروض ،اضافة اىل جلنة مراقبة أعمال البنوك لتحل حمل اللجنة التقنية للبنوك و املتمثلة يف اجمللس األعلى للقرض الذي تتمثل مهمته يف ضبط التطور يف   

 .ةؤسس.،مع توليها لنفس املهام

  019-019حممود محيدات ،مرجع سابق ،ص ص  (2)  
 09،ص0000، موفم للنشر،اجلزائر، تسعينيات االقتصاد الجزائريعبد اجمليد بوزيدي،(3)  
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وهي أزمة مل خترج منها اجلزائر ) الوطين  انه و بالرغم من االصالحات املالية و النقدية السابقة ،فقد تأكد ضعف تسيري االقتصاد   
وتضخم مل يسبق له نظري يف الفرتات السابقة  اقتصادي ،ركود )مالية و اقتصادية شاملة  ،وظهر جليا وجود اختالالت ( اآلنحلد 

االدارة املركزية و أثبتت سنوات الثمانينات بشكل خاص فشل نظام االقتصاد املوجه من طرف  قد ،ف(اخل...،مديونية خارجية مرتفعة 
و بالتايل ارتأت فكل املؤشرات كانت تدل على أن األزمة تعدت كوهنا مالية ،فقد كانت أزمة نظام اقتصادي يف جممله،  عدم فعاليته ،

ي النموذج االشرتاكي للتنمية ،وتبين نظام أكثر انفتاحا على التطورات العاملية ،وكان االصالح النقدالتخلي عن السلطات حتمية 
و حماولة جدية إلصالح اجلهاز  هلذه التغريات استجابة 0009ريل فأ 01و املؤرخ يف ( 09/09)الذي جاء به قانون النقد و القرض 

 .ووضع حد للتداخالت االدارية يف القطاع البنكي و املايل ككل ملواكبة التشريع املعمول به يف معظم دول العامل البنكي اجلزائري 

 :النقد و القرض مميزات قانون.أوال

بأفكار جديدة تتماشى و االصالح االقتصادي يف اطار التوجه اىل اقتصاد السوق ، وتتمثل مميزات هذا  09/09جاء قانون    
 :القانون فيما يلي 

ات احلقيقية ،مما يف نظام التخطيط املركزي كانت القرارات النقدية تتخذ تبعا للقرار :الفصل بين الدائرة النقدية و الدائرة الحقيقية. 2
 .أدى اىل انعدام األهداف النقدية البحتة ،وهنا كان اهلدف الرئيسي هو تعبئة املوارد لتمويل املخططات التنموية اليت تقرها السلطات

مببدأ الفصل بني الدائرتني كضرورة حتمية لتجنب تداخل األهداف ولتكريس دور السياسة النقدية كوسيلة  0009وجاء اصالح (1)
 . وسائل الضبط االقتصادي ،ودور البنك املركزي بصفته السلطة النقدية املسؤولة عن وضع هذه السياسة ألهداف نقدية حبتة  من

 :الفصل بين الدائرة النقدية ودائرة ميزانية الدولة . 1

يؤكد هذا الفصل على استقاللية و يف اطار هذا الفصل بني الدائرتني مت تقييد عملية متويل عجز اخلزينة من طرف البنك املركزي،و 
 .الدائرة النقدية مرة أخرى ممثلة يف البنك املركزي و ضرورة تسديد الديون املرتاكمة للخزينة اجتاهه

 :الفصل بين دائرة ميزانية الدولة ودائرة القرض .3

االسرتاتيجية املخططة من طرف مبوجب هذا القانون أبعدت اخلزينة عن منح االئتمان ليقتصر دورها على متويل االستثمارات  
فقد أعاد هذا الفصل السلطات و الوظائف .ليسرتجع بذلك القطاع البنكي وظيفته التقليدية و املتمثلة يف منح القروض .الدولة

املؤسسات ملؤسساهتا األصلية ،أين تلعب البنوك التجارية دورها كوسيط مايل حقيقي ،وليس فقط كوسيط لعبور األموال من اخلزينة اىل 
 .العمومية 

 :وحيدة ومستقلة  ةانشاء سلطة نقدي .4

                                                           
 009لطرش، مرجع سابق ،صالطاهر (1)  
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كرس نظام احلكم املركزي تداخل السلطات و الوظائف داخل مؤسسات الدولة ،حيث أبقى وظيفة اصدار النقد للبنك املركزي فيما 
فقد كان هناك تشتت و تقاسم للسلطة .(1)،وحتركت وزارة املالية و اخلزينة على هذا األساس جرده من حرية ادارة السياسة النقدية 

النقدية ،وجاء قانون النقد و القرض ليعيد للبنك املركزي تلك السلطة اليت هي يف األساس تابعة له ،ليشكل بذلك سلطة نقدية 
من القانون النقد و  00تسعى لتحقيق أهداف نقدية حبتة ،حيث تقر ذلك املادة وحيدة ومستقلة عن أية تأثريات خارجية 

 ."البنك املركزي مؤسسة وطنية تتمتع بالشخصية املعنوية و االستقالل املايل :"لقرضا

 :هيكل النظام النقدي على ضوء قانون النقد و القرض: ثانيا 

أقر قانون النقد و القرض تعديالت جذرية على النظام البنكي اجلزائري على مستوى البنك املركزي كسلطة نقدية وعلى مستوى    
،حيث ألغي مبدأ التخصص البنكي ومت السماح بإنشاء البنوك اخلاصة و البنوك األجنبية، و بالتايل فقد استعاد القطاع البنكي البنوك 

 .دوره احلقيقي يف االقتصاد الوطين 

 :بنك الجزائر و الهيأت المسيرة له  .2
اعتربه مؤسسة وطنية تتمتع بالشخصية املعنوية و مبوجب قانون النقد و القرض أصبح البنك املركزي يسمى بنك اجلزائر،و الذي 

االستقالل املايل تتمثل مهمته يف جمال النقد و القرض يف توفري أفضل الشروط لنمو منتظم لالقتصاد الوطين ،ويف هذا االطار كلف 
ب ذات القانون فانه يقوم ، و حس (2)بتنظيم احلركة النقدية و توجيه و مراقبة توزيع القرض ،مع احلرص على استقرار سوق الصرف

 (3) .بتسيري بنك اجلزائر حمافظ يعاونه ثالث نواب له و جملس النقد و القرض و مراقبان 

 : المحافظ و نوابه 2.2

سنوات يف حني تقدر والية نوابه  9يعني كل من احملافظ و نوابه مبوجب مرسوم رئاسي ،مع حتديد رتب النواب ،وتستمر والية احملافظ 
وتتم اقالة احملافظ ونوابه يف حالة ثبوت حتديد مهام نوابه و صالحياهتم ، ل للمحافظو وخيسنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ،خبمس 

 (4) .العجز الصحي أو اخلطأ الفادح 

سواء هيأت عمومية و و يكلف احملافظ يف اطار وظيفته كمسؤول عن ادارة بنك اجلزائر بالتوقيع باسم البنك املركزي ،ومتثيله لدى الغري 
يعمل   عليه ، كما ميثل بنك اجلزائر يف مجيع عمليات البيع و الشراء ،اضافة اىل أنه دولية أو يف القضايا القانونية كمدعي أو مدعى

افظ  له  أما على املستوى الداخلي للبنك املركزي فاحمل .، هذا على املستوى اخلارجي كمستشار لدى احلكومة يف القضايا النقدية اهلامة
كامل الصالحية يف عمليات التوظيف و العزل داخل بنك اجلزائر،كما يعترب مسؤوال عن تنظيم مصاحل البنك و حتديد مهامه ووضع 

   (5) .القانون األساسي للمستخدمني بالتعاون مع جملس النقد و القرض

                                                           
 008رجع السابق ،صامل(1)  
 .09/09من قانون النقد و القرض  11املادة  (2)  
 .09/09من قانون النقد و القرض  00املادة  (3)  
 .09/09من قانون النقد و القرض  10، 11،  19،10املواد  (4)  
 .09/09من قانون النقد و القرض  18املادة  (5)  
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  (conseil de la monnaie et du crédit):مجلس النقد و القرض  1.2
يعترب جملس النقد و القرض من أهم اهليأت اليت مت انشاؤها مبوجب قانون و القرض،حيث ميثل هذا األخري السلطة النقدية يف    

 (1) :يتكون اجمللس من  و. البالد،وجملس ادارة البنك املركزي

  .رئيس ممثل يف حمافظ البنك املركزي   -
 .اجمللس نواب حمافظ البنك املركزي الثالثة كأعضاء يف  -
ذلك استنادا لقدراهتم و خرباهتم يف املسائل االقتصادية و 1ثالث موظفني سامني معينني مبوجب مرسوم من رئيس احلكومة ، -

 (2) .مع تعيني أعضاء بنفس العدد ليحلو حملهم يف حالة تغيبهم أو شغور منصبهم.املالية 

،ويتمتع اجمللس بصالحيات يف اطار كونه جملس ادارة ( 3)ي األصوات يف حالة تساو ( احملافظ أو نائبه)ويرجح صوت من يرأس اجمللس
حتديد ميزانية البنك املركزي ،القيام بتوزيع األرباح ،حتديد التنظيم العام للبنك املركزي،الرتخيص بإجراء املصاحلات :البنك املركزي منها 

 (4) .و املعامالت

ها من السلطات النقدية يف يف البالد هلا مجيع صالحياهتا املفروضة كغري  يكرس القانون جملس النقد و القرض كسلطة نقديةو   
، املؤسسات املالية ،مكاتب متثيل البنوك و املؤسسات املالية انشاء البنوك  ي هلا القانون صالحية حتديد شروطالعامل،حيث يعط

،حتديد  تطور عناصر الكتلة النقدية وحجم القرض،حتديد أهداف الفتتاح و انشاء كل من هذه املؤسسات منح الرتخيصو  األجنبية 
األسس و النسب اليت تطبق على البنوك و املؤسسات املالية خاصة ما يتعلق بتغطية و توزيع املخاطر و السيولة و املالءة ،حتديد النظم 

ت و البيانات احلسابية والبيانات اليت تطبق على البنوك و املؤسسات املالية و كيفية  ومهل تسليم احلسابا و القواعد احملاسبية 
و تبلغ قرارات اجمللس اىل الوزير املكلف باملالية خالل يومني (5) .االحصائية وسائر البيانات من طرف البنوك ،و غريها من الصالحيات

 (6) .أيام  1يومني من موافقة اجمللس و حيق للوزير طلب تعديلها خالل فرتة ال تتجاوز 

 :المالية البنوك و المؤسسات . 1

 :البنوك التجارية  2.1

 أعاد قانون النقد و القرض املفهوم التجاري و االستقاللية يف ممارسة هذا املفهوم للبنوك اجلزائرية ،

 : و تتوىل البنوك العمليات التالية  BNA,CPA ,BEA ,BADR,BDL: وتتمثل البنوك التجارية يف مخس بنوك هي 

                                                           
 .09/09من قانون النقد و القرض  11املادة (1)  
 .09/09من قانون النقد و القرض  11املادة (2)  
 .09/09من قانون النقد و القرض  18واملادة  11املادة (3)  
 .09/09من قانون النقد و القرض  11املادة (4)  
 .09/09من قانون النقد و القرض  11و املادة  11املادة  (5)  
 .09/09من قانون النقد و القرض  19املادة  (6)  
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تلقي الودائع ،عمليات القروض،توفري وسائل الدفع و السهر على :يف الوظائف التقليدية للبنوك  و اليت تتمثل:العمليات األساسية
  (1)ادارهتا

 وبيع ،شراء التوظيف،االكتتاب ،عمليات النفيسة املعادن و الذهب ،عمليات(الصرف)و هي عمليات التبادل:العمليات امللحقة 

 .(2)املؤسسات أسهم على واحليازة اليةامل األوراق

 : المؤسسات المالية  1 .1

يعطي هلا صالحية القيام باألعمال البنكية حيث ض الباب أمام املؤسسات املالية ،يفتح االصالح الذي أقره قانون النقد و القر   
 .ماعدا تلقي الودائع من اجلمهور 

 :البنوك و المؤسسات المالية األجنبية   2.1.1

يف اطار التوجه حنو اقتصاد السوق و عمال مبتطلبات االصالح النقدي ملواكبة هذا التوجه اجلديد أعطى قانون النقد و القرض احلق 
 و استيفاء الشروط املطلوبة منهاانشاء فروع هلا يف اجلزائر بعد موافقة جملس النقد و القرض يف  للبنوك و املؤسسات املالية األجنبية 

 (3) .،القانون األساسي للبنك أو املؤسسة املالية ،الوسائل املالية و التقنيات املرتقبة برنامج النشاط :كل من  حتديد

 :و يف هذا االطار فقد مت انشاء مؤسسات خمتلطة و خاصة و نلخصها يف 

 (El-BARAKA): بنك البركة

( جدة)برأمسال مشرتك بني بنك الربكة الدويل الذي يقع مقره االجتماعي يف اململكة العربية السعودية  0009ديسمرب  9    أنشأ يف
 .،وختضع عملياته ونشاطه ملبادئ الشريعة االسالمية  %10بنسبة   BADRو بنك الفالحة و التنمية الريفية  % 10بنسبة 

 La banque d’affaire privée UNION BANK: (االتحاد)األعمال الخاصبنك 

مجع االدخار،متويل عمليات التجارة :رؤوس أموال أجنبية خاصة وطنية وأجنبية ،ويتمثل نشاطه يف بتعاون  0001جوان  7أنشئ يف 
 اخل..الدولية ،تقدمي النصائح و املساعدات 

سييت :منها هذا اىل جانب العديد من البنوك و الفروع األجنبية اليت مت انشاؤها يف الفرتة اليت تلت اقرار قانون النقد و القرض  
 اخل..بنك،اخلليفة بنك ،البنك اجلزائري للتجارة و الصناعة،الشركة البنكية العربية  

 1111التعديالت على قانون النقد و القرض بعد سنة :  ثالثا

  :، و متثلت هذه التعديالت يف 1999شهد قانون النقد و اقرض العديد من التعديالت على بعض مواده منذ سنة 

                                                           
 .09/09من قانون النقد و القرض  001املادة  (1)  
 .09/09من قانون النقد و القرض  008،املادة  007، املادة  009املادة  (2)  
 .ة مالية أجنبيةحيدد شروط تأسيس بنك و مؤسسة مالية  وشروط اقامة فرع بنك و مؤسس 0001جانفي  1املؤرخ يف  90-01النظام رقم (3)  



األداء المالي وارساء حوكمة المؤسسات في الجهاز البنكي الجزائري  ................................................ رابعالفصل ال  

 

176 
 

،حيث مس اجلوانب األساسية  09/09ويعترب هذا األمر كأول تعديل للقانون : 1112فيفري  19المؤرخ في  12/12األمر . 2
و جملس ادارة بنك جملس النقد و القرض الفصل بني هدف أساسا اىل  قدو يف تسيري بنك اجلزائر دون املساس مبضمون القانون، 

عوض جملس النقد و القرض يف القانون )حمافظ يعاونه ثالث نواب له و جملس االدارة  : اجلزائر و الذي يتواله حسب ذات األمر 
 .(1)و مراقبان( 09/09

احلدود املنصوص عليها يف القانون و يتكون من من ادارة وتسيري شؤون البنك املركزي ض ىجملس االدارة عل ويشرف  -
 .(2)رئيس احلكومة  من،ثالث نواب احملافظ أعضاء ،ثالثة موظفني سامني يعينون مبرسوم احملافظ رئيسا :
، و يتكون من جملس النقد و القرض بأداء دور السلطة النقدية و التخلي عن دوره كمجلس ادارة لبنك اجلزائر  فيما يكلف -
 .(3)أعضاء جملس االدارة ،ثالثة أشخاص خيتارون حبكم كفاءهتم يف املسائل النقدية االقتصادية :

 : 1113أوت  19الصادر في  13/22رقم األمر . 1

اجلزائري للصناعة جاء هذا التعديل نتيجة للفضائح املالية اليت طالت القطاع البنكي اجلزائري متمثلة يف افالس بنكي اخلليفة و البنك 
، ويهدف  09/09قانون النقد و القرض  011مبثابة قانون جديد يلغى يف مادته  00/91، ويعترب األمر BCIA))و التجارة  

 (4) :هذا التعديل اىل 

و ذلك من خالل الفصل بني صالحيات جملس النقد و القرض وصالحيات جملس : دعم بنك اجلزائر يف ممارسة صالحياته  -
،و كذلك توسيع صالحيات جملس النقد و القرض عرب اضافة عضوين مع احملافظ و نوابه الثالث و ثالثة موظفني  نك اجلزائرادارة ب

وذلك بإضافة كما ميس األمر تفعيل دور اللجنة البنكية عرب تدعيم استقالليتها   .(5)سامني هلم خربة ودراية بالشؤون النقدية و املالية 
 .و امدادها بالوسائل و الصالحيات ملمارسة مهامها  (6)أمانة عامة هلا

يظهر من خالل انشاء جلنة مشرتكة بني بنك اجلزائر ووزارة املالية لتسيري :تعزيز العالقة بني بنك اجلزائر و احلكومة  -
 .(7)االستخدامات اخلارجية و الدين اخلارجي وحتقيق سيولة أفضل يف تداول املعلومات املالية 

 :وذلك عن طريق :زبائن لاحلماية لتوفري  -
،وإقرار العقوبات اجلزائية على املخالفني لشروط و قواعد العمل (8)تدعيم شروط و معايري منح االعتماد للبنوك ومسرييها  -

 .البنكي 

                                                           
 . 90/90من األمر  1املادة (1)  
 . 90/90من األمر  9املادة (2)  
 . 90/90من األمر  1املادة (3)  

) 4)    Abdelkrim Sadeg, Le system bancaire Algérien ( la nouvelle réglementation ),NATEXIS,4002, pp 24-
25 

 . 00/91من األمر  18املادة (5)  
 . 00/91من األمر  099املادة (6)  
 . 00/91من األمر  018املادة (7)  
 . 00/91من األمر  01-81املواد (8)  
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 (1) .انشاء صندوق التأمني على الودائع الذي يلزم البنوك التأمني على الودائع  -
 .(2)ة املخاطر توضيح و تدعيم شروط عمل مركزي -

 : و المتعلق بالنقد و القرض 13/22المعدل و المتمم لألمر رقم  1121أوت  19المؤرخ في  21/14األمر رقم .3

 :يهدف هذا األمر اىل

حتديث دور البنك املركزي بالنظر اىل تطور النظام املايل عرب اضافة مهمة احلرص على استقرار األسعار وتوفري أفضل الشروط يف   -
ميادين النقد و القرض و الصرف و احلفاظ عليها وذلك عرب تكليفه بتنظيم احلركة النقدية ومراقبة توزيع القرض و السهر على حسن 

 (3) .ية اجتاه اخلارج وضبط سوق الصرف تسيري التعهدات املال

من أجل التأكد من سالمة نظم الدفع من ( عمومية وخاصة )استقرار القطاع البنكي عرب املتابعة الدائمة للبنوك الناشطة تقوية أمن  -
 (4) :خالل 

  االدارات املالية عند اعداد اعطاء بنك اجلزائر صالحية طلب أي احصائيات أو معلومات من البنوك و املؤسسات املالية و
 .ميزان املدفوعات 

  التحديد من العمليات اليت تقوم هبا البنوك و املؤسسات املالية مبا يتوافق مع ما يقره جملس النقد و القرض. 
  حماربة الغش يف العمليات اليت تقوم هبا البنوك و املؤسسات املالية. 

على األقل  %10التأكيد على تطبيق القانون اجلزائري فيما خيص االستثمارات األجنبية ،والذي خيول وجود مسامهة وطنية بنسبة  -
مع وجوب موافقة بنك اجلزائر ممثال يف ترخيص من قبل احملافظ بأي تنازل عن األسهم أو السندات يف البنك أو من رأس املال ،

الدولة حق الشفعة عن أي تنازل عن هذه األدوات املالية ،و على هذا األساس يتم الغاء أي تنازل عن  املؤسسة املالية  مع امتالك
 (5) .سهم أو السندات  يتم خارج الرتاب الوطين األ

 د منكداخلي ناجع هبدف التأ قابةمواكبة تطور القروض و احلفاظ على حقوق زبائن البنوك و املؤسسات املالية عرب وضع جهاز ر  -
كما يوجب األمر أعاله اضافة جهاز مراقبة املطابقة للتأكد من احرتام .السري احلسن و املسارات الداخلية و االستعمال الفعال للموارد

كما يسمح  هذا التعديل بقيام بنك اجلزائر بتعيني بنك لفتح حساب للزبون الذي مت  .االجراءات و مطابقة القوانني و التنظيمات
دائع له من قبل البنوك و ال ميلك أي حساب ، ويف ذات االطار يلزم البنك املركزي البنوك التجارية بوضع وسائل رفض فتح حساب و 

املعقولة مع تزوديهم بكافة املعلومات املفيدة حول الشروط اخلاصة بالبنك ،كما يؤكد على  اآلجالالدفع حتت تصرف زبائنهم يف 
 . تربمها البنوكيف عقود القرض اليت ةضرورة توفر الشفافي

                                                           
 . 00/91من األمر  118املادة (1)  
 . 00/91من األمر  98املادة (2)  
 . 09/91من األمر  1املادة (3)  
 09/91من األمر  9املادة (4)  
 09/91من األمر  9املادة (5)  
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بنكا و مؤسسة مالية يقع مقرها االجتماعي يف اجلزائر العاصمة ، و هي موزعة   10،ضم القطاع البنكي اجلزائري  1901يف هناية 
 :كاأليت

 .عمومية مبا فيها صندوق التوفري و االحتياط بنوك  (9)ستة  -
  . برأس مال خمتلطوبنك واحد جنيب ،بنك جتاري برأس مال أ 01منها  : بنكا خاصا  01 -
 .عموميتان (1)بينها اثنتان  مؤسسات مالية ،من (1)ثالثة -
 .عمومية( 1) ثالثةشركات لالعتماد االجياري منها  (1)مخسة -
 .فة مؤسسة مالية ص 1990تعاضدية للتأمني الفالحي معتمدة للقيام بالعمليات البنكية ،واليت أخذت يف هناية سنة  -

 1901يلي قائمة امسية للبنوك التجارية اليت تنشط يف اجلزائر حىت هناية  و فيما

 قائمة اسمية للبنوك التجارية التي تنشط في الجزائر:  ((4-1 الجدول رقم

 وكاالت التابعة للبنكعدد ال تاريخ بداية النشاط البنك

BADR 1982 300 

BDL 1985 521 

BNA 1966 400 

BEA 1967 92 

CPA 1966 564 

CNEP Banque 1964 214 

Société Générale Algerie 2000 86 

BNP Paribas El Djazair  71 

Gulf Bank Algeria “AGB”  2003 47 

Trust Bank Algeria 2002 

 

16 

Arab Banking Corporation 

Algerie “ABC” 

1998 16 

Al Baraka Algerie Banque  1991 30 

Natixis Algerie 1999 28 

Citibank N.A Algeria 1998 3 

Arab Bank PLC Algeria  8 

The Housing Bank of Trade 2003 7 
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and Finance 

Fransbank El- Djazair 2006 3 

Crédit gricole Corporate et  

Investissement-Algérie 

2007 1 

Al Salam Bank-Algeria 2008 6 

HSBC Algeria 2008 3 

 1901سنة هناية  لغاية من اعداد الطالبة باالعتماد على املواقع الرمسية للبنوك املذكورة :المصدر

بنوك خاصة ،غري أنه مل يتم تأسيس أي بنك خاص جديد منذ سنة  9قد مت انشاء (  1998- 1991)نالحظ أنه خالل الفرتة   
 .ومية يف القطاع البنكي، من خالل أمهية شبكة وكاالهتا نالحظ هيمنة البنوك العمفيما خيص هيكل القطاع البنكي ،أما . 1998

 مؤشرات الوساطة المالية للبنوك التجارية في الجزائر: المطلب الثالث 

قبل التطرق اىل مؤشرات الوساطة  سنتطرق أوال اىل نشاط البنوك العمومية و اخلاصة يف اجلزائر من حيث انتشارها و حصتها من   
 .البنكيةامجايل األصول 

 نشاط البنوك العمومية و الخاصة في الجزائر :الفرع األول 

غري أن حصة  املوارد و عدد بنكا خاصا ، 01بنوك عمومية و  9 كما تناولنا فيما سبق ،فان اجلهاز البنكي اجلزائري يتشكل من  
 :ة يف اجلزائر ، و هو ما توضحه اجلداول األتية من عدد البنوك التجاري  %79الوكاالت ال يتناسب مع عدد البنوك اخلاصة اليت متثل 

 انتشار الشبكة البنكية .أوال

 (1901-1991)تطور شبكة البنوك العمومية و اخلاصة يف اجلزائر خالل الفرتة (: 4-2)اجلدول رقم 

 1114 1112 1119 1119 1119 1116 1121 1122 1121 1123 1124 

البنوك 
 العمومية 

 

0991 

 

0907 

 

 

0019 

 

0901 

 

0917 

 

0971 

 

 

0977 

 

0989 

 

0900 

 

0901 

 

 

0001 

 

البنوك 
 الخاصة 

 

019 

 

019 

 

011 

 

001 

 

111 

 

111 

 

109 

 

171 

 

190 

 

101 

 

111 

 املذكورةمن اعداد الطالبة باالعتماد على التقارير السنوية لبنك اجلزائر للسنوات  :المصدر 

 : مالحظة 

 .العمومية يضم أيضا املؤسسات املالية العمومية  عدد الوكاالت للبنوك: 1997-1991من سنة 
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 .عدد الوكاالت للبنوك اخلاصة يضم املؤسسات املالية اخلاصة : 1900-1991من سنة 

بزيادة  ( 1999-1991) خالل الفرتة( بنوك و مؤسسات مالية ) موميتوسع شبكة القطاع البنكي العظهر يمن اجلدول أعاله   
خالل فقد شهدت  توسع شبكتها بشكل  متصاعد البنوك العمومية أما ،  اتراجع 1997وكالة ، يف حني شهدت سنة  91قدرها 
هي  األخرى  شبكة البنوك واملؤسسات املالية اخلاصة قد عرفت و  .وكالة خالل هذه الفرتة 19بإنشاء (  1901-1998 )الفرتة

البنوك اخلاصة خالل الفرتة نالحظ زيادة وترية انشاء وكاالت  ووكالة جديدة ،  011بإنشاء  1900-1991توسعا خالل الفرتة 
نظرا )وكالة على األقل  17افتتاح توسعا كبريا ب  1901-1900الفرتة  كما شهدت وكالة جديدة ، 11بإنشاء  1901-1901

،و بالتايل فالبنوك اخلاصة قد شهدت توسعا كبريا لنشاطها خالل هذه الفرتة مقارنة (ات املالية أيضايضم املؤسس 171لكون  العدد 
بالرغم من  )ة سواء على مستوى مجع املوارد أو توزيع القروض وعرض اخلدمات البنكية نافسمما يساهم يف تنمية امل بالبنوك العمومية

من  من خالل أمهية شبكات وكاالهتاتبقى هتيمن  البنوك العمومية غري أن . (من الوطنينحصر يف املناطق الشمالية نتشار كون هذا اال
  .على كافة الرتاب الوطين نتشاراال حيث احلجم و 

 ويوضح الشكل التايل شبكة الوكاالت البنكية للبنوك العمومية و اخلاصة يف اجلزائر

 1901-1991خالل الفرتة  و اخلاصة يف اجلزائرشبكة الوكاالت البنكية للبنوك العمومية (:(4-1الشكل رقم 

 
 (1-1)باالعتماد على معطيات اجلدول رقم طالبة من اعداد ال:المصدر

 

باكا واحدا لكل ش،وهو ما يعادل 1901شباك سنة  0101وقد بلغ جمموع شبابيك البنوك العمومية و اخلاصة و املؤسسات املالية 
 .(1)نسمة وكالة بنكية  09999نسمة ،وهو رقم بعيد جدا عن املعايري العاملية اليت حتدد لكل  11999

 حجم األصول البنكية :ثانيا 

                                                           
 010،ص 3102 ،التقرير السنوي لبنك الجزائر ( 1)  

 البنوك العمومية
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القطاع البنكي اجلزائري مقارنة يعكس االنتشار الواسع للبنوك العمومية يف الرتاب الوطين حجم نشاطها الكبري و سيطرهتا على   
كده حصة البنوك العمومية من امجايل األصول البنكية ،حيث تراوحت هذه النسبة بني و هو ما تؤ ،واجد الضعيف للبنوك اخلاصة بالت

 .ما يظهر هيمنة البنوك العمومية على القطاع البنكي يف اجلزائر  1901-1990خالل الفرتة  % 0118و % 8110

 :و هو ما يوضحه اجلدول التايل 

-1112تطور حصة البنوك العمومية و الخاصة من اجمالي األصول البنكية في الجزائر خالل الفترة (: 4-3)الجدول رقم 
1124 

 ( %النسبة املئوية:الوحدة ) 

 البنوك اخلاصة        البنوك العمومية         

1990 93,6 6,4 

1991 87,5 12,5 

1991 92,8 7,3 

1991 92,1 7,9 

1991 92,5 7,5 

1999 91,7 8,3 

1997 92,2 7,8 

1998 90,8 9,2 

1990 89 11 

1909 89 11 

1900 88 12 

1901 86,5 13,5 

1901 85,9 14,1 

1901 86,7 13,3 

 .ة ور من اعداد الطالبة باالعتماد على تقارير بنك اجلزائر للسنوات املذك :المصدر 

 011من ) % 110لصاحل البنوك اخلاصة اليت ارتفعت أصوهلا بنسبة   1901-1998قد عرفت هذه النسبة تراجعا خالل الفرتة و    
 .و هو ما يفسر زيادة توسعها و انتشارها يف الرتاب الوطين خالل هذه الفرتة    ( 1901سنة % 0110اىل  1998سنة %
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و تظهر انعكاسات أزمة البنوك  ،سنة من النشاط01لبنكية تبقى ضعيفة على مدى  غري أن حصة البنوك اخلاصة من امجايل األصول ا
 711اىل  1991سنة % 0111 من ) % 111- (،أين نالحظ تراجعا كبريا يف حصتها من األصول بنسبة 1991اخلاصة لسنة 

 : حصة البنوك العمومية و اخلاصة من امجايل األصول يف اجلدول التايل و نوضح .1991سنة %

 -1112تطور حصة البنوك العمومية و الخاصة من اجمالي األصول البنكية في الجزائر خالل الفترة (: 4-2)الشكل رقم 
 (النسبة المئوية:الوحدة (                                                                                                            1124

 
 (1-1)اعداد الطالبة باالعتماد على معطيات اجلدول رقممن :املصدر

 مؤشرات الوساطة المالية  للبنوك التجارية :الفرع الثاني 

 .وسنتطرق يف هذا الفرع اىل هيكل كل من الودائع البنكية و القروض يف البنوك التجارية يف اجلزائر 

 :نشاط جميع الموارد البنكية  .أوال

، و من مالحظة  1901-1991البنكية و املتمثل يف أساسا يف الودائع عرف منوا معتربا خالل الفرتة ان نشاط مجع املوارد    
  :فرتات 1اجلدول التايل و الشكل البياين ميكن تقسيم تطور الودائع البنكية على 

ع  ودائع قطاع احملروقات سجلت هذه الفرتة منوا معتربا  يف حجم موارد البنوك نتيجة الرتفا :  (1119-1111)الفترة األولى  
استجابة الرتفاع أسعار البرتول خالل هذه الفرتة ، و قد سجلت كل من الودائع اجلارية والودائع ألجل زيادة معتربة خالل نفس الفرتة  

األخرية خالل ،لرتتفع هذه  1999،مع مالحظة كرب حجم حصة الودائع ألجل من امجايل املوارد مقارنة بالودائع اجلارية اىل غاية سنة 
 و يسمح االرتفاع يف حجم الودائع ألجل بتوسع البنوك يف منح القروض متوسطة و طويلة األجل . 1990،1998السنتني املواليتني 

على األقل خالل هذه الفرتة ،و اليت مت  % 8711كما نالحظ أن استحواذ البنوك العمومية على املوارد اجملمعة للقطاع البنكي بنسبة 
أدت اىل ارتفاع حصة البنوك   1991نتيجة لتعاظم دور البنوك اخلاصة ،غري أن أزمة البنوك اخلاصة سنة  1991سنة  تسجيلها

مقابل ارتفاع حصة البنوك  1998سنة   %01.1،لتنخفض هذه النسبة بعد ذلك لتصل اىل (%0111) %910العمومية بنسبة 
 .  %111بزيادة قدرها  1998هناية  7.8العمومية لتصل اىل 
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 ( 1901-1991)هيكل الودائع يف البنوك اجلزائرية خالل الفرتة (: 4-4)الجدول رقم 

 (الوحدة مليار دينار)

 
1991،1901،1909،1999ئر للسنوات ،،التقارير السنوية  لبنك اجلزا: املصدر   

،نتيجة األزمة املالية العاملية وتراجع أسعار البرتول  1990سنة (  %111-)اخنفاضا قدر بـعرفت املوارد اجملمعة البنكية : 1116سنة 
،مقابل زيادة  1990سنة    %0010فيما واصلت الودائع ألجل ارتفاعها بنسبة  %0110،حيث تراجعت الودائع اجلارية بنسبة 

 .1998سنة  %0110قدرت بـ 

،وقد سجلت تراجعا يف ودائعها ألجل و   %09امجايل املوارد اجملمعة لتصل اىل كما ارتفعت حصة القطاع البنكي اخلاص من 
 .ارتفاعا يف الودائع اجلارية و العكس بالنسبة للبنوك العمومية 

عرفت هذه الفرتة  عودة منو املوارد اجملمعة البنكية نتيجة انتعاش  أسعار البرتول و بالتايل ارتفاع عائدات (: 1124-1121) الفترة
والودائع ألجل للبنوك  خالل هذه الفرتة  و قد ازداد حجم الودائع اجلارية    %19107قطاع احملروقات  ،حيث ارتفعت بنسبة 

خالل هذه الفرتة ، و نتج عن ذلك زيادة حصتها يف املوارد   على التوايل %90101و %10109معتربة  تقدر بـ بنسبة اخلاصة 
 .1901سنة % 0111اىل  1909سنة  %0911اجملمعة البنكية من 

 

 

 الودائع الجارية الودائع ألجل

حصة 
البنوك 
 الخاصة

حصة البنوك 
 العمومية

البنوك  البنوك الخاصة حجم الموارد
 العمومية

اجمالي 
الودائع 
 األجل

البنوك  البنوك الخاصة
 العمومية

اجمالي 
الودائع 
 الجارية

 السنوات

12,5% 87,5% 2127,35 172,22 1312,9 1485,19 94,03 548,13 624 ,16 2002 

5.6% 94,4% 2442,95 67 ,47 1656 ,5 1724 ,0 70 ,13 648,77 718 ,90 2003 

6 ,5% 93,5% 2705,90 67.90 1509 ,55 1577,45 108, 2 1019,90 1127,91 2004 

6,7% 93,3% 2960,6 81,9 1654,3 1736,2 116,1 1108,3 1244,4 2005 

7.1% 92,9% 3516,5 96,0 1670,1 1766,1 152,9 1597,5 1750,4 2006 

6.9% 93,1% 4517,3 122 ,1 1834,4 1956,5 191,1 2369,7 2560,8 2007 

7,8% 92,2% 5161,8 159,5 2055,4 1214,9 214,8 2705,1 2946,9 2008 

10,00% 90% 5146,7 253,7 2390,1 2643 ,8 261 2241,9 2502,9 2009 

10,2% 89,8% 5819 ,1 190,8 2333,5 2524,3 301,2 2569,5 2870 ,7 2010 

10 ,9% 89,1% 6733,00 235,2 2552,3 2787,5 400 ,00 3095 ,8 3495 ,8 2011 

12 ,9% 87,1% 7235,8 280,0 3051,5 3331,5 533,2 2823,8 3356,8 2012 

13,4% 86,6% 7787,4 311,3 3380,4 3691,7 595,3 2942,2 5153,5 2013 

12,3% 87,7% 9117,5 290,1 3793,6 4083,7 722,7 3712,1 4434,8 2014 
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 1901-1991حصة البنوك العمومية و اخلاصة من امجايل املوارد البنكية يف اجلزائر خالل الفرتة  (:4-3)الشكل رقم 
النسبة المئوية:الوحدة  

 

 (1-1)من اعداد الطالبة باالعتماد على معطيات اجلدول رقم :المصدر 

  %010مع تسجيل ارتفاع بنسبة ( %111-)املوارد اجملمعة  تراجعا طفيفا بنسبة وقد شهدت حصة البنوك العمومية من امجايل 
 .%8717، لتبقى مستحوذة على امجايل الودائع البنكية بنسبة  1901سنة 

 نشاط منح القروض .ثانيا

 :نلخص متويل االقتصاد الوطين من قبل البنوك العمومية و اخلاصة يف اجلدول املوايل 
 (جزاءري مليار دينار:الوحدة )(1901-1991)توزيع القروض يف القطاع البنكي اجلزائري خالل الفرتة  (: 2-4)الجدول رقم 

 القروض للقطاع العمومي   القروض للقطاع الخاص

حصة البنوك 
 الخاصة

حصة البنوك 
 العمومية

البنوك 
 الخاصة

البنوك 
 العمومية

اجمالي 
 القروض

البنوك 
 الخاصة

البنوك 
 العمومية

اجمالي 
 القروض

 السنوات

14,3% 85,7% 181,25 368,95 550,20 00 ,00 715 ,83 715 ,83 2002 

%7 ,3 92,7% 100,12 487,78 587,78 0,21 791,49 791 ,7 2002 

7,1% 92,9% 106,12 568,60 674,73 2,68 856,97 859,65 2002 

6 ,7% 92,6% 131,1 765,3 896,4 0,9 881,6 882 ,5 2002 

9,3% 90 ,7% 176,5 879,2 1055,7 1,1 847,3 848,4 2002 

11,5% 8881% 250,4 964,0 1214,4 2,0 987,3 989,3 2002 

12,5% 87,5% 325,2 1086,7 1411,9 1,19 1200,3 1202,2 2002 

12,1% 87,9% 372,1 1227 ,1 1599,2 1,0 1484,9 1485,9 2002 

13,2% 86,8% 430,8 1374,5 1805,3 0,1 1461,3 1461,4 2000 

14,3% %85,7 530,7 1451,7 1982,4 0,0 1742,3 1742,3 2000 

13 ,3% 86 ,7% 569,5 1675,4 2244,9 0 .00 2040,7 2040,7 2002 

13,5% 86,5% 697 ,0 2023,2 2720,2 0,00 2434,3 2434,3 2002 

12,2% 87,8% 781,3 1338,7 3120,0 9,5 3373,4 3382,9 2002 

 1991،1901،1909،1999التقارير السنوية  لبنك اجلزائر للسنوات ،،: : املصدر
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نالحظ من اجلدول أن البنوك العمومية تستحوذ على متويل االقتصاد الوطين و ذلك بالنظر اىل حجم مواردها مقارنة بالبنوك    
، بينما مل تتجاوز حصة البنوك اخلاصة ( 1901-1991) خالل الفرتة %0111و  %8117اخلاصة ،وتراوحت هذه النسبة بني 

و  1900نتيجة لتعاظم دور البنوك اخلاصة قبل األزمة اليت شهدهتا ،وسنة  1991كأقصى نسبة مت تسجيلها وذلك سنة    0111%
يل يف السنوات الفائتة اا يف االدخار املالذي يعود اىل زيادة متويل املؤسسات  اخلاصة و األسر ،وهو القطاع الذي عرف ارتفاعا حمسوس

 .،الشيء الذي يعزز املوارد املستقرة للبنوك 

بنسبة  1909و  1999،باستثناء تراجع سجل سنة   1901-1991عرف متويل القطاع العمومي يف اجلزائر منوا خالل الفرتة     
كما أن هذا التمويل يقتصر .ات العمومية غري املهيكلة مالياو هذا راجع اىل احلجم الكبري للديون املعاد شراؤها على املؤسس% 019

، حيث عرفت هذه النسبة  1991،1900،1901،1901خالل السنوات   % 099على البنوك العمومية أين بلغت نسبته 
 .1901سنة    %00170،وعادت بعدها لالخنفاض لتصل اىل  1901-1998تزايدا خالل الفرتة 

، وهو ما يؤكد فكرة تعزيز  1901-1991قطاع اخلاص فقد عرفت منوا مستمرا و معتربا خالل الفرتة أما القروض املوجهة لل   
اجلهود يف سبيل تشجيع القطاع اخلاص على االستثمار،وذلك من خالل متويل مشاريع تشغيل الشباب و انشاء املؤسسات الصغرية و 

  .املتوسطة 

ل من طرف البنوك العمومية اىل كون هذه األخرية ذات انتشار واسع يف الرتاب الوطين ويرجع اعتماد االقتصاد الوطين على التموي   
مقارنة ( بنوك 9)اضافة اىل أنه بالرغم من قلة عدد البنوك العمومية (.كما تناولنا سابقا)بعدد وكاالت كبري مقارنة بالبنوك اخلاصة 

ا أن اعتماد البنوك العمومية على ودائع القطاع العمومي وخاصة  كم.إال أهنا متتلك رأس مال أكرب ( بنك 01)بالبنوك اخلاصة 
كما تتدخل االرادة السياسية يف حصر متويل املشاريع املهمة على .الودائع الكبرية لقطاع النفط  يعترب موردا ضخما لنشاط هذه البنوك

ما يعكس  خلاص تفوق بشكل واسع القروض ،وهوو ايظهر مما سبق أن الودائع اجملمعة لدى القطاعني العمومية و  .البنوك العمومية 
 .وجود فائض سيولة مرتفع يف القطاع البنكي ،نتيجة لذلك تبقى مقدرة توزيع القروض سواء من البنوك العمومية أو اخلاصة معتربة 

 %1117بل مقا %7111  1901و يعرف القطع البنكي توجها حنو التمويل متوسط و طويل األجل و الذي بلغ هناية سنة   
و تعود هذه الزيادة املستمرة اىل االرتفاع يف القروض طويلة األجل املوزعة لتمويل االستثمار يف قطاعي الطاقة .للقروض قصرية األجل 

و املاء بشكل خاص ،كما ساهم االرتفاع يف القروض الرهنية و القروض املوجهة لتمويل سلع معمرة أخرى لفائدة األسر يف االجتاه 
 .دي للقروض متوسطة و طويلة األجل التصاع

 :اين التايل يونوضح قيم اجلدول يف الرسم الب
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تطور نسبة القروض قصرية األجل ،متوسطة و طويلة األجل للبنوك العمومية و اخلاصة  يف اجلزائر خالل الفرتة :( 4-4)الشكل رقم 
 (النسبة املئوية:الوحدة)                                                                              1901 -1991

 
 (1-1)من اعداد الطالبة باالعتماد على معطيات اجلدول رقم :المصدر 

 1991منحنا تصاعديا منذ سنة و تعتمد البنوك العمومية على التمويل طويل األجل يف نشاطها االقراضي ،و الذي اختذت نسبته 
 .من امجايل قروضها املوزعة  %8910بنسبة  1901،و بلغ ذروته سنة 

مقارنة بالودائع اجلارية ،و قد ( ودائع ألجل)يف حني تتجه البنوك اخلاصة للتمويل قصري األجل نظرا لضعف مواردها طويلة األجل    
، على عكس القروض طويلة (1901مليار دينار سنة  10717دينار اىل مليار  17انتقل من ) 1991عرف منوا كبريا منذ سنة 

 .،وذلك بسبب التباطؤ يف توزيع القروض لألسر 1901تبعه منو متباطئ اىل غاية سنة  1990األجل اليت عرفت تراجعا منذ سنة 

 :أما فيما خيص تطور ديون البنوك على الدولة 

،وتتمثل ديوهنا على الدولة يف أذون اخلزينة اليت حتصلت عليها ،و يف املوجودات اليت بقيت حصة البنوك اخلاصة متواضعة نسبيا فقد 
متتلكها يف احلسابات اجلارية للخزينة و مراكز الشيكات الربيدية ،وتعترب ديون البنوك العمومية على الدولة أكثر أمهية بسبب خمتلف 

 .يق اصدار السندات عمليات تطهري الذمة اليت قامت هبا الدولة املالكة عن طر 

نتيجة تسديدات مسبقة قامت هبا اخلزينة جلزء من السندات  1998ونالحظ أن ديون البنوك العمومية قد عرفت تراجعا مهما سنة 
مليار دينار ،لذلك فان التزام اعادة شراء  17117املصدرة مقابل اعادة شراء الديون غري الناجعة على املؤسسات العمومية مببلغ 

مليار  17919اىل  1997مليار دينار سنة  11911حيث انتقل من ) 1998غري الناجعة يف حالة اخنفاض شديد سنة  الديون
،حيث قامت اخلزينة بتسديدات مسبقة جلزء من السندات املصدرة مقابل اعادة شراء  1990،وكذلك سنة (1998دينار سنة 

 . ليار دينار م 101الديون غري الناجعة على املؤسسات العمومية بقيمة 
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البنوك العمومية  قروض متوسطة و طويلة 
 األجل 

 البنوك العمومية  قروض قصيرة األجل 
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  (مليار دينار جزائري:لوحدة ا) ا1901 -1991و اخلاصة على اخلزينة خالل الفرتة ديون البنوك العمومية :(9-4 )اجلدول رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 من اعداد الطالبة باالعتماد على تقارير بنك اجلزائر للسنوات املذكورة: املصدر 

مليار سنة  787من )اخلزينة عرفت ارتفاعا كبريا لديون البنوك العمومية على  1901-1909كما نالحظ من اجلدول أن الفرتة 
،وقد ارتفع قائم الديون اليت متتلكها البنوك العمومية على اخلزينة مبوجب اعادة شراء الديون خالل (1901سنة  0181اىل  1991
مليار دينار  1909،1117مليار دينار سنة  1وقد قامت اخلزينة بتسديد .كما عرف استقرار نوعا ما خالهلا   1901-1909الفرتة 

،وبالتايل فالقروض اجلديدة من جهتها قد عرفت ارتفاعا 1901، فيما مل تسدد سنة 1901مليار دينار سنة 1900،1711نة س
 .خالل هذه الفرتة

أما البنوك اخلاصة فبحكم ضعف متويلها للقطاع العمومي واجتاهها الواضح لتحقيق الرحبية ،يظهر يف انعدام الديون غري الناجعة اجتاه 
 .العمومية املؤسسات 

 

 البنوك الخاصة البنوك العمومية 

 التزام اعادة الشراء  امجايل الديون  التزام اعادة الشراء  امجايل الديون  

1111 780101 910111 0119 99 

1113 709119 910171 00101 99 

1114 780101 910111 01119 99 

1112 81118 19011 1919 99 

1119 07711 10910 1719 99 

1119 01910 11911 1010 99 

1119 99711 17919 0910 99 

1116 787 01117 07 99 

1121 097111 11019 0911 99 

1122 017019 11817 0119 99 

1121 019711 10111 1710 99 

1123 011911 11118 1110 99 

1124 018111 11911 1911 99 
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 :ونوضح اجلدول من خالل الشكل البياين التايل 

 (مليار دينار جزائري:لوحدة ا)1901-1991ديون البنوك العمومية و اخلاصة على اخلزينة خالل الفرتة (:4-5)الشكل رقم 

 
 (9-1)من اعداد الطالبة باالعتماد على معطيات اجلدول رقم  :املصدر 

 الجزائريةالتجارية للبنوك  ألداء الماليمؤشرات ا: :المطلب الرابع

من الشبكة البنكية الوطنية  %81من امجايل أصول القطاع البنكي ،و %80مثلت البنوك العمومية  1909اىل غاية سنة   
هبا اخلزينة من امجايل الناتج البنكي الصايف ،وقد كان لعمليات التطهري املايل وإعادة هيكلة البنوك العمومية اليت باشرت  %7911،و

 .أثر اجيايب على مردوديتها 

 :(ROE)مردودية األموال الخاصة  :الفرع األول

-1991)عرف معدل العائد على حقوق امللكية بالبنوك التجارية تباينا واضحا بني البنوك اخلاصة و البنوك العمومية خالل الفرتة 
 %1171، فيما مل يتعد املتوسط للبنوك العمومية خالل هذه الفرتة  %10181،أين حققت البنوك اخلاصة متوسطا يقدر بـ( 1991

بالنسبة لكال القطاعني العام و اخلاص بارتفاع التمويل عن ومتيزت هذه الفرتة . على األقل % 01يف حني يبلغ املعدل االحرتازي 
  .طريق الرفع املايل و اخنفاض العائد على األصول

 :خلاصة يف الشكل البياين التايل و نوضح تطور مردودية األموال ا
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 1909-1991تطور العائد على حقوق امللكية للبنوك العمومية و اخلاصة يف اجلزائر خالل الفرتة  (:(4-6الشكل رقم

 (النسبة املئوية:الوحدة)

 
 (7-1)من اعداد الطالبة باالعتماد على معطيات اجلدول رقم : املصدر 

 

،حيث شهد املعدل اخلاص بالبنوك 1909-1999على حقوق امللكية يف التقارب خالل الفرتة وقد بدأت نسب العائد     
و بلغ أقصى  1999و 1991بني سنيت  %01،حيث سجل ارتفاعا بـ 1990-1999العمومية ارتفاعا متواصال خالل الفرتة 

  1991والذي اختذ منحا تصاعديا منذ سنة ،ويعود هذا االرتفاع اىل زيادة العائد على األصول ، % 11101بـ 1990قيمة له سنة 
لزيادة حجم نشاطها ،وترافق هذا النمو ملعدل العائد علو حقوق امللكية مع ( 1909سنة   0111% اىل % 9119انتقل من)

 . 1999ارتفاع يف حجم الرافعة املالية و اليت  عرفت تزايدا منذ سنة 

ى حقوق امللكية للبنوك العمومية مرتبطة بزيادة حجم نشاطها وعدم قيامها بتوزيع بالنسبة للعائد عل 1998و كانت الزيادة لسنة      
و ختفيض  األرباح احملققة متاشيا مع النظام اخلاص برفع احلد األدىن لرأمسال البنوك يف اجلزائر ،وترمجت هذه الزيادة بارتفاع الرافعة املالية

 .املؤونات على خماطر القروض 
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1124 -1111عائد األموال الخاصة  للبنوك العمومية و الخاصة في الجزائر للفترة (:9-4) الجدول رقم  

 البنوك العمومية البنوك الخاصة

معامل 
 %االستغالل

أثر 
الرفع 
 المالي

%R0A ROE(ق
بل 

 (المؤونات
% 

ROE%  معامل
 %االستغالل

أثر 
الرفع 
 المالي

R0A% ROE(ق
بل 

 (المؤونات
% 

ROE% السنوات 

78 14 1,16 27,98 21,59 51 56 0,51 32 ,66 8,11 2002 

86 14 1,72 31,88 16,68 98 16 0,34 26,20 5 ,32 2002 

76 14 2,38 31,37 23,59 97 17 0,23 23,83 3,93 2002 

62,3 11 2,49 29,66 25,43 92,02 18 0,30 41,40 5,63 2005 

71,47 9 3,21 32,60 23,4 77,14 23 0,75 42,93 17,41 2006 

61,60 9 3,27 32,73 28,01 69,24 27 0,87 26,42 23,64 2007 

61,37 8 3,28 30,43 25,60 60,03 25 0,99 33,26 25,01 2008 

64,43 7 3,28 22,8 21,84 54,74 22 1,55 29.28 25,93 2009 

52,4 1 3,49 18 ,38 16,79 53,10 18 1,25 44830 22,7 2010 

1999و1909التقارير السنوية  لبنك اجلزائر للسنوات : املصدر  

بالرغم من تباطؤ منو حجم أعماهلا  1991-1991وشهدت البنوك اخلاصة حتسنا تدرجييا للعائد على حقوق امللكية خالل الفرتة   
الزيادة مع ارتفاع العائد على األصول و بسبب ارتفاع أمواهلا اخلاصة متاشيا مع النظام اخلاص برفع رأمسال البنوك ،وترافقت هذه 

 .اخنفاض أثر الرفع املايل 

يعود اىل ارتفاع األموال اخلاصة نتيجة ارتفاع رأمساهلا تطبيقا للنظام اخلاص برفع رأمسال  1999يف حني أن الرتاجع الذي عرفته سنة   
بط هذا الرتاجع يف العائد على حقوق امللكية مع اخنفاض الرفع املايل البنوك التجارية بالتوازي مع ارتفاع النتيجة احملققة هلذه السنة ،وارت

و بالتايل فالزيادة احملققة يف األموال اخلاصة للبنوك اخلاصة أكثر أمهية من .1999سنة  0اىل  1991سنة  01و الذي تراجع من 
  .حجم نشاطها هلذه السنة

يعود أساسا اىل زيادة أمواهلا اخلاصة  1909-1998ة تراجعا خالل الفرتة و قد عرف العائد على حقوق امللكية للبنوك اخلاص      
أي  %0711،حيث ارتفعت أمواهلا اخلاصة بنسبة  1909بنسبة أكرب من زيادة حجم أعماهلا ،ويظهر الرتاجع بشكل أكرب سنة 

بالرغم  1990جزء من األرباح سنة ،وتدعم بتخصيص  1990االرتفاع القوي لرأمسال األدىن الذي حدث خالل الثالثي الرابع من 
 ( .1711%)من االرتفاع املعترب لنتائجها 

مت دمج )تراجعا يف العائد على حقوق امللكية للبنوك العمومية ،واليت عرفت استقرارا يف نتائجها ( 1909)كما شهدت نفس السنة 
 (.الدولة)رباح على املسامهني،كما مت توزيع األ(جزء كبري من النتائج و االحتياطات لرفع األموال اخلاصة 
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بالنسبة للبنوك العمومية، فيما سجل القطاع  % 1110اىل  %01العائد فقد اخنفضت من /أما بالنسبة لنسبة التكاليف         
مما يعترب مؤشرا جيدا لتحسن عملية االستغالل األمثل ملوارد بأقل التكاليف   %1111اىل  %89اخلاص اخنفاضا يف هذه النسبة من 

نتيجة الرتفاع مصاريف هذه األخرية  1997-1991، و نالحظ اخنفاض النسبة للبنوك اخلاصة مقارنة بنظريهتا العامة خالل الفرتة 
 . 1990-1998، يف حني عرفت البنوك العمومية معدالت أقل خالل الفرتة 

 (ROA)العائد على األصول .فرع الثاني ال

كما تناولنا سابقا فان العائد على األصول للبنوك العمومية و اخلاصة يعرف تباينا ملحوظا يف اجلزائر ،حيث تراوحت النسب لدى   
 وذلك   % 0111و% 9111،أما البنوك العمومية فقد تراوحت النسب لديها بني  %  1110و %0109البنوك اخلاصة بني 

 .لدى كال القطاعني العام و اخلاص  1991،وقد اختذ العائد على األصول منحا تصاعديا منذ سنة 1909-1991خالل الفرتة 

 . العام و اخلاص نيو يوضح الشكل التايل تطور العائد على األصول لكال القطاع

 1909-1991خالل الفرتة  تطور العائد على األصول للبنوك العمومية و اخلاصة يف اجلزائر(:4-7)الشكل رقم 

 (النسبة املئوية:الوحدة)

 
 (8-1)من اعداد الطالبة باالعتماد على معطيات اجلدول رقم :املصدر

ويعود هذا االرتفاع يف العائد على األصول اىل ارتفاع حجم نشاط كل من البنوك العمومية و اخلاصة  و اخنفاض حصة املؤونات على 
 .البنكي  خماطر القروض من صايف الناتج

،فهو يعود اىل ارتفاع حصة متوسط حجم  1909أما االخنفاض الطفيف الذي عرفه العائد على األصول للبنوك العمومية سنة 
أنشطتها و الذي يتميز بعائد أقل ارتفاعا خاصة مبوجب عمليات السياسة النقدية ،و عموما يبقى العائد على األصول للبنوك 

امتالك البنوك العمومية ملستوى عايل من األصول االنتاجية يسمح خبلق صايف ناتج بنكي معترب ،مما يفسر العمومية ضعيفا نتيجة لعدم 
 .املستوى اهلام للقروض املتعثرة ضمن أصول البنوك العمومية 

 .باملقابل بالنسبة للبنوك اخلاصة فقد اتبع ازدياد يف متوسط حجم النشاط زيادة أكرب للنتائج 
 

 

 

 البنوك العمومية
 البنوك الخاصة

0,00% 

2,00% 

4,00% 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

 البنوك العمومية

 البنوك الخاصة



األداء المالي وارساء حوكمة المؤسسات في الجهاز البنكي الجزائري  ................................................ رابعالفصل ال  

 

192 
 

1909 -1991عائد األصول للبنوك العمومية و اخلاصة يف اجلزائر خالل الفرتة : (9-4)الجدول رقم   

 البنوك العمومية البنوك الخاصة

هامش 
 %الربح

هامش خ 
 %الوساطة

هامش 
 %الوساطة

الهامش 
 %البنكي

ROA%  هامش
 %الربح

هامش خ 
 %الوساطة

هامش 
 %الوساطة

الهامش 
 البنكي%

ROA% السنة 

44,63 1.21 2,33 3,54 1,58 17,29 0,80 2,17 2,97 0,51 2002 

27,97 1,35 2,79 4,14 1,16 10,99 0,70 2,36 3,06 0,34 2002 

43,26 1,52 2,45 3,97 1,72 8,16 0.68 2,15 2,83 0,23 2002 

50,88 1,81 2,82 4,67 2,38 10,70 0,60 2,22 2,82 0,30 2002 

43,77 1,87 3,82 5,97 2,49 25,11 0,54 2,43 2,97 0,75 2002 

45,83 2,45 4,86 7,01 3,21 33,39 0,70 1,91 2,61 0,87 2002 

42,31 3,21 4,52 7,73 3,27 40,07 0,65 1,82 2,47 0,99 2002 

44,02 2,95 4,50 7,45 3,28 11851 0,67 1,74 2,41 1,55 2002 

48,48 

 

3,13 4,06 

 

7,19 

 

3,49 

 

54,45 0,62 

 

1,68 2,30 1,25 2000 

1999،1909تقارير بنك اجلزائر للسنوات  من اعداد الطالبة باالعتماد على :املصدر   

 الهامش البنكي :الفرع الثالث 

تباينا واضحا بني املعدل املسجل للبنوك العمومية و  1909-1991ونالحظ من اجلدول أن اهلامش البنكي قد عرف طيلة الفرتة    
  %7171اىل % 1111من ) 1998-1991اخلاصة ،حيث عرفت هذه األخرية حركة تصاعدية للهامش البنكي على طول الفرتة 

اىل تراجع  1909-1990يعود االخنفاض يف اهلامش بالنسبة للبنوك اخلاصة سنيت و .نتيجة االرتفاع يف اهلامش خارج الوساطة ( 
 .هامش الوساطة 

 .نتيجة اخنفاض كل من هامش الوساطة و اهلامش خارج الوساطة  1997أما البنوك العمومية فعرف اهلامش البنكي تراجعا منذ سنة 

اخلاصة اىل اعتماد هذه األخرية على العمليات مع الزبائن بشكل كبري  ويعود التباين الكبري بني هامش الوساطة للبنوك العمومية و
واليت تنتج فوائد كبرية مقارنة مع العمليات مع اهليأت املالية و اليت تعتمد عليها البنوك العمومية ،اضافة ( 1909سنة  81118%)

 .اخنفاضها التدرجيي اىل وجود مستوى عايل من الديون غري الناجعة لدى القطاع البنكي العمومي رغم
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 هامش الربح :الفرع الرابع 

باجتاه تصاعدي لدى البنوك اخلاصة  1997-1991عرف هامش الربح بني البنوك العمومية اخلاصة تباينا كبريا خالل الفرتة    
 .يعكس حتكما أفضل يف تسيري خماطر القروض لديها 

يرجع أساسا اىل اخنفاض  املؤونات على القروض  1999بشكل كبري منذ سنة فيما عرفت البنوك العمومية ارتفاع هامش الربح     
من الناتج البنكي الصايف،و تراجع املصاريف العامة، و الذي يظهر حتسنا تدرجييا يف جمال تقييم خماطر القروض وتسيريها و متابعتها و 

 .ذلك بفضل تكثيف الرقابة من طرف بنك اجلزائر 

 1121-1111هامش الربح للبنوك العمومية و الخاصة في الجزائر خالل الفترة تطور (: 4-8)الشكل رقم 
 (النسبة المئوية:الوحدة)

 
 (8-1)من اعداد الطالبة باالعتماد على معطيات اجلدول رقم :المصدر

األكثر أمهية يف اىل مستويات األعباء  1909-1990و يفسر فارق اهلامش يف الربح بني البنوك اخلاصة و العمومية بني سنيت    
البنوك اخلاصة مقارنة بتلك املتعلقة بالبنوك العمومية ،ونتج االرتفاع يف معدل هامش الربح للبنوك اخلاصة خالل هذه الفرتة عن 

 .،يف ظرف يتميز بارتفاع حصة املؤونات املشكلة لتغطية خماطر القرض التخفيض يف املصاريف العامة و خمصصات االهتالكات

العمومية فان اخنفاض حصة كل من املصاريف العامة و خمصصات االهتالكات واملؤوونات املشكلة لتغطية خماطر القروض أما البنوك 
أنظر ). ،مت تعويضها باحلصة الضعيفة للنواتج املختلفة وارتفاع الضرائب على األرباح،مما أدى اىل استقرار هامش الربح اىل حد ما 

 (01امللحق رقم 

 :نسبة المالءة : الفرع الخامس 

 %  8يعرف اجلهاز البنكي يف اجلزائر ارتفاع نسب كفاية رأس املال و اليت تتجاوز احلد األدىن املطلوب من بنك اجلزائر و املقدر بـ ـ   
 :،و هو ما يوضحه اجلدول التايل 
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 نسب المالءة للبنوك العمومية و الخاصة في الجزائر : (6-4 )الجدول رقم

 (%نسبة مئوية :)الوحدة 

 1119 1119 1116 1121 

نسب المالءة للقطاع 
 البنكي 

01101 09111 10178 11110 

 10178 0010 01107 00191 مالءة البنوك العمومية 

 10100 11119 19111 11118 مالءة البنوك الخاصة

 . املذكورةمن اعداد الطالبة باالعتماد على تقارير بنك اجلزائر للسنوات :المصدر 

سنة   %01101،حيث انتقلت من  1909-1997نالحظ أن نسبة املالءة للبنوك اجلزائرية يف ارتفاع مستمر خالل الفرتة 
 .1909سنة  %11101اىل  1990

تسجل  و تلتزم كل من البنوك العمومية و اخلاصة يف اجلزائر بنسب كفاية رأس املال تفوق احلد األدىن احملدد،غري أن البنوك اخلاصة
 . نسبا أعلى من تلك اليت تسجلها البنوك العمومية 

 القروض المتعثرة : سادسالفرع ال

يظهر من حجم ديون البنوك العمومية على اخلزينة مبوجب اعادة شراء الديون غري الناجعة للمؤسسات العمومية حجم القروض املتعثرة 
 :يل اليت تعرفها هذه البنوك ،واليت نوضحها يف اجلدول املوا

 1900-1999نسبة القروض املتعثرة للبنوك التجارية يف اجلزائر خالل الفرتة :(21-4)الجدول رقم 

 1119 1119 1119 1116 1121 1122 

 000199 108110 11111 0118 0110 0918 (مليار دينار)قروض متعثرة

 100011 119111 1010191 179810 110819 000110 (مليار دينار) حجم القروض الكلية

 1107 8117 0171 1101 1101 1111 (%)نسبة القروض المتعثرة

،اطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم يف -دراسة واقع البنوك التجارية العمومية الجزائرية–ادارة المخاطر المصرفية وفق اتفاقيات بازل حياة جنار،:المصدر
 177،ص1901/1901 التجارية و علوم التسيري ،جامعة سطيف،العلوم االقتصادية ،كلية العلوم االقتصادية و 

، 1990-1999مالحظة ارتفاع نسبة القروض املتعثرة يف النظام البنكي اجلزائري و اليت عرفت اخنفاضا خالل الفرتة  ميكن   
كالتزام   1900مليار دينار سنة  1117، ونتيجة للتسديد اخلزينة قيمة   %8117حيث بلغت  1909لتسجل ارتفاعا كبريا سنة 

، غري أن هذه    % 1107اعادة شراء الديون غري الناجعة للمؤسسات العمومية و الفالحني اخنفضت نسبة القروض املتعثرة اىل 
 .النسبة تبقى معتربة و تعكس ضعف ادارة املخاطر يف البنوك اجلزائرية 
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،فانه يظهر أن اجلهاز البنكي يف اجلزائر يبدي نفس اخلصائص املعروفة لألجهزة البنكية يف الدول النامية اىل حد كبري و وبصفة عامة 
 :ذلك من حيث 

 :ويعترب الرتكز مسة اجلهاز البنكي اجلزائري و ذلك من حيث :  التركز في نصيب البنوك.0

من امجايل األصول البنكية ،مما ينعكس  %87بنوك تسيطر على  9املقدرة بـحيث أن البنوك العمومية و :الرتكز يف حجم األصول  -
 .سلبا على حتقيق العدالة يف املنافسة 

من امجايل الودائع البنكية للجهاز البنكي اجلزائري ،مما يضعف  %87حيث جتمع البنوك العمومية حوايل :الرتكز يف حجم املوارد  -
 .روض نظرا لكون الودائع هي املورد األساسي للبنوك من قدرة البنوك اخلاصة على منح الق

حيث تسيطر البنوك العمومية من حيث عدد الوكاالت واالنتشار اجلغرايف يف الرتاب الوطين بنسبة :الرتكز يف التواجد البنكي  -
77%. 

النامية نسبة كبرية للقروض غري يعرف اجلهاز البنكي اجلزائري كغريه من األجهزة البنكية للدول :ضعف ادارة مخاطر القروض. 1
،وترتبط بالبنوك العمومية بشكل شبه كامل ،مما يعكس االدارة غري الكفؤة ملخاطر القروض على  1909سنة %8اجليدة ،واليت بلغت 

 .مستوى هذه البنوك ،اضافة اىل تدخل االرادة السياسية لتدعيم بعض القطاعات كالقطاع الفالحي 

يف )تقوم اخلزينة العمومية يف اجلزائر بتسديد ديون املؤسسات العمومية و الفالحني وبعض املؤسسات اخلاصة : تغطية مخاطر التعثر.1
 .اجتاه البنوك العمومية ،وبالتايل ينخفض أثر القروض غري الناجعة نتيجة لتغطية اخلزينة هلا (اطار برنامج تدعيم الشباب

ا يف الدول النامية تعترب وسيطا لتمويل األهداف االجتماعية للدولة و التوجهات السياسية و بالتايل فالبنوك العمومية يف اجلزائر كنظريهت
  .هلا

تقدم البنوك التجارية يف اجلزائر خدمات بنكية تقليدية ـرتتكز أساسا على منح القروض املباشرة،خاصة : ضعف الخدمات البنكية.1
أكثر تنوعا من حيث اخلدمات البنكية ،ويعتمد كل من القطاعني يف مجع املوارد  بالنسبة للبنوك العمومية ،فيما تبدو البنوك اخلاصة

 .على الودائع بشكل شبه كامل 

يف املناطق الشمالية للوطن ومقرات الواليات ،يف  وذلك من حيث انتشارها حيث تتمركز أغلب الوكاالت: ضعف الشبكة البنكية.1
 .و يف البلديات (خاصة بالنسبة للبنوك اخلاصة ) حني تشهد ضعف االنتشار يف املناطق اجلنوبية

يظهر مما سبق ضعف مؤشرات األداء املايل للجهاز البنكي اجلزائري ،واليت تبقى بعيدة كل البعد عن ما هو : ضعف األداء المالي.9
وظا ،حيث تبدي هذه األخرية حتكما مطبق يف األنظمة البنكية املتطورة ،كما يعرف األداء املايل للبنوك العمومية و اخلاصة تباينا ملح

غري أنه .فضل تسيريا للمخاطر من نظريهتا العمومية أأفضل يف األصول ونسبة ضعيفة جدا للقروض املتعثرة ،وبالتايل فالبنوك اخلاصة 
 . جتدر الشارة اىل حتسن مؤشرات األداء املايل للبنوك العمومية خالل السنوات القليلة املاضية 
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 الجهاز البنكي الجزائري على مستوىحوكمة المؤسسات  ارساء: المبحث الثاني 

اقتصاد السوق استلزم وجود قاعدة تشريعية و تنظيمية لتنظيم هذا االنفتاح خاصة على مستوى ان توجه االقتصاد اجلزائري حنو    
التحوالت اجلذرية يف اجلهاز البنكي اجلزائري سواء على  بدايةو كان قانون النقد والقرض القطاع البنكي الذي يعترب عصب االقتصاد ،

 .مستوى بنك اجلزائر من ناحية صالحياته و تنظيمه أو على مستوى البنوك و املؤسسات املالية من ناحية نشاطها و طبيعة عملياهتا 

 كغريها من دول العامل ،  بازل و توصياهتا  بالسلطات اجلزائرية اىل تبين اتفاقيات ان السعي حنو حتقيق استقرار القطاع البنكي دفع   
،تطبيق النسب  بصفته اهليئة املكلفة بالرقابة أوال تفعيل دور بنك اجلزائروذلك فيما خيص تطبيق مبادئ الرقابة البنكية الفعالة عرب 

التوجه حنو حوكمة  أرار ،وبالتايل بدشروط االستقمبا يتالءم مع  البنوك و املؤسسات املاليةاالحرتازية اليت تقرها جلنة بازل و تنظيم 
 .القطاع البنكي خاصة بعد األزمات اليت مر هبا يف العشرية الفائتة 

 : املطالب التالية  من خاللو سنحاول يف هذا املبحث التطرق اىل كل هذا 

 الرقابية في الجهاز البنكي الجزائرياالشرافية و  الهيأت :  ولالمطلب األ

و استوجب التوجه اجلديد للنظام البنكي اجلزائري و االنفتاح على اخلصخصة استحداث هيأت رقابية تعىن بضمان انسجام    
 ويعترب بنك اجلزائر مبثابة اهليأة املكلفة مبمارسة كل من االشراف و الرقابة على اجلهاز البنكي اجلزائريانضباط وسالمة القطاع البنكي ،

 :الل وذلك من خ ، و تنظيمه

،  على اجلهاز البنكي اجلزائري (organe  de réglementation) ةجملس النقد و القرض و اليت يعترب هيأة تنظيمي -
 (و قد مت التطرق اليه سابقا).األنظمة اليت تنظم العمل البنكي  و كل ما يتعلق به  بإصدارحيث أنه املكلف 

 الوحيدة اليت تضطلع مبهمة الرقابة على اجلهاز البنكي اجلزائري يأةمبثابة اهلقانون النقد و القرض  هاقر أ واليت اللجنة املصرفية  -
organe de contrôle) ( 

و يف نفس االطار فقد مت استحداث هياكل على مستوى البنك املركزي تعترب مبثابة قاعدة للبيانات اليت ختص النشاطات البنكية  -
هبدف حفظ استقرار  بشكل أساسي واليت تساعد البنوك و املؤسسات املالية يف ادارة املخاطر االئتمانيةاملتعلقة خاصة بالقروض 

 :وهي  اجلهاز البنكي

  مركزية املخاطر -             

 مركزية املبالغ غري املدفوعة  -             

 مكافحة اصدار الشيكات بدون مؤونةمركزية  -            

 مركزية امليزانيات -            
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 (la commission bancaire ) المصرفيةاللجنة  :الفرع األول

عتبارها السلطة املكلفة باإلشراف و الرقابة على و الذي نص على ا 09/09قانون النقد و القرض  أنشأت اللجنة املصرفية مبوجب   
تنشأ جلنة مصرفية تكلف مبراقبة و احرتام املصارف و املؤسسات املالية "011و املؤسسات املالية،حيث ينص يف مادته  بنوكعمل ال

                                                                                                            (1): ب ، و عليه فاللجنة املصرفية مكلفة "لألحكام التشريعية و القانونية السارية املفعول و معاقبة التجاوزات املسجلة
.                                                            السهر على احرتام القواعد و القوانني املصرفية و حسن تنظيم املهنة املصرفية -
 .                         ملؤسسات املاليةفحص طرق االستغالل و الوضعيات املالية للمصارف و ا -

 .                                                                         تسجيل و معاقبة املخالفات املسجلة من طرف البنوك و املؤسسات املالية -          

 :و تتكون اللجنة املصرفية من 

 .حمافظ البنك املركزي رئيسا هلا  -
 .و احملاسيب و املايل  بنكيالثة أعضاء خيتارون حبكم كفاءهتم يف اجملال الث -
 .ول هلذه احملكمة بعد استشارة اجمللس األعلى للقضاء قاضيني ينتدبان من احملكمة العليا خيتارمها الرئيس األ -

صالحياهتا و كيفية تنظيمها وعملها بناء على سنوات ،و تساعدها أمانة عامة حيدد جملس ادارة البنك املركزي  1وتقدر عهدة اللجنة بـ
 (2) .عند الشروع يف اختاذ قرار و يكون صوت رئيس اللجنة مرجحا يف حالة تساوي عدد األصوات .اقرتاح من اللجنة 

 .نيةسلطة إدارية و سلطة قانو  بنكيو لكي متارس اللجنة املصرفية عملها و مهامها يف أحسن الظروف، فقد أعطى هلا التشريع ال

                                                                : السلطة اإلدارية للجنة المصرفية :أوال

، و متارس اللجنة  (يف عني املكان)امليدانيةو ( املستندية)الرقابة املكتبية :أعطى التشريع سلطة ادارية للجنة املصرفية تتمثل يف      
ساب هذه املصرفية صالحياهتا مبساعدة املديرية العامة للمفتشية العامة لبنك اجلزائر و اليت تقوم بعمليات املراقبة املستندية و امليدانية حل

 .اللجنة 

 :المستندات أساس الرقابة على .2  

الصادرة من طرف جملس النقد و القرض،التعليمات املصدرة من قبل بنك القانون البنكي،األنظمة )تعترب التقارير البنكية مقننة بنصوص
 .و اليت حتدد مضمون التصرحيات و الفرتة اليت تغطيها هذه التصرحيات و أجال ارساهلا ( اجلزائر 

اليت تسمى بالتقارير  تنجز الرقابة على أساس املستندات على قاعدة التصرحيات الدورية اليت تقوم هبا البنوك  املؤسسات املالية وو  
االحرتازية ،وتشمل هذه التقارير كل من الوضعيات احملاسبية الشهرية ،نسب املالءة و توزيع املخاطر ،نسب التعرض  ملخاطر سعر 

و ترسل هذه .الصرف ،معامل األموال اخلاصة الدائمة فضال عن نسبة التعرض لاللتزامات بالتوقيع يف جمال التجارة اخلارجية 

                                                           
 .91/00من األمر  091املادة (1)  
 .91/00من األمر  097واملادة  099املادة   ( 2)  
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و اليت تستعمل هذه صاحل املكلفة باملفتشية العامة ،السيما املل بنك اجلزائر، كل حسب اختصاصه ،حيات اىل خمتلف هياكالتصر 
 (1) .التقارير يف اطار مهامها و صالحياهتا

                                                                                         :خيول للجنة املصرفية القيام بـ و يف هذا االطار فانه
الشهرية، وضعيات الصرف، التصرحيات اخلاصة بالقواعد  ةالوضعيات احملاسبي) فحص و حتليل خمتلف التقارير و البيانات اإلحصائية -

 .                                                                                 و املؤسسات املالية بنوكالواردة إليها بانتظام من ال...( االحرتازية،

 .                                                                             فحص تقارير حمافظي احلسابات -  

 .و املؤسسات املالية بنوكيل الؤو الضرورية، من طرف مسطلب املعلومات و التوضيحات و التربيرات  -

 .(2) .حتدد اللجنة املصرفية قائمة التقدمي، و صيغته و آجال تبليغ الوثائق و املعلومات اليت تراها مفيدة  -

 :    الرقابة الميدانية. 1

ة و املالية ،والتأكد على اخلصوص يالناحية املؤسسو اليت تتجسد يف مهمات بعني املكان لدى البنوك و املؤسسات املالية لتقييمها من 
كما ميكن .من موثوقية احلسابات ودراسة حمفظة االلتزامات عن طريق الصندوق و بالتوقيع،و يتم القيام بالتقييم عن طريق عينة متثيلية 

ة ،لتطبيق األحكام التشريعية القيام مبهمات يف عني املكان للتأكد من احرتام الوسطاء املعتمدين املتمثلني يف البنوك و املؤسسات املالي
و من أجل القيام بالرقابة مبوجب اجلهاز املتعلق مبكافحة تبيض األموال و من و اىل اخلارج ،والتنظيمية للصرف و حركة رؤوس األموال 

                                                                                                                                           .(3)متويل االرهاب
و املؤسسات املالية املخالفة حلثهم على احرتام القواعد القانونية املنظمة للمهنة  بنوكإرسال تنبيه، أو أمر ملسؤويل ال يتم و عند الضرورة

تعيني متصرف مؤقت  كما خيول القانون للجنة .(4)هلا، و اختاذ اإلجراءات التصحيحية اليت تسمح بتصحيح الوضعية املالية بنكيةال
  . (5)يف حال عدم قدرة مسريي املؤسسة ممارسة مهامهم بشكل عادي أو املؤسسة املالية بنكلتسيري و إدارة ال

                                                                       (6) :السلطة القانونية للجنة المصرفية :ثانيا

اذ عند خمالفة بنك أو مؤسسة مالية لألحكام التشريعية و القانونية اليت تنظم العمل البنكي و بعد توجيه اللوم أو األمر الخت   
:                                                                                                      مسريي املؤسسة إجراءات عقابية تتمثل يف  عدم االستجابة، تتخذ اللجنة املصرفية ضداإلجراءات التصحيحية، و عند 

 .                                                                             توجيه إنذار أو توبيخ -

 .                                                 بنكيةاملنع من ممارسة بعض العمليات ال -           

                                                           
 .091، ص  1998 ،التقرير السنوي  لبنك اجلزائر  (1)  
 .91/00من األمر الرئاسي رقم  090و املادة  09/09من قانون النقد و القرض  019املادة (2)  
 .091، ص  1998  ،التقرير السنوي  لبنك اجلزائر  (3)  
 00-91من األمر  001واملادة  000املادة  ( 4)  
 00-91من األمر  001املادة  ( 5)  
 00-91من األمر  001املادة  ( 6)  



األداء المالي وارساء حوكمة المؤسسات في الجهاز البنكي الجزائري  ................................................ رابعالفصل ال  

 

199 
 

                                      .                                                               أو بدون تعيني متصرف مؤقت/أو جملموعة مسريين معأو املؤسسة املالية، بنكال التوقيف املؤقت ملسري -            
 .                                                أو بدون تعيني متصرف مؤقت/إهناء مهام شخص أو جمموع أشخاص مع -

 .                                                      بنكيةسحب الرتخيص أو االعتماد ملمارسة املهنة ال -      

بتحصيل اخلزينة العمومية  تقومو احلد األدىن املطلوب لرأس املال،إىل فرض عقوبات مالية تصل إىل ما متتد عقوبات اللجنة املصرفية،ك
 .لفائدة ميزانية الدولةاملبلغ 

   :حول البنوك و المؤسسات المالية المعطياتف تجميع هدب الهياكل التابعة للبنك المركزي:الفرع الثاني 

ان شساعة املعلومات اليت تصرح هبا البنوك و املؤسسات املالية للمركزيات املذكورة و موثوقيتها و نزاهتها هي شروط ضرورية لكي     
أفضل ملخاطر القروض و مكافحة اصدار الشيك بدون رصيد مما يعزز من دوره تقييمهم  يفتستطيع هذه املركزيات مساعدة املصرحني 

أو /يف حالة وجود جتاوزات من قبل البنوك و و تلتزم بتبليغها هذه املركزيات تقاريرها اىل اللجنة املصرفية و ترفع.من حيث موثوقيته
 :عن الرقابة على اجلهاز البنكي   املالية بصفتها اهليأة املسؤولة املؤسسات

 ( Centrale des risques) مخاطرمركزية ال: أوال

وذلك متاشيا مع انعكاس الوضع اجلديد قانون النقد و القرض يف اطار االنفتاح املايل و االقتصادي مبوجب  خاطرمت انشاء مركزية امل   
اليت تتم على مستوى عمليات القرض االجياري حيث تضطلع  مبهمة التعرف على املخاطر البنكية و مانية ،ئتمستوى املخاطر اال على

تتكفل هذه املصلحة جبمع أمساء املستفيدين من القروض املمنوحة وسقفها و املبالغ ،و يف هذا االطار  (1)البنوك و املؤسسات املالية
تقوم مركزية  ، حيثو يتم هذا التصريح شهريا.(2)ك و املؤسسات املالية و احملسوبة و الضمانات املعطاة لكل قرض من مجيع البن

 (3) .املؤسسات املصرحة املخاطر من خالله حبفظ املعلومات حول القروض البنكية و اعادهتا اىل 

 (4) :اىل قسمني  1901فيفري  19املؤرخ يف  90-01يف اطار النظام رقم  و تنقسم مركزية املخاطر

وتسجل فيها املعطيات املتعلقة بالقروض :( centrale des risques entreprises)مركزية خماطر املؤسسات  -
 .الذين ميارسون نشاطا مهنيا بدون أجر املمنوحة لألفراد املعنويني و األشخاص الطبيعيني 

 .تسجل فيها املعطيات املتعلقة بالقروض املمنوحة لألفراد :(centrale des risque ménages)مركزية خماطر األسر  -

ة يف ر استشا 199ساعة و الرد على  11حيث أصبح بإمكان هذه اهليأة بفعل حتديثها من معاجلة عدد هائل من الطلبات خالل 
حيث البيانات الشاملة اليت متتلكها، و بالتايل فهي تؤمن احلماية للبنوك و املستفيدين على حد سواء نظرا لقاعدةواحد ،وقت 

وحده مسؤولية تعثر قروض ال تتناسب مع قدرة الزبون  ستسمح للبنوك مبنح قروض أكثر بنسبة خماطرة أقل ، فيما يتحمل هذا األخري

                                                           
 .عملها ،يتضمن تنظيم مركزية األخطار و 0001مارس  11املؤرخ يف  90-01من النظام رقم  1املادة  ( 1)  
 00-91من األمر  08و املادة  09-09من القانون  099ملادة ا ( 2)  
 .،يتضمن تنظيم مركزية خماطر املؤسسات و األسر و عملها1901فيفري  19املؤرخ يف  90-01النظام رقم من  1و املادة    9املادة  ( 3)  
 .90-01النظام رقم من  0املادة  ( 4)  
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اىل مركزية  االنضمامن فانه جيب على مجيع البنوك و املؤسسات املالية و أية مؤسسة قرض أخرى و طبقا للقانو . (1)على السداد
و يتم اخطار اللجنة املصرفية بأي تقاعس أو عدم امتثال مبا خيص مركزية األخطار من طرف البنوك و املؤسسات املالية  (2) .األخطار

(3). 

