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الرقابة المصرفية في الجزائر ودورها في تعزيز اإلفصاح بالبنوك التجارية

 جمال عمورة  مروة بوقدوم
ABSTRACT

2181/10/01 :تاريخ القبول/ 2182-10-21 :تاريخ االرسال

Monetary authorities in Algeria have put mechanisms and bodies charged
with supervising commercial banks, intervening through internal and
external mechanisms, as well as, putting rules and strict procedures, to
enhance the disclosure process in banks, in order to make the disclosed
information useful to its users.

Key Words : Bank supervision, commercial banks, supervising bodies,
accounting disclosure.

: الملخص
،وضعت السلطات النقدية يف اجلزائر آليات وىيئات مكلفة دبمارسة الرقابة على البنوؾ التجارية
 وقواعد وإجراءات صارمة من شأهنا تعزيز عملية،تتدخل عن طريق آليات داخلية وخارجية
. شلاجيعل ادلعلومات ادلفصح عنها ذات فائدة دلستخدميها،اإلفصاح داخل البنوؾ
. اإلفصاح احملاسيب، اذليئات الرقابية، البنوؾ التجارية، الرقابة ادلصرفية: الكلمات المفتاحية
Résumé :
Les autorités monétaires en Algérie ont mis des mécanismes et des
organismes chargés de superviser les banques commerciales, d'intervenir
par des mécanismes internes et externes, et aussi de mettre des règles et
des procédures strictes, pour améliorer la procédure de divulgation dans
les banques afin de rendre l'information divulguée utile à ses utilisateurs.
. سلرب تسيري اجلماعات احمللية ودورىا يف ربقيق التنمية2  جامعة البليدة، طالبة دكتوراه سنة ثالثة
. ادلشرؼ2  جامعة البليدة، أستاذ التعليم العارل
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Mots clés : supervision bancaire, les banques commerciales, les organismes de
supervision, la divulgation financière.

مقدمة :
نظرا لكوف البنوؾ التجارية تشكل قاعدة التنظيم ادلصريف ،ومن أجل القياـ بدورىا العاـ على
أحسن وجو وفقا للقوانني واألنظمة ادلصرفية ادلعموؿ هبا ،فإنو البد من وضع نظاـ رقابة زلكم
وصارـ يهدؼ إذل التحقق من سالمة تدفق أمواذلا وتصريفها وصحة عملياهتا ودقة تسجيلها.
كما ازداد االىتماـ يف السنوات األخرية دبوضوع اإلفصاح ،ألف العديد من اجلهات ذات ادلصلحة
تعتمد بشكل كبري يف قراراهتا على ما تنشره البنوؾ من معلومات ،وشلا ال شك فيو أف القصور يف
م تطلبات اإلفصاح جيعل البيانات وادلعلومات الواردة يف القوائم ادلالية مضللة ،وذلك نتيجة عدـ
إظهار ادلعلومات اليت تعرب عن األوضاع احلقيقية للبنوؾ شلا يؤدي إذل فقداف الثقة يف ىذه
ادلعلومات ،األمر الذي ينعكس على ازباذ القرار من جانب ادلهتمني هبذه ادلعلومات والبيانات.
ولتعاظم أمهية اإلفصاح احملاسيب يف القطاع ادلصريف ،عملت اذليئات الرقابية ادلصرفية يف اجلزائر على
وضع قواعد وإجراءات صارمة من شأهنا أف تعزز من عملية اإلفصاح داخل البنوؾ.
شلاسبق تتبلور اإلشكالية اليت سنحاوؿ اإلجابة عنها من الدراسة ،واليت ديكن صياغتها كمايلي :
إلى أي مدى تساهم عملية الرقابة المصرفية في زيادة اإلفصاح المحاسبي في البنوك

الجزائرية ؟

من اإلشكالية السابقة تتبادر إذل اذىاننا الفرضيات التالية :
ػ ػ ػ تقوـ الرقابة ادلصرفية على رلموعة أىداؼ من بينها زيادة اإلفصاح يف القوائم ادلالية ؛
ػ ػ ػ ترتبط عملية اإلفصاح احملاسيب عن القوائم ادلالية بالرقابة ادلمارسة عليها ،حيث كلما زادت
الصرامة الرقابية كلما زاد اإلفصاح احملاسيب ؛
ويكتسي موضوع الرقابة ادلصرفية أمهية كبرية خاصة يف أعقاب اإلهنيارات اليت عاىن ويعاين منها
القطاع ادلارل وادلصريف يف العادل .ومن ىذا ادلنطلق ،هتدؼ ىذه الورقة البحثية إذل تسليط الضوء
على دور الرقابة ادلصرفية يف تعزيز اإلفصاح احملاسيب للقوائم ادلالية للبنوؾ التجارية.
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وللتوصل إذل األىداؼ ادلرجوة ،واإلجابة عن اإلشكالية ادلطروحة ،فقد قسمناىا إذل زلورين :
 )1الرقابة المصرفية في الجهاز المصرفي الجزائري

 )2أثر الرقابة المصرفية على اإلفصاح المحاسبي في البنوك التجارية

 )1الرقابة المصرفية في الجهاز المصرفي الجزائري

يعترب النشاط ادلصريف من النشاطات اذلامة واحليوية اليت ذلا ارتباط وثيق الصلة بالنشاط
اإلقتصادي ،ذلذا فإف التشريعات احلديثة دلختلف الدوؿ قد أولت اىتماما كبريا بو من خالؿ
تنظيمو ومراقبتو واإلشراؼ عليو عن طريق إحداث أجهزة وىيئات مكلفة دبمارسة الرقابة عليو.
 )1-1مفهوم الرقابة المصرفية :
تعرؼ الرقابة ادلصرفية على أهنا من أنواع الرقابة اليت سبارسها السلطات النقدية يف البالد للتحقق
من سالمة النظم ادلصرفية والنقدية واالئتمانية ادلطبقة ،والتأكد من صحة تطبيق القوانني واألنظمة
والتعليمات ادلصرفية الصادرة من جهة ،واإلشراؼ وادلراقبة سواء كاف ذلك شلثال يف البنك ادلركزي
1
أو مؤسسة النقد أو السلطة ادلخوؿ ذلا القانوف حق اإلشراؼ والرقابة من جهة أخرى .
كما أهنا القواعد واإلجراءات واألساليب اليت تسري عليها أو تتخذىا السلطات النقدية والبنوؾ
ادلركزية هبدؼ احلفاظ على سالمة ادلركز ادلارل للبنوؾ ،توصال إذل تكوين جهاز مصريف سليم
وقوي يساىم يف التنمية االقتصادية وحيافظ على حقوؽ ادلودعني وادلستثمرين ،وبالتارل على قدرة
2
الدولة والثقة بأدائها ويتوذل الرقابة بصورة أساسية البنك ادلركزي.

