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مقدمة
يعد نجاح النظام االقتصادي في الوقت الحالي مرهون بفعالية الجهاز المصرفي ومدى قدرته على تمويل

القطاعات االقتصادية المختلفة ،حيث أن المهمة الرئيسية للجهاز المصرفي هي تدعيم التنمية االقتصادية،
وبما أن القطاع الفالحي يمثل العنصر المحرك لالقتصاد الجزائري فإن تمويله يعتبر من اعقد المشاكل التي
تواجهها التنمية االقتصادية نتيجة الصعوبات التي يعاني منها.

ونظ ار للتطورات الحديثة في المجال المالي والمتمثلة في التقدم التكنولوجي في الصناعة المصرفية،

واستحداث أدوات مالية جديدة ،فإن المخاطر التي تهدد سالمة الجهاز المصرفي زادت بشكل كبير ولذلك

كان من الضرورة الملحة البحث عن أحدث األساليب في إدارة المصارف ،وكذا إدارة مخاطرها بغية
التخفيض من آثارها السلبية على البنوك واالقتصاد بمختلف قطاعاته ،ومن بين األساليب المستحدثة ما
يعرف بالحوكمة أو أسلوب ممارسة اإلدارة الرشيدة والتي يقصد بها مجموعة المبادئ والمعايير التي يدار بها
البنك لضمان حقوق ومصالح المتعاملين معه ،وهي أيضا من بين اآلليات والوسائل الحديثة التي تهدف إلى

الحفاظ على االستقرار في النظام المالي والمصرفي.

سعت الجزائر للنهوض بالقطاع الفالحي من خالل العديد من اآلليات واألساليب لتمويله ،حيث أنه يلعب

دور مهم في تحقيق أفضل تنمية وباعتباره وسيلة الستغالل القطاع أحسن استغالل ،وهو الحل األمثل للعديد

من المشاكل التي تواجه كل من المؤسسات واألفراد فيما يخص توفير السيولة الكافية ،إذ البد عليه زيادة
عائداته والمساهمة الفعلية في االقتصاد المحلي وبلوغ أهداف السياسات االقتصادية المرجوة منه ،للتطبيق

السليم والجيد للحوكمة في البنوك الجزائرية وارساء ركائزها .
 .1إشكالية البحث

بناءا على ما سبق تتمحور إشكالية البحث في السؤال الجوهري اآلتي:
ما مدى تأثير التمويل الفالحي على إرساء مبادئ الحوكمة في بنك الفالحة والتنمية الريفية وكالة

أدرار؟

❖ األسئلة الفرعية

حتى نتمكن من فهم ومعالجة هذه اإلشكالية ارتأينا تقسيمها إلى جملة من األسئلة الفرعية التالية:

 -فيما تكمن أهمية تمويل القطاع الفالحي؟

 فيما تتمثل الحوكمة المصرفية ،وما أهم مبادئ تطبيقها؟ -ما واقع القطاع الفالحي بوالية أدرار؟

 ما هي إجراءات بنك الجزائر في مجال حوكمة البنوك التجارية في الجزائر؟ -ما عالقة التمويل الفالحي بإرساء مبادئ الحوكمة المصرفية ببنك الفالحة والتنمية الريفية وكالة

أدرار؟

❖ فرضيات البحث

 -توجد عالقة بين التمويل الفالحي وارساء مبادئ الحوكمة في بنك الفالحة والتنمية الريفية؛

 ينعكس التمويل الفالحي باإليجاب على تعزيز حوكمة بنك الفالحة والتنمية الريفية وكالة أدرار.أ

مقدمة
 .2أهمية البحث

تبرز أهمية البحث في النقاط التالية:

▪

المكانة التي يحتلها القطاع الفالحي في االقتصاد الجزائري ،خاصة أن هذا األخير يعتمد على قطاع

المحروقات المرتبط بتقلبات أسعار البترول على المستوى العالمي؛
▪

دور الحوكمة المصرفية في التقليل من المخاطر البنكية والحد من الفساد اإلداري.

 .3أهداف البحث

يهدف البحث إلى تحقيق جملة من األهداف ملخصة كما يلي:

•

التعرف على واقع القطاع الفالحي في والية أدرار؛

•

محاولة تحليل العالقة بين التمويل الفالحي وحوكمة البنك؛

•

توضيح أهم إسهامات التمويل الفالحي في مجال حوكمة البنك.

▪

أسباب موضوعية :يعد القطاع الفالحي في الجزائر من ركائز بناء االقتصاد الوطني ،إال أنه لم

 .4أسباب اختيار الموضوع

يحظ باهتمام كبير من طرف المختصين لكن مع مطلع األلفية األخيرة الحظنا التحول الكبير الذي مس هذا
القطاع ما آثار اهتمامنا ،وباألخص الجهود التي تبذلها الدولة لتحسين مردوديته .
▪

أسباب ذاتية :كون الموضوع يدخل ضمن إطار التخصص.

 .5منهج البحث

تبعا للمتطلبات التي أملتها دراسة الموضوع وطبيعة المعلومات التي يتناولها كان من الواجب استخدام

مناهج مختلفة في معالجة اإلشكالية.

 -المنهج الوصفي والمنهج التحليلي :هما منهجين تم االستعانة بهما حيث استخدم المنهج الوصفي

لوصف واستعراض اإلطار النظري للتمويل الفالحي بهدف توضيح المفاهيم األساسية المتعلقة به ،وعرض

أهم جوانب الحوكمة المصرفية وتطبيقها في البنوك ،والمنهج التحليلي لتقييم مؤشرات القطاع الفالحي

المساهمة في االقتصاد المحلي.

 -منهج دراسة الحالة :اعتمدنا عليه في الفصل التطبيقي لدراسة حالة بنك الفالحة والتنمية الريفية وكالة

أدرار.

 .6أدوات البحث

تم العتماد في جمع المعلومات المستخدمة في البحث على مجموعة من األدوات ،وباعتبار موضوع

الحوكمة حديث فان اغلب األدوات كانت عبارة عن ملتقيات علمية ومذكرات أكاديمية فضال عن بعض

الكتب ،باإلضافة إلى االستقصاء والتحليل.

ب

مقدمة
 .7حدود البحث

تتمثل الحدود المكانية للبحث في الجزائر بصفة عامة ،ووالية أدرار بصفة خاصة من خالل الدراسة

الميدانية لبنك الفالحة والتنمية الريفية ،أما الحدود الزمنية فتتمثل في الفترة الممتدة ما ين  2010إلى ،2015
إذ تم عرض بعض إحصائيات القطاع الفالحي في الوالية خالل هذه الفترة.
 .8الدراسات السابقة

▪

دراسة الباحثة شويخي هناء  2013/2012قدمت كمذكرة ماستر بعنوان " آليات التمويل الفالحي

في الجزائر" هدفت الدراسة إلى إبراز مدى أهمية القطاع الفالحي في إنعاش االقتصاد الوطني وايضاح
المشاكل التي يعاني منها ،والتطرق إلى آليات تمويله التي تعد من أصعب المشاكل التي يواجهها ،وخلصت

في األخير إلى أن التمويل أحد أهم مصادر قيام القطاع الفالحي ،حيث يعد التمويل البنكي آلية من آليات
تمويل القطاع الفالحي ،كما أن الدعم الفالحي المتبع من طرف الدولة هو اآلخر يدخل ضمن آليات تمويل

هذا القطاع.
▪

دراسة الباحثتين معوش إيمان وبورحلة نسيمة  2015/2014قدمت كمذكرة ماستر بعنوان "واقع

التمويل الفالحي في الجزائر" حيث هدفت هذه الدراسة إلى معرفة مدى مساهمة البنوك في تمويل القطاع
الفالحي ،وتوصلت إلى أن البحث عن أكفء الطرق التمويل القطاع الفالحي الجزائري يدعو إلى االنطالق
من واقعه المليء بالتناقضات الهيكلية التي لم تساعد على التنمية ،إضافة إلى افتقاره للضمانات والتوجيه
الفالحي الالزم ،وبالتالي فإنه من الضروري البحث عن طريقة إلنشاء هيئة خاصة بالمتابعة الميدانية

للمستثمرات وعمليات االستغالل.
▪

دراسة الباحثة عبادي رندة  2015/2014قدمت كمذكرة ماستر بعنوان "متطلبات إرساء الحوكمة

في البنوك العمومية الجزائرية" هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على اآلليات الالزمة إلرساء الحوكمة في
البنوك العمومية ،وفي األخير توصلت إلى أن تطبيق الحوكمة في البنوك الجزائرية ال يزال في مرحلته

األولى ،واقترحت انه يجب على اللجان اإلشرافية االستفادة من كون بنك الجزائر عضو في بنك التسويات
الدولية واالحتكاك بخبراء لجنة بازل للرقابة المصرفية من أجل تفعيل دوره الرقابي واإلشرافي ،كما يجب

االستمرار في تفعيل الدور الرقابي الذي يمارسه في مجال التحقق من التزام البنوك بالقواعد والممارسات

الفضلى للحوكمة.
▪

دراسة الباحثة عباسي حسينة 2015/2014قدمت كمذكرة ماستر بعنوان "حوكمة التمويل البنكي

للقطاع الفالحي" هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على دور الحوكمة في التمويل البنكي للقطاع الفالحي،

وتقييم الحوكمة داخل البنك من خالل البحث عن كيفية التقليل من المخاطر البنكية ،وتوصلت في األخير

إلى أن اإلتباع السليم للحوكمة البنكية يزيد من ثقة الزبائن ويساعد على تجنب الفساد.

ج

مقدمة
 .9هيكلة البحث

لإلحاطة بالموضوع من جميع جوانبه جاء هذا البحث متضمنا مقدمة تشمل األبعاد األساسية للموضوع

واشكاليته ،وثالث فصول وختم بخاتمة أدرجت فيها النتائج المتوصل إليها من خالل البحث باإلضافة إلى
بعض التوصيات ،أما الفصول هي على النحو اآلتي:

الفصل األول :تحت عنوان " التمويل البنكي للقطاع الفالحي" عرض في مبحثين ،حيث أن المبحث

األول للتعريف بالتمويل البنكي ،في حين أن المبحث الثاني كان للتعريف بالتمويل الفالحي.

الفصل الثاني :بعنوان " الحوكمة المصرفية ومؤشراتها" مقسم إلى مبحثين ،األول يتضمن اإلطار النظري

للحوكمة المؤسسية ،ومعاييرها واهم األطراف الفاعلة فيها ،أما المبحث الثاني جاء للتعريف بالحوكمة
المصرفية ومبادئها ،والنموذج األمثل لتطبيقها.

الفصل الثالث :يتعرض هذا الفصل تحت عنوان " دراسة ميدانية لبنك الفالحة والتنمية الريفية وكالة

أدرار" يضم مبحثين حيث األول جاء كتقديم للمؤسسة محل الدراسة للتعريف بها من نشأة وتعريف ومهام
وأهداف باإلضافة إلى الهيكل التنظيمي ،أما المبحث الثاني يتناول مؤشرات الحوكمة من خالل التمويل

الفالحي في البنك محل الدراسة.
صعوبات البحث

ال يوجد بحث يخلو من الصعوبات أو عقبات ،وهذا هو حال هذا البحث وأهم هذه العقبات هي:

▪

صعوبة الحصول على المعلومات المالية الخاصة بالبنك؛

▪

قلة المراجع في مجال التمويل الفالحي.

د

التمويل البنكي للقطاع الفالحي

الفصل األول
تمهيد:

يعد التمويل البنكي عنص ار أساسيا لتحقيق األهداف المسطرة لكل سياسة اقتصادية ،لما له من أهمية

بالغة فبدونه ال يمكن الحصول على مستلزمات اإلنتاج التي تتحول من رأس مال نقدي إلى رأس مال منتج،
فهو يعمل على تمويل المشاريع التي تحتاج إلى رأس مال كبير من بينها القطاع الفالحي الذي يعتبر من
أحد القطاعات الذي يهتم بأقدم األنشطة التي مارسها اإلنسان على مر التاريخ ألنه ينتج أول ما يحتاجه

اإلنسان في حياته والذي ال يستطيع االستغناء عنه .وهو قطاع يتميز بالمخاطر الجد العالية والتي أغلبها ال

يستطيع اإلنسان التحكم بها ،مما يجعل البنوك في تردد دائم عن تمويل هذا القطاع بحيث نجد أن بعض
الدول توجد لديها بنوك متخصصة في تمويل هذا القطاع بطلب ضمانات كبيرة لدعمه وتطويره لتحقيق

االكتفاء الذاتي من جهة والوصول به لمنح التجارة الخارجية من جهة أخرى.

وعليه سنتطرق في هذا الفصل إلى التمويل البنكي للقطاع الفالحي فكان تقسيم هذا الفصل كالتالي:
المبحث األول :ماهية التمويل البنكي

المبحث الثاني :أساسيات التمويل الفالحي

6

التمويل البنكي للقطاع الفالحي

الفصل األول
المبحث األول :ماهية التمويل البنكي

يعتبر التمويل عصب المشاريع والطاقة المحركة لجميع الوظائف واألعمال فبدونه تبقى خطط المشروع

على الورق دون تنفيذ ،حيث تحتاج المشاريع إلى توفير األموال الالزمة من أجل القيام بالتجهيز والتسيير
وراء األصول الثابتة والمتداولة.

المطلب األول :مفهوم التمويل البنكي
 .1تعريف التمويل

هناك عدة تعاريف لعملية التمويل ،أهمها ما يلي:

❖ مفهوم التمويل عند علماء الفكر المالي ":يطلق التمويل على كيفية الحصول على األموال وحسن

استخدامها وما يتعلق بها من أساليب كمية ومحاسبية وحقائق علمية.1

❖ التمويل عبارة عن "جميع المبالغ الضرورية التي تتحصل عليها المؤسسة من مختلف الطرق قصد

تغطية تكاليفها ،إذ يعتبر من المستلزمات الضرورية للتغلب على التحديات المتزايدة التي تواجه المؤسسة

كحدة المنافسة والرغبة في التوسع لمواجهة الظروف الطارئة وهو عنصر أساسي الستمرار المؤسسة في
نظامها ونموها ولهذا ال يمكن ألي مؤسسة أو مشروع أن يحقق أهدافه أو يطبق خطته دون هذا العنصر

الحيوي".2

بناءا على ما سبق يمكن تعريف التمويل انه عبارة عن "عملية توفير األموال الالزمة لتمويل استثمارات

المؤسسة في الوقت المحدد لذلك".

إن األموال التي تتحصل عليها المؤسسة من مصادر مختلفة لها عدة خصائص من بينها ما يلي:3

 .1االستحقاق :ويعني أن األموال التي تتحصل عليها المؤسسة من التمويل لها لفترة زمنية وموعد محدد

ينبغي سدادها فيه ،بغض النظر عن أي اعتبارات أخرى؛

 .2الحق على الدخل :ويقصد به أن مصادر التمويل لها األولوية في الحصول على فوائد أموالها قبل

أي توزيع ألرباح المؤسسة؛

 .3الحق في الموجودات :إذا عجزت المؤسسة عن تسديد التزاماتها من خالل السيولة أو الموجودات

المتداولة ،تلجأ إلى استخدام الموجودات الثابتة ،وهنا يكون الحق األول لمصادر التمويل بالحصول على
أمواله والفوائد المترتبة عليها قبل التسليم أي التزامات أخرى.

 .4المالئمة :وتعني أن تنوع مصادر التمويل وتعددها تعطي المؤسسة فرصة اختيار مسار النمو الذي

يناسب في التوقيت والكمية والشروط والفوائد.

 -1إبراهيم متولي حسن المغربي ،اآلثار االقتصادية للتمويل بالعجز من منظور الفقه اإلسالمي واالقتصادي الوضعي ،دار الفكر الجامعي ،ط،1
اإلسكندرية -مصر ،2010 ،ص.24

 -2محمد كنفوش حيولة إيمان ،تمويل االستثمارات ،رسالة ماجستير في إدارة األعمال ،غير منشورة ،جامعة سعد دحلب ،البليدة -الجزائر-2004 ،
 ،2005ص .11

 -3هيثم محمد الزغبي ،اإلدارة والتحليل المالي ،دار الفكر للطباعة والنشر ،عمان -األردن ،2000 ،ص ص.78،77
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 -2تعريف التمويل البنكي

للتمويل البنكي تعاريف مختلفة نذكر منها:

التمويل البنكي هو التمويل الذي يتم عن طريق الجهاز المصرفي المحلي ،الذي يعتبر المصدر

األساسي في تمويل التنمية االقتصادية الوطنية.1

يمكن تعريفه أيضا على أنه توفير األموال البنكية المطلوبة من العمالء وبالتكلفة المناسبة التي

بواسطتها يتم الحصول على رأس المال واستعمالها في مختلف العمليات أو توفير المال الالزم لالستثمار في

قطاع معين بغض النظر عن مصدره إن كان من خالل االقتراض أو التمويل الذاتي أو غيرها.2

ومن كل ما سبق ذكره يمكن أن نعرف التمويل البنكي انه عبارة عن "أشكال ووسائل مختلفة لتحقيق

التحول المستمر للقوة الشرائية من الوحدات ذات الفائض في الموارد إلى الوحدات ذات العجز في الموارد".
 .3أهمية التمويل البنكي

من خالل الوظائف التي تقدمها البنوك تؤدي بها دو ار هاما في االقتصاديات المختلفة ،إذ تعتبر

القروض المقدمة بمثابة دم الحياة لألعمال ومنه فإن دور البنوك وأهميتها في عمل االقتصاد وتطوره تبرز
أهمية التمويل البنكي في النقاط التالية :

✓ يسمح التمويل البنكي بزيادة القدرة اإلنتاجية في االقتصاد ويظهر ذلك من خالل توفير القروض

لشراء متطلبات تشغيل الطاقة اإلنتاجية؛

✓ إن البنوك يمكن لها أن تساهم في توزيع الموارد المالية من خالل التمويل الذي تمنحه لمختلف

األنشطة طبقا الحتياجاتها من الموارد المالية؛

✓ يساهم في زيادة االستثمار ،واقامة مشروعات جديدة أو توسيع أخرى.3

المطب الثاني :صيغ التمويل البنكي

يأخذ التمويل البنكي عدة صيغ نذكرها في األتي:

 -1قروض االستغالل :وهي القروض موجهة لتمويل نشاطات االستغالل وهي كل النشاطات التي تقوم

بها المؤسسة لفترة ال تتعدى على األكثر  18شه ار وبالتالي فان هذا النوع من القروض يستخدم لتمويل
عمليات دورة االستغالل ،ويشكل هذا النوع من القروض أهم نشاط تمويلي ألغلب البنوك التجارية وبما أنها

قروض قصيرة األجل فان البنوك غالبا ما تستخدم لتمويلها الودائع الجارية نظ ار لطبيعتها ،وذلك حسب طبيعة

النشاط ذاته أو حسب الوضعية المالية للمؤسسة ونذكر منها:

 -1جمعون نوال ،واقع وآفاق النظام المصرفي الجزائري ،رسالة ماجتسر ف ي علوم التسيير تخصص نقود ومالية ،جامعة الجزائر،2004،2005 ،
ص.42

 -2عباسي حسينة ،حوكمة التمويل البنكي للقطاع الفالحي ،مذكرة ماستر في العلوم االقتصادية ،جامعة محمد خيضر ،بسكرة -الجزائر-2014 ،
 ،2015ص.31

 -3عباسي حسينة ،نفس المرجع أعاله ،ص.31
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.1.1تسهيالت الصندوق :وهي عبارة عن قروض تمنح لمواجهة صعوبات السيولة القصيرة جدا ،والتي
قد تكون لبضعة أيام .وتلجأ المؤسسة لمثل هذا القرض في بعض األحيان عندما يكون هناك تأخر في

تاريخ تحصيل الديون قصيرة األجل عن فترة استعمالها .فقد يلجأ إليه في فترة معينة كآخر الشهر مثال

لدفع رواتب العمال.1

.2.1قروض الربط :وهي عبارة عن قروض تمنح إلى الزبون لمواجهة الحاجة إلى السيولة المطلوبة
لتمويل عملية مالية في الغالب ويقرر البنك مثل هذا النوع من القروض عندما يكون هناك شبه تأكد من

تحقق العملية محل التمويل.

