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 المقدمة 
  

  
  مقدمة

  
 لقد تعاضم االهتمام بمفهوم الحوكمة في العدید من االقتصادیات المتقدمة و الناشئة خالل العقود القلیلة

و خاصة في أعقاب االنهیارات االقتصادیة و األزمات المالیة التي شهدتها عدد من دول شرق ، الماضیة
و كذلك ما شهده االقتصاد ، آسیا و أمریكا الالتینیة و روسیا في عقد التسعینات من القرن العشرین

األمریكیة العالمیة خالل األمریكي من تداعیات االنهیارات المالیة و المصرفیة لعدد من أقطاب الشركات 
وصوال إلى ما تشهده أوروبا الیوم من أزمة خانقة تهدد وحدة  2008و  2007و كذا عامي  2002عام 

مما أدى إلى إتباع نظرة عملیة عن تطبیق مفهوم الحوكمة في قطاع . اتحادها االقتصادي و المالي
الحوكمة الجیدة كمنهاج امثل للمعالجة و البنوك لتفادي هذه األزمات و التأكید على أهمیة اإلشراف و 

فإتباع المبادئ السلیمة لحوكمة البنوك الى توفیر االحتیاطات الالزمة ضد سوء .الوقایة من األزمات
و تعد لجنة بازل لإلشراف البنكي المرجع األساسي . اإلدارة مع تشجیع الشفافیة في الحیاة االقتصادیة

االقتصادیة بما في ذلك المؤسسات البنكیة من خالل األوراق التي  إلرساء مبادئ الحوكمة في المؤسسات
  .نشرتها في الموضوع منذ نشاتها

و نظرا لالزمة التي یمر بها القطاع البنكي الجزائري أصبح من الضروري التفكیر بصفة جدیة في تطبیق 
الجزائریة مواكبة مبادئ الحوكمة في أركانه خاصة مع العولمة االقتصادیة التي تلزم على البنوك 

  .السیما تطبیق مبادئ لجنة بازل حول حوكمة البنوك، التطورات
  

 إشكالیة البحث  

  :فأن اإلشكالیة التي نسعى إلى بلورتها یمكن حصرها في السؤال التالي، بناءا على ما سبق
  ما مدى تأثیر االلتزام بمتطلبات لجنة بازل على حوكمة البنوك الجزائریة؟

  :هذه اإلشكالیة ارتأینا تجزئتها إلى ثالثة أسئلة فرعیةو لإلجابة على 
 ماهو مفهوم حوكمة المؤسسات و وما آلیة تطبیقها في البنوك؟ 
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 ما أهم ما جاء في مقررات لجنة بازل؟ 

 ما واقع تطبیق مبادئ الحوكمة في البنوك الجزائریة؟ 

 
 فرضیات البحث 

  :ن تحدید الفرضیات التالیةعلى ضوء ما تم طرحه من تساؤالت حول موضوع البحث یمك
 
 آلیة تطبیق الحوكمة في البنوك أكثر تعقید من تطبیقها في المؤسسات االقتصادیة األخرى. 

  مقررات لجنة بازل حول الحوكمة لم تطبق فعلیا في البنوك الجزائریة لكونها بنوك غیر متطورة
 .بأتم معنى الكلمة مما یصعب تطبیق الحوكمة بها

 وضوعأسباب اختیار الم 

 هیعود سبب اختیاري لموضوع حوكمة البنوك في ظل مقررات بازل إلى مقیاس إدارة البنوك الذي دارسنا
أین كانت مواضیع البحوث التي تناولنها جد مثریة و مهمة إذ تطرقنا إلى كل ، في السنة الثانیة ماستر

تیقنت أن الحل للتقلیل أو حتى  و في النهایة. حوكمة البنوك و مقررات لجنة بازل ، من المخاطر البنكیة
یتمثل في تطبیق حوكمة جیدة للبنوك السیما تلك ، و أن كان لیس الوحید، القضاء على المخاطر البنكیة 

  .المستوحاة من مقررات لجنة بازل
  . أما السبب الثاني الختیار الموضوع هو كون مبادئ الحوكمة تتماشى و المبادئ اإلسالمیة

 
 موضوعأهمیة البحث في ال 

األمر ، تظهر أهمیة البحث في الموضوع من خالل إبراز الدور الهام لتطبیق الحوكمة في القطاع البنكي
الذي یؤدي الى التقلیل من المخاطر التي تتعرض لها المصارف خاصة و أن التجارب األخیرة في العالم 

و . االقتصادیات القومیة أظهرت أن ضعف الحوكمة في النظم البنكیة یؤدي إلى انعكاسات خطیرة على
علیه فان تفعیل مبادئ الحوكمة و البدء بتطبیق قواعدها في الجهاز المصرفي یعمل على تطویر أداة 
اإلدارة المصرفیة مما یعكس ایجابیا على قرارات المستثمرین و القطاع المالي و بالتالي تنشیط االقتصاد 

 .الجزائري

 
  

 الهدف من الدراسة 
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ذه الدراسة الرغبة في التعمق في موضوع حوكمة البنوك و تسلیط الضوء على البنوك یتمثل الهدف من ه
الجزائریة و معرفة ان كانت تطبق فعال مبادئ الحوكمة و معرفة هل فعال البنوك الجزائریة تواكب 

  .التطورات العالمیة من خالل مدى تطبیقها لمقررات لجنة بازل
 

 الدراسات السابقة 

یمكن القول بأنه ال توجد دراسات سابقة حول ، علوم االقتصادیة و علوم التسییر على مستوى كلیة ال
  .موضوع تطبیق حوكمة البنوك في البنوك الجزائریة في ظل مقررات بازل على حد علم الطالبة

 حدود الدراسة 

 لعدة 2009 – 1990اقتصرت الدراسة على إبراز مدى تطبیق البنوك الجزائریة للحوكمة من الفترة 
  :اعتبارات
  لم یكن ممكنا التحدث عن الحوكمة في البنوك الجزائریة قبل هذه الفترة الن الجزائر لم تتبنى بعد

 .مع اصدارها لقانون النقد و القرض 1990اقتصاد السوق حت سنة 

 معضم المراجع المستعملة درست هذه الفترة فقط 

   
 منهجیة البحث 

اقتضت طبیعة و ، الجوانب المتعلقة بإشكالیة هذا البحث و نظرا لتعدد، اختبارا للفرضیات السابقة
خصوصیة الموضوع التعامل مع عدة مناهج بطریقة متكاملة و متناسقة من اجل اإللمام بموضوع 

إذ اعتمدنا على المنهج الوصفي التحلیل في الفصلین األول و الثاني إلبراز أهم المفاهیم و ، الدراسة
كما اعتمدنا على منهج دراسة . اإللمام بها و منها التحكم في الموضوع  الجوانب المتعلقة بالموضوع و

حیث یمكننا هذا المنهج من العرف على واقع ، حالة في الفصل الثالث لمعالجة اإلشكالیة المطروحة
  .تطبیق الحوكمة في البنوك الجزائریة

 
 
  

 صعوبات الدراسة 

البحث العلمي و لعل أهم عائق صادفناه من المعروف أن كل عمل ال یخلو من الصعوبات خصوصا 
خالل بحثنا هو قلة المراجع المتخصصة في حوكمة البنوك بالجزائر و كذلك المراجع المتخصصة في 
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بحیث أن معظم . تأثیر مقررات لجنة بازل على البنوك الجزائریة و خصوصا الكتب و الدراسات السابقة
لتقیات علمیة حصدناها من مواقع االنترنت لمنتدیات و المراجع المستعملة هي عبارة عن مداخالت في م

  . مجالت و مخابر علمیة ألساتذة و دكاترة مختصین في المالیة و االقتصاد
 

 هیكل البحث 

قمنا بتقسیم البحث إلى ثالثة فصول سبقتها مقدمة و تلتها خاتمة تضمنت ملخص للبحث و أهم النتائج 
  .وصیاتالمستنبطة مع تقدیم االقتراحات و الت

تطرقنا فیه إلى جملة من المفاهیم حول حوكمة المؤسسات و حوكمة البنوك باالضافة الى : الفصل االول
  .آلیة حوكمة البنوك

  .تناولنا فیه لجنة بازل لإلشراف البنكي و اتفاقیاتها الثالث : الفصل الثاني
الجزائریة في ظل مقررات لجنة  الفصل الثالث و األخیر فقد تطرقنا الى واقع تطبیق الحوكمة في البنوك

 .بازل
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 ماھیة حوكمة البنوك
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  :تمهــــــید                                           

 اإلدارة وعدم وسوء الفساد عن الناتجة العالم دول من العدید في حدثت التي العالمیة المالیة األزمات ساهمت

 الفساد وأصبحت تكلفة الكبرى العالمیة المؤسسات أزمات تفاقم إلى الكافیة األموال ؤوسر  جذب على القدرة

 أهم من للمؤسسات والمشروعات الختامیة الحسابات في والدقة والوضوح الشفافیة ،وافتقاد واإلداري المالي

 عن البحث علیهم امالز  وبالتالي أصبح الصحیح، االستثماري القرار اتخاذ على المستثمرین قدرة عدم أسباب

 المصالح لحمایة المحاسبیة الدولیة، المعاییر وتطبیق الحوكمة لممارسة سلیمة هیاكل بها التي المؤسسات

 .للمساهمین المالیة والحقوق

 عولمة التدفقات في السریعة للتطورات نتیجة البنوك في المؤسسات حوكمة بمبادئ االهتمام انصب وقد

 بین البنوك متزایدة تنافسیة ضغوط حدوث إلى أدى مما التكنولوجي والتقدم المالیة لألسواق المالیة

 أهمیة زاد من مما للبنوك المالیة األدوات في وتنوع المالیة األسواق في نمو وحدث ،البنكیة غیر والمؤسسات

دارتها المخاطر قیاس ٕ  وتغییر اطراألعمال والمخ إدارة لطرق المستمر االبتكار تطلب مما علیها والسیطرة وا

  .البنكي النظام سالمة على یحافظ بما اإلشراف ونظم للقوانین

في المبحث األول سوف نتطرق الى المبادئ النظریة .و سوف نتطرق في هذا الفصل الى ثالثة مباحث

لحوكمة المؤسسات اما في المبحث الثاني فسوف المبادئ النظریة لحوكمة البنوك اما في المبحث الثالث 

  .رق الى آلیة حوكمة البنوكفسوف نتط

  

  المؤسسات المبادئ النظریة لحوكمة: المبحث األول

 أحد وهو 2000سنة  استعماله العربیة، بدأ اللغة في االستعمال حدیث مصطلحا الحوكمة مصطلح یعتبر

 Governanceكلمة  ویعود أصل: باللغة االنجلیزیة (Governance)مصطلح  لترجمة العدیدة المحاوالت

 ثم. الدبابة أو الحربیة قیادة الباخرة یعني والذي عشر الثالث القرن في  (Kubernan)  الیونانیة اللغة إلى
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 ثم المعنى، بنفس عشر الرابع القرن بدایة في  (Gubernare)بكلمة الالتینیة اللغة في ذلك بعد استعمل

الحكم،  طریقة أو فن به یقصد وكان (Gouvernance)بمصطلح  الفرنسیة اللغة في 1478 سنة في ظهر

 من العدید المصطلح هذا بروز في ساهم ولقد.الحكومة لمصطلح كمرادف الوقت ذلك في یستعمل وكان

 أستعمل حیث الدولي، النقد وصندوق الدولي البنك مثل الدولیة المؤسسات وبعض والسیاسیین االقتصادیین

 وطریقة فن أي القدیم، المعنى بنفس وذلك لالدو  مستوى على أي المستوى الكلي على بدایة المصطلح هذا

 1:هما نقطتین أساسیتین إضافة مع الحكم

 تعتبر حیث Gouvernementالحكومة  ومصطلح Gouvernanceالحوكمة  مصطلح بین التمییز -1

 .الحوكمة عناصر أحد الحكومة

 .ستویاتكل الم على المدني المجتمع مشاركة على یرتكز العمومیة األعمال إدارة نظام تطویر -2

 یعرف وهذا ما) الدولي( الكلي المستوى على أوال استعمل الحوكمة مصطلح أن القول یمكن وبالتالي

 .2المؤسسات یعرف بحوكمة ما وهذا الجزئي المستوى على استعمل ثم الدولیة، بالحوكمة

  .ومختلف أنظمتها عبر العالم المؤسساتمفهوم حوكمة : المطلب األول  

المنظمات و مختلف أنظمة تطبیقها ، تختلف باختالف الكتاب، حوكمة المؤسسات هناك عدة تعاریف ل

  .عبر العالم

 :المؤسساتمفهوم حوكمة   -  أ

في كتابه ثروة ) A. Smith(األولى لحوكمة المؤسسات ترجع إلى ما جاء في أطروحات  اإلمضاءاتإن 

لى التحذیر الصریح لكل من  ٕ بة بفصل الملكیة عن من المخاطر المترت MEANSو  BERLEاألمم وا

 مصالح صغار لحمایة المدیرین على رقابة وجود وضرورة البورصة، في المدرجة المؤسسات في اإلدارة

                                                
/ 2ص /   2009سبتمرب 9/ سطيف اجلزائر –جامعة فرحات عباس / احلوكمة يف املصارف االسالمية/ شوقي بورقبة -  1

chawkig2000@yahoo.fr  
  .2ص / نفس املرجع السابق/ شوقي بورقبة 2
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 على عاتق تقع ال أن یجب المؤسسة إدارة مسؤولیة أن إلى اإلدارة نظریة لرواد المبكر واإلدراك المساهمین

نما فقط األسهم حملة ٕ  حدوث الصراع حتمیة عن والتنبیه جهة، من المصالح ذات األطراف جمیع على وا

 . ثانیة جهة من المصالح تعارض بسبب

 واستخدامه كوسیلة علمي كمصطلح المؤسسات في الحوكمة لظهور الدافعة العوامل أبرز من كان وقد

 ارةاإلد طاقم عدم كفاءة نتیجة وذلك الماضي القرن من التسعینات عقد بدایة مع اإلدارة تصرفات على للرقابة

 القناعة عن ناهیك أ،.م.في و خصوصا الدولي الصعید على المؤسسات من العدید في السلطة استخدام وسوء

  .1والمنظماتیة تأثیراتها المجتمعیة أوضحت التي المؤسسات لحوكمة المیدانیة الدالالت من تولدت التي

حوكمة  لمفهوم والمحللین والقانونیین االقتصادیین كافة بین علیه متفق موحد تعریف إیجاد یصعب

 واالجتماعیة  والمالیة واالقتصادیة التنظیمیة األمور من العدید في تداخله إلى ذلك ویرجع المؤسسات،

 :المصطلح المتعلقة بهذا اتالتعریف من مجموعة یلي وفیما للمؤسسات،

وحملة  ناحیة، من ؤسسةالم إدارة بین العالقة تحدد التي والمعاییر والقواعد القوانین من مجموعة هو -1

  2.أخرى ناحیة من بالمؤسسة المرتبطة األطراف أو المصالح وأصحاب األسهم

تحقیق الشفافیة واالستقاللیة والعدالة والنزاهة كضمانات ضد الفساد وسوء االدارة مع تحقیق تعظیم  -2

  .3المؤسسةحجم أرباح 

تي تتبعها الشركة من أجل تحقیق الجودة هي عبارة عن مجموعة من النظم والقرارات والسیاسات ال -3

  .1المؤسسة والقادرة على تحقیق أهداف األسالیب الفعالةوالتمیز في اختبار 
                                                

/ مدخل للوقاية من األزمات املالية و املصرفية باإلشارة حلالة اجلزائر –احلوكمة يف املؤسسات املالية و املصرفية / عبد الرزاق حبار -بن علي بلعزوز - 1
/ 2009أكتوبر  21- 20ام أي/ سطيف -جامعة فرحات عباس/ مداخلة من امللتقى العلمي حول األزمة املالية و االقتصادية الدولية و احلوكمة العاملية

  . 3ص 
 www.amawi.infoمتاح على املوقع االلكرتوين   / حوكمة الشركات/ مدونة حممد عماوي القانونية -2
 
 حبث متاح على املوقع االلكرتوين / للدولة  آليات احلوكمة و دورها يف احلد من الفساد االداري و املايل يف الشركات اململوكة/ عباس محيد متيمي .أ- 3

www.nazaha.iq/search_web/muhasbe/2.doc 
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مع  المؤسسةفینظر البعض إلى الحوكمة من منظور قانوني لتنظیم أشكال وأنواع التعامل بین أطراف 

األرباح وهناك من ینظر لها من  بعضها البعض وینظر آخرون إلى الحوكمة من زاویة اقتصادیة لتحقیق

  .2المؤسسةالمختلفة داخل  اتناحیة أخالقیة في طبیعة وشكل أطراف العالق

أنها األسلوب الذي یحقق التوازن بین األهداف "على ) مCadbury )1992وعرفتها جمعیة  -4

إطار حوكمة وأن . االقتصادیة واالجتماعیة من جهة وبین األهداف الفردیة والمشتركة من جهة أخرى

یشجع على االستخدام الفعال للموارد ویحث أیضا على توفیر نظم المحاسبة والمساءلة عن  المؤسسات

 .والمجتمع المؤسساتبین مصالح األفراد و  اإلمكانإدارة هذه الموارد، والهدف من ذلك هو التقریب قدر 

  .3"أي ذلك النظام الذي یعني بتسدید و مراقبة المؤسسات

إدارة المؤسسات و التحكم  خالله من یتم الذي بأنها النظام"  IFCا مؤسسة التمویل الدولي و عرفته -5

  .4"في أعمالها

أنها مجموعة من العالقات "فتعرف الحوكمة على ) OCDE(أما منظمة التعاون االقتصادي والتنمیة  -6

أنه كما . بالمؤسسةاهتمام ومجلس إدارتها ومساهمیها واألطراف األخرى التي لها  المؤسساتبین إدارة 

یحدد قواعد و إجراءات اتخاذ القرارات المتعلقة بشؤون المؤسسة و كذلك یحدد الهیكل الذي یتم من خالله 

  .5"وضع أهداف المؤسسة ووسائل تحقیقها  ووسائل الرقابة على األداء

                                                                                                                                                   
1 . The Encyclopedia of Corporate Governance / " What is Corporate 
    Governance " / 2002/  www.encycogvom.com / P. 2 

املؤمتر العلمي األول حول حوكمة الشركات و دورها يف اإلصالح /  دور حوكمة الشركات يف التنمية االقتصادية/ مناور حداد . د- 2
  4ص / 2008/جامعة دمشق /االقتصادي

3 - « the financial aspects of corporate governance, the code of best practice » ,   rapport 
ducomité  Cadbury présidé par Sir Adrian Cadbury, 1992. 

جملة اقتصاديات مشال / حالة دول مشال افريقيا -االلتزام مبتطلبات جلنة بازل كمدخل الرساء احلوكمة يف القطاع املصريف العريب/ حبار عبد الرزاق -  4
  .76ص / العدد السابع -افريقيا

  .36ص /  2010/ الطبعة األوىل / القاهرة  -دار الكتاب احلديث/ الرقابة على أعمال البنوك و منظمات األعمال / صالح حسن - 5
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المناسبة للوصول  ة الحوافزواإلدارة التنفیذیوبالتالي فإن الحوكمة الجیدة هي التي توفر لكل من المجلس 

، وتسهل عملیة إیجاد مراقبة فعالة، وبالتالي تساعد المؤسسةإلى األهداف التي تصب في مصلحة 

على استغالل مواردها استغالال رشیدا یمكنها من تحقیق األهداف المسطرة فیما یعرف بكفاءة  المؤسسة

  .األداة

یة التي تستخدم بها القوة في تسییر اقتصاد بلد ما وتسییر تتمثل في الكیف"وعرفها البنك العالمي بأنها -7

 .1"موارده االجتماعیة من أجل التطور

تنفیذ السلطة السیاسیة واالقتصادیة  بانها") PNUD(وعرفها برنامج األمم المتحدة من أجل التطویر  -8

 2."من أجل تسییر مؤسسة أعمال واإلداریة

 أما ، "للحوكمة هو إیجاد توازن بین السلطة والمسؤولیةالمشكل الجوهري "أن  Charkhamویقول 

Gomez)1996 (األفراد خاص بحریة األول الحد حدین، بین یقع الحوكمة في التحلیل هدف أن" فیقول 

 أن "فیرى) Charlety  )1994ل  بالنسبة أما ،"الجماعي اإلنتاج لقواعد بالخضوع خاص الثاني والحد

 مشكلة لحل تهدف إجراءات مجموعة  أنها على الحوكمة یمثل بحیث لوكالةا نظریة على تتمركز الحوكمة

التسییر وفق مصالح موكلها أو بتوفیر المعلومات المالئمة  لیكون تحفیزات المدیرین بإعطاء سواء الوكالة،

 تسییر نمط ومتابعة وتوجیه مراقبة من) اإلدارة في مجلس ممثلیهم طریق عن(لتمكینهم  للمساهمین

 ."سةالمؤس

 :عبر العالم لمؤسساتمختلف أنظمة حوكمة ا  - ب

وهناك . أن الكفاءة االقتصادیة الوطنیة تعتمد على شكل نظام حوكمة مؤسساتها) Porter )1992یرى 

  :1وعموما یمكن التمییز بین ثالثة أنظمة لحوكمة المؤسسات. تباین بین هذه األنظمة من بلد آلخر

                                                
1 - Houssem Rachdi / La gouvernance bancaire : un survey de litterature/ Laboratry of 
research i finance, accounting and financial  intermediation/ Faculty of economic and 
management sciences of Tunis- El MANAR .P 4. 
2 -Houssem Rachdi / ouvrage cité auparavant/ p4. 
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 ):جلوساكسونيالنظام األن(النظام الموجه للسوق  -1

ویتمیز هذا النظام بمالك ضعفاء . أ وانجلترا هما من البلدان األساسیة التي تبنت هذا النظام.م.الو

ومسیرین أقویاء، والمدیر العام هو نفسه رئیس مجلس االدارة أي ال یوجد تفرقة بین أعمال الرقابة 

ذیین یعملون لصالح المساهمین، باالضافة وفي هذا النظام تعد المؤسسة كتوفیقة بین مدراء تنفی. واالدارة

  . إلى كون المالیة المباشرة هي محرك التمویل في المؤسسات

 ):Germano-Nipponنظام (النظام الموجه للشبكة  -2

ویتمیز هذا النظام بمالك . ألمانیا، الیابان وبعض البلدان الالتینیة أهم البلدان التي اعتمدت هذا النظام

مین األغلبیة، وعلیه فإن طریقة تسییر المؤسسات ثنائیة حیث یوجد مجلس مراقبة أقویاء وبضعف المساه

 .باإلضافة إلى االدارة

 ):الفرنسي- النموذج االیطالي(النظام الوسطي   -3

إیطالیا وفرنسا هما أهم البلدان التي تبنت هذا النظام وهو نظام وسطي بحیز ألن المراقبة تتم من خالل 

وهو مبني على خلق القیمة ). النظام الموجه للسوق(واألسواق ) ام الموجه للشبكةالنظ(المؤسسات المالیة 

  ).أصحاب القرار، المساهمین والعمال(لجل األطراف 

أنه یمكن تقسیم الحوكمة في ، في دراسة قاموا بها C.Mayer وT.Franksو یرى كل من               

 :2المؤسسة الى نظامین

   :نظام الحوكمة المفتوح -1

                                                                                                                                                   
1-  Houssem Rachdi / ouvrage cité auparavant / p 5. 
2 -Azikiou Idir / Gouvernance des entreprises – Cas des banques publiques algériennes / 
Mémoire de fin d’études pour l’obtention du diplôme supérieur des études bancaires / Ecole 
supérieure de banque/ Octobre 2008/ P 36.     
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و هو نظام یسمح بالقضاء على خطر التباطؤ في . حیث یرتكز على الحفاظ على مصالح المساهمین

العمل الذي یظهر عندما یعتقد بعض المسیرین أن القلة في المردودیة یعود الى االستثمارات طویلة 

  .االجل

  :نظام الحوكمة المغلق -2

م ملكیة المساهمین تهدف الى تحقیق دیمومة فهو عكس النظام المفتوح حیث أن هذا النظام یتمیزبكو 

  . مما یشجع االستثمارا طویلة األجل، المؤسسة

  المؤسسات والقواعد الرئیسیة لها ومبادئهامحددات الحوكمة في : المطلب الثاني  

ان لحوكمة المؤسسات محددات و قواعد ومبادئ یجب ان تطبق من قبل االطراف المعنیة حتى تكون 

  .فعالة

  :المؤسساتالحوكمة في  محددات  -  أ

  : 1المؤسساتهناك مجموعتان من المحددات یتوقف علیهما مستوى الجودة والتطبیق الجید لحوكمة 
  :المحددات الخارجیة-1

وتشمل ، المؤسسةإن وجود مثل هذه المحددات یضمن تنفیذ القوانین والقواعد التي تساعد على حسن إدارة 
  :هذه المجموعة
مار المنظم لألنشطة االقتصادیة في الدولة مثل القوانین والتشریعات المناخ العام لالستث -1

  . المؤسساتواإلجراءات المنظمة لسوق العمل و 

 .تنظیم المنافسة ومنع الممارسات االحتكاریة واإلفالس -2

كفاءة وجود القطاع المالي الذي یوفر األموال الالزمة لقیام المشروعات وكفاءة األجهزة  -3

 .المؤسساتالرقابة على  الرقابیة في أحكام

                                                
 2007يونيو / مع اشارة خاصة لنمط  لنمط تطبيقها يف مصر-حمددات احلوكمة و معايريها/ حممد حسن يوسف  -  1
 http://www.siironline.org/ 
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وجود بعض المؤسسات ذاتیة التنظیم مثل الجمعیات المهنیة والشركات العاملة في سوق  -4

 .األوراق المالیة

وجود مؤسسات خاصة بالمهن الحرة مثل مكاتب المحاماة والمكاتب االستشاریة المالیة  -5

 .االستثماریة

 

  :المحددات الداخلیة-2

  :هذه المحددات تشمل

  .المؤسسةوالتعلیمات واألسس التي تحدد أسلوب وشكل القرارات داخل القواعد  -1

توزیع السلطات والمهام بین الجمعیة العامة ومجلس اإلدارة والمدیرین التنفیذیین من اجل  -2

 .األطرافتخفیف التعارض بین مصالح هذه 

 .الحوكمة تؤدي في النهایة إلى زیادة الثقة في االقتصاد القومي  -3

 .االستثمارسوق العمل على تعبئة المدخرات ورفع معدالت زیادة وتعمیق  -4

 .العمل على ضمان حقوق األقلیة وصغار المستثمرین  -5

 .التنافسیةوخاصة قدرته ، العمل على دعم وتشجیع نمو القطاع الخاص -6

 .في الحصول على تمویل مشاریعها وتحقیق األرباح  المؤسساتمساعدة  -7

 .خلق فرص العمل  -8
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  المحددات الخارجیة و الداخلیة للحوكمة:  01الشكل رقم

                          

      المحددات الداخلیة                                               المحددات الخارجیة 

                                خاصة                      تنظیمیة          

 
مقال متاح على الموقع ، 2007، بنك االستثمار الدولي، محددات الحوكمة و معاییرها، محمد حسن یوسف: المصدر

  االلكتروني

http://www.saaid.net/doat/hasu/hawkama.doc 

  :المؤسسات لحوكمة الرئیسیة القواعد  - ب

 :1ان القواعد الرئیسیة لحوكمة المؤسسات تتمثل أساسا فیما یلي

                                                
  4ص / مرجع سبق ذكره / عبد الرزاق حبار  -بن علي بلعزوز -  1

  :المعایر
  المحاسبیة -
 المراجعة -
 القوانین و القواعد -

  
  
  

  :القطاع المالي
  قروض -
مساھمة في رأس  -

 المال
  
  
  

  :األسواق
  قتنافسیة األسوا -
استثمار أجنبي  -

 مباشر
الرقابة على  -

 الشركات

الوظائف 
 الرئیسیة

 المساھمون

 مجلس االدارة

 االدارة

  :مؤسسات خاصة
  
محاسبون و  -

  مراجعون
 محامون -
تصنیف  -

 ائتماني
 بنوك استثمار -
 استثمارات -
 تحلیل مالي -
 اإلعالم المالي -

صالحاصحاب الم  
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  :المساهمون -1

 .قیمة المؤسسة وزیادة األرباح على الحصول في الحق مقابل المال رأس یقدمون

  :اإلدارة مجلس  -2

  .اإلدارة أداء على ویشرف العامة للمدیرین التوجیهات یقدم حیث للمساهمین، ةاألساسی المصالح یمثل

   :اإلدارة -3

  .اإلدارة سالتقاریر لمجل أرباحها، وتقدیم تعظیم عن ومسئولة للمؤسسة الیومیة اإلدارة عن مسئولة وهي

  :المصالح أصحاب  -4

 مع المتعاملین ویتضمن لدیون،ا احتماالت تسدید تعظیم في تتركز مصلحتهم إن حیث الدائنین وخاصة

   .عامة بصفة والموردین والعمالء الموظفین وهم مهمة أخرى أطرافلمؤسسة ا

  :المؤسساتحوكمة  مبادئ جـ

،  تفعیل دور أصحاب المصلحة، السلوك األخالقي: 1تقوم مبادئ الحوكمة على ثالث ركائز رئیسیة هي

  دعم الرقابة و المساءلة و إدارة المخاطر

  :األخالقيالسلوك  )1

  :أي ضمان االلتزام السلوكي من خالل

  االلتزام باألخالقیات الحمیدة-

 االلتزام بقواعد السلوك المهني الرشید-

 التوازن في تحقیق مصالح األطراف المرتبطة بالمؤسسة-

 الشفافیة عند تقییم المعلومات -

                                                
  139ص / مرجع سبق ذكره/ صالح حسن - 1
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  القیام بالمسؤولیة االجتماعیة و الحفاظ على بیئة نظیفة-

  

  

 :من خالل، و دعم الرقابة و المساءلة ، دور أصحاب المصلحةتفعیل  )2

  مصلحة الشركات و البورصة ، هیئة سوق المال: مثل، تفعیل أدوار رقابیة عامة-

لجنة المراجعة و المراجعون الداخلیون و ، مجلس اإلدارة، المساهمون : تفعیل أدوار رقابیة مباشرة-

 المراجعون الخارجون

  :خاللمن ، إدارة المخاطر )3

  وضع نظام إلدارة المخاطر-

 اإلفصاح عن المخاطر إلى المستخدمین و أصحاب المصلحة-

  :وبصفة عامة یمكن حصر مبادئ حوكمة المؤسسات في النقاط التالیة

  ضمان وجود اطار فعال لحوكمة المؤسسات-

 ضمان حمایة حقوق المساهمین-

 ضمان المعاملة المتكافئة لكل فئات المساهمین-

 االعتراف بالحقوق القانونیة لمصالح جمیع االطراف ذات المصلحةضمان -

ضمان توفیر االفصاح و الشفافیة لكافة االمور الخاصة بتنظیم االعمال و المؤثرة على حقوق أصحاب -

 المصلحة و ذلك بالقدر المالئم و في التوقیت المناسب

توجیهات السابقة أو فیما یتعلق بالتوجیه ضمان التزام مجلس اإلدارة بمسؤولیاته سواء فیما یتعلق بال-

 .االستراتیجي لتنظیم األعمال
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تحدید المسؤولیة بدقة و ، العدالة:  1و عموما فان حوكمة المؤسسات تقوم على أسس رئیسیة هي

و إجماال فان هذا المعنى للحوكمة یتفق ). الصدق و األمانة( المسائلة و المحاسبة و أخیرا الشفافیة 

فالمال یعد أحد المقاصد الخمس التي ، به الشریعة اإلسالمیة في حفاظها على المقاصد مع ما جاءت

یجب حفظها و حمایتها بكل الطرق و السبل المشروعة كما أننا لسنا في حاجة إلى التأكید على 

  .موقف اإلسالم من قیم العدالة و الصدق و األمانة و الحث علیهما بشكل عام

  كمة المؤسساتركائز حو :   02شكل رقم 

  
دراسة تطبیقیة على -،دور إدارات المراجعة الداخلیة في تفعیل مبادئ الحوكمة، اسحق سنمان مإبراهی: المصدر

بحث مقدم استكماال لمتطلبات الحصول على درجة الماجیستر في المحاسبة ، -قطاع المصارف العاملة في فلسطین
  . 24ص ، م 2009، غزة، ة اإلسالمیةالجامع، و التمویل

  

   :حوكمة المؤسساتأهمیة : المطلب الثالث   

                                                
جامعة عمار / واقع و حتديات: اليوم الدراسي حول التمويل اإلسالمي/ احلوكمة يف املصارف اإلسالمية / عبدي نعيمة .أ –بن ثابت عالل .أ -  1

