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Résumé : 
        La question de la gouvernance suscite depuis quelque temps 
beaucoup d’intérêt dans diverses enceintes nationales et 
internationales, l’OCDE, en particulier, a publié un ensemble de 
normes et de lignes directrices dans ce domaine, de sa part le 
Comité de Bâle sur le contrôle bancaire s’est attaché à mettre à 
profit l’expérience collective de ses membres et d’autres autorités de 
contrôle pour formuler des recommandations visant à promouvoir 
des pratiques bancaires sûres et saines. En effet, la banque perde de 
son efficacité en l’absence d’une saine gouvernance d’entreprise, 
c’est pourquoi les autorités de contrôle des banques ont tout intérêt à 
s’assurer que chaque organisation bancaire applique effectivement 
les recommandations du comité de bale. 
    Le présent article a pour objectif d’étudier l’importance pour les 
banques arabes (en particulier du nord africain) d’engager dans 
l’application des normes du comité de bale en visant la bonne 
gouvernance d’elles.   
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مراقبتها،  وحدهم البنوك ملشريف ميكن ال حبيث التعقد شديدة البنوك أعمال أصبحت        
  وعلى هذا األساس تلقى مسؤولية كبرية على املسامهني وممثليهم يف جمالس إدارة 
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  البنوك لتحقيق سالمة وأمن العمليات املصرفية، وقد ال تتوقف العملية على البنوك مبفردهم
ريف، بل متتد املسؤولية إىل مجيع املتعاملني داخل القطاع املصريف لتحقيق االستقرار املايل واملص

وضوح هذه الفكرة استمرت األزمات واالفالسات املتوالية للبنوك يف العديد من دول  ورغم
العامل، وهو األمر الذي دفع العديد من اهليئات واللجان املالية واملصرفية والنقدية العاملية 
ى للمسامهة بأفكار جديدة حول احلوكمة السليمة للبنوك على غرار ما قامت به جلنة بازل عل

فهل ميكن االعتماد على ) 1988تاريخ أول اتفاق للجنة بازل (مدار عشرين سنة تقريبا 
  املصريف العريب؟    عأعمال هذه اللجنة يف إرساء احلوكمة بالقطا

  مفاهيم عامة حول احلوكمة -أوال

  :وكمةاحل قواعد تعريف -1
لذي يتم من خالله إدارة احلوكمة بأا النظام ا IFCتعرف مؤسسة التمويل الدولية         

 OECD ما تعرفها منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، ك1الشركات والتحكم يف أعماهلا
جمموعة من العالقات فيما بني القائمني على إدارة الشركة وجملس اإلدارة ومحلة األسهم بأا 

  .2وغريهم من املسامهني
 تدي ا اليت واحلوافز القواعد من جمموعة أا على 3وكمةاحل قواعدكما عرفت        

 لصاحل املسامهني، وتنظم البعيد املدى على الشركة وقيمتها رحبية شركات لتعظيمالإدارة 
 املدير عالقة ةمع الشركة خاص املتعاملني بني التعاقدية إدارة الشركات العالقات قواعد

 امللكية بني الفصل هو ألمثلا أن األسلوب ، ومن املعروف4اإلدارة واملسامهني والوكيل أو
 أال(التنافسية  ميزم على يتيح الفرصة للمسامهني ورؤساء الشركات بالتركيز ألنه واإلدارة
  .5)أخرى من ناحية احلقيقية حمافظ االستثمار ال املخاطر من ناحية وإدارةامل رأس توفري وهي
ملفهوم حوكمة الشركات  جتدر اإلشارة إىل أنه ال يوجد تعريف موحد متفق عليه        

ولكن هناك العديد من احملاوالت واالجتهادات يف هذا الشأن، فقد تعددت الدراسات احلديثة 
اليت تناولت هذا املوضوع بالبحث والتعريف وحماولة وضع املبادئ القابلة للتطبيق، وهذا ما 

ا املفهوم، ولكن تؤكده موسوعة حوكمة الشركات فيما يتعلق باالفتقار إىل تعريف موحد هلذ
قد يرجع ذلك إىل تداخل عناصره مع العديد من األمور املؤسسية واالقتصادية والسياسية 

 .اخل...واالجتماعية واإلدارية 
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 :6القواعد الرئيسية حلوكمة الشركات -2
 وزيادة قيمة األرباح على احلصول يف احلق مقابل املال رأس يقدمون :املسامهون 2-1

 .الشركة
 التوجيهات العامة للمسامهني، حيث يقدم األساسية املصاحل ميثل: اإلدارة لسجم 2-2

 .اإلدارة أداء على ويشرف للمديرين
 تعظيم أرباحها، عن للشركة ومسئولة اليومية اإلدارة عن مسئولة وهي :اإلدارة 2-3

 .اإلدارة لس التقارير وتقدمي
 تعظيم احتماالت يف تتركز حتهممصل إن حيث الدائنني وخاصة: املصاحل أصحاب 2-4

 واملوردين املوظفني هموأخرى مهمة  أطرافالشركة  مع املتعاملني الديون، ويتضمن تسديد
  .7عامة والعمالء بصفة

 :8حوكمة الشركات لنظام السليم العوامل املسامهة يف التطبيق -3

 .راف املعنيةواألط واإلدارة واملسامهني اإلدارة تتمثل يف جملس: داخلية عوامل 3-1
 والنظم واألسواق القوانني ويتضمن الفعالة اإلدارة يضمن الذي املناخ :عوامل خارجية 3-2

 .اخل ...والشفافية املتنافسة واإلعالم
القواعد  يتضمن واسع القول باختصار، أن حوكمة الشركات هي تعبري ميكننا        

اختاذ  حتكم عملية اليت والشفافية ارااالشركات لقر اختاذ السوق اليت حتدد كيفية وممارسات
 تلك الشركات وموظفوها، ورؤساء هلا مديرو خيضع املساءلة اليت ومدى فيها، القرار

 املسامهني، وتتضمن اليت يقدموا لصغار املستثمرين واحلماية عنها اليت يفصح واملعلومات
 قيد الشركات بالبورصة وقواعد املالية الشركات واألوراق خاصة بقانون موضوعات أيضا
مكافحة  بالبورصة، وقوانني على الشركات املقيدة تطبق واملعايري احملاسبية اليت بلد، كل داخل