و ال ميكن للهيئة املالية منح قروض مصرح هبا لدى مركزية املخاطر على أهنا قروض ذات خماطر اىل زبون جديد إال بعد استشارهتا 
،ومنح البنوك و املؤسسات املالية املعلومات الضرورية املرتبطة  ودراستها ضو كشف املخاطر املرتبطة بالقر   اىل هذا االجراء ويهدف،(4)

 .اليت تشكل خماطر حمتملة و بالقروض و الزبائن 

 (5) :باإلضافة اىل ما مت ذكره عن وظيفة مركزية األخطار فإهنا تضطلع مبهام أخرى هي 

يف جمال اخلضوع ملعايري و قواعد العمل مراقبة و متابعة نشاطات املؤسسات املالية و معرفة مدى العمل الذي تقوم به  -
 .احملددة من قبل بنك اجلزائر 

 .منح البنوك و املؤسسات املالية فرصة القيام مبفاضالت بني القروض املتاحة بناء على معطيات سليمة نسبيا  -
أسيس أفضل لسياسة تركيز املعلومات املرتبطة بالقروض ذات املخاطر يف خلية واحدة بالبنك املركزي ،ويسمح له ذلك بت -

 .القرض

،  و اليت تعترب شرط ضروري لعودة  تقدمي البنوك  1901سبتمرب  19و مت العمل مبركزية املخاطر بشكلها احلديث ابتداء من 
 . 1990بعد أن مت الغاء العمل هبا مبقتضى قانون املالية التكميلي لسنة  1909و الذي مت شهر جانفي  للقروض االستهالكية

  1998-1991و يوضح اجلدول املوايل عدد البالغات حسب مركزية املخاطر خالل الفرتة 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .1901سبتمرب  11،جريدة اخلرب ، الصادرة يوم  الجزائر جاهز لعودة القروض االستهالكيةبنك حممد سيدمو، ( 1)  
 .90-01من األمر  1املادة  ( 2)  
 .90-01النظام رقم من  08املادة  ( 3)  
 .90-01النظام رقم من  01املادة  ( 4)  
 197الطاهر لطرش،مرجع سابق،ص ( 5)  
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 1998-1991عدد البالغات حسب مركزية املخاطر خالل الفرتة : (22-4)الجدول رقم

 بشبهة عدد حاالت االبالغ السنة

1991 07191 

1991 00019 

1991 11809 

1991 11117 

1999 11181 

1997 11910 

1998 91011 

 1991،1998من اعداد الطالبة باالعتماد على التقارير السنوية لبنك اجلزائر لسنيت :املصدر

حيث  تضاعف (  1998حىت  1991 من)سنوات  7يظهر من خالل اجلدول أعاله تزايد عدد البالغات مبنحى تصاعدي خالل 
و هو ما يشري اىل زيادة االلتزام من قبل البنك و املؤسسات املالية .ابالغ 9911أي مبتوسط زيادة سنوية تقدر بـمرات  1أكثر من 

 .هبذه العملية 

 (1) (centrale des impayés)مركزية المبالغ غير المدفوعة : ثانيا 

،و يفرض بالرغم من امتالك مركزية املخاطر لقاعدة بيانات شاملة، إال أن ذلك ال يلغي بشكل كامل املخاطر املرتبطة بالقروض     
، حيث جيب على الوسطاء املاليني  (2)القانون على الوسطاء املاليني يف النظام املايل اجلزائري االنضمام على مركزية املبالغ غري املدفوعة 

أو على وسائل الدفع املوضوعة حتت تصرف /ية املبالغ غري املدفوعة  بعوائق الدفع اليت تطرأ على القروض املمنوحة ومركز ابالغ 
معنية  غ الوسطاء املاليني و كل سلطة أخرىو تتوىل هذه اهليأة تنظيم ،متابعة و تسيري  فهرس مركزي لعوائق الدفع و تبلي .(3)زبائنهم

 .(4)بقائمة عوائق الدفع 

 :مركزية مكافحة اصدار الشيكات بدون مؤونة:ثالثا

، حيث هتتم هذه األخرية بتجميع (عوارض الدفع)مكافحة اصدار الشيكات بدون مؤونة أكثر ختصصا من سابقتها تعترب مركزية    
املعلومات اخلاصة بالقروض و بأدوات الدفع بصفة عامة ،فيما تركز مركزية مكافحة الشيكات بدون مؤونة باملعلومات اخلاصة 

، وتعمل هذه اهليئة على مركزة املعلومات  91-01عوارض الدفع مبوجب النظام و قد مت انشاؤه جنبا اىل جنب مع مركزية .بالشيكات

                                                           
 .و أيضا مركزية املستحقات غري املدفوعة    0001مارس  11املؤرخ يف  91-01كما تسمى مبركزية عوارض الدفع حسب النظام   ( 1)  
لنظام كل و يقصد بالوسطاء املاليني مبفهوم هذا ا. ،يتضمن تنظيم مركزية املبالغ غري املدفوعة وعملها 0001مارس  11املؤرخ يف  91-01من النظام رقم  1املادة  ( 2)  

 .ن وسائل الدفع و تتوىل تسيريها البنوك و املؤسسات املالية و اخلزينة العامة و املصاحل املالية التابعة للربيد و املواصالت ، و أية مؤسسة أخرى تضع حتت تصرف الزبو 
 . 91-01من النظام رقم  1املادة  ( 3)  
 . 91-01من النظام رقم  1املادة  ( 4)  
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و تبليغها للوسطاء املاليني بغرض االطالع عليها و استغالهلا ، (الرصيد) النعدام أو نقص املؤونة املتعلقة بعوارض دفع الشيكات 
 .(1)السيما عند تسليم دفرت الشيكات ألول مرة للزبون

، و (2)قوع عوارض دفع لعدم كفاية الرصيد أو عدم وجوده أصال يلتزم الوسطاء املاليون بتبليغ مركزية عوارض الدفع غري أنه يف حال و 
، و (3)سنوات  1يف حال عدم تسوية عارض الدفع يف األجال احملددة قانونيا فانه يتم منع صاحب احلساب من اصدار شيكات ملدة 

اخلزينة العمومية و املصاحل املالية لربيد اجلزائر بقائمة األشخاص املمنوعني من  والبنوك  المبإعتقوم مركزية عوارض الدفع من جهتها 
 (4) .مةاستعمال دفرت الشيكات، و اليت متتنع بدورها عن تسليم دفرت شيكات لكل زبون ورد امسه يف تلك القائ

 (centrale des bilans)مركزية الميزانيات : رابعا

يهدف بنك اجلزائر من خالل انشاء هذه املصلحة اىل تعميم استعمال طرق موحدة يف التحليل املايل اخلاص باملؤسسات ضمن    
،ويف هذا االطار تقوم مركزية امليزانيات جبمع املعلومات (5)النظام البنكي و مراقبة توزيع القروض اليت متنحها البنوك و املؤسسات املالية 

و  (لثالث سنوات األخرية لنشاطه)املتعلقة باملؤسسات اليت حتصلت على قرض مايل من البنوك و املؤسسات املالية ليةاحملاسبية و املا
  .(7)و تعترب هذه املعلومات جد سرية و ختص فقط البنك أو املؤسسة املالية املعنية .و ارساهلا اىل هذه األخرية  (6)معاجلتها و نشرها

 الحذر المطبقة لتسيير البنوك و المؤسسات المالية في الجزائرقواعد : المطلب الثاني 

 .يفرض بنك اجلزائر جمموعة من النسب االحرتازية على البنوك و املؤسسات املالية ضمانا الستقرار البنكي و حلماية حقوق املودعني 

 االطار التشريعي للتسيير االحترازي في القطاع البنكي الجزائري: الفرع األول 

 البنكي اجلهاز خلصائص املالئمة النظم فرض و تشريع يف 00-91 األمر من 91 واملادة 09-09 القانون من 11 املادة خولت   

 اخلاصة النظم بإصدار القرض و النقد جملس قام الصالحية هذه ،ومبقتضى املخاطر من االحرتاز و احلذر قواعد كسن تنظيمه و اجلزائري

 املهنة تنظيم اىل التنظيمات هذه هدفت قد و.  بازل جلنة مقرتحات على املبنية و اجلزائر يف املالية واملؤسسات  للبنوك االحرتازي بالتسيري

 . العادلة املنافسة شروط ظل يف النشاط ملمارسة املالئم املناخ توفري و البنكية

 

 

                                                           
 . 91-01من النظام رقم  1املادة  ( 1)  
 . 91-01من النظام رقم  1املادة  ( 2)  
 .املتعلق برتتيبات الوقاية من اصدار الشيكات بدون رصيد و مكافحتها 1998جانفي  19املؤرخ يف    90-98من النظام رقم  8املادة  ( 3)  
 .  90-98من النظام رقم  01و املادة  00املادة  ( 4)  
 .و يتضمن تنظيم مركزية امليزانيات و سريها 0009مارس 01املؤرخ يف   97-09من النظام رقم  0املادة  ( 5)  

 . امليزانية ،جدول حسابات النتائج و البيانات امللحقة : يقصد باملعلومات املالية و احملاسبية   
 . 97-09من النظام رقم  1املادة  ( 6)  
 . 97-09من النظام رقم  0املادة  ( 7)  
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 الحذر وقواعد االحترازي بالتسيير المتعلقة و القرض و النقد مجلس عن الصادرة األنظمة: (21-4)  رقم الجدول

 االصدار تاريخ النظام

 املالية املؤسسات و البنوك لرأمسال األدىن باحلد يتعلق 90-09 رقم النظام

 اجلزائر يف العاملة
 0009جوان 1

 املؤسسات و املصارف تسيري يف احلذر قواعد حيدد 90-00 رقم النظام

 املالية
 0000 أوت 01

 األدىن باحلد املتعلق و 90-09  النظام يتمم و يعدل 91-01 رقم النظام

 اجلزائر يف العاملة املالية املؤسسات و البنوك لرأمسال
 0001 جويلية 1

 قواعد حيدد الذي 90-00 رقم النظام يتمم و يعدل 91-01 رقم النظام

 املالية املؤسسات و املصارف تسيري يف احلذر
 0001 أفريل 19

 املالية املؤسسات و البنوك لرأمسال االدىن باحلد يتعلق 90-91 رقم النظام

 اجلزائر يف العاملة
 1991 مارس 1

 املوارد و اخلاصة األموال معامل' املسماة النسبة حيدد 91-91 رقم النظام

 ' الدائمة
 1991 جويلية 00

 املالية املؤسسات و البنوك رأمسال األدىن دباحل يتعلق 91-98 رقم النظام

 .اجلزائر يف العاملة
 1998 يوليو 10

 1900 ماي 11  البنوك بني ما املخاطر مبراقبة يتعلق 91-00 رقم النظام

 1900 ماي 11 السيولة خطر رقابة و وتسيري قياس و تعريف يتضمن 91-00 رقم النظام

 و البنوك على املطبقة املالءة نسب يتضمن 90 -01 رقم النظام
 املالية املؤسسات

 1901 فيفري 09

 1901 فيفري 09 باملسامهات و الكربى باملخاطر يتعلق 91-01 رقم النظام

 بالتوقيع االلتزامات و املستحقات بتصنيف يتعلق 91-01 رقم النظام

 .عليها املؤونات تكوين و املالية املؤسسات و للبنوك
 1901 فيفري 09

OF-BANK.WWW://HTTP- له الرمسي املوقع عن نقال اجلزائر بنك عن الصادرة التنظيمية النصوص على باالعتماد طالبةال اعداد من:املصدر

HTM.AR_LEGIST/HTML/DZ.ALGERIA 08:99: الساعة  على 1909-1-1: الزيارة تاريخ 

 : أمهها من اجلزائر يف البنكي النظام يف احلذر قواعد خيص فيما اليت التعليمات من جمموعة اجلزائر بنك أصدر كما

 

 

http://www.bank-of-algeria.dz/html/legist_ar.htm
http://www.bank-of-algeria.dz/html/legist_ar.htm
http://www.bank-of-algeria.dz/html/legist_ar.htm
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 االحترازي بالتسيير المتعلقة و الجزائر بنك عن الصادرة التعليمات: (23-4) رقم جدولال

 االصدار تاريخ التعليمة

 و البنوك لتسيري احلذر قواعد بتحديد املتعلقة 11-00 رقم التعليمة
 املالية املؤسسات

 0000 نوفمرب 01

 0001 سبتمرب 18 البنوك التزامات مستوى حتدد 98-01 رقم التعليمة

 و البنوك لتسيري احلذر قواعد بتحديد املتعلقة 71-01 رقم التعليمة
 . املالية املؤسسات

 0001 نوفمرب 10

 املؤسسات و البنوك قبل من التصريح نتائج تتضمن 91-00 رقم التعليمة

 املخاطر وتقسيم التغطية نسب حول املالية
 0000 أوت 01

 و البنوك قبل من املالءة بنسب التصريح أجال حتدد 90-91 التعليمة
  املالية املؤسسات

 1991 ديسمرب 19

 و البنوك تسيري يف احلذر قواعد بتحديد املتعلقة 90-97 التعليمة
 املالية املؤسسات

 1997 اكتوبر 11

 1900 ديسمرب 10  املالية املؤسسات و البنوك سيولة مبعامالت تتعلق 97-00 التعليمة

 و للبنوك اخلارجة االلتزامات مستوى حتدد 01-91 رقم التعليمة
 املالية املؤسسات

 1901 نوفمرب 11

 و البنوك على املطبقة املالءة بنسب تتعلق 01-91 رقم التعليمة
 .املالية املؤسسات

 1901 ديسمرب 19

 املالية املؤسسات و البنوك تصريح بنماذج تتعلق  01-91 رقم التعليمة

 الكربى باملخاطر
 1901 ديسمرب 19

 و للبنوك اخلارجية االلتزامات مستوى حتدد 01-91 رقم التعليمة
 املالية املؤسسات

 1901 جويلية 11

OF-BANK.WWW://HTTP- اجلزائر لبنك  الرمسي املوقع على باالعتماد طالبةلا اعداد من:املصدر

HTM.FR_LEGIST/HTML/DZ.ALGERIA08:19: الساعة  على 1909-1-1: الزيارة تاريخ ،تاريخ 

 الجزائري البنكي القطاع في المطبقة االحترازية قواعدال: الثاني الفرع

 و املؤسسات هذه مستوى على االستقرار حلفظ ضروريا املالية املؤسسات و البنوك طرف من تطبيقها و حرتازيةاال القواعد احرتام يعترب
  :يف اجلزائر بنك أقرها اليت االحرتازية القواعد تتمثل و. ككل البنكية املنظومة مستوى على

 

http://www.bank-of-algeria.dz/html/legist_fr.htm،تاريخ
http://www.bank-of-algeria.dz/html/legist_fr.htm،تاريخ
http://www.bank-of-algeria.dz/html/legist_fr.htm،تاريخ
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 بعد اجلزائر يف البنكي القطاع لتنظيم الصادره النظم أول من البنوك لرأمسال األدىن احلد حتديد يعترب و: المال لرأس األدنى الحد.أوال

 أين ، العاملية املالية األزمة النعكاسات استجابة (1) 91-98 قمر النظام يف احلد هلذا تعديل أخر كان ،و القرض و النقد قانون صدور

 األدىن احلد رفع مت دج،فيما مليار 09 اىل(90-91 رقم النظام أقرها اليت) جزائري دينار مليار 111 من األدىن البنوك مال رأس رفع مت

 .جزائري دينار مليار 111 اىل جزائري دينار مليون 199 من املالية املؤسسات لرأمسال

 من حدوثها حال يف املتوقعة غري خلسائرا الستيعاب دفاعيا أساسيا خطا الصافية اخلاصة األموال تعترب: الصافية الخاصة األموال.ثانيا

 دائين من شرحية أكرب بصفتهم املودعني خاصة احلقوق ألصحاب ضمانا و للكيان التحتية للبنية دعامة كوهنا جانب ،اىل االقراض جراء

 . البنك

 : كاأليت 91-01 رقم النظام و 01-71 رقم التعليمة حسب النظامية اخلاصة األموال مكونات وحددت

 : يلي ما تشمل و: القاعدية الخاصة ألموالا.0

 . االجتماعي املال رأس -

 . التقييم بإعادة اخلاصة تلك غري االحتياطات -

 . العامة البنكية املخاطر ملواجهة املخصصة  األموال -

 (.الدائن) السابقة الدورات ربح -

 .املوجب الوسيط الربح -

 . األسهم على املتوقعة وائدالع توزيع منها منقوص التخصيص رهن نتائج -

   . اجلارية الدورة ربح -

 : يف املتمثلة و (01-71) التعليمة من 9 املادة عليها تنص اليت العناصر تضم هي و: التكميلية الخاصة األموال.1

 . التقييم اعادة فروق و احتياطات -

 . حمددة غري مبدة املرتبطة الديون -

 * التعليمة نفس حددهتا كما بشروط املقيدة القروض و املالية األوراق -

                                                           
 اجلزائر يف العاملة املالية املؤسسات و البنوك رأمسال األدىن باحلد يتعلق 1998يوليو  10املؤرخ يف  91-98النظام رقم  ( 1)  


 املدينة) السابقة الدورة نتيجة+ لالستغالل املعنوية القيم +البنك حبوزة اليت األسهم+املدفوع املال رأس و احملرر غري املال رأس: و يطرح من العناصر السابقة ما يلي   

 الدورة خسارة+ وسيطة تواريخ يف املسجلة السلبية النتائج(+


أن تكون حصة األموال اخلاصة . وال اخلاصة القاعدية األمأن ال تزيد األموال اخلاصة التكميلية عن : و ينبغي أن تتوفر الشروط التالية يف األموال اخلاصة التكميلية *  

من األموال اخلاصة القاعدية  و ذلك يتوافق مع تنص عليه اتفاقي بازل األوىل يف   %19بإصدار الديون املقيدة بشروط ألكثر من مخس سنوات اقل من  التكميلية املتعلقة
 نسختها األصلية  
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 ختص األوىل: شرحيتني من تتكون أهنا القول ميكن املالية املؤسسات و للبنوك الصافية اخلاصة باألموال املتعلق القانوين االطار اىل بالنظر

 املتوقعة غري اخلسائر لتغطية وختصص املودعني و املسامهني بني مشرتكة والأم فهي الثانية أما االحتياطات، و املال رأس تضم و املسامهني

 . األصول ملخاطر

 النظام اقرار مت 1 و 1 بازل اتفاقية مع متاشيا و العاملية املالية األزمة اثر على البنكية املنظومة استقرار حفظ اىل اجلزائر بنك سعي اطار يف و

 اخلاصة األموال مكونات من عدل الذي و ، املالية املؤسسات و البنوك على املطبقة املالءة نسب يتضمن الذي و  90 -01 رقم

 هذا تطبيق بدأ قد و. التكميلية و القاعدية اخلاصة األموال مجع من تتكون فإهنا النظام ذات حسب اليت ،و املؤسسات و للبنوك  القانونية

 . 1901 أكتوبر 0 من ابتداءا النظام

 : من تتكون و: القاعدية اصةالخ األموال

 . التخصيص من أو االجتماعي املال رأس -
 .املال برأس الصلة ذات العالوات -
 (التقييم اعادة فوارق خارج)االحتياطات -
 .جديد من املرحلة الدائنة األرصدة -
 . القانونية املؤونات -
   .توزيعها املرتقب األرباح و الضرائب من صاف املقفلة األخرية السنة ناتج -

 : تضم و: التكميلية الخاصة األموال

 .من مبلغ فوارق اعادة التقييم  19% -
من مبلغ فوائض القيمة الكامنة و النامجة عن التقييم بالقيمة احلقيقة لألصول املتاحة للبيع خارج سندات املسامهة  % 19 -

 .احملوزة على البنوك و املؤسسات املالية 
من األصول املرجحة  0111العامة مكونة على املستحقات اجلارية للميزانية يف حدود مؤونات لتغطية املخاطر املصرفية  -

 .خلطر القرض 
 .سندات املسامهة و سندات أخرى ذات مدة غري حمددة  -
 .*األموال املتأتية من اصدار سندات أو اقرتاضات -

 ratio de)كما تسمى بنسبة املالءة ( ratio de couverture des risques):نسبة تغطية المخاطر .ثالثا
solvabilité)  و الذي حيدد قواعد احلذر يف تسيري البنوك و املؤسسات املالية يف  90-00، و اليت مت حتديدها يف النظام رقم

                                                           

 غري الثابتة األصول+سداسيا احملددة العاجزة النواتج+ التخصيص قيد العاجزة واتجالن + جديد من املرحلة املدينة األرصدة+ شراؤها املعاد الذاتية األسهم: يلي ما السابقة العناصر من يطرحو   

املبالغ +من مبلغ املسامهات و من كل مستحق أخر مماثل لألموال اخلاصة احملوزة يف البنوك و املؤسسات املالية% 19+ معدومة قيما تشكل اليت اليت املؤونات و االهتالكات من صافية املادية
 املؤونات التكميلية املفروضة من طرف اللجنة املصرفية+جاوز احلدود اخلاصة باملسامهات اليت تت

 التكميلية اخلاصة األموال ضمن تدخل حىت اقرتاضات أو سندات اصدار من املتأتية األموال يف توفرها الواجب الشروط  90 -01 رقممن النظام  09قد حددت املادة  * 
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عن الديون اجلزائر،يف جمال تقسيم املخاطر و تصنيف الديون حسب درجة خماطرها وكذا تكوين االحتياطات و ادراج الفوائد النامجة 
من أجل  0001فرتة انتقالية تقدر خبمس سنوات ابتداءا من أول جانفي  71-01وقد حددت التعليمة رقم .غري املضمون حتصيلها 

 .0التطبيق التدرجيي  لقاعدة املالءة املتوافقة مع معايري بازل 

 :املتكفلة و الناجتة عن عملية توزيع القروض ،حيث  و متثل نسبة املالءة العالقة بني األموال الصافية اخلاصة وجمموع خماطر القرض

 .جمموع األخطار املرجحة /األموال اخلاصة الصافية =نسبة تغطية املخاطر 

،اذ 0000كحد أدىن جيب على البنوك و املؤسسات املالية احرتامه،وهذا ابتداءا من هناية ديسمرب  %8وقد حددت هذه النسبة بـ
الحظ ارتباط هذه النسبة مع خماطر القروض فقط أي على ما تنص عليه اتفاقية بازل األوىل يف و ي.حددت قبل ذلك بنسب أخرى 

،وذلك كما ( 71-01)من التعليمة  00نسختها األصلية ، و تؤخذ املخاطر املتعرض هلا حسب معدالت الرتجيح احملددة يف املادة 
 :يلي 

 معدالت ترجيح المخاطر:  ( 24-4)الجدول رقم 

 العناصر  الترجيحمعدالت 

211% 

 

 

 (حمفظة اخلصم،القرض االجياري،احلسابات املدينة)قروض للعمالء  -
 .قروض لألفراد  -
 .سندات املسامهة وسندات التوظيف،ماعدا تلك اخلاصة بالبنوك و املؤسسات املالية  -
 .القيم غري املنقولة  -

عادية ،توظيفات،سندات املسامهة و حسابات )مسامهات ملؤسسات  القرض املتواجدة يف اخلارج  -  %20
 (التوظيف ملؤسسات القرض املتواجدة يف اخلارج

حسابات عادية ،توظيفات،سندات )مسامهات للبنوك و املؤسسات املالية املتواجدة يف اجلزائر  - %5
 (املسامهة و التوظيف للبنوك و املؤسسات املالية املتواجدة يف اخلارج

سندات الدولة و أوراق أخرى مشاهبة لألوراق على الدولة )العناصر املشاهبة ديون على الدولة أو  - %0
 (،ديون أخرى على الدولة 

 .ودائع ببنك اجلزائر -

 لتسيري البنوك و املؤسسات املالية  احلذراملتعلقة بتحديد قواعد  0001نوفمرب  10املؤرخة يف  01 -71رقم  التعليمة:املصدر

صلية قبل التعديل ،حىت الية يف اجلهاز تلتزم بنسبة املالءة اليت أقرهتا اتفاقية بازل األوىل  يف نسختها األوبقيت البنوك و املؤسسات امل
،مت تعديل هذه النسبة مبا يتوافق مع املتطلبات  1و  1، حيث و متاشيا مع متطلبات اتفاقية بازل 1901التعديل الذي مت سنة 
من جمموع أمواهلا القانونية  %011و املؤسسات املالية باحرتام معامل أدىن للمالءة قدره لبنوك ا (1) 90-01،حيث يلزم النظام رقم 

                                                           
 .،يتضمن نسب املالءة املطبقة على البنوك و املؤسسات املالية  1901فيفري  09املؤرخ يف  90-01لنظام رقم ا (1)  



األداء المالي وارساء حوكمة المؤسسات في الجهاز البنكي الجزائري  ................................................ رابعالفصل ال  

 

208 
 

من جهة ،وجمموع خماطر القرض و املخاطر العملياتية و خماطر السوق املرجحة من جهة أخرى ، حيث جيب أن تغطي األموال 
على األقل ،باإلضافة اىل وسادة ضمان  % 7لسوق بواقع اخلاصة القاعدية كال من خماطر القرض و املخاطر العملياتية و خماطر ا

 .من خماطرها املرجحة  %111تتكون من أموال خاصة قاعدية تغطي 

للمالءة يف اضافة املخاطر التشغيلية و خماطر السوق اضافة اىل حساب ترجيحات خماطر  1أي أن هذه النسبة تشرتك مع معيار بازل 
،حيث  %8للمالءة يف رفع هذه النسبة اىل أكثر من  1أند بورز، و يتقاطع مع معيار بازل  االئتمان حسب تنقيط وكالة ستاندر

، اضافة اىل فرض وسادة ضمان  كما يسمى هبامش الصيانة يف  %0911، بالرغم من كون االتفاقية تنص على  %0.1حددت بـ
 .1اتفاقية بازل 

 بح نسبة املالءة املعدلة كاأليتو بالتايل تص

 

يعترب تقسيم املخاطر أحد أهم الركائز األساسية للرقابة االحرتازية ،ويعمل تقسيم املخاطر على احلد من  :تقسيم المخاطر .رابعا
االئتماين يف حمفظة القروض للبنوك و املؤسسات سواء يف نفس القطاع أو لدى األفراد ،لذلك تفرض التنظيمات اجلزائرية احرتام الرتكز 

 .معدلني لتوزيع اخلطر املقابل

جمموع ضرورة احرتام البنوك و املؤسسات املالية يف اجلزائر نسبة قصوى بني (1) 91-01يشرتط  النظام رقم : الخطر الفردي.0
املخاطر اليت يتعرض هلا نتيجة عملياته مع املستفيد و مبلغ أمواله اخلاصة الصافية ، وقد حددت هذه النسبة القصوى يف التعليمة 

 .وهو ما يتفق مع  النسبة اليت تفرضها جلنة بازل يف هذا اخلصوص  .  0001جانفي  0و ذلك ابتداء من  %11بـ  71-01

 (موال اخلاصة القانونية فيما مت تعديل تركيبة األ)(2) 91-01يف النظام رقم ( %11)لنسبةو قد مت االبقاء على هذه ا

البنوك و املؤسسات املالية باحرتام نسبة قصوى بني جمموع  91-01يلزم النظام رقم :الخطر الناتج عن مجموعة من المستفيدين.1
حد منهم على مسامهات تفوق نسبة معينة من األموال اخلاصة املخاطر النامجة عن عملياته مع املستفيدين،والذين حيصل كل وا

 .الصافية من جهة ،ومبلغ األموال الصافية من جهة أخرى 

                                                           
 .،حيدد قواعد احلذر يف تسيري املصارف و املؤسسات املالية 0001أوت  01املؤرخ يف  91-01النظام رقم  (1)  
 . يتعلق باملخاطر الكربى و باملسامهاتو الذي  1901فيفري  09املؤرخ يف  91-01النظام رقم  ( 2)  

 ( األموال الخاصة التكميلية+  األموال الخاصة القاعدية ) األموال الخاصة القانونية  

   2,2%ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (مخاطر التشغيل+  قمخاطر السو)5481+ مجموع األصول والبنود داخل وخارج الميزانية المرجحة بأوزان المخاطرة 
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من  %01فان املبلغ االمجايل للمخاطر النامجة عن جمموع املستفيدين الذين تتجاوز خماطر كل منهم  01-71و طبقا للتعليمة 
 .مرات األموال اخلاصة الصافية  09يتجاوز  األموال اخلاصة الصافية للبنك جيب أن ال

،حيث أن املخاطر النامجة عن جمموعة من 0مبا يتوافق مع ما تقره اتفاقية بازل   91-01وقد مت تعديل هذه النسبة يف النظام رقم 
 8جيب أن ال تتجاوز ( ربىاملخاطر الك)من األموال اخلاصة للبنك أو املؤسسة املالية املعنية  %09املستفيدين الذين يتعدى مبلغها 
 .أضعاف األموال اخلاصة القانونية 

 :نسبة األموال الخاصة و المصادر الدائمة .خامسا

النسبة املسماة معامل األموال اخلاصة واملصادر الدائمة ،ويهدف هذا االلزام اىل االبقاء على نوع من  (1)91-91حدد النظام رقم 
 .التوازن بني استخداماهتا و املوارد الطويلة بالعملة احمللية 

  :و هذا املعامل هو كاأليت

 

، يف حني أن %99، غري االختالف املالحظ هو أن املعيار الذي تقره اللجنة أكرب متاما من 0توافق هذه النسبة ما تقره جلنة بازل و 
 .%99التنظيم اجلزائري جيعله مساويا على األقل لـ 

 :املالية نسب أخرى باالضافة اىل النسب االحرتازية اليت تعتمد على مفهوم رأس املال ،تفرض على البنوك و املؤسسات 

خماطر عدم القدرة على مواجهة التزامات أو عدم قدرة فك " خماطر السيولة بأهنا( 2) 91-00عرف النظام رقم   :نسب السيولة .1
و يوصي ذات النظام البنوك و املؤسسات املالية بضرورة  ". أو تعويض وضعية نظرا حلالة السوق،وذلك يف أجل حمدد و بتكلفة معقولة 

                                                           
  .  الدائمة املوارد و اخلاصة األموال معامل املسماة النسبة حيدد  1991  جويلية 00 يف املؤرخ 91-91النظام رقم  ( 1)  
املؤونات+الربح ترحيل(+التقييم اعادة فرق ذلك يف مبا)االحتياطات جمموع + األخرية هذه حمل حتل اليت التخصيصات أو الشركة رأمسال : الشبيهة و اخلاصة األموال ضمت 

 على بناءا  التصفية حالة يف عدا ما تسديدها يتعسر اليت عةاخلاض الديون+ .املفعول الساري التشريع عليها ينص اليت التخصيصات ذلك يف مبا العامة البنكية باملخاطر اخلاصة
 بينما. التأسيس نفقات+االجيار يف احلق باستثناء املادية غري األموال+اخلسائر + التخصيصات أو رأمسال من احملررة غري احلصة: سبق مما يطرح و. املقرض من استثنائي طلب
 اخلزينة على سندات+ املصدرة بسندات القروض: هي و سنوات مخس تفوق ملدة مستحقة تبقى اليت و األجل الطويلة اجلزائري بالدينار املوارد: تضم  األجل طويلة املوارد

 .الزبائن ودائع+

 .و يتضمن تعريف و قياس و تسيري و رقابة خطر السيولة  1900ماي  11الصادر يف  91-00النظام رقم   (2)  

 املوارد طويلة األجل+ األموال اخلاصة و الشبيهة 

   91%ــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

القيم املنقولة غري +االستحقاقات عدمية األداء أو املشكوك فيها+قروض املسامهة +سندات املسامهة وسندات الفروع+صايف األموال الثابتة لالهتالك و املؤن
 .سنوات 1املدرجة يف قائمة األوراق املالية باستثناء قروض السندات املستحقة ألقل من 
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معامل أدىن  91-00باع تنويع كفء يف مصادر التمويل من حيث االستحقاق و اجلهة املمولة ،وفرض بنك اجلزائر يف النظام ات
 :للسيولة جيب على البنوك و املؤسسات املالية االلتزام به لضمان سالمة وضعية السيولة يف البنك و يتمثل يف 

 

 

 

 

 

 :يف هناية كل ثالثي بالتصريح عن مستويات سيولتها اىل اللجنة املصرفية كاأليت و تقوم البنوك و املؤسسات املالية 

 .املعامل األدىن للسيولة الشهري للشهرين األخريين من الثالثي املنقضي و للشهر األول من الثالثي اجلديد -
 .معامل مراقبة السيولة لفرتة الثالثي اجلديد كله -
 .للجنة املصرفية طلب مؤشرات السيولة للبنك يف أي وقتفضال عن أجال التصريح املذكورة ،حيق  -
يف حال تعذر حسابات معامالت السيولة على أساس املعطيات احملاسبية ،ميكن بعد اخطار اللجنة املصرفية و احلصول على  -

 .موافقتها اتباع طرق احصائية لتقدير األوضاع

 .1بة السيولة للمدى القصري اليت أقرهتا جلنة بازل  و يظهر توافق نسبة السيولة اليت أقرها بنك اجلزائر مع نس

 تصنيف المستحقات.1

يف اطار تسيري خماطر القروض و التحكم فيها،نصت قواعد احلذر على ضرورة املتابعة املستمرة للقروض، وذلك عرب تصنيفها حسب   
و ىل اختيار الزبون األكثر مالءة ،املؤسسات املالية ادرجة اخلطر ،وبتكوين مؤونات خماطر القرض ،حيث يقود هذا االلتزام البنوك و 

 :اىل  01-71حسب التعليمة رقم تصنف الديون 

ونا، و يرتاوح معدل املخصصات هلذه مو تتمثل يف الديون اليت يكون فيها التحصيل الكامل يف اآلجال مض:الديون الجارية .2.1
ثابة خمصصات على شكل احتياطات أموال خمصصة للمخاطر البنكية ،و تعترب املخصصات املكونة مب %1حىت   %0الديون بني 

 .العامة ،وتؤخذ بعني االعتبار يف حساب األموال اخلاصة 

 :و تصنف اىل ثالثة أصناف هي :الديون المصنفة 1.1

 األصول المتاحة عالية السيولة على المدى القصير 

   000% ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 التمويل المستلم تحت الطلب على المدى القصير 
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و تشمل الديون اليت يبقى حتصيلها الكامل مضمونا يف حدود معقولة على الرغم من : مستحقات ذات مخاطر ممكنة 2.1.1
، وقد مت تعديل هذه النسبة يف  %19نسبة (خالية من الضمانات احملصل عليها)وجود تأخري،يصل معدل املخصصات هلذه الديون 

 .(1)على األقل %19اىل  91-01النظام رقم 

 :جزءا من هذا الصنف تلك الديون اليت متثل على األقل احدى الصفات التالية و تشكل :مستحقات جد خطرة  2.2.1

 .الديون اليت تكون تغطيتها غري أكيدة ،واليت تكون موقوفة على املؤسسات اليت تتميز وضعيتها خبسائر حمتملة  -

 .نة واحدة أشهر و س 9،واليت ترتاوح بني (رأس املال)تأخرات يف دفع الفوائد املستحقة أو األصل  -

 91-01و عدلت النسبة يف النظام رقم % 19اىل ( خالية من الضمانات احملصل عليها)و يصل معدل املخصصات هلذه الديون 
 .على األقل %19اىل 

وتشكل جزءا من هذا الصنف تلك الديون اليت حتولت اىل خسائر ،بعد استنفاد مجيع الطرق لتحصيلها : مستحقات متعثرة  3.1.1
 .%*099،ويصل معدل املخصصات هلذه الديون اىل 

 مراقبة وضعيات الصرف.3

 لطة النقدية نسبتنيهتدف هذه القاعدة اىل ختفيف أثار املخاطر النامجة عن العمليات بالعملة الصعبة ،ويف هذا االطار وضعت الس

 :،ويتعلق بـ

 .مع مبلغ األموال اخلاصة (قصرية أو طويلة )، بني مبلغ وضعية الصرف%09نسبة قصوى حمددة بـ -
جلميع العمالت و مبلغ صايف األموال ( قصرية أو طويلة)بني جمموع وضعيات الصرف %19نسبة قصوى ال تتعدى  -

 . اخلاصة

                                                           
 وتضم.،يتعلق بتصنيف املستحقات و االلتزامات بالتوقيع للبنوك و املؤسسات املالية و تكوين املؤونات عليها  1901فيفري  09املؤرخ يف  91-01النظام رقم (1)  

 السداد الواجبة القروض قوائم وكذا يوما 09 منذ  استحقاقاهتا أحد األقل على يسدد مل اليت لالهتالك القابلة القروض: النظام هذا حسب املمكنة املخاطر ذات املستحقات
 األرصدة-.يوما 09 منذ أقساطها أحد األقل على يسدد مل اليت  االجيارية االعتمادات-استحقاقها أجل انقضاء من يوما 09 بعد تسدد لك اليت و واحد استحقاق أجل يف

 القروض-. املدينة األرصدة هذه من معتربا جزءا و البنكية عباءاأل جممل تغطي دائنة حركات يوما 089 اىل 09 من فرتة خالل تسجل مل اليت اجلارية للحسابات املدينة
 مؤكد غري اجلزئي أو الكلي حتصيلها يكون اليت أنواعها بكل املستحقات -.األقل على أشهر 9 منذ الشهرية استحقاقاهتا تسدد مل اليت رمسي برهن املضمونة لألفراد  العقارية

 . حمتملة خبسائر يوحي ما لاملقاب للطرف املالية الوضعية تدهور جراء


يوما حركات دائنة تغطي جممل األعباء  199اىل  089األرصدة املدينة للحسابات اجلارية  اليت مل تسجل خالل فرتة من :و تضم املستحقات ذات املخاطر العالية حسب هذا النظام   

 تسدد مل اليت رمسي برهن املضمونة لألفراد العقارية القروض-يوما 089ليت مي يسدد على األقل أحد أقساطها منذ االعتمادات االجيارية ا –البنكية وجزءا معتربا من هذه األرصدة املدينة 
 كما )قضائي اعرتاض حمل ذات حمتوى أو مادية ذات مستحقات-. قضائية تسوية حمل به مصرح مقابل طرف على حموزة مستحقات-. األقل على شهرا عشر اثين منذ الشهرية استحقاقاهتا

 مؤكد غري من أكثر اجلزئي أو الكلي حتصيلها يكون اليت املستحقات مجيع الفئة هذه ضمن تصنف

 أجل يف السداد الواجبة القروض قوائم كذا و يوما 19 من أكثر منذ استحقاقاهتا أحد األقل على يسدد مل اليت لالمتالك القابلة القروض: 91-01 النظام حسب الفئة هذه وتضم * 

 القروض-. يوما 199 من أكثر منذ أقساطها أحد األقل على يسدد مل اليت االجيارية االعتمادات -.استحقاقها أجل انقضاء بعد األقل على يوما 199 منذ تسدد مل اليت و واحد اقاستحق

 البنكية األعباء جممل تغطي دائنة حركات تسجل مل اليت اجلارية للحسابات املدينة دةاألرص -. شهرا 08 من أكثر منذ الشهرية استحقاقاهتا تسدد مل اليت رمسي برهن املضمونة لألفراد العقارية
 النشاط عن توقف أو تصفية أو افالس حالة يف مقابل طرف على احملوزة املستحقات-أجلها اسقاط مت اليت املستحقات-. يوما 199 من أكثر منذ األصل من معتربا وجزءا
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 :بأن تتوفر البنوك و املؤسسات املالية على  (1)78-01من التعليمة  1و تلزم املادة 

 .نظام لرقابة وتسيري املخاطر مع احرتام احلدود املوضوعة وفقا لنصوص هذه التعليمة  -
 .نظام مراقبة دائم يسمح باحرتام االجراءات الداخلية الضرورية لضمان احرتام النظامني السابقني  -

 .اخلاصة هبا لكل عملة للمديرية العامة للعالقات املالية اخلارجية لبنك اجلزائر و تقوم البنوك يوميا بالتصريح بوضعيات الصرف

 :مستوى االلتزامات الخارجية. 4

على أن االلتزامات اخلارجية باإلمضاء جيب أن حتافظ باستمرار على مستوى ال يتجاوز أربع مرات  (2)  01- 98تنص التعليمة رقم 
 .األموال اخلاصة للبنوك و املؤسسات املالية (1)

األموال اخلاصة (1)حيث ال يتجاوز مستوى االلتزامات اخلارجية مرتني  (3) 01-91و قد عدلت هذه النسبة يف التعليمة رقم 
 .القانونية للبنوك و املؤسسات املالية 

حيث جيب أن ال يتجاوز مستوى االلتزامات اخلارجية بالتوقيع للبنوك و (4)01-91كما جرى تعديلها مرة أخرى يف التعليمة رقم 
 (.0)املؤسسات املالية يف اجلزائر مرة واحدة 

و يقصد بااللتزامات اخلارجية بالتوقيع يف اطار عمليات االسترياد جمموع االلتزامات بالتوقيع ذاتالصلة بعمليات االسترياد،مع خصم 
 .ودائع الضمانات و املؤونات املكونة بالدينار خبصوص هذه العمليات

أنه حيق للبنك املركزي أن يفرض على البنوك أن تودع للنقد و القرض  09-09من القانون  01تنص املادة :االحتياطي االجباري .5
لديه يف حساب جممد ينتج فوائد أو ال ينتجها ،احتياطيا حيسب على جمموع ودائعها أو على بعض أنواع هذه الودائع أو على جمموع 

االحتياطي االلزامي 'بـ  توظيفاهتا أو على بعض أنواع هذه التوظيفات ،وذلك بالعملة الوطنية أو بالعمالت األجنبية ،ويسمى
 .،ويستخدمه البنك املركزي ملراقبة سيولة البنوك و التحكم يف قدرته على االقراض و يف خماطر االئتمان '

،ويتم احلساب شهريا  %9وميكن أن يساوي %01فانه ال جيب أن يتجاوز معدل االحتياطي االلزامي  (5)91-91وطبقا للنظام 
ويف حالة نقص يف االحتياطي االلزامي ختضع البنوك و املؤسسات املالية لغرامة . من الشهر املوايل 01م اىل اليو  01بداية من اليوم 

 .(6)من املبلغ الناقص  % 1و %1يومية ترتاوح بني 

                                                           
  .  الصرف سوق يف املتدخلة املالية املؤسسات و للبنوك الصرف بوضعيات املتعلقة للقواعد املتضمنة و 0001 ديسمرب 19 يف ةاملؤرخ 78 -01التعليمة  ا(1)  
 . املالية املؤسسات و للبنوك اخلارجية االلتزامات ملستوى واحملددة 0001 اكتوبر 11 يف املؤرخة 01- 98التعليمة رقم (2)  
 .حتدد مستوى االلتزامات اخلارجية للبنوك و املؤسسات املالية 1901نوفمرب  11املؤرخة يف  01-91التعليمة رقم (3)  
 .حتدد مستوى االلتزامات اخلارجية للبنوك و املؤسسات املالية 1901جويلية  11املؤرخة يف  01-91التعليمة رقم (4)  

 .حلد األدىن لالحتياطي االلزامي ، حيدد شروط تكوين ا1991مارس  1املؤرخ  يف  91-91النظام رقم  (5)  
) 6)    Instruction n°02-04 du 13 Mai 2004 ,relative au régime des réserves obligatoire .   
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منه حيث ألزم  001بنظام الودائع البنكية ،و أقره يف املادة  09-09أمل قانون النقد و القرض :نظام ضمان الودائع البنكية . 9
بإنشاء شركة ضمان الودائع البنكية هتدف اىل  تعويض املودعني يف حال عدم توفر ودائعهم و املبالغ األخرى الشبيهة بالودائع القابلة 

على  %1أن يدفع اىل شركة ضمان الودائع البنكية عالوة سنوية يف حدود  كل بنك(1) 91-07لالسرتداد ، و يلزم النظام رقم 
 .ديسمرب من كل عام  10األكثر حتسب حسب املبلغ االمجايل للودائع بالعملة الوطنية املسجلة بتاريخ 

املودع لدى نفس دج ، ويطبق هذا السقف على جمموع ودائع نفس 999999وحيدد احلد األقصى للتعويض املمنوح لكل مودع بـ 
 .البنك مهما كان عدد الودائع و العملة الصعبة املعنية 

املتعلقة بنمط  1990فيفري  00املؤرخة يف  90-90بناءا على التعليمة رقم  1990سنة  %1و قد مت تغيري هذا املعدل اىل 
ماي  01طي االجباري و اليت صدرت بتاريخ املتعلقة بنظام االحتيا 91-91كما جرى تعديلها وفقا للتعليمة   .االحتياطي االجباري 

املؤرخة  01-91ووفقا للتعليمة رقم . على األكثر  %011، فيما حددت نسبة العالوة بـ %911حيث مت رفع النسبة اىل   1991
خفضت املتضمنة  حتديد نسبة العالوة املستحقة مبوجب املسامهة يف صندوق ضمان الودائع املصرفية فانه قد  1901سبتمرب  10

 .من جمموع الودائع البنكية  %9111نسبة العالوة اىل املستحقة على البنوك اىل 

من قانون النقد و القرض انه خالفا لألحكام القانونية املتعلقة  007بينت املادة :المساهمة في رأسمال الشركات. 7
عدة لكي توظف كمسامهات لدى مؤسسات وفقا للنظم باالكتتابات،ميكن للبنوك و املؤسسات املالية أن تتلقى من اجلمهور أمواال م

القانونية كما يف األسهم و حصص الشركات و احملاصات وحصص يف شركات التوصية و سواها ، و جيب أن ال يتعدى جمموع 
ات املالية ، حيث أصبح للبنوك و املؤسس 00-91غري أنه جرى الغاء هذه النسبة بعد اصدار األمر .مسامهاهتا نصف أمواهلا اخلاصة 

احلق يف استعمال مواردها للقرض و املسامهة دون حدود يف األعمال املوجودة أو قيد االنشاء أي االكتتاب يف رأس املال اخلاص 
 .للمؤسسات

 وفق اتفاقيات بازل في الجهاز البنكي الجزائريالرقابة البنكية الفعالة : لثالثا المطلب

تطرقنا يف الفصل السابق اىل اسهامات جلنة بازل يف  ارساء أسس عاملية للرقابة البنكية الفعالة تستند أساسا اىل دور السلطات    
نة من جا اللهتاملختلفة يف العامل ،و سنتناول فيما يلي تكيف اجلهاز البنكي اجلزائري مع هذه املبادئ اليت أقر الرقابة يف األجهزة البنكية 

 .خالل اتفاقيات بازل األوىل و الثانية و الثالثة 

 :تكيف الجهاز البنكي الجزائري مع المبادئ األساسية للرقابة البنكية الفعالة التفاقية بازل األولى :الفرع األول

لتلك )انب االشراف البنكي مبدأ تغطي كافة جو  11تشتمل املبادئ األساسية للرقابة البنكية الفعالة التفاقية بازل األوىل على    
 : (1امللحق رقم )و تندرج هذه املبادئ يف سبعة جمموعات رئيسية( الفرتة

 الشروط الواجب توفرها لنظام الرقابة البنكية الفعال.أوال

                                                           
 . املصرفية الودائع ضمان بنظام يتعلق 1991 مارس 1 يف املؤرخ91-07النظام رقم (1)  
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يتناسب مع تطلب التوجه اجلديد لالقتصاد اجلزائري منذ بداية التسعينيات حنو اقتصاد السوق استحداث اطار تشريعي و قانوين      
قانون النقد  ويعتربمتطلبات املرحلة اجلديدة و ينظم عملية االنفتاح يف القطاع البنكي مبا يتماشى مع التوجهات الدولية يف هذا اجملال ،

ز هيأة تنظيمية متمثلة يف جملس النقد و القرض و اليت تكفل تنظيم اجلها االطار القانوين األول الذي أنشأ مبوجبه 09/09و القرض 
متمثلة يف اللجنة  وحيدة هيأة رقابيةاىل جانب انشاء . البنكي و األنشطة  اليت تتم على مستواه  بصفتها السلطة النقدية يف البالد 

تفعيل دور اىل  00-91ويف نفس االطار فقد سعى األمر .و اليت تستند يف ممارسة مهامها اىل تلك التنظيمات و القوانني  املصرفية
ووضح   و امدادها بالوسائل و الصالحيات ملمارسة مهامها (1)ة عرب تدعيم استقالليتها وذلك بإضافة أمانة عامة هلااللجنة البنكي

 (. كما مت التطرق اليه سابقا)مسؤولياهتا و صالحياهتا 

الرقابة البنكية الفعالية التفاقية  مما سبق ، فانه يظهر متاشي االطار القانوين و التشريعي للجهاز البنكي اجلزائري مع احملور األول ملبادئ
 .بازل األوىل

 منح التراخيص و المصادقة على التغيرات في هيكلة الملكية : اثاني

كذلك    األنشطة املسموح للبنوك و املؤسسات املالية يف اجلهاز البنكي ممارستها  91/00و األمر  09/09حدد كل من القانون 
،وحدد شروط منح االعتمادات و الرتاخيص للبنوك و املؤسسات املالية  فقد عزز الشروط املطلوبة ملمارسة النشاط البنكي يف اجلزائر

*   مبا يف ذلك: 

يوجب القانون اجلزائري تشكيل البنوك و املؤسسات املالية على الرتاب الوطين يف شكل : للملكية ةهيكلة محددوجود  .0
نوعية املسامهني و ضامنيهم احملتملني و قدرهتم املالية ،قائمة :تتضمن هيكلة ملكية   مسامهة ذات نظام قانوين واضح ،وشركات 

 .املسامهني الرئيسيني مع ادراج قدرهتم املالية و كفاءهتم املالية 
،النزاهة لدى املسريين  و التقنية توفر الكفاءة املهنيةتحيث يوجب القانون : شروط الواجب توفرها في المسيرينال  .1

      .األخالقية قبل التعيني أو أثناء مزاولة الوظيفة
و اليت جيب على البنوك و املؤسسات املالية اقامتها  الرقابة الداخلية  مضمون حيث حيدد القانون: نظم الرقابة الداخلية .1

  : (2) يشدد على ضرورة توفر

                                                           
 . 00/91من األمر  099أنظر املادة ( 1)  

حيدد القواعد العامة املتعلقة بالشروط البنكية  1901أفريل  8املؤرخ يف  90-01النظام رقم ،  00/91من األمر  71، املادة  99حددت هذه النشاطات يف املواد   

 .املطبقة على العمليات املصرفية


   يتضمن شروط فتح  0000أوت  01املؤرخ يف  21-62النظام ا ، و قد تطرق اليه 22/13من األمر   61المادة  -91المادة مت حتديد هذه الشروط يف

حيدد شروط تأسيس بنك و مؤسسة مالية و شروط اقامة فرع بنك  0001جانفي  1املؤرخ يف  12-63النظام رقم مكاتب متثيل البنوك و املؤسسات املالية يف اجلزائر، 
-1111النظام رقم حيدد كيفيات تأسيس شركات االعتماد االجياري و شروط اعتمادها،  0009يوليو  1املؤرخ يف  19-69النظام رقم و مؤسسة مالية أجنبية ،  

املؤرخ يف  11-19النظام رقم حيدد شروط تأسيس بنك و مؤسسة مالية و شروط اقامة فرع بنك و مؤسسة مالية أجنبية  ،  90-01يعدل و يتمم النظام رقم  11
 .ؤسسة مالية وشروط اقامة فروع بنك و مؤسسة مالية أجنبيةحيدد شروط تأسيس بنك و م 1999سبتمرب  11

     الشروط اليت جيب أن تتوفر يف مؤسسي البنوك و املؤسسات املالية و مسرييها و ممثليها 0001مارس  11املؤرخ يف  91-01حيث حدد النظام رقم 

 .. يتضمن املراقبة الداخلية للبنوك و املؤسسات املالية 1991نوفمرب  01املؤرخ يف  13-11للنظام رقم وذلك طبقا (2)  
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  :حدد له القانون جمموعة من األهداف هي و الذي : االجراءات الداخليةنظام مراقبة العمليات و  0.1

 .مراقبة مطابقة العمليات لألحكام التشريعية و التنظيمية للمقاييس و األعراف و العادات املهنية و األدبية  -

 .مراقبة التقيد الصارم باإلجراءات املتبعة يف اختاذ القرارات املتعلقة بإدارة املخاطر  -

  .مراقبة نوعية املعلومات احملاسبية و املالية سواء موجهة للجهاز التنفيذي أو لبنك اجلزائر و اللجنة املصرفية -

 . مراقبة مدى توفر شروط حفظ و تقييم و كفاية املعلومات املالية و احملاسبية  -

 .مراقبة أنظمة االعالم و االتصال -

من حيث األفراد ) و أن يوفر هلا االمكانيات الكافية بصفة دورية و مستمرة يف الوحدات العملياتيةو جيب أن يلتزم البنك هبذه املراقبة 
أن يتم الفصل بني الوحدات املكلفة بتنفيذ العمليات و اعطاء االستقاللية التامة و )واالستقاللية يف ممارسة الوظيفة ( و األدوات 

مسؤول مكلف بالسهر على متاسك و فعالية يتعني عليه تعيني البنك و نشاطاته و بالنظر اىل حجم .(الوحدات املكلفة بالتصديق 
 .أو جلنة تدقيق أو بضمان التنسيق بني مجيع التنظيمات املرتبطة مبمارسة هذه الوظيفة يف حال صغر حجم البنك /الرقابة الداخلية و

ملنتجات جديدة للتأكد من سالمة التحليل اخلاص باملخاطر  كما يؤكد ذات القانون على ضرورة موافقة نظام الرقابة على تبين البنك
 .لإلجراءات اخلاصة بتقدير احلدود القصوى و مراقبة املخاطر احملتملة املتعلقة هبا واملطابقة الفعلية 

 :حيث جيب أن يضمن مسار التدقيق بـ:محاسبي و معالجة المعلوماتال التنظيمي 1.1

 .التسلسل الزمين  اعادة تشكيل مسار العمليات حسب -

 .اثبات كل معلومة من خالل الرجوع اىل  الوثيقة األصلية  -

 .تفسري تطور أرصدة احلسابات من كشف حساب اىل أخر ،وذلك عرب االحتفاظ باحلركات اليت أثرت على بنود احلسابات  -

 .و يتعني على البنك االلتزام بدورية و استمرارية عمليات املراقبة احملاسبية 

 أنظمةعلى ضرورة توفر البنوك و املؤسسات املالية على  التشريع اجلزائريحيث يؤكد :المخاطر و النتائج تقديرأنظمة  3.3
و حتليل املخاطر و تكييف هذه األخرية مع طبيعة و حجم عملياهتا بغرض تفادي خمتلف أنواع املخاطر ، كما جيب أن  خاصة بتقدير

خاطر اليت حتدد و تقيم جمموع املخاطر اليت ميكن التعرض هلا اعتمادا على عوامل داخلية و تسمح هذه األنظمة  حبيازة خريطة امل
  :خارجية ، و تتمثل هذه األنظمة يف 

 .اختيار خماطر القروض و تقديرهانظام  -
 .تقدير خماطر السوقنظام   -
 . تقدير خماطر معدل الفائدةنظام  -
 . تقدير خماطر التسديدنظام  -
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جيرب القانون اجلزائري البنوك على تبين أنظمة مراقبة و  حتكم يف خمتلف املخاطر اليت :المراقبة و التحكم في المخاطر أنظمة  4.3
احلدود و ابالغ املسؤولني و من احرتام هذه االجراءات و جيب التأكد بشكل مستمر ،  تواجهها و أن حتتوي على جهاز حدود شاملة

 .اخلصوصعن التجاوزات اليت تتم يف هذا 

حيث جيب أن تقوم هيئة التداول للبنوك و املؤسسات املالية بدراسة نشاط و نتائج املراقبة الداخلية :االعالم و التوثيقنظام  2.3
على أساس املعلومات الواردة اليها ،و تقوم اهليئة التنفيذية بإبالغ هيئة التداول وجلنة التدقيق ان وجدت بالعناصر األساسية و 

جات اليت توصلت اليها  بشكل منتظم ، كما جيب أن تقوم البنوك و املؤسسات املالية بتسجيل دالئل عن نشاطاهتا املختلفة االستنتا
كما جيب أن اظهار وثائق حتدد بدقة الوسائل .وكيفية املعاجلة و اسرتداد املعلومات و اخلطط احملاسبية و اجراءات مباشرة العمليات

اعداد تقرير  حول الشروط اليت تتم فيها الرقابة  مو يفرض عليه ذات النظا.ن جلهاز الرقابة الداخلية املوجهة لضمان السري احلس
 .قل مرة واحدة سنوياالداخلية على األ

 :أطراف هي  1مسؤولية الرقابة الداخلية يف البنوك و املؤسسات املالية  91-91و حيمل النظام 

النظام ويقصد هبا جملس االدارة ،ويعترب مسؤوال أمام هيئة املسامهني و السلطات الرقابية لذا كما وردت يف هذا : هيئة التداول  -
 .جيب عليه التأكد من توفر الكفاءة و الفعالية يف وظيفة الرقابة الداخلية و من الفهم اجليد ملتطلبات هذه العملية

معلومات عن سري العمل و و االدارة بكافة ما حيتاجه من تقارير و الذي يتكفل بإدارة املؤسسة و تزويد جملس : الجهاز التنفيذي -
ول أمام جملس ويعترب املسؤول األ.الية و املستقبلية ومدى التقدم يف ارساء اسرتاتيجية البنك النتائج املالية احملققة ،وتقييمات املخاطر احل

 .االدارة عن نتائج أعمال املؤسسة 

 :تعترب مسؤولة عنفهي ( ان وجدت) :لجنة التدقيق -

اىل حتديد االحنرافات بني النتائج احملققة و تلك املقدرة سلفا،وحتديد االختالالت املوجودة يف التقارير املالية للبنك مث رفع تقاريرها   -
 .جملس االدارة 

و انشاء قنوات اتصال بينه و بني ،لمدقق اخلارجي و اقرتاح أتعابه كتوفري املناخ املناسب ل:ني و املدققني شتعزيز استقاللية املفت -
 .(الصلة به و املساءلة  مهفجملس االدارة و االدارة التنفيذية ،و التوصية بتعيينه أو جتديد عهدته أو 

 .جنة املصرفية و جملس االدارة يف االشراف على أعمال البنكتوطيد العالقة بني الل -

 : القاعدة الرأسمالية.1

لرأمسال البنوك و املؤسسات املالية العاملة يف اجلزائر يف قمة القواعد االحرتازية املطبقة يف اجلزائر ، أين حيددها يأيت حتديد احلد األدىن 
 (1) :القانون بقيمة 

 .حمررة كليا و  نقدا بالنسبة للبنوك ( دج 09.999.999.999)عشرة ماليري دينار  -
                                                           

 .يتعلق باحلد األدىن لرأمسال البنوك و املؤسسات املالية العاملة يف اجلزائر   1998 يوليو 10املؤرخ يف 91-98وذلك طبقا للنظام رقم (1)  
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حمررة كليا و  نقدا بالنسبة للمؤسسات املالية عند  (دج 1199.999.999) و مخسمائة مليون دينار ثالثة ماليري -
 .التأسيس

 .و تطبق نفس الشروط على البنوك و املؤسسات املالية اليت يقع مقرها الرئيسي يف اخلارج

 :السلطات الممنوحة للمراقبين البنكيين.5

أو رفض أي مقرتحات للتنازل عن أسهم البنك و يف اطار ممارسته للسلطة الرقابية بشكل كامل خيول القانون لبنك اجلزائر مبراجعة 
و على هذا األساس يتم  املؤسسات املالية داخل الرتاب الوطين مع امتالك الدولة حق الشفعة عن أي تنازل عن هذه األدوات املالية ،

 (1) .الغاء أي تنازل عن األسهم أو السندات  يتم خارج الرتاب الوطين 

الرقابة : و لكي متارس اللجنة املصرفية عملها و مهامها يف أحسن الظروف، فقد أعطى هلا التشريع البنكي سلطة إدارية تتمثل يف
و سلطة قانونية لوضع معايري و مراجعة نشاطات البنوك و املؤسسات املالية و عملياهتا و (يف عني املكان)و امليدانية( املستندية)املكتبية

 .(مت التطرق اليه سابقا)و التأكد من مطابقتها لشروط الرقابة املوضوعة  استثماراهتا

الشئ الذي يظهر جدية السلطات ،مما سبق يظهر التوافق التام بني مقررات جلنة بازل األوىل للرقابة البنكية فيما خيص احملور الثاين منها
 .  اجلزائرية يف مواكبة التشريعات الدولية يف تنظيم القطاع البنكي

 نظام الرقابة البنكية المستمرة :ثالثا

يقوم بنك اجلزائر عرب هيأة مركزية املخاطر بالتأكد من توفر مجيع يف اطار عملية ادارة املخاطر يف البنوك و املؤسسات املالية    
املعطيات الالزمة للبنك حول القروض و العمالء لتحديد الرتكز يف حمفظة القروض من جهة و التأكد من وجود و سالمة أنظمة 

 . تواجه البنوك و املؤسسات املالية املراقبة و التحكم يف املخاطر على مستوى البنك و اليت تعمل على التحكم يف املخاطر اليت

انتقاء خماطر القرض على مستواه موضحة الكيفية و  و يف ذات االطار تلزم السلطات  الرقابية البنوك و املؤسسات املالية بتبين نظام   
زية املخاطر على مستوى بنك اجلزائر املراحل اليت تتم هبا العملية االئتمانية ،و كما أدرجنا سابقا فان هذه العملية تتم بالتوافق مع مرك

نها و اليت تزود البنوك و املؤسسات املالية يف اجلزائر باملعلومات حول هذه القروض و العمالء و كل ما يتعلق بالعملية االئتمانية سعيا م
 فيه نظام البنك اجلزائرالتشريع اجلزائري مبا ،ولتحقيق هذا الغرض يعطي لضمان حسن سريها و االستقرار يف املنظومة البنكية 

 .يف دراسة و تقييم نشاط البنك االقراضي وتنفيذ االستثمارات  صرفيةجنة املللاالستقاللية التامة 

اىل املخاطر البنكية  91-91و نظرا لكون ادارة املخاطر جزء مهم من عملية الرقابة البنكية  الفعالة واملستمرة ،يشري النظام رقم    
،خطر معدل الفائدة االمجايل،خطر التسوية ،خطر السوق، خطر االعتمادخطر القرض،خطر : التالية اليت تواجه البنوك التجارية 

السيولة ،اخلطر القانوين ،خطر العمليات،حيث جيب على البنوك واملؤسسات املالية وضع أنظمة قياس و حتليل هلذه املخاطر ،وتكييف 

                                                           
 09/91من األمر  9أنظر املادة ( 1)  
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كما يفرض ذات النظام على البنوك  (.و اليت متت االشارة اليها سابقا)ه األخرية مع طبيعة و حجم عملياهتا بغرض التحكم فيها هذ
 (.مت التطرق اليه سابقا)استكماال لعملية ادارة املخاطر على مستواها املؤسسات املالية تبين أنظمة للمراقبة و التحكم يف املخاطر

ق أصدر بنك اجلزائر جمموعة من األنظمة و اليت تندرج ضمن ادارة املخاطر بالبنوك و املؤسسات املالية و اليت و يف نفس السيا    
 :هتدف اىل حتديد االجراءات و الوسائل اليت جيب أن تتبعها هذه املؤسسات للتحكم يف املخاطر اليت تواجهها أمهها 

 .رتتيبات الوقاية من اصدار الشيكات بدون رصيد و مكافحتهما يتعلق ب 1998جانفي  19املؤرخ يف  90-98النظام رقم 

 .يتعلق باملخاطر الكربى و باملسامهات 1901فيفري  09املؤرخ يف  91-01النظام رقم 

املؤرخ يف  91-91يتضمن املراقبة الداخلية للبنوك و املؤسسات املالية نظام رقم  1991نوفمرب  01املؤرخ يف  91-91النظام رقم 
 .يتعلق بنظام الودائع املصرفية  1991س مار  1

تنحصر عمليات التجارة اخلارجية لدى بنك يف اجلزائر لقوانني صارمة حيث و املعامالت مع اخلارج  سعر الصرف ختضع حتويالت    
الشروط (1) 90-97و يوضح النظام رقم .اجلزائر اخلارجي ،وختضع حتويالت سعر الصرف لرقابة صارمة من طرف السلطات الرقابية 

و يف ذات االطار يفرض على البنوك و املؤسسات املالية أن .املطبقة على املعامالت اجلارية مع اخلارج و احلسابات بالعملة الصعبة 
تضع نظاما خاصا لقياس خماطر السوق حيث جيب أن تسجل عمليات الصرف يوميا وكذلك العمليات املتعلقة مبحفظة 

 . ،وذلك سعيا من السلطات الرقابية لضمان االدارة احلسنة ملخاطر السوق(2)تفاوضال

على كل  00-91متاشيا مع مبادئ الرقابة البنكية للجنة بازل فيما خيص الرقابة الداخلية ووظائف املدقق اخلارجي يفرض األمر     
 البنوك و املؤسسات املالية داخل الرتاب الوطين تعيني اثنني حمافظي حسابات على األقل ضمانا لنزاهة عملية الرقابة اخلارجية و لتقييم

بإرسال التقارير اىل حمافظ بنك  و الذين جيب أن يلتزموا حبسب ذات األمرضوعية لعمليات البنك و نشاطاته ،أحسن و أكثر مو 
 .بأي اختالالت مت رصدها أثناء القيام بعملية التدقيق   هبتبليغ م مع االلتزااجلزائر 

السلطات اجلزائرية هبذا منذ اصدار قانون النقد والقرض فانه يظهر اهتمام العمليات البنكية ،  دما فيما خيص اجلانب احملاسيب وقيأ   
غري أن اجلزائر بقيت متأخرة عن    .، و تاله جمموعة من األنظمة املصدرة من قبل بنك اجلزائر و اليت تنظم هذه العملية  09-09

و . 1909حىت سنة  0071سنة  تطبيق املعايري الدولية اجلديدة للمحاسبة و اكتفت بالعمل وفق املخطط الوطين للمحاسبة منذ
 .وتشجيع االستثمار األجنيب الذي يعترب عائقا أمام التوجه حنو اقتصاد السوق 

                                                           
 .املتعلق بالقواعد املطبقة على املعامالت اجلارية مع اخلارج و احلسابات بالعملة الصعبة  1997فيفري  1املؤرخ يف  90- 97 النظام ( 1)  
 .يتضمن املراقبة الداخلية للبنوك و املؤسسات املالية  1991نوفمرب  01املؤرخ يف  91-91رقم  النظام(2)  

  90-01النظام .يتضمن خمطط احلسابات املصريف و القواعد احملاسبية املطبقة على البنوك و املؤسسات املالية  0001نوفمرب 07املؤرخ يف  98- 01النظام   :منها   

ن قيد يتضم 0001ديسمرب  11املؤرخ يف  09-01النظام .يتعلق باعداد احلسابات الفردية السنوية للبنوك و املؤسسات املالية و نشرها  0001نوفمرب07املؤرخ يف 
يونيو  18املؤرخ يف  91-00النظام رقم .يتضمن قيد العمليات اخلاصة باألوراق املالية  0007جانفي  8املؤرخ يف  90-07النظام رقم .العمليات بالعملة الصعبة 

سابات البنكية و القواعد احملاسبية املطبقة و يتضمن خمطط احل 1990يوليو  11املؤرخ يف  91-90النظام رقم .و يتعلق باملعاجلة احملاسبية للفوائد غري احملصلة  1900
 .يتضمن اعداد الكشوف املالية للبنوك و املؤسسات املالية و نشرها  1990أكتوبر  08املؤرخ يف  91-90النظام رقم .على البنوك و املؤسسات املالية 

. 
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 السلطات الرسمية للسلطات الرقابية:  رابعا

داخل الرتاب  كما تناولنا سابقا،فقد أعطى املشرع اجلزائري كافة السلطات للجنة البنكية يف معاقبة البنوك و املؤسسات املالية و    
 .رصد أي اختالالت عند القيام بعملية الرقابة  حال مت يفالوطين 

 العمليات البنكية عبر الحدود:خامسا

على ضرورة مطالبة البنوك و املؤسسات املالية األجنبية على نفس مستويات األداء املطالب هبا البنوك احمللية ،  00-91يؤكد األمر    
تقاريرها الدورية و بياناهتا املالية و كل الوثائق الضرورية  بإرسالل ألوامر و توصيات اللجنة البنكية و االلتزام و اليت جيب عليها االمتثا

أي تطرق أو توضيح لعملية الرقابة عرب احلدود يف التشريع البنكي يف حني يالحظ عدم وجود . ملمارسة عملية الرقابة اىل بنك اجلزائر
 .اجلزائري 

و االطار التشريعي يف اجلزائر الذي  وفق االتفاقية األوىل بني مبادئ جلنة بازل للرقابة البنكية الفعاليةكبري   مما سبق يظهر وجود توافق 
  .الفعالةيدعم أهم احملاور اخلاصة بالرقابة البنكية 

 ية الفعالة التفاقية بازل الثانية تكيف الجهاز البنكي الجزائري مع المبادئ األساسية للرقابة البنك:الفرع الثاني 

 :الرقايب جاءت نتيجة التقييم كاأليت  باإلشرافاخلاصة  1بعد تقييم استعداد البنوك اجلزائرية لتطبيق مبادئ اتفاقية بازل    

 1بازل –التقييم العربي لمنظومة الرقابة البنكية الجزائرية حسب متطلبات الركيزة الثانية :(22-4)الجدول رقم  

 جواب بنك الجزائر السؤال

 1990نعم يف  ؟1هل تنوي السلطة الرقابية لديكم تنفيذ توصيات بازل 

 نعم ، التاريخ غري حمدد ؟1هل هناك اطار و خطة عمل لتنفيذ الدعامة الثانية التفاقية بازل 

 نعم/التدقيقاحملاسبة و  ؟1هل هناك تشريعات عامة للبنية التحتية و الضرورية لعملية تطبيق بازل 

 نعم/البيئة و السلطة القانونية كقانون الشركات

 نعم/قانون البنك 

 نعم/وضوح و استقاللية مسؤولية الرقابة البنكية 

 نعم(/االفالس)قانون امللكية و قانون االعسار

 نعم/جدوى و فعالية النظام القضائي

 ال/وكاالت التصنيف االئتماينو مركزية ختزين املعلومات 

 نعم/نظمة الدفع  املقاصة بني البنوكفعالية أ

هل تتبع السلطة الرقابية لديكم منهج االشراف على أساس نسبة املخاطر 
 يف عملية االشراف و الرقابة على البنوك؟

 نعم

 نعم/التفتيش–الرقابة امليدانية الطرق املستخدمة يف عملية املراجعة الرقابية /الرجاء حتديد األدوات
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 نعم/الداخلي التدقيق  لديكم؟

 نعم/مناقشات مع االدارة العليا

 نعم/الرقابة االحرتازية 

 ال/تقارير احملاسبة الدولية 

 نعم/اجتماع مع أعضاء جملس االدارة 

هل هناك قوانني أو توجيهات تلزم البنوك بتأسيس عملية شاملة لتقييم 
 املخاطر ؟

 نعم/قياس املخاطر

 نعم/ادارة املخاطر

 نعم/تقرير املخاطر

 نعم/حدود السماح باملخاطر

الوظائف تتطلب العمل بشكل مستقل /الرجاء حتديد أي من األقسام
 حسب توجيهاتكم؟

 نعم/وظيفة مسايرة التنظيمات

 نعم/وظيفة ادارة املخاطر 

 نعم/وظيفة تقرير العمليات املتعلقة بغسيل األموال

 نعم/وظيفة التدقيق الداخلي 

 .بنوك 09أقل من  ؟1بازل كم عدد البنوك اليت ستطبق 

الرقابة +الرقابة امليدانية)كم عدد العاملني لديكم يف جمال الرقابة املصرفية 
 ؟(الداخلية

 99أكثر من 

ما مدى كفاءة املوارد البشرية من حيث الكم و اخلربة الضرورية للقيام 
 ؟1بازل بعملية الرقابة املصرفية و تنفيذ عملية املراجعة الرقابية التفاقية 

 حتتاج اىل حتسني

هل مت زيادة عدد املوظفني أو موارد امليزانية كجزء من عملية التحضريات 
 ؟1لبازل 

 %11نعم بنسبة 

هل لدى السلطات الرقابية تشريعات تتطلب الفصل يف املسؤوليات و 
 الوظائف األساسية للبنك؟

 نعم

 نعم البنوك؟هل لدى السلطات الرقابية اتصاالت كافية مع ادارة 

 وحسب الضرورة سنويا على األقل مرة واحدة كم مرة جتتمع سلطة الرقابة مع االدارة العليا للبنوك؟

هل لدى البنوك الواقعة يف نطاق السلطة الرقابية لديكم أنظمة و 
اسرتاتيجيات شاملة الحتساب كفاية األموال اخلاصة و مطابقتها لنسبة 

 املخاطر ؟

 نعم

النظام )هل يوجد لدى السلطات الرقابية نظام انذار مبكر 
للمخاطر الحتساب كفاية األموال اخلاصة و الذي سيستخدم  (االحرتازي

