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 الملخص
 انًهخص: 

أ٘ . تٕضٛخ انذٔر انٓبو انذ٘ تهعبّ نجُت ببسل فٙ انذفبظ عهٗ االستقزار انًبنٙ انعبنًٙتٓذف ْذِ انذراست إنٗ 

، دٛث تى تُبٔل ٔانًبنٙ فٙ بٛئت آيُت انًصزفٙ يًبرست انعًمتبزس انذٔر انشبيم نهجُت ببسل فٙ ضًبٌ  أَٓب

االرشبداث انًتعذدة نهجُت انخبصت ببنذٕكًت انًصزفٛت ببإلضبفت إنٗ االتفبقٛبث انًتعهقت بكفبٚت رأص انًبل 

يٍ خالل انسزد انتذهٛهٙ التفبقٛبث ٔارشبداث نجُت ببسل تى اٚضبح انذٔر انًذٕر٘ انذ٘ تهعبّ نجُت . انًصزفٙ

طٕط دفبعٛت يتعذدة نذٖ انًصبرف فٙ يٕاجٓت انًخبطز فٙ تعشٚش األيبٌ انًصزفٙ ٔضًبٌ ٔجٕد خببسل 

 انًذٛطت بأَشطتٓب.

Abstract: 

This study aims to illustrate the pivotal role of the Basel Committee on Banking 

Supervision (BCBS) in maintaining stability in the global financial sector. This 

study is considered one of the first studies that show the comprehensive function of 

BCBS in assuring banks' soundness and stability. 

The study discussed numerous banks' corporate governance guidance provided by 

BCBS in addition to BCBS' capital adequacy accords. Through the analytical 

review of the Basel Committee's frameworks and guidance, the crucial task of 

BCBS in enhancing banks safety and guaranteeing financial stability was brought 

to light. 

 

 انكهًبث انًفتبدٛت: 

  .انًصزفٛت ًخبطزان – رأص انًبل كفبٚت  – نجُت ببسل -انذٕكًت انًصزفٛت  -انذٕكًت 
 

  المقدمة:

نشاطها فً بٌبة تتسم بتعدد المخاطر. هذه المخاطر أن لم ٌتم مراقبتها جٌداً قد تإدي  المصارفتمارس 

مال الالخاصة للنشاط المصرفً والمتمثلة فً ضعف مساهمة رأس  الطبٌعة بسببإلى حاالت إفالس 

تموٌل أنشطتها فً  أساسًعلى اإلٌداعات بشكل  المصارف المالٌة، حٌث تعتمد المواردفً إجمالً 

 ختلفة. الم

استقرار القطاع المصرفً فً ضمان االستقرار االقتصادي، فإن للدور المحوري الذي ٌلعبه  ونظراً 

التً عصفت بالعالم فً الحكومات الوطنٌة والمإسسات الدولٌة تولٌه اهتماما خاصاً. فاألزمة المالٌة 

لبطالة، وانتشار الشعور إلى انخفاض معدل النمو العالمً، وارتفاع حاد فً معدالت ا أدت 9118عام 

بعدم األمان فً معظم دول العالم. ولكن أثر هذه األزمة المالٌة اختلف بحسب متانة القطاع المصرفً 

لكل دولة. فؤهمٌة متانة النظام المصرفً ترجع إلى كونه ٌحدد مدى تؤثٌر األزمات المالٌة على 

مالٌة إلى مشكلة على مستوى اقتصاد الدولة. االقتصاد القومً. فهو ٌمثل سداً منٌعاً لتحول المشاكل ال

(Christopoulos et al., 2011: 11; Siraj & Pillai, 2011: 55) 

ما قامت بوضع عدد المصارف، ك قامت لجنة بازل بإصدار عدد من االرشادات بخصوص حوكمة قدو

معالجة  الى الذي هدف 3من االتفاقٌات لتعزٌز متانة القطاع المصرفً، كان اخرها اتفاق بازل 

المصارف وعلى الرغم من عدم تؤثر  .9118التً هزت العالم فً عام  تداعٌات األزمة المالٌة العالمٌة

إال ، فً ذلك الوقت فً الدول األخرى المصارفبتداعٌات تلك األزمة على غرار  بشكل كبٌر اللٌبٌة

mailto:m_fayad74@yahoo.com
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كً تكون لها مصداقٌة على المستوى العالمً،  واالرشادات ذه المعاٌٌرملزمة بالتقٌٌد بهتجد نفسها  هاأن

مواجهة أي ظروف  عند ومكانتها المالٌة قدرتها تعزٌزفً  واالرشادات ن هذه المعاٌٌرستفاد  مالول

المصرفٌة أصبح أمرا واجبا ولٌس فقط مستحبا  تبنً المصارف لمبادئ الحوكمةكما أن  .غٌر عادٌة

تقٌٌد الفساد باإلضافة إلى دورها فً  نظرا الرتباط هذه المبادئ بالتحدٌات العالمٌة فً المجال المالً

  .االداري

دولة  081عالمٌا من اصل  071فقد حلت لٌبٌا المركز  القطاع المصرفً اللٌبًوبالنظر إلى وضع 

أي أنها من  9108.1العالمً الصادر عن منظمة الشفافٌة العالمٌة لسنة  الفساد مدركات وفق مإشر

 9107باالضافة إلى ذلك فقد اشار تقرٌر دٌوان المحاسبة لعام . فً العالم ضمن أكثر عشر دول فساداً 

فً القطاع المصرفً اللٌبً وضعف الدور الرقابً لمصرف لٌبٌا المركزي  المستشري الفسادإلى أن 

  األزمة االقتصادٌة اللٌبٌة.تفاقم هً من أهم أسباب 

مرجعا هاما للمصارف المهتمة  لجنة بازل لتحسٌن الحوكمة المصرفٌةوتعد المبادئ التً اصدرتها 

لتتماشً مع بٌبة  باستمراروتنقٌحها بتحدٌث هذه المبادئ لجنة الحٌث تقوم  بتطبٌق معاٌٌر الحوكمة

  االعمال المالٌة المتطور .

استكشاف الدور الذي تقوم به لجنة بازل فً تعزٌز الحوكمة المصرفٌة والحفاظ ب الدراسة هذه وتقوم

ألي االقتصادي  النشاط لهالذي ٌدور حو المحور المصرفً القطاع مثلٌحٌث  .على االستقرار المالً

والتقلبات  المتزاٌد  والمنافسة عولمةالفً  متمثلة ضغوط من القطاع هذا واجههٌ لما ونتٌجة. دولة

كٌفٌة جعل هذا القطاع ٌعمل فً ظل أفضل ظروف األمان  على التركٌز وجب ،االقتصادٌة والسٌاسٌة

إلى  ة أساسٌةبصف الدراسة وتهدف هذه. واالستمرار فً المنافسةٌساعد على ضمان االستقرار بما 

أحد أهم المنظمات الدولٌة المهتمة بهذا القطاع فً مساعد  المصارف على العمل فً  دور توضٌح

  ظروف أكثر أمنا من خالل نشراتها واتفاقٌاتها المتعدد .

 مساهمات إلبراز نظرٌة تحلٌلٌةمن خالل القٌام بدراسة  االستقرابً المنهج الدراسة علىهذه تعتمد و

 لجنة بازل فً تعزٌز الحوكمة المصرفٌة والحفاظ على االستقرار المالً العالمً.

 :السابقة والدراسات األبحاث

 (Becht et al. 2011)دراسة  -5

قامت هذه الدراسة بمراجعة أسباب تعثر المصارف فً الوالٌات المتحد  األمرٌكٌة وبعض الدول 

األوروبٌة خالل فتر  األزمة المالٌة العالمٌة وما إذا كان هناك ارتباط بٌن هذا التعثر وممارسات 

معاٌٌر وقد خلصت الدراسة إلى أن طبٌعة النشاط المصرفً تحتم وجود  الحوكمة فً هذه المصارف.

خاصة بالحوكمة المصرفٌة، وانه ٌجب على الجهات الرقابٌة المحلٌة ولجنة بازل أن تإكد على دور 

 المودعٌن فً بناء اطار حوكمة المصارف ٌتضمن وجود مقعد لممثل لهم فً مجالس ادار  المصارف.