.3.1تسبيقات على البضائع :وهي عبارة عن قروض تقدم إلى الزبون لتمويل مخزون معين والحصول
على مقابل.

 -2قروض االستثمار :وهي قروض تمنح لشركات االستثمار لتمويل اكتتابها في األوراق المالية وهي

قروض مستحقة عند الطلب أو ألجل ،وقد تمنح أيضا لإلفراد لتمويل جزء من مشترياتها لألوراق المالية وفي
كل الحاالت يمثل القرض جزء من قيمة األوراق المالية المشتراة .وعادة ما تكون هذه القروض متوسطة

وطويلة األجل تمتد من سنتين فما فوق ،تتم عملية السداد على شكل أقساط سنوية أو نصف سنوية.

 -3قروض التجارة الخارجية :تطلع البنوك بدورها في انجاز عمليات التجارة الخارجية ،إذ أن لها

مراسلين في معظم بالد العالم وهم عبارة عن بنوك أجنبية تتعامل معها بصفة منتظمة.2
ونجد ثالثة أنواع لقروض التجارة الخارجية نوجزها فيما يلي:3

 -1-3االعتماد المستندي :هو ترتيب مصرفي بين مصرفين أو أكثر في شكل تعهد مكتوب ،تعمل فيه

البنوك المصدرة االعتمادات المستندية بناء على تعليمات عمالئها .وتلتزم بموجبه البنوك القابلة له والمتداخلة
فيه بالدفع إلى المستفيدين من هذه االعتمادات مقابل مستندات شحن أو مستندات تنفي أداء خدمات

منصوص عليها باالعتمادات .ومطابقة تماما لشروط أو قبول كمبياالت مستندية مرتبطة بهذه االعتمادات،
أو تداول مستندات شحن مطابقة لشروط هذه االعتمادات.

 -2-3قرض المشتري :وهو عبارة عن آلية يقوم بموجبها بنك معين أو مجموعة من بنوك بلد المصدر

بإعطاء قرض للمستورد ،بحيث يستعمله هذا األخير بتسديد مبلغ الصفقة نقدا للمصدر .ويلعب المصدر دور

الوسيط في المفاوضات ما بين المستورد والبنوك المعينة بغرض إتمام عملية القرض.

 -3-3قروض المورد :هو آلية أخرى من آليات تمويل التجارة الخارجية على المدى المتوسط والطويل.

وقرض المورد هو قيام البنك بمنح قرض للمصدر لتمويل صادراته ،ولكن هذا القرض ناشئ باألساس عن

 -1بوسنة كريمة ،البنوك األجنبية كمصدر لتمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بالجزائر ،رسالة ماجستير في علوم التسيير تخصص مالية دولية،
جامعة تلمسان -الجزائر ،2011 -2010 ،ص.22

 -2عباسي حسينة ،مرجع سبق ذكره ،ص .32

 -3أحمد غنيم ،االعتماد المستندي والتحصيل المستندي (أضواء على الجوانب النظرية والنواحي التطبيقية) ،دار النشر القاهرة ،ط  ،6اإلسكندرية-
مصر ،1998 ،ص.10
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مهلة للتسديد(القرض) يمنحها المصدر لفائدة المستورد ،وبمعنى أخر عندما يمنح المصدر لصالح زبونه
األجنبي مهلة للتسديد ،يلجا إلى البنك للتفاوض حول إمكانية هذا األخير بمنحه قرضا لتمويل هذه

الصادرات ،ولذالك يبدو قرض المورد على انه شراء لديون من طرف البنك على المدى المتوسط.1
المطلب الثالث :مصادر التمويل البنكي

ي مثل جانب الموجودات في الميزانية العامة استخدامات أموال المشروع بينما يمثل جانب المطلوبات

مصادر تلك األموال ،وان إلقاء نظرة على جانب المطلوبات في الميزانية العامة لبنك ما تبين مصادر
التمويل على النحو التالي :رأس المال " ويشكل نسبة ضئيلة بالمقارنة مع المشروعات األخرى" واالحتياطيات

والمخصصات المختلفة ،واألرباح المدورة والتمويل من البنك المركزي عن طريق السلف التي يستدينها منه أو

عن طريق إعادة خصم الكمبياالت واإلسناد التي في محفظته ،والودائع على اختالف أنواعها ومن مختلف
مصادرها وهي المصدر الرئيسي واألكبر لتمويل البنك ألنها تمكن البنك من خلق االئتمان بصورة فريدة من
نوعها ألن قدرة البنك على تقديم تسهيالت ائتمانية ال تتوقف عند المبلغ الذي يودع عنده بعد طرح
االحتياطي القانوني وانما في نفس النسبة من كل مبلغ يودع لديه من المبلغ األصلي ثانية ،فإذا كانت نسبة

االحتياطي النقدي  %10مثال يمكن القول نظريا أن كل دينار يحتفظ به البنك جاه از في خزائنه يمكنه من

خلق ائتمان بحوالي عشرة دنانير ،2ويبين الشكل مصادر أموال البنك وموارده:

 -1الطاهر لطرش ،تقنيات البنوك ،ديوان المطبوعات الجامعية ،ط ،3الجزائر ،2004 ،ص ص . 125 -123
 -خالد أمين عبد اهلل ،العمليات المصرفية الطرق المحاسبية الحديثة ،دار وائل للطباعة والنشر ،ط ، 1عمان ،1998 ،ص. 23

2
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الشكل رقم ( :)1-1مصادر التمويل البنكي
المصادر

القروض والسلف من البنك المركزي وغيره

تتجمع ثم توجه لالستثمار

الودائع بأنواعها المختلفة

حقوق الملكية(رأس المال +االحتياطات)

تسهيالت مباشرة

خدمات واستثمارات أخرى

تسهيالت غير مباشرة

 -تحصيل أوراق تجارية

 -قبوالت

 -حسابات تجارية مدينة

 -حواالت

 -كفاالت

 -سلف وقروض

 -تأجير خزائن حديدية

 -اعتمادات

 كمبيالة مخصومة -جاري مدين مستندي

 خدمة األوراق المالية إدارة ممتلكات العمالء -االستثمار في أصول البنك المختلفة

االستخدامات :هذه أ قرب إلى األنشطة منها إلى االستخدامات حيث ال تحتاج إلى مصادر أموال لتغطيتها.

المصدر :خالد أمين عبد اهلل ،إسماعيل إبراهيم الطراد ،إدارة العمليات المصرفية المحلية والدولية ،دار وائل

للنشر والتوزيع ،ط ،1عمان ،األردن ،2006 ،ص.28

11

التمويل البنكي للقطاع الفالحي

الفصل األول
المبحث الثاني :التمويل الفالحي ومخاطره

يعتبر التمويل الركيزة األساسية ألي نشاط اقتصادي سواء كان تجاري ،صناعي أو فالحي .وهذا األخير

يحتاج لتمويل أكثر من الناحية الكمية ومن ناحية االختصاص في المجال الفالحي بحكم طبيعته الموسمية
والعالية المخاطر.

المطلب األول :التمويل الفالحي
 .1تعريف التمويل الفالحي

التمويل الفالحي هو كيفية الحصول على رأس مال واستخدامه في القطاع الفالحي فهو يبحث في الطرق

والوسائل المستخدمة في تجميع رأس المال الذي تحتاجه الفالحي وفي االستعماالت المثلى لرأس المال في

اإلنتاج الفالحي .وعبارة رأس المال هنا تستخدم للداللة على القيمة النقدية لما تحويه الفالحة أو القطاع

الفالحي من ارض ومباني وآالت وحيوانات .ويهتم التمويل الفالحة أيضا بدراسة المؤسسة المالية التي
بواسطتها يمكن جعل رأس المال والعمل وحتى األرض متيسرة للفالحة.1

كما يعرف التمويل الفالحي بأنه العلم الذي يضم القواعد واألسس والنظريات الخاصة بعرض وتدبير

وتوزيع وطلب واستعمال الموارد المالية المحدودة لمقابلة االحتياجات الفالحية غير المحدودة فيهدف إلى

تنمية وتطور الفالحة وتحسين مستوى معيشة مختلف طبقات الفالحين.2

يمكن تعريف التمويل الفالحي على أنه الدراسة االقتصادية التي تتناول تمويل أعمال الفالحة ،وهو جزء

من اإلدارة الفالحية الذي يختص بالحصول على رأس المال ،كما يشمل التمويل الفالحي استخدام األموال

في داخل وخارج المزرعة.

كما يعنى بتوفير األموال الالزمة للنشاط الفالحي ،ومصادر الحصول عليها سواء من المؤسسات

التمويلية أو غيرها ،كما يهتم باألسس المتبعة في منح التسهيالت للفالحين كي يضمن االستمرار والنجاح في

العمل الذي يوفر االحتياجات الضرورية لهؤالء األفراد.3
 .2أهداف التمويل الفالحي

من بين أهداف التمويل الفالحي ما يلي:4

▪

تقديم تمويل ميسر للفالحين؛

▪

التركيز على المساهمة في تفعيل مهام القطاع الفالحي والقدرة على مواجهة الظروف االقتصادية

المتعلقة بالتكنولوجيا وظروف السوق مع مراعاة التقلبات الموسمية في الدخل والنفقات؛
 -1جواد سعد العارف ،االقتصاد الزراعي ،دار الراية للنشر والتوزيع ،ط ،1عمان ،األردن  ،2010 ،ص.62

 -2عائشة بن موسى ،دور التمويل المصرفي في تطوير القطاع الزراعي بالجزائر ( ،)2014 -1990مذكرة ماستر في العلوم االقتصادية والتجارية
وعلوم التسيير ،جامعة الشهيد حمه لخضر ،بالوادي -الجزائر ،2015 -2014 ،ص.16

 -3وليد حمدي باشا ،دور السياسة االنتمانية في تمويل القطاع الفالحي الجزائري ) ،(2010 -2000مذكرة ماجستير في العلوم االقتصادية ،جامعة
الحاج لخضر ،باتنة -الجزائر ،2014 -2013 ،ص.35

 -4جريدة الوسط ،المتوفرة على الموقع ،http://www.alwasatnews.com/news/1214359.html :تاريخ االطالع  ،2017/04/04على
الساعة.15:34
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الفصل األول
▪
وتطوره؛
▪

توفير مصدر دخل مناسب للفالح يجعل منه استغالل امثل وتسيير حسن من اجل تحقيق إنتاج وفير
المساهمة في نشر الوعي الفالحي واألساليب الحديثة في الفالحة مع ترغيب الفالح في العمل

للنهوض بالقطاع الفالحي؛
▪
المتاحة؛
▪
▪

المحافظة على حجم نشاط فالحي مالئم ورفع الكفاءة اإلنتاجية في استخدام الموارد الفالحية
زيادة المساهمة أكثر في تحقيق التوازن وتحمل أعباء التنمية1؛
تحقيق األمن الغذائي عن طريق رفدها* باألموال الالزمة.2

 .3أهمية التمويل الفالحي
وتتمثل فيما يلي:3

✓ يخلق ويحافظ على حجم كاف من المخرجات (اإلنتاج)؛

✓ زيادة الكفاءة :يمكن للتمويل أن يحسن من كفاءة العمل الفالحي من خالل شراء كميات أفضل من

وسائل اإلنتاج المتاحة؛

✓ التكيف مع الظروف االقتصادية المتغيرة :قد يستدعي المتغيرات التقنية الحديثة أو الظروف التسويق

المتغيرة إلى إجراء تعديالت رئيسية في المزرعة ،كتبديل أدوات الطاقة وخاصة عندما تنخفض األسعار
وتزداد التكاليف ،فاإلقراض مصدر رئيسي إلجراء هذه التعديالت والتغيرات.

✓ مواجهة التقلبات الموسمية والسنوية في الدخل والنفقات :وذلك ألن مدخالت اإلنتاج يتم شراؤها

في فترة معينة من السنة وبيع اإلنتاج يتم في فترة معينة أيضا لهذا فالتدفقات الداخلة والخارجة ال تحصل في
نفس الوقت مما يؤدي إلى العجز النقدي من وقت الشراء حتى موعد البيع في بعض المنتجات ولذلك

فاستعمال القروض لتسوية هذه التقلبات أمر ضروري لنجاح العمل بصورة جيدة؛

 1احمد لعمى ،عزاوي عمر ،انعكاسات اإلصالح االقتصادي والتكييف الهيكلي لقطاع الزراعة وأثره على السياسات الزراعية ،ورقة بحثية مقدمة
ضمن الملتقى الوطني األول "المؤسسة االقتصادية الجزائرية وتحديات المناخ االقتصادي الجديد" ،2003/04/2223 ،جامعة ورقلة ،ص.62
*رفدها :بمعنى دعمها.
2

جريدة الثورة ،عبد الرحمان قرنفلة ،المتوفرة على الموقع

 ،http://thawra.sy/_print_veiw.asp?FileName=26910668020120403202614تاريخ االطالع ،2017/04/04على الساعة
.00:40
3

شويخي هناء ،آليات تمويل القطاع الفالحي في الجزائر ،مذكرة ماستر في العلوم االقتصادية ،جامعة محمد خيضر  ،بسكرة،2013/2012 ،

ص.25
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✓ الحماية في الظروف المعاكسة (تجنب األخطار) :ألنه من غير الممكن إزالة كل المخاطر في

الفالحة ،فالطقس والمرض والسعر هي أخطار ال يمكن التحكم بها كليا.1
المطلب الثاني :صيغ التمويل الفالحي وتصنيفاته
 .1صيغ التمويل الفالحي

إن صيغ التمويل في القطاع الفالحي كانت تتم عبر الصيغ التالية:

➢ التمويل الذاتي والذي يعد الطريقة المثلى خاصة بالنسبة لصغار الفالحين الذين غالبا ما يتجهون إلى

أفراد من العائلة لالقتراض كما يتجه القليل منهم إلى مستثمرين خواص(مؤسسات صغيرة ،تجار)...؛

➢ قروض التموين والتي بموجبها يقدم الممون تسهيالت الدفع للزبائن التي تتوفر فيهم شروط األمانة؛
➢ البيع المسبق للمنتج والذي يتم أساسا بالنسبة لألشجار المثمرة (الفواكه المختلفة)؛

➢ الشراكة مع اقتسام اإلنتاج والتي تخص أساسا المزروعات السنوية وتربية الحيوانات ،تتم بين صاحب

األرض وصاحب المال على أن يتم اقتسام اإلنتاج حسب الشروط المتفق عليها مسبقا.2
 .2تصنيفات التمويل الفالحي

يمكن تصنيف التمويل الفالحي وفق المعايير التالية:

 .1.2التصنيف بحسب استعماالتها الرئيسية:3

 -القروض العقارية :والغرض منها شراء مزرعة أو أراضي إضافية للمزرعة أو شراء مباني واإلنفاق

على المشروعات الري والصرف واستصالح األراضي واإلنفاق على البستنة وأية تحسينات أخرى في مزرعة،

وتكون هذه القروض طويلة األجل.

 -القروض اإلنتاجية :وهي التي تستخدم لغرض شراء مستلزمات اإلنتاج الفالحي.

 -قروض التنظيمات التعاونية الفالحية :وهي التي تستخدم لمجابهة مصاريف التشغيل واإلنفاق على

الجمعية التعاونية وعلى المخزون السلعي وعلى األبنية والمعدات وشراء العقارات الالزمة للجمعية التعاونية .

 -القروض االستهالكية :تستعمل على السلع والخدمات والتي ال تتصل اتصاال مباش ار باإلنتاج

الفالحي وانما تشبع رغبة المقترض بشكل مباشر.

 .2.2التصنيف حسب أجال القروض :ثالثة أنواع وهي:

 -القروض القصيرة األجل :وهي القروض التي تمنح للفالحين لسد احتياجاتهم الفالحية الموسمية

كالبذور واألسمدة وغيرها ودفع أجور العمال والحراثة والحصاد والري وما إلى ذلك من نفقات إنتاجية ويتراوح

أجل هذه القروض من سنة إلى سنتين.

1

شويخي هناء ،مرجع سبق ذكره ،ص.25

 -2عيسى منصور ،إنشاء بنك خاص لتمويل القطاع الفالحي ،متوفر على الموقع :
 ،http://www.djazairess.com/elhayat/58313تاريخ االطالع  ،2017/03/12على الساعة . 22:20
3

شويخي هناء ،مرجع سبق ذكره ،ص.27،28
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 -القروض المتوسطة األجل :وهي التي تمنح للفالحين لتمويل مشروعات تعطى إنتاجها خالل فترة

زمنية متوسطة ويتراوح اجلها في الغالب من سنة إلى خمسة سنوات.

 -القروض الطويلة األجل :تصرف هذه القروض لتنفيذ المشاريع التي تقتضي طبيعة االستثمار فيها

السترداد ما انفق عليها خالل فترة طويلة األجل كشراء األراضي والمباني...الخ ،ومدتها تصل إلى عشرين
سنة في بعض البلدان.

 .3.2التصنيف بحسب األغراض أو األهداف :حسب هذا التصنيف يوجد للقروض عدة أصناف وهي:

قروض الفالحات المروية؛

قروض الفالحات المطرية؛
قروض الثروة الحيوانية ؛

قروض المكينة الفالحية؛
قروض التصنيع الفالحي؛

قروض اإلسكان الريفي؛

قروض التسويق الفالحي.

 .4.2التصنيف حسب الجهات المستفيدة :يضم هذا النوع من التصنيف عدد من األنواع وهي كالتالي:
قروض األفراد؛

قروض التعاونيات؛
قروض الشركات؛

قروض القطاع العام.
 .5.2التصنيف تبعا لنوع المحصول الفالحي:يشمل العديد من األصناف وهي:

البستنة؛

المحاصيل الحقلية؛

الثروة " الماشية بأنواعها"؛
الثروة السمكية؛

محاصيل الخضر الصيفية والشتوية.
 .6.2التصنيفات حسب الضمانات:

 -قروض غير مضمونة :وتكون غير مضمونة بضمان مادي ملموس ولكنها تكون مضمونة بكفالة

شخصية فقط وخاصة بالنسبة للقروض قصيرة األجل.

 -قروض مضمونة بأموال منقولة :وهذه خاصة بالقروض التي تكون برهن األموال المنقولة مثل:

المحاصيل والج اررات و الحيوانات أو الذهب أو بعض األجهزة االلكترونية...الخ.
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 -قروض مضمونة بأموال غير منقولة :وهي تشمل القروض المضمونة بأصول ثابتة مثال :األراضي

والعقارات.

 .7.2التصنيف حسب اإلنتاجية المتوقعة للقرض:

 -القروض اإليجابية :وهي تلك القروض التي تمكن المقترض من الحصول على فائض صافي يمكنه

من إبقاء مبلغ الفائدة المترتبة عليه مع تحقيق فائض اقتصادي.

 -القروض المحايدة :تتضمن شكلين األول االستثمارات الجديدة والثانية قروض التجديد ويترتب على

استخدام هذه القروض زيادة في الدخل تكفي لتسديد أصل المبلغ مع فائدة دون تحقيق أي فائض.