 كأداة مراقبة و رصد للتعرضات و املخاطر يف مراحلها األوىل ؟ 

 نعم
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 %50-%35 ؟1ما مقدار ما مت اجنازه حاليا من عملية تطبيق بازل 

مراجعة خطة تقييم كفاية األموال اخلاصة العمل على  بالبدء يف هل قمتم
 للبنوك؟

 نعم

هل لدى السلطة الرقابية لديكم أي ترتيبات رمسية بالنسبة ملتطلبات 
 الرقابة عرب احلدود كجزء من عملية التحضريات للركيزة الثانية ؟

 ال

 .اصرة اىل حد ماكفاءة ق ما مدى كفاءة ممارسة البنوك لديكم ملبادئ احلوكمة املصرفية ؟

ما هي أهم املشاكل اليت تواجه السلطات الرقابية يف عملية املراجعة 
 ؟1الرقابية لتطبيق بازل 

عدم كفاية البيانات -البنية التحتية للبنوك  ونظام املعلومات –اخلربة 
 التارخيية

،أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم ،ختصص ،مالية و  الدولية للجنة بازلتفعيل الرقابة على أعمال البنوك بالجزائر وفق المعايير محزة طييب ،: املصدر 
نقال عن تقرير صندوق النقد )179-171،ص ص 1901/1901:جامعة اجلزائر ،االسنة اجلامعية حماسبة،كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية و علوم التسيري،

 (1998العريب ،سنة 

و اليت   1املشاكل اليت تواجه السلطات الرقابية يف عملية املراجعة الرقابية لتطبيق بازل  ويظهر من اجلدول أعاله وجود بعض املعوقات 
 :تتمثل يف 

عدم وجود مؤسسات تصنيف ائتماين على مستوى اجلزائر و اليت كانت لتساعد يف ضبط العملية االئتمانية و الرقابة على -
 .ؤسسات املالية البنوك و امل

قلة املوارد البشرية املؤهلة للقيام بعملية الرقابة و امللمة باتفاقيات بازل و احلاجة اىل تدريب الكفاءات اليت تتبوأ مناصب  -
 .رقابية حاليا

على عدم توافر قاعدة معطيات شاملة تساعد و حلاجة اىل تدعيم نظام االعالم و االتصال على مستوى املؤسسات الرقابية ا -
 .تصويب القرارات

 1احلاجة اىل تدعيم ميزانية السلطات الرقابية للقيام باإلصالحات املناسبة  -

 .االفتقار اىل  استخدام تقارير احملاسبة الدولية من طرف السلطات الرقابية أثناء عملية الرقابة -

 .ترتيبات رمسية تدعم عملية الرقابة عرب احلدود عدم وجود -

 .1رة على تطبيق اتفاقية بازل حمدودية البنوك القاد -

 .نقص الوعي لدى البنوك مبعايري بازل بصفة عامة  -

و بالتايل غياب املمارسات السليمة  قرت السلطات الرقابية بنقص  االملام مبفهوم حوكمة املؤسسات على مستوى البنوكأكما و 
اتفاقية بازل الثانية بداية من سنة  للعمل وفق اجلزائرية  البنكية استعداد املنظومةيف حني أبدت السلطات الرقابية .للحوكمة البنكية فيها 

و سعيا من السلطات اجلزائرية  .لتزامها بتطبيق الدعامة الثانية منها واخلاصة باإلشراف الرقايبافيما مل حتدد تارخيا لبداية  1990
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جملس النقد و القرض و بنك اجلزائر أعمال تعزيز و تدعيم واصل كل من و يف ظل األزمة املالية العاملية ثانية ،دعامة الللتطبيق ا
 .االجراءات التنظيمية و االحرتازية

،طور بنك  1909أوت  10املؤرخ يف  91-09يف اطار مهمته اجلديدة يف جمال االستقرار املايل املنصوص عليها يف األمر رقم  و  
من حيث اكتشاف و حتليل نقاط الضعف النظمية للتماشي مع  اجلزائر أدوات رقابة جديدة ترتكز على املخاطر وعزز قدرته

عليها جلنة بازل ،و تندرج هذه األعمال يف اطار حتسني تسيري املخاطر و تدعيم الرقابة  صاملمارسات الدولية السيما تلك اليت تن
خلاصة مبكافحة متويل االرهاب مطابقة الداخلية للبنوك و املؤسسات املالية ،وكذا جعل التدابري املضادة لتبييض األموال و تلك ا

 . ألحسن املمارسات الدولية 

 (1) :تدعيم الرقابة الداخلية : أوال

أكدت من جديد و عززت أمهية وظيفة الرقابة الداخلية و  91-09من األمر رقم  1مكرر  07مكرر و  07ان أحكام املادتني 
املتضمن الرقابة الداخلية للمصارف  91-91القرض حتيينات معتربة للنظام رقم املطابقة ، فطبقا هلاتني املادتني أضاف جملس النقد و 

ر السيولة ،املخاطر و املؤسسات املالية ، فالنظام السابق مل يكن يشمل خماطر تفاقمت خالل السنوات األخرية كخطر الرتكيز،خط
 :ما يلي  98-00و من أهم التعديالت اليت جاء هبا النظام رقم العملياتية ،

عرب خلق منصب مسؤول مكلف بالتنسيق و بفعالية أجهزة الرقابة الدائمة : تعزيز التمييز بني وظيفة الرقابة الدائمة و الرقابة الدورية -
وظيفة  بإرساء،من جهة و مسؤوال مكلفا بالسهر على توافق و فعالية جهاز الرقابة الدورية من جهة أخرى،ويسمح هذا التدبري اجلديد 

 .لدائمة و تعزيز متطلبات استقاللية الرقابة الدورية الرقابة ا

حيث ينص النظام على وضع تدبري خاص برقابة مطابقة العمليات مع اقوانني و األنظمة و كذا :اقامة وظيفة رقابة املطابقة  -
ب التحقق من املطابقة قبل أو العمليات اجلديدة حيث يتوجاالجراءات الداخلية ضمن الرقابة الدائمة، وتتعلق باخلدمات اجلديدة 

 .االنطالق فيها 

 .ؤسسات املالية على اعداد و ابقاء خارطة املخاطر حمينة ملالزامية البنوك و ا -

 .تمويل من زاوية مردوديته اجلوهرية أو قيمته املضافة املستقبليةلبإعطاء األولوية لدراسة مشروع ا الزامية البنوك و املؤسسات املالية -

 .توافر وسائل تتالءم مع التحكم يف املخاطر العملياتية وضرورة وضع خمططات تضمن استمرارية النشاط الزامية  -

تعزيز نوعية احلوكمة من خالل الزام اجلهاز التنفيذي بتزويد هيئة املداولة باملعلومات الالزمة حول املخاطر اليت ميكن التعرض هلا و   -
 .املشاركة يف حتليل املخاطر و أعمال الرقابة الداخلية لية ،كما جيب على هيئة املداولة كيفيات رقابتها و نتائج الرقابة الداخ

 :ادارة المخاطر .ثانيا

                                                           
 . 010-019، ص ص  1901،التقرير السنوي لبنك اجلزائر ( 1)  
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و يف نفس السياق أصدر بنك اجلزائر جمموعة من األنظمة و اليت تندرج ضمن ادارة املخاطر بالبنوك و املؤسسات املالية و اليت   
 :الوسائل اليت جيب أن تتبعها هذه املؤسسات للتحكم يف املخاطر اليت تواجهها أمهها هتدف اىل حتديد االجراءات و 

 والذي حدد اطار الذي : يتعلق بمراقبة المخاطر ما بين البنوك 1122ماي  14المؤرخ في  13-22النظام رقم  -
ملقابلة على عملياهتا من القروض و تلتزم البنوك و املؤسسات املالية بوضعه قصد قياس و احلد من خماطرها خصوصا األطراف ا

كما ينص على قواعد تقسيم املخاطر ،حمددا النسبة القصوى اليت على كل بنك و مؤسسة مالية احرتامها .االقرتاضات ما بني البنوك 
 .بنوكمن بني التزاماهتا مهما كان نوعها ،اجتاه طرف مقابل واحد،وأمواهلا اخلاصة ،يتضمن هذا التحديد خماطر ما بني ال

و عليه زيادة عن احلد الكمي احملدد سابقا ،تستحق املخاطر ما بني البنوك مراقبة خاصة ،بالفعل،حيث تشكل القروض و االقرتاضات 
،اضافة اىل هذا ختضع خماطر املقابالت على القسم ما بني البنوك عموما ما بني البنوك اليت عادة ما تكون عالية خماطر الرتكيز و التبعية

 .لتقلبات أكثر أمهية من اخلطر التقليدي للقرض 
املالية كانت تقيس بطريقة غري كافية خماطرها ما بني أن بعض املؤسسات  1998من جهة أخرى بينت األزمة املالية العاملية لسنة 

حتكم و توزيع خماطرها  عدم وجود أدوات مركزة مالئمة وعدم قيامها بوضع تدبري مالئم للحد يهدف اىل:البنوك لعدة أسباب منها 
 .(1)للمقابالت على العمليات ما بني البنوك

و الذي : يتضمن تعريف و قياس و تسيير ورقابة خطر السيولة  1122ماي  14المؤرخ في  14-22النظام رقم  -
 :يفرض على البنوك و املؤسسات املالية تبليغ بنك اجلزائر بـ

 .ملي الشهرين األخريين للثالثي املنقضياملعامل األدىن للسيولة للشهر املوايل و معا -
 .املسمى معامل املراقبة لفرتة ثالثة األشهر املوالية لتاريخ االقفال:معامل السيولة  -

كما ميكن للبنك و املؤسسات املالية تقدمي هذه النسب يف تواريخ أخرى بطلب من اللجنة املصرفية ،كما و حيمل اهليئة التنفيذية 
املالية على مالءة و حتيني األنظمة االجراءات و األنظمة و أدوات حتديد و قياس و تسيري خماطر السيولة ،وتبلغ للبنك أو املؤسسة 

 (.جملس االدارة أو هيئة الرقابة )بنتائج  حتاليلها مرتني يف السنة على األقل اىل هيئة املداولة 

تنظيم مركزية خماطر املؤسسات و األسر و عملها ،والذي  يتضمن 1901فيفري  19املؤرخ يف  90-01كما مت اصدار النظام رقم 
 (مت التطرق اليه سابقا.)مت مبوجبه توسيع قاعدة البيانات اخلاصة بالقروض مما يسمح بتحكم أكثر يف العملية االئتمانية 

ي للبنوك و املؤسسات املالية يف فة اىل ما مت تناوله سابقا  لألنظمة املصدرة من قبل  بنك اجلزائر و اخلاصة بالتسيري االحرتاز اضا
  .اجلزائر

 : دعم الشفافية و االفصاح:ثالثا

  .من خالل وضع العمل وفق املرجع احملاسيب البنكي و دعم منظومة حماربة تبييض األموال و متويل االرهاب

                                                           
 . 017-019، ص ص  1900 ،لبنك اجلزائر التقرير السنوي( 1)  
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احملاسيب الوطين و عدم  يف ظل النقائص اليت سجلها املخطط: (المرجع المحاسبي البنكي)تبني النظام المحاسبي الجديد .0
صبح من الضروري تبين نظام حماسيب جديد يتماشى و التطلعات املستقبلية لالقتصاد أتكيفه من التحوالت االقتصادية اجلديدة ،

 (1) :الوطين ،ومن أهم األسباب اليت دفعت اجلزائر اىل التوجه اىل تبين نظام حماسيب جديد 

 .تعكس صورة صادقة عن الوضعية املالية للمؤسساتالتمكني من اعداد معلومات دقيقة  -

 .االقرتاب من املمارسات احملاسبية العاملية و العمل على مبادئ أكثر مالءمة للتحوالت االقتصادية  -

ظم حماولة جذب املستثمرين األجانب من خالل تدويل االجراءات و املعامالت املالية و احملاسبية حلمايتهم من مشاكل اختالف الن -
،كحالة الشركات املتعددة اجلنسيات اليت ترسل فروعها تقاريرها املالية احملاسبية من حيث االجراءات أو من حيث اعداد القوائم املالية 

 .وفق النظام احملاسيب يف الدولة املقيمة هبا وهنا يطرح مشكل اختالف التقييد بني الفروع و املؤسسة األم

د على قواعد واضحة اليت تساعد التوجه احملاسيب للمعامالت املالية و اعداد القوائم املالية ،األمر الذي االعتماتكريس الشفافية عرب  -
 .سيسمح بالتقليل من أخطار التالعب االداري وغري االداري بالقواعد وتسهيل مراجعة احلسابات

و يف ظل اصرار جلنة بازل على ، IAS/IFRS الدولية للتبليغ املايليف سبيل التكيف مع املعايري احملاسبية الدولية و املعايري و بالتايل و 
ة ارتباط االفصاح بالقواعد احملاسبية الدولية، واليت تنص على التسجيل احملاسيب لبعض األدوات املالية بالقيمة احلقيقية و ليس بالتكلف

  :مت اصدار النصوص التالية، التارخيية 

 . ،الذي حيدد شروط و كيفيات مسك احملاسبة بواسطة النظم املعلوماتية  1990أفريل  7يف   009-90املرسوم التنفيذي رقم   -

 .و املتضمن النظام احملاسيب املايل  1997نوفمرب  17املؤرخ يف  00-97القانون رقم  -

 :كما قام بنك اجلزائر بإصدار األنظمة التالية

 .  الذي يتضمن خمطط احلسابات والقواعد احملاسبية املطبقة على البنوك 1990جويلية   11املؤرخ يف  91 -90النظام رقم  -

، لنسبة للبنوك و املؤسسات املاليةاملتضمن لقواعد اعداد و نشر الكشوفات املالية با 1990أكتوبر  08املؤرخ يف  91-90النظام  -
الكشوفات املالية القابلة للنشر حسب هذا  مثل،وتت و الذي يوضح شروط اعداد و نشر الكشوفات املالية للبنوك و املؤسسات املالية

 .امليزانية ،خارج امليزانية ،حساب النتائج،جدول تدفقات اخلزينة ،جدول تغري األموال اخلاصة و امللحق  :النظام يف 

القواعد احملاسبية والذي يتضمن حزمة من ،  1909اجلديد ابتداء من جانفي (SCFB)مت اقرار تطبيق املرجع احملاسيب البنكي  قدو  
قواعد خاصة ،،قواعد التقييد و الرتحيل والتسويةمبادئ و فرضيات ،الرتميز و تسمية حملتويات احلسابات،قواعد التقييم و التسعري)

ولو بصفة مؤقتة إال بإذن خاص من بنك   ،حيث ال ميكن ألي بنك أو مؤسسة املالية أن تنقض هذه القواعد(باإلفصاح و الشفافية

                                                           
،مداخلة مقدمة اىل امللتقى الدويل حول االطار املفاهيمي "تحديات و أهداف"النظام المحاسبي المالي الجديد في الجزائرأيت حممد مراد و أحبري سفيان ،( 1)  

نقال  عن املوقع   1،ص  1990أكتوبر  01-01،جامعة اجلزائر ،يومي  IAS/IFRSللنظام احملاسيب املايل اجلديد و أليات تطبيقه يف ظل املعايري احملاسبية الدولية 
 https://mpc3blog.wordpress.com :االلكرتوين 
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تقريرا حماسبيا دوريا جديدا  واملتضمنة  1900سبتمرب  19املؤرخة يف  00-91أصدر بنك اجلزائر التعليمة رقم  كما.(1)ئر اجلزا
 .يتضمن احتياجات املعلومات االحرتازية 

للوسائل الدولية نقال ب ة تبييض األموال و متويل االرهايعترب اجلهاز التشريعي و التنظيمي املتعلق مبكافح:مكافحة تبييض األموال.1
و قد متت املصادقة من طرف اجلزائر على هذه الوسائل اليت حتدد القواعد ،ا اجملال اىل القانون اجلزائري ذات البعد العاملي اليت متس هذ

  :و يتعلق األمر على اخلصوص مبا يلي بادئ التوجيهية ألي تشريع وطين ،األساسية و امل

جانفي  18املشروعة للمخدرات و املنتجات الروحية ،اليت متت املصادقة عليها من طرف اجلزائر يف اتفاقية فيينا حول التجارة غري  -
0001. 

 .1999ديسمرب  11يف  ائراالتفاقية الدولية لقمع متويل االرهاب ،اليت متت املصادقة عليها من طرف اجلز  -

 .1991عليها اجلزائر سنة اتفاقية بالريمو ضد اجلرمية املنظمة العابرة للدول ،اليت صادقت  -

 .0171قرار جملس األمن لألمم املتحدة رقم  -

و قد مت .االرهاب  متويلة تبييض األموال و فحة يف منع و مكاصو يف اجلزائر تعترب خلية معاجلة االستعالم املايل هي اهليئة املخت   
، و الذي حدد  1991أفريل  7املؤرخ يف  017-1991بواسطة املرسوم التنفيذي رقم  على مستوى وزارة املاليةهذه اخللية انشاء 

و تعترب هيئة خمتصة ومستقلة ،مكلفة جبمع املعلومات املالية و معاجلتها و حتليلها و تبادهلا مع خاليا .تنظيمها و مهامها و عملها
ملعلومات،وذلك هبدف املسامهة يف الكشف عن عمليات اعادة توظيف بتحفظ مببدأ تبادل ا ،مثيالها األجنبية ،أخرى لالستعالم املايل

 .(2)ها و الردع عنها و الوقاية من األموال الناجتة عن اجلرائم و متويل النشاطات االرهابية يف اجلزائر

املعلومات عن طريق  وتقوم هذه اهليئة جبمع.و اخللية عبارة عن مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية املعنوية و االستقالل املايل    
االخطارات بالشبهة و اليت يتم اعدادها على أساس العمليات املشتبهة  و اليت تفيد هبا األشخاص و اهليأت اخلاضعة لواجب 

البنوك و املؤسسات املالية،اخلدمات املالية لربيد اجلزائر،املؤسسات املالية األخرى ذات الصلة ،شركات التأمني،مكاتب صرف :التصريح
 (3) .شركات التأمني،مكاتب الصرف،الرهانات و األلعاب و الكازينوهاتعمالت األجنبية،ال

 .ويوضح اجلدول املوايل عدد البالغات بشبهة لدى خلية االستعالم املايل يف اجلزائر منذ بداية نشاطها

 

 
                                                           

 019-98املتضمن النظام احملاسيب املايل و النصوص التنظيمية املتخذة لتطبيقه و املرسوم التنفيذي رقم  1997نوفمرب  11املؤرخ يف  00-97وفقا للقانون رقم ( 1)  
املؤرخ يف  91-0املايل و النظام رقم  و املتضمن النظام احملاسيب 1997نوفمرب  11املؤرخ يف  00-97و املتضمن تطبيق أحكام القانون رقم  1998ماي  19املؤرخ يف 

 .يتضمن خمطط احلسابات البتكية و القواعد احملاسبية املطبقة على البنوك و املؤسسات املالية  1990جويلية  11
، 1909-91-10تاريخ الزيارة   ,ctrf.gov.dz/arapropos.html -http://www.mf.خلية معاجلة االستعالم املايل  ،متاح على املوقع االلكرتوين( 2)  

  11:10:على الساعة 
 .املرجع السابق (3)  

http://www.mf-ctrf.gov.dz/arapropos.html%20تاريخ%20الزيارة%2029-02-2016
http://www.mf-ctrf.gov.dz/arapropos.html%20تاريخ%20الزيارة%2029-02-2016
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 بشبهة لدى خلية االستعالم المالي في الجزائر البالغاتعدد ا :(29-4)الجدول رقم

 الملفات المحالة للعدالة عدد التقارير عدد االبالغات بشبهة السنة

1991 00  - -

1999 19  - -

1997 99  -1 

1998 011  - -

1990 118  - -

1909 0981 1100  -

1900 0879 101 1 

1901 0171 098 1 

Source : cellule de traitement du renseignement financier(CTRF), rapport d’activité 2012, pp 11-12 

أي منذ بداية نشاط اخللية و،ويعود هذا  1990-1991بشبهة قد تضاعف خالل الفرتة  البالغاتيظهر أن عدد من اجلدول أعاله 
ييض األموال االرتفاع اىل التطورات يف املتطلبات القانونية حملاربة غسيل األموال ،وتدعيم االجراءات اليت حتسن من الفعالية يف حماربة تب

 .و متويل االرهاب

اىل توسيع عمليات الرقابة  1901سنة  008و ( 101) 1900مقارنة بـ( 1100 ) 1909و يعود كرب عدد التقارير املستلمة سنة 
املتعلق مبحاربة تبييض األموال و متويل  91-91تطبيقا للنظام رقم  1909نك املركزي على البنوك و املؤسسات املالية سنة البب

 .االرهاب 

اىل االجراءات اليت قامت هبا   0179مقارنة بـ 0171حيث قدر بـ 1901بشبهة سنة يف حني يعود الرتاجع يف عدد االبالغات 
 .البنوك و املؤسسات املالية فيما خيص الرقابة على التحويالت و اليت تسمح برصد العمليات املشبوهة 

لسلطات اجلزائرية فيما خيص حماربة تبييض األموال و متويل االرهاب إال أن هناك بعض غري أنه بالرغم من اجلهود املبذولة من قبل ا
النقائص اليت يعاين منها التشريع اجلزائري و االختالالت على مستوى التطبيق أدت اىل ادخال اجلزائر يف قائمة الدول اليت تعاين من 

 . مبوجب قرار جملس األمن 1900 سنة و متويل االرهاب ضعف يف منظومة مكافحة تبييض األموال

 :و تبعا هلذا القرار ،و يف اطار استكمال اجلهود اليت تبذهلا اجلزائر ملواكبة املعايري الدولية يف هذا اجملال ، مت اصدار

 1991فيفري  9املؤرخ يف  90-91املعدل و املتمم للقانون رقم  1901فيفري  01املؤرخ يف  91-01األمر رقم  -
 .املتعلق بالوقاية من تبييض األموال و متويل االرهاب و مكافحتهما
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الذي يتعلق بالوقاية من تبييض األموال و متويل االرهاب و   1901نوفمرب  18املؤرخ يف  91-01رقم  النظام  -
فتح حساب جمهول أو وقد كرس النظام اجلديد منع  ،،و الذي أدخل تدابري جديدة و عدل البعض من تلك املعمول هبامكافحتهما

 .حساب مرقم بتدبري صريح و هذا قصد التأكد من هوية الزبون واملستفيدين احلقيقيني من العمليات
، و الذي تعلق بإجراءات الكشف عن األموال و األمالك 1901سبتمرب  09املؤرخ يف  108-01املرسوم التنفيذي رقم  -

 .متويل االرهاب األخرى وحتديد موقعها و جتميدها يف اطار مكافحة 

و نظرا للمخاطر املرتبطة باستعمال التكنولوجيات اجلديدة كأداة لتبييض األموال ،أصبحت البنوك و املؤسسات املالية و املصاحل     
يف أي املالية لربيد اجلزائر جمربة على وضع قيد التنفيذ أجهزة املراقبة و الكشف عن االستعمال االحتيايل هلذه األدوات قبل الشروع 

  .خدمة جديدة

لذلك فقد مت تعزيز التدابري يف جمال حتديد هوية املستفيد الفعلي من العمليات و تلك الواجب اتباعها فيما خيص األشخاص     
 املعرضني سياسيا ،وختضع اقامة عالقة مع هذه الفئة األخرية من الزبائن و مع املراسلني البنكيني اىل موافقة أمسى مسؤويل املؤسسة

 .املعنية 

البنوك و املؤسسات املالية بتسجيل دالئل عن نشاطاهتا املختلفة وكيفية املعاجلة و و اليت تلزم  : اجراءات االفصاح الداخلية  . 3
من  091كما تلزم املادة .،باستعمال نظام االعالم و التوثيق اسرتداد املعلومات و اخلطط احملاسبية و اجراءات مباشرة العمليات 

البنوك و املؤسسات املالية بأن تنشر حساباهتا السنوية خالل الستة  أشهر املوالية من انقضاء السنة احملاسبية املالية يف  00-91األمر 
 .النشرة الرمسية 

 : عصرنة وظيفة االشراف:رابعا

يعد .ادئ اليت تنص عليها جلنة بازل ،مت استكمال مشروع انشاء نظام التنقيط البنكي هبدف مقاربة أشغال االشراف باملب 1901سنة 
،وهو يرتكز على تقييم مؤشرات (CAMELS)طريقة اشراف موحدة مستوحاة من طريقة  (SNB)نظام التنقيط البنكي املطور 

 :أداء و مالءة املؤسسات املالية ،ويسمح هذا النظام بـ

الية املؤسسة املصعوبات قد تعرفها مبواجهة  ابري تصحيحة مالئمة تسمحرد فعل سريع و مستهدف للجنة املصرفية بأخذ تد -
. 
 .ختفيض معترب لتكلفة االشراف ،بتقييم أحسن ملخاطر كل مؤسسة مالية و باستعمال أكثر عقالنية للموارد -
 .استهداف البنوك اليت تعرف صعوبات -

بشراكة مع البنك العاملي ،مبشروع وضع  1901و يف اطار مهامه القانونية اجلديدة يف جمال االستقرار املايل ،بادر بنك اجلزائر سنة 
 (1) .أدوات جديدة الختبار الصالبة تعزز القدرة على التحليل و اكتشاف نقاط الضعف النظامية و الرقابة االحرتازية الكلية

                                                           
 . 011-011، ص ص  1901 ،السنوي لبنك اجلزائر  التقرير( 1)  
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كامل و ديناميكي كما واصل بنك اجلزائر جهوده لعصرنة أدواته اخلاصة مبراقبة القطاع البنكي الوطين ،حيث مت تطوير نظام مت   
وترتكز هذه . الختبار القدرة على حتمل الضغوط وذلك باملساعدة التقنية للبنك الدويل، و الذي يندرج يف االطار االحرتازي الكلي

املنهجية على نظام توقعات مالية و اختبار القدرة على حتمل الضغوط على املستوى الكلي ،وتندرج يف منظور ديناميكي يسمح 
ناريوهات أزمات معقولة حادة هتدف اىل حتديد و قياس هشاشة و قدرة البنوك و املؤسسات املالية فرديا و هشاشة و قدرة بتحقيق سي

 .النظام البنكي ككل على املقاومة

 و بالتوازي مع القيام بوضع هذا النظام ،واصل بنك اجلزائر العمل على عصرنة مديرية الرقابة على أساس املستندات من خالل   
،و الذي يندرج يف اطار (SYNOBA)للتقارير االحرتازية و املسمى  اآليلمشروع يتعلق بإقامة نظام يسمح باملعاجلة و االستغالل 

يكمن اهلدف من هذا املشروع يف اعالمية جممل و . 1900مواصلة نظام التنقيط البنكي اجلزائري و الذي مت الشروع فيه بداية من سنة 
للتأكد من  آليةاالحرتازية اليت تستلمها من البنوك و املؤسسات املالية بواسطة حتميل مغناطيسي ،وجعل رقابتها  التقارير احملاسبية و

 (1) .تناسق املعطيات بني خمتلف التقارير و السماح باستخراج البيانات حسب االحتياجات 

، بعد تعديل قاعدة 1و بعض قواعد اتفاقية بازل  1االنتقال اىل تطبيق قواعد اتفاقية بازل  1901أكتوبر  0مت بداية من  دوق    
من أجل وضع متطلبات نوعية جديدة يف جمال أموال اخلاصة تتطابق ( مت التطرق اليه يف الفرع السابق)األموال اخلاصة و توزيع املخاطر

 .سات يف هذا اجملالمع تطورات وأحسن  املمار 

تسجيل احملاسيب ملختلف فئات املستحقات،وهتدف هذه لعلق األمر بكل من قواعد التصنيف و تكوين املؤونات و كذا ايتكما  
 يةالعملية الواسعة يف هناية املطاف اىل مقاربة أفضل ملستوى تطابق االشراف يف اجلزائر مع املعايري احملددة وفقا ملبادئ الرقابة البنك

 .(2)1الفعالة لبازل 

 في المنظومة البنكية الجزائرية 3أفاق تطبيق مبادئ الرقابة البنكية الفعالية التفاقية بازل  : الفرع الثالث

حوكمة : تضيف مبدأين فيما خيص الرقابة البنكية الفعالة يتعلقان بـ 1حسب ما تناولنا يف الفصل السابق فان اتفاقية بازل   
 .ح و الشفافية ، و الذين يعتربان من أهم العوائق لتطبيق هذه املبادئ يف املنظومة البنكية اجلزائرية املؤسسات و االفصا 

 االفصاح و الشفافية:األول الفرع

لمخاطر ،وكذلك لو تعرضاهتا  أدائها و للبنوك املالية الوضعية تعكس اليت املعلومات نشر تتضمن اليت واإلفصاح الشفافية خيص فيما    
فان املنظومة البنكية يف اجلزائر بعيدة كل البعد .اسرتاتيجياهتا إلدارة املخاطر ،باإلضافة اىل السياسات و االجراءات املتعلقة باحلوكمة

االفصاح  بنوك فقط اثنان منها تقوم تلتزم بواجب الشفافية و 9و اليت تقدر بـ،عن حتقيق هذا املبدأ خاصة بالنسبة للبنوك العمومية 
مع ضرورة التنويه اىل أهنا غري منشورة يف اطار التقرير السنوي أي أهنا ال حتمل ختم و مصادقة فيما خيص نشر امليزانية السنوية ال أكثر 

 .حمافظ احلسابات ، فيما ال تتطرق اطالقا اىل اسرتاتيجية ادارة املخاطر أو احلوكمة على مستواها 

                                                           
 . 011-011، ص ص  1901 ،التقرير  السنوي لبنك اجلزائر ( 1)  
 . 011، ص  1901،التقرير  السنوي لبنك اجلزائر ( 2)  



األداء المالي وارساء حوكمة المؤسسات في الجهاز البنكي الجزائري  ................................................ رابعالفصل ال  

 

229 
 

حيث نالحظ نشر أغلب البنوك اخلاصة يف اجلزائر  يف االفصاح عن هذه املعلومات ،ة شفافية أكربحني تبدي البنوك اخلاص يف   
ل ما و الذي يتضمن كافة املعطيات الضرورية حيث يتضمن ك،(مومية غري مكتفية بامليزانية السنوية فقط كالبنوك الع)لتقاريرها السنوية 

اخل ،مع احلرص على ادراج مجيع التقارير السنوية منذ ...مة املؤسسات،العمليات البنكية حوكله عالقة بإدارة املخاطر ،املوارد البشرية ،
  .افتتاح البنك

اخلاصة ، و هو ما ميثل عائقا  العمومية وو بالتايل تظهر فجوة يف تطبيق هذا املبدأ على مستوى القطاع البنكي يف اجلزائر بني البنوك 
  .أمام ارساء مبادئ احلوكمة بشكل صحيح و سليم يف املنظومة البنكية اجلزائرية

االفصاح احملاسيب فان انتقال البنوك اجلزائرية للعمل وفق النظام احملاسيب املايل البنكي يعترب مؤشرا على التوجه حنو تدعيم و  عن أما    
بالرغم من وجود عوائق يف هذا الشق و اليت ترجع اىل عدم جهوزية البنوك . ك و املؤسسات املالية يف اجلزائر تعزيز االفصاح يف البنو 

التجارية  اجلزائرية لنشر حماسبتها بشكل دقيق وشفاف ،حيث اعتادت هذه األخرية على السرية و التحفظ يف نشر املعلومات اضافة 
يري احملاسبية الدولية يف اجلزائر نظرا للتغيريات الكبرية اليت قد محلها هذا النظام ،وطول فرتة اىل ضعف التكوين و التأطري مبوضوع املعا
 .(1) (سنة  11)العمل وفق النظام املخطط احملاسيب الوطين 

 و تمويل االرهاب محاربة تبييض األموال:ثانيا

م بأنشطة استغالل البنك للقياعلى ضرورة حرص البنوك على عدم  1رقابة البنكية الفعالة التفاقية بازل لكما يؤكد املبدأ األخري ل   
عرب ايداعها يف البنوك من قبل األفراد أو املؤسسات للتغطية على أنشطة مشبوهة كتمويل االرهاب ، جتارة  اجرامية كتبييض األموال

ل االجرامية ، و يف هذا االطار تستكمل السلطات اجلزائرية جهودها يف التعاون مع املخدرات،التجارة بالبشر و غريها من األعما
و التبليغ  مشبوهة ي ايداع ألموالأأنظمة على مستوى البنوك متكنها من رصد  بإنشاءاملنظمات الدولية الناشطة يف هذا اجملال ،للقيام 

ته اجلزائر لتحسني منظومتها ملكافحة تبييض األموال و متويل االرهاب و اعرتافا بالتطور املعترب الذي حقق.اآليل املباشر عن ذلك 
كتوبر أ 11اىل  08،وكذا التكفل مبخطط عملها على املستوى التقين ،قررت جمموعة العمل املايل خالل اجتماعها الذي انعقد من 

 .ايل و القيام بزيارة اىل اجلزائربشطب اجلزائر من قائمة الدول احملددة يف التصريح العلين جملموعة العمل امل 1901

،و اليت   1909جانفي  19-00يف و الشرق األوسط التابعة جملوعة العمل املايل  إلفريقياو متت زيارة جمموعة املتابعة االقليمية 
االرهابيني طبقا لقرارات خصصت ملتابعة االجراءات املتخذة من قبل السلطات اجلزائرية يف جمال جترمي متويل االرهاب و جتميد أمالك 

 . 0171 و 0197جملس األمن ملنظمة األمم املتحدة رقم 

 :ر عن طريق اصدار النصوص التاليةئو قد مت التكفل مبعاجلة القصور على مستوى منظومة مكافحة تبييض األموال يف اجلزا

                                                           
،مداخلة مقدمة للملتقى الوطين حول واقع و أفاق النظام احملاسيب واقع البيئة المحاسبية الجزائرية في ظل اصالح النظام المحاسبيمحيداتو صاحل و بوقفة عالء ،(1)  

 00،ص  1901ماي  9-1،كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيري ،جامعة  الوادي ،يومي املايل يف املؤسسات الصغرية و املتوسطة يف اجلزائر 
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و  1991فيفري  9املؤرخ يف  90-91املعدل و املتمم للقانون رقم  1901فيفري  01املؤرخ يف  99-01القانون رقم  -
 .(1)املتعلق بالوقاية من تبييض األموال و متويل االرهاب و مكافحتهما 

أو جتميد األموال يف اطار الوقاية /املتعلق بإجراءات حجز و 1901ماي  01املؤرخ يف  001-01املرسوم التنفيذي رقم  -
 .(2)من متويل االرهاب و مكافحته 

أو حجز أموال األشخاص و اجملموعات و /املتضمنة اجراءات جتميد و 1901ماي  10بتاريخ قرارات وزير املالية  -
 .(3)لألمم املتحدة جمللس األمن جلة يف القائمة املوحدة للجنة العقوبات سالكيانات امل

 . املطالب األتيةفسنتطرق اليه يف  املؤسسات على مستواها حوكمة مبادئ جتاوب البنوك اجلزائرية مع تطبيقأما فيما خيص 

 البنوك و المؤسسات المالية في الجزائرحوكمة المؤسسات في  رساءا:لرابعالمطلب ا

 بإصالحات،حيث شرعت السلطات اجلزائرية يف القيام شهد النظام البنكي يف اجلزائر حتوالت مهمة منذ بداية سنوات التسعينات    
رها قانون و اليت مت التطرق اليها سابقا ، و من بني أهم التحوالت اليت أقهيكلية متعددة األبعاد يف اطار التوجه حنو اقتصاد السوق 

السماح للقطاع اخلاص  فتح اجملال أمام املنافسة عرب تنويع اخلدمات البنكية و علىالعمل  يف تلك الفرتة هو 09-09النقد و القرض 
ك و ستثمار يف القطاع البنكي اجلزائري ،و على هذا األساس فقد مت انشاء فروع لبنوك أجنبية باجلزائر و انشاء بنباالاحمللي و األجنيب 

 .الفرتة و يراقب جمال هذا التحول و استلزم تأطري هذا االنفتاح بنظام تشريعي يتالءم و متطلبات تلك  .ةجزائري ةخاص

هل يعترب هذا االطار التشريعي املنظم للنشاط البنكي و املدعم للرقابة البنكية الفعالة   : غري أن السؤال املطروح يف هذا االطار هو   
 ؟ (بشكل فردي)كافيا لضمان استقرار املنظومة البنكية يف اجلزائر بشكل كلي و البنوك و املؤسسات املالية بشكل جزئي 

أزمة الشركة اجلزائرية و البنك التجاري و الصناعي اجلزائري  ،أزمة التساؤل بعد ظهور أزمة بنك اخلليفة يف اجلزائريأيت اجلواب على هذا 
 . للبنوك 

 األزمات البنكية في الجزائر:الفرع األول 

التجاوزات اليت متت بالرغم من وجود اطار تشريعي ينظم النشاط البنكي إال أن اشهار افالس هذه البنوك يرجع اىل العديد من    
 .األول عنها و اليت يعترب املسؤول  يهاو اليت تظهر فشل بنك اجلزائر يف عملية الرقابة علك ،على مستوى هذه  البنو 

 

 

                                                           
و املتعلق بالوقاية من تبييض األموال و متويل  1991فيفري  9املؤرخ يف  90-91املعدل و املتمم للقانون رقم  1901فيفري  01املؤرخ يف  99-01القانون رقم (1)  

 . 1901فيفري  01بتاريخ  98اجلريدة الرمسية رقم  ،ااالرهاب و مكافحتهم
اجلريدة أو جتميد األموال يف اطار الوقاية من متويل االرهاب و مكافحته، /املتعلق بإجراءات حجز و 1901ماي  01املؤرخ يف  001-01املرسوم التنفيذي رقم (2)  

 . 1901ماي  01بتاريخ  11الرمسية رقم 
أو حجز أموال األشخاص و اجملموعات و الكيانات املسجلة يف القائمة املوحدة للجنة /املتضمنة اجراءات جتميد و 1901ماي  10بتاريخ  قرارات وزير املالية(3)  

 . 1901ماي  10بتاريخ  10ية رقم ،اجلريدة الرمس العقوبات جمللس األمن لألمم املتحدة
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 (BCIA)أزمة البنك التجاري و الصناعي :أوال

على  1990به بنك اجلزائر سنة و يف اطار برنامج الرقابة الشاملة الذي قام ،0008سنة  التجاري و الصناعي مت اعتماد البنك
 (1) :مستوى هذا البنك ،وجد املفتشون العديد من التجاوزات للقواعد القانونية و التنظيمية اخلاصة بالنشاط البنكي من بينها

 .عدم احرتام التسيري اجليد للمهنة ،خاصة فيما يتعلق مبعاجلة الشيكات غري املدفوعة  -
 .ى بنك اجلزائرعدم كفاية احلساب اجلاري للبنك لد -
 .عدم وجود احتياطي اجباري  -
 .جتاوزات لقانون الصرف -

،وبلغت الثغرة املالية  كل هذه األمور و غريها أدت اىل وقوع البنك يف أزمة سيولة مما جعله غري قادر على الوفاء بالتزاماته حنو زبائنه
، مما أدى اىل سحب الرتخيص من البنك بتاريخ  تلك الفرتةو يف ر مليون يو  0111مليار دينار مبا يعادل  0019اليت خلفها البنك 

 .بقرار من اللجنة املصرفية 10/98/1991

 أزمة بنك الخليفة  :ثانيا 

 منكية اخلاصة  الناجحة يف اجلزائر،حيث أنه قدو الذي اعترب منذ بدايات تأسيسه منوذج للتجربة الب 0008تأسس بنك اخلليفة سنة 
،البطاقات و املؤسسات عن طريق رفع معدل الفائدة على الودائع  جذب األفراد منتجات مل تكن يف متناول الزبائن يف اجلزائر مثل 

،كما قدم البنك عروضا اخل....البنكية حسابات بالعملة الصعبة ،بطاقات الشراء تعادل ضعف مرتب الزبون ،تسهيالت القروض
للمفتشية العامة لبنك اجلزائر فانه العامة وحسب  تقارير املديرية .ت العامة و الضمان االجتماعي أهليمغرية للمؤسسات العمومية و ا

 (2) :قد مت رصد جتاوزات خطرية على مستوى البنك على غرار 

 . ري كاملةالتأخر يف التصرحيات املتعلقة باملخاطر و عدم االلتزام بالتنظيمات املعمول هبا ،اذ غالبا ما كانت التصرحيات غ -
 و بشكل متزايد من طرف بنك اجلزائر االقيام بتغيري مسريي البنك و التنازل عن األسهم دون احلصول على الرخصة مسبق -

اضافة اىل عدم مسك السجالت اخلاصة باحلضور ألعضاء .من قانون النقد و القرض  010،و الذي يعترب خرقا للمادة 
من طرف البنك ،عدم تعيني حمافظ حسابات جديد بعد شغور املنصب،عدم  اجلمعية العامة أو أعضاء جملس االدارة

 .الكفاءة يف التسيري لعدم التحكم يف قواعد املخاطر،انعدام اجراءات منح القروض ووجود حسابات جارية منعدمة الرصيد
 .عدم التزام مسريي البنك بتصحيح احلسابات املختلفة  -

                                                           
 كألية الشركات حوكمة حول الوطين للملتقى مقدمة مداخلةالجزائر، حالة دراسة– المصرفية المؤسسات في الحوكمة مبادئ تطبيق خوالد، بكر أبو ، عياري أمال(1)  

 01،ص1901 ماي 7-9 ،يومي بسكرة ،جامعة التسيري علوم و التجارية و االقتصادية العلوم كلية االداري، و املايل الفساد من للحد

 :  االلكرتوين املوقع على ،متاحة الشروق جريدة ، الخليفة بنك افالس أسباب:الجزائر لبنك العامة للمفتشية العام يرالمد محمد خموج ، بلخري دليلة،باشوش نوارة(2)  
HTML/243957.ARTICLES/ARA/COM.ECHOROUKONLINE.WWW://HTTP.الساعة على ،1909-91-11: الزيارة ،تاريخ 

:10:11 

http://www.echoroukonline.com/ara/articles/243957.html.،تاريخ
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من نسبة املخاطر  %11و منح القروض للمالكني و املسريين تتجاوز  %8ك نسبة عدم احرتام قواعد احلذر و جتاوز البن -
 .،منح قروض على شكل تغطية احلسابات اخلالية من الرصيد 

، اضافة اىل سوء تنظيم مديرية التجارة اخلارجية ارتفاع نسبة املخاطر للبنك و ارتفاع نسبة خماطر القروض لألفراد بشكل كبري -
 .شروط الرقابة الداخلية فيما يتعلق بعمليات التحويل اخلاصة باالسترياد بالبنكو الذي مل يستويف 

كما مت اكتشاف .ون شركة اخلليفة  لبنك اجلزائريوجود نقص فيما خيص متابعة امللفات و تنظيمها و عدم التصريح بد -
 1991نوفمرب  17رة اخلارجية بتاريخ ونظرا لتزايد اخلروقات مت جتميد التجا .األموالحتويالت خمالفة لقانون حركة رؤوس 

 .من طرف املدير العام للصرف
عدم جباية نظام احملاسبة و نظام االعالم األيل للبنك ،وعدم القدرة على حتليل حسابات البنك السيما احلسابات املختلفة  -

البنك على خلق وضعية رة ،انعدام مركزية املعطيات احملاسبية للبنك ،عدم قد من امليزانية  %11119والذي كان ميثل 
 .داخلية لاللتزامات وعدم إقفال حسابات االستغالل من طرف جملس اإلدارة للجمعية العامة 

ماليري دينار  1مليون دينار، فيما كان البنك حباجة إىل رفع رأمساله مببلغ  919و اليت قدرت بـ : اخنفاض األموال اخلاصة  -
             .مليون دينار 789و

     .فروعه تسيري البنك وباقي اضافة اىل اخللط واملزج والتداخل يف االنعقاد غري القانوين جمللس اإلدارة واجلمعية العامة   -
مليار دينار مقابل قروض  01مهمة من اإليداعات تقدر بـ حيث كانت لديه مبالغ ،  سوء التسيري الواضح ملوارد البنك -

اخلليفة للبناء و اخلليفة للطريان دون وجود  ركة،يف حني تبني أن أغلب املوارد مت حتويلها اىل شماليري  1 .09ضعيفة تقدر بـ 
 .اهل تسجيل

و اضافة اىل كل ما سبق فانه قد مت اكتشاف عدم قانونية العقد الذي تأسس مبوجبه بنك اخلليفة ،والذي مل يستويف احلد األدىن 
و . لرأمسال الواجب دفعه و مل يتضمن ترخيص اللجنة البنكية مبنح االعتماد ،و بالرغم من ذلك فقد زاول البنك نشاطه بطريقة عادية 

منذ ثر سليب كبري على نشاط البنك الذي مت سحب االيداعات منه بشكل كبري أالتجارة اخلارجية لبنك اخلليفة قد كان لقرار جتميد 
، وتعيني مصفي للبنك بعد عجز املسامهني عن رفع رأمسال  1991اىل أن مت اختاذ قرار سحب االعتماد يف مارس ، 1991نوفمرب 

 .إلنقاذهم تدخل الدولة دالبنك و ع

 :اخلروقات اليت متت على مستوى البنك نستنتج بعض النقاط هي  و بتحليل هذه

 :على المستوى الداخلي للبنك .2

داخل البنك على كافة األصعدة و عدم توفر الخبرة المؤهالت العلمية و ضعف و غياب النزاهة المهنية  انتشار الفساديالحظ 
: 

وغياب الوازع قا واضحا لقانون النقد و القرض ،القانوين والذي ميثل خر  ممارسة االحتيال بداية بعقد التأسيس غري: المساهمين .2.2
غلبهم املودعني عرب عدم توفري احلد األدىن أاألخالقي الذي أدى اىل عدم احرتام حقوق أصحاب املصاحل يف البنك و الذين هم يف 

كما يظهر األثر السليب لكون رئيس جملس .ة للبنك لرأس املال و الذي يعترب الضمان األخري هلؤالء يف حال تدهور الوضعية املالي
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، و الذي قام باستغالل  %90و كونه املساهم الرئيسي يف البنك بنسبة (الرئيس املدير العام )االدارة يشغل منصب املدير العام للبنك 
 .املنصب لتحقيق أغراضه الشخصية 

و جتاهل ن كفاءة و فعالية أداء االدارة ،متلصه من مهامه اجتاه التحقق مغياب الدور الرقايب جمللس االدارة و :مجلس االدارة  1.2
، وعدم القيام  االنذارات و التقارير السلبية املعدة من طرف املديرية العامة للمفتشية العامة لبنك اجلزائر اجتاه نشاط البنك و عملياته

و جتنيب األفراد و املؤسسات خسائر فادحة جراء عدم يار املايل ،ب البنك مرحلة االهنجتني بإمكاهنابالتصحيحات الالزمة اليت كان 
و هو ،ربة و الكفاءة املهنية ملزاولة املهمة خلاضافة  اىل عدم توفر شرط مهم يف األعضاء و هو األهلية العلمية و ا.تعويض االيداعات 

كون رئيس جملس االدارة هو نفسه املدير ثر السليب ليظهر األ كما.شرط أساسي للتمكن من فهم العمليات البنكية و كيفية تقييدها 
 .التنفيذي للبنك حيث يتم تقييد استقاللية جملس االدارة يف ممارسة مهامه االشرافية على أداء االدارة التنفيذية 

مديرية التدقيق و :ها من خالل  أهم مصاحلة مسؤولية كبرية من أزمة البنك ،حيث تتحمل االدارة التنفيذي:االدارة التنفيذية  3.2
مديرية القرض ،مديرية الصرف،مديرية التجارة اخلارجية ،و اليت مت استخدام الغش و االحتيال على مستواها سواء على احملاسبة ،

منح القروض بطريقة غري قانونية و عدم تقييدها أصال و اخلروقات املسجلة على مستوى التحويالت توى التقييد احملاسيب ،مس
 .اضافة اىل عدم توفر شرط األهلية العلمية و الكفاءة لدى بعض االطارات املسرية و العمال.اخلارجية

و الفشل يف بالبنك و اليت شكلت نسبة كبرية ،يف حتديد خماطر القروض  يظهر ضعف الرقابة الداخلية بالبنك :الرقابة الداخلية  4.2
 .عدم استيفائها للشروط القانونية متابعة التقييد احملاسيب و 

 :(الجهات الرقابية )على المستوى الخارجي .1

ممثلة يف بنك : غياب الدور الرقابي للجهات المخول لها القيام بذلكرصدها على مستوى البنك ، مت يظهر من املخالفات اليت
 .(حمافظ احلسابات)و دور املدقق اخلارجي  اجلزائر

تقارير منذ  09يظهر من كم التقارير اليت قامت هبا املديرية العامة للمفتشية العامة لبنك اجلزائر و اليت قدرت بـ:بنك الجزائر 2.1
ميدانية و شاملة كانت على مستوى الوثائق ،و اليت   (ليةيانتهت أخر عملية تفتيش يف شهر جو )1991 سبتمربحىت  0000مارس 

،حيث أن عدم و اليت تستوجب اختاذ االجراءات املناسبة يف الوقت املناسب ،عدد كبري جدا من اخلروقات الواضحة للقانون البنكي 
سنوات بالرغم من تسجيل التجاوزات يعترب مسؤولية يتحملها بنك اجلزائر بصفته  1اختاذ أية قرارات ردعية أو تصحيحية خالل فرتة 

بة وفقا لقانون النقد و القرض،هذا األخري الذي أرجع عدم اختاذ أية تدابري اجتاه البنك اىل عدم أهلية و كفاءة اهليئة املكلفة بالرقا
و .أعضاء املديرية العامة للمفتشية العامة و نقص اخلربة الالزمة إلعداد مثل هذه التقارير،الشيء الذي حال دون رفعها اىل العدالة 

 .دورات تدريبية عاجلة لتدارك الثغرات حمل مسؤولية عدم اخضاع هؤالء املوظفني اىل يت أيضا بالتايل فبنك اجلزائر

حيث تسرت حمافظ احلسابات املكلف بعملية التدقيق يف حسابات البنك على اخلروقات و :محافظي الحسابات   1.1
 .لبنك خاصة من الناحية احملاسبيةالتجاوزات اليت متت على مستوى ا

 :ثار على الصعيد الوطين أمهها أو قد خلف اهنيار بنك اخلليفة 
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أن  طر على ذهنيات أغلب زبائن البنوكوذلك بشكل عام و البنوك بشكل خاص ،حيث سي:زعزعة ثقة املواطنني يف القطاع اخلاص -
هي الضامن يف حال حدوث أزمة سيولة فيها  البنوك العمومية هي األكثر جدارة بالثقة يف املعامالت لكون الدولة بصفتها مسامها 

 .على مستوى البنك

بنك البطالة البعد تصفية بنك اخلليفة واجه املوظفون على مستوى وكاالت و فروع  :أزمة ثقة على مستوى املوظفني البنكيني  -
ضمانا و استقرارا ي أكثر ،الشيء الذي أثر يف ثقة املوظف البنكي يف القطاع اخلاص يف اجلزائر و أصبح القطاع البنكي العموم

 .و اعترب الوجهة األكثر أمانا للبحث عن منصب شغل بالرغم من الفوارق الواضحة يف الرواتب للموظفني فيه ،

و من هذا املنطلق مت تعديل قانون النقد زائر ،واليت اتضح عدم كفاءهتا ،كما أثرت أزمة بنك اخلليفة على عملية الرقابة البنكية يف اجل-
، كما  اجته بنك اجلزائر اىل تفعيل دور الرقابة البنكية من خالل اصدار األنظمة اليت  00-91بإصدار األمر رقم  09-09ض و القر 

لرقابة تدعيم نظام اال البنوك و املؤسسات املالية ،رفع احلد األدىن لرأمس خاصة يف ما خيص مراقبة املخاطر، تنظم النشاط البنكي
تعزيز صالحيات السلطات الرقابية ،عصرنة ،مراقبة خماطر السيولة ، املعايري احملاسبية املعمول هبا حلسابات ،الداخلية ووظيفة حمافظي ا

 اخل وذلك بالتوازي مع اجراء دورات تدريبية لإلطارات و املوظفني املكلفني بالرقابة على مستوى بنك اجلزائر.... وظيفة االشراف 
: ة على  البنوك من طرف املديرية العامة للمفتشية العامة ببنك اجلزائر من خالل  تكثيف اضافة اىل تشديد الرقاببشكل مستمر ،

 .الرقابة على املستندات ، امليدانية و الرقابة الشاملة

ظهور واقع انتشار الفساد و الغش االداري يف البنوك و املؤسسات اجلزائرية و بروز الظاهرة اىل السطح عرب االختالسات اليت مست -
البنوك العمومية مببالغ ضخمة جدا من مسريي و اطارات هذه البنوك ،حيث مت تسجيل العديد من التجاوزات اخلطرية على مستوى 

مليار سنتيم على مستوى البنك  199أين مت اكتشاف اختالس أكثر من ة القريبة من أزمة بنك اخلليفة ،البنوك العمومية خالل الفرت 
 0199،(وكالة بئر خادم)BADRمليار سنتيم من بنك الفالحة و لتنمية الريفية  0199،(ة بوزريعةوكال) BNAالوطين اجلزائري 

قسنطينة ،على شكل قروض بدون ضمانات لشخص واحد على /وكالة اخلروب )BEAمليار سنتيم من البنك اخلارجي اجلزائري 
كافحة الفساد و االختالسات على مستوى البنوك و و العقابية مليد االجراءات الرقابية ،مما أدى اىل تشد (مدى عشر سنوات

  .املؤسسات

إال أنه بالرغم من ضخامة املبالغ املختلسة و اخلسائر املسجلة على مستوى هذه البنوك غري أهنا مل تؤدي اىل حالة من الذعر البنكي و 
أما بالنسبة .لة بديون و خسائر القطاع العموميمل يتم التوقف عندها على مستوى أبعد من البنك ،نظرا لالعتقاد السائد بتكفل الدو 

بنوك ومؤسستني ( 7)سبعة : 1991للقطاع البنكي اخلاص فقد فقد بلغ عدد البنوك اليت مت سحب االعتماد منها منذ سنة 
الصناعي  خليفة بنك ،البنك التجاري و:و كلها ذات ملكية خاصة سواء برأمسال جزائري أو أجنيب ،وهي على التوايل ( 1)ماليتني

يان بنك اجلزائري،الشركة اجلزائرية للبناء، مونا بنك،أركو بنك، جينريال ميتريانيان ،يونني بنك ، اجلرييان انرتناشيونال بنك ،اضافة اىل الر 
 .حيث مل تستويف أغلب هذه البنوك احلد األدىن املفروض لرأس املال .
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التوجه حنو فهم احلكم الراشد و منه اىل حوكمة املؤسسات ،فكل اخلروقات اليت متت على مستوى بنك اخلليفة و األخطاء بداية -
 0اتفاقية بازل )مبادئ احلوكمة الرشيدة يف البنوك تقريرها حول  اليت مت ارتكاهبا تتطابق مع اجلوانب اليت أشارت اليها جلنة بازل يف 

 :من حيث  (1،1،

 كما )اع اسرتاتيجية واضحة يف ادارة البنك  من قبل جملس االدارة و استغالل املنصب لتقدمي مزايا تفضيلية للزبائن عدم اتب
 (.حصل مع بعض مسريي املؤسسات العمومية 

  و هي مسؤولية كل من جملس االدارة  و ،تداخل السلطات و املسؤوليات داخل البنوك و عدم وجود تسلسل هرمي واضح
 .التنفيذيةاالدارة 

  عدم امتالك املؤهالت الكافية و الفهم اجليد للعمليات البنكية من قبل أعضاء جملس االدارة. 
  عدم ممارسة الرقابة على أداء االدارة التنفيذية. 
 عدم كفاءة املراجعة الداخلية و اخلارجية بسبب التالعب املايل و الغش احملاسيب. 
  ني بالبنك بشكل غري قانوين و غري مالئم لوضعية البنكمهللمسريين و املسا املعاملة التفضيلية و منح قروض خيالية. 
  اخل...غياب الشفافية يف معامالت البنك من حيث عدم اكتمال تقاريره املالية و غموضها 
 ذي أدى اىل ضعف حتديد املخاطر وعدم ووظيفة ادارة املخاطر على مستوى البنك و ال ةضعف نظام الرقابة الداخلي

 .تالؤمها مع املستوى احملدد املقبول للمخاطر و مع نشاطات البنك

االهتمام مبفهوم احلوكمة و التسيري اجليد للمؤسسات مبفهوم أبسط و أثره على احلفاظ على استقرار املؤسسة و حتسني  و بالتايل بدأ
 .االداريو احلد من الفساد املايل و الغش أدائها 

 (la bonne gouvernance)الحكم الراشد في الجزائر آلية:  الفرع الثاني 

ومن االنغالق السياسي و حكم احلزب الواحد اىل التعددية  ،ان خروج االقتصاد اجلزائري من االقتصاد املوجه اىل اقتصاد السوق    
 احلزبية، و من الفكر االشرتاكي اىل الفكر الرأمسايل ،كل هذه االصالحات و ما اجنر عنها من تغريات أدت اىل خلق أثار اجيابية 

الوضع اهنيار أسعار البرتول خالل  وساعد عى تفاقم أو شكلية ،وأخرى سلبية و اليت كان من أمهها انعدام األمن ،ة يحقيقسواء 
،مما أثر على مجيع قطاعات االقتصاد الوطين كما خلف أثارا اجتماعية حادة   %07سنوات التسعينات  يف ظل اقتصاد نفطي بنسبة 

 اخل..،األميةكالبطالة ،انشار الفقر،اهلجرة 

العشرية الفائتة حسن من وضعية االقتصاد الوطين  من بدايةسعار النفط التدرجيي أل رتفاع الا استقرار األوضاع األمنية و غري أن
، تشجيع االستثمارات تسديد املديونية اخلارجية ،اخنفاض البطالة ،انشاء مشاريع اسرتاتيجية ،حتسني املستوى املعيشي للمواطنني)

 .(اخل... األجنبية 

 :يف ظل  لتسيري و عدم وجود قاعدة سليمة للموارد البشريةاملالية هدر كبري للمال العام نتيجة سوء ا وفوراتو قد رافق هذه ال 

  .عدم حتمل املسؤولية من طرف االطارات و املوظفني يف املؤسسات اجلزائرية.0
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 اخل..املواطنة داخل املؤسسات،وبالتايل عدم مراعاة املصلحة العامة على مستوى اجتماعي ،اقتصادي،بيئي روح غياب  .1

،فبالرغم من وجود قاعدة و مرجعية تشريعية و قانونية مهمة يف  ةالقضائياملنظومة ضعف وذلك بسبب : املساءلة  عدم فعالية .1
قضى على جانب مهم ،مما  فجوة كبرية بني التشريع و التطبيق اجلزائر نتيجة لإلصالحات اليت متت يف العشرية الفائتة،إال أنه توجد 

 :من

 ،فضعف املساءلة و عدم فعاليتها أدى اىل انتشار البريوقراطية و الرشوة :أهلية املوظفني  األخالقية و نزاهتهم املهنية    -
 1901-1991تراوح مؤشر الفساد يف اجلزائر خالل الفرتة  حيثاالختالس و الفساد بشكل عام يف املؤسسات اجلزائرية ،

 079من أصل  عامليا يف الدول األكثر انشارا للفساد  001و  81أين احتلت اجلزائر مراتب بني  %)19و %19 (بني
 .(1) % 19فيما عرفت السنوات الثالث األخرية تسجيل أعلى نسبة يف املؤشر مقارنة بالسنوات املاضية بنسبة   دولة 

، السلطات ، املسريين والنظام املايل  لتشريعا : على كافة األصعدة  الثقة انعدامفغياب املساءلة و العقاب أدى اىل :الثقة  -
يعيق  عدم ثقة الزبائن يف البنوك و النظام املايل ككلمثال ،و تعترب أزمة الثقة عائقا كبريا لتحقيق التنمية يف اجلزائر ، فاخل...

 .تطور منتجاهتا  ر بشكل سليب على أداء هذه األخرية وثيؤ  من حجم التعامل بني الطرفني مما

شاملة و بناء دولة قائمة على أسس سليمة ال تعتمد على التبعية لسعر احلقيقية لتحقيق تنمية مستدامة  غياب االرادة السياسية.1
 .الربميل من النفط 

وحتقيق التنمية املستدامة كل هذه العوامل أدت اىل بروز احلاجة اىل تبين مفهوم احلكم الراشد يف اجلزائر لرتسيخ مبادئ دولة القانون    
 . هاو ان كان تطبيق هذا املفهوم على املستوى الكلي يبقى فكرة حاضرة حتتاج اىل حتسني األوضاع احلالية يف املستقبل ليتم تطبيق.

 الراشد من منظور كلي الحكم.أوال

الطريقة اليت متارس من خالهلا السلطة يف التسيري العمومي للموارد االقتصادية و "يعرف البنك الدويل احلكم الراشد بأنه  و     
معتمدة يتضمن العمليات و املؤسسات اليت متارس من خالهلا السلطة يف بلد ما ،و بالتايل فهو .(2)"االجتماعية من أجل حتقيق التنمية

 . لتنميةحتقيق ايف ذلك على التسيري احلسن للمؤسسات و اختيار السياسات و تنسيقها من أجل 

و الرقابة على ادارة موارد لصالحيات السياسية كل من اممارسة  ":فتعرفه على أنه  OECDأما منظمة التعاون االقتصادي و التنمية 
 (3)" الدولة لتحقيق التنمية االقتصادية و االجتماعية 

                                                           
) 1)    Algeria corruption index, valable sur :http://www.tradingeconomics.com/algeria/corruption-

rank,site consulté le 27-03-2016 , a 11H30. 

) 2)    the world bank ,Managing Development :The governance Dimension ,A discussion paper 
n°34899,August 29,1991,p1 

) 3)    Philipe Egoume ,bonne gouvernance et croissance économique,valable sur : 
https://www.imf.org/external/country/civ/rr/2007/102207.pdf ,site consulté le 27-03-2016 ,00h10 

http://www.tradingeconomics.com/algeria/corruption-rank,site
http://www.tradingeconomics.com/algeria/corruption-rank,site
https://www.imf.org/external/country/civ/rr/2007/102207.pdf
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من خالل االدارة اجليدة و تنظيم و بالتايل فاحلكم الراشد من وجهة نظر هذه املؤسسات يسعى اىل حتقيق فعالية أداء املؤسسات   
يتطابق مع  (ذو طابع كلي يف مفهومه )ونالحظ أن احلكم الراشد.السلطة ،املواطنني ،املؤسسات :العالقات بني مجيع األطراف 

و الذي يعتمد على الطريقة اليت تدار هبا املؤسسات وتراقب و كيفية تنظيم العالقة بني (ذو الطابع اجلزئي)مفهوم حوكمة املؤسسات 
 .خمتلف األطراف يف املؤسسة بشكل يراعي اهتمامات و مصاحل هذه األطراف 

 1، وذلك يف املادة املتضمن القانون التوجيهي للمدينة  99-99 و يف اجلزائر ظهر مصطلح احلكم الراشد ألول مرة يف القانون رقم
املنهج أو األلية اليت مبوجبها تكون االدارة مهتمة بانشغاالت املواطن :"،حيث عرفه بأنه فصل األول املتعلق باملبادئ العامة من ال

 "،وتعمل للمصلحة العامة يف اطار الشفافية 

 :حلكم الراشد يف جمال تسيري املدن و ذلك عن طريق منه فتناولت ترقية ا 00أما املادة 

 .تطوير أمناط التسيري العقالين باستعمال الوسائل و األساليب احلديثة  -
 (1) .توفري وتدعيم اخلدمة العمومية باستعمال الوسائل و األساليب احلديثة لتحسني نوعيتها  -

ويتفق منظور املشرع اجلزائري ملفهوم احلكم الراشد مع منظور اهليئات الدولية خبصوص هذا املفهوم و الذي يعتمد على منهج التسيري 
  .لتحقيق املصلحة العامة و العالقات بني السلطة و املواطنني عرب املؤسسات 

 (حوكمة المؤسسات(الحكم الراشد من منظور جزئي.ثانيا

،  1997الصعيد اجلزئي فقد سجلت أول املبادرات للتعريف مبفهوم احلكم الراشد يف املؤسسة أو حوكمة املؤسسات سنة أما على    
، وكان هدف امللتقى حول حتقيق الفهم املوحد ملصطلح و اشكالية "احلكم الراشد للمؤسسات"حيث انعقد أول ملتقى دويل حول 

ورت من خالل هذا امللتقى فكرة اعداد  تطوير األداء و تعزيز تنافسية املؤسسات ،وتبلاحلكم الراشد  من قبل املؤسسات و أمهيته يف
الصغرية و املتوسطة  ملفهوم يف املؤسسات اجلزائريةهذا ا إلرساءكأول خطوة عملية تتخذ   "ميثاق احلكم الراشد للمؤسسة يف اجلزائر"

و   1991مة املؤسسات ملنظمة التعاون االقتصادي و التنمية لسنة ،و الذي مت االعتماد  يف اعداده على مبادئ حوكبشكل أساسي 
وأعلنت كل من مجعية  .مبا يناسب طبيعة االقتصاد الوطين و املؤسسات الصغرية و املتوسطةالنصوص القانونية و التنظيمية يف اجلزائر 

ؤسسات يف اجلزائر ،ومت اعداد هذا الدليل و اللجنة الوطنية حلوكمة املؤسسات يف اجلزائر بإصدار دليل حوكمة امل (CARE)كري
 . (IFC)و مؤسسة التمويل الدولية(GCGF)مبساعدة املنتدى العاملي حلوكمة املؤسسات 

احلكم الراشد للمؤسسة بفلسفة التسيري و جمموعة االجراءات اليت تضمن تنافسية واستمرارية املؤسسة عرب تنظيم و يربط هذا امليثاق 
 .األطراف الفاعلة يف املؤسسة بتعريف حقوقها وواجباهتا و تقاسم الصالحيات على ذلك األساس العالقات بني خمتلف 

 :ين و مالحق بالشكل التايل أو يتضمن امليثاق جز 

                                                           
أليات حوكمة :، مداخلة مقدمة اىل امللتقى الدويل األول حولائريةالحكم الراشد كألية لمعالجة الفساد في االدارة العمومية الجز ليلى بن عيسى،،وفاء رايس ( 1)  

 9ص ،1901نوفمرب  19-11جامعة ورقلة ،يومي ،و التجارية و علوم التسيرياالقتصادية املؤسسات و متطلبات حتقيق التنمية املستدامة ،كلية العلوم 
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ة املؤسسات الصغرية و و املشاكل اليت تواجه هذه األخرية ،خاصالراشد يف املؤسسات اجلزائرية ، دوافع تبين احلكميتناول اجلزء األول 
ليها األساسية اليت جيب أن يقوم ع عايريفيما يتضمن اجلزء الثاين امل.هاهذه املشاكل اليت تعترب حتديات لتطبيق احلوكمة فياملتوسطة ،

اجلمعية العمومية ،جملس االدارة ،املديرية )ت التنظيمية يف املؤسسةيأحيث يعرض العالقات  بني اهلاحلكم الراشد يف املؤسسات ،
ت املالية األخرى ،املوردون، الزبائن أالسلطات العمومية ،البنوك و اهلي)باألطراف اخلارجية افة اىل عالقة املؤسسة ،اض(التنفيذية

 .ونقل امللكية،و يؤكد امليثاق على ضرورة انتهاج سياسة سليمة لنشر املعلومات  (،العمال،املنافسون

 (1) :و حيدد امليثاق معايري احلكم الراشد يف اجلزائر يف 

 .عرب توزيع احلقوق و الواجبات بني األطراف الفاعلة و كذا االمتيازات و االلتزامات املرتبطة هبا بطريقة عادلة :االنصاف .2
حيث جيب توضيح التسلسل اهلرمي للسلطة و ما يرتتب عنه من حقوق و واجبات و صالحيات بشكل ال يقبل :الشفافية  .1

 .أي لبس 
 .املسؤولية باألهداف املراد حتقيقها جيب أن يتم ربط :المسؤولية .3
 .فكل طرف فاعل مسؤول أمام األطراف األخرى يف نتيجة أدائه للمهام املنوطة به:التبعية .4

، حيث يبني حقوق (اجلمعية العمومية ،جملس االدارة ،املديرية التنفيذية)يعرض العالقات  بني اهليأت التنظيمية يف املؤسسة كما 
السلطات العمومية ،البنوك و اهليأت املالية األخرى ،املوردون، الزبائن )اىل عالقة املؤسسة باألطراف اخلارجية اضافة . كل طرفمهام  و 

 .،و يؤكد امليثاق على ضرورة انتهاج سياسة سليمة لنشر املعلومات ونقل امللكية( ،العمال،املنافسون

كمرجعية لـلتقييم الذايت لالدارة ،تضارب   أن تلجأ اليها املؤسساتأما اجلزء الثالث فهو عبارة عن مالحق تشكل نصائح عملية ميكن 
 اخل..املصاحل يف املؤسسة ،استدامة املؤسسات

 : أنه هوغري أن ما مييز ميثاق احلكم الراشد للمؤسسة اجلزائرية عن متطلبات منظمة التعاون االقتصادي و التنمية حلوكمة املؤسسات 

تعتمد على التمويل الذايت و البنكي  يف ظل و اليت يف أغلبها مؤسسات عائلية موجه اىل فئة املؤسسات الصغرية و املتوسطة  -
،   من جهة وضعف نشاط هذه املؤسسات من جهة أخرى غياب التمويل عن طريق البورصة نتيجة لضعف القطاع املايل

تنمية موجهة بالدرجة األوىل اىل املؤسسات املدرجة يف البورصة أين تتنوع يف حني أن مبادئ منظمة التعاون االقتصادي و ال
  .طبيعة املسامهني و حجمهم 

مهما بالنسبة النزاهة  املهنية و املعايري األخالقية العالية و الذي يعترب  شرط اىل أعضاء جملس االدارة من حيثتعرض يمل  -
 .ملوقع جملس االدارة يف املؤسسة 

مل يتطرق اىل ضرورة االفصاح عن هيكلة امللكية ،أعضاء جملس االدارة و الكفاءات املمنوحة هلم ،اجتماعات جملس االدارة  -
   . اخل و اكتفى بالتشديد عن االفصاح عن البيانات املالية للمؤسسة ..،املوارد البشرية للمؤسسة 

                                                           
:   املوقع االلكرتوينمتاح على  ،1990 ، الحكم الراشد للمؤسسة في الجزائر ميثاق( 1)  
،http://www.ecgi.org/codes/documents/code_algeria_2009_ar.pdf  17،ص  
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 :راشد للمؤسسات اجلزائرية و يوضح الشكل التايل منوذج احلوكمة حسب ميثاق احلكمة ال

 نموذج الحوكمة حسب ميثاق الحكمة الراشد للمؤسسات الجزائرية:  (6-4)الشكل رقم 

     

                                    ئيءض

 --

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  .من اعداد الطالبة باالعتماد على مثياق احلكم الراشد للمؤسسات اجلزائرية:  المصدر

 تبني حوكمة المؤسسات في الجهاز البنكي الجزائري:الفرع الثالث 

عميقا  يف مسار اجلهاز البنكي اجلزائري ،من حيث كونه اجملسد الفعلي و التشريعي للدعائم القانونية يعترب قانون و القرض حتوال    
 .اخل..للحوكمة يف البنوك ،فقد تناول شروط ممارسة املهنة البنكية ،شروط منح االعتماد ،صالحيات السلطات الرقابية و استقالليتها

تفعيل دور اللجنة البنكية عرب تدعيم استقالليتها ،توفري احلماية البنكي اجلزائري فتم ليعزز من استقرار اجلهاز  00-91وجاء األمر 
للزبائن عن طريق تدعيم شروط و معايري منح االعتماد للبنوك ومسرييها إقرار العقوبات اجلزائية على املخالفني لشروط و قواعد العمل 

  .البنكي ،اضافة اىل انشاء صندوق التأمني على الودائع

املتابعة الدائمة للبنوك  09/91رقم  و استكماال للمجهودات املبذولة لضمان تقوية أمن واستقرار القطاع البنكي ، فرض األمر   
ك التحديد من العمليات اليت تقوم هبا البنو توسيع صالحيات بنك اجلزائر و الناشطة من أجل التأكد من سالمة نظم الدفع من خالل 

اىل  09/91م قمن جهة أخرى تطرق األمر ر  . هذه األخريةحماربة الغش يف العمليات اليت تقوم هبا اضافة اىل  ،و املؤسسات املالية

 انصاف

 شفافية

 مسؤولية

 التبعية

 األطراف الداخلية   األطراف الداخلية 

الجمعية               لمالكا

 العمومية 

 

   مجلس     االداريون 

 االدارة

 

                     الفريق التنفيذي

 العامة المديرية 

 

 

  السلطات العمومية.

 (شريك)

البنوك و المؤسسات .

 (ثقة و شفافية ) المالية

المالك الحقيقيون ) الزبائن.

 (للمؤسسة 

 (أول زبائن المؤسسة ) العمال.

 (من أجل تعاون دائم)المردون.

 (أخالق وواجبات)المنافسون.