 (0255بوزٌان وآخرون, بن دراسة ) -0

. وقد 3امكانٌة تطبٌق المصارف االسالمٌة لمعاٌٌر اتفاق بازل هدفت هذه الدراسة التطبٌقٌة إلى معرفة 

خلصت الدراسة إلى أنه  وعلى الرغم من الصعوبات التً تواجه المصارف االسالمٌة عند تطبٌق 

مثل عدم اعتراف اللجنة بطبٌعة بعض األصول المستخدمة فً الصٌرفة  3مقررات لجنة بازل 

ألسلوب ادار  السٌولة  3لك عدم مالبمة معاٌٌر بازل االسالمٌة مثل الصكوك االسالمٌة وكذ

                                                           
تقٌٌم للفساد ٌتم اجرابه عن طرٌق خبراء فً هذا المجال لتحدٌد درجة انتشار الفساد االداري فً  03ٌستند هذا المإشر على  -0

 07لٌبٌا على )األكثر نزاهة(. تحصلت  011)األكثر فساداً( و  1القطاع العام، وٌتم ذلك عن طرٌق تخصٌص درجة ما بٌن 

 www.transparency.orgولمزٌد من المعلومات حول هذا الموضوع، راجع  .011نقطة من 
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بالمصارف االسالمٌة، إال أن المصارف االسالمٌة قادر  على اجراء التعدٌالت الالزمة لتطبٌق معاٌٌر 

 واالستفاد  منها لتصبح هذه المصارف أكثر تنافسٌة. 3بازل 

 (0253)صالح, رحال,  دراسة -3

هدفت هذه الدراسة التحلٌلٌة إلى استكشاف الصعوبات التً قد تواجه المصارف االسالمٌة عند تطبٌق 

. وقد خلصت الدراسة إلى أنه وعلى الرغم من اختالف طبٌعة نشاط المصارف 3بازل  لجنةمعاٌٌر 

نها فً تحقٌق تطوٌع هذه المعاٌٌر واالستفاد  ماالسالمٌة عن المصارف التقلٌدٌة إال أنها قادر  على 

 األمان المصرفً وتحسٌن صورتها فً النظام المصرفً العالمً.

 (0255 برٌش, غراٌة,دراسة ) – 4

من  العالمً المالً تعزٌز سالمة النظام  استعراض وتحلٌل دور لجنة بازل فً تمفً هذه الدراسة  

. وعلى الرغم من الدور المحوري الذي تقوم به لجنة بازل فً خالل مقرراتها وأوراقها االسترشادٌة

شٌر إلى أن لجنة بازل عاد  ما تصدر معاٌٌرها بعد الدراسة تالحفاظ على متانة النظام المالً، إال أن 

علٌه، ٌجب على اللجنة  لعمل على أال تحدث هذه المشاكل مستقبال.حدوث المشاكل المالٌة العالمٌة ل

 ن اجل العمل على منع حدوث االزمات المالٌة على اختالف اشكالها.تكثٌف الجهود م

 (Liem. 2016) دراسة  -5

القطاع الحوكمة فً  مدى مساهمة المصارف االجنبٌة فً تحسٌنالدراسة إلى اختبار هدفت هذه 

فً عشر  من المصارف العاملة فً الدولة  االندونٌسً. تم اختبار ممارسات الحوكمة المصرفً

ه ومقارنتها بالممارسات التً أوصى بها المصرف المركزي االندونٌسً. وقد خلصت الدراسة إلى أن

سبب هذه االختالفات  ٌن المصارف العاملة هناك، اال أنممارسات الحوكمة ب على الرغم من اختالف

 كونه أجنبً أم محلً.   ال ٌعود إلى االختالف فً ملكٌة المصرف من حٌث

 ما ٌمٌز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة:

ومقارنتها بالممارسات الفعلٌة  بالحوكمة المصرفٌة  المعاٌٌر المتعلقةتناولت بعض الدراسات السابقة 

، كما تناول البعض األخر امكانٌة تبنً مقررات لجنة بازل الخاصة بكفاٌة رأس فً القطاع المصرفً

المصرفً. وتعتبر هذه الدراسة أكثر شمولٌة من غٌرها حٌث تتناول من منظور واسع وشامل المال 

ر لجنة بازل فً الحفاظ على االستقرار المالً العالمً من خالل االستعراض التحلٌلً لمعاٌٌر دو

أنها  اتفاقٌات بازل المختلفة باإلضافة إلى االرشادات المتعلقة بالحوكمة المصرفٌة التً ٌرى الباحث

اع تتكامل مع تلك المعاٌٌر لتبرز الدور الهام الذي تلعبه لجنة بازل فً الحفاظ على استقرار القط

 المصرفً على المستوى الدولً. 

 وأهدافها ومبادئها:الحوكمة 

 فً اآلونة األخٌر ، حتمٌاً تطبٌقها  أصبحالتً  الموضوعاتمن أهم (governance) تعتبر الحوكمة 

هذه وضع قواعد ومبادئ إلدار  والقطاع الخاص والعام  مإسساتلضمان تنظٌم العمل فً  وذلك

، وٌمكن من المإسسةب ذات العالقةتنظم العالقة بٌن األطراف  فالحوكمة. هاالمإسسات والرقابة علٌ

تعظٌم أرباح  تساهم الحوكمة فً وكذلك .واالستثمارات المالٌة للمساهمٌن خاللها حماٌة المصالح

وتنظٌم العالقة بٌن اإلدار  الُعلٌا وبٌن حملة األسهم  الطوٌل األمدالمنظمة وقٌمتها السوقٌة على 

 وأصحاب المصالح المرتبطٌن بالمنظمة. 

 الفساد مكافحة فً علٌها االعتماد ٌمكن هامة أدا  مإخراً إلى كونها الحوكمةب وٌرجع االهتمام الكبٌر

 الوالٌات فً (ورلدكومو) (نرونإ (شركتً افالس أعقبت التً الضجة بعدواإلداري وخاصة  المالً

 .9110 عام األمرٌكٌة المتحد 
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 منظمة التعاون االقتصادي والتنمٌةوللحوكمة تعرٌفات عدٌد ، إال أن أشملها هو تعرٌف 

 Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)  بؤنها

اإلدار  وحملة األسهم وغٌرهم من القابمٌن على إدار  الشركة ومجلس مجموعة من العالقات ما بٌن 

 والتً تقدم اطارا ٌتم من خالله وضع أهداف الشركة، وطرق تحقٌق هذه األهداف.  . أصحاب المصالح

 :(339: 9101، أهمها )عبود، وللحوكمة عد  أهداف

 .تعظٌم أداء المنظمة -0

ً  المقبولة غٌر والتصرفات المصالح وتضارب الغش تقلٌص أو بتجنب الكفٌلة األنظمة وضع -9  مادٌا

 وأخالقٌاً. إدارٌاو

 .إدارتها مجلس وأعضاء المنظمة إدار  على لرقابةل أنظمة وضع -3

 مجلس)المشاركٌن  ومسإولٌات حقوق ٌحدد لهٌكل وفقا المنظمة إدار الكفٌلة ب نظمةاأل وضع -1

 .(والمساهمٌن اإلدار 

 الحوكمة. أهداف تحقٌق ٌضمن بما المنظمة داخل العمل بسٌر المتعلقة القواعد وضع -1

بذل جهود كبٌر  لفهم واقع المنظمة والمتغٌرات الداخلٌة وللوصول إلى أهداف الحوكمة ٌجب 

الجٌد  وانما توجد مجموعة من العناصر  والخارجٌة المحٌطة بها. فال ٌوجد نموذج معٌن للحوكمة

المبادئ . هذه العناصر ٌطلق علٌها الجٌد المتعارف علٌها ٌجب االسترشاد بها للوصول إلى الحوكمة 

 :(OECD, 2004: 17-25) وهً ،العامة لعملٌة الحوكمة

ٌبنى على أساس تؤثٌره الكلً على األداء، وٌراعً القوانٌن  التؤكد من أن االطار العام للحوكمة -0

 وٌلتزم بمتطلبات الجهات الرقابٌة.