 )2-1خصائص وأهداف الرقابة المصرفية :
 )1-2 -1خصائص الرقابة المصرفية :
3

تتمثل أىم خصائص الرقابة ادلصرفية يف:
ػ ػ أهنا جزء ال يتجزأ من العملية اإلدارية ،هتدؼ الكتشاؼ مواطن الضعف واألخطاء ادلرتكبة من
طرؼ البنوؾ وازباذ اإلجراءات التصحيحية يف شكل قرارات تصحيحية فورية ،وبالتارل فإف الرقابة
ليست وظيفة مستقلة ومنفصلة عن الوظائف اإلدارية األخرى بل عملية مالزمة ألداء كل منها ؛
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ػ ػ ليس اذلدؼ منها البحث عن األخطاء بغرض تسليط العقوبة ،فهذا يعد مفهوـ سليب ذلا ،بل
أف ىذه الرقابة ىي جزء من العمل اإلداري هتدؼ إذل التأكد من صحة األداء العملي من طرؼ
البنوؾ ،أو تقوديو وتصحيحو يف حالة اضلرافو ،وىذا ادلفهوـ اإلجيايب ذلا ؛
ػ ػ تعمل ىذه الرقابة على وضع ادلعايري وربديد األىداؼ واخلطط والسياسات اليت تستخدـ
كمرشد لألداء من قبل البنوؾ التجارية ؛
ػ ػ ػ تشمل الرقابة على البنوؾ اكتشاؼ وربليل ادلشاكل قبل مرحلة التنفيذ ،واحلد من تفاقم حدوثها
والقياـ بالعمليات التصحيحية الالزمة ،كما تشمل ىذه الرقابة أيضا مرحلة التنفيذ من بدايتها إذل
هنايتها ومرحلة ما بعد التنفيذ ،من خالؿ تصحيح األخطاء ادلرتكبة ووضع القواعد والنظم الكفيلة
اليت هتدؼ إذل عدـ تكرار مثل ىذه األخطاء مستقبال ؛
ػ ػ تتميز الرقابة على البنوؾ خباصية ادلرونة ،حبيث تتالءـ مع أي تغيري يطرأ على سري العمل بالبنك،
والقدرة على مواجهة مايستجد من ظروؼ غري متوقعة واإلضلرافات اليت قد ربصل يف ادلستقبل ؛
ػ ػ تتصف ىذه الرقابة بادلوضوعية ،فهي ال هتدؼ إذل إرضاء رغبات أو دوافع شخصية أو اخلضوع
حملددات واعتبارات ذاتية ،بل تعتمد على معايري وأسس موضوعية وواقعية ،فالرقابة على البنوؾ ليست
غاية يف حد ذاهتا بل ىي وسيلة لتحقيق غاية تتمثل يف الكشف عن اإلضلرافات وزلاولة تصحيحها.
 )2-2 -1أهداف الرقابة المصرفية:

ترمي الرقابة ادلصرفية إذل ربقيق عدة أىداؼ ،لكن اذلدؼ الرئيس منها يبقى يدور يف فلك احلفاظ
على استمرارية ،متانة وسالمة اجلهاز البنكي ودبا يضمن احلفاظ على حقوؽ ادلودعني وادلسامهني
على حد سواء ودبا حيقق دور ىذا اجلهاز يف التنمية الشاملة واإلبقاء على اإلستقرار النقدي
وفاعلية اجلهاز البنكي ،إضافة إذل تفعيل التحكم ادلؤسسي والتقليل من ادلخاطر إذل حدودىا
ادلقبولة وإزالة ماديكن من معيقات ادلنافسة ،وبالتارل الوقوؼ على سالمة العمليات البنكية
وماينبثق عن ذلك من محاية وضماف للودائع وتوجيو األمواؿ ضلو اإلستثمارات ذات العائد األكرب
والكلفة األقل ،وبالتارل احلفاظ على السمعة البنكية وسالمة الصناعة البنكية بأساليب الرقابة
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البنكية وتنفيذ مقررات جلنة بازؿ ،ومتطلبات تفعيل التحكم ادلؤسسي لتفعيل الرقابة البنكية
4
وتنشيط التحكم ادلؤسسي للحد من األزمات النقدية والوقوع يف ادلخاطر على اختالؼ أنواعها.

 )3-1متطلبات تفعيل الرقابة المصرفية :
يتطلب تفعيل الرقابة ادلصرفية سياسة مصرفية حازمة ،تأخذ على عاتقها التعامل ادلوضوعي مع
البنوؾ ورلالس إدارهتا بكل شفافية ونزاىة وعلى أساس من وضوح السياسات والتعليمات
6
والقوانني الضابطة للرقابة ادلصرفية5،وصلد من متطلبات تفعيل الرقابة البنكية مايلي:
 جيب أف يقوـ ادلراقبوف البنكيوف بتحديد احلد األدىن دلتطلبات رأمساؿ البنك  -حسب ادلادة 2من النظاـ رقم  08ػ ػ  04حدد بعشرة ماليري دينار دج بالنسبة للبنوؾ وبالنسبة للمؤسسات
ادلالية بثالثة ماليري ومخسمائة مليوف دينار -ومكوناتو ومدى قدرتو على امتصاص اخلسائر ،علما
أنو جيب أال تقل ىذه ادلتطلبات عن ماحددتو إتفاقيات جلنة بازؿ  -الذي حددتو اإلتفاقية 1
و 2ب ، %8أما بازؿ  3فمن ادلقرر أف تصل النسبة إذل  %10.5حبلوؿ سنة  2019؛
 استقاللية النظاـ الرقايب يف تقييمو لسياسات البنك واإلجراءات ادلرتبطة دبنح وإدارة القروضواحملافظ وتنفيذ االستثمارات ؛
 على ادلراقبني التأكد من تبين البنوؾ سياسات كافية وإجراءات فعالة لتقييم جودة األصوؿ ،كذلكوجود سلصصات كافية دلقابلة الديوف ادلشكوؾ يف ربصيلها فضال عن توافر احتياطات مناسبة ؛
 جيب أف يكوف لدى ادلراقبني القناعة بأف البنك لديو نظاـ للمعلومات ديكن اإلدارة من ربديدمركز الًتكز يف احملافظ ادلالية والقروض ؛
ػ ػ ػ ػ جيب على ادلراقبني وضع حدود حصيفة لعملية اإلقراض ،حبيث يعترب أي ذباوز عن ىذه احلدود
مؤشرا على ازدياد ادلخاطر اليت ديكن أف يتعرض ذلا البنك.
 )4-1اإلطار القانوني والتنظيمي للرقابة المصرفية بالجزائر :