 

 المؤسسة
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وضع و  ،مواكبة تطور القروض و احلفاظ على حقوق زبائن البنوك و املؤسسات املالية عرب وضع جهاز رقابة داخلي تسيري املخاطر عرب
املعقولة مع تزوديهم بكافة املعلومات املفيدة حول الشروط اخلاصة بالبنك ،كما يؤكد وسائل الدفع حتت تصرف زبائنهم يف اآلجال 

 .على ضرورة توفر الشفافية يف عقود القرض اليت تربمها البنوك

و يساعد على وضع أسس لتفعيل احلوكمة ان ما تطرقنا اليه سابقا حول الرقابة البنكية يف اجلزائر و خلق بنية تشريعية وتنظيمية    
احلوكمة يف القطاع البنكي نظرا خلصوصية  إلرساءويعترب تفعيل دور السلطات الرقابية البنكية ضروريا ،هتيئة الظروف املالئمة لتطبيقها

 .و بالتايل فانه ال ميكن فصل الرقابة البنكية عن  احلوكمة داخل البنوك و املؤسسات املالية  .هذا األخري

كما يركز تعريف جلنة بازل حلوكمة املؤسسة يف البنوك على دور جملس   0،1،1ة و فق اتفاقيات بازل و تشري مبادئ احلوكمة الرشيد  
ء ساار  ،و اخلارجية  الرقابة الداخلية االشراف على فعالية،خاصة من حيث ادارة املخاطر االدارة و االدارة التنفيذية يف ادارة البنك 

،وذلك يف ظل توفر مؤهالت مهنية و أخالقية لدى هؤالء املسريين تضمن فعالية  نشاطاتهو االفصاح عن عمليات البنك و افية فالش
 . أداءهم 

و بناء على ذلك ،ونظرا ألمهية مجيع هذه العناصر يف النشاط البنكي و استقراره فقد بذلت السلطات اجلزائرية جمهودات إلرساء    
و قد تطرقنا سابقا اىل هذه العناصر ،و املؤسسات بالنظر اىل عملياهتا ، للبنوك وقاعدة تشريعية تضمن االملام بشروط التسيري احلسن 

فعالية الرقابة البنكية ضمان  و يف البنوك و املؤسسات املاليةوكمة احل لتطبيق التنظيمات املقابلة هلا يف التشريع اجلزائري كضرورة حتمية
 .من قبل بنك اجلزائر 

 :االدارة و املسريين بصفة عامة للبنوك و املؤسسات املالية مبا يتالءم ومبادئ احلوكمة يف النقاط التالية يتطرق املشرع اجلزائري جمللسو 

العلمية و الكفاءة املهنية و النزاهة األخالقية متاشيا مع متطلبات حفظ  مؤهالت أعضاء مجلس االدارةفرض شروط فيما خيص .0
 . يفةاالستقرار البنكي ،حيث جيب أن تتوفر الكفاءة املهنية و التقنية لدى املسريين ،النزاهة األخالقية قبل التعيني أو أثناء مزاولة الوظ

 جعل مسريي البنوك مسؤولني عن احرتام نسب كفاية رأس املال البنوك ،وهتدف اىل سرييبني احلكومة ومعقود النجاعةابرام .1
 .احملددة من قبل بنك اجلزائر ،وميكن أن تساعد هذه العقود البنوك على حماولة اجياد منافذ جديدة يف السوق غري املؤسسات العمومية 

(1) 

( دارة و املمثلون و األشخاص املخول هلم سلطة التوقيعأعضاء جملس اال)الزام البنوك و املؤسسات املالية مبنع منح قروض لـمسرييها .1
و  (2) .و كذلك احلال بالنسبة ألزواج املسريين و املسامهني و األقارب من الدرجة األوىل ني فيها واملؤسسات التابعة هلا ،و املسامه

و قد مت تعديل هذه املادة يف . املسريين و املسامهني ألموال املؤسسة للمصلحة الشخصية ك يف سبيل احلرص على عدم استعمالذل

                                                           

 .هلم متنح اليت العالوات األساس هذا على حتدد و ومردوديتها املؤسسة نتائج املسريون مبوجبها يتحمل  الوصية اجلهة و العمومية املؤسسات بني ابرامها يتم عقود هي النجاعة عقود  

 و اجلزائرية املصرفية املنظومة ملتقى اىل مقدمة ،مداخلة الجزائرية المصرفية المنظومة اصالح ظل في األداء تقييم محاولة:البنك و المؤسسة بين العالقة، منة خالد (1)  
 .  101 ،ص 1991 ديسمرب 01 - 01 ،يوميالشلف جامعة، االقتصادية العلوم كلية ، وحتديات واقع– االقتصادية التحوالت

 .00-91 رقم األمر من 091 املادة (2)  
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للمؤسسات من أمواهلا اخلاصة األساسية    %11،حيث مسح للبنك و املؤسسات املالية مبنح قروض يف حدود  90-90األمر رقم 
 . (1)اليت تعد مسامهة فيها

الرتاب الوطين يف شكل شركات مسامهة ذات نظام قانوين واضح ،و هيكلة ملكية  تتضمن تشكيل البنوك و املؤسسات املالية على .1
  .نوعية املسامهني و ضامنيهم احملتملني و قدرهتم املالية ،قائمة املسامهني الرئيسيني مع ادراج قدرهتم املالية و كفاءهتم املالية:

 .ية و مدونة أخالق املهنة حتسني ادارة البنوك عرب اعداد ميثاق للمسؤوليات االدار .1

دليال على وعي السلطات اجلزائرية بأمهية استقرار اجلهاز  1كما يعترب اجتاه اجلهاز البنكي اجلزائري حنو تطبيق مضمون اتفاقية بازل 
 :البنكي و حوكمته نتيجة النعكاسات األزمة املالية و نتيجة لألزمات البنكية الداخلية  ،وذلك  خاصة بالنسبة لـ

عرب اضافة كل من خماطر السوق و املخاطر العملياتية يف حساب احلد  األدىن لألموال اخلاصة للبنك : و تغطيتها المخاطر إدارة .0
معامل أدىن للسيولة جيب على البنوك و املؤسسات املالية االلتزام به لضمان سالمة وضعية ،وفرض  %011ورفع هذه النسبة اىل 

 .من النسب االحرتازية اليت مت التطرق اليها سابقااخل ..السيولة يف البنك 

واجلهاز التنفيذي من حيث  االلتزام (جملس االدارة )حتميل مسؤولية هذه الفعالية هليئة املداولة من خالل  :الرقابة الداخلية تفعيل.1
باملعلومات فيما خيص التزيد ( املداولة ،التنفيذية)تنظيم العالقة بني كل من اهليئتني باإلجراءات املنصوص عليها من قبل بنك اجلزائر،و 

 اخل..خاذ القرارات ،حتليل املخاطر ،حتديد سقف املخاطر ،ا

من خالل دور حمافظ دورا مهما يف تفعيل حوكمة املؤسسات يف البنوك و املؤسسات املالية  تلعب واليت: الرقابة الخارجية تفعيل.3
للمعايري و القوانني املعمول هبا،وبالتايل فهو يكفل للمسامهني واحرتامها عرب التحقق من حساباهتا للتأكد من مصداقيتها احلسابات ،

البنوك و املؤسسات املالية تعيني حمافظني اثنني للحسابات  00-91الرقابة على أداء املؤسسة وممارسة حقوقهم،ويف اجلزائر ألزم األمر 
 .لضمان مصداقية املراقبة احملاسبية و موضوعيتها  على األقل

املتعلق باخلرباء احملاسبيني  00/98القانون رقم  ببعض التعديالت على مهنة التدقيق اليت كان ينظمها يةقامت السلطات اجلزائر  قدو 
املعدل و املتمم للقانون  10/99/1909املؤرخ يف  09/90وحمافظي احلسابات واحملاسبني املعتمدين من خالل اصدار القانون رقم 

السابق ،حيث قام بتكريس مبادئ حوكمة املؤسسات من خالل مبدأ محاية حقوق املسامهني و مبدأ العدالة بني املسامهني ،كذلك 
لقة باملؤسسة الشفافية و االفصاح من خالل التقارير العامة و اخلاصة اليت يعدها حمافظ احلسابات حول األمور املتع أبالنسبة ملبد

،ومبدأ مسؤوليات جملس االدارة الذي يتيح مساءلة جملس االدارة من قبل املسامهني ،من خالل تقدمي شروط ابرام االتفاقيات اليت 
 .تكون فيها للقائمني باإلدارة مصاحل مباشرة و غري مباشرة

 :من خالل الشفافيةتكريس .1

                                                           
 .    90-90 رقم األمر من 091 املادة (1)  
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إنشاء وعة من النصوص اليت تضمن التزام البنوك باإلبالغ عن أي شبهات و عرب اصدار جمم عمليات غسيل األموالمكافحة  0.1
 .أنظمة على مستوى البنوك متكنها من رصد أي ايداع ألموال مشبوهة و التبليغ اآليل املباشر عن ذلك

الية للبنوك و على مستوى القوائم امل االفصاح و الشفافية النظام المحاسبي المالي البنكي الجديد الذي يكرس تطبيق  1.1
 .يسمح بالتقليل من أخطار التالعب االداري وغري االداري بالقواعد وتسهيل مراجعة احلساباتاملؤسسات املالية ،كما 

بوضع  09/91وفق األمر رقم يلزم البنك املركزي البنوك التجارية :  ترقية المعاملة مع زبائن البنوك و المؤسسات المالية 1.1
تصرف زبائنهم يف اآلجال املعقولة مع تزوديهم بكافة املعلومات املفيدة حول الشروط اخلاصة بالبنك ،كما يؤكد وسائل الدفع حتت 

الذي مت )   1991سنة  ،اضافة اىل تفعيل انشاء صنوق ضمان الودائع على ضرورة توفر الشفافية يف عقود القرض اليت تربمها البنوك
   .ماية زبائن البنوك يف حالة االعسار املايل للبنكحل (اقراراه مبوجب قانون النقد و القرض

يف اطار اصالح منظومة مكافحة الفساد يف اجلزائر ،مت تعديل االطار التشريعي و التنظيمي للوقاية من الفساد :فسادمكافحة ال 1.1
 (1) :و مكافحته يف اجلزائر ،وذلك عرب اصدار مجلة من القوانني

 19املؤرخ يف  91-09،يتعلق بالفساد و مكافحته ،املتمم باألمر رقم  1999فيفري  19 املؤرخ يف 90-99القانون رقم  -
 .1900أوت  1املؤرخ يف   01-00،املعدل و املتمم بالقانون رقم 1909أوت 

 .،يتعلق حباالت التنايف و االلتزامات اخلاصة ببعض الوظائف واملناصب 1997مارس  0املؤرخ يف  09-97األمر رقم  -
 .،حيدد منوذج التصريح باملمتلكات1999نوفمرب  11املؤرخ يف  101-99الرئاسي رقم املرسوم  -
حيدد كيفيات التصريح باملمتلكات بالنسبة للموظفني  1999نوفمرب  11املؤرخ يف  101-99املرسوم الرئاسي رقم  -

 .هاد و مكافحتاملتعلق بالوقاية من الفس 90-99من القانون  9العموميني غري املنصوص عليهم يف املادة 

اهليئة الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته والديوان املركزي لقمع الفساد اهليئتني املتخصصتني يف منع و مكافحة :وتعترب كل من 
 .الفساد يف اجلزائر 

البنكي يف اجلزائر  مستوى القطاعد كبري تطبيق حوكمة املؤسسات على مما سبق نستنتج وجود نظام تشريعي يف اجلزائر يكفل اىل ح   
غري أن  .،سواء على ستوى اهليأة الرقابية النقدية ممثلة يف بنك اجلزائر عرب اللجنة املصرفية ،أو على مستوى البنوك و املؤسسات املالية 

بعدم تفعيل بعض األنظمة و النصوص القانونية مثل شركة ضمان الودائع اليت مت التطرق النشائها من جهة يرتبط وجود هذا التشريع 
و من ، سنة  01أي بعد  00-91غري أن تفعيل هذه املادة مل يتم اال يف األمر الرئاسي  09-09مبوجب قانون النقد و القرض 

أنظمة الرقابة الداخلية و اليت ال :لتبين هذه النصوص و األنظمة مثل  جهة أخرى بعدم جهوزية البنوك و املؤسسات املالية يف اجلزائر
   .حتتوى عليها أغلب البنوك و املؤسسات املالية 

                                                           
،املؤسسة الوطنية للفنون املطبعية ،اجلزائر  االطار القانوني و المؤسسي لمكافحة الفساد في الجزائراهليئة الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته ، (1)  
 010،ص1901،
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كما يصطدم تطبيق حوكمة املؤسسات يف اجلهاز البنكي اجلزائري  بواقع كون هذا اجلهاز تقليدي وغري متطور ،فكمية كبرية من    
مكافحة تبييض األموال و متويل د الوطين ال متر عرب اجلهاز البنكي ،مما يضعف من دور هذا األخري يف النقود املتداولة يف االقتصا

 .االرهاب 
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 :خالصة 

على ضوء ما مت تناوله يف هذا الفصل فقد مر اجلهاز البنكي اجلزائري بتطورات مهمة، منذ انشائه توجت بقانون النقد و         
،غري أنه بالرغم من االصالحات ،والذي كان بداية مرحلة جديدة من االنفتاح ومواكبة التوجه حنو االقتصاد احلر  09/09القرض 

خاصة بالنسبة لفتح اجملال أمام القطاع اخلاص لالستثمار اال أنه ما زال اليت محلها هذا القانون ،واليت سعت اىل تطوير هذا اجلهاز 
،حجم  حجم األصول:من حيث )تقليديا يف نشاطه و حيمل مسات البنوك يف الدول النامية من تركز يف نصيب البنوك العمومية 

ضعف الشبكة البنكية ،ضعف اخلدمات البنكية ،ضعف املؤشرات املالية  ضعف ادارة خماطر القروض ، ، (املوارد،التواجد البنكي  
 .لألداء 

،حيث ائج املالية للبنوك العمومية مقارنة بالبنوك اخلاصة تو من خالل دراستنا ملؤشرات األداء املايل للبنوك يف اجلزائر يظهر ضعف الن
.تبدي هذه األخرية حتكما أفضل يف األصول ونسبة ضعيفة جدا للقروض املتعثرة  

فقد قامت بالعديد ،و خالل سعي السلطات اجلزائرية للتماشي مع مقررات اتفاقيات بازل الدولية و ارساء حوكمة املؤسسات       
تعديل مستويات السيولة الدنيا يف الداخلية و الرقابة اخلارجية ،ادارة املخاطر ،تفعيل الرقابة :االصالحات خاصة فيما يتعلق بـ  من

تكريس الشفافية من خالل اصالح منظومة مكافحة تبييض األموال و تبين حتسني نوعية األموال اخلاصة ،املدى القصري و ألجل ،
 .لوقاية من الفساد و مكافحتهاالطار التشريعي و التنظيمي لالنظام احملاسيب املايل البنكي اجلديد ،اضافة اىل تعديل 

ع و على ضوء ما سبق فاننا نسنتنتج وجود نظام تشريعي يف اجلزائر يكفل اىل حد كبري تطبيق حوكمة املؤسسات على مستوى القطا   
 غري أن .من خالل رقابة بنك اجلزائر ،أو على مستوى داخلي يف البنوك و املؤسسات املالية البنكي ،سواء على مستوى خارجي 

، و من جهة أخرى بعدم جهوزية البنوك و  ل بعض األنظمة و النصوص القانونيةمن جهة بعدم تفعيوجود هذا التشريع يرتبط 
 .تقليدي و غري متطور البنكي نظرا لكون اجلهازاملؤسسات املالية لتبين هذه النصوص و األنظمة 
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 :دـــــــــــــتمهي

فعال يعتمد على مدى حتكم هذا األخري يف املخاطر و الصعوبات اليت تواجهه بالكيفية اليت تضمن له  بنكيإن تأسيس نظام      
حتقيق أكرب عائد ممكن بأقل قدر من اخلسائر احملتملة  ،و من هذا املنطلق فان البنوك التجارية تواجه حتديات  كثرية للمحافظة  على 

عليها املعايري الدولية متمثلة يف مقررات ما تفرضه و ه عليها البنك املركزي من جهة ليباالعتماد على ما مي البنكيةحصتها يف السوق 
 .، باإلضافة إىل اإلجراءات اليت تالءم سياستها و إمكانيتها جلنة بازل املصرفية من جهة أخرى 

اليت تنظم زائرية ذهذ  املتطلبات جارية اجلو يف هذا اإلطار ، فإننا سوف خنصص هذا الفصل ملعرفة مدى استجابة  البنوك الت    
خالل الفرتة احلوكمة على مستوى هذ  البنوك  ،هذا من جهة ،ومن جهة أخرى أثر هذ  االستجابة على النتائج املالية للبنوك 

 . للرتكيز على عينة حمددة من البنوك العمومية واخلاصة يف اجلزائر 3002-3000اختيار الفرتة املمتدة من ،مع  3002-3002

 :و للقيام هبذ  الدراسة قسمنا هذا الفصل إىل املباحث التالية 

  مؤشرات األداء املايل للبنوك العمومية و اخلاصة يف العينة حمل الدراسة :المبحث األول

 .تطبيق حوكمة املؤسسات يف البنوك العمومية و اخلاصة يف العينة  :المبحث الثاني 
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 مؤشرات األداء المالي للبنوك العمومية و الخاصة في العينة محل الدراسة:المبحث األول

بنوك ( 2) ثالثكونة من سنقوم يف هذا املبحث بدراسة األداء املايل للبنوك العمومية و اخلاصة يف اجلزائر من خالل أخذ عينة م   
،مث املقارنة  3002-3000بنوك خاصة يف اجلزائر و دراسة تطور أدائها ملدة أربعة سنوات وذلك خالل الفرتة (  2)ثالثعمومية و 

البنوك  و قد اخرتنا هذ  الفرتة لكوهنا الوحيدة اليت استطعنا توفري البيانات املالية للعينتني من.بني هذ  النتائج لكل من العينتني 
العمومية و اخلاصة خالذها ،هذا من جهة ،ومن جهة أخرى فان قصر هذ  الفرتة يسهل من دراسة تطبيق مبادئ احلوكمة فيها من 

كما أننا قد قمنا يف الفصل السابق بدراسة األداء املايل للبنوك العمومية و .خالل توزيعنا الستبيان يوضح ذلك على البنوك يف العينتني 
 .3002-  3002اجلزائر خالل الفرتة  السابقة  اخلاصة يف

 تقديم العينة : المطلب األول 

بنوك  00 املختارة األولية ضمن العينةتفيما تبنكا خاصا ، 01بنوك عمومية و  6 :بنكا جتاريا  30يضم اجلهاز البنكي اجلزائري    
املايل للقطاع البنكي  مؤشرات األداء كبري،وتعكس بشكل   جيدةو هي نسبة ، % 50 ي أهنا متثل جمتمع الدراسة بنسبةجتارية ،أ
 .اجلزائري 

 : يتاألك،وبالتايل فهي  (CNEP) و االحتياط  استثنينا فقط صندوق التوفريكنا فيما خيص عينة البنوك العمومية فقد  

  بنك الفالحة و التنمية الريفية(BADR)  
  بنك التنمية احمللية(BDL) 
 يبنك اجلزائر اخلارج(BEA) 
  القرض الشعيب اجلزائر(CPA) 
 البنك الوطين اجلزائري(BNA) 

 :أما عينة البنوك اخلاصة فتضم 

  بنك الشركة العامة(SOCIETE GENERALE ALGERIE) 
  بنك الثقة(TRUST BANK Algeria ) 
 بنك اخلليج(GULF BANK ALGERIA) 
  بنك املؤسسة العربية املصرفية(ABC BANK) 
  بنك(BNP PARIBAS El-DJAZAIR) 

أكرب البنوك املختارة و قد قمنا باختيار العينة بناء على حجم أصوذها و انتشار وكاالهتا عرب الرتاب الوطين حيث متثل البنوك اخلاصة 
 .اخلاصة من حيث نشاطها و انتشارها يف اجلزائر 
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 :العدد الكايف من االستبيانات املتعلقة بأربعة بنوك غري أنه عند توزيعنا لالستبيانات اخلاصة حبوكمة املؤسسات مل يتم اسرتداد 

 .القرض الشعيب اجلزائري، بنك التنمية احمللية :اثنان منها عمومية و هي  -
 .بنك املؤسسة العربية املصرفية ،بنك اخلليج:اثنان منها خاصة و هي  -

د قمنا مبحاوالت عديدة لتوزيع االستبيانات غري أهنا و بالتايل فقد قمنا بإلغائها من عينة الدراسة ،و فيما خيص بنك اخلليج فق   
قوبلت بالرفض من طرف املدير العام للبنك ،يف حني أن البنوك الثالث األخرى قبلت االستبيانات غري أن النسبة املسرتدة غري كافية 

نك دون اعطاء أية حجة واضحة و قد أبدى املوظفون يف بنك اخلليج رفضا قاطعا يف التعامل مع أي طرف خارجي حول ادارة الب.
 .باستثناء تلقيهم أوامر صارمة من طرف املدير العام للبنك هبذا اخلصوص 

 :دراسة تتكون من ثالث بنوك عمومية هي الو بالتايل فعينة 

 (BADR)بنك الفالحة و التنمية الريفية  -
 (BEA)بنك اجلزائر اخلارجي  -
 (BNA)البنك الوطين اجلزائري  -

 :اخلاصة ،فتتكون العينة من ثالث بنوك هي أما عن البنوك 

  Société généraleبنك  -
  Trustبنك  -
  BNP Paribasبنك  -

 .من القطاع البنكي اجلزائري ،وهي نسبة كافية لتمثيله و ان كانت أقل مما كنا نطمح اليه  %20و متثل هذ  العينة نسبة 

 تقديم عينة  البنوك العمومية :الفرع األول 

 :عرض تقدميا لعينة البنوك العمومية فيما يلي ن   

 (1 (BNA)البنك الوطني الجزائري: أوال

،وهو عبارة عن شركة مسامهة برأمسال 0266جوان  02يعترب البنك الوطين اجلزائري أول بنك جتاري وطين،والذي مت انشاؤ  يف     
مليون زبون من اخلواص و  3,5على أكثر من ،وحيوز  3002مليار دج ،وقد مت رفع رأمساله سنة   10600اجتماعي يقدر بـ

 .املؤسسات الناشطة من خمتلف األحجام 

                                                

  02:20:، على الساعة  3006-03-03:، تاريخ الزيارة  http://www.bna.dz/index.php/ar.html   :متاح على املوقع الرمسي للبنك  )1(

http://www.bna.dz/index.php/ar.html
http://www.bna.dz/index.php/ar.html
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مديرية جهوية  01وكالة جتارية موزعة على كافة الرتاب الوطين،تشرف عليها  300و تضم شبكة البنك الوطين اجلزائري    
كية تسهل عليهم القيام بعملياهتم البنكية اليومية املتنوعة وقصد تطوير النقد ،يقدم البنك الوطين اجلزائري لزبائنه بطاقات بن.لالستغالل

موزع أيل لألوراق البنكية على مستوى خمتلف الوكاالت ،ويوظف البنك أزيد من  021شباك بنكي أيل و  20عن طريق وضع 
 .موظف على مستوى وكاالته و مديرياته 5000

 (1) ( BADR)بنك الفالحة و التنمية الريفية : ثانيا

على شكل شركة مسامهة ،ويقدر رأمساذها بـ  0213مارس  02مت انشاء بنك الفالحة و التنمية الريفية يف      
 22وكالة و  200يتواجد البنك من خالل أكثر من و  .دج ،تتمثل مهمته األساسية يف تطوير القطاع الفالحي 22000000000

وظف على مستوا  ،ويعترب بنك الفالحة و التنمية الريفية األكرب من م 1000مديرية جهوية موزعة عرب كافة الرتاب الوطين ،ويضم 
 .حيث االنتشار اجلغرايف يف اجلزاٍئر

 (2) (BEA)بنك الجزائر الخارجي .خامسا 

مليار دينار جزائري  050كشركة مسامهة ،ويقدر رأمساذها يف الوقت احلايل بـ  0211أكتوبر  0مت تأسيس بنك اجلزائر اخلارجي يف 
 .وكالة بنكية منتشرة عرب الرتاب الوطين لتقدم خدماته املختلفة  23،وتزاول نشاطها عرب 

 تقديم عينة البنوك الخاصة : الفرع الثاني 

 :نقدم فيما يلي عينة البنوك اخلاصة 

 (3) (Société Générale)الشركة العامة  : أوال

الفرنسية و اليت تعترب ضمن كربيات املؤسسات   sociétés généraleامتدادا جملموعة  société généraleيعترب بنك    
 . 3000و قد مت تأسيس فرع للبنك يف اجلزائر سنة .املالية األوربية 

 .زبون على مستوى وكاالته  225000يتعامل البنك مع أكثر من مركز أعمال ،و  00وكالة بنكية من بينها  16تضم شبكة البنك 

 BNP Paribas (4)بنك :ياثان

                                                

،الساعة 3006-03-03:، تاريخ الزيارة https://www.badr-bank.dz/index.php?id=presentationمتاح على املةقع الرمسي للبنك ، (1)
:02:10 

 05:01،الساعة 3006-03-03:،تاريخ الزيارة  http://www.bea.dz/index.php متاح على املوقع الرمسي للبنك (2)
 06:05،الساعة 3006-03-03:،تاريخ الزيارة https://www.societegenerale.dz/nous_connaitre.html متاح على املوقع الرمسي للبنك (3)
 06:20،الساعة 3006-03-03:،تاريخ الزيارة /http://www.bnpparibas.dz/nous-connaitre متاح على املوقع الرمسي للبنك (4)
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 مركز 02وكالة بنكية و  10، و ميارس البنك نشاطه من خالل  3003يف اجلزائر سنة   BNP Paribasتأسس فرع بنك     
 .أعمال منتشرة عرب الرتاب الوطين 

 Trust Bank(1)) (بنك الثقة: رابعا

مليون دينار جزائري ليتم رفعه سنة  150،على شكل شركة مسامهة برأمسال قدر بـ 3003ديسمرب  20يف  trustمت تأسيس بنك    
،ويف  3002مليار دينار جزائري سنة  00اىل مليار دينار جزائري ،و استجابة اىل نظام بنك اجلزائر مت رفع  رأمساله  3,5 اىل 3006
 .وكالة بنكية  06وتضم شبكة البنك .مليار دينار  02مت رفع رأمساله اىل  3003فيفري 

 الوضعية  المالية و مؤشرات الوساطة المالية :المطلب الثاني 

،سنتطرق اىل األداء بعد حتديد البنوك العمومية و اخلاصة اليت سيتم تناوذها يف اجلانب التطبيقي من هذا البحث و أسباب اختيارها     
ات اليت تعكسه و املقارنة بني النتائج احملققة من طرف البنوك العمومية و اخلاصة خالل فرتة املايل ذهذ  العينة من خالل دراسة املؤشر 

على اعتبار تناولنا ملؤشرات األداء املايل للقطاع البنكي اجلزائري   ،3002-3000الدراسة و املقدرة بأربعة سنوات و املمتدة من 
 .3002-3002ككل  خالل الفرتة األوىل املمتدة من   بقطاعيه العمومي و اخلاص و الذي ميثل جمتمع الدراسة

ثالث بنوك جتارية ،مث دراسة عينة البنوك اخلاصة و املقدرة هي األخرى ب ثالثنبدأ أوال بدراسة عينة البنوك العمومية و املقدرة ب    
اصة مبؤشرات األداء املايل خالل الفرتة و اخلبنوك جتارية ، وبعدها سنتناول بشيء من التحليل املقارنة بني نتائج كل من العينتني 

 .احملددة سابقا

 بنوك العمومية لل الوضعية المالية و مؤشرات الوساطة المالية: الفرع األول 

سنتناول يف هذا الفرع الوضعية املالية من حيث حجم األصول و مؤشرات الوساطة املالية ممثلة يف حجم الودائع و القروض للبنوك    
 : ةاملوالي اجلداولو نلخص النتائج يف . ثالثالعمومية ال

 حجم األصول البنكية . أوال

 :يظهر من اجلدول أدنا  

، باستثناء تراجع طفيف للبنك اخلارجي  3002-3000خالل الفرتة  ثالثتزايد حجم األصول البنكية للبنوك العمومية ال -
 . 3003،3002سجل سنيت 

املرتبة األوىل من حيث حجم  (BEA)البنكية للعينة ،حيث حيتل بنك اجلزائر اخلارجيوجود تباين واضح بني حجم األصول  -
 .،وذلك على الرتتيب  (BADR)، بنك الفالحة و التنمية الريفية ((BNA)البنك الوطين اجلزائري : أصوله ، يليه

                                                

-03:،تاريخ الزيارة http://www.trustbank.dz/index.php/2015-04-11-19-56-06/presentation متاح على املوقع الرمسي للبنك (1)
 01:32،الساعة 03-3006
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 (مليون دج)الوحدة          3002-3000حجم األصول للبنوك العمومية خالل الفرتة  (:(5-1الجدول رقم 

 BADR BEA BNA  

0202 100230 3261636 0130615  

0200 230212 3626106 0630662  

0200  211562 3203221 3060010  

0202 0030111 3000112 3015622  

 . (00)و اليت ميكن االطالع عليها يف امللحق رقم  باالعتماد على امليزانيات السنوية للبنوك حمل الدراسة طالبةمن اعداد ال: المصدر

وكالة  ،يف  200بالنظر اىل توزيع شبكة وكاالهتا البنكية ،فان بنك الفالحة و التنمية الريفية حيتل الصدارة بأكثر من و نالحظ أنه 
و بالتايل فعدد وكاالت البنوك العمومية املوزعة عرب . وكالة بنكية عرب الرتاب الوطين 23حني حيتل بنك اجلزائر اخلارجي ذيل القائمة بـ

 .عكس حجم نشاطها بشكل صحيح الرتاب الوطين ال ت

 مؤشرات الوساطة المالية.ثانيا 

 3002-3000حجم املوارد اجملمعة و القروض املوزعة من قبل البنوك العمومية خالل  الفرتة  ةول املوالياو نوضح يف اجلد

 :حجم الموارد المجمعة من قبل البنوك العمومية .0

 : كل منامجايل الودائع البنكية  يضم 

 .اجتا  اذهيأت املالية ديون  -
 .ديون اجتا  الزبائن -
 ديون ممثلة بورقة مالية  -

 3002-3000حجم الودائع البنكية اجملمعة من قبل البنوك العمومية خالل الفرتة :(5-2)الجدول رقم 

   (دجمليون  :الوحدة )

 0202 0200 0200 0202 

BEA 3052020 3326131 0203250 0133150 

BNA 0011020 0311356 0513201 0512512 

BADR 100332 130351 112236 0001226 

 ( .00)باالعتماد على امليزانيات السنوية للبنوك حمل الدراسة و اليت ميكن االطالع عليها يف امللحق رقم طالبة من اعداد ال :المصدر
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عودة ارتفاع أسعار البرتول و بالتايل ارتفاع عائدات نتيجة  3000ارتفاع الودائع البنكية للبنوك العمومية منذ سنة ا سبق نالحظ مم   
، وتشكل ودائع الزبائن أكرب قسم من الودائع البنكية  قطاع احملروقات و اليت يوضع جزء مهم منها يف شكل ودائع لدى هذ  البنوك 

،وذلك بسبب الرتاجع الكبري 3002-3003،مع تسجيل تراجع للودائع اجملمعة لبنك اجلزائر اخلارجي لسنيت  (1أنظر امللحق رقم )
  .ارتفاع الواردات وبالتايل تراجع  رصيد امليزان التجاري  نتيجة من الصادرات قطاع احملروقاتلودائع 

 : و الشكل املوايل يوضح حمتوى اجلدول بشكل واضح

 3002-3000يف اجلزائر خالل الفرتة  تطور حجم الودائع للبنوك العمومية (:0-5)الشكل رقم 

 (مليون دج)الوحدة 

 
 (3-5)باالعتماد على معطيات اجلدول رقم  طالبةمن اعداد ال: المصدر 

،نظرا من حيث حجم ودائعها اجملمعة حتتل البنوك العمومية نفس الرتتيب حلجم أصوذها و الذي يتصدر  بنك اجلزائر اخلارجي -
 .  ت قطاع احملروقات من الصادرات ئدالكون أغلبها ودائع عا

 : منوحة لالقتصاد من قبل البنوك العمومية حجم القروض الم.3

 .سنتناول فيما يلي حجم القروض املمنوحة لالقتصاد من قبل البنوك العمومية يف اجلزائر 

 3002-3000حجم القروض البنكية املوزعة من قبل البنوك العمومية خالل الفرتة (:5-3)الجدول رقم 

  (دج مليون:الوحدة )

 0202 0200 0200 0202 

BEA 121601 561661 515125 150323 

BNA 111010 200162 0021066 0205111 

BADR 351010 261125 105101 121160 

 ( .00)باالعتماد على امليزانيات السنوية للبنوك حمل الدراسة و اليت ميكن االطالع عليها يف امللحق رقم  طالبةمن اعداد ال: المصدر
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 :من اجلدول أعال  ميكن مالحظة أن 

لدى مجيع البنوك يف العينة  3002-3000القروض املمنوحة من قبل البنوك العمومية عرفت اجتاها تصاعديا خالل الفرتة  -
 .هذ  الفرتة لرتفاع يف مواردها من الودائع خالوافق االي ذي،وال

بنك :أعلى قيمة للقروض املمنوحة لالقتصاد خالل هذ  الفرتة ،يليه على الرتتيب  (BNA)سجل البنك الوطين اجلزائري  -
 .اجلزائر اخلارجي ،بنك الفالحة و التنمية الريفية

 :و نوضح قيم اجلدول بشكل أفضل من خالل الشكل البياين األيت 

 (مليون دج)الوحدة 3002-3000تطور حجم القروض املمنوحة من قبل البنوك العمومية يف اجلزائر خالل الفرتة  (:0-5)الشكل رقم 

 
 (2-5)باالعتماد على معطيات اجلدول رقم  طالبةمن اعداد ال :المصدر

احلصة األكرب من املوارد البنكية ،إال أن استغالل هذ  املوارد عرب توزيعها لالقتصاد بنك اجلزائر اخلارجي  امتالكبالرغم من  
 .يف حني يظهر استغالل املوارد البنكية بصورة أحسن لدى البنك الوطين اجلزائري،ضعيف 

 الوضعية المالية و مؤشرات الوساطة المالية للبنوك الخاصة: الفرع الثاني

وضعية املالية من حيث حجم األصول و مؤشرات الوساطة املالية ممثلة يف حجم الودائع و القروض للبنوك سنتناول يف هذا الفرع ال   
 :و نلخص النتائج يف اجلداول املوالية .اخلاصة اخلمس 

 حجم األصول البنكية . أوال

 . société générale , BN Paribas: سنتناول فيما يأيت حجم األصول البنكية للبنوك اخلاصة املذكورة سالفا و املتمثلة يف 
Trust Bank,  
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 دج  مليون: الوحدة   3002-3000حجم األصول للبنوك اخلاصة خالل الفرتة (:5-4)الجدول رقم 

 0202 0200 0200 0202 

Société 
générale  

158226 167057 202485 222606 

BNP Paribas 166826 173457 207165 233869 

Trust Bank  32868 30115 36295 40990 

 ( .00)باالعتماد على امليزانيات السنوية للبنوك حمل الدراسة و اليت ميكن االطالع عليها يف امللحق رقم  طالبةمن اعداد ال: المصدر

 :مما سبق ميكننا تسجيل املالحظات التالية

 .جلميع بنوك العينة سجلت البنوك اخلاصة اجتاها تصاعديا ألصوذها البنكية ،وذلك بالنسبة  -

 société)املؤسسة العامة :أكرب حجم لألصول مقارنة بالبنوك األخرى ويليه على التوايل   BNP Paribasميتلك بنك -
générale ) بنك الثقة ،(trust bank) 

 :و نوضح قيم اجلدول بشكل أفضل من خالل الشكل البياين األيت 

 (مليون دج)الوحدة 3002-3000اخلاصة يف اجلزائر خالل الفرتة تطور حجم أصول البنوك  (:2-5)الشكل رقم 

 
 (1-5)من اعداد الباحثة باالعتماد على معطيات اجلدول رقم : المصدر

 ،صوذهما خالل هذ  الفرتة تقاربا من حيث حجم أSociété Générale و بنك   BNP Paribasيعرف كل من بنك    
 . 3002حىت هناية سنة  على التوايل  15و  16وهو ما يعكس بشكل صحيح التقارب يف عدد وكاالهتا و املقدرة بـ 

 مؤشرات الوساطة المالية.ثانيا 

 3002-3000و نوضح يف اجلداول املوالية حجم املوارد اجملمعة و القروض املوزعة من قبل البنوك اخلاصة خالل  الفرتة 
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 : المجمعة من قبل البنوك الخاصةحجم الموارد .0

 3002-3000حجم الودائع البنكية اجملمعة من قبل البنوك اخلاصة خالل الفرتة (:5-5)الجدول رقم 

 (دج مليون:الوحدة )

 0202 0200 0200 0202 

Société 
générale 

001601 023050 060263 013011 

BNP Paribas 033110 022136 056110 023110 

Trust Bank 06012 01062 06051 30102 

 (00)باالعتماد على امليزانيات السنوية للبنوك حمل الدراسة و اليت ميكن االطالع عليها يف امللحق رقم  لطالبةمن اعداد ا: المصدر

وتتوزع الودائع بنفس ترتيب حجم األصول ذهذ  اجملمعة للبنوك اخلاصة قد عرفت تطورا خالل هذ  الفرتة ،مما سبق جند أن الودائع 
 Sociétéأكرب بنك خاص جممع للودائع مع وجود تقارب كبري بينه و بني بنك   BNP Paribasالبنوك ،حيث يعترب بنك 

Générale يف حجم الودائع. 

 3002-3000البنوك اخلاصة يف اجلزائر خالل الفرتة ودائع تطور حجم  (:4-5)الشكل رقم 

 (دجمليون )الوحدة 

 
 (32)باالعتماد على معطيات اجلدول رقم  طالبةمن اعداد ال: المصدر

خالل هذ  السنة   زبائنو الذي يعود اىل تراجع ودائع ال 3000لسنة  Trust Bankحصول تراجع يف حجم ودائع و نالحظ    

و يشري هذا التطور يف حجم الودائع البنكية للبنوك اخلاصة اىل تطور تواجد هذ  األخرية من حيث انتشارها .(00انظر امللحق رقم )
وكاالت كل سنة منذ  1زيادة يف عدد الوكاالت البنكية تقدر بـ  BNP Paribasاجلغرايف عرب وكاالهتا البنكية ،فمثال سجل بنك 

من املودعني األفراد و املؤسسات بشكل كبري خالل هذ  الفرتة ،اضافة اىل تطور ،وهو ما انعكس اجيابا على زيادة زبائنه  3000
 Sociétéعملياهتا البنكية كعقد االتفاقيات لفائدة األجراء يف املؤسسات الكربى و االدارات العمومية لصرف األجور مثل بنك 
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Générale البنكي و عام عرفت هذ  الفرتة تشجيعا للقطاع اخلاص  لوبشك.،وبالتايل فهي وسيلة جديدة جلذب املوارد للبنك
 .تنويعا لعملياته 

 :  خاصةحجم القروض الممنوحة لالقتصاد من قبل البنوك ال.3

 .سنتناول فيما يلي حجم القروض املمنوحة لالقتصاد من قبل البنوك اخلاصة يف اجلزائر 

 3002-3000بنوك اخلاصة خالل الفرتة حجم القروض البنكية املوزعة من قبل ال:(5-6)الجدول رقم 

 دج  مليون:الوحدة 

 0202 0200 0200 0202 

Société 
générale 

001120 000116 003261 003201 

BNP Paribas 10003 12512 10510 000012 

Trust Bank 02101 01202 01131 36666 

 (00)باالعتماد على امليزانيات السنوية للبنوك حمل الدراسة و اليت ميكن االطالع عليها يف امللحق رقم  طالبةمن اعداد ال: المصدر

 :من اجلدول نالحظ 

  BNP Paribasفما يعترب بنك اصة بني بداية و هناية الفرتة ،وجود تطور حلجم القروض املمنوحة من طرف البنوك اخل -
 .ادة خالل هذ  الفرتة الوحيد الذي حافظ على نفس وترية الزي

أكرب بنك مانح للقروض خالل هذ  الفرتة بالرغم من اخنفاض موارد  مقارنة ببنك  Société Généraleيعترب بنك  -
BNP Paribas   منذ سنة )و قدم نشاطه ( 3002حىت هناية  وكالة  15)،نظرا النتشار  اجلغرايف الواسع مقارنة بالبنوك األخرى

3000 ). 

 . بإدراجها يف الرسم البياين التايل  ااجلدول بشكل أحسن قمن و إليضاح قيم
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 (مليون دج)الوحدة 3002-3000تطور حجم القروض املمنوحة من قبل  البنوك اخلاصة يف اجلزائر خالل الفرتة  (:5-5)الشكل رقم 

 
 (6-5)باالعتماد على معطيات اجلدول رقم  طالبةمن اعداد ا: المصدر

 . قام مبنح قروض أكرب من حجم ودائعه البنكية خالل هذ  الفرتة البنك الوحيد الذي   Trust Bankويعترب 

 .المقارنة بين الوضعية المالية ومؤشرات الوساطة المالية للبنوك العمومية و الخاصة في الجزائر : الفرع الثالث 

 .يظهر مما سبق وجود تباين واضح بني القدرات املالية لكل من البنوك العمومية و اخلاصة يف اجلزائر    

 :حجم األصول  .أوال 

خالل  للقطاع البنكي اجلزائري على األقل من امجايل األصول  % 16تطرقنا يف الفصل السابق اىل استحواذ البنوك العمومية على    
فانه قد سجلنا توافقا كبريا بني توزيع حجم أصول البنوك العمومية و  3002-3000لنظر اىل الفرتة و با ، 3001-3000الفرتة 

 .( ممثال يف القطاع البنكي )اخلاصة يف العينة و ما يقابلها بالنسبة للمجتمع ككل

 .البنوك العمومية و اخلاصة  عينة كل من و فيما يلي نوضح امجايل األصول ل

 3002-3000البنوك العمومية و اخلاصة خالل الفرتة  عينة حجم أصول(:5-7)الجدول رقم 

 دج مليون:الوحدة 

 0202 0200 0200 0202 

 5418583 5347581 5178712 4600632 البنوك العمومية 

 497465 445945 370629 357920 البنوك الخاصة 

 %91 %92 %93 %93 حصة البنوك العمومية 

 %9 %8 %7 %7 حصة البنوك الخاصة 

 (00)و امللحق رقم  (00)باالعتماد على امليزانيات السنوية للبنوك حمل الدراسة و اليت ميكن االطالع عليها يف امللحق رقم  طالبةمن اعداد ال :المصدر

 مؤشرات الوساطة المالية .ثانيا
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 نلخص يف اجلدول املوايل امجايل حجم الودائع والقروض لكل من البنوك العمومية و اخلاصة يف العينة   

 3002-3000البنوك العمومية و اخلاصة خالل الفرتة  عينة ودائع وقروضحجم (:5-8)الجدول رقم 

 (دج مليون:الوحدة )

 0202 0200 0200 0202 

     البنوك العمومية 

 4290965 4323983 4302334 3818403 امجايل الودائع

 2565600 2125709 1832567 1435958 امجايل القروض  

     البنوك الخاصة 

 395430 333856 279639 256478 امجايل الودائع 

 249627 203374 209608 194636 امجايل القروض 

 (00)و امللحق رقم  (00)باالعتماد على امليزانيات السنوية للبنوك حمل الدراسة و اليت ميكن االطالع عليها يف امللحق رقم  طالبةمن اعداد ال :المصدر

 :حجم الودائع البنكية .1

رتاجع البالتزامن مع  3002-3003بنوك خالل الفرتة للاملوارد اجملمعة البنوك العمومية من امجايل  ةصح كما نالحظ تناقص   
حيث اخنفضت خالل هذ  الفرتة حصة البنوك العمومية   اجملمعة من طرف البنوك اخلاصة، زيادة الودائعو ،الكبري لودائع قطاع احملروقات
، وهي  3000منذ سنة % 54حجم الودائع للبنوك اخلاصة نسبة  وبلغت نسبة الزيادة يف  .%16اىل من الودائع البنكية للقطاع 

 .% 03,21من نسبة منو الودائع اليت سجلتها نظريهتا العمومية و اليت بلغت  بكثري أكرب

غري أنه بالرغم من منو موارد البنوك اخلاصة بشكل ملحوظ خالل هذ  الفرتة إال أن البنوك العمومية تبقى تستحوذ عليها بنسبة     
العمومية خاصة ودائع قطاع النفط و اليت ارتفعت  ،واليت تعود أساسا اىل ودائع املؤسسات 3002هناية سنة  %20بلغت كبرية 

 .بفعل حتسن أسعار النفط خالل تلك الفرتة 
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 (الوحدة مليون دينار جزائري)3002-3000للعينة  خالل الفرتة  بنوك العمومية و اخلاصةلل ودائعال امجايل (:6-5)الشكل رقم 

 
 (1-5)باالعتماد على معطيات اجلدول رقم  طالبةمن اعداد ال: المصدر

 :حجم القروض البنكية .3

،وقد عرفت تناقصا خالل هذ    %03يظهر من اجلدول أعال  تواضع حصة البنوك اخلاصة يف متويل االقتصاد و اليت مل تتعد    
غري أن حصة البنوك .قارنة بنظريهتا العامة ،ويعود هذا االخنفاض أساسا اىل ضعف مواردها املالية مالفرتة مقارنة بالبنوك العمومية 

 .حسن ذهذ  املوارد مقارنة بالبنوك العمومية أحصتها يف الودائع البنكية ،والذي يعكس استغالال  خلاصة من القروض املوزعة أكثر منا

 (مليون دينار جزائريالوحدة )3002-3000للعينة  خالل الفرتة  بنوك العمومية و اخلاصةامجايل القروض لل(:7-5)الشكل رقم 

 
 (1-5)باالعتماد على معطيات اجلدول رقم  طالبةمن اعداد ال :المصدر

 في الجزائرللبنوك العمومية  المالياألداء مؤشرات :  لثالمطلب الثا

عرب دراسة مؤشر  املؤشراتتعترب مؤشرات الرحبية للبنوك من أهم املؤشرات اليت تعكس أداءها املايل،وفيما يلي نتطرق اىل هذ      
و قمنا .3002-3000بالنسبة  لعينة البنوك العمومية يف اجلزائر خالل الفرتة  العائد على حقوق امللكية ومؤشر العائد على األصول 

وذج بالرتكيز على هذين املؤشرين كوهنما يعكسان بشكل أفضل رحبية البنك و أداء  املايل بشكل كلي ،فكما تطرقنا سابقا فان من
لقياس األداء املايل للبنوك التجارية ،والذي يعتمد على  وكافيا اىل حد كبري  يعترب مرجعا مهما (ROE)العائد على حقوق امللكية 

 .كل من العائد على األصول و الرافعة املالية يف تفسري  

 ودائع البنوك العمومية
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 اجمالي القروض للبنوك العمومية   

 اجمالي القروض للبنوك الخاصة  
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الرافعة السيولة ،كفاية رأس املال ،: من سنقوم بالتطرق اىل مؤشرات كلولإلحاطة جبميع جوانب األداء املايل بشكل أكثر تفصيال 
  .املالية ، خماطر االئتمان 

 مؤشرات الربحية للبنوك العمومية :الفرع األول

يف العائد على حقوق امللكية و العائد على األصول أساسا املؤشرات األساسية لرحبية البنوك العمومية و املتمثلة  نوضح فيما يلي    
 .اذهامش البنكي ،هامش الربح ومعامل االستغالل :التفسريية األخرى وهي ،اضافة اىل املؤشرات 

 (النسبة املئوية الوحدة) 3002-3000للبنوك العمومية خالل الفرتة  مؤشرات الرحبية (:5-9)الجدول رقم 

 3000 3000 3003 3002 

 

العائد على 
حقوق امللكية 

(ROE) 

BEA 2,16 00,51 03,13 1,35  

  >05% 

 

BNA 01 06,05 00,52 00,16 

BADR 06,02 03,52 6,13 5,10 

 3000 3000 3003 3002 

 

العائد على 
 األصول

(ROA) 

BEA 0,10 0,01 0,51 0  

>0% 

 

BNA 3,01 3,32 0,20 0,21 

BADR 0,22 0,02 0,51 0,15 

 3000 3000 3003 3002 

 

الرافعة مضاعف 
 املالية 

 (عدد املرات)

BEA 03,02 00 1 1,20  

 مرة 22>
BNA 1,11 1,53 1,12 1,11 

BADR 03,05 00,16 00,33 03,11 

 (00)امللحق رقم باالعتماد على امليزانيات السنوية للبنوك حمل الدراسة و اليت ميكن االطالع عليها يف طالبة من اعداد ال :المصدر

 لعائد على حقوق الملكية ا:أوال

بالنسبة للبنك الوطين فخالل هذ  الفرتة وتذبذهبا ،  ثالثللبنوك العمومية الأعال  ضعف مردودية األموال اخلاصة يظهر من اجلدول    
يف الفرتة اجلزائري و بنك الفالحة و التنمية الريفية فقد اختذت منحى تنازليا بشكل كبري نظرا الرتفاع األموال اخلاصة و تراجع نتائجها 
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 اىل الرتاجع الكبري يف النتيجة احملققة 3002زائر اخلارجي فيعود اخنفاض املؤشر لديه بشكل كبري سنة أما بنك اجل ، 3003-3002
حيدد القواعد  3002أفريل  1الصادر يف  00-02التأثري السليب للنظام رقم تراجع موارد  من ودائع قطاع احملروقات و  بسببلديه 

 املقتطعة من طرف البنوك و ف العموالتيسقتو  تعريفالذي تضمن و صرفية،لعمليات املطبقة على اامل العامة املتعلقة بالشروط البنكية
،وحتديد سقف للقروض الت اىل اخلارج ي،ومت مبوجبه حذف عموالت أرباح الصرف يف التحو املطبقة يف عمليات التجارة اخلارجية 

 .لفاتورة الوادرات وجاء هذا التقييد لعمليات التجارة اخلارجية نتيجة االرتفاع الكبري 

 3002-3000العائد على حقوق امللكية للبنوك العمومية خالل الفرتة (:8-5)الشكل رقم 

 
 (2-5)باالعتماد على معطيات اجلدول رقم  طالبةمن اعداد ال :المصدر

خالل على %  %02,6األخرى مبتوسط يقدر بـ  بالبنوكارنة  قحني حقق كل من البنك الوطين اجلزائري أحسن قيمة للمؤشر م يف
 .هذ  الفرتة 

 :العائد على األصول .ثانيا

أما بالنسبة لبنك اجلزائر اخلارجي فان زائري ،البنوك العمومية ،باستثناء البنك الوطين اجلالعائد على األصول لدى  ضعف يظهر   
خنفاض أدى اىل ا 3002حني أن الرتاجع الكبري لنتيجته سنة  يف،ناتج عن االرتفاع يف قيمة أصوله 3000الرتاجع للمؤشر سنة 

 .املؤشر

 3002-3000العائد على األصول للبنوك العمومية خالل الفرتة (:9-5)الشكل رقم 

 
 (2-5)االعتماد على معطيات اجلدول رقم طالبة باعداد المن  :المصدر 
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ول لديه مرتبطة أساسا بضعف نتائجه صامكانياته املالية فان ضعف مردودية األبالنسبة لبنك الفالحة و التنمية الريفية فبالرغم من    
و خصوصية نشاطه الذي يرتكز على متويل القطاع الفالحي و الذي بدور  يتميز بارتفاع املخاطر املصاحبة له و  خالل هذ  الفرتة

،كما يعود اىل ارتفاع حصة املصاريف العامة لديه ا  البنك اجت و املؤسسات العمومية الفالحية عدم تسديد الديون املرتتبة على الزبائن
عرب أكثر من  موظف 1000)نتيجة ارتفاع عدد وكاالته املوزعة عرب الرتاب الوطين و ارتفاع عدد املوظفني مقارنة بالبنوك األخرى

 :و كما تناولنا يف اجلانب النظري فان ، (مديرية جهوية 22وكالة و  200

 هامش الربح × اذهامش البنكي =  (ROA)العائد على األصول 

 امجايل األصول/ صايف الناتج البنكي = اذهامش البنكي :  حيث

 صايف الناتج البنكي / النتيجة الصافية  =  هامش الربح         

 .و يف اجلدول املوايل نقوم حبساب هذين املؤشرين للتفسري األوضح للعائد على األصول

 %)النسبة املئوية)الوحدة 3002-3000اذهامش البنكي و هامش الربح للبنوك العمومية خالل الفرتة  (:5-10)الجدول رقم 

 3000 3000 3003 3002 

 

اذهامش 
 البنكي 

BEA 0,51 0,51 0,22 3,06 

BNA 2,61 2,50 2,00 2,52 

BADR 3,31 2,00 2,03 3,11 

 3000 3000 3003 3002 

 

هامش 
 الربح 

BEA 53,21 11,5 12,11 16 

BNA 63,61 60 13,26 21,5 

BADR 51,60 26,11 01,21 06 

  (00) باالعتماد على امليزانيات السنوية للبنوك حمل الدراسة و اليت ميكن االطالع عليها يف امللحق رقم الطالبةمن اعداد ا :المصدر

 : البنكيهامش ال.0

و 2,00 %حقق البنك الوطين اجلزائري أعلى قيمة للهامش البنكي مقارنة بالبنوك األخرى خالل هذ  الفرتة ،والذي تراوح بني     
أقل نسبة فيما سجل بنك اجلزائر اخلارجي .،والذي يفسر ارتفاع العائد على حقوق امللكية لديه مقارنة بالبنوك األخرى  2,61%

ويعكس ضعف هذا املؤشر ضعف األصول املنتجة .  %3,06و % 0,51و الذي تراوح بني  ة للهامش البنكي خالل هذ  الفرت 
باألخص بنك ة و ارتفاع القروض املتعثرة لديها ،وضعف العموالت و الفوائد لتعاملها بشكل كبري مع اذهيأت املاليللبنوك العمومية 
 . يعترب غري كفء ذهذ  املوارد،فبالرغم من ارتفاع موارد هذ  البنوك إال أن استغالذها (اجلزائر اخلارجي
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 :هامش الربح .0

معدالت مقبولة باستثناء ،وقد حقق  بنك اجلزائر اخلارجي تناقص على طول الفرتة نالحظ أن هامش الربح للبنوك العمومية هو يف    
و عدم تسديد اخلزينة للديون غري الناجعة للبنوك العمومية نتيجة لزيادة خمصصات املؤونات و الذي سجل تراجعا كبريا  3002سنة 

الخنفاض الكبري ااضافة اىل تراجع النتيجة بسبب ،من قبل اخلزينة تها و بالتايل عدم اسرتجاع احلقوق املعاد هيكل،خالل هذ  السنة 
ت السابقة قد خفضت فيها تسديدات اخلزينة للديون غري الناجعة التكاليف يف حني أن السنوا .للعموالت اخلاصة بالتجارة اخلارجية

 .على بنك اجلزائر اخلارجي مما رفع من نسبة هامش الربح لديه 

-)و  3003سنة ( %02ـ-)بـ،والذي يقدر  3002و  3003راجع النسبة بشكل كبري سنيت تأما البنك الوطين اجلزائري فان      
يف حني . و ارتفاع املصاريف العامة يعود اىل زيادة خمصصات املؤونات و تراجع قيمة اسرتجعات املؤونات ف  3002سنة ( 2,1%

و مرتبط بارتفاع املصاريف العامة للبنك و ارتفاع خمصصات املؤونات ،   بالنسبة لبنك الفالحة و التنمية الريفيةأن تراجع هامش الربح 
 .(وكالة  200أكثر من )فاع عدد وكاالته مقارنة بالبنوك األخرى الذي يتحمل مصاريف أكرب ناجتة عن ارت

 :مرتبط أساسا بـ ثالثو بالتايل فضعف العائد على األصول للبنوك العمومية  ال

تنتج )ضعف األصول املنتجة لديها بسبب اخنفاض نسبة القروض املوزعة و ارتفاع حصة تعاملها مع اذهيأت املالية بدل الزبائن  -
 (.ة فوائد و عموالت أعلى هذ  األخري 

 .ارتفاع القروض املتعثرة لديها و املتعلقة أساسا بتمويل املؤسسات العمومية  -
 .و املتمثلة أساسا يف مؤونات القروض ارتفاع حصة خمصصات املؤونات و خسائر القيمة و املستحقات غري قابلة لالسرتداد  -
 .ارتفاع حصة  املصاريف العامة  -
 .االعتماد على تسبيقات اخلزينة لتغطية الديون غري الناجعة لديها  -

 :حجم التكاليف لديها  ارتفاع و يوضح معامل االستغالل ذهذ  البنوك

 (%الوحدة النسبة املئوية )3002-3000معامل االستغالل للبنوك العمومية خالل الفرتة  (:(5-11الجدول رقم

 0202 0200 0200 0202 

BEA 31,11 25,1 10,15 21 

BNA 30,13 31,01 02,16 31,33 

BADR 11,10 52,31 60,20 63,61 

 (00)باالعتماد على امليزانيات السنوية للبنوك حمل الدراسة و اليت ميكن االطالع عليها يف امللحق رقم  لطالبةمن اعداد ا :المصدر

 65%>صايف الناتج البنكي /   املصاريف العامة: مع العلم أن النسبة املثلى ملعامل االستغالل 
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،مما يفسر ،  %11و  %52حيث تراوح بني بنك الفالحة و التنمية الريفية لو يظهر من اجلدول االرتفاع الكبري للمصاريف العامة 
 .الضعف الكبري ذهامش الربح لديها 

 الرافعة المالية   :ثالثا

أما بنك اجلزائر .لبنك اجلزائر اخلارجي يف حني يعترب مستقرا لدى البنوك األخرى  الرفع املايلمضاعف اجلدول تراجع يظهر من    
خرى الرتفاع أمواله اخلاصة نتيجة زيادة رأس املال و أاخلارجي فان تراجع املعدل لديه مرتبط برتاجع قيمة أصوله من جهة و من جهة 

 . ارتفاع خمصصات اخلسائر واالحتياطات

 3002-3000ة املالية للبنوك العمومية خالل الفرتة الرافع(:02-5)الشكل رقم 

 
 (2-5)باالعتماد على معطيات اجلدول رقم  طالبة من اعداد ال :المصدر

 .و يعود استقرار معدل الرفع املايل للبنوك األخرى اىل كون الزيادة يف أصوذها تقابلها زيادة يف أمواذها اخلاصة خالل هذ  الفرتة يف حني 

نتيجة ضعف األخرى مقارنة بالبنوك العمومية  ((BADR)و نالحظ ارتفاع الرفع املايل لدى كل من بنك الفالحة و التنمية الريفية 
يتميز بضعف كل من انتاجية  و،وبالتايل فههل و العائد على حقوق امللكية لدىأمواله اخلاصة ،كما نالحظ اخنفاض العائد على األصو 

 .( القروض مرتبط باخنفاض انتاجيتهاكون االرتفاع يف نسبة )اصة األموال اخلاألصول و 

 للبنوك العمومية في الجزائر ألداء المالي لاألخرى مؤشرات ال:الفرع الثاني 

 كما تطرقنا يف اجلانب النظري فان قياس األداء املايل للبنوك التجارية يعتمد على عدة مؤشرات  و فيما يلي سنتطرق اىل املؤشرات اليت
،ونلخص النتائج  3002-3000خالل الفرتة  لثالثالسيولة ، خماطر االئتمان ،كفاية رأس املال للبنوك العمومية ا: تعكس كل من 

 :يف اجلدول املوايل 
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 ( %الوحدة النسبة املئوية)3002-3000مؤشرات األداء املايل األخرى للبنوك العمومية يف اجلزائر خالل الفرتة (:5-12)الجدول رقم 

 3000 3000 3003 3002 

 ÷القروض 

 (%)الودائع 

BEA 21 35,35 20,36 12,60 

BNA 71.28 13,21 11,21 11,20 

BADR 25,12 11,11 11,31 11,20 

 3000 3000 3003 3002 

األموال اخلاصة 
÷ 

 امجايل األصول

(%) 

BEA 1,3 2,21 03,13 02,61 

BNA 02,13 02,32 00,21 03,11 

BADR 1,32 1,13 1,20 1,02 

 3000 3000 3003 3002 

خمصصات 
امجايل ÷املؤونات

 (%)القروض  

BEA 21,25 33,16 0,062 0,22 

BNA 10,22 01,66 0,11 3,16 

BADR 32,52 1,00 2,12 2,16 

 (00)باالعتماد على امليزانيات السنوية للبنوك حمل الدراسة و اليت ميكن االطالع عليها يف امللحق رقم  الطالبةمن اعداد  :المصدر

 (نسبة القروض الى اجمالي الودائع ) :مؤشر السيولة .  أوال

الناجم عن  السيولةيظهر من اجلدول االرتفاع الكبري للسيولة لدى البنوك العمومية يف اجلزائر ،الشئ الذي يعكس سوء ادارة      
و قد حقق البنك الوطين اجلزائري  .،ما ينعكس بالسلب على أرباحها كما رأينا سابقا ضعف الكفاءة يف استغالل مواردها املالية 

مقارنة بالبنوك األخرى ،لذلك نالحظ ارتفاع اذهامش البنكي لديه و العائد على  3002-3000أحسن مؤشر للسيولة  خالل الفرتة 
لكية نتيجة ارتفاع القروض لديه ،وبالتايل فمقارنة بالبنوك األخرى يعترب البنك الوطين اجلزائري أحسن البنوك العمومية حقوق امل

 12بنك اجلزائر اخلارجي أعلى فائض للسيولة خالل هذ  الفرتة و الذي تراوح بني فيما سجل  .استغالال للسيولة املتأتية من الودائع 
 .اخنفاض هامش الربح لديه   و هو ما يفسر، % 56و %
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 3002-3000نسبة القروض للودائع للبنوك العمومية يف اجلزائر خالل الفرتة  (:00-5)الشكل رقم 

 
 (03-5)باالعتماد على معطيات اجلدول رقم  طالبةمن اعداد ال :المصدر

ما تزال متواضعة و تعكس فائضا لدى كل البنوك العمومية إال أهنا  3000تزايد مستمر منذ بالرغم من كون هذ  النسبة هي يف و    
هيكليا كبريا لدى هذ  البنوك ،وذلك بالرغم من تزايدها نتيجة ارتفاع مواردها و توسعها يف منح القروض خاصة العقارية منها و 

 .بمتويلها للمشاريع الوطنية والقطاع اخلاص بربامج تدعيم الشبا

 (نسبة األموال الخاصة الى اجمالي األصول)مؤشر كفاية رأس المال :ثانيا

وبالتايل فنسبتها اىل امجايل األصول يف حال حصول اعسار مايل للبنك ، تعترب األموال اخلاصة هي الضمان األخري للمودعني    
بالتايل ارتفاع فع رأمساذها وزيادة االحتياطات نتيجة لر ،و ذلك ( %1أكرب من )،و قد سجلت البنوك اخلمس نسبا مرتفعة مهمة للبنك 

البنك الوحيد الذي عرف نسبا متزايدة خالل هذ  الفرتة نتيجة زيادة رأمساله و (BEA)يعترب بنك اجلزائر اخلارجي  و.أمواذها اخلاصة 
 .خالل هذ  الفرتةاصول باقي البنوك العمومية قد خفض من هذا املؤشر أ،يف حني أن ارتفاعاخنفاض أصوله 

 3002-3000مجايل األصول للبنوك العمومية يف اجلزائر خالل الفرتة انسبة األموال اخلاصة اىل  (:00-5)الشكل رقم 

 
 (03-5)باالعتماد على معطيات اجلدول رقم  طالبةمن اعداد ال :املصدر

و الذي تراوح بني و قد حقق البنك الوطين اجلزائري أحسن مؤشر كفاية رأس املال مقارنة بالبنوك األخرى خالل هذ  الفرتة 
 .02,13و  00,21%
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 مؤشر مخاطر االئتمان :ثالثا

خمصصات املؤونات سبة عترب قياس خماطر االئتمان ضروريا لقياس أداء البنك و مؤشرا على كفاءة ادارته ،وفيما يلي سنستخدم الني   
و ذلك بدل االحتياطي السنوي  ،اىل امجايل القروض حلساب خماطر االئتمان و خسائر القيمة و املستحقات غري قابلة لالسرتداد 

،وقمنا هبذا  ،نظرا لعدم تقدمي البنوك اخلمس جلميع بياناهتا املالية و اكتفائها بامليزانية السنوية وجدول حسابات النتائجخلسائر القروض
 .التجاوز نظرا لكون أغلب املخاطر اليت تواجه البنوك اجلزائرية العمومية هي خماطر القروض 

نالحظ من اجلدول الرتاجع الكبري للنسبة خالل هذ  الفرتة فقد  سجلت البنوك العمومية قيما مرتفعة ملخصصات اخلسائر سنة و 
 . 3002و  3003لتنخفض بشكل كبري سنيت  3000و  3000

اىل أمجايل القروض للبنوك خمصصات املؤونات و خسائر القيمة و املستحقات غري قابلة لالسرتداد نسبة  (:02-5)الشكل رقم 
 3002-3000العمومية يف اجلزائر خالل الفرتة 

 
 (03-5)من اعداد الباحثة باالعتماد على معطيات اجلدول رقم  :المصدر

ن نلخص مميزاته أفإننا ميكن  3002-3000خالل الفرتة  يف اجلزائراألداء املايل للبنوك العمومية  بشكل عام ،ومن خالل دراسة  
،واليت أدت بشكل أساسي ،السيولة ،القروض  األصول : االدارة على مستوى املايل و الذي يظهر من خالل ضعف األداء يف ضعف

 .اىل ضعف الرحبية

 مؤشرات األداء المالي للبنوك الخاصة في الجزائر : رابعالمطلب ال 

زائر من خالل بنفس املراحل اليت تطرقنا فيها اىل األداء املايل يف البنوك العمومية سنتناول مؤشرات األداء املايل للبنوك اخلاصة يف اجل   
 .بنوك خاصة  من ثالثالعينة املتكونة 

  مؤشرات الربحية للبنوك الخاصة:الفرع األول 

يف العائد على حقوق امللكية و العائد على األصول ،اضافة اىل املؤشرات و سنتناول فيما يلي املؤشرات األساسية و املتمثلة    
 .اذهامش البنكي ،هامش الربح ومعامل االستغالل :التفسريية األخرى وهي 
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 3002-3000العائد على حقوق امللكية و العائد على األصول للبنوك اخلاصة يف اجلزائر خالل الفرتة : (  5-13)الجدول رقم 

 (الوحدة النسبة املئوية )

 3000 3000 3003 3002 

العائد على 
حقوق 
امللكية 

(ROE) 

Société générale 06,32 06,66 01,62 01,06 >25% 

BNP Paribas 33,10 32,61 02,16 05,06 

Trust Bank 05,51 6,23 6,31 1,51 

 3000 3000 3003 3002 

العائد على 
 األصول

(ROA) 

Société générale 2.16 2.39 2.5 0,10 >6% 

BNP Paribas 2.41 2.86 2.20 1.63 

Trust Bank 6.58 3.12 3.11 3.43 

 3000 3000 3003 3002 

 الرافعة املالية 

عدد )
 (املرات

Société générale  1,52 6.26 1,32 1,11 <22 مرة 

BNP Paribas 2,36 1,35 1,26 2,36 

Trust Bank  3,21 3 3 3,30 

 (00)باالعتماد على امليزانيات السنوية للبنوك حمل الدراسة و اليت ميكن االطالع عليها يف امللحق رقم  طالبةمن اعداد ال :المصدر 

 (ROE)العائد على حقوق الملكية :أوال

جيدا  عائدا على حقوق امللكية احقق قد , Société générale, BNP Paribas , : نكنيمن اجلدول نالحظ أن الب   
نتيجة توسع نشاطه حيث ازداد عدد زبائنه األفراد  3000زيادة سنة  BNP Paribasوقد حقق بنك Trust bank بـ مقارنة

بسبب تراجع  3002-3003خالل السنتني  هو بالرغم من تراجع، %30يف حني ارتفع عدد زبائنه من املؤسسات بـ %01,1بـ
 سنة société générale  ،ونفس السبب أدى اىل تراجع مردودية األموال اخلاصة لبنك %05بقى أكرب من يإال أنه  نتائجه

 00- 02اىل األثر السليب لتقييد عمليات التجارة اخلارجية وفق النظام رقم سنة  ذين البنكني ألرباح هويعود هذا الرتاجع  ،3002
 و ارتفاع العموالت كما أدى ارتفاع املصاريف العامة و تراجع الفوائد.اصة  يف اجلزائر،واليت تشكل نشاطا أساسيا بالنسبة للبنوك اخل

 .3003سنة  BNP Paribasاىل تراجع مردودية األموال اخلاصة  لبنك 

 .اخلاصة خالل هذ  الفرتة  هردودية عائد لرتاجع نتائجه و ارتفاع أموالاملفان اخنفاض   Trust bankأما بالنسبة لـ
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 3002-3000العائد على حقوق امللكية للبنوك اخلاصة يف اجلزائر خالل الفرتة (:04-5)الشكل رقم 

 
 (02-5)من اعداد الباحثة باالعتماد على معطيات اجلدول رقم  :المصدر

للعائد على حقوق امللكية تعود اىل زيادة نشاطها  3003سنة فان الزيادة املسجلة  société généraleلبنك  نسبةأما بال   
هتا عن بعد ،اضافة اىل توقيع اتفاقيات لفائدة األجراء للمؤسسات الكربى و انتيجة تنويع منتجاهتا البنكية املتاحة للزبائن و زيادة عملي

جتدر االشارة اىل أن و ،كما مت ختفيض املصاريف العامة للبنك خالل هذ  السنة ،(قروض اجتماعية ،صرف األجور)العمومية االدارات 
 0101اىل  3000موظف سنة  0111من  ض عدد املوظفني لديهبتخفي 3000قام منذ سنة  قد  société générale بنك 
 .ة مبكافأت األفراد قد ارتفعت نظرا لرفع األجور،غري أن املصاريف املتعلق3002سنة  0210،و 3003سنة 

 (ROA)العائد على األصول .ثانيا

تراجعا يف نتيجته و أصوله سنة ( trust)و قد عرف بنك الثقة  ،  %3حتقق عائد على األصول أكرب من  الثالثنالحظ أن البنوك 
 .مما خفض من العائد على األصول لديه  3000

 3002-3000على األصول للبنوك اخلاصة يف اجلزائر خالل الفرتة العائد (:05-5)الشكل رقم 

 
 (02-5)باالعتماد على معطيات اجلدول رقم  طالبةمن اعداد ال :مصدرال

 .و ميكن توضيح العائد على األصول بشكل أكرب من خالل اذهامش البنكي و هامش الربح لدى هذ  البنوك 
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 3002-3000للبنوك اخلاصة يف اجلزائر خالل الفرتة اذهامش البنكي (:5-14)الجدول رقم 

 (الوحدة النسبة املئوية )

 0202 0200 0200 0202 

Société 
générale  

1,51 1,11 1,52 6,51 

BNP Paribas 6,52 1,21 6,21 5,5 

Trust Bank  03,13 03,11 1,20 1,11 

 (00)باالعتماد على امليزانيات السنوية للبنوك حمل الدراسة و اليت ميكن االطالع عليها يف امللحق رقم  طالبةمن اعداد ال :المصدر

،غري أنه قد عرف تراجعا خالل السنتني الالحقتني  3000من اجلدول أعال  حتسن اذهامش البنكي للبنوك اخلاصة سنة  نالحظ     
يعود اىل كون الزيادة يف صايف الناتج  3000سنة املسجل  فالرتاجع  société généraleبالنسبة لبنك  . 3003-3002

 3002البنكي طفيفة مقارنة بارتفاع األصول ،حيث تراجع هامش الوساطة للبنك مقابل زيادة يف العموالت على اخلدمات ،أما سنة 
 . 00-02ل كبري نتيجة تطبيق النظام رقم فان االخنفاض يف اذهامش البنكي يعود اىل اخنفاض العموالت على التجارة اخلارجية  بشك

راجع لنفس أسباب اخنفاض مردودية  3002و 3003سنيت فان اخنفاض اذهامش البنكي لديه  BNP Paribasأما بنك    
الرتفاع أصوله بالرغم   3002يف حني أن بنك اخلليج قد عرف تراجعا للهامش البنكي سنة . األموال اخلاصة لديه خالل هذ  الفرتة 

لرتاجع نشاطه و بالتايل  نظرا 3003سنة عرف تراجعا كبريا فقد trust bankلـأما بالنسبة . من زيادة صايف الناتج البنكي لديه
 . .اخنفاض صايف الناتج البنكي مقارنة بالزيادة احملققة يف األصول

 هامش الربح .ثانيا 

 (الوحدة النسبة املئوية )3002-3000هامش الربح للبنوك اخلاصة يف اجلزائر خالل الفرتة (:5-15)الجدول رقم 

 0202 0200 0200 0202 

Société générale  31,52 20,11 22,60 31,10 

BNP Paribas 26,62 21,11 21,5 32,16 

Trust Bank  50,12 31,2 12 21,10 

 (00)باالعتماد على امليزانيات السنوية للبنوك حمل الدراسة و اليت ميكن االطالع عليها يف امللحق رقم  لطالبةمن اعداد ا :المصدر
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خالل هذ  الفرتة تذبذبا يف هامش الربح لديها ،فبنك سوسييت جينريال عرف تراجعا ذهامش الربح  ثالثعرفت البنوك اخلاصة ال   
فنتيجة   BNP Paribasأما بنك .العموالت  حصة  ،وتراجعزيادة املصاريف العامة و خمصصات املؤونات نتيجة  3002سنة 

 .3002و 3003اخنفض هامش الربح لديه سنيت  العموالتلزيادة خمصصات املؤونات و تراجع 

منح للقروض و نواتج النشاطات سبب تراجع نشاطه من ب 3000تراجعا كبريا ذهامش الربح لديه سنة  trust))عرف بنك الثقة    
ليعاود االخنفاض سنة  3003ختفيض هذ  األخرية اىل ارتفاع هامش ربح البنك لسنة  ،وقد أدىو زيادة خمصصات املؤونات  األخرى
 .نتيجة زيادة املصاريف العامة و خمصصات املؤونات 3002

 :ساسا اىل أراجع  3002-3000خالل الفرتة و بالتايل فاملستوى املقبول للعائد على األصول للبنوك اخلاصة    

ارتفاع األصول املنتجة ذهذ  البنوك بسبب ارتفاع نسبة القروض املوزعة و اعتمادها على التعامل مع الزبائن بشكل أساسي  -
 .ت املالية أبدل اذهي

 . (ليه يف الفصل السابقتطرقنا ا)نتيجة ضعف متويلها للقطاع العمومي مقارنة باخلاص القروض املتعثرة لديها خنفاض ا -

 :غري أن هذا املستوى املقبول للمؤشر يواجه عاملني يقومان بتخفيضه لدى هذ  البنوك و مها 

 .ارتفاع حصة خمصصات املؤونات و خسائر القيمة و املستحقات غري قابلة لالسرتداد  -
هذ  الفرتة عرب زيادة انتشارها اجلغرايف و  نتيجة توسع نشاط البنوك اخلاصة خاللاملصاريف العامة صة حل الرتفاع املستمرا -

 .افتتاح وكاالت جديدة

 :و نالحظ يف اجلدول املوايل تطور معامل االستغالل لدى هذ  البنوك 

 3002-3000معامل االستغالل للبنوك اخلاصة يف اجلزائر خالل الفرتة (:5-16)الجدول رقم 

 (الوحدة النسبة املئوية )

 0202 0200 0200 0202 

Société générale  12,52 16,11 10,16 15,15 

BNP Paribas 10,11 10,26 12,13 16 

Trust Bank  53 50 11 12 

 (00)كن االطالع عليها يف امللحق رقمباالعتماد على امليزانيات السنوية للبنوك حمل الدراسة و اليت ميطالبة من اعداد ال :المصدر

و بشكل عام فان معامل االستغالل لدى هذ  البنوك أقل . ربهي األك  (Trust)لبنك الثقة   املصاريف العامةيظهر من اجلدول أن 
 .،وبالتايل فهي تتحكم يف مصاريفها بشكل مقبول %65من 
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 الرافعة المالية :ثالثا

و بشكل عام يظهر  .اخلاصة  اتقابلها زيادة يف أمواذه األصولكون الزيادة يف  البنوك الثالثعرف معدل الرفع املايل استقرارا لدى    
 .لدى البنوك اخلاصة ،وذلك نتيجة الزيادة يف أمواذها اخلاصة ،واستقرار نسبة منح القروض لديها اخنفاض أثر مضاعف الرافعة املالية 

 3002-3000للبنوك اخلاصة يف اجلزائر خالل الفرتة  الرافعة املالية (:06-5)الشكل رقم 

 
 .(02-5)باالعتماد على معطيات اجلدول رقم  طالبةمن اعداد ال :المصدر

 المؤشرات األخرى لألداء المالي للبنوك الخاصة : الفرع الثاني 

خماطر  وكفاية رأس املال ،بعد أن تطرقنا اىل مؤشرات رحبية البنوك اخلاصة نلخص يف اجلدول املوايل املؤشرات اخلاصة بالسيولة 
 .ناالئتما
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 3002-3000مؤشرات األداء املايل  للبنوك اخلاصة يف اجلزائر خالل الفرتة (:5-17)الجدول رقم 

 (الوحدة النسبة املئوية )

 0202 0200 0200 0202 

 

 ÷القروض 

 (%) الودائع

Société 
générale  

12,03 11,56 62,35 63 

BNP Paribas 51 52,60 13,22 51,01 

Trust Bank  032 020 001 031 

 3000 3000 3003 3002 

 

األموال الخاصة 
÷ 

 األصول اجمالي  

(%) 

Société 
générale  

02,31 01,66 02,10 03,15 

BNP Paribas 00,11 03,00 00,05 00,11 

Trust Bank  13,26 12,22 12,52 15 

 3000 3000 3003 3002 

 

مخصصات 
اجمالي ÷المؤونات
 (%)القروض  

Société 
générale  

3,11 2,01 1,60 1,61 

BNP Paribas 3,01 0,21 2,15 2,55 

Trust Bank  0,22 2,21 3,20 0,25 

 (00)باالعتماد على امليزانيات السنوية للبنوك حمل الدراسة و اليت ميكن االطالع عليها يف امللحق رقم  طالبةمن اعداد ال :المصدر

 (نسبة القروض الى الودائع )مؤشر السيولة .أوال

،حيث تفوق قروضه امجايل ودائعه خالل  %000يستغل موارد  من الودائع بنسبة  ( trust)نالحظ من اجلدول أن بنك الثقة   
املرتفعة تطرح مشكال كبريا للسيولة املتاحة غري أن هذ  النسبة ،بنكي لديه مقارنة بالبنوك األخرىهذ  الفرتة ،مما يفسر ارتفاع اذهامش ال

 .فا يف ادارة خماطر السيولة لديه مما يعكس ضع ،للبنك 

وبشكل عام تبقى . خالل هذ  الفرتة %10األكرب من حيث فائض السيولة لديه،والذي جتاوز   BNP Paribasويعترب بنك 
 .  البنوك اخلاصة متتلك مواردا مالية واسعة غري موظفة  
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 3002-3000خالل الفرتة  نسبة القروض اىل الودائع للبنوك اخلاصة يف اجلزائر(:07-5)الشكل رقم 

 
 (01-5)باالعتماد على معطيات اجلدول رقم  لطالبةمن اعداد ا :المصدر

 (نسبة األموال الخاصة الى اجمالي األصول)مؤشر كفاية رأس المال .ثانيا

قد  (trust)نتيجة ارتفاع أمواذها اخلاصة ،غري أن بنك الثقة مرتفعا خالل هذ  الفرتة ،للبنوك اخلاصة  مؤشر كفاية رأس املال يعترب
 .نتيجة الرتفاع أمواله اخلاصة مقارنة بضعف حجم أصوله  سجل أعلى نسبة

 3002-3000نسبة األموال اخلاصة اىل امجايل األصول للبنوك اخلاصة يف اجلزائر خالل الفرتة (:08-5)الشكل رقم 

 
 (01-5)باالعتماد على معطيات اجلدول رقم  لطالبةمن اعداد ا :المصدر

نسبة مخصصات المؤونات و خسائر القيمة و المستحقات غير قابلة لالسترداد الى أجمالي )مؤشر مخاطر االئتمان :ثالثا
 )0202-0202في الجزائر خالل الفترة  الخاصةالقروض للبنوك 

،وقد عرف بنك سوسييت يظهر من اجلدول اخنفاض نسبة خمصصات املؤونات بالنسبة إلمجايل القروض لدى البنوك اخلاصة خاصة    
 .نتيجة ارتفاع حجم القروض لديه جينريال نسبا مرتفعة  اىل حد ما مقارنة بالبنوك األخرى 
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نسبة خمصصات املؤونات و خسائر القيمة و املستحقات غري قابلة لالسرتداد اىل أمجايل القروض للبنوك  (:09-5)الشكل رقم 
 3002-3000اخلاصة يف اجلزائر خالل الفرتة 

 
 (01-5)باالعتماد على معطيات اجلدول رقم  طالبةمن اعداد ال :المصدر

 .نتيجة االرتفاع الكبري للقروض لديه 3000سنة  نسبة مرتفعة trust)بنك كما سجل بنك 

 المقارنة بين األداء المالي للبنوك العمومية و الخاصة في الجزائر  :الخامسالمطلب 

نوك العمومية و اخلاصة يف اجلزائر ،سنقوم فيما يلي حبساب املتوسط السنوي بعد أن قمنا بقياس مؤشرات األداء املايل لعينة الب
عن الفرضية األوىل و املتمثلة يف  لإلجابة، وذلك  3002-3000العمومية مث اخلاصة و املقارنة بينها خالل الفرتة  ملؤشرات البنوك

 .أنه يوجد تباين بني أداء البنوك العمومية و اخلاصة يف اجلزائر 

 0202-0202مؤشرات الربحية للبنوك العمومية و الخاصة في الجزائر خالل الفترة : الفرع األول 
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 3002-3000مؤشرات الرحبية للبنوك العمومية و اخلاصة يف اجلزائر خالل الفرتة (:5-18)الجدول رقم 

 3000 3000 3003 3002 

 

 

 البنوك العمومية 

(%)ROE 01,22 02,13 00,01 1,21 

%ROA 0,03 0,50 0,01 0,21 

 3,11 3,61 3,61 3,5 %اذهامش البنكي

 22,50 11,06 51,23 51,11 %هامش الربح

 10,62 10,51 22,63 13,23 %معامل االستغالل

 2,02 2,22 2,66 00,56 الرافعة املالية.م

     

 

 