 -القروض السلبية :وهي تلك القروض التي ال يترتب على استخدامها زيادة في الدخل بالقدر الكافي

الذي يغطي أصل الدين والفائدة المترتبة عليه لذلك فإنها تسمى بالقروض غير المنتجة أو تحت الحدية.
 .8.2تصنيف القروض تبعا لمصدر القرض أو لنوع المقرضين :لهذا النوع عدة أنواع وهي :
 قروض األقارب أو المعارف؛ -قروض المستثمرين األفراد؛

 قروض المصارف التجارية؛ قروض شركات اإلقراض الخاصة بالمواشي؛ قروض مصارف الجمعيات التعاونية ؛ قروض الوسطاء والتجار؛ -قروض شركة التأمين.1

1

 -شويخي هناء ،مرجع سبق ذكره ،ص ص .30-28
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تصنيفات التمويل الفالحي

الشكل رقم (:)2-1

تصنيفات بحسب

تصنيفات بحسب

التصنيف بحسب

التصنيف حسب

التصنيف تبعا لنوع

التصنيفات حسب

التصنيف حسب

تصنيف القروض

استعماالتها

آجال القروض

األغراض واألهداف

الجهات المستفيدة

المحصول الفالحي

الضمانات

اإلنتاجية المتوقعة

تبعا لمصدر القرض

للقرض

أو لنوع المقترضين

الرئيسية

القروض العقارية

القروض القصيرة األجل

القروض اإلنتاجية
قروض التنظيمات

القروض المتوسطة األجل

التعاونية الفالحية
القروض االستهالكية

القروض الطويلة األجل

قروض الفالحات المروية

قروض األفراد

قروض الثروة الحيوانية

ق روض التعاونيات

قروض التصنيع الفالحي

قروض الشركات

قروض الفالحات المطرية

قروض القطاع العام

قروض غير مضمونة

البستنة

القروض االيجابية

المحاصيل الحقلية

قروض مضمونة

القروض المحايدة

الثروة "الماشية بأنواعها"

بأموال منقولة

القروض السلبية

الثروة السمكية

قروض المكينة الفالحية

محاصيل الخضر

قروض السكان الريفي

الصيفية والشتوية

قروض
المعارف

قروض مضمونة
بأموال غير منقولة

المستثمرين
قروض
المصارف

المصدر :من إعداد الطالبتين
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المطلب الثالث :مخاطر التمويل الفالحي وشروط نجاحه
 .1مخاطر التمويل الفالحي

من بين المخاطر التي تسبب ضعف القطاع الفالحي نجد:

✓ عدم كفاية التمويل الفالحي :حيث يجب أن يغطي تكلفة اإلنتاج الحقيقية حتى يتمكن المستثمر من

االستفادة منه ،هنالك بعض الدواعي التي تجعل التمويل غير كاف منها عدم دراسة تكلفة العمليات الفالحية
بدقة متناهية وقلة موارد الجهة المانحة للتمويل الفالحي.

✓ تأخير صرف التمويل الفالحي :فالمواسم الفالحية لها تواريخ لبداية العمليات الفالحية وبعد انتهاء

هذا القيد الزمني يكون هنالك تأثير سلبي على المحاصيل الفالحية ،وأسباب التأخير كثيرة منها عدم

التحضير الجيد من قبل الجهات المعينة بأمر التمويل الفالح ،باإلضافة إلى اإلجراءات الطويلة للحصول

عليها.

✓ الضمانات المطلوبة نظير التمويل الفالحي :حيث أن التمويل الفالحي يتم مقابل ضمان السترداده

بواسطة الجهات الممولة ،وقد ال تتوفر هذه الضمانات لدى طالبي التمويل الفالحي مما يعني حرمانهم منه.1
✓ ضعف استخدام المكننة في الفالحة.

✓ غياب قانون واضح لتنظيم الملكية العقارية لألراضي الفالحية مما عرقل االستثمارات الفالحية

لصعوبة الحصول على القروض.

✓ محدودية األراضي الفالحية التي هي في حدود  7مليون هكتار ،ويترك منها أكثر من الثلث سنويا

للراحة.2

 .2شروط نجاح التمويل الفالحي

حتى تكون سياسة التمويل البنكي و القطاع الفالحي فعاله وناجحة يجب أن تراعي األسس التالية:

❖

لكي يكون القرض ذو فعالية يجب أن يهيأ المناخ المناسب الستخدامه حتى يؤدي إلى زيادة اإلنتاج

❖

إن إمكانيات الفالح محدودة وأسعار المحاصيل المتغيرة لذلك يجب أن يأخذ النظام االئتماني في

❖

منح االئتمان يجب أن يؤسس على الحيازة وليس الملكية ألن الكثير من الفالحين ليست لديهم ملكية

❖

على المؤسسة المقرضة أن تضع خطة بسيطة توضح فيها شروط اإلقراض حتى يستطيع كل فالح

الذي يترتب عليه زيادة الدخل الفالحي؛

عين االعتبار تقديم القروض بسعر فائدة مناسب (منخفض نسبيا)؛
ثابتة وهذا يقيد من طاقتهم على االقت ارض؛

االستفادة من هذه القروض واستخدامها في الوقت المناسب؛

 - 1وليد حمدي باش ،مرجع سابق ،ص.40،41

 -2علة مراد ،مرجع سابق ،ص.3
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❖

يجب على الفالحين مهما كانت مستوياتهم أن يعملوا على الوفاء بالتزاماتهم اتجاه مؤسسات اإلقراض

ويمكن لهم ذلك عن طريق إتباعهم ألساليب اإلنتاج الحديثة سواء عن طريق تنويع اإلنتاج الفالحي ،وادخال
مختلف تقنيات اإلنتاج أو عن طريق التسويق المنظم للمنتجات؛
❖

إن عملية تأمين المحاصيل الفالحية لدى المؤسسات المختصة يمكن أن يخفف من األخطار التي

❖

يجب تحديد قيمة القروض على أساس قواعد منظمة يرعي فيها احتياجات مختلف مناطق اإلنتاج

تصيب المحاصيل الفالحية؛

وطبقات المقترضين وهذا التنظيم يحتاج إلى تدعيم مؤسسات االئتمان حتى تصبح قادرة على القيام بهذه
المهام بكفاءة وخاصة بالنسبة لصغار الفالحين؛
❖

يجب استخدام القروض الفالحية في األغراض التي صرفت من أجلها ،كما يجب أن ال تتوقف

وظيفة البنوك على منح القروض فقط وانما يجب عليها متابعة استخدامها في األغراض التي منحت من
أجلها؛
❖

يجب أن تكون مواعيد سداد القروض تبعا لمواعيد استالم الدخل وعلى أقساط تسهيال للدفع؛

❖

يجب على البنوك التأكد من أن استخدام القرض الممنوح سوف يعطي إيرادا يكفي لتسديد دفع الفوائد

❖

يعتبر القرض وسيلة من الوسائل التي يمكن للفالح بواسطتها زيادة إنتاجية وحتى يمكن للقرض من

مع ترك ربح مناسب للفالح1؛

تحقيق هذا الهدف يجب أن تكون تكلفة القرض أقل ما يمكن ،إذ تهدف إلى تشجيع الفالح في استخدام مثل

القروض والنهوض بإنتاجه الفالحي؛
❖

على المؤسسات المقرضة أن تضع خطة بسيطة توضح فيها شروط اإلقراض حتى يستطيع كل

مزارع وخاصة صغار الفالحين االستفادة من هذه القروض ،وفي الوقت التي تطلب فيه ،دون أية عرقلة،
حتى يتمكن الفالح من استخدام القرض في الوقت المناسب.2

 -1بن سمينة دالل -بن سمينة عزيزة ،سياسات التمويل المصرفي للقطاع الفالحي في ظل اإلصالحات االقتصادية ،ورقة بحثية ضمن الملتقى الدولي
بعنوان سياسات التمويل وأثرها على االقتصاديات والمؤسسات ،المنعقد يومي  22-21نوفمبر  ،2006جامعة محمد خيضر بسكرة -الجزائر ،ص

.04،05

 -2بودالل علي ،القطاع الفالحي الحكومي والمشاكل المالية ،رسالة ماجستير في العلوم االقتصادية ،جامعة أبو بكر بلقايد ،تلمسان-الجزائر-1999 ،
 ،2000ص .54
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التمويل البنكي للقطاع الفالحي

الفصل األول
خالصة الفصل

من خالل هذا الفصل توصلنا إلى أن التمويل يلعب دو ار هاما في تحقيق تنمية أفضل ،فهو يوفر السيولة

الكافية للبنوك ورفع المستويات العالية للدول من خالل جميع الطرق المتاحة للزبائن والتي بفضلها يتم تحويل
األموال من أصحاب الفائض إلى أصحاب العجز سواء بقروض االستغالل واالستثمار.

واستفادت العديد من القطاعات داخل الدول من هذا التمويل من بينها القطاع الفالحي فالحظنا انه من

المهم أن يكون هناك تمويال لهذا القطاع ،سواء كان ذاتيا أو خارجيا المتمثل في القروض البنكية.

وفي األخير توصلنا إلى شروط واجبة لنجاح سياسة التمويل ،والتي حسب رأينا أهم شرط فيها هو تهيئة

المناخ المناسب للقرض ،أي معرفة إلى أي مدى يمكن استغالل هذا القرض ،والعوائد المتأتية من استخدامه
والتكاليف المترتبة عليه ،وهذا يكون قبل طلب القرض أي دراسة تنبؤية له.
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اإلطار المفاهيمي للحوكمة

الفصل الثاني
تمهيد:

إن مفهوم الحوكمة من المفاهيم االقتصادية التي ظهرت في السنوات األخيرة نتيجة لسلسلة األحداث

االقتصادية والمالية التي شهدها العالم ،مما استوجب ضرورة وضع قواعد إلدارة المؤسسات حيث تسهل لها

وتساعدها على تحقيق أهدافها بشكل قانوني سليم.

حيث حظي هذا المفهوم باهتمام المؤسسات العامة والخاصة ،وذلك للدور الكبير الذي يلعبه في تجنب

المخاطر سواء من الجانب اإلداري والمالي لهذه المؤسسات وبالتالي ما يضمن لها االستمرار والبقاء.
وللتطرق إلى أهم أساسيات الحوكمة تم تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين:

المبحث األول :ماهية الحوكمة المؤسسية.

المبحث الثاني :ماهية الحوكمة المصرفية .
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الفصل الثاني
المبحث األول :ماهية الحوكمة المؤسسية

تعاظم االهتمام بمفهوم الحوكمة في العديد من االقتصادات المتقدمة وكذا الناشئة ،حيث أصبحت من

الموضوعات المهمة لدى المؤسسات.

وفي هذا المبحث ستتطرق الدراسة إلى مفهوم الحوكمة المؤسسية ،إضافة إلى نظامها وأبعاده ،ثم معايير

تطبيقها واألطراف الفاعلة فيها.

المطلب األول :مفهوم الحوكمة المؤسسية
 .1تعريف الحوكمة المؤسسية

لم تتفق الكتابات حول مفهوم واضح ومحدد لمصطلح الحوكمة ،حيث أخذت المنظمات الدولية وكذا

المفكرين والباحثين في التسابق لتعريفها ،سندرج بعض هذه التعريفات فيما يلي:

❖ عرفها البنك الدولي على النحو التالي" :الحكم الراشد مرادف السير االقتصادي الفعال واألمثل الذي

يسعى لإلجابة عن مختلف االنتقادات الخاصة والموجهة للدول والشركات التي تشكك في اإلصالحات

الهيكلية المسيرة بطريقة علوية من األعلى إلى األسفل".1

❖ عرفتها مؤسسة التمويل الدولية  IFCبأنها "النظام الذي يتم من خالله إدارة الشركات والتحكم في

أعمالها".2

❖ عرفتها منظمة التعاون االقتصادي  OECDبأنها "مجموعة من العالقات فيما بين القائمين على

إدارة الشركة ومجلس اإلدارة وحملة األسهم وغيرهم من المساهمين".3

❖ تعرف الحوكمة حسب هيئات الحكم الراشد للمؤسسات المنعقدة في الجزائر في  11مارس 2007

بأنها" :عبارة عن فلسفة تسييرية ومجموعة من التدابير العلمية الكفيلة في آن واحد لضمان استدامة وتنافسية

المؤسسة".4

❖ يعرف البنك العالمي الحوكمة كاألتي" :الحوكمة هي الطريقة التي تمارس بها السلطة في تسيير

وادارة موارد الدولة االقتصادية واالجتماعية من اجل التنمية".

5

وتشير التعاريف السابقة إلى الخصائص التالية:6

 -1محسن أحمد الخضري ،حوكمة الشركات ،الطبعة األولى دار ،مجموعة النيل العربية  ،القاهرة -مصر ،2005 ،ص .11

 -2عهد على سعيد ،األثر المتوقع لحوكمة الشركات على مهنة المراجعة في سوريا ،رسالة ماجستير تخصص محاسبة ،جامعة تشرين ،2009 ،ص
.38

 -3بلعادي عمار ،دور حوكمة الشركات في إرساء قواعد الشفافية واإلفصاح ،ورقة بحثية مقدمة ضمن الملتقى الدولي األول بعنوان الحوكمة
المحاسبية للمؤسسة واقع ورهانات وآفاق ،يومي  08-07ديسمبر  ،2010جامعة أم البواقي ،الجزائر ،ص .04

 -4مبروك قدوري ،أثر تطبيق الحوكمة على جودة اإلفصاح المحاسبي  ،مذكرة ماستر في العلوم المالية والمحاسبية ،تخصص دراسات محاسبية وجباية،
جامعة قاصدي مرباح ،ورقلة -الجزائر ،2012-2011 ،ص .22

 -5مرابط هيبة ،أثر تطبيق الحوكمة في القطاع المصرفي وفقا لمبادئ لجنة بازل  ،مذكرة ماستر في العلوم االقتصادية ،تخصص بنوك ومالية ،جامعة
قاصدي مرباح ،ورقلة -الجزائر ،2011-2010 ،ص .07

 -6عمر عبد الصمد ،دور المراجعة الداخلية في تطبيق حوكمة المؤسسات ،مذكرة ماجستير في علوم التسيير ،تخصص مالية ومحاسبة ،جامعة
المدية -الجزائر ،2009-2008 ،ص .11
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الفصل الثاني
االنضباط :إتباع السلوك األخالقي المناسب والصحيح؛

المساءلة :إمكانية تقديم وتقييم أعمال مجلس اإلدارة؛

العدالة :المسؤولية أمام جميع األطراف دون مصلحة؛

االستقاللية :ال توجد تأثيرات غير الزمة نتيجة الضغوط؛

المسؤولية :يجب احترام حقوق مختلف المجموعات وأصحاب المصالح؛
المسؤولية االجتماعية :النظر إلى الشركة كمواطن جيد؛

المشاركة :تعتبر المشاركة حجر األساس في الحوكمة الرشيدة ،وتبدأ من عمل الرجل والمرأة جنبا إلى

جنب في المجتمع ،ويمكن أن تكون المشاركة مباشرة أو من خالل مؤسسات شرعية تمثل األطراف المختلفة.
 .2أهمية الحوكمة المؤسسية

يمكن توضيح أهمية الحوكمة فيما يلي:1

▪

الحاجة إلى الفصل بين الملكية وادارة المؤسسات في ظل اختالف األهداف وتضاربها بين مختلف

▪

تساهم الحوكمة في تقليل المخاطر وتحسين األداء وفرص التطور لألسواق وزيادة القدرة التنافسية

▪

مساعدة البلدان التي تحاول كبح جماح الفساد المتفشي داخل القطاع العام أو بصدد طرح القطاع

▪

مساعدة المؤسسات واالقتصاد بشكل عام على جذب االستثمارات ،ودعم أداء االقتصاد والقدرة على

األطراف من مسيرين ،مساهمين ،عمال....الخ؛

للسلع والخدمات وتطوير اإلدارة وزيادة الشفافية ،كما تساهم في زيادة أعداد المستثمرين في أسواق المال؛
العام للخوصصة؛

المنافسة على المدى الطويل ،من خالل عدة طرق وأساليب بالتأكيد على الشفافية في معامالت المؤسسة،

وفي عمليات واجراءات المحاسبة والتدقيق المالي والمحاسبي؛
▪

تطبيق أسلوب ممارسة سلطة اإلدارة يقوي ثقة الجمهور في صحة عملية الخوصصة ،ويساعد على

ضمان تحقيق الدولة أفضل عائد على استثماراتها ،وهو بدوره يؤدي إلى المزيد من فرص العمل والتنمية

االقتصادية.

 .3أهداف الحوكمة المؤسسية

تساعد الحوكمة المؤسسية في دعم األداء وزيادة القدرات التنافسية ،وجذب االستثمارات ،وتحسين

االقتصاد بشكل عام ،وذلك من خالل الوصول لألهداف التالية:2
•

تدعيم عنصر الشفافية في كافة معامالت وعمليات المؤسسات ،واجراءات المحاسبة ،التدقيق المالي

على النحو الذي يمكن من الحد من ظاهرة الفساد المالي واإلداري؛

 -1محمد سمير الصبان ،محمد مصطفى سليمان ،األسس العلمية والعملية لمراجعة الحسابات ،الدار الجامعية ،ب ط ،اإلسكندرية -مصر،2005 ،
ص .312

 -2دعبوز سعاد ،إرساء مبادئ الحوكمة المؤسسية في القطاع المصرفي وواقعها في المؤسسات المصرفية الجزائرية ،مذكرة ماستر في العلوم
االقتصادية ،تخصص اقتصاديات المالية والبنوك ،جامعة آكلي محند أولحاج -الجزائر ،2014-2013 ،ص .16
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تحسين وتطوير إدارة المؤسسة ،ومساعدة المديرين ومجلس اإلدارة على تبني إستراتيجية سليمة،

وضمان اتخاذ ق اررات الدمج والسيطرة بناء على أسس سليمة بما يؤدي إلى رفع كفاءة األداء؛
•

تجنب حدوث األزمات المالية نظ ار لتأثيرها على االقتصاد الوطني؛

•

ضمان التعامل بطريقة عادلة بالنسبة للمساهمين ،العاملين ،الدائنين واألطراف األخرى ذوي

•

تحسين كفاءة وفعالية المؤسسات وضمان واستم ارريتها ونموها؛

•

إيجاد الهيكل المناسب الذي تتحدد من خالله أهداف المؤسسة ،ووسائل تحقيق تلك األهداف،

•

التوضيح وعدم الخلط بين المهام والمسؤوليات الخاصة بالمديرين التنفيذيين ،ومهام مجلس اإلدارة

•

تقييم أداء اإلدارة العليا ،وتعزيز المساءلة ورفع درجة الثقة في المؤسسة؛

•

تجنب حدوث الممارسات المالية واإلدارية الخاطئة وتدعيم استقرار المؤسسات ودعم أسواق المال

•

إنشاء وتوليد الثقة بين أصحاب المصالح واإلدارة مما يؤدي إلى تقليل المخاطر إلى أدنى حد ممكن؛

المصالح؛

وتحسين األداء الكلي والجزئي؛
ومسؤوليات أعضائه؛

المحلية والدولية؛
•

تحسين أداء أنشطة المؤسسة وضمان حصولها على األموال بتكلفة معقولة ،األمر الذي يمكنها من

•

الوصول إلى المستويات المطلوبة من االستقرار والمصداقية للقطاعات المالية على المستوى المحلي

تحقيق أفضل أداء تنافسي في نطاق بيئتها االقتصادية ،ومن ثم االرتفاع بالعائد على رأس المال؛
والدولي؛

مما سبق ينسب إلى الحوكمة المؤسسية عدة أهداف منها :تخفيض المخاطر ،وتعزيز األداء ،وتحسين

سهولة الدخول إلى األسواق المالية واتساع نطاق التسويق للسلع والخدمات ،وابراز الشفافية وقابلية المحاسبة
عن المسؤولية االجتماعية.
باإلضافة إلى:1

✓ تكوين لجنة مراجعة من غير أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذية للعمل على تجنب الغش والتدليس
وتقليلهما؛

✓ منع الوساطة والمحسوبية والحد من استغالل السلطة في غير المصلحة العامة؛

✓ تنمية االدخار وتشجيع االستثمار المحلي واألجنبي وتعظيم الربحية وخلق المزيد من فرص العمل
الجديدة؛

✓ االلتزام بأحكام القانون والعمل على ضمان مراجعة األداء المالي وتخفيض تكلفة التمويل.