  5ص / 2010ديسمرب  9/ االغواط - ثليجي

 إدارة المخاطر الرقابة و المساءلة السلوك األخالقي

ضمان االلتزام السلوكي من 
  :خالل

االلتزام بقواعد السلوك  -
  المھني الرشید

التوازن في تحقیق  -
مصالح األطراف 

 .المرتبطة بالمؤسسة
الشفافیة عند تقییم  -

 المعلومات 
القیام بالمسؤولیة  -

االجتماعیة و الحفاظ 
 .فةعلى بیئة نظی

تفعیل إدارة أصحاب المصلحة 
  :في إنجاح المؤسسة

أطراف رقابیة عامة مثل  -
مصلحة ، ھیئة سوق المال

، البورصة، المؤسسات
البنك المركزي في حالة 

  البنوك التجاریة 
أطراف رقابیة مباشرة مثل  -

مجلس ، المساھمون
، لجنة التدقیق، اإلدارة

 المدققین الخارجیین
أطراف أخرى مثل  -

، العمالء، الموردین
، المودعون، المستھلكون
 .المقرضون

  
  

وضع نظام إدارة  -
 المخاطر 

  
اإلفصاح و توصیل  -

المخاطر إلى 
المستخدمین و 

 أصحاب المصلحة
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حكومة المؤسسات الیوم موضع العدید من المناقشات في المؤسسات و الملتقیات و المنتدیات  أصبحت

مة المؤسسات حوكو المالي على وجه الخصوص فقد حضیت  االقتصادياإلقلیمیة التي تعنى بالجانب 

لم تكن لتحظ به في العادة و ذلك نتیجة لعدد من حاالت الفشل التي منیت بها العدید  االهتمام بقدر من

  .من المؤسسات

  

  :من خالل النقاط التالیة حوكمة المؤسساتب االهتمامأسباب تزاید - أ

العدید  م والتي أدت إلى إنهیار العدید من األسواق المالیة في1997أزمة األسواق المالیة في آسیا عام  -  

من الدول مثل ملیزیا، سنغفورة، إندونیسیا والفلبین والي وصفت بأنها كانت نتیجة أزمة ثقة في مكونات 

  اإلدارة المالیة للمؤسسات والتشریعیات التي تنظم العمال والعالقات بین المؤسسات والحكومة

أنزون  مؤسسةسها مثل الكبرى والتي أدت إلى إفال المؤسساتتصاعد قضایا الفساد في الكثیر من  -

ر عن الموقف المالي الحقیقي لتلك عبال ت المؤسساتوولدكوم،و قد تبین أن التقاریر المالیة لتلك 

  .بین اإلدارة ومراجعي الحسابات تواطؤ، نتیجة المؤسسات

المتعددة الجنسیات في اقتصادیات الدول في ظل العولمة من  المؤسساتالممارسات التي تقوم بها  -

على مستوى العالم  مؤسسة 100واء و إندماج بهدف السیطرة على األسواق، حیث تبین أن هناك استح

  .تسیطر على مقدرات استجارة الخارجیة من خالل المحتكر

ضعف النظام القانونیة في الدول ذات الدیمقراطیة القانونیة في الدول ذات الدیمقراطیات الناشئة  -

  عقودوصعوبة حل المنازعات و تنفیذ ال

  : المؤسساتمة كأهمیة حو -ب
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و ما تمثله من دفع لعجلة التنمیة  حوكمة المؤسساتیتفق الكثیر من الباحثین و المهتمین على أهمیة 

 المؤسساتورفع مستوى األداء وتخفیض درجة المخاطرة المتعلقة بالفساد اإلداري، والمالي على مستوى 

بالنسبة للمؤسسة وبالنسبة للمساهمین من خالل  الحوكمة والدول على حد سواء ویمكن التمییز بین أهمیة

  : 1ما یلي 

  

  : للمؤسسةبالنسبة  الحوكمةأهمیة -1

و مجلس إلدارة و المساهمین مما یؤدي إلى وضوح حقوق  المؤسسةوضع أسس للعالقة بین مدیري  -

 االقتصادیةفاءة وواجبات كل طرف یسمح باستغالل اإلمكانیات المتاحة أحسن استغالل مما یرفع الك

  .للمؤسسة

و سبل تحقیقها من خالل  المؤسسةالعمل على وضع إطار تنظیمي یمكن من خالله تحدید أهداف  -

التنفیذیة لكي یعملوا على تحقیق تلك األهداف  التي  االدارة المناسبة ألعضاء مجلس الحوافزتوفیر 

  .تراعي مصلحة المساهمین

مال العالمیة و جذب قاعدة عریضة من المستعمرین لتمویل المشاریع تؤدي غلى اإلنفتاح على أسواق ال -

  .التوسیعیة

  .مة یزید من ثقة المستثمرین ألن تلك القواعد تضمن حمایة حقوقهموكتطبیق قواعد الح -

  : مة بالنسبة للمساهمین وكأهمیة الح-2

                                                
  . 7ص  / مرجع سابق/ شوقي بورقبة - 1
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في القرارات الخاصة تساعد في ضمان الحقوق لكافة المساهمین مثل حق التصویت، حق المشاركة  -

  .في المستقبل لمؤسسةبأي تغییرات جوهریة قد تؤثر في أداء ا

و الوضع المالي و القرارات الجوهریة المتحددة من قبل اإلدارة  المؤسسةلإلفصاح الكامل عن أداة  -

  .لمؤسساتالعلیا یساعد المساهمین على تحدید المخاطر المترتبة على اإلستثمار في هذه ا

  : مة في خلق القیمة وكالحأهمیة -3

 من المحددة الثروة خلق أهداف المدیرین إتباع لضمان أساسا السابقة التعاریف حسب الحوكمة تهدف -

 المقدمة، للخدمات القیمة الفعلیة بمعنى یقدمونه، ما بقدر أجورا یتلقون المدیرین أن كما المساهمین، طرف

 تسمح عقود لدیهم تتوفر ال الذین هؤالء فقط ألن والمساهمین، المدیرین بعالقة كبیرة بدرجة الحوكمة وتهتم

 بأدائهم، المدیرین أجور بربط یتقلص أن الطرفین یمكن بین المصالح وتعارض مصالحهم، بضمان لهم

 لبعض وبالنسبة جزئیا، محلولة والمدیرین المساهمین المصالح بین في التعارض مشكلة ذلك بعد لتصبح

شارة ثقة مؤشر یعتبرالمؤسسة  في رأس المال من جزءل امتالك فإن الكتاب ٕ  المستقبلي األداء على جیدة وا

  .األخرى األطراف  لباقي

 كلما أنه وخاصة اإلشارة، لهذه المعلوماتي المحتوى عن بوضوح) Leland et Pyle )1977 عبر ولقد

 Bagnani1994 لنسبة لـ للقیمة، وبا خلق هناك كان المؤسسة مال رأس في المدیرین نصیب أهمیة زادت

 األقل المشروعات على المدیرون أقبل وزن، كلما ذات المال رأس في المدیرین مساهمة كانت كلما فإنه

  .سلوك الدائنین المدیرین یسلك وبالتالي مخاطرة،

  :لمؤسساتأهداف حوكمة ا -جـ
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  :1الجیدة كثیرا من األهداف من أهمها المؤسساتتحقق حوكمة 

وهذا یتم من خالل إیجاد قواعد  المؤسسةوالعدالة وحمایة حقوق المساهمین في تحقیق الشفافیة  -1

  .والعدالةوأنظمة وضوابط تهدف تحقیق الشفافیة 

أمام الجمعیة العامة وتضمن  لمؤسسةإیجاد ضوابط وقواعد وهیاكل إداریة تمنح حق مساءلة إدارة ا -2

 .المؤسسةحقوق المساهمین في 

 .المالمن خالل تعمیق ثقة المستثمرین في أسواق تنمیة االستثمارات وتدفقها  -3

یجاد فرص عمل جدیدة  -4 ٕ  .العمل على تنمیة المدخرات وتعظیم الربحیة وا

 .المساهمینالعمل على األداء المالي الجید من خالل محاسبة اإلدارة أمام  -5

تنافسیة للوحدات فرض الرقابة الجیدة والفاعلة على أداء الوحدات االقتصادیة لتطویر وتحسین القدرة ال -6

 .االقتصادیة 

 .العمل على محاربة التصرفات غیر المقبولة سواء كانت في الجانب المادي او اإلداري أو األخالقي  -7

 .توفیر فرص عمل جدیدة  -8

 .جذب االستثمارات سواء األجنبیة أم المحلیة والحد من هروب رؤوس األموال الوطنیة للخارج  -9

قرار مثل المدیرین ومجالس اإلدارة على بناء استراتیجیة تطویر وتحسین ومساعدة أصحاب ال -10
   .للمؤسسة متطورة تخدم الكفاءة اإلداریة والمالیة

  المبادئ النظریة لحوكمة البنوك: المبحث الثاني

                                                
  8ص / مرجع سابق / مناور حداد   - 1
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إن المشاركة المتزایدة للمؤسسات المالیة والبنكیة في االقتصاد الحقیقي وأهمیة الخدمات التي تقدمها 

لذلك . ظهور مقاربة صناعیة للبنوك مما أدى إلى التحدث عن االقتصاد المالي والبنكيالبنوك أدى إلى 

سب للصناعة البنكیة ومصطلح الحوكمة كان تنفإن العدید من المصطلحات المستخدمة في المؤسسات 

  .من هذه المصطلحات

نجاحها على المدى األساسیة إلنعاش أي مؤسسة واستمرار  مالدعائفإذا كان نظام الحوكمة الجید أحد 

     .الطویل فهو كذلك بالنسبة للبنوك أیضا

  مفهوم حوكمة البنوك وعناصرها: المطلب األول 

 :مفهوم حوكمة البنوك  -  أ

ال یختلف كثیرا على المفهوم السابق وكذلك لیس لها تعریف موحد، فهناك  البنوكإن مفهوم الحوكمة في 

  :عدة تعریفات لحوكمة البنوك نذكر منها

 كل به الدور المنوط من خالل ،البنك شؤون بها  تدار التي الطریقةالبنكي  المنظور من الحوكمة لتشم -

 وحمایة المستفیدین من التمویل مراعاة حقوق ،البنكأهداف  تحدید في یؤثر بما اإلدارة، مجلس اإلدارة و من

قبل  من المخاطر إدارة مراقبة عملیة ، أصبحتالبنكي الجهاز نشاط في التعقید وبازدیاد . المودعین حقوق

 ومن للمساهمین المباشرة المشاركة تتطلب البنكي سالمة الجهاز أصبحت لذا كافیة، غیر الرقابیة السلطة

 .البنك إدارة مجلس في یمثلونهم

 من التي واإلدارة التنفیذیة للبنك اإلدارة مجلس قبل من األداء مراقبة أسالیب البنكیة الحوكمة تتضمن -

 والفاعلین حقوق المودعین، األسهم وحمایة حملة حقوق ومراعاة األهداف تحدید في تؤثر أن اشأنه

 وسلطات التنظیمي اإلطار من خالل تحدد والتي بالفاعلین الخارجیین هؤالء عالقة إلى باإلضافة الداخلیین،
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 التأثیر منهشأ من الذین نالفاعلی جمیع وهم العامة  دور لیشمل الحوكمة مفهوم یتسع كما الرقابیة، الهیئة

 1البنوك أداء على الرقابة أحكام على

 وأهدافها، تحقیق غایاتها ابتغاء ومراقبتها البنوك إدارة بموجبه تتم الذي النظام بأنها بالبنوك الحوكمة تعرف -

نطبق وت). المؤسسین والمستثمرین المساهمین( األموال رؤوس مصادر مع بموجبه یتعاملون الذي النظام فهو

  .2على البنوك العامة، الخاصة والمشتركة البنكيالحوكمة في الجهاز 

 بأنهاالبنوك  الحوكمة في البنكیة للرقابة بازل لجنة سلطته تحت تعمل التي الدولیة التسویات بنك ویعرف -

 البنك أهداف وضع كیفیة تحدد العلیا والتي واإلدارة اإلدارة مجلس خالل من لبنوكا بها تدار التي األسالیب

 السائدة والنظم للقوانین وفقا بالعمل االلتزام مع وأصحاب المصالح األسهم حملة مصالح وحمایة والتشغیل

  .3المودعین حمایة مصالح یحقق وبما

فمما سبق یتضح أن المبدأ هو التحكم بكافة العالقات السلوكیة للمنظمة والمتعاملین معها، أي تدار بها 

دارة بما في البنكأعمال  ٕ یجاد ذلك وضع األهداف المؤسسیة، وا ٕ  األنشطة بین وتناسق ترابط المخاطر، وا

  .أخرى جهة من وسلیم آمن بأسلوب اإلدارة  تعمل أن وتوقع جهة من المؤسسیة والسلوكیات 

 ذات واألطراف األخرى ومساهمیه البنك إدارة بین العالقات لبنكیةا البیئة في المؤسسات حوكمة وتحدد

 بها لبنكا تقید التأكد من بهدف والرقابة والتعلیمات القوانین بین الجمع على أساسي بشكل ،وتعمل المصلحة

                                                
  .12ص / مرجع سابق / مناور حداد  - 1
بحث علمي متاح على الموقع /  احترام ضوابط الحوكمة في المصارف سبيل لتجنب األزمات المالية/ هيبة مقدم و -   2

  9ص/ www.iefpedia.com االلكتروني 
ى الموقع متاح عل/ 5ص،جامعة الجزائر ,"المؤسسية للبنوك الحوكمة"الطيب داودي. د، عبد الرزاق خليل.د- -3 

http://www.4shared.com/get/33421775/8d149dd5/online.html  
.  
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 باإلضافة بازل لجنة ومتطلبات المركزي لبنكا وأهداف عام بشكل السالمة ومعاییر البنك أهداف مع وتوافقها

   .1لبنكا أداء تعزیز بهدف عالقةال ذات والجهات األخرى المساهمین مصالح بین للربط آلیة توفر أنها إلى

  :لبنكيعناصر الحوكمة في الجهاز ا -ب

  :2اساسیتین هما في مجموعتینفي الجهاز البنكي تتمثل أهم العناصر األساسیة في عملیة الحوكمة 

  -:المجموعة األولى تشمل 

عامة یلعب حملة االسهم دورا هاما في مراقبة أداء المؤسسات بصفة : البنكحملة األسهم في  -

  . حیث أنه في امكانهم التأثیر على تحدید توجیهات البنك

وضع االستراتیجیات و توجیه االدارة العلیا ووضع سیایات التشغیل و تحمل : لبنكمجلس إدارة ا -

 . المسؤولیة و التاكد من سالمة البنك

ن إلدارة البنك كما البد ان یكون لدیهم الكفاءة و النزاهة المطلوبتی: للبنكمجلس اإلدارة التنفیذیة  -

 . انه علیهم ان یعاملوا وفقا ألخالقیات المهنة 

أصبح للمراجعین و المراقبین دورا مهما في تقیم :  البنكالمراقبون والمراجعون الداخلیون في  -

 .عملیة أدارة المخاطر

   - :المجموعة الثانیة فتتمثل في 

                                                
ركائز الحوكمة و دورها في ضبط ادارة األرباح في البيئة / سمير ابراهيم البرغوثي .د، عبد الرزاق الشحادة.د  -  1

الملتقى العلمي الدولي حول األزمة العالمية المالية و االقتصادية  و الحوكمة / في ظل األزمة المالية العالمية المصرفية
  .7ص / أكتوبر  21-20/ سطيف–جامعة فرحات عباس / العالمية

من الموقع االلكتروني  / العدد الثالث / الحوكمة من منظور مصرفي/ المعهد المصرفي -   2
 http://www.ebi.gov.eg/downloads/Governance 
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قابة على اداء الجهاز البنكي و في یتمثل دور المودعین في الر : البنكاألشخاص المودعین في  -

قدرتهم على سحب المدخرات اذا ما الحظوا ان البنك على وشك تحمل قدر مبالغ فیه من 

   .المخاطر

نظام التامین ( یعتبر صندوق تأمین الودائع احد أشكال شبكة األمان: صندوق تأمین الودائع -

 ).الضمني و نظام التامین الصریح

لوسائل اإلعالم أن تمارس الضغط على البنك لنشر المعلومات ورفع یمكن : الجانب اإلعالمي -

كفاءة العنصر البشري و مراعاة مصالح الفاعلین اآلخرین في السوق باإلضافة إلى تأثیرهم على 

  .رأس المال

تساعد مؤسسات التقییم على دعم االلتزام في السوق بحیث : التصنیف والتقییم االنتمائي مؤسسات -

ومن ثم فان توافر هذه ، لتقییم على التأكد من توافر المعلومات لصغار المستثمرینتقوم فكرة ا

المهنة من شانه أن یساهم في درجة الشفافیة و دعم الحمایة التي یجب توافرها للمتعاملین في 

  .السوق

  .والرقابیةالجوانب القانونیة والتنظیمیة  -

فرها حتى یكتمل إحكام الرقابة الفعالة على أداء البنوك، أما الركائز األساسیة للحوكمة التي ال بد من توا

تتلخص في الشفافیة، وتوافر المعلومات، وتطبیق المعاییر المحاسبیة الدولیة، والنهوض بمستوى الكفاءات 

فقط بوضع القواعد الرقابیة، ولكن  بنكيوال یرتبط نجاح الحوكمة في الجهاز ال، البشریة من خالل التدریب

یة تطبیقها بشكل سلیم، وهذا یعتمد على البنك المركزي ورقابته من جهة، وعلى البنك المعني أیضا بأهم

دارته من الجهة األخرى ٕ   .وا
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وهذا ما . ویجب أن تكون إدارة البنك مقتنعة بأهمیة مثل هذه القواعد والضوابط، مما یساعد على تنفیذها

ر التنفیذي، ولجان المتابعة التي توفر له یكشف عن دور كل من مجلس اإلدارة بقسمیه التنفیذي وغی

دارات التفتیش داخل الجهاز  ٕ التي تعرض تقاریرها على مجلس  البنكيالبیانات الالزمة عن أداء البنك، وا

اإلدارة والمساهمین، الذین یجب أن یقوموا بدورهم في الرقابة على أداء البنك، إلى جانب المساهمة في 

  حاجة البنك إلیه األموال في حالةتوفیر رؤوس 

  أهمیة حوكمة البنوك ومحدداتها: المطلب الثاني   

ان حوكمة البنوك ال تقل اهمیة عن حوكمة المؤسسات االمر الذى استدعى ان تكون لها محدادت خاصة 

  .بها

 :أهمیة حوكمة البنوك  -  أ

البنوك  إفالس أن یثالخاصة، ح لطبیعتها نظرا األخرى،ؤسسات بالم مقارنة البنوك في الحوكمة أهمیة تزداد

 استقرار على أیضا یؤثر ولكن ومودعین ومقرضین، زبائن من العالقة ذوي األطراف على فقط یؤثر ال

 یؤثر ما بین البنوك وبالتالي بسوق یعرف فیما بینهم العالقات الموجودة مختلف خالل من األخرى البنوك

 التي التحوالت العالمیة إثر وخاصة ككل، قتصاداال على حتما ثم ومن البنكي للقطاع المالي االستقرار على

 حجم ارتفاع إلى حتما الذي أدى األمر المالي، التحریر وسیاسات تكنولوجیة وتطورات عولمة من حدثت

 .واسعة أهمیة لدیها بنوكال في الحوكمة أن  القول یمكن وبالتالي ،البنكي القطاع مستوى على المخاطر

 البنوك أن األخرى، باعتبار القطاعات من بنكيال القطاع في تعقیدا أكثر برتعت الحوكمة إشكالیة أن كما

دارة الودائع على األخرى مثل التأمین القطاعات في توجد ال العناصر من مجموعة على تحتوي ٕ  المخاطر وا

 مالال رأس هیكل وكذلك الداخلیة الرقابة ونظام للمقترضین المخصص المال رأس وتقدیر والنوعیة النظامیة

 األموال مصادر أن كما الخاصة، األموال من قلیلة ونسبة الدیون من كبیرة بنسبة یتشكل عموما یكون الذي
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أن  في حین المودعین، طرف من الطلب عند متوفرة تكون أن یشترط ودائع شكل على تكون أغلبها البنك في

  .األجل وطویلة متوسطة قروض أغلبها في تكون لبنكا أصول

  :1همیة الحوكمة في النقاط التالیةأ رویمكن حص

 .تعتبر الحوكمة نظاما یتم بموجبه توجیه ورقابة العملیات التشغیلیة -

عنصرا رئیسیا في تحسین الكفاءة االقتصادیة وسوء هذه الحوكمة وبالعكس  بنوكتمثل حوكمة ال -

وك وخیر دلیل على ذلك ما حصل للبن. یمكن أن یؤثر على االستقرار االقتصادي والمالي

 اآلسیویة 

 زیادة فرص التمویل لدى البنك -

 .انخفاض تكالیف االستثمار الذي یقوم به البنك  -

 .تشجع الحوكمة على استقرار سوق المال  -

 .العمل على محاربة الفساد بكل صوره  -

، التي تقترض منها لمؤسساتعند التزام البنوك بتطبیق معاییر الحوكمة یسهم في تشجیعها ل -

 .عد والتي من اهمها اإلفصاح والشفافیة واإلدارة الرشیدة بتطبیق هذه القوا

  .لمبادئ الحوكمة یؤدي الى انخفاض درجة المخاطر عند تعاملها مع البنوك مؤسساتتطبیق ال -

 البنك والمدیرین إدارة مجلس فأعضاء ، واإلدارة الملكیة بین للفصل نتیجة البنوك حوكمة إلى الحاجة وتظهر

 فشل إذا فرص الربحیة فقد أو االستثمار خسائر عبئ یتحملوا ال قد ثم ومن البنك أصحاب بالضرورة لیسوا

 إذا المساهمین إجراءات تضر باتخاذ والمدیرین البنك إدارة مجلس أعضاء یقوم وقد أهدافه، تحقیق في البنك

                                                
 2009-2008/ جامعة باجي خمتار عنابة/ ماجيسرت أسواق مالية / كمة البنوك يف استقرار السوق املايل دور حو/ ناصري وهيبة  - 1

/acc.net/vb/showthread.php?t=1023-http://www.world  
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 عدم أو المخاطر فياإلفراط  أو العملیات مراقبة في اإلهمال و والحذر الیقظة من عالیة درجة لدیهم یتوفر لم

 االستثمار في أو یتوسعوا مناصبهم في االستمرار في باألمان اإلحساس لدیهم یكون عندما تماما المخاطرة

  البنوك إلى حوكمة الماسة الحاجة وتظهر األداء على سلبا یؤثر السلوك وهذا مربحة غیر قطاعات في

  :محددات حوكمة البنوك -ب

الداخلیة  هي المحددات المحددات من مجموعتان جودة على لبنكیةا للحوكمة الجید التطبیق یتوقف

  :1الخارجیة، حیث تشیر كل منهما إلى والمحددات

 القرار اتخاذ طریقة تحدد التي واألسس القواعد في تتمثل حیث :الداخلیة المحددات -

 بین مصالح التعارض تخفیض إلى یؤدي بما والمدیرین اإلدارة ومجلس العامة الجمعیة بین السلطات وتوزیع

 .األطراف هذه

 الدولة والذي في لالستثمار العام المناخ تتضمن تنظیمیة عناصر في تتمثل :الخارجیة المحددات -

 للمشروعات ودرجة الالزم التمویل وتوفیر المالي القطاع وكفاءة للسوق المنظمة القوانین على یشمل

في  العاملة لمؤسساتوا الرقابیة والهیئات األجهزة وكفاءة اإلنتاج وعناصر السلع سوق تنافسیة

لى االستثمار، مؤسساتو  المال أسواق ٕ  لمؤسساتوا المصالح أصحاب تتضمن خاصة عناصر وا

 .وغیرهم والقانونیین والمراجعین المحاسبین من والمهنیین الخاصة

  

التجاریة و  للبنك المركزي دور في تعزیز و تشجیع الحوكمة المؤسسیة في البنوك و              

 :2ذلك لألسباب التالیة

                                                
  10ص / مرجع سابق/ عبدي نعيمة .أ –بن ثابت عالل .أ -  1
 /يف القطاع البنكي و املايل و دورها يف إرساء قواعد الشفافية احلوكمة املؤسسية  /أمحد عبد احلفيظ اجمدل  ،معراج عبد القادر هواري . د - 2

    http://iefpedia.com/arab/?p=10778:متاح يف املوقع االلكرتوين / 9ص /زائراجل
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 إن تطبیق الحوكمة المؤسسیة الجیدة یقع ضمن المسؤولیات اإلشرافیة للبنك المركزي؛ -

، إن البنوك التجاریة تختلف عن غیرها من الشركات المساهمة ألن طبیعة عملها تحمل المخاطر -

 ؛)المودعین(إضافة إلى كون هذه البنوك مسؤولة عن المحافظة على أموال الغیر 

فإن ، نتیجة لتعرض البنوك لهذه المخاطر و بسبب تداول أسهمها في بورصة األوراق المالیة -

 وجود الحوكمة المؤسسیة مسألة مهمة و ضروریة لهذه البنوك؛

یحتاج أعضاء مجلس اإلدارة في البنوك ضمان أن المخاطر التي تتعرض لها طبیعة أعمال  -

 ى البنك المركزي المسؤولیة القانونیة للتأكد من ذلك؛و أن لد، البنوك تدار بشكل سلیم

أو األعضاء الذین ، لیس من السهل الحصول على أعضاء مجلس اإلدارة مستقلین بشكل حقیقي -

  .یمكن أن یقفوا في وجه المساهمین المسیطرین على رأس مال البنك

نوك من خالل إجراءات الرقابة و یكون دور البنوك المركزیة في تفعیل و إرساء الحوكمة على مستوى الب

البنكیة ووسائل الوقایة و الضبط و السیطرة الداخلیة بالقدر الذي یحقق الحمایة الكافیة ألصول المؤسسات 

و یضمن سالمة مركزها المالي و تدعیم ، المالیة و البنكیة و حقوق المودعین و تأمین نظم الدفع

وظیفة من طرف البنوك المركزیة في دول العالم من خالل و تؤدي هذه ال. 1استقرارها المالي و اإلداري

حیث نجد في بعض الدول تدخل مباشر للبنك المركزي في اتمام هذه الوظیفة على عكس ، أشكال مختلفة

و قد یحدث توزیع هذه المهمة على عدة هیآت ، دول اخرى این یتم استحداث هیئة مستقلة تتكفل بذلك

و لكن مهما تعددت هذه ، غرار ما یمارس في الوالیات المتحدة االمریكیة مشاركة مع البنك المركزي على

  .2االشكال فالبد من تدخل البنك المركزي بشكل أو بأخر للحفاظ على االستقرار المالي والبنكي

  : المؤسساتدور البنوك في تعزیز مبادئ حوكمة : المطلب الثالث        

                                                                                                                                                   
  
  .11ص / مرجع سابق / شوقي بورقبة  -  1
  . 13ص / مرجع سابق / عبد الرزاق حبار ، بن علي بلعزوز - 2
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  :1من خالل محورین لمؤسساتوكمة ایمكن الحدیث عن دور البنوك في تعزیز ح

من  المؤسسات، رائدة في مجال حوكمة اأن تكون البنوك باعتبارها شركات مساهمة عامة :المحور األول

  .المؤسساتخالل تبني وتطبیق مبادئ ومفاهیم حوكمة 

ادئ أن تشكل البنوك إحدى أدوات التغییر األساسیة باتجاه تبني وتطبیق مفاهیم ومب: المحور الثاني

  .باعتبارها المزود الرئیسي للتمویل لمؤسساتالحوكمة من قبل ا

  : المحور األول- أ

على  المؤسساتمساهمة عامة، رائدة في مجال تبني مبادئ حوكمة  مؤسساتأن تكون البنوك باعتبارها 

تجارب اعتبار أن تبنِّي مبادئ الحوكمة یقلل من المخاطر التي قد تتعرض لها هذه البنوك، خاصة وان ال

كاد أن یؤدي إلى تدمیر االقتصادیات  لبنكیةاألخیرة في المنطقة أظهرت إن ضعف الحوكمة في النظم ا

  .القومیة بشكل خطیر

في المنطقة العربیة تشابه إلى حد بعید  البنكیةویمكن القول أن أهم مالمح الضعف في المؤسسات 

 ، والمرتبطة بتركیبة مجالس اإلدارة ومسؤولیاتهم تلك المالمح الموجودة في االقتصادیات العربیة عمومًا

  .وقضایا اإلفصاح والشفافیة وحقوق األقلیة

یجب أن یمر عبر طریقین، األول  البنكيإن تعزیز مبادئ الممارسات السلیمة للحوكمة لدى الجهاز 

نوك ذاتها ألن واآلخر هو الب بنكيتقوده البنوك المركزیة باعتبارها المسؤولة عن تنظیم ورقابة الجهاز ال

  .غیاب الحوكمة یعني الفوضى واالنهیار

إن اإلصالحات المطلوبة على هذا الصعید ال تخرج عن اإلصالحات المطلوبة عمومًا في مجال 

. من حیث التأثیر في تركیبة مجلس اإلدارة والفصل قدر اإلمكان بین الملكیة واإلدارة  المؤسساتحوكمة 
                                                

 topic-forum.net/t1859-http://islamfin.go/ مبادئ حوكمة الشركاتدور البنوك يف تعزيز / حممد حتاملة   -1 
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ل التحدید الواضح والدقیق للمهام والمسؤولیات التي یضطلع بها من وتقویة عمل هذه المجالس من خال

. خالل التعیینات اإللزامیة للمدراء المستقلین وتشكیل اللجان المساندة بهدف مهننة عملیة اتخاذ القرارات 

ییم یضاف إلى ذلك أن إجراءات المراجعة والتدقیق التي تجریها البنوك والبنك المركزي تحتاج إلى عملیة تق

فبالرغم من التزام البنوك بإجراءات التدقیق الداخلي والخارجي ورغم دور البنك المركزي بالتدقیق على 

أعمالها إال أن االضطرابات التي تعرضت لها البنوك تظهر مدى الحاجة إلى تقییم عملیات المراجعة 

  .وتقویتها

  : المحور الثاني-ب

من المعلوم  :للمؤسساتباعتبارها الممول الرئیسي  لمؤسساتادور البنوك في تعزیز وتطبق مبادئ حوكمة 

سلیم یعتبر أحد الركائز األساسیة لسالمة عمل سوق األوراق المالیة وقطاع  بنكيأن وجود نظام 

كما أن  . ونموها المؤسسةاالئتمان والسیولة الالزمة لعملیات  لبنكيحیث یوفر القطاع ا. لمؤسساتا

  .المؤسساتأحد أهم المؤسسات التي تسهم في بناء اإلطار المؤسسي لحوكمة السلیم هو  البنكيالقطاع 

وتوفر الممارسات السلیمة لها عند اتخذا القرار بمنح  لمؤسساتإن اهتمام البنوك بقضایا حوكمة ا

على تطبیق وتبني مفاهیم الحوكمة ، بحیث  مؤسساتاالئتمان للعمالء هو المدخل األساسي لتحفیز ال

مارسات سلیمة للحوكمة ،عامل فاعل باتجاهین، یتمثل األول باعتبار الحوكمة إحدى أركان یكون توفر م

القرار االئتماني األمر الذي یدفع المقترضین إلى االهتمام بتبني الممارسات السلیمة للحوكمة لتسهیل 

مالء مرونة الحصول على االئتمان ، أما االتجاه الثاني فهو أن تتضمن أسعار الفوائد الممنوحة للع

ملموسة تجاه التزام العمالء بالممارسات السلیمة للحوكمة بحیث یقتنع العمالء بجدوى الحوكمة ودورها في 

  . تسهیل الحصول على االئتمان بأسعار فائدة منخفضة

ورغم اهتمام البنوك بقضایا الحوكمة عند اتخاذ القرار بمنح االئتمان، إال أن هذا االهتمام لم یرقى بعد 

ى اعتباره أحد الركائز األساسیة لمنح االئتمان ویعزى ذلك إلى اعتبارات عدیدة، أهمها أن البنوك نفسها إل
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قد تنقصها الحوكمة ولم یتوفر بعد الوعي الكامل بأهمیتها لدى مجالس اإلدارة واإلدارة التنفیذیة العلیا، 

باعتبارها قضایا قلیلة األهمیة بسبب إضافة إلى ان الثقافة المحلیة ال تزال تنظر إلى قضایا الحوكمة 

شیوع الملكیات العائلیة، كما ان المنافسة بین البنوك ذاتها تدفع إلى التخلي عن مبادئ الحوكمة بهدف 

  .المحافظة على الحصة السوقیة وتحقیق األرباح

فصال ان مراجعة السیاسات االئتمانیة لدى البنوك یظهر مدى الحاجة إلى أن تتضمن هذه السیاسات 

عنى بمبادئ حوكمة الشركات ضمن رؤیة وأهداف البنك نفسه، كما یجب أن یشمل تعریف البنك  ُ خاصا ی

لمفهوم أفضل العمالء الذین یتم منحهم سعر الفائدة الفضلى، أولئك العمالء الذي تتوفر لدیهم ممارسات 

وان كانت تُعنى  (Rating)، إضافة إلى ذلك فإن عملیة تقییم العمالء المؤسساتسلیمة لمبادئ حوكمة 

جزئیًا بقضایا الحوكمة، إال أن تفعیلها أكثر یعتبر أحد األدوات التي تستطیع البنوك من خاللها تعزیز 

التي یضمن لها في النهایة تخفیض المخاطر التي قد تتعرض لها وضمان عدم  المؤسساتمبادئ حوكمة 

  .حدوث متغیرات مفاجئة

ومدراء االئتمان  مسئوليضمن مفاهیم الثقافة السائدة لدى  المؤسساتإن إدخال وتعزیز ثقافة حوكمة 

الصغیرة  بالمؤسساتیعتبر أمرًا ضروریًا باتجاه تدعیم وتعزیز هذا المفهوم مع النظر بعین الدعم واالهتمام 

 للمؤسساتوالمتوسطة التي یتطلب تبنیها لمبادئ الحوكمة سیاسات وأدوات مختلفة عن تلك المطلوبة 

  .رىالكب

لتعزیز تطبیق مبادئ حوكمة  كدور البنو وفیما یلي بعض التوصیات والمبادئ التي قد تسهم في تفعیل 

  :المؤسسات

 المقترضة لمؤسساتدخول البنوك كمساهمین في ا. 

