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زوجتي عنان، وأوالدي األعزاء هاني وعبير ... إلى جميع أفراد عائلتي األحباء على قلبي 
 . وطارق وبشار

 
 ...رحمهم اهلل وأشقائيدتي إلى روح والدي ووال

 
منيات لها صدق األأمع  ةالتعليمية مسيرتي ر شقيقتي نداء التي رافقها المرض خالل فت الى

 ..بالشفاء
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 العرفانشكر وال

 

واستكمال ... الحمد هلل أواًل وأخيرًا الذي أمدني بفضله وكرمه بالقوة والعزيمة على إتمام هذه الدراسة
 .مسيرتي التعليمية

 
الدكتور عزمي االطرش الذي اشرف على رسالتي  الى كل من لشكرابجزيل  أتقدم أنويشرفني 
ي والدكتور عبد الوهاب الصباغ الممتحن الداخلي والى الدكتور طارق الحاج الممتحن الخارج واألستاذ

بشكل عام  جامعة القدس الموقرة بإدارةبدءًا .. دم لي العون في مسيرتي التعليميةقكل من ساعدني و 
دارة  الهيئةو كامل  مدير البرنامج  زياد قنام. منهم كاًل من د ، وأخص بالشكربشكل خاصالبرنامج  وا 

زيدان أبو زياد، كونه لعب الدور األول  األستاذعديلي بالشكر الجزيل ل أتقدمكما .في البرنامج التدريسية
في تسجيلي للدراسة، وأتقدم بالشكر الجزيل إلخواني في سلطة النقد وزمالئي في العمل لما وفروه لي 
من دعم وتسهيل في المغادرة والحركة وتزويدي بكافة المعلومات الالزمة للدراسة، وأخص بالشكر 

رياض أبو شحادة، وال أغفل دور الزميل الفاضل معاذ قرعان من  السيددير دائرة الرقابة والتفتيش م
دائرة األبحاث والسياسات النقدية لما قدمه لي من مساعدة ومشورة طوال فترة إعداد الرسالة، كما أتقدم 

 األشخاصكافة االختصاص من الجهاز المصرفي و  أصحابالمبحوثين  السادة بجزيل الشكر لكل من
حفظهم جميعًا ي أنالعلي القدير  اهللداعيا  الدراسة  هذهفي انجاز  وفنيا والجهات التي ساعدت علميا

 .مد في أعمارهميمن كل سوء، و 
 

 

 

 
 يجمال الدين إبراهيم العسول



 

 ج  

 الملخص
 

ة راضدددي السدددلطة الوطنيدددأمددددل التدددزام المصدددارف العاملدددة فدددي  هددددفت هدددذه الدراسدددة إلدددى التعدددرف علدددى
حوكمددة الجهدداز المصددرفي و انعكاسدداتها علددى األداء  بعناصددر( الضددفة الغربيددة وقطددا  غددزة)الفلسددطينية 

المصددرفي الفلسددطيني مددن وجهددة نظددر المختصددين، كمددا هدددفت أيضددًا إلددى التعددرف علددى مدددل اهتمددام 
ايدا التدي علدى مددل إدراكهدم للمز  باالسدتنادالقائمين علدى إدارة هدذه المصدارف بتطبيدق معدايير الحوكمدة، 

 .تتحقق نتيجة لتطبيق معايير الحوكمة المصرفية
 

التحليلدي الكمدي والكيفدي،  أسدلوب داتدين همداأ المدنهج الوصدفي باسدتخدام وقد اعتمدت هذه الدراسة على
الحوكمدة  مجداالت عناصدريندرج تحتهدا  مختلفةوذلك بتصميم استبانة دراسية احتوت على ستة محاور 

تطبيق الحوكمدة فدي هدذه المصدارف، إضدافة إلدى قيدام الباحدث بدراسدة  في المصارف بهدف قياس مدل
وتحليددل البيانددات والمتشددرات الماليددة الصددادرة عددن سددلطة النقددد الفلسددطينية لمعرفددة ا ثددار المترتبددة علددى 

 .أداء المصارف نتيجة لتطبيقها لمعايير الحوكمة المصرفية
 

ونددوابهم ومسدداعديهم تحديدددا، إضددافة  للبنددوك ليميددينوقددد تكددون مجتمددع الدراسددة مددن المدددراء العددامين واإلق
دائددددرة التدددددقيق واالمتثددددال والمددددراجعين الخددددارجيين والددددداخليين، ومدددددراء دوائددددر التسددددهيالت  يإلددددى مسددددتول

 استبانة شكلت عينة الدراسة 421وأعضاء لجان  المراجعة وموظفي الرقابة في سلطة النقد، وتم توزيع 
منها بنسدبة اسدتجابة وصدلت إلدى  441، حيث تم استرجا  ةمنتظمائية التي تم اخذها بشكل عينة عشو 

 .ضفة الغربية وقطا  غزة علما ان مجتمع الدراسة شمل المذكورين في كل من ال 09%
 

الجهاز المصرفي العامل في االراضي الفلسطينية ابدل التزام كبير بتطبيق  وقد خلصت الدراسة إلى أن
الجهددداز المصدددرفي الفلسدددطيني  علدددى تحسدددين عمدددل واسدددتقرار ضددد و أ ممدددا تدددرك اثدددر الحكومدددةعناصدددر 
خلصددت الدراسددة أيضددًا إلددى أن هندداك كمددا  .تها علددى تقددديم الخدددمات لجمهورهدداقدددر  وتطددوير واسددتمرارها

اهتمامددا واضددحا مددن قبددل القددائمين علددى إدارة تلددك المصددارف بتطبيددق معددايير الحوكمددة، وذلددك إلدراكهددم  
ثر إيجابددًا قهددا بالشددكل الصددحي ، وأن تطبيددق مبددادا الحوكمددة الرشدديدة يددت للمزايددا التددي تتحقددق حددال تطبي
وأندددده قدددد وجدددددت هندددداك فددددروق بددددين دراء أفدددراد العينددددة حددددول مدددددل تطبيددددق علدددى متشددددرات أداء البنددددوك، 

وخاصدة فيمدا يتعلدق بددوائر  المصارف الفلسطينية لمعايير الحوكمة الصادرة عن سلطة النقد الفلسطينية
 .دوائر الحديثة االنشاء في البنوكا من الادرة المخاطر كونه



 

 د  

 الرب  علدى معددلفيمدا يتعلدق بد الدراسة تحسنا في المتشرات المالية للجهاز المصدرفي وخاصدة وأظهرت
الدددديون  النخفددداض ملمدددوس فدددي حجدددم باإلضدددافة الدددرب  علدددى معددددل حقدددوق الملكيدددةصدددافي األصدددول و 

نتيجددة  ص وتغطيددة المخدداطر غيددر المتوقعددةقدددرة رأس المددال علددى امتصددا وتحسددن عددالي فددي ،المتعثددرة
 .التزام بتعليمات سلطة النقد التي تتوافق مع عناصر الحوكمة