 -1عطا اهلل خليل -محمد عبد الفتاح العشماوي ،الحوكمة المؤسسية (مدخل لمكافحة الفساد في المؤسسات العامة والخاصة) ،مكتبة الحرية للنشر
والتوزيع ،الطبعة األولى ،القاهرة -مصر ،2008 ،ص .35،36

25

اإلطار المفاهيمي للحوكمة

الفصل الثاني
المطلب الثاني :نظام وأبعاد الحوكمة المؤسسية
 .1نظام الحوكمة المؤسسية

يعد نظام الحوكمة المؤسسية من النظم المرتبطة بتطبيق الحرية االقتصادية وبتفعيل أحكام واليات السوق،

وفي الوقت نفسه فهي نظام يعمل على جذب االستثمارات ألي دولة من الدولة وألي مؤسسة من المؤسسات،
فهي ترتبط بعمليات تحقيق القيمة المضافة ،وكذلك التراكم الرأسمالي مما يؤدي إلى تحقيق نتائج أهمها

اقتصاديات الحجم وهي متنوعة المجاالت ،حيث تشمل ما يلي:1

 -اقتصاديات التشغيل األمثل :وذلك من خالل القضاء على أشكال الفاقد االقتصادي في الشركة وعدم

السماح بأي هدر كما يرفع من اقتصاديات التكلفة ،حيث تقل التكاليف بنسبة يسيرة عندما تتواجد الحكومة؛

 -اقتصاديات االرتقاء اإلنتاجي :وذلك برفع إنتاجية عوامل اإلنتاج الخاصة بالشركة ،حيث تعمل على

رفع ا لطاقات التشغيلية بما يتبع ذلك من زيادة في اإلنتاج ،ومن امتالك القتصاديات خصوصا اقتصاديات
الحجم ،وما يحققه كل منها من تأثير في األسواق نتيجة امتالكه مزايا تنافسية ملموسة.
وتتلخص مدخالت نظام الحوكمة وكيفية تشغيلها ومخرجاتها فيما يلي:

❖

مدخالت نظام الحوكمة :حيث يتكون هذا الجانب مما تحتاج إليه الحوكمة من مستلزمات ،وما يتعين

❖

نظام تشغيل الحوكمة :ويقصد بها الجهات المسؤولة عن تطبيق الحوكمة ،وكذلك المشرفة على هذا

توفيره لها من متطلبات سواء متطلبات قانونية ،تشريعية ،إدارية واقتصادية؛

التطبيق وجهات الرقابة وكل أسلوب إداري داخل المؤسسة ،أو خارجها ،مساهم في تنفيذ الحوكمة ،وفي
تشجيع االلتزام بها وفي تطوير أحكامها واالرتقاء بفاعليتها؛
❖

مخرجات نظام الحوكمة :الحوكمة ليست هدفا في حد ذاتها ولكنها أداة ووسيلة لتحقيق نتائج

وأهداف يسعى إليها الجميع ،فهي مجموعة من المعايير والقواعد والقوانين المنظمة لألداء والممارسات العلمية

التنفيذية للمؤسسات ،ومن ثم الحفاظ على حقوق أصحاب المصالح ،وتحقيق اإلفصاح والشفافية ومسؤوليات

مجلس اإلدارة.

ومنه يمكن أن نستخلص أن نظام الحوكمة يتضمن مجموعة من المتطلبات القانونية والتشريعية ،اإلدارية

االقتصادية ،كمدخالت والتي تحكمها منهجيات وأساليب وتستخدم في ذلك آليات كالمراجعة الداخلية،

المراجعة الخارجية ،لجنة المراجعة ومجلس اإلدارة ،المنظمات المهنية والجهات الرقابية ،والتي تتفاعل فيما
بينها وهذا من اجل تحقيق مخرجات أو نتائج تعمل على إدارة المؤسسة ومراقبتها بما يحفظ حقوق أصحاب

المصالح وتحقيق اإلفصاح والشفافية. 2

 -1حساني رقية وآخرون ،آليات حوكمة الشركات ودورها في الحد من الفساد المالي واإلداري ،ورقة بحثية مقدمة ضمن الملتقى الوطني بعنوان "حوكمة
الشركات كآلية للحد من الفساد المالي واإلداري" ،المنعقد يومي  07-06ماي  ،2010جامعة محمد خيضر بسكرة -الجزائر ،ص .06

 -2حساني رقية وآخرون ،مرجع سبق ذكره ،ص .07
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الفصل الثاني
 .2أبعاد الحوكمة المؤسسية

للحوكمة في المؤسسات أبعاد مختلفة تنصهر مع الدعائم األساسية في كل مؤسسة ،إذ توصلت األبحاث

في حوكمة المؤسسات وقواعدها إلى نتائج يمكن بواسطتها تحديد األبعاد التنظيمية لحوكمة المؤسسات فيما

يلي:1

 .1البعد اإلشرافي :يتعلق البعد اإلشرافي بتدعيم وتفعيل الدور اإلشرافي لمجلس اإلدارة على أداء اإلدارة

التنفيذية واألطراف ذات المصلحة ،ومن بينهم المساهمين ،ويتوقف ذلك على قدرة أعضاء مجلس اإلدارة

على القيام بتدقيق فعال ،والى القيام بوضع قوانين وضوابط واليات تسمح بعقاب الموظفين التنفيذيين،

وأعضاء مجلس اإلدارة إذا لزم األمر ذلك.

 .2البعد الرقابي :ويتعلق بتدعيم وتفعيل الرقابة سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي ،فعلى المستوى

الداخلي فان تدعيم وتفعيل الرقابة يتناول نظم الرقابة الداخلية ونظم إدارة المخاطر ،أما على المستوى

الخارجي فيتناول القوانين واللوائح واتاحة الفرصة لحملة األسهم واألطراف ذات المصلحة في الرقابة.

 .3البعد األخالقي :ويتعلق بخلق وتحسين البيئة الرقابية بما تشمله من قواعد أخالقية ،نزاهة وأمانة،

ونشر ثقافة الحوكمة المؤسسية على مستوى إدارات المؤسسات وبيئة األعمال بصفة عامة.

 .4البعد االستراتيجي :ويتعلق بصياغة استراتيجيات األعمال والتشجيع على التفكير االستراتيجي

والتطلع إلى المستقبل استنادا على معلومات كافية عن عوامل البيئة الداخلية ومدى التأثير فيما بينها.

وهناك من يرى أن للحوكمة المؤسسية إبعاد مختلفة تنصهر مع الدعائم األساسية في كل مؤسسة وال

تنحصر في بعد واحد هو الربح والخسارة ،وانما هو ثالثي األبعاد ،تتمثل في:2

 .1البعد االقتصادي(االستثماري) :يتضمن السياسات االقتصادية على المستوى الكلي ،ودرجة المنافسة

في السوق وتوفر نظم المعلومات المالية والمعلومات غير المالية التي تساعد المؤسسة في الحصول على

التمويل وادارة المخاطر.

 .2البعد االجتماعي والقانوني :الذي يشير إلى طبيعة العالقة التعاقدية والتي تحدد حقوق وواجبات

حملة األسهم وأصحاب المصالح المختلفة من ناحية ،والمديرين من ناحية أخرى.

 .3البعد البيئي :العمل على حماية البيئة من اثر إنتاج السلعة أو بيعها أو تقديم الخدمة.

 -1دعبوز سعاد ،مرجع سبق ذكره ،ص .31

 -2عباسي حسينة ،مرجع سبق ذكره ،ص .12
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المطلب الثالث :معايير تطبيق الحوكمة المؤسسية واألطراف الفاعلة فيها

 .1معايير الحوكمة المؤسسية

لقد حرصت العديد من المؤسسات على وضع معايير محددة لتطبيق الحوكمة ،سنعرض بعض المعايير

من خالل منظور بعض المؤسسات على النحو التالي:

معايير منظمة التعاون االقتصادية والتنمية :حددت هذه المنظمة خمسة معايير عام

.1.1

1999م ثم أصدرت تعديال لها عام 2004م وهذه المعايير هي:1
▪

وجود أ طر فعالة للحوكمة تضمن كفاءة وشفافية وفعالية األسواق ،وان يحدد بوضوح توزيع

▪

حفظ حقوق جميع المساهمين مثل نقل ملكية األسهم ،الحق في اختيار مجلس اإلدارة ،الحصول على

المسؤوليات بين مختلف السلطات التنظيمية والتنفيذية؛

عوائد األرباح ومراجعة القوائم المالية ،حق المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة المشتركة ،حق التصويت؛
▪

المساواة بين جميع المساهمين ،أي المساواة بين حملة األسهم سواء كانوا وطنيين أو أجانب من

حيث التصويت في الجمعية العامة باإلضافة إلى حقهم في االطالع ومعرفة كل ما يتعلق بالمعامالت؛
▪

إيجاد آلية عمل قانونية تسمح للمساهمين مشاركتهم في الرقابة الفعالة على المؤسسة وحصولهم على

▪

تطبيق اإلفصاح والشفافية في الوقت المناسب عن كافة أعمال المؤسسة بما في ذلك الوضع المادي

▪

تحديد مهام وواجبات مجلس اإلدارة وأسلوب اختيارهم ومهامهم ودورهم في اإلشراف على إدارة

المعلومات المطلوبة ويقصد بذلك أصحاب البنوك والعاملين وحملة السندات والعمالء؛
واألداء والملكية ،حيث يتم اإلفصاح بطريقة عادلة بين جميع المساهمين؛
المؤسسة.
.2.1

معايير لجنة بازل :وضعت لجنة بازل عام 1999م تعليمات وارشادات تتعلق بالحوكمة في

المؤسسات المصرفية والمالية ،واهم هذه التعليمات هي:2
▪

وضع مواثيق شرف بين المؤسسات لتحقيق وتطبيق التصرفات الجيدة بينها؛

▪

وضع إستراتيجية للمؤسسة بمشاركة ومساهمة األفراد فيها؛

▪

تحديد وتوزيع المسؤوليات ومراكز اتخاذ القرار بين أفراد المجلس؛

▪

إيجاد نظام يتضمن مهام التدقيق الداخلي والخارجي؛

▪

إيجاد صيغ واليات تبين نوع وشكل التعاون بين مجلس اإلدارة ومدققي الحسابات؛

▪

إيجاد نوع من المراقبة لمراكز المخاطر؛

 -1مناور حداد ،دور حوكمة الشركات في التنمية االقتصادية  ،ورقة بحثية مقدمة ضمن الملتقى العلمي األول بعنوان "حوكمة الشركات ودروها في
اإلصالح االقتصادي" ،المنعقد يومي  16-15تشرين االول ،2008جامعة دمشق ،ص .08

 -2دادن عبد الغني ،سعيدة تلي ،فعالية الحوكمة ودورها في الحد من الفساد المالي واإلداري ،ورقة بحثية مقدمة ضمن الملتقى الوطني بعنوان "حوكمة
الشركات كآلية للحد من الفساد المالي واإلداري" ،المنعقد يومي 07-06ماي  ،2012جامعة محمد خيضر بسكرة -الجزائر ،ص .06
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تطبيق العدالة والمساواة عند توزيع الحوافز المادية واإلدارية ،سواء بين المديرين أو الموظفين ،سواء

كانت حوافز مادية أو ترقيات؛
▪

ضمان توفير وتدفق المعلومات المناسبة.

 .3.1معايير مؤسسة التمويل الدولية :في عام  2003وضعت مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك

الدولي قواعد وأسس ومعايير مالية وادارية ،هدفها دعم الحوكمة داخل المؤسسات واهم هذه األسس هي:1
▪

يجب أن تكون الممارسات جيدة ومقبولة؛

▪

إيجاد خطوات جديدة تضمن الحكم الجيد الجديد؛

▪

إسهامات أساسية لتطوير وتحسين الحكم الجيد محليا؛

▪

القيادة الجيدة.

 .2األطراف الفاعلة في الحوكمة المؤسسية

يمكن تصنيف أهم األطراف الفاعلة في الحوكمة المؤسسية إلى نوعان هما :أطراف داخلية وأطراف

خارجية.

النوع األول :األطراف الداخلية

 -1المساهمون :وهم من يقومون بتقديم رأس المال للشركة عن طريق ملكيتهم لألسهم وذلك مقابل

الحصول على األرباح المناسبة الستثماراتهم وأيضا تعظيم قيمة الشركة على المدى الطويل ،وهم من لهم
الحق في اختيار أعضاء مجلس اإلدارة المناسبين لحماية حقوقهم؛

2

ويلعب المساهمون دو ار هاما في تقرير الحوكمة ،من خالل انتخاب المجلس اإلشرافي والموافقة على

مجلس اإلدارة ولجنة المراجعة والمراجعين الخارجيين ،يكون المساهمون في وضع يسمح لهم بتحديد توجه

البنك؛ وتختلف البنوك عن الشركات األخرى في أن مسؤوليات اإلدارة والمجلس ليست فقط اتجاه حملة

األسهم بل أيضا اتجاه المودعين الذين يوفرون رافعة مالية لرأس المال؛ وينبغي على المساهمين أن يلعبوا
دو ار رئيسيا في اإلشراف على إدارة شؤون البنك ،ويتوقع منهم عادة أن يختاروا مجلس إدارة كفء يتمتع
أعضاؤه بالخبرة ،ويكونوا مؤهلين لوضع سياسات وأهداف سليمة ،ويجب أن يكون مجلس اإلدارة قاد ار أيضا

على تبني إستراتيجية عمل مناسبة للبنك واإلشراف على شؤونه ومركزه المالي ،والمحافظة على رسملة
معقولة ،والحيلولة دون حدوث ممارسات المصلحة الذاتية بين أعضائه وعلى مستوى البنك ككل.3

 -2مجلس اإلدارة :وهم من يمثلون المساهمين وأيضا األطراف األخرى مثل أصحاب المصالح ومجلس

اإلدارة يقوم باختيار المديرين التنفيذيين والذين توكل إليهم سلطة اإلدارة اليومية ألعمال الشركة باإلضافة
 -1محمد ياسين غادر ،محددات الحوكمة ومعاييرها ،ورقة بحثية مقدمة ضمن المؤتمر العلمي الدولي بعنوان "عولمة اإلدارة في صراع المعرفة" ،المنعقد
أيام  17 -16 -15ديسمبر  ،2012جامعة الجنان -لبنان ،ص .21

 -2صالح الدين حسن السيسي ،الرقابة على أعمال البنوك ومنظمات األعمال تقييم أداء البنوك والمخاطر المصرفية االلكترونية ،الطبعة األولى ،دار
الكتاب الحديث ،القاهرة -مصر ،2010 ،ص .135

 -3صالح الدين حسن السيسي ،نفس المرجع السابق  ،ص .200،201
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إلى الرقابة على أدائهم ،كما يقوم مجلس اإلدارة برسم السياسات العامة للشركة وكيفية المحافظة على حقوق
المساهمين ،وقد بينت المبادئ العالمية للحوكمة بأن أعضاء مجلس اإلدارة يضطلعون بنوعين من الواجبات

عند قيامهم بعملهم وهما:1
❖

واجب العناية الالزمة :ويتطلب أن يكون مجلس اإلدارة يقضا وحذ ار وان يبذل الجهد والحرص

والعناية الالزمة في اتخاذ القرار وان يعمل على أن يتوفر في الشركة إجراءات وأنظمة كافية وسليمة ،وان

تكون الشركة ملتزمة بالقوانين واألنظمة والتعليمات الموضوعة؛
❖

واجب اإلخالص في العمل :ويشمل ذلك المعاملة المتساوية للمساهمين والمعامالت مع األطراف ذات

المصالح و وضع سياسات مالئمة للرواتب والمكافئات وغير ذلك.

 -3اإلدارة :تعرف بعض األدبيات االقتصادية "اإلدارة" على أنها مجموعة من األفراد المرتبطين فيما

بينهم بعالقة وكالة محددة تتجدد سنويا من قبل المساهمين ،ولمجلس اإلدارة بمقتضى عقد الوكالة اتخاذ ما

يراه من ق اررات تحقق أهداف الشركة.

 -4أصحاب المصالح :وهم مجموعة من األطراف لهم مصالح داخل الشركة مثل الدائنين والموردين

والعمالء والموظفين ،ويجب مالحظة أن هؤالء األطراف يكون لهم مصالح قد تكون متعارضة في بعض

األحيان.

 -5اإلدارة التنفيذية :يترأسها المدير التنفيذي الذي تتمثل مهمته في التعاون مع فريق اإلدارة في إدارة

النشاطات والعمليات اليومية للبنك بالطريقة التي تتماشى مع السياسات الموضوعة من طرف مجلس اإلدارة.

 -6المراجعين الداخليين :لهم دور هام جدا في تقييم عملية إدارة المخاطر عن طريق قيامهم بكشف

وضع حاالت الغش والتزوير وضمانهم لنزاهة ودقة التقارير المالية.
باإلضافة إلى أن مسؤوليات الفاعلين الداخليين تتمثل في:

❖ التنظيم :يشمل واجبات أعضاء مجلس اإلدارة المتعلقة بالتنظيم العام للبنك ،عدة مهام تنظيمية تتمثل

في دعم إدارة البنك في المهام الموكلة إليها بتطوير أعمال البنك وتشجيع االبتكار لتحقيق أهدافها والنظر
بعناية إلى الموارد البشرية والمادية ،واالتفاق على األهداف اإلستراتيجية للبنك طويلة األجل وخطط العمل في

األجلين المتوسط والطويل2؛

❖ القيادة :تتمثل مهامها في وضع األسس السلوكية واألخالقية لكافة العاملين بالبنك من خالل القدوة،

ووضع قواعد للقيم والسلوك السليم واإلفصاح عن أي تعارض محتمل في المصالح وفي األمور المعروضة

أمام المجلس ،والتأكد من التزام عمليات البنك بكافة القوانين السارية؛

 -1عثماني ميرة ،أهمية تطبيق الحوكمة في البنوك وأثرها على بيئة األعمال ،مذكرة ماجستير في العلوم االقتصادية ،تخصص مالية بنوك وتأمين،
جامعة المسيلة -الجزائر ،2012 2011ص .17 ،16

 -2سيد أعمر زهرة وآخرون ،معايير بازل وعالقتها بحوكمة البنوك التجارية -دراسة ميدانية لعينة من البنوك التجارية العمومية في الجزائر وكاالت

أدرار ( ،)BNA,BADR,CPAمذكرة ماستر في العلوم االقتصادية ،تخصص مالية وبنوك ،جامعة أحمد دراية أدرار -الجزائر ،2015 2014 ،ص
.36
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❖ تقديم التقارير :يتمثل الواجب النهائي للجان المراجعة في التأكد من التقارير التي يصدرها البنك تقدم

صورة حقيقة وصادقة عن مركزه المالي؛

❖ الضوابط :تتلخص واجبات أعضاء مجلس اإلدارة فيما يخص الضوابط والرقابة في التأكد من أن

مجلس اإلدارة يتلقى تقارير سليمة تفصيلية عن المركز المالي للبنك ،والتأكد من تحقيق أهداف البنك ،والتأكد

من فعالية نظام الرقابة ومن وجود نظم سليمة التخاذ الق اررات؛

❖ الموارد البشرية :تتلخص واجبات أعضاء مجلس اإلدارة فيما يخص الموارد البشرية في اختيار

أفضل الموظفين التنفيذيين واالستغناء عن خدمة غير األكفاء ،و وضع برامج تدريب على كافة المستويات،

والتأكد من كفاءة نظام األجور والمكافآت؛

❖ إدارة المخاطر :تتمثل في التعامل مع المخاطر اإلستراتيجية.1
النوع الثاني :األطراف الخارجية

 -1اإلطار القانوني والتنظيمي والرقابي :يعتبر وجود إطار تنظيمي وقانوني متطور لنظام البنك أم ار

هاما ،باإلضافة إلى الدور الرقابي للبنك المركزي الذي ال يقل أهمية ،فقد شهد هذا الدور تغير كبير خالل

الفترة األخيرة ،حيث تحول اإلطار العام له من السيطرة المطلقة إلى العمل على تشجيع إتباع السلوك
الحصين ،ولم تعد الجهة الرقابية هي المتحكم في توجيه االئتمان ،بل أصبح دورها يقتصر على ضمان

سالمة الجهاز المصرفي ،وفي هذا الصدد ،وضعت اتفاقيات بازل مجموعة من الضوابط المحكمة فيما يتعلق
بكفاية رأس المال ،وتركز القروض واقراض األطراف ذات الصلة واألطراف ذات العالقة بالمؤسسة ،وتكوين
المخصصات ،وتحصيل المدفوعات المستحقة ،واإلجراءات الخاصة بإعادة جدولة الديون ،ومتطلبات السيولة

واالحتياطي ،باإلضافة إلى تطبيق األساليب المتطورة للمراقبة المكتبية والميدانية.
 -2العامة (الجمهور) :ينقسمون إلى:2

 -2-2المودعين :يتمثل دور المودعين في الرقابة على أداء الجهاز المصرفي وفي قدرتهم على سحب

مدخراتهم إذا ما الحظوا إقبال البنك على تحمل قدر مبالغ فيه من المخاطر؛

 -3-2وسائل اإلعالم :يمكن لوسائل اإلعالم أن تمارس الضغط على البنوك لنشر المعلومات ورفع

كفاءة العنصر البشري ومراعاة مصالح الفاعلين اآلخرين في السوق باإلضافة إلى تأثيرهم على رأس المال؛
 -4-2شبكة األمان وصندوق تأمين الودائع :يعتبر صندوق تأمين الودائع احد أشكال شبكة األمان:
 نظام التأمين الضمني؛ -نظام التأمين الصريح.