  .املالية واإلفالس وعدم املالءة االحتكار

 :حوكمة الشركات أمهية -4
تارخييا وعلى الرغم من ظهور عدد من األفكار املرتبطة مبفهوم حوكمة الشركات على        

مدى القرنني املاضيني، إال أن التفكري يف مضمون هذا املفهوم بدأ منذ أوائل القرن العشرين 
يف أعقاب حاالت اإلفالس اليت واجهت العديد من الشركات بعدد من الدول، وكذلك إثر 
حدوث عدد من االيارات املالية واالقتصادية بعدد من أسواق العامل، على مدار كل من 

ثالثينات مث يف السبعينات والتسعينات من القرن العشرين، واليت كانت هلا العشرينات وال
جمتمعة أثر شديد على االقتصاد الدويل، وقد أرجع كثري من احملللني االقتصاديني حدوث تلك 
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األزمات إىل عدد من األسباب منها عدم كفاءة اإلدارة بالشركات، والفساد، وعدم اإلفصاح 
وغريها، وهو ما دعا .... األنظمة املؤسسية والتشريعية واحملاسبية على املعلومات، وقصور 

اتمع االقتصادي الدويل للبحث عن إطار عام حيكم وينظم نشاط الشركات، وذلك لدرء 
  .أخطار األزمات املالية واالقتصادية احمللية والعاملية

ذ عقدين ماضيني، غري أن مصطلح حوكمة الشركات ذاته مل يبدأ استخدامه إال من       
وحتديدا فقد شهد عقد التسعينات تزايدا يف االهتمام ذا املفهوم، حيث ذهب عدد من اآلراء 
إىل التأكيد على العالقة الوثيقة بني أمهية التطبيق السليم له وحتقيق عدد من األبعاد االقتصادية 

  :9و التنموية
  ).الفصل بني امللكية واإلدارة(حل مشكلة الوكالة  •
  .اح برامج اخلصخصة وإعادة هيكلة الشركاتإجن •
  .تعظيم قيمة الشركة وزيادة التنافسية وجذب االستثمارات •
جتنب االيارات املالية واستقرار أسواق املال وحتقيق التنمية االقتصادية  •

 .واالجتماعية
ة وقد تزايدت أمهية احلوكمة نتيجة الجتاه كثري من الدول إىل النظم االقتصادي        

الرأمسالية اليت يعتمد فيها بدرجة كبرية على الشركات اخلاصة لتحقيق معدالت مرتفعة 
ومتواصلة من النمو االقتصادي، وقد أدى اتساع حجم تلك املشروعات إىل انفصال امللكية 
عن اإلدارة وشرعت تلك املشروعات يف البحث عن مصادر للتمويل أقل تكلفة من املصادر 

ىل أسواق املال، وساعد على ذلك حترير األسواق املالية، فتزايدت انتقاالت فاجتهت إ املصرفية
، ودفع اتساع حجم الشركات وانفصال 10رؤوس األموال عرب احلدود بشكل غري مسبوق

امللكية عن اإلدارة إىل ضعف آليات الرقابة على تصرفات املديرين، وإىل وقوع كثري من 
دول جنوب شرق آسيا يف أواخر التسعينات، مث  الشركات يف أزمات مالية، ومن أبرزها

يف الواليات " ورلدكوم"و" نأنرو"توالت بعد ذلك األزمات، ولعل من أبرزها أزمة شركيت 
 .11، وقد دفع ذلك العامل لالهتمام باحلوكمة2001املتحدة يف عام 
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  أهداف ونتائج احلوكمة: 01الشكل رقم 

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

د اخلضريي، حوكمة الشركات، جمموعة النيل العربية، الطبعة األوىل، القاهرة، حمسن أمح: املصدر

  .21: ، ص2005

  

 األزمةالناتج عن الدول  من العديد تشهده الذي احلايل االقتصادي إن االضطراب        
املالية الراهنة اليت كان سببها األول متادي الشركات وباألساس البنوك يف االستثمار يف أصول 

الشركات حوكمة  دفعة جديدة وقوية ملوضوع عالية املخاطر كلها عوامل اجتمعت لتعطي
 افتقاد فإن القوية لالقتصاديات حىت بالنسبة املقدمة، وبينت هذه األزمات أنه يف وتضعه

 تنهار جيعلها وحقوق املسامهني إدارة الشركات املسئولة وجمالس الشفافة الرقابة إجراءات
  .فيها املستثمرين ثقة ضياع ردمبج كبرية بسرعة

  احلوكمة من منظور مصريف - نياثا

لألداء االقتصادي، إال  اجنحت احلوكمة يف جذب قدر كبري من االهتمام بسبب أمهيته       
أنه على الرغم من هذه األمهية مل يلق مفهوم حوكمة اجلهاز املصريف القدر الكايف من 

 12بنوكال مبادئ حوكمة الشركات يفدأ احلديث عن وقد باالهتمام يف الدراسات احلديثة، 
، مما ياألسواق املالية وعوملة التدفقات املالية والتقدم التكنولوج نتيجة للتطورات السريعة يف

 غري املصرفية، وحدث منو يفؤسسات ضغوط تنافسية متزايدة بني البنوك وامل حدوث إىلأدى 

 حتسني الصورة الذهنية للشركات

 حتسني عملية صنع القرار

 كاتحتسني مصداقية الشر

 إدخال االعتبارات األخالقية

 حتسني درجة الوضوح والشفافية

أهداف 

ونتائج 

 احلوكمة
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 للبنوك مما زاد من أمهية قياس املخاطر وإدارااألدوات املالية  املالية وتنوع يف األسواق
للقوانني  األعمال واملخاطر وتغيري إدارةوالسيطرة عليها مما يتطلب االبتكار املستمر لطرق 
  .13ونظم اإلشراف مبا حيافظ على سالمة النظام املصريف

  : ذكرهناك عدة تعريفات حلوكمة الشركات بالبنوك، ومنها ن: مفهوم احلوكمة بالبنوك -1
خالل الدور  من البنك، شئون ا تدار اليت املصريف الطريقة املنظور تشمل احلوكمة من  -

 البنك، مراعاة أهداف حتديد يف يؤثر مبا العليا، واإلدارة اإلدارة من جملس كل به املنوط
 اجلهاز املصريف، نشاط يف التعقيد وبازدياد حقوق املودعني، ومحاية حقوق املستفيدين