عملٌة الحوكمة تحمً حقوق المساهمٌن وتساعدهم على ممارسة هذه الحقوق.  آلٌات التؤكد من أن -9

ظمة ما ٌلً: تسجٌل حقوق الملكٌة، الحصول على المعلومات الهامة عن المن تلك الحقوق ومن اهم

على أساس دوري، حضور اجتماعات الجمعٌة العمومٌة للمساهمٌن، انتخاب وعزل مجلس 

 على نصٌبهم فً أرباح المنظمة.المساهمٌن حصول ضمان االدار ، 

وسواء كانوا  صغٌر ،أو  حملوا حصة كبٌر  سواء  المعاملة المتكافبة للمساهمٌن علىد ٌالتؤك  -3

بجمٌع  الكاملة دراٌةٌلً: ٌجب أن ٌكون لدى المساهمٌن الانب. وٌتضمن ذلك ما مواطنٌن أو أج

حقوقهم قبل شراءهم لألسهم كما ٌجب حماٌة صغار المساهمٌن من أي تصرفات تصب فقط فً 

ٌجب أن ٌفصح اعضاء مجلس االدار  وكبار المدٌرٌن التنفٌذٌٌن عن أي صالح كبار المساهمٌن، 

 ركة.مصلحة شخصٌة تتعلق بؤي معاملة تإثر على الش

. التؤكد من أن االطار العام للحوكمة ٌراعً جمٌع حقوق اصحاب المصالح مثل الموظفٌن والدابنٌن -1

وٌتضمن ذلك ما ٌلً: احترام حقوق اصحاب المصالح التً ٌكفلها القانون أو المنصوص علٌها فً 

القرارات، ضمان العقود الموقعة من قبل الشركة، وضع الٌة لمشاركة الموظفٌن فً عملٌة اتخاذ 

 وصول شكاوى الموظفٌن الى االدار  العلٌا.

للحوكمة ٌضمن االفصاح عن الوضع المالً للشركة وأدابها وهٌكل العام التؤكد من أن االطار  -1

 ملكٌتها باإلضافة الى االفصاح عن هٌكل الحوكمة فً الشركة واالجراءات المتعلقة به.

وٌتضمن ذلك ما ٌلً: مراجعة استراتٌجٌة الشركة وخططها التؤكد من قٌام مجلس االدار  بواجباته.  -6

وموازناتها ونفقاتها الرأسمالٌة، مراجعة فاعلٌة اجراءات الحوكمة واجراء التغٌٌرات علٌها عند 
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عند اجراء عملٌة انتخاب الحاجة، اختٌار المدٌرٌن التنفٌذٌٌن ومراقبتهم واستبدالهم، ضمان الشفافٌة 

 هة التقارٌر المحاسبٌة والمالٌة للشركة واستقاللٌة المراجع الخارجً.مجلس االدار ، ضمان نزا

 :للحوكمة بازل لجنة ومبادئ المصرفٌة الحوكمة

. وٌعود هذا االختالف إلى عدد من تختلف حوكمة المصارف عن الحوكمة فً الشركات العادٌة

 األسباب، أهمها:

تعتمد المصارف بشكل كبٌر على المودعٌن فً تمول أنشطتها وعلٌه فإن الحوكمة المصرفٌة  - أ

وهم الحلقة األضعف فً  تهدف إلى حماٌة عدد أكبر من أصحاب المصالح وخاصة المودعٌن

على ذلك وجب  بناء حٌث ال ٌكون لهم دور فً عملٌة اتخاذ القرارات. سلسلة أصحاب المصالح

القضاٌا االستراتٌجٌة للمصرف وأن ٌكون على أعضاء مجلس االدار  االنخراط بشكل أكبر فً 

 لدٌهم الدراٌة الكاملة بالمخاطر المصرفٌة وكٌفٌة مراقبتها. وهذا ٌستلزم من الجهات الرقابٌة

 مصرف. حد أدنى من التعلٌم والخبر  لمن ٌشغل وظٌفة عضو مجلس ادار  بؤي اشتراط ضرور 

مثٌالتها بالشركات العادٌة. فعلى تحتوي القوابم المالٌة للمصارف على بنود أكثر غموضا من   - ب

سبٌل المثال فإنه من الصعب على األطراف الخارجٌة تقٌٌم جود  األصول فً مٌزانٌات المصارف 

 وبالتالً ٌصعب الحكم على وضعها المالً.

اصحاب  بدءا وذلك صارف والتً تكون متعارضة أحٌاناالمصالح واالهتمامات المتعلقة بالم دتتعد  - ت

حقوق الملكٌة إلى المودعٌن والمقرضٌن وصوال إلى المجتمع نفسه. وهذا ٌستلزم حوكمة متمٌز  

 لتوازن بٌن هذه االهتمامات والمصالح.

. نظرا لكبر حجم المصارف وتشعب عملٌاتها والمخاطر المحٌطة بها مقارنة بالشركات األخرى  - ث

أكثر على عملٌة الرقابة الداخلٌة. ٌجب التركٌز فإنه عند بناء اطار الحوكمة المصرفً  علٌه،

 وٌتضمن ذلك وجود ارشادات مفصلة حول عملٌة المراجعة الداخلٌة ونظم ادار  المخاطر.

وعلٌه عواقب تعثر المصارف أكثر تؤثٌرا على االقتصاد والمجتمع ككل مقارنة بالشركات العادٌة.  - ج

الحوكمة المصرفٌة ٌجب أن تركز أكثر على مسإولٌات مجلس اإلدار  فً التخطٌط فإن 

 االستراتٌجً وإدار  المخاطر. 

خاصة الرشادات اال مجموعة من 0999فً عام  أصدرت لجنة بازل :مبادئ لجنة بازل للحوكمة

النسخة  عد  مرات حتى أصدرت لمإسسات المالٌة ثم قامت بتحدٌث هذه االرشاداتبالحوكمة فً ا

بعنوان "تعزٌز الحوكمة فً المإسسات المصرفٌة". وبعد األزمة المالٌة  9116فً عام لها النهابٌة 

 ،مجلس اإلدار  كل من بفاعلٌةالعالمٌة اتضح أن هناك قصور فً تلك االرشادات ٌتعلق فً األساس 

 9101إرشادات جدٌد  فً عام  بإصدار. علٌه، فإن اللجنة قامت والرقابة الداخلٌة ،وإدار  المخاطر

حٌن اصدرت إرشاداتها النهابٌة بعنوان "مبادئ الحوكمة  9101واستمرت فً تحدٌثها حتى عام 

 المصرفٌة".

 ,BCBS)وفٌما ٌلً استعراض ألحدث المبادئ الخاصة بالحوكمة المصرفٌة الصادر  عن لجنة بازل 

2015: 08-40): 

 مجلس اإلدارة: مسإولٌاتالمبدأ األول: 

بدور مجلس إدار  المصرف فً اعتماد ومراقبة كل من استراتٌجٌة المصرف، ٌتعلق هذا المبدأ 

  واإلطار العام لعملٌة الحوكمة، والثقافة والقٌم التً ٌجب أن تسود داخل المصرف.
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تؤسٌس هٌكل تنظٌمً وفق هذا المبدأ فإن مجلس االدار  ٌتحمل مسإولٌة غٌر محدود  تجاه ما ٌلً: 

ح مسإولٌات وسلطات مجلس اإلدار ، واإلدار  العلٌا وكبار الموظفٌن المسإولٌن عن إدار  قوي ٌوض

كل  المخاطر والرقابة على األداء. التقٌٌم المستمر إلطار الحوكمة فً المصرف فً ضوء التغٌرات فً

المال تقٌٌم الخطط المتعلقة بكفاٌة رأس وقوى السوق ومتطلبات الجهات الرقابٌة، حجم المصرف  من

التؤكد من مصداقٌة البٌانات المحاسبٌة والمالٌة، التصدٌق على القوابم والسٌولة ونظام الرقابة الداخلٌة، 

المالٌة السنوٌة، التصدٌق على اختٌار المدٌر العام للمصرف وأعضاء اإلدار  العلٌا وكبار الموظفٌن 

المخاطر ات اإلدار  العلٌا وما إذا كانت متوافقة مع ٌة الرقابة، مراقبة وتقٌٌم مكافبالمسإولٌن عن عمل

 المحٌطة بالمصرف. 