 
االسدددتفادة مددن التجربددة الناجحدددة  ضددرورة: بمجموعددة مددن التوصددديات مددن أهمهددا وقددد تددم اختتددام الدراسدددة

ي كمدنهج عملد ةحوكمدبالخدذ األ ضدرورة األخرلالجهاز المصرفي ونقلها للقطاعات االقتصادية  مةكو حل
، العمدل علدى تيهيدل األفدراد العداملين فدي المتسسدات ونظرية كاديميةأوعدم االكتفاء بها كمواد  وتطبيقي

ضرورة شمول التقرير السنوي للمصدرف علدى , ن لهم عمال مهنيا ذو جودة عاليهالمصرفية بشكل يضم
 .ومدل تطبيقهاالحوكمة  درجة االلتزام بمبادا ملحق يوض 
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Abstract 

 
This study aims at identifying the extent to which banks operating within the Palestinian 

territories (both in West Bank and Gaza Strip) are committed to the elements of  

governance in the banking system and its reflections on the Palestinian banking 

performance according to specialists. It also aims at identifying  to what extent people in 

charge of managing those banks are concerned and interested in applying governance 

criteria and standards, based on their awareness and familiarity of benefits achieved due to 

the application of banking governance criteria and standards.  

 

This study rests on the descriptive approach, through the use of  two tools; qualitative and 

quantitive analytical methods, through designing a questionnaire, that consists of 6 

different axes, under which come banking governance elements in order to measure the 

application of  governance in the concerned banks. In addition, the researcher has studied 

and analyzed the data and financial indicators issued by the PMA as to identify the impacts 

on the performance of banks due to the application of banking governance criteria and 

standards.  

 

The target group consisted of operating and regional bank managers, their deputies and 

assistants in particular, in addition to those in charge of the following departments; 

auditing, compliance, internal and external customers, heads of facilities department, 

members of auditing committee or board, and monitoring employees at PMA. 124 

questionnaires were distributed and the target group constituted a random though 

organized cross-section, among which 118 were recaptured, thus giving a 90% for the 

percentage of response, taking into account that the target group included the above 

mentioned in both West Bank and Gaza Strip.  
 

The study has inferred that the operating Palestinian banking system has shown high 

commitment in concern to application of governance elements which in its turn left a 

prominent trace in the improvement and stability of the Palestinian banking system, in 

addition to its continuation, and ability to provide services to the public. The study  has 

also shown that there is clear consideration for the application of governance criteria and 

standards by those in charge of the management of those banks, due to their ultimate and 

complete realization and appreciation of benefits and qualities achieved in case of proper 

application. The application of reasonable and sound governance positively affects banks 

performance. There have been contrasts in opinions within the cross-section itself 

regarding the application of governance criteria and standards, issued by the PMA, by 

Palestinian banks, especially with regard to risks or crisis management departments that 

have been recently founded and developed in banks.  



 

 و  

The study has shown an improvement in the financial indicators of banking system 

especially with respect to profit of net assets and the rate of property rights. Not to mention 

the huge reduction in amount of debts, and an improvement in the ability of capital to 

absorb and overcome unexpected risks due to compliance to PMA instructions that are in 

line with elements of governance.  

 

The researcher concludes his study with a group of recommendations, among which; the 

importance of benefitting from the successful experience of governance of the banking 

system and spreading or passing it on to other economic sectors, in addition to the 

importance of adopting governance as a practical and applicable approach rather than 

limiting it to theory or academic material. Rehabilitation of employees in a manner that 

ensures them professional and distinctive work. And finally,  having the annual banking 

report include an attachment or enclosure addressing the status of governance in banking 

institutions, in terms of compliance and application of principals of governance.  
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 الفصل األول
 _____________________________________________________ 

 أساسيات الدراسة 
 

 مقدمة 3.3
 

المددل  علدى نجاحهدا واسدتمرار متسسدة أي األساسدية إلنعداش الددعائم أحدد الجيدد الحوكمدة نظدام يعتبدر
إدارة  علدى القدائمين ومعرفدة وخبدرات مهدارات علدى - كبيدرة بصدورة - النظدام هدذا نجداح ويعتمدد الطويدل،
 .المتسسة

 

وغني عن البيدان أهميدة الشدركات المسداهمة والددور االقتصدادي الدذي تلعبده فدي بنداء االقتصداد الدوطني 
ن  ونموه، حيث يعتبر أداتها من أهدم المتشدرات االقتصدادية، وتطورهدا دليدل عافيدة لالقتصداد وتقدمده، وا 

ن نظام الشركات المساهمة هو من أفضل اقتصاد أي بلد يقاس بمتشر أداء الشدركات المساه مة فيه، وا 
 .طرق االستثمار في العالم

 
وحتدددى يدددتمكن المدددواطن مدددن بنددداء قدددراره االسدددتثماري، يجدددب أن يمتلدددك جملدددة مدددن المعلومدددات الصدددحيحة 
والدقيقة، لذلك يتوجب علدى الشدركات التدي تطدرح أسدهمها لالكتتداب العدام أن تدوفر المعلومدات الالزمدة، 

محددداذير هدددذه االسدددتثمارات ومخاطرهدددا، بإشدددراف هيئدددات حكوميدددة خاصدددة لضدددمان التطبيدددق وأن تحددددد 
 .الصحي  لذلك

 
وتحقيقا لنجاح الشركات المساهمة، وتحقق المصدال  المتبادلدة بدين هدذه الشدركات والحكومدة والجمهدور، 

مفهدوم بعدد أن برزت أهمية الحوكمة كنظدام مطبدق فدي العديدد مدن الددول المتقدمدة والناميدة، ونشدي هدذا ال
عانت تلك الدول من أزمات مالية، وتعثر بعض الشركات وانتشار الفساد المدالي فيهدا، والحوكمدة عبدارة 
عددن مجموعددة متكاملددة مددن المعددايير واألسددس التددي يجددب أن تراعددى فددي الشددركات المسدداهمة أوال، وفددي 
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، وضددمان مسدداهمتها بشددكل الدولدة واالقتصدداد ثانيددا، لضددمان نجداح الشددركات المسدداهمة وتحقيددق غاياتهدا
 .صحي  في نمو االقتصاد الوطني بشكل عام

 
الشددركات فددي العديددد مددن االقتصدداديات المتقدمددة، والناشددئة خددالل العقددود  بحكومددةوقددد تعدداظم االهتمددام 

القليلددة الماضددية، وخاصددة فددي أعقدداب االنهيددارات االقتصددادية، واألزمددات الماليددة التددي شددهدتها عدددد مددن 
وأمريكددا الالتينيددة، وروسدديا فددي عقددد التسددعينات مددن القددرن العشددرين، وكددذلك مددا شددهده دول شددرق دسدديا، 