 -1سيد أعمر وآخرون ،مرجع سبق ذكره ،ص.37

 -2بن على بلعزوز ،عبد الرزاق حبار ،الحوكمة في المؤسسات المالية والمصرفية مدخل للوقاية من األزمات المالية والمصرفية ،ورقة بحثية ضمن
الملتقى العلمي الدولي بعنوان ":األزمة المالية واالقتصادية الدولية والحوكمة العالمية ،المنعقد يومي 20،21أكتوبر  ،2009جامعة فرحات عباس

سطيف -الجزائر ،ص .07
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من خالل ما سبق نوضح في الشكل التالي األطراف المعنية بتطبيق الحوكمة المصرفية
الشكل رقم ( :)3 -2األطراف المعنية بتطبيق الحوكمة
األطراف المعنية بتطبيق الحوكمة
األطراف الخارجية

األطراف الداخلية

اإلطار القانوني والتنظيمي

المساهمون

والرقابي

مجلس اإلدارة

العامة ( الجمهور)

أصحاب

المصالح

اإلدارة التنفيذية
المراجعين
الداخليين
المصدر :من إعداد الطالبتين
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المبحث الثاني :ماهية الحوكمة المصرفية

أصبحت الحوكمة المصرفية ضرورة حتمية للمصارف في ظل التعقد في أنشطتها وذلك لتجنب المخاطر

أو التقليل منها ،وفي هذا المبحث ستتناول الدراسة مفهوم الحوكمة المصرفية ،مبادئها ومحدداتها.
المطلب األول :مفهوم الحوكمة من المنظور المصرفي

 .1تعريف الحوكمة المصرفية

من بين التعاريف المدرجة للحوكمة في المصارف نجد:

❖ تعرف الحوكمة بالبنوك بأنها "النظام الذي تتم بموجبه إدارة البنوك ومراقبتها ابتغاء تحقيق غاياتها

وأهدافها ،فهو النظام الذي يتعاملون بموجبه مع مصادر رؤوس األموال (المساهمين والمستثمرين

المؤسسين)".1

❖ الحوكمة المصرفية هي "الطريقة التي تدار بها أعمال المصرف بما في ذلك وضع األهداف

المؤسسية ،وادارة المخاطر ،وايجاد ترابط وتناسق بين األنشطة والسلوكيات المؤسسية من جهة وتوقع أن

تعمل اإلدارة بأسلوب امن وسليم من جهة أخرى".2

❖ كما يرى بعض الخبراء أن الحوكمة من المنظور المصرفي تعني "تطوير الهياكل الداخلية للبنك بما

يؤدي إلى تحقيق الشفافية في األداء وتطوير مستوى اإلدارة".3

❖ تعريف لجنة بازل للحوكمة المصرفية" :الطريقة التي تدار بها المؤسسات المصرفية بواسطة مجالس

إدارتها واإلدارة العليا ،والتي تؤثر في كيفية قيام البنك بما يلي :وضع أهداف المصرف ،إدارة العمليات
اليومية في المصرف ،إدارة األنشطة والتعامالت بطريقة سليمة ووفقا للقوانين السارية بما يحمي مصالح
المودعين ،مراعاة حقوق أصحاب المصالح المتعاملين مع المصرف بما فيهم الموظفين والعمالء والمساهمين

وغيرهم".4

 .2أهمية الحوكمة المصرفية

تنعكس أهمية تطبيق مبادئ الحوكمة في القطاع المصرفي في جملة من النقاط نوردها كما يلي:5

✓ أصبحت درجة التزام البنوك والشركات بتطبيق مبادئ الحوكمة احد المعايير التي يضعها المستثمرون
في اعتبارهم عند اتخاذ ق اررات االستثمار ،خاصة في ظل النظام االقتصادي العالمي الحالي الذي يتسم

 -1حبار عبد الرزاق ،االلتزام بمتطلبات لجنة بازل كمدخل إلرساء الحوكمة في القطاع المصرفي العربي ،مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا ،العدد
السابع ،جامعة الشلف -الجزائر  ،بدون سنة نشر ،ص .80

 -2أمال عياري أبو بكر خوالد ،تطبيق مبادئ الحوكمة في المؤسسات المصرفية ،ورقة بحثية مقدمة ضمن الملتقى الوطني بعنوان "حوكمة الشركات
كآلية للحد من الفساد المالي واإلداري" المنعقد يومي  07/06ماي  ،2012جامعة محمد خيضر بسكرة -الجزائر ،ص .08

 -3هالة السعيد ،الحوكمة في البنوك العامة ،منشورات المعهد المصرفي ،القاهرة -مصر ،2007،ص .08

 -4بريش عبد القادر ،قواعد تطبيق مبادئ الحوكمة في المنظومة المصرفية ،مجلة اإلصالحات االقتصادية واالندماج في االقتصاد العالمي ،العدد
األول ،المدرسة العليا للتجارة ،الجزائر ،2006 ،ص .06

 -5محمد زيدان ،أهمية إرساء وتعزيز مبادئ الحوكمة في القطاع المصرفي ،مجلة العلوم االقتصادية وعلوم التسيير ،جامعة الشلف ،العدد،09
 ،2009ص .20
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باشتداد المنافسة في األسواق المحلية والدولية ،ومن ثم فان البنوك التي تطبق مبادئ الحوكمة تتمتع بميزة
تنافسية لجلب الودائع واقتحام األسواق وجلب العمالء؛

✓ إن تطبيق مبادئ الحوكمة يؤدي إلى تحسين إدارة البنوك وتجنب التعثر واإلفالس ويضمن تطوير

األداء ويساهم في اتخاذ الق اررات على أسس سليمة؛

✓ يعمل على تبني إطار مبادئ الحوكمة في البنوك إلى ربط المكافآت ونظام الحوافز باألداء مما

يساعد على تحسين كفاءة أداء البنك بشكل عام؛

✓ تبني معايير اإلفصاح والشفافية في التعامل مع المستثمرين والمقرضين في إطار التطبيق السليم

لمبادئ الحوكمة يساعد على منع حدوث األزمات المصرفية؛

✓ تؤكد العديد من الدراسات الدولية أن هناك ارتباطا وثيقا على مستوى األسواق الناشئة بين أداء البنوك

ومدى االلتزام بتطبيق المعايير والمبادئ المتعلقة بمفهوم الحوكمة؛
إضافة إلى:1

✓ إتباع المبادئ السليمة لحوكمة المصارف يؤدي إلى اتخاذ االحتياطات الالزمة ضد الفساد وسوء

اإلدارة ؛

✓ الحوكمة الجيدة تؤدي إلى اإلفصاح عن المعلومات المالية وتعمل على تخفيض تكلفة رأس المال

وجذب االستثمارات سواء المحلية أم األجنبية ،كما تحد من هروب رؤوس األموال؛

✓ تعمل الحوكمة على تعزيز ثقة المساهمين بما يؤدي إلى تحقيق أفضل عائد على االستثمار وزيادة

العمالة والنمو االقتصادي.

وتزداد أهميتها في المصارف مقارنة بالمؤسسات األخرى نظ ار لطبيعتها الخاصة ،حيث أن إفالس

المصارف ال يؤثر فقط على األطراف ذوي العالقة من عمالء ومودعين ومقرضين ،ولكن أيضا على استقرار

المصارف األخرى ،من خالل مختلف العالقات الموجودة بينها وتحقق الحوكمة العديد من المزايا المرتبطة
باألداء المصرفي والمحافظة على أمواله ،مما يعزز االستقرار المالي ومن ثم االستقرار االقتصادي ،ونذكر

منها:2

✓ الحوكمة المصرفية نظام لتوجيه ورقابة العمليات التشغيلية للمصارف؛
✓ تمثل الحوكمة المصرفية الجيدة عنص ار رئيسيا في تحسين كفاءة عمل المصرف وأدائه؛
✓ تحقيق االستفادة القصوى والفاعلية من نظم المحاسبة والرقابة الداخلية.

 -1بن على بلعزوز عبد الرزاق حبار ،مرجع سبق ذكره ،ص (.07بتصرف).

 -2عبادي رندة ،متطلبات إرساء الحوكمة في البنوك العمومية الجزائرية ،مذكرة ماستر في العلوم االقتصادية ،تخصص بنوك ،جامعة حمه لخضر،
الوادي -الجزائر ،2015-2014 ،ص .75
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المطلب الثاني :مبادئ الحوكمة المصرفية ومحدداتها

 .1مبادئ الحوكمة المصرفية

 .1.1مبادئ أصدرتها لجنة بازل :لتطبيق مبادئ الحوكمة في المصارف ،خاصة من جانب مبادئها إلى

التطرق للتقارير التي أصدرتها لجنة بازل عن تعزيز الحوكمة في المصارف سنة  ،1999والتي أصدرت

نسخة معدلة عنها عام  2005ثم في شهر فيفري سنة  2006أصدرت نسخة جديدة ومحدثة وعلى أساسها

فان مبادئ الحوكمة في المصارف تتمثل في :1

المبدأ األول :ينبغي أن يكون أعضاء مجلس اإلدارة مؤهلين حسب المناصب التي يشغلونها ،ولديهم فهم

واضح عن دورهم ،باإلضافة إلى قدرتهم على الحكم السليم بشأن أعمال البنك؛

المبدأ الثاني :ينبغي على مجلس المديرين المصادقة على األهداف اإلستراتيجية للمصرف وعلى قيمه؛

المبدأ الثالث :ينبغي على مجلس المديرين وضع تعزيز الخطوط العريضة للمسؤولية والمساءلة؛
المبدأ الرابع :على المجلس ضمان إشراف مالئم من اإلدارة العليا يوافق سياسته؛

المبدأ الخامس :ينبغي على مجلس اإلدارة العليا استعمال األعمال التي تقوم بها وظيفة المراجعة الداخلية

والمراجعين الداخليين و وظائف الرقابة الداخلية؛

المبدأ السادس :على المصرف ضمان مالئمة ممارسات وسياسات المكافأة مع ثقافة المؤسسات

المصرفية ومع أهداف اإلستراتيجية طويلة األجل وكذلك مع محيط الرقابة؛
المبدأ السابع :ينبغي إدارة البنك وفق أسلوب شفاف؛

المبدأ الثامن :ينبغي على مجلس اإلدارة العليا فهم الهيكل التشغيلي للبنك من خالل مدى االلتزام بالعمل

وفق بيئة قانونية معينة.

تعتبر المبادئ السبع األولى متشابهة ما بين توصيات  1999وتوصيات  2006من حيث االنطالقة لكن

مطورة ومعززة في لب وجوهر كل مبدأ ،أما فيما يخص المبدأ الثامن فهو جديد في توصيات  2006مقارنة

بتوصيات  1999والمتعلق بالمخاطر التشغيلية التي يمكن أن يتعرض لها البنك ،على اعتبار االفالسات
واالنهيارات التي حصلت في البنوك والمؤسسات األخرى والتي نتجت عن سوء تقدير المخاطر التشغيلية
كاالختالس ،التدليس ،الغش في القوائم المالية ،حيث أن هذا المبدأ يعمل على تذكير مجلس المديرين أكثر

مما استعملتها توصيات  ،1999أي أن هناك تغير في هياكل إدارة البنك.
.2.1

مبادئ أصدرتها منظمة التعاون االقتصادي والتنمية :لقد تعددت مبادئ الحوكمة واختلفت

من جهة إلى أخرى لكن أكثرها قبوال واهتماما وأسبقها صدو ار هي مبادئ منظمة التعاون االقتصادي والتنمية
عام  1999والتي تم إعادة صياغتها عام  2004وهي:2

 -1بادن عبد القادر ،دور حوكمة النظام المصرفي في الحد من األزمات المالية والمصرفية ،مذكرة ماجستير في العلوم االقتصادية ،جامعة الشلف-
الجزائر ،2008 ،ص .120

 -2بوقرة رابح غانم هاجرة ،الحوكمة المفهوم واألهمية  ،ورقة بحثية مقدمة ضمن الملتقى الوطني بعنوان "حوكمة الشركات كآلية للحد من الفساد المالي
واإلداري" ،المنعقد يومي  07 06ماي  ،2012جامعة محمد خيضر بسكرة-الجزائر ،ص. 10
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➢ مبدأ حماية حقوق المساهمين ويتحقق من خالل :تأمين وسائل التسجيل والنقل والتحويل لملكية

األسهم ،حضور الجمعية العامة والتصويت وانتخاب أعضاء مجلس اإلدارة ،الحصول على المعلومات
المختلفة ،ممارسة الرقابة على أداء الوحدات االقتصادية؛

➢ مبدأ المساواة بين المساهمين في المعاملة ويتحقق من خالل :المساواة في توفير المعلومات

لمختلف الفئات ،المساواة في المعاملة للفئات المتكافئة من المساهمين ،الدفاع عن الحقوق القانونية،
اإلفصاح عن المصالحة الخاصة بمجلس اإلدارة والمديرين ،التعويض عن حاالت التعدي على حقوقهم؛

➢ مبدأ دور أصحاب المصالح في الحوكمة ويتحقق من خالل :التعاون بين أصحاب المصالح وادارة

الوحدات االقتصادية ،المشاركة في المتابعة والرقابة على أداء الوحدات االقتصادية ،ضمان حصولهم على

المعلومات المالئمة والكافية الموثوق فيها ،المحافظة على حقوقهم ،الحصول على التعويضات في حالة
انتهاك حقوقهم؛

➢ مبدأ اإلفصاح والشفافية :1حيث ينبغي أن يكفل إطار الحوكمة تحقيق اإلفصاح الدقيق ،وفي الوقت

المالئم بشأن كافة المسائل المتصلة بتأسيس الشركة ،ومن بينها الوضعية المالية واألداء والملكية وأسلوب
ممارسات السلطة ،كما ينبغي إعداد المعلومات وكذلك اإلفصاح عنها بأسلوب يتفق مع معايير الجودة

المحاسبية والمالية؛

➢ مبدأ مستويات مجلس اإلدارة :ويتحقق من خالل :ضمان مسؤولية المجلس اتجاه الوحدة االقتصادية

والمساهمين ،توفير المعلومات الكافية والموثوق فيها ،المعاملة المتكافئة لجميع المساهمين ،االلتزام بالقوانين
وتحقيق مصالح كافة األطراف ،اتخاذ الق اررات ومتابعة المهام والوظائف األساسية بالوحدة االقتصادية.
 .2محددات الحوكمة المصرفية

لكي تتمكن البنوك من تحقيق أهداف الحوكمة يجب أن تتوافر مجموعة من المحددات الداخلية والخارجية

كما يلي:

ـ المحددات الداخلية :تشير إلى القواعد واألسس التي تحدد كيفية اتخاذ الق اررات وتوزيع المسؤوليات داخل

البنك بين الجمعية العامة ومجلس اإلدارة والمديرين التنفيذيين ،والتي يؤدي توافرها من جهة وتطبيقها من

جهة أخرى إلى تقليل التعارض بين مصالح هؤالء األطراف الثالثة ،مما سبق نجد أن هذه المحددات

تتمثل فيما يلي:2
▪
▪

آلية توزيع السلطة داخل الشركة؛

اآللية والقواعد واألسس الناظمة لكيفية اتخاذ الق اررات األساسية للشركة؛

 -1حمادي نبيل ،التدقيق كآلية لتطبيق حوكمة الشركات  ،مذكرة ماجستير في علوم التسيير ،تخصص مالية ومحاسبة ،جامعة حسبية بن بوعلي،
الشلف -الجزائر ،2008-2007 ،ص .28

 -2سليماني رشيدة ،دور آليات الحوكمة في تحسين األداء المالي لشركات التأمين ،مذكرة ماستر في العلوم االقتصادية ،تخصص مالية وحوكمة
شركات ،جامعة محمد خيضر بسكرة -الجزائر ،2013 2012 ،ص .27
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العالقة الهيكلية بين الجمعية العمومية للشركة ومجلس إدارتها والمديرين التنفيذيين ووضع آلية

مناسبة لهذه العالقة مما يخفف من التعارض الحاصل وصوال إلى التكامل.

ـ المحددات الخارجية :وتشير إلى المناخ العام لالستثمار في الدولة ،وتشمل ما يلي:1
•

القوانين المنظمة للنشاط االقتصادي مثل :قوانين سوق المال والشركات وتنظيم المنافسة ومنع

الممارسات االحتكارية واإلفالس؛

• كفاءة القطاع المالي في توفير التمويل الالزم للمشروعات؛
• درجة تنافسية أسواق السلع وعناصر اإلنتاج؛

• كفاءة األجهزة والهيئات الرقابية في أحكام الرقابة على الشركات ،باإلضافة إلى الجمعيات المهنية التي

تضع ميثاق شرف للعاملين في السوق مثل المراجعين والمحاسبين والمحامين والشركات العاملة في سوق
األوراق المالية وغيرها ،باإلضافة إلى المؤسسات الخاصة.