 سالمة لذا أصبحت كافية، غري السلطة الرقابية قبل من املخاطر إدارة عملية مراقبة تأصبح
  .14إدارة البنك يف جملس ميثلوم ومن للمسامهني املباشرة تتطلب املشاركة املصريف اجلهاز

تتضمن احلوكمة املصرفية أساليب مراقبة األداء من قبل جملس اإلدارة واإلدارة التنفيذية  -
يت من شأا أن تؤثر يف حتديد األهداف ومراعاة حقوق محلة األسهم ومحاية حقوق للبنك ال

باإلضافة إىل عالقة هؤالء بالفاعلني اخلارجيني واليت حتدد من  املودعني، والفاعلني الداخليني،
كما يتسع مفهوم احلوكمة ليشمل دور العامة  خالل اإلطار التنظيمي وسلطات اهليئة الرقابية،

  .15ع الفاعلني الذين من شأم التأثري على أحكام الرقابة على أداء البنوكوهم مجي
تعرف احلوكمة بالبنوك بأا النظام الذي تتم مبوجبه إدارة البنوك ومراقبتها ابتغاء حتقيق  -

املسامهني (غاياا وأهدافها، فهو النظام الذي يتعاملون مبوجبه مع مصادر رؤوس األموال 
  . 16)ؤسسنيواملستثمرين امل

احلوكمة اليت تعمل حتت سلطته جلنة بازل للرقابة املصرفية  ويعرف بنك التسويات الدولية -
واإلدارة العليا  اإلدارةتدار ا املصارف من خالل جملس  اليتبأا األساليب  املصارف يف

حتدد كيفية وضع أهداف البنك والتشغيل ومحاية مصاحل محلة األسهم وأصحاب  واليت
  . االلتزام بالعمل وفقا للقوانني والنظم السائدة ومبا حيقق محاية مصاحل املودعني صاحل معامل

  :العوامل األساسية الداعمة حلوكمة البنوك -2
من بني العوامل األساسية اليت تدعم التطبيق السليم للحوكمة بالنظام املصريف نذكر     
  :17مايلي
واملبادئ اليت تكون معلومة لكل  وضع أهداف إستراتيجية وجمموعة من القيم -

  .العاملني يف املؤسسة املصرفية
  .وضع وتنفيذ سياسات واضحة للمسؤولية بالبنك -
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ضمان كفاءة أعضاء جملس اإلدارة وإدراكهم للدور املنوط م يف عملية احلوكمة  -
  .وعدم خضوعهم ألي تأثريات، سواء داخلية أو خارجية

  .إلدارة العلياضمان توافر رقابة مالئمة بواسطة ا -
االستفادة الفعلية من العمل الذي يقوم به املراجعني الداخليني واخلارجيني يف ادارك  -

  .أمهية الوظيفة الرقابية
  .ضمان توافق نظم احلوافز مع أنظمة البنك وأهدافه والبيئة احمليطة -
  .دور السلطات الرقابية يف مراجعة أعمال جملس اإلدارة واإلدارة العليا -
  :18فة إىلإضا    
  .خلق بيئة لتعزيز انضباط السوق فعليا  -
  .مبادرات التعليم والتدريب لبناء طاقات يف حوكمة الشركات -
  .تطوير إطار قانوين فعال حيدد حقوق وواجبات البنك -
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  :مدى استفادة البنوك من تطبيق احلوكمة: 02الشكل رقم 

  

  

  

  
 Sebastian Molineus, international and MENA wide trends and :املصدر

developments in bank and corporate governance, the institute of banking-IFC: 
corporate governance for banks in Saudi Arabia forum, Riyadh, 22-23 may 2007, 

p : 06.                                                                                                                        
                                          

  :19 األساسيني يف حوكمة البنوكالفاعلني -3
 خلارجيني(يتوقف جناح نظام احلوكمة يف البنوك على فعالية دور الفاعلني األساسيني         

  ).والداخلني

 : 20الداخليني بالفاعلني اخلاصة واملسؤوليات األدوار 3-1
حيث أنه يلعب محلة األسهم دورا هاما يف مراقبة أداء الشركات بصفة عامة  :محلة االسم *

 .يف إمكام التأثري على حتديد توجيهات البنك
وضع االستراتيجيات وتوجيه اإلدارة العليا ووضع سياسات التشغيل وحتمل :جملس اإلدارة*

 .املسؤولية والتأكد من سالمة موقف البنك
ه البد أن يكون لديهم الكفاءة والرتاهة املطلوبني إلدارة البنك كما أن:اإلدارة التنفيذية *

 . عليهم أن يتعاملوا وفقا ألخالقيات املهنة
 .أصبح للمراجعني دورا هاما يف تقييم عملية إدارة املخاطر: املراجعني الداخليني*
 

  

  الفعالية املالية والتشغيلية املثلى*

  حتسني عملية دخول رأس املال اخلارجي*

  حتسني تقييم البنك وختفيض تكلفة رأس املال*

  بناء وحتسني مسعة البنك*

زيادة قيمة  املسامهني 

 الرفع من التنافسية
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  :اخلارجيني بالفاعلني اخلاصة واملسؤوليات األدوار 2- 3

  :اإلطار القانوين والتنظيمي و الرقايب 3-2-1
إىل  باإلضافة وحيويا، هاما أمرا البنك لنظام ورمتط وقانوين تنظيمي إطار وجود يعترب    

الفترة  خالل كبري تغري الدور هذا شهد أمهية، فقد يقل ال الذي للبنك املركزي الدور الرقايب
 إتباع السلوك تشجيع على العمل إىل املطلقة السيطرة له من العام اإلطار حيث حتول األخرية،

 دورها يقتصر أصبح بل االئتمان، يف توجيه تحكمامل هي تعد اجلهة الرقابية احلصيف، ومل
  .اجلهاز املصريف سالمة ضمان على
 بكفاية يتعلق فيما احملكمة الضوابط من بازل جمموعة اتفاقيات وضعت الصدد، هذا وىف    

 باملنشأة، العالقة ذات واألطراف الصلة ذات وإقراض األطراف وتركز القروض، رأس املال،
 جدولة بإعادة اخلاصة واإلجراءات املستحقة، حتصيل املدفوعاتو وتكوين املخصصات،