أدخل قانوف النقد والقرض تغيريات جذرية يف طريقة تشغيل القطاع ادلارل عامة وادلصريف خاصة،
وفرض تنظيم ادلهنة ادلصرفية وتأطري نشاط البنوؾ وادلؤسسات ادلالية وعملياهتا وجعلها خاضعة
7
للرقابة من طرؼ ىيئة ذات سلطة إدارية وقضائية تتمثل يف بنك اجلزائر وىيآتو.
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 )1-4- 1األساليب الداخلية والخارجية للرقابة المصرفية في الجزائر:
تصنف الرقابة ادلصرفية حسب اجلهة اليت تقوـ هبا إذل رقابة داخلية ورقابة خارجية ،وحسب
األجهزة ادلكلفة هبا إذل رقابة بنك اجلزائر ورقابة اللجنة ادلصرفية ،كل ىذا سنتطرؽ إليو يف مايلي.
 )1-1-4- 1األساليب الداخلية :وتتمثل يف التدقيق الداخلي ونظاـ الرقابة الداخلية.
 الرقابة الداخلية:

تعرؼ الرقابة الداخلية بأهنا رلموعة السياسات والنظم والتعليمات اليت سبكن البنك من تصحيح
األوضاع ،وكذا تقييم أداء الوحدات ادلختلفة هبا ،هبدؼ ربقيق أقصى كفاءة شلكنة.
ويتضح لنا من ىذا التعريف أف الرقابة الداخلية ال تعترب ىدفا يسعى البنك إذل ربقيقو ،و إمنا ىي
8
وسيلة للوصوؿ إذل اذلدؼ االساسي للبنك وادل تمثل يف ربقيق أقصى ربح شلكن.
9
أما فيما خيص األساليب اليت تتم وفقها الرقابة الداخلية نذكر مايلي :
 اجلرد ادلادي ادلفاجئ خلزينة البنك وكذلك التحقق من ادلوجودات األخرى ؛
 التحقق من صحة السجالت والدفاتر احملاسبية ؛
 التحقق من كفاءة اجلهاز اإلداري ومدى تطبيق القرارات الصادرة عن اإلدارة ؛

 الزيارات ادلفاجئة دلختلف ادلصاحل وأقساـ البنك والتأكد من السري احلسن للعمل.

 التدقيق الداخلي:
يعرؼ التدقيق الداخلي بأنو وظيفة مستقلة تنشأ داخل البنك لفحص وتقييم كافة نشاطاتو،
سواء تلك ادلالية أو اإلدارية منها ،ودلساعدة مجيع العاملني فيو على إصلاز الواجبات ادلوكلة إليهم،
وذلك عن طريق التحليل والتقييم وتقدًن التوجيهات والتأكد من االستعماؿ األمثل للموارد
والقدرات دبا يتفق والسياسة العامة للبنك .وىو موجو لتحقيق األىداؼ التالية :
 محاية األصوؿ ،وبصفة عامة شلتلكات البنك ؛ التأكد من مصداقية ادلعلومات ادلالية ؛ -مطابقة القوانني واألنظمة ،وكذلك السياسات العامة واخلطط واإلجراءات والتعليمات اخلاصة.
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وتعمل وظيفة التدقيق الداخلي على ادلراجعة الدورية لوسائل وأدوات اإلدارة دلراقبة وتسيري البنك،
حيث ترتكز ىذه األىداؼ على مراجعة ما إذا كانت اإلجراءات ادلوضوعة تشتمل على
10
الضمانات الكافية ،وما إذا كانت ادلعلومات صحيحة والعمليات منتظمة والتنظيمات فعالة.
كما يقوـ التدقيق الداخلي بإعداد تقارير لالستعماؿ الداخلي يف البنك لتمكني اإلدارة من القياـ
دبسئولياهتا ادلختلفة وحبيث تستند يف إصدار قراراهتا إذل معلومات صحيحة تتفق مع السياسات
11
واخلطط واإلجراءات والقوانني واللوائح اليت يعمل البنك من خالذلا.
 )2-1-4-1األساليب الخارجية:

زبضع البنوؾ التجارية لرقابة خارجية تضمن حسن تطبيق القوانني واألنظمة اليت زبضع ذلا البنوؾ
وادلؤسسات ادلالية ومعاقبة ادلخالفات ادلثبتة ،وىي تعهد إذل ىيئات غري مرتبطة بإدارة البنك.
وديكن تصنيفها إذل رقابة قانونية ورقابة مؤسساتية.
 الرقابة القانونية:

وتتمثل يف رقابة مراجع احلسابات والذي يعد حسب ادلادة  22من القانوف  10ػ" 01ادلتعلق دبهن
اخلبري احلاسب وزلافظ احلسابات واحملاسب ادلعتمد" ،كل شخص ديارس بصفة عادية بامسو
اخلاص وربت مسؤوليتو ،مهمة ادلصادقة على صحة حسابات الشركات ،انتظامها ومطابقتها
12
ألحكاـ التشريع ادلعموؿ بو.
ومراجعة احلسابات ىي رلموعة إجراءات يقوـ هبا شخص أو رلموعة أشخاص بغرض إبداء رأي
مهين زلايد دبوضوع ما ،حبيث تتوفر يف الشخص أو األشخاص الذين يقوموف هبذه ادلهنة مجيع
ما تتطلبو قواعد التدقيق ادلتعارؼ عليها ،ادلتعلقة بشخص ادلراجع ،وأف تتم إجراءات التدقيق
وفق قواعد التدقيق ادلتعارؼ عليها أيضا ،وأف يراعى يف إعداد رأي مراجع احلسابات ما جاء يف
13
قواعد التدقيق ادلتعارؼ عليها خالؿ إعداد تقرير مدقق احلسابات.
ويرتكز العمل الرئيس دلراجع حسابات البنك على التأكد من أف احلسابات اخلتامية للبنك تعطي
14
صورة صحيحة وصادقة عن ادلركز ادلارل ،وذلك من خالؿ إتباع اخلطوات التالية:
 التحقق من تطبيق القوانني واألنظمة يف حسابات البنك ؛-67 -
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 التحقق من أف ادليزانية تعرب بصدؽ عن ادلركز ادلارل للبنك يف ختاـ السنة ادلالية ؛ اإلشراؼ على سلتلف عمليات اجلرد واجراءاتو وطريقة تقييم األصوؿ ؛ مواجهة األخطار ادلتوقعة بتخصيص مؤونات لقيم األصوؿ ؛ التأكد من فعالية نظاـ الرقابة الداخلية وخطواتو ؛ التحقق من القوائم ادلالية ومدى تطابقها مع معايري احملاسبة.وحسب ادلادة  100من األمر  10ػ ػ 04ادلتعلق بالنقد والقرض  :فيجب على كل بنك أو مؤسسة
مالية وعلى كل فرع من فروع بنك أو مؤسسة مالية أجنبية أف يعني ،بعد رأي اللجنة ادلصرفية
وعلى أساس ادلقاييس اليت ربددىا ،زلافظني ( )2للحسابات على األقل ،مسجلني يف قائمة نقابة
اخلرباء احملاسبني وزلافظي احلسابات 15 .وحسب ادلادة  101من نفس األمر فإنو يتعني على
16
زلافظي حسابات البنوؾ وادلؤسسات ادلالية زيادة على التزاماهتم القياـ دبا يأيت:
ػ ػ ػ أف يعلموا فورا احملافظ بكل سلالفة ترتكبها ادلؤسسة اخلاضعة دلراقبتهم طبقا ذلذا األمر
والنصوص التنظيمية ادلتخذة دبوجب أحكامو ؛
ػ ػ ػ أف يقدموا حملافظ بنك اجلزائر تقريرا خاصا حوؿ ادلراقبة اليت قاموا هبا .وجيب أف يسلم ىذا
التقرير للمحافظ يف أجل أربعة ( )4أشهر ابتداء من تاريخ قفل كل سنة مالية ؛
ػ ػ ػ أف يقدموا للجمعية العامة تقريرا خاصا حوؿ منح ادلؤسسة أية تسهيالت ألحد األشخاص
الطبيعيني أو ادلعنويني ادلذكورين يف ادلادة 10417من ىذا األمر .وفيما خيص فروع البنوؾ
وادلؤسسات ادلالية األجنبية فيقدـ ىذا التقرير دلمثليها يف اجلزائر ؛
ػ ػ ػ أف يرسلوا إذل زلافظ بنك اجلزائر نسخة من تقاريرىم ادلوجهة للجمعية العامة للمؤسسة.
18