  أن تقوم جمعیة البنوك : 

 .بالتأثیر على البنوك باتجاه اعتماد الحوكمة كأحد عناصر القرار االئتماني -
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السائدة، من خالل برنامج تدریبي یبین أهمیة الحوكمة  في تخفیض  لبنكیةغییر الثقافة االدفع باتجاه ت -

 المخاطر التي تواجه البنوك

  بحیث تنعكس عملیة التقییم المؤسساتأن تشكل الحوكمة أحد المعاییر األساسیة عند تقییم ،

الحوكمة ستكون  هذه على أسعار الفائدة الممكن منحها للعمالء لضمان إقناع الشركات بأن

 .في مصلحتهم أوًال وأخیراً 

 بتطبیق الممارسات السلیمة للحوكمة نظرا لمؤسساتصعوبة عملیة تقییم مدى التزام ا : 

جراءات العمل لدى ا - ٕ  .لمؤسساتلعدم توفر بیانات مكتوبة حول أسالیب اإلدارة وا

 .المؤسسةرفض العمالء أحیانًا السماح للبنوك باالطالع على بیانات  -

من خالل الدراسات التي یجریها البنك عند منح  المؤسسةوبة القدرة على الحكم على إدارة صع -

  .االئتمان

  آلیة حوكمة البنوك: المبحث الثالث

، تأخذ أبعادا مالیة وبنكیة، فلذلك أدركت 19أصبحت األزمات االقتصادیة خالل النصف الثاني من القرن 

كبیر على االقتصاد بصفة عامة، كون البنوك محرك  السلطات العامة أن لألزمات البنكیة أثر

فنظرا لـ ستوارت و جیون . وعلیه فإن حوكمة البنوك تجد هنا ركائزها األساسیة. االقتصادیات المعاصرة

، حوكمة المؤسسات تأخذ بعدین في إطار البنوك، فالبعد األول الذي یتمثل في البعد الخارجي أو )2006(

القوانین االحترازیة أما البعد الثاني أو البعد الداخلي یتمثل أساس في كیفیة إدارة الدولي یتعین أساسا في 

  .داخلیا البنك
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  البعد الدولي لحوكمة البنوك: المطلب األول           

نظرا لطبیعة عملها الذي یختلف عن المؤسسات االقتصادیة إن فكرة كون للبنوك حوكمة خاصة بها، 

 إجراءاتنتها معظم دول العالم وبالخصوص الدول األوروبیة، وعلیه فإن هناك والتجاریة األخرى، تب

  .قانونیة واحترازیة تشرف في جمیع البلدان الكبرى على طریقة تسییر البنوك

االحترازیة مجموعة من الوصایا التي تسمح بالتحكم في األخطار البنكیة التي یمكن  باإلجراءاتویقصد 

و  .1المالي وذلك بهدف الحصول على استقرار النظام وحمایة ذوي الحقوق أن تحددها مكونات النظام

  :2تتمثل أساسا هذه اإلجراءات فیما یلي

  :كفاءة ونزاهة المسیرین )1

إلى كفاءات المسیرین فإن النزاهة تعد شرطا أساسیا یسهر على تحقیقه معظم المراقبین البنكیین  فباإلضافة

نك هناك بعض الشروط التي یجب أن تتوافر في المسیر مثال انعدام فلتسییر الب. في البلدان المتقدمة

  .السوابق العدلیة

 :ثنائیة تسییر البنوك )2

في أي اعتماد للبنك  اإلمضاءفثنائیة التسییر تطبق في معظم الدول المتقدمة، فهناك بلدان تشترط ثنائیة 

 .أثنینللرؤیة أفضل من  فالمشروع األوروبي یعتبر أن وجود أربعة أعین. مع األطراف األخرى

 :أهمیة ومراقبة المساهمین )3

ففي فرنسا مثال فأي تغییر على . فالمسیرون لیسوا وحدهم من تطبق علیهم المراقبة ولكن حتى المساهمین

مستوى المساهمین یجب أن یكون بعلم وبموافقة لجنة مؤسسات القرض ومؤسسات االستثمار وذلك عندما 

                                                
1 - Houssem Rachdi / ouvrage cité auparavant / p 10. 
2 - Azikiou Idir / ouvrage cité auparavant/ p 71.  



44 
 

نص لجنة مؤسسات القرض على ضرورة مشاركة المساهمین في مراقبة وت % 10یفوق حقوق التصویت 

  .التسییر وذلك بوضع شروط فعالة للحوكمة

  :الشراكة الدولیة) 4    

نظرا ألهمیة العلیات مع الخارج في النشاط البنكي، تعد الشراكة الدولیة ضروریة إلرساء مبادئ الحوكمة 

م هیئات حوكمة مجمع ما في ممارسة المراقبة على مجموع فالحدود ال یمكن أن تكون عائق أما. الجیدة

  .النشاطات التي یقوم بها والمؤسسات التي یتكون منها

  :مقررات لجنة بازل)  5

إن القواعد العامة للمؤسسات ال تكفي وحدها إلرساء الحوكمة في البنوك خاصة مع تزاید األخطار 

وتحسین سمعتها في نظر المالءة رات تنص على البنكیة، لذلك أنجزت لجنة بازل مجموعة من القرا

  .الزبائن وهذا ما سنتعرض له في الفصل الثاني

  البعد الداخلي لحوكمة البنوك: المطلب الثاني       

ن كانت القوانین تتدخل في أخالق المسیر إال أنه یجب التركیز على اآللیة الداخلیة لحوكمة  ٕ حتى وا

وسیاسة التحفیزات ومن بینها  اإلدارةور المركزي الذي یلعبه مجلس والتي تظهر أساسا في الد. البنوك

على  Both et Alهذا حسب دراسة قام بها كل من . أجور المسیرین الذي یطرح الكثیر من الجدل

  .مجموعة من البنوك

  :مجلس االدارة كأداة داخلیة لمراقبة المسیر - أ

نماق القیمة فقط أداة لخل اإلدارةلم یعد مجلس ) Charraux)2000حسب  ٕ تعدى ذلك وأصبح أداة  وا

ممثل  اإلدارةویعد مجلس . تحكم، أداة سیطرة، أداة للبحث عن الثروة وأداة لخلق المعاییر االجتماعیة

 Farua etوحسب . المساهمین في المؤسسة ویستمر على تحقیق مصالحهم ویقارنها مع قرارات المسیر

Jeuseu )1983 ( ن من إداریین أحرار بنسبة كبیرة تكون مراقبته أشد للمسیرالمكو  اإلدارةفإن مجلس .
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والمسیر الذي یمتلك أسهم من الشركة یعمل لصالح المساهمین ألن القرارات التي سوف یتخذها تمس 

یساهم في تقویة نزاعات  اإلدارةثروته وأخیرا فإن الدور المزدوج للمسیر ومدیر مجلس   ىاألولبالدرجة 

شروطا تسمح  Jeuseuوضع  1993وفي مقاله الذي نشره سنة . همین وعمالئهمالمصالح بین المسا

  :1أن یكون آلیة للرقابة الفعالة ومن بینها اإلدارةلمجلس 

حریة إطالع أعضاء مجلس اإلدارة على معلومات حساسة ولیس فقط المعلومات التي یختارها  -

  .المسیر

أكثر فعالیة وحتى یمكن للمسیر متواضع حتى یكون  اإلدارةأن یكون عدد أعضاء مجلس  -

 .السیطرة علیه

حتى یكون  اإلدارةیجب أن تكون حصة المسیر في المؤسسة تقترب من حصة أعضاء مجلس  -

 .هناك اقتراب في المصالح مع المساهمین

ألن ذلك له أثر سلبي على فعالیة  اإلدارةأهمیة الفصل بین مهام المسیر ومهام مدیر مجلس  -

 .اإلدارةبها مجلس  المراقبة التي یقوم

  .تبنتها حوكمة البنوك بالطریقة التي تناسب سیر عمل البنك اإلدارةومختلف هذه الصور لمجلس 

  اإلدارةحجم مجلس:                                                                                        

یجب أن یكون ضغیرا لكن أعمال كل  یرى أن حجم مجلس االدارة Jeuseuحسب             

بینت أن  2003(2( Adams et Mehrouوأعمال كل من ) Booth et Al )2002من 

حجم معتبر لمجلس االدارة في البنوك ال یؤثر على فعالیته والسبب یعود لتعدد أطراف ذوي 

 .المصلحة حتى یترك لكل طرف إمكانیةتطبیق حقوقه

                                                
1 -  Houssem Rachdi / ouvrage cité auparavant / p 14. 
2 - Christine Marsal, Karima Bouaiss/ Les mécanismes internes de gouvernance dans les 
banques: un état de l’art/ Pole d’économie et de géstion Dijon/ p 4.  
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 المهام المزدوجة للمسیر: 

الذي یرى إلى ضرورة ) 1993( Jeuseuأعمال ) Fogelberg et Griffith )2000من  أید كل

  )Simpson et Glason )1999لكن أعمال  اإلدارةالتفرقة بین مهام المسیر ومهام مدیر مجلس 

بینت العكس فیما یخص البنوك فإن احتمالیة بنك ما تكون ضعیفة إذا كانت مهام المسیر ومهام 

فالمسیر یقلل من اتخاذ القرارات الخطرة لحمایة ثروته . رة في ید شخص واحدمدیر مجلس االدا

  .الخاصة

 تشكیلة مجلس االدارة ونسبة األسهم التي تكون بحوزة المسیر:  

، حسب دراسة لعینة من البنوك أن كفاءة البنوك )Griffith )2000و  Fogelbergیرى كل من 

 67وتنخفض هذه الكفاءة حتى . من أسهم البنك % 12إلى  0تكون عالیة عندما یملك المسیر من 

الجانب األول یعنى بتقارب المصالح : لتبدأ باالرتفاع من جدید هذه العالقة تفسر من جانبین %

)Jeuseu et Mecklug ( والجانب الثاني یعنى بتجذر المسیر)Mork et Al( حیث جانب تقارب ،

  .لفهم العالقة بین الفعالیة وملكیة المسیرالمصالح بین المسیر والمساهمین ال یكفي وحده 

الذي یقاس بالنسبة لنتیجة (أن التذبذب في الفعالیة البنكیة ) Sulivan et Al )2004ویرى 

  .ینقص عندما ترتفع حصة المسیرین) االستغالل على األموال الخاصة

لكها المسیر ال ال یؤید نظریة تجذر المسیر وهو یرى أن الحصة التي یمت) Hirschey )1999لكن 

  .تؤثر على فعالیة البنك

  :كعامل محفز واستبدالهمأجور المسیرین   - ب

یمثل حافزا إیجابیا یعمل على توجیه سلوك المسیر في اتجاه مصلحة ) أجر المسیر(فالعامل األول 

المسیرین أما العامل الثاني فهو یمثل سوء تسییر البنك فهل هذان المحفزان یمكنان من الوصول إلى 

  كمة جیدة للبنك؟حو 
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  :العالقة بین أجور المسیرین وكفاءة البنك -1

كل الدراسات التي تعنى بعالقة األجور و الكفاءة سواء في المؤسسات أو األجور وصلت إلى نتیجة 

وارتفاع كفاءة البنك یعني أنه كان هناك مخاطرة . واحدة ترتفع أجور المسیرین بارتفاع كفاءة البنك

فـ . اك بعض األعمال اهتمت بدراسة العالقة بین مكونات األجر والمخاطرةمن طرفها لذلك فإن هن

)Cheu et Al ( بینوا أن استعمال خیارات المخزون في نظام أجور المسیرین كبیر في القطاع

  .البنكي، هذا االرتفاع یؤدي إلى مخاطرة أكبر

  :وأجور المسیرین اإلدارةالعالقة بین مجلس  -2

أن أجور المسیرین تضعف عندما یمتلك المسیر )ّ Holthauseu )1993و  Larkerبینت أعمال 

و  Narayananوتبین أعمال . من حصص المؤسسة %3أو أحد المساهمین الخارجیین أقل من 

Angbazo  أن قسم من نظام األجور یكون على شكل تحفیزات على المدى البعید وهذا في

ت القانونیة فإن التحفیزات تنقص وعلیه تنص المؤسسات غیر القانونیة، أما في البنوك والمؤسسا

  :الدراسة على ما یلي

المتكون من إداریین خارجیین ذو سمعة جیدة یضع قسم مهم من مكونات أجور  اإلدارةمجلس  -

  .المسیرین عبى شكل تحفیزات على المدى الطویل

 .هناك عالقة إیجابیة بین نظام التحفیزات وكفاءة البنك -

االدارة المكون من إداریین خارجیین ذو سمعة جیدة یكون اكثر فعالیة من  وعلیه نستنتج أن مجلس

  .العمل بطریقة تسمح من تعظیم ثروة المساهمین علىالمجالس األخرى في إجبار المسیر 

  :التهدید بالفصل كعامل للتحفیز -3
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لسن االنسحاب وا احتمالعالقة بین  Barro et barroفي هذا الصدد، وفي القطاع البنكي، وضع 

  :1على أن Hermalinو  Weisbachونصت أعمال . وكذلك مع كفاءة البنك

المسیر الذي یحقق كفاءة منخفضة یجد نفسه أمام احتمال كبیر أن یستبدل بالمقارنة مع شخص  -

  .أكثر كفاءة

  .استقاللیةأقل  اإلدارةاستبدال المسیر یتعلق بالكفاءة عندما سكون مجلس  -

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
1 - Azakiou  Idir/ ouvrage auparavant cité/ p 82. 
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  :الفصلخالصة 

صحي وسلیم أحد الركائز األساسیة المطلقة لسالمة عمل سوق األوراق المالیة  بنكيیعتبر وجود نظام 

منیت به العدید من  ومع تصاعد حاالت الفشل. واالقتصاد ككل المؤسساتوقطاع  الذریع الذي ُ

 المؤسساتهذه  إلى افتقار الفشل على مستوى العالم ، فقد أرجع المحللون السبب الرئیسي لهذا لمؤسساتا

إلى القواعد الجیدة إلدارتها ، مما ساهم في سهولة التالعب في الحسابات ، واتخاذ قرارات غیر رشیدة 

وغیاب الرقابة والمتابعة من قبل المساهمین وأصحاب المصالح ، األمر الذي أدى إلى إرساء أسس 

ثل الحوكمة الجیدة عنصرا رئیسیا في الحوكمة الجیدة في البنوك نظرا للفوائد التي تعود علیها، حیث تم

. تحسین الكفاءة االقتصادیة وسوء هذه الحوكمة، بالعكس، یؤدي إلى تأثر االستقرار االقتصادي والمالي

في مجال حوكمة البنوك وللبنك المركزي دور في تعزیز وتشجیع  اإلدارةوهناك مسؤولیات رئیسیة لمجلس 

  .بالبنوك تطبیق الحوكمة
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 مقررات لجنة بازل
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:تمــــهید  

  االقتصادي التطور فان المخاطر، مع تعامال االقتصادیة القطاعات أكثر هو المالي القطاع كان إذا .

 للتقدم أساسي شرط عمله وكفاءة ونموه القطاع هذا سالمة أن ناحیة من أظهر قد المعاصر،

 في اندماجا االقتصادیة القطاعات أكثر من هو القطاع هذا نفا أخرى، ناحیة ومن عام، االقتصادي بشكل

 مخاطرها إدارة وترشید المالیة والمؤسسات للبنوك المالیة بالسالمة فاالهتمام هنا ومن االقتصاد العالمي،

أصبح  الجوانب مختلف في المعاصرة الدولیة العالقات تطور سرعة ومع الدولي، المجتمع أولویات أصبح من

 المعطیات هذه ظل في .البنكي العمل سیر وتنظم تضبط دولیة ومعاییر وقواعد ترتیبات وضع ريالضرو  من

یجاد المخاطر تلك لمواجهة آلیات عن البحث في التفكیر بدأ ٕ  دول في المركزیة البنوك بین قاعدة مشتركة وا

 لذلك ونتیجة البنوك لها عرضتت التي من المخاطر للتقلیل الرقابیة السلطات تلك بین التنسیق على تقوم العالم

 بنك إشراف تحت 1974 نهایة في العشر الدول الصناعیة مجموعة منالبنكیة  للرقابة بازل لجنة تشكلت

 حجم وتزاید النامیة للدول الخارجیة المدیونیة أزمة ظل تفاقم في السویسریة بازل بمدینة الدولیة التسویات

 بریطانیا و ألمانیا من كل في البنوك هذه وتعثر العالمیة البنوكمنحتها  التي تحصیلها في المشكوك الدیون

 فان المخاطر، مع تعامال االقتصادیة القطاعات أكثر هو المالي القطاع كان إذا .األمریكیة المتحدة والوالیات

  االقتصادي التطور

ولى و وسنتطرق في هذا الفصل ثالثة مباحث سنتناول في المبحث األول مقررات لجنة بازل اال

سنتناول في المبحث الثاني مقررات لجنة بازل الثانیة و سنتناول في المبحث الثالث مقررات لجنة بازل 

  .الثالثة
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 المبحث األول

  

إن تزاید األزمات المالیة و المنافسة في عصر العولمة و التحریر المالي جعل من الرقابة البنكیة 

قتصاد ككل، حیث عملت لجنة بازل على وضع المعاییر ضرورة ملحة لتفادي أثارها الوخیمة على اال

الرقابیة دولیة لتحقیق االستقرار المالي و المنافسة العادلة بین البنوك إلى جانب حمایة مصالح المودعین 

                                                .1988كان أولها اتفاقیة بازل األولى لقیاس كفایة رأس المال سنة 

 ة اتفاقیة بازلأنش: المطلب األول     

 القرن من بدایة الثمانینیات في العالمیة الدیون أزمة إلى یعود ال المال رأس كفایة بموضوع االهتمام أن

 منتصف  ففي ، ذلك قبل لةطوی فترة إلى یعود المال رأس بكفایة االهتمام أن الواقعلكن في ،  و  الماضي

 وفقا بنك كل لرأس مال األدنى الحد یحدد األمریكیة المتحدة الوالیات لبنوك قانون صدر ، عشر التاسع القرن

 عن الرقابیة اهتمام السلطات زاد العشرین القرن منتصف وفي ، فیها یعمل التي المنطقة في السكان لعدد

 ، األصول إجمالي إلى رأس المال وحجم المال رأس إلى ودائعال حجم مثل تقلیدیة مالیة نسب وضع طریق

 وعلى ، الخارجیة عملیاتها زیادة البنوك نحو اتجاه ظل في خاصة جدواها إثبات في فشلت الطرق هذه ولكن

 " الینوي و نیویورك " والیتي في لبنوكبجمعیات ا دفع ما وهو ، الیابانیة و األمریكیة البنوك التحدید وجه

 حجم قیاس طریق عن المال رأس كفایة لتقدیر (مناسب أسلوب عن البحث إلى 1952 سنة اصةخ بصفة

 للتفكیر حقیقي مخاض فترة 1980 إلى 1974 من الفترة وتعتبر1المال  رأس إلى ونسبتها الخطرة األصول

                                                
 يف( الربوز إشكالية" حول الدويل امللتقى إىل مقدمة مداخلة بازل، اتفاقية وحتديات العربية املصرفية الصناعة ، أحالم بوعبديل ، الرزاق عبد : خليل 1
ة،ياملال العوملة ضغوط ظل )اجلزائري االقتصاد حالة  وميياجلزائر، عنابة، جامعة ،"  2004 نوفمرب 24 و 23 :
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 لسنواتا هذه من البنوك لبعض انهیار من حدث فما ، المال رأس لكفایة صیغة عالمیة إیجاد في العملي

 وعمق بل )اإلحالل ومخاطر التسویة مخاطر مثل ( السابق في معروفة لم تكن جدیدة مخاطر أظهر

 خطر عن بمنأى لیست الكبیرة األمریكیة البنوك بأن أثبت ما وهو مسبوق بشكل غیر االئتمانیة المخاطر

 له كانت والذي " بنك ستات هیرث" إغالق األلمانیة السلطات أعلنت 1974 جویلیة واالنهیار، ففي اإلفالس

 للبنوك بالغة خسائر في تسبب مما البنوك بین ما وسوق األجنبیة الصرف سوق في معامالت ضخمة

 البنوك من وهو" بنك ناشیونال فرانكیل " أفلس السنة نفس وفي ، معه المتعاملة األمریكیة واألوروبیة

 بلیون 8 حوالي بلغت التي بأصوله " بنك نیابنسلفا فرست" سنوات عدة بعد تبعه ثم األمریكیة الكبیرة

 أصوله بین االستحقاق آجال توافق عدم مشكلة بلغت أن بعد إلنقاذه للتدخل بالسلطات دوالر،مما دفع

 الدوالر على الفائدة أسعار في الشدید االرتفاع مع خاصة مداها قروضه على الفائدة أسعار وخصومه وثبات

 تلك لمواجهة آلیات عن البحث في التفكیر بدأ المعطیات هذه ظل وفي %20 1بلغت والتي1980 . (2)عام 

یجاد ، المخاطر ٕ  تلك بین التنسیق على یقوم المختلفة العالم دول في المركزیة البنوك بین فكر مشترك وا

 بال أو بازل لجنة تشكلت لذلك ،ونتیجة البنوك لها تتعرض التي المخاطر من الرقابیة للتقلیل السلطات

 عام نهایة في العشر الصناعیة للدول المركزیة البنوك يمحافظ من الرقابیة والممارسات لبنكیةا نظمةلأل

،  هولندا ، الیابان ، ،ایطالیا االتحادیة ألمانیا ، فرنسا ، كندا ، بلجیكیا " من أعضاء اللجنة وقد ضمت 1974

 . " ولكسمبورج سویسرا إلى ضافة،باإل األمریكیة المتحدة الوالیات ، المتحدة المملكة ، السوید

 العاملة لكافة البنوك ملزما لیكون 1988 عام المال رأس كفایة لقیاس موحد معیار بازل لجنة أقرت وقد

 منظور من فیه ثقة المودعین ویقوي للبنك المالي المركز مكانة على للداللة دولي كمعیار يالبنك النشاط في

 ترجیحها بعد الخطرة أصولها إلى مجموع رأسمالها نسبة تصل بأن لبنوكا كافة وتلتزم ، البنك مالءة تعمیق

 عام نهایة النسبة هذه مع أوضاعهم یوفقوا أن و على الجمیع ، ادني كحد %8 إلى االئتمانیة المخاطر بأوزان

                                                
نفس:  1  .3 ص السابق، املرجع 
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 ذلك بعد فیما أصبح الذي Peter Cooke بها تقدم مقترحات على مبنیة التوصیات هذه كانت وقد . 19921

 یسمیها كما أو "بال" أو "كوك" بنسبة المال رأس السابقة لكفایة النسبة تلك سمیت لذلك اللجنة، لهذه ئیسار 

 في المال رأس لكفایة دنیا حدود وضع على اللجنة ولم تقتصر األوروبي المالءة بمعدل أیضا الفرنسیون

 على الرقابة تنفیذ في والمبادئ القواعد من مجموعة المخاطر یتطلب مواجهة أن قدرت أنها إذ ، البنوك

 1999 عام واتبعتها في الفعالة البنكیة للرقابة األساسیة المبادئ 1997 عام في اللجنة فأصدرت البنوك،

   .المبادئ هذه تطبیق من للتأكد منهجیة بوضع

نما دولیة اتفاقیة إلى تستند ال فنیة تشاریةة اسلجن هي بازل لجنة أن اإلشارة وتجدر ٕ  بمقتضىأنشأت  وا

 من عدد سنویا ویساعدها مرات أربع اللجنة هذه وتجتمع الصناعیة للدول المركزیة البنوك محافظي من قرار

 اللجنة هذه توصیات أو فان قرارات ولذلك ، البنوك على الرقابة جوانب مختلف لدراسة الفنیین من العمل فرق

 و قرارات وتتضمن ، كبیرة فعلیة ذات قیمة الوقت مرور مع أصبحت أنها رغم إلزامیة صفة بأي تتمتع ال

 الممارسات نماذج إلى اإلشارة مع على البنوك للرقابة المناسبة والمعاییر المبادئ وضع اللجنة، توصیات

 هذه من واالستفادة والمعاییر تلك المبادئ إتباع على الدول تحفیز بغرض البلدان مختلف في الجیدة

 األخرى للدول مساعداتها ربط إلى بعض الدول عن فضال الدولیة ماتالمنظ بعض تلجأ ،كذلك الممارسات

 في الدولیین والبنك للصندوق المالي اإلصالح وتتضمن برامج ، الدولیة والمعاییر القواعد لهذه احترامها بمدى

 من وغیرها البنوك على الرقابة مجال في الدولیة والمعاییر بإتباع القواعد الدول بإلزام شروط األحوال من كثیر

 في یصاحبه والذي األدبي اإللزام بهذا تتمتع بازل لجنة تصدرها التي السلیمة، فالقواعد اإلدارة ومعاییر قواعد

  .لها االنصیاع عدم عند تكلفة اقتصادیة األحوال معظم

  الجوانب األساسیة التفاقیة بازل األولى: المطلب الثاني

                                                
  /ص2001.79 مصر /  اإلسكندرية/ والتوزيع/  والنشر للطباعة اجلامعية البنوك،/الدار واقتصاديات العوملة احلميد/ عبد املطلب : عبد 1
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 : 1أهمهاانطوت لجنة بازل على العدید من الجوانب 

 

  :التركیز على المخاطر االئتمانیة  -  أ

حیث تهدف االتفاقیة إلى حساب الحدود الدنیا لرأس المال أخذا في االعتبار المخاطر االئتمانیة 

باإلضافة إلى مراعاة مخاطر الدول إلى حدها و لم یشمل معیار كفایة رأس المال كما جاء ، أساسا

األخرى مثل سعر الفائدة و مخاطر سعر الصرف و مواجهة المخاطر  1988في االتفاقیة عام 

  . مخاطر االستثمار في األوراق المالیة

  :تعمیق االهتمام بنوعیة االصول و مستوى المخصصات التي یجب تكوینها  - ب

تم تركیز االهتمام على نوعیة االصول و مستوى المخصصات التي یجب تكوینها لالصول او الدیون 

و ذلك ألنه ال یمكن تصور أن یفوق معیار رأس ، ا من المخصصاتو غیره، المشكوك في تحصیلها

المال لدى بنك من البنوك الحد االدنى المقرر بینما ال تتوافر لدیه المخصصات الكافیة في نفس 

  .الوقت من الضروري كفایة المخصصات أوال ثم یاتي بعد ذلك تطبیق معیار كفایة رأس المال

  :تین من حیث أوزان المخاطر االئتمانیةتقسیم دول العالم الى مجموع - ج

األولى متدنیة المخاطر و تضم : قامت لجنة بازل على أساس تصنیف الدول إلى مجموعتین

  :مجموعتین فرعیتین

یضاف إلیها دولتان هما سویسرا و ، الدول األعضاء في منظمة التعاون االقتصادي و التنمیة -

  المملكة العربیة السعودیة

: بعقد بعض الترتیبات االفتراضیة خاصة مع صندوق النقد الدولي و هي الدول التي قامت -

 .الیونان و تركیا، الدنمارك، أیسلند، فنلندا، نیوزلندا، البرتغال، النمسا، النرویج، استرالیا

                                                
1 موقع على االنرتنت   / شبكة احملاسبني العرب/ اتفاقية بازل لكفاية رأس املال/ تومي ابراهيم-  www.acc4arab.com 
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و ذلك باستبعاد أي دولة من هذه ، 1994و قد قامت اللجنة بتعدیل ذلك المفهوم خالل جویلیة 

  .دة جدولة دینها العام الخارجي لمدة خمس سنواتالمجموعة قامت بإعا

فهي الدول ذات المخاطر المرتفعة و تشمل كل دول العالم عدا التي اشیر الیه ، أما المجموعة الثانیة

 .في المجموعة األولى

  

 

  :وضع أوزان ترجیحیة مختلفة لدرجة مختلفة لدرجة مخاطر األصول -د

صل من جهة و كذلك باختالف الملتزم باألصل أي المدین إن الوزن الترجیحي یختلف باختالف األ

و من هنا نجد أن األصول تندرج عند حساب معیار كفایة رأس المال من خالل . من جهة  أخرى 

و إلتاحة قدر من المرونة في مجال %.  0، % 10، % 20، %50، %100 : خمسة أوزان هي

لسلطات النقدیة المحلیة ألن تختار تحدید بعض التطبیق للدول المختلفة فقد تركت اللجنة الحریة ل

أوزان المخاطر و األهم أن إعطاء وزن مخاطر ألصل ما ال یعني أنه أصل مشكوك في تحصیله 

بذات الدرجة و إنما هو أسلوب ترجیحي للتفرقة بین أصل و آخر حسب درجة المخاطر بعد تكوین 

 .المخصصات الالزمة
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  بازل حسب اتفاقية لألصول المرجحة المخاطرة وزانأ:    01جدول رقم 

    

  درجة املخاطرة

  

  نوعية االصول

  

  صفر

  

املطلوبات من احلكومات املركزية و البنوك املركزية و املطلوبات + النقدية 

املطلوبة + بضمانات نقدية و بضمان اوراق مالية صادرة من احلكومات 

 OCDEلدان و املضمونة من حكومات و بنوك مركزية يف ب

  

   %   20اىل  % 10

  ).حسب ما يتقرر وطنيا( املطلوبات من هيآت القطاع العام احمللية 

  

20  %  

  

+   OCDEاملطلوبات من بنوك التنمية الدولية و بنوك دول منظمة 

   .النقدية رهن التحصيل

50 %  

  

  قروض مضمونة برهنات عقارية و يشغلها مالكها

  

100 %  

مطلوبات من قطاع + مبا فيها القروض التجارية ا مجيع األصول األخرى

و تبقى على  OCDEمطلوبات من خارج دول منظمة  + خاص

+ مطلوبات من شركات قطاع عام اقتصادية .+ استحقاقها يزيد عن عام
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 .مجيع املوجودات االخرى+ مسامهات يف شركات أخرى 

مداخلة مقدمة الى الملتقى الوطني األول حول المنظومة / تفقايات بازلالنظام المصرفي الجزائري و ا/ سليمان ناصر. د: المصدر   
ص /2004ديسمبر 14,15أيام / الشلف ، جامعة حسيبة بن بوعلي / -واقع و تحديات-المصرفية الجزائرية و التحوالت االقتصادية

4. 
  