 للمراقبة املتطورة األساليب ومتطلبات السيولة واإلحتياطي، باإلضافة إىل تطبيق الديون،
  .21وامليدانية املكتبية

     :22دور العامة 3-2-2
م على يتمثل دور املودعني يف الرقابة على أداء اجلهاز املصريف ويف قدر:املودعني •

        إذا ما الحظوا إقبال البنك على حتمل قدر مبالغ فيه من املخاطر سحب مدخرام
تساعد مؤسسات التقييم على دعم االلتزام : شركات التصنيف والتقييم االئتماين •

توافر املعلومات لصغار املستثمرين، ومن  من يف السوق حيث تقوم فكرة التقييم على التأكد
زيادة درجة الشفافية ودعم احلماية اليت جيب  اخلدمة من شأنه أن يساهم يف مث فان توافر هذه

  .توافرها للمتعاملني يف السوق
ميكن لوسائل اإلعالم أن متارس الضغط على البنوك لنشر  :وسائل اإلعالم •

البشري ومراعاة مصاحل الفاعلني اآلخرين يف السوق باإلضافة  املعلومات ورفع كفاءة العنصر
  .  ريهم على رأس املالإىل تأث

يعترب صندوق تأمني الودائع أحد أشكال : شبكة األمان وصندوق تأمني الودائع •
  :شبكة األمان

  نظام التأمني الضمين -
 نظام التأمني الصريح -
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  :املصارف ثر تطبيق احلوكمة يفأ -4
يل واخنفاض نتائج إجيابية متعددة أمهها زيادة فرص التمو إىلتطبيق البنوك للحوكمة  ييؤد    

سوق املال، واحلد من الفساد، كما أن التزام البنوك بتطبيق معايري  تكلفة االستثمار واستقرار
من أمهها  تقترض منها بتطبيق هذه القواعد واليت تشجيعها للشركات اليت احلوكمة يسهم يف

خنفاض ا إىلتطبيق الشركات ملبادئ احلوكمة  يوالشفافية واإلدارة الرشيدة ويؤد اإلفصاح
  . املخاطر عند تعاملها مع البنوك واإلقالل من التعثر درجة

  توصيات جلنة بازل بشأن حوكمة البنوك - ثالثا

البنكي للحصول على اخلربة اإلشرافية امعة من  فنشطت جلنة بازل لإلشرا         
ة آمنة أعضائها وغريهم واليت متثلت يف إصدار توجيه إشرايف من أجل تسريع ممارسات بنكي

ومعقولة، حيث ال ميكن أن يعمل اإلشراف بشكل جيد إذا مل تكن احلوكمة املؤسسية تعمل 
حسب اإلطار املخطط هلا، وبالتايل فان املشرفني يف البنوك هلم مصلحة قوية يف ضمان وجود 
حوكمة مؤسسية فعالة يف كل منظمة بنكية، حيث أن اخلربة اإلشرافية تشدد على ضرورة 

ويات املناسبة للمساءلة وفحص األرصدة يف كل بنك، فاحلوكمة املؤسسية املقبولة وجود املست
جتعل من عمل املشرفني أكثر سهولة، كما أا متكن من أن تساهم يف إجياد عالقات تعاونية 

  .بني إدارة البنك واملشرفني

  :1998أعمال جلنة بازل حول احلوكمة املؤسسية يف البنوك  -1
ة بازل عدة أوراق عمل حول مواضيع حمددة، حيث مت التركيز فيها على أصدرت جلن       

  :23أمهية احلوكمة املؤسسية وتشمل هذه األوراق مايلي
  ).1998ماي (مبادئ إدارة خماطر االئتمان  •
  ).1998سبتمرب (مبادئ إدارة خماطر معدل الفائدة  •
  ).1998سبتمرب (حتسني شفافية البنك  •
  ).1998سبتمرب (ة يف املنظمات البنكية إطار لنظم الرقابة الداخلي •

وقد بينت هذه األوراق حقيقة أن االستراتيجيات واألساليب الفنية واليت تعترب أساسية     
  :24للحوكمة املؤسسية السليمة داخل اجلهاز املصريف تتكون من عدة عناصر، نذكر منها

  .لتزام ذه املعايريتوافر دليل عمل ومعايري للسلوك املالئم، ونظام لقياس مدى اال �
توافر إستراتيجية واضحة للمؤسسة، يتم على ضوئها قياس جناح املنشأة ككل،  �

  .ومدى مسامهة األفراد يف هذا النجاح
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التوزيع السليم للمسؤوليات ومراكز اختاذ القرار، متضمنا نظام هرمي لسلطات  �
  .االعتماد املتدرجة بداية من األفراد وحىت جملس اإلدارة

  .ية للتعاون والتفاعل بني جملس اإلدارة واإلدارة العليا ومراجعة احلساباتوضع آل �
توافر نظم قوية للرقابة الداخلية تتضمن وظائف املراجعة الداخلية واخلارجية،  �

  .ووظائف إدارة املخاطر
رقابة خاصة ملراكز املخاطر يف املواقع اليت يتصاعد فيها إحتمال تضارب املصاحل مبا  �

ات العمل مع املقترضني املرتبطني بالبنك وكبار املسامهني واإلدارة العليا يف ذلك عالق
  .ومتخذي القرارات الرئيسية يف املؤسسة

احلوافز املالية واإلدارية لإلدارة العليا واليت حتقق العمل بطريقة مالئمة، وأيضا  �
  .بالنسبة للموظفني سواء كانت يف شكل مكافآت أو ترقيات أو أي شيء آخر

 .ق مناسب للمعلومات سواء إىل داخل البنك أو خارجهتدف �
  :25كما أشارت ورقة أخرى صادرة عن جلنة بازل خاصة باحلوكمة واإلشراف على مايلي 

جيب احلصول على موافقة من جملس إدارة البنك أو إحدى اللجان املختصة  �
تقدير وجيب أن وكذلك من اإلدارة العليا على كافة النواحي املادية لعمليات التصنيف وال

يكون لدى تلك األطراف فهم عام عن نظام البنك لتصنيف املخاطر ومفهوم تفصيلي عن 
التقارير اإلدارية املصاحبة، وجيب على اإلدارات العليا أن تقدم أخطارا لس اإلدارة أو 
يا اللجنة املختصة له عن أي تغيريات مادية أو استثناءات من السياسات املقررة قد تؤثر ماد