كما أن هذا المبدأ ٌإكد على مسإولٌة مجلس اإلدار  تجاه تعزٌز السلوكٌات األخالقٌة داخل المصرف 

 ومتابعة التزام جمٌع الموظفٌن بهذه القٌموذلك عن طرٌق: نشر القٌم المتعلقة باألخالق واتباع القوانٌن 

ضرور  افهام االدار  العلٌا والموظفٌن التنفٌذٌٌن أن مجلس االدار  ال ٌدعم ابدا بما فٌهم اإلدار  العلٌا، 

المتوقع من تلك  الدخول فً استثمارات ذات مخاطر أعلى من الالزم بغض النظر عن العابد

المقبولة والمتفق فً حالة تخطً حدود المخاطر االستثمارات وأن المجلس سٌقوم بمعاقبة المسإولٌن 

 علٌها.

ضرور  قٌام المجلس باختٌار المدٌر العام للمصرف وكذلك اعضاء االدار  ٌإكد هذا المبدأ أٌضا على 

العلٌا وضرور  متابعة ادابهم وتقٌٌم مإهالتهم وخبراتهم بشكل دوري بما ٌتناسب مع المخاطر والبٌبة 

 المحٌطة بؤعمال المصرف.

 مجلس االدارة: ومكونات مإهالت المبدأ الثانً:

 ٌتناول هذا المبدأ النقاط الربٌسٌة التالٌة: 

ٌجب أن ٌتؤلف من مجموعة لكً ٌقوم المجلس بدوره الرقابً بصور  صحٌحة  :تركٌبة مجلس االدار 

ٌجب أن ٌتمتع أفراده بالخبر  والتنوع المعرفً والخلفٌات المتعدد  بها عدد كاف من المستقلٌن، كما 

 قبل اتخاذ القرارات. وذلك من أجل تقدٌم وجهات نظر متعدد  

ٌجب اختٌار اعضاء مجلس االدار  بناء على المعرفة، المهارات، الخبر ،  اختٌار اعضاء المجلس:

الوقت الكافً ألداء المهام، عدم اهة والسمعة، توفر االستقاللٌة الذهنٌة )لألعضاء غٌر التنفٌذٌٌن(، النز

وجود أي تعارض فً المصالح التً من الممكن أن تإثر على االستقاللٌة والموضوعٌة فً اتخاذ 

 القرار.

 هٌكل مجلس االدارة وممارساته: المبدأ الثالث:

 ٌتناول هذا المبدأ النقاط الربٌسٌة التالٌة:

ٌجب أن ٌقوم المجلس بتنظٌم نفسه بطرٌقة تضمن قٌامه بمهامه بالشكل  تنظٌم وتقٌٌم المجلس:

 وهذا ٌتطلب وجود قٌاد  وعدد من اللجان. ،المطلوب

 ،وعلٌه .ٌتحمل ربٌس مجلس االدار  المسإولٌة عن أداء مجلس االدار  وظٌفة ربٌس مجلس االدار :

ٌجب أن ٌتحلى صاحب هذا المنصب بشخصٌة ممٌز  باإلضافة إلى االستقاللٌة والخبر  والمهارات 

ٌجب على ربٌس المجلس التؤكد من أن قرارات المجلس ٌتم اتخاذها على أسس متٌنة كما االدارٌة. 

 ٌجب علٌه أن ٌقوم بتشجٌع النقاش البناء داخل المجلس وان ٌحرص على أن ٌقوم األعضاء بطرح

 وجهات نظرهم بحرٌة قبل عملٌة اتخاذ القرار.

ولزٌاد  كفاء  المجلس فً مراقبة للتركٌز اكثر على قطاعات معٌنة بالمصرف  لجان مجلس االدار :

تلك القطاعات ٌمكن للمجلس تكوٌن لجان معٌنة من عدد من أعضاءه بحٌث ٌكون لكل لجنة ربٌس ٌحدد 
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لى مجلس االدار . عدد هذه اللجان وطبٌعة القطاعات التً اجراءات عملها وطرٌقة ارسال تقارٌرها إ

على حجم المصرف وتركٌبة المخاطر المحٌطة بؤعماله. ومن أمثلة هذه اللجان: لجنة تغطٌها ٌعتمد 

 لجنة التعوٌضات.المراجعة، لجنة المخاطر، 

  المبدأ الرابع: االدارة العلٌا:

ادار  االعمال الٌومٌة للمصرف بما ٌتوافق مع تعتبر االدار  العلٌا مسإولة أمام مجلس االدار  عن 

استراتٌجٌة المصرف والسٌاسات الموضوعة والمتفق علٌها. ولكً تعمل االدار  العلٌا بطرٌقة فاعلة 

  أعضاء االدار  العلٌا بما فٌهم المدٌر العام.ٌجب توضٌح سلطات وواجبات 

للدور المحوري الذي تلعبه االدار  العلٌا فً زٌاد  الكفاء  والفاعلٌة وضمان االستقرار  ونظرا

واالستمرار فً المنافسة ٌجب أن ٌتمتع أعضاء االدار  العلٌا بالمهار  والخبر  والنزاهة وأن ٌتم 

 اختٌارهم وفق هذه األسس.

توزٌع السلطات والواجبات عبر بهٌكلة عملٌات المصرف عن طرٌق  وٌجب على االدار  العلٌا أن تقوم

نظم  االدارات األدنى للمصرف وضمان الدقة والشفافٌة بما ٌحقق استراتٌجٌة المصرف وبما ٌتوافق مع

أن تتبنى خطط لألعمال ونظم  كما ٌجب على االدار  العلٌا. توجٌهات مجلس االدار و ادار  المخاطر

 دوات للرقابة ومعاٌٌر لألداء بما ٌتوافق مع القوانٌن والسٌاسات الداخلٌة للمصرف.إلدار  المخاطر وأ

 حوكمة المصارف التابعة: مبدأ الخامس:ال

 المصرف المالك للمصارف التابعة مسإولٌة تبنً اطار مالبم للحوكمة مجلس ادار  ٌقع على كاهل

ٌتوافق مع هٌكل المجموعة ككل ومع المخاطر المحٌطة بعمل كل مصرف وبعمل المجموعة كوحد  

اطار الحوكمة فً هذه الحالة ٌجب أن ٌتضمن توزٌع السلطات والمسإولٌات على مستوى واحد . 

 المصرف المالك وكذلك على مستوى المصارف التابعة. 

تطوٌر طرق ادار  المخاطر بما ٌدعم فاعلٌة ة عن أما مجالس ادارات المصارف التابعة فهً مسإول

ادار  المخاطر على مستوى المجموعة. وعلى الرغم من أن االهداف االستراتٌجٌة والمبادئ العامة 

للحوكمة فً المصارف التابعة ٌجب أن تتوافق مع مثٌالتها فً المصرف المالك، اال أن المصارف 

زمة فً حالة كون سٌاسات واجراءات المجموعة تتعارض مع التابعة تستطٌع القٌام بالتعدٌالت الال

 القانون المحلً أو المتطلبات الرقابٌة.

 إدارة المخاطر: آلٌةالمبدأ السادس: 

آلٌة إلدار  المخاطر تحت اشراف مدٌر ٌتمتع باالستقاللٌة الكافٌة  المصارف أن ٌكون لدىٌجب 

للقٌام بعمله على أكمل وجه على أن ٌكون له اتصال مباشر بمجلس االدار  واالدار   ،والموارد الالزمة

وٌختلف مدٌر ادار  المخاطر وفق هذا المبدأ عن مدٌري المخاطر المتعارف علٌهم فً أنه ٌجب العلٌا. 

 أن ٌكون مستقل عن وحدات النشاط وال ٌنخرط فً أي نشاط مدر لإلٌرادات.