االقتصاد األمريكي متخرا من تداعيات االنهيارات المالية لعدد مدن أقطداب الشدركات األمريكيدة العالميدة 
د مدن ونظرا للتزايد المستمر الذي يكتسدبه االهتمدام بهدذا المفهدوم، فقدد حرصدت العديد. 2992خالل عام 

المتسسات الدولية على تناول هذا المفهوم بالتحليل والدراسة، وعلى رأس هذه المتسسدات كدان صدندوق 
التي أصدرت عام ( OECD)والبنك الدولي ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية  (IMF)النقد الدولي 

الشدركات بكدل مدن  حكومدةمبادا حوكمة الشركات، لتطوير األطر القانونية والمتسسية لتطبيق  4000
الشركات العامة أو الخاصة، سواء المتداولة أم غير المتداولة بيسواق المدال، مدن خدالل تقدديم عددد مدن 
الخطوط اإلرشادية لتدعيم إدارة الشركات وكفداءة أسدواق المدال واسدتقرار االقتصداد ككدل، ويددعم هدذا مدا 

، من أهمية انتهاج مبادا حوكمدة 2992ي أكدت عليه المنظمة العالمية لمشرفي األوراق المالية في ما
 (.90، ص 2992حماد، )الشركات 

 
مهمددة صددياغة معددايير لحوكمددة المتسسددات  2أمددا فيمددا يتعلددق بحوكمددة المصددارف فقددد تولددت لجنددة بددازل

 .المصرفية استنادا إلى المبادا الصادرة عن منظمة التعاون االقتصادي والتنمية
 

التددي أصدددرتها إلددى مراعدداة خصوصددية العمددل المصددرفي حيددث وسددعت لجنددة بددازل مددن خددالل المعددايير 
دارة  هدددذهشدددملت  المعدددايير عدددددا مدددن االعتبدددارات الخاصدددة بالعمدددل المصدددرفي، مثدددل حقدددوق المدددودعين وا 

 .المخاطر، كما أولت اهتماما كبيرًا بمعايير الرقابة الداخلية في المصارف
 

ارف العاملدة فدي أراضدي السدلطة الوطنيدة وقد جاءت هذه الدراسة للبحث فدي مفهدوم الحوكمدة فدي المصد
الفلسطينية وأثر بعض المتغيدرات عليهدا، مدن خدالل تصدميم أداة للدراسدة تمثلدت فدي اسدتبانة تدم توزيعهدا 
علدددى المختصدددين، إضدددافة إلدددى ذلدددك فدددإن هدددذه الدراسدددة تسدددعى لمعرفدددة االنعكاسدددات المترتبدددة علدددى أداء 

هة نظر المختصين باالعتماد على النشرات والبيانات المصارف نتيجة لتطبيقها لمفهوم الحوكمة من وج
الصددادرة عددن سددلطة النقددد الفلسددطينية فيمددا يخددص أداء المصددارف مددن خددالل القيددام بعمددل تحليددل كيفددي 

 .لهذه البيانات للوصول إلى الغاية المقصودة
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صددل تكونددت هددذه الدراسددة مددن خمسددة فصددول، احتددول الفصددل األول منهددا علددى مدددخل للدراسددة، وفددي الف
الثدداني تندداول اإلطددار النظددري لمفهددوم الحوكمددة والدراسددات السددابقة التددي تناولددت هددذا الموضددو ، أمددا فددي 

التددي اتبعهددا الباحددث فددي هددذه الدراسددة، أمددا الفصددل  واإلجددراءاتالفصدل الثالددث فقددد احتددول علددى الطريقددة 
ا الدراسدة مدن خدالل تحليدل الرابع فتطرق إلى نتائج الدراسة والذي احتول على النتائج التي توصلت إليه

أسددئلة الدراسددة وفرضددياتها، إضددافة لددذلك احتددول هددذا الفصددل علددى التحليددل الكيفددي ألداء المصددارف مددن 
واقددددع بيانددددات نتددددائج األعمددددال، وأفددددرد الباحددددث الفصددددل الخددددامس مددددن هددددذه الدراسددددة ألهددددم االسددددتنتاجات 

 .والتوصيات التي توصل إليها في بحثه
 

 مشكلة الدراسة 2.3
 

ر دراسة الحوكمة من المواضيع المهمة والتي تحقق المنفعة المشتركة والمصلحة المتبادلة بين كافة تعتب
بالحصول على اإلشبا  لدوافعه المتعدددة، فدإن المتسسدة  مشاركة، فبينما يحقق الفرد حاجاتهاألطراف ال

وتشدير المعلومدات  .تبلغ مصلحتها فدي صدورة إنجداز األعمدال، وتحقيدق أهددافها التدي أنشدئت مدن أجلهدا
والدراسددات إلددى أن انهيددار كثيددر مددن الوحدددات االقتصددادية والماليددة كددان نتيجددة ضددعف الرقابددة الداخليددة، 

الشددركات ممددا انعكددس  هممددا أدل إلددى ضدديا  حقددوق المسددتثمرين وفقدددان ثقددة المسددتثمرين الجدددد فددي هددذ
 .سلبا على مستويات التنمية المحلية

 
يجدداد الحددل األمثددل لددذا كددان االهتمددام مددن البدداحثي ن واالقتصدداديين والمحللددين وغيددرهم بمعالجددة األمددور، وا 

لمعالجة ا ثار السلبية التدي رافقدت انهيدار الوحددات الماليدة والمنشدئات االقتصدادية، مدا  واألسر واألسلم 
ب أدل الى تبني مفهوم الحوكمة وتطبيق عناصرها في التعامالت اإلدارية والمالية لزيدادة عمليدات الجدذ

االستثماري ودعم القدرات التنافسية، وبناء على ذلك فإن مشكلة الدراسة تكمدن فدي اإلجابدة عدن السدتال 
مددا هددو واقددع التددزام المصددارف فددي األراضددي الفلسددطينية بتطبيددق معددايير الحوكمددة مددن  :الرئيسددي التددالي

 وجهة نظر المختصين؟ وما هو أثرها ودورها في أداء الجهاز المصرفي؟
 

 ات الدراسةمبرر  1.3
 

 : إن المبررات البحثية التي أدت إلى إجراء هذه الدراسة تتمثل في
 

  معرفددة تدديثير بعددض المتغيددرات علددى واقددع الحوكمددة فددي المصددارف العاملددة فددي أراضددي السددلطة
 .الوطنية الفلسطينية
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  ،خاصدة أن تطبيقاتهدا )تتبع ومالحظدة أثدر تطبيدق حوكمدة الجهداز المصدرفي علدى أداء البندوك
 .، وال يوجد دليات واضحة لتطبيق نظام الحوكمة(بر حديثة نسبياتعت

  تسددليط الضددوء علددى مفهددوم الحوكمددة وأهميتدده، وذلددك لحداثددة تطبيقهددا علددى الجهدداز المصددرفي
 .العامل في أراضي السلطة الفلسطينية

  زة ومسدداعدة للجهددات المسددتولة وأصددحاب القددرار فددي وضددع األمددل بددين تكددون هددذه الدراسددة معددزل
 .مرجعية يستندون عليها في تطبيق معايير الحوكمةأسس 

 
 أهمية الدراسة 3.3

 
 :تكمن أهمية هذه الدراسة في ما يلي

 
 مبدادا  أهميدة دور الحوكمدة فدي تحسدين مسدتول جدودة أداء الجهداز المصدرفي المتمثدل بتطبيدق

 بندوك فدىال بده الذي تقوم للدور نظرا الحوكمة التي تستهدف بدورها مكونات الجهاز المصرفي،

 .القومي االقتصاد في المشروعات لتمويل األساسية المصادر توفير

 أهمية دور مجالس إدارة المصارف في تطبيق الحوكمة  . 