  .على عمليات نظام التصنيف اخلاص بالبنك
جيب أن يكون لدى اإلدارة العليا مفهوم جيد عن تصميم نظام التصنيف وكيفية  �

عمله، كما جيب عليها أن توافق على االختالفات املادية بني اإلجراءات املوضوعة واملمارسة 
  .ل النظامالفعلية، وجيب على اإلدارة أيضا أن تتأكد باستمرار من سالمة عم

جيب أن يكون التصنيف الداخلي جزءا أساسيا من عملية التقارير لتلك األطراف،  �
وجيب أن تضم التقارير شكل املخاطر وفقا للدرجة، والتغري فيما بني درجات التعرض، 
وتقدير املعايري ذات الصلة بالنسبة لكل درجة، ومقارنة معدالت التعثر يف مقابل التوقعات، 

د مرات تقدمي التقارير طبقا ألمهية ونوع املعلومات ومستوى اجلهة اليت تقدم وقد خيتلف عد
 .إليها التقارير
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  :1999توصيات سنة  -2
وثيقة حول سبل حتسني حوكمة الشركات يف  1999أصدرت جلنة بازل سنة        

كمة املؤسسات املصرفية، جاءت هذه الوثيقة بأبرز املمارسات اليت تعمل على سالمة احلو
  :بالبنوك ضمن سبعة مبادئ هي

  .بناء أهداف إستراتيجية ووضع قيم للعمل: املبدأ األول •
  .وضع وتعزيز خطوط واضحة حول املسؤولية واملساءلة: املبدأ الثاين •
  .ضمان كون أعضاء الس مؤهلني حسب وضعيام: املبدأ الثالث •
  .علياضمان أن هناك إشراف مالئم من اإلدارة ال: املبدأ الرابع •
االستفادة الفعالة من العمل الذي يقوم به املراجعون الداخليون : املبدأ اخلامس •

  .واخلارجيون
ضمان كون أساليب املكافآت متشكلة من القيم األخالقية للبنك : املبدأ السادس •

  .ومن احمليط الرقايب واالستراتيجي له
  .   أسلوب ومنط شفاف العمل والسري حبوكمة الشركات يف البنك وفق: املبدأ السابع •

  :2006مبادئ احلوكمة يف املصارف من منظور جلنة بازل  -3
فرباير  ويف 2005عام ة من توصياا و أعماهلا السابقة أصدرت جلنة بازل نسخة معدل       

  :26املصارف وتتمثل يف تضمن مبادئ احلوكمة يفي حمدثة أصدرت نسخة 2006
جملس اإلدارة مؤهلني حسب املناصب اليت  ينبغي أن يكون أعضاء: املبدأ األول •

يشغلوا، ولديهم فهم واضح عن دورهم يف حوكمة الشركات، إضافة إىل قدرم على 
  .احلكم السليم بشأن أعمال البنك

ينبغي على جملس املديرين املصادقة واإلشراف على األهداف : املبدأ الثاين •
  .اإلستراتيجية للبنك وعلى قيمه

ينبغي على جملس املديرين وضع وتعزيز اخلطوط العريضة للمسؤولية  :لثاملبدأ الثا •
  .واملساءلة

  .على الس ضمان إشراف مالئم من اإلدارة العليا يوافق سياساته: املبدأ الرابع •
ينبغي على الس واإلدارة العليا فعليا، استعمال األعمال اليت تقوم : املبدأ اخلامس •

  .واملراجعني اخلارجيني ووظائف الرقابة الداخلية ا وظيفة املراجعة الداخلية
على البنك ضمان مالئمة ممارسات وسياسات املكافآت مع ثقافة : املبدأ السادس •

  .املؤسسات املصرفية ومع األهداف اإلستراتيجية والطويلة األجل، وكذلك مع حميط الرقابة
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  .ينبغي إدارة البنك وفق أسلوب شفاف: املبدأ السابع •
ينبغي على الس واإلدارة العليا فهم اهليكل التشغيلي للبنك من خالل : الثامن املبدأ •

  .مدى االلتزام بالعمل وفق بيئة قانونية معينة
نالحظ أن مبادئ حتسني حوكمة الشركات باملؤسسات املصرفية يف التوصيات          

ومعززة يف لب  متشاة من حيث إنطالقة كل مبدأ ولكن مطورة 2006السابقة وتوصيات 
وجوهر كل مبدأ، إضافة إىل أن التوصيات األخرية جاءت باملبدأ الثامن الذي يعترب اجلديد 

واملتعلق باملخاطر التشغيلية اليت ميكن أن يتعرض هلا البنك، على  1999مقارنة بتوصيات 
عن إعتبار االفالسات وااليارات اليت حصلت يف البنوك واملؤسسات األخرى واليت نتجت 

، حيث أن هذا )االختالس، التدليس، الغش يف القوائم املالية(سوء تقدير املخاطر التشغيلية 
، أي أن هناك تغري 1999املبدأ يعمل على تذكري جملس املديرين أكثر مما استعملتها توصيات 

  .27يف هياكل إدارة البنك
  2العامل املشترك للدعائم الثالثة التفاق بازل : 03الشكل رقم 

  تعزيز مسؤوليات املدراء     

  

  

  

  

  

  

 
 
  

  ،Mise en œuvre de bale 2 au Maroc اإلدريسي سليتني،: املصدر
  .2007مارس  16-15، تونس، 2ملتقى احتاد املصارف املغاربية، حول اخلطر البنكي و قواعد بازل

 

 

 

تعزيز دور املراجعة 

  الداخلية  
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اإلدارة 

والتوجيه 

توثيق 

 املعلومات

حول 

حتسني املعلومات 

حول هيكلة و 

: نشاط البنك

Know  your 
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السياسة العامة 

 لتخصيص األموال

  الذاتية  

صياغة السياسات 

واالستراتيجيات 

  لتسيري املخاطر   

معرفة و فهم 

  النماذج الداخلية   



 حبار عبد الرزاق/أ       حلوكمة يف القطاع املصريف العريباللتزام مبتطلبات جلنة بازل كمدخل إلرساء اا