وترجع أهمية المحددات الخارجية لكون وجودها يضمن تنفيذ القواعد والقوانين التي تضمن حسن إدارة

الشركة ،والتي تقلل من التعارض بين العائد االجتماعي لشركة والعائد الخاص لها.
كما يمكن اختصار محددات الحوكمة في الشكل الموالي:

 -1شريقي عمر ،دور وأهمية الحوكمة في استقرار النظام المصرفي ،ورقة بحثية مقدمة ضمن الملتقى العملي الدولي بعنوان "األزمة المالية
واالقتصادية الدولية والحوكمة العالمية"  ،المنعقد يومي 2021اكتوبر  ،2009جامعة فرحات عباس سطيف -الجزائر ،ص .04
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الشكل رقم ( :)4 -2المحددات الخارجية والداخلية للحوكمة
المحددات الخارجية
معايير المحاسبة

المحددات الداخلية

خاصة
أصحاب المصالح

المساهمون

معايير المراجعة
مجلس اإلدارة

معايير أخرى
القوانين والقواعد
القطاع المالي:

مؤسسات خاصة

قروض ومساهمة

محاسبون ومراجعون

في رأس المال

محامون

األسواق :تنافسية األسواق

تصنيف ائتماني

استثمار أجنبي مباشر

بنوك استثمار

الرقابة على الشركات

يرفع تقرير إلى

يعين ويراقب

تحليل مالي واعالم آلي

اإلدارة

تقوم
الوظائف الرئيسية

المصدر :بالل خلف السكارته ،أخالقيات العمل ،دار المسيرة للنشر والتوزيع ،ط  ،2عمان ،2011 ،ص .327

المطلب الثالث :النموذج األمثل للحوكمة المصرفية

 .1متطلبات النموذج األمثل للحوكمة المصرفية

تحتاج المؤسسات خاصة المؤسسة المالية والبنكية منها إلى نظام فعال للحوكمة ،وقادر على التطور

والتوافق مع متغيرات أو مستجدات العمل ،ما دفع العديد من المهتمين بالحوكمة إلى البحث في فرضيات

النموذج األمثل ،أو كيفية الوصول إلى نموذج حيوي وفعال وصالح للتطبيق بشكل عام ،أو له المرونة

الكافية بحيث يستوعب متطلبات الحوكمة 1،ومن بين العوامل األساسية التي تدعم التطبيق السليم للحوكمة
بالنظام المصرفي نذكر ما يلي:2
❖

وضع أهداف إستراتيجية ومجموعة من القيم والمبادئ التي تكون معلومة لكل العاملين في المؤسسة

المصرفية؛
 -1سيد أعمر زهرة وآخرون ،مرجع سبق ذكره ،ص .40
 -2عباسي حسينة ،مرجع سبق ذكره ،ص .27
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❖

ضمان توافر رقابة مالئمة بواسطة اإلدارة العليا؛

❖

وضع وتنفيذ سياسات واضحة للمسؤولية بالبنك؛

❖

ضمان كفاءة مجلس اإلدارة وادراكهم للدور المنوط بهم في عملية الحوكمة وعدم خضوعهم ألي

تأثيرات سواء داخلية أو خارجية؛
❖

ضمان توافق نظم الحوافز مع أنظمة البنك وأهدافه والبيئة المحيطة به.

 .2خصائص النموذج األمثل للحوكمة المصرفية

يتطلب نموذج الحوكمة الجيد مجموعة من العناصر الضرورية التي تساعد على التطبيق السليم

للحوكمة ،نذكر منها:1

 -تحديد األهداف اإلستراتيجية للبنك ،باإلضافة إلى القيم والمبادئ الواجب إتباعها ،وتكون المعلومة

متوفرة لكل العاملين داخل البنك ،ووضع سياسات واضحة للمسؤولية داخل البنك واتباعها؛

 -ضمان كفاءة أعضاء مجلس اإلدارة ومدى إدراكهم للوظائف الموكلة لهم وضمان عدم تأثرهم بأية

عوامل أخرى سواء داخلية أو خارجية ،والتأكد من وجود نظام رقابة داخلية مالئم وفعال في اإلدارة العليا؛
 -إجراء دورات تعليمية وتدريبية وتكوينية لبناء نموذج جيد للحوكمة؛

 التأكد من وجود توافق بين نظام الحوافز وأنظمة البنك وأهدافه وكذا البيئة المحيطة به؛ -ضرورة وجود رقابة خارجية على مختلف مجاالت العمل بهدف ضمان حياد وسالمة وفعالية الرقابة.

 -1كمال بوعظم زايدي عبد السالم ،حوكمة الشركات ودورها في التقليل من التضليل في األسواق المالية والحد من وقوع األزمات ،ورقة بحثية مقدمة
ضمن الملتقى العلمي الدولي بعنوان "الحوكمة وأخالقيات األعمال في المؤسسات" ،المنعقد يومي  19 18نوفمبر  ،2009جامعة عنابة -الجزائر ،ص

.06
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خالصة الفصل

من خالل دراستنا لهذا الفصل تمكنا من التعرف على انه مهما تعددت األسباب التي أدت إلى ظهور

الحوكمة وساهمت في تفعيلها وتشجيع العمل بها داخل المؤسسات ،والتي استطاعت التقليل من المشاكل

التي كانت تعاني منها آنذاك ،البد من اإلحاطة بجميع األساسيات المتعلقة بها والسعي إلى التطبيق المالئم

له ا ،وهذا ألهميتها البالغة بغية الوصول إلى األهداف المسطرة ،وتوصلنا إلى أن تطبيق الحوكمة في البنك
يحقق له فوائد كثيرة ويعزز ثقة األطراف ذات الصلة به.

ورغم التعاريف المتعددة للحوكمة إال انه يمكننا إعطاء تعريف شامل لها وهو أنها نظام يسير ويراقب

المؤسسات وذلك م ن خالل العالقة التي تربط بين جميع األطراف ذات الصلة ببعضها مع مراعاة حقوق
مختلف المتعاملين ،وكذا إدارة المخاطر لبلوغ األهداف المرجوة.

يسعى كل بنك إلى تحقيق الحوكمة المصرفية بنموذجها الجيد أو األمثل بتوفير متطلباته من اجل تحقيق

الهدف الرئيسي وهو الربح ،وهذا طبعا مع تكامل وتوافق جهود جميع األطراف المعنية بتطبيقها ،وحتى
يستفيد استفادة فعلية من منافع الحوكمة.
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تمهيد:

بعد تناولنا للجانب النظري للموضوع محل الدراسة سنحاول من خالل هذا الفصل التطبيقي إسقاط ما تم

التطرق إليه نظريا على ما هو موجود في الواقع محاولة لتقديم توصيات لغرض الوقوف على نقاط الخلل و
الضعف من اجل معالجتها وتصحيحها من طرف المؤسسة ،وفي دراستنا تم االعتماد على المقابالت

الشخصية مع موظفي الوكالة من خالل طرح مجموعة من األسئلة بغية التوصل إلى أجوبة تمكننا من معرفة

مدى مساهمة النشاط الرئيسي لبنك الفالحة والتنمية الريفية ،وهو تمويل القطاع الفالحي في إرساء مرتكزات

الحوكمة في البنك ،من خالل مبحثين هما:

المبحث األول :تقديم بنك الفالحة والتنمية الريفية

المبحث الثاني :مؤشرات الحوكمة من خالل التمويل الفالحي في بنك الفالحة والتنمية الريفية وكالة أدرار
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المبحث األول :تقديم بنك الفالحة والتنمية الريفية

من بين أهم البنوك التجارية المتواجدة في الجزائر ،والتي تمثل أحد أنشطتها األساسية تمويل القطاع

الفالحي وكل ما يتعلق به ،نجد بنك الفالحة والتنمية الريفية ،في هذا المبحث سنتطرق إلى نشأته والتعريف
به ثم هيكله التنظيمي ،وأخي ار أنواع القروض التي يقدمها.

المطلب األول :لمحة عن بنك الفالحة والتنمية الريفية
 .1نشأة بنك الفالحة والتنمية الريفية

تأسس بنك الفالحة والتنمية الريفية بموجب المرسوم  106/82المؤرخ في  ،1982/03/13بعد ما انبثق

عن إعادة هيكلة البنك الوطني الجزائري ،فهو بنك مخصص لتمويل األنشطة الفالحية والتقليدية العامة،

يتمثل في مؤسسة مالية وطنية تتمتع بالشخصية المعنوية واالستقالل المالي ،ولقد جاء إنشاء بنك الفالحة
والتنمية الريفية على وقع اإلصالحات التي عرفتها المنظومة البنكية والبنوك التجارية التي تسعى إلى أكثر

ربح ممكن ،ونظ ار لألهمية التي يتصف بها البنك فقد فرض نفسه بين مختلف البنوك التجارية في ظل التوجه

نحو السوق الحر والدخول في المنافسة ،ويخضع كغيره من البنوك إلى القواعد العامة والمتعلقة بإدارة البنوك

ونظام القروض ،ولقد أخذ البنك بمبدأ الالمركزية حيث أعطى لفروعه ووكاالته صالحيات واسعة في منح
القروض وخدمة سياسة إعادة الهيكلة للمؤسسات تسهيال لخدماته ،وهو بنك متخصص في تمويل القطاع

الفالحي وكل األنشطة المرتبطة بهذا القطاع.1
 .2تعريف بنك الفالحة والتنمية الريفية

هو مؤسسة مصرفية تنتمي إلى القطاع العمومي ،تنصب عملياتها الرئيسية على جمع الموارد المالية

الفائضة عن حاجة الجمهور واألعوان االقتصادية لغرض إقراضها لآلخرين الذين هم في حاجة إلى التمويل،
تهتم نشاطاتها بتنمية القطاع الفالحي وانعاشه وقد وسعت من مجال نشاطها ليمس جميع القطاعات

االقتصادية.

كما يعتبر مؤسسة ذات أسهم بلغ رأس ماله مليار دينار جزائري ( )10000.000.00في سنة ،1982

وتطور إلى أن أصبح رأس ماله مليارين ومائتين دينار جزائري ( )22000.000.00وصل عدد فروعه

خالل هذه السنة إلى 185فرع و29مديرية جهوية ،ومع مرور الزمن وفي سنة  2013بلغ رأس ماله إلى
ثالثة ماليير و ثالث مئة دينار جزائري ( )33000.000.00ووصل عدد وكاالته في هذه السنة

الى300وكالة يخضعون لسلطة 43مديرية جهوية.2

 .3تعريف المجموعة الجهوية لالستغالل بأدرار

تم إنشاء هذا المجمع بأدرار بالموازاة مع إنشاء بنك الفالحة والتنمية الريفية ،وفي نفس التاريخ بعدما كان

عبارة عن مصلحة تشرف على تمويل نشاط القطاع الفالحي ،وذلك بالبنك الوطني الجزائري وبمقتضى

المرسوم التنفيذي  106/82تم فصل هذه المصلحة وبنفس الموظفين الذين كان عددهم  05عمال بما فيهم
 -1منشورات بنك الفالحة والتنمية الريفية ،وكالة أدرار ،يوم  17أكتوبر .2016
 -2منشورات بنك الفالحة والتنمية الريفية ،وكالة أدرار ،يوم  19أكتوبر .2016
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المدير ليتم إنشاء وفتح أبواب الوكالة وكان مقرها االجتماعي مسكنا ألحد الخواص مؤجر بشارع العربي بن

مهيدي بوسط والية أدرار ،ويعد المجمع الجهوي لالستغالل أدرار من بين المؤسسات البنكية في التمويل عن
طريق القروض الفالحية نظ ار لطبيعة المنطقة.

 .4الهيكل التنظيمي للمجمع الجهوي لالستغالل بأدرار

الشكل رقم ( )3-5الهيكل التنظيمي للمجمع الجهوي لالستغالل بأدرار
المدير الجهوي
السكرتارية

رئيس الدائرة
اإلدارية والمحاسبة

نائب المدير أخطار

نائب المدير

القروض ما قبل

االستغالل

خلية الشؤون القانونية

المنازعات
مصلحة الدائرة اإلدارية

مصلحة متابعة التجارة

مصلحة المحاسبة

والتجارة الخارجية

مصلحة القروض والتجارة الخارجية

مصلحة الشؤون القانونية

مصلحة الحركة التجارية

مصلحة متابعة ما قبل المنازعات

مصلحة النقد ووسائل الدفع

مصلحة متابعة الضمانات

والمنازعات
مصلحة المنازعات
مصلحة األرشيف

المصدر :الوثائق الداخلية لبنك الفالحة والتنمية الريفية وكالة أدرار

❖ المدير الجهوي :هو قمة رأس الهرم اإلداري وهو أيضا العمود الفقري للوكالة التابعة للمجمع وذلك

من خالل التعليمات واألوامر والتوجيهات المقدمة من طرفه وله الحق في اإلسراف على كل من المصالح

اآلتية الذكر.

❖ السكرتارية( :األمانة العامة) تقوم بتسهيل مهمة القيام بكل األعمال المكتبية الخاصة بالمدير.

❖ رئيس الدائرة اإلدارية والمحاسبة :هي فرع من فروع المديرية الجهوية لبنك الفالحة والتنمية الريفية

وهي تسهر على السير الحسن للموارد البشرية والمادية المحاسبية وهي تتضمن حماية الممتلكات واألفراد
العاملين بهذه المديرية والوكاالت التابعة لها إضافة إلى المحاسبة ويتكون من مصلحتين:
 1مصلحة الدائرة اإلدارية:

 oمصلحة الموارد البشرية؛
 oمصلحة األمن والوسائل العامة؛
 oمصلحة اإلعالم اآللي.
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 2مصلحة المحاسبة:
 oمصلحة المحاسبة والضرائب :ويوجد فيها قسم المحاسبة وقسم الضرائب؛
 oمصلحة التحليل؛

 oمصلحة الميزانية ومراقبة التسيير.1
❖ نائب المدير المكلف بمتابعة أخطار القروض ما قبل المنازعات :أنشئت هذه المديرية مؤخ ار ،وهي

تضطلع إلى تحسين األداء البنكي فهي بذلك تعد أداة ربط بين مصلحة القروض ومصلحة التحصيالت،

وتتمثل مهمتها في متابعة الزبائن المتحصلين على القروض ،في مدى استجابتهم لجدول اهتالك القروض،

ويدرس مدى تنفيذهم لاللتزامات قبل متابعتهم قضائيا ،خاصة الضمانات ،وتتكون هذه النيابة من ثالث
مصالح وهي:

 1مصلحة متابعة التجارة والتجارة الخارجية :وهي تسير من طرف رئيس المصلحة وتكمن مهمتها في:

✓ المتابعة التدقيقية للملفات التابعة له؛

✓ متابعة الحالة المالية لكل زبون معني بالقروض؛

✓ متابعة التقارير الواردة من الوكاالت فيما يخص الزبائن المعنيون بالقروض؛
✓ إعالم المديريات المركزية فيما يخص تعليماتهم؛

✓ إعالم اللجنة المعنية بما يخص أي تغيير في مخاطر القروض وكذا المهام األخرى التي تعطى من

طرف مسؤوليه.

 2مصلحة متابعة ما قبل المنازعات :وهي تسير من طرف رئيس المصلحة ،ومن مهامها:
•
•

المتابعة الدقيقة لملفات القروض التي هو مسؤول عنها؛

متابعة كل الظروف التي هي معنية بما قبل المنازعات وتقويمها وذلك حسب دراسة الخطر؛

•

تقديم الملفات إلى لجنة التحصيالت؛

•

تطبيق أوامر لجنة التحصيالت عن طريق العدالة أو عن طريق التفاهم.

▪

تقييم دوري لضمانات مرهونة فيما يخص القيمة والمدة؛

▪

تحصيل الضمانات وتثبيتها؛

 3مصلحة متابعة الضمانات :وهي تسير من طرف رئيس المصلحة ،ولها عدة مهام منها:2

▪

مراقبة الضمانات واإلشراف على عملية المحاسبة؛

▪

المراقبة الدورية في الميدان فيما يخص حالة الضمانات؛

▪

إعالم مسؤوليه عن طريق تقرير فيما يخص أي تطورات جديدة.

 -1منشورات بنك الفالحة والتنمية الريفية ،والية أدرار ،يوم  18أكتوبر .2016
 -2منشورات بنك الفالحة والتنمية الريفية ،والية أدرار ،يوم  18أكتوبر .2016

45

الفصل الثالث:

دراسة ميدانية لبنك الفالحة والتنمية الريفية أدرار

❖ نائب المدير المكلف باالستغالل :تتولى هذه النيابة كل المسائل المتعلقة بالقروض على مستوى

المجمع الجهوي لالستغالل وذلك بتلقي ملفات طلبات القروض من الوكاالت ثم دراستها ،وتقرر لجنة خاصة

تعرف بلجنة القروض للملفات المقبولة التي ستمول والملفات المرفوضة التي يتم رفضها وفق المعايير
االقتصادية والمحاسبية الثابتة ،وتضم :

 oمصلحة القروض والتجارة الخارجية؛
 oمصلحة الحركة التجارية؛

 oمصلحة النقد ووسائل الدفع.

❖ خلية الشؤون القانونية :تعتبر هذه الخلية من أهم المصالح البنكية المتواجدة على مستوى المجمع

الجهوي بحيث تتضمن ثالث مصالح رئيسية وهي:1

 1مصلحة الشؤون القانونية والمنازعات :هي المصلحة التي تقوم بكل ما من شأنه أن يدخل في إطار

الشؤون والدراسات القانونية والمنازعات المتعلقة بالوكاالت وهي متواجدة بالمجمع الجهوي لالستغالل ،وتهتم
بكل ما من شأنه أن يدخل في إطار االستشارة القانونية وهي:

إعطاء التعليمات القانونية للجمعيات والشركات بكل أنواعها ولجان الخدمات وذلك من خالل دراسة

الملف المحضر من اجل فتح الحساب.

المعارضة على الحسابات وذلك يتجلى في حالة ضياع أو سرقة شيكات دفتر شيك أو دفتر ادخار

ألحد الزبائن والذي يتقدم إلى البنك بطلب إلى المصلحة التي تهتم بالمعارضة على هذا الحساب للحيلولة

دون استعمال ما ضاع أو سرق.

حجز ما للمدين لدى الغير وتتلقى المصلحة الحجوز القادمة من البنوك ،كما تتلقى حاالت حجز ما

للمدين لدى الغير عن طريق المحضر القضائي في حالة ديون األفراد العاديين عبر البنوك والمؤسسات

المالية األخرى كما تتلقى الحجز من مديرية الضرائب وكذا الصندوق الوطني للتأمينات االجتماعية للعمال
األجراء وغير األجراء.

تثبيت الضمانات وتقوم بدراسة الضمانات الشخصية أو العينية أو الحقيقية المرفقة ضمن ملفات

القروض ودراستها من الناحية القانونية لمعرفة أهميتها ومدى استعمالها.

 2مصلحة المنازعات :هي مصلحة تعتمد في مهامها على قوانين اإلجراءات المدنية والمتمثلة في متابعة

ملفات القروض والقضايا المتواجدة على مستوى المحضر القضائي والمحامين وغيرها ،تتلخص مهامها في:

✓ متابعة م لفات الزبائن (المدينين) قبل المتابعة القضائية ،يعرف التحصيل على انه استيفاء الدين عن

القضاء إما بالتنفيذ العادي أو التنفيذ الجبري والذي يعطي للدائن الحق في التنفيذ على جمع أموال المدينين

سواء المنقولة أو العقارية.

 -1منشورات بنك الفالحة والتنمية الريفية ،والية أدرار ،يوم  18أكتوبر .2016
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✓ متابعة المدينين بعد صدور األحكام النهائية عن طريق تبليغهم بواسطة المحضر القضائي واستخراج

الصي غة التنفيذية لألحكام واألوامر التنفيذية والحجز والبيع ثم متابعة تنفيذ األوامر عن طريق تبلغيها إلى
المحضر القضائي والتعامل أحيانا مع محافظ البيع يتمثل ذلك في تسليم العتاد المحجوز إلى محافظ البيع .

 3مصلحة األرشيف :تهتم بجميع الوثائق الحاملة لألخبار من طرف أشخاص طبيعيين أو معنويين أثناء

ممارسة نشاط ما ،وهذا حسب القانون  09 /88المؤرخ في جانفي  1988والمتعلق باألرشيف الوطني والتي
يتم االحتفاظ بها من اجل البحث اإلداري أو إثبات الحقوق لألفراد والجماعات أو إلعداد مشاريع عملية قبل

الدراسة في مدة زمنية معنية.

يقوم األرشيفي بالمهام المنوطة إليه مع تنفيذ الق اررات والتعليمات الصادرة من طرف اإلدارة وهي:1
استقبال دفعات األرشيف من طرف المصلحة الدافعة والمتمثلة في مصلحة المحاسبة؛

السهر على السير الحسن داخل المصلحة وتنظيم استقبال دفعات األرشيف حسب كل شهر؛
وضع مخطط لحفظ الوثائق األرشيفية على مستوى المخازن؛

شرح واعطاء توجيهات وتعليمات للباحثين والزوار؛

توثيق حركية الوثائق (دخول،خروج) ،وذلك بوضع سجل الدفع وسجل االطالع؛

مساعدة المتربصين خالل فترة التربص في انجاز البحوث.