  تطبيددق الحوكمددة فددي القطددا  المصددرفي الفلسددطيني وأهددم المعوقددات التددي تقددف عائقددا  اثددرتحديددد
 .أمام تطبيق هذا النظام فيه إن وجدت

  وانعكاسددداتها علدددى األداء ف الفلسدددطينية بتطبيدددق عناصدددر الحوكمدددة مددددل التدددزام المصدددار بيدددان
 . المصرفي

 
 

 أهداف الدراسة 1.3
 

 :تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق األهداف التالية
 

 التعرف على واقع الحوكمة في الجهاز المصرفي الفلسطيني من وجهة نظر المختصين. 

 وكمة في الجهاز المصرفيالتعرف على مستول التزام المصارف بتطبيق معايير الح. 

 التعرف على دور الحوكمة المطبق في الجهاز المصرفي من ناحية رفع كفاءة األداء. 

  التعرف على أثر الحوكمة على معايير السالمة المالية العامة وتحسُّن األداء المصرفي ما 

 . قبل تطبيق معايير الحوكمة وما بعدها

  حوكمة فّعال يعمل على رفع كفاءة األداء المصرفيالتعرف على أهم المقترحات لبناء نظام. 
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 متغيرات الدراسة 1.3
 

ويتفر  عنه بعناصر الحوكمة أهليدة مجلدس المستقل هو الحوكمة، الرئيسي اعتبرت الدراسة أن المتغير 
دارة المخداطر ودور المسداهمين فدي  واإلفصداحاإلدارة واالمتثال والتدقيق الخدارجي والدداخلي  والشدفافية وا 

والمتغيدر التدابع هدو تطدور األداء طار الحوكمة وضمان حقوقهم وأخيدرًا األطدراف األخدرل ذات العالقدة إ
 .المصرفي

 
 أسئلة الدراسة .71
 

مدا واقدع حوكمدة الجهداز المصدرفي مدن وجهدة : الستال الرئيسي التداليللوقوف على مشكلة الدراسة أثير 
 :ةويتفر  عنه األسئلة الفرعية ا تي نظر المختصين؟

 
  ما واقع حوكمة الجهاز المصدرفي مدن وجهدة نظدر المختصدين فدي مجدال عنصدر أهليدة مجلدس

 اإلدارة؟

  مددا واقددع حوكمددة الجهدداز المصددرفي مددن وجهددة نظددر المختصددين فددي مجددال عنصددري االمتثددال
 والتدقيق الخارجي والداخلي؟

 ح مددا واقددع حوكمدددة الجهدداز المصددرفي مدددن وجهددة نظدددر المختصددين فددي مجدددال عنصددر اإلفصدددا
 والشفافية؟

  مددددا واقددددع حوكمددددة الجهدددداز المصددددرفي مددددن وجهددددة نظددددر المختصددددين فددددي مجددددال عنصددددر إدارة
 المخاطر؟

  مددددا واقددددع حوكمدددددة الجهدددداز المصددددرفي مدددددن وجهددددة نظددددر المختصدددددين فددددي مجددددال عنصدددددر دور
 المساهمين في إطار الحوكمة وضمان حقوقهم؟

 مصددرفي مددن وجهددة نظددر مدا واقددع عنصددر األطددراف األخددرل ذات العالقددة فدي حوكمددة الجهدداز ال
 المختصين؟
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 حدود ومحددات الدراسة 1.3
 

 2942يدارأو  2944مدا بدين حزيدران  الفصدول الدراسديةُأجريدت هدذه الدراسدة فدي : الحدود الزمانية 
  .2949العام  ونهايةو  2996أما حدود الدراسة البحثية فمثلت الفترة ما بين 

 از المصدددرفي العامدددل فدددي أراضدددي السدددلطة الوطنيدددة شدددملت هدددذه الدراسدددة الجهددد: الحددددود المكانيدددة
 . (قطا  غزة والضفة الغربية)  الفلسطينية

 فدددي  مددددراء إدارات التسدددهيالت، ومراقبدددي االمتثدددال، ومراقبدددي التددددقيق الدددداخلي: الحددددود البشدددرية
مدددوظفي دائدددرة الرقابدددة ل باإلضدددافة ،المصدددارف العاملدددة فدددي اراضدددي السدددلطة الوطنيدددة الفلسدددطينية

 .ش في سلطة النقد الفلسطينيةوالتفتي

 اقتصددرت هددذه الدراسددة علددى دراسددة انعكدداس الحوكمددة علددى األداء الجهدداز : الحدددود الموضددوعية
 .المصرفي الفلسطيني

 
 :فجاءت كما ييتي أما محددات الدراسة

 
 تحددت نتائج هذه الدراسة بمتغيراتها وأداتها ومجتمعها ومنهجها : المحددات اإلجرائية. 
 والمفاهيم الواردة فيها والمختصرات تحددت هذه الدراسة بالمصطلحات: لمفاهميةالمحددات ا. 

 
 منهج الدراسة وأدواتها 31.3

 
اعتمد الباحث في هذه الدراسة على المنهج التحليلي الوصفي، ألنه المنهج المناسب لمثدل هدذا البحدث، 

 . حالي واإلجابة على تساتالتهوألنه ُيمّكن من تجميع المعلومات الالزمة لتحقيق أهداف البحث ال
 

جددداالت عناصدددر الحوكمدددة متحتدددوي علدددى أّمدددا أداة الدراسدددة، فقدددد تمثلدددت فدددي اسدددتبانة خاصدددة بالدراسدددة 
 .انعكاسها على األداء المتسسي في الجهاز المصرفي لقياس،االساسية

 

قبدل ومدا بعدد تطبيدق لبيانات الجهاز المصرفي لسنوات مدا ( المقارن)كما تّم اعتماد دلية التحليل الكيفي 
 . الحوكمة لتحديد مدل االنعكاس على تطور األداء المصرفي
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 تعريف المصطلحات 33.3
 

 (2997يوسف ) أسلوب ممارسة سلطات اإلدارة الرشيدة :الحوكمة. 
 ومسددداهميها ،ومجلدددس إدارتهدددا ،مجموعدددة مدددن العالقدددات بدددين إدارة الشدددركة :حوكمدددة الشدددركات ،