 البنوك الخاصة 

ROE% 01,01 05,55 01,11 03,32 

ROA% 2,10 3,12 3,60 3,31 

 6,21 1,02 2,56 1,26 %اذهامش البنكي

 20,12 21,02 20,20 21,26 %هامش الربح

 16,25 11,06 16,01 11,11 %معامل االستغالل

 6,12 6,06 5,12 6,21 الرافعة املالية.م

 من اعداد الطالبة باالعتماد على مؤشرات الرحبية  اليت قمنا حبساهبا للبنوك العمومية و اخلاصة: المصدر

 :العائد على حقوق الملكية .أوال

البنوك اخلاصة حتقق مؤشرات رحبية أعلى من نظريهتا العمومية حيث أن مردودية األموال اخلاصة لديها يظهر من اجلدول أعال  أن  
 1يف حني أن البنوك العمومية تراوح قيمة املؤشر لديها بني ،( نتيجة تراجع أرباح بنك الثقة 3002باستثناء  سنة   ) %05أكرب من 

 .األخرى  اآلتيةت و ميكن تفسري هذا املؤشر عرب املؤشرا. % 01و%
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 3002-3000العائد على حقوق امللكية للبنوك العمومية و اخلاصة يف اجلزائر خالل الفرتة :  (02-5)الشكل رقم 

 
 (01-5)باالعتماد على معطيات اجلدول رقم  طالبةمن اعداد ال :المصدر

 :العائد على األصول .ثانيا 

من نظريهتا العمومية و اليت  غالال ألصوذها كوهنا أكثر انتاجيةاجلدول أعال  يظهر أن البنوك اخلاصة أكثر است نتائجانطالقا من    
،وكما رأينا فيما سبق فان اخنفاض هذا املؤشر لدى %)0)أن معدل العائد عليها منخفض  إالبالرغم من االرتفاع الكبري لقيمة أصوذها 

 :صول املنتجة لديها بسبب البنوك العمومية ناتج عن ضعف األ

اخنفاض نسبة القروض املوزعة وبالتايل ارتفاع فائض السيولة لديها اضافة اىل  ارتفاع حصة تعاملها مع اذهيأت املالية بدل الزبائن -
 (.تنتج هذ  األخرية فوائد و عموالت أعلى )

 .العمومية ارتفاع القروض املتعثرة لديها و املتعلقة أساسا بتمويل املؤسسات  -

 .ارتفاع حصة خمصصات املؤونات و خسائر القيمة و املستحقات غري قابلة لالسرتداد و املتمثلة أساسا يف مؤونات القروض  -

 .ارتفاع حصة  املصاريف العامة  -

 .االعتماد على تسبيقات اخلزينة لتغطية الديون غري الناجعة لديها  -

 3002-3000للبنوك العمومية و اخلاصة يف اجلزائر خالل الفرتة  العائد على األصول:  (00-5)الشكل رقم 

 
 (01-5)باالعتماد على معطيات اجلدول رقم  طالبةمن اعداد ال :المصدر

 البنوك العمومية 
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لذلك يظهر تقارب ناتج عن ارتفاع املصاريف العامة (% 3اىل % 2من )د على األصول لديها ئأما البنوك اخلاصة فان تراجع العا   
ت و خسائر القيمة ،لذلك حتقق البنوك العمومية هامش ربح وزيادة خمصصات املؤونالديها مع البنوك العمومية ، االستغاللمعامل 

 .بالرغم من تناقصه خالل هذ  الفرتة نتيجة الزيادة الكبرية ملخصصات املؤونات و املصاريف العامة البنوك اخلاصة أعلى من 

 الرافعة المالية :ثالثا

نالحظ ارتفاع مضاعف الرافعة املالية لدى البنوك العمومية مقارنة بالبنوك اخلاصة بالرغم من زيادة أمواذها اخلاصة نتيجة زيادة    
أن انتاجيتها  إالنتيجة ارتفاع القروض لديها ،واليت بالرغم من زيادهتا صوذها أكرب أاالحتياطات و ارتفاع رأمساذها إال أن الزيادة يف 

فان مضاعف الرافعة املالية منخفض لدى كال القطاعني مقارنة بالبنوك أنه امجاال  إال.هو ما يوضحه اذهامش البنكي منخفضة و 
 .22غري النسبة االحرتازية هي أقل من  35العربية و العاملية و اليت تتعدى لديها 

أداء أحسن من البنوك العمومية يف اجلزائر من حيث فانه يظهر أن البنوك اخلاصة تبدي  ق و من خالل دراسة مؤشرات العينةمما سب   
يف حني تبدي البنوك العمومية  ضعفا يف ادارة األصول و نقصا ألصوذها و التحكم يف تكاليفها ، رحبيتها من خالل االستغالل األفضل

 .يف الكفاءة من حيث التحكم يف التكاليف ،وضعفا يف ادارة خماطر القروض 

 0202-0202ات األخرى لألداء المالي للبنوك العمومية و الخاصة في الجزائر خالل الفترة المؤشر : الفرع الثاني 

بعد املقارنة بني مؤشرات الرحبية لكل من عينة البنوك العمومية و اخلاصة يف اجلزائر ،نقوم فيما يلي حبساب املؤشرات املتعلقة بكل    
 .من كفاية رأس املال ،خماطر االئتمان ،السيولة 

 (:نسبة القروض الى اجمالي الودائع)مؤشر السيولة .أوال

تعترب نسبة التوظيف مؤشرا مهما للسيولة لدى البنوك التجارية خاصة بالنسبة للبنوك التقليدية اليت يعتمد نشاطها على حتصيل    
 .الودائع و منح القروض بشكل أساسي ،وهو ما مييز البنوك يف اجلزائر 

 52اىل  %12أن نسبة التوظيف لدى البنوك العمومية قد شهدت تزايدا خالل هذ  الفرتة حيث انتقلت من و يظهر من اجلدول    
و يعود ارتفاع هذ  النسبة اىل حتسن النشاط االقراضي لدى البنوك العمومية اتباعا لسياسة الدعم للشباب اليت انتهجتها الدولة  %

 .خاصة منها يف امليا  و الطاقة اضافة اىل تشجيع احلكومة للقروض العقارية ربى الوطنيةخالل هذ  الفرتة اضافة اىل متويل املشاريع الك

كأقل نسبة خالل هذ  الفرتة ،وهو ما يعترب ضعفا يف استغالل مواردها املالية ،وتضييعا   %10غري أن فائض السيولة يبقى يقدر بـ   
 ضعفا يف ادارة السيولةالقروض أساسا و بالتايل فالبنوك العمومية تعاين لفرض زيادة اذهامش البنكي لديها املتأيت من الفائدة على 

غري أنه بالرغم من اخنفاض نسبة القروض لدى البنوك العمومية إال أهنا مرتبطة بشكل كبري مبخاطر التعثر نتيجة اعتمادها على .لديها
 .متويل املؤسسات العمومية 

 . صول لدى البنوك اخلاصة مقارنة بالبنوك العمومية و يظهر ارتفاع نسبة القروض اىل امجايل األ
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 3002-3000داء املايل للبنوك العمومية و اخلاصة يف اجلزائر خالل الفرتة األخرى لألؤشرات امل (:5-19)الجدول رقم 

 3000 3000 3003 3002 

 

البنوك 
 العمومية 

 52,01 53,05 11,15 13,61 الودائع÷القروض السيولة 

كفاية رأس 
 املال

 00,11 00,12 00,65 2,21 األصول÷خاصة.أ

خماطر 
 االئتمان  

خمصصات املؤونات 
 القروض÷وخسائر القيمة

22,31 02,11 0,12 3,31 

      

 

البنوك 
 اخلاصة 

 13,22 16,30 20,22 12,10 الودائع÷القروض السيولة 

كفاية 
 س املالأر 

 33,11 31,10 35,21 33,02 األصول÷خاصة.أ

خماطر 
 االئتمان  

خمصصات املؤونات 
 القروض÷وخسائر القيمة

3,23 1,11 2,51 2,22 

 اليت قمنا حبساهبا للبنوك العمومية و اخلاصة  األداء املايلمن اعداد الطالبة باالعتماد على مؤشرات : المصدر

نتيجة ارتفاع حصة الودائع لديها بأكرب من نسبة ارتفاع القروض  3003سنة  %05أما البنوك اخلاصة فقد عرفت اخنفاضا بنسبة ـ   
و  %16نسبة توظيف للسيولة تراوحت بني  ثالث،و قد حققت البنوك اخلاصة ال % 6بنسبة  3002،لتعود اىل االرتفاع سنة 

 .%52و % 13و هي نسبة مرتفعة مقارنة بنظريهتا العمومية و اليت تراوحت النسبة لديها بني  20%

و بالتايل فالبنوك اخلاصة تستغل بشكل أفضل مواردها املالية من الودائع مقارنة بالبنوك العمومية لذلك يرتفع اذهامش البنكي لديها    
غري أنه امجاال يبقى كل .من هنا ميكن القول أن البنوك اخلاصة أحسن ادارة للسيولة من البنوك العمومية .العمومية  ريهتابالنظر اىل نظ

فبالبنوك اجلزائرية تقليدية تعاين .قطاعني العام و اخلاص يعاين من فائض سيولة ،إال انه يظهر بشكل كبري لدى البنوك العمومية من ال
تكثيف نشاطها االقراضي وجذب املستثمرين عرب عرض  فعليهالذلك ،ضعفا يف ادارة نشاطها الرحبي األساسي و هو منح القروض 

نسبة فائدة تنافسية ،اضافة اىل العمل على تنويع اخلدمات البنكية األخرى لتنويع مصادر الربح و زيادة اذهامش البنكي لديها الذي 
 .يعتمد بشكل كبري على القروض املباشرة 
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 3002-3000لبنوك العمومية و اخلاصة يف اجلزائر خالل الفرتة نسبة القروض اىل الودائع لدى ا (:00-5)الشكل رقم 

 
 (02-5)باالعتماد على معطيات اجلدول رقم  طالبةمن اعداد ال :املصدر

 ثانيا مؤشر كفاية رأس المال 

من منطلق أمهية األموال اخلاصة كضمان أخري للمودعني يف حال العسر املايل للبنك فان مؤشر كفايتها يعترب مهما ملعرفة املركز    
 %35و %33حيث تراوحت النسبة بني مقارنة بالبنوك العمومية ،ارتفاع هذا املؤشر لدى البنوك اخلاصة املايل ذهذا األخري،و يظهر 
 .نتيجة ارتفاع أصوذها بأكرب من نسبة زيادة أمواذها اخلاصة  3002-3003ل الفرتة ،و قد عرفت تناقصا خال

 00و  %00و اليت تراوحت بني لنسبة األموال اخلاصة اىل امجايل األصول  قيما شبه ثابتةفقد سجلت  ثالثأما البنوك العمومية ال   
 .هذ  الفرتة قابله زيادة يف أصوذها البنكية  ،حيث أن الزيادة يف رأمساذها و االحتياطات خاللسنوات  1خالل %

 3002-3000نسبة األموال اخلاصة اىل امجايل األصول للبنوك العمومية و اخلاصة يف اجلزائر خالل الفرتة (:02-5)الشكل رقم 

 
 (02-5)باالعتماد على معطيات اجلدول رقم  طالبةمن اعداد ال: املصدر 

 (المؤونات و خسائر القيمة و المستحقات غير قابلة لالسترداد الى أجمالي القروض مخصصات)مخاطر االئتمان مؤشر:ثالثا

يظهر من اجلدول أعال  أن البنوك العمومية تواجه نسبة كبرية من خمصصات املؤؤونات و خسائر القيمة و اليت ختفض من هامش    
نتيجة لتسديد اخلزينة  2011 ,منذ سنة بشكل كبري ،غري أن هذ  النسبة قد تناقصت3000سنة  %33و اليت بلغت  الربح لديها

سياسة رجع ارتفاع القروض غري الناجعة و القيم غري املسرتدة للبنوك العمومية نتيجة ضعف يو .ملستحقات املؤسسات العمومية
الوطنية تفرض عليها مسايرة  االقراض لديها و املرتبطة باجلانب االجتماعي لدور الدولة و متويل املشاريع الوطنية فملكية هذ  البنوك
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بضعف سياسة االقراض لألفراد  يرتبط أخرى  هذا من جهة و من جهة توجهات املساهم األساسي و الوحيد فيها و هي الدولة ،
 .بشكل عام 

نسبة خمصصات املؤونات و خسائر القيمة و املستحقات غري قابلة لالسرتداد اىل أمجايل القروض للبنوك  (:04-5)الشكل رقم 
 3002-3000العمومية و اخلاصة يف اجلزائر للفرتة 

 
 (02-5)من اعداد الطالبة باالعتماد على معطيات اجلدول رقم :المصدر

يف حني أن البنوك اخلاصة تنخفض لديها نسبة خمصصات املؤونات و خسائر القيمة نتيجة اجتاهها الواضح حنو حتقيق الرحبية واليت 
 .حتتم عليها حتسني سياسة االقراض لديها و ادارة خماطر االئتمان بشكل عام 

نستنتج وجود تباين يف األداء املايل  فإنناة و اخلاصة  يف اجلزائر لعينة البنوك العموميمن دراسة مؤشرات األداء املايل  مما سبق ،وانطالقا
 :حيث تبدي البنوك اخلاصة أداء ماليا أفضل من نظريهتا العمومية من حيث ( البنوك العمومية و اخلاصة )بني العينتني 

 .حتقيق الرحبية -
 .ادارة السيولة  -
 .ادارة خماطر االئتمان  -
 .ادارة األصول  -
 .التكاليف التحكم يف  -
 .كفاية رأس املال -

لكفاءة و الفعالية ذهذ  األخرية ،وهو ما حيث يظهر أن البنوك العمومية حتقق عائدا أقل مبخاطرة أكرب و هو ما يعكس ضعفا يف ا
 .'يوجد تباين بين مؤشرات األداء المالي للبنوك العمومية والبنوك الخاصة في الجزائر' يثبت صحة الفرضية األوىل 
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 .مدى تطبيق حوكمة المؤسسات في البنوك العمومية و الخاصة في العينة  : المبحث الثاني

و اختبار الفرضية الثانية و املتعلقة بتباين تطبيق مبادئ حوكمة يتناول هذا املبحث عرضا خلصائص عينة الدراسة ،وحتليل النتائج،   
إلجراء التحليل االحصائي للبيانات  31SPSS ا سنقوم باستخدام برنامج ،كم املؤسسات بني البنوك العمومية و اخلاصة يف اجلزائر

 .اجملمعة من االستبانات اليت مت توزيعها على أفراد عينة الدراسة 

 ومجاالتهااالطار المنهجي للدراسة التطبيقية : المطلب األول

 االطار المنهجي للدراسة التطبيقية .الفرع األول

مت اعداد  باالعتماد على مبادئ حوكمة  انات و قياس املتغريات النوعية ،وقدأكثر الوسائل املستخدمة جلمع البييعترب االستبيان من    
 املؤسسات ملنظمة التعاون االقتصادي و التنمية و مبادئ حوكمة املؤسسات ملقررات اتفاقيات بازل مبا يتماشى مع واقع القطاع البنكي

بغرض االستشارة و تفادي األخطاء املنهجية و التقنية  تبيان على أساتذة ملمني باملوضوعاالسعرض  وبعد مرحلة االعداد مت.اجلزائري
 .،حيث مت تصحيح بعض الفقرات و حذف البعض األخر 

استمارة  21داد حيث مت اسرت  ،  %15استبانة صاحلة للتحليل، أي ما نسبته  15استبانة ،واسرتدت  000قد مت توزيع  و    
،حيث ( كرونباخ ألفا)و مت اختبار ثبات أداة القياس عن طريق استخدام اختبار .استمارة للبنوك اخلاصة  21العمومية و للبنوك 

وهي نسبة أعلى من النسبة املقبولة و ،للبنوك اخلاصة   α  =10% بالنسبة لعينة البنوك العمومية،و   α  =65%بلغت قيمة ألفا
 .نان اىل ثبات أداة القياس و قدرهتا على حتقيق أهداف الدراسة ئ،مبعىن امكانية اعتماد نتائج االستبانة و االطم  %60املقدرة بـ

كما استخدم املنهج الوصفي لعرض اجابات عينة الدراسة على فقرات االستبانة باستخدام التكرارات،والنسب املئوية و الوسط    
 .  احلسايب و االحنراف املعياري 

 :قد مشلت االستبانة على األقسام التالية و 

 .خطاب مت توجيهه للمشاركني يبني موضوع الدراسة و أهدافها و الفائدة املرجوة منها .0

 .حول املشاركني هبدف وصف العينة  معلومات أوليةالذي تضمن جمموعة من الفقرات املتعلقة : الجزء األول.3

ات اليت تضم أسئلة حول أراء اجمليبني فيما خيص األداء املايل للبنك الذي ميثلونه و تطبيق تضمن جمموعة من الفقر :  الجزء الثاني.2
احلوكمة على املؤشرات املالية للبنوك ،و يهدف هذا الشق  ملبادئ و ألياهتاووجهة نظرهم حول امكانية وجود أثر ،احلوكمة على مستوا  

 . فقرة 30على نتائج البنوك اليت ميثلوهنا،ويضم هذا احملور  مدى رضاهمملعرفة مدى وعي اجمليبني بأمهية تطبيق احلوكمة و 

تضم مبادئ حوكمة املؤسسات يف القطاع البنكي مستندة اىل مبادئ اتفاقيات بازل يف  فقرة 11و هو عبارة عن :الجزء الثالث.1
 :هذا اخلصوص و مبادئ منظمة التعاون االقتصادي و التنمية  حلوكمة املؤسسات ،قسمت اىل  ستة حماور كاأليت

 .مسؤوليات جملس االدارة  -
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 .التدقيق و الرقابة الداخلية  -
 .ادارة املخاطر -
 .نيحقوق املسامه -
 الشفافية و االفصاح -
 .العالقة مع أصحاب املصاحل -

 . موافق،حمايد، غري موافق: ثالثيو قد بنيت االستبانة من مقياس ليكرت ال

 (0) غري موافق -

 (3)حمايد  -

 (2) موافق -

 مجاالت الدراسة : الفرع الثاني

 .الدراسة امليدانية حنصر جماالت الدراسة يف اجملال املكاين و اجملايل الزماين الذين متت فيهما 

  :المجال المكاني .أوال

 :تقع كل املديريات املركزية للبنوك التجارية ضمن العينة يف اجلزائر العاصمة ،و ذلك بالشكل التايل 

 اجلزائر الوسطى : (BADR)بنك الفالحة و التنمية الريفية 

 بئر مراد رايس : (BEA)بنك اجلزائر اخلارجي

 اجلزائر الوسطى :(BNA)البنك الوطين اجلزائري

 :أما عينة البنوك اخلاصة فتضم 

 بئر خادم:(SOCIETE GENERALE)بنك الشركة العامة 

 حيدرة:(TRUST BANK)بنك الثقة 

 حيدرة:  BNP PARIBASبنك 

 :المجالي المكاني .ثانيا

الفرتة املمتدة من تاريخ مباشرة العمل امليداين اىل غاية استكمال مجع البيانات مجع البيانات ، يتمثل اجملال الزمين ذهذ  الدراسة يف 
 .عن الفرضيات  لإلجابةحتليلها و تفسريها مث اخلروج بالنتائج 
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 :و ميكن أن نقسمها على مراحل كاأليت

اىل  3005من ماي أشهر  1 التحكيم و قد استغرقت و مت فيها اعداد االستبيان و تقدميه لألساتذة املعنيني ب: املرحلة األوىل 
ساتذة  يف حني انقضت الفرتة دون اسرتجاع االستبيانات املوزعة على أين مت اسرتجاع االستبيان املصحح من قبل األ 3006جانفي 

 .أساتذة أخرين

اعادة صياغة االستبيان و امتدت هذ  الفرتة  حوايل و مت فيها اعادة تصحيح األخطاء و األخذ باقرتاحات األساتذة مث :املرحلة الثانية 
 . 3006اىل فيفري  3006شهر من جانفي 

أشهر و ذلك من فيفري  00امتدت هذ  الفرتة  بنوك و  00أين مت توزيع االستبيانات على البنوك املعنية و املقدرة بـ: املرحلة الثالثة 
القرض الشعيب الوطين ، املؤسسة العربية :  األربعالبنوك  املعنيون يف ق األفراد حيث استغر  ، 3006 نوفمرب هناية حىت 3006

حيث مت استكمال االستبيانات دون االجابة على االستبانات املوزعة ، مدة أطول من غريها ، بنك اخلليجاملصرفية ،بنك التنمية احمللية
 . 3006جويلية  هناية  اخلاصة بالبنوك األخرى يف 

 ائص عينة الدراسة صتحليل خ عرض و: لثالفرع الثا

قصد التعرف عليها ، وان كانت بعض  مت استخدام االحصاء الوصفي الستخراج التكرارات و النسب املئوية لوصف عينة الدراسة    
يبني  األسئلة هي أقل أمهية  لنا يف التحليل اخلاص مبوضوع البحث  من غريها كاجلنس و العمر ،اال أهنا مفيدة يف التعرف على اجمل

 :،حيث مت تلخيص النتائج يف اجلدول املوايل 

 :الجنس .أوال

 توزيع عينة الدراسة  حسب اجلنس( :5-20)الجدول رقم  

 

 اجلنس

 النسبة التكرار

 البنوك اخلاصة البنوك العمومية البنوك اخلاصة البنوك العمومية

 %55,2 %10,0 30 05 ذكور

 %11,1 %52,2 01 33 اناث

 %100 %000 38 21 اجملموع

 SPSSمن اعداد الطالبة باالعتماد على برنامج :املصدر

أفراد عينة الدراسة هم من االناث بالنسبة للبنوك العمومية ،و من الذكور بالنسبة للبنوك اخلاصة ، بنسبة  أغلبيتضح من اجلدول أن 
  .من البنوك العمومية و اخلاصة  وهي نسب متقاربة لدى كل.على الرتتيب  %55,2و  % 52,2
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 :العمر .ثانيا

 توزيع عينة الدراسة عن العمر ( :5-21)الجدول رقم 

 %النسبة التكرار العمر 

 البنوك اخلاصة البنوك العمومية البنوك اخلاصة البنوك العمومية

 15.8 30,0 6 8 سنة  20أقل من 

 55.3 21,1 21 14 سنة  10و  20بني 

 26.3 23,1 10 12 سنة  50و  10بني 

 2.6 1,0 1 2 سنة فما فوق  50

 %100 %000 38 21 اجملموع 

 SPSSمن اعداد الطالبة باالعتماد على برنامج :املصدر              

سنة ،  10 و 20يتضح من اجلدول أن الفئة األكثر استخداما لدى كل من البنوك العمومية و اخلاصة هي اليت يرتاوح سنها بني     
و بالتايل فاالرتقاء يف السلم ،ويعود السبب اىل كون أفراد العينة هم اطارات سامية يف البنوك حمل الدراسة .سنة  50حىت  10مث فئة 

و  20بني السن نسبة االطارات تشكل  الوظيفي يستوجب وجود حد معني من سنوات اخلربة ،غري أن املالحظ أنه يف البنوك اخلاصة 
،وهي نسبة مهمة ترجع اىل حداثة نشاط البنوك اخلاصة مقارنة بالبنوك العمومية يف اجلزائر و بالتايل امليل  %55نة أكثر من س 10

و  10بني ) فئة غرب أهنا متقاربة مع  (%21)و تشكل ذات الفئة النسبة األكرب لدى البنوك العمومية.اىل توظيف فئة شابة و تدريبها 
( سنة فما فوق  50)وكذلك بالنسبة للفئة العمرية األكرب .و ذلك نظرا لقدم نشاط البنوك العمومية   %23بـو اليت تقدر ( سنة 50

 .لدى نظريهتا اخلاصة  %3,6لدى البنوك العمومية  بينما متثل  %1تشكل نسبة 

متقاربة على الفئات العمرية املختلفة  مقارنة املوظفة هبا بنسب  تتوزع االطاراتو بالتايل ميكن استنتاج أنه يف البنوك العمومية    
 .سنة  10و  20بنظريهتا اخلاصة ،واليت تعتمد على الفئة العمرية الشابة ذات اخلربة و اليت يرتاوح سنها بني 

 : المؤهل العلمي .ثالثا
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 توزيع عينة الدراسة عن املؤهالت العلمية:  (5-22)الجدول رقم 

 النسبة التكرار املؤهل العلمي

 البنوك اخلاصة البنوك العمومية البنوك اخلاصة البنوك العمومية

 %0 %3,1 0 0 البكالوريا

 %2, 63 %12,3 24 22 ليسانس

 %8, 36 %1,0 14 2 ماسرت

 %0 %0 0 0 ماجستري

 %0 %0 0 0 دكتورا 

 %000 %000 38 21 اجملموع

 SPSSمن اعداد الطالبة باالعتماد على برنامج:املصدر

أفراد العينة بالنسبة للقطاعني هم من حاملي شهادة ليسانس و ماسرت على الرتتيب ، كما يظهر  أغلب يظهر من اجلدول أعال  أن   
بالرغم من اخنفاض عدد األفراد   %26,1ارتفاع  نسبة حاملي شهادة ماسرت بالنسبة للبنوك اخلاصة مقارنة بالعمومية حيث بلغت 

 .املاسرت  شهادة ول علىص،وبالتايل فقد واصل أفراد العينة دراستهم للح(للتوافق مع نظام ل م د اجلديد)سنة  20األقل من 

ملي شهادة كما ال حتتوي العينة على أفراد حا. دكتورا ماجستري ، : فيما مل يتحصل أفراد العينة يف كال القطاعني على شهادات عليا 
، نظرا لكون مناصب اجمليبني  (سنة فما فوق 50و الذي ينتمي للفئة العمرية األكرب ) بالنسبة للبنوك العمومية 0البكالوريا  باستثناء 
 .على االستبيان عليا

 :مجال التخصص.رابعا

تنوع جمال التخصص بالنسبة ألفراد العينة للبنوك العمومية و اخلاصة ،و ترتفع النسبة لدى األوىل يف جمال   دنا نالحظ من اجلدول أ  
كما يظهر ارتفاع نسبة محلة شهادة .31,2%يف حني ترتفع النسبة لدى الثانية يف جمايل االقتصاد و البنوك بنسبة  %12,3املالية بـ

 %30,6ة حيث بلغت احلقوق ضمن أفراد عينة البنوك العمومي
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 توزيع عينة الدراسة عن جمال التخصص:  (5-23)الجدول رقم 

 النسبة املئوية التكرار التخصص

 البنوك اخلاصة البنوك العمومية البنوك اخلاصة البنوك العمومية

 1,2 5,1 2 2 حماسبة

 31,2 06,3 00 6 اقتصاد

 36,2 12,3 00 16 مالية

 1,2 1,0 2 2 تسيري

 31,2 3,1 00 1 بنوك

 0 3,1 0 1 جتارة

 0 30,6 0 8 حقوق

 %100 %100 21 21 اجملموع

 SPSSمن اعداد الطالبة باالعتماد على برنامج :املصدر

 :الوظيفة .خامسا

 توزيع عينة الدراسة حسب الوظيفة(:5-24)الجدول رقم 

 النسبة التكرار 

 البنوك اخلاصة العموميةالبنوك  البنوك اخلاصة البنوك العمومية

 %0 %0 0 0 مدير عام

 0% %0 0 0 رئيس جملس االدارة

 %00,5 %02,5 1 5 عضو جملس االدارة

 %3,6 %1,0 0 2 نائب املدير العام

 %50 %15,2 02 01 رئيس مصلحة

 %26,1 %23,1 01 03 نائب رئيس مصلحة

 %000 %000 21 21 اجملموع

 SPSSمن اعداد الطالبة باالعتماد على برنامج :املصدر
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نالحظ من اجلدول أعال  عدم مشاركة كل من املدراء العاميني و رؤساء جمالس االدارة  يف االجابة على االستبيان  ،فيما كانت فئة 
 .رؤساء املصاحل و نواهبم هي األكثر استجابة بالنسبة للقطاعني العام و اخلاص 

 : المهنية الخبرة.سادسا

 توزيع عينة الدراسة عن اخلربة املهنية: ( 5-25)الجدول رقم 

 

 اخلربة املهنية

 النسبة التكرار

 البنوك اخلاصة البنوك العمومية  البنوك اخلاصة البنوك العمومية 

 32,1 32,1 9 11 سنوات 1أقل من 

 51,2 10,5 22 15 سنة  05و  1بني 

 00,5 06,3 4 6 سنة  30و  05بني 

 1,2 02,5 3 5 سنة 30أكثر من  

 %100 %000 38 37 اجملموع

 SPSSمن اعداد الطالبة باالعتماد على برنامج :املصدر

،وهو ما يوافق الفئة العمرية األكثر  سنة  أغلب أفراد العينة للقطاعني  05و  1يشكل املوظفون ذوي اخلربة املرتاوحة بني    
 .(30-5)سنة  كما يوضحه اجلدول رقم  10و  20استخداما و هي بني 

 في البنوك  و األداءالمؤسسات حوكمة  تحليل اجابات عينة الدراسة بخصوص :  رابعال الفرع

يضم هذا اجلزء من االستبيان متهيدا و حتليال لوجهة نظر املوظفني يف البنوك العمومية و اخلاصة لتطبيق و دور حوكمة املؤسسات يف    
 .سؤاال ( 33) الدفع حنو حتسني نتائج البنك ،من خالل  اثنان و عشرون

 ؟ فعالية البنك حسن من هل تعتقد أن ممارسة حوكمة المؤسسات ت:اجابات عينة الدراسة حول العبارة .0
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 اجابات عينة الدراسة حول العبارة األولى( :5-26)الجدول رقم 

 

 العبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة

 

 الخيـــــــــار 

 (%)النسبة التكرار

البنوك 
 العمومية 

البنوك 
 الخاصة 

البنوك  البنوك العمومية 
 الخاصة

هل تعتقد أن ممارسة حوكمة المؤسسات تحسن من 
 ؟ فعالية البنك 

 

 000 12,3 21 22 نعم 

 00 00,1 00 1 ال 

 000 000 21 21 اجملموع 

 SPSSمن اعداد الطالبة باالعتماد على برنامج :املصدر

و .نالحظ من خالل االجابات وعي أغلب االطارات يف البنوك العمومية و اخلاصة على حد سواء بأمهية دور حوكمة املؤسسات    
من املوظفني يف  %00,1غري أنه تظهر نسبة .بالتايل فهناك من جهة فهم ملصطلح احلوكمة و من جهة أخرى معرفة لنتائج ممارستها 

البنك و قد يعود هذا التوجه اىل أسباب  ميكن تصنيفها   فعاليةود دور حلوكمة املؤسسات يف حتسني البنوك العمومية ال يعتقدون بوج
 :كاحتماالت هي 

و يعترب الربط بينه و بني نتائج البنك ، عدم فهم  مصطلح حوكمة املؤسسات بالشكل األكادميي و بالتايل عدم القدرة على اجياد: أوال
وبالتايل نفرتض كون اجمليبني ذوي وعي  ،ون اجمليبني هم من االطارات السامية يف البنوك حمل الدراسةهذا االحتمال ضئيل جدا نظرا لك

 .مبفهوم املصطلح و ما يعزز هذا االحتمال هو االجابة العقالنية على األسئلة األخرى اخلاصة باحلوكمة 

الفهم الكامل للمصطلح و االعتقاد الكامل للمجيبني بعدم وجود أثر ملمارسة حوكمة املؤسسات على فعالية البنوك العمومية :ثانيا
بأن حتقيق أهداف البنوك العمومية ال يعتمد على طريقة االدارة فيها و امنا ألسباب أخرى ،وبالتايل مييل هؤالء املوظفون اىل االعتقاد 

كما سبق و تناولنا يف مؤشرات األداء املايل للبنوك العمومية فان تغطية اخلزينة ،اخل ...،متغريات كليةات سياسية قد تكون توجه
  .ساسي خيفف من خسائر هذ  األخرية و بالتايل ال تظهر يف نتائجها أالعمومية للديون املتعثرة بشكل 

من حيث المردوية ،جودة القروض،عدد )لبنك الذي تعمل فيه هل أنت راض عن أداء ا:اجابات عينة الدراسة حول العبارة .0
 ؟(الخ..الزبائن 
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 اجابات عينة الدراسة حول العبارة الثانية(:5-27)الجدول رقم 

 

 العبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة

 

 الخيـــــــــار 

 (%)النسبة التكرار

البنوك  البنوك العمومية 
 الخاصة 

 البنوك الخاصة البنوك العمومية 

 هل أنت راض عن أداء البنك الذي تعمل فيه ؟

 

 12,1 32,1 31 00 نعم

 36,2 61,2 00 31 ال

 000 21,6 21 25 اجملموع 

 SPSSمن اعداد الطالبة باالعتماد على برنامج :املصدر

،وهي نسبة جد  %65البنوك العمومية بأداء البنوك اليت يعملون فيها بنسبة يظهر من اجلدول أعال  عدم رضا املوظفني يف عينة     
مرتفعة و توافق بشكل كبري ما توصلنا اليه فيما سبق حول ضعف املؤشرات املالية للبنوك العمومية ،وبالتايل فأغلب اجمليبني واعني 

قد أبدو رضاهم مبستوى  يف البنوك العمومية ملوظفنيمن ا %32,1،يف حني تظهر نسبة بتدين مستوى أداء بنوكهم وضرورة حتسينه 
هو ما قد يعزى اىل عدم تأثر الوظائف بنتائج البنك نظرا لكون امللكية عمومية و بالتايل أداء البنك الذين يزاولون نشاطهم فيه ،و 

هبذ  النتائج من جهة و من جهة أخرى فاملوظفني يف هذ  البنوك قد ال يبدون اهتماما بنتائج البنك نظرا الخنفاض احلوافز املرتبطة 
 .لعدم تأثر املناصب اليت يشغلوهنا باألرباح احملققة 

بأداء البنوك اليت يزاولون نشاطهم فيها ،وهو ما تعكسه (%12,1)أما بالنسبة للبنوك اخلاصة فيظهر رضا املستجوبني بشكل كبري     
فيما أبدت فئة .بشكل عام  متواضعةنة مبا حتققه البنوك العمومية غري أهنا تبقى املؤشرات املالية ذهذ  البنوك و اليت تعترب أحسن مقار 

 BNP Paribasمن املستجوبني عدم رضاهم عن أداء البنك و اليت جتدر االشارة اىل كوهنا تنتمي اىل بنك  %32,6تشكل 
 .كما تناولنا سابقا   3002-3003،وقد يعود هذا التوجه اىل وعي اجمليبني  برتاجع نشاط هذا األخري خالل الفرتة 

 بأهمية تطبيق الحوكمة في االدارة؟هل يعي مختلف األطراف في البنك : اجابات عينة الدراسة حول العبارة.2
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 اجابات أفراد عينة الدراسة حول العبارة الثالثة(:5-28)الجدول رقم 

 

 العبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة

 

 الخيـــــــــار 

 (%)النسبة التكرار

البنوك  البنوك العمومية 
 الخاصة 

 البنوك الخاصة البنوك العمومية 

همية أهل يعي مختلف األطراف في البنك 
 تطبيق الحوكمة في االدارة؟

 

 11,2 23,1 20 03 نعم

 30,0 61,6 1 35 ال

 000 000 21 21 اجملموع 

 SPSSمن اعداد الطالبة باالعتماد على برنامج :املصدر

تشري اجيابات أفراد العينة للبنوك العمومية بعدم وجود وعي بأمهية ممارسة مبادئ حوكمة املؤسسات و تطبيقها لدى األفراد داخل    
من املستجوبني يف هذ  البنوك يعتقدون بكون تطبيق احلوكمة حيسن من  %12،بالرغم من كون  %61,6هذ  البنوك و ذلك بنسبة 

 :هذا التناقض وهي  لتربير ،وهنا ميكن حتديد احتماالت( 50أنظر اجلدول رقم ) فعالية البنك 

الذي ميثلونه و بشكل نظري و عام دون التطرق للبنك كون املستجوبني يقرون بالدور االجيايب للحوكمة يف حتسني فعالية البنك : أوال
 .هو ما يوافق طبيعة السؤال 

حيث كانت نسبة أفراد جملس االدارة  )كون اجمليبني ال ميثلون الفئة املسؤولة على حتديد طريقة االدارة و نقصد هنا جملس االدارة :ثانيا
 .و هي الفئة املقصودة بعدم وعيها يف تطبيق احلوكمة (فقط %  02,5اجمليبني 

غري أنه على مستوى فردي يسعى   ،و تطور املؤسسة  ني يف املؤسسات العمومية بشكل عام يقرون بأمهية حتسني االدارةأن املوظف: ثالثا
يف تفسري حقوق امللكية لسلوك املسريين يف   Gomez،وهو ما يوافق نظرة كل موظف اىل بذل أقل جهد ممكن لتحقيق ذلك 

 .(الثاين ، الفصل امللكية نظرية حقوق)ؤسسات العموميةامل

 . ذلك  %30نفي يفيما  بوجود بوعي لدى األطراف داخل البنك بأمهية احلوكمة %12قد أجاب أما بالنسبة للبنوك اخلاصة ف

و بالتايل فانه على مستوى املؤسسات البنكية فان امللكية تلعب دورا يف حتديد أمهية املفاهيم و تطبيقاهتا ففي امللكية العمومية ال     
يف حني ،منها ى الفرد لبذل جهد أكرب و ال يسعى املسري للتوعية بضرورة تبين مفهوم احلوكمة نظرا لعدم وجود منفعة شخصية يسع

 .يظهر أن امللكية اخلاصة تعزز من سعي العاملني يف تعظيم منفعتهم الشخصية من خالل وعيهم بأمهية ممارسة احلوكمة 

مختلف األطراف  نفي رأيك ،هل يساهم تطبيق الحوكمة في تحسين العالقات بي:العبارة تحليل اجابات أفراد العينة حول . 4
 في البنك ؟
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 اجابات عينة الدراسة حول العبارة الرابعة(:5- 29)الجدول رقم 

 

 العبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة

 

 الخيـــــــــار 

 (%)النسبة التكرار

البنوك  البنوك العمومية 
 الخاصة 

 البنوك الخاصة البنوك العمومية 

في رأيك ،هل يساهم تطبيق الحوكمة في تحسين 
 العالقات بين مختلف األطراف في البنك ؟

 21,1 21,6 21 25 نعم

 3,6 5,1 0 3 ال

 000 000 21 21 اجملموع 

 SPSSمن اعداد الطالبة باالعتماد على برنامج :املصدر

مييل أغلب املستجوبني يف كل من البنوك العمومية و اخلاصة اىل االعتقاد بكون تطبيق احلوكمة يساعد على حتسني العالقات بني    
يف حني تعتقد فئة ضئيلة جدا بالنفي على العبارة و اليت ميكن تفسريها بكون .خمتلف األطراف داخل البنك و تقليص اخلالفات 

راف يف البنك ال تزول يف نظر هذ  الفئة و ال تؤول للتحسن حىت لو مت تنظيم هذ  العالقات يف اطار اخلالفات بني خمتلف األط
 .احلوكمة 

 :تظهر الخالفات داخل البنك بين األطراف التالية :اجابات أفراد عينة الدراسة حول العبارة .5

 المسيرين و الزبائن  ،المساهمينمجلس االدارة و ،المسيرين و مجلس االدارة   ،المساهمين والمسيرين  

 اجابات أفراد العينة حول العبارة الخامسة(: 5-30)الجدول رقم 

 

 العبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة

 

 الخيـــــــــار 

 (%)النسبة التكرار

 البنوك الخاصة البنوك العمومية  البنوك الخاصة  البنوك العمومية 

الخالفات داخل البنك بين تظهر 
 :األطراف التالية

 21,3 23,1 02 03 املسامهني واملسريين

 13,0 31 06 00 املسريين و جملس االدارة

 0 3,1 0 0 جملس االدارة و املسامهني

 32,1 21,1 2 01 املسريين و الزبائن

 000 000 21 21 اجملموع 

 SPSSمن اعداد الطالبة باالعتماد على برنامج :املصدر
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أن اجمليبني يعتقدون بوجود خالفات بني مجيع األطراف يف البنك باستثناء جملس االدارة واملسامهني يظهر من اجلدول أعال       
كما يظهر وجود .العمومية و اخلاصة  يف كل من البنوك،وبالتايل يؤكد أفراد العينة على أن جملس االدارة ميثل بشكل سليم املسامهني 

 .تقارب يف النسب بني االجابات للبنوك العمومية و اخلاصة 

أفراد العينة و هو ما يفسر من  %21,1اخلالفات بشكل أكرب بني املسريين و الزبائن حسب رأي بالنسبة للبنوك العمومية تظهر     
يؤدي اىل نشوب خالفات بني االدارة و الزبائن واللجوء اىل القضاء حللها يف كثري بارتفاع نسبة القروض املتعثرة لدى هذ  البنوك مما 

بكون اخلالفات تظهر بني املسامهني و املسريين بشكل أكرب و هي نسبة قريبة جدا من   % 23,1فيما أجاب  .من األحيان 
زارة املالية و بالتايل فهذا اخلالف قد يعود اىل عدم رضا ميثل املسامهون الدولة اجلزائرية ممثلة يف و سابقتها ،و يف البنوك العمومية 

البنوك العمومية وكيفية استغالل مواردها ،كما قد يعود اىل عدم تقبل املسريين لسياسة الدولة يف توجيه املساهم عن طريقة تسيري 
و الذي قد ينشأ بسبب عدم رضا دارة أن اخلالفات هي أساسا بني املسريين و جملس اال %31يف حني يرى .نشاط البنوك العمومية 

جملس االدارة عن طريقة تطبيق املسريين لالسرتاتيجيات و اخلطط اليت يقدمها اجمللس من جهة و من جهة أخرى لعدم اقتناع املسريين 
أعضاء من  2اىل وجود اضافة  ،و هنا جتدر االشارة اىل كون رئيس جملس االدارة هو املدير العام للبنوك يف العينة ،هبذ  اخلطط أصال 

و بالتايل فاخلالف قد ينشأ ضمن اجمللس نفسه بني األعضاء املستقلني  االدارة التنفيذية ضمن جملس االدارة يف كل من البنوك الثالث
 .و األعضاء التنفيذيني  

و نسبة أقل يرون أهنا فراد العينة بأن اخلالفات تظهر بشكل أساسي بني املسريين و جملس االدارة أأما بالنسبة للبنوك اخلاصة فريى     
منهم أن هناك اختالفا بني املسريين و الزبائن وهو أمر منطقي يف ظل النشاط   %32قد تظهر بني املسامهني و املسريين فيما يرى 

العمومية قد يعزى اىل قلة القروض املتعثرة و التزام الزبائن بسداد القروض خاصة و البنكي ،غري أن اخنفاض هذ  النسبة مقارنة بالبنوك 
و بالتايل فاملسريون يواجهون خالفات بني املسامهني ،جملس االدارة و الزبائن حسب .هو ما تعكسه ادارة املخاطر اجليدة ذهذ  البنوك 

 .اجابات أفراد العينة 

 هل أنت راض عن سياسة االقراض  في البنك ؟: اجابات أفراد العينة حول العبارة.6
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 اجابات أفراد العينة حول العبارة السادسة(:5-31)الجدول رقم 

 

 العبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة

 

 الخيـــــــــار 

 (%)النسبة التكرار

البنوك 
 العمومية 

 البنوك الخاصة البنوك العمومية  البنوك الخاصة 

 هل أنت راض عن سياسة االقراض  في البنك ؟

 

 61,1 21,1 36 01 نعم

 20,6 63,3 03 32 ال

 000 000 21 21 اجملموع 

 SPSSمن اعداد الطالبة باالعتماد على برنامج :املصدر

و ذلك بنسبة ،عن سياسة االقراض املتبعة من طرف ادارة البنك ا أفراد العينة للبنوك العمومية يظهر من اجلدول أعال  عدم رض   
ضعف مؤشرات وهو ما يوافق أيضا ،( 50اجلدول رقم )أداء بنكهم  وهو ما يوافق رأي األغلبية حول عدم رضاهم عن، منهم 63%

تعاين البنوك العمومية يف اجلزائر ضعفا يف ادارة نشاطها الرحبي األساسي و هو منح  حيثاألداء املايل ذهذ  البنوك و اليت تناوذها سابقا ،
و ذلك من حيث اخنفاض نسبة منح  القروض من جهة و من جهة أخرى باخنفاض انتاجيتها نظرا للتعامل الكبري مع  ،القروض

يؤكدون من القروض املتعثرة لديها،وبالتايل فاملستجوبون و املؤسسات العمومية ،هذ  األخرية اليت تشكل نسبة كبرية املالية  يئاتاذه
اتباع هذ  البنوك للتوجهات السياسية و الدور االجتماعي للدولة فيما خيص سياسة االقراض لديها مبا خيالف املبدأ السليم لتحقيق 

نك وهي نفس الفئة اليت قد عربت رضاهم عن سياسة منح القروض يف الب  %21,1فيما أبدى .أقصى رحبية بأقل املخاطر يف البنوك
تناع هؤالء بكون سياسة عن رضاها بأداء بنكها ، قد يكون هذا التوجه هو لنفس األسباب كما ميكن أن يعزى ذلك اىل امكانية اق

  .يف البنك  ةاالقراض املتبعة سليمة اىل حد مقبول و مرضي

 %20،يف حني عرب  %61ن رضاهم بسياسة منح القروض لديها مبا نسبته أما بالنسبة للبنوك اخلاصة فقد عرب أفراد العينة فيها ع   
منهم عن عدم رضاهم عن هذ  السياسة يف البنك ،وقد نرجع أسباب هذا التوجه اىل ضعف نسبة النشاط االقراضي لدى البنوك 

 .اخلاصة يف اجلزائر وعدم تنوعه 

 االدارة  هو من يقوم بتعيين أعضاء المجلس ؟هل رئيس مجلس :اجابات أفراد العينة حول العبارة .1
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 اجابات أفراد العينة حول العبارة السابعة(:5-32)الجدول رقم

 

 العبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة

 

 الخيـــــــــار 

 (%)النسبة التكرار

البنوك 
 العمومية 

البنوك 
 الخاصة 

 الخاصةالبنوك  البنوك العمومية 

هل رئيس مجلس االدارة  هو من يقوم بتعيين أعضاء 
 المجلس ؟

 

 30,0 10,2 1 36 نعم 

 11,2 32,1 20 00 ال 

 000 000 21 21 اجملموع 

 SPSSمن اعداد الطالبة باالعتماد على برنامج :املصدر

من اجلدول أعال  يظهر أن أغلب أفراد العينة للبنوك العمومية يقرون بأن تعيني أعضاء جملس االدارة ال يتم من قبل املسامهني و امنا    
،وبالتايل فمجلس االدارة غالبا هو غري مستقل يف قراراته باإلضافة اىل كون رئيس جملس االدارة هو من طرف رئيس جملس االدارة 

 : تأن رئيس جملس االدارة ال يعني أعضاء اجمللس ،ونرجع هذ  التوجه الحتماال  %32,1بنك  ،بينما يرى املدير العام لل

 . سلبيةكون االجابة دبلوماسية و غري صحيحة عن وعي ،حبيث يتجنب املوظف االجابة عن أية أسئلة  -
 .(ألعضاء التنفيذيني فقطرمبا ا)كون رئيس جملس االدارة ال يقوم بتعيني كافة األعضاء وإمنا عدد معني  -
 .ال يعلم حقيقة بكيفية تعيني أعضاء جملس االدارة  جوبكون املست -

أما البنوك اخلاصة ،فريى أغلب املستجوبون يف هذ  العينة أهنا تتبع األسلوب السليم يف تعيني أعضاء اجمللس و بالتايل تنفي قيام    
هنا االشارة اىل و ميكننا ،العكس %30،بينما يرى ى عكس نظريهتا العمومية عل ذلك ،وهو ما يوافق مبادئ احلوكمةرئيس اجمللس ب

 .(trust bank)هذا التعيني خاص ببنك واحد و هو ما تظهر  االستبيانات حيث ختص هذ  االجابات بنك الثقة كون 

 في رأيك،هل تختلف نتائج البنك تبعا الختالف طبيعة ملكيتها؟ :اجابات عينة الدراسة حول العبارة .8
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 8اجابات عينة الدراسة حول العبارة رقم (: 5-33)الجدول رقم

 

 العبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة

 

 الخيـــــــــار 

 (%)النسبة التكرار

البنوك 
 العمومية 

البنوك 
 الخاصة 

 البنوك الخاصة البنوك العمومية 

في رأيك،هل تختلف نتائج البنك تبعا الختالف 
 ؟هطبيعة ملكيت

 11,1 15,1 01 31 نعم

 53,6 01,2 30 1 ال

 000 94.6 21 25 اجملموع 

 SPSSمن اعداد الطالبة باالعتماد على برنامج :املصدر

وهو ما يوافق الكثري من الدراسات اليت تناولناها ،يرى أغلب أفراد العينة للبنوك العمومية بأن طبيعة امللكية تؤثر على نتائج البنك     
حول العالقة بني هذين املتغريين ، وبالتايل فهذ  الفئة ترى بأن خوصصة البنوك العمومية تؤدي اىل تغيري نتائجها لألحسن رمبا ،أو 

هذ  الفئة ضعف مؤشرات البنوك  عجتر بالتايل و ،أن البنوك اخلاصة حتقق نتائج أفضل لكوهنا خاصة و غري مملوكة للدولة  بشكل أبسط
على هذا الرأي ،حيث يرى هؤالء بأن تغيري نتائج البنك و أدائه ال يتبع   %02بينما ال يوافقهم .العمومية اىل طبيعة ملكيتها

 .اخل...كلية،سياسية،تنظيمية  وامل أخرى قد تكونبالضرورة طبيعة ملكيته و امنا لع

أن طبيعة امللكية ال تؤثر على  %  53,6فيما خيص البنوك اخلاصة ـ،فقد تقاربت االجابات بني نعم و ال بشكل كبري،حيث يرى   
ما )مومية عن السؤالمن أفراد عينة البنوك الع %5,1فيما مل جتب نسبة    .العكس    %11,1يف حني يرى األداء املايل للبنك ،
 .،وقد يعود ذلك اىل عدم تأكدهم من اجلواب كون اخليارات حامسة نعم أو ال أو عدم رغبتهم يف االجابة (يعادل اطارين اثنني

 في اعتقادك، هل سيتغير أداؤك الشخصي اذا كانت طبيعة ملكية البنك مختلفة ؟:اجابات أفراد عينة الدراسة على العبارة .9

 9اجابات أفراد العينة على العبارة رقم (:5-34)الجدول رقم 

 

 العبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة

 

 الخيـــــــــار 

 (%)النسبة التكرار

 البنوك الخاصة البنوك العمومية  البنوك الخاصة  البنوك العمومية 

في اعتقادك، هل سيتغير أداؤك الشخصي اذا كانت 
 ملكية البنك مختلفة ؟طبيعة 

 

 53,6 52,5 30 33 نعم 

 13,0 21,1 06 01 ال 

 21,1 21,2 21 26 اجملموع 

 SPSSمن اعداد الطالبة باالعتماد على برنامج :املصدر
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قد من اجلدول أعال  يظهر أن أغلب األفراد يف البنوك العمومية و اخلاصة على حد سواء يعتقدون أن أداءهم الشخصي يف البنك    
وذلك بنسبة أكرب لدى البنوك العمومية ،و بالتايل يرى أغلب أفراد العينة يف البنوك يتغري اذا كنت طبيعة ملكية هذا األخرية خمتلفة ،

مع االشارة اىل كون أغلبهم غري راضني عن أداء العمومية أن أداء بنكهم و أداءهم الشخصي سيتغري اذا كانت ملكية البنك خاصة ،
و االجتا  األكثر ،قهقر اذا كانت ملكية البنك خاصة تايل فعلى صعيد شخصي يرى هؤالء أن أداءهم قد يتحسن أو يت،وبالبنكهم 

يف البنوك اخلاصة ،وذلك حبسب تفسري أفراد  دارةورودا هو األول ألسباب منطقية تتمثل أوال يف ارتفاع الراتب وثانيا يف صرامة اال
فتغري األداء  ليس من منطلق فردي و امنا من عوامل مرتبطة مبزايا امللكية اخلاصة و طبيعة االدارة فيها  العينة لنا ذهذ  النقطة ،وبالتايل

غري أهنم على مستوى فردي يسعى كل منهم اىل بذل يتطلع األفراد اىل تطور املؤسسة ،وهو ما يوافق فكرة أنه يف املؤسسات العمومية 
هو عدم ارتباط املكافأت باجلهد املبذول ،وهي نقطة مهمة جيب االهتمام هبا يف ذلك لسبب منطقي و أقل جهد لتحقيق ذلك و 

 .املؤسسات العمومية بشكل عام 

و بالتايل ترى هذ  الفئة (خاصة)أن أداءهم الشخصي لن يتغري اذا ما كانت طبيعة البنك خمتلفة    %21,1يف حني ترى نسبة    
ظر عن املزايا املرتتبة عن ذلك أو طبيعة ملكية البنك،وهي فئة هامة من املوارد البشرية أهنا تبذل اجلهد املطلوب و الكايف بغض الن

 .متتلك ضمري مهين سليم 

و رمبا قد يكون هؤالء هم ، أن أداءهم قد يتغري اذا كانت ملكية البنك عمومية   %53,6أما بالنسبة للبنوك اخلاصة فرتى نسبة     
لنفس السبب بالنسبة لعينة البنوك العمومية أو أهنم غري  على ذلك   %13,0،بينما ال يوافق موظفون سابقون يف البنوك العمومية 

 .مطلعون على طريقة االدارة يف هذ  البنوك 

 أين تفضل العمل ؟:اجابات أفراد عينة الدراسة على العبارة .00

 02اجابات أفراد العينة على العبارة رقم (:5-35)الجدول رقم 

 

 العبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة

 

 الخيـــــــــار 

 (%)النسبة التكرار

 البنوك الخاصة البنوك العمومية  البنوك الخاصة  البنوك العمومية 

 أين تفضل العمل ؟

 

 02,3 20,2 5 21 بنك عمومي

 10,6 5,1 20 3 بنك خاص 

 21,1 21,2 26 26 اجملموع 

 SPSSمن اعداد الطالبة باالعتماد على برنامج :املصدر

من أفراد العينة يف البنوك  %5,1نالحظ من اجلدول أن أغلب األفراد يف العينتني هو يف املكان الذين يفضلون العمل فيه،باستثناء    
و الذين يفضون العمل يف بنك خاص ،وذلك لعدة اعتبارات أمهها ارتفاع الرواتب يف البنوك اخلاصة مقارنة بالبنوك العمومية العمومية 



 دراسة أثر حوكمة المؤسسات على األداء المالي  من خالل عينة من البنوك التجارية  في الجزائر........الفصل الخامس  
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من املوظفني يف البنوك اخلاصة   %02,3لنا ،يف حني يفضل االدارة املنظمة يف البنوك اخلاصة ،وذلك حسب تفسريات أفراد العينة ،
أوذها ضعف الثقة يف القطاع اخلاص بشكل عام وهي من االنعكاسات اذهامة الفالس ك عمومية ،وذلك لعدة أسباب و العمل يف بن

وبالتايل ترى هي الفئة أن البنوك العمومية هي أكثر ضمانا كوهنا مملوكة من طرف الدولة وذلك على املدى  3002بنك اخلليفة سنة 
يف حني مل .وذلك حسب تفسري أفراد العينة لنا  صرامة عملية الرقابة يف البنوك اخلاصة  ،اضافة اىل نقص الضغوط املرتتبة عنالطويل

 . جيب اطار من البنوك العمومية و اطارين من البنوك اخلاصة عن السؤال ،وقد نفسر ذلك على األغلب بتحفظهم عن االجابة 

 نتائج البنوك العمومية و البنوك الخاصة في الجزائر ؟في رأيك ،هل يوجد تباين بين :اجابات أفراد العينة على العبارة .00

 00اجابات أفراد العينة على العبارة رقم (:5-36)الجدول رقم 

 

 العبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة

 

 الخيـــــــــار 

 (%)النسبة التكرار

البنوك 
 العمومية 

البنوك 
 الخاصة 

البنوك 
 العمومية 

 البنوك الخاصة

في رأيك ،هل يوجد تباين بين نتائج البنوك العمومية و 
 البنوك الخاصة في الجزائر ؟

 10,0 20,2 31 21 نعم 

 31,2 1,0 00 2 ال 

 000 000 21 21 اجملموع 

 SPSSمن اعداد الطالبة باالعتماد على برنامج :املصدر

يرى أغلب أفراد عينة البنوك العمومية أنه يوجد تباين بني نتائج البنوك العمومية و البنوك اخلاصة يف اجلزائر،وما يؤكد على رأيهم    
و كذلك بالنسبة للبنوك اخلاصة و ،(22- 5اجلدول رقم)1حول أن طبيعة امللكية حتدد نتائج البنك التجاري و ذلك يف العبارة رقم 

و ميكن أن نفسر هذا ،1مع نتائج العبارة رقمال يتناسب ،وهو ما منهم على وجود اختالف يف النتائج  %10,0اليت تتفق نسبة 
االختالف بكون صيغة السؤال األكثر حتديدا حول البنوك اجلزائرية و ونتائجها جعلت أفراد العينة جييبون مبا يتناسب مع خصوصية 

 .لكية و األداء يف البنك تتحدث عن العالقة بني املكانت بشكل عام و نظري   1السؤال و الواقع ، يف حني أن العبارة رقم 

فقد يكون هذا االجتا  ناتج عن ،أما بالنسبة للفئة اليت ترى بأنه ال يوجد فرق بني نتائج البنوك العمومية و اخلاصة  يف اجلزائر 
 :احتماالت هي 

ة للبنوك العمومية و اخلاصة على حد سواء و بالتايل حىت لو اختلفت املؤشرات أن يكون رأي اجمليبني يستند اىل ضعف النتائج املالي-
 .بينها اال أهنا تبقى حتت املستوى املطلوب

أن يكون مقياس التباين يف النتائج لدى اجمليبني يقوم على أساس أن كال البنوك العمومية و اخلاصة حتقق نتائج مرضية مقارنة  -
 .حتقق أداء مقبوال ،وهو عكس االحتمال األول  بامكانياهتا ،وبالتايل فهي
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 .أن ال يكون لدى اجمليبني أصال اطالع على نتائج البنوك األخرى ،وبالتايل فهو مييل اىل االجابة بعدم وجود تباين يف النتائج  -

وهو ما  و اجلدير بالذكر أنه من خالل دراستنا لنتائج البنوك العمومية و اخلاصة يف اجلزائر يظهر وجود تباين بني نتائج كل منهما 
وهو ما يوافق االحتمال .واضحا ،غري أنه و بشكل عام يعرف األداء املايل لكال القطاعني ضعفا يتفق مع رأي أغلب أفراد العينة 

 .األول 

 ؟ أداءاذا كانت االجابة بنعم ،فما هي البنوك األحسن :عينة الدراسة عن العبارة  أفراد اجابات.03

 00اجابات عينة الدراسة حول العبارة رقم (:5-37)الجدول رقم 

 

 العبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة

 

 الخيـــــــــار

 النسبة التكرار

 البنوك الخاصة البنوك العمومية الخاصةالبنوك  البنوك العمومية

اذا كانت االجابة بنعم ،فما هي البنوك 
 األحسن أداء ؟

 

 00,5 50,1 1 02 بنوك عمومية

 60,5 10,5 32 05 بنوك خاصة

 10 20,2 31 21 اجملموع 

 SPSSمن اعداد الطالبة باالعتماد على برنامج :املصدر

بفارق بسيط بالنسبة لباقي األفراد الذين  و %50وبنسبة  بأن هذ  األخرية هي األحسن أداءايرى أفراد العينة للبنوك العمومية    
حيث  2،ونالحظ تقارب هذ  النتائج مع اجابات األفراد حول العبارة رقم (%10)يعتقدون بأن البنوك اخلاصة هي األحسن أداء 

حيث أهنا حتقق عرب أغلبهم عن عدم رضاهم عن أداء بنكهم العمومي ،وبالتايل ترى هذ  الفئة أن البنوك اخلاصة هي األفضل أداء 
ما توصنا سابقا عند دراسة املؤشرات املالية  رحبية بأقل تكلفة ممكنة من خالل حتمل أقل قدر من املخاطر،وهو ما يتفق أيضا مع

،أما عن الفئة اليت ترى بأن البنوك العمومية هي األفضل أداءا فهي تستند رمبا اىل ارتفاع مواردها املالية مقارنة بنظريهتا للبنوك اخلاصة 
توجه اىل تنوع لما ميكن أن نعزى هذا ااخلاصة ، أو القتناعها بأن أداء هذ  البنوك يتناسب مع دورها االجتماعي كبنوك عمومية،ك

 .نشاطات البنوك العمومية مقارنة بالبنوك اخلاصة واليت تنحصر أغلب نشاطاهتا يف التجارة اخلارجية 

ترى بأن البنوك  %00مقابل نسبة طفيفة تقدر بـ %60نسبة ببكوهنا األحسن أداء  اجمليبني أغلب  أما بالنسبة للبنوك اخلاصة فريى   
،وبالتايل فموظفو البنوك اخلاصة راضون عن أداء بنكهم و مقتنعون بكونه أفضل من أداء نظريهتا العمومية ية هي األحسن أداءا العموم

كوهنم قد أجابو بعدم وجود تباين بني  نتائج البنوك العمومية و و مل جيب ثالث أفراد من عينة البنوك العمومية عن هذا السؤال  .
 .اخلاصة 
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العمومية  البنوك بينيوجد تباين في ممارسة حوكمة المؤسسات  لهفي رأيك ، :حول العبارة الدراسة عينة أفراد اجابات .02
  ؟ و الخاصة في الجزائر

 02اجابات عينة الدراسة حول العبارة رقم (:5-38)الجدول رقم 

 

 العبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة

 

 الخيـــــــــار

 النسبة التكرار

 البنوك الخاصة البنوك العمومية البنوك الخاصة البنوك العمومية

في رأيك ،هل يوجد تباين في ممارسة حوكمة 
المؤسسات بين البنوك العمومية و الخاصة 

 في الجزائر ؟

 000 11,1 21 32 نعم

 0 30,6 0 1 ال

 000 000 21 21 اجملموع 

 SPSSمن اعداد الطالبة باالعتماد على برنامج :املصدر

يوافق أغلب اجمليبني يف البنوك العمومية أنه يوجد تباين يف تطبيق مبادئ حوكمة املؤسسات بني البنوك العمومية و اخلاصة يف اجلزائر    
أنه ال خيتلف تطبيق حوكمة املؤسسات يف كال البنكني، و قد يرجع هذا التوجه اىل اعتقاد هذ  الفئة (%30)ترى فئة قليلة يف حني 

بعدم ممارسة احلوكمة على مستوى البنوك اجلزائرية سواء العمومية أو اخلاصة ،أو اىل عدم وجود اختالف حقيقي يف طرق االدارة على 
،وهو ما يوافق اجابتهم حول وعي لبنوك اخلاصة يعتقدون بوجود هذا االختالف يف حني أن كل أفراد عينة ا.مستوى هذ  البنوك 

 .األطراف داخل البنك بأمهية ممارسة احلوكمة و دورها االجيايب يف حتسني نتائج البنك 

 أي البنوك تمارس حوكمة المؤسسات بشكل أفضل؟ في اعتقادك،:اجابات أفراد عينة الدراسة حول العبارة .04

 04اجابات أفراد عينة الدراسة حول العبارة رقم (:5-39)م الجدول رق

 

 العبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة

 

 الخيـــــــــار

 (%)النسبة التكرار

البنوك  البنوك العمومية البنوك الخاصة البنوك العمومية
 الخاصة

في اعتقادك،أي البنوك تمارس حوكمة 
 أفضل؟ المؤسسات بشكل

 1,2 21,1 2 01 ةعموميالك و بنال

 23,0 63,3 25 32 ةاصاخلك و بنال

 000 000 21 21 اجملموع 

 SPSSمن اعداد الطالبة باالعتماد على برنامج :املصدر
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تقدر  يرى أغلب أفراد عينة البنوك العمومية بأن البنوك اخلاصة تطبق مبادئ حوكمة املؤسسات بشكل أفضل ،يف حني ختالفهم فئة   
وكذلك بالنسبة للبنوك اخلاصة اليت يعتقد أفراد العينة فيها على كوهنا متارس احلوكمة بشكل أكرب من نظريهتا العمومية .الرأي  %21بـ

 .الرأي  %1و ختالفهم فئة تقدر بـ

 ؟ في رأيك ،أي البنوك هي األكثر تعرضا للمخاطر التشغيلية:اجابات أفراد عينة الدراسة حول العبارة .05

 05اجابات أفراد العينة حول العبارة رقم (:5-40)الجدول رقم

 

 العبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة

 

 الخيـــــــــار

 (%)النسبة التكرار

البنوك 
 العمومية

 البنوك الخاصة البنوك العمومية البنوك الخاصة

في رأيك ،أي البنوك هي األكثر تعرضا 
 للمخاطر التشغيلية ؟

 10,6 63,3 20 32 البنوك العمومية

 01,1 21,1 1 01 البنوك اخلاصة

 000 000 21 21 اجملموع 

 SPSSمن اعداد الطالبة باالعتماد على برنامج :املصدر

و  ،تعرضا للمخاطر التشغيليةنة يف البنوك العمومية و اخلاصة على حد سواء بأن البنوك العمومية هي األكثر أفراد العي أغلب يرى   
على التوايل ،و يعود هذا التوجه اىل كون البنوك العمومية تواجه عمليات االختالس و النصب و  %10و % 63ذلك بنسبة تقدر بـ
ة هي األكثر فيما يرى باقي أفراد العينة بأن البنوك اخلاص.بشكل أكرب مقارنة بالبنوك اخلاصة  على مستوى وكاالهتا املخاطر املعلوماتية

 . و قد يستدل هؤالء على قضايا افالس البنوك اخلاصة يف اجلزائر تعرضا ذهذ  املخاطر

 في رأيك ،أي البنوك هي األكثر تعرضا لمخاطر االئتمان ؟:اجابات أفراد عينة الدراسة حول العبارة .06

 06اجابات أفراد العينة حول العبارة رقم (:5-41)الجدول رقم

 

 العبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة

 

 الخيـــــــــار

 (%)النسبة التكرار

 البنوك الخاصة البنوك العمومية البنوك الخاصة البنوك العمومية

في رأيك ،أي البنوك هي األكثر تعرضا 
 ؟ ئتمانلمخاطر اال

 11,3 56,1 23 30 البنوك العمومية

 05,1 12,3 6 06 البنوك اخلاصة

 000 000 21 21 اجملموع 

 SPSSمن اعداد الطالبة باالعتماد على برنامج :املصدر
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،وهو ما يوافق الواقع و العمومية و اخلاصة بأن البنوك العمومية هي األكثر تعرضا ملخاطر االئتمان يرى أغلب أفراد العينة يف البنوك    
الذي توصلنا اليه من خالل دراسة املؤشرات املالية ذهذ  البنوك حيث تواجه البنوك العمومية نسبا مرتفعة من القروض املتعثرة ،يف حني 

ئتمان يف البنوك اخلاصة على أن هذ  األخرية هي األكثر عرضة ملخاطر اال 05,1%و يف البنوك العمومية  % 12تتفق فئة تقدر بـ
 .،وهو ما ال يوافق الواقع البنكي يف اجلزائر

 في رأيك ،أي البنوك تمارس الشفافية و االفصاح في تقاريرها؟:اجابات أفراد عينة الدراسة حول العبارة .07   

 07اجابات أفراد عينة الدراسة حول العبارة رقم (:5-42)الجدول رقم

 

 العبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة

 

 الخيـــــــــار

 (%)النسبة التكرار

البنوك  البنوك العمومية
 الخاصة

 البنوك الخاصة البنوك العمومية

في رأيك ،أي البنوك تمارس الشفافية 
 واالفصاح في تقاريرها؟

 55,2 15,2 30 01 البنوك العمومية

 11,1 51,0 01 30 اخلاصةالبنوك 

 000 000 21 21 اجملموع 

 SPSSمن اعداد الطالبة باالعتماد على برنامج :املصدر

يرون بأن البنوك اخلاصة هي األكثر ممارسة لالفصاح و الشفافية وذلك نالحظ من اجلدول أعال  أن أفراد عينة البنوك العمومية    
اللكرتونية ووضوحها اىل حد  وذلك استنادا اىل النشر الدوري للتقارير املالية ذهذ  البنوك خاصة على مستوى مواقعها ا  %51بنسبة 
حيث ترى هذ  ،لالفصاح و الشفافية يف تقاريرها من هذ  الفئة تعتقد بأن البنوك العمومية هي األكثر ممارسة  % 16،غري أن كبري 

وان كان ظاهريا يبدو اخلارج و تبييض األموال اىل اىل ممارسة عمليات غري قانونية كتهريب األموال  الفئة بأن البنوك اخلاصة تعمد
 بأن البنوك العمومية هي األكثر ممارسة لالفصاح و الشفافية  ىفرت  أما عينة البنوك اخلاصة    .التزامها بواجيب االفصاح و الشفافية

حسن ممارسة منهم أن البنوك اخلاصة هي األ %55السالفة الذكر ،يف حني يرى ،وذلك رمبا لنفس األسباب %55وذلك بنسبة 
 .فة للذكر لعينة البنوك العمومية لللشفافية و االفصاح كذلك لنفس األسباب السا
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في رأيك،هل يؤثر تطبيق حوكمة المؤسسات على نتائج البنك ؟الجدول رقم :حول العبارة اجابات أفراد عينة الدراسة .08
 08اجابات أفراد عينة الدراسة حول العبارة (:43-5)

 

 العبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة

 

 الخيـــــــــار 

 (%)النسبة التكرار

 البنوك الخاصة البنوك العمومية  البنوك الخاصة  البنوك العمومية 

في رأيك،هل يؤثر تطبيق حوكمة المؤسسات على 
 البنك ؟نتائج 

 

 000 21,2 21 26 نعم 

 00 3,1 00 0 ال 

 000 000 21 21 اجملموع 

 SPSSمن اعداد الطالبة باالعتماد على برنامج :املصدر

،وهو ما يوافق اجتاهات اجاباهتم حول حتسني ممارسة  ة املؤسسات تؤثر على نتائج البنكيتفق أغلب أفراد العينة أن ممارسة حوكم
 .و العالقات بني خمتلف األطراففعالية البنك كل من   احلوكمة يف حتسني 

 ؟ تؤثر العالقة بين و المساهمين و المسيرين في نتائج البنكفي رأيك،هل :اجابات أفراد عينة الدراسة حول العبارة .09

 09اجابات أفراد عينة الدراسة حول العبارة (:5-44)الجدول رقم 

 

 ــــــــــــــــارةالعبــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 الخيـــــــــار 

 (%)النسبة التكرار

 البنوك الخاصة البنوك العمومية  البنوك الخاصة  البنوك العمومية 

في رأيك،هل تؤثر العالقة بين المساهمين و المسيرين 
 في نتائج البنك ؟

 16,2 12,1 32 20 نعم

 32,1 02,5 2 5 ال

 000 21,2 21 26 اجملموع 

 SPSSمن اعداد الطالبة باالعتماد على برنامج :املصدر

يف البنوك العمومية  %02,5،بينما ترى فئة تقدر بـيرى أغلب أفراد العينة أن العالقة بني املسامهني و املسريين تؤثر يف نتائج البنك    
،وذلك بالرغم من كون نسبة كبرية من اخلالفات تظهر بني %32,1اخلاصة بنسبة وكذلك بالنسبة للبنوك بأنه ال يوجد أي تأثري 

تعتقد هذ  الفئة بأن التقليص من هذ  اخلالفات أو زيادهتا ال املسامهني و املسريين يف هذ  البنوك حسب اجابات العينة ،وبالتايل 
البنك حيتاج اىل مجيع األطراف و ليس اىل  حيمل أي أثر على نتائج البنك يف اجلزائر ، فرمبا  ترى هذ  الفئة بأن التأثري على نتائج

فيما مل جيب اطار واحد من عينة .املسامهني و مسريين فقط ،وان كانا طرفني رئيسني يف البنك،وقد تكون هذ  هي النظرة األصح 
 .جابة البنوك العمومية عن السؤال ،وقد نفسر ذلك بعدم تلكد  من االجابة ،أو عدم مالحظته للسؤال ،أو حتفظه عن اال
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 اجابات عينة الدراسة بخصوص مبادئ حوكمة المؤسساتتحليل : المطلب الثاني

و فيما نعرض و حنلل أهم نتائج الدراسة حول تطبيق ،لقياس ردود أفعال عينة الدراسة ثالثيلقد مت استخدام مقياس لكرت ال   
 :اجلزائر مبادئ حوكمة املؤسسات يف البنوك التجارية العمومية و اخلاصة يف 

 إلجابات  أفراد عينة الدراسة ثالثياملقياس ال:  (5-45)الجدول رقم

 االتجاه  المجال 

 غري موافق 0-0,65

 حمايد 0,66-3,31

 موافق 3,32-2

 

 اجابات عينة الدراسة بخصوص مهام و مسؤوليات مجلس االدارة:الفرع األول 

دور جملس االدارة يف ارساء حوكمة املؤسسات يف البنوك التجارية و استنادا على مبادئ مقررات اتفاقيات بازل الثالث و نظرا ألمهية 
مبادئ منظمة التعاون االقتصادي و التنمية  ،واليت تؤكد على الدور احملوري للمجلس يف استقرار البنك و سالمته املالية كان من 

مسؤولياته و مهامه ملعرفة مدى التزام البنوك حمل الدراسة هبذ  املبادئ ،وذلك للحكم على مدى دراسة دور  من حيث الضروري  
 .سة هذ  األخرية حلوكمة املؤسسات ممار 

 اجابات عينة الدراسة خبصوص مهام و مسؤوليات جملس االدارة(:5-46)الجدول رقم 

  الرقم

 العبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة

 االتجاه العام االنحراف المعياري الوسط الحسابي

البنوك 
 العمومية 

البنوك 
 اخلاصة

البنوك 
 العمومية

البنوك 
 اخلاصة

البنوك 
 العمومية 

البنوك 
 اخلاصة 

 يتم اختيار و تعيني أعضاء جملس اإلدارة على أساس 20
 خرباهتم اإلدارية و مؤهالهتم العلمية

 حمايد حمايد 0,13 0,12 3,36 0,13

يتمتع أعضاء جملس اإلدارة بسرية حسنة و مل يسبق  20
 .احلكم على أحد بتهمة االحتيال أو سوء التسيري  

 حمايد موافق 0,23 0,12 0,21 3,15

يقوم جملس اإلدارة باملوافقة على األهداف اإلسرتاتيجية  22
 للبنك و التأكد من متابعة تطبيقها

 حمايد موافق 0,20 0,11 3,32 3,23

 ايدحم حمايد 0,20 0,20 0,21 0,12يقوم جملس اإلدارة بإنشاء التسلسل اذهرمي للسلطة و  24
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 .توضيح املسؤوليات على مجيع مستويات البنك

يتأكد جملس اإلدارة من تطبيق الشفافية و اإلفصاح يف  25
 .املالية املنشورة للبنكالقوائم 

 حمايد غري موافق 0,12 0,51 0,12 0,25

يراجع جملس اإلدارة مكافآت املدراء لضمان تناسبها مع  26
 .ثقافة البنك

 غري موافق حمايد 0,13 0,20 0,13 3,30

يتم تعيني جلنة ادارة املخاطر من طرف جملس االدارة من  27
و متابعة أجل االشراف على سياسة ادارة املخاطر 

 ,تطبيقها

 حمايد حمايد 0,13 0,13 0,10 3,01

 حمايد ايدحم 0,13 0,13 0,12 3,02 .يقوم جملس اإلدارة باختيار و تغيري املدراء التنفيذيني 28

يضع  جملس اإلدارة آلية الستقبال اقرتاحات املسامهني و  29
 .دراستها يف مدة زمنية حمددة

 حمايد موافق 0,13 0,16 3,03 3,12

 حمايد موافقغري  0,51 0,13 3,32 3,10 .يتلقى املدير التنفيذي أوامر مباشرة من طرف املسامهني 02

يتمتع جملس اإلدارة باالستقاللية التامة لرفض أي اقرتاح  00
 .من طرف املسامهني قد يضر مبصلحة البنك

 موافق حمايد 0,60 0,16 3,11 0,21

املدراء التنفيذيني  و يقوم جملس اإلدارة بتقييم أداء  00
التأكد من ممارستهم  اإلشراف املناسب وفقا للسياسة 

 .اليت حيددها جملس اإلدارة 

 موافق موافق 0,11 0,11 3,21 3,23

ميارس جملس االدارة رقابة فعالة على املخاطر البنكية من  02
حيث طبيعتها و درجة املخاطرة فيها املطلوبة من أجل 

 .حتقيق أهداف البنك

 حمايد حمايد 0,11 0,11 0,23 3,02

 حمايد حمايد   2.01 2.07  

 SPSSمن اعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات برنامج : املصدر

حيقق متوسطا حسابيا يرتاوح م و مسؤوليات جملس االدارة امه أمن خالل اجيابات أفراد العينة جند أن ممارسة البنوك العمومية ملبد    
توفر :أعلى متوسط ،حيث اجتهت االجابات حنو املوافقة ،وذلك فيما خيص(3،2،03)،حيث حققت الفقرات  3,12و0,25بني 

السرية احلسنة ألعضاء جملس االدارة ،موافقة جملس االدارة على األهداف االسرتاتيجية للبنك ،واستقباله القرتاحات املسامهني يف 
 .ة التنفيذية األجال احملددة باالضافة اىل تقييم أداء  االدار 

و املتعلقة بتأكد جملس االدارة من تطبيق الشفافية (5،00)فيما خيص العبارات ( غري موافق)يف حني اجتهت االجابات حنو النفي    
ة و االفصاج يف القوائم املالية املنشورة للبنك ،وهو ما تؤكد  صعوبة حصولنا على املعلومات الالزمة من ميزانيات سنوية للبنوك العمومي
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اجب التكتم الذي ال ينطبق على هذ  خالل قيامنا هبذا البحث ،واستحالة احلصول عليها يف بعض البنوك العمومية ،والتحجج بو 
 .احلالة وخيالف واجب الشفافية و االفصاح احملاسيب الذي يفرضه بنك اجلزائر