  السابع العدد -إفريقيا مشال اقتصاديات لةجم       88

 قرراتواقع احلوكمة بالقطاع املصريف لدول مشال إفريقيا من خالل االلتزام مب - رابعا

  جلنة بازل 

لقد كان موضوع كفاية رأس املال أحد أركان مقررات جلنة بازل، ويقصد به قدرة         
ايفائية عالية لسداد االلتزامات حتفظ للمودعني حقوقهم وحتافظ على البناء األخالقي بني 

حليل مقررات اللجنة ، وقد تناول احتاد املصارف العربية بالدراسة والت28البنك وعمالئه
واآلثار االجيابية والسلبية املترتبة على املصارف العربية، وقد تضمنت إحدى تلك الدراسات 

اخل، من وجهات نظر خمتلفة ...مناقشة إدارة السيولة والرحبية وحتليل اخلطر وكفاية رأس املال 
ف مركزية ومسامهني خاصة وجهة نظر الفئات املتعددة اليت تم بكفاية رأس املال من مصار

ومودعني وإدارة املصرف ذاته، ومت حتليل التعارض بني هذه الفئات وأهدافها وخاصة بني 
املسامهني واملودعني واملصارف املركزية، ووظائف رأس املال واملعايري األساسية للكفاية 

  .29والعالقة بني السيولة وكفاية رأس املال واالرتباط الوثيق بينهما

  :اللتزام مبتطلبات جلنة بازل بالنسبة للبنوك العربيةضرورات ا -1
  :30تتحدد أربعة ضرورات تشكل مفهوم احلتمية يف التكيف مع متطلبات جلنة بازل       
أن البنوك العربية مل تكن يوما ما منغلقة على ذاا أو إطار دوهلا أو وطنها العريب فقط، بل  -

ل واسع على األسواق العاملية، وما يؤشر على على العكس من ذلك فقد باتت منفتحة وبشك
هذا التوجه التواجد املصريف العريب باخلارج واألجنيب يف الدول العربية، والتزايد املطرد حلجم 

 2002املعامالت والذي ميكن أن يعرب عنه حبجم املوجودات واملطلوبات واليت بلغت يف عام 
  .مليار دوالر 173إىل  2004مليار دوالر لتصل يف اية  150ما يزيد عن 

مل تغب الدول العربية ممثلة يف أنظمتها املصرفية املركزية وسلطاا النقدية عن االجتماعات  -
وقررت حمدداته ومتطلباته، ولقد جاء التمثيل ) الثاين(العاملية اليت مهدت التفاق جلنة بازل 

جنة العربية للرقابة املصرفية وجلنة جملس العريب لألنظمة املصرفية العربية يف إطار جلنتني ومها الل
  .التعاون اخلليجي، ولقد عملت كل من اللجنتني على تواصل التنسيق مع جلنة بازل

اختذت املصارف العربية ومنذ تسعينات القرن املاضي سياسات واضحة تقضي بالتواجد  -
لقواعد واملعايري اليت املصريف العريب على الساحة الدولية وذلك من خالل التزامها باعتماد ا

جاء ا االتفاق األول واليت عملت مبوجبها الصناعة املصرفية العربية وقتذاك، فضال عن 
أخذها بالتوجه العاملي يف العديد من ااالت الدولية على غرار مبادئ وقواعد احملاسبة املالية، 

  .اخل...يف جمال غسيل األموال  FATFمبادئ وتوصيات الـ 
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لصعوبات والتحديات اليت تواجه القطاع املصريف العريب الدافع القوي لألخذ تشكل ا -
  .بأحكام جلنة بازل

  :أمهية احلوكمة للقطاع املصريف العريب ومزايا االلتزام بأعمال جلنة بازل -2
سبق وأن أشرنا أعاله إىل األمهية البالغة اليت حتظى ا احلوكمة بالنسبة للبنوك           

، كما تتيح إتفاقيات وأعمال جلنة بازل للبنوك حتقيق وتأمني السالمة املصرفية بشكل خاص
من خالل تقرير معدالت األمان واملتانة املتعلقة بالنظام املايل للبنوك، والشك أن القطاع 
املصريف العريب أحوج ما يكون ملثل هذه الضوابط، إضافة إىل مسامهات جلنة بازل بشكل 

دار جمموعة مهمة من التوصيات واإلرشادات يف سبيل تطبيق احلوكمة مباشر يف إعداد وإص
  .املصرفية بشكل فعال وسليم

مع  –إن النقائص اليت تشوب أداء القطاع املصريف العريب يف العديد من املستويات          
على غرار ضعف اإلمكانيات  –اإلشارة إىل التفاوت يف النقائص املسجلة من دولة ألخرى 

ظمة والنماذج لقياس ومتابعة املخاطر، يوجب على هذا القطاع العمل الدؤوب على واألن
وهي األحدث حلد اآلن  –سرعة التكيف والتطبيع مع مقررات جلنة بازل يف اتفاقيتها الثانية 

وذلك من خالل العمل على حماور االتفاق الثالثة، مع مالحظة أن التوافق مع هذه  –
ا للبنوك العربية بل يرتبط ارتباطا وثيقا بتوافق الدولة مع هذه املقررات ليس دورا منفرد

 .املبادئ أوال
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  هيكل االتفاق الثاين للجنة بازل: 04الشكل رقم 
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طة األساسية اليت نتجت عن االتفاقية الثانية للجنة بازل ومتس مباشرة حوكمة إن النق        
البنوك هو حتميل مدراء وجمالس إدارة البنوك مسؤولية إدارة وتوجيه البنك مبا يف ذلك حتمل 
مسؤولية املخاطر اليت يواجهها وحتديد أفضل السبل للتقليل قدر املستطاع من تأثرياا السلبية 

، كما ألقت االتفاقية )احملور األول حول احلدود الدنيا لكفاية رأس املال(رحبية  وكذا تعظيم
الثانية مسؤولية كبرية على السلطات املركزية ممثلة بالسلطة النقدية والبنوك املركزية يف مراقبة 
عمل البنوك ومراقبة تطور املخاطر النظامية والتأكد من أن البنوك حتوز على رؤوس أموال 

املبادئ الواردة يف احملور الثاين لالتفاقية الثانية للجنة بازل حول (ملواجهة املخاطر  كافية
، ومل تغفل االتفاقية الثانية دور السوق يف املسامهة يف حتقيق إدارة رشيدة )املراجعة الرقابية