 .(4000التنمية االقتصاديةنظمة التعاون و م) وأصحاب المصال  األخرل
  منظمددة التعدداون والتنميددة االقتصددادية(OECD :) هددي منظمددة دوليددة مكونددة مددن مجموعدده مددن

نشديت فدي سدنة . البلدان المتقدمة التدي تقبدل مبدادا الديمقراطيدة التمثيليدة واقتصداد السدوق الحدر
التددددي يتزعمهددددا ( OEEC( )دنفدددا)عدددن منظمددددة التعدددداون االقتصدددادي األوروبددددي العمليددددة  4011

الفرنسي روبير مارجولين، للمساعدة على إدارة خطة مارشال إلعادة اعمار أوروبدا بعدد الحدرب 
 4069وبعد فترة تم توسيعها لتشدمل عضدويتها بلددان غيدر أوروبيدة، وفدي سدنة ، العالمية الثانية

   .تم إصالحها لكي تكون منظمة التعاون والتنمية االقتصادية
  مدن مجموعدة محدافظي البندوك المركزيدة   م4071تيسست لجنة بدازل فدي نهايدة عدام  :للجنة باز

 وذلددك تحددت إشددراف بنددك التسددويات الدوليددة. "Group of ten" للدددول الصددناعية العشددر 
 .وحملت اللجنة نفس اسم المدينة السويسرية التي رعت االجتما  

  جنة بازل بخصوص الحوكمة الصادرة عن ل المبادا :مقررات لجنة بازل حول الحوكمة 
 الطدرق التدي تدتم بهدا إدارة أعمدال وشدتون المصدرف مدن قبدل مجلدس إدارتده : حوكمة المصارف

 (.2991سلطة النقد الفلسطينية )سلطة النقد الفلسطينية  بإشرافواإلدارة التنفيذية 
 ك الفدرص أسلوب لقدراءة البيئدة الداخليدة والخارجيدة مدن نقداط قدوة وضدعف وكدذل :التحليل الكيفي

 .والمخاطر للجهاز المصرفي في إطار انسياب العالقة ما بين سلطة النقد والبنوك
 ظدام المصدرفي نويعتبدر جدزء مدن ال ،هدو مجموعدة البندوك العاملدة فدي بلدد مدا :الجهاز المصرفي

الدددذي يضدددم مختلدددف النشددداطات التدددي تمدددارس بهدددا  ،الدددذي يعتبدددر احدددد مكوندددات النظدددام المدددالي
، وهددددو يشددددمل الجهدددداز المصددددرفي ،اصددددة تلددددك المتعلقددددة بمددددن  القددددروضوخ ،عمليددددات مصددددرفية

أي البندك المركدزي  ،المستولة عن السياسدة النقديدةوالسلطات  ،متسسات المالية المتخصصةلوا
 .(www.ets_salim.com-موقع الكتروني. )والخزينة العمومية

  نجاز والرغبدة فدي العمدل وتعني جملة االبعاد التي تعتمد على القدرة على اال :االداء المصرفي
هددددف موضدددو  بشدددكل مسدددبق أي انهدددا مقيددداس لدرجدددة ويتدددرابط االداء مدددع الفاعليدددة فدددي تحقيدددق 

االقتددراب مددن تحقيددق الهدددف المنشددود وتقدداس كفدداءة االداء المتسسددي بحسددن اسددتغال ل المددوارد 
 (المعهد الوطني للتجارة –صال  .) المالية والخدماتية والبشرية وتجهيزات االنتاج 
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 عدداون المدددالي هددو منظمدددة دوليددة للبندددوك المركزيددة تهددددف الددى تقويدددة الت :بنددك التسددويات الدوليدددة
ويعمل كبندك للبندوك المركزيدة وال يخضدع للمسدائلة امدام أي حكومدة ويقدوم ، والتمويلي العالميين

البندددك باعمالدددة مدددن خدددالل لجدددان فرعيدددة واماندددات الددددول التدددي يستضددديفها وعبدددر لقاءهدددا السدددنوي 
 .ع االعضاءلجمي

  المعرفدددة موقدددع .)2/4099/ 47عمالدددة فدددي مديندددة سويسدددرا بمديندددة بدددازل عدددام أوقدددد باشدددر البندددك
 (ومنتديات اعمال الخليج

 
 مختصرات الدراسة 32.3

 
  منظمة التعاون والتنمية االقتصادية 

(OECD)operation and Development-Organization for Economic Co  

  متسسة التمويل الدوليةInternational Finance Corporation (IFC) 

  بنك التسويات الدوليةBank for International Settlement (BIS) 

  مجلس التقارير المالية(FRC) Financial Reporting Council  

 المعهد المصرفي المصري :Egyptian Banking Institute (EBI) 

 الشركات المملوكة للدولة (SOE)  State Owned Enterprises 

  مبدأ المستولية التعاقديةContractual Responsibility System (CRS)  

  تقرير األداء الموحد(UBPR)  Uniform Bank Performance Report  
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 الفصل الثاني
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 اإلطار النظري والدراسات السابقة
 

 مقدمة 3.2
 

إثدر األزمدات الماليدة التدي حلّدت  2991بدأ االهتمام بمفهوم الحوكمة فدي األراضدي الفلسدطينية فدي عدام 
 االنهيداراتبالمتسسات المالية الكبرل في دول كثيرة في عقد التسعينات من القرن الماضي، وأيضًا بعد 

كدل . يد من المصارف الكبدرلالمالية والمحاسبية للعديد من الشركات العالمية وما تبعها من إفالس العد
، ممدا جعدل دائدرة IIIوأخيدرًا  IIو  Iذلك جعدل المتسسدات الماليدة الدوليدة أن تقدوم بإصددار وثدائق بدازل 

االهتمام تتسع بموضدو  حاكميدة المصدارف والمتسسدات الماليدة ودليدات تطبيقهدا، بحيدث أصدبحت تيخدذ 
عتبددر ركيددزة أساسددية لسددالمة اقتصدداديات كددون تددوفر نظددام مصددرفي سددليم ومعددافى ي"بعدددًا أوسددع وأشددمل، 

 (.4، ص 2944الشمري، " )البلدان
 

وتحددددت الحاكميددة فددي المصددارف بمجموعددة مددن القواعددد والضددوابط التددي يددتم مددن خاللهددا توجيدده سددلوك 
. المدددراء وأصددحاب القددرار نحددو توثيددق أخالقيددات العمددل والممارسددات الجيدددة وصددواًل إلددى الحكددم الرشدديد

 (67ص ، 2999حتاملة، )
 

وقد تناول هذا الفصل عرضًا لألدبيات والدراسدات السدابقة المتعلقدة بموضدو  الدراسدة، مدن حيدث مفهدوم 
الحوكمددة ومبادئهددا وأهميتهددا، ودور الجهدداز المصددرفي فددي تعزيددز وتطبيددق مبادئهددا، إضددافة إلددى أهميددة 