،وقد يعرب هذا (0،1،6،1،1،00،02)أما باقي العبارات فقد وقعت االجابات فيها ضمن اجتا  احملايد ،وهي تتعلق بالفقرات     
ولكون العينة ،ة فيما يتعلق بالعبارات املعروفة و املتوفر االجابة على مستوى مجيع املوظفني االجتا  عن حتفظ أفراد العينة عن االجاب

و اخلاصة بتوفر املؤهالت العلمية ألعضاء اجمللس ( 0،1،1،02)قصدية ،فهذا يعزز من هذا االحتمال ،وهنا خنص بالذكر العبارات 
وممارسة اجمللس لرقابة فعالة على املخاطر فهذ  النقاط جيب ان تكون خاطر،و توضيحهم للتسلسل اذهرمي للسلطة ،تعيني جلنة ادارة امل

عن االجابة بالرفض وعدم تطبيق حيادية راجع اىل حتفظ اجمليبني  واضحة على مجيع مستويات البنك،وبالتايل نرجح كون االجيابات
لعينة عن عدم رضاهم بسياسة االقراص املتبعة من قبل و فيما خيص ادارة املخاطر فقد عرب أفراد ا.هذ  العبارات على مستوى بنكهم 

وبشكل (.القسم الثاين من االستبيان)،اضافة اىل تعرض البنوك العمومية بشكل أكرب للمخاطر التشغيلية و االئتمانية البنوك العمومية 
 .اجتا  احملايدعام تقع اجابات أفراد عينة البنوك العمومية حول مبدأ مهام و مسؤوليات جملس االدارة ضمن 

أما عن البنوك اخلاصة فيقع كذلك متوسط اجابات أفراد العينة فيها ضمن اجتا  احملايد ،وقد كانت مجيع االجابات كذلك      
ت املدراء ،اضافة اىل أاليت عرب فيها اجمليبون عن عدم موافقتهم خبصوص مراجعة جملس االدارة ملكاف(6)باستثناء العبارة رقم 

من طرف املسامهني قد  حو اليت اجتهت حنو املوافقة و اخلاصة مبنح جملس االدارة االستقاللية التامة لرفض أي اقرتا (03و  00)العبارتني
 .يضر مبصلحة البنك ،اضافة اىل قيامه بتقييم أداء االدارة التنفيذية 

تغيريها ،وكما كان ر اجمللس لالدارة التنفيذية و اخلاصة باختيا(1)و بالنسبة لالجابات احملايدة فان أقل متوسط سجل يف العبارة    
ة احلال بالنسبة للبنوك العمومية فاننا نرجح كون االجيابات احليادية حتفظية أكثر من كون اجمليبني غري متأكدين منها ،فمثال يف العبار 

قد   Société Généraleمن أفراد العينة يف بنك   %10فان ،و اخلاصة بتمتع أعضاء جملس االدارة بسرية حسنة (3)رقم 
ما يعترب مؤشرا ضعيفا على نزاهة  و هنب،أجابو بنفي توفر السرية الذاتية احلسنة ألعضاء جملس االدارة و بالتايل وجود هتم احتيال و 

حيدد الشروط  0223مارس  33املؤرخ يف  05-23وهتك لنظام بنك اجلزائر رقم .والذي يعترب أكرب بنك خاص يف اجلزائر البنك ،
الواجب توفرها يف مؤسسي البنوك و املؤسسات املالية و مسرييها و ممثليها والذي يفرض توفر النزاهة املهنية للمسريين قبل التعيني أو 

 .أثناء مزاولة الوظيفة  يف البنك 

حظ أن جملس االدارة يف هذ  البنوك يسجل ضعفا يف ية و اخلاصة يف اجلزائر ،نالموبالتايل فمن خالل اجابات عينة البنوك العمو    
 :وظائفه خاصة فيما يتعلق بـ

اجب الشفافية و االفصاح بالنسبة للبنوك العمومية ،وهو ما يوافق الواقع البنكي العمومي،كما يوافق رأي املوظفني و االلتزام ب -
 .اخلاصة كثر شفافية من نظريهتا أالبنكيني العموميني حول كون البنوك اخلاصة 
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وهو ما يوافق الواقع البنكي اجلزائري ،حيث ،ت مع اسرتاتيجية البنك بالنسبة للبنوك اخلاصة أضعف تناسب العالوات و املكاف -
أن البنوك العمومية تعاين ضعفا يف جانب التحفيزات للمدراء و املوظفني البنكيني باستثناء عقود النجاعة اليت مت العمل هبا مؤخرا 

القطاع العمومي ال يواجه مشاكل يف هذا اجلانب مقارنة فت يف القطاع اخلاص،وبالتايل أترقى اىل مستوى املكاف هنا الأغري 
واألرجح أن ،قل مما جيب أباخلاص ،وقد تشري عدم املوافقة على سياسة املكافأت يف البنك اىل حالتني اما كونه مبالغا فيها أو 

 .اكنا باملوظفني البنكيني يف القطاع اخلاص يكون االحتمال األول وذلك من خالل احتك
ذلك فيما خيص رفض ,أكثر من البنوك العمومية استقاللية امش بينما نالحظ أنه يف البنوك اخلاصة يتمتع جملس االدارة هب -

االقرتاحات من طرف املسامهني اليت قد تضر مبصلحة البنك ،فيما يتمتع املدير التنفيذي حبقوق و حرية أكثر يف البنوك العمومية 
 :وكذلك فيما خيص (.ام وهنا نفرق بني املدير التنفيذي و املدير الع)،أين ينفي هؤالء لتلقيه أوامر مباشرة من طرف املسامهني 

 .توفر السرية احلسنة ألعضاء جملس االدارة  -
 .موافقة جملس األدارة على األهداف االسرتاتيجية و تأكد  من تطبيقها -
االدارة أللية الستقبال اقرتاحات املسامهني ،حيث متارس هذ  املبادئ بشكل أكثر تأكيدا يف البنوك العمومية مقارنة  سوضع جمل -

 .اصة اليت التزمت فيها العينة باحليادية يف االجابة بالبنوك اخل

ي تباين حقيقي بني البنوك العمومية و اخلاصة يف ممارسة جملس االدارة ملهامه و مسؤولياته أو على العموم ميكن القول انه ال يظهر 
كال القطاعني ضمن اجتا    أفراد العينة يف أين تقع اجيابات،املنوطة به ،حيث يلتزم كال القطاعني مبستوى ممارسة متوسط ذهذا املبدأ 

 .احملايد

 اجابات عينة الدراسة بخصوص التدقيق و الرقابة الداخلية :الفرع الثاني 

تطرقنا فيما سبق اىل أمهية التدقيق و الرقابة الداخلية على مستوى البنوك التجارية و ضروريتها كأداة لضمان الشفافية و االفصاح    
ة مجيع الوظائف األخرى يف البنك ،لذلك قمنا باختيار أهم املبادئ املتعلقة هبذ  الوظيفة باالستناد اىل مقررات جلنة احملاسيب و سالم

 .هبذ  الوظيفة بازل الثالث املتعلقة 
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 اجابات عينة الدراسة خبصوص التدقيق و الرقابة الداخلية:  (5-47)الجدول رقم 

  

 العبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة

 االتجاه العام  االنحراف المعياري الوسط الحسابي

البنوك 
 العمومية 

البنوك 
 اخلاصة

البنوك 
 العمومية

البنوك 
 اخلاصة

البنوك 
 العمومية

البنوك 
 اخلاصة

 موافق حمايد 0,51 0,20 3,16 3,00 البنكتتمتع جلنة التدقيق الداخلي باالستقاللية عن إدارة  20

خيضع املدقق اخلارجي للمساءلة من طرف املسامهني يف  20
 البنك

 حمايد حمايد 0,11 0,10 0,11 3,01

 حمايد حمايد 0,12 0,15 3,01 3,30 يتم توثيق إجراءات التدقيق بشكل دوري 22

واحدة جتتمع جلنة التدقيق الداخلي باملدقق اخلارجي مرة  24
 سنويا على األقل

 حمايد موافق 0,20 0,10 3,02 3,12

حيرتم املدقق الداخلي سرية املعلومات املتحصل عليها أثناء  25
 قيامه بعمله

 موافق حمايد 0,11 0,12 3,21 0,20

 حمايد حمايد   2.25 2.14  

 SPSSمن اعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات برنامج : املصدر

يق و الرقابة الداخلية فان اجابات أفراد العينة للبنوك العمومية تقع ضمن اجتا  احملايد حنيث يرتاوح املتوسط التدق أملبدبالنسبة    
املتعلقة باجتماع جلنة التدقيق ( 1)،وفيما كانت مجيع العبارات يف اجتا  احملايد ،توجد فقط العبارة رقم 3,12و  0,20اجلسايب بني 

ارجي مرة واحدة سنويا على األقل ،واليت كانت فيها االجابات ضمن اجتا  املوافقة ،وأقل متوسط حسايب سجل الداخلي باملدقق اخل
حول احرتام املدقق الداخلي لسرية املعلومات املتحصل أثناء قيامه بعمله ،كما نالحظ أنه ( 5)يف هذا املبدأ هو اخلاص بالعبارة رقم 

بتوفر هذا الشرط يف بنكهم غري أن تفيد BNAستقاللية للجنة التدقيق أن اجابات عينة بنك اخلاصة بتوفر اال(0)بالنسبة للعبارة 
 .االجابات كانت متذبذبة يف البنوك األخرى

وكذلك بالنسبة للبنوك اخلاصة ،حيث يقع متوسط املمارسة ملبدأ التدقيق و الرقابة الداخلية فيها ضمن اجتا  احملايد ،أين تراوح بني    
و اليت يؤكدون فيها على متتع جلنة التدقيق ( 5)و (0)ها حنو املوافقة بالنسبة للعبارتني ،وتتجه اجابات أفراد العينة في  3,16و  0,11

بالستقاللية عن ادارة البنك ،وهو عامل مهم و أساسي ملوضوعية التدقيق الداخلي و الرقابة الداخلية بشكل عام يف البنك لتقوم 
حول خضوع املدقق اخلارجي ( 3)فيما نالحظ أن أقل متوسط حسايب كان يف العبارة رقم .داف البنك بوظيفاهتا مبا خيدم أه

 .للمساءلة من قبل املسامهني
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و املتعلقة (2)و (3)و مبقارنة نتائج العينتني ،جند أن االجابات اجتهت حنو احليادية يف البنوك العمومية و اخلاصة بالنسبة للعبارتني 
ارجي للمساءلة يف طرف املسامهني يف البنك ،ودورية توثيق اجراءات التدقيق ،وقد نعزي هذا االجتا  اىل كون املديبني خبضوع املدقق اخل

قد ميتنعون عن االجابة بوضوح لعدم معرفتهم جبانب التدقيق و التوثيق يف البنك بشكل وثيق ،أو لتحفظهم على االجابة الصحيحة 
 .كل واضح،أو لعدم انتظام هذ  الوظيفة بش

 .التدقيق و الرقابة الداخلية  أو امجاال فانه ال يوجد تباين فعلي بني ممارسة البنوك العمومية و اخلاصة ملبد

 اجابات عينة الدراسة بخصوص ادارة المخاطر :الفرع الثالث

حفظ استقرار  ،كان من الضروري االعتماد عليها يف قياس مدى سالمة حوكمة نظرا ألمهية ادارة املخاطر يف البنك و دورها يف    
املؤسسات يف هذ  األخرية ،فسالمة ادارة املخاطر يف البنك تعكس أداء  االدارة  التنفيذية و جملس االدارة من حيث اجياد التوليفة 

 .ز النشاط البنكي عن غري  املناسبة اليت حتقق للبنك أكرب عائد بأقل قدر من املخاطر ،وهو ما ميي

 عينة الدراسة خبصوص ادارة املخاطر اجيابات(:5-48)الجدول رقم 

  

 العبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة

 االتجاه العام االنحراف المعياري الوسط الحسابي

البنوك 
 العمومية 

البنوك  البنوك اخلاصة
 العمومية 

البنوك  البنوك اخلاصة
 العمومية 

البنوك 
 اخلاصة 

يقوم مسريي البنك بتبليغ اذهيأت املختصة يف حال  20
 .االشتبا  يف مصادر أموال الزبون املودع 

 موافق حمايد 0,15 0,12 3,10 3,31

تلك البنك معايري حمددة لإلبال  بشبهة يف مي 20
 .العمليات املالية 

 موافق موافق 0,50 0,51 3,10 3,10

 موافق موافق 0,61 0,55 3,51 3,11 3يتوافق رأمسال البنك مع متطلبات بازل  22

حدد البنك أعلى نسبة تركز مسموح هبا يف حمفظة  24
 .القروض

 موافق موافق 0,12 0,12 3,50 3,11

ميتلك البنك نظام إنذار مبكر للتحكم يف خماطر  25
 .التشغيل

 حمايد موافق 0,22 0,11 3,30 3,25

سياسة إدارة املخاطر معاجلة القروض املتعثرة تضمن  26
بطريقة سليمة تضمن رد أصل الدين على األقل يف 

 أغلب احلاالت

 حمايد حمايد 0,12 0,11 3,00 0,10

 حمايد  موافق 0,62 0,12 0,12 0,62يواجه البنك القروض املتعثرة نتيجة فشل سياسة  27
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 SPSSمن اعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات برنامج : املصدر

أن متوسط اجابات أفراد عينة البنوك العمومية تقع ضمن اجتا  احملايد ،حيث يرتاوح املتوسط احلسايب فيها يظهر من اجلدول أعال     
امتالك البنك معايري حمددة لالبال  بشبهة يف :اجتا  موافق و املتعلقة بـ(5حىت  3)و قد سجلت العبارات من  3,10و  0,62بني 

امتالك البنك لنظام ،حتديد أعلى نسبة تركز مسوح هبا يف حمفظة القروض ،و أخريا   3ازل العمليات املالية و توافق رأمسال البنك مع ب
ملعايري حمددة لالبال  بشبهة يف العمليات املالية و نالحظ أن امتالك البنك .اذار مبكر للتحكم يف خماطر للتحكم يف خماطر التشغيل 
الكون املتوسط احلسايب للعبارة األوىل اخلاصة باالبال  يف حالة االشتبا  يقع ال يعين بالضرورة االبال  عنها يف حالة حدوثها ،نظرا 

،حيث توفر القاعدة التشريعية املعايري الالزمة احملددة لذلك ،زذلك جنبا اىل جنب مع عمليات الرقابة (3,31)ضمن اجتا  احملايد 
املتعلق مبحاربة تبييض األموال و متويل  05-05قا للنظام رقم تطبي 300َ0بالبنك املركزي على البنوك و املؤسسات املالية منذ سنة 

يقوم بالتبليغ يف حال االشتبا  يف مصادر األموال  BNAاالرهاب ،وهنا ميكن التفريق ،حيث تشري اجيابات األفراد اىل أن بنك 
ن جمهودات السلطات يف الفرتة احلالية أويف ذات السياق جتدر االشارة اىل .ي األغلبية منه مقارنة بباقي البنوك العمومية أحسب ر 

 .تصب يف انشاء أنظمة على مستوى البنوك متكنها من التبليغ األيل على األموال املشبوهة املصدر

هو يف احلقيقة ليس كامال ،حيث يوافق رأمسال البنوك يف اجلزائر يف  3مسال البنك مع بازل أأما بالنسبة لباقي العبارات فان توافق ر     
ن االتفاقية مغري أن ضعف أنظمة القياس للمخاطر يف البنوك اجلزائرية حدت من تبين هذا اجلزء املهم  3بازل  3002-3000الفرتة 

يف ريع البنكي فيما خيص حتديد  ألعلى نسبة تركز مسموح هبا كما تشري االجابات اىل توافق عمل البنك مع التش.بشكل كامل
بالنسبة للخطر الفردي ،وكذلك بالنسبة للخطر الناتج  03-01و النظام  21-11وفقا للتعليمة  %35حمفظة القروض و املقدرة بـ

أنظمة انذار مبكر للتحكم  و متتلك البنوك العمومية. 03-01وفقا للنظام  %05عن جمموعة من املستفيدين جيب أن ال يتجاوز 
يف خماطر التشغيل حسب اجيابات أفراد العينة ،وهو مؤشر جيد الدارة املخاطر ،غري أنه بالرغم من توفر هذ  األنظمة اال أن أهنم سبق 

و من .خلاصة و أجابوا يف القسم الثاين من االستبيان على كون البنوك العمومية هي األكثر تعرضا ملخاطر التشغيل مقارنة بالنوك ا
اخلاصة بأن البنك يواجه القروض املتعثرة نتيجة فشل سياسة االقراض لديه ،وهو ما يوافق (1)جهة يوافق أفراد العينة على العبارة رقم 

الواقع من حيث ارتفاع نسبة القروض املتعثرة و ارتباطها باملؤسسات العمومية خاصة و الدعم اخلاص بتمويل مشاريع تشغيل الشباب 

 اإلقراض لديه يف أغلب احلاالت  

البنك القروض املتعثرة نتيجة ألسباب ختص يواجه  28
 .الزبون خارجة عن نطاق حتكم البنك

 حمايد  حمايد 0,16 0,16 3,00 0,13

تتمتع جلنة إدارة املخاطر باالستقاللية لرفض أية  29
سياسة إقراض مقرتحة من طرف جملس اإلدارة أو 

 املسامهني قد تضر مبصلحة البنك

 حمايد حمايد 0,61 0,15 3,36 3,01

 موافق حمايد   2.36 2.16  
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غريها من املشاريع االجتماعية اليت تقوم هبا هذ  البنوك بتغطية من اخلزينة ،كما يوافق اجاباهتم حول عدم رضاهم عن سياسة و 
 .و بكون البنوك العمومية هي األكثر تعرضا ملخاطر االئتماناالقراض يف البنوك العمومية 

تؤكد على ضعف (1)حول العبارة رقم BNAحظنا أن اجابات بنك أما باقي العبارات فقد كانت االجيابات عنها حمايدة ،كما ال   
نتيجة ألسباب خاصة بالزبون وحد ،و امنا سياسة ادارة القروض فيها حيث يؤكد هؤالء على كون البنك ال يواجه القروض املتعثرة 

 .لضعف سياسة االقراض يف البنك ،فيما تفاوتت االجيابات يف البنوك األخرى 

،حيث أجابوا باملوافقة على  3,10و  0,12ك اخلاصة فقد تراوح املتوسط احلسايب الجابات أفراد العينة فيها بني أما عن البنو    
و على خالف البنوك العمومية مل يوضح .2اىل  5ة رقم دييافيما اجتهت باقي االجيابات حنو احليادية من احل 1اىل  0العبارات من 

و امجاال فانه بالنسبة .االقراض يف البنك مناسبة أو ال ،حيث كانت االجيابات حيادية فيها اجمليبون من البنوك اخلاصة كون سياسة
 .ضمن جمال املوافقة  3,26ملمارسة عينة البنوك اخلاصة لالدارة اجليدة للمخاطر يعترب مقبوال حيث يقدر املتوسط بـ

بني عينة البنوك العمومية و اخلاصة يف اجلزائر ،حيث تظهر  مما سبق ،نالحظ وجود تباين بني ممارسة و تطبيق ادارة املخاطر      
،غري البنوك اخلاصة أحسن تطبيقا ذها ،وهو ما يوافق الواقع و ما تطرقنا اليه سابقا من ارتفاع نسبة القروض املتعثرة يف القطاع العمومي

 عن حتفظ يف االجابة أو عدم ثبات االجابة يف كل أن وجود اجابات حمايدة ال يؤكد من هذ  النتيجة نظرا لكون هذا االجتا  قد يعرب
املتعلقة باستقاللية جلنة ادارة املخاطر ،حيث قد يعرب االجتا  احملايد على تقييد استقاللية اللجنة يف (2)كما يف حالة العبارة .احلاالت 

 .استقاللية بشكل مطلقكما ميكن أن يعرب عن حتفظ فقط و أن اللجنة ال تتمتع بأي بعض احلاالت و ليس امجاال  

 اجابات عينة الدراسة بخصوص حقوق المساهمين:الفرع الرابع

مهما لتنظيم العالقة بينهم و بني جملس االدارة و االدارة التنفيذية ،و كوهنم طرف رئيسي يف تأسيس  حقوق املسامهني يعترب حتديد
البنك فان حصوذهم على هذ  احلقوق مبا فيها املعلومات الكافية لتقييم أداء االدارة هو ضرورة الستمرار البنك و املؤسسات بشكل 

و يف اطار مقارنتنا .جملس االدارة  مهمةللتدخل يف االدارة املباشرة للبنك و تعقيد  وكذلك ال جيب أن يتعدى املسامهون حقوقهم.عام 
بني تطبيق حوكمة املؤسات بني البنوك العمومية و اخلاصة ،فان مبدأ حقوق املسامهني يعترب جد مهم يف تعيني نقاط االختالف يف 

 .لكية العالقة بني املسامهني و جملس االدارة يف ظل اختالف  طبيعة امل
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 اجابات عينة الدراسة خبصوص حقوق املسامهني(:5-49)الجدول رقم                          
 

  

 العبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة

 االتجاه العام االنحراف المعياري الوسط الحسابي 

البنوك 
 العمومية 

البنوك 
 اخلاصة

البنوك 
 العمومية 

البنوك 
 اخلاصة

البنوك 
 العمومية 

البنوك 
 اخلاصة

حيصل املسامهون على املعلومات الالزمة ملمارسة  20
 حقوقهم و صالحياهتم

 حمايد موافق 0,65 0,11 0,10 3,32

 حمايد حمايد 0,13 0,12 0,10 3,31 يتم إشراك املسامهني يف اختيار أعضاء جملس اإلدارة 20

املسامهني يف الوقت احملدد و يتم توزيع األرباح على  22
 املتفق عليه

 حمايد حمايد 0,11 0,16 3,32 0,12

يتمتع املسامهون حبق طلب إجراء تدقيق على أعمال  24
 .البنك و دفاتر 

 حمايد حمايد 0,11 0,13 0,11 0,20

 موافقغري  حمايد 0,16 0,13 3,55 0,20 للمسامهني احلق يف الغاء قرارات جملس االدارة  25

املسريين و  واقالة  تعيني للمسامهني احلق يف   26
 املدققني

 موافقغري  حمايد 0,12 0,12 3,53 0,13

للمسامهني القدرة على اختاذ القرارات املتعلقة  27
 بنشاطات البنك و فرضها على جملس االدارة 

 حمايد حمايد 0,25 0,11 3,00 0,10

املتعلقة يقوم املسامهون بتوجيه قرارات البنك  28
 .باسرتاتيجيته

 حمايد حمايد 0,25 0,12 3,05 0,15

يتدخل املسامهون يف حتديد سياسة اإلقراض يف البنك  29
 .وفرضها على جملس االدارة 

 حمايد حمايد 0,25 0,11 3,00 0,16

 حمايد حمايد   3,00 0,20  

 SPSSمن اعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات برنامج : املصدر

 0,20تشري االجابات اىل اجتاهها حنو احليادية حيث يقدر املتوسط اخلاص هبذا املبدأ بـ للبنوك العمومية بالنسبة حلقوق املسامهني
املتعلقة حبصول املسامهني على املعلومات ،و ،حيث كانت اجتاهات مجيع العبارات كذلك باستثناء العبارة األوىل اليت اجتهت حنو املوافقة 

أي أنه يتجه حنو  3,00مارسة حقوقهم ،أما بالنسبة للبنوك اخلاصة فقد بلغ املتوسط احلسايب الجابات أفراد العينة فيها الالزمة مل
و اللتني كانتا ضمن عدم املوافقة ( 6)و (5)احليادية ،وكذلك كانت اجتاهات االجابات عن مجيع العبارات باستثناء العبارتني 

اء قرارات جملس االدارة و حقهم يف تعيني و اقالة املسريين ،حيث يرى هؤالء أن املسامهني يف البنوك ،واخلاصة حبق املسامهني يف الغ
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 اخلاصة يف العينة ال يتجاوزون حقوقهم و ال يتدخلون بشكل مباشر يف قرارات جملس االدارة و االدارة التنفيذية و ما له عالقة بالتدقيق
 .لية قرارات جملس االدارة ،وهاتني نقطتني مهمتني يف ضمان استقال

و امجاال تتجه االجيابات على مبدأ حقوق املسامهني حنو احليادية سواء بالنسبة للبنوك العمومية أو اخلاصة و بالتايل ال يظهر وجود 
 .تباين حقيقي بني القطاعني يف ممارسة هذا املبدأ باستثناء العبارات اليت مت ذكرها 

 الشفافية و االفصاحدراسة حول اجابات عينة ال:الفرع الخامس

،لذلك و استنادا اىل مقرارات اتفاقيات بازل و منظمة البنك  تقع على عاتقمسؤولية هامة احملاسيب  يعترب واجب الشفافية و االفصاح 
 . يقها حلوكمة املؤسسات التعاون االقتصادي و التنمية قمنا باالعتماد على مدى ممارسة البنوك اجلزائرية ذهذا املبدأ بغية معرفة مدى تطب

 اجابات عينة الدراسة حول الشفافية و االفصاح(:5-50)الجدول رقم 

  

 العبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة            

 االتجاه العام  االنحراف المعياري  الوسط الحسابي

البنوك 
 العمومية 

البنوك 
 اخلاصة

البنوك 
 العمومية 

البنوك 
 اخلاصة

البنوك 
 العمومية 

البنوك 
 اخلاصة 

 موافق موافق 0,26 0,11 3,20 3,23 .يقوم البنك بنشر تقارير مرحلية عن نشاطه 20

 موافق حمايد 0,21 0,23 3,23 0,21 .يشتمل اإلفصاح على سياسة إدارة املخاطر يف البنك 20

يشتمل اإلفصاح على سياسة املكافآت ألعضاء جملس  22
 .اإلدارة و اإلدارة التنفيذية

 حمايد حمايد 0,10 0,12 0,16 0,20

ميكن للمسامهني احلصول على املعلومات الالزمة من  24
 .البنك يف الوقت املناسب

 حمايد حمايد 0,12 0,11 0,12 3,00

يتم اإلفصاح عن اجتماعات جملس اإلدارة يف التقرير  25
 .السنوي

 حمايد حمايد 0,21 0,16 3,00 0,15

 موافق حمايد 0,25 0,11 3,31 0,12 .يشتمل اإلفصاح على طرق تسعري العمليات البنكية 26

ميكن للزبون القيام بالعمليات البنكية عن طريق املوقع  27
 .االلكرتوين للبنك

 حمايد حمايد 0,16 0,12 3,11 0,63

 موافق حمايد 0,12 0,21 3,11 0,16 .يغطي املوقع االلكرتوين للبنك كافة شرائح الزبائن 28

 حمايد حمايد   3,02 0,11  

 SPSSمن اعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات برنامج : املصدر
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شري اجابات أفراد عينة البنوك العمومية اىل كوهنا تقع ضمن اجتا  احملايد مبتوسط تفيما خيص مبدأ الشفافية و االفصاح احملاسيب    
أجاب أفراد العينة باملوافقة على العبارة األوىل اخلاصة بنشر البنك لتقارير مرحلية عن نشاطه ،وهو ما ،حيث 0,11حسايب يقدر بـ

خيالف الواقع ،حيث ال تنشر هذ  البنوك كافة تقاريرها ،كما أن النشر ال يكون دوريا و مستمرا ،لذلك قد نعزو هذا االجتا  اىل كون 
و من جهة أخرى نالحظ عدم تناسب هذ  االجابة مع باقي .ركزي و ليس اجلمهور هذا النشر هو خاص مبا يتعلق بالبنك امل

 .االجابات حول االفصاح و الشفافية و اليت جاءت حيادية 

اجتا   0،3،6،1و اختذت العبارات  3,02بـسط ضمن جمال احليادية ،حيث يقدر وبالنسبة للبنوك اخلاصة ،فكذلك يقع املتو    
املوافقة ،حيث يؤكد اجمليبون على أن البنوك اخلاصة يف العينة تقوم بنشر تقارير مرحلية عن نشاطها و تفصح عن سياسة ادارة املخاطر 

حيث تنشر البنوك اخلاصة تقارير  وهو ما يوافق الواقع.كافة شرائح الزبائن ،طرق تسعري العمليات البنكية ،كما يغطي املوقع االلكرتوين  
 .في بامليزانيات السنوية كالبنوك العمومية ،يف حني كانت باقي العبارات تتجه حنو احليادية تو ال تك،سنوية عن نشاطها 

 البنوك غري أنه حبسب اجيابات األفراد يف العينتني فاننه ال يوجد تباين فعلي بني تطبيق كل من الشفافية و االفصاح احملاسيب يف  
العمومية و اخلاصة يف اجلزائر ،وتوافق هذ  النتيجة اجابة أفراد العينة حول أي البنوك هي األكثر شفافية و افصاحا يف نشاطها ،حيث  

ة بالبنك الوطين اجلزائري كانت األكثر صراحة بالنسبة لباقي صالجابات اخلاو هنا جتدر االشارة اىل كون ا)كانت االجابات متقاربة  
 .(بنوك العمومية حيث كانت أغلبها غري موافقال

 اجابات عينة الدراسة حول العالقة مع أصحاب المصالح:الفرع السادس 

املوظفني و   يعترب دور أصحاب املصاحل ضروريا يف ارساء حوكمة املؤسسات كوهنم طرفا أساسيا يف استمرار نشاط البنك خاصة
متويل البنك ،وبالتايل فأمهية هذ  الفئة حتتم على البنك تنظيم العالقة معها بشكل  الزبائن بصفتهم مودعني و مقرضني وهم مصدر

 .يضمن حقوقها 
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 عينة الدراسة حول العالقة مع أصحاب املصاحل أفراد اجابات(:5-51)الجدول رقم

  

 العبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة     

 االتجاه العام نحراف المعياري اال الحسابيالوسط 

البنوك 
 العمومية 

البنوك 
 اخلاصة

البنوك 
 العمومية

البنوك 
 اخلاصة

البنوك 
 العمومية

البنوك 
 اخلاصة

ميكن للموظفني و الزبائن تقدمي احتجاجاهتم  20
جمللس اإلدارة بكل حرية حول املمارسات غري 

 .القانونية بالبنك

 موافق حمايد 0,20 0,11 3,22 3,01

يتم تدريب املوظفني على كيفية التعامل مع  20
 .الزبائن

 موافق حمايد 0,20 0,20 3,26 3,01

 موافق حمايد 0,20 0,61 3,22 0,15 .يوضح البنك التزاماته حنو اجملتمع احمللي 22

لدى الزبائن احلرية يف احلصول على املعلومات  24
 .الالزمة يف الوقت املناسب

 حمايد حمايد 0,10 0,20 0,61 0,13

 حمايد حمايد   3,30 0,25  

 SPSSمن اعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات برنامج : املصدر

بالنسبة لدور أصحاب املصاحل و عالقة البنك هبم فان اجابات أفراد العينة يف البنوك العمومية تقع ضمن اجتا  احملايد ،حيث يقدر     
،وكذلك كانت مجيع العبارات ضمن هذا االجتا  ،أما البنوك اخلاصة فبالرغم من كون االجتا  العام للعبارات  0,25بـاملتوسط احلسايب 

و اخلاصة (0,61)اليت كانت حيادية (1)اال أن كل العبارات كانت االجابات فيها موافقة باستثناء العبارة رقم،(3,30)هو حمايد 
كانت مغايرة ذهذا    BNP Paribasوهنا أيضا نشري اىل كون اجيابات بنك .املعلومات الالزمة  بتوفر احلرية للزبائن يف الوصول اىل

من هنا ميكن القول بأنه ال يوجد تباين فعلي بني ممارسة كل من البنوك  و.االجتا ،واليت نفت أغلبها كل ما يتعلق بأصحاب املصاحل
 .العمومية و اخلاصة ذهذا املبدأ

 .وسط احلسايب الجيابات أفراد العينة للبنوك العمومية و اخلاصة بالنسبة  لتطبيق مبادئ حوكمة املؤسساتو فيما يلي نلخص املت
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 .املتوسط احلسايب الجيابات أفراد العينة للبنوك العمومية و اخلاصة بالنسبة  لتطبيق مبادئ حوكمة املؤسسات :(5-52)الجدول رقم 
مسؤوليات و  

مهام جملس 
 االدارة

التدقيق و 
 الرقابة الداخلية

الشفافية و  حقوق املسامهني ادارة املخاطر 
 االفصاح 

العالقة مع 
أصحاب 

 املصاحل

 0,25 0,11 0,20 3,06 3,01 3,01 البنوك العمومية 

 3,30 3,02 3,00 3,26 3,35 3,00 البنوك اخلاصة

 (لكل مبدأ حلوكمة املؤسسات و الذي مت تناوذها سابقا املتوسط احلسايب)من اعداد الطالبة باالعتماد على ما سبق:املصدر

من اجلدول أعال  نالحظ أن أقل متوسط حسايب سجل بالنسبة للبنوك العمومية يتعلق بالشفافية و االفصاح وأكرب متوسط حسايب 
أكرب متوسط سجل خاص بادارة مع التذكري بكوهنا تقع ضمن جمال احملايد،أما بالنسبة للبنوك اخلاصة فان ،يتعلق بادارة املخاطر  

للبنوك  جلميع املبادئ كما نالحظ أن املتوسط احلسايب.ؤوليات و مهام جملس االدارة ساملخاطر كذلك و أقل متوسط خاص مب
 ،غري أن هذا الفرق طفيف اال فيما خيصاخلاصة أعلى من املتوسط احلسايب للبنوك العمومية باستثناء مهام و مسؤوليات جملس االدارة 

 .ادارة املخاطر 

و امجاال فاننا نقول بأن ممارسة مبادئ حوكمة املؤسسات ال تعرف أي تباين بني البنوك العمومية و اخلاصة يف العينة باستثناء ادارة 
مبادئ و هو ما ينفي صحة الفرضية الثانية القائلة بوجود تباين في تطبيق ،  املخاطر و اليت متارس بشكل أفضل يف البنوك اخلاصة

غير أن هذا ال ينفي أهمية التباين الموجود على مستوى ،حوكمة المؤسسات بين البنوك العمومية و البنوك الخاصة في الجزائر
 .ادارة المخاطر بين القطاعين و داللته 

غري أهنا يف نفس صة ،من اجمليبني يف البنوك اخلا  %000من اجابات األفراد يف البنوك العمومية و  %11و ختالف هذ  النتيجة رأي 
كون البنوك العمومية هي األكثر تعرضا للمخاطر االئتمانية و التشغيلية ،اضافة اىل عدم رضى أفراد عينة الوقت توافق اجتاههم حول  

مية و اليت كما توافق هذ  النتيجة مؤشرات األداء املايل اخلاصة بالبنوك العمو .البنوك العمومية عن سياسة االقراض املتبعة يف بنوكهم 
 .تشري اىل ارتفاع القروض غري اجليدة لديها ووجود ضعف يف ادارة املخاطر االئتمانية بشكل خاص

 

 عرض و تحليل أثر تطبيق حوكمة المؤسسات على األداء المالي للبنوك العمومية و الخاصة في الجزائر :المطلب الثالث

،و 0220ر مبراحل عديدة تشكلت من خالذها معامل جديدة خاصة به منذ سنة رأينا مما سبق أن القطاع البنكي اجلزائري قد م      
و هنا ميكن أن نقسم هذا التطور .،وما جاء به من تعديالت و مرونة يف نشاط هذا األخري 20/00اصدار قانون النقد و القرض 

 :حل للقطاع البنكي اجلزائري و القاعدة التشريعية و القانونية اليت تنظمه اىل ثالث مرا
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القرض ،وبداية توجه جديد يف القطاع البنكي ذ  املرحلة باصدار قانون النقد و و تتميز ه:0220-0992:المرحلة األولى      
اجلزائري و االنفتاح حنو اخلوصة بشكل خاص ،وبشكل عام فقد أسس قانون النقد و القرض قاعدة لتنظيم النشاط البنكي معتمدا 

والبنكي يف  على الكثري من املعايري العاملية يف هذا الصدد ،فقد شكل هذا القانون بذرة الرساء أسس حلوكمة القطاع املايل
أساسا بتوضيح دور و مسؤوليات السلطات الرقابية و أمهيتها و دعم استقالليتها و اعطائها السلطة اجلزائية اجلزائر،وذلك فيما يتعلق 

اضافة اىل فرض قواعد احلذر على البنوك و املؤسسات املالية مبا ،،وهو عامل مهم يف ارساء احلوكمة يف البنوك خلصوصية هذا األخري 
ميكن االطالع عليها )اخل..يف ذلك احلد األدىن لرأس املال،نسبة املالءة ،تقسيم املخاطر،نظام ضمان الودائع،االحتياطي االجباري

غري أن هذ  القاعدة التشريعة مل تكن كافية لضمان استقرار البنوك اجلزائرية ألسباب (.بشكل أكرب يف املبحث الثاين من الفصل الرابع
،هذا من جهة ،و ريع ،حيث أن الكثري من هذ  األنظمة مل تكن مفعلة و مل تتبع بتعليمات تنظمها و توضح تطبيقهاخاصة هبذا التش

من جهة أخرى ،فان بساطة العمليات البنكية و كون هذ  البنوك تقليدية قد شكلت عائقا يف تبين هذ  النصوص و األنظمة،واليت مل 
،ومن جهة ثالثة كان هناك عائق يتمثل يف عدم تأهيل املوظفني البنكيني ملواكبة التطور يف  تراعي هذا اجلانب لدى البنوك اجلزائرية

 .النشاط البنكي ،سواء على مستوى البنوك و املؤسسات املالية ،أو على مستوى السلطة الرقابية ممثلة يف بنك اجلزائر

قد انعكست سلبا عليه مع افالس البنوك اخلاصة ،واليت كانت  ان جتربة القطاع البنكي اجلزائري مع االنفتاح و تبين اخلوصصة     
من حيث عدم كفاية القوانني و األنظمة ،عدم تأهيل املوظفني يف البنك اجلزائر  سببا فيه، النقائص على مستوى التشريع البنكي

الءمة يف الوقت املناسب ،هذا على مستوى مارسة مهمة الرقابة بشكل سليم و كامل ،وعدم صرامة بنك اجلزائر يف اختاذ التدابري اململل
،فان عدم امتثال هذ  البنوك للتشريع البنكي و ممارسة االحتيال و الغش االداري ،واليت ابتدات خارجي ،أما على املستوى الداخلي 

البنكي اجلزائري و  أدى به اىل االفالس،ما أدخل القطاع الذيمن أوىل مراحل انشاء هذ  البنوك ،وهنا خنص بالذكر بنك اخلليفة 
أسئلة حول مدى كفاءة السلطات الرقابية يف  تاالقتصاد الوطين ككل يف حالة من اذهلع من نتائج هذا االهنيار للبنوك اخلاصة ،وطرح

 .اجلزائر يف ضبط القطاع البنكي ؟و ماهو مصري جتربة اخلوصصة يف اجلزائر ؟

يف ظل اعتماد شبه كلي على  ر أسعار البرتولاالوطين ىف تلك الفرتة نتيجة اهنيغري أن ما ال ميكن اغفاله ،هو ضعف االقتصاد      
عائدات احملروقات لتمويل خمتلف القطاعات ،فحالة شبه الركود اليت عرفها االقتصاد الوطين يف تلك الفرتة قد أثرت سليا على القطاع 

ي و ،هذا من جهة ،ومن جهة أخرى غياب األمن و دخول البالد يف دوامة من عدم االستقرار السياس.البنكي كغري  من القطاعات
املستثمرين و سيطرة اجلو التشاؤمي على  ،زمة االقتصادية نتيجة غياب االستثمارات احمللية و األجنبيةاألمين أدى اىل تفاقم األ

اخنفاض سعر الصرف :وامجاال فقد متيزت تلك الفرتة بـ.اضافة اىل هجرة الكفاءات و اخلربات دون رجعة .املتعاملني االقتصاديني ككلو 
اع كبري للمديونية ،ارتفاع نسبة البطالة ،ارتفاع نسبة التضخم،اخنفاض النمو،انتشار األفات فتج احمللي االمجايل ارت،اخنفاض النا
فالبنوك العمومية .ىب حد سواء لاخنفضت الودائع و القروض عكل هذ  األسباب أدت اىل تدهور النشاط البنكي ،حيث .االجتماعية 

 .خنفاض ودائع قطاع احملروقات و اليت تعتمد عليها هذ  األخرية يف متويل عملياهتاة اجقد تضرر نشاطها بشكل كبري نتي
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األمنية قد انعكس سلبا على أداء البنوك العمومية و اخلاصة ،الشئ الذي وضاع االقتصادية و و بشكل عام ،فان تدهور األ     
 .جلزائري يف حتسني أدائه يقلص من دور القاعدة التشريعية املنظمة للحوكمة يف القطاع البنكي ا

قد حسن من الوضعية املالية للبنوك و  3000غري أن بداية التحسن التدرجيي ألسعار البرتول و صادراته يف اجلزائر منذ سنة      
تطور  االقتصاد الوطين ككل ،وهنا كانت بداية تشكل الفوائض البرتولية و انشاء صندوق ضبط املوارد كنتيجة ذهذ  الفوائض و بداية

 :هووبالتايل فان ما مييز هذ  الفرتة .نشاط البنوك اخلاصة 

 .وجود قاعدة تشريعية بنكية غري كافية و تعاين من نقائص كثرية  -
 .أزمة اقتصادية ،سياسية ،أمنية و اجتماعية يف اجلزائر -
 .تدهور يف نتائج القطاع البنكي خاصة العمومية  -
 .االدارة و ضعف القاعدة التشريعية أزمة بنك اخلليفة و ارتباطها بسوء  -

معرفة أثرها وحدها مع استبعاد املتغريات  فمن الصعبفدور القاعدة التشريعية و القانونية ال يظهر مبعزل عن الظروف األخرى ،     
أما ضعف أداء باألزمة االقتصادية ،فضعف أداء البنوك العمومية يف تلك الفرتة مرتبط .ة يف ظل نظام بنكي تقليديصاألخرى خا

 .ريعية بشكل عامشالبنوك اخلاصة فقد كان نتيجة لسوء االدارة على مستواها و ضعف القاعدة الت

 :و عرفت هذ  املرحلة عدة تغريات على عدة أصعدة :0228-0222:المرحلة الثانية 

دات ،زيادة االستهالك،ارتفاع األجور االرتفاع الكبري ألسعار البرتول و الذي أدى اىل انتعاش االيرا:على صعيد اقتصادي       
،اخنفاض املديونية ،زيادة الناتج احمللي االمجايل ،كل هذ  األسباب حسنت من نشاط البنوك التجارية ،واليت تظهر بشكل واضح يف 

 .ارتفاع الودائع و القروض للبنوك العمومية و اخلاصة 

،وذلك بعد أزمة البنوك  00-20املعدل و املتمم لقانون النقد و القرض  00-02صدور قانون :ريع البنكيشعلى صعيد الت      
يف اجلزائر ،حيث وجدت السلطات نفسها مضطرة اىل تعديل القاعدة التشريعية املنظمة للقطاع املايل و البنكي يف اجلزائر اخلاصة 

،حيث كان  3و 0ستناد اىل املعايري العاملية اليت جاءت هبا اتفاقية بازل لتدارك الثغرات اليت قد سجلت يف قانون النقد و القرض ،وباال
توسيع دور السلطات الرقابية و صالحياهتا ،توفري احلماية للزبائن من خالل تفعيل النظام اخلاص بانشاء صندوق التأمني على 

جارة على مستوى تضبط النشاط البنكي و ال الودائع،تدعيم شروط و معايري منح االعتمادات للمسريين ،وذلك استجابة لضرورة
 .البنوك و املؤسسات املالية فيه ،وهنا كانت بداية التوجه حنو حوكمة القطاع البنكي لضمان استقرار  و محاية املودعني

ك عرب اصدار النظام رقم و بداية اهتمام السلطات الرقابية و توجهها حنو تنظيم الرقابة الداخلية بالبن هوو ما مييز هذ  املرحلة       
،وأيضا مكافحة تبييض األموال و و الذي يتضمن املراقبة الداخلية للبنوك و املؤسسات املالية  3003نوفمرب  01املؤرخ يف  03-02

اضافة اىل رفع رأمسال البنوك عرب اصدار .3003أفريل  1املؤرخ يف  031-3003متويل االرهاب عرب اصدار املرسوم التنفيذي رقم 
 .و يتعلق باحلد األدىن لرأمسال البنوك و املؤسسات املالية  3001ديسمرب   32املؤرخ يف 01-01النظام رقم 
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 :و بالتايل فان خصوصية هذ  الفرتة تتمثل يف 

 .حتسن األوضاع االقتصادية ،السياسية ،االجتماعية يف الدولة  -
 .تعديل القاعدة التشريعية املنظمة للقطاع البنكي -
 .وجه حنو تطبيق احلوكمة يف القطاع البنكيبداية الت -
 .زعزعة الثقة يف القطاع اخلاص بعد فشل جتربة البنوك اخلاصة يف اجلزائر -

 :عرفت هذ  املرحلة عدة تغريات أمهها(:0202-0229)المرحلة الثالثة 

تراجعا ألسعار البرتول نتيجة  3002و بداية  3001عرفت هذ  املرحلة ابتداءا من هناية سنة :على الصعيد االقتصادي .أوال 
 .مما أثر سلبا على النشاط البنكي،غري أن حتسن األسعار يف السنوات الالحقة حسن من وضعية هذا النشاطاألزمة املالية العاملية 

م النشاط احملاسيب و تبين املعايري الدولية اخلاصة بذلك عرب اصدار النظام عرفت هذ  املرحلة تنظي:على صعيد التشريع البنكي.ثانيا  
املطبقة على البنوك ،واليت كانت خطوة ،والذي يتضمن خمطط احلسابات و القواعد احملاسبية  3002جويلية  32املؤرخ يف  02-01

 :لفرتة بـكما متيزت هذ  ا.هامة وجديدة للتكيف مع املعايري الدولية لالفصاح احملاسيب

 .01-01رقم مالبنوك تطبيقا للنظا زيادة رأمسال -
 .االهتمام أكثر مبكافحة تبييض األموال و متويل االرهاب عرب تفعيل خلية االستعالم املايل و اصدار القوانني املنظمة ذهذا النشاط -
 .اصالح منظومة مكافحة الفساد عرب اصدار القوانني املنظمة لذلك -
 .01-00الداخلية بالبنوك عرب اصدار النظام رقم تدعيم الرقابة  -
يتعلق مبراقبة املخاطر ما بني البنوك ،والنظام  3000ماي  31املؤرخ يف  02-00تدعيم ادارة املخاطر عرب اصدار النظام رقم  -

 .يتضمن تعريف و قياس و تسيري خطر السيولة  3000ماي  31املؤرخ يف  01-00رقم 
 .و ما جاء به من تقوية استقرار النظام البنكي 00-02و املتمم لألمر املعدل 01-00اصدار األمر  -
حيدد القواعد العامة املتعلقة  3002أفريل  1الصادر يف  00-02تقييد عمليات التجارة اخلارجية عرب اصادار النظام رقم  -

 :ألسباب 3002و متتد هذ  املرحلة حىت هناية . بالشروط البنكية املطبقة على العمليات املصرفية

 3001دوالر منتصف سنة  63من قيمتها ،حيث بلغ سعر الربميل  %15،حيث فقدت 3001اهنيار أسعار البرتول سنة :أوال
نظرا العتماد  على ايرادات قطاع احملروقات بشكل شبه كلي على االقتصاد الوطين ،مما أثر سلبا  3003دوالر سنة  005مقابل 

 .3005ر منذ سنة ،وقد ظهر هذا األثر بشكل واضح أكث

بعد تعديل قاعدة األموال اخلاصة و  2و بعض قواعد اتفاقية بازل  3اىل تطبيق قواعد اتفاقية بازل  3001بداية االنتقال سنة :ثانيا
 . توزيع املخاطر من أجل وضع متطلبات جديدة يف جمال األموال اخلاصة 
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بالنسبة للمتغريات الكلية يف االقتصاد الوطين و القاعدة التشريعية يف كل مرحلة ان اعتمادنا ذهذا التقسيم يعتمد على التشابه       
لذلك ميكن حصر املتغريات املؤثرة ،كل فرتة  ،نظرا لقصر3002-3002و  3001-3002:،وفيما يلي سنركز على مرحلتني مها

ذهذا السبب  3003-0220ادى املرحلة يف النشاط البنكي خالذها ،واليت يصعب حصرها كلما طالت هذ  األخرية ،لذلك ستنف
،وخلصوصية ظروف االقتصاد الوطين و البنكي يف تلك الفرتة ،واليت تغيب فيها قاعدة للحوكمة ميكن على أساسها معرفة تأثريها على 

 .األداء البنكي

 (0228نهاية -0222الفترة ) 0229قبل سنة  المرحلة األولى:الفرع األول 

،وفيما يلي نوضح بشكل أكثر تفصيال و حتليال ملميزات هذ  م خصائص االقتصاد الوطين و البنكي هوضحنا فيما سبق أ       
 .الفرتة و دور تنظيم القطاع البنكي يف حتسني أدائه

على )ثر على دعم استقرار القطاع البنكي و املايل ككل أانه مما ال شك فيه أن لوجود قاعدة تشريعية كافية اىل حد كبري         
وجنبا اىل جنب تعمل احلوكمة (.على مستوى جزئي)اليت ذها دور يف حتسني أدائه الدارة الداخلية بالنسبة لو كذلك ،(مستوى كلي

ثر يتوقف األعلى دعم القطاع البنكي ،غري أن هذا الدور و ( البنك املركزي)الداخلية للبنك يف ظل دور و رقابة السلطات الرقابية 
 القاعدة التشريعية اخلاصة باحلوكمة ،وهو ما تناولنا  سابقا فظروف السوق،املنافسة،مدى تطور القطاع على عدة عوامل أخرى غري

اخل،كلها ..البنكي،مدى استقاللية النظام القضائي،مدى تطور البورصة ،ظروف االقتصاد الوطين و متغرياته ،التوجهات السياسية 
 .عوامل تدخل يف توجيه البنك و تؤثر على نتائجه

،أو يف العوامل األخرى أثر اال اذا كان أكرب من  ؤثرا بشكل واضحو بالتايل فدور احلوكمة و دور السلطات الرقابية ال يعترب م      
و حالة قياسه مع ثبات العوامل األخرى ،و بلجوئنا اىل التحليل ال ميكننا اطالقا اغفال أمهية هذ  العوامل يف تأثريها على أداء البنوك 

 .خمتلف األطراف يف القطاع البنكي و السوق البنكية سلوك 

و قد وضحنا فيما سبق خصائص هذ  الفرتة يف االقتصاد الوطين و البنكي ،وسنتناوذها بشكل أكثر تفصيال و حتليال للميزات       
 اجلزائر يف ظل التغريات يف ،ومدى وجود توافق بني تطور ممارسة حوكمة املؤسسات و اجتا  األداء املايل البنكي يف هذ  الفرتة 

 .االقتصاد الكلي يف اجلزائر

نظرا لكون نشاط البنوك اجلزائرية تقليدي فعملياهتا البنكية ترتكز حول تلقي الودائع و منح القروض بشكل أساسي ،وعلى هذا      
 :رتة االعتبار ميكن أن نالحظ تطور نشاط الوساطة البنكية يف اجلزائر عرب مرحلتني يف هذ  الف

 :و متيز األداء املايل للبنوك التجارية يف تلك الفرتة بتحسنه حيث شهد :0225-0222:المرحلة األولى :أوال 

 .ارتفاع كل من املوارد و القروض البنكية بشكل ملحوظ أي حتسن نشاط الوساطة -

 .تزايد العائد على حقوق امللكية للبنوك العمومية و اخلاصة  -
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 .األصول للبنوك اخلاصة و اخنفاضه لدى البنوك العمومية  تزايد العائد على -

 .هامش الربح و اذهامش البنكي للبنوك العمومية و ارتفاعه يف البنوك اخلاصة  صتناق -

 .ارتفاع املؤونات على القروض للبنوك اخلاصة وكذلك بالنسبة للبنوك العمومية  -

 .نة على اخلزيتزايد ديون البنوك العمومية و اخلاصة  -

 :وضحه يف اجلدول املوايلن وهوماأما على صعيد االقتصاد الكلي ،فقد حتسنت مؤشراته بشكل كبري خالل هذ  الفرتة 

 0228-0222المؤشرات الكلية لالقتصاد في الجزائر خالل الفترة (:52-5)الجدول رقم 

 0228 0227 0226 0225 0224 0222 المؤشر

 11,52 60,52 51,11 16,22 23,33 31,11 (مليار دوالر) الصادرات

 11,02 52,60 52,60 15,52 20,55 32,22 (مليار دوالر) صادرات المحروقات

 21,22 36,25 30,16 02,16 01,25 02,23 (مليار دوالر)الواردات

مليار )اجمالي رصيد ميزان المدفوعات
 (دوالر

1,11 2,35 06,21 01,12 32,55 26,22 

 012,00 000,01 11,11 56,01 12,00 23,23 (دوالرمليار )احتياطي الصرف

 3,22 0,21 0,16 0,06 0,63 0,63 (مليار دوالر)االستثمار المباشر

 1,3 03,5 32,6 20,0 21,5 11,1 (مليار دوالر)المديونية الخارجية 

 5020,5 2611,1 2113,6 2013,6 3332,1 0211,1 (مليار دينار)االيرادات العامة 

 30,1 01,3 1,0 05,1 00,3 2,2 (نسبة  التغير)لالقتصادقروض 

 06,0 31,0 01,6 00,1 00,5 05,6 (نسبة التغير)المعروض النقدي 

 3,1 2,0 3,0 5,2 5,3 6,2 (نسبة التغير)الناتج المحلي االجمالي

 00,2 00,1 03,2 05,2 01,1 32,1 (نسبة مئوية )البطالة 

 1,2 2,6 3,2 0,6 2,6 3,6 (نسبة مئوية )التضخم

 3001و تقرير صنودق النقد الدويل لسنة  3001،3001لسنة من اعداد الطالبة باالعتماد على التقارير السنوية لبنك اجلزائر :املصدر
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الذي  (saharaian blend)ارتفاع سعر الربميل من البرتول و الذي تضاعف ،حيث انتقل  سعر الربميل من صحاري بلند -
سنوات مع العلم أن  2دوالر،أي أن السعر قد تضاعف خالل  51,61اىل  3002دوالر سنة  31,12من تنتجه اجلزائر 

 .دوالر للربميل كسعر  مرجعي  02املوازنة العمومية كانت معتمدة على 
،وارتفعت  3005مليار دينار سنة  253,1اىل 3002مليار دينار  سنة   0250انتقال االيرادات العامة للمحروقات من  -

 1,11،كما حقق ميزان املدفوعات فائضا متزايدا من  3005مليار سنة  15,52مليار دوالر اىل  31ادرات احملروقات من ص
 .مليار دوالر 02,16اىل  مليار دوالر02,23 باالضافة اىل ارتفاع قيمة الواردات من .خالل هذ  الفرتة  06,21مليار اىل 

 %35,1اىل  3002سنة  %22,1ليت اخنفضت نسبتها من الناتج احمللي االمجايل من اخنفاض املديونية العمومية اخلارجية ،و ا -
 /3005سنة 

 .3005مليار دوالر سنة  56,01مليار دوالر اىل  23و23ارتفاع احتياطي الصرف من  -
 . 3005سنة  %05,2اىل  3002سنة  %32,1اخنفاض معدل البطالة من  -
 .من الناتج احمللي االمجايل  %05,1 اىل %2,2ارتفاع القروض املوجهة لالقتصاد من  -
 . % 0,6اىل  %3,6اخنفاض معدل التضخم من  -

 .و بالتايل فان املتتبع لتطور املتغريات االقتصادية الكلية يالحظ حتسن هذ  األخرية تبعا الرتفاع سعر الربميل من البرتول

الرتكز يف نصيب البنوك من حيث :البنكية يف الدول النامية بـ يتميز القطاع البنكي اجلزائري كغري  من األنظمة:خصائص القطاع البنكي
وهو ما )،ضعف اخلدمات البنكية ،ضعف الشبكة البنكية (حجم األصول،حجم املوارد،االنتشار اجلغرايف لصاحل البنوك العمومية )

 (.تناولنا  سابقا أنظر املبحث األول الفصل الرابع

ياسة النقدية واستخداماهتا خالل هذ  الفرتة ،ففي اطار ادارة السياسة النقدية يتدخل بنك هذا باالضافة اىل تطور أدوات الس     
اعادة اخلصم،أخذ و منح )اجلزائر بواسطة االستخدام النقدي الذي يتضمن عملياته مع البنوك خارج السوق النقدية 

لتنازل املؤقت،اسرتجاع السيولة عن طريق عمليات السوق املفتوحة بواسطة ا)،وعملياته يف السوق (األمانات،التسبيقات
هيكلي و تتم هذ  التدخالت لبنك اجلزائر يف ظل وجود فائض .،فضال عن متابعة التنظيم يف جمال االحتياطات االجبارية (املناقصات

اسرتجاع السيولة ،وهي و يعتمد بنك اجلزائر أساسا على وسيلة .تزامنا مع ارتفاع أسعار البرتول، 3003يف السيولة البنكية منذ سنة 
وسيلة خاصة بالسوق النقدية و تسهيلة الودائع املغلة للفائدة قصد زيادة الرقابة على اجملاميع النقدية مع تركيز اجلهد على جمموع 

  (1) .3005القاعدة النقدية كهدف عمليايت ،ومت االعتماد على تسهيلة الودائع املغلة للفائدة بداية من أوت 

و اليت تناولناها يف ) لفرتةذ  امن خالل مؤشرات األداء املايل و الوساطة املالية لكل من البنوك العمومية و اخلاصة ذهيظهر        
تراجع كل من العائد على حقوق امللكية ،العائد على األصول ،اذهامش البنكي،هامش الربح،املؤونات على خطر ( الفصل السابق

                                                

 011،ص3001التقرير السنوي لبنك اجلزائر لسنة   (1)
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بشكل واضح ،ويعود سبب هذا االخنفاض اىل زيادة األموال اخلاصة للبنوك العمومية تطبيقا  3001القروض للبنوك  العمومية سنة 
أين مت رفع رأمسال البنوك اىل .املتعلق باحلد األدىن لرأمسال البنوك و املؤسسات املالية العاملة يف اجلزائر 00-01للنظام رقم 

و ظهر أثر هذ  الزيادة بشكل أكرب لدى .ضمون هذا النظام دج،ومت تقدمي مدة سنتني كأقصى أجل لاللتزام مب3500000000
البنوك العمومية الذي تراجعت مؤشرات أدائه مقارنة بالبنوك اخلاصة اليت حتسنت مؤشرات أدائها على طول هذ  الفرتة ،بالرغم من 

لدى البنوك اخلاصة النتيجة الصافية  أن حتسنختالف اىل و يعود هذا اال.أزمة البنوك اخلاصة وتزعزع الثقة فيها يف تلك املرحلة 
املسجلة يف املوارد اجملمعة لكل من بالرغم من تقارب نسب الزيادة فيتناسب مع زيادة األموال اخلاصة على عكس البنوك العمومية ،

بسبب سحب  3001باستثناء الرتاجع املسجل يف الودائع ألجل للبنوك العمومية سنة )البنوك العمومية و اخلاصة خالل هذ  الفرتة 
متعلق بكافة ،وكذلك بالنسبة للقروض غري أن تزايد القروض بالنسبة للبنوك العمومية (قطاع احملروقات جلزء من ودائعه لالستثمار

  تعترب الفائدة عليها مرتفعةمقارنة بالقروض االستهالكية ،وانل نتيجة زيادة القروض االستهالكية و العقارية ،هذ  األخرية اليت ااألج
-3001كانت منخفضة نتيجة برنامج السكن االجتماعي التسامهي يف تلك الفرتة تطبيقا للمخطط اخلماسي للحكومة 

وك اخلاصة فقد تزايدت لديها القروض قصرية األجل و نأما الب.،اضافة اىل متويل مشاريع البنية التحتية يف اطار نفس املخطط3002
 .ة األجليلتراجعت القروض متوسطةو طو 

البنوك العمومية من االرتفاع الكبري يف الودائع  و بالتايل فبالرغم من زيادة الودائع و القروض لدى كال القطاعني ،واستفادة        
ألجل اال أن تعاملها بشكل كبري مع القطاع العمومي من حيث منح القروض هو السبب املباشر املؤثر سلبا على نتائجها مقارنة 

،يف ظل عم تقدمي اخلزينة لتسبيقاهتا لتغطية الديون املرتتبة على املؤسسات العمومية و القطاع الفالحي خالل هذ  بالبنوك العمومية 
 .مليار دينار  632,1الفرتة و املقدرة بـ

 3005-3002ة يف اجلزائر خالل الفرتة صوبالتايل فما حناول تلخيصه هو أن حتسن نشاط الوساطة للبنوك العمومية و اخلا        
 ،هو مرتبط أساسا بارتفاع عائدات قطاع احملروقات نتيجة ارتفاع أسعار البرتول و حتسن وضعية االقتصاد اجلزائري خالل هذ  الفرتة

أي أنه غري مرتبط باالدارة الداخلية للبنوك أو نظام احلوكمة فيها ،هذا من جهة ،ومن جهة أخرى ،يعود اخنفاض نتائج البنوك العمومية 
املتعثرة خالل هذ  الفرتة ،وهو ما يرجع الدارة هذ  باط نشاطها االقراضي بالقطاع العمومي و عدم تغطية اخلزينة ذهذ  القروض اىل ارت

البنوك كوهنا املسؤولة عن سياسة االقراض و بالتايل ضعف ادارة املخاطر فيها ،واليت تعكس بدورها توجها سياسيا لتبين القطاع 
اعي الذي يقدمه ،والذي يوضح بشكل كبري أمهية و دور ادارة املخاطر يف البنوك يف دعم رحبيتها و توسعها العمومي و الدور االجتم

بني البنوك العمومية و اخلاصة يف تطبيق احلوكمة من حيث كيفية ادارة املخاطر فيها ،ومن جهة  ويعكس أيضا وجود تباين.و استقرارها
ن رفع رأمساذها أدى أشريعية املنظمة للقطاع البنكي على رحبية البنوك العمومية و اخلاصة حيث ثالثة يظهر تباين أثر تطبيق القاعدة الت

مسال البنوك يؤثر أالذي ميس بشكل مباشر ر  اىل ختفيض أرباح البنوك العمومية على عكس البنوك اخلاصة ،وبالتايل فنظام بنك اجلزائر 
 .ثر ترجع الدارة البنك يف هذ  األخرية بشكل أكيد ،غري أن تغطية هذا األ

 :و بالتايل نسنتنتج 
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وجود أثر فوري لتطبيق نظام بنك اجلزائر اخلاص برفع رأمسال البنوك على رحبيتها ،يف حني يظهر غياب أثر حقيقي للنظام رقم  -
البنوك اجلزائرية و عدم  االدارة يفيدي للبنوك و اخلاص بالرقابة الداخلية يف البنوك نظرا لعدم تالؤمه مع طبيعة النشاط التقل 3-02

  .تأهيل املوظفني
 .وجود أثر الدارة املخاطر و سياسة االقراض على نتائج البنوك  -
 .حتدد طبيعة ملكية البنوك سياسة االقراض فيها ،واليت تعترب أكثر رشادة و سالمة لدى البنوك اخلاصة يف اجلزائر -

املايل للبنوك العمومية و اخلاصة ،وذلك بدفع من حتسن املؤشرات الكلية عودة حتسن مؤشرات األداء  3005و قد عرفت سنة       
،وواصلت القروض قصرية دوالر  51,61،حيث بلغ سعر الربميل  3005دوالر سنة  06اد بفعل زيادة أسعار البرتول حبوايل صلالقت

ماسي والذي شجع على التوسع يف منح القروض و طويلة األجل ارتفاعها خاصة بالنسبة للبنوك العمومية تطبيقا للمخطط الوطين اخل
وبالتايل .ي القطاع اخلاص يف االرتفاعأت نسبة تعامل البنوك العمومية مع الزبائن أالعقارية يف اطار برنامج مليون سكن ،وبالتايل بد

،وليس لدور القاعدة  اخلماسي فأداء البنوك يف هذ  الفرتة ارتبط مبتغريات اقتصادية كلية و توجهات سياسية من خالل املخطط الوطين
 .التشريعية و التنظيمية أثر حقيقي على تغريات هذ  املؤشرات خالل هذ  السنة 

 :عرفت هذ  الفرتة تغريات على عدة مستويات من أمهها :0228-0226المرحلة الثانية .ثانيا

 : على مستوى القاعدة التشريعية و التنظيمية.أوال

 3001وسالمة القطاع البنكي مت رفع احلد األدىن لرأمسال البنوك و املؤسسات املالية يف اجلزائر سنة يف اطار محاية الزبائن  -
 .01-01مبوجب النظام رقم 

 .3001أكتوبر  35الصادرة يف  02-01رقم حتديد قواعد احلذر يف البنوك و املؤسسات املالية مبوجب التعليمة  -
الفساد و مكافحته و الذي مت مبوجبه انشاء الديوان املركزي لقمع الفساد مسايرة املتعلق بالوقاية من  00-06صدور القانون  -

يأة حملاربة هذ  اذه للمعامالت الدولية اليت صادقت عليها اجلزائر يف ممكافحة اجلرائم ،وعلى مستوى حملي كان ضروريا وجود 
 .الرأي العام يف تلك الفرتة كقضية افالس البنوك اخلاصةالفساد يف املؤسسات اجلزائرية ،خاصة القضايا الكبرية اليت شغلت  تفشي

-   

 : على مستوى المتغيرات االقتصادية الكلية.ثانيا

شهدت هذ  الفرتة مواصلة حتسن مؤشرات االقتصاد الكلي يف اجلزائر نتيجة مواصلة أسعار البرتول ارتفاعها ،حيث بلغت رقما قياسيا 
،وبفعل (معدل فصلي )دوالر خالل تلك السنة  010دوالر للربميل ،وختطى  22,21بـ،أين سجلت معدال سنويا قدر  3001سنة 

قيمة الصادرات ،الناتج احمللي االمجايل،احتياطي الصرف،امجايل رصيد ميزان املدفوعات :كل من   تهذا االرتفاع لسعر البرتول ارتفع
فقد سجلت االيرادات العامة للدولة مستوى اخلزينة العمومية و كذلك على .بالرغم من ارتفاع قيمة الواردات،اخنفاض معدل البطالة 
  .بفعل زيادة ايرادات اجلباية البرتولية  3001ارتفاعا مستمرا خالل هذ  الفرتة و مستوى قياسيا سنة 
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لتضخم و الذي بلغ أما على مستوى االنتاج و األسعار فقد ارتفع الناتج احمللي االمجايل بشكل متواصل ،وتبعه ارتفاع أيضا يف معدل ا
 . %1,2بـ 3001مستوى قياسيا سنة 

أما على مستوى القطاع النقدي فقد اخنفضت قيمة املديونية العمومية ،وارتفعت القروض املوجهة لالقتصاد ،يف حني اخنفض املعروض 
 .واصل خالل هذ  الفرتة ،وامجاال فقد حتسنت املؤشرات الكلية لالقتصاد بشكل مت(أدوات السياسة النقديةباستعمال )النقدي 

 :على مستوى أداء البنوك التجارية .ثالثا

ن زيادة الودائع اجلارية أكرب من الزيادة يف الودائع أعرفت هذ  الفرتة ارتفاع امجايل الودائع بالنسبة للبنوك العمومية و اخلاصة غري  -
 .ألجل بالنسبة للبنوك العمومية 

،وبالنسبة ذهذ  %11اىل  %23فاض طفيف يف دور البنوك العمومية يف هذا التمويل من ارتفاع القروض املوجهة لالقتصاد و اخن -
نسبة القروض املتوسطة و طويلة األجل لديها يف االرتفاع خالل هذ  الفرتة ،وبقيت حصة هذ  القروض األخرية فقد واصلت 

غري أنه بالنسبة . من متويلها للقطاع اخلاص أكرب من حصة القروض قصرية األجل ،كما تبقى حصة متويلها للقطاع العمومي أكرب
كما تبقى حصة متويل البنوك اخلاصة .للقروض القصرية مع القروض متوسطة و طويلة األجلللبنوك اخلاصة تتقارب نسبة متويلها 

 .للقطاع اخلاص يف تزايد أكرب من متويلها للقطاع العمومي 
حصة القطاع العمومي نتيجة خوصصة املؤسسات العمومية و سياسة الدولة زيادة حصة القروض املوجهة للقطاع اخلاص لتتعدى  -

 .يف تشجيع القطاع اخلاص لالستثمار و تشجيع القروض العقارية و االستهالكية 
مليار دينار 00,2مليار دينار اىل  21عرفت ديون البنوك العمومية و اخلاصة اجتا  اخلزينة العمومية اخنفاضا خالل هذ  الفرتة من  -

،حيث قامت اخلزينة  3006مليار دينار للبنوك العمومية ،وذلك بعد ارتفاعها سنة  360مليار اىل  520للبنوك اخلاصة ،ومن 
 .وهو ما ساهم يف تغذية سيولة البنوك(مليار دينار200,6) 3001العمومية بتسديدات مهمة للبنوك العمومية سنة 

لنسبة للبنوك العمومية،أما بالنسبة للبنوك اخلاصة فقد حافظ على استقرار  مع با ارتفاع العائد على حقوق امللكية بشكل مستمر -
و رافق هذا االرتفاع تزايد يف العائد على األصول لكال القطاعني غري أنه .العلم بأنه أعلى من املعدل احملقق يف البنوك العمومية 

لربح لكال القطاعني ،باالضافة اىل اخنفاض يف نسبة كما عرفت هذ  الفرتة اخنفاض هامش ا.أعلى بالنسبة للبنوك اخلاصة 
 . 3001سنة % 2,05اىل  3006سنة % 1,55القروض املتعثرة يف القطاع البنكي من 

 :على مستوى السياسة النقدية . رابعا

و ارتفاع الكتلة النقدية على اجتا  السياسة النقدية خالل هذ  الفرتة أثرت الفوائض املسجلة على مستوى اخلزينة و ميزان املدفوعات    
،وذلك يف املدى (ارتفاع فاتورة االسترياد)،حيث اجتهت أهدافها اىل ختفيض معدل التضخم بسبب تزايد  نتيجة التضخم املستورد

الفرتة ،على اعتبار أن وظيفة املقرض األخري مل املتوسط ،حيث اصبح تسيري فائض السيولة يف السوق النقدية ذو أمهية كبرية يف هذ  
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ادخال وسيلة غري مباشرة للسياسة النقدية  3003 ،أي منذ بداية ارتفاع سعر البرتول ،حيث مت بداية سنة3000تستخدم منذ سنة 
 .أشهر 2ومناقصات سلبية لـ (على أساس أسبوعي)تتمثل يف وسيلة اسرتجاع السيولة عن طريق املناقصات 

 :بق نالحظ مما س

وجود توافق كبري بني اجتا  مؤشرات األداء املايل للبنوك العمومية و اخلاصة و اجتا  املؤشرات الكلية لالقتصاد،واليت عرفت حتسنا        
ثر من و من أهم مميزات هذ  املرحلة هو أهنا تعترب بداية االجتا  حنو متويل القطاع اخلاص أك. 3001مستمرا بلغ أعلى مستوياته سنة 

نظري  العمومىي ،وقد رافق ذلك ارتفاع كبري يف العائد على حقوق امللكية للبنوك العمومية بشكل خاص ،ونربط هذا االرتفاع ملردودية 
األموال اخلاصة بتوسع نشاط البنوك العمومية بفعل زيادة حجم مواردها ،واليت كانت يف تزايد بفعل زيادة أسعار البرتول اضافة اىل 

يف منح القروض االستهالكية ،العقارية ،و متويل مشاريع البىن التحتية ،غري أن التوجه حنو متويل القطاع اخلاص يعمل على التوسع 
 3006أما بالنسبة للبنوك اخلاصة فقد عرفت تراجعا ملردودية أمواذها اخلاصة سنة .تقليل خماطر التعثر املرتبطة باملؤسسات العمومية 

من تلك احملققة من طرف ا اخلاصة استجابة للنظام اخلاص برفع رأمسال البنوك التجارية ،غري أن مالءهتا تظل أكرب مرتبط بارتفاع أمواذه
 . %05,31عمومية يف حني حققت البنوك ال %30,31البنوك العمومية و املقدرة بـ

 مستوى البنوك اجلزائرية من خالل القاعدةو بشكل عام قانه خالل هذ  الفرتة مل نلمس تأثريا واضحا لتطبيق احلوكمة على        
-3002وبالتايل فانه بالنسبة للفرتة .التنظيمية ،باستثناء أثر رفع رأمسال بالنسبة للبنوك اخلاصة و الذي خفض من أرباحها التشريعية و 

ال ميكن فصل هذا األخري عن فان ارتفاع أسعار البرتول هو احملرك األساسي لدفع عجلة االقتصاد الوطين و القطاع البنكي ،ف 3001
باقي القطاعات،فتحسن مؤشرات األداء املايل لكل من البنوك العمومية و اخلاصة خالل هذ  املرحلة هو مرتبط بتحسن املتغريات 

طط وأما عن تغري توجهات البنوك العمومية حنو دعم القطاع اخلاص هو راجع اىل اجتاهات السلطات يف اطار املخ.االقتصادية الكلية
و بالتايل فهي ليست توجهات منفردة للبنوك خاصة باسرتاتيجحيتها اليت اقرتحها جملس .لتلك الفرتة  3002-3001اخلماسي 

 .االدارة ،و امنا هي استجابة ملطالب السلطات يف هذا الشأن ،من منطلق كون الدولة هي املساهم الرئيسي و الوحيد ذهذ  البنوك

االدارة الداخلية للبنوك بشكل مستقل مل تؤثر على أدائها ،وامنا كان هناك ثالث حمددات أخرى ذات أمهية و بالتايل فطريقة           
أما بالنسبة للحوكمة و القاعدة التشريعية املنظمة ذها .ات االقتصادية الكلية ،التوجهات السياسية ،طبيعة امللكية ري املتغ:أكرب و هي 

احلذر ،وبالضبط نسبة املالءة و اليت متس بشكل مباشر رأمسال البنوك ،وبالتايل حتمل أثرا على فيظهر األثر الوحيد من خالل قواعد 
تعديالت مهمة اىل حد حتمل  واليت رحبيته وسيولته بشكل أكيد،أما غريها من األنظمة و املبادئ سواء السارية من قبل أو اجلديدة ،

مة مكافحة الفساد و منظومة مكافحة تبييض االموال و متويل االرهاب ما على تكريس الشفافية و االفصاح من خالل دعم منظو 
مل  3002فبالنسبة لتبييض األموال نالحظ أنه حىت سنة .،اىل أن اثرها غري ملموس لكوهنا جديدة و غري مفعلة النشاط بشكل كلي

يعكس هذا واقع كون أنه ال يوجد ال وبالطبع يتم تكوين أي تقرير حول االبالغات بشبهة ،وبالتايل مل يتم حتويل أي ملف للعدالة ،
أي حالة لتبييض األموال على مستوى البنوك و املؤسسات املالية يف اجلزائر خالل هذ  الفرتة ،وينفي وجود أرباح مدرة من جتارات غري 
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 بشكل كلي ،وعدم رقابة بنك مشروعة يف اجلزائر ،وهو أمر غري صحيح اطالقا ،وامنا يعكس عدم تفعيل خلية معاجلة االستعالم املايل
 .بشكل دوري يف تلك الفرتة ،نظرا لكون القاعدة القانونية غري كاملة و غري كافية ،وبالتايل يضعف أثرها على القطاع البنكياجلزائر 

 :و من هنا نستنتج أنه يف ظل

 .يف طريق النمو يعتمد على مصدر واحد و أساسي يف متويله و هو احملروقات راقتصاد سائ  -
 .قطاع بنكي تقليدي يعتمد نشاطه األساسي على تلقي الودائع و منح القروض املباشرة  -
 .ضعف املنافسة و االعتماد على ودائع قطاع احملروقات و املؤسسات العمومية  -
 .عدم كفاية القاعدة القانونية و التشريعية يف تلك الفرتة  -
 .وفرة اقتصادية متأتية من ارتفاع أسعار البرتول  -

 غري أن .فانه يصعب ربط نتائج البنوك و مؤشرات أدائها بادارهتا الداخلية بشكل منفصل عن كل هذ  العوامل املهمة        
،وان كانت كلها تتجه حنو التحسن ،حيث كانت البنوك اخلاصة قد حققت مؤشرات االختالف بني نتائج البنوك العمومية و اخلاصة 

نرجعه اىل خلل يف النشاط األساسي ذهذ  البنوك و املتمثل يف االقراض ،حيث أن التوجهات املختلفة ، أداء أعلى من نظريهتا اخلاصة 
لكال القطاعني يف سياسة االقراض و متابعتها هو ما يؤثر على خمتلف مؤشرات األداء ،فطبيعة زبائن البنوك العمومية و اليت يف أغلبها 

املمنوحة للخواص جزء مهم منها مرتبط بالقروض الفالحية ذات املخاطرة العالية حىت القروض ،هي مؤسسات عمومية و هيأت مالية
فبالرغم من توفر املوارد .و برامج تدعيم الشباب،هو ما يؤثر على تذبذب أرباحها مقارنة مبواردها ويزيد من حجم الديون املتعثرة لديها

،و خاطر االئتمانية و ادارة السيولةتواجه ضعفا على مستوى ادارة املللقطاع العمومي أكثر من نظري  اخلاص اال أن البنوك العمومية 
،أدى اىل تنشيط أدوات السياسة النقدية على مستوى السوق النقدية  3003اليت تعرف فيها فائضا هيكليا كبري منذ سنة 

سنة  %2,05فعة من التعثر بلغت فوجود سيولة فائضة غري مستغلة و ارتباط السيولة املمنوحة يف شكل قروض بنسبة مرت.المتصاصه
غري أنه نظرا لعدم وجود استقاللية .ء بني البنوك العمومية و اخلاصة ،مها السببان الرئيسيان يف االختالف يف مؤشرات األدا3001

ط متويل املؤسسات الدارة هذ  البنوك ال ميكن حتميلها مسؤولية تدين املردودية كونه راجع لالرادة السياسية و توجهات الدولة اليت ترب
 .العمومية بالقطاع البنكي العمومي