 الرقابة المؤسساتية :
إف التطرؽ إذل الرقابة ادلؤسساتية بنوعيها  :ادلستندية و ادليدانية ،يقودنا إذل التعرؼ على اذليئات
ادلسؤولة عن إصلاز وتنفيذ ىذه الرقابة ،وادلتمثلة أساسا يف رللس النقد والقرض ،وبنك اجلزائر من
خالؿ ادلديرية العامة للمفتشية العامة  -لصاحل اللجنة ادلصرفية ،-واليت سًتتكز عليهما دراستنا.
ـ ـ ـ الرقابة المستندية :
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ترتكز الرقابة ادلستندية على فحص الوثائق وادلستندات احملاسبية واالحًتازية ،حيث تنجز ىذه
الرقابة على أساس ادلستندات احملاسبية اليت ترسلها البنوؾ إذل اللجنة ادلصرفية بانتظاـ ،كما تتدعم
أيضا بادلقابالت ادلنتظمة اليت جيريها ادلكلفوف بالرقابة مع إطارات ومسريي البنك .وتتمثل ادلهمة
األساسية ذلذه الرقابة يف فحص الوضعية ادلالية للبنوؾ بانتظاـ ،وذلك لتحقيق األغراض التالية :
 توضيح التطورات غري ادلالئمة ،خاصة فيما يتعلق دبخالفات القوانني التنظيمية ؛
 إقًتاح ومباشرة بعض األعماؿ ؛


إلزاـ مؤسسة ما على وضع حد لنشاطها ،قبل أف تصبح غري مليئة.

ـ ـ ـ الرقابة الميدانية :

سبارس على مستوى البنوؾ وادلؤسسات ادلالية ،حيث تكوف مهاـ ىذه ادلراقبة دقيقة ودورية
وحسب قطاع النشاط أو كاملة ،وذلك طبقا لربنامج مسطر من قبل اللجنة ادلصرفية.
تقوـ ادلصاحل ادلختصة لبنك اجلزائر (ادلديرية العامة للمفتشية العامة) بانتظاـ ،وعلى أساس برنامج
ادلراقبة الكاملة للبنوؾ وادلؤسسات ادلالية ادلعموؿ بو ابتداء من سنة (  ،) 2001بعمليات ادلراقبة
ادليدانية الكاملة .حيث تسعى ىذه األخرية إذل ضماف التسيري اجليد واالحًتاـ الدقيق لقواعد
ادلهنة ،كما تسمح بضماف انتظاـ العمليات ادلصرفية ادلنجزة ومطابقة البيانات ادلصرح هبا لبنك
اجلزائر مع البيانات الرقمية احملصل عليها ،واليت سبت مراجعتها يف عني ادلكاف .وتتضمن ما يلي :
 تقييم تنظيم البنك أو ادلؤسسة ادلالية ،خاصة اذلياكل ادلكلفة باحملاسبة واإلعالـ اآلرل واخلزينة،وااللتزامات وتسيري التجارة اخلارجية ؛
 ربليل وتقييم نشاط اإلقراض ؛ تقييم اذليكل ادلارل (خطر القرض ،وضعية االلتزامات ،معدالت ادلالءة )...؛ػ ػ ػ ربليل احلسابات ادلختلفة ،وفحص احًتاـ القوانني التنظيمية للصرؼ فيما يتعلق بتسيري عمليات
التجارة اخلارجية.
كما تسمح الرقابة ادليدانية برصد الوضعية احملاسبية والتنظيم اإلعالمي احملاسيب واإلداري ،حيث
يسمح ىذا الرصد بالتأكد من مدى احًتاـ البنك للقوانني التنظيمية احملاسبية.
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 )2-4-1الهيئات المكلفة بممارسة الرقابة في الجهاز المصرفي الجزائري :
 )1-2-4-1بنك الجزائر :

تتمثل مهمة بنك اجلزائر يف رلاؿ النقد والقرض ،يف توفري واحلفاظ على أفضل الشروط اليت
تضمن النمو ادلنتظم لالقتصاد الوطين ،جبميع طاقاتو اإلنتاجية مع السهر على استقرار النقد
20
يف الداخل واخلارج 19.وديارس البنك ادلركزي ثالثة أنواع من الرقابة على البنوؾ وىي :
ػ ػ ػ الرقابة الكمية  :ىي الرقابة اخلاصة بكمية االئتماف وسعره ،وتتضمن احلدود اليت تلتزـ بها
البنوؾ التجارية بالنسبة حلجم القروض اليت سبنحها وسعر الفائدة اليت تقرض بو...إخل،
إعتمادا على استخداـ السوؽ للتعديل النقدي.
ػ ػ الرقابة النوعية  :تتضمن وضع حدود لألنواع ادلختلفة من القروض قصد التأثري على حجم
االئتماف ادلوجو لقطاع أو قطاعات ما ،وكذلك تعمل على احلد من حرية شلارسة ادلؤسسات
كما ونوعا و وضع قيود على استثمارات البنوؾ التجارية وقصرىا على
ادلالية لبعض األنشطة ّ
االستثمارات اليت يتوافر فيها عنصري الضماف والسيولة.
ػ ػ ػ الرقابة القانونية واإلدارية  :يقصد به ا الرقابة اليت تتم عن طريق األحكاـ اليت تلزـ البنوؾ
بنشر قوائمها ادلالية يف فًتات دورية منتظمة حىت يقف البنك ادلركزي وأصحاب الودائع
وادلسامهني على حقيقة ادلركز ادلارل ذلذه البنوؾ يف فًتات متقاربة ومنتظمة.
وتعد الرقابة اليت ديارسها بنك اجلزائر على البنوؾ التجارية من أكثر أنواع الرقابة أمهية ومشوال،
حيد تتخذ شكلني أساسيني مها :الرقابة ادليدانية والرقابة على أساس ادلستندات.فإذا كانت
اللجنة ادلصرفية ىي السلطة ادلخولة قانونا باالشراؼ ادلصريف ،فإف بنك اجلزائر يتكفل بتنفيذ
عمليات الرقابة على البنوؾ لصاحل اللجنة ادلصرفية ،وذلك من خالؿ ادلديرية العامة للمفتشية
21
العامة هبياكلها ادلختلفة.