والتنميدة للحوكمدة، ثدم حوكمة الشركات واألطراف المستولة عن تطبيقها، وكذلك مبادا منظمة التعاون 
األطراف المستولة عن تطبيق الحوكمة في الشركات، ودور مجلس اإلدارة في تطبيدق الحوكمدة، وأخيدرًا 
تناول الباحث في هذا الفصل موضو  الحوكمة في فلسطين من حيث قواعدها وحدوافز تطبيقهدا إضدافة 

 .إلى الحوكمة من منظور سلطة النقد الفلسطينية
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 Corporate Governanceحوكمة  ف الوتعري مفهوم 2.2
 

يعتبددر موضددو  حوكمددة الشددركات مددن الموضددوعات المثددارة فددي الوقددت الحددالي علددى المسددتول العددالمي 
واإلقليمددي وظهددرت أهميتدده البالغددة بعددد ذيددو  ظدداهرة الفسدداد المددالي واإلداري والمحاسددبي والسياسددي فددي 

السدددابقين، ومدددن هدددذا المنطلدددق سددديتناول هدددذا الشدددركات والمتسسدددات الكبيدددرة والمتوسدددطة خدددالل العقددددين 
الفصددل مددن الدراسددة تطددور الحوكمددة كمفهددوم وحاجددة، وسدديعرض أهددداف الحوكمددة وأهميتهددا، ومعددايير 
حوكمدددة المصدددارف وفدددق إصددددارات لجندددة بدددازل، وتجدددارب بعدددض الددددول األجنبيدددة والعربيدددة والقطاعدددات 

 .المصرفية في مجال تطبيق الحوكمة
 

مجموعددددة ا ليددددات واإلجددددراءات والقددددوانين والددددنظم والقددددرارات التددددي تضددددمن  ويقصددددد بحوكمددددة الشددددركات
وتهددددف الحوكمدددة إلدددى " Fairness"والعدالدددة " Transparency"والشدددفافية " Discipline"االنضدددباط 

تحقيدددق الجدددودة والتميدددز فدددي األداء عدددن طريدددق تفعيدددل تصدددرفات إدارة الوحددددة االقتصدددادية فيمدددا يتعلدددق 
قتصددددادية المتاحددددة لددددديها، بمددددا يحقددددق أفضددددل منددددافع ممكنددددة لكافددددة األطددددراف ذوي باسددددتغالل المددددوارد اال

 (.417، ص2992نور الدين، ناصر، )المصلحة وللمجتمع ككل 
 

 Corporateيعددد مصددطل  الحوكمددة هددو الترجمددة المختصددرة التددي قابلددت المصددطل  اإلنجليددزي كمددا 

Governance أسدددلوب ممارسدددة : "فدددق عليهدددا، فهدددي، أمدددا الترجمدددة العلميدددة لهدددذا المصدددطل ، والتدددي ات
" فعرفددت الحوكمددة بينهددا  IFCأمددا متسسددة التمويددل الدوليددة  .)2997يوسددف،" )سددلطات اإلدارة الرشدديدة

 (.Alamgir, 2007)" النظام الذي يتم من خالله إدارة الشركات والتحكم في أعمالها
 

مدن الددوائر والمنظمدات فقدد  ونظرا لما حظيت به حوكمدة الشدركات مدتخرا مدن اهتمدام مدن جاندب العديدد
علدى أنهدا  (OECD)تعددت المفاهيم المتعلقدة بهدا، حيدث عرفتهدا منظمدة التعداون والتنميدة االقتصدادية 

مجموعة من العالقات فيما بين القائمين علدى إدارة الشدركة ومجلدس اإلدارة وحملدة األسدهم وغيدرهم مدن "
غة األهدددداف الهيكليدددة للشدددركة وطدددرق ، وهدددي معنيدددة كدددذلك بصددديا(Freeland, 2007" )المسددداهمين

تحقيقهددا، ووسددائل وأسدداليب متابعددة وتقيدديم األداء علددى مختلددف المسددتويات، وتددوفير المتشددرات المالئمددة 
لددادارة ومجلدددس اإلدارة لتعقددب ومتابعدددة تحقيددق األهدددداف ذات النفددع للشدددركة وحملددة أسدددهمها واألطدددراف 

تابعددة، وأخيددرا فإنهددا تشددجع أو تدددفع اإلدارة نحددو األخددرل ذات المصددلحة، وتمكددن هددذه األطددراف مددن الم
 ".استخدام الموارد المتاحة
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السددلوك األخالقددي مددن "بينهددا ( The Business Roundtable)وعرفتهددا دائددرة األعمددال المسددتديرة 
جانددب المددديرين وغيددرهم ممددن يشددترك أو تمددن  لدده السددلطة فددي توليددد وصدديانة الثددروة لكددل األطددراف ذات 

 ".شركةالمصلحة بال
 

التعامددددل بددددإجراءات معينددددة مددددن جانددددب الممثلددددين "، بينهددددا (2999)وعرفهددددا إتحدددداد المددددراجعين الددددداخليين 
لاطددراف ذات المصدددلحة فدددي الشددركة بمدددا يضدددمن اإلشددراف علدددى اإلجدددراءات المحددددة مدددن جاندددب إدارة 

قابددة فددي مواجهددة الشددركة فيمددا يتعلددق بددالخطر والرقابددة، ومتابعددة هددذه اإلجددراءات للتحقددق مددن فاعليددة الر 
المخدداطر، وبمددا يهيددو الظددروف المناسددبة لتحقيددق أهددداف الشددركة وتوليددد وصدديانة القيمددة علددى مسددتول 

 ". التنظيم
 

لعالقدات بدين األطدراف بينهدا تنظديم وتحسدين ل(Gregory and Simms, 2003) كمدا عرفهدا الدبعض 
، ومالئمددة لطويددليددر فددي األجددل ا، واالرتقدداء بمسددتول إدارة الشددركة وتشددجيعها علددى التفكذات المصددلحة

الهيكددددل الددددوظيفي لتحقيددددق األمانددددة والنزاهددددة والمسددددائلة ،والتيكددددد علددددى تددددوفير كددددل المعلومددددات المطلوبددددة 
والحوكمددة بندداء علددى تعريددف الشددمري . لألطددراف ذات المصددلحة وااللتددزام بددالقوانين واللددوائ  التنظيميددة 

تهدف إلى تحقيق الجودة والتميدز فدي األداء  ت التيهي مجموعة من القوانين والنظم والقرارا"، )2996(
 ".والفعالة لتحقيق خطط وأهداف الشركة عن طريق اختيار األساليب المناسبة

 
مجموعدددة مدددن القدددوانين والدددنظم والقدددرارات التدددي تهددددف إلدددى تحقيدددق "، بينهدددا )2997(كمدددا عرفهدددا مسدددعود 

 ".والفعالة لتحقيق خطط وأهداف الشركة ناسبةالجودة والتميز في األداء عن طريق اختيار األساليب الم
 