 :1ا یليكم) التعهدات خارج المیزانیة(تحسب أوزان المخاطرة بالنسبة لإللتزامات العرضیة 

بالنسبة لهذه االلتزامات یتمُّ ضرب معامل ترجیح الخطر للتعهُّد خارج المیزانیَّة في معامل الترجیح لإللتزام 
 األصلي المقابل له في أصول المیزانیَّة، ومعامالت الترجیح للتعهُّدات خارج المیزانیَّة هي كاآلتي 

  یزانیةأوزان المخاطرة المرجحة لعناصر خارج الم:02جدول رقم

 البنود أوزان المخاطر

 ).مثل الضمانات العامَّة للقروض(بنود مثیلة للقروض  -  % 100 - 

خطابات الضمان، تنفیذ عملیَّات مقاوالت (بنود مرتبطة بمعامالت حسن األداء  -  % 50 - 
 ).أو توریدات

ادات اإلعتم(بنود مرتبطة بمخاطر قصیرة األجل تتمُّ بالتصفیة الذاتیَّة  -  % 20 - 
 ).المستندیَّة

  .4ص/نفس المرجع السابق/ سلیمان ناصر.د: المصدر

  

  مكونات رأس المال البنكي حسب متطلبات توصیات لجنة بازل –د 

  : یتم تحدید كفایة رأس المال وفقا لما یلي

ربط احتیاطات رأس المال لدى البنك باألخطار الناتجة عن األنشطة المختلفة بغض النظر عما  -

  متضمنة في میزانیة البنك أو خارج میزانیته  اذا كانت

                                                
ا على اعمال البنوك/ طارق عبد العال محاد -  1 .136ص /  2003/ مصر  –الدار اجلامعية / التطورات العاملية و انعكاسا  
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 :تقسیم رأس المال إلى مجموعتین أو شریحتین -

+ االرباح الغیر الموزعة أو المحتجزة + و یتكون من حقوق المساهمین : رأس المال األساسي )1

  االحتیاطات المعلنة و االحتیاطات العامة والقانونیة 

رة من هیكل رأس المال و االستثمارات في البنوك و و عند حساب كفایة رأس المال تستبعد الشه

  .االستثمارات المتبادلة في رؤوس أموال البنوك + المؤسسات المالیة التابعة 

+ احتیاطات إعادة التقییم + حیث یشمل احتیاطات غیر معلنة: رأس المال المساند أو التكمیلي) 2

األسهم ( األوراق المالیة + من المساهمین متوسط األجل  ضاإلقرا+ احتیاطات مواجهة دیون متعثرة

  ).و السندات التي تتحول إلى أسهم بعد فترة

  :كما تجدر اإلشارة انه تفرض قیود على رأس المال المساند

  من عناصر رأس المال األساسي % 100أن ال یتعدى رأس المال المساند  -

 من قیمتها  %  55اخضاع احتیاطات اعادة التقییم الى خصم نسبة  -

من  % 1.25أن یكون الحد االقصى للمخصصات المكونة لمواجهة أي مخاطر غیر محددة  -

 االصول و االتزامات الخطرة مرجحة بأوزان

من راس المال االساسي بهدف عدم تركیز  % 50أن یكون الحد االقصى للقروض المساندة  -

 .االعتماد على هذه القروض

  : رات لجنة بازل كما یليو بهذا اصبح معدل كفایة راس المال حسب مقر 

   8 %   ≥)                الشریحة الثانیة+ الشریحة االولى ( رأس المال 

  مجموع التعهدات و االلتزامات بطریقة مرجحة    

 

  :التعدیالت التي مست اتفاقیة بازل األولى: المطلب الثالث
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دخالها السوق مخاطر تغطیة - 1 ٕ  :المال رأس كفایة معدل قیاس في وا

 اإلشرافیة االقتراحات من مجموعة والرقابة يلبنكا لإلشراف بازل لجنة أصدرت 1995 أفریل في

 بأنها السوق مخاطر تعریف ویمكن البنوك تتحملها التي السوق مخاطر بإدخال المال رأس معاییر لتطبیق

 عرض تم سوق،وقدال أسعار في  للتحركات ةنتیج خارجها أو بالمیزانیة متعلقة لبنود لخسائر التعرض مخاطر

 المالیة السوق في المشاركة واألطراف البنوك مالحظات على للحصول البنوك على المقترحات هذه

 المال رأس لكفایة بازل التفاقیة تخطیطي ملف عن عبارة المجموعة هذه في الرئیسیة الورقة كانت علیها،وقد

 رأسمالیة ضمانات توفیر في المال، رأس قاتفا في التعدیل هذا استحداث من الهدف یتمثل 1988 جویلیة في

 التجاریة، أنشطتها عن الناشئة تلك خاصة البنوك، لها تتعرض التي األسعار مخاطر ضد محددة، و صریحة

 بالسماحلبنكیة ا الصناعة أطراف لطلب االستجابة في تمثلت 1995 أفریل القتراح الرئیسیة السمة أن كما

 وضع الذي الموحد القیاس إطار الستخدام كبدیل السوق مخاطر لقیاس اخلیةد ملكیة نماذج باستخدام للبنوك،

 التي المالحظات و المناقشات أن إال البنوك، جمیع على تطبیقه المقترح من كان والذي ، 1993 أفریل في

 من السوقیة المخاطر لتغطیة الالزم المال رأس بتحدید للبنوك للسماح خطة عن أسفرت بازل للجنة وردت

  1.داخلیة إحصائیة نماذج اللخ

 على المال رأس اشتراطات مع التماشي و الشفافیة و الحذر و الحیطة من أدنى حد ضمان اجل من و

 یتعلق و السوق مخاطر إلحتساب طریقتین المصرفیة للرقابة بازل لجنة حددت فقد البنوك، جمیع مستوى

 مع البنوك طرف من الطریقتین هاتین تطبیق بدأ دق و الداخلیة، النماذج منهج المعیاري،و بالمنهج األمر

  19972 سنة نهایة

                                                
طارق:  1 154،155ص،  سابق مرجع محاد، العال عبد   
 العاملية التطورات ظل يف " اجلزائري املصريف النظام إصالح " الثاين حول الدويل العلمي امللتقى إىل مقدمة ،مداخلةIIبازل العز يز املطلب ، عبد : طيبة 2

نة،ھالرا .17-16:،ص،ص  2008مارس  12و 11:وميي ورقلة، جامعة   
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في  دین سند بكل المتعلق الخاص الخطر تحلیل على الطریقة هذه تقوم و :المعیاریة الطریقة -أ

 مناسب في غیر تغیر عن ینتج الخاص فالخطر ككل، المحفظة تتحمله الذي العام والخطر البنك، محفظة

 :أصناف خمسة حسب الخطر هذا ترجیح یتم و الخاص، مصدره على یعود لسبب السند سعر

 %0 الحكومیة لإلقتراضات.  

 0,25 % أشهر 6 من أقل استحقاق تاریخ ذات لإلقتراضات 

 1,00 % شهر 24 و 6 بین استحقاق تاریخ ذات لإلقتراضات 

 1,60 % شهر 24 من أكبر استحقاق تاریخ ذات لإلقتراضات 

 %8 األخرى لإلقتراضات 

 و السوق في الفائدة سعر في تغیر عن تنتج التي الخسارة خطر قیاس خالله من فیتم العام الخطر اأم

 یصنف جدول إعداد یتم فیها و االستحقاق تاریخ على تعتمد األولى بطریقتین، االستعانة یمكن لتحدیده

 لكل و استحقاق ریختا شریحة عشر ثالثة عن یقل ال فیما الدیون لسندات الطویلة و القصیرة الوضعیات

 بین من و طویلة، أو قصیرة إما واحدة وضعیة على للحصول المقاصة عملیة تتم ثم ترجیح، معامل شریحة

  .% 10 في لتضرب األصغر الوضعیة الحساب في یؤخذ علیها المحصل الوضعیات مجموع

 لكل األسعار اسیةحس قیاس أساس على تقوم للسوق العام الخطر حساب في المعتمدة الثانیة الطریقة 

 تصنف جدول على االعتماد یتم و االستحقاق تاریخ حسب % 0,6 و %1 بین المعدالت تتغیر حیث وضعیة

 تضرب شریحة لكل طویلة و قصیرة وضعیات على للحصول استحقاق تاریخ شریحة عشر خمسة خالله من

 .العام الخطر حجم على للحصول المقاصة عملیة تتم ثم ،%5 في منها كل

 على الحصول الداخلیة النماذج منهج إتباع في البنك على یشترط :الداخلیة النماذج طریقة -ب

 :التالیة للعناصر تحقیقه على تحرص بدورها التي المحلیة اإلشراف و الرقابة هیئات موافقة

 .للمخاطر شمولیته و المستخدم المخاطر قیاس نظام كفاءة -
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 .النماذج من النوع هذا استخدام من تمكنها كفاءة اتذ مؤهلة بشریة تركیبة على البنك حیازة -

  .سابقا طویلة لفترة فعالیتها أثبتت قد المستخدمة النماذج أن من التأكد -

  Value at Risk Models(VAR) للمخاطر المقدرة القیمة طریقة على المنهج هذا یرتكز و 

معقدة  إحصائیة طرق على تعتمد هي و ، 1996 سنة من بدایة الطریقة بهذه العمل بازل لجنة بدأت التي

البنوك  على كلیة شبه بصفة تطبیقها ینحصر لذلك و البنوك، في األداء مستوى من عالیة درجة تتطلب

 عند معطیات تاریخیة على بناءا مستقبال حدوثها الممكن القصوى الخسارة بتقدیر تسمح التي النشاط، الدولیة

 1 :على النموذج هذا ویعتمد االحتمال، من معین مستوى

 .یومیا المخاطرة حساب ضرورة -

 % >99ثقة معامل استخدام   -

 . التداول من أیام عشرة تعادل دنیا سعریة حزمة تستخدم أن -

 .األقل على عام مدتها تاریخیة مراقبة فترة النموذج یشمل أن -

 

 

  

  المال لرأس ثالثة شریحة إضافة -2

 األجل لیدخل قصیر الرتبة متأخر دین بإصدار للبنوك یسمح الذي 1995 أفریل اقتراح في اللجنة تؤكد

 من المال من رأس ویتكون السوقیة، مخاطرها من جزء لمواجهة وذلك المال، لرأس الثالثة الشریحة ضمن

 المال الشریحة األولى،ورأس أي )المحتجزة واألرباح واالحتیاطات المدفوع المال رأس( المساهمین حقوق

                                                
عبد:  1 دياحلم  ،املطلب عبد  .9، 8 :ص سابق، مرجع   

العمل الستني السابقة أليام متوسط قيمة املخاطرة السوقية أمثالما يعادل ثالثة + قيمة املخاطرة يف اليوم السابق  
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 متأخر الدین وأخیرا 1988اتفاقیة في محدد هو كما ،وذلك)الثانیة الطبقة من المال سرأ(التكمیلي أو المساند

 :التالیة للشروط الثالثة من الطبقة المال رأس ویخضع )الثالثة الطبقة من المال رأس(األجل قصیر الرتبة

في  تكون وان عامین، عن تقل ال أصلیة استحقاق فترة لها مساندة قروض شكل على یكون أن یجب -

 .السوقیة المخاطر لدعم األولى الطبقة من البنك مال رأس من % 250 حدود

 .األجنبي الصرف مخاطر ذلك في بما فقط السوقیة المخاطر لتغطیة صالحا یكون أن -

 %250 وهو الحد تضمن حتى المال رأس من الثالثة بالطبقة الثانیة الطبقة عناصر استبدال یجوز . -

سوف  الدفع كان إذا الدین، أصل أو الفائدة دفع جواز عدم على نصی الذي التجمید لنص الخضوع -

 .الرأسمالیة متطلباته من أدنى حد إلى البنك مال رأس یخفض

 الشریحة الثالثة،وقد زائد الثانیة الشریحة یساوي أو من أكبر المال رأس من األولى الشریحة تكون أن -

 للبنك، اإلجمالیة المال رأس نسبة حساب وعند .الوطنیة باإلرادة رهنا القید هذا یكون أن بازل لجنة قررت

 المخاطرة مقیاس ضرب طریق عن السوق االئتمان ومخاطرة مخاطرة بین رقمیة صلة إیجاد یتم سوف

 ألغراض والمجمعة المخاطرة بأوزان المرجحة مجموع األصول إلى الناتج إضافة ثم ، 12.5 في السوقیة

  1الحسبان في السوقیة المخاطرة أخذ ظل في القاعدة المستخدمة تكون هكذا و االئتمان، مخاطر مقابلة

  

  

  

  :األولىتقییم اتفاقیة بازل : المطلب الرابع

  .وهذا من خالل االیجابیات و السلبیات

  إیجابیات اتفاقیة بازل األولى: األولالفرع 

                                                
طارق:  1 :ص ص، سابق، مرجع محاد، العال عبد  165-167.  

رأمسال) 1ش+2ش+3ش(  
)املخاطرة السوقية×12,5+(داخل و خارج بنود امليزانية بأوزاناملخاطر املرجحة   
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  : 1تتمثل أهم إیجابیاتها فیما یلي 

  . على المنافسة البنوكإزالة التفاوت في قدرة   ،و نكيالباإلسهام في دعم استقرار النظام  -

  و جعلها أكثر واقعیة البنوكالمساعدة في تنظیم عملیات الرقابة على معاییر رأس المال في  -

مجرد حملة أسهم ینتظرون العائد منها على غرار  البنكیةلم یعد المساهمون في المشروعات  -

مساهمة البنوك في صمیم أعمالها حیث أن وجود زیادة رأس المشروعات األخرى بل أقحم ذلك المعیار 

المال بزیادة األصول الخطرة مع تصاعد االهتمام بسالمة المراكز المالیة للبنوك ضاعف من مسؤولیة 

الجمعیات العمومیة في اختیار مجالس إدارة البنوك و اتخاذ القرارات المالیة المناسبة حتى لو اقتضى 

البنك بمساهمات جدیدة من أموال المساهمین الخاصة عند تعرض البنك لمخاطر  األمر زیادة رأس مال

وفق تقدیر الجهات الرقابیة ،و هو ما من شانه الوصول إلى دور أكثر فاعلیة للمساهمین بما یساند 

 . الجهات الرقابیة في عملها بل و یساند البنوك ذاتها

القدرة على تكوین فكرة سریعة عن سالمة أصبح في المتاح للمساهم العادي أو لرجل الشارع  -

المؤسسات المالیة و ذلك من خالل أسلوب متفق على مكوناته و عناصره دولیا و بذات الصورة بین دول 

 . و أخرى أو بین بنك و آخر

سیدعو تطبیق المعیار إلى أن تكون البنوك أكثر اتجاها إلى األصول ذات المعامل األقل من   -

، و هو ما قد یترتب علیه االرتفاع النسبي في درجة األمان من أصول البنوك حیث حیث درجة المخاطرة 

ستضیف البنوك ضمن تكلفة حیازة األصول ما یقتضیه األمر في االحتفاظ برأسمال مقابل ، بل ربما 

ستسعى أیضا إلى بیع األصول الخطرة و استبدالها بأصول أقل مخاطرة ،إذا ما صعب علیها زیادة 

  . س المالعناصر رأ

 سلبیات اتفاقیة بازل األولى : الفرع الثاني

                                                
.167-165سابق ،ص  مرجع محاد، العال عبد طارق 1  
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قد یكون الثمن الذي یختاره بنك لاللتزام بمعیار كفایة رأس المال هو عدم تكوین المخصصات  -

ذلك إذا لكم تكن الدولة تتبع سیاسات موحدة و ملزمة في تصنیف األصول و احتساب  الكافیة،

ألسلوب المشار إلیه فإن ذلك قد یعني تضخم األرباح لزیادة فإذا ما قام بنك ما بإتباع ا .المخصصات

االحتیاطات و هو ما من شانه أن یسرع باستنزاف البنك ، لذا یتعین متابعة كفایة المخصصات المكونة 

 . من جانب جهات الرقابة

یزانیة قد یحاول أحد البنوك التهرب من االلتزام باالتجاه إلى بدائل االئتمان التي تندرج خارج الم -

 .الرقابةاألمر الذي ینبغي متابعته من جانب سلطات  النسبة،مع إغفال تضمینها لمقام 

حتى و لو لم تصرح بذلك،  للدول،كذلك في جانب األوزان أخذت بعین االعتبار التوجه السیاسي  -

فال یعقل أن تكون دولة كالصین مثال و هي رابع دولة من حیث التقدم االقتصادي ثم تصنف مع 

  .1لدول ذات المخاطر العالیةا

باستثناء القروض  %100 وزنا ترجیحیا اللتزامات القطاع الخاص تجاه البنوك 1أعطت بازل  -

من هذه االلتزامات و  %  8السكنیة أو بمعنى آخر طالب المعیار البنوك باالحتفاظ برأسمال نسبته 

 : قد نشأ ذلك أمرین مهمین

ا لدرجة مخاطرتها  و عدم الحساسیة الكافیة للمخاطر حیث ان عدم التمیز بین البنوك وفق: أولهما

التزامات القطاع الخاص تختلف بشكل كبیر ضمن البنك الواحد و بین البنوك حسب السیاسة االئتمانیة 

  .الخ...طبیعة الضمان، و طبیعة مكوناتها و ضمن البنك الواحد حسب القطاع و الظروف االقتصادیة

                                                
لحیلح ،كفایة راس المال المصرفي على ضوء توصیات لجنة بازل، مداخلة مقدمة إلى الملتقى الوطني األول  : الطیب 1

جوان 7-6، جامعة جیجل، الجزائر، "تقنیات-مخاطر-منافسة: المنظومة المصرفیة الجزائریة في االلفیة الثالثة" حول
.10ص  ،2005  
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من البنوك بنقل الموجودات ذات درجة منخفضة من المخاطر إلى خارج المیزانیة قیام العدید : ثانیهما

األمر الذي نشأ عنه ارتفاع درجة مخاطرة الجزء المتبقي من محفظة موجودات ، من خالل التو ریق

  .البنك

إضافة إلى ما سبق فان هذا المعیار لم یأخذ بعین االعتبار احد أهم المخاطر التي تواجه البنك و  -

، السرقة، االحتیال ، ي المخاطر التشغیلیة و هي المخاطر التي تتعلق  بفشل أنظمة الحاسوب ه

  .تلف أو إضاعة أو عدم االحتفاظ بالوثائق و تجاوز الصالحیات 

قسمت الدول إلى مجموعتین و اعتبرت الدول التي ال تنتمي لمنظمة التنمیة و التعاون االقتصادي  -

ضیة مع صندوق النقد الدولي من دول المجموعة الثانیة المعتبرة عالیة أو لم تعقد اتفاقیات افترا

رغم أن الدول  %100المخاطر و تحتاج القروض المعقودة معها على إسناد رأس المال قدره   

 .النفطیة ال خوف منها

  .لم یشر لحالة المصارف اإلسالمیة رغم انتشارها في أغلب دول العالم -

  "نسبة ماكدونا"  2ازل اتفاقیة ب: المبحث الثاني

اتفاقیة  في النظر إعادة إلى جدیدة، مخاطر ظهور نتیجة العالم دول بعض في المالیة األزمات أدت

 مع التطورات لتتماشى تحیینها استوجب مما بها، االلتزام من الرغم على قصورها أثبتت التي األولى بازل

  .البنكیةا الصناعة عرفتها التي العالمیة

  

  :2ظهور اتفاقیة بازل  أسباب: ولاأل المطلب 

 تلك اختلفت حدة وقد والتسعینات، الثمانینات عقدي خالل بنكیة أزمات العالم دول من كثیر شهدت

 المكسیك التي أصابت المالیة األزمة من اعتبارا األزمات تلك حدة تزایدت وقد أخرى إلى دولة من األزمات

 جنوب دول أزمة هي شدة البنكیةو  المالیة األزمات أكثر نتوكا ، 1995 عام وأوائل 1994 عام أواخر في
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 العالمي االقتصاد على ملحوظا أثرت تأثیرا والتي 1998 وعام 1997 عام من الثاني النصف في آسیا شرق

 هدد خطر ناقوس بمثابة البنكیةو  األزمات المالیة تلك كانت لقد.البنكیةو  المالیة القطاعات وخصوصا

 سلبا اثر الدول بعض في بنكیةو  مالیة حدوث أزمات أن حیث بوضوح، سلبیاتها ظهروا العولمة بتقویض

 شرق جنوب دول في المالیة األزمة أثرت المثال سبیل ، فعلى أخرى دول في البنكیةو  المالیة القطاعات على

 التعامل في شدةب انخرطت والتي األلمانیة البنوك وخاصة والبنوك األوروبیة الیابانیة البنوك على سلبا آسیا

 1.آسیا شرق جنوب في دول المالیة واألسواق البنوك مع

العتیق  البریطاني األعمال بنك أن إذ لندن، ساحة في جدیدة مالیة فضیحة انفجرت ، 1995 سنة وفي

 والعریق لكن Barings اإلفالس، حافة على وكان حادة مالیة أزمة في الوجود من سنة 100 بعد نفسه وجد

 ملیون860خسائره  حجم بلغ حیث المالیة، المشتقات في التعامل جراء من جسیمة لخسائر نتیجة المرة هذه

 2. البنك إمكانیات تتجاوز وكانت إسترلیني، جنیه

 مضاربة في بعملیات یقوم بأن سنغافورة في الموجود عونها على الداخلیة، الرقابة انعدام سمح وقد

 عرضت وقد .الوقت نفس في اوزاكا وطوكیو،وبورصة سنغافورة، في ةالمالی لألدوات اآلجلة التعامالت سوق

 من اشتكت التي في سنغافورة الرقابة سلطات طرف من باألخص حادة انتقادات إلى انجلترا بنك القضیة هذه

 الكبرى بأخطارها التبلیغ على مؤسسة قرض كل تجبر التي القاعدة احترام فرض على انجلترا بنك قدرة عدم

 المؤسسات في الداخلیة الرقابة من أهمیة % 25 یتجاوز أن یجب ال الكبیر فالخطر الوصایة، ةسلط إلى

 هذه بنشاط درایة على تكون كي الرقابة إفالس سلطات أثار الخاصة،وقد األموال Barings وحاجة البنكیة

 3.المؤسسات

                                                
.27، ص 2004، اجلزء األول، بريوت، احتاد املصارف العربية، )األبعاد -األمهية -ناملضمو (2حشاد نبيل، دليلك إىل اتفاقية بازل :  1  
ا على إقراض الدول النامية، مداخلة مقدمة إىل امللتقى الدويل حوىل :  2 إشكالية الربوز يف "منصوري عبد اهللا، عوملة قواعد الضبط املصريف و انعكاسا

.12، ص 2004ديسمرب  8-7، جامعة عنابة، اجلزائر، يومي "اجلزائري حالة االقتصاد -ظل ضغوط العوملة املالية  
.12نفس املرجع السابق، ص :  3  
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 وبنك التسویات الدولي لبنكوا الدولي النقد صندوق(الدولیة المالیة و االقتصادیة المؤسسات تقف لم

 العولمة تسارع خطى تتبنى والدول المؤسسات تلك أن خصوصا األزمات تلك حیال األیدي مكتوفة )الدولیة

 تلك كثفت على العولمة،لذا سلبا تؤثر البنكیةو  المالیة األزمات تلك وتشجعها،وان والمالیة االقتصادیة

 البنكیةو  المالیة ودعم القطاعات تقویة لمحاولة مجهوداتها برىالك العشر والدول الدولیة المالیة المؤسسات

  .آثارها تخفیف األقل على أو لبنكیةوا المالیة األزمات القطاعات تلك لتجنب الدولي المستوى على

إلصدار اتفاق  جاد بعمل البنوك على للرقابة بازل لجنة قامت 1999 لعام السابقة السنوات وخالل

 المالیة األسواق وممارسات هیكل في التغیرات یعكس بحیث البنوك، مال رأس كفایة بمعیار الخاص 2بازل 

 الدول ، من كثیر في لبنكیةا األزمات أسباب بدراسة اللجنة ، قامت 2بازل  اتفاق إصداروالبنوك وقبل 

لبنكیة ا طرللمخا البنوك عدم إدارة هي األزمات تلك إلى أدت التي األسباب أهم أن الدراسات تلك من واتضح

 الجدید االتفاق فان لذلك )الوطنیة السلطات الرقابیة( والخارجیة الداخلیة الرقابة وضعف لها، تتعرض التي

 .البنك قوة لضمان األسباب تلك معالجة على ركز

 التي األولى الطبعة على التعدیالت من العدید بإجراء اللجنة قامت 1999 - 2004 الفترة وخالل

 2النهائیة لبازل  الوثیقة صدرت أن إلى ، 2003 افریل في الثالثة الطبعة صدرت ثم 1999 عام في صدرت

 الرقابي أو القانوني المال رأس إطار تقویة على 2التفاقیة بازل  دید، وقد ركز االتفاق الج 2004في جوان 

 وفي البنك لها التي یتعرض للمخاطر حساسیة أكثر یكون بحیث المال لرأس األدنى الحد متطلبات خالل من

  1.بصورة جیدة لها تتعرض التي المخاطر تدیر التي للبنوك حوافز تعطي الوقت نفس

 2:یهدف المقترح الجدید لبازل تحقیق األهداف التالیةحیث 

 .المزید من معدالت األمان و السالمة و متانة النظام المالي العالمي -

                                                
.41حشاد نبيل ، مرجع سابق، ص: 1  
2 - Antoine sardi, bale II, afges édition, France, 2004, p 15. 
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اج العدید من المخاطر لم تكن إدخال منهج أكثر شمولیة لمعالجة مخاطر من خالل إدر  -
متضمنة من قبل و إیجاد نماذج اختبار جدیدة أكثر مالئمة للتطبیق في البنوك على كافة 

 .مستویاتها

الضبط و التحكم في مجموع المخاطر و ذلك سواء یكون بمتطلبات لرأس المال أو عن  -
  .طریق المراجعة الرقابیة

  :2یة بازل الدعائم األساسیة التفاق: المطلب الثاني

 : ثالثة ركائز أساسیة كما هو مبین 2تضمنت اتفاقیة یازل 

  2الركائز االساسیة التفاقیة بازل) : 03رقم(الشكل

  
 Michel deistsch, Joël Petey, mesure de risque de crédit dans les institutions :المصدر

financières,revue banque,2éme edition,paris,2008, P258. 
 
 

2اتفاقية بازل   

:األولىالركيزة   
المال لرأسالمتطلبات الدنيا   

  املال  لرأسوضع مناذج
 :الالزم لتغطية

 خماطر االئتمان -
 خماطر السوق -
 خماطر التشغيل -

:انيةالركيزة الث  
 المراجعة الرقابية

  وضع مناذج رقابة من اجلهات الوصية
 :فيما خيص

 املال رأساحرتام متطلبات  -
 طرق تقييم و تسيري املخاطر -
 فرض املنظمني لنسبة املالءة  إمكانية

من النسبة التنظيمية يف عملية  أعلى
 تقييم املخاطر

:الركيزة الثالثة  
 انضباطية السوق

 املعلومات املعدة للنشر فيما  إيضاح
 :خيص

 .اخلاصة األموالخمصصات  -
اخلاصة  األموالختصيص  -

خماطر االئتمان، :لتغطية
 .السوق و التشغيل

 .التوريق -
التنقيط الداخلي، تقييم و  -

 .تسيري املخاطر
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  :الحد األدنى لمتطلبات رأس المال: الفرع األول

تهدف الركیزة األولى إلى الحفاظ على الحد أدنى من رأس المال كأداة رئیسیة للحفاظ على 

 Macالجدیدة و التي سمیت  للمقرراتحیث یتم احتساب معدل كفایة رأس المال طبقا ، االستقرار المالي

Dongouh 1:هي  

  

  

  

  

  

حیث تكمن التحدیثات األساسیة في طرق حساب مخاطر االئتمان و إدراج مخاطر التشغیل في نسبة 

المالءة، و سنتطرق بالتفصیل إلى ما قدمته هذه االتفاقیة من طرق لقیاس هذه المخاطر و التي تسمح 

تطور العملیات البنكیة و البنیة للبنوك و الجهات الرقابیة باختیار أفضل األسالیب التي تالءم درجة 

  .المؤسساتیة لألسواق المالیة

 :متطلبات رأس المال الالزمة لمخاطر االئتمان -1

في  رغبتهم لعدم سواء المقترضین من أمواله استرداد البنك قدرة عدم نتیجة االئتمان مخاطر تنشأ

محفظة  بنود لتشمل االئتمانیة مخاطرال وتمتد البنك، تجاه بالتزاماتهم الوفاء على قدرتهم لعدم أو السداد

االعتمادات  لتمویل الممنوحة االئتمان عملیات مثل خارجها البنود تشمل كما المیزانیة داخل القروض

                                                
1 - Antoine sardi, bale II, op cit, p 16. 

رأس املال                                     
8≥              =                                   نسبة املالءة % 

األصول املرجحة مبخاطر االئتمان                    
× متطلبات رأس املال ملخاطر السوق +                  12,5  
×طلبات رأس املال ملخاطر التشغيلمت+                  12,5 
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 المالیة والمشتقات والخیارات المبادلة وعقود المستقبلیة والعقود القبول وعملیات الضمان المستندیة وخطابات

 :التالیة الطرق وفق االئتمانیة المخاطر قیاس ویمكن المختلفة،

  ):المعیاري(النمطي األسلوب  -  أ

وكاالت  عن تصدر التي االئتمانیة التصنیفات على المعیاري أو النمطي التصنیف أسلوب یعتمد

 قسمت لجنة وقد ، الصادرات ضمان ووكاالت بورز أند ستاندر و مودیز مؤسسة مثل الخارجیة التصنیف

 للدول وذلك بالنسبة التصنیف فئة حسب مخاطر وزن فئة لكل وأعطت فئات ست إلى التصنیفات هذه بازل

  یلي كما المؤسساتو  والبنوك

 أوزان المخاطر حسب فئات التصنیف االئتمانیة: 03جدول رقم 

  AAA التصنیف
  إلى

AA- 

A+  
  إلى

 A- 

BBB+

  إلى
BBB- 

BB+  
  إلى
B- 

 بدون تصنیف -Bأقل من 

المخاطر 
 السیادیة

0% 20% 50% 100% 150% 100% 

 %150 %150 %100 %100 %50 %20 البنوك

البنوك ألجل 
 الطویل

20% 50% 100% 100% 150% 100% 

البنوك ألجل 
 القصیر

20% 20% 20% 50% 150% 20% 

، منشاة المعارف، )منهج عملي و تطبیق عملي(قیاس و ادارة المخاطر بالبنوك  الخطیب، سمیر :المصدر

  44:ص ،2005االسكندریة،

 تلك تستخدمها التي االئتمان ومشتقات والضامنین الضمان مدى توسیع النمطي األسلوب منویتض

 االئتمان،كما بازل اتفاق عرف وقد النمطي، األسلوب تتبنى التي البنوك II مخاطر بمخففات األسالیب

 بالنسبة المخاطر تعرضات وكذلك التجزئة ألنشطة بالنسبة المخاطر لتعرضات محددة معاملة أیضا یتضمن

 هذه إعطاء تم والمتوسطة،حیث الصغیرة للشركات والقروض السكن بغرض العقاریة القروض ألنشطة
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 بواسطة المعیاري األسلوب استخدام ویتم I 1بازل اتفاق في المحددة األوزان عن اقل مخاطر أوزان األنشطة

 وفقا حالیا المتبع للنظام معدل امنظ انه حیث الداخلیة، التصنیف أسالیب استخدام على القادرة غیر البنوك

  : 2اآلتي في التعدیالت وتتمثل 1988 بازل لمقررات

 السلطات قبل من بها المعترف التقییم مؤسسات تحدده الذي التقییم على بناء المخاطر أوزان تحدد -

 .الرقابیة

 .االئتمان مخاطر من التخفیف أسالیب كأحد الضمانات أنواع ببعض االعتراف -

 %35 إلى السكنیة بالممتلكات المضمونة للمطالبات الترجیحیة وزاناأل تخفیض -

 %.100 تجاریة بعقارات المضمونة للمطالبات الترجیحیة األوزان -

 )75%.  التجزئة وتمویل قروض( للتجزئة الترجیحیة األوزان -

 اقتنائها من للحد العالیة المخاطر ذات األصول أنواع لبعض % 150 ترجیحي وزن إعطاء -

 :یلي كما المعادلة وتحتسب .منها تخلصوال

 

 

 یوجد المعیاري أو النمطي لألسلوب طبقا فانه التخفیف أسالیب كأحد بالضمانات األخذ حالة وفي

 :الضمانات مع للتعامل طریقتین

البسیط  األسلوب:األولSimple Approach: طبقا أشهر 6 كل الضمانة تسعیر یتم حیث 

 .السوق ألسعر

الشامل  األسلوب:الثانيComprehensive Approach: النقدیة القیمة على ویركز 

 .السعر تقلبات االعتبار في أخذا للضمانة
                                                
حشاد:  1 لینب  :ص ص، سابق، مرجع ،  33-34  
مسري:  2 ب،ياخلط  :ص ص، سابق، مرجع  42-43.  

الوزن=التعرض  قيمة األصول×الرتجيحي  ةاملرجح   املخاطر بأوزان 
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 :Internal Rating Based Approach (IRB)الداخلي  التقییم أسالیب   - ب

 وینقسم الرقابیة، السلطة من المتبع األسلوب إقرار بشرط نفسه البنك بمعرفة األسلوب هذا استخدام ویتم

 :طریقتین إلى األسلوب ذاه

  :Foundation Internal Rating Based Approach (FIRB) األساسیة الطریقة 1-

 :Advanced Internal Rating Based Approach (AIRB)المتقدمة  الطریقة 2-

 1:هي كمیة مدخالت أربعة على )والمتقدم األساسي(الداخلي التصنیف أسالیب تعتمد

 سداد عن العمیل تعثر احتمال تقیس وهي Propability of Default (PD) التعثر احتمال 1-

 .معینة زمنیة فترة خالل القرض

 لن الذي القرض من الجزء تقیس التي وهي Loss Given Default (LGD) التعثر عند الخسارة 2-

 .التعثر حدوث حالة في البنك  الخسارة مقدار یستعیده

 ویقیس القروض بالتزامات خاص وهو Exposure at Default (EAD) التعثر عند التعرض 3-

 .التعثر حدث إذا تسحب التي التسهیالت مبلغ

 التعرض حالة في المتبقي االقتصادي األجل تقیس التي و Maturity(M) االستحقاق أجل 4- .

 لكل المعادلة مدخالت مصادر في لف:المعادلةالمعادلة بنفس المتقدم و األساسي األسلوب یحسب و

  :أن حیث : المعادلة طریق عن المال لرأس األدنى الحد متطلبات تحسب و . أسلوب

 

  

                                                
نبیل:  1 :ص سابق، مرجع حشاد،  35.  

 EL=PD ×LGD×EAD×M متطلبات رأس المال الالزمة لمخاطر التشغيل   
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 العملیات فشل أو كفایة عدم عن تنتج التي الخسائر "انه على التشغیلي الخطر 2 بازل لجنة عرفت

  "تراتیجيمع استبعاد الخطر االس  القانوني الخطر إلى باإلضافة خارجیة أحداث من أو داخلیا والنظم واألفراد

 :ثالثة أسالیب لقیاس مخاطر التشغیل و هي 2و قد تضمنت اتفاقیة بازل 

  :l’approche de l’indicateur de baseطریقة المؤشر القاعدي   - أ

ال تتضمن هذه الطرق معاییر تأهیل نظرا إلى أن تطبیقها بسیط و خاصیتها بسیطة، وتدعوا إلى تطبیق 

  .رض إلى مخاطر التشغیلللمستلزم الذي یمثل تع αنسبة ثابتة 

  .و في هذه الحالة فان المستلزم هو الناتج السنوي الخام، و الذي یحسب بمتوسط ثالث سنوات األخیرة

  

  

α : 15معامل ثابت حدد من طرف اللجنة ب%. 