 )2-2-4-1المديرية العامة للمفتشية العامة :

بالنظر إذل كثافة شبكة البنوؾ وادلؤسسات ادلالية وقصد التكفل اجليد بتقوية الرقابة على الوثائق
وادلستندات ،فقد مت إنشاء مصلحة أو ىيئة سلتصة على مستوى بنك اجلزائر ىي ادلديرية العامة
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للتفتيش العاـ ( )DGIGعاـ  ،2001تضطلع دبهمة التدقيق ادليداين للتأكد من صحة
البيانات الواردة يف الوثائق وادلستندات ادلفصح عنها من قبل البنوؾ ،حيث ترسل تقارير الرقابة إذل
22
اللجنة ادلصرفية لتتخذ القرارات ادلناسبة بصدد البنك.
وادلديرية العامة للمفتشية العامة لبنك اجلزائر مسؤولة بالنيابة عن اللجنة ادلصرفية ألداء الرقابة على
23
أساس الوثائق ،وشلارسة الرقابة يف عني ادلكاف من خالؿ عمالئها.
وذلا عدة مهاـ حسب النظاـ  02ػ  ،03ادلتعلق بالرقابة الداخلية للبنوؾ وادلؤسسات ادلالية منها :
• التحقق من دقة وصدؽ ادلعلومات ادلقدمة والقياـ بتقدير ادلناىج احملاسبية ادلعتمدة من قبل
البنك أو ادلؤسسة ادلالية ادلعنية ؛
• تقدير نوعية ادلراقبة الداخلية ،السيما تناسق أنظمة التقييم ،ادلراقبة والتحكم يف ادلخاطر ؛
• مراقبة شروط تقييم وتسجيل وحفظ ادلعلومات احملاسبية وادلالية ؛
• مراقبة نوعية أنظمة اإلعالـ واإلتصاؿ.
ويكوف التصريح القانوين للمفتشية على أساس سنوي ،نصف سنوي ،فصلي وشهري حسب نوع
ادلعلومات ادلبلغ عنها 24.ودلمارسة مهامها ،تقسم ادلديرية العامة للمفتشية العامة إذل مديريتني،
25
إحدامها مسؤولة عن الرقابة الداخلية ،واألخرى مكلفة بالرقابة اخلارجية حلساب اللجنة ادلصرفية.
ىذا التقسيم كاف ساريا إذل غاية نوفمرب  ،2001ليتم تزويدىا بعد ذلك بنيابة مديرية الربرلة
26
والتقييم ونيابة مديرية التنسيق وادلهمات ادليدانية لبنك اجلزائر.
 )3-2-4-1اللجنة المصرفية :

حسب ادلادة  105من األمر  10ػ ػ ػ 04ادلتعلق بالنقد والقرض فإنو  :تؤسس جلنة مصرفية تدعى يف
صلب النص "اللجنة" 27،ونص قانوف النقد والقرض يف مادتو  143على أهنا جلنة مصرفية
مكلفة دبراقبة وحسن تطبيق القوانني واألنظمة اليت زبضع ذلا البنوؾ وادلؤسسات ادلالية ،وادلعاقبة
على النقائص اليت يتم مالحظتها 28،والصالحيات ادلمنوحة للجنة ادلصرفية ىي نوعاف ،سلطة
29
التحقيق والرقابة والسلطة اجلزائية وقد خوؿ قانوف النقد والقرض اللجنة ادلصرفية هبذه ادلهاـ.
وتتمثل مهاـ ىذه اللجنة يف اآليت :
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ػ ػ ػ ػ تلعب دورا وقائيا حيث ذلا احلق يف التحري حوؿ تسيري وتنظيم البنوؾ وادلؤسسات ادلالية ؛
ػ ػ ػ ػ القياـ بالتحقيق الوقائي عن طريق متابعة الوثائق و ادلستندات أو التنقل للبنوؾ يف عني ادلكاف ؛
ػ ػ ػ ػ تنظيم العمل دبا يتناسب والتحوالت اذليكلية للنظاـ ادلارل ؛
ػ ػ ػ ػ الرقابة على البنوؾ فيما خيص احًتاـ قواعد احلذر ادلتمثلة يف تقسيم وتغطية األخطار وتصنيف
الديوف حسب درجة خطورهتا ؛
ػ ػ ػ ػ للجنة احلق يف التحري حوؿ تسيري وتنظيم البنوؾ وتصحيحها إذا ماكاف ىناؾ أخطاء ؛
ػ ػ ػ مراقبة اللجنة ادلركزية وسيلة للتأكد من أف القرارات ادلتخذة من طرؼ بنك اجلزائر التعرضو
لألخطار الكبرية ؛
ػ ػ ػ ػ التتوقف الرقابة على نشاطات البنك أو ادلؤسسة ادلالية ،بل تشمل أيضا الشخص الذي لديو
مسامهة أو عالقة مالية سواء كاف يسيطر بطريقة مباشرة أو غري مباشرة على ىذه البنوؾ.
وديكن أف نستنتج إضافة إذل ذلك مهمة متابعة مدى استمرار البنوؾ بالوفاء بادلتطلبات اليت
يفرضها القانوف ونظاـ بنك اجلزائر دلمارسة ىذا النشاط.
كما زبتتم عمليات الرقابة ذلذه اللجنة بازباذ تدابري وعقوبات تأديبية إف استدعى األمر ،وذلك
حسب درجة شدهتا وحسب األخطار وادلخالفات ادلثبتة ،وتتمثل ىذه التدابري يف دعوة البنك
وادلؤسسات ادلالية موضوع الرقابة إذل العمل على إعادة توازناهتا ادلالية أو تصحيح وتكييف
أساليبها اإلدارية اليت قد تبدو للجنة غري فعالة أو سلالفة للتنظيم ،كما ديكن للجنة ازباذ تدابري
30
أخرى من بينها التنبيو ،اللوـ ،إلغاء الًتخيص دبمارسة العمل.
وأنشأت اللجنة ادلصرفية برنامج مراقبة بعني ادلكاف وعلى أساس ادلستندات ،وتقوـ بذلك عن
31
طريق خدمات بنك اجلزائر ،خاصة ادلفتشية العامة وادلديرية العامة للصرؼ.
 )2أثر الرقابة المصرفية على اإلفصاح المحاسبي في البنوك التجارية :