ب أن تتضمن تحدٌد المخاطر وتقٌٌمها ومراقبتها وتبنً نظام لإلنذار المبكر فً آلٌة ادار  المخاطر ٌج

 حالة تعدي الحدود العلٌا للمخاطر الموضوعة وفق خطة الحوكمة. 

 المبدأ السابع: تحدٌد المخاطر ومراقبتها والتحكم فٌها:

سٌاسات واجراءات وعملٌات مصممة خصٌصا لتحدٌد المخاطر ٌجب أن ٌتضمن اطار الحوكمة 

 وتجمٌعها والتحكم فٌها بما ٌتوافق مع حجم المصرف والمخاطر المحٌطة بؤنشطته. 

 كما ٌجب تصمٌم نظام الرقابة الداخلٌة بما ٌضمن وجود مقٌاس وسٌاسة معٌنة لكل مخاطر  هامة. 
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اصة بالتحلٌل الكمً والنوعً للمخاطر، مثل اجراء وٌجب على المصارف استخدام النظم والتقنٌات الخ

 اختبارات الضغط التً تتعلق بتعرض المصرف لظروف معاكسة وقدرته على مواجهة هذه الظروف.

 المبدأ الثامن: التواصل بشؤن المخاطر:

بخصوص المخاطر عبر   -أفقٌا ورأسٌا  – الحوكمة المصرفٌة الفاعلة تتطلب التواصل المستمر

المعلومات ٌجب توصٌلها لإلدار  العلٌا ومجلس االدار  بطرٌقة صحٌحة  االدارات المختلفة للمصرف.

 ومفهومة وبشكل دوري من أجل اتخاذ القرارات السلٌمة.

 االلتزام:المبدأ التاسع: 

ٌجب على مجلس . للمصرف السٌاسات الداخلٌة وأمخاطر االلتزام بسبب امكانٌة مخالفة القوانٌن  تنشؤ

تقوم بالمصادقة على السٌاسات والعملٌات الخاصة بتحدٌد وتقٌٌم ومراقبة االدار  أن ٌإسس لجنة 

 مخاطر االلتزام والتقرٌر عنها. 

 المبدأ العاشر: المراجعة الداخلٌة:

تؤكٌد اضافً  ٌعتبر نظام المراجعة الداخلٌة المستقل أحد أهم أركان نظام الرقابة الداخلٌة حٌث ٌقدم

فاعلٌة اللمجلس االدار  حول فاعلٌة نظام الرقابة الداخلٌة وإدار  المخاطر وعملٌات الحوكمة. ولضمان 

لجمٌع صالحٌات الوصول غٌر المشروط  ٌجب على مجلس االدار  أن ٌعطً لقسم المراجعة الداخلٌة

 اٌٌر المهنٌة.سجالت وبٌانات المصرف، وأن ٌشترط أن تتم عملٌات المراجعة وفق المع

كما ٌجب على مجلس االدار  أن ٌضمن وصول تقارٌر المراجعة الداخلٌة إلى لجنة المراجعة المنبثقة 

 عن المجلس مباشر  دون تدخل من االدار  التنفٌذٌة.

 المبدأ الحادي عشر: التعوٌضات )المكافآت(:

وتعزٌز ثقافة المخاطر التً ال تتعدى الحدود المقبولة، ٌلعب نظام المكافآت دورا حٌوٌا فً تحفٌز األداء 

 وعلٌه فهو مكون ربٌسً من مكونات الحوكمة وإدار  المخاطر. 

مجلس االدار  أو )لجنة المكافآت إن وجدت( ٌتحمل مسإولٌة مراقبة االدار  عند تبنٌها نظام معٌن 

 السلوك. كما ٌجب علٌه تقٌٌم مخرجات هذا النظام وتؤثٌرها على للمكافآت

وٌجب أن ٌصادق مجلس اإلدار  أو اللجنة المنبثقة عنه على مكافآت المدٌرٌن التنفٌذٌٌن بما فٌهم المدٌر 

العام ومدٌر ادار  المخاطر ومدٌر ادار  المراجعة الداخلٌة. كما ٌجب على مجلس االدار  تحدٌد مكافآت 

عن االداء وجعل  منفصلداخلٌة بشكل مثل ادار  المخاطر، والمراجعة ال رإساء االدارات الرقابٌة

  مكافآتهم مرتبطة فقط باألهداف الموضوعة لهم لكً ٌتم الحفاظ على استقاللٌتهم.

 المبدأ الثانً عشر: االفصاح والشفافٌة:

 ٌجب أن تقوم المصارف باإلفصاح عن المعلومات الهامة المتعلقة بؤهدافها، وسٌاسات وهٌاكل الحوكمة

 المستخدمة، وهٌاكل ملكٌتها وحقوق التصوٌت، وسٌاسات المكافآت المتبعة.

 المبدأ الثالث عشر: دور الجهات الرقابٌة:

ٌجب على الجهات الرقابٌة أن تقدم ارشادات للحوكمة المصرفٌة، كما ٌجب علٌها أن تقٌم سٌاسات 

من خالل تفاعلها مع مجالس ادارات تلك  لمصارف التً تعمل تحت مظلتهاالحوكمة المتبعة من قبل ا

عدم  المصارف واداراتها العلٌا، وٌجب على الجهات الرقابٌة أٌضا أن تفرض اجراءات معٌنة فً حالة

 رضاها عن سٌاسات واجراءات الحوكمة المتبعة.

 :ثالثاً: دور اتفاقٌات بازل فً تعزٌز االستقرار المالً العالمً
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 :ملخص اتفاقٌات بازل

 0971فً عام  (Basel Committee on Banking (BCBS) Supervision)لجنة بازلتشكلت 

كتنظٌم غٌر رسمً تم تكوٌنه بمعرفة محافظً المصارف المركزٌة للدول الصناعٌة الربٌسٌة بهدف 

تنسٌق قواعد العمل المصرفً بٌن هذه الدول، وتوحٌد الجهود الدولٌة الرامٌة إلى تقوٌة وضمان 

المصرفً العالمً، وإزالة مصدر المنافسة غٌر العادلة بٌن المصارف على المستوى  استقرار النظام

 . 1العالمً والناشبة عن االختالفات فً المتطلبات الوطنٌة لمعدل كفاٌة رأس المال

استمرت اللجنة فً العمل لعد  سنوات من أجل وضع قواعد ومعاٌٌر متفق علٌها لكفاٌة رأس مال 

، عن التوصل إلى اتفاق دولً على مقاٌٌس 0988هذه الجهود، فً عام المصارف. وقد أثمرت 

 International Convergence of Capital Measurement and)ومعاٌٌر رأس المال

Capital Standards)  ( 0وهو ما ٌعرف باتفاق بازل) . بتحقٌق كفاٌة رأس  0وقد اهتم اتفاق بازل

 0996بصفة أساسٌة، إال أنه تم توسٌع هذا االتفاق فً عام  المال الالزمة لمواجهة مخاطر االبتمان

( ملزمة بؤال ٌقل معدل كفاٌة 0لٌتضمن مخاطر السوق. وقد أصبحت المصارف منذ تقدٌم اتفاق بازل )

  BCBS, 1988; 1996)؛   9101% كحد أدنى. )حمود، 8رأس مالها عن نسبة 

( اجبرت لجنة بازل على البحث عن معاٌٌر 0إال أن االنتقادات العدٌد  التً تعرض لها اتفاق بازل )

حٌث قدمت اللجنة اتفاق بازل  9116جدٌد  تالءم بٌبة أعمال المصارف الحدٌثة. وقد تم ذلك فً عام 

ل بدون تغٌٌر، كما ( الذي أبقى على تعرٌف رأس المال الرقابً والحد األدنى لمعدل كفاٌة رأس الما9)

قام بتضمٌن مخاطر التشغٌل إلى مخاطر االبتمان ومخاطر السوق لتكّون مجتمعة الركن األول لالتفاق 

الرقابٌة وهً  المراجعة( فهو عملٌة 9)المتطلبات الرأسمالٌة الدنٌا(. أما الركن الثانً التفاق بازل )

ل المصارف، وسالمة الطرق المتبعة من قبل تتضمن دور الجهات الرقابٌة فً التؤكد من كفاٌة رأس ما