 

 : approche standardالطریقة المعیاریة -ب

 8لى البنك أن یقسم عملیاته إلى و تتعلق المتطلبات في هذه الطریقة بالناتج الصافي للبنك حیث ع

مجموعات نشاط و تكون مضروبة في معامل نشاط یعكس خطر النشاط الذي یكون معطى من قبل 

  .اللجنة و توجد معاییر األهلیة في هذه الطریقة ترتبط بنوعیة نظام تسییر المخاطر و متابعته

  

  

  

β :معامل الترجیح محدد من طرف لجنة بازل. 

  لفئات نشاط البنك βمالت ترجیح معا:04جدول رقم 

= ملخاطر التشغيل مةت رأس المال الالزمتطلبا α الناتج السنوي اخلام×  
 

= متطلبات رأس املال الالزمة ملخاطر التشغيل Σβ الناتج السنوي الصايف×    
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  βالمعامل   النشاطات  خطوط النشاط

  %18  االندماج، التعهد، الخصخصة، سندات الدولة، التوریق  تمویل المؤسسات

  %18  المتاجرة في سوق رأس المال، السوق النقدیة  المتاجرة و البیع

مدفوعات و 

  تسویات

  %18  مقاصةمدفوعات محلیة، تحویالت، تسویات بین البنوك، ال

  %15  حفظ السندات، خدمات للمصدرین  خدمات الوكالة

  %15  ....عملیات التجارة، تمویل الصادرات، تجارة دولیة، تمویل المشاریع  بنوك تجاریة

  %12  تسییر الصنادیق  تسییر األصول

  %12  معالجة التنظیمات و خدمات المشاركة  سمسرة التجزئة

ت بنكیة، استشارة مالیة، بنوك خاصة، ودائع، قروض، بطاقا  بنوك التجزئة

  .ضمانات

12%  

 Christian Jiménez et autres, risques opérationnels la mise en place du 1 :المصدر
dispositif à son audit, édition revue banque, paris, 2008, p33.  

  

  approche mesure avancée:1الطریقة المتقدمة  - ج

به  خاص تصنیف نظام بتصمیم البنك قیام على ویعتمد تقدما األسالیب أكثر من باألسلو  هذا یعتبر

 توفرها لدى یجب التي الشروط بعض وضعت قد بازل لجنة أن بالذكر الجدیر ومن التشغیل، مخاطر لقیاس

 )دارةإ(البنك وظیفة لدى تكون أن المثال سبیل على ومنها المتقدم القیاس أسلوب بتطبیق له یسمح حتى البنك

 یكون وان للبنك مخاطر التشغیل إدارة إطار وتنفیذ وضع عن مسؤولة تكون التشغیل مخاطر إلدارة مستقلة

                                                
.36نبیل حشاد، مرجع سابق ، ص:  1  
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 المخاطر إلدارة الیومیة مع العملیات ومتكامل وثیق بشكل مرتبطا التشغیل مخاطر لقیاس الداخلي النظام

 .المادیة الخسائر حاالتوعن  التشغیل لمخاطر التعرضات عن منتظمة تقاریر تقدم وان بالبنك

  ):المراجعة اإلشرافیة(المراجعة الرقابیة : الفرع الثاني

، الذي لم یمیز 1988لعام  1في اتفاق بازل  أساسیانقصا  2تخطت الدعامة الثانیة في بازل 

 الثانیة، الدعامة خالل فمن بوضوح بین التعامالت ذات المخاطر المرتفعة و تلك ذات المخاطر المتدنیة،

 من البنوك مكن وبالتالي الرقابي، المال رأس معادلة على االقتصادي المال رأس مفهوم الجدید االتفاق دخلأ

 فرأس ،البنكیة والنشاطات المعامالت عن المترتبة المخاطر مستوى على باالرتكاز المال رأس كفایة تحدید

 نشاطات عن الناجمة المحتملة خاطرالم لتغطیة لبنوكا تدخره الذي المال رأس كمیة هو االقتصادي المال

، على البنوك أن تطور و تطبق نماذج 2بنكیة معینة كالقروض و االكتتاب في العمالت، ففي ظل بازل 

 محفظة لدى بها تساهم التي المخاطر كمیة بحسب البنكیة للمعامالت المال رأس لتخصیص عدیدة

 1.المخاطر

 نوعیة بحسب المال رأس كفایة من التأكد الرقابیة طاتالسل قبل من المتابعة أو المراجعة وتستهدف

ستراتیجیة البنك خاطرم ٕ  اللجنة تقترح المجال هذا وفي المال، لرأس المطلوبة المستویات على المحافظة وا

 2:وهي الرقابیة السلطة تتبعها أن یجب أساسیة مبادئ أربعة

 

   :األول المبدأ

                                                
 : فرج عبد العزیز عزت،الصناعة المصرفیة و المالیة الحدیثة، مركز هیكل للطباعة، مصر،ص325. 1
جه الصناعة المالیة اإلسالمیة،الشاهد سمیر، التحدیات الرقابیة و اإلشرافیة التي توا:  2  

Http : www.uabonline.org site consulté le15/06/2011. 
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 لنوعیة وفقا عامة بصفة لدیه المال رأس كفایة مدى لتقییم المناسبة الوسیلة بنك كل لدى یكون أن یجب

  .لدیه المال لرأس مستوى على للحفاظ إستراتیجیة وضع مع لها، یتعرض التي المخاطر

  الثاني المبدأ

 استراتیجیات من لدیها ما و المال رأس لتقییم داخلیا البنوك لدى المتوفرة النظم الرقابیة السلطة تقیم أن یجب :

 برأس یتعلق فیما الرقابیة السلطة جانب من المحددة بالنسب التزاماتها مراقبة على قدرتها مدى على وفوالوق

 علیها فیتعین الصدد هذا في البنك جانب من المتخذة اإلجراءات كفایة عدم إلى التوصل حالة وفي ، المال

  .المناسبة اإلجراءات تتخذ أن

   :الثالث المبدأ

 األدنى الحد من أعلى المال رأس كفایة بمعدل تحتفظ سوف البنوك أن لرقابیةا السلطة تتوقع أن یجب

 أعلى بمعدل االحتفاظ البنوك من تطلب أن على القدرة الرقابیة السلطة لدى یكون أن یجب كما المطلوب،

  .األدنى الحد من

 المال رأس ینخفض أن وند للحیلولة مبكرة مراحل في التدخل الرقابیة السلطة تحاول أن یجب :الرابع المبدأ

 لم إذا التصحیحیة اإلجراءات باتخاذ البنوك الرقابیة السلطة تطالب أن یجب كما المطلوب، األدنى الحد عن

  .المطلوبة المستویات إلى استعادته یتم لم أو المال رأس بمعدل االحتفاظ یتم

  انضباطیة السوق : الفرع الثالث

الخاصة بضبط و تنظیم السوق من خالل وضع مجموعة من تهدف هذه الركیزة إلى عدم العملیات 

التي تتیح للمتعاملین في السوق التعرف على المعلومات الخاصة بالمخاطر االئتمانیة ،متطلبات اإلفصاح

و حجم رؤوس أموال البنوك، بالتزامن من زیادة المعامالت البنكیة المعقدة و تزاید عملیات االستثمار، و 

  .طر و یمثل مصدر المعلومات سؤال معقد یؤثر على فعالیة عملیة الرقابةكذالك تزاید المخا
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إن عدم تماثل المعلومات بین البنكین و السلطات الرقابیة باإلضافة إلى إحاطة البنكین و معرفتهم 

الجیدة ألصول المحفظة أفضل من المراقبین، یؤدي إلى رفع مخاطر  األصول دون علم السلطات 

ا یؤدي إلى إضعاف رقابة المودعین و تخفیض من نوعیة المحفظة، و لتفادي هذه الرقابیة، و هو م

المخاطر فان على المنظمین أن یراقبوا دوریا طبیعة و نوعیة األصول المقبوضة و هذا ما دعت إلیه 

  1.الركیزة الثانیة

قاطعة لتحدید  إن االحترام و التطبیق الصحیح القواعد المحاسبیة و التقییم هما عمالن لهما أهمیة

معیار رأس المال،  باإلضافة إلى هذا فان معامالت الترجیح اآلن تعتمد على طبیعة الطرف األخر و 

    Moody’sو Standard et poor’s نوعیتها و تقاس هذه النوعیة عن طریق وكاالت متخصصة مثل،

ذلك بنماذج التصنیف وتتبنى البنوك األكثر تقدما بعض المعاییر الكمیة و النوعیة مستعینة في 

األكثر مالئمة لتقییم متطلبات رأس المال ) IRBمقاربة التصنیف الداخلي (الداخلي، و تعد هذه المقاربة 

  .لكل بنك حسب مخاطرها

إن تزاید معلومات السوق إلى جانب التدقیق في األصول من طرف الجهات الرقابیة، یبین أهمیة 

لذا فان عملیة الرقابة و انضباطیة السوق ال یجب اعتبارهما ،ة الرقابةالركیزتان الثانیة و الثالثة في عملی

  .كمیكانیزمات بدیلة بل هما متكاملتان

  :2الخصائص األساسیة التفاقیة بازل : المطلب الثالث

  2:إن أهم الخصائص الجدیدة التي أخذتها مقترحات كفایة رأس المال لبازل الجدیدة تظهر فیما یلي

 :خاطرنظرة متكاملة للم -1

                                                
1 : Michel deitsch et Joël Petey, mesure de risque de crédit dans les institutions financiers, op 
cite, p259. 
و الدول النامية،  2مح األساسية التفاقية بازل جملس حمافظي البنوك املركزية و مؤسسات النقد العربية، املال:  2  www.amf.org  
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 إدارة في نوعیة قفزة مثل 1988 المصارف عام لدى 1 بازل المال رأس كفایة اتفاقیة صدور إن

 .الدول بینالبنوك  علي الرقابة في التناسق من قدر ولتحقیق ، المخاطر

 التفاقیة الجدید التعدیل جاء للمخاطر، الجدیدة المالیة اإلدارة وأسالیب التكنولوجي التطور مع ولكن

 االئتمان مخاطر تتجاوز رمخاط تغطیة بضرورة للمخاطر، أوسع فكرة من منطلقا المال رأس كفایة 2 بازل

 رأس من أدنى حد توفیر مجرد على یقتصر ال المخاطر مع التعامل وأن .التشغیل مخاطر تغطیة وبخاصة

 .بها الوفاء من والتحقق للمصرف السلیمة اإلدارة مبادئ من متكاملة منظومة مراعاة یتطلب بل المال،

 االستقرار فإن وأخیرا .الرقابیة المراجعة بعملیات المتعلقة الثانیة الدعامة 2 بازل اتفاق أضاف هنا ومن

 تعرضت الذي األمر ،لبنوكا تصدرها التي المعلومات في كاملة وشفافیة السوق في انضباطا یتطلب المالي

  .السوق انضباط في المتمثلة الثالثة الدعامة له

 اإللزام بدرجة یتعلق فیما مختلفة توجهات إلى یستند الثالث بدعائمه 2 بازل اتفاق نالحظ أن بغيوین

 "القواعد" مفهوم إلى تستند المال، لرأس األدنى الحد بمتطلبات المتعلقة األولى فالدعامة .التقدیر وهامش

 تنطوي ال فإنها الرقابیة، المراجعة اتبعملی والمتعلقة الثانیة الدعامة أما .المصارف بها تلتزم التي المحددة

نما لها، الخضوع یجب قواعد على ٕ  .بها االسترشاد یجب "مبادئ" فقط وا

ُ  استرشادیة، مبادئ فهي وأوضاعها، ظروفها الءمتی بما مؤسسة لكل تطبیقها أسالیب تُترك بحیث  حددت

 السوق، انضباط عن الثالثة مةالدعا وتأتي .ظروفه بحسب طرف لكل التفصیالت وتُترك الرئیسیة، الخطوط

 السوق دور یؤكد مما األسواق، لظروف وفقا المخاطر تقدیر بأسالیب الخاصة المعلومات بنشر البنوك بإلزام

  .المخاطر تقدیر في

 خالل من االلتزامات فرض من متكاملة ولكنها مختلفة، أسالیب استخدمت قد 2بازل أن یتضح وهكذا

 من السوق على انضباط االعتماد تأكید إلى الثانیة، الدعامة في االسترشادیة ى،األول الدعامة في "القواعد"

  .الثالثة الدعامة في المعلومات شفافیة خالل
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 :حساسیة السوق في تقدیر المخاطر - 2

 .أو التنظیمي اإلداري التقدیر إلى األقرب الحكمي التقدیر 1بازل اتفاق في المخاطر تقدیر على غلب 

  .المخاطر لهذه السوق لتقدیر االحتكام من مزید إلضفاء 2بازل اتفاق جاء بینما

فالبنوك  .السوق لتقدیرات حساسیة أكثر أصبحت أنها هو 2بازل في المخاطر لمفهوم الرئیسیة فالفكرة

 الجزافي بالتقدیر وذلك بالمقارنة المخاطر، هذه تحدید على أقدر األسواق في المستمر تعاملها خالل من

 .السوق لنظرة وفقا المخاطر لتقدیر داخلیة نظم وضعهو  2بازل في العام االتجاه فإن هنا، ومن. 1 لبازل

ذا ٕ المعیاري  بالمنهج یتعلق فیما المخاطر ، تقدیر في التنظیمي باألسلوب یحتفظ مازال 2بازل اتفاق كان وا

Standardized Approach الصغیرة لبنوكا دةمساع هو األسلوب، هذا إبقاء وراء من الحقیقي السبب فإن 

 ألن نظرا المال، رأس مستلزمات لمعاییر الخضوع في االستمرار على النامیة الدول في وخاصة والمتوسطة

 باألحكام أشبه حكم فهذا .داخلیا تقدیرا المخاطر لتقدیر نماذج تطویر على تساعدها ال قد الحالیة إمكانیاتها

 على المتزاید االعتماد نحو هو 2لبازل األساسي االتجاه ظلی ولكنالبنوك،  هذه ظروف لمراعاة االنتقالیة

  .للمخاطر األسواق تقدیر

 على حالیا القادرة وغیر والمتوسطة الصغیرة البنوك أیضا یوجه الجدید االتفاق فإن الوقت، ذات وفي

 لجدارةا تقییم مؤسسات لدى المخاطر تقدیرات على االعتماد إلى المخاطر لتقدیر داخلیة برامج تطویر

ن للمخاطر السوق تقدیر على االعتماد أي االئتمانیة، ٕ  .أخرى مؤسسات خالل من كان وا

 

 

 :إلغاء التمیز مع زیادة المرونة -3

 یمیز كان  فقد للمخاطر، الجزافي التقدیر من بنوع األخذ إلى عمد وقد 1بازل اتفاق إلى أشرنا وأن سبق

 السعودیة، إلى باإلضافة االقتصادیة التعاون منظمة وكبنو  دول مجموعة األولى الدول، من مجموعتین بین
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 ذلك خارج ظلت والتي األخرى الدول هي الثانیة والمجموعة المتمیزة، الدول "نادي" بأعضاء أشبه وهي

 .النادي

 هذا إلغاء وبالتالي للمخاطر، السوق تقدیر إلى أكبر بدرجة االستناد إلى متجها 2بازل اتفاق جاء وقد

 الحد بمتطلبات المتعلقة وهي األولى، للدعامة بالنسبة حتى فإنه تقدم، ما إلى وباإلضافة، الدول بین التمییز

 یضع لم االتفاق فإن ملزمة، "قواعد "شكل في وضعت والتي ،)الكمیة المستلزمات( المال لرأس األدنى

نما المال، رأس مستلزمات لتحدید واحداً  أسلوباً  ٕ  كل ظروف بحسب الممكنة االختیارات من "قائمة" أتاح وا

 بدوره یقسم والذي الداخلي، التقییم ومنهج المعیاري المنهج بین باالختیار االئتمان مخاطر قیاس یمكن .بنك

 باالختیار السوق مخاطر تُقاس وبالمثل .المتقدم الداخلي التقییم ومنهج األساسي الداخلي التقییم منهج إلى

 األساسي المؤشر منهج هناك التشغیلیة للمخاطر بالنسبة أما .الداخلي مالتقیی ونماذج المعیاري األسلوب بین

 ال التقدیر جوانب لمختلف المختلفة األسالیب من القائمة وهذه .المتقدم القیاس ومنهج المعیاري والمنهج

 وباأسل أیضا تُمثل ولكنها لظروفها، وفقا المتاحة األسالیب أنسب بین فقط لالختیار مرونة البنوك تُعطي

 تقدیر إلى أقرب ولكنه تعقیدا أكثر أسلوب إلى تحكما أكثر ولكنه بساطة أكثر أسلوب من والتطور لالنتقال

 .السوق

 

 

 

  

  :2تقییم اتفاقیة بازل : المطلب الرابع
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  :  2 1إیجابیات اتفاقیة بازل-1

  .لبنكیةتحسین وتطویر سیاسات وممارسات إدارة المخاطر لدى المؤسسات ا -

  .سیاسات وممارسات إدارة رأس المال تحسین وتطویر  -

   .البنكيي، وتطویر أدوات مالیة جدیدة في العمل البنكتعزیز ركائز االستقرار  -

  .تطویر أسلوب حساب معدل كفایة رأس المال -

  .على كافة مستویاتها لبنكیةإیجاد نماذج اختبار جدیدة أكثر مالءمة للتطبیق في المؤسسات ا -

  .تقلیل المخاطر االئتمانیة -

حسین درجات األمان والدقة في النظم المالیة من خالل تطبیق المراقبة الذاتیة الداخلیة في ت -

  .لبنكیةالمؤسسات ا

 :2 2سلبیات اتفاقیة بازل  - 2

عقبات في استقطاب مصادر  البنكیةوفقا للمعاییر التي وضعتها االتفاقیة، ستواجه المؤسسات   -

  .انیة المتدنیة لبعض تلك المؤسساتالتمویل الدولیة، بسبب التصنیفات االئتم

لتدعیم مستویات رسملتها ومعدالت كفایة رأس المال  البنكیةفرض ضغوطا على المؤسسات   -

   .بسبب المخاطر الجدیدة السیما مخاطر التشغیل

مواجهة الضغوط من أجل تطویر سیاسات وممارسات إدارة المخاطر المالیة واالنتقال تدریجیا من  -

 .االئتماني الخارجي إلى أسلوب التقییم االئتمان الداخليأسلوب التقییم 

 .انحیاز معاییر االتفاقیة بما یتوافق لتطلعات الدول الصناعیة العشر -

  .المخصصة من رأس مال البنك لمواجهة مخاطر التشغیل%  20 المبالغة في النسبة المقترحة -
                                                
العربیة للعلوم المالیة و  األكادیمیةمشروع القرارات الجدیدة للجنة بازل الثانیة ،مجلة الدراسات المالیة و المصرفیة ،:  1

.32: ،ص2002المصرفیة ،المجلد العشر العدد األول ،مارس   
.40:نفس المرجع ص : 2  
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  اتفاقیة بازل الثالثة: المبحث الثالث

العالمیة التي كشفت عن مواطن النقص و الثغرات التنظیمیة في النظام  نتیجة لالزمة المالیة

بإجراء تطاول القطاع البنكي و المالي، تالفیا لنشوء أزمة  (G20)البنكي، طالبت مجموعة العشرین 

  .عالمیة أخرى مما یوجب إعادة النظر بالتشریعات و المعاییر الناظمة لعمل البنوك و المؤسسات المالیة

كلت مجموعة العشرین إلى المؤسسات المالیة الدولیة و تحدیدا صندوق النقد الدولي بصفته حیث أو 

الحاضن لمنتدى االستقرار المالي و إلى بنك التسویة الدولي بصفته الحاضن للجنة بازل للرقابة البنكیة 

في دیسمبر  مهام بلورة األطر المطلوبة تحقیقا لألهداف المرسومة حیث وضعت مجموعة من المقترحات

 .20101سبتمبر  12و تم مناقشتها في  2009

  :تحسین نوعیة و بنیة و شفافیة قاعدة رأس مال البنوك: المطلب األول

مقتصرًا على رأس المال المكتتب  (tier one)تجعل االتفاقیة الجدیدة مفهوم رأس المال األساسي 

س المال غیر المشروطة بعوائد، غیر المتراكمـة به واألرباح غیر الموزعـة من جهة مضافًا إلیهـا أدوات رأ

دة بتاریـخ استحقاق أي األدوات القادرة على استیعاب الخسائر فور حدوثها ّ أما رأس . العوائد، وغیـر المقی

فقد یقتصر بدوره على األدوات لخمس سنوات على األقل والقابلة لتحمل ) Tier Two(المال المساند 

  .بل أیة مطلوبات للغیر على البنكالخسائر قبل الودائع أو ق

حیث اقترحت لجنة بازل أن یتم رفع الحد األدنى من متطلبات حقوق المساهمین و هو اعلي 

، كما أن متطلبات %4,5إلى %2أشكال رأس المال الذي یمكن أن یستوعب الخسائر من النسبة الحالیة 

                                                
1 - / جمعیة مصارف لبنان / 2010افریل / الصناعة المصرفیة العالمیة في مواجهة الرقابة المصرفیة/ اتفاقیة بازل الثالثة 
 http://www.abl.org.lb/ar/subpage.aspx?pageid=1088متاح على الموقع 
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وات المالیة المؤهلة األخرى بناءا على و التي تشمل حقوق المساهمین و بعض األد 1رأس المال الفئة 

  1.%6إلى  %4معاییر الصارمة، سوف یتم رفعها من 

و قد أضافت اإلصالحات نوعا جدیدا من رأس المال الذي یمكن تسمیته األموال التحوطیة 

عالوة على الحد األدنى المطلوب وفقا لألنظمة الحالیة على أن  %2,5اإلضافیة تحتفظ به البنوك بنسبة 

تكون من حقوق المساهمین، حیث ان الغرض من األموال التحوطیة أو أموال الحمایة هو ضمان احتفاظ ی

البنك برأس مال حمایة یمكن استخدامه المتصاص الخسائر خالل فترات األزمات المالیة و االقتصادیة، 

و   %8,5ن بنسبة و رأس مال الحمایة سوف یكو 1وهكذا فان الحد األدنى المطلوب من رأس المال الفئة 

في الوقت  %8مقابل  %10,5سوف تصبح نسبة إجمالي متطلبات لرأس المال بعد تطبیق اإلصالحات 

 .الراهن

  متطلبات رأس المال و رأس مال التحوط :05جدول رقم 

حقوق   

  المساهمین

رأسمال الفئة 

1  

إجمالي رأس 

  المال

  الحد األدنى

  رأسمال التحوط

رأسمال +الحد األدنى

  التحوط

4,5% 

2,5% 

7% 

6% 

 

8,5%  

8% 

 

10,5%  

 les réformes prudentielle évolutions et impacts sur la gouvernance des daniele nouy ,:المصدر
.17, banque de France,2010,pageétablissements 
 
 
 
  

                                                
1 :daniele nouy, les réformes prudentielle évolutions et impacts sur la gouvernance des 
établissements, banque de France,2010,page 16. 
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  :مراحل التحول إلى النظام الجدید: المطلب الثاني

سنوات بطریقة تدریجیة مما یعطي وقتا كافیا  8ت الجدیدة خالل سوف یتم االنتقال لمرحلة المتطلبا

للبنوك لزیادة رؤوس أموالها عن طریق إبقاء األرباح و جمع رأس المال، هذه المنهجیة هي طریقة عملیة 

 .إذ أنها تتیح للبنوك وقتا كافیا لرفع معاییر رأس المال كما أنها أیضا لن تعیق االنتعاش االقتصادي 

 

  مراحل التحول إلى النظام الجدید :06م جدول رق

  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  

الحد األدنى لنسبة رأس المال من حقوق 

  المساهمین

  رأس مال التحوط

رأس مال +حد األدنى لحقوق المساهمین

  التحوط

  1الحد األدنى لرأس مال فئة 

  الحد األدنى من إجمالي رأس المال

رأس +المال حد األدنى إلجمالي رأس

  مال التحوط

3,5%  

  

3,5%  

4,5%  

8%  

8% 

4% 

 

4% 

5,5% 

8%  

8%  

4,5% 

 

4% 

6% 

8%  

8%  

4,5% 

0,63%  

5,13%  

6% 

8%  

8,63% 

4,5% 

1,25% 

5,75% 

6% 

8%  

9,25%  

4,5% 

1,88% 

6,38% 

6% 

8%  

9,88%  

4,5% 

2,5% 

7% 

6% 

8% 

10,5%  

  site du comite de bale  www.bis.org.bcbs BCBS /:المصدر

 

 

 

  :مسالة السیولة: ب الثالثالمطل
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من مقترحـات لجنـة بـازل مسألة السیولة والتـي تبیـن أثنـاء األزمة العالمیة األخیرة مدى أهمیتها لعمل 

  والواضح أن لجنة بازل ترغب في بلورة معیار عالمي للسیولة، . النظام المالي واألسواق بكاملها

ف بنسبة تغطیة السیولة  وتقترح اعتمـاد نسبتین، األولـى للمدى القصیر ّ أما النسبة الثانیة ) LCR(وتُعر

  ).NSFR(فهي لقیاس السیولة البنیویة 

 :le liquidity coverage ration 1نسبة تغطیة السیولة  - 1

هذه النسبة للمدى القصیر و تحسب بتنسیب األصول ذات السیولة المرتفعة التي تحتفظ بها البنوك إلى 

 .النقدیة لدیهیوما من التدفقات  30حجم 

  

  

  

  

و تهدف هذه النسبة إلى جعل البنك یلبي ذاتیا احتیاجات السیولة في حال طرأت أزمة، و سیتم الشروع 

 .2015في تطبیقها ابتداءا من سنة 

 

 

 

  

 :le net stable funding ratio 2نسبة صافي التمویل المستقر - 2

 :الطویل و تحسب كما یلي هذه النسبة لقیاس السیولة البنیویة في المدى المتوسط و
                                                
1  - Mallé Siby/Balle3 :un petit tour de vis ..et puis s’en va/P3/ www.otc-conseil.fr 
 
2  - Mallé Siby / ouvrage cite auparavant / p3. 

 األصول ذات السيولة املرتفعة
LCR= 

خالل شهر) اخلةالتدفقات الد -التدفقات اخلارجة(  
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و الهدف منها أن یتوفر للبنك مصادر تمویل مستقرة ألنشطته، حیث سیتم الشروع في تطبیقها ابتداء 

  .2018من سنة 

 املوارد املستقرة     
NSFR = 

 احتياجات التمويل املستقرة        
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 : خالصة الفصل

دولة  100حققت لجنة بازل للرقابة البنكیة عدة نجاحات منذ إنشاءها و دلیل ذلك اللتزام أكثر من 

تحمل صورة اإللزام إلى جانب قدرتها على مسایرة التطورات العالمیة في المجال المالي بمقرراتها دون أن 

و البنكي و التكیف معها باالعتماد على خبرات القادة في مجال الصناعة البنكیة و مختلف التجارب 

  .الناجحة في الرقابة البنكي

كیة فان لجنة بازل قد قامت بعدة و في اإلطار الرقابي و كمسایرة لتطورات العالمیة للصناعة البن

تعدیالت على اتفاقیتها األولى من خالل إدراج مخاطر السوق و إضافة شریحة أخرى لألموال الخاصة، 

و وصوال إلى تبني اتفاقیة بازل الثانیة التي عملت التقریب بین رأس المال الرقابي و االقتصادي و 

ر أخرى لم یتم التطرق إلیها، أو تم التطرق إلیها لكن أدرجت من خاللها مخاطر التشغیل و معالجة مخاط

لیس بالشكل الكافي في حساب نسبة المالءة من خالل الركیزة الثانیة، التي تتوافق مبادئها مع مبادئ 

الرقابة الفعالة، باإلضافة إلى إدخال نماذج جدیدة أتاحت للبنوك االعتماد على تقدیراتها الذاتیة للمخاطر 

دة اعتماد النظم المعلوماتیة و التكنولوجیة المتطورة حسب هیكل البنك و قدرته على تطبیقها إلى جانب زیا

، و التأكید على ضرورة تحقیق انضباطیة السوق من خالل اإلفصاح العام، و نتیجة لالزمة المالیة 

، و قد 2بازللتعالج نقائص  3التي أثبتت قصور اتفاقیة بازل الثانیة، ظهرت بازل  2007العالمیة سنة 

أكدت لجنة بازل على أهمیتها و ضرورة االلتزام بها ، و التي اعتبرتها أساسیة لتحقیق االستقرار المالي و 

  .البنكي و الحد من األزمات
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اثر االلتزام بمتطلبات لجنة بازل على 

 -حالة الجزائر-حوكمة البنوك
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 األساس هذا  وعلى مراقبتها، وحدهم البنوك لمشرفي یمكن ال بحیث التعقد شدیدة البنوك أعمال أصبحت

 العملیات أمن و سالمة لتحقیق البنوك إدارة مجالس في وممثلیهم المساهمین على ةر یكب مسؤولیة تلقى

 داخل المتعاملین جمیع إلى المسؤولیة تمتد بل بمفردهم البنوك على العملیة تتوقف ال وقد ، البنكیة

  االفالسات و األزمات استمرت الفكرة هذه وضوح ورغم البنكي و المالي االستقرار لتحقیق كيالبن القطاع

 و لبنكیةا  اللجان و الهیأت من بالعدید دفع الذي األمر وهو ، العالم دول من العدید في للبنوك المتوالیة

 بازل لجنة به قامت ما رارغ على للبنوك السلیمة مةوكالح حول جدیدة بأفكار للمساهمة العالمیة النقدیة

 .)بازل للجنة اتفاق أول  تاریخ 1988( یباتقر  سنة عشرین مدار على

 
  :األول  المبحث

  بالبنوك ةوكمالح بشأن بازل لجنة توصیات
  

 والتي وغیرهم، أعضائها من المجمعة اإلشرافیة الخبرة على للحصول البنكي لإلشراف بازل لجنة نشطت

 یعمل أن یمكن ال حیث ، ومعقولة أمنة بنكیة ممارسات تسریع أجل من رافيإش توجیه إصدار في تمثلت

 فإن وبالتالي ، لها المخطط اإلطار حسب تعمل المؤسسیة مةوكالح تكن لم إذا جید بشكل اإلشراف

 ، بنكیة منظمة كل في فعالة مؤسسیة مةوكح وجود ضمان في قویة مصلحة لهم البنوك في المشرفین

 كل في األرصدة وفحص للمساءلة المناسبة المستویات وجود ضرورة على تشدد شرافیةاإل الخبرة أن حیث

 إیجاد في تساهم أنها كما ، سهولة أكثر المشرفین عمل من تجعل المقبولة المؤسسیة مةوكفالح بنك،

 . المشرفین و البنكإدارة  بین تعاونیة عالقات
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  :1998 البنوك في المؤسسیة مةكالحو  حول لزبا لجنة أعمال:  األول المطلب
 مةوكالح أهمیة على التركیز فیها تم حیث ، محددة مواضیع حول عمل أوراق عدة بازل لجنة أصدرت

  :1یلي ما األوراق هذه وتشمل المؤسسیة

 )1998 ماي(  االئتمان إدارة مبادئ -1

 )1998 سبتمبر(  الفائدة معدل مخاطر إدارة مبادئ -2

 )1998 سبتمبر(  البنك شفافیة تحسین -3

 ).1998 سبتمبر(  البنكیة المنظمات في الداخلیة الرقابة لنظم إطار -4

 المؤسسیة مةوكللح أساسیة تعتبر التي و الفنیة األسالیب و االستراتیجیات أن حقیقة األوراق هذه بینت وقد

  :منها نذكر ، عناصر عدة من تتكون البنكي الجهاز داخل السلیمة

 .المعاییر بهذه االلتزام مدى لقیاس ونظام المالئم، للسلوك ومعاییر عمل دلیل توافر -

 األفراد مساهمة ومدى ككل المؤسسة نجاح قیاس ضوئها على یتم المؤسسة، واضحة إستراتیجیة توافر -

 .النجاح هذا في

 بدایة المتدرجة االعتماد لسلطات هرمي نظام متضمنا ، القرار إتخاذ ومراكز للمسؤولیات السلیم التوزیع -

 .اإلدارة مجلس وحتى  اداألفر  من

 . الحسابات ومراجعة العلیا اإلدارة و اإلدارة مجلس بین التفاعل و للتعاون آلیة وضع -

 المخاطر إدارة ووظائف الخارجیة و الداخلیة المراجعة وظائف تتضمن الداخلیة للرقابة قویة نظم توافر -

                                                
  .84ص / مرجع سبق ذكره/ حبار عبد الرزاق - 1
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 ذلك في بما المصالح تضارب لاحتما فیها یتصاعد التي المواقع في المخاطر لمراكز خاصة رقابة -

 في القرارات ومتخذي  العلیا اإلدارة و المساهمین وكبار بالبنك المرتبطین المقترحین مع العمل عالقات