 )1-2مقدمة حول اإلفصاح المحاسبي :

 )1-1-2مفهوم اإلفصاح المحاسبي وتصنيفاته :
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اإلفصاح احملاسيب عبارة عن عملية إظهار وتقدًن ادلعلومات الضرورية اخلاصة بالوحدات
32
اإلقتصادية لألطراؼ اليت ذلا مصاحل حالية أو مستقبلية بتلك الوحدات اإلقتصادية.
كما يعين مشوؿ التقارير ادلالية على مجيع ادلعلومات الالزمة إلعطاء مستخدـ ىذه التقارير صورة
34
واضحة وصحيحة عن الوحدة احملاسبية33.ويتم تصنيف اإلفصاح احملاسيب من عدة زوايا أمهها :
 زاوية درجة االلتزاـ باإلفصاح :
ػ ػ ػ إفصاح إجباري  :يتم بإصدار ادلعايري احملاسبية اليت جيب أف تتبع عند إعداد القوائم ادلالية،
وربدد ادلعلومات احملاسبية اليت جيب أف تفصح عنها ادلنشأة للمستثمرين.
– إفصاح اختياري  :يتم عن طريق اإلفصاح الذايت للمنشأة عن كافة ادلعلومات للمستثمرين،
بدوف وجود مطلب قانوين.
 زاوية مقدار اإلفصاح :
– إفصاح كايف :يعين توفري احلد األدىن من ادلعلومات يف القوائم والتقارير ادلالية دلتخذي القرارات
دبا ديكنهم من ازباذ قرار االستثمار يف سوؽ األوراؽ ادلالية.
 إفصاح عادؿ  :يركز على تقدًن ادلعلومات اليت تفي باحتياجات مستخدمي القوائم ادلالية علىقدـ ادلساواة وبالتارل ينطوي ىذا النوع من اإلفصاح على جانب أخالقي.
 إفصاح كامل  :يعين توفري كافة ادلعلومات واإليضاحات يف القوائم ادلالية دلتخذي القرارات يفظل مفهوـ األمهية النسبية حبيث ديكن إدراؾ أف عدـ توفري معلومات وإيضاحات معينة قد ربدث
ضررا بالغا دبن يعتمد عليها يف ازباذ قرار االستثمار يف سوؽ األوراؽ ادلالية.
 )2-1-2اإلفصاح في البنوك وفقا للمعايير المحاسبية الدولية :

إف تطور وسائل االتصاؿ وعودلة النشاط االقتصادي ،وتعزيز حرية انتقاؿ رؤوس األمواؿ عرب
العادل ،ساىم يف نشوء أدوات مالية جديدة ،وزيادة حجم العمليات ادلنفذة من خالذلا ،شلا جعل
ادلؤسسات واذليئات احملاسبية الدولية تضع قواعد وأسس لإلفصاح عنها ،هبدؼ تعزيز خاصية
ادلالئمة ادلعروضة يف التقارير ادلالية ،وذلذا أولت معايري احملاسبة الدولية عناية كبرية ضلو
اعتبارات اإلفصاح ،وأصدرت ادلعيار  IFRS7الذي ألغى كافة البنود ادلتعلقة باإلفصاح من
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ادلعيار  ،IAS32أما األجزاء ادلتبقية منو تتعلق بقضايا عرض األدوات ادلالية فقط ،كما قاـ بإلغاء
ادلعيار  IAS30ادلتعلق باإلفصاح يف القوائم ادلالية للبنوؾ وادلؤسسات ادلالية ادلماثلة ،فوضع
بذلك كل اإلفصاحات على األدوات ادلالية مع بعضها يف معيار جديد.
ويهدؼ معيار اإلبالغ ادلارل الدورل  IFRS7بياف متطلبات اإلفصاح ادلتعلقة باألدوات ادلالية يف
القوائم ادلالية بطريقة تسمح دلستخدمي تلك القوائم من :
أ ػ ػ ػ تقيم األمهية لألدوات ادلالية على الوضعية ادلالية واألداء ادلارل للمؤسسة.
ب ػ ػ ػ إبراز ادلعلومات ادلتعلقة بادلخاطر الناذبة عن األدوات ادلالية اليت ديكن أف تتعرض ذلا ادلؤسسة
والطريقة اليت ديكن إدارة هبا ىذه ادلخاطر.
وتتمثل متطلبات معيار اإلبالغ ادلارل  IFRS7يف مايلي:
 1ػ ػ جيب على ادلنشأة ذبميع أدواهتا ادلالية يف فئات شلاثلة (األصوؿ ادلالية ،االلتزامات ادلالية،
وحقوؽ ادللكية) واإلفصاح على مستوى الفئة عن ادلعلومات التالية :
ػ ػ ػ اإلفصاح عن طبيعة ومقادير التدفقات النقدية وظروؼ عدـ التأكد احمليطة هبا وادلتعلقة
باألدوات ادلالية.
ػ ػ ػ أسس االعًتاؼ والقياس والسياسات احملاسبية ادلختلفة ادلتعلق باألدوات ادلالية ،دبا يف ذلك
ربديد القيم العادلة ذلذه األدوات.
 2ػ ػ إضافة إذل ما سبق ىناؾ إفصاحات أخرى مطلوبة دبوجب ادلعيار  IFRS7ىي :
ػ ػ ػ معلومات عن أمهية األدوات ادلالية.
ػ ػ ػ معلومات عن طبيعة ونطاؽ ادلخاطر اليت تظهر بسبب األدوات ادلالية ،ويشمل ذلك
سياسة التحوط ادلستخدمة وادلخاطر اليت يتوقع أف تنتج عن التعامل باألدوات ادلالية سواء مت
عرض ىذه األدوات يف ادليزانية أو دل يتم عرضها.
 3ػ ػ إفصاحات تتعلق دبخاطر السيولة ،السوؽ ،اإلئتماف ،وسلاطر التدفقات النقدية ومتطلبات
اإلفصاح ادلتعلقة بالتحوط النقدي وزلاسبة التحوط ،التحوط ،أداة التحوط والبند ادلتحوط لو.
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ويأيت تركيز ادلعيار  IFRS7على اإلفصاحات عن ادلخاطر ادلتعقلة باألدوات ادلالية ،كمخاطر
االئتماف وسلاطر السيولة وسلاطر السوؽ ،نظرا للتوسع الكبري يف التعامل باألدوات ادلالية ،وما
تشكلو ىذه اإلفصاحات سواء كانت كمية أو نوعية من زيادة ادلعلومات عن األدوات ادلالية
ووضوحها وشفافيتها ،واليت سبكن ادلستفيدين وأصحاب العالقة من ازباذ قراراهتم برشد وعقالنية،
خاصة بعد ظهور مشاكل عدة ناذبة عن عدـ كفاية ادلعلومات اليت يتم اإلفصاح عنها ،وادلتعلقة
باألدوات ادلالية للتعامل مع ادلخاطر احمليطة هبا.