المطلب الثاني :القروض المقدمة للقطاع الفالحي من طرف بنك الفالحة والتنمية الريفية وكالة أدرار

من أجل مواكبة المناخ االقتصادي الذي يتميز بالتغيرات الجذرية ،لجأ بنك الفالحة والتنمية الريفية كغيره

من البنوك العمومي ة األخرى إلى القيام بأعمال متنوعة للوصول إلى إستراتيجية تجعل منه مؤسسة مصرفية
تحظى باحترام المتعاملين وكسب ثقتهم بهدف تدعيم مكانته في الوسط المصرفي.

 .1قرض الرفيق :هو قرض بنكي يمس فئة الفالحين والمربين سواء فرديين أو مجتمعين في تعاونيات

أو جمعيات ،جاء من أجل تدعيم مختلف مقومات التجديد الفالحي ،وسمي بالرفيق ألن الو ازرة ترافق الفالح
في نشاطه ،ويعتبر قرض موسمي يقدمه البنك للفالح لتمويل نشاطه الفالحي الموسمي ،مدته سنة ،والجدول

التالي يمثل عدد ملفات قرض الرفيق ومجموع مبالغه خالل الفترة الممتدة من  2010إلى . 2015

 -1مقابلة مع السيد رئيس مصلحة الشؤون القانونية ,بنك الفالحة والتنمية الريفية ,والية أدرار ,يوم  18أكتوبر .2016
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الجدول رقم ( :)3-1عدد ملفات قرض الرفيق ومجموع مبالغه خالل الفترة ()2010-2015
الوحدة:مليون دينار جزائري
عدد الملفات
المبالغ

2011/2010

2012/2011

2013/2012

2014/2013

2015/2014

53

43

56

81

84

185.249.106.00

143.099.325.00

189.187.104.00

310.769.768.00

358.407.026.00

الممنوحة
-

المبالغ

121.924.094.54

-

229.162.454.95

236.234.476.23

المسترجعة
المبالغ

غ

-

67.263.009.46

-

81.607.313.05

122.172.549.77

المسترجعة

المصدر :إحصائيات مقدمة من طرف بنك الفالحة والتنمية الريفية وكالة أدرار

نالحظ من خالل الجدول أعاله أن عدد ملفات القروض المقدمة في إطار قرض الرفيق عرفت انخفاض
في الموسم  2012/2011مقارنة بموسم  ،2011/2010وكذا المبالغ الممنوحة ،أما بالنسبة للمواسم األخرى
فهو يعرف ارتفاع ملحوظ في كل موسم بزيادة جزئية ،وبالتالي يمكن القول أن قرض الرفيق يلقى قبول من

قبل زبائن البنك ،كما أن مجموع المبالغ غير المسترجعة يشهد زيادة أيضا ،وهذا يدل على عدم متابعة البنك
للزبائن واجبارهم على التسديد في اآلجال المحددة مسبقا.

 .2قرض التحدي :هو قرض استثماري مدعم يمنح إلنشاء المستثمرات الفالحية الجديدة وتربية المواشي

سواء تلك المستثمرات الفالحية المملوكة للخواص أو تلك التابعة لألمالك الخاصة للدولة ،يوجه هذا القرض
إلى جميع المشاريع االستثمارية الموافق عليها في برنامج االستصالح من طرف الهيئات المختصة لو ازرة

الفالحة ،تتراوح مدة القرض المتوسط األجل من  3إلى  7سنوات ،ومدة التأجيل من سنة إلى سنتين ،أما

القرض الطويل األجل فتتراوح مدته من  8إلى  15سنة ،ومدة التأجيل من سنة إلى  5سنوات،

لمعرفة عدد الملفات وحجم القروض التي يقدمها بنك الفالحة والتنمية الريفية -وكالة أدرار في إطار

قرض التحدي ندرج الجدول التالي:

الجدول رقم ( :)3-2عدد الملفات وحجم مبالغ القروض في إطار قرض التحدي خال ل الفترة
()2015-2013

الوحدة:مليون دينار جزائري
السنوات

2014

2013

عدد الملفات
المبالغ الممنوحة

2015

 88ملف
11.306.911.00

279.131.426.00

المبالغ المسترجعة

730.577.348.00

1.000.000.00
832.719.960.26

المبالغ غ المسترجعة

المصدر :إحصائيات مقدمة من طرف بنك الفالحة والتنمية الريفية وكالة أدرار

نالحظ من خالل الجدول أعاله أن عدد ملفات القروض الممنوحة في إطار عقد التحدي ،بلغت  88ملف

خالل السنوات الثالث من  2013إلى  ،2015وهذا حسب ما أتيح في بنك الفالحة التنمية الريفية خالل
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الدراسة الميدانية ،كما نالحظ أن مجموع المبالغ المقدمة عرف زيادة كبيرة من سنة إلى أخرى ،إال أن مجموع

المبالغ غير المسترجعة كبير جدا مقارنة بمجموع المبالغ المسترجعة ،وبالتالي يتضح لنا عدم تسديد الزبائن
لمبالغ القروض في اآلجال المتفق عليها ،وهذا يدل على غياب المتابعة لدى البنك ،باإلضافة إلى استغالل

المستفيدين من هذه القروض في أنشطة مختلفة عن األنشطة التي قدمت من أجلها ،ولذا هم يتعثرون عن
التسديد.

 .3القروض الموجهة للمستثمرات الفالحية الجديدة في إطار دعم  :ANGEM CNAC ANSEJفي

إطار التدابير والتحفيزات المقدمة من طرف الدولة بإنشاء هيئات عمومية مجسدة في كل من الوكالة الوطنية

لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر ،يمول
البنك في إطار هذه البرامج إنشاء المستثمرات الفالحية الجديدة وتربية المواشي ،سواء المملوكة للخواص أو

تلك التابعة لألمالك الخاصة للدولة ،مدته من  5إلى  8سنوات ،من ضمنها مدة تأجيل  3سنوات.

لتتبع حجم المبالغ الممنوحة في إطار عقود  ،ANGEM, CNAC, ANSEJندرج الجدول التالي:

الجدول رقم ( :)3-3حجم المبالغ الممنوحة في إطار عقود  ANGEM, CNAC, ANSEJخالل الفترة
()2015-2012

الوحدة:مليون دينار جزائري

السنوات

2012

2013

2014

2015

حجم المبالغ

3.054.070.00

2.120.425.00

2.119.598.00

832.636.00

المصدر :إحصائيات مقدمة من طرف بنك الفالحة والتنمية الريفية وكالة أدرار

من خالل الجدول أعاله نالحظ انخفاض في حجم المبالغ الممنوحة في هذا اإلطار ،مما يدل على
تناقص إقبال الزبائن على هذا النوع من القروض ،وهذا راجع إلى الشروط المطلوبة للحصول على القرض

وتعدد األوراق في الملف وصعوبة الحصول عليها أحيانا.

 .4قرض االعتماد اإليجاري" :خاص بالعتاد الفالحي" هو قرض يمثل عملية مالية وتجارية تنشأ عالقة

بين البنك والمتعاملين واالقتصاديين متمثلة في عقد تأجير عتاد متعلق بالمشاريع االستثمارية الفالحية على

أن يتم توسيع نطاق االستفادة من هذا القرض إلى جميع القطاعات االقتصادية المندرجة في نطاق مدونة

النشاطات الممولة من طرف بنك الفالحة والتنمية الريفية ،وله نوعان من التمويل:
تمويل ثنائي :الزبون ودعم الدولة.

تمويل ثالثي :البنك ،الزبون ودعم الدولة.

مدته تتراوح بين  3إلى  5سنوات ومدة التأجيل  6أشهر.

المبحث الثاني :مؤشرات الحوكمة من خالل التمويل الفالحي في بنك الفالحة والتنمية الريفية وكالة

أدرار

بهدف معرفة اثر التمويل الفالحي على إرساء أو تعزيز الحوكمة المصرفية ولإلجابة عن اإلشكالية

الرئيسية للدراسة تم االعتماد على مقابالت شخصية في شكل مجموعة من األسئلة عن طريق اختيار اإلجابة
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المناسبة لكل سؤال في شكل "نعم" أو "ال"  ،موجهة لموظفي البنك الفالحة والتنمية الريفية وكالة أدرار بناءا

على العينة المختارة.

حيث تتكون عينة الدراسة من  20موظف على مستوى بنك الفالحة والتنمية الريفية وكالة أدرار.

المطلب األول :عرض محتوى المقابلة الشخصية

في هذا المطلب نقوم بتحليل مؤشرات الحوكمة في بنك الفالحة والتنمية الريفية وكالة أدرار لمعرفة مدى

انعكاس التمويل الفالحي على حوكمة البنوك.

 .1مدى التزام بنك الفالحة والتنمية الريفية وكالة أدرار بالمسؤولية والعدالة
الجدول رقم ( :)3-4االلتزام بالمسؤولية والعدالة

المسؤولية والعدالة

نعم

النسبة

ال

النسبة

يتحمل البنك مسؤوليته اتجاه الموظفين والزبائن

15

%75

05

%25

يحدد البنك أهدافه وتكون متوفرة لدى كل موظف

16

%80

04

%20

يتبين من خالل الجدول أعاله أن أغلب إجابات أفراد عينة الدراسة حول تحمل البنك مسؤوليته اتجاه

الموظفين والزبائن كانت باإلجابة نعم بنسبة  ،%75أما فيما يخص تحديد البنك ألهدافه وتوفرها لدى كل
موظف فكانت جل اإلجابات ب "نعم" بنسبة  ،%80ومنه نستنتج التزام بنك الفالحة والتنمية الريفية وكالة

أدرار بمبدأ المسؤولية والعدالة.

 .2مدى التزام بنك الفالحة والتنمية الريفية وكالة أدرار بالشفافية واإلفصاح
الجدول رقم ( :)3-5االلتزام بالشفافية واإلفصاح

الشفافية واإلفصاح

نعم

النسبة

ال

النسبة

يلتزم البنك بنشر كافة بياناته المحاسبية

03

%15

17

%85

يفصح البنك عن جميع المعلومات المرتبطة بأنشطته

16

%80

04

%20

يفصح البنك عن اإلجراءات واإلرشادات الالزمة للزبائن

20

%100

00

%00

يتبع البنك مبدأ المصداقية في دراسة ملفات القروض

19

%95

01

%05

%100

00

%00

يوضح البنك كافة اإلجراءات حول القروض المقدمة والشروط 20
المفروضة

من الجدول أعاله نالحظ أن إجابات أفراد العينة كانت ب "ال" فيما يخص التزام البنك بنشر كافة بياناته
المحاسبية بنسبة ،%85أما اإلفصاح عن جميع المعلومات المرتبطة بأنشطته فكانت أغلب اإلجابات ب
"نعم" بنسبة  ،%80أما بخصوص إفصاح البنك عن اإلجراءات واإلرشادات الالزمة للزبائن كانت كل
اإلجابات ب "نعم" بنسبة  ،%100وهذا يدل على جودة الخدمات المقدمة للزبائن من طرف البنك.

أما بالنسبة إتباع البنك مبدأ المصداقية في دراسة ملفات القروض كانت أغلبية اإلجابات ب "نعم" بنسبة

 ، %95أما فيما يتعلق بتوضيح البنك كافة اإلجراءات حول القروض الممنوحة وشروطها أجمع أفراد العينة
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على اإلجابة ب "نعم" بنسبة  ،%100وبالتالي يتضح لنا أن بنك الفالحة والتنمية الريفية يلتزم بمبدأ الشفافية

واإلفصاح في تعامالته مع الغير.

 .3مدى التزام بنك الفالحة والتنمية الريفية وكالة أدرار بالكفاءة والفعالية

الجدول رقم ( :)3-6االلتزام بالكفاءة والفعالية
نعم

النسبة

ال

النسبة

الكفاءة والفعالية

يتم تعيين الموظفين في البنك على أساس المؤهالت والخبرات 19

%95

01

%05

17

%85

03

%15

يحرس البنك على إتباع موظفيه السلوك األخالقي المناسب

من خالل الجدول أعاله يتبين أن أغلب اإلجابات كانت ب "نعم" بنسبة  %95فيما يخص تعيين موظفي

البنك على أساس المؤهالت والخبرات ،أما بالنسبة لحرس البنك على ابتاع الموظفين للسلوك األخالقي

المناسب والمالئم كانت اإلجابات ب "نعم" بنسبة  ،%85مما يدل على التزام البنك بمبدأ الكفاءة والفعالية.
 .4مدى التزام بنك الفالحة والتنمية الريفية وكالة أدرار بالمشاركة واالستقاللية
الجدول رقم ( :)3-7االلتزام بالمشاركة واالستقاللية

النسبة

ال

النسبة

المشاركة واالستقاللية

نعم

%55

يشارك البنك موظفيه في اتخاذ ق اررات مع مجلس اإلدارة

%45 09

11

%10

توجد تأثيرات غير الزمة نتيجة الضغوط الخارجية والداخلية

%90 18

02

من الجدول أعاله يتضح عدم مشاركة البنك للموظفين في اتخاذ الق اررات بنسبة  %55لإلجابة "ال" ،أما

فيما يتعلق بوجود تأثيرات نتيجة للضغوط سواء الداخلية أو الخارجية كانت جل اإلجابات ب "نعم" بنسبة

 ،%90وبالتالي يتبين عدم التوافق بين أفراد العينة حول التزام البنك بمبدأ المشاركة واالستقاللية.
تحليل النتائج:

❖

إن تحمل البنك المسؤولية اتجاه كال من الموظفين والزبائن يساهم في تعزيز المسؤولية ،والمحافظة

❖

إن التزام البنك باإلفصاح عن جميع المعلومات المتعلقة بأنشطته وكذا كافة اإلجراءات الالزمة

❖

إتباع البنك لمبدأ المصداقية في دراسة ملفات القروض وتوضيح كافة اإلجراءات حول القروض

على الزبائن القدامى وكسب زبائن جدد؛

للزبائن يجعل من خدمات البنك تمتاز بالدقة والوضوح؛

يساعده في كسب ثقة الزبائن ورضاءهم ،وبالتالي تحسين أداء البنك؛
❖

إن توفر البنك على موظفين ذوي مهارات وخبرات عالية ،إضافة إلى إتباعهم السلوك األخالقي

المناسب يزيد من فعالية الخدمات وكفاءتها مما يساهم في تحقيق األهداف المسطرة؛
❖

مشاركة الموظفين في اتخاذ الق اررات مع أعضاء مجلس اإلدارة يجعل من سلطة البنك سلطة

❖

عدم وجود تأثيرات غير ضرورية داخل البنوك يزيد من استقالليته.

المركزية؛
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دراسة ميدانية لبنك الفالحة والتنمية الريفية أدرار

المطلب الثاني :نتائج تطبيق الحوكمة في بنك الفالحة والتنمية الريفية وكالة أدرار
االلتزام بتبني مبادئ الحوكمة في البنك يزيد من فرص التمويل؛

تعمل الحوكمة على محاربة الفساد المالي واإلداري في البنك؛

إن تطبيق البنك لمبادئ الحوكمة يؤدي إلى تخفيض درجة المخاطر المحتملة الوقوع؛
تحسين صورة البنك من خالل شفافية العمال؛

تحقيق الشفافية والعدالة؛

مراعاة مصالح العمل والعمال؛

تحسين األداء المالي للبنك وتحسين كفاءة عمله؛
زيادة فعالية اإلدارة بمختلف مصالحها وهذا من خالل قيام كل عامل بالبنك بالمهام التي يختص بها

وتنفيذها بجدية ومتابعة عمل المصالح؛

تحلي العمال بروح المسؤولية اتجاه العمل المنسوب إليهم والتعاون مع بعضهم البعض؛

زيادة عدد األيادي العاملة الشابة النشيطة ذات الكفاءة والفعالية؛

تكفل كل عامل بمهامه على أكمل وجه مما يؤدي إلى عدم تعطيل مصالح الزبائن خاصة العمليات

المستعجلة منها وبالتالي زيادة التنظيم داخل البنك؛

زيادة عدد المستثمرين وهذا لزيادة الوعي لدى األفراد من جهة وطريقة تعامالت العمال من جهة

أخرى؛

تفادي البيروقراطية في التعامل مع زبائن البنك وذلك بفتح المصالح وتسهيل وصول المعلومات وتفهم

كل زبون على حسب المستوى الثقافي له؛

تدعيم الشباب والفالحين بمختلف أعمارهم من خالل منحهم القروض المختلفة؛

العمل في جو من التعاون وبالتالي زيادة فعالية خدمات البنك؛

التقليل من البطالة وهذا بتأسيس مؤسسات صغيرة ومتوسطة ومنه خلق مناصب عمل؛

المساعدة على التنمية الريفية للمنطقة.
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خالصة الفصل:

حاولنا من خالل هذا الفصل التطرق إلى واقع تطبيق مبادئ الحوكمة في بنك الفالحة والتنمية الريفية

أدرار بهدف معرفة مدى مساهمة التمويل الفالحي في إرساء مبادئ الحوكمة البنكية.

حيث تم إعطاء نظرة عامة حول بنك الفالحة والتنمية الريفية الذي يعتبر أهم البنوك التجارية في

الجزائر المتالكه أكبر شبكة مصرفية من جهة ،وتمويله لعدد من المشاريع التي ترمي إلى تحقيق األهداف
المسطرة وتحقيق التنمية المحلية من جهة أخرى.

ثم أجرينا مقابالت مع موظفي البنك ،من خالل إجابتهم على مجموعة األسئلة توصلنا إلى نتائج أهمها

أن البنك يطبق بعض مبادئ الحوكمة وهي اإلفصاح والمسؤولية ،واالنضباط وكذا االستقاللية ،وهذا مؤشر
يدل على خطوة البداية لتبني الحوكمة المصرفية وتطبيقها في بنك الفالحة والتنمية الريفية بصفة خاصة،

وكل البنوك التجارية في الجزائر بصفة عامة.

53

خاتمة
بعد دراسة الموضوع من شتى جوانبه ضمن ثالثة فصول ،يجدر بنا أن نختم هذه الدراسة بالتأكيد على أن

الحوكمة أصبحت من أهم المواضيع المطروحة في الوقت الراهن واألكثر حيوية على جميع األصعدة

اإلقليمية والعالمية ،وبالتالي التركيز على أهمية تطبيقها في البنوك الجزائرية بصفة عامة ،وفي بنك الفالحة
والتنمية الريفية محل الدراسة بصفة خاصة ،وهذا من خالل مختلف صيغ التمويل الممنوح للزبائن
والتسهيالت المقدمة ،مما يكسب البنك ثقة العميل ،باإلضافة إلى اإلفصاح وحق المساءلة ،والتي تعتبر من

أهم مبادئ الحوكمة ،وهذا يسهم في إرساء ركائزها وتطبيقها بصورة جيدة وسليمة في البنك ،كما تعد الشفافية

ضرورية للحوكمة الفعالة والسليمة ،وتبعا لدليل لجنة بازل عن الشفافية في البنوك فإنه من الصعب
للمساهمين وأصحاب المصالح وكذا المشاركين اآلخرين أن يراقبوا بشكل صحيح وفعال أداء إدارة البنك في

ظل نقص الشفافية.

وباعتبار أن الجزائر تشهد ضعف في تسيير البنوك ،أصبح تبني مبادئ الحوكمة يطرح بإلحاح ،ورغم

وجود بعض الدالالت والمؤشرات التي يمكن تفسيرها بأنها مؤشرات أولية توحي ببداية إدخال هذه المبادئ في

إدارة البنك ،إال أنها ما زالت لم ترق إلى المستوى المطلوب.