 .المؤسسة

 للموظفین بالنسبة أیضا و مالئمة بطریقة العمل تحقق التي و العلیا لإلدارة اإلداریة و المالیة الحوافز -

 .أخر شيء أي أو ترقیات وأ مكافآت شكل على كانت سواء

  خارجه أو البنك داخل إلى سواء للمعلومات مناسب تدفق -

  :یلي ما على اإلشراف و مةوكبالح خاصة بازل لجنة عن صادرة أخرى ورقة أشارت كما

 العلیا اإلدارة من وكذلك المختصة اللجان إحدى أو البنك إدارة مجلس من موافقة على الحصول یجب -

 عن عام فهم األطراف تلك لدى تكون أن ویجب التقدیر و التصنیف لعملیات لمادیةا النواحي كافة على

 اإلدارات على یجب ، المصاحبة اإلداریة التقاریر عن تفصیلي ومفهوم المخاطر لتصنیف البنك نظام

 من استثناءات أو مادیة تغیرات أي عن له المختصة اللجنة أو اإلدارة لمجلس أخطارا تقدم أن العلیا

 .بالبنك الخاص التصنیف نظام عملیات على مادیا تؤثر قد المقررة سیاساتال

 یجب كما ، عمله وكیفیة التصنیف نظام تصمیم عن جید مفهوم العلیا اإلدارة لدى یكون أن یجب -

 على ویجب الفعلیة الممارسة و الموضوعیة اإلجراءات بین المادیة االختالفات على توافق أن علیها

 . النظام عمل سالمة من باستمرار تتأكد نأ أیضا اإلدارة

 تضم أن ویجب األطراف لتلك  التقاریر عملیة من  أساسیا جزءا الداخلي التصنیف یكون أن یجب -

 ذات المعاییر وتقدیر ، التعرض درجات بین بعد فیما التغیر و للدرجة، وفقا المخاطر شكل التقاریر
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 تقدیم مرات عدد یختلف وقد ، التوقعات مقابل في لتغیرا معدالت ومقارنة ، درجة لكل بالنسبة الصلة

 التقاریر إلیها تقدم التي الجهة مستوى على المعلومات ونوع ألهمیة طبقا التقاریر

 

 

  :1999 سنة بازل لجنة توصیات: الثاني المطلب

 تحسین سبل حول وثیقة وهي ،1999 عام البنوك في مةوكالح عزیزت عن تقریر بازل لجنة أصدرت

 سالمة على تعمل التي الممارسات بأبرز الوثیقة هذه جاءت ،البنكیة المؤسسات في المؤسسات مةوكح

  :1مبادئ ثمانیة ضمن بالبنوك مةوكالح

  : المبدأ األول

و لدیهم فهم واضح عن ، ینبغي أن یكون أعضاء مجلس اإلدارة مؤهلین حسب المناصب التي یشغلونها

  .إلى قدرتهم على الحكم السلیم  بشان أعمال البنكإضافة ، دورهم في حوكمة المؤسسات

  :المبدأ الثاني

  .ینبغي على مجلس المدیرین المصادقة و اإلشراف على األهداف اإلستراتیجیة للبنك و على قیمته

  :المبدأ الثالث

   . ینبغي على مجلس المدیرین وضع و تعزیز الخطوط العریضة للمسؤولیة و المسائلة

  :المبدا الرابع

                                                
  .86ص / مرجع سبق ذكره/ حبار عبد الرزاق - 1
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  .سیاسته یوافق العلیا اإلدارة من مالئم إشراف و ضمان المجلس ىعل

  : الخامس المبدأ

 و الداخلیة المراجعة وظیفة بها تقوم التي األعمال استعمال فعلیا، العلیا اإلدارة و المجلس على ینبغي

  .الداخلیة الرقابة ووظائف الخارجین المراجعین

  : السادس المبدأ

 األهداف ومع البنكیة المؤسسات ثقافة مع المكافآت وسیاسات مارساتم مالئمة ضمان البنك على

  .الرقابة محیط مع وكذلك األجل الطویلة و اإلستراتیجیة

  :السابع المبدأ

  .شفاف أسلوب وفق البنك إدارة ینبغي

  : الثامن المبدأ

 بیئة وفق بالعمل زاماإللت مدى خالل من للبنك التشغیلي الهیكل فهم العلیا اإلدارة و المجلس على ینبغي

  .معینة قانونیة

  2006 سنة بازل لجنة منظور من البنوك في مةوكالح مبادئ: الثالث المطلب

 أصدرت 2006 فبرایر وفي 2005 عام السابقة أعمالها و توصیاتها من معدلة نسخة بازل لجنة أصدرت

  :1في وتتمثل البنوك في مةوكالح مبادئ یتضمن محدثة نسخة

  :األول المبدأ
                                                

  topic-rum.net/t1196fo-http://islamfin.go /الحوكمة في المصارف - 1 
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 بالحكومة تامة درایة على یكونوا أن و لمراكزهم تماما مؤهلین اإلدارة مجلس أعضاء یكون أن یجب

 البنك أداء عن تام بشكل مسؤولین اإلدارة مجلس أعضاء ویكون ، بالبنك العمل إدارة على وبالقدرة

 المصالح ضاربت وتجنب المخاطر وسیاسة بالبنك العمل إستراتیجیة صباغة وعن المالي موقفه وسالمة

 قادرین غیر یجعلهم المصالح في تعارض هناك یكون عندما القرارات اتخاذ عن بأنفسهم یبتعدوا أن و

 عدد ذلك ویتضمن للمجلس هیكلة بإعادة یقوموا أن و البنك، اتجاه وجه أكمل على واجبهم أداء على

 المدیرین وتعیین ومراقبة  اختیار المجلس واجبات وتتضمن الكفاءات زیادة على یشجع مما األعضاء

 درایة على اإلدارة مجلس أعضاء یكون أن و البنك إدارة على القادرة الكفاءات توافر یضمن بما التنفیذیین

 اإلدارة مجلس ویقوم ، التشریعیة بالبیئة و إتباعها یجب التي للبنك المالیة األنشطة أسس و بمبادئ كافیة

 الوقت في بالتعاون المراجعة لجنة تقوم داخلیة مراجعة ولجنة فیذیةتن لجنة ومنها لمساعدته لجان لتشكیل

 یشمل كما النظم، و القوانین و السیاسات مع بین التوافق وعدم الرقابة في الضعف أوجه لتحدید المناسب

 -السوق – االئتمان مخاطر إدارة بشأن العلیا لإلدارة المبادئ تصنع المخاطر إدارة لجنة اإلدارة مجلس

 ومبادئ - األجور نظم تضع التي األجور ولجنة – المخاطر من ذلك وغیر السمعة– التشغیل -یولةالس

  .البنك إستراتیجیة و أهداف مع یتماشى بما بالبنك المسؤولین و التنفیذیة اإلدارة تعیین

   :الثاني المبدأ

 االعتبار في أخذا العمل ومعاییر وقیم للبنك اإلستراتیجیة األهداف اإلدارة مجلس ویراقب یوافق أن یجب

 اإلدارة مجلس یتأكد أن ویجب .البنك في ساریة القیم هذه تكون أن و المودعین و األسهم حملة مصالح

 التي المواقف و العالقات و األنشطة وتمنع للبنك اإلستراتیجیة السیاسات تطبیق التنفیذیة اإلدارة أن من

 ممن األسهم حملة أو المدیرین أو العاملین قراضاإل مثل المصالح تعارض أهمها و  مةوكالح تضعف

 و اإلدارة مجلس على ویجب ، الصلة ذات لألشخاص تفصیلیة مزایا إعطاء أو األغلبیة أو السیطرة لهم
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 غیر أو قانونیة غیر ممارسات عن تقاریر یعدوا الذین للعاملین المالئمة الحمایة توفیر العلیا اإلدارة

  .مباشرة غیر أو مباشرة أدیبیةت إجراءات أي من أخالقیة

  :الثالث المبدأ 

 و العلیا ولإلدارة ألنفسهم البنك في المحاسبة و للمسؤولیات حدودا یضع أن اإلدارة مجلس على یجب

  .المسؤولیات یحدد و المحاسبة على یشجع هیكل یضع أن و العاملین و المدیرین

  :الرابع المبدأ

 أن و المجلس سیاسة مع تتوافق التنفیذیة لإلدارة ومفاهیم مبادئ وجود من اإلدارة مجلس یتأكد أن یجب

 و للسیاسات وفقا البنك أنشطة تقم أن و البنك أعمال إلدارة الضروریة المهارات بالبنك المسئولین یمتلك

  .الداخلیة للرقابة فعال لنظام وفق اإلدارة مجلس وضعها التي النظم

  :الخامس المبدأ

 ذلك ویشمل (الداخلیة  الرقابة وبوظائف الحسابات مراقبي باستقالل یقر أن اإلدارة مجلس على یجب

 وظائف من عدد تحقیق وبغرض البنوك ةوكملح جوهریة باعتبارها) القانونیة و االلتزام و التطابق وظائف

  .الطویل األجل في البنك لسالمة الخارجیة و الداخلیة الفعالة الرقابة و المراجعة

 للبنك المالي الموقف تمثل المالیة القوائم أن من التحقق بنكلل العلیا اإلدارة و دارةاإل مجلس على ویجب

 مع بالتوافق عملهم یمارسوا الخارجیین الحسابات مراقبي أن من التأكد خالل من وذلك جوانبه جمیع في

 ، المالیة القوائم في حباإلفصا المرتبطة بالبنك الداخلیة الرقابة عملیات في یشاركوا أن و المطبقة المعاییر

  .اإلدارة مجلس إلى مباشرة التقاریر بكتابة  الداخلیة المراجعة لجنة تقوم أن المالئم ومن

  :السادس المبدأ 
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 أهداف و ثقافة مع ناسب قد المكافآت و األجور سیاسات أن من اإلدارة مجلس یتأكد أن یجب

ستراتیجیة ٕ  البنك بأهداف التنفیذیین المدیرین و العلیا  اإلدارة زحواف ترتبط أن و الطویل اآلجال في البنك وا

  .الطویل اآلجال في

  :السابع المبدأ

 من فإن البنوك في الشفافیة عن بازل لجنة لدلیل وتبعا ، السلیمة و الفعالة مةوكللح ضروریة الشفافیة تعد

 وفعال صحیح بشكل یراقبوا أن السوق في األخرین المشاركین و المصالح أصحاب و للمساهمین الصعب

 على المصالح أصحاب و المساهمین یحصل لم إذا یحدث وهذا ، الشفافیة نقص ظل في البنك إدارة أداء

 للبنوك وخاصة ضروریا المالئم العام اإلفصاح وبعد ، أهدافه و البنك ملكیة هیكل عن كافیة معلومات

 من الدقیق و المناسب الوقت في احاإلفص ویكون ، السوق في االنضباط قالبورصة لتحقی في المسجلة

 الملكیة هیكل وتعقید حجم مع اممتالئ ویكون ، السنویة و الدوریة التقاریر وفي االنترنت على البنك خالل

 التي المعلومات ضمن ومن ، البورصة في مسجال البنك كان إذا عما أو للمخاطر البنك تعرض وحجم

 المرتبطة الموضوعات للمخاطر التعرض  المالیة، بیاناتبال المتعلقة المعلومات عنها اإلفصاح یجب

 اللجان و المدیرین و اإلدارة مجلس أعضاء ومؤهالت هیكل ومنها البنك في مةوكوبالح الداخلیة بالمراجعة

  المدیرین و للعاملین األجور وسیاسات الحوافز وهیكل

  :الثامن المبدأ

 خاللها من یعمل التي التشریعیة البیئة و البنك ملیاتع هیكل العلیا اإلدارة مجلس أعضاء یتفهم أن یجب

 الذین عمالئه عن نیابة بخدمات یقوم عندما مباشر غیر بشكل قانونیة لمخاطر البنك یتعرض أن ویمكن

 البنك سمعة یعرض مما شرعیة غیر أنشطة لممارسة البنك یوفرها التي أنشطة و خدمات یستغلون

  .للخطر



                                                                          

52 
 

 2006 وتوصیات السابقة التوصیات في البنكیة بالمؤسسات المؤسسات وكمةح تحسین مبادئ أن ویالحظ

 أن إلى إضافة مبدأ، كل وجوهر لب  في ومعززة مطورة ولكن مبدأ كل إنطالقة حیث من متشابهة

 في التدنیس،الغش ، اإلختالس( التشغیلیة بالمخاطر خاص وهو جدید بمبدأ جاءت  األخیرة توصیاتال

 1999 توصیات استعملتها مما أكثر المدیرین مجلس تذكیر على یعمل المبدأ هذا أن یثح) المالیة القوائم

 .البنك إدارة هیاكل في تغییر هناك أن حیث

 

  

 
  2بازل التفاقیة الثالثة للدعائم المشترك العامل:  04رقم  الشكل

  

  

  

  

   

  

   

حالة دول -الحوكمة في القطاع المصرفي العربي االلتزام بمقررات لجنة بازل كمدخل الرساء/ حبار عبد الرزاق: المصدر
 87ص / العدد السابع/ مجلة اقتصادیات شمال افریقیا/ شمال افریقیا

 
 

 
 :الثاني المبحث

 هيئات
 اإلدارة

 النماذج وفهم معرفة
 لداخليةا

 السياسات صياغة
 لتسير واإلستراتيجيات

 المخاطر

 المراجعة دور تعزيز
 الداخلية

 العامة السياسة
 األموال لتخصيص

 حول المعلومات تحسين
 Know البنك ونشاط الهيكلة

your structure 

  المعلومات توثيق

 المدراء مسؤوليات تعزيز
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  البنكي الجهاز داخل في للحوكمة السلیم التطبیق لدعم األساسیة العناصر 

 بازل مقررات ظل في البنوك على الكفء اإلشراف ومبادئ

  

وراق التي نشرنها لجنة بازل حول حوكمة البنوك كل من العناصر االساسیة لدعم لقد  تضمنت اال

 .التطبیق السلیم للحوكمة في البنوك و كذا مبادئ االشراف على البنوك

  

  
 الجهاز داخل في للحوكمة السلیم التطبیق لدعم األساسیة العناصر: األول المطلب   

  البنكي

 العناصر من مجموعة هناك أن إلى بالبنوك الحوكمة حول بازل نةلج نشرتها التي األوراق أشارت لقد

  :1یلي فیما وتتمثل البنكي الجهاز داخل للحوكمة السلیم التطبیق لدعم توافرها یجب التي األساسیة

 المؤسسة في العاملین لكل معلومة تكون التي المبادئ و القیم ومجموعة إستراتیجیة أهداف وضع -1
 : ةلبنكیا

 لذا بها، االسترشاد یمكن اإلدارة مبادئ أو إستراتیجیة أهداف تواجد بدون البنكیة األنشطة إدارة یصعب -

 یجب كما البنك، أنشطة إدارة و توجیه من تمكنه التي اإلستراتیجیات یضع أن اإلدارة مجلس على فإنه

 العلیا باإلدارة أو نفسه بالمجلس تتعلق التي  ذلك سواء المؤسسة بها تدار التي المبادئ تطویر أیضا علیه

 التي للمشاكل اآلنیة و الصریحة المناقشة أهمیة على المبادئ هذه تؤكد أن ویجب ، الموظفین بباقي أو

 تتعلق التي األنشطة في الرشوة و الفساد منع من المبادئ هذه تتمكن أن یجب خاصة المؤسسة تعترض

 .الخارجیة الصفقات أو للمعامالت بالنسبة سواء بالمؤسسة
                                                

 . 7ص /مرجع سبق دكره/ أحمد عبد الحفیظ أمجدل/ معراج عبد القادرھواري - 1
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 و الممارسات تقیید أو منع شأنها من سیاسات بتنفیذ العلیا اإلدارة قیام اإلدارة مجلس یضمن أن یجب -

 :مثل الحوكمة تطبیق كفاءة من تضعف التي العالقات

 بشروط قروض كمنح البنك لدى خاصة مكانة لها التي األطراف لبعض تفصیلیة معاملة منع 

 .العمولة عن التنازل أو مالت،بالمعا المرتبطة الخسائر تغطیة أو ممیزة

 عند توافرها الواجب للشروط مراعاة بدون الداخلي التعامل أشكال من ذلك وغیر الموظفین إقراض 

 و السوق، لشروط وفقا بالمؤسسة للعاملین الداخلي اإلقراض منح یتم أن یجب فمثال(  القروض منح

 أن على اإلدارة لمجلس اإلقراض ملیةبع خاصة تقاریر مع القروض من محددة أنواع على یقتصد أن

 .الخارجین و الداخلین المراجعین جانب من مراجعتها یتم

 :المؤسسة في للمسؤولیة واضحة مسؤولیات وتنفیذ وضع -2

 العلیا، اإلدارة وكذلك للمجلس األساسیة المسؤولیات و السلطات یحدد أن الكفء اإلدارة مجلس على یجب

 األخذ مع الوظیفي لتدرجهم وفقا للموظفین المختلفة المسؤولیات تحدید نع مسؤولة اإلدارة العلیا وتعد

  .البنك أداء عن اإلدارة مجلس أمام جمیعا مسؤولین النهایة في أنهم اإلعتبار بعین

 وعدم الحوكمة، عملیة في بهم المنوط للدور إدراكهم و اإلدارة مجلس أعضاء كفاءة ضمان -3
 :داخلیة وأ خارجیة سواء تأثیرات ألي خضوعهم

 أن یجب لذا للبنك المالیة المتانة وعن البنك عملیات عن مطلقة مسؤولیة مسؤول اإلدارة سیعتبر مجل -

 أوجه یحدد حتى اإلدارة، أداة على الحكم من تمكنه كافیة لحظیة معلومات  اإلدارة مجلس لدى یتوفر

 .المناسبة اإلجراءات اتخاذ من یتمكن وبالتالي القصور
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 رؤیة عن مستقلة بصفة األحكام إصدار على بالقدرة المجلس أعضاء من كاف عدد یتمتع أن یجب -

 اإلستعانة خالل من الموضوعیة و اإلستقاللیة تدعیم ویمكن ، الحوكمة حتى أو المساهمین وكبار اإلدارة

 .اإلدارة مجلس بخالف مراجعین مجلس أو مراقبین مجلس أو تنفیذیین غیر بأعضاء

 تطویر شأنها من التي و اإلدارة في األخرى المؤسسات تجارب من االستفادة ءاألعضا لهؤالء یمكن -

 .المؤسسة في اإلدارة استراتیجیات

 :مثل المتخصصة اللجان بعض تأسیس البنك في اإلدارة مجلس یفضل البلدان بعض في

 المخاطر ةبإدار  یتعلق فیما العلیا اإلدارة أنشطة على اإلشراف تتولى والتي: المخاطر إدارة لجنة 

 تتلقى أن ذلك ویتطلب المختلفة المخاطر أنواع من ذلك وغیر والسیولة السوق و باإلئتمان المتعلقة

 المخاطر إدارة أنشطة عن العلیا ةالدار ا من معلومات دوریة بصفة اللجنة

 ةسلط لها تكون حیث الخارج، أو الداخل من سواء البنك مراقبي على اإلشراف تتولى: المراجعة لجنة 

 استالم وكذلك ، ودوریتها المراجعة نطاق على الموافقة و عنهم، اإلستغناء أو تعینهم على الموافقة

 في مالئمة تصحیحیة إجراءات بإتخاذ تقوم البنك إدارة ان من التحقق ایضا و منهم، المرفوعة التقاریر

 من وغیرها للوائحا و القوانین و السیاسات بتطبیق اإلخالل و ، الرقابة ضعف لمواجهة حینها

 خارج من أعضاء تتضمن أن ینبغي ، اللجنة هذه إستقاللیة ولتعزیز المراقبون، یحددها التي المشكالت

 .مالیة أو مصرفیة خبرة لهم تكون ان على البنك

 وضمان األخرى، اإلداریة المسؤولیات و العلیا اإلدارة مكافآت  على اإلشراف تتولى:  المكافآت لجنة 

 .المحیطة والبیئة إستراتیجیته و أهدافه و البنك أنظمة مع المكافآت ههذ تتفق أن

 المجلس أعضاء استبدال عملیة وتوجه اإلدارة مجلس أعضاء  بترشیح تقوم: الترشیحات لجنة. 
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 :العلیا اإلدارة بواسطة مالئمة مراقبة توافر ضمان -4

 أعضاء تجاه رقابیا دورا اإلدارة جلسم یمارس حین ففي ، الحوكمة في أساسیا عنصرا العلیا اإلدارة تعد

 التنفیذیین المدیرین على الرقابة في دورهم ممارسة العلیا االدارة مدیر على یجب فإنه العلیا، اإلدارة

 وهذه البنك مسؤولي من أساسیة مجموعة من العلیا اإلدارة وتتكون البنك، أرجاء كافة في المتواجدین

 .المراجعة ومدیر األقسام ورؤساء المالیة الشؤون مدیر مثل أفرادا تتضمن أن یجب المجموعة

  

 الوظیفة أهمیة إدراك في الخارجین و الداخلین المراجعین به یقوم الذي العمل من الفعلیة االستفادة -5
 :بها یقومون التي الرقابیة

 اإلدارة و اإلدارة مجلس على یجب لذا الحوكمة لعملیة بالنسبة حیویا المراجعون یلعبه الذي الدور یعد

 بالبنك، العاملین كافة لدى األهمیة بهذه الوعي نشر على العمل و المراجعة عملیة األهمیة إدراك العلیا

 مجلس إلى مباشرة تقاریرهم برفع وذلك المراجعین ومكانة استقاللیة لدعم الالزمة اإلجراءات واتخاذ

 على العمل مع ، المراجعون إلیها  توصل التي النتائج من بفعالیة االستفادة و المراجعة لجنة أو اإلدارة

 مستقلة مراجعة إجراء في المراجعین عمل من االستفادة كذلك المراجعون، یحددها التي المشاكل معالجة

  .أدائه و البنك أنشطة حول اإلدارة من یتلقونها التي المعلومات على

 :  المحیطة البیئة و جیةإستراتی و أهدافه و البنك أنظمة مع الحوافز نظام توافق ضمان -6

 المسئولین من وغیرهم العلیا اإلدارة بأعضاء الخاصة المكافآت على اإلدارة مجلس یصادق أن یجب

 یحفز بما المحیطة، البیئة و اإلستراتیجیة أهدافه و البنك أنظمة مع المكافآت هذه تتناسب أن وضمان

 یجب كما البنك، لصالح جهدهم أقصى بذل ىعل المسئولة الشخصیات من وغیرهم العلیا اإلدارة مدیري
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 األجل في البنك أداء على تعتمد ال بحیث للبنك العامة السیاسة نطاق في األجور نظام توضح أن

  .البنك یتحملها التي المخاطر بحجم الحوافز ربط لتجنب وذلك القصیر

 :الحوكمة تطبیق عن الشفافیة مراعاة -7

 ال عندما ذلك ویحدث الشفافیة نقص حالة في بدقة العلیا اإلدارة و اإلدارة مجلس أداء تقییم یمكن ال

 یصبحون بحیث البنوك مع تعامالتهم سالمة تقییم من السوق في المتعاملین و المصالح أصحاب یتمكن

 سیتوجه وبالتالي المناسبة، األوقات في البنوك في المال رأس كفایة أوضاع وفهم معرفة على قادرین

 بینما الالزمة، المالیة الكفایة لدیها التي و للحوكمة السلیمة الممارسات تطبق التي لبنوكا إلى المتعاملون

 وربما ، كافیة مخصصات لها تكون أن دون كبیرة بمخاطرات تقوم التي البنوك تلك عن سیصرفون

 لدعم مطلوبة الشفافیة فإن لذا المخاطر من كافیا قسطا تتحمل ال التي البنوك تلك عن ینصرفون

 العضویة، العدد،( المجلس هیكل یشمل أن یجب اإلفصاح فإن وبالتالي ، للحوكمة السلیم التطبیق

 التنظیمي الهیكل و) الخبرة المؤهالت، المسؤولیات(  العلیا اإلدارة وهیكل ،)  اللجان ، المؤهالت

 ، بالبنك الخاص افزالحو  بنظام المتعلقة المعلومات و) الوظیفي الهیكل ، القانوني لهیكل ا(  األساسي

  .التابعة الشركات تزاولها التي األنشطة وطبیعة

  :بازل مقررات ظل في البنوك على الكفء اإلشراف مبادئ: الثاني المطلب  
  

 المدخرات تعبئة في خاصة االقتصادیة البنیة لتقویة رئیسي مكون البنوك على الكفء اإلشراف یمثل

 وكذا المملوك المال رأس أن و ودقة أمن حالة في یعمل لبنكا أن على بالتأكد اإلشراف مهمة وتسمح

 لجنة نصت المجال هذا وفي وعلیه األعمال مجال في تتزاید التي المخاطر لمواجهة كافیان المدخرات

  :1منها نذكر المبادئ من مجموعة بازل
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  :1رقمالمبدأ
 عملیة في متدخلة وكالة كلل أهداف و واضحة مسؤولیة یقدم سوف البنوك على لإلشراف الكفء النظام

 على ومعتمدة مستقلة عملیاتها من الوكاالت هذه تحسن أن ویجب البنكیة، المنظمات على اإلشراف

 ضروري أیضا هو البنوك على لإلشراف المناسب القانوني واإلطار ومالئمة، كافیة وبموارد ذاتها

 التعامل على القدرة و علیها اإلشراف وطریقة البنكي بالتصریح العالقة ذات اإلجراءات إعداد متضمنا

 لتبادل والترتیبات اإلشراف وجهات ، القانونیة الحمایة و باألمان االهتمام أیضا و بالقانون، الشكاوي مع

 .المعلومات هذه وسریة وقایة االعتبار في تضع أن ویجب ، اإلشراف جهات بین المعلومات

  :2 رقم المبدأ
 یتحدد أن یجب البنوك على باإلشراف إلیها یعهد التي و لها المصرح تللمؤسسا بها المسموح األنشطة

  .أمكن كلما استخدامها على الرقابة یتم أن ویجب" بنك"  كلمة استخدام بوضوح

  :3 رقم المبدأ
 طلبات ورفض المعاییر من مجموعة إنشاء و وضع في الحق لدیها یكون أن یجب التصریح سلطة

 تحتوي أن یجب األدنى حدها في التصریح وعملیة ، المعاییر هذه یقابل ال التي التصریح على الموافقة

 وبیانات الداخلیة، الرقابة و التشغیل ومخططات المدیرین و اإلدارة ومجلس الملكیة لهیكل شروط على

 األسبقیة فإن أجنبي بنك هي األم المنظمة أو المالك یكون وعندما المال رأس متضمنا المالیة الحالة

 الدولة و المضیفة الدولة في المشرفین بین التعاون على تنص وهي .األم للدولة اإلشراف لتنفیذ تعطي

  . الوطنیة الحدود داخل تتم البنكیة العملیات تكون عندما خاصة هامة عملیة یعد الذي األم

  :4 رقم مبدأ
 ملكیة لنقل عمشرو  أي رفض أو لمراجعة السلطة لدیهم یكون أن یجب البنوك على اإلشراف جهات

  .أخرى لبنوك أو األصول من الموجودات نقل أو تحویل على الرقابة أو البنك

  :5 رقم مبدأ 
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 ، االستثمار أو الكلي االستحواذ عملیة لمراجعة معاییر إلقامة السلطة لدیهم البنوك على جهات اإلشراف

 تنفیذ عملیة من تعرقل أو ، مخاطر مواجهة إي البنك تعرض لن الهیكلة إعادة أو االندماج أن وتأمین

  .الكفء اإلشراف

  :6 رقم مبدأ
 و العواقب المتدبر المال رأس من المتطلبات من أدنى حد ترسي أن یجب البنوك على اإلشراف جهات

 تحدد أن ویجب البنوك تواجه التي المخاطر تعكس أن یجب المتطلبات هذه ومثل ، البنوك لكل المالئم

 تعمل التي للبنوك األقل على الخسائر امتصاص على القدرة االعتبار في ذاألخ و المال رأس مكونات

 مال برأس یختص فیما بازل إتفاق في إقراره تم ما عن تقل ال أن یجب المتطلبات هذه أن حیث دولیا

 .به الملحقة التعدیالت و البنوك

  

  :  7 رقم مبدأ
 و المراجعة و للقیاس دقیقة نظم دیهال البنوك أن من یتأكدوا أن یجب البنوك على اإلشراف جهات

 و خاصة حدود یفرضوا أن في السلطة لدیهم یكون أن ویجب ، السوق مخاطر على الكافیة الرقابة

  .به مصرحا او مطلوبا أمرا ذلك كان إذا المخاطر لهذه التعرض لمواجهة رأسمالیة نفقات أیضا

  :  8 رقم مبدأ 
 لتحدید كافیة إجراءات و سیاسات لدیها البنوك بأن متأكدین ایكونو  أن یجب البنوك على اإلشراف جهات

 أیضا و االستثمار أنشطة و الدولي اإلئتمان إلى المخاطر هذه نقل وعدم الدولة مخاطر ومراقبة ومراجعة

  .المخاطر هذه مثل ضد مناسبة احتیاطات صیانة

  :  9 رقم مبدأ
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 اإلشراف جهات تقوم أن یجب المرتبطة القروض نتیجة یتزاید الذي التشغیل سوء على التغلب یتم كي

 ومراجعة الشركات و لألفراد تمنح التي القروض هذه مثل مراقبة تكفل متطلبات بصیاغة البنوك على

  .المخاطر وتخفیض الرقابة بغرض مناسبة إجراءات اتخاذ خالل من االئتمان في التوسعات

  :  10 رقم مبدأ
 المدیرین تشمل للمخاطر شاملة إدارة عملیة لدیها البنوك أن تأكدت أن یجب البنوك على اإلشراف هاتج

 اإلجراء وتتخذ المخاطر من األخرى المصادر ومراقبة وقیاس تحدید بغرض ، اإلشرافیین و التنفیذیین

  .المخاطر هذه ضد مناسب مال رأس لتخصیص المالئم

  :  11 رقم مبدأ
 وبیانات شاملة تقاریر وتحلیل ومراجعة لتجمیع یلةوس لدیهم یكون أن یجب البنوك على اإلشراف جهات

 .ثابتة قواعد وفي فردي شكل في البنوك عن إحصائیة

 

 

  

  :12 رقم مبدأ
 منظماتهم أنشطة مدعم عالمي مستوى على إشرافا عملیا ینفذوا أن یجب البنوك على اإلشراف جهات

 المنظمات بواسطة تتم التي األعمال كللى إ حصیفة أنماط وتقدیم الكافیة، الرقابة وتنفیذ الدولیة، البنكیة

  .التابعة لمؤسساتا و المشتركة والبنوك األجنبیة، فروعها مع أساسیة بصفة العالم حول المنتشرة ةالبنكی

  :13 رقم مبدأ
 المتدخلین األخرین المشرفین مع للمعلومات وتبادل اتصال و إنشاء هو المدعم اإلشراف األساسي المكون

  .المضیفة الدول في شرافاإل سلطات مع

  :14 رقم مبدأ 
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 التي المعاییر لنفس وفقا المحلیة عملیاتها تنفیذ األجنبیة البنوك من یطالبوا أن یجب البنوك على المشرفین

 بواسطة إلیها المحتاج المعلومات تبادل في السلطة لدیها یكون أن ویجب المحلیة، المؤسسات بها تعمل

 .الحصیف الحذر اإلشراف تنفیذ بغرض األم الدولة في المشرفین

  :15 رقم مبدأ

 المحلیة، البنوك سوق في تدخل التي المخاطر طبیعة اعتباره في اإلشراف نظم یأخذ أن الضروري من

 بالتبعیة و األسواق في للتغییر استجابة إلى تحتاج دینامیكیة وظیفة هي البنوك على اإلشراف فعملیة

 لسیاسات الفتریة المراجعة وكذا البنوك على الدوري الفحص مالبأع مجهز اإلشراف یكون أن یجب

 مرن قانوني إطار وجود الضروري من ولذا الحدیثة االتجاهات ضوء في العملیة اإلجراءات و اإلشراف

  .ذلك أداء من یمكنهم

  :16 رقم مبدأ
 هیكل بناء خالل من(  الجیدة الحوكمة تشجیع خالل من السوق نظام وفق عمل على اإلشراف یشجع

  ). الجیدة الرقابة و السوق شفافیة وتحسن المدیرین و اإلدارة مجلس بمسؤولیات إقرار و مناسب

 
 
  

  :الثالث المبحث
  بازل لجنة بمتطلبات االلتزام خالل من الجزائري البنكي بالقطاع الحوكمة واقع 

  
 التي التغیرات بجمیع معینة ألخرىا فهي وعلیه، العالم بنوك مجموع من یتجزأ ال جزء الجزائریة البنوك إن

 بإرساء المتعلقة تلك خصوصا بازل لجنة مقررات تطبیق ذلك في بما العالمي المستوى على تحصل

  .ومحلیا دولیا البنك أداء مستوى من الرفع في تلعبه الذي الفعال للدور نظرا بالبنوك الحوكمة

  الجزائریة للبنوك سبةبالن بازل لجنة بمقررات االلتزام ضرورة: األول المطلب
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  بازل لجنة لمقررات اللجوء دوافع: أوال

 من دولة أي في البنكي الجهاز على النطاق واسع تأثیر لها أن لبنكیةا بالعولمة التغیرات من الكثیر تشیر