فنحن نرجع التحسن امللحوظ يف مؤشرات األداء املايل لكل من البنوك العمومية و اخلاصة اىل حتسن املؤشرات الكلية وبالتايل         
ع اىل االختالف يف طريقة ادارة أساسي ،غري أن االختالف يف هذا التحسن بني القطاعني العمومي و اخلاص راجلالقتصاد بشكل 

احلوكمة فيها خاصة على مستوى ادارة املخاطر ،واليت ترتبط بطبيعة ملكية هذ  البنوك وتوجه سياسات الدولة يف تلك  وهذ  البنوك 
ات العمومية باملؤسسالبنوك العمومية  املرحلة ،بالرغم من نشاط مركزية املخاطر اىل حد ما اال أن دورها جد حمدود نظرا الرتباط

وبالتايل فهناك ضعف مسجل على مستوى استقاللية جملس االدارة ،ادارة املخاطر،الرقابة الداخلية،حقوق املسامهني ،واليت تؤثر على .
يف حني هنمش دور كل من الشفافية و االفصاح .االختالف يف األداء بني البنوك العمومية و اخلاصة يف اجلزائر يف تلك الفرتة 

 .ملصاحل يف التأثري يف هذا االختالف،أصحاب ا
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 (0202-0229)المرحلة الثانية :الفرع الثاني 

فرتة ،وسنتاوذها بشيء من التفصيل فيما يلي،حيث عرفت هذ  املرحلة الكثري من التغريات خاصة تطرقنا سابقا اىل مميزات هذ  ال    
  .على صعيد التشريع البنكي و الصعيد االقتصادي 

تعترب هذ  املرحلة بداية أثر األزمة املالية العاملية بشكل واضح على االقتصاد اجلزائري ،من خالل :الصعيد االقتصاديعلى .أوال
 :اخنفاض أسعار البرتول ،ونوضح يف اجلدول املوايل أهم املتغريات االقتصادية ذهذ  الفرتة 

 0202-0229فترة المؤشرات الكلية لالقتصاد في الجزائر خالل ال(:54-5)الجدول رقم 

 3002 3003 3000 3000 3002 املؤشر  الوحدة

 

 

 مليار دوالر       

 61,21 10,12 13,11 51,02 15,02 الصادرات

 62,23 10,51 10,66 56,03 11,13 صادرات احملروقات

 51,22 50,52 16,21 21,12 21,10 الواردات

امجايل رصيد ميزان 
 املدفوعات

2,16 05,22 30,01 03,05 0,021 

 021,00 020,66 013,33 063,33 011,20 احتياطي الصرف

 0,62 0,51 3,01 2,11 3,55 االستثمار املباشر

 2,22 2,62 1,10 6,52 5,61 املديونية 

 5210,2 6222,2 5120,0 1223,2 2561,0 االيرادات العامة  مليار دينار 

 002,55 000,01 003,21 10,05 63,35 سعر الربميل من البرتول دوالر للربميل 

 2,36 1,12 1,53 2,20 5,11 التضخم النسبة املئوية 

 5056,2 1311,6 2136,5 2361,0 2016,5 قروض لالقتصاد

 00210,5 00005,0 2232,3 1310,1 1012,0 العروض النقدي مليار دينار 

 2,1 00,0 00,0 00,0 00,3 معدل البطالة  النسبة املئوية 

 .3002و  3003و  3000من اعداد الطالبة باالعتماد على تقارير بنك اجلزائر السنوية  للسنوات :املصدر

قد عرفت تراجعا على كافة املؤشرات ،حيث أن اهنيار  3002نالحظ أن سنة  ،(52-5)عال  مع اجلدول السابقأمبقارنة اجلدول    
،قد أثر سلبا على قيمة  %21دوالر للربميل ،أي بنسبة  21,13 تراجعت بـأسعار البرتول بسبب األزمة املالية العاملية ،واليت

،و على اثر ذلك تراجع 3001مقارنة بسنة  % 20الصادرات و املتعلقة أساسا بصادرات قطاع احملروقات ،واليت عرفت تراجعا بـ
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نتيجة اخنفاض ايرادات اجلباية البرتولية ،فيما تراجع كبري لاليرادات العامة ،3001مقارنة بسنة  %20رصيد ميزان املدفوعات حبوايل 
عرف احتياطي الصرف حتسنا متواصال،وتراجع املديونية اخلارجية ،استقرار معدل البطالة ،زيادة القروض املوجهة لالقتصاد و ارتفاع  

 .كبري يف معدل التضخم 

من وضعية مؤشرات االقتصاد الوطين،حيث بلغ  تقد حسن 3000-3000يف حني أن عودة ارتفاع أسعار البرتول خالل الفرتة    
دوالر للربميل،غري أن ارتفاع فاتورة الواردات خفض من الرصيد االمجايل مليزان املدفوعات مقارنة  003سعر الربميل أعلى قيمة سنة 

حيث واصلت املديونية ،واليت عرفت أعلى رصيد مليزان املدفوعات،اال أنه و بشكل امجايل فقد حتسنت أغلب املؤشرات ،3001بسنة 
،تزايد القروض املوجهة لالقتصاد ،تزايد  %00،تراجع معدل البطالة اىل  %1,53اخلارجية تراجعها،تراجع معدل التضخم اىل 

دوالر فقط ،غري أن أثرها كان كبريا على ميزان  2تراجعت أسعار البرتول بـ 3002-3003غري أنه يف الفرتة .ايرادات الدولة 
ارتفاع السلع االستهالكية غري الغذائية وواردات )ساهم يف ذلك االرتفاع الكبري يف فاتورة الواردات بسبب ارتفاع األسعار املدفوعات ،و 

وكذلك تراجعت االيرادات .3003مقارنة بسنة  3002سنة  %20دفوعات حبوايل ،حيث تراجع رصيد ميزان امل(املنتجات البرتولية
احتياطي الصرف االرتفاع ،أما املديونية اخلارجية فقد واصلت اخنفاضها وكذلك معدل التضخم  العامة للدولة ،يف حني واصل رصيد

-3002و بشكل عام فان الفرتة .1,12املقدر بـ 3000مقارنة بالتضخم الكبري املسجل سنة  2,36اىل  3002قد اخنفض سنة 
 .قد عرفت تذبذبا يف سعر الربميل من البرتول يف االقتصاد العاملي 3002

 :أداء البنوك العمومية و الخاصة .ثانيا

،اال أهنا 3002سنة  %01تزايدا يف حصة البنوك اخلاصة من امجايل األصول البنكية لتصل اىل  3002-3002شهدت الفرتة    
كما عرفت تزايدا للموارد البنكية بالرغم من وجود .يف ذات السنة %16تظل جد متواضعة أمام حصة البنوك العمومية و اليت بلغت 

و مثل الفرتة السابقة واصلت القروض املوجهة للقطاع .ايرادات الدولة الخنفاض سعر البرتول تراجع نتيجة 3002اخنفاض ذها سنة 
مية متويلها للقروض متوسطة و طويلة األجل اخلاص يف االرتفاع سواء من طرف البنوك العمومية أو اخلاصة ،كما واصلت البنوك العمو 

 وقد متت)3002بنسبة أكرب من القروض قصرية األجل ،تزامنا مع توقيف القروض االستهالكية وفق قانون املالية التكميلي لسنة 
كرب من القروض ،فيما استمرت البنوك اخلاصة يف التمويل بالقروض قصرية األجل بنسبة أ(3005العودة اىل القروض استهالكية سنة 

 .األجل لديها و ختفيض املخاطرة املتعلقة باألجال الطويلة متوسطة و طويلة األجل ،الخنفاض املوارد طويلة 

اىل  3001مليار دينار  سنة  661,1كما عرفت هذ  الفرتة تزايد كبري لديون البنوك العمومية على اخلزينة ،واليت انتقلت من    
غري أهنا تبقى ضئيلة فيما عرفت ديون البنوك اخلاصة اجتا  اخلزية تذبذبا خالل هذ  الفرتة .3002مليار دينار سنة  0320

 صالبة املالية للبنوك يف اجلزائرويلخص اجلدول املوايل بعض مؤشرات ال.جدا
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 0202-0229خالل الفترة  مؤشرات الصالبة المالية للبنوك في الجزائر(:55-5)الجدول رقم 

 0202 0200 0200 0202 0229 المؤشر

نسبة المالءة 
  %االجمالية

36,05 32,61 32,11 32,63 30,50 

مردودية األموال 
 %الخاصة

36,00 36,10 31,51 33,61 01,21 

 0,61 0,22 3,00 3,06 0,15 %مردودية األصول

 331،ص3002التقرير السنوي لبنك اجلزائر ،:املصدر

غري أهنا  % 30,5اىل  %36,05من  3000-3006املالءة للبنوك اجلزائرية خالل الفرتة يظهر من اجلدول أعال  تراجع نسبة     
تبقى أعلى من احلدود الدنيا اليت توصي هبا اتفاقية بازل ،وكذلك شهد كل من مؤشر العائد على حقوق امللكية و مؤشر العائد على 

اىل % 3,06،و من  ROEبالنسبة لـ 3002سنة  %01,2اىل  3002سنة  % 36من  3000األصول تراجعا منذ سنة 
 .ROAبالنسبة لـ 0,61%

و قد قمنا مما سبق بدراسة مؤشرات األداء لعينة من البنوك العمومية و اخلاصة ،وتوصلنا اىل كون البنوك اخلاصة أحسن أداء من      
اصة نسبة السيولة غري املستغلة ،حيث استغالذها األفضل ألصوذها ،حيث يتنخفض لدى البنوك اخل نظريهتا العمومية ،خاصة من حيث

ونالحظ أنه خالل هذ  الفرتة عرفت أصول كل من البنوك العمومية و اخلاصة تزايدا ،كذلك .ترتفع لديها نسبة القروض على الودائع
الل هذ  الفرتة بالنسبة حلجم مواردها وحجم القروض املوزعة ،غري أن مردودية األموال اخلاصة و األصول لديها ،قد عرفت تراجعا خ

ويعود هذا االخنفاض يف العائد على حقوق امللكية اىل زيادة أمواذها .،باستثناء العائد على األصول للبنوك اخلاصة الذي شهد حتسنا 
 .اخلاصة سواء بالنسبة للبنوك العمومية أو اخلاصة و كذلك توزيع أرباحها

لتنمية الريفية أضعف بنك من حيث أدائه املايل ويرتبط تراجع أداء هذا األخري وبالنسبة للبنوك العمومية يعترب بنك الفالحة و ا     
بطبيعة نشاطه و املرتبط بتمويل القطاع الفالحي ،سواء متويل أمالك فالحية عمومية أو الفالحني اخلواص،والذي يرتبط بديون متعثرة 

املصاريف لديه و املرتبطة بارتفاع عدد وكاالته املوزعة عرب  ،كما يرتبط بارتفاع حصة3003مليار دينار سنة  1بلغت قيمتها قرابة 
 .وكالة  200الرتاب الوطين ،واليت تفوق 

راجع أساسا  3002-3002و بشكل عام فان ضعف العائد على حقوق امللكية و العائد على األصول للبنوك العمومية يف الفرتة  
 :اىل 

نسبة القروض املوزعة و ارتفاع حصة تعاملها مع املؤسسات املالية بدل الزيائن لسببني مها اخنفاض ضعف األصول املنتجة لديها  -
 (واليت تنتج فوائد و عموالت أقل)
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ارتفاع نسبة القروض املتعثرة لديها سواء املتعلقة باملؤسسات العمومية اذهيكلية و غري اذهيكلية ،القطاع الفالحي،و القطاع اخلاص  -
 (.الشباب خاصة املتعلق منها بربامج دعم)

 .غري القابلة لالسرتداد ،واملتمثلة أساسا مؤونات القروض  ستحقاتاملارتفاع حصة خمصصات املؤونات و خسائر القيمة و  -
 .ارتفاع حصة املصاريف العامة  -

ن ضعف سياسة و بالتايل فضعف نتائج البنوك العمومية يف العينة مرتبط أساسا بضعف ادارة األصول و ادارة املخاطر فيها ،ابتداءا م
وهو ما يوافق .االقراض ،واليت تعتمد على القطاع العمومي ،وضعف متابعة القروض املمنوحة ،وبالتايل ارتفاع نسبة القروض املتعثرة 

نتائج ممارسة هذ  البنوك ملبادئ حوكمة املؤسسات ،واليت يؤكد االطارات فيها على أن مشكلة القروض املتعثرة لدى هذ  البنوك هي 
  .كما عرب هؤالء عن عدم رضاهم عن سياسة االقراض املتبعة يف البنوك العمومية.ة لفشل سياسة االقراض بالبنك بدرجة أساسية نتيج

أما بالنسبة للبنوك اخلاصة ،فان اعتمادها على العمليات اخلاصة بالتجارة اخلارجية ،قد أثر عليها سلبا مبجرد تقييد هذ  العمليات       
غري أن اتباع اسرتاتيجية .،حيث اخنفضت العموالت لديها بشكل كبري خمفضة من أرباحها 00-02النظام رقم  من خالل اصدار

التنويع واالعتماد على متويل االستثمارات طويلة األجل ب للزبائن شكل خاص ساعد على خطي هذا األثر السليب و زيادة الرحبية 
 أنه من جهة أخرى ال ميكن اغفال كون هذ  البنوك هي يف األصل فروع صغرية غري,يف اجلزائرلبنك اخلليج  3002بشكل كبري سنة 

للبنك الرئيسي يف البلد األم ،وبالتايل فتواجدها من حيث تأسيسها و انتشارها اجلغرايف و مواردها املالية هو ضعيف مقارنة بالبنوك 
وبالتايل فهذا األثر اليت واجهته .ة يعتمد على فرتة أطول و موارد أكثر العمومية نوبالتايل فتنويع منتجاهتا البنكية خارج التجارة اخلارجي

أرباح البنوك اخلاصة على اثر تقييد عمليات التجارة اخلارجية هو ناتج عن توجه للسياسة الكلية للدولة و اليت تقضي بتقليص فاتورة 
عن ادارة جيدة ألصول البنك ،ولذلك يعترب أحسن بنك من غري أن تغطية هذا األثر خاصة بالنسبة لبنك اخلليج هو ناتج .الواردات 

 .الل هذ  الفرتة حيث أدائه املايل خ

 :اىل أنه  كما تناولنا سابقا يف اجابتنا على الفرضيات السابقة و  

 .ن أداء سيوجد تباين بني أداء البنوك العمومية و اخلاصة يف اجلزائر ،وأن هذ  األخرية هي األح -
مستوى تطبيق مبادئ احلوكمة يف البنوك العمومية أو اخلاصة باستثناء ادارة املخاطر ،واليت متارس بشكل  ال يوجد تباين على -

 .أفضل يف البنوك اخلاصة

االختالف يف ادارة املخاطر على مستواها،حيث يرجع جزء مهم اىل  ن يف األداء املايل بني القطاعنيو بالتايل نرجع هذا التباي       
وبشكل ،األداء املايل للبنوك العمومية اىل ضعف التطبيق السليم الدارة املخاطر و الرقابة الداخلية بشكل أمشل  من ضعف مؤشرات
غري أنه و بشكل عام،فان اجتا  هذ  املؤشرات .ئتمانية و خماطر السيولة ،واملرتبطة بدورها بطبيعة ملكيتها العمومية خاص املخاطر اال

فمؤشرات األداء املايل للبنوك العمومية و اخلاصة  .بوضعية املؤشرات االقتصادية الكلية هو متأثر  صاخلايف القطاع البنكي العمومي و 
متأثرة بوضعية االقتصاد و مؤشراته ،واليت على  3002-3002قد اختذت  نفس االجتا  سواء التحسن أو الرتاجع خالل الفرتة 
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أساس النشاط البنكي التقليدي للبنوك اجلزائرية ،حيث ال تعتمد بشكل كبري على  واليت هي)أساسها يتم جتميع املوارد و منح التمويل
سواء حتسن أو )،غري أن التباين املسجل يف نفس االجتا  (الوظائف احلديثة يف تكوين أرباحها خاصة يف ظل عدم وجود بورصة نشيطة 

ويوافق هذا االجتا  اجيابات أفراد العينة حول . ل يف هذ  البنوكبني البنوك العمومية و اخلاصة هو ناتج عن تباين ادارة األصو ( تراجع
 كما يوافق رأي أغلب اجمليبني بكون العالقة.وجود أثر لتطبيق حوكمة املؤسسات على نتائج البنك ،والذين أكدوا كلهم على وجود 

يف هذ  البنوك هو مرتبط بطبيعة ملكيتها ،فطبيعة  بني املسامهني و املسريين تؤثر يف نتائج البنك ،فاالختالف يف طريقة ادارة املخاطر
و حبسب مديرية الرقابة على أساس .املسامهني و طبيعة عالقتهم باالدارة يف البنك قد أثر على توجيه ادارة املخاطر و األصول فيها 

املعدل الفردي :سات اجلزائرية يف املستندات يف بنك اجلزائر ،تتمثل أهم املخالفات للتنظيم االحرتازي على مستوى البنوك و املؤس
احملسوبة نسبة اىل رأس املال األدىن القانوين،معامل السيولة ،حدود  ول،صايف األص(من صايف األموال اخلاصة  %35)لتوزيع املخاطر

،فيما مل 3002سنة  %32,2و3003سنة  %30,1و ،3000سنة  %01وقد شكلت البنوك العمومية .وضعيات الصرف
وبالتايل فاحرتام البنوك اخلاصة .(1)3002سنة  %6,3،و 3000سنة  %36و 3003خلاصة أية خمالفات سنة تسجل البنوك ا

كما تشر تقارير بنك اجلزائر اىل وجود نقص كبري يف االلتزام بأنظمة الرقابة  .للقواعد احلذر هو يف حتسن على عكس البنوك العمومية 
يف الرقابة على املخاطر،ويف أنظمة (جملس االدارة )ما يتعلق بنقص مسامهة هيئة املداولة الداخلية يف القطاع البنكي اجلزائري ،خاصة 

 (2) .املعلومات و أحيانا تقييم و قياس املخاطر املتعرض ذها

 أما من حيث التدقيق القانوين للبنوك و املؤسسات املالية ،فحسب بنك اجلزائر،فالقطاع البنكي اخلاص قد سجل نوعية أحسن      
،أي بداية العمل وفق النظام احملاسيب البنكي اجلديد ،حيث تزايد عدد املصادقات على البيانات  3000للبيانات املالية منذ سنة 

و التقدم أما البنوك العمومية فبالرغم من االصالحات املباشرة فيها .بدون حتفظ 3003و3000املالية ذهذ  البنوك حىت اكتملت سنة 
ذات الصلة ببقاء حسابات معلقة و  لديها يعاين من الكثري من النقائصان الشق احملاسيب ،فرنة أنظمة املعلومات اذهام احملقق يف عص

 (3) .عدم تسويتها ووجود حسابات غري مربرة

غري أنه حسب .و ال ميكننا نفي دور مبادئ حوكمة املؤسسات بصفتها طريقة االدارة السليمة للبنك على أداء هذا األخري       
و احتكاكنا هبا يظهر يف أداء املوارد البشرية يف البنوك اجلزائرية سواء العمومية أو اخلاصة بشكل أكرب من غريها من اجيابات العينة 

يف البنوك  %21,6)املخاطر،واليت تؤثر على الوظيفة املالية بشكل واضح،حيث يرى أغلب هؤالء االطارات الوظائف باستثناء ادارة 
 .أن حوكمة املؤسسات تساهم يف حتسني العالقات بني خمتلف األطراف يف البنك(يف البنوك اخلاصة  %21,1العمومية و

،والعمل على التوافق مع 3002ظيمية حلوكمة القطاع البنكي منذ سنة كما نالحظ أنه بالرغم من تطور القاعدة التشريعية و التن     
اال .بشكل خاص خالل هذ  الفرتة ،اال أهنا مل حتمل أثارا مباشرة على األداء املايل للبنوك سواء العمومية أو اخلاصة  3اتفاقية بازل 

                                                

 026،ص3002التقرير  السنوي لبنك اجلزائر ،   (1)
 021،املرجع السابق  (2)
 016،ص3003التقرير  السنوي لبنك اجلزائر ،   (3)
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البنكي و املايل ككل ،حىت و ان مل يتمثل هذ  الدور يف وجود هذ  األنظمة و التشريعات أثرا على القطاع لأنه و مما ال شك فيه أن 
 .خرية و القطاع ككلداء على مستوى الوظائف يف البنوك ،اال أنه يبقى يشكل محاية ذهذ  األحتسني األ

 3001 و قد انصبت اجلهود األساسية اليت قامت هبا السلطات على مستوى القطاع البنكي منذ األزمة املالية العاملية لسنة      
حول محاية هذا القطاع عرب تقوية رأمسال البنوك أساسا،تدعيم الرقابة الداخلية و ادارة املخاطر،تكريس الشفافية و االفصاح عرب تبين 

و هذا استكماال للجهود املبذولة يف دعم استقرار .موال و متويل االرهاب النظام احملاسيب البنكي اجلديد و مكافحة الفساد ،تبييض األ
 .طار املؤسسي لالشراف البنكيا األخري بعد أزمة القطاع اخلاص يف اجلزائر ،وتدعيما لالهذ

على مكافحة تبييض األموال و متويل  3000و قد ركزت السلطات الرقابية ممثلة يف بنك اجلزائر عملياهتا للرقابة منذ سنة       
،وهو ما نالحظه من خالل تزايد عدد البالغات بشبهة لدى هذ   االرهاب بشكل كبري ،وذلك بالتعاون مع خلية االستعالم املايل

أنظر ) 3003سنة  0212،و  3000سنة  0012اىل  3002بال  سنة  231،والذي انتقل من  3000البنوك منذ سنة 
نة س 2و 3000سنة 3)غري أن عدد امللفات و التقارير احملالة للعدالة يكاد يكون منعدم (الفصل الرابع 31اجلدول رقم 

لبالغات بشبهة يضم مجيع القطاع املايل مبا فيه من بنوك،مؤسسات مالية ،الربيد،الرهان ا،وهنا جتدر االشارة اىل أن عدد (3003
فقد يكون اخللل على مستوى البنوك من .ته هنا هو وجود خلل ما يف مرحلة من مراحل هذ  العمليةظوما نستطيع مالح.خلا..الرياضي

اضيها عن الكثري من احلاالت اليت فيها شبهة ،كون عملية االبال  األيل مل تدخل غستند عليها يف التبيلغ ،أو تحيث املعايري اليت تن
فعلى مستوى البنك يوجد عدم فهم و استيعاب كايف لدور مكافحة .3005حيز التنفيذ اال يف بنك خاص واحد يف اجلزائر حىت سنة 

عها الزبون يف البنك عند اختيار  للتعامل معه ،ومن جهة أخرى يف ارادة سياسية و ،حيث يقع بني الثقة اليت وضتبييض األموال 
فالنسبة للبنك يعترب قرار االبال  عن شبهة يف ايداعات الزبون فقدانا له .اجتماعية ملكافحة اجلرمية ،واليت تفرض عليه هتك هذ  الثقة 

 .وختلي عن موارد مالية للبنك

و    العملية على مستوى البنوك تعتمد على مدى وعيها بأمهية مكافحة اجلرمية و الدور االجتماعيففعالية هذو بالتايل       
وتصنيف اجلزائر ضمن الدول األقل تعاونا يف جمال مكافحة االرهاب و تبييض األموال ،جعل من السلطات اجلزائرية .السياسي ذها 

وبالتايل فهذ  األنظمة و .البنوك يف الرقابة على عمليات االبال  بشبهة تدعم هذ  املنظومة بقوانني جديدة تكون أكثر صرامة مع 
خاصة بالنسبة للبنوك اخلاصة اليت تعترب مواردها )موارد البنك ،حتمل تأثريا و لو طفيفا على القوانني اخلاصة مبكافحة تبييض األموال 

ن العمليات املالية املشبوهة للزبائن،بدل االعتماد على حس املوظف ،اذا كانت مرفوقة بأنظمة التبليغ األيل ع(ضعيفة مقارنة بالعمومية 
املسؤولني عن هذ  ففي ظل غياب نظام التبليغ األيل ظهر جدل حول تأهيل املوظفني البنكيني .البنكي ووعيه و فهمه ذهذ  العملية 

البنك،وعلى أي أساس يتم هذا التبليغ  العملية ،أم هل جيب أن تكون املسؤولية عامة ،أي أن يكون التبليغ مهمة كل موظفي
 .اخل،من التحديات اليت واجهت البنوك اجلزائرية يف هذا امليدان،نظرا لكونه حديثا يف القطاع البنكي اجلزائري...

يكون على املدى القصري سلبيا ،كونه يعتمد على مصاريف اضافية للبنك  يف حال توفري نظام التبليغ األيلكما أن هذا األثر      
خاصة بوضع النظام و تأهيل املوظفني البنكيني لذلك،هذا من جهة ،ومن جهة أخرى نظرا لفقدان ثقة الزبائن سواء احلاليني أو 
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طة البنكية و يتم تعقيد هذ  العالقة باضافة البنوك اجلزائرية تعاين من ضعف وعي اجلمهور بضرورة اللجوء اىل الوساف.احملتملني 
و من جهة ثالثة توجد العقوبات اجلزائية يف .التساؤالت اخلاصة مبصدر األموال،الشيء الذي قد يزيد من الفجوة بني الزبائن و البنوك

 .حال عدم تبيلغ البنوك عن املعامالت املشبوهة على مستواها

نظمة املالية املتطورة ،اليت يلجأ فيها مجيع املتعاملني و األاألموال قد يكون واضحا وفوريا يف  غري أن هذا األثر ملكافحة تبييض      
اجلمهور اىل البنوك و املؤسسات املالية ،واليت تتعامل مع زبائن عامليني سواء أفراد أو مؤسسات و مببالغ ضخمة جدا،فأي مساءلة عن 

 .ن له انعكاس واضح و فوري على أرباح البنك و موارد مصدر األموال أو تعقيد ذهذ  العملية سوف يكو 

وبالتايل ،ومما سبق فقد توصلنا اىل أن ممارسة احلوكمة السليمة للمؤسسات يف البنوك اجلزائر تؤثر على مؤشراهتا املالية اخلاصة        
الرقابة فهو راجع الختالف األثر  تباين هذاأما  ،دور القواعد احلذر و اليت متس بشكل مباشر رأمسال البنك و رجبيته بالرحبية من خالل

، أي تبعا لطبيعة بني البنوك العمومية و اخلاصة  و املتعلقة أساسا مبخاطر االئتمان و خماطر السيولة ادارة املخاطر  الداخلية و بالضبط
حوكمة  يختلف تأثير"الثالثة و القائلة  وهو ما يؤكد صحة الفرضية و العالقة بني املسامهني و املسريين فيها ، ملكية هذ  البنوك

لدور ممارسة املبادئ بالنسبة  أما."المؤسسات على األداء المالي للبنوك التجارية في الجزائر تبعا الختالف طبيعة ملكيتها
صحاب املصاحل ،الشفافية و االفصاح،حقوق املسامهني ، و كل ما خيص القاعدة أكدور جملس االدارة ،األخرى حلوكمة املؤسسات  

ي نشاط فعال لدور أالتشريعية املنظمة للحوكمة ،فهي تعمل كحماية للقطاع البنكي يف ظل كون هذا النظام تقليدي يغيب فيه 
حيث تعترب ميكانيزما مهما يف تفعيل  كلتهم و تنوعها ،فوجود أسواق املال الفعالة يساهم يف زيادة فئة املسامهني و تعدد هيالربوصة ،

،مما يؤدي اىل زيادة عملية الرقابة على االدارة  و زيادة فعالية أداء هذ  األخرية، كما يؤدي اىل تطوير العمليات حوكمة املؤسسات
عملية الرقابة و االدارة يف البنك و حتمي  البنكية ،هذا من جهة ،و من جهة أخرى اىل تفعيل القاعدة القانونية و التشريعية اليت تنظم

جملس االدارة ،االدارة التنفيذية :واليت بدورها تعمل على تفعيل نشاط كل األطراف يف البنك حقوق ومصاحل  خمتلف األطراف
بشكل  هامؤشرات أداء ال يؤثر على يف البنوك اجلزائرية  تطبيق هذ  القاعدة التشريعية املنظمة للحوكمةف . اخل..،املسامهون،الزبائن

و بالتايل فان املفهوم الشامل حلوكمة املؤسسات اليت جاءت هبا اتفاقيات بازل و تطبيقاهتا هي ضعيفة يف النظام البنكي .مباشر 
اجلزائري لذلك يظهر العامل الذي يؤثر على األداء املايل للبنوك بسيطا و تقليديا و يتناسب مع وضعية القطاع البنكي اجلزائري 

،ولذلك تظهر املؤشرات االقتصادية الكلية ووضعية االقتصاد ذات دور أكرب بكثري من دور احلوكمة التقليدي بدور  وهو ادارة املخاطر 
 .يف البنوك اجلزائرية  

عينة  من أفراد% 21االطارات الذين قمنا باستجواهبم من خالل االستبيان املوزع ،حيث رأى غلب أي أتوافق هذ  النتيجة ر و       
وبالتايل ميكن القول أن هذ   ،من أفراد عينة البنوك اخلاصة وجود أثر حلوكمة املؤسسات على نتائج البنك %000البنوك العمومية 

 .الفئة هي األكثر دراية مبحددات األداء املايل يف البنوك اجلزائرية
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 :خالصة 

،غري أنه بالرغم فيها على امجايل األصول البنكية و ضعف اخلدمات املاليةيعاين القطاع البنكي اجلزائري من سيطرة البنوك العمومية    
ارتفاع :وذلك من حيث من توفر املوارد املالية لدى هذ  األخرية إال أن  مؤشراهتا املالية  تعكس ضعف أدائها مقارنة بالبنوك اخلاصة 

 .اخنفاض الرحبية و  اية رأس املال،ضعف جودة األصولضعف كفنسبة الديون املتعثرة،ارتفاع فائض السيولة ،ارتفاع التكاليف،

تطبيقها بشكل متوسط من قبل البنوك العمومية و  أما بالنسبة ملمارسة حوكمة املؤسسات يف البنوك التجارية يف اجلزائر ،فانه يظهر   
و اليت متارس بشكل مقبول يف ،خاطرباستثناء ادارة امل اخلاصة ،وعدم وجود تباين يف خصوص هذ  املمارسة بالنسبة لكال القطاعني 

مهام و مسؤوليات جملس االدارة ،التدقيق و :، وذلك فيما يتعلق مببادئ حوكمة املؤسسات البنوك اخلاصة مقارنة بالبنوك العمومية 
 .الرقابة الداخلية ،ادارة املخاطر،حقوق املسامهني،الشفافية و االفصاح،العالقة مع أصحاب املصاحل

املكافأت،الراتب الشهري ،مرونة االدارة  :طبيعة ملكية البنك كعامل مؤثر على أداء املوظفني بالنظر اىل عوامل مهمة هي و تظهر    
كما ساهم افالس البنوك اخلاصة يف اجلزائر يف خلق أزمة ثقة لدى املوظفني البنكيني ،حيث يفضل هؤالء العمل يف البنوك العمومية  

الطويل بالرغم من اخنفاض الراتب مقارنة بالبنوك اخلاصة ،فبالرغم من عدم رضا هؤالء عن أداء بنوكهم  كوهنا متثل ضمانا على املدى
و تعاين .العمومية اال أهنم يفضلون االستقرار على املدى الطويل ،وهو الضمان الذي تقدمه الدولة بصفتها املساهم الرئيسي و الوحيد 

 على مستوى سياسة االقراضواضحا  اسة املكافآت ،فيما تواجه نظريهتا العمومية ضعفاالبنوك اخلاصة بدورها من ضعف يف وضوح سي
 .  و ادارة املخاطر

وجود دور لقواعد احلذر و اليت متس بشكل يف خصوص العالقة بني تطبيق حوكمة املؤسسات و مؤشرات األداء املايل ،فانه يظهر و    
الداخلية و بالضبط ادارة املخاطر و املتعلقة أساسا مبخاطر االئتمان و دور للرقابة  ،اضافة اىل وجود مباشر رأمسال البنك و رجبيته

ي وجود دور لطبيعة امللكية يف هذا التباين كما ،أيف تشكيل التباين بني مؤشرات األداء املايل للبنوك العمومية و اخلاصةخماطر السيولة 
هي املؤشرات الكلية لالقتصاد و اليت دفعت باملؤشرات املالية للبنوك حنو  يظهر الدور الكبري للمحددات األخرى لألداء املايل و

 . التحسن أو الرتاجع بنفس اجتاهها
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 :الخاتمة العامة 

األداء املايل حول امكانية تأثري تطبيق مبادئ حوكمة املؤسسات على مؤشرات لقد مت من خالل هذا البحث معاجلة االشكالية اليت تدور      
 :حيث مت التوصل اىل ما يلي للبنوك التجارية ،

 :الخالصة العامة 

 قراراتالاىل فصل امللكية عن التسيري ،ونتج عن ذلك تناقص قدرة املالك على السيطرة و اختاذ  الصناعيةأدى تطور املؤسسات بعد الثورة     
زاد من فجوة نظرا لتقاسم امللكية بني العديد من املسامهني من جهة ،و من جهة أخرى لزيادة حرية االدارة يف استغالل موارد املؤسسة ،و 

كلني شجابة النتشار العوملة ،حيث تعدد مالك املؤسسة من مسامهني و تعددت طبيعتهم مالصراع تعقد النشاطات يف األسواق املالية است
الرقابة عليها حفظا حلقوقهم ،وهذا االطار الذي ينظم هذه نظيم العالقة بني هؤالء األطراف و هيكلة جديدة للملكية ،و هو ما استدعى ت

 .القة هو ما يسمى حبوكمة املؤسساتالع

حنو  لوكالة اىل أن تنظيم العالقة بني خمتلف األطراف يف املؤسسة حيسن من أدائها ،و على هذا األساس مت التوجهو خلصت نظرية ا     
 .التنظري للحوكمة و ممارستها

و تعقد عملية الرقابة  أما على مستوى القطاع البنكي فان انعكاسات العوملة من ارتفاع املخاطر و تطور املنتجات البنكية أدى اىل      
و هو ما أدى اىل سوء االدارة و انتشار الفساد و االحتيال داخل البنوك ،األمر الذي استدعى .صعوبة رصد االختالالت يف عمليات البنك

 و لذلك كان التفاقيات بازل مسامهة كبرية يف اعادة تنظيم النشاط البنكي على مستوى عاملي و دعم ممارسة احلوكمة،الدولية  هليأتاتدخل 
و حتسني االدارة ،ومن هذا املنطلق سعت خمتلف األنظمة املالية اىل تبين مبادئ احلوكمة و الرقابة الفعالة اليت أقرهتا يف البنوك ملكافحة الفساد 

 .الئم و خصوصيات بيئتها البنكية و التشريعية تاهليأت الدولية و باألخص جلنة بازل مبا ي

البنوك اخلاصة فيها ،فضعف توجيه االنفتاح  أزمة  قد عملت على تبين مفهوم حوكمة املؤسسات بعدو اجلزائر كغريها من الدول ،ف      
 اجياد املنظومة التشريعية و التنظيمية اىلالسلطات اجلزائرية  سعت،لذلك االقتصادي و املايل أدى  تكبد االقتصاد الوطين خسائر فادحة 

و من هذا املنطلق قمنا .حتسني أدائه يف البنوك تعمل على احلفاظ على استقرار القطاع البنكي اجلزائري و  لبناء قاعدة للحوكمة املالئمة
و اختيار املؤشرات ،األداء هذا يف حتديد ( خاصة/عمومية )مع التحقق من دور طبيعة امللكية اجلزائر ،بدراسة األداء املايل للبنوك التجارية يف 

بشكل أساسي اضافة اىل نسب  العائد على األصولو العائد على حقوق امللكية : حوكمة املؤسسات فيها و هي  اليت ميكن أن يؤثر تطبيق
خمصصات املؤونات و خسائر القيمة و املستحقات غري قابلة نسبة القروض اىل الودائع،نسبة األموال اخلاصة اىل امجايل األصول،نسبة :أخرى 

بالنسبة لعينة  0200-0202بالنسبة للقطاع البنكي ككل ،و الفرتة   0220-0220خالل الفرتة  ،وذلك لالسرتداد اىل أمجايل القروض
حماور خاصة  6يضم  توزيع استبياناالعتماد على  عرببنوك خاصة  ثالثبنوك عمومية و  ثالث: بنوك جتارية يف اجلزائر مكونة من ستة

مسؤوليات جملس االدارة ،التدقيق و الرقابة الداخلية ،ادارة املخاطر،الشفافية و االفصاح،حقوق املسامهني،العالقة مع أصحاب :هي  باحلوكمة
يف اجلزائر و اليت امكانية وجود عالقة بني تطبيق احلوكمة و األداء املايل يف البنوك التجارية  مت دراسة املنهج التحليليو باستخدام .املصاحل

حتديد رحبية البنوك واليت ختتلف باختالف طبيعة ملكية هذه باستثناء األثر الواضح إلدارة املخاطر يف بالنسبة ملبادئ احلوكمة  تضح غياهبا ا
  .األخرية
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 :اختبار الفرضيات نتائج

  وذلك عرب  0200-0220الفرتة أثبتت الدراسة وجود تباين يف مؤشرات األداء املايل للبنوك العمومية و اخلاصة يف اجلزائر خالل،
حيث تبدي البنوك اخلاصة أداء ماليا أفضل من بشكل أساسي ،امللكية  العائد على حقوق و العائد على األصول : مقارنة كل من

س املال حتقيق الرحبية ،ادارة السيولة ،ادارة خماطر االئتمان ،ادارة األصول،التحكم يف التكاليف،كفاية رأ: نظريهتا اخلاصة من حيث 
كرب ،وهو ما يعكس ضعفا يف الكفاءة و الفعالية هلذه األخرية ،وهو ما أل مبخاطرة قحيث يظهر أن البنوك العمومية حتقق عائدا أ

  .'يوجد تباين بين مؤشرات األداء المالي للبنوك العمومية والبنوك الخاصة في الجزائر'  صحة الفرضية األولىيثبت 
  و اخلاص مبدى تطبيق مبادئ حوكمة املؤسسات ستبيان املوزع على أفراد العينة،االحصائية و استنادا اىل نتائج االمن خالل الدراسة

باستثناء ادارة املخاطر،واليت متارس درجة تطبيق مبادئ احلوكمة  عدم وجود تباين يفمن قبل البنوك العمومية و اخلاصة ،يظهر 
لحوكمة بين البنوك بوجود اختالف في تطبيق ا صحة الفرضية الثانية القائلةبت عدم وهو ما يثبشكل أفضل يف البنوك اخلاصة،
 .غير أن هذا ال ينفي أهمية التباين على مستوى ادارة المخاطر بين القطاعين و داللته ،العمومية و الخاصة في الجزائر

  السليمة للمؤسسات يف البنوك اجلزائرية تؤثر على مؤشراهتا املالية  فقد توصلنا اىل أن ممارسة احلوكمة، التحليليةمن خالل الدراسة
اخلاصة بالرحبية من خالل دور قواعد احلذر و اليت متس بشكل مباشر رأمسال البنك و رجبيته، أما تباين هذا األثر فهو راجع 

بني البنوك العمومية و  ان و خماطر السيولة الختالف الرقابة الداخلية و بالضبط ادارة املخاطر و املتعلقة أساسا مبخاطر االئتم
وهو ما يؤكد صحة الفرضية الثالثة و القائلة بني املسامهني و املسريين فيها ،أي تبعا لطبيعة ملكية هذه البنوك و العالقة اخلاصة ،

 .المؤسسات على األداء المالي للبنوك التجارية في الجزائر تبعا الختالف طبيعة ملكيتها حوكمة يختلف تأثير"

 : نتائج الدراسة

 :لقد مت من خالل البحث التوصل اىل مجلة من النتائج نربز أمهها فيما يلي 

 التنويع،جودة القروض،امللكية ،الرمسلة،حجم كحجم السيولة كل من القرارات الداخلية لإلدارة و جملس اإلدارة    املايل حيدد األداء،
و البيئة اخلارجية للبنك كاملنافسة ،الضرائب،الناتج احمللي االمجايل،التضخم  وعوامل أخرى مرتبطة باالقتصاد الكلياخل ،...البنك

 .وختتلف درجة تأثري هذه العوامل على األداء البنكي 
  الرحبية،  :من هو تعكس خمتلف جوانبتعرب عن االجتاه التقليدي يف تقييم األداء اليت و للنسب املالية وفقا األداء املايل قياس يتم

و مبا أن أساس النشاط البنكي هو املخاطرة فانه جيب اجياد التوليفة املناسبة اليت . خاطراملالسيولة، الرفع املايل ،كفاية رأس املال ،
خلق القيمة  تسعى اىل قياس اليت اضافة اىل املؤشرات احلديثة ،طرة تسمح للبنك باحلصول على أعلى عائد بأقل قدر من املخا
 .كهدف للمؤسسة و معيارا ملدى كفاءة أداء االدارة يف التسيري

 إضافة إىل تعقد مقارنة باملؤسسات غري املالية ، خصوصية احلوكمة يف البنوك يف العدد الكبري ألصحاب املصاحل يف البنك تتمثل
كما مييز هذا القطاع الدور الكبري الذي يلعبه يف استقرار النظام املايل ،و لذلك تتدخل ،نشاطه نتيجة الرتباطه الوثيق باملخاطر 

وهناك جمموعة من احملددات و اليت جيب توفرها لضمان التطبيق السليم للحوكمة،و اليت متتزج بني . الدولة كفاعل أساسي يف تنظيمه
 (.حمددات خارجية )و أخرى مرتبطة بالقوانني و التشريعات  يف الدولة( حمددات داخلية)لقواعد و األساليب املطبقة داخل البنك ا

 جلنة بازل جمموعة من االتفاقيات اليت سعت من خالهلا اىل الوصول يف القطاع البنكي أصدرت  ؤسساتيف إطار تطبيق حوكمة امل
تضع حيث . م البنكي العاملي حسب متطلبات كل فرتة ملواكبة تعقد النشاط البنكي و تطوره املستمر اىل استقرار مقبول يف النظا

جلنة بازل جمموعة من احملاور اليت تعزز من سالمة نظام حوكمة املؤسسات يف البنك و الذي يعمل بشكل متكامل بني دور 
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ونقصد هنا جملس االدارة و االدارة العامة بشكل أساسي يف ما يتعلق بإدارة املخاطر ،نظام الرقابة  ،امليكانيزمات الداخلية بالبنك
بة الداخلية والشفافية و االفصاح ،و دور امليكانيزمات اخلارجية متمثلة يف السلطات الرقابية التابعة للبنك املركزي يف الدولة يف الرقا

 .احيالفعالة على أداء البنك من مجيع النو 
  حددت اللجنة حدا أدىن لكفاية رأس املال تلتزم به مجيع البنوك يف العامل بالنظر اىل املخاطر اليت تواجهها و الذي يعمل من منظور

و بالرغم من جهود هذه اللجنة يف توفري استقرار بنكي عاملي غري أن . اللجنة على خلق مناخ تنافسي أكثر عدالة بني البنوك  
 .كل مرة النقائص املوجودة يف االتفاقيات اليت تقرها و األزمات املالية خري دليل على ذلك  الواقع يثبت يف

  والذي كان بداية مرحلة جديدة  02/02مر اجلهاز البنكي اجلزائري بتطورات مهمة، منذ انشائه توجت بقانون النقد و القرض،
غم من االصالحات اليت محلها هذا القانون ،واليت سعت اىل تطوير هذا من االنفتاح ومواكبة التوجه حنو االقتصاد احلر ،غري أنه بالر 

اجلهاز خاصة بالنسبة لفتح اجملال أمام القطاع اخلاص لالستثمار اال أنه ما زال تقليديا يف نشاطه و حيمل مسات البنوك يف الدول 
ضعف ادارة خماطر القروض ،(،التواجد البنكي  حجم األصول ،حجم املوارد:من حيث )النامية من تركز يف نصيب البنوك العمومية 

 .ضعف الشبكة البنكية،ضعف اخلدمات البنكية 
  تعاين البنوك اجلزائرية العمومية كما اخلاصة من ضعف مؤشراهتا املالية ،غري أن البنوك اخلاصة تبدي أداء أحسن مقارنة بنظريهتا

 .العمومية 
  قامت بالعديد منلدولية و ارساء حوكمة املؤسسات ،مقررات اتفاقيات بازل اخالل سعي السلطات اجلزائرية للتماشي مع 

ادارة املخاطر ،تفعيل الرقابة الداخلية و الرقابة اخلارجية ،تعديل مستويات السيولة الدنيا يف املدى :االصالحات خاصة فيما يتعلق بـ 
خالل اصالح منظومة مكافحة تبييض األموال و تبين النظام القصري و ألجل ،حتسني نوعية األموال اخلاصة ،تكريس الشفافية من 

 .االطار التشريعي و التنظيمي للوقاية من الفساد و مكافحتهاحملاسيب املايل البنكي اجلديد ،اضافة اىل تعديل 
  سواء على تطبيق حوكمة املؤسسات على مستوى القطاع البنكي ، مقبولنسنتنتج وجود نظام تشريعي يف اجلزائر يكفل اىل حد

غري أن  وجود هذا التشريع .مستوى خارجي  من خالل رقابة بنك اجلزائر ،أو على مستوى داخلي يف البنوك و املؤسسات املالية 
يرتبط  من جهة بعدم تفعيل بعض األنظمة و النصوص القانونية ، و من جهة أخرى بعدم جهوزية البنوك و املؤسسات املالية لتبين 

 .ظمة نظرا لكون اجلهاز البنكي تقليدي و غري متطورهذه النصوص و األن
  شكل افالس بنك اخلليفة أزمة ثقة يف القطاع اخلاص لدى املوظفني البنكيني حيث يفضل أغلبهم القطاع العمومي نظرا الرتفاع

 . الضمانات لديه
  بالرغم من توفر اطار تشريعي يكفل تطبيق احلوكمة على مستوى البنوك التجارية يف اجلزائر،اال أن هذه األخرية تعاين من ضعف يف

،راجع أساسا اىل ضعف تأهيل املوظفني و االطارات على مستوى هذه البنوك ،سواء العمومية أو تطبيق مبادئ حوكمة املؤسسات 
 .اخلاصة 

 ومية يف اجلزائر ضعفا يف ادارة نشاطها الرحبي األساسي و هو منح القروض و ذلك من حيث اخنفاض نسبة منح  تعاين البنوك العم
و من جهة أخرى باخنفاض انتاجيتها نظرا للتعامل و اليت تظهر بشكل واضح يف الفائض الكبري للسيولة لديها ،القروض من جهة 

 .هذه األخرية اليت تشكل نسبة كبرية من القروض املتعثرة لديها ، الكبري مع اهليئات املالية و املؤسسات العمومية
 وذلك فيما خيص نشر التقارير مقارنة بالبنوك اخلاصة يف اجلزائر، العمومية غياب الشفافية و االفصاح على مستوى البنوك التجارية،

 .غري أهنا ال ترقى اىل املستوى املطلوب يف كال القطاعني ،السنوية 
  تلعب طبيعة ملكية البنك دورا يف حتديد أداء املوارد البشرية يف العينة ،حيث مييل هؤالء اىل ربط أدائهم الشخصي بطبيعة ملكية

وبالتايل فتغري ،تتمثل أوال يف ارتفاع الراتب وثانيا يف صرامة االدارة يف البنوك اخلاصة  ،منطقيةألسباب  البنك الذي ميثلونه ،وذلك 
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األداء  ليس من منطلق فردي و امنا من عوامل مرتبطة مبزايا امللكية اخلاصة و طبيعة االدارة فيها ،وهو ما يوافق فكرة أنه يف 
فردي يسعى كل منهم اىل بذل الستوى املعلى  هغري أن على مسنوى مجاعياملؤسسات العمومية يتطلع األفراد اىل تطور املؤسسة 

عدم ارتباط املكافأت باجلهد املبذول ،وهي نقطة مهمة جيب االهتمام هبا يف املؤسسات العمومية ل نتيجةأقل جهد لتحقيق ذلك 
 .بشكل عام

  ضعفا يف ضبط حقوق املسامهني ،حيث يتدخل هؤالء بشكل مباشر يف قرارات البنوك العمومية كما اخلاصة  يف اجلزائر  تشهد
ما ينايف سالمة ارساء حوكمة املؤسسات يف البنك ،ويساهم يف خلق جملس االدارة ،من حيث توجيهها و فرضها عليه ،وهو 

 .لديها مقارنة بالبنوك العمومية  املكافآتتعاين البنوك اخلاصة من ضعف يف وضوح سياسة كما .صراعات داخل هذا األخرية 
 :التوصيات المقترحة 

 :انطالقا من دراستنا هلذا املوضوع فإننا نقرتح ما يلي 

  و زيادة تأهيل املوظفني و االطارات على مستوى البنوك التجارية يف اجلزائر عرب القيام بدورات تدريبية حول مفهوم احلوكمة ضرورة
 . يف البنك وعيهم بأمهية تطبيقها

 ية و االقتصادية ضرورة عدم اكتفاء السلطات النقدية يف اجلزائر بإصدار القوانني اخلاصة حبوكمة املؤسسات و امنا اجياد البيئة السياس
 .املناسبة لتطبيقها ،وإعداد األطر القانونية و الرقابية الالزمة لتطبيقها خاصة فيما يتعلق بإرشادات بنك اجلزائر  

 تطبيقها بصورة  آلياتو مبادئ ومعايري حوكمة املؤسسات  ضرورة قيام اجلهات املنظمة للنشاط البنكي اجلزائري بإعداد و تطوير دليل
يف وضع و تطوير هذا الدليل  األكادميينيسليمة ،مع االستفادة من اخلربات االقليمية و الدولية يف هذا اجملال،و مشاركة املهنيني و 

 .البيئة اجلزائريةمبا يتناسب و 
  لعمومية و التنمية االجتماعية مبا يتالءم يف البنوك العمومية و ترشيد متويل البنوك للمشاريع اادارة املخاطر حتسني ضرورة الرتكيز على

 .عرب توفري االستقاللية للجنة ادارة املخاطر يف هذه البنوك مع قدرات هذه البنوك و نسب املخاطر املقبولة لديها
 ضرورة تنويع البنوك اخلاصة لنشاطاهتا خارج التجارة اخلارجية ،ومشاركتها يف متويل االستثمار يف االقتصاد اجلزائري. 
 يف اجلزائر للقضاء على الفساد و االحتيال يف  استقاللية السلطة القضائية البنكيني العمل على اعادة ثقة األفراد و املوظفني يف

 .املؤسسات املالية و توفري احلماية هلم يف حال التبليغ عن وجود خمالفة 
 كافآت ضرورة حتفيز املوظفني البنكيني يف القطاع العمومي عرب ربط األداء بامل. 

 :أفاق البحث 

ان هذه الدراسة ال تتعدى كوهنا جزءا بسيطا من موضوع حيمل الكثري من التعقيد ،كما أهنا ال ختلو من النقائص،ويف هذا االطار نود أن 
 :نقرتح بعض العناوين اليت تصلح أن تكون أساسا لبحوث الحقة 

  توسيع عينة الدراسة لتشمل بقية البنوك العاملة يف اجلزائر من أجل احلصول على نتائج أفضل. 
 توسيع االطار الزمين للدراسة ليشمل فرتة أطول ليعكس بشكل أفضل تطور اجلهاز البنكي اجلزائري. 
   اضافة دراسة مقارنة بني البنوك التجارية يف اجلزائر و قطاع بنكي لدولة أخرى. 
 ة أثر هيكلة امللكية على األداء املايل للبنوك التجارية يف اجلزائر دراس. 
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 قائــــــــمة المراجــــــــــــع
 :المراجع باللغة العربية 

 :الكتب .1
 .6002،صندوق النقد العريب،أبو ضيب،أطر أساسية و معاصرة في الرقابة على البنوك و ادارة المخاطر ابراهيم الكراسنة ،   .1
 .بلد النشر، بدون ذكر سنة النشر، بدون ذكر  دار النشر، بدون ذكر األزمات  المصرفية والماليةغنيم ، أمحد    .2
الرتمجة العربية املعدة و املعتمدة ، للمصارف المحاسبي االفصاح أمانة جملس حمافظي املصارف املركزية و مؤسسات النقد العربية ، .3

                       . اللجنة العربية للرقابة املصرفية ،صندوق النقد العريب ،أبو ضيب، دولة االمارات العربية املتحدة  من قبل
،املنتدى العاملي حلوكمة الشركات ،مركز املشروعات الدولية اخلاصة  إرشادات ألعضاء مجالس إدارة البنوكجوناثام تشاركهامل ،   .4

 ،6002.  
  .6002، دار النهضة العربية  بريوت ،  المبادئ و االتجاهات الحديثة في إدارة المؤسسات، بلوط حسن ابراهيم  .5
،الطبعة الثانية ،داروائل للطباعة و  ،علم تدقيق الحسابات،الناحية النظرية و العلمية خالد أمني عبد اهلل   .6

 . 6002النشر،عمان،
   2991، دار وائل للنشر ،عمان،  مبادئ االستثمار المالي و الحقيقي ، زياد رمضان     .7

    ، 2992املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع ، بريوت،  اقتصاديات النقود والبنوك ،سلمان بو دياب ،  .8
 .،6002، منشاة املعارف ، اإلسكندرية، قياس وإدارة المخاطر في البنوك، اخلطيب  مسري .9

 .2996،ديوان املطبوعات اجلامعية ،اجلزائر،محاضرات في اقتصاد البنوكشاكر القزويين ،  .11
،دار زهران للنشر و التوزيع  طبقا للمعايير الدولية لإلبالغ الماليالتحليل المالي الحديث شنوف ، شعيب .11

 6022،عمان،األردن،
 .،6002، دار غريب للطباعة و النشر و التوزيع ، القاهرة ،  أدوات و تقنيات بنكيةمدحت ،  صادق .12
، دار الوسام للطباعة و  الماليةنظم المحاسبة و الرقابة و تقييم األداء في المصارف و المؤسسات ، السيسي الدين صالح .13

 ، 2991النشر، بريوت ، 
، دار الوئام للنشر و التوزيع ، اإلسكندرية ،  التسهيالت المصرفية للمؤسسات و األفراد ، السيسي  حسن الدين صالح    .14

2991. 
 ، 6000،مؤسسة شباب اجلامعة، اإلسكندرية، االقتصاد النقديضياء جميد املوسوي ،    .15
 ،6002،مؤسسة شباب اجلامعة ، االسكندرية ، اقتصاديات النقود و البنوكاملوسوي ،ضياء جميد  .16
 ، 6002، مؤسسة شباب اجلامعة، اإلسكندرية، اقتصاديات أسواق المالضياء حميد املوسوي،   .17

 .،6002، الدار اجلامعية، جامعة عني مشس،(أفراد، إدارات ، شركات ، بنوك:) إدارة المخاطرطارق عبد العال محاد ،  .18
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  .6002، الدار اجلامعية ، اإلسكندرية ،  التطورات العالمية و انعكاساتها على أعمال البنوكطارق عبد العال محاد ،  .19

                                                                                                ،                                                                                                                            6002، الدار اجلامعية ، اإلسكندرية ، ( تحليل العائد و المخاطرة :)تقييم أداء البنوك التجارية طارق عبد العال محاد ،     .21
 .6002،اجلزائر، اجلامعية املطبوعات ،ديوانالبنوك تقنيات، لطرش لطاهرا .21
 6002،دار اجلامعة اجلديدة ،بريوت،أساسيات االقتصاد النقدي و المصرفيعادل أمحد حشيش ، .22
 .6001الدار اجلامعية ، اإلسكندرية ، ،(منهج وصفي تحليلي:) تنظيم وإدارة البنوك،  عاطف جابر طه    .23
 .2992،الدار اجلامعية ،بريوت، االدارة الحديثة في البنوك التجاريةعبد السالم أبو قحف ، .عبد الغفار حنفي    .24
  .6000، املكتب العريب احلديث، اإلسكندرية، ، تنظيم وإدارة البنوكعبد السالم أبو قحف .عبد الغفار حنفي   .25

   .6006اجلديدة للنشر، اإلسكندرية، ، دار اجلامعة إدارة المصارف،  حنفي عبد الغفار   .26
 .2999للنشر،اجلزائر، موفم ، الجزائري االقتصاد ،تسعينياتبوزيدي اجمليد عبد .27

 .2999، دار وائل للنشر ،عمان، إدارة االئتمان،  حمفوظ أمحد جودة ،عبد املعطي رضا الرشيد  .28
 . 6002 ، العربية املصارف احتاد ،  اإلدارة مجلس دور و الشركات حوكمة،  عدنان بن حيدر بن درويش   .29
، دار الصفاء لنشر  المالي االستراتيجي للمصارفالحوكمة المؤسسية و األداء شهدا ي ، امل اميان شيحان ،عالء فرحان طالب .31

 .6022و التوزيع ،عمان، 
 .6001، رام اهلل ،فلسطني ، SME Financial،التحليل المالي،  فهمي مصطفى  الشيخ  .31
 .6002،دار املناهج ،األردن،تقويم األداء باستخدام النسب الماليةجميد الكرخي ،   .32
 .6009،اثراء للنشر و التوزيع ،األردن ،  و البنوك و المؤسسات المالية اقتصاديات النقودحممد صاحل القريشي ، .33
 . 6020، دار احلامد ، عمان ،  األداء المالي و أثره على عوائد أسهم الشركات حممد حممود اخلطيب ، .34
 . 6002، الدار اجلامعية ، االسكندرية ،  حوكمة الشركات و معالجة الفساد المالي و اإلداري،  حممد مصطفى سليمان .35
، 2، دار وائل للنشر و التوزيع، عمان، الطبعة (اإلطار النظري و التطبيقات العملية : ) إدارة االستثماراتحممد مطر ،    .36

6002. 
  .ن الدار اجلامعية ، بريوت، د ت أساسيات علم االقتصاد ،عبد املنعم مبارك ،  ،حممود يونس  .37
 .6002،الدار اجلامعية االسكندرية، مقدمة في النقود و أعمال البنوك و األسواق الماليةعبد املنعم مبارك ، ،حممود يونس  .38
دار املعرفة اجلامعية ،" مدخل حوكمة الشركات"الفكر الحديث في التحليل المالي و تقييم األداءمنري ابراهيم اهلندي ،  .39

 ، 6009،االسكندرية ،
 .2992، 2، املكتب العريب احلديث، اإلسكندرية، الطبعة دارة البنوك التجاريةا ،اهلندي إبراهيم منري .41
 .2991، املؤسسة اجلامعية للدراسات و النشر و التوزيع ، لبنان ،  إدارة محفظة األوراق المالية،  ناجي مجال   .41

 الوطنية ،املؤسسة الجزائر في الفساد لمكافحة المؤسسي و القانوني االطار، مكافحته و الفساد من للوقاية الوطنية اهليئة .42
 .6022، ،اجلزائر املطبعية للدفنون
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 :الرسائل الجامعية .2

 
دراسة تطبيقية على البنك االسالمي األردني للتمويل و ' تقييم األداء المالي للمصارف االسالمية أمارة حممد حيي عاصي ،  .1

 .6020،رسالة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف ادارة األعمال ،كلية االقتصاد ،جامعة حلب ، سوريا،  االستثمار
،أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم  تفعيل الرقابة على أعمال البنوك بالجزائر وفق المعايير الدولية للجنة بازلطييب ، زةمح .2

 .6022-6026ية والعلوم التجارية و علوم التسيري،جامعة اجلزائر ، ،ختصص ،مالية و حماسبة،كلية العلوم االقتصاد

 بنك حالة دراسة) المصرفية الحوكمة تحسين في البنكية المخاطر إلدارة االحترازية االجراءات تطبييق دور، بركات سارة .2
 و النقود،البنوك اقتصاديات: صصاالقتصادية،خت العلوم يف الثالث الطور الدكتوراه شهادة لنيل مقدمة أطروحة،(جينيرال سوسيتي
 .6022-6022جامعة بسكرة ، التسيري، علوم و التجارية و االقتصادية العلوم املالية،كلية األسواق

دراسة حالة التكامل بين شركة -التكامل بين المراجعة الداخلية و المراجعة الخارجية،  عبد السالم عبد اهلل سعيد أبو سرعة .2
KPMG  و ادارة المراجعة الداخلية في بنك اليمن  و الكويت  -محاسبون قانونيون  –مجني وحازم حسن وشركاؤهم

رسالة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة املاجستري يف العلوم التجارية،فرع احملاسبة و ، للتجارة و االستثمار في الجمهورية اليمنية
 .6020-6009، 2التدقيق،كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيري ،جامعة اجلزائر 

المحاكاة قياس و تقييم المالي في المؤسسات االقتصادية نحو ارساء نموذج لإلنذار المبكر  باستعمال عبد الغين دادن ، .2
-6002،أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه يف العلوم االقتصادية ،كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيري ،جامعة اجلزائر، المالية

 .62،ص 6002
للبلدان  (DEA)قياس الكفاءة النسبية و محدداتها لألنظمة الصحية باستخدام تحليل مغلف البياناتعبد الكرمي منصوري، .2

حتليل :أطروحة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الدكتوراه يف االقتصاد،ختصص،- نمذجة قياسية –المتوسطة و المرتفعة الدخل 
 .6022-6022اقتصادي،كلية العلوم االقتصادية و التسيري و العلوم التجارية ،جامعة تلمسان،

اكمية المؤسسية على األداء المالي للشركات المدرجة في سوق فلسطين أثر فاعلية الح عدنان عبد اجمليد عبد الرمحان قباجة ،  .2
 .6001امعة عمان،جهادة دكتوراه فلسفة يف التمويل ،،أطروحة مقدمة لنيل ش لألوراق المالية 

 القرض مستوى على دراسة - كمية متغيرات ذو نموذج باستخدام التجاري البنك في القرض بخطر التوقع ،رزمان كرمي .1
كلية ختصص نقود ومتويل ، االقتصادية، العلوم يف املاجستري شهادة لنيل مقدمة مذكرة ،-قسنطينة بانوراميك، الجزائري الشعبي

 .6001-6002 ، ،اجلزائر جامعة بسكرةتسيري ،العلوم االقتصادية وال
دراسة ميدانية لعينة من المؤسسات العمومية و االقتصادية بوالية ) الحوكمة و األداء المالي للمؤسسساتحممد الصاحل فروم، .9

أطروحة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الدكتوراه ،ختصص مالية،،كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري ،جامعة عنابة  ،(سكيكدة 
6022-6022. 

،أطروحة مقدمة لنيل شهادة االقتصادية بالجزائر تقييم المؤسسة ودوره في اتخاذ القرار في اطار التحوالتهواري سويسي، .20
 .6001-6002الدكتوراه يف علوم التسيري،كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيري ،جامعة اجلزائر،
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 :المجالت .3
 

 الباحث،جامعة ،جملة الدولية المحاسبة معايير وفق االفصاح متطلبات مع بالتكيف الجزائر خيار، أمحد سفري ، زغدار أمحد  .2
 .6020-02،6009 العدد ورقلة،

 جانفي ،02 العدد معسكر، جامعة، العمل و التنظيم ،جملة االقتصادية المؤسسة في الحوكمة آليات، بلربكا ي خليفة أم .6
6022. 

شرين ، جملة جامعة تدور مصرف سوريا المركزية في الرقابة على المصارف األخرى وآلية تفعيلهو رمي غنام ،  رضا عقبة .2
 .6002 ،62اجمللد ،06العدد العلوم االقتصادية والقانونية ، سلسلةللدراسات  والبحوث العلمية،

تكامل دور التدقيق الداخلي و الخارجي إلنجاح أسلوب التقدير الذاتي في فاطمة صاحل مهدي الغريبان،،زهرة حسن عليوي .2
 .22،6022العدد ،جامعة بغدادالعلوم االقتصادية و االدارية ، ،جملة الهيئة العامة للضرائب

 .6020-6009 ،02العدد جامعة ورقلة ،،جملة الباحث، تحليل األسس النظرية لمفهوم األداء،الشيخ الداوي .2
نوفمرب  ،02جامعة بسكرة ،العدد ،جملة العلوم االنسانية، مفهوم و تقييم:األداء بين الكفاءة و الفعالية ،مزهودة  عبد املليك   .2

6002. 
جملة االقتصاديات البنكية و ادارة األعمال، كلية ، الحوكمة المصرفية و مساهمتها في ادارة المخاطر،حممد جالب،فاتح دبلة  .2

 .02،6022العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيري،جامعة بسكرة ،العدد 
،جملة  DEAقياس كفاءة البنوك الجزائرية باستخدام تحليل مغلف البيانات الماليةفريد بن ختو وحممد اجلموعي قريشي، .1

 .26،6022،العدد الباحث ،جامعة ورقلة
، جملة احباث ادارية و ادارية ،كلية العلوم المواءمة بين االستراتيجية و الهيكل التنظيمياهلام منصوري ،،كمال منصوري  .9

 .6022ديسمرب، 02العدد  ، جامعة بسكرة،االقتصادية و التجارية و علوم التسيري
-1994دراسة حالة مجموعة من البنوك الجزائرية خالل الفترة –تقييم أداء المؤسسات المصرفية ،حممد اجلموعي قريشي  .20

    .02،6002العدد  جامعة ورقلة،لة الباحث ،جم، 2111
لألقسام األكاديمية بكلية التربية بجامعة السلطان متطلبات تحسين الكفاءة النسبية حممد بن علي السعدي و أخرون،  .22

 .6022 جويلية،2،اجلزء 02،جملة العلوم الرتبوية ،العدد قابوس باستخدام أسلوب تحليل مغلف البيانات
جامعة  ،اجمللة اجلزائرية للتنمية االقتصاديةأثر ادارة المعرفة على األداء في المؤسسة االقتصادية ،، احلاج عرابة،حممد زرقون  .26

 .6022يسمربد، 02عددال ،ورقلة
دراسة لنموذج القيمة االقتصادية المضافة كأداة مكملة ألدوات تقويم أداء الشركات الصناعية و ، يمقبل علي أمحد عل .22

 .2،6020اجمللد ، 22 ،العددجامعة بغداددراسات حماسبية و مالية ، ،جملة'،دراسة تطبيقية 'التعديالت المقترحة الحتسابها 
عدد ،،جملة الباحث،جامعة ورقلة دراسة تحليلية لمؤشرات قياس أداء المؤسسات من منظور خلق القيمةهواري سويسي، .22

02/6009 ،6020. 
دراسة بنك الفالحة –أثر تطبيق التقييم المصرفي األمريكي على فعالية نظام الرقابة على البنوك التجارية يوسف بوخلخال ، .22

 .20،2002باحث،جامعة ورقلة ،العدد ،جملة ال-و التنمية الريفية 
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 :الملتقيات .4
 العمومية المؤسسات في االداري الفساد ودالالت أبعاد و مضامين في تحليلية قراءةناجي، ليتيم ، التوهامي ابراهيم .2

 االقتصادية العلوم االداري،كلية و املايل افساد من للحد كألية الشركات حوكمة حول الوطين للملتقى مقدمة ،مداخلة الجزائرية
 .6026 ماي 2-2:بسكرة،يومي التسيري،جامعة علوم و التجارية و

مداخلة مقدمة  ، تقييم أداء البنوك التجارية  العمومية من حيث العائد والمخاطرة ، خليل عبد الرزاق،أحالم بوعبديل    .6
جامعة الشلف،  كلية  العلوم االقتصادية وعلوم التسيري،،  "-واقع  وحتديات-املنظومة  املصرفية اجلزائرية " للملتقى الوطين حول

  .6002ديسمرب  22-22اجلزائر، يومي 
 للملتقى مقدمة مداخلةالجزائر، حالة دراسة– المصرفية المؤسسات في الحوكمة مبادئ تطبيق خوالد، بكر أبو ، عياري أمال .3

 ،جامعة التسيري علوم و التجارية و االقتصادية العلوم كلية ري،االدا و املايل الفساد من للحد كألية الشركات حوكمة حول الوطين

 .6026 ماي 2-2 ،يومي بسكرة
 جائزة على الحائز ويليامسون أوليفار مقاربة وفق المنظمات حوكمة ألليات نظرية قراءةخري، فيها مرمي ، ساسي بن الياس .4

 العلوم ،كلية املستدامة التنمية متطلبات و املؤسسات حوكمة أليات حول الدويل العلمي امللتقى اىل مقدمة مداخلة ،2119 نوبل
 . 6022 نوفمرب 62-62، ورقلة،اجلزائر التسيري،جامعة علوم و التجارية و االقتصادية

، مداخلة مقدمة إىل املؤمتر العلمي الدويل أثر إدارة المخاطر التشغيلية على البيئة الرقابية والتدقيق الداخلي،  صاحل رجبمحد  .2
، كلية العلوم  االقتصادية واإلدارية  ، جامعة  الريموك ، األردن، يومي  "إدارة املخاطر واقتصاد املعرفة " السنوي السابع حول

 .6002فريل أ 22-22
 اىل مقدمة ،مداخلة الجزائرية المصرفية المنظومة اصالح ظل في األداء تقييم محاولة:البنك و المؤسسة بين العالقة، منة خالد .6

 - 22 ،يومي  الشلف جامعة االقتصادية العلوم كلية ، وحتديات واقع– االقتصادية التحوالت و اجلزائرية املصرفية املنظومة ملتقى
 .6002 ديسمرب 22

مللتقى ،مداخلة مقدمة اىل اEVAمدخل القيمة االقتصادية المضافة:تقييم المنشاة االقتصادية مسعى مسري ، ،سعيد بريكة  .2
 املؤسسة االقتصادية ،كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيري ،جامعة املسيلة يفالعلمي الدويل حول صنع القرار 

 .6009أفريل 22-22،اجلزائر،يومي 
 الوطين للملتقى مقدمة ،مداخلةالمحاسبي النظام اصالح ظل في الجزائرية المحاسبية البيئة واقع، بوقفة عالء ، صاحل محيداتو .1

،كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم  اجلزائر يف املتوسطة و الصغرية املؤسسات يف املايل احملاسيب النظام أفاق و واقع حول
 .6022ماي  2-2 :التسيري ،جامعة  الوادي ،يومي

مداخلة مقدمة إىل املؤمتر ،( إدارتها و الحد منها  -قياسها   –تحليلها :)المخاطر االئتمانية فريدة معريف ،  ،صاحل مفتاح  .9
 . 6002فريل أ 22 - 22: ، جامعة الريموك، األردن ، يومي" إلدارة املخاطر و اقتصاد املعرفة"الدويل السنوي السابع 

إسرتاتيجية إدارة املخاطر "مداخلة مقدمة للملتقى الدويل الثالث حول  الصرف سعر مخاطر إدارة تقنيات بوعرتوس،  احلق عبد .20
نوفمرب  62 -62:اجلزائر، يومي دية وعلوم التسيري،جامعة الشلف،،  كلية  العلوم االقتصا"-اآلفاق والتحديات-يف املؤسسات 

6001 . 
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 العلمي امللتقى إىل مقدمة مداخلة، الجزائرية البنوك في المصرفية المخاطر تسيير و 2 بازل ، مراميي حممد ، طيبة العزيز عبد  .22
 مارس 26- 22:،يومي ،اجلزائر ورقلة ،جامعة"  الراهنة العاملية التطورات ظل يف املصريف النظام إصالح حول" الثا ي الدويل

6001 .   
مقدمة للمؤمتر العلمي الدويل حول مداخلة األداء المالي من منظور المحاكاة المالية،حممد أمني كماسي ، ،عبد الغين دادن  .12

مارس 9 -1األداء املتميز للمنظمات و احلكومات،كلية العلوم االقتصادية و العلوم التجارية علوم التسيري ،جامعة ورقلة ،يومي 
6002. 

وملة االدارة يف ، املؤمتر العلمي الدويل حول عتطور و تباين أم تنوع و تكامل : نظريات الفكر االداري ،  الفتاح بومخخم عبد .22
   2012 ديسمرب -2217: أيام ،عصر املعرفة ، جامعة اجلنان ، طرابلس ، لبنان 

 ،مقررات لجنة بازل وأهميتها في تقليل المخاطر البنكية مع اإلشارة إلى حالة الجزائر ،ي جمدوب حبوص،عبد القادر بودي    .22
كلية  العلوم االقتصادية   ،" -واقع وحتديات -املنظومة املصرفة اجلزائرية والتحوالت االقتصادية" مداخلة مقدمة للملتقي األول حول

 .، 6002ديسمرب  22 -22: ، جامعة الشلف، اجلزائر ، يومي وعلوم التسيري
 سابات الخارجية بشأن المخاطر في المصارفإطار مقترح في إستراتيجية تخطيط تدقيق الحعبد الناصر  سيد درويش ،    .22

، كلية العلوم  "ادارة املخاطر واقتصاد املعرفة" ، مداخلة مقدمة إىل املؤمتر العلمي الدويل السنوي السابع حولالتجارية األردنية
 .6002فريل أ22-22: الريموك ،األردن، يومي  االقتصادية واإلدارية،جامعة

 الدويل للملتقى مقدمة ،مداخلة االحصاء و الشفافية قواعد ارساء في الشركات حوكمة دور، جاوحدو رضا ، بلعادي عمار .16
 أم التسيري،جامعة علوم و التجارية و االقتصادية العلوم ،كلية 'أفاق و رهانات واقع'  للمؤسسة احملاسبية احلوكمة  حول األول

 .6020 ديسمرب 1-2:،يومي البواقي

حول إسرتاتيجية "، مداخلة مقدمة للملتقى الدويل الثالث تسيير المخاطر في البنوك،  حممد حريري بوشعور ،عمر أيت خمتار  .22
: ، كلية  العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة الشلف ، اجلزائر ، يومي"اآلفاق والتحديات، "إدارة املخاطر يف املؤسسات 

 .6001نوفمرب  62 -62
،مداخلة مقدمة للملتقى  مسؤولية ودور المراجع الخارجي في سياق تطبيق النظام المحاسبيرزقي ،امساعيل  ،حممد سفري    .21

واقع و أفاق النظام احملاسيب املايل يف املؤسسات الصغرية و املتوسطة يف اجلزائر ، كلية العلوم االقتصادية و التجارية :الوطين حول 
 . 6022ماي  2-2:وعلوم التسيري ، جامعة الوادي، يومي 

 ،مداخة الخارجي االنفتاح ظل في اجتماعيا المسؤولة الحوكمة اطار في االجتماعي التدقيق دورفارس هباش ، ،مراد سكاك  .29
 ،جامعة التسيري علوم و االقتصادية العلوم العاملية،كلية احلوكمة و الدولية االقتصادية و املالية األزمة حول الدويل للملتقى مقدمة

  . 6009 أكتوبر 62-60 ،يومي سطيف
، (تطبيق طريقة التنقيط في قطاع األشغال العمومية:)تسيير و تقييم مخاطر القروض حممد بن بوزيان ،  ، موالي خنرت .60

،  كلية  العلوم "-اآلفاق والتحديات-إسرتاتيجية إدارة املخاطر يف املؤسسات " مداخلة مقدمة للملتقى الدويل الثالث حول
 .6001نوفمرب  62 -62: التسيري، جامعة الشلف ،  اجلزائر، يومي االقتصادية وعلوم
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 امللتقى اىل مقدمة مداخلة ،الجزائرية العمومية االدارة في الفساد لمعالجة كألية الراشد الحكمعيسى، بن ليلى، رايس وفاء .21
العلوم االقتصادية و العلوم التجارية علوم ، كلية  املستدامة التنمية حتقيق متطلبات و املؤسسات حوكمة أليات:حول األول الدويل

 .6022 نوفمرب 62-62 ،يومي ورقلة التسيري ،جامعة

" مداخلة مقدمة للملتقى الدويل الثالث حول،   الضمانات  و دورها  في الحد من المخاطر البنكية وهيبة بن داودية ،  .66
، كلية  العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة الشلف ،  اجلزائر، "-اآلفاق والتحديات-إسرتاتيجية إدارة املخاطر يف املؤسسات 

 .6001نوفمرب  62 -62: يومي
 

 :أوراق العمل .5
نموذج مقترح لتفعيل قواعد حوكمة الشركات في اطار المعايير الدولية للمراجعة الداخلية ،  ابراهيم حممد عبد الفتاح ،   .2

،املنظمة العربية للتنمية 6002التدقيق الداخلي يف اطار حوكمة الشركات ،سبتمرب 'حبوث و أوراق عمل املؤمتر العريب األول حول
 . 6009االدارية ،القاهرة ، مصر ،

، حبوث و أوراق عمل املؤمتر العريب األول ق الحسابات و أطرافه في اطار منظومة حوكمة الشركاتتدقيأشرف حنا ميخائيل،  .6
 .6009،املنظمة العربية للتنمية االدارية ،القاهرة ، مصر ،6002التدقيق الداخلي يف اطار حوكمة الشركات ،سبتمرب 'حول

حبوث و أوراق عمل املؤمتر العريب "  حالة السعودية"لجان المراجعة كأحد دعائم حوكمة الشركات عوض سالمة الرحيلي ، .2
 .6009،املنظمة العربية للتنمية االدارية ،القاهرة ، مصر ،6002التدقيق الداخلي يف اطار حوكمة الشركات ،سبتمرب 'األول حول

،صندوق النقد العريب،  'هااالدارة السليمة لمخاطر السيولة و الرقابة علي'اللجنة العربية للرقابة املصرفية ،ورقة عمل حول  .2
6022. 