تعتمد الحوكمة في البنك على مبادئ أساسية ترتكز أساسا على تأكيد أهمية الشفافية من أجل ضمان

اإلدارة الفعالة والسليمة في البنك ،واحترام قوانين اإلفصاح ،وكذا وضع معالم واضحة لحدود ومسؤوليات
مجلس اإلدارة في البنك ،ووضع هيكل إداري يحدد المهام والمسؤوليات بدقة.

وفي هذ ه الدراسة التي قدمناها ،والتي تعالج أثر التمويل الفالحي على تطبيق مبادئ الحوكمة في

المؤسسات المصرفية ،وذلك من خالل التطبيق على بنك الفالحة ولتنمية الريفية وكالة أدرار ،مما قادنا إلى

معالجة اإلشكالية عبر محاور الدراسة ،باستخدام المنهج التحليلي ،من خالل تحليل المقابالت الشخصية

بهدف اختبار الفرضيات.

نتائج اختبار الفرضيات:

بعد قيامنا بالدراسة النظرية والميدانية لهذا الموضوع ،تمكنا من اختبار الفرضيات التي افترضناها في

بداية الدراسة ،وتوصلنا إلى النتائج التالية:

الفرضية األولى :توجد عالقة بين التمويل الفالحي وارساء مبادئ الحوكمة في بنك الفالحة والتنمية

الريفية ،من خالل الدراسة اتضح لنا وجود هذه العالقة ،حيث تبين أن مختلف سياسات البنك في منح
القروض الفالحية للزبائن من يوم إيداع ملف القرض إلى يوم سداد قيمته الكلية ،تسعى إلى تجسيد أهم

مبادئ الحوكمة البنكية ،ومنه الفرضية صحيحة.

الفرضية الثانية :تسهم القروض الفالحية في الرفع من نسبة اإلنتاج الفالحي ،وهذا يظهر جليا بحيث أن

القروض المقدمة من طرف بنك الفالحة والتنمية الريفية ،تهدف إلى النهوض بالقطاع الفالحي ،من خالل

تقديم الدعم للفالح إما نقدا ،أو في شكل عتاد فالحي لمرافقته في نشاطه الفالحي ،وهذا التمويل يرفع من

إنتاجيته ونسبة محاصيله الموسمية ،وبالتالي الفرضية صحيحة.
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الفرضية الثالثة :ينعكس التمويل الفالحي باإليجاب على تعزيز حوكمة بنك الفالحة والتنمية الريفية وكالة

أدرار ،حسب الدراسة ال ميدانية فإن التمويل الفالحي له آثار ايجابية لتطبيق قواعد الحوكمة ،ويتجلى في كون
قوانين البنك في منح االقتراض وشروطه في مجملها تعزز الحوكمة البنكية ،إال أن غياب المراقبة أثناء القيام

بالمشاريع ،يؤدي إلى الوصول في األخير إلى عدم القدرة على السداد ،ويبرر ذلك كبر حجم المبالغ غير

المسترجعة مقارنة بما تم استرجاعه ،ومنه الفرضية صحيحة.
نتائج الدراسة الميدانية:

إن كل النقاط التي أدرجت في الدراسة كان الهدف منها ،الوصول إلى مجموعة من النتائج ،والتي تمثل

أهمها في اآلتي:

 القروض الفالحية تكتسي أهمية بالغة اقتصاديا واجتماعيا إذا أحسن استغالله؛
 األيادي العاملة في القطاع الفالحي تتزايد بصورة ملحوظة وهذا يدل على دعم البنك للعميل وكسب

ثقته؛

 للبنك – بنك الفالحة والتنمية الريفية -سياسة متبعة في منح القروض الفالحية ،وهي تقنيات دقيقة

غير أن معظمها في شكل أوامر من بنك الجزائر؛

 إن تطبيق الحوكمة أصبح ضرورة حتمية على البنوك حتى تستطيع منافسة باقي البنوك والحفاظ

على مكانتها واستم ارريتها؛

 إن توفر البنك على نظام للرقابة الداخلية يساهم في تعزيز اإلفصاح والشفافية وبالتالي تجسيد مبدأ

من مبادئ الحوكمة المصرفية؛

 إن إتباع مبدأ الشفافية واإلفصاح عن الوضعية العامة للبنك يساعده على تعزيز ثقة المتعاملين

وبالتي تحسين أدائه والمحافظة على عمالئه وكسب عمالء جدد؛

 االلتزام بمبدأ الشفافية يساهم في تحسين سمعة البنك والتقليل من األزمات المصرفية؛

 إن نجاح الحوكمة في البنك يتطلب تطبيق قواعدها بشكل سليم وهذا باالعتماد على إدارة البنك
المعني؛

 إن تطبيق المبادئ الجيدة للحوكمة البنكية يساعد في تجنب الفساد وسوء التسيير؛

 ضرورة دعم تجربة الجزائر في تطبيق الحوكمة في المنظومة المصرفية في ظل انفتاح السوق
المصرفية وزيادة المنافسة ،خاصة بعد بروز رغبة التجسيد الفعلي لمبادئ الحوكمة من خالل تبني برنامج

الحكم الراشد إضافة إلى تشديد العقوبات لمحاربة الفساد المالي واإلداري في القطاع المصرفي.
التوصيات:

انطالقا من النتائج التي توصلنا لها نوصي بما يلي:

 على البنوك الجزائرية توعية الموظفين بمفهوم الحوكمة من خالل عقد ندوات أو مؤتمرات حول

الموضوع؛

 التقليل من عدد األوراق المطلوبة في الملفات ،واقتصارها على المهمة منها فقط؛
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 عدم االعتماد على معلومات حول العميل ،بل يجب مراعاة ظروف السوق المالية واالقتصادية؛

 يجب التنظيم والتدقيق في إجراءات منح القروض وذلك من أجل التقليل أو الحد من المخاطر
المترتبة عن عملية اإلقراض؛

 يجب تشجيع األبحاث العلمية المختلفة لتطوير صيغ التمويل البنكي الفالحي وفقا لما تتطلبه

التعامالت المصرفية المعاصرة؛

 ضرورة إتباع التطورات العالمية في المجال البنكي بغية مواكبة التقنيات الحديثة ،وبالتالي تقديم

أفضل الخدمات؛

 يجب استعمال الوسائل المتطورة في تحليل المخاطر البنكية؛

 ينبغي إتباع أفضل للحوكمة ومبادئها في البنوك للرفع من مردوديتها والتقليل من المخاطر؛
 العمل على زيادة مستوى اإلفصاح والشفافية في التقارير المالية؛

 يجب دعوة الجامعات إلى طرح ميثاق يتناول الحوكمة في كليات االقتصاد لدعم وتحفيز الطالب

قبل دخوله سوق العمل بمستوى عال من الثقافة في موضوع الحوكمة للمساهمة في الرفع من مستواه داخل
المؤسسة التي يعمل بها؛

 ضرورة االستمرار في عمل األبحاث والدراسات التي تتناول موضوع الحوكمة لكافة القطاعات

االقتصادية لما لها من أهمية على مستوى البحث العلمي.
آفاق الدراسة:

نظ ار التساع الموضوع وأهميته فإنه من غير الممكن اإلحاطة بكل جوانبه ،ولذلك تبقى مجاالت البحث

مفتوحة أمام طلبة السنوات القادمة لإلثراء فيه أكثر ،ألنه من المؤكد أن هناك عدة نقاط لم يتم التعرض

إليها ،والتي قد تكون دراسات حول الموضوع مستقبال ،خاصة أنه موضوع حديث وال توجد فيه دراسات كثيرة
بالخصوص في الجزائر ،وهي:

 متطلبات الحوكمة لتطوير القطاع الفالحي؛

 تقييم مخاطر القروض الفالحية في ظل الحوكمة؛

 مساهمة الحوكمة في الحد من مخاطر عدم التسديد القروض الفالحية.
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.2005-2004 ،
 .5حمادي نبيل ،التدقيق كآلية لتطبيق حوكمة الشركات ،مذكرة ماجستير في علوم التسيير ،تخصص مالية ومحاسبة ،جامعة
حسبية بن بوعلي ،الشلف -الجزائر.2008-2007 ،
 .6دعبوز سعاد ،إرساء مبادئ الحوكمة المؤسسية في القطاع المصرفي وواقعها في المؤسسات المصرفية الجزائرية ،مذكرة
ماستر في العلوم االقتصادية ،تخصص اقتصاديات المالية والبنوك ،جامعة آكلي محند اولحاج -الجزائر.2014-2013 ،
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 .7سليماني رشيدة ،دور آليات الحوكمة في تحسين األداء المالي لشركات التأمين ،مذكرة ماستر في العلوم االقتصادية،
تخصص مالية وحوكمة شركات ،جامعة محمد خيضر بسكرة -الجزائر.2013 -2012 ،
 .8سيد أعمر زهرة وآخرون ،معايير بازل وعالقتها بحوكمة البنوك التجارية -دراسة ميدانية لعينة من البنوك التجارية العمومية في

الجزائر وكاالت أدرار ( ،)BNA,BADR,CPAمذكرة ماستر في العلوم االقتصادية ،تخصص مالية وبنوك ،جامعة أحمد دراية أدرار-
الجزائر.2015 -2014 ،
 .9عائشة بن موسى ،دور التمويل المصرفي في تطوير القطاع الزراعي بالجزائر ( ،)2014_1990مذكرة ماستر في العلوم
االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير ،جامعة الشهيد حمه لخضر ،الوادي.2015-2014 ،
 .10عبادي رندة ،متطلبات إرساء الحوكمة في البنوك العمومية الجزائرية ،مذكرة ماستر في العلوم االقتصادية ،تخصص بنوك،
جامعة حمه لخضر ،الوادي -الجزائر.2015-2014 ،
 .11عباسي حسينة ،حوكمة التمويل البنكي للقطاع الفالحي ،مذكرة ماستر في العلوم االقتصادية  ،جامعة محمد خيضر،
بسكرة.2015-2014 ،
 .12عثماني ميرة ،أهمية تطبيق الحوكمة في البنوك وأثرها على بيئة األعمال ،مذكرة ماجستير في العلوم االقتصادية ،تخصص
مالية بنوك وتأمين ،جامعة المسيلة.2012-2011،
 .13عمر عبد الصمد ،دور المراجعة الداخلية في تطبيق حوكمة المؤسسات ،مذكرة ماجستير في علوم التسيير ،تخصص مالية
ومحاسبة ،جامعة المدية -الجزائر.2009-2008 ،
 .14عهد على سعيد ،األثر المتوقع لحوكمة الشركات على مهنة المراجعة في سوريا ،رسالة ماجستير تخصص محاسبة،
جامعة تشرين.2009 ،
 .15مبروك قدوري ،أثر تطبيق الحوكمة على جودة اإلفصاح المحاسبي ،مذكرة ماستر في العلوم المالية والمحاسبية ،تخصص
دراسات محاسبية وجباية ،جامعة قاصدي مرباح ،ورقلة.2012-2011،
 .16محمد كنفوش حيولة إيمان ،تمويل االستثمارات ،رسالة ماجستير في إدارة األعمال ،جامعة سعد دحلب ،البليدة-2004 ،
.2005
 .17مرابط هيبة ،أثر تطبيق الحوكمة في القطاع المصرفي وفقا لمبادئ لجنة بازل ،مذكرة ماستر في العلوم االقتصادية،
تخصص بنوك ومالية ،جامعة قاصدي مرباح ،ورقلة -الجزائر.2011-2010 ،
 .18وليد حمدي باشا ،دور السياسة االنتمانية في تمويل القطاع الفالحي الجزائري ) ،(2010_2000مذكرة ماجستر في
العلوم االقتصادية ،جامعة الحاج لخضر ،باتنة.2014-2013 ،
ج -المتلقيات:
 .1احمد لعمى ،عزاوي عمر ،انعكاسات اإلصالح االقتصادي والتكييف الهيكلي لقطاع الزراعة وأثره على السياسات
الزراعية ،ورقة بحثية مقدمة ضمن الملتقى الوطني األول "المؤسسة االقتصادية الجزائرية وتحديات المناخ االقتصادي الجديد"،
 ،2003/04/2223جامعة ورقلة.
 .2أمال عياري أبو بكر خوالد ،تطبيق مبادئ الحوكمة في المؤسسات المصرفية ،ورقة بحثية مقدمة ضمن الملتقى الوطني
بعنوان "حوكمة الشركات كآلية للحد من الفساد المالي واإلداري" المنعقد يومي  07/06ماي  ،2012جامعة محمد خيضر بسكرة-
الجزائر.
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 .3بلعادي عمار ،دور حوكمة الشركات في إرساء قواعد الشفافية واإلفصاح ،ورقة بحثية مقدمة ضمن الملتقى الدولي األول
بعنوان الحوكمة المحاسبية للمؤسسة واقع ورهانات وأفاق ،يومي  08-07ديسمبر  ،2010جامعة أم البواقي ،الجزائر.
 .4بن سمينة دالل_ بن سمينة عزيزة ،سياسات التمويل المصرفي للقطاع الفالحي في ظل اإلصالحات االقتصادية ،ورقة بحثية
ضمن الملتقى الدولي بعنوان سياسات التمويل وأثرها على االقتصاديات والمؤسسات ،المنعقد يومي 22_21نوفمبر  ،2006جامعة
محمد خيضر ،بسكرة.
 .5بن على بلعزوز ،عبد الرزاق حبار ،الحوكمة في المؤسسات المالية والمصرفية مدخل للوقاية من األزمات المالية
والمصرفية ،ورقة بحثية ضمن الملتقى العلمي الدولي بعنوان " األزمة المالية واالقتصادية الدولية والحوكمة العالمية" ،المنعقد يومي
20،21أكتوبر  ،2009جامعة فرحات عباس سطيف -الجزائر.
 .6بوقرة رابح غانم هاجرة ،الحوكمة المفهوم واألهمية ،ورقة بحثية مقدمة ضمن الملتقى الوطني بعنوان "حوكمة الشركات كآلية
للحد من الفساد المالي واإلداري" ،المنعقد يومي  07 06ماي  ،2012جامعة محمد خيضر بسكرة-الجزائر.
 .7حساني رقية وآخرون ،آليات حوكمة الشركات ودورها في الحد من الفساد المالي واإلداري ،ورقة بحثية مقدمة ضمن الملتقى
الوطني بعنوان "حوكمة الشركات كآلية للحد من الفساد المالي واإلداري" ،المنعقد بومي  07-06ماي  ،2010جامعة محمد خيضر
بسكرة -الجزائر.
 .8دادن عبد الغني ،سعيدة تلي ،فعالية الحوكمة ودورها في الحد من الفساد المالي واإلداري ،ورقة بحثية مقدمة ضمن الملتقى
الوطني بعنوان "حوكمة الشركات كآلية للحد من الفساد المالي واإلداري" ،المنعقد يومي 07-06ماي  ،2012جامعة محمد خيضر
بسكرة -الجزائر.
 .9شريقي عمر ،دور وأهمية الحوكمة في استقرار النظام المصرفي ،ورقة بحثية مقدمة ضمن الملتقى العملي الدولي بعنوان
"األزمة المالية واالقتصادية الدولية والحوكمة العالمية"  ،المنعقد يومي 2021اكتوبر  ،2009جامعة فرحات عباس سطيف-
الجزائر.
 .10كمال بوعظم زايدي عبد السالم ،حوكمة الشركات ودورها في التقليل من التضليل في األسواق المالية والحد من وقوع
األزمات ،ورقة بحثية مقدمة ضمن الملتقى العلمي الدولي بعنوان "الحوكمة وأخالقيات األعمال في المؤسسات" ،المنعقد يومي 18
 19نوفمبر  ،2009جامعة عنابة -الجزائري.
 .11محمد ياسين غادر ،محددات الحوكمة ومعاييرها ،ورقة بحثية مقدمة ضمن المؤتمر العلمي الدولي بعنوان "عولمة اإلدارة في
صراع المعرفة" ،المنعقد أيام  17-16-15ديسمبر  ،2012جامعة الجنان -لبنان.
 .12مناور حداد ،دور حوكمة الشركات في التنمية االقتصادية ،ورقة بحثية مقدمة ضمن الملتقى العلمي األول بعنوان "حوكمة
الشركات ودروها في اإلصالح االقتصادي" ،المنعقد يومي  16-15تشرين االول ،2008جامعة دمشق.
د -المجالت:
 .1بريش عبد القادر ،قواعد تطبيق مبادئ الحوكمة في المنظومة المصرفية ،مجلة اإلصالحات االقتصادية واالندماج في
االقتصاد العالمي ،العدد األول ،المدرسة العليا للتجارة ،الجزائر.2006 ،
 .2حبار عبد الرزاق ،االلتزام بمتطلبات لجنة بازل كمدخل إلرساء الحوكمة في القطاع المصرفي العربي ،مجلة اقتصاديات
شمال إفريقيا،جامعة الشلف -الجزائر ،العدد السابع ،بدون سنة نشر.
 .3محمد زيدان ،أهمية إرساء وتعزيز مبادئ الحوكمة في القطاع المصرفي ،مجلة العلوم االقتصادية وعلوم التسيير ،جامعة
الشلف ،العدد.2009 ،09
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 .4محمد الحسن محمد احمد الخليفة ،واقع التمويل المصرفي للقطاع الزراعي في السودان ،العدد 69سبتمبر.2013
 .5هالة السعيد ،الحوكمة في البنوك العامة ،منشورات المعهد المصرفي ،القاهرة -مصر.2007،
ه -الدراسات:
 .1اإلدارة العامة لالستثمار والتعاون الدولي ،السياسات الكلية والقطاعات وأثرها على االستثمار الزراعي ،أسبوع االستثمار
الزراعي األول  ،19/3الخرطوم.2005/03/24 ،
و -المواقع االلكترونية:
 .1عيسى منصور ،إنشاء بنك خاص لتمويل القطاع الفالحي ،متوفر على الموقع:
.http://www.djazairess.com/elhayat/58313
 .2جريدة الوسط ،المتوفرة على الموقع.http://www.alwasatnews.com/news/1214359.html :

 .3عبد الرحمان قرنفلة ،جريدة الثورة ،المتوفرة على الموقع:
.http://thawra.sy/_print_veiw.asp?FileName=26910668020120403202614

62

:الملخص
،تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على أثر التمويل الفالحي على حوكمة بنك الفالحة والتنمية الريفية
 من خالل إسقاط أهم مؤشراتها على،حيث تم تقييم دور التمويل الفالحي في تعزيز الحوكمة المصرفية
 للوصول في األخير إلى جملة من، وذلك بإتباع أسلوب التحليل في الدراسة الميدانية،عمليات التمويل
 باإلضافة إلى أن اليد العاملة في هذا،ا لنتائج أهمها أن القروض الفالحية لها أهمية اقتصادية كبيرة
 واألهم من ذلك أن تجسيد مبادئ، مما يعكس مدى ثقة العميل في البنك،القطاع تشهد تزايدا ملحوظا
 إضافة إلى أن الحوكمة تقلل من،الحوكمة يعتبر أمر حتمي على البنك للحفاظ على استم ارريته ومكانته
. وتحارب الفساد المالي واإلداري المتفشي في القطاع المصرفي،المخاطر المصرفية
. الحوكمة المصرفية، الحوكمة المؤسسية، التمويل الفالحي، التمويل البنكي:الكلمات المفتاحية
The summary:
This study aims to identify the impact of agricultural funding for agriculture and
rural development Bank governance, assessing the role of agricultural finance
in strengthening governance, by dropping the most important indicators on
finance operations, a field study analysis method of access at last to the range
of results mainly agricultural loans have considerable economic importance, in
addition to the labour force in this sector is increasing markedly, reflecting
customer confidence in the Bank and, more importantly, reflect the principles of
Corporate governance is imperative for the Bank to maintain its continuity and
prestige, adding that governance reduce banking risks, fights financial and
administrative corruption rampant in the banking sector.
Keywords: Bank financing, agricultural finance, corporate governance, banking
governance.