المصارف فً قٌاس المخاطر. فً حٌن ٌتناول الركن الثالث من هذا االتفاق االنضباط السوقً 

(Market Discipline)  من خالل وضع متطلبات لإلفصاح تسمح للمشاركٌن فً السوق بتقٌٌم رأس

 ;BCBS, 2002)مصرف لهذه المخاطر.مال المصرف، والمخاطر المحٌطة بؤنشطته، وطرق تقٌٌم ال

2006) 

عانت العدٌد من المصارف، رغم احتفاظها بمعدل  9118األزمة المالٌة العالمٌة فً عام  انفجارومع 

جٌد لكفاٌة رأس المال، من أزمة كبٌر  فً السٌولة نتجت عن عدم التطبٌق الكامل للمبادئ األساسٌة 

( فً عام 3تقدٌم اتفاق بازل )لجنة بازل إلى  ذلكقد دفع   مخاطر السٌولة فً تلك المصارف. وإلدار

هدف تحسٌن قدر  القطاع المصرفً على امتصاص الصدمات الناشبة عن األزمات ب 9101

ٌعتبر استكماال لجهود لجنة بازل الهادفة إلى تحسٌن  3ٌمكن القول أن اتفاق بازل وعلٌه االقتصادٌة. 

الرقابة والحوكمة والشفافٌة وإدار  المخاطر فً القطاع  القواعد المنظمة لعمل المصارف وتعزٌز

 المصرفً.

 :3أركان اتفاق بازل 

على االتفاق السابق أن أركان االتفاق الجدٌد  3ٌتضح من دراسة االصالحات التً ٌقدمها اتفاق بازل 

، انضباط الرقابٌة)المتطلبات الدنٌا، المراجعة  9تتلخص فً أربعة أركان، ثالثة منها شملها اتفاق بازل 

 السوق( باإلضافة إلى ركن السٌولة والرفع المالً.

                                                           
من خالل تقديم خدماتها بهوامش  التي تعمل في ظل رأس مال رقابي منخفض أن تغزو األسواق المالية العالمية  المصارفتستطيع  -1

التي تعمل في  المصارفا يمثل ميزة تنافسية غير عادلة حيث ال تستطيع ربح متدنية مع تحقيق صافي ربح مرضي لمساهميها، وهذ
 ظل رأس مال رقابي مرتفع أن تقدم خدماتها بأسعار مماثلة.
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ٌهتم هذا الركن باستخراج معدل  :(Minimum requirements)المتطلبات الدنٌا  الركن األول: 

رجحة بؤوزان المخاطر االبتمانٌة كفاٌة رأس المال أي نسبة رأس المال الرقابً إلى مجموع األصول م

 بعدما كانت هذه % كحد أدنى0101حٌث ال تقل هذه النسبة عن بالتشغٌلٌة المتعلقة بها، والسوقٌة و

الى مجموع االصول الخطر   األسهم العادٌةحٌث تم رفع نسبة  % فقط،8 الثانٌةوفق بازل النسبة 

 %9 بدالً من % 101المرجحة إلى 

القٌمة المتعرضة لمخاطر وفً حٌن ترجح األصول مباشر  بمخاطرها االبتمانٌة )حاصل ضرب 

االبتمان فً نسبة المخاطر (، فإن كلفة رأس المال الالزم لمواجهة مخاطر السوق ومخاطر التشغٌل ٌتم 

%( للوصول إلى مكافا األصول مرجحة بؤوزان المخاطر السوقٌة 8)معكوس نسبة  0901ضربها فً 

 معدل كفاٌة رأس المال. ( كٌفٌة الوصول إلى0والتشغٌلٌة المتعلقة بها. وٌوضح الشكل )

 

 (0الشكل )

 ملخص لعملٌة الوصول لمعدل كفاٌة رأس المال

 

 

 

 

 

 

 

0901 

 

0901  = 

 

 مجموع األصول الخطر  المرجحة                         )أ( + )ب( + )ج( = )د(

 الشرٌحة األولى من رأس المال الرقابً                           )ه(

 )و(   الشرٌحة الثانٌة من رأس المال الرقابً                        

 تنزٌالت من رأس المال الرقابً )مثل الشهر (                    )ز(

 )ز( + )و( = )س( –مجموع رأس المال الرقابً                              )ه( 

 %101 ≤معدل كفاٌة الشرٌحة األولى من رأس المال                )ه( / )د( 

 %0101 ≤)س( / )د(                   معدل كفاٌة رأس المال اإلجمالً        

 

× = 

 األصول الخطرة المرجحة 

 
 

 المجموع )أ(

لمواجهة مخاطر  الالزم رأس المال
     السوق
 

× 
مكافا األصول الخطر  

 المرجحة )ب(

 األصول ذات المخاطر  االئتمانية

 

 أوزان المخاطر

لمواجهة مخاطر  الالزم رأس المال
     التشغيل

 

× 
مكافا األصول الخطر  

 المرجحة )ج(
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 المصدر: من اعداد الباحث

حددت لجنة بازل طرٌقتٌن لقٌاس مخاطر  االبتمان هما: المدخل المعٌاري  المعدل، والمدخل وقد 

عند قٌاس مخاطر االبتمان وفق المدخل المعٌاري المعدل فإن الملتزم بالدٌن . فالمستند للتصنٌف الداخلً

خاضعاً للتقٌٌم من قبل مإسسة تقٌٌم معترف بها ) إذا كان الملتزم بالدٌن غٌر خاضع  ٌجب أن ٌكون

 الدٌن ُترجح بنسبة مخاطر   للتقٌٌم فإن قٌمة

011%. 

ٌٌم من أشهر مإسسات تق (Standard and poor’s, Moody’S, Fitch) وتعتبر مإسسات  

 .االبتمان المعترف بها دولٌاً 

على قدر  المصرف على  فٌعتمد قٌاس مخاطر االبتمان وفق المدخل المستند للتصنٌف الداخلً أما

فبة تحدٌد المخاطر بدقة مما ٌستوجب تصنٌف الدٌون إلى سبعة فبات للدٌون المنتظمة على األقل، و

وعلى المصرف أن ٌستخدم هذا المدخل لمد  ثالث سنوات  .غٌر المنتظمةعلى األقل للدٌون واحد  

على األقل قبل أن ٌسمح له باستخدامه فً احتساب معدل كفاٌة رأس المال. كما أن على المصرف أن 

ٌبرهن للمشرفٌن أنه ٌقابل حداً أدنى من المتطلبات مثل: نزاهة عملٌة التصنٌف، التحفظ فً تقدٌر 

اطر  الملتزم ومخاطر  العملٌة، أن ٌكون نظام التصنٌف جزءا من عملٌة المخاطر، التقٌٌم المنفصل لمخ

 إدار  مخاطر االبتمان، االحتفاظ ببٌانات عن المقترضٌن تعود لخمسة سنوات على األقل.

أجازت لجنة بازل للمصارف استخدام أي من المدخل المعٌاري، أو أما فٌما ٌتعلق بمخاطر السوق فقد 

لقٌاس مخاطر  السوق واحتساب رأس المال الالزم لمواجهتها. حٌث تتطلب  مدخل النماذج الداخلٌة

، أسعار الصرف( إلى فبات قواعد استخدام المدخل المعٌاري تصنٌف المكّونات )معدل الفابد ، الملكٌة

 مكافبة. قٌمتحوٌل المشتقات )مثل الخٌارات والمستقبلٌات( إلى  مع مخاطر  مختلفة اتذات درج

النماذج الداخلٌة فإن المصارف ٌسمح لها باستخدام نماذجها الداخلٌة الحتساب متطلبات  ووفقاً لمدخل

مخاطر  السوق لكل مكّون )معدل الفابد ، الملكٌة، أسعار الصرف، السلع( اعتمادا على مجموعة من 

(. ولكً ٌكون المصرف مإهالً  Value- at- Risk) (VAR)سمى بالقٌمة عند المخاطر التقنٌات ت

ستخدام مدخل النماذج الداخلٌة لقٌاس المخاطر السوقٌة فإن علٌه الوفاء بالعدٌد من المتطلبات. من ال

أهمها: موافقة الجهات الرقابٌة، وجود وحد  مستقلة للتحكم فً مخاطر  السوق تكون مسإولة عن 

ٌة عند القٌام تصمٌم نظام إدار  مخاطر  المصرف السوقٌة، الفحص المستقل لنظام قٌاس المخاطر السوق

 ,BCBS)بشكل ٌومً. ( VARبعملٌة المراجعة الداخلٌة، باإلضافة إلى احتساب القٌمة عند المخاطر  )

1996) 

طرق لقٌاس مخاطر  التشغٌل، وهً: مدخل وفٌما ٌتعلق بمخاطر التشغٌل فقد اجازت لجنة بازل ثالث 

وٌعتبر مدخل المإشر األساسً هو  المإشر األساسً، والمدخل المعٌاري، ومدخل المقاٌٌس المتقدمة.