علقة وسليمة للبنك من خالل إلزام هذا األخري باإلفصاح والشفافية عن املعلومات املالية املت
 ).احملور الثالث(بالنشاط 

  :31واقع احلوكمة يف القطاع املصريف لدول مشال إفريقيا -3
 سنحاول من خالل هذا العنصر التطرق لواقع احلوكمة يف البنوك لدول مشال إفريقيا         

واليت تتشابه أوضاعها إىل حد كبري مع باقي بنوك الدول العربية األخرى، وجند أن احلوكمة 
لبنوك يتم ممارستها عن طريق جمموعة من امليكانيزمات أمهها تنظيم املنافسة البنكية يف ا

والقواعد االحترازية املتعلقة بالقطاع املصريف، هذه األخرية قدمت بشأا جلنة بازل العديد 
والثانية الصادرة  1988من األعمال واملنجزات تعلقت أساسا باتفاقيتها األوىل الصادرة سنة 

  .2004سنة 
إن اتفاق بازل اثنان باعتباره إطار عمل للبنوك ذو طابع عاملي يهدف بشكل أساسي         

إىل حتديث األنظمة البنكية ودجمها يف االقتصاد العاملي من جهة، وتأمني املعامالت البنكية من 
بني يف جهة أخرى، وبالنظر لإلطار العام هلذا االتفاق جنده يرتكز على ثالثة حماور كما هو م

أعاله، غري أنه على مستوى أعمق جند أن االتفاق يقترح تنظيم بنكي مبين  04الشكل رقم 
على أساس متغريات الفكر االقتصادي واإلداري، حيث يعكس احملور الثالث لالتفاق اليد 
اخلفية للسوق، أما اليد الظاهرة للسوق فتتجلى باحملور الثاين غري أا ملك للمنظم أو املشرع 

، أما اليد الظاهرة للمسريين )احلرص على االلتزام بالقواعد االحترازية(لقطاع املصريف ل
  .واملدراء واإلداريني فتترجم باحملور األول حيث عليهم التحكم يف املخاطر ومواجهتها
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  :32ملكية البنوك ومحاية صغار املسامهني 3-1
تتعلق بتنظيم النشاط املصريف للبنوك أصدرت غالبية دول مشال إفريقيا قوانني جديدة        

ونشاط البنوك املركزية، وتتجلى محاية املسامهني الصغار يف معاجلة خماطر التركز حيث ال 
يسمح أخذ مسامهات يف رأس مال أي مؤسسة مالية إال عند حدود وضوابط معينة وإن 

يف كل من  %10من رأس املال يف املغرب وأكثر من  %50أكثر من : اختلفت من بلد آلخر
يف رأس مال  %10تونس ومصر، ويف السودان ال يسمح لشخص طبيعي حيازة أكثر من 

البنك، غري أنه ميكن ألصحاب املصاحل يف البنك حيازة نصيب من رأس مال البنك دون قيد 
 %37.67ويف تونس تعود نسبة  ،%10أو شرط ما عدا يف مصر فتحدد نسبة مسامهتهم بـ 

رة بنوك إىل كربى الشركات الصناعية والتجارية واملالية، ونشري يف من رأس مال أكرب عش
قد ) ومنها ذات طابع عائلي(هذا اإلطار إىل أن هيمنة بعض القطاعات على ملكية البنوك 

  .يؤدي إىل التأثري على القرارات اإلدارية والتسيريية للبنك

  : محاية املودعني 3-2
نس واملغرب والسودان صندوق لتأمني الودائع أنشأت كل من اجلزائر ومصر وتو       

  .بالرغم من أن شروط وكيفية عمل هذا الصندوق ختتلف من بلد آلخر

يقيد التنظيم البنكي املعمول به يف دول  :مسامهة البنوك يف مؤسسات مالية غري بنكية 3-3
كية يف حدود معينة مشال إفريقيا املسامهة املباشرة وغري املباشرة للبنوك يف املؤسسات غري البن

وهي بدورها ختتلف من بلد آلخر، ففي تونس  واملغرب ال جيب أن تتعدى هاته املسامهة 
من حجم رأس املال، وال  %30من حجم األموال الذاتية للبنك ونسبة  %10أكثر من 
يستثىن من هذه القيود املشاركة يف مؤسسات (من حجم رأس املال يف اجلزائر  %50تتجاوز 
ط مكمل لنشاط البنوك على غرار مؤسسات رأس املال املخاطر ومؤسسات ذات نشا

  ). holdingاالستثمار ومؤسسات الـ 

وفقا للتشريع البنكي بدول مشال إفريقيا جيب أن تصاحب  :مكافحة غسيل األموال 3-4
كل عملية فتح حساب طلب حتديد هوية ومعلومات حول صاحب احلساب، كما أن 

صرف يوجب على كل شخص يرغب يف عبور حدود الدولة التصريح التشريع املتعلق بال
مببالغ العملة الصعبة اليت تكون حبوزته غري أن نالحظ عدم التطبيق الصارم هلذا التشريع، 
وتصب هاته القوانني والتشريعات يف حماولة البنك ملعرفة دقيقة لعمالئه واإلبالغ عن أية 

د مت تعزيز الرقابة الداخلية بالبنوك ملواجهة فعالة شبهات يف الصفقات على مستوى البنك، وق
  .          لعمليات غسيل األموال ولكل عملية ذات شبهة
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يعترب احلد األدىن لرأس املال من أهم القواعد  :تسيري رؤوس األموال واألموال الذاتية 3-5
قية األوىل االحترازية اليت تعمل ا البنوك وهي أساس أعمال جلنة بازل خصوصا االتفا

، وتسمح هذه القاعدة للمسريين ومدارء البنوك بتسيري رؤوس األموال 1988الصادرة سنة 
بشكل فعال للوصول إىل رأس املال االقتصادي، وقد حققت بنوك دول مشال إفريقيا معدالت 

يف مصر  %14.5سجل معدل  2005ففي سنة  )%8(مقبولة تتجاوز احلد األدىن املطلوب
  .اجلزائر يف %12يف تونس، ومعدل  %10.7 املغرب ومعدل يف %11.5ومعدل 