تطبيددددق مجموعدددددة القددددوانين واألنظمدددددة واإلرشددددادات والتعليمدددددات "فعرفهددددا بينهدددددا ( 2997(أمددددا أبددددو زيندددددة 
واإلجددراءات الرقابيددة التددي تحقددق لددادارة التميددز والجددودة فددي األداء، وبالتددالي نجاحهددا فددي الوصددول إلددى 

  ".تحقيق األهداف المرجوة
 

رف الحوكمددة بينهددا حالددة وعمليددة واتجدداه، كمددا أنهددا نظددام مناعددة وحمايددة ضددروري لضددبط حركددة كمددا تعدد
واتجاه وسالمة كافة التصرفات، ونزاهة السلوكيات داخدل الشدركات، وهدي بمثابدة عمليدة إداريدة تمارسدها 

بشددكل  سدلطة اإلدارة اإلشددرافية سدواء داخددل الشدركات أو خارجهددا، عبدر عدددة مراحدل وتعتمددد هدذه العمليددة
ميخائيددل، )أساسددي علددى األخددالق والضددمير، ويتضددمن التعريددف العديددد مددن الجوانددب لمفهددوم الحوكمددة 

 .(460، ص2992أشرف، 
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مجموعددة مددن القددوانين والددنظم والقددرارات التددي تهدددف إلددى "أيضددًا يمكددن تعريددف حوكمددة الشددركات بينهددا 
مناسدبة والفعالدة لتحقيدق خطدط وأهدداف تحقيق الجودة والتميز فدي األداء عدن طريدق اختيدار األسداليب ال

النظدددام أي وجدددود نظدددم تحكدددم العالقدددات بدددين األطدددراف "، وعليددده فدددإن حوكمدددة الشدددركات تعندددي "الشدددركة
األساسية التي تتثر في األداء، كما تشمل مقومات تقوية المتسسة على المدل البعيد، وتحديد المسئول 

 (.212، ص2992السريتي، السيد، " )والمستولية
 
كل عدام يشدير مفهدوم حوكمدة الشدركات إلدى القدوانين والقواعدد والمعدايير التدي تحددد العالقدة بدين إدارة بش

حملدة السدندات، )الشركة من ناحية، وحملدة األسدهم وأصدحاب المصدال  أو األطدراف المرتبطدة بالشدركة 
 (9، ص2991فوزي، سميحة، .)من ناحية أخرل( العمال، الموردين، الدائنين، المستهلكين

 
كما نشير إلى أهم ما ذكدر حدول تعريدف الحوكمدة فهدي أحدد العناصدر التدي تعمدل علدى تحسدين الكفداءة 
االقتصادية، والقدرة على المنافسة لدل الشركة، وهي مجموعدة مدن العالقدات بدين إدارة الشدركة ومجلدس 

كلدة إدارتهدا العليدا، اإلدارة والمساهمين وأصحاب المصال ، وهي الكيفية التي تدير الشركة نفسها بده وهي
الصدددياد، محمدددد، )وهدددي تصدددحي  وتصدددويب عمدددل إدارة الشدددركة بواسدددطة دليدددات رقابيدددة داخدددل الشدددركة 

2997.) 

 
وهي تحديد الحقوق والمستوليات بين مجلس اإلدارة والمديرين والمساهمين وأصحاب المصال  األخرل، 

كل لوضع أهداف الشركة ووسدائل تحقيدق هدذه وأنها القواعد الُمثلى التخاذ القرارات في الشركة، وأنها هي
 (.OECDمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية )األهداف ورقابة األداء 

 
ويتض  من العرض ا نف، أن الحوكمة تستهدف بشكل أساسي نجاح المنشدية، باعتمداد دليدات تضدمن 

إداري، وما يتطلب ذلك مدن  الرقابة واإلشراف والشفافية واإلفصاح، تجنبا من التعثر المالي أو أي فساد
جدددراءات داخليدددة وخارجيدددة وصدددوال السدددتمرارية العمدددل وتحقيقدددا لمبددددأ تعظددديم الربحيدددة  أنظمدددة وقدددوانين وا 

 .لكافة األطراف ةالمستداموتحقيق التنمية 
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 :نشأة وتطور الحوكمة المؤسسية 1.2
 

حيددزًا مهمددًا فددي أدبيددات ييخددذ " Corporate Governance"بدددأ االهتمددام بموضددو  حوكمددة الشددركات 
مدن أوائدل مدن تنداول فصدل الملكيدة  Means, Berleم، حيدث كدان كدل مدن 4092االقتصداد مندذ عدام 

عن اإلدارة، والتي هي أهم دليات حوكمة الشدركات لسدد الفجدوة التدي يمكدن حددوثها بدين مدديري ومدالكي 
 .وبالصناعة ككلالشركة من جراء الممارسات السلبية التي من الممكن أن تضر بالشركة 

 : ويمكن رصد أهم محطات تطور الحوكمة في ا تي
 
  م تطددرق كددل مددن جينسددين وميكليددنج 4076فددي عددام"Jensen and Meckling " إلددى تعريددف

أي احتماليددة تعددارض مصددال  " Agency problem"حوكمددة الشددركات فددي إطددار مشددكلة الوكالددة 
ئج األبحدداث المتعددددة والمسددتمرة فددي هددذا ادارة الشددركة مددع مصددال  المسدداهمين فيهددا، وخلصددت نتددا

الشين إلى أن التطبيق السليم للقوانين واللوائ  التدي تضدمن اإلفصداح وحقدوق المسداهمين تسدهم فدي 
 .الحد من أساليب االحتيال وتضارب المصال 

 
  م تطددرق فامددا 4019فددي عددام"Fama "  إلددى مشددكلة الوكالددة، حيددث أشددار إلددى حتميددة حدددوث صددرا

 .ا يكون هناك فصل بين الملكية واإلدارةبالشركة عندم

 
  م تيسسددت لجنددة 4012فددي عددامTread wary Committee  مددع االنهيددارات الماليددة فددي مجددال

متسسددات االدخددار والقددروض األمريكيددة، وأوضددحت فددي تقريرهددا ضددرورة وجددود بيئددة رقابيددة سددليمة، 
 .ولجان مستقلة للمراجعة ومراجعة داخلية أكثر موضوعية

 
  م قامت هيئة بورصة لندن بتكوين لجنة 4002في عامCadbury Committee  على إثر انهيار

بعدض الشددركات مدا بددين الثمانيندات والتسددعينات فدي إنجلتددرا وامتزجدت اللجنددة نظدام للمراقبددة الداخليددة 
 (.261، ص2992سعيد، صفاء، )من أجل منع أو خفض حدوث مثل هذه الخسائر 

 
  وفدي السدياق يتكدد(Mitchell etal, 1996)و ،(Monks, Minow, 2001 ) علدى إمكانيدة حدل