التشغٌل وفق هذا المدخل  تطلبات الرأسمالٌة لمقابلة مخاطراألبسط بٌن هذه المداخل، حٌث تعتمد الم

(. أما 9113%( من متوسط إجمالً الدخل خالل الثالث سنوات السابقة )صادر، 01على نسبة ثابتة )

. وٌتم احتساب كلفة األنشطةمن  أنواعإلى ثمانٌة المدخل المعٌاري فٌعتمد على تقسٌم أنشطة المصرف 

فً عامل مخاطر  )ٌتراوح ما بٌن  النشاط هذابضرب مستوى الدخل الناتج عن  نشاطرأس المال لكل 

وفٌما ٌتعلق بمدخل المقاٌٌس المتقدمة فإن المتطلبات الرأسمالٌة . (BCBS, 2002)%( 08% إلى 09

مخاطر  التشغٌل. ولكً ٌكون المصرف مإهالً الستخدام  تعتمد على نظام المصرف الداخلً لقٌاس

مدخل المقاٌٌس المتقدمة فً احتساب معدل كفاٌة رأس المال، فإن علٌه الوفاء بالعدٌد من المتطلبات 

النوعٌة والكمٌة، من أهمها: توافر نظام مستقل إلدار  مخاطر التشغٌل، انخراط اإلدار  العلٌا فً مراقبة 

ر  التشغٌل، امتالك التقنٌات التً تساعد فً تخصٌص رأس المال الالزم لمقابلة عملٌة إدار  مخاط
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مخاطر  التشغٌل عبر خطوط األنشطة الربٌسٌة للمصرف، تجمٌع وتنظٌم بٌانات عن الخسابر الداخلٌة 

  (BCBS, 2003)وربطها باألنشطة والعملٌات التكنولوجٌة وإجراءات إدار  المخاطر  

ٌهتم هذا الركن بدور الجهات الرقابٌة  :(Supervisory Review)المراجعة الرقابٌة الركن الثانً: 

فً الرقابة على المصارف التً تتبعها من حٌث التؤكد من سالمة الطرق التً تتبعها المصارف لقٌاس 

المخاطر التً تتعرض لها، والتؤكد من متانة رأس مال المصرف، واٌضاً التؤكٌد على قٌام المصارف 

قٌاس مخاطر أخرى غٌر متضمنة فً الركن األول التفاق بازل. فعملٌة المراجعة الرقابٌة ال ترتبط ب

فقط بالتؤكد من كفاٌة رأس مال المصارف، ولكن تتعدى ذلك إلى تشجٌع المصارف على تطوٌر تقنٌات 

الداخلً  أفضل عند إدار  مخاطرها والتؤكٌد على مسإولٌة إدار  المصرف عن تطوٌر عملٌة التقٌٌم

لكفاٌة رأس المال. وبالتالً فإنه من المتوقع أن ٌقوم المشرفون بتقٌٌم قدر  المصرف على تقدٌر 

 . (Photiades, 2003)االحتٌاجات الرأسمالٌة المرتبطة بمخاطره والتدخل إذا دعت الضرور . 

 (Cornford, 2003)وتعتمد عملٌة المراجعة الرقابٌة على عدد من المبادئ وهً: 

 مبدأ األول: ٌجب أن ٌتوافر لدى المصارف عملٌة تقٌٌم لكفاٌة رأس المال اإلجمالً وفقاً لتركٌبة ال

  مخاطرها، باإلضافة إلى توفر االستراتٌجٌات المالبمة للحفاظ على مستوٌات رأس مالها .

  المبدأ الثانً: ٌجب على المشرفٌن القٌام بفحص وتقٌٌم تقدٌرات كفاٌة رأس المال الداخلٌة

للمصرف، والتؤكد من تماشً معدالت المصرف مع المعاٌٌر الرقابٌة، وعلى المشرفٌن اتخاذ 

 اإلجراءات المالبمة فً حالة عدم الرضا عن نتابج الفحص والتقٌٌم.

  المبدأ الثالث: ٌجب أن ٌتوقع المشرفون أن المصارف ستعمل وفق معدالت رأسمالٌة تفوق الحد

ً. وٌجب أن ٌكون لدٌهم القدر  على إجبار المصارف على األدنى لمعدل رأس المال الرقاب

  االحتفاظ برأسمال ٌفوق الحد األدنى.

 :على المشرفٌن أن ٌتدخلوا فً مرحلة مبكر  لحماٌة رأس المال من االنخفاض عن  المبدأ الرابع

تركٌبة المخاطر لمصرف معٌن، والمطالبة برد فعل تصحٌحً المستوٌات الدنٌا المطلوبة لدعم 

  سرٌع. 

إن انضباط السوق ٌعنى إتاحة مزٌد من : (Market Discipline)االنضباط السوقً الركن الثالث: 

المعلومات للمشاركٌن فً السوق لتمكٌنهم من تقٌٌم مدى كفاٌة رأسمال المصرف، وهذا ٌتطلب مزٌدا 

س مال المصرف ونوعٌة وحجم المخاطر، والسٌاسات المتبعة لتقٌٌم األصول من اإلفصاح عن هٌكل رأ

 . وااللتزامات، ونظام المصرف الداخلً لتقدٌر حجم رأس المال الالزم لمواجهة المخاطر

 (BCBS, 2006) :االعتبارات العامة النضباط السوق

مع اإلفصاح المحاسبً: تإكد لجنة بازل على عدم التعارض بٌن إطار اإلفصاح وفقاً للركن  التناغم* 

الثالث من االتفاق مع المعاٌٌر المحاسبٌة، أما اإلفصاح غٌر الملزم من الناحٌة المحاسبٌة فإن على 

اإلدار  أن تقدم المعلومات المتعلقة به من خالل طرق أخرى مثل موقع المصرف على شبكة 

لمعلومات العالمٌة )اإلنترنت(. وعلى المصرف أن ٌوضح كٌف ٌصل المشاركون فً السوق إلى تلك ا

المعلومات. مع األخذ فً االعتبار أن اإلفصاح المطلوب وفقاً للركن الثالث من االتفاق لٌس من 

للمعاٌٌر  الضروري أن تتم مراجعته من قبل المراجع الخارجً، فٌما عدا اإلفصاح المطلوب أصالً وفقاً 

 المحاسبٌة. 

النسبٌة. فالمعلومة مه اعتمادا على مفهوم األهمٌة * المادٌة: على المصرف أن ٌقرر أي إفصاح سٌقد

 تعتبر مهمة إذا كان إخفاإها ٌإثر على قرار مستخدم القوابم المالٌة.
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* الدورٌة: اإلفصاح المطلوب وفقاً للركن الثالث من االتفاق ٌجب أن ٌكون على أساس نصف سنوي، 

فٌما عدا اإلفصاح النوعً الذي ٌقدم ملخص عام عن سٌاسات وأهداف إدار  مخاطر المصرف، ونظام 

 التقارٌر فٌمكن نشره على أساس سنوي. 

ما ٌكون اإلفصاح عن معلومات معٌنة ٌمكن أن * الملكٌة والمعلومات السرٌة: فً حاالت خاصة عند

ٌسبب ضرراً لمركز المصرف التنافسً فإن اللجنة ترى أنه لٌس من الضروري أن ٌقوم المصرف 

باإلفصاح عن هذه المعلومات السرٌة، بشرط أال ٌتعارض ذلك مع متطلبات اإلفصاح وفقاً للمعاٌٌر 

 المحاسبٌة.