35

 )3-1-2دور الرقابة المصرفية في تعزيز اإلفصاح في البنوك الجزائرية :
تعمل الرقابة ادلصرفية يف اجلزائر بأسلوبيها سواءا الداخلي أو اخلارجي يف زيادة اإلفصاح عن
القوائم ادلالية البنكية ،حيث أف الدور الرقايب ال يتحقق أداؤه األفضل إال يف ظل تشريعات وقوانني
مناسبة تبدأ من شروط اعتماد أي بنك كخطوة أساسية يف رقابة البنوؾ ،مرورا بنظاـ ادلعلومات
الذي يربط بنك اجلزائر بباقي البنوؾ التجارية وادلؤسسات ادلالية من أجل التقييم وادلالحظة
السريعة لكل ادلستندات والوثائق والعمليات البنكية اليت تبني الوضعية ادلالية اخلاصة بكل بنك دبا
فيها ادلالءة ،وتقييم ادلخاطر بأنواعها ،وسالمة اإلفصاح الذي ديثل أساس ومنطق الرقابة البنكية.
وقد مت تدعيم اإلشراؼ والرقابة ادلصرفية باجملهودات اليت يبذذلا رللس النقد والقرض وبنك اجلزائر
واللجنة ادلصرفية خاصة يف رقابة ادلخاطر لضماف سالمة الوساطة ادلصرفية ،ومحاية ادلودعني
وادلستثمرين ،واحًتاـ معايري التسيري الرامية لضماف ادلالءة والسيولة.
وتعترب اللجنة ادلصرفية ىي السلطة ادلكلفة بالرقابة على أساس الوثائق وادلستندات ويف عني
ادلكاف ،ويتكفل بنك اجلزائر وحلساب اللجنة بإرساؿ فرؽ للرقابة يف عني ادلكاف ،زيادة على
الرقابة اليت تتم على أساس تصرحيات البنوؾ وادلؤسسات ادلالية ادلرسلة إذل بنك اجلزائر 36.كما
يلعب زلافظو احلسابات دورا ىاما يف توفري الثقة للمعلومات ادلالية الواردة يف القوائم ادلالية،
فاإلدارة ىي ادلسئولة عن إعداد القوائم ادلالية للبنك ،وقد تقوـ يف بعض األحياف باخلروج عن ادلبادئ
احملاسبية أو القياـ بغش إلخفاء األداء الضعيف أو زيادة األرباح لدعم مراكز البنك الوظيفية.
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وديكن زيادة موثوقية القوائم ادلالية عندما يتم مراجعتها بواسطة طرؼ ثالث مستقل ،وىو الطرؼ
ادلعروؼ باسم مراجع احلسابات ،والذي يقوـ بفحص القوائم ادلالية والتعبري عن رأيو فيما إذا
كانت ىذه القوائم ادلالية تعرب عن مجيع جوانبها اذلامة بعدالة عن ادلركز ادلارل للبنك ونتائجو ،وأهنا
أعدت وفقا للمبادئ احملاسبية ادلتعارؼ عليها ،وبدوف ىذا الرأي من ادلراجعني ادلستقلني ،فإف
متخذي القرا رات اخلارجيني قد ال جيدوف وسيلة أخرى للتعرؼ على ما إذا كانت القوائم ادلالية
سوؼ زبدـ أغراضهم وأنو ديكن اإلعتماد عليها 37.كما أف مراجعي احلسابات ودلا يتصفوف بو
من اإلستقاللية وادلؤىالت العلمية والعملية الكافية ،فضال عن القدرة على ربمل ادلسؤولية عن
إبداء الرأي بشأف صحة وعدالة القوائم ادلالية كل ذلك ينعكس أثره يف اإلفصاح ادلارل الصادؽ،
38
فضال عن إلزاـ الشركات اخلاضعة للتدقيق دبتطلبات اإلفصاح العادؿ عن النتائج ادلالية.
ويعترب من ضمن وسائل اإلفصاح ادلستخدمة وادلتفق عليها تقرير مراجع احلسابات ،وتقرير رللس
اإلدارة حيث يتم من خالؿ تقرير مراجع احلسابات إعطاء رأي زلايد عن موضوعية وسالمة
األرقاـ الظاىرة بالقوائم ادلالية ،وذلك بغرض تعزيز ثقة ادلستخدمني يف ادلعلومات ادلنشورة ،يف
39
حني يقوـ رللس اإلدارة باإلفصاح عن األداء احلارل للبنك وعن اخلطط ادلستهدفة.
ويف األخري ديكن القوؿ أف صرامة وحرص ىيئات الرقابة ادلصرفية يف اجلزائر على تطبيق معايري
اإلفصاح الدولية ،من شأنو أف يؤدي إذل زيادة وتعزيز عملية اإلفصاح عن القوائم ادلالية يف البنوؾ.
الجانب التطبيقي " أسلوب مباشر" :
إنطالقا من طبيعة ىذه الدراسة واألىداؼ اليت تسعى لتحقيقها ،وبالنظر إذل زلدودية رلاؿ إبداء
الرأي يف ىذا النوع من األوراؽ البحثية ووجوب اإللتزاـ بشروطها ،مت تدعيم ىذه الدراسة النظرية
دبقابلة قامت الباحثة بإجرائها مع عينة على مستوى بنك اجلزائر وادلصف الوطين للخرباء
احملاسبيني ،من أجل مجع ادلعلومات اليت ترغب فيها الباحثة ومعرفة آراء العينة حوؿ ىذا ادلوضوع.
عينة الدراسة :

قامت الباحثة بإجراء مقابلة مباشرة مع عينة تتكوف من ثالث فئات"،مراقبني على مستوى بنك
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اجلزائر" ورلموعة "زلافظني وخرباء زلاسبيني" إضافة إذل أحد نواب زلافظ بنك اجلزائر السابقني ،من
أجل معرفة آراء ىذه العينة خبصوص دور الرقابة ادلصرفية يف تعزيز اإلفصاح يف القوائم ادلالية للبنوؾ.