تدفع قاعدة رأس املال إىل مراقبة نوعية أصول البنك وحتسينها باإلضافة إىل التقييم        
، ويف هذا اإلطار جند مثال )اعتماد نظرية التنويع(املنتظم والدوري لنوعية حمافظها االئتمانية 

من  %20نسبة ) ما عدا الدولة(مبلغ االئتمان لنفس املقترض يف املغرب ال ميكن أن يتجاوز 
       .%25، وال تتجاوز هذه النسبة يف تونس و اجلزائر 33حجم األموال الذاتية للبنك املقرض

  :املراجعة الرقابية ودور السلطات اإلشرافية 3-6
ال إفريقيا إىل هدفت مجيع القوانني اجلديدة املطبقة يف القطاعات املصرفية لدول مش       

تعزيز سلطات الرقابة واإلشراف للبنوك املركزية وتوسيع صالحياا التنظيمية والرقابية 
والعقابية، وهي تتماشى يف هذا التوجه مع توصيات جلنة بازل يف اتفاقيتها الثانية وإدراكا 

اجلزائر أين اللجنة بالدور املهم للبنوك املركزية يف إرساء احلوكمة املصرفية السليمة، وباستثناء 
املصرفية مكلفة بالقرابة واإلشراف املصريف، جند أنه يف باقي دول مشال إفريقيا سلطة وحيد 

  .مكلفة اته املهمة وهي البنك املركزي
وآخرون   Creaneولكن بالرغم من تطور اجلانب التشريعي فقد أظهر مؤشر        
تزال تعاين من صعوبات ومشاكل على  دول مشال إفريقيا ماعدا املغرب ال أن) 2004(

  . مستوى التنظيم االحترازي والرقابة املصرفية ومشاكل يف نظام املعلومات
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 نوعية الرقابة والتنظيم بدول مشال إفريقيا: 05الشكل رقم 

 
  :اإلفصاح والشفافية 7- 3
ل دون املستوى بصفة عامة جند أن اإلفصاح والشفافية ببنوك دول مشال إفريقيا ال تزا        

املطلوب، حىت وإن وفق بعضها القليل يف حتقيق مستوى أرفع يف اإلفصاح واإلعالن للعامة 
عن معلومات حول نشاطهم املصريف، ولكن من حيث نوعية هاته املعلومات ال تزال ناقصة 
على غرار التفصيل يف حمافظ القروض املشكوك يف حتصيلها أو تغطية املخاطر واملؤونات 

  ).معدل املالءة(القواعد االحترازية  وبعض
ومن جانب التنافسية يف القطاع املصريف نسجل ضعفها بسبب تركز القطاع املصريف          

يف جمموعة حمدودة من البنوك تعود يف الغالب للقطاع العام، فنسبة التركز مرتفعة جدا يف ليبيا 
املغرب وتونس، وهذا ما ميثل تناقض واجلزائر والسودان، وهي مرتفعة يف مصر، ومتوسطة يف 

واضح متاما إن علمنا أن مجيع هذه الدول قد باشرت سياسات التحرير املايل دف الرفع من 
  .    القدرة التنافسية للقطاع املصريف
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  :امتةاخل
إن حاجة البنوك العربية يف دول مشال إفريقيا للحوكمة املصرفية ميكن ترمجتها يف         

متان اثنان، أوهلا يتعلق ببيئة األعمال الذي تنشط فيه املتسم بدرجة خماطر عالية متالز
للمتعاملني االقتصاديني وهو ما يدفع إىل ضرورة إتباع قواعد احلوكمة املؤسسية يف البنوك، 
أما الثانية فتتعلق باحلوكمة العامة مبعىن أن احلوكمة املصرفية ليست فقط مسؤولية املسريين 

ني بل جند دور كذلك جلمعيات محاية املستهلكني وموظفي البنوك وممثليهم ووسائل واملودع
  .اإلعالم وممثلي اتمع املدين

  :و من خالل ورقتنا البحثية متكنا من رصد جمموعة من النتائج نذكر أمهها فيمايلي    
ية ال يرتبط جناح احلوكمة املصرفية فقط بوضع القواعد الرقابية، ولكن أيضا بأمه �

تطبيقها بشكل سليم، وهذا يعتمد على البنك املركزي ورقابته من جهة، وعلى البنك املعين 
  .وإدارته من اجلهة األخرى

املمارسة السليمة للحوكمة تؤدي عامة إىل دعم وسالمة اجلهاز املصريف، وذلك من  �
  .الصناعة املصرفية للرقابة على البنوك وتنظيم ومراقبة" جلنة بازل"خالل املعايري اليت وضعتها 

متنح احلوكمة يف البنوك الفرصة ألفضل تعبئة للموارد ورؤوس األموال والتمكن  �
  .بالتايل من ختفيض تكلفة رأس املال ويف نفس الوقت تسريع تكوينه وحتقيق النمو واإلنتاجية

: ترتكز احلوكمة يف القطاع املصريف لدول مشال إفريقيا على جانبني أساسيني ومها �
املنافسة البنكية، وتطبيق القواعد االحترازية املستمدة من اتفاقيات جلنة بازل للرقابة  تنظيم

  .املصرفية
  :وعلى أساس ما توصلنا إليه من نتائج نوصي مبايلي �
جيب أن تكون إدارة البنك مقتنعة بأمهية احلوكمة املصرفية مما يساعد على تنفيذها،  �

  .ن املتابعة وجلان املراقبة والتفتيشوهنا يظهر دور كل من جملس اإلدارة وجلا
ضرورة توافر الشفافية على مستوى املعلومات املتعلقة بنتائج وأداءات البنك  �

وضرورة جتانسها، وحتمية نشر املعلومات اخلاصة بالبنوك لكافة املتعاملني يف السوق والعامة 
  .وبصفة منتظمة

مع  IASملعايري الدولية احملاسبية حىت يكون للتوصية السابقة هلا معىن البد من إتباع ا �
  .استكمال هذا اجلانب مبراقبة مهنة املراجعة و احملاسبة و اعتماد قانون حيكم أخالقيات املهنة

  .ضرورة توفر إطارات بشرية مدربة تتقاضى أجور تنافسية �
توفري البيئة احمليطة لدعم احلوكمة ولن يتأتى ذلك إال من خالل التعاون بني كل من  �
  .ع احلكومي والقطاع املصريف والقطاع اخلاص واألفراد والشركات املختلفةالقطا
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