، المراجعة الداخلية في اطار حوكمة الشركات من منظور طبيعة خدمات المراجعة الداخليةمصطفى حسن بسيو ي السعد ي ، .2
،املنظمة العربية للتنمية 6002التدقيق الداخلي يف اطار حوكمة الشركات ،سبتمرب 'حبوث و أوراق عمل املؤمتر العريب األول حول

 . 6009االدارية ،القاهرة ، مصر ،

 :التقارير .6

 .6001  ،التقرير السنوي  لبنك اجلزائر   .1
 .6006 ،التقرير السنوي لبنك اجلزائر  .2
 .6002 ،التقرير السنوي لبنك اجلزائر  .3
 .6002 ،التقرير السنوي لبنك اجلزائر  .4
 .6002 ،التقرير السنوي لبنك اجلزائر  .5
 .6002 ،التقرير السنوي لبنك اجلزائر  .6
 .6002 ،التقرير السنوي لبنك اجلزائر  .7
 .6009 ،التقرير السنوي لبنك اجلزائر  .8
 .6020 ،التقرير السنوي لبنك اجلزائر  .9
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 .6022 ،التقرير السنوي لبنك اجلزائر  .11
 6022 ، اجلزائر لبنك السنوي التقرير .11
 .6022 ،التقرير السنوي لبنك اجلزائر  .12

 :التنظيمات و القوانين .7

 .القرض و بالنقد املتعلق  2990أفريل 22 يف املؤرخ 91/11 قانون .2

  اجلزائر، يف املالية املؤسسات و البنوك متثيل مكاتب فتح شروط يتضمن 2992 أوت 22 يف املؤرخ 11-91 النظام .6
 .،يتضمن تنظيم مركزية األخطار و عملها 2996 مارس 66 يف املؤرخ 11-92 رقم النظام .2
 وعملها املدفوعة غري املبالغ مركزية تنظيم ،يتضمن 2996 مارس 66 يف املؤرخ 12-92 رقم النظام  .2
 و مسرييها و املالية املؤسسات و البنوك مؤسسي يف تتوفر أن جيب اليت الشروط 2996 مارس 66 يف املؤرخ 15-92 رقم النظام .2

 .ممثليها
 و البنوك على املطبقة احملاسبية القواعد و املصريف احلسابات خمطط يتضمن 2996نوفمرب 22 يف املؤرخ 18- 92  النظام .2

 . املالية املؤسسات
 . نشرها و املالية املؤسسات و للبنوك السنوية الفردية احلسابات باعداد يتعلق 2996نوفمرب 22 يف املؤرخ  19-92 النظام .2
 مالية مؤسسة و بنك فرع اقامة وشروط  مالية مؤسسة و بنك تأسيس شروط حيدد 2992 جانفي 2 يف املؤرخ 11-93 رقم النظام .1

 .أجنبية
 و بنك فرع اقامة شروط و مالية مؤسسة و بنك تأسيس شروط حيدد 02-92 رقم النظام يتمم و يعدل 12-2111 رقم النظام .9

 .  أجنبية مالية مؤسسة
  الصعبة بالعملة العمليات قيد يتضمن 2992 ديسمرب 62 يف املؤرخ 16-94 النظام .20
 . املالية املؤسسات و للبنوك اخلارجية االلتزامات ملستوى واحملددة 2992 اكتوبر 62 يف املؤرخة 94- 68التعليمة رقم  .22
 .،حيدد قواعد احلذر يف تسيري املصارف و املؤسسات املالية 2992أوت  22املؤرخ يف  14-95النظام رقم  .26
 املتدخلة املالية املؤسسات و للبنوك الصرف بوضعيات املتعلقة للقواعد املتضمنة و 2992 ديسمرب 62 يف املؤرخة 78 -95التعليمة   .22

  .  الصرف سوق يف

 . سريها و امليزانيات مركزية تنظيم يتضمن و2992مارس 22 يف املؤرخ  17-96 رقم النظام  .22
 . اعتمادها شروط و االجياري االعتماد شركات تأسيس كيفيات حيدد 2992 يوليو 2 يف املؤرخ 16-96 رقم النظام  .22
 . املالية باألوراق اخلاصة العمليات قيد يتضمن 2992 جانفي 1 يف املؤرخ 11-97 رقم النظام .22
 .6002 فيفري 62 يف املؤرخ 11/11 األمر .22
  املالية املؤسسات و للبنوك الداخلية املراقبة يتضمن 6006 نوفمرب 22 يف املؤرخ 13-12 رقم للنظام .21
 . املالية املؤسسات و للبنوك الداخلية املراقبة يتضمن 6006 نوفمرب 22 يف املؤرخ 13-12 رقم النظام .29
 .القرض و بالنقد يتعلق 6002 أوت 62 يف الصادر 13/11 رقم األمر .60
 . االلزامي لالحتياطي األدىن احلد تكوين شروط حيدد ،6002 مارس 2 يف  املؤرخ 12-14 رقم النظام  .62
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 . املصرفية الودائع ضمان بنظام يتعلق 6002 مارس 2 يف املؤرخ14-97 رقم النظام .66
   الدائمة املوارد و اخلاصة األموال معامل املسماة النسبة حيدد  6002  جويلية 29 يف املؤرخ 14-14 رقم النظام .62

 مؤسسة و بنك فروع اقامة وشروط مالية مؤسسة و بنك تأسيس شروط حيدد 6002 سبتمرب 62 يف املؤرخ 12-16 رقم النظام  .62
 .أجنبية مالية

 .الصعبة بالعملة احلسابات و اخلارج مع اجلارية املعامالت على املطبقة بالقواعد املتعلق 6002 فيفري 2 يف ملؤرخا 11- 17  النظام .62
 .مكافحتها و رصيد بدون الشيكات اصدار من الوقاية برتتيبات املتعلق 6001 جانفي 60  يف املؤرخ  11-18 رقم النظام .62
   .اجلزائر يف العاملة املالية املؤسسات و البنوك رأمسال األدىن باحلد يتعلق 6001 يوليو 62 يف املؤرخ 14-18 رقم النظام   .62
 .  6009 لسنة التكميلي املالية قانون يتضمن 6009 يوليو 66 يف املؤرخ  11-19 رقم األمر .61
 و البنوك على املطبقة احملاسبية القواعد و البنكية احلسابات خمطط يتضمن و 6009 يوليو 62 يف املؤرخ 14-19 رقم النظام .69

 . املالية املؤسسات
 . نشرها و املالية املؤسسات و للبنوك املالية الكشوف اعداد يتضمن 6009 أكتوبر 21 يف املؤرخ 15-19 رقم النظام .20
  القرض و بالنقد املتعلق و 02/22 رقم لألمر املتمم و املعدل 6020 أوت 62 يف املؤرخ 11/14 رقم األمر .22
 . احملصلة غري للفوائد احملاسبية باملعاجلة يتعلق و 6022 يونيو 61 يف املؤرخ 15-11 رقم النظام .26
 . السيولة خطر رقابة و تسيري و قياس و تعريف يتضمن و 6022 ماي 62 يف الصادر 14-11 رقم النظام   .22

 .عملها و األسر و املؤسسات خماطر مركزية تنظيم ،يتضمن6026 فيفري 60 يف املؤرخ 11-12 رقم النظام .22
 .املصرفية العمليات على املطبقة البنكية بالشروط املتعلقة العامة القواعد حيدد 6022 أفريل 1 املؤرخ يف ي 11-13النظام رقم  .22
 .البنوك و املؤسسات املالية ،يتضمن نسب املالءة املطبقة على  6022فيفري  22املؤرخ يف  11-14النظام رقم  .22
 .و الذي يتعلق باملخاطر الكربى و باملسامهات  6022فيفري  22املؤرخ يف  12-14 رقم النظام   .22
 .املالية املؤسسات و للبنوك اخلارجية االلتزامات مستوى حتدد 6022 نوفمرب 62 يف املؤرخة 14-13 رقم التعليمة .21
،يتعلق بتصنيف املستحقات و االلتزامات بالتوقيع للبنوك و املؤسسات املالية و  6022فيفري  22املؤرخ يف  13-14 رقم النظام .29

   .تكوين املؤونات عليها 

أو جتميد األموال يف اطار الوقاية من متويل /املتعلق بإجراءات حجز و 6022ماي  26املؤرخ يف  113-15المرسوم التنفيذي رقم  .20
 . 6022 ماي 22 بتاريخ 62 رقم الرمسية اجلريدة االرهاب و مكافحته،

أو حجز أموال األشخاص و اجملموعات و الكيانات املسجلة /املتضمنة اجراءات جتميد و 6022ماي  22قرارات وزير املالية بتاريخ  .22
 .6022 ماي 22 بتاريخ 69 رقم الرمسية ،اجلريدة يف القائمة املوحدة للجنة العقوبات جمللس األمن لألمم املتحدة

و املتعلق  6002فيفري  2املؤرخ يف  02-02املعدل و املتمم للقانون رقم  6022فيفري  22املؤرخ يف  16-15القانون رقم  .26
 .6022 فيفري 22 بتاريخ 01 رقم الرمسية اجلريدة ،بالوقاية من تبييض األموال و متويل االرهاب و مكافحتهما

 .املالية املؤسسات و للبنوك اخلارجية االلتزامات مستوى حتدد 6022 جويلية 66 يف املؤرخة 15-12 رقم التعليمة .22

 :الجرائد.8

 .6022 سبتمرب 66 يومعدد  ، اخلرب ،جريدة االستهالكية القروض لعودة جاهز الجزائر بنكسيدمو، حممد .2
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obligatoire 

 

8.Web- sites : 

1. official website of Security and Exchange Commision : 

http://www.sec.gov/about/whatwedo.shtml , site consulté le : 6- 03-

2013 , 14 :44  

2.     
Algeria corruption index, 

http://www.tradingeconomics.com/algeria/corruption-rank,site consulté 

le 27-03-2016 ,11 :33.
    

 

3.     
Philipe Egoume ,bonne gouvernance et croissance économique, 

https://www.imf.org/external/country/civ/rr/2007/102207.pdf ,site 

consulté le 27-03-2016 ,00h10 
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 البنكية  أهم مؤشرات قياس المخاطر(: 1ملحق رقم)

 المؤشرات المستخدمة في القياس نوع المخاطر 

 املخاطر اإلئتمانية

  إمجايل القروض/ صايف أعباء القروض. 

  إمجايل القروض/ خمصص الديون املشكوك يف حتصيلها. 

  القروض اليت استحقت ومل تسدد/ خمصص الديون املشكوك يف حتصيله 

 خماطر السيولة

  األصول إمجايل/ الودائع األساسية. 

  إمجايل األصول/ اخلصوم املتقلبة. 

 سلم االستحقاقات النقدية. 

 خماطر سعر الفائدة

  إمجايل األصول/ األصول احلساسة اجتاه سعر الفائدة. 

  إمجايل اخلصوم/ األصول احلساسة جتاه سعر الفائدة. 

 اخلصوم احلساسة -األصول احلساسة. 

 خماطر سعر الصرف
  القاعد الرأمسالية/ املركز املفتوح يف كل عملة. 

  القاعدة الرأمسالية/ إمجايل املراكز املفتوحة. 

 خماطر التشغيل

  عدد العاملني/ إمجايل األصول. 

  عدد العاملني/ مصروفات العمالة. 

 

 خماطر رأس املال

  إمجايل األصول/ حقوق املسامهني. 

  األصول املرجحة بأوزان املخاطرة/ الشرحية األوىل من رأس املال. 

  األصول املرجحة بأوزان املخاطرة/ القاعدة الرأمسالية. 
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  (لمنظمة التعاون االقتصادي و التنمية) مبادئ حوكمة الشركات (: 2الملحق رقم )

 وضع أسس نظام احلوكمة الفعالة  -1
 حقوق املسامهني   -2
 املعاملة املتساوية للمسامهني  -3
 دور أصحاب املصاحل يف حوكمة الشركة  -4
 الشفافية و اإلفصاح    -5
 مسؤولية جملس اإلدارة  -6

 وضع أسس نظام الحوكمة الفعالة : أوال 

جيب أن يسعى نظام حوكمة الشركات إىل شفافية و كفاءة األسواق ، أن يكون متالئما مع سيادة القانون و توضيح تقسيم 
 :املسؤوليات بني اهليأت الرقابية ، التنظيمية و التنفيذية 

جيب وضع نظام حوكمة املؤسسة مع األخذ بعني االعتبار أثره على األداء العام لالقتصاد ، استقرار األسواق من خالل   -1
 .تعزيز الشفافية و الكفاءة  ، و خلق احلوافز ألطراف السوق 

  .القوانني و األنظمة اليت تؤثر على ممارسة حوكمة املؤسسات جيب أن تتالءم مع دولة القانون  -2
 .سيم صالحيات خمتلف اهليأت التنظيمية يف أي بلد جيب أن يكون حمددا بوضوح و خيدم الصاحل العام تق  -3
جيب أن تتوفر السلطات الرقابية و التنظيمية و التنفيذية على السلطة و املوارد اليت تسمح هلا بتنفيذ مهمتها باحرتاف  و  -4

 .  مع احرتام الشفافية و الدوافع  موضوعية ، كما جيب أن تتخذ قراراهتا يف الوقت املناسب
 حقوق المساهمين و الوظائف الرئيسية لهم: ثانيا 

 :جيب أن حيمي نظام حوكمة املؤسسات حقوق املسامهني و يسهل عملياهتم 

االستفادة من وسائل موثوق هبا لتسجيل امللكية ، نقل أو حتويل : ينبغي أن تشتمل احلقوق األساسية للمسامهني على  -1
األسهم ، احلصول على املعلومات اخلاصة بالشركة يف الوقت املناسب و بصفة منتظمة ، املشاركة و التصويت يف  ملكية

 .االجتماعات العامة للمسامهني ، انتخاب و إقالة أعضاء جملس اإلدارة ، احلصول على حصص من أرباح الشركة 
للمسامهني احلق يف احلصول على املعلومات الكافية و املشاركة يف القرارات املتعلقة بالتغيريات األساسية يف الشركة  من   -2

كل التعديالت اخلاصة بالنظام األساسي للشركة و غريها من الوثائق اليت تنظم الشركة ،إصدار أسهم جديدة ، أية : بينها 
 .يع الشركة معامالت غري عادية قد تؤدي إىل ب

جيب أن حيصل املسامهون على فرصة املشاركة الفعالة و التصويت يف اجتماعات املسامهني و من بينها قواعد التصويت    -3
 : حيث 

جيب أن تتوفر لدى املسامهني املعلومات الكافية و يف الوقت املناسب عن تواريخ و أماكن جداول أعمال االجتماعات  -
 .مسائل اليت يزمع اختاذ قرارات بشأهنا العامة، و كذلك بالنسبة لل

للمسامهني احلق يف طرح األسئلة على جملس اإلدارة و إضافة موضوعات إىل جدول أعمال االجتماعات العامة مع  -
 .مراعاة احلدود املعقولة يف ذلك 
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رأيهم حول سياسة   تسهيل املشاركة الفعلية للمسامهني يف القرارات الكربى اخلاصة حبوكمة املؤسسات ، و جيب مساع -
 .األجور للمدراء و املسريين األساسيني 

للمسامهني احلق يف التصويت بصفة شخصية أو باإلنابة ، كما جيب أن يعطى نفس الوزن لألصوات املختلفة ، سواء   -
 .كانت حضورية أو باإلنابة 

ني من ممارسة درجة من الرقابة ال تتناسب مع يتعني اإلفصاح عن اهلياكل و الرتتيبات الرأمسالية اليت متكن أعداد من املسامه -4
 .حقوق امللكة اليت حيوزوهنا 

 .ينبغي السماح ألسواق الرقابة على الشركات بالعمل بطريقة فعالة و شفافة    -5
 .جيب تسهيل ممارسة احلقوق جلميع املسامهني ، مبا يف ذلك املسامهون املؤسساتيون بصفتهم أصحاب رأس املال   -6
ح للمسامهني مبا يف ذلك املسامهون املؤسساتيون من التشاور فيما بينهم حول القضايا  املتعلقة باحلقوق ينبغي أن يسم -7

 .األساسية اليت متنح هلم بصفتهم  مسامهني مع مراعاة بعض االستثناءات ملنع إساءة االستعمال 
 المعاملة المتساوية للمساهمين : ثالثا 

عاملة املتكافئة جلميع املسامهني ، و من بينهم صغار املسامهني و املسامهني األجانب ،  جيب أن يكفل إطار حوكمة الشركات امل
 :كما ينبغي أن تتاح جلميع املسامهني فرصة احلصول على تعويض فعلي يف حال انتهاك حقوقهم 

 .جيب أن يعامل املسامهون املنتمون إىل نفس الفئة معاملة متكافئة  -1
 .العمليات للحساب اخلاص متنع العمليات الداخلية و   -2
جيب على املديرين و املسؤولني التنفيذيني إبالغ جملس اإلدارة  سواء بأي نية مباشرة أو غري مباشرة لديهم  أو بالنيابة عن  -3

 .طرف ثالث يف القيام بعملية أو صفقة تؤثر بصفة مباشرة على املؤسسة  
 دور أصحاب المصالح في حوكمة الشركات : رابعا  

جيب أن ينطوي إطار حوكمة الشركات على اعرتاف حبقوق أصحاب املصلحة كما يرسيها القانون و أن يعمل أيضا على 
تشجيع التعاون بني الشركات و أصحاب املصاحل يف جمال خلق الثروة و فرص العمل و حتقيق االستدامة للمشروعات القائمة 

 .على أسس مالية سليمة

 .سواء تلك املنصوص عليها من طرف القانون أو عن طرق االتفاقات املتبادلة  احرتام حقوق أصحاب املصاحل -1
عند محاية القانون حلقوق أصحاب املصاحل، ينبغي أن تتاح هلم فرصة احلصول على تعويضات يف حال انتهاك  -2

 .حقوقهم 
 .األداء وجود آليات ملشاركة أصحاب املصاحل و أن تكفل تلك اآلليات بدورها حتسني مستويات  -3
 .عندما يشارك أصحاب املصاحل يف عملية حوكمة الشركات ، جيب أن تكفل هلم فرصة احلصول على املعلومات املتصلة بذلك  -4
أصحاب املصاحل مبا يف ذلك املستخدمني األفراد واهليأت اليت متثلهم ، جيب أن تكون هلم احلرية يف إبداء قلقهم جمللس اإلدارة   -5

 .قانونية أو غري األخالقية ، و ال ينبغي املساس حبقوقهم لقيامهم بذلك إزاء النشاطات غري ال
 .ينبغي استكمال حوكمة الشركات بإطار فعال و كفء يف حالة العسر املايل واإلنقاذ الفعال حلقوق الدائنني   -6

 الشفافية و اإلفصاح: خامسا 
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وقت املالئم بشأن كافة املسائل املتصلة بتأسيس الشركة و من ينبغي أن يكفل إطار حوكمة الشركات حتقق اإلفصاح الدقيق و يف ال 
 .بينها املوقف املايل و األداء و امللكية و أسلوب ممارسة السلطة

 : جيب أن يشتمل االفصاح ، و لكن دون احلصر على املعلومات التالية  -1
 .النتائج املالية و التشغيلية للشركة  -
 .أهداف الشركة  -
 .سامهة و حقوق التصويت حق األغلبية من حيث امل -
 .أعضاء جملس اإلدارة و املديرين التنفيذيني الرئيسيني و املزايا املمنوحة هلم  -
 .عوامل املخاطرة املنظورة  -
 .املسائل املادية املتصلة بالعاملني و بغريهم من أصحاب املصاحل  -
 .هياكل و سياسات حوكمة الشركات  -

اإلفصاح عنها بأسلوب يتفق مع معايري اجلودة احملاسبية و املالية ، كما ينبغي أن ينبغي إعداد و مراجعة املعلومات و كذا  -2
 .و أيضا مبتطلبات عمليات املراجعة  مبتطلبات اإلفصاح غري املاليةيفي ذلك األسلوب 

لوب جيب االضطالع بعملية مراجعة سنوية عن طريق مراجع مستقل ، هبدف إتاحة املراجعة اخلارجية و املوضوعية لألس -3
 .املستخدم يف إعداد و تقدمي القوائم املالية 

 .جيب أن يكون املراجع اخلارجي قابل للمساءلة من طرف املسامهني  -4
 .ينبغي أن تكفل قنوات توزيع املعلومات إمكانية حصول مستخدمي املعلومات عليها يف الوقت املالئم و بالتكلفة املناسبة  -5
مبقاربة فعالة تشجع على استخدام التحاليل و التوصيات من طرف احملللني و السماسرة و  جيب أن يستكمل إطار احلوكمة -6

 .وكاالت التصنيف  و غريها ، ذات الصلة بالقرارات من قبل املستثمرين و اخلالية من الصراعات  املادية 
 مسؤوليات مجلس اإلدارة : سادسا 

الشركات اخلطوط اإلرشادية اإلسرتاتيجية حلوكمة الشركات ، كما جيب أن يكفل املتابعة الفعالة لإلدارة  جيب أن تتيح حوكمة
 .التنفيذية من قبل جملس اإلدارة و أن تضمن مساءلة جملس اإلدارة من قبل الشركة و املسامهني 

على أساس النوايا احلسنة ، و سالمة  جيب أن يعمل أعضاء جملس اإلدارة على األساس توافر كامل املعلومات ، و كذا  -1
 .القواعد املطبقة ، كما أن يعمل لتحقيق مصاحل الشركة و املسامهني 

عندما ينتج عن قرارات جملس اإلدارة تأثريات متباينة على خمتلف فئات املسامهني ، فانه على  اجمللس  العمل على حتقيق  -2
 .املعاملة املتكافئة جلميع املسامهني 

 .ى اجمللس العمل وفق معايري أخالقية عالية ، مع األخذ يف احلسبان اهتمامات أصحاب املصاحل ينبغي عل  -3
 :جيب أن يضطلع جملس اإلدارة مبجموعة من الوظائف األساسية من بينها  -4

 مراجعة و توجيه إسرتاتيجية الشركة ، و خطط العمل و سياسة املخاطرة ، و املوازنات السنوية ، و خطط النشاط ، و -
أن يضع أهداف األداء و أن يتابع التنفيذ و أداء الشركة ، كما جيب أن يتوىل اإلشراف على اإلنفاق الرأمسايل و على 

 .عمليات االستحواذ ، و بيع األصول 
 .رصد فعالية ممارسات حوكمة الشركات و إجراء التغيريات عند احلاجة إىل ذلك  -
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 .ملديرين التنفيذيني واإلشراف على التخطيط للخالفة  يف املنصباالختيار والتعويض  و عند احلاجة استبدال ا -
 . ضمان الطابع الرمسي و الشفافية يف ترشيح أعضاء جملس اإلدارة و عملية االنتخابات  -
رصد و إدارة تضارب املصاحل  بالنسبة لإلدارة التنفيذية ، أعضاء جملس اإلدارة و املسامهني ، مبا يف ذلك سوء استخدام  -

 .الشركة أصول 
ضمان سالمة حماسبة الشركة و نظم إعداد التقارير املالية  مبا يف ذلك املراجعة اخلارجية، و إجياد نظم الرقابة املالئمة ،  -

 .و بصفة خاصة نظم متابعة املخاطرة و الرقابة املالية ، و االلتزام بالقوانني و املعايري ذات الصلة 
 .ت اإلشراف على عملية اإلفصاح و االتصاال -

 .جيب أن  يكون جملس اإلدارة متمكنا من ممارسة التقييم و احلكم املوضوعي يف قضايا الشركة  -5
يتعني أن ينظر جملس اإلدارة يف إمكانية تعيني عدد كاف من األعضاء غري التنفيذيني الذين يتصفون بالقدرة على  -

، و من أمثلة تلك املسؤوليات الرئيسية التقارير  التقييم املستقل لألعمال حينما تكون هناك إمكانية لتعارض املصاحل
 .املالية ، ترشيح املسؤولني التنفيذيني و تقرير مكافآت أعضاء جملس  اإلدارة 

 . عندما يتم تأسيس جلان اجمللس اإلداري فانه جيب مناقشة واليتها وتكوينها و طريقة عملها من قيل جملس اإلدارة  -
 .ة قادرين على االلتزام مبسؤولياهتم جيب أن يكون أعضاء جملس اإلدار  -

حىت يتمكن أعضاء جملس اإلدارة من الوفاء بالتزاماهتم جيب أن تتوفر لديهم القدرة على الوصول للمعلومة الدقيقة و ذات  -6
 .الصلة يف الوقت املناسب 
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- 2اتفاقية بازل  - مبادئ الحوكمة الرشيدة في البنوك( :  3الملحق رقم )  
 

جيب أن يتوفر لدى اإلداريني املؤهالت الالزمة للقيام مبهمتهم و الفهم الكامل و احملدد لدورهم يف حوكمة املؤسسة و أن :  1المبدأ 
 .تتوفر لديهم القدرة على إصدار احلكم السليم على نشاطات البنك 

 .جيب على جملس اإلدارة املوافقة على األهداف اإلسرتاتيجية للبنك و كذلك القيم املؤسسة و الـتأكد من متابعة تطبيقها : 2المبدأ 

 .جيب على جملس اإلدارة إنشاء و فرض التسلسل اهلرمي للسلطة و توضيح املسؤوليات على مجيع مستويات البنك : 3المبدأ 

 .متارس اإلشراف املناسب  و فقا للسياسة اليت حيددها جملس اإلدارة  التأكد من أن اإلدارة العليا إلدارةجيب على جملس ا:  4المبدأ 

التدقيق الداخلي ، التدقيق اخلارجي ووظائف املراجعة : جيب على جملس اإلدارة احلفاظ على الفعالية يف استخدام :  5المبدأ 
 .الداخلية 

ملدى االتأكد من أن تطبيق املكافآت متناسب مع ثقافة املؤسسة ، أهدافها إسرتاتيجيتها على  جيب على جملس اإلدارة:  6المبدأ 
 .الطويل وهيكلة املراجعة يف البنك 

 .جيب أن تدار البنوك بطريقة شفافة : 7المبدأ 

لعمليات يف املناطق ذات جيب على جملس اإلدارة و اإلدارة العليا فهم هيكلة نشاطات البنك مبا يف ذلك ممارستها :  8المبدأ 
 .أو باستخدام هياكل معقدة لتربير نشاطاهتا غري املشروعة ( أوفشور) السلطة القانونية الضعيفة 
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  3مبادئ حوكمة  المؤسسات وفق اتفاقية بازل (:4)الملحق رقم 

اسرتاتيجية ادارة املخاطر ،حوكمة املؤسسة :جيب على جملس االدارة املوافقة على األهداف االسرتاتيجية للبنك اليت تشمل :1المبدأ 
 .عن توفري االشراف املناسب من طرف االدارة التنفيذية كما يعترب جملس االدارة مسؤوال.وقيم البنك

جيب أن يتوفر لدى أعضاء جملس االدارة املؤهالت الالزمة و اخلربة الكافية ملمارسة مهامهم ،اضافة اىل الفهم الكامل : 2المبدأ 
 .بنكلدورهم يف حوكمة املؤسسة ،و أن تتوفر لديهم القدرة على اصدار احلكم السليم على نشاطات ال

 .يتعني على جملس االدارة توضيح ممارسات احلوكمة املناسبة لنشاطه ومتابعة تطبيقها ومراجعتها بشكل دوري:3المبدأ 

يف ظل اجملمعات البنكية ،يتحمل جلس االدارة للبنك املؤسس مسؤولية كفاية احلوكمة على مستوى اجملمع ،والتأكيد من  :4المبدأ 
 .كمة املطبقة تالئم كل من هيكلة ،خماطر ونشاط اجملمعكون سياسات و ميكانيزمات احلو 

جيب على االدارة العليا التأكد من تالؤم نشاطات البنك مع كل من اسرتاتيجية النشاط املعدة،املستوى املقبول : 5المبدأ 
 .للمخاطر،والسياسات املقرة من طرف اجمللس 

قابة الداخلي ووظائف ادارة املخاطر وتوفرها على االستقاللية ،الصالحيات البنك من فعالية كل من نظام الر يتأكد  جيب أن:6المبدأ 
 .واملوارد الكافية،القدرة على االتصال مبجلس االدارة بصفة مباشرة

أن يتم تعريف املخاطر بشكل مستمر على املستوى الكلي للبنك كما على مستوى الوحدات اجلزئية،اضافة اىل  جيب: 7المبدأ 
 .مواكبة تطور ادارة املخاطر و الرقابة البنكية للتغري على مستوى املخاطر البنكيةالتأكد من 

تتطلب فعالية ادارة املخاطر وجود اتصاالت داخلية قوية حول املخاطر يف البنك ،ومن خالل تقدمي التقارير اىل جملس : 8المبدأ 
 .االدارة و االدارة التنفيذية

ة و االدارة التنفيذية احلفاظ على الفعالية يف استخدام التدقيق الداخلي التدقيق اخلارجي و الرقابة يتعني على جملس االدار :  9المبدأ 
 الداخلية 

جيب على جملس االدارة االشراف على تقييم سياسة املكافآت ومراجعتها ومراقبتها للتأكد من تطبيقها بالشكل : 11المبدأ 
 .املطلوب

 .ملكافآت للموظفني مع املستوى املقبول لكل املخاطر البنكيةجيب أن تتماشى سياسة ا :11المبدأ 

 .يتعني على جملس االدارة و االدارة التنفيذية فهم هيكلة عمليات البنك و املخاطر املتعلقة به:  12المبدأ 

هبا خاصة يف املناطق ذات جيب على جملس االدارة فهم العمليات البنكية من ناحية أهدافها ،و هيكلة املخاطر املتعلقة : 13المبدأ 
 .السلطة القانونية الضعيفة ،أو يف حاىل استخدام هياكل معقدة لتربير نشاطاهتا غري املشروعة 

 .جيب أن تتم ادارة البنك بطريقة شفافة ختدم املسامهني و املودعني وغريهم من أصحاب املصاحل و الفاعلني يف السوق :  14المبدأ 
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 مبادئ الرقابة الداخلية التفاقية بازل :    5الملحق رقم  

 االشراف االداري و بيئة الرقابة .أوال

 :مجلس االدارة .1

عن وضع السياسات و االسرتاتيجيات اهلامة الستيعاب املخاطر اليت هتدد البنك ،وذلك عرب  يعترب جملس االدارة مسؤوال:  1المبدأ 
كيفية حتديد هوية املخاطر ،كيفية قياسها ،طرق :حتديد معايري قبول هذه املخاطر و حث ادارة البنك على اتباع مقرر حمكم يتضمن 

 .املديرية العامة ملتابعة دائمة لفعالية نظام الرقابة الداخلية و من األفضل أن ينظم جملس االدارة  عالقة مع.التحكم فيها 

 :المديرية العامة .2

تعترب املديرية العامة مسؤولة عن تنفيذ االسرتاتيجيات و السياسات املناسبة ، بتوجيه من طرف جملس االدارة ،السيما عند : 2المبدأ 
املؤسسة البنكية ،واحملافظة على سالمة اهليكل التنظيمي عند حتديد  التحكم باملخاطر اليت تتعرض هلا: اختاذ تدابري خبصوص 

، (تقييم مصداقية البيانات و املعلومات)و قنوات االشعار ( حسن استعمال السلطة و الصالحية)املسؤوليات و تفويض السلطات 
 .متابعة دائمة لعملية الرقابة الداخلية 

 :بيئة الرقابة.3

لس االدارة و االدارة التنفيذية مسؤوالن عن حتديد معايري األخالقيات املهنية و النزاهة يف البنك،من خالل يعترب كل من جم: 3المبدأ 
 .مقرر داخلي ينبغي أن يلم به مجيع العاملني و يف مجيع املستويات الوظيفية ،حىت يعلم كل فرد دوره يف عملية الرقابة الداخلية 

 تقييم المخاطر .ثانيا

تكييف نظام الرقابة الداخلية للبنك خلدمة االدارة حنو ادراك طبيعة املخاطر و تقييمها بصفة مستمرة ،السيما تلك  ينبغي:4المبدأ 
خماطر االئتمان،خماطر السوق ،خماطر السيولة ،خماطر التشغيل،املخاطر :اليت تؤدي اىل فشل البنك يف حتقيق أهدافه االسرتاتيجية مثل 

ما جيب مراجعة صالحية نظام الرقابة الداخلية يف معاجلة املخاطر احلديثة و املخاطر اخلفية و اليت ال ميكن القانونية ،خماطر السمعة ،ك
 .التحكم فيها عمليا

 أنشطة الرقابة .ثالثايتعني على االدارة العامة احلرص على التقييم املستمر للمخاطر املرتبطة بالنشاط البنكي و ا:5المبدأ 

ينبغي جعل األنشطة الرقابية جزء ال يتجزء من النشاط اليومي للبنك، ولتفعيل نظام الرقابة الداخلية جيب تصميم هيكل  :6المبدأ 
فحوصات عالية الدقة و العمق ،الرقابة :رقايب مناسب لكل مستوى من املستويات العملياتية،و تتمثل هذه األنشطة الرقابية يف

نية ومتابعة حاالت عدم االحرتام ملعايري اجلدارة االئتمانية وتسيري حمفظة القروض،فعالية نظام الرتخيص الفيزيائية،تقييم السياسة االئتما
 .و املصادقة 

يتطلب نظام الرقابة الداخلية الفعال الفصل بني الوظائف بطريقة مناسبة ،حبيث ال ينشب نزاع عند تكليف املوظفني : 7المبدأ 
ات االدارية ،وينبغي أن حييط القيم على املؤسسة بكافة احلاالت اليت تؤدي اىل تنازع املصاحل ،من باملسؤوليات املسطرة ضمن السياس

.أجل املعاجلة الفورية لذلك حىت و  لو متت االستعانة خببري مستقلليت تؤثر على سياساته واسرتاتيجياته  

 :االتصال و االعالم .رابعا 
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ية الفعال بيانات كافية ودقيقة ،السيما عن األوضاع املالية و العملياتية و عن أحوال يتطلب نظام الرقابة الداخل:المبدأ السابع 
السوق من أجل اختاذ القرارات املناسبة ،هذه البيانات أو املعلومات ينبغي أن تكون صحيحة و حديثة ومقدمة بشكل ميكن من 

 .دراستها و االعتماد عليها 

االتصال معلومات موثوقة عن كافة األنشطة ذات األمهية بالنسبة للبنك ،وينبغي التأكد من  ينبغي أن توفر نظم االعالم و:8المبدأ 
 أن هذه النظم ،السيما ان كانت تستخدم احلاسوب وختضع إلشراف موضوعي ومستقل وتتضمن ترتيبات للحماية و األمن 

ضمان حسن تلقي املوظفني لرسالة املؤسسة ضمن سياساهتا وجود قنوات اتصال ممتازة ل يقتضي نظام الرقابة الداخلية الفعال:9المبدأ 
و التدابري ذات الصلة بالوظيفة و املسؤولية املنوطة بكل عامل ،حبث يتم توصيل املعلومات الالزمة للشخص املناسب يف التوقيت 

 .املناسب

 االشراف على األنشطة و معالجة القصور.خامسا

مستمرة لنظام الرقابة الداخلية للبنك ،السيما على املخاطر األساسية كجزء من األنشطة يتم القيام مبراجعة شاملة و : 11المبدأ 
 .اليومية لإلدارة

يتم تقييم نظام الرقابة الداخلية للبنك بواسطة موظفني مؤهلني علميا ويتمتعون باالستقاللية العملياتية ،على أن تعترب : 11المبدأ 
 .ن أدوات االشراف املباشر من قبل جملس االدارة و املديرية العامة للبنكوظيفة التدقيق الداخلي أداة أساسية م

عند اكتشاف خلل يف منظومة الرقابة الداخلية يف مركز من مراكز نشاط البنك ،يتوجب على املوظف املكلف بذلك سواء  :12المبدأ 
 .كان املراجع الداخلي أو غريه االسراع بتبليغ االدارة لتدارك اخللل

 قييم نظام الرقابة الداخلية بواسطة السلطات الرقابية ت.سادسا
السلطات الرقابية على كافة البنوك الواقعة يف دائرة اختصاصها بغض النظر عن حجمها و بعدها ،وجود نظام  تفرض:13المبدأ 

تواجهه من تغريات منبثقة عن للرقابة الداخلية مالئم لطبيعة ودرجة تعقد النشاط البنكي ،و مع املخاطر اليت تتعرض هلا  و ما 
.التغريات يف بيئة العمل و تتدخل السلطات الرقابية عند عدم التزام البنك هبذه املعايري أو عجزه عن القيام بذلك  
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- 1اتفاقية بازل  – مبادئ الرقابة البنكية الفعالة للجنة بازل الدولية(  :     6ملحق رقم ال)

 :جيب على نظام الرقابة البنكي الفعال أن : 1المبدأ  -
 .حيدد مسؤوليات و أهداف واضحة لكل طرف مشارك يف الرقابة على املؤسسات البنكية  -
 ( .مالية و تكنولوجية)استقاللية إدارة للسلطات الرقابية و كفاية مواردها  -
 .وجود إطار قانوين و تشريعي يضمن االستقرار يف القطاع البنكي   -
 .نظام  تعاون و تبادل املعلومات بني اهليأت اإلشرافية و الرقابية ، و ضمان استخدام هذه املعلومات لقضايا ختدم الرقابة الفعالة فقط -
جيب حتديد األنشطة املسموح هبا للمؤسسات اليت ختضع للنظام الرقايب وجيب عدم إطالق كلمة بنك على املؤسسة إال إذا كانت متارس :  2المبدأ  -

 .فعال العمل البنكي
ا عدم االلتاام باملعاير من حق السلطات اليت متنح تراخيص العمل البنكي أن توافق أو ترفض أي طلبات لتأسيس البنوك إذا اتضح هل:  3المبدأ  -

تغالل  ونظم املوضوعية ، ويتمثل احلد األدىن  املطلوب توافره ملنح الرتاخيص يف وجود هيكل حمدد للملكية ، اإلدارة ، اإلدارة العليا ، خمطط االس
حلصول على موافقة من قبل اهليئات اإلشرافية يف الرقابة الداخلية للبنك ، هذا فضال عن الوضع املايل املقرتح مبا فيه قاعدة رأس املال، كذلك جيب ا

 .البلد األم يف حالة وجود بنك أجنيب شريك يف البنك املامع إقامته
 .جيب توافر السلطة الكافية للمراقبني البنكيني ملراجعة ورفض أي مقرتحات لنقل ملكية البنك:  4المبدأ  -
وضع معاير ملراجعة احليازات واالستثمارات لدى البنوك ، والتأكد من أهنا ال تعرض البنك  جيب أن تعطي للمراقبني البنكيني السلطة يف : 5المبدأ  -

 .ملخاطر أو تعيق الرقابة الفعالة
جيب أن يقوم املراقبون البنكيون بتحديد أدىن حد ملتطلبات رأمسال البنك ومكوناته ومدى قدرته على امتصاص  اخلسائر علما بأنه ال :  6المبدأ  -

 .هو حمدد طبقا التفاقية جلنة بازل  تقل هذه املتطلبات عن ماجيب أن 
 .استقاللية النظام الرقايب يف تقييمه لسياسات البنك واإلجراءات املرتبطة مبنح وإدارة القروض واحملافظ  وتنفيذ االستثمارات  : 7المبدأ  -

جيب أن يكون املراقبون متأكدين من تبين البنوك سياسة كافية وإجراءات فعالة لتقييم جودة األصول وكذلك جودة خمصصات كافية ملقابلة   : 8المبدأ 
 الديون املشكوك يف حتصيلها فضال عن توافر احتياطات مناسبة

ظام معلومات يسمح هلا مبعرفة و حتديد الرتكا على مستوى احملفظة املالية على سلطات الرقابة البنكية التأكد من أن إدارة البنك متتلك نجيب    : 9المبدأ 
 (. منفرد أو جمموعة من املقرضني ذوي العالقة تركا اخلطر عند مقرض) و القروض 

أي جتاوز عن هذه احلدود يتعني على السلطات الرقابية البنكية وضع حدود وصيغة لعملية إقراض البنوك للشركات واألفراد، حبيث يعترب :  11المبدأ  
 .مؤشرا للمراقبني على ازدياد املخاطر اليت ميكن أن يتعرض هلا البنك

تحويل الوخماطر  الدولجيب على السلطات الرقابية التأكد من أن لدى البنوك سياسات وإجراءات مناسبة لتحديد ومتابعة وضبط املخاطر  : 11المبدأ 
 .شاطات االستثمار، والسيطرة عليها، واالحتفاظ باحتياطي كاف ضد هذه األخطارعمليات اإلقراض الدولية ونب املرتبطة

كما   ،ينبغي على السلطات الرقابية  البنكية التأكد من أن لدى البنوك أنظمة فّعالة تقيس وترصد خماطر السوق بدقة وتضبطها بشكل مناسب : 12المبدأ 
 .أو فرض أعباء على رأس املال  خاصة بالتسهيالت االئتمانية املعّرضة ألخطار السوق/ينبغي أن يتوّفر للسلطة الرقابية الصالحيات لفرض حدود معينة و

إشراف جملس اإلدارة واإلدارة العليا مبا يف ذلك )ينبغي على السلطات الرقابية تتأكد من أن لدى البنوك إجراءات شاملة وفّعالة إلدارة املخاطر  : 13المبدأ 
وحتديد وقياس ومتابعة ومراقبة مجيع املخاطر الكبرة األخرى، وذلك حيثما تدعو احلاجة، واالحتفاظ برأس مال كايف لتغطية هذه ( على هذه املخاطر

 .املخاطر

تضع ضوابط رقابة داخلية فاعلة تتناسب وطبيعة وحجم نشاطاهتا املالية، على أن تشمل هذه  لبنوكعلى السلطة الرقابية أن تتأكد من أن ا :14 المبدأ
حماسبة األصول و صرف األموال البنك،  ترتيبات واضحة لتفويض الصالحيات واملسؤوليات، الفصل بني الوظائف اليت ينتج عنها التاامات على: الضوابط
مراقبة تطبيق التعليمات الختبار مدى التقيد هبذه  ، وية موجودات املصرف، وظائف التدقيق الداخلي واخلارجيوالتسويات بني هذه العمليات، محا اخلصوم،

.الضوابط وبالقوانني واألنظمة األخرى  
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اتباع درجة عالية  على السلطات الرقابية تتأكد من أن املصارف تتبع سياسات وإجراءات مناسبة ، كالتأكد من املعلومات حول الابائن ، مع:  15المبدأ 
.من املعاير األخالقية واملهنية يف القطاع املايل وحتول دون استخدام املصرف من قبل العناصر اجملرمة عن قصد أو عن غر قصد  

.على مستوى البيانات ، الرقابة امليدانية : ينبغي أن يتألف نظام الرقابة املصرفية الفّعال من أسلوبني للرقابة :  16المبدأ   

 .ينبغي أن تقوم السلطة الرقابية بإجراء اتصال منتظم مع إدارة البنوك وأن تكون على درجة واسعة من فهم عمليات هذه املصارف:  17المبدأ 

ى مستوى ينبغي أن يتوفر للسلطة الرقابية وسائل للحصول على التقارير الدورية واإلحصائيات الواردة من البنوك على مستوى كل وحدة وعل : 18المبدأ 
 .وأن تعمل على دراسة وحتليل هذه التقارير واإلحصائيات ،موّحد 

ريق ينبغي أن يتوفر للسلطة الرقابية وسيلة للتأكد بصورة مستقلة من صحة املعلومات اليت ترد إليها إما عن طريق التفتيش امليداين أو عن ط : 19المبدأ 
  .استخدام مدققي حسابات خارجيني

 .وذلك على أساس موّحد بنكيةالعناصر األساسية يف الرقابة املصرفية قدرة السلطة الرقابية على مراقبة اجملموعة المن :  21المبدأ 

الرقابية من أن كل بنك حيتفظ بسجالت صحيحة معدة وفقاً لسياسات وممارسات حماسبية متكاملة تعكس الصورة  اتجيب أن تتأكد السلط :21المبدأ 
 .نشر هذه التقارير املالية بشكل منتظم مع احلقيقية للوضعية املالية للبنك ، مردودية نشاطاته  

ليت متكنهم من اختاذ اإلجراءات التصحيحية الكافية ملراجعة فشل لبنك يف االلتاام جيب أن يتوافر لدى املراقبني املصرفيني السلطات الرمسية ا : 22المبدأ 
 .عني بأي طريقة أخرى بأحد املعاير الرقابية مثل توافر احلد األدىن لكافة رأس املال أو عندما حتدث انتهاكات بصورة منتظمة أو يف حالة هتديد أموال املود

الرقابة العاملية املوحدة، واستعمال النماذج الرقابية احلصيفة لكافة األمور املتعلقة بالعمل املصريف على النطاق  الرقابيةالسلطات طبق تجيب أن : 23المبدأ 
 .العاملي وبصفة خاصة بالنسبة للفروع األجنبية والبنوك التابعة 

ملراقبني الذين تشملهم العملية الرقابية وبصفة أساسية يف البلد تستلام الرقابة املوحدة وجود قنوات اتصال وتبادل للمعلومات مع خمتلف ا :24المبدأ 
 .املضيفة

طالب هبا البنوك جيب على املراقبني املصرفيني إن يطالبوا البنوك األجنبية العاملة يف الدول املضيفة بأداء أعماهلا بنفس مستويات األداء العالية امل:  25المبدأ 
 .املطلوبة لتعميم الرقابة املوحدة  احمللية وإلاامها بتوفر املعلومات
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 2مبادئ الرقابة البنكية الفعالة وفق اتفاقية بازل : 7 الملحق رقم 

 

جيب أن يتوفر لدى البنوك الوسائل اليت تسمح هلا بتقييم كفاية رأس املال بالنسبة ألرباحها من املخاطر ،اضافة اىل :  1المبدأ 
. اليت يتعرض هلااسرتاتيجية تسمح هلا مبتابعة مستوى مالءته بداللة الشكل العام للمخاطرة   

جيب على السلطات الرقابية تقييم االسرتاتيجية و االجراءات املتبعة من قبل البنك يف تقييم األموال اخلاصة ومدى : المبدأ الثاني 
.التزامه بنسبة كفاية البنك بصورة دورية مع اختاذ االجراءات املالئمة يف حال وجود قصور من طرف البنك  

 .على السلطات الرقابية تشجيع تطلع البنوك اىل مستويات أعلى من احلد األدىن  ينبغي: المبدأ الثالث

تتدخل السلطة الرقابية فورا لتجنب اخنفاض األموال عن احلد األدىن املقرر ، كما تطالب البنك باختاذ العمل :المبدأ الرابع 
 .ى احلايل على األقل العالجي الضروري إلعادهتا اىل حالتها السابقة أو احملافظة على املستو 
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 :3المبادئ األساسية للرقابة البنكية الفعالة وفق اتفاقية بازل (:8)الملحق رقم 

 الصالحيات و المسؤوليات و المهام الرقابية .أوال

و  يتمتع نظام الرقابة البنكية مبسؤوليات و أهداف واضحة ،وذلك لكل سلطة معنية بالرقابة على البنوك:المسؤوليات و األهداف و الصالحيات .1مبدأ 
ة للرتخيص للبنوك اجملموعات البنكية ،ويتطلب ذلك وجود االطار القانوين املالئم لرقابة البنكية الذي مينح كل سلطة رقابية الصالحيات القانونية الالزم

 .و كفاءة النظام البنكي وممارسة الرقابة  املتواصلة ،ومتابعة االلتزام بالقوانني و القيام بإجراءات تصحيحية يف الوقت املناسب لتعزيز سالمة 

يتوفر للسلطة الرقابية استقاللية تشغيلية و اجراءات شفافة و حوكمة :االستقاللية ،المساءلة وتوفر الموارد و الحماية القانونية للمراقبين .2المبدأ 
وطريقة استخدام مواردها ،ويوفر االطار القانونية للرقابة سليمة كما يتوفر هلا موازنة ال هتدد استقالليتها وموارد كافية ،وختضع للمساءلة عن تنفيذ مهامها 

 .البنكية احلماية القانونية للمراقبني 

خرى احمللية ذات العالقة توفر التشريعات و القوانني أو التعليمات األخرى اطار عمل للتعاون و التنسيق مع السلطات األ:التعاون والتنسيق.3المبدأ
 .األجنبية املعنية بالرقابة البنكية ،وتعكس ترتيبات التعاون هذه احلاجة حلماية سرية املعلومات ،وكذلك مع السلطات الرقابية 

حتدد بوضوح األنشطة املسموح هبا للمؤسسات املرخص هلا و اخلاضعة للرقابة بصفتها بنوك،ويضبط استخدام كلمة بنك :األنشطة المسموح بها .4المبدأ 
. 

متع سلطة منح الرتاخيص بصالحية وضع املعايري ورفض طلبات أي مؤسسة ال تستويف تلك املعايري ،وتتكون اجراءات تت: معايير الترخيص .5المبدأ 
للبنك وجمموعته ،وكل من خططه (مبا فيه مالءة وأهلية أعضاء جملس االدارة و االدارة التنفيذية )الرتخيص على أقل تقدير من تقييم هيكل امللكية و احلوكمة 

،وعند كون املالك بنك أجنيب أو (مبا فيه القاعدة الرأمسالية)والوضع املايل املتوقع ، ية و التشغيلية ،وضوابط الرقابة الداخلية ،وإدارة املخاطر لديهاالسرتاتيج
 .تابع لبنك أجنيب ،يتم احلصول على موافقة مسبقة من السلطة الرقابية األم

الرقابية بصالحية مراجعة ورفض وفرض شروط احرتازية ،ألي طلب لنقل ملكية كبرية أو للسيطرة على تتمتع السلطة :نقل الملكية الكبيرة . 6المبدأ 
 .حصص األغلبية يف البنوك القائمة بشكل مباشر أو غري مباشر 

فقة أو الرفض أو فرض شروط تتمتع السلطة الرقابية بصالحية موافقة أو رفض أو تقدمي توصية للسلطة املسؤولة باملوا:االستحواذات الكبيرة.7المبدأ 
و يتمثل احرتازية على عمليات االستحواذ أو االستثمارات الكربى من قبل البنك ،وذلك وفقا ملعايري حمددة ،ويشمل ذلك تنفيذ عمليات عرب احلدود 

اطر اضافية ،أو تعيق عمل الرقابة البنكية الغرض من ذلك يف التأكد من أن هذه الشركات الشقيقة أو التابعة أو هياكلها التنظيمية ال تعرض البنك ملخ
 .الفعالة 

يتطلب النظام الفعال للرقابة البنكية من السلطة الرقابية أن تطور و تتابع تقييم مستقبلي حلجم املخاطر البنكية و اجملموعة :أساليب الرقابة .8المبدأ 
مبا يف ذلك أن تضع خططا مالئما بالتعاون مع .البنكية و تقييمها و تعاجلها ،و أن يكون لديها اطار عمل مالئم للتدخل املبكر ملعاجلة هذه املخاطر 

 .سلطات األخرى املعنية وكذلك الختاذ اجراءات لتصفية البنوك بطريقة منظمة عندما عندما يتعذر استمرار عملهاال

تستخدم السلطة الرقابية جمموعة مناسبة من األدوات و األليات لتطبيق االجراءات الرقابية ،وتستخدم املوارد الرقابية : أدوات و أليات الرقابة .9المبدأ 
 .مناسب،أخذا باالعتبار طبيعة املخاطر لدى البنوك  بشكل أمثل و

تقوم السلطة الرقابية بتجميع و مراجعة و حتليل التقارير االحرتازية و النتائج االحصائية من البنوك ،بشكل منفرد لكل بنك و :التقارير الرقابية :11المبدأ 
 .خالل الرقابة امليدانية أو االستعانة خبرباء خارجيني بشكل جممع للبنوك ،وتقوم بشكل مستقل بالتحقق من هذه التقارير من

تقوم السلطة الرقابية يف مرحلة مبكرة مبواجهة املمارسات أو األنشطة غري السليمة أو :الصالحيات الجزائية و التصحيحية  للسلطات الرقابية .11المبدأ 
للسلطة الرقابية األدوات الرقابية الكافية الختاذ ما تراه مناسبا من االجراءات التصحيحية  ويتوفر.غري اآلمنة اليت قد تعرض البنوك أو النظام البنكي للمخاطر 

 .يف الوقت املناسب مبا فيها الغاء الرتخيص البنكي أو التوصية بذلك
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جممع ،والقيام باملتابعة الالزمة هلذه الرقابة  من العناصر األساسية بالرقابية البنكية ،الرقابة على اجملموعة البنكية على أساس: الرقابة المجمعة . 12المبدأ 
 .اجملمعة و تطبيق املعايري االحرتازية على كافة نواحي األعمال اليت متارسها اجملموعة البنكية العاملية 

يفة للمجموعات البنكية عرب احلدود تقوم السلطة الرقابية األم و السلطة الرقابية املستض:العالقات بين السلطتين الرقابيتين األم والمستضيفة .13المبدأ 
السلطات الرقابية  بتبادل املعلومات و التعاون من أجل الرقابة الفعالة على اجملموعة وكيانات اجملموعة،و من أجل التعاون الفعال يف وقت األزمات ،وتطلب

 . من البنوك احمللية من البنوك األجنبية لديها أن متارس عملياهتا احمللية حسب املعايري املطلوبة  نفسها

 :األنظمة و المتطلبات االحترازية 

تفرض السلطة الرقابية أن يتوفر لدى البنوك و اجملموعات البنكية سياسات وعمليات منضبطة و شاملة للحوكمة تشمل :حوكمة المؤسسات. 14المبدأ 
ليات جمالس ادارات البنوك و اداراهتا العليا،التعريفات و املكافآت ،وتتناسب على سبيل املثال التوجه االسرتاتيجي ،اهليكل التنظيمي ،منظومة الرقابة ،مسؤو 

 .هذه السياسات و العمليات للحوكمة مع حجم املخاطر لدى البنك و أمهيته النظامية

افا فعاال من جملس االدارة و تشمل اشر )تفرض السلطة الرقابية أن يكون لدى البنوك عملية شاملة إلدارة املخاطر :عملية ادارة المخاطر .15المبدأ 
كما تشمل تقييم .،حتدد وتقيس وتقييم وتتابع كافة املخاطر الكبرية و االبالغ عنها و السيطرة عليها أو السيطرة عليها يف الوقت املناسب (االدارة العليا

) كما يشمل ذلك وضع تدابري الطوارئ و مراجعتها .صاد مدى كفاية رأمسال البنوك وسيولتها ،وذلك باملقارنة مع حجم خماطرها و أوضاع السوق و االقت
و تأخذ هذه التدابري بعني االعتبار الظروف اخلاصة بالبنك و تتناسب عملية ادارة املخاطر ( مبا فيها خطط تعايف قوية وموثوقة عندما يكون ذلك مربرا

 .  مع حجم املخاطر لديه و أمهيته النظاميةبالبنك 

. تضع السلطة الرقابية متطلبات احرتازية و مناسبة لكفاية رأس مال البنوك ،تعكس املخاطر اليت يتحملها البنك ،أو ميثلها :المالكفاية راس .16المبدأ 
ى امتصاص وفقا ألوضاع السوق و أوضاع االقتصاد اليت تتواجد فيها وحتدد السلطة الرقابية مكونات رأس املال ،أخذة بعني االعتبار قدرة البنوك عل

 .  و ال تقل متطلبات رأس املال هذه على أقل تقدير عن مستوى معايري جلنة بازل السارية ،وذلك للبنوك النشطة عامليا.سائراخل

تتأكد السلطة الرقابية أن يكون لدى البنك اجراءات مالئمة إلدارة خماطر االئتمان ،تأخذ بعني االعتبار درجة تقبل املخاطر :مخاطر االئتمان .17المبدأ 
مبا فيها خماطر )لدى هذه البنوك وطبيعة املخاطر و أوضاع السوق و االقتصاد لديها ،ويشمل ذلك سياسات و عمليات احرتازية لتحديد خماطر االئتمان 

ة الدورة االئتمانية بشكل  وقياسها وتقييمها و مراقبتها و االبالغ عنها و السيطرة عليها أو احلد منها يف الوقت املناسب وتتم تغطي(  الطرف املقابلائتمان 
 ....... كامل ، مبا يف ذلك تعهدات أوضمانات 

من أجل منع االساءة يف اجراء العمليات مع أطراف ذات صلة و التصدي ملخاطر تضارب املصاحل ،تطلب : العمليات مع أطراف ذات صلة :21المبدأ 
صلة على قدم املساواة مع العمالء اآلخرين، و أن تراقب هذه العمليات ،وتتخذ االجراءات السلطة الرقابية من البنوك أن تنفذ عملياهتا مع األطراف ذات ال

كما تطلب السلطة الرقابية التخلص من التعرضات على األطراف ذات الصلة ،مبا يتوافق مع السياسات و .املناسبة للسيطرة على املخاطر أو ختفيف حدهتا 
 .االجراءات املعتمدة 

تتأكد السلطة الرقابية أن يكون لدى البنوك يف أنشطتها االقراضية و االستثمارية خارج احلدود ،سياسات :البلدان و مخاطر التحويل مخاطر .21المبدأ 
نها يف أو احلد م و اجراءات مالئمة لتحديد خماطر البلدان و خماطر التحويل ،وكذلك قياس و تقييم و مراقبة هذه املخاطر ،واإلبالغ عنها و السيطرة عليها

 .الوقت املناسب 

تتأكد السلطة الرقابية أن يكون لدى البنوك اجراءات مالئمة إلدارة خماطر السوق ،أخذة يف االعتبار درجة تقبل املخاطر لدى :مخاطر السوق .22المبدأ 
سوق ،ويشمل ذلك ،سياسات و اجراءات احرتازية هذه البنوك ،وطبيعة هذه املخاطر،وأوضاع السوق و االقتصاد لديها ،وخماطر التدهور الكبري يف سيولة ال

 .لتحديد خماطر السوق و قياسها و تقييمها و مراقبتها و االبالغ عنها و السيطرة عليها أو احلد منها يف الوقت املناسب

تحديد اسعار الفائدة يف سجالت  تتأكد السلطة الرقابية أن يكون لدى البنوك أنظمة مالئمة ل:مخاطر أسعار الفائدة في سجالت البنك .  23المبدأ 
ر درجة تقبل كل بنك ،وقياس و تقييمها و مراقبتها و االبالغ عنها و السيطرة عليها أو احلد منها يف الوقت املناسب ،وتأخذ هذه األنظمة يف االعتبا

 .املخاطر لدى هذه البنوك ،وطبيعة هذه البنوك ،وأوضاع السوق و االقتصاد لديها
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ميكن أن تشمل على متطلبات كمية أو نوعية أو كليهما معا )تضع السلطة الرقابية ،متطلبات احرتازية و مناسبة للسيولة :السيولة  مخاطر. 24المبدأ 
و  اطر السيولة،تعكس احتياجات البنك من السيولة ، وتتأكد السلطة الرقابية يف هذا االطار ،أن لدى البنوك اسرتاتيجية متكن من وجود ادارة رشيدة ملخ(

كما تشمل سياسات و .وتأخذ االسرتاتيجية يف االعتبار طبيعة املخاطر لدى البنك اضافة اىل أوضاع السوق و االقتصاد لديها .الوفاء مبتطلبات السيولة 
على أقل تقدير ،عن معايري جلنة  اجراءات احرتازية تتالءم مع درجة تقبل املخاطر لدى البنك ،وإعداد التقارير الدورية بشأهنا ،وال تقل متطلبات السيولة هذه

 .بازل السارية ،وذلك للبنوك النشطة على املستوى العاملي 

تتأكد السلطة الرقابية أن يكون لدى البنوك اطار عمل مناسب إلدارة املخاطر التشغيلية ،يأخذ يف االعتبار درجة تقبل : المخاطر التشغيلية. 25المبدأ 
ويشمل هذا االطار سياسات وإجراءات احرتازية لتحديد املخاطر التشغيلية .خماطرها،وأوضاع السوق و االقتصاد لديها املخاطر لدى هذه البنوك ،وطبيعة 

 .وتقديرها وتقييمها ومراقبتها والسيطرة عليها أو احلد منها ،وإعداد تقارير بشأهنا بشكل منتظم 

أطر عمل مناسبة للرقابة الداخلية ،وذلك إلرساء و احلفاظ على  أن يكون لدى البنوك تتأكد السلطة الرقابية:التدقيق و الرقابة الداخلية .26المبدأ 
لطات و منظومة تشغيلية قابلة للضبط لقيام هذه البنوك بأعماهلا أخذا يف االعتبار طبيعة خماطرها ،وتشمل هذه األطر ترتيبات واضحة لتفويض الس

لى البنك ،وقيام البنك بعمليات الدفع ،باإلضافة اىل احملافظة على سالمة القيود احملاسبية حول الصالحيات ،مع فصل الوظائف اليت تفرض التزامات ع
ومناسبة موجوداته ومطلوباته ، كما تشمل هذه األطر ،التأكد من توافق هذه االجراءات مع بعضها البعض،ومحاية أصول البنك ،ووجود ادارات مستقلة 

 . ،للتحقق من االلتزام هبذه الضوابط و القوانني و األنظمة السارية األخرى للتدقيق الداخلي ومراقبة االمتثال 

تتأكد السلطة الرقابية أن حتتفظ البنوك واجملموعات البنكية بسجالت حماسبية كافية ،وأن تعد قوائم مالية :التقارير المالية و التدقيق الخارجي . 27المبدأ
املتعارف عليها دوليا ،وتنشر سنويا البيانات و املعلومات اليت تعكس وضعها و أداءها املايل بصورة عادلة متضمنة طبقا للسياسات و املمارسات احملاسبية 

وتتأكد السلطة الرقابية أيضا أن يكون لدى البنوك و الشركات األم للمجموعات البنكية ،حوكمة و اشراف بشكل  .رأي مدقق حسابات خارجي مستقل 
 .اخلارجي  كاف على وظيفة التدقيق

تلزم السلطة الرقابية البنوك و اجملموعات البنكية ،بنشر املعلومات بشكل منتظم على أساس جممع أينما كان هناك : االفصاح و الشفافية .28المبدأ 
طر ،وكذلك اسرتاتيجياهتا حاجة ،وعلى أساس فردي ميكن االطالع عليه بسهولة بشكل يعكس الوضع املايل هلذه البنوك و أداءها و تعرضاهتا على املخا

 .إلدارة املخاطر ،باإلضافة اىل السياسات و االجراءات املتعلقة باحلوكمة 

تتأكد السلطة الرقابية ،أن يتوافر لدى البنوك سياسات و اجراءات مناسبة ،تتضمن قواعد صارمة تتعلق : اساءة استخدام الخدمات المالية.29المبدأ 
الء تعزز تطبيق معايري مهنية و أخالقية عالية املستوى يف القطاع املايل ،وحتول دون استخدام البنك ألغراض القيام بأنشطة بالعناية الواجبة حبماية العم

 . اجرامية سواء عن قصد أو غري قصد 
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 ( 09)رقم  الملحق

 :أوزان المخاطر  المرجحة لألصول حسب لجنة بازل(: 1)الجدول رقم 

 

 نوعيـــة األصول  درجة المخاطر

 %صفـــر 

 

 أ

 ب

 ج

 

 د

 : الخطرة غير الموجودات 

  النقدية 

  املطلوبات من احلكومة والبنك املركزي بالعملة احمللية. 

 أخرى من دول منظمة التعاون والتنمية االقتصادية  مطلوبات
O.E.C.D. 

  مطلوبات معززة بضمانات نقدية أو ضمانات من حكومات منظمة
 O.E.C.Dالتعاون والتنمية االقتصادية 

إىل % 00، %0من 
00 % ،00% 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 أ

 

 ب

 

 ج

 د

 هـ

 

 و

 

 ع

 :المخاطر متوسطة الموجودات

 من مؤسسات القطاع العام احمللية والقروض املضمونة من  مطلوبات
 (بإنشاء احلكومات املركزية) قبلها 

  مطلوبات من بنوك مرخصة يف دولO.E.C.D   أو قروض
 .مضمونة من قبلها

  مطلوبات من بنوك التنمية الدولية واإلقليمية. 

 نقدية جاري حتصيلها. 

  مطلوبات مؤسسات القطاع العام حلكوماتO.E.C.D   أو قروض
 .مضمونة من قبلها

  مطلوبات على قروض مضمونة من بنود خارج دولO.E.C.D 
 .وتبقى من استحقاقها أقل من سنة واحدة

  قروض مضمونة بالكامل برهون على عقارات ألغراض السكن أو
 .التأجري

000% 
 

 أ

 :العالية المخاطر ذات  الموجودات 

 من القطاع اخلاص مطلوبات 
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 ب

 

 ج

 

 د

 د

 هـ

 ك

 

 و

  مطلوبات من بنوك خارج دولO.E.C.D  ويبقى على استحقاقها
 .أكثر من سنة

  املطلوبات من احلكومات املركزية لدول خارجO.E.C.D  (مل  ما
 (.تكن مقومة بالعملة الوطنية وممولة هبا

 مطلوبات من شركات جتارية مملوكة للقطاع العام. 

  األصول الثابتة مثل املباين واآلالت واملعدات ، واالستثمارات األخرى
 .والعقارات

  األدوات الرأمسالية الصادرة من قبل بنوك أخرى ما مل تكن مطروحة من
 رأس املال

 مجيع األصول األخرى. 

مداخلة مقدمة إىل امللتقى الوطين األول  ، كفاية رأس المال المصرفي على ضوء توصيات لجنة بازلطيب حليلح،  :لمصدرا
 00/ 00: ، جامعة جيجل ، اجلزائر ، يومي" تقنيات–خماطر –منافسة : املنظومة املصرفية اجلزائرية يف األلفية الثالثة "حول 
 00: ص  ، ص0000جوان 
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 عناصر خارج الميزانيةلأوزان المخاطر  المرجحة ل(:2)الجدول رقم 

 .011: ، ص0000القاهرة ، ، دار غريب للطباعة و النشر و التوزيع ،  أدوات و تقنيات بنكيةمدحت صادق،  :المصدر

 التحويـل معامـل البنــــــد 

 أ

 

 

 ب

 

 

 ج

 

 د

 

 هـ

 و

 

 ز

 

 ح

 مبا يف ذلك االعتمادات املستندية ) الضمانات العامة للديون : العمليات البديلة عن القروض مثل
 والقبوالت املصرفية مبا فيها التظهري الذي حيمل طابع القبول ( القائمة بضمان القروض واألوراق املالية

  ببقاء األصول )  اتفاقيات البيع وإعادة الشراء وبيع أصول اليت مبوجبها يتحمل البنك املخاطرة
 .وتقاس إمجاال بدرجة خماطر األصول ذاهتا( حبوزته

 الشراء اآلجل لألصول والسندات واألسهم املدفوع مثنها جزئيا واليت متثل التزاما. 

 ندية وخطابات الضمانتالعتمادات  املستسهيالت ملواجهة الطوارئ وألغراض حمددة مثل ا. 

 التسهيالت أو ضمانات إلصدار العميل أوراق جتارية. 

 التسهيالت وااللتزامات األخرى اليت تزيد مدهتا األصلية عن سنة مثل  خطوط االئتمان. 

 املضمونة  تسهيالت للطوارئ قصرية األجل  قابلة للتصفية الذاتية  مثل االعتمادات املستندية
 .ببضائع  مشحونة 

  تسهيالت أخرى مدهتا األصلية اقل من سنة واليت يستطيع البنك إلغاءها يف أي وقت وبدون
 .شرط

 

000% 

 

 

 

000% 

 

 

 

000% 

 

00%  

 

 

00%  

 

00%  

 

 

00%  

 

00% 
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Questionnaire pour finaliser une thèse de doctorat 

Madame, Monsieur, 

     Cette étude a pour but d’évaluer l’impact de l’application de la gouvernance d’entreprise sur la 

performance financière des banques commerciales algériennes, et de mesurer la divergence de cet 

impact entre les banques publiques et privées. Nous vous sollicitons, afin de nous aider à réaliser ce 

travail, à répondre à ce questionnaire. Nous engageons à assurer la discrétion et l’anonymat quant aux  

questionnés  et les données fournis.  

Remarque : 

Ce questionnaire est adressé aux : Directeur général, Président du conseil d’administration, Membres 

du conseil d’administration, Directeur général adjoint, Chefs de directions, Auditeur externe . 

On vous remercie à l’avance de votre contribution. 

Pour plus de détails, vous pouvez nous contactez au : amel_1607@yahoo.fr     

Veillez cocher la bonne réponse :  

Partie 1 : informations générales 

Sexe :         H                             F 

 Age :     moins de 30 ans  

                   Entre 30 et 40 ans  

                  Entre 40 et 50 ans  

                      50 ans et plus 

Qualifications  scientifiques :      baccalauréat 

                                                                   Licence 

                                                                  Master 

                                                                 Magistère                 

                                                                Doctorat  

                                                             Autres : …………………………………………………………….. 

Spécialité :           comptabilité        

                                 Economie  

                                 Finance  
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                                Gestion  

                                Banques  

                               Autres:……………………………………………………………………………………… 

Fonction:   …………………………………………………………………………………………………………. 

  

 Expérience professionnelle   :              moins de 8 ans            

                                                                     Entre 8 et 15 ans  

                                                                    Entre 15 et 20 ans              

                                                                    Plus que 20 ans                

Partie 2 : Veillez cocher la bonne réponse 

1. Propriété de la banque :  

Publique                                      privé                        

2. Pensez vous  que l’application de la gouvernance dans la  gestion  améliore l’efficacité de la 

banque ? 

Oui                                    Non  

3. Etes-vous satisfait de la performance (rentabilité, qualité des crédits, nombres des clients…)  de  

votre banque ? 

Oui                                      Non 

4. Est-ce que les différentes parties dans la banque sont conscientes de l’importance de l’application 

de la gouvernance  dans la gestion? 

Oui                                      Non 

5. A votre avis, l’application de la gouvernance participe t- elle à améliorer les relations entre les 

parties  dans la banque ? 

Oui                                    Non  

6. Le conflit entre les parties dans la banque apparaissent principalement entre : 

             Les   actionnaires  et  les dirigeants                    

             Les dirigeants et  le conseil d’administration              

             Le conseil d’administration et les actionnaires 
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            Les dirigeants et les clients  

7. Êtes-vous d’accord avec la méthode d’octroi des crédits dans la banque ? 

Oui                                         Non 

8. Est-ce que Le présidant du conseil d’administration désigne ses membres ? 

Oui                                        Non  

9. A votre avis,  les résultats de la banque varie t- ils  selon la nature de la propriété de la banque ? 

Oui                                                        Non 

10. A votre avis, votre performance individuelle  pourra changer si la nature de la propriété de la 

banque est différente ?  

Oui                                                 Non 

11. Ou préférez-vous travailler ? 

Banque publique                                                  Banque privé  

12. Croyez-vous qu’il y a une différence entre  les résultats des banques  publiques et privées  en 

Algérie ? 

Oui                                                            Non 

13. Si la réponse est oui, quelle sont les banques les plus performantes ? 

Banques publiques                                       Banques privées  

14. A votre avis, est-ce-que l’application de la gouvernance varie entre les banques publiques et privées 

en Algérie ? 

Oui                                                                   Non 

15.  A votre avis, les principes de la gouvernance sont pratiquées plus dans :       

Banques publiques                                                      Banques privées  

16. A votre avis, quelle  sont les banques les plus exposées aux risques opérationnels ?  

           Banques  publiques                                             Banques privées   

17.    A votre avis, quelle sont les banques les plus exposées aux risques des crédits ?  

      Banques publiques                                             Banques privées  

18. A votre avis, quelle banque exerce plus de transparence et de divulgations dans ses rapports ?  

Banques publiques                                            Banques privées  
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19. A votre avis, la gouvernance impacte t- elle sur les résultats de la banque ? 

Oui                                                                   Non 

20. A votre avis, la relation entre les actionnaires et les dirigeants  influence- t- elle sur les résultats de 

la banque ? 

         oui                                                                Non  

 

 Partie 3 : Veillez s’il vous plait cocher la bonne réponse 

Responsabilités  du conseil d’administration Pas 
d’accord 

Ni en 
désacco
rd ni 
d’accord 

d’accord 
 

-La nomination et l’élection des membres du CA  sont 
faites selon leurs qualifications scientifiques et expériences 
administratives. 

----------------------------------------------------------------------- 
-Les membres du CA sont intègres et n’ont  pas des 
antécédents judiciaires notamment en matière de fraude 
et mauvaise gestion. 

----------------------------------------------------------------------- 
-Le CA approuve les objectifs stratégiques de la banque et 
il assure le suivi de leurs applications. 

----------------------------------------------------------------------- 
-Le CA établi une hiérarchie et des responsabilités claires à 
tous les niveaux de l’établissement bancaire. 

----------------------------------------------------------------------- 
-Le CA assure la transparence et la divulgation des 
rapports de la banque. 

----------------------------------------------------------------------- 
-Le CA assure que la politique et les pratiques de la 
rémunération sont conformes à la culture de la banque. 

----------------------------------------------------------------------- 
-Le comité de gestion des risques est nommé par le CA 
pour guider la politique de gestion des risques et assurer le 
suivi  de son application. 

----------------------------------------------------------------------- 
-Le CA est responsable du recrutement des principaux 
dirigeants. 

----------------------------------------------------------------------- 
-Le CA est responsable de trouver les moyens de recevoir 
les propositions des actionnaires et les étudier dans une 
période bien précise. 

----------------------------------------------------------------------- 
  -Le PDG de la banque reçoit des ordres de la part des 
actionnaires. 
 
-Le CA a le droit de refuser les propositions des 
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actionnaires qui peuvent influencer négativement sur la 
performance de la banque. 

----------------------------------------------------------------------- 
-Le CA évalue la performance de la direction générale et 
assure qu’elle exerce une surveillance appropriée tout en 
se conformant à la politique qu’il a défini.   

----------------------------------------------------------------------- 
-Le CA exerce un contrôle efficace sur les risques 
bancaires : nature et degré des risques auxquels la banque 
accepte de s’imposer pour atteindre ses objectifs. 
   

Audit et contrôle interne Pas 
d’accord 

Ni en 
désacco
rd ni 
d’accord 

d’accord 
 

-Le comité d’audit interne est indépendant de la direction 
générale de la banque. 

----------------------------------------------------------------------- 
-L'auditeur externe doit être soumis aux questions posées 
par les actionnaires de la banque. 

----------------------------------------------------------------------- 
-Les procédures d'audit sont enregistrées  périodiquement. 

----------------------------------------------------------------------- 
-Le comité d’audit se réuni avec l’auditeur  externe au 
moins  une fois par an. 

----------------------------------------------------------------------- 
-L’auditeur interne respecte la discrétion des informations 
liées à son travail. 
 
 

   

gestion des risques Pas 
d’accord 

Ni en 
désacco
rd ni 
d’accord 

d’accord 
 

- .La banque déclare aux organismes spécialisés toute 
opération dans laquelle l’origine des fonds est susceptible 
d’être illégal. 

----------------------------------------------------------------------- 
-La banque détient des normes en matière de déclaration 
de soupçon. 

----------------------------------------------------------------------- 
- Le capital de la banque s’adapte avec l’accord de bale 3.  
 -------------------------------------------------------------------- 
- La banque détermine le seuil de concentration dans le 
portefeuille des crédits. 

----------------------------------------------------------------------- 
- La banque détient un système d’alerte contre les risques 
opérationnels. 

----------------------------------------------------------------------- 
- La politique de gestion des risques assure le traitement 
des risques non –remboursés d’une façon qui garantit le 
paiement du montant du prêt sans intérêt, au moins. 
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- La mauvaise gestion des crédits est la cause principale de  
la défaillance des crédits. 

----------------------------------------------------------------------- 
- Dans la majorité des cas, la défaillance des crédits est 
causé par les clients. 

----------------------------------------------------------------------- 
- Le comité de gestion des risques garde le droit de refuser 
les propositions du CA ou actionnaires qui peuvent 
influencer négativement  la performance de la banque. 

----------------------------------------------------------------------- 
- La banque s’adapte aux  règles prudentielles de la 
banque d’Algérie relatives aux risques bancaires basés sur 
l’accord de bale 2. 

droits des actionnaires Pas 
d’accord 

Ni en 
désacco
rd ni 
d’accord 

d’accord 

- Les actionnaires reçoivent toutes les informations 
nécessaires pour exercer leurs droits. 

----------------------------------------------------------------------- 
- Les actionnaires participent aux élections des membres 
du CA. 

--------------------------------------------------------------------- 
- Le partage des bénéfices de la banque est en temps 
opportun. 

--------------------------------------------------------------------- 
- Les actionnaires ont le droit d’exercer un contrôle efficace 
sur les opérations de la banque en utilisant un auditeur 
externe. 

----------------------------------------------------------------------- 
- Les actionnaires ont le droit d’annuler les décisions du CA. 

----------------------------------------------------------------------- 
- Les actionnaires ont le droit d’élire et révoquer les 
administrateurs et les auditeurs. 

----------------------------------------------------------------------- 
- Les actionnaires ont le pouvoir de prendre des décisions 
concernant les opérations de la banque et de les imposer 
au CA . 

----------------------------------------------------------------------- 
- Les actionnaires dirigent les décisions concernant la 
stratégie de la banque   . 

----------------------------------------------------------------------- 
- Les actionnaires déterminent la politique des crédits de la 
banque  et l’imposer sur le CA .  

   

Transparence et diffusion des informations Pas 
d’accord 

Ni en 
désacco
rd ni 
d’accord 

d’accord 

-Les rapports et les résultats sont affichés de façon 
périodique et régulière . 
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-La diffusion des informations inclue la politique de gestion 
des risques . 

----------------------------------------------------------------------- 
-La diffusion des informations comprend la politique  de la 
rémunération des administrateurs et principaux dirigeants. 

---------------------------------------------------------------------- 
-Le mode de diffusion  permet aux actionnaires d’accéder 
aux informations . 

---------------------------------------------------------------------- 
- La diffusion des informations inclue  les réunions du CA. 

----------------------------------------------------------------------- 
- La diffusion des informations comprend les méthodes des 
établissements  des prix des opérations bancaires. 

---------------------------------------------------------------------- 
- La possibilité de faire des transactions bancaires sur le 
site web de la banque. 

----------------------------------------------------------------------- 
-. Le site web de la banque couvre tous les segments des 
clients. 
  

relation avec la partie permanente  Pas 
d’accord 

Ni en 
désacco
rd ni 
d’accord 

d’accord 

-  Les employés et les clients  fournissent leur protestation  
sur les pratiques illégales de la banque au CA. 

----------------------------------------------------------------------- 
- les employés sont entrainés aux façons de traiter les 
clients. 

----------------------------------------------------------------------- 
- la banque démontre son engagement à la communauté. 

----------------------------------------------------------------------- 
- les clients reçoivent toutes les informations nécessaires 
dans les délais.  

   

  

 

 

 

 

 

 

 

            