نتائج الدراسة :
قامت الباحثة بإجراء مقابلة مع ادلسؤوؿ األوؿ للرقابة ادليدانية على مستوى ادلديرية العامة
للمفتشية العامة لبنك اجلزائر ،والذي أكد رل على أمهية ىذه الدراسة وعلى اجلهد الذي يبذلو
بنك اجلزائر يف سبيل تفعيل الرقابة ادلصرفية ،واليت يعززىا التكامل ادلوجود بني رقابة بنك اجلزائر
ورقابة زلافظ احلسابات الذي لو دور مهم يف تعزيز اإلفصاح احملاسيب بالقوائم ادلالية للبنوؾ.
ويف مقابلة مع مسؤولة مكلفة بالرقابة ادلستندية على مستوى ادلديرية العامة للمفتشية العامة،
أكدت رل على األدوار ادلهمة للرقابة اخلارجية والرقابة الداخلية يف احلفاظ على استقرار النظاـ
ادلصريف ،وإضفاء الثقة وزيادة اإلفصاح يف سلرجاتو من القوائم ادلالية ادلوجهة لكافة ادلستخدمني.
وعند إجراء ادلقابلة مع نائب سابق حملافظ بنك اجلزائر ،أكد رل أيضا على أمهية اإلفصاح احملاسيب
الذي يعترب مطلبا مهما من أجل ازباذ القرارات ،وأمهية الرقابة يف متابعة تطبيق البنوؾ للمعايري
احملاسبية البنكية واإلمتثاؿ دلعايري الرقابة اإلحًتازية من أجل احلفاظ على سالمة اجلهاز ادلصريف يف
اجلزائر ،واحلفاظ على حقوؽ الدائنني وادلقرضني وكافة ادلستخدمني بصفة عامة ،خصوصا
فيمايتعلق جبانب اإلفصاح احملاسيب الذي تستند إليو ىذه الفئات يف ازباذ قرارات مصريية.
كما أشار عدة خرباء وزلافظي حسابات على دور الرقابة اخلارجية اليت ديارسوهنا على البنوؾ يف
تعزيز عملية اإلفصاح يف القوائم ادلالية وماذلا من أثر يف تعزيز مصداقيتها وفهمها.
ويف مقابلة الباحثة مع عدد من موظفي بنك اجلزائر أكد مجيعهم على أف أساس عملية الرقابة
ادلصرفية ىو احلرص على تطبيق معايري احملاسبة الدولية واحًتاـ التشريعات ادلصرفية وتعليمات بنك
اجلزائر ،من أجل السري السليم داخل اجلهاز ادلصريف اجلزائري ،والذي يعتمد تطبيق سلطط
احلسابات البنكي والنظاـ احملاسيب ادلارل كأساس إلعداد قوائمو ادلالية والذي يتماشى إذل حد كبري
مع ما جاءت بو ادلعايري احملاسبية ،األمر الذي جيعل سلرجاتو من القوائم ادلالية تتوافق مع متطلبات
العرض واإلفصاح بشكل كبري.
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شلاسبق ومن ادلقابلة اليت قامت هبا الباحثة مع أفراد العينة اليت ذكرناىا ،نستنتج أف الرقابة ادلصرفية
يف اجلزائر بنوعيها الداخلية واخلارجية ،تعمل جاىدة على التأكد من تطبيق البنوؾ دلختلف
التعليمات والقوانني اليت جاء هبا ادلشرع اجلزائري خصوصا قانوف النقد والقرض وسلطط احلسابات
البنكي ،إضافة إذل احًتاـ ىذه البنوؾ للمعايري اإلحًتازية وادلعايري احملاسبية الدولية خصوصا
مايتعلق منها جبانب العرض واإلفصاح يف القوائم ادلالية .ىذا مايؤكد على أف الرقابة ادلصرفية
اجلزائرية تعزز من مستوى اإلفصاح احملاسيب يف القوائم ادلالية للبنوؾ التجارية.
الخـ ـالصة والنتائج :
حدثت خالؿ السنوات األخرية سلسلة من االختالالت ادلالية واحملاسبية ادلختلفة يف كثري من
البنوؾ ،بسبب افتقارهتا إذل ادلمارسة السليمة يف الرقابة واإلشراؼ ،مايؤدي إذل تضليل ادلعلومات
احملاسبية للبنوؾ ،وبالتارل تدين مستوى اإلفصاح عن القوائم ادلالية.
وهبدؼ محاية أمواؿ ادلودعني وضماف رقابة زلكمة ودقيقة على البنوؾ ،سارعت اجلزائر اذل
احداث آليات وىيئات جديدة للرقابة البنكية هتدؼ اذل التحقق والتأكد من أف سلتلف العمليات
اليت تقوـ هبا البنوؾ التجارية تتم وفق القوانني واألنظمة السارية ادلفعوؿ ،وذلك من خالؿ اصدار
األمر رقم  10ػ ػ  04ادلتعلق بالنقد والقرض  .ومن خالؿ ىذه الورقة البحثية توصلنا إذل :
ػ ػ ػ سبارس الرقابة ادلصرفية يف اجلزائر من خالؿ األساليب الداخلية متمثلة يف "الرقابة الداخلية،
التدقيق الداخلي" واألساليب اخلارجية متمثلة يف "الرقابة القانونية أو رقابة مراجع احلسابات،

الرقابة ادلؤسساتية بنوعيها :الرقابة ادلستندية والرقابة ادليدانية إضافة إذل رقابة اللجنة ادلصرفية" ؛
ػ ػ ػ هتدؼ الرقابة ادلصرفية إذل تعزيز مسعة البنوؾ التجارية والتقليل من ادلخاطر اليت قد تتعرض ذلا،
واحلفاظ على مصاحل ادلودعني وادلسامهني ،وخالؿ قيامها دبهمة احلفاظ على سالمة اجلهاز
ادلصريف تواجو األجهزة ادلكلفة بالرقابة العديد من التحديات لعل من أبرزىا ظاىرة غسيل األمواؿ
واستخداـ الطرؽ واألساليب اإلحتيالية يف التجارة اإللكًتونية ؛
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ػ ػ ػ يستمد اإلفصاح احملاسيب أمهيتو يف البنوؾ من تنوع وتعدد اجلهات ادلستفيدة من ىذه ادلعلومات
واليت تضم ادلصرفيني وادلستثمرين وادلقرضني ،واحملاسبني ،واألجهزة احلكومية وغريىم ،ىذا
باإلضافة إذل اآلثار ادلًتتبة على القرارات ادلتخذة من قبل ىذه اجلهات بناء على ىذه ادلعلومات ؛
ػ ػ نظرا ألمهية اإلفصاح احملاسيب يف البيانات ادلالية للبنوؾ ،أصدرت جلنة ادلعايري احملاسبية الدولية
معيار احملاسبية الدورل ادلتعلق باإلفصاح عن البيانات ادلالية للبنوؾ وادلؤسسات ادلالية ادلماثلة ذلا ؛
ػ ػ تعمل الرقابة ادلصرفية يف اجلزائر بأسلوبيها الداخلي واخلارجي يف زيادة اإلفصاح عن القوائم ادلالية.
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