 المتطلبات األساسٌة لإلفصاح:

فصاح المطلوب وفقاً للركن الثالث من االتفاق ٌجب أن ٌتضمن هٌكل ومكونات رأس مال إن اإل

المصرف، والمالمح الربٌسٌة ألدوات رأس المال المستخدمة، والسٌاسات المحاسبٌة المتبعة لتقٌٌم 

األصول وااللتزامات وتكوٌن المخصصات، وكذلك معلومات نوعٌة وكمٌة عن حجم المخاطر وكٌفٌة 

ا، والبٌانات المرتبطة بكفاٌة رأس المال، باإلضافة إلى تشجٌع المصارف على اإلفصاح عن إدارته

 (Cornford, 2003)كٌفٌة تخصٌص رأس المال لدعم األنشطة المختلفة. 

  الركن الرابع: السٌولة والرفع المالً: 

 فبعد األزمة المالٌة . 3السٌولة: تعبر السٌولة حجر األساس وأهم االضافات التً ٌقدمها اتفاق بازل

وآثارها المدمر   9118العالمٌة الناجمة عن نقص السٌولة والتً ضربت العالم المالً فً عام 

الممتد  حتى الوقت الحاضر، قررت لجنة بازل وضع معاٌٌر جدٌد  للسٌولة المصرفٌة لمنع تكرار 

ة فً كال من األمد القصٌر وفً هذا السٌاق قدمت لجنة بازل معدلٌن لقٌاس السٌول. مثل تلك األزمة

ٌقوم معدل تغطٌة السٌولة والطوٌل، هما معدل تغطٌة السٌولة ومعدل صافً التموٌل المستقر. 

(LCR) سٌولة المصرف على المدى القصٌر من جهة القدر  على االحتفاظ بالسٌولة الالزمة  بقٌاس

خالل ناتج قسمة  لمد  شهر. وٌتم الحصول على هذا المعدل من الصعبةظروف اللمواجهة 

خالل شهر قادم. ولكً ٌكون  2على صافً التدفقات النقدٌة الخارجة 1األصول السابلة عالٌة الجود 

%. أما معدل صافً التموٌل المستقر 011هذا المعدل مقبوال ٌجب أال تقل النسبة السابقة عن 

(NSFR) ر  البنك على فهو ٌقٌس سٌولة المصرف على المدى المتوسط والطوٌل، فهو ٌقٌس قد

لمد  سنة. وٌتم الحصول على هذا المعدل من  الصعبةظروف الاالحتفاظ بالسٌولة الالزمة لمواجهة 

. ولكً ٌكون هذا 4على التموٌل المستقر المطلوب. 3خالل ناتج قسمة التموٌل المستقر المتاح

 (BCBS, 2010; 2011)%. 011المعدل مقبوالً ٌجب أن تكون النسبة السابقة أكبر من 

  :ًٌقصد بالرفع المالً استخدام أموال لٌست مملوكة للمصرف )قروض( فً تموٌل الرفع المال

أنشطة المصرف بهدف تحقٌق معدل عابد أعلى على حقوق الملكٌة. ٌقوم هذا المفهوم على 

                                                           
األصول السابلة عالٌة الجود  هً األصول التً ٌمكن تحوٌلها إلى نقدٌة بسههولة وبسهرعة بهدون انخفهاض )أو مهع انخفهاض طفٌهف(  -1

   فً قٌمتها.
2

% من التدفقات النقدٌة الداخلة المتوقعة )كل 71التدفقات النقدٌة الخارجة = التدفقات النقدٌة الخارجة المتوقعة مطروحا منها صافً  -

 من التدفقات النقدٌة الداخلة والخارجة ٌتم تقدٌرها وفق أسوء ظروف ٌمكن أن تواجه المصرف(

3
اللتزامات التً ٌتوقع أن تكون مصدراً هاماً للتموٌل خالل عام فً ظل التموٌل المستقر المتاح هو ذلك الجزء من الملكٌة وا  -

 ظروف معاكسة. وهو ٌتكون من حقوق الملكٌة والودابع باإلضافة إلى القروض طوٌلة األجل من البنوك األخرى.

% 011ل كالتالً: األصوبعض ٌتم ترجٌح التموٌل المستقر المطلوب هو عبار  عن أصول المصرف مرجحة بنسب معٌنة فمثال  -4

% من 91% من قروض الشركات )أقل من سنة(، 11% من قروض األشخاص )أقل من سنة(، 81من القروض )أطول من سنة(، 

   السندات.
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افتراض أن العابد على األنشطة الممولة عن طرٌق القروض سٌفوق تكلفة األموال المقترضة، إال 

لمخاطر المترتبة على انخفاض العابد على االستثمار عن تكلفة القروض دعت لجنة بازل إلى أن ا

تهدف لوضع  (Leverage Ratio)نسبة الرفع المالً  وضع حد أعلى للرفع المالً فً المصارف.

حد أقصى لنسبة الدٌون فً القطاع المصرفً. وعلى الرغم من بساطة النسبة إال أنها تستكمل 

أس المال على أساس المخاطر، وتعمل كمعٌار اضافً موثوق به لمتطلبات المخاطر متطلبات ر

%. 3األساسٌة. ولكً ٌكون المصرف فً وضع مقبول ٌجب أن تكون نسبة الرفع المالً أقل من 

وٌتم الحصول على هذه النسبة من خالل قسمة اجمالً الشرٌحة األولى من رأس المال على 

 (BCBS, 2014)المٌزانٌة.  اجمالً األصول داخل وخارج

 :النتائج والتوصٌات

 توصلت الدراسة إلى النتائج التالٌة: 

 الحوكمة المصرفٌة اصبحت ركٌز  أساسٌة لبناء قطاع مصرفً فعال. -0

تعتبر خط الدفاع الربٌسً لمواجهة  ارشادات الحوكمة المصرفٌة المقدمة من قبل لجنة بازل -9

 االزمات المالٌة.

إرشادات لجنة بازل للحوكمة المصرفٌة تساعد على الحد من الفساد، كما توفر البٌبة المالبمة  -3

 لتعزٌز الشفافٌة.

تساعد المصارف على مواجهة المخاطر  اتفاقٌات بازل المتعلقة بكفاٌة رأس المال المصرفً -1

 المحٌطة بؤعمالها 

 ساهمت وال زالت تساهم فً توفٌر بٌبة أكثر أمنا لعمل المصارف لجنة بازل للرقابة المصرفٌة -1

  . وضمان االستقرار فً القطاع المصرفً

بمراقبة مدى التزام المصارف بالعمل  وبناء على النتابج السابقة ٌوصً الباحث مصرف لٌبٌا المركزي

 وفرض عقوبات على المصارف المخالفة. وفق آلٌات الحوكمة

تكون مستوحا  من نشر  لتحدٌث دلٌل الحوكمة المصرفٌة  إصدارلٌبٌا المركزي بكما نوصً مصرف  

 على ما ٌلً: النشر أن تحتوي هذه  على ،النشرات المتعلقة بالحوكمة الصادر  عن لجنة بازل

 والخبر  دنى من التعلٌماألحد ال متطلبات مجالس االدارات المصرفٌة عن طرق رفع جود  رفع -0

 لس ادار  أي مصرف.لشغل وظٌفة عضو بمج

   مجلس ادار  أي مصرف على عضو ٌمثل المودعٌن. اٌجاد صٌغة الحتواء العمل على  -9

ٌجب اشتراط أن ٌنخرط أحد أعضاء مجلس االدار  المإهلٌن فً مراقبة مدى التزام المصرف  -3

 .3بمعاٌٌر اتفاقٌة بازل 

بالعمل على تطوٌر البنٌة  كما ٌوصً الباحث مصرف لٌبٌا المركزي والمصارف التجارٌة اللٌبٌة

 .3األساسٌة وقواعد البٌانات الخاصة بالمصارف لتهٌبة القطاع المصرفً على تبنً معاٌٌر اتفاق بازل 
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