  .التغیرات هذه أهم و الجزائري يالبنك الجهاز ومنها ، العالم دول

  :لبنكیةا الخدمات صناعة هیكلة إعادة) أ

 المستوى على سواء البنكیة عمالاال ونطاق مساحاتها في التوسع و البنوك أعمال في التغیر نتیجة

 قبل من بها تقوم تكن لم ومالیة بنكیة خدمات إلى تتجه البنوك أخذت الدولي، المستوى أو المحلي

 خصوم يإجمال إلى للودائع  السنوي النصیب انخفض انه كما البنوك، میزانیات على ذلك وینعكس

  .البنوك

  المالیة بالمشتقات التعامل في االتجاه و لبنكيا النشاط تنویع) ب

 إلى و للتداول قابلة إیداع شهادات إصدار ، التمویل مصادر مستوى على البنكیة الخدمات تنویع یشمل 

 وضالقر  تنویع ثم البنكیة االستخدامات مستوى وعلى لبنكيا الجهاز خارج من األجل طویل اإلقتراض

  .البنكیة القابضة الشركات إنشاء و الممنوحة

 في األسواق فتح حالة في لبنكیةا الخدمات تجارة تحریر اتفاقیة بعد البنكي السوق في المنافسة إشتداد) ج

 الجزائریة البنوك تواجه أن یمكن األجنبیة المصارف خدمات أما المالیة للخدمات التجارة تحریر إطار

  .المحلیة البنوك على تدریجیة سیطرة ثم البنكیة الخدمات من عدد على جنبیةاأل البنوك سیطرة خطر

  :المصرفي االندماج) د

 البنوك بینالبنكیة  اإلندماجات موجة من هذا عصرنا في حدث ما هو للعولمة اقتصادیة اآلثار بین من

 وسرعتا كثرتها عن يبنكال اإلندماج وعملیة البعض بعضها مع الكبیرة البنوك و الصغیرة و الكبیرة

  .العالم في البنوك كل بها تأثرت عالمیة ظاهرة أصبحت

  البنوك خالل من األموال غسیل أنشطة مخاطر تزاید)  ه
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 تجارة األنشطة هذه أهم و القذرة الموال غسیل عملیة زادت المالي التحریر و البنكیة العولمة تزاید مع 

 و الرشاوى و العموالت و اإلستراتیجیة و الهامة للسلع وداءالس السوق نحو االتجاه ، األسلحة ، المخدرات

  .المهربة المصرفیة القروض و السیاسي و اإلداري الفساد على الناجمة االختالسات

  بازل لجنة متطلبات مع أحسن لتكیف الداعمة العناصر:   ثانیا

  : 1بازل لجنة متطلبات مع التكیف في الحتمیة مفهوم تشكل ضرورات عدة وتتحدد*

 العربي وطنها أو دولها أو ذاتها على مغلقة یوما تكن لم العربیة نظیراتها مثل مثلها الجزائریة البنوك إن-

 هذا على یؤشر وما ، العالمیة األسواق على واسع وبشكل متفتحة باتت ذلك من العكس على بل ، فقط

 و المعامالت لحجم المطرد والتزاید ة،العربی الدول في األجنبي و بالخارج العربي البنكي التواجد التوجه

 150 عن یزید ما 2002 عام في بلغت التي المطلوبات و الموجودات بحجم عنه یعبر أن یمكن الذي

 أنظمتها في ممثلة العربیة الدول تغب ولم دوالر ملیار  173 إلى 2004 نهایة في لتصل دوالر ملیار

 وقررت الثانیة بازل لجنة إلتفاقیة مهدت التي العالمیة ماعاتاإلجت عن النقدیة وسلطاتها المركزیة البنكیةا

 العربیة اللجنة وهما لجنتها غطار في العربیة لبنكیةا لألنظمة العربي التمثیل جاء ولقد ومتطلباته محدداته

 لجنة مع التنسیق تواصل على اللجنتین من كل عملت ولقد الخلیجي، التعاون مجلس ولجنة البنكیة للرقابة

لبنكي ا بالتواجد تقضي واضحة سیاسات الماضي القرن تسعینات ومنذ العربیة البنوك اتخذت لقد و. زلبا

 و اإلتفاق بها جاء التي المعاییر و القواعد بإعتماد إلتزامها خالل من وذلك الدولیة الساحة على العربي

 المجاالت من العدید في عالميال بالتوجه أخذها عن فضال العربیة، البنكیة الصناعة بموجبها عملت التي

 غسیل مجال في FATF الـ وتوصیات مبادئ المالیة، المحاسبة وقواعد مبادئ غرار على الدولیة

  الخ.... موالاأل
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  ، الجزائري البنكي القطاع خاصة و. العربي يالبنكی القطاع تواجه التي التحدیات و الصعوبات تشكل -

 .لباز  لجنة بأحكام لألخذ القوي الدافع

 الخاصة األولى اإلتفاقیة إطار في بازل لجنة متطلبات مع التعامل في تجربة سابق الجزائریة للبنوك -

 بازل إتفاقیة مع البنكي نشاطها تكییف إطار في العمل مواصلة من یمكنها ما هو و المال، رأس بكفایة

إثنان؛

 تحت تعمل الذي و  2003.سنة تمت التي BRI الدولي التسویات بنك في الجزائر بنك عضویة -

 و المالیة الشؤون في البنك هذا خبرة من االستفادة من الجزائر بنك یمكن الذي األمر بازل، لجنة سلطته

   ؛iالدولي الصعید على خصوصا البنكیة

 خاصة المهمة البنكیة التنظیمیة و التشریعیة األنظمة من قاعدة على الجزائري البنكي الجهاز توفر -

بازل؛ لجنة توصیات من مستوحاة أصال هي و ،البنكیة بالرقابة المتعلقة

 یدل ما هو و بازل، لجنة طرف من أدنى كحد % 8بـ المحددة المالءة لنسبة الجزائریة البنوك إحترام -

أخرى؛ عمل ورشات و مجاالت بفتح بازل لجنة متطلبات مع المحلي البنكي العمل مواصلة إمكانیة على

 البنكي الجهاز داخل األمان عامل نشر في كبیر بشكل تساهم حدیثا، منشأة الودائع ینلتأم هیأة وجود -

  ؛البنكي الجهاز في الثقة یعزز كما المطلوب، اإلستقرار تحقیق على یساعد مما

 متعلق 2004/ 04/03ال في المؤرخ 01- 04 رقم النظام طریق عن البنوك مال لرأس األخیر التدعیم -

المالیة؛ المؤسسات و البنوك مال لرأس األدنى الحد بتحدید

  

1بازل لجنة بمقررات الجزائریة البنوك التزام متطلبات: ثالثا

                                                
 امللتقى/ اجلزائرية للبنوك التمويلية القواعد على املصرفية رقابةلل بازل جلنة ملتطلبات املصريف اجلهاز التزام تاثري/ الرزاق عبد حبار -القادر عبد بريش - 1

 . املؤسسات و االقتصاديات على اثرها و التمويل سيايات حول الدويل
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 تسییر في صرامة أكثر إلضفاء المالیة المؤسسات و بالبنوك السیولة بمعدل العمل بدأ و إعتماد -

الخزینة؛

  المالیة؛ المؤسسة أو البنك إدارة من أساسي كجزء للمخاطر إدارة بإنشاء البنوك إلزام -

؛لبنكيا النشاط عن الناتجة المخاطر جمیع بتحدید یسمح بشكل بالبنوك الداخلیة الرقابة تفعیل و تطویر -

 المالیة؛ المعلومات و البیانات لجمیع معالجة بأحسن یسمح كفاءة ذو و متطور معلومات نظام إعتماد -

 أو داخلیة مصادر من سواء تمویلها قواعد تنویع على الجزائریة المالیة المؤسسات و البنوك حث -

خارجیة؛

 تقدیمها سرعة و الخدمة تنویع و تحسین على یساعد بما البنكیة التكنولوجیا في البنوك إستثمار زیادة -

التدریب؛ و بالبحوث اإلهتمام مع المعلومات، و اإلتصاالت ثورة بإستغالل

 الجزائریة؛ بالبنوك الشفافیة و اإلفصاح عملیة تدعیم -

 على العاملة المالیة المؤسسات و البنوك بین البنكي اإلندماج عملیات لتشجیع جدیدة تشریعات سن -

 برؤوس معززة و قویة بنكیة تكتالت تكوین أجل من األجانب، مع حتى و ببعض بعضها المحلي المستوى

  العالمیة؛ المنافسة على قادرة كافیة أموال

 المشروع في التدخل یتم إذ ،لبنكيا القطاع بواسطة الممولة المشاریع متابعة في متخصص جهاز إنشاء -

 و الرقابة هیئات به تستعین أن یمكن الذي الجهاز هو و حدوثها، قبل التعثر إحتماالت في المبادرة لمجرد

؛)المخاطر مستوى تحدید( البنكي التمویل مجال في البنوك إلتزامات متابعة في اإلشراف

 العاملة المالیة المؤسسات و البنوك بتقییم تقوم المالي و البنكي الجانب في متخصصة تنقیط هیأة إنشاء -

الوطني؛ يالبنكی بالجهاز

 و المالیة المعلومات تدفق مصادر تنویع سبیل في ةلبنكیا الصناعة تشجیع و للقروض مكاتب إنشاء -

البنكي؛ للقطاع البنكیة
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 یسمح كما المحاسبیة، قیمته عن مختلف البنوك مال لرأس حقیقي تقییم سبیل في الجزائر بورصة تنشیط -

  )بالبورصة البنكیة القیم( البنكیة المخاطر إمتصاص على فعال قادر المال رأس أن التأكد من للمراقبین

  يالجزائر  البنكي النظام على بازل اتفاقیات تأثیر: الثاني المطلب      

ى النظام البنكي الجزائري كان من الضروري معرفة القواعد االحترازیة لمعرفة تأثیر اتفاقیات بازل عل

المطبق في الجزائر ونسبة المالءة البنكیة في البنوك الجزائریة و أیضا مدى التزام البنوك الجزائریة بمعیار 

  . كفایة رأس المال

  الجزائر في المطبقة االحترازیة القواعد: أوال
 مثل الذي و تلیه التي التعدیالت و القرض و النقد قانون خالل من زائرالج في النقدیة السلطات تبنت

 إتفاقیة" األولى إتفاقیتها في بازل لجنة عن الصادرة التوصیات و ،البنكیة المنظومة في األبرز اإلصالح

 ما ذلك في ویحذوها یدفعها ، التدرج و التمهل من بشيء التوصیات هذه تطبیق على وعملت ،" 1988

 یعزز بما ، لها یتعرض أن یمكن التي باألخطار البنك مال رأس لربط إمكانیة من اإلطار هذا یوفره

 فمع ، عام بشكل المالي النظام صحة على اإلشراف و الرقابة من أیضا ویمكن البنكیة الوحدات سالمة

 إتجهت سائرالخ ضد اإلحتیاط و السالمة تحقیق في ودوره البنكیة الصناعة في المال رأس أهمیة بروز

 التوجه هذا تعزیز إلى خاللها من سعت التي التدابیر من مجموعة إقرار إلى الجزائر في النقدیة السلطات

 هذا في تحوالت من البنكیة الصناعة عالم یعرفه لما المتتبع موقع في ووضعها الجزائریة البنوك لدى

  .1المجال

 29 في البنكیة السالمة مساعي تدعیم بهدف ، للتسییر الحذر قواعد من مجموعة وضع تم فقد وعلیه

 رأس بكفایة المتعلقة تلك أهمها و الحذرة بالقواعد المتعلقة المعدالت عن عبارة وهي ،1994 نوفمبر

  .المال

                                                
  .مرجع سبق ذكره/  ابراهيم تومي - 1
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 :التالیة القواعد نمیز أن یمكن الصدد هذا وفي

 

  

 :وترجیحها المخاطر تغطیة -1

 و البنوك تواجهها التي المخاطر طبیعة 12002 نوفمبر 14 في المؤرخ 03/02 التنظیمي األمر یحدد
  :في المتمثلة و المالیة المؤسسات

 و القانونیة المخاطر ، التشغیل مخاطر ، السوق مخاطر ، الفائدة أسعار مخاطر ، اإلئتمانیة المخاطر
  .القضائیة

 لتقییم خاص نظام بازل لجنة توصیات من المستوحاة القواعد إطار في الجزائري التشریع تضمن وقد

  لعناصر فالبنسبة%   10      إلى% 0 من األخطار لمستوى ترجیح خالل من وهذا المحتملة المخاطر

 بعد المیزانیة في المسجلة اإلجمالیة المبالغ خالل من المرجح الخطر حساب یتم ، المیزانیة داخل األموال

 :التالي الجدول ینمع ترجیح بمعامل مرجحة ، الالزمة المخصصات و المؤونات كل إحتساب

   الجزائریة البنوك في المیزانیة اصول لعناصر المرجحة المخاطرة أوزان:07جدول رقم 

 الترجیح  معدل المحتملة األخطار

                 %100 العمالء قروض
 %100 التوظیف سندات

 %100 المساهمة سندات

 %100 السنویة حساب

 في مقیمةال المؤسسات و البنوك إلى اللجوء
 الجزائر

50% 

 %20 الخارج في المقیمة

                                                
1 -www.bank-of-algeria.dz 
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 %0 الدولة سندات

 %0 الدولة على أخرى دیون
  

 األول الوطني الملتقى إلى مقدمة مداخلة/ بالجزائر المصرفیة الحیطة ومكانة النقدیة اإلصالحات حیاة نجار المصدر
 . تقنیات مخاطر منافسة ، الثالثة األلفیة في المصرفیة المنظومة حول

  
 اإللتزامات تصنیف خالل من یتم المرجحة األخطار حساب فإن المیزانیة، خارج لاللتزامات بالنسبة أما

  :یلي كما 1الجزائر لبنك94 /74 رقم التعلیمة من 03 رقم الملحق علیه نص ما وفق أصناف أربعة إلى

  
  التجاریة بنوكال في المیزانیة خارج لاللتزامات المرجحة المخاطرة أوزان:  08جدول رقم 

 
 المرجح الخطر االلتزام نوع

 %100 المرتفع الخطر ذات االلتزامات

 %50 المتوسط الخطر ذات االلتزامات

 %20 المالئم الخطر ذات االلتزامات

 %0 الضعیف الخطر ذات االلتزامات
  7 و 6 ص السابق المرجع:  المصدر

   

 :المخاطر وتوزیع تقسیم معیار -2

 09/91 القانون من) 02( المادة من) ب( و)أ( الفقرة وحسب 74/94 التعلیمة من: 02 المادة حسب

 فإن، الذي یحدد القواعد االحترازیة لتسییر البنوك و المؤسسات المالیة  1991 أوت 14 في الصادر

  :مایلي باحترام ملزمة المالیة المؤسسات و البنوك

                                                
 .29/11/1994 يف املؤرخ/ احلذر و طةاحلي قواعد بتحديد املتعلقة/ اجلزائر لبنك 94-74 النظام من  3 املادة - 1
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 لصافي بالنسبة التالیة المعدالت دالمستفی بنفس المتعلقة المخاطر مجموع یتعدى ال أن یجب -

 25 ،1993 جانفي 01 من إبتداءا% 30 ، 1992 جانفي 01 من إبتداءا% 40 الخاصة الموال

 .1995 جانفي 01 من إبتداءا% 

 :یلي ما النسبة هذه وتكون

 ربع من أقل تكون أن یجب أنها بمعنى الخاصة األموال من% 25<  المستفیدین بنفس المتعلقة المخاطر

  .للبنك الخاصة األموال) 4/1(

 :االلتزامات متابعة -3

 ضرورة على القواعد هذه نصت حیث فیها التحكم و القروض مخاطر تسییر إطار في الحذر قواعد تأتي

 وتكوین المخاطرة درجة حسب ذممها ترتیب خالل من وذلك الممنوحة للقروض المستمرة المتابعة

  .منها لكل الالزمة المؤونات

 الودائع على التأمین -4

 مثل إلقامة التوجه هذا وتأكد بازل لجنة طرف من المقترحة األساسیة الوقائیة القواعد من اإلجراء هذا یعد

 و التجاري والبنك الخلیفة بنك وخصوصا البنكي النظام مؤخرا له تعرض التي األزمات مع اإلجراء هذا

 یقوم الذي و الودائع ضمان 2004 مارس 04 في الصادر 03/04 رقم القانون حدد وقد الصناعي،

 من%   01 بنسبة البنوك فیه وتساهم" البنكیة الودائع ضمان شركة"    تدعى مساهمة شركة بتسییره

  .  سنة كل نهایة ودائها إجمالي

 في هي الجزائري الوقائي التشریع تضمنها التي المصرفیة الحیطة قواعد أن نستنتج سبق ما خالل من

 النسب حساب بطرق یتعلق فیما وخاصة بازل لجنة توصیات إطار في المقترحة تلك من مستوحاة األصل
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 مثل المعاییر ببعض یتعلق فیما االستثناءات بعض إلى اإلشارة مع ، الودائع ضمان ونظام المختلفة

  .ووقائعه الجزائري المصرفي النظام خصوصیة بسبب وهذا الخاصة الموال و الترجیح معامل

  الجزائریة البنوك في نكیةالب المالءة: ثانیا

و الذي یحدد شروط ممارسة عملیة  1991 أوت 14 في الصادر 03/91 التنظیم من 02 المادة نصت

 القواعد بتحدید المتعلقة و 1994 نوفمبر 29 في الصادرة 74/94 رقم التعلیمة من 03 المادة واالستراد 

 وقد% 8 األقل على تعادل مالءة نسبة مةدائ وبصفة المالیة المؤسسات نحترم أن وجوب على الحمائیة

 و الجزائریة البنوك بها تمر كانت التي االنتقالیة المرحلة و تتوافق تدریجیة بصورة النسبة هذه احترام جاء

  :1التالي النحو على النسبة هذه تطبیق وكان عموما الوطني االقتصاد

  1995 جوان نهایة حتى% 4

  1996 دیسمبر نهایة حتى% 5

 1997 دیسمبر نهایة حتى% 6

 1998 دیسمبر نهایة حتى% 7

 1999 دیسمبر نهایة حتى% 8

 ، األساسي جزئه في للبنك الخاص المال رأس حساب كیفیة 74/94 التعلیمة من 05 المادة حددت وقد

 یشكل ومجموعها للبنك التكمیلي المال رأس ضمن تحسب التي العناصر 07 و 06 المواد حددت بینما

 ، المخاطرة عنصر فیها یتوفر التي مجموع التعلیمة من 08 المادة بینت فیما ، للبنك اصالخ المال رأس

 ملحق في وذلك ، قروض من یكافئها ما حسب بها الخاصة المخاطرة أوزان وفق 11 المادة صنفتها ثم

  .1 بازل مقررات في ورد لما مشابهة بطریقة ذلك وكل الجزائر بنك ویوزعه ینشره خاص

                                                
 http://bank-of-algeria.dz  اجلزائر بنك موقع - 1
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 14/11/20021 بتاریخ02-03 رقم نظام الجزائر بنك أصدرت فقد 2 بازل التفاقیة ةبالنسب أما  ، 

 على المالیة المؤسسات و البنوك یجبر الذي و المالیة المؤسسات و للبنوك الداخلیة المراقبة یتضمن

 یةإتفاق في ورد ما مع تماشیا المخاطر مختلف مواجهة على تساعدها الداخلیة للمراقبة أنظمة تأسیس

  .2 بازل

 و البنوك على أن یجب التي الداخلیة المراقبة مضمون تحدید إلى  أعاله المذكور النظام ویهدف

 بمراقبتها الخاصة األنظمة و المخاطر وتحلیل بتقدیر المتعلقة األنظمة سیما ال إقامتها، المالیة المؤسسات

  .فیها التحكم و

 المؤسسات و البنوك على التي الداخلیة المراقبة أنظمة أعاله 02-03 النظام من الثالثة للمادة ووفقا 

  :التالیة األنظمة على تحتوي أن ینبغي إقامتها، المالیة

 الداخلیة اإلجراءات و العملیات مراقبة نظام -

 المعلومات ومعالجة محاسبي نظام -

 والنتائج المخاطر تقییم أنظمة -

 المخاطر في التحكم و الرقابة أنظمة -

 .إلعالما و التوفیق نظام -

                                                
/ 2002 لسنة   74عدد الرمسية اجلريدة/ املالية املؤسسات و للبنوك الداخلية املراقبة يتضمن/  2002-11-14 يف مؤرخ 02-03 رقم نظام - 1

  .25 ص/ 1 املادة
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 السابقة األنظمة إلقامة الالزمة التوضیحات و اإلجراءات مختلف إلى تطرق قد 02-03 النظام ان كما

 مختلف مع اهمیتها و نشاطها وحجم لطبیعة تكییفها مراعاة مع المالیة المؤسسات و بالبنوك الذكر

  .لها تتعرض قد التي المخاطر

 لسنة 09- 91 التنظیم خالل من  الجزائري التشریع أن ريالجزائ لبنكيا زاالجه على مالحظته یمكن وما

  .1 بازل إتفاقیة في ماجاء بعض تطبیق حاول ، 1994 لسنة 74/94 التعلیمة و 1991

 المالیة المؤسسات و للبنوك الداخلیة المراقبة المتضمن 2002 لسنة 02-03 النظام خالل من حاول كما

 تطبیقه لكیفیة الموضحة التعلیمات من العدید إلى یحتاج بقي امالنظ هذا لكن ،2 بازل إتفاقیة بنود تطبیق

  المیدانیة الناحیة من كبیرة بتعقیدات تتمیز 2 بازل إتفاقیة أن و خاصة

  .الجزائر في التطبیق حیز ضمن بعد تدخل لم فهي 3 بازل اتفاقیة یخص وفیما

  .المال رأس كفایة بمعیار الجزائریة البنوك التزام مدى: ثالثا
  
 عینة اختیار تم المال رأس لكفایة بازل لجنة بمعیر بالجزائر العاملة و الجزائریة البنوك التزام مدى دراسةل

  : وهما جزائریان عمومیان بنكان ، بنوك أربعة من تتكون

  BNA الجزائري الوطني البنك-

  CNEP BANKبنك الصندوق الوطني للتوفیر و اإلحتیاط  -

الجزائر ، بنك إسالمي مختلط بین القطاع  ABCالعربیة المصرفیة  وبنك خاص أجنبي هو المجموعة

  .العام الجزائري و القطاع الخاص األجنبي وهو بنك البركة الجزائري
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حقق نسبة كفایة لرأس المال تصل  1966هو بنك تجاري أنشئ سنة  BNAالبنك الوطني الجزائري )1

سنة %   7.64ثم لتبلغ  1999نة س%   6.12لتنخفض بشدة إلى  11997سنة %   10.12إلى 
22000.  

 100مما یبین في أن هذا البنك لم یولي اإلهتمام الكافي لهذه السنة ، وهذا بالرغم من أن ترتیبه ضمن 

وهو الترتیب الذي ینشئه سنویا اتحاد المصارف العربیة  2001سنة  28مصرف عربي جاء في الرتبة 

  .، حجم الودائع، حقوق المساهمین ، صافي الربحبناءا على عدة معطیات أهمها حجم األصول 

حقق نسبة مالءة لرأس المال تقدر بـ  CNEP BANKبنك الصندوق الوطني للتوفیر و اإلحتیاط ) 2

  وهي نسبة جیدة مقارنة مع حداثة خضوعه للتنظیمات البنكیة 20013سنة %   14

البحرین، فتحت أول فرع لها في ، هي مجموعة دولیة مقرها ABC4المجموعة العربیة المصرفیة ) 3

%  22.98بمساهمات جزائریة، حقق هذا البنك نسبة كفایة لرأس المال تصل إلى  1998الجزائر سنة 

ن وهذا یعني ان هذه  2002سنة  15.62ثم لترتفع إلى  2001سنة  9.84، لتنخفض إلى 2000سنة 

  خبرته الدولیة كانت وراء ذلك مراقبة بشدة من طرف البنك ویحاول تحسینها باستمرار ویبدو أن

أول بنك إسالمي یفتح أبوابه بالجزائر، وهو فرع من مجموعة البركة الدولیة التي : بنك البركة الجزائري)4

تقع مقراتها بین البحرین وجدة، یملك رأسماله مناصفة مع هذه المجموعة بنك الفالحة والتنمیة الریفیة 

BADR  یحقق هذا البنك نسبة مالءة مالیة لرأس المال وباستمرار فقد ،  1991الجزائري وقد تأسس سنة

                                                
 .25 ص/ 1997 سنة/  اجلزائري الوطين للبنك السنوي التقرير - 1
 23 ص/ 2000 سنة/ اجلزائري الوطين للبنك السنوي التقرير - 2

3 - Cnep news /N° 9 /Mars 2002 / P12 
/ الشلفجامعة / امللتقى الوطين حول املنظومة املصرفية اجلزائرية و التحوالت االقتصادية / النظام املصريف اجلزائري و اتفاقيات بازل/ ناصر سليمان- 4

 11 ص/ 2005ديسمرب  15و  14أيام 
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، ویبدو أیضا أن 2003سنة %  27.70ثم %  33.9على سبیل المثال  1999بلغت هذه النسبة سنة 

  .1الخبرة الدولیة للبنك إضافة إلى الرقابة الالزمة للمقر الرئیسي على الفروع كانت وراء ذلك

في ظل  الجزائر البنكیةبادئ الحوكمة في المؤسسات واقع تطبیق م: المطلب الثالث 
  مقررات لجنة بازل

  
الجزائریة منذ نشأتها ، إال أنها الزالت تعاني من جملة من  البنكیةرغم اإلصالحات التي عرفتها المنظومة 

 النقائص و السلبیات التي تحد من فعالیة تلك اإلصالحات ، وتحول بینها وبین تحقیق األهداف المرجوة

منها ، مما یقتضي ضرورة تبني مبادئ الحوكمة ال سیما المنصوص علیها من طرف لجنة بازل و العمل 

  .الجزائریة و تأهیلها لالندماج في االقتصاد العالمي البنكیةمن أجل اإلرتقاء بالمنظومة 

  :أزمة البنوك الجزائریة وضرورة تطبیق مبادئ الحوكمة: أوال
  

العمومیة في إجراء تعدیالت هیكلیة على القطاع المصرفي بهدف  شرعت السلطات 1990منذ سنة 

، ومن  لبنوكوخلق منافسة بین ا البنكیةالتهیئة للعمل وفق آلیات اقتصاد السوق وتحقیق جودة الخدمات 

و البنك التجاري و الصناعي الجزائري " بنك الخلیفة" التي ظهرت في هذه الفترة نجد  البنوكبین أهم 

(BCIA)  كن أهم ما میز هذه المرحلة هو ضعف رقابة بنك الجزائر لهذه البنوك قبل وبعد نشاطها ، ، ل

  2الجزائري البنكيمما أدى بهذه البنوك في للوقوع في أزمات مالیة هزت القطاع 

 :أزمة بنك الخلیفة - 1

اص ال إن مشكلة هذا البنك هي نتاج العدید من األسباب ، أهمها االستثمار في القطاع المالي ألشخ

من قبل  1998یمتلكون الخبرة الكافیة في المجال البنكي، وكان ذلك حال بنك الخلیفة الذي تأسس سنة 

                                                
 اجلزائري الربكة لبنك التعريفية املطويات و املنشورات - 1
 كآلية الشركات حوكمة حول الوطين امللتقى/  اجلزائر حالة دراسة-املصرفية املؤسسات على احلوكمة مبادئ تطبيق/  خوالد بكر أبو-عياري أمال - 2

 .بسكرة -خضري حممد جامعة/ األعمال إدارة و بنوك، مالية خمرب/ 2012 ماي 07-06 يومي/  يلاملا و اإلداري الفساد من للحد
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خدمات ومنتجات –وهو صیدلي وعلى أساس المغامرة قدم هذا البنك " السید خلیفة لعروسي" صاحبه 

على الودائع ألجل ، بطاقات بنكیة لم یكن المودعین الجزائري لیحصلوا علیها مثل معدالت الفائدة العالیة 

الخ، ...بنكیة ، حسابات بالعملة الصعبة تسهیالت القروض، بطاقات الشراء تعادل ضعف مركب الزبون 

وهذا كله بغرض جذب أكبر عدد ممكن من الزبائن ، كما قدم هذا البنك عروضا، خاصة و معزیة على 

الضمان اإلجتماعي وحسب ما أشارت إلیه  الودائع الخاصة بالمؤسسات و العمومیة و الهیآت العامة و

اللجنة البنكیة في إحدى مذكراتها المتعلقة بنشاط الرقابة و التفتیش ، فإن أهم سبب ألزمة بنك الخلیفة هو 

  :1سوء الحوكمة من قبل بنك الجزائر، والتي تجلت من خالل

 عدم احترام اجراءات المحاسبیة للبنك -

 .لجزائرالتأخر في تقدیم التقاریر لبنك ا -

 المراجعة الغیر المنظمة لملفت التوطین -

 غیاب المتابعة والرقابة -

 عدم احترام قواعد الحذر -

وقد واجه بنك الخلیفة وضعیة صعبة فیما یتعلق بحركة الودائع و الوضعیة المحاسبیة وبالتالي عدم القدرة 

بنك بالعدید من اإلجراءات على سداد مستحقات الزبائن ، لهذا قامت السلطات بعد اتخاذ قرار تصفیة ال

 société de garantie des)لغرض ضمان حقوق المودعین ، حیث قامت شركة ضمان الودائع 

depots)    دج  لجمیع المودعین ،وهو ما لم یكن كافیا ، مما  600.000بتقدیر تعویضات بقیمة

 .كاضطر مصفي البنك إلى تطهیر الحسابات وبیع أصول البن

 

                                                
 .ذكره سبق مرجع/ خوالد بكر أبو-عیاري امال -  1
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   (BCIA)و الصناعي الجزائري البنك التجاري  - 2

 الرقابة برنامج أطار وفي الجزائر، بنك طرف من 1988 سنة اعتماده تم الذي هذا مع حدث الشئ نفس

 من العدید المفتشون وجد البنك، هذا مستوى على ،2001 سنة الجزائر بنك به قام الذي الشاملة

  :بینها من البنكي بالنشاط الخاصة التنظیمیة و القانونیة للقواعد التجاوزات

  .المدفوعة غیر الشبكات بمعالجة یتعلق فیما خاصة ، للمهنة الجید التسییر احترام عدم -

  الجزائر البنك لدى للبنك التجاري الحساب كفایة عدم -

  إجباري احتیاطي وجود عدم-

  الصرف بین تجاوزات-

 على قدرته وعدم للسیولة جزائريال الصناعي و التجاري البنك فقدان إلى أدت وغیرها األمور هذه كل

 في المصرفیة اللجنة قررت لذا ، المودعین نحو بإلتزاماته الوفاء على قادر غیر جعله مما ، تعویضها

  .البنك هذا من الترخیص سحب 31/08/2003

تحصل هذا البنك على الترخیص من طرف :  1BANK) -(CA للبنوك الجزائریة الشركة أزمة-3

یقضي بحسب اإلعتماد الممنوح له، ووضع البنك  27/12/2005ض ، مقررا یوم مجلس النقد و القر 

المذكور قید النصفیة، وتم تعیین مصفیین للقیام بعملیات التصفیة، ویشیر ذلك المقرر أن اللجنة عاینت 

عدم مالءة هذا البنك الذي تفاقمت بإعتراف مساهمي البنك بعدم قدرتهم على تكوین رأس المال المطلوب 

  وعاینت اللجنة أیضا استمراریة حالة عدم سیولة البنك وبالتالي أثبتت حالة توقف هذا البنك عن الدفع ـ

                                                
يومي / سطيف -جامعة فرحات عباس/ لعامليةامللتقى العلمي الدويل حول األزمة املالية و االقتصادية و احلوكمة ا/ دور و أمهية احلوكمة يف استقرار النظام املصريف/ عمر شريقي-- 1

  .10ص /2009أكتوبر  21و  20
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العدید من األزمات بعد تصفیة هذه البنوك إثر إعالن عدم قدرتها على التسدید ،  البنكيوقد شهد القطاع 

بنوك، خاصة بعد عملیات حیث قامت اللجنة البنكیة ومجلس النقد و القرض بسحب اإلعتماد من عدة 

" بنك الریان الجزائري" الرقابة التي طلبت هذه البنوك على غرار ینویون بنك و البنوك الدولي الجزائري 

  الخ، وكانت النهایة بزوال جمیع البنوك الخاصة ذات الرأس المال الجزائري...

ویظهر ذلك من خالل  أما بخصوص البنوك العمومیة ، فإن هذه األخیرة تعاني من سوء الحوكمة،

عملیات اإلختالس التي وقعت ببعض البنوك ومبالغ ضخمة ، حیث أن هذه البنوك تعاني بإستمرار من 

إشكالیة القروض المتعثرة ، خاصة الممنوحة للمؤسسات اإلقتصادیة العمومیة، كما تعاني البنوك العمومیة 

طبیقها لجمیع قواعد الحیطة و الحذر المعتمدة من ضعف الرقابة الداخلیة و الخارجیة باإلضافة إلى عدم ت

  .دولیا

  الجزائریة البنكیةالمجهودات المبذولة لتطبیق مبادئ الحوكمة في المؤسسات : ثانیا
  
 اإلنتشار یلقي لم المصطلح أن حتى ، الجزائر في للنقاش مطروحة تكن لم عام بشكل الحوكمة قضیة إن

 صندوق رأسها وعلى الدولیة المالیة الهیآت إلحاح وبعد ولكن اإلعالم، أجهزة و المسؤولین بین الواسع

و البنك العالمي بضرورة تبني مبادئ الحوكمة سواء على المستوى الكلي في إدارة  (FMI ) الدولي النقد

اإلقتصاد ، او على المستوى الجزئي في إدارة المؤسسات ، ونظرا لتصنیف الجزائر في مراتب جد متقدمة 

اكل البیروقراطیة وضعف مناخ اإلستثمار ، أصبح تبني مبادئ الحوكمة یطرح بإلحاح، في قضیة المش

وحتى كان تأسیس هذه اللجنة موجها " لجنة الحكم الراشد" األمر الذي دفع بالدولة إلى تكوین لجنة سمیة بـ

تي أصبحت من ألرضاء األطراف الخارجیة إال أنه یعتبر ذلك بدایة اإلحساس بأهمیة تبني هذه المبادئ ال

  .المعاییر العالمیة في تقییم إقتصادیات الدول ومناخ اإلستثمار فیها
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، فقد بذلت السلطات الجزائریة جهودا في إرساء التطبیق السلیم لحوكمة المؤسسات  البنكيأما في المجال 

  :، ومن بینهاالبنكیة

 : البنكیةسن قوانین معززة لتطبیق مبادئ الحوكمة  - 1

 :انین نجدومن أهم هذه القو 

 

 وهو قانون سبق سرده في مبحث سابق :قانون المراقبة المالیة للبنوك و المؤسسات المالیة  -  أ

إن القانون الجزائري لم یتعرض لهذه الظاهرة بصفة مباشرة : قوانین محاربة الفساد المالي و اإلداري  - ب

جنح المنشأة لها، ولم ، حیث أشار المشرع الجزائري إن مصادر هذه اآلفة و ال 1996وصحیحة إال سنة 

جویلیة  09المؤرخ في  96/22یورد تعریفا صریحا لهذه الظاهرة ، وذلك من خالل إصدار المر رقم 

، والمتعلق بقمع مخالفة التشریع و التنظیم الخاص بالصرف األجنبي وحركة رؤوس الموال من و 1996

إنشاء مرصد وطني لمراقبة صدر مرسوم رئاسي یقضي ب 09/06/1996الخ وبتاریخ ...إلى الخارج 

 .الرشوة والوقایة منها ، وهو هیئة جدیدة تعتبر أداة لتقدیم إقتراحات للقضاء على الرشوة ومعاقبة ممارسیها

مفوضیة تضم عددا من الوزارات لمكافحة تهریب األموال ،  12/04/2003كما أسس وزیر العدل بتاریخ 

شریعیة ، إال أنه من المتوقع منها تفعیل الشفافیة في ومع أن هذه المفوضیة ال تمتلك الصالحیات الت

 2005قطاع البنوك ومحاربة المصادر السریة في الحصول من الموال ، كما قام في هذا الصدد عام 

بالشروع في تكوین مجموعة من القضاة یختصون في جرائم تبییض األموال و الجرائم العابرة و المساس 

  .بأنظمة المعلوماتیة
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و المتضمن الوقایة من الفساد  20/02/2006الصادر في  06- 01ر تطبیق القانون رقم وفي إطا

  :1ومحاربته، فقد تم تسجیل ما یلي

 شخص  930و أقضت إلى الحكم على  2006قضیة أما العدالة في سنة  680تقدیم  -

، و أفضت إلى  2007قضیة تم الفصل فیها سنة  681قضیة اما المحاكم ومنها  1054تقدیم  -

 شخص 1789لحكم على ا

قضیة تم الفصل فیها خالل الفصل األول  484قضیة على مستوى المحاكم من بینها  622تقدیم  -

 شخص 1126وتم خالل الحكم على  2008من سنة 

  :الحكامة مجال في الوطني العمل برنامج -2

 أنظمة  تحدیث مت  ،فقد المصرفي القطاع مستوى على الحكامة مجال في الوطني العمل لبرنامج تنفیذا

 تحسین وبغرض البنكیة العملیات وتأمین سرعة تضمن تبادل وشبكات دفع وسائل إدخال بفضل الدفع

 في ورد ما بتنفیذ حالیا، الجزائر بنك یقوم ، األسواق إنضباط وترقیة الحذر قواعد وتعزیز المخاطر إدارة

  .المالیة اتالمؤسس و البنوك مع وبالتشاور تدریجیة بطریقة 2 بازل منظومة

 عدة اتخذ وقد المصرفیة األوساط مع ومنسقة تدریجیة تدابیر الجزائر بنك إعتمد المشروع لهذا وتنفیذا

  :2یلي كما جاءت رئیسیة إجراءات

 مع بالتشاور ویعمل خارجیة مساعدة إشراف تحت 2 بازل اتفاقیى لمشروع مخصص فریق إنشاء -

 .الدولیة المحاسبیة المعاییر مشروع تنفیذ على المسؤول الفریق

                                                
"/ 2008-1999اجلزائر "عرض موجز لتقرير اجلزائر حول تنفيذ برنامج العمل الوطين اخلاص باحلكامة -اآللية اإلفريقية للتقييم من قبل النظراء -1

 http://80.246.5.141/photos/gov/rapport    .10ص /  2008نوفمرب 
 
  .135-134ص / نفس املرجع السابق  - 2
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 مقتضیات لتلبیة استعدادها مدى تقییم بغیة التجاریة البنوك تصرف تحت ووضعهما استبیانین إعداد -

 .2 بازل

 باألموال یتعلق رئیسي مطلب(  الجزائر بنك طرف من النظام لهذا الكمي األثر دراسة إعداد -

 النظام وعصرنة دعم برنامج من استفادت الجزائریة البنوك أن نشیر الصدد، هذا وضمن) الخاصة

 إجراء على الجزائریة البنوك مساعدة أجل من ، (AFSMA)1  األوروبي اإلتحاد أقره الذي ، المالي

 الدولیة، المحاسبیة المعاییر مع تتوافق سلیمة محاسبیة قواعد إرساء و الداخلي، التدقیق عملیات

 .التسییر مراقبة مخطط ووضع

  :یلي بما الحاتاإلص هذه تنفیذ ترجم وقد

 عقود تقییم بعد وذلك البنوك میسیري لرواتب جدیدة ناجعة عقود إعداد تم حیث: الكفاءة عقود وضع- )1

  .2004 لسنة النجاعة

 بإنشاء تقضي جدیدة تنظیمات ووضع تشكیلها إعادة خالل من وذلك:  اإلدارة مجالس دور تحسین) 2

  .األعضاء حیزة خالل من سیعزز الدور وهذا ، تدقیق لجنة

  المهنة أخالق ومدونة اإلداریة المسؤولیات میثاق إعداد عبر وذلك:  البنوك إدارة تحسین) 3

 الجدید المالي المحاسبي النظام لتنفیذ البنوك إعداد خالل من:  البنكي اإلستغالل ظروف تحسین) 4

  ).باألداء المقرون المتغیر األجر نظام(  البشریة للموارد أفضل تثمین خالل من وكذا ، بازل لجنة وتطبیق

 بوضع 2006 عام منذ وتعزیزها للبنوك المادیة و التقنیة القاعدیة الهیاكل تحدیث عملیة تجسدت ولقد

 المقاصة و لإلعالم داخلي نظام وكذا ، الكبیرة للمبالغ قیاسي وقت في الفوري التسدید و التسویات نظام

 من% 96.4 أن إذ 2008 جویلیة نهایة في النظام ذابه العمل شرع وقد   (ATCI ) للتسدید لآللیة

 وضع وتنظیمي، قانوني إطار بتهیئة النظام هذا سمح وقد ن الكترونیة بطریقة  تتم الدفع أداة مقاصة
                                                
1 - AMSFA : Appui à la Modernisation du Secteur Financier Algérien. 
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 شبكة وضع ، البنكیة االئتمان بطاقات استخدام فیها بما الدفع أدوات جمیع على المطبقة المعاییر اعتماد

  .الرقابة وتعزیز البنوك بین لالتصال وموثوقة مكیفة

 و الجزائر بنك یشرف وسالمته، البنكي النظام نزاهة ضمان وبغیة ، البنكي الكشف و التدقیق مجال وفي 

 و للبنوك الدائم التدقیق على القرض و النقد مجلس عن الصادرة للتعلیمة تنفیذا بصرامة البنكیة اللجنة

  .فیها التحكم و نسییرها و ورصدها خطاراأل تقییم إجراءات سیما المالیة المؤسسات

 من الثاني السداسي خالل بالبنوك خاص وتقییم مراقبة نظام اعتماد عن الجزائر بنك محافظ كشف كما

 لقواعد البنوك احترام مدى أي التسدید، على القدرة و السیولة ونسبة المالءة بمراقبة ویتعلق ،2009 سنة

 سیاق في الجدید النظام هذا یندرج حیث المال، برأس مقارنة تمدةالمع القروض ونسب الحذر و الحیطة

 على وقدرتها مردودیتها لتقییم للمؤسسات تنقیط نظام وضع إلى باإلضافة ، البنوك على الرقابة تدعیم

  .المتاحة المالیة الموارد تسییر

 المطبقة البنكیة روطالش مجال في الجدیدة القواعد فیه یحدد نظاما الجزائر بنك أصدر 2009 ماي وفي

 تقترح أن المالیة المؤسسات و للبنوك یمكن أنه حیث ، المالیة المؤسسات و للبنوك ةالبنكی العملیات على

 الجدید بالمنتوج المتعلقة للمخاطر أفضل تقدیر أجل من انه غیر ، خاصة مصرفیة خدمات زبائنها على

 مسبق ترخیص إلى السوق في جدید منتوج عرض كل یخضع أن یتعین األدوات بین اإلنسجام ولضمان

  .الجزائر بنك یمنحه

 معدالت حریة بكل تحدد المادیة المؤسسات و البنوك أن منه الرابعة للمادة ووفقا النظام هذا في جاء وقد

 بنك أن غیر ، ةلبنكیا العملیات على المطبقة العموالت ومستوى معدالت وكذا المدینة و الدائنة الفائدة

 الفائدة معدالت تتجاوز أن األحوال من حال أي في یمكن ال و الزائد الفائدة معدل یحدد أن یمكنه الجزائر

  الزائد الفائدة معدل المالیة المؤسسات و البنوك طرف من الموزعة القروض على اإلجمالیة الفعلیة

  :المؤسسات لحوكمة الجزائریة المدونة إطالق-3
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 ، المناسب الوقت في جاء الذي و 11/03/2009 في المؤسسات لحوكمة الجزائریة المدونة إصدار تم

 وقت في ، لبنكيا القطاع مع المتبادلة الثقة بناء في سیساعد المؤسسات حوكمة قواعد تطبیق أن حیث

 تخطي في ياألساس الحجر یعد الذي اإلقتصادي النمو وتعزیز المال رأس على الحصول أهمیة فیه تتزاید

  .1الجزائري اإلقتصاد على تداعیاتها من والتقلیل ، لمیةالعا المالیة األزمة

أن تحفیز و تعزیز النمو االقتصادي هو أحد االهتمامات االقتصادیة للقطاعین العام و الخاص في بیئة 

، و حتى وقت قریب، األعمال بالجزائر التي یسیطر علیها القطاع غیر رسمي و سوق رأس المال الضیق

رئیس مجلس إدارة فریق " سلیم عثماني" فقد الحظ، فسها جزءا من المشكلةكانت مؤسسات األعمال ن

أن غیاب الحوكمة في نطاق المؤسسة ذاتها یحد من إمكانیات االبتكار و ،العمل لحوكمة المؤسسات 

، ولن یقوم رجال البنوك أو الشركاء أو المستثمرین باالستثمار في مشروعات ضعیفة الحوكمة، التطویر

  . 2لتزام بمدونة المؤسسات سیخلق موارد أكبر و یساعد على تنمیة األعماللذا فان اال

 أن ،"بادا بن مصطفى" السید والمتوسطة، الصغیرة للمؤسسات السابق الوزیر أكد الصدد نفس وضمن

 الثقة تعزیز خالل من األعمال ومؤسسات البنوك بین تحسین العالقات على ستعمل الرشیدة الحوكمة

  .الشفافیة من المزید خالل من وذلك الراهن، الوقت في مفتقدةال المتبادلة

  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
نشرية دورية ) / ملدونة اجلزائرية حلوكمة الشركاتإطالق ا( مركز املشروعات الدولية اخلاصة)/ قضايا و اجتاهات( حوكمة الشركات / صربينة بوهراوة  - 1

  .1ص / 2009/ 16العدد / للشرق األوسط و مشال افريقيا
  .3ص / مرجع سبق ذكره/ صربينة بوهراوة - 2
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  :الفصل خالصة
  
 رغم المطلوب المستوى إلى یرقى لم مازال فإنها الجزائریة البنوك في الحوكمة مبادئ تطبیق تبني مدى إن

 هذه إدخال ببدایة توحي أولیة مؤشرات بأنها تفسیرها یمكن التي المؤشرات و الدالالت بعض وجود

  :التالیة العناصر في أساسا المبادئ هذه ،وتتمثل الجزائریة العمومیة البنوك غدارة في المبادئ

 بین نجاعة عقود إبرام غلى باإلضافة العلمیة الكفاءة أساس على یتم البنك مسیري تعین أصبح -

 نتائج قیقتح  على الحرص و األداء بتطویر الدفع أجل من المسیرین وهؤالء الوصیة الجهات

 :جیدة

 تلك أي الخارجیة الرقابیة الهیآت في تتمثل التي و الخارجي التحكم آلیات من لبنكيا الجهاز تمكین -

 .البنوك انشطة لمراقبة واسعة صالحیات إعطائها و البنكیة اللجنة في المتمثلة

  التسییر مراقبة مخطط ووضع محاسبیة قواعد إرساء و الداخلي التدقیق -

 الحوكمة وترتكز مجلس  أعضاء تحكم التي األطر وتحدید اإلدارة لمجالس أوسع اتصالحی إعطاء -

 القواعد تطبیق و البنكیة المنافسة تنظیم: هما أساسیین جانبین على الجزائري البنكي القطاع في

 .لبنكیةا للرقابة بازل لجنة اتفاقیات من المستمدة االحترازیة

 مرحلته في یزال ال الجزائریة لبنكیةا المنظومة في حوكمةال تطبیق أن القول یمكننا األخیر وفي -

 ان المنافسة وزیادة ةالبنكی السوق انفتاح ظل في خاصة التجربة تدعم أن یجب أنه إال األولیة

 وتجنب االنحرافات تتفادى حتى النشطة و العملیة األطر ضبط في فعال دور للحوكمة تصبح

     . المالیة األزمات وقوع
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و التطور في استخدام الوسائل االلكترونیة من ، ان التطور التقني في الصناعة البنكیة من ناحیة        
و زیادة العملیات البنكیة ، أدى إلى زیادة الخدمات البنكیة المقدمة من قبل البنوك و تنوعها، ناحیة أخرى

الهائل في الصناعة البنكیة و خاصة المخاطر و لمقابلة هذا التطور . في سوق یتمیز بمنافسة شرسة
المرتبطة بها و أصبح من الضروري االهتمام بمفهوم حوكمة البنكیة باعتبارها أداة رئیسیة تهدف إلى 

  .التنظیم الجید و اإلشراف الفعال على جمیع أنشطة البنك
ئ الحوكمة في یعالج طبیعة تطبیق مباد، و هذا البحث الذي قدمناه في مجال حوكمة المؤسسات

و ذلك من خالل التطبیق على المؤسسات البنكیة ، المؤسسات البنكیة في ظل مقررات لجنة بازل
الجزائریة و هذا ما قادنا إلى معالجة اإلشكالیة عبر الفصول الثالثة للدراسة و التي تناولنا فیها ماهیة 

و لب الموضوع تطرقنا إلى واقع أهم ما جاء في مقررات لجنة بازل و في األخیر و ه، حوكمة البنوك
  .الحوكمة في القطاع البنكي الجزائري وواقع تطبیقها لمقررات لجنة بازل

  
 نتائج اختبار الفرضیات 

  : و قد أدت معالجتنا لهاتین الفرضیتین الى، لقد ركزت دراستنا على فرضیتین أساسیتین
 یقها في المؤسسات االقتصادیة تطبیق الحوكمة في البنوك أكثر تعقید من تطب: الفرضیة األولى

 .األخرى

و نؤكد صحة هذه الفرضیة الن البنك یحتوي على مجموعة من العناصر و العالقات المتداخلة ال توجد 
و یعود السبب أیضا إلى . في غیرها من القطاعات مما یؤثر بشكل كبیر على طبیعة نظام الحوكمة

  .المودعین بنسبة عالیة ضخامة رأس المال البنوك و كونه یتكون من أموال
 مقررات لجنة بازل حول الحوكمة لم تطبق فعلیا في البنوك الجزائریة لكونها غیر : الفرضیة الثانیة

 متطورة بأتم معنى الكلمة مما یصعب تطبیق الحوكمة بها 

حاولت السلطات البنكیة الجزائریة تطبیق بعض ما  1بحیث أنه فیما یخص بازل ، و نؤكد هذه الفرضیة
لكن هذا النظام یحتاج إلى العدید من ، 2كما حاولت تطبیق بنود اتفاقیة بازل ، 1جاء في اتفاقیة بازل 

تتمیز بتعقیدات كبیرة من الناحیة المیدانیة و  2التعلیمات الموضحة لكیفیة تطبیقه خاصة وأن اتفاقیة بازل 
  .رفهي لم تدخل بعد حیز التطبیق في الجزائ 3فیما یخص اتفاقیة بازل 
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كان الهدف منها اإلجابة على اإلشكالیة المطروحة ومن ثم العمل ، ان كل النقاط التي أثرناها في دراستنا
  .على صیاغة بعض النتائج و االقتراحات بموضوع الدراسة

  
  نتائج الدراسة: أوال 

  :من خالل البحث تمكنا من رصد مجموعة من النتائج أهمها
 و لكن أیضا بأهمیة تطبیقها بشكل سلیم، ط بوضع القواعد الرقابیةال یرتبط نجاح الحوكمة البنكیة فق .

 .و على البنك المعني و إدارته من جهة أخرى، و هذا یعتمد على البنك المركزي ورقابته من جهة

  یعد تطبیق مبادئ الحوكمة في المؤسسات البنكیة وفقا لمبادئ لجنة بازل أمرا ضروریا إلیجاد نظام
یمكن أن یساهم في تحسین أداء البنك من خالل عملیة تحسین إدارة المخاطر  رقابي محكم و موحد

بتحدیده للجهات و توزیعه للمسؤولیات و الصالحیات بین مختلف األطراف المشاركة للحد من هده 
 .المخاطر

  تمنح الحوكمة في المؤسسات البنكیة فرصة أفضل لتعبئة الموارد ورؤوس األموال والتمكن بالتالي من
 .خفیض تكلفة رأس المال وفي نفس الوقت تسریع تكوینه وتحقیق النمو واإلنتاجیةت

 یجب أن یقوم على مبدأین أساسیین، إن التطبیق السلیم لمبادئ الحوكمة في الجهاز البنكي: 

 أن یلعب البنك المركزي دورا محوریا في دفع البنوك التجاریة إلى تطبیق مبادئ الحوكمة البنكیة. 

 یق مبادئ الحوكمة في مختلف البنوك التجاریة كما أوصت به لجنة بازلأن یتم تطب. 

 فإننا نالحظ بوضوح ضعف تجسید مبادئ الحوكمة ، أما على صعید المنظومة البنكیة الجزائریة
 :البنكیة و الذي یظهر من خالل

 ضعف الشفافیة و اإلفصاح المحاسبي من طرف البنوك الجزائریة 

 السنویة  تات في وقتها و التأخر المالحظ في إعداد تقاریر النشاطاعدم التقید بنشر المعلوم 

 و األمر  10-90كما ینص على ذلك قانون النقد والقرض، تأخر بنك الجزائر بنشر وضعیته الشهریة
03-11 . 

  ضعف الرقابة و اإلشراف من طرف بنك الجزائر و هذا ما أدى الى ظهور أزمات و فضائح مالیة
البنك التجاري و "و" بنك الخلیفة"بنكیة الجزائریة في العمق و في مقدمتها قضیة ضربت المنظومة ال

 ".الصناعي
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  رغم الضعف المسجل في تطبیق مبادئ الحوكمة في المنظومة البنكیة الجزائریة إال أننا نالحظ العشر
امج الوطني البرن" رغبة في التجسید الفعلي لهذه المبادئ و ذلك من خالل تبني  ،السنوات األخیرة 

هذا عالوة ، و كذلك إطالق المدونة الجزائریة لحوكمة المؤسسات"في مجال الحكامة و الحكم الراشد
 .عن تشدید العقوبات القانونیة المحاربة للفساد المالي و اإلداري في القطاع البنكي

    
 اقتراحات الدراسة: ثانیا 

  :یلي فإننا نوصي بما، من خالل النتائج المتوصل إلیها سابقا
  العمل على نشر الوعي بقواعد الحوكمة البنكیة و الذي یعتبر الركیزة األساسیة لتفعیلها وتطویرها و

 إخراجها إلى حیز التنفیذ 

  یجب أن یكون للبنك المركزي دور هام في إرساء قواعد الحوكمة و ذلك من خالل: 

 بازل و ذلك باستخدام مختلف  تشجیع البنوك على تطبیق مبادئ الحوكمة الجیدة الصادرة عن لجنة
 .الوسائل

  تطویر الدور اإلشرافي و الرقابي على البنوك لیتالءم مع المخاطر الحدیثة في ظل االستخدام المكثف
 .الحدیثة تللتكنولوجیا

  إعداد و تنفیذ برامج تكوین و تدریب في مجال الحوكمة على مستوى البنك المركزي وذلك من خالل
 .تأهیل الكادر البشري

 تطویر نماذج التنبؤ باألزمات و توفیر المعطیات. 

 و ذلك من خالل. یجب أن تعمل مختلف البنوك أیضا على إرساء قواعد الحوكمة البنكیة: 

  2اإلسراع في تطبیق جمیع بنود اتفاقیة بازل 

 اإلسراع في تطبیق معاییر المحاسبة الدولیة و ذلك كأداة لإلفصاح و الشفافیة 

 شري و تكوینه في مجال الحوكمة البنكیةتأهیل الكادر الب. 

 و لن یتأنى ذلك الى من خالل، العمل على خلق لجان الحوكمة في المؤسسات البنكیة: 

o  التعاون بین كل من القطاع الحكومي و القطاع البنكي و القطاع الخاص و االفراد و المؤسسات
 .المختلفة

o  ذلك لحاجتهما الماسة لتطبیق مبادئ الحوكمةتفعیل دور السوق المالي و ربطه بالقطاع البنكي و 
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o و ، إصدار و ضبط القوانین و التشریعات الكفیلة بالتطبیق السلیم لمبادئ الحوكمة البنكیة
  .المحاربة لكافة مظاهر الفساد المالي و اإلداري في القطاع البنكي و كافة القطاعات األخرى

 أفاق البحث 

هذا البحث بان له جوانب مكملة الزلت في حاجة إلى المزید  لقد تبین لنا من خالل الخوض في مسائل
و ختاما لهذا الموضوع یمكن أن نتقدم بها كمقترحات أبحاث نأمل أن تنال حقها ، من الدراسة و التحلیل

  :مستقبال و هي
 حوكمة البنوك اإلسالمیة. 

 حوكمة البنوك و دورها في الحد من المخاطر البنكیة. 

 في استقرار السوق المالي حوكمة البنوك و دورها.  
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www.abf.org.ib/qr/subpage.aspx 
 

III. البحوث و المحاضرات 
دراسة حالة -تطبیق مبادئ الحوكمة على المؤسسات المصرفیة:أبو بكر خوالد، آمال عیاري )14

بحث مقدم إلى الملتقى الوطني حول حوكمة الشركات كآلیة للحد من الفساد اإلداري و ، الجزائر

- جامعة محمد خضیر، و إدارة األعمال، بنوك، مخبر مالیة، م 2012ماي  07-06یومي ، المالي

 .بسكرة
تاثیر التزام الجھاز المصرفي لمتطلبات لجنة بازل للرقابة : حبار عبد الرزاق، ربریش عبد القاد )15

الملتقى الدولي حول سیاسات التمویل و أثرھا ، المصرفیة على القواعد التمویلیة للبنوك الجزائریة

 .على االقتصادیات و المؤسسات
الدراسي حول التمویل  الیوم، الحوكمة في المصارف اإلسالمیة: عبدي نعیمة، بن ثابت  عالل )16

 .م2010دیسمبر  9، األغواط –جامعة عمار ثلیجي ، واقع و تحدیات: اإلسالمي
 .م 2004، منتدى المحاسبین العرب، جامعة بسكرة، اتفاقیة بازل لكفایة رأس المال: تومي ابراھیم )17
بحث ، لالصناعة المصرفیة العربیة و تحدیات اتفاقیة باز: بوعبدلي أحالم، خلیل عبد الرزاق )18

حالة االقتصاد  –إشكالیة البروز في ظل ضغوط العولمة المالیة "مقدم الى الملتقى الدولي حول 

 .م 2004نوفمبر  24و  23یومي ، جامعة عنابة ، الجزائري
الملتقى الوطني حول المنظومة ، النظام المصرفي الجزائري و اتفاقیات بازل، سلیمان ناصر )19

 .م2005دیسمبر  15و  14أیام ، جامعة الشلف، ت االقتصادیةالمصرفیة الجزائریة و التحوال
موقع من ، التحدیات الرقابیة و اإلشرافیة التي تواجھ الصناعة المالیة اإلسالمیة ، الشاھد سمیر )20

 //:httpاالنترنت 
، الجزائر، سطیف، جامعة فرحات عباس ، الحوكمة في المصارف اإلسالمیة: شوقي بورقبة )21

 :على الموقع متاح.م2009دیسمبر 9
http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2009/12/Shawki.pdf 
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مداخلة مقدمة الى ، كفایة لرأس المال المصرفي على ضوء توصیات لجنة بازل: الطیب لحیلح )22

مخاطر و ، مناقشة، حول المنظومة المصرفیة الجزائریة في االلفیة الثالثةالملتقى الوطني األول 

 .م2005جوان  7-6، الجزائر، جامعة جیجل ، تقنیات
إصالح " مداخلة مقدمة الى الملتقى العلمي الدولي حول ،  2بازل : طیبة عبد العزیز المطلب )23

مارس  12و  11امعة ورقلة یومي ج، النظام المصرفي الجزائري في ظل التطورات العالمیة الراھنة

 .م2008
آلیات الحوكمة و دورھا في الحد من الفسادالمالي و االداري في الشركات / عباس حمید تمیمي.أ )24

بحث متاح على الموقع االلكتروني  / المملوكة للدولة

/muhasbe/2.docwww.nazaha.iq/search_web 
 

ركائز الحوكمة و دورھا في ضبط إدارة األرباح : سمیر ابراھیم البرغوثي، عبد القادر الشحادة )25

الملتقى العلمي حول األزمة العالمیة المالیة و ، في البیئة المصرفیة في ظل األزمة المالیة العالمیة

 .2009أكتوبر 21-20ام أی، سطیف –جامعة فرحات عباس ، االقتصادیة و الحوكمة العالمیة
الملتقى العلمي الدولي حول ، دور و أھمیة الحوكمة في استقرار النظام المصرفي: عمر شریقي )26

 21و  20یومي ، سطیف، جامعة فرحات عباس، األزمة المالیة و االقتصادیة و الحوكمة العالمیة

 :متاح على الموقع.م2009أكتوبر 
http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2010/01-pdf 

 

بنك ، دور البنوك في تعزیز مبادئ حوكمة الشركات ، محمد حتاملة  )27

   :متاح على الموقع.األردن ، عمان، و االستثماراالتحاد لالدخار 

http://www.4algeria.com/vb/showthread.php?t=42868 

، محددات الحوكمة و معاییرھا مع االشارة خاصة  لنمط تطبیقھا في مصر ،  محمد حسن یوسف )28

 :متاح على الموقع. م  2007، مصر ، بنك االستثمار القومي 
http://www.siironline.org/alabwab/edare-%20eqtesad(27)/764.htm 
 

بحث علمي ، احترام ضوابط الحوكمة في المصارف سبیل لتجنب االزمات المالیة،مقدم وھیبة )29
 www.iefpedia.comمتاح على الموقع  
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المؤتمر ، التنمیة االقتصادیة  يدور حوكمة الشركات ف: ادمناور حد  )30

جامعة ، العلمي االول حول حوكمة الشركات و دورھا في االصالح االقتصادي

 :متاح على الموقع.م2008،دمشق
Www.kantakji.com/fiqh/Files/Manage/916.doc 
 

عولمة قواعد الضبط المصرفي و انعكاساتھا على : منصوري عبد هللا  )31

اشكالیة البروز في "مداخلة الى الملتقى الدولي حول ، اقراض الدول النامیة

الجزائر ، جامعة عنابة، حالة االقتصاد الجزائري، ظل ضغوطات العولة المالیة

 .م2004دیسمبر  8و  7یومي 
في القطاع الحوكمة المؤسسیة ، الدكتور أحمد عبد الحفیظ امجدل معراج عبد القادر ھواري و . د )32

 :متاح في الموقع االلكتروني . الجزائر، إرساء قواعد الشفافیة  البنكي و المالي و دورھا في
http://iefpedia.com/arab/?p=10778 

 :الموقع متاح على، الحوكمة في المصارف )33

http://islamfin-go-forum.net/t1196topic 

IV. الرسائل الجامعیة 

، رسالة ماجستیر علوم التسییر  ،المالي  السوق في إستقرار البنوك  حوكمة دور، ناصري وھیبة  )34

 2009/  2008، جامعة باجي مختارعنابة  ،تخصص اسواق مالیة 

 :متاح تحت الموقع االلكتروني 
http://www.world-acc.net/vb/showthread.php?t=1023 

بحث مقدم ،  )التحدیات- التاثیرات -االبعاد-االھمیة - مضمون(سیرین سمح أبو رحمة،اتفاقیة بازل  )35

غزة –الجامعة االسالمیة ،ت الحصول على درجة الماجیستر في المحاسبة و التمویلاستكماال لمتطلبا

 . 2007أفریل / -

دراسة تطبیقیة -،دور إدارات المراجعة الداخلیة في تفعیل مبادئ الحوكمة، إبراھیم اسحق سنمان )36

بحث مقدم استكماال لمتطلبات الحصول على درجة ، - على قطاع المصارف العاملة في فلسطین

 ، م 2009، غزة، الجامعة اإلسالمیة، الماجیستر في المحاسبة و التمویل
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V. التقاریر 

عرض خاص لتقریر الجزائر حول تنفیذ برنامج العمل ، للتقییم من قبل النظراء ةاآللیة األفریقی )37

  .2008نوفمبر ، "2008- 1999الجزائر " الوطني بالحكامة 

http://80.246.5.141/photos/gov/rapport 
 م 1997سنة ، التقریر السنوي للبنك الوطني الجزائري )38

 .م2000سنة ، التقریر السنوي للبنك الوطني الجزائري )39

 Algeria.dz-of-http://bank  موقع بنك الجزائر على االنترنت )40

  

VI. شورات و المطویاتالمن 

 .المنشورات و المطویات التعریفیة لبنك البركة الجزائري )41

III. القوانین 

یتضمن المراقبة الداخلیة للبنوك و المؤسسات ، 2002-11-14مؤرخ في  02-03النظام رقم  )42

 .1المادة ، 2002سنة ، 84العدد ، الجریدة الرسمیة، المالیة

  

 

  المراجع باللغة االجنبیة: ثانیا

IV. Les ouvrages 
43) Antoine Sardi, bale 2 , afges édition, France , 2004. 

V. Les revues 
44) Christian Jimenez et autres , risques operationnels : la mise en place du 

dispositif à son audit, édition revue banque, paris , 2008. 
45) Michel Deisch, Joel Petey, mesure de risque de credit dans les institution 

financiere , revue banque, 2 eme édition, paris,2008 
VI. Les études 
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46) Christine Marsal- Karima Bouaiss, Les mécanismes internes de 

gouvernance dans les banques : un état d’art, pole d’économie et de géstion, 

Dijon. 
47) Houssem Rachdi , la gouvernance bancaire : un survey de litterature, 

Laboratry of resseaurch in finance, accountig and financial intermediation, 

faculty of economic and management sciences of tunis , El manar. 
48) Mallé Siby/ Balle3 : un petit tour de vis..et puis s’en va/ OTC conseil / p 3 

/ www.otc-conseil.fr 
 

IV. Les mémoires 
49) Azikiou Idir, gouvernance des entreprises , cas des banques publiques 

algériennes, mémoire de fin d’études pour l’obtention du diplômes supérieure 

des études bancaire, octobre 2008. 

 

V. Les rapports 

 

50) Damele Norvy, les réformes prudentielles : évolutions et impacts sur la 

gouvernance des établissements, banque de France,2010 
51)  The financial aspects of corporate governance, the code of best practise, 

rapport du comité codbury présidé par Sir Adrian Codbury, 1992. 
52) BCBS, 12/09/2010 
 

IV. Brochures 

53) Cnep news , N 9 , Mars 2002  
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