، 2992السددددريتي، السدددديد، )مشددددكلة الوكالددددة مددددن خددددالل التطبيددددق الجيددددد  ليددددات حوكمددددة الشددددركات 
 (.291، 297ص
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  أوضدددد  البورتددددا ودخددددرون ( 4001، 4007)فدددي عددددام"Laporta etal. " أن إصدددددار التشددددريعات
يثير ملمددوس علددى كفدداءة ممارسددة حوكمددة الشددركات، والقددوانين ذات الصددلة بحوكمددة الشددركات لهددا تدد

ويرجدددع تسدددار  انتشدددار مصدددطل  الحوكمدددة، إلدددى االنهيدددارات الماليدددة فدددي بعدددض الددددول والشدددركات، 
ومسلسل سقوط وانهيار العديد ( 4007)وأبرزها الكارثة المالية التي أصابت دول جنوب شرق دسيا 

وغيرها، تلك األسباب " بارمالت"وشركة " رلدكموو "وشركة " ارنون"من الشركات الكبرل، منها شركة 
ال يقتصر " للحوكمة"وغيرها دفعت المتسسات الدولية االقتصادية والمالية إلى اعتناق مفهوم أوسع 

علددددى حوكمددددة الشددددركات تحديدددددًا، بددددل ليمتددددد إلددددى حوكمددددة االقتصدددداديات القوميددددة بصددددفة خاصددددة، 
 (.112، 114، ص2992مهران، عشري، )واالقتصاد العالمي بصفة عامة 

 
  م وعلددى المسددتول الدددولي أصدددرت منظمددة التعدداون االقتصددادي والتنميددة 4000فدي عددام(OECD )

تدم تعديلده " Principle of Corporate Governanceمبدادا حوكمدة الشدركات "تقريرها بعندوان 
 .م2996م، تبع ذلك توصيات لجنة بازل في ديسمبر 2991في عام 

 
 (لماذا الحوكمة؟) أهمية ومزايا الحوكمة .31
 

، ومدددع انفجدددار األزمدددة الماليدددة ا سددديوية، أخدددذ العدددالم ينظدددر نظدددرة جديددددة إلدددى حوكمدددة 4007مندددذ عدددام   
الشددددركات، واألزمددددة الماليددددة المشددددار إليهددددا، قددددد يمكددددن وصددددفها بينهددددا كانددددت أزمددددة ثقددددة فددددي المتسسددددات 

وقدددد كاندددت . مدددال والحكومدددةوالتشدددريعات التدددي تدددنظم نشددداط األعمدددال والعالقدددات فيمدددا بدددين منشددد ت األع
المشاكل العديدة التي برزت إلى المقدمدة أثنداء األزمدة تتضدمن عمليدات ومعدامالت المدوظفين الدداخليين 
واألقارب واألصددقاء، وحصدول الشدركات علدى مبدالغ هائلدة مدن الدديون قصديرة األجدل، فدي نفدس الوقدت 

خف اء هذه الدديون مدن خدالل طدرق ونظدم الذي حرصت فيه على عدم معرفة المساهمين بهذه األمور، وا 
 (.42، ص 2997يوسف، " )مبتكرة"محاسبية 

 
زاد من حدة المطالبة بحوكمة الشركات، ممارسات الشركات متعددة الجنسيات في اقتصاديات العولمدة، 
حيددث تقددوم باالسددتحواذ واالندددماج بددين الشددركات مددن أجددل السدديطرة علددى األسددواق العالميددة، فددرغم وجددود 

شدددركة فقدددط هدددي التدددي تسددديطر علدددى مقددددرات  499ن الشدددركات متعدددددة الجنسدددية، فدددإن هنددداك ا الف مددد
مركددددز المشددددروعات الدوليددددة )التجددددارة الخارجيددددة علددددى مسددددتول العددددالم مددددن خددددالل ممارسددددتها االحتكاريددددة 

  (.2991الخاصة، 
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 (2117الصياد، محمد، ) ن أسباب ظهور حوكمة الشركات ما يليوم
 

 دارة وأداء الشركاتالفجوة بين مكاف ت اإل. 
 حاالت الفشل المتسسي في روسيا ودسيا وأمريكا. 

 اإلخفاق في جذب رأس المال، مما يهدد كيانات الشركة ويجعلها عاجزة عن المنافسة. 

 عدم قدرة المستثمرين على تحليل ومقارنة فرص االستثمار المحتملة. 

 ابات الختاميةعدم توافر الدقة ومعايير الشفافية والوضوح في إعداد الحس. 

 
باإلضددافة إلددى اتجدداه كثيددر مددن دول العددالم إلددى التحددول إلددى الددنظم االقتصددادية الرأسددمالية، والتددي ترتكددز 
علدى الشددركات الخاصددة فدي تحقيددق معدددالت مرتفعدة ومتواصددلة فددي النمدو االقتصددادي، وقددد أدل اتسددا  

مشدددروعات فدددي البحدددث عدددن حجدددم تلدددك المشدددروعات إلدددى انفصدددال الملكيدددة عدددن اإلدارة، وشدددرعت تلدددك ال
مصددادر تمويددل أقددل تكلفددة مددن المصددادر المصددرفية، فاتجهددت إلددى أسددواق المددال، وسدداعد علددى ذلددك مددا 
شهده العالم من تحرير لألسواق المالية، فتزايد انتقال رتوس األمدوال عبدر الحددود بشدكل غيدر مسدبوق، 

يدددات الرقابدددة علدددى تصدددرفات ودفدددع اتسدددا  حجدددم الشدددركات وانفصدددال الملكيدددة عدددن اإلدارة إلدددى ضدددعف دل
لى وقو  كثير من الشركات في أزمات مالية، ومن أبرزهدا أزمدة دول جندوب شدرق دسديا فدي  المديرين، وا 
أواخددر التسددعينات، ثددم توالددت األزمددات بعددد ذلددك، ولعددل أبرزهددا أزمددة شددركة انددرون وورلدددكم فددي الواليددات 

والقواعدددد المنظمدددة لعمدددل الشدددركات، م، وبددددأت مناقشدددة أوجددده القصدددور فدددي األسدددس 2994المتحددددة عدددام 
فددددوزي، سددددميحة، )اإلدارة وخاصددددة فيمددددا يتعلددددق بدددددور المددددراجعين المدددداليين، ودور ومسددددتوليات مجلددددس 

 (.2،6، ص2999

 
وعددم   ، كما أن تتويج تلك األحداث بفضديحة شدركة اندرون وولدد كدوم األمدريكيتين بسدبب غيداب الشدفافية

لتغاضي عن حقوق حملة األسهم، والتزوير في البيانات، العمل بشكل متسسي، وضعف المعلومات، وا
ومدددا تدددال ذلدددك مدددن سلسدددلة اكتشدددافات تالعدددب الشدددركات فدددي قوائمهدددا   والميزانيدددات، واألربددداح، والحسدددابات

الماليددة ،أظهددر بوضددوح أهميددة حوكمددة الشددركات حتددى فددي الدددول التددي كددان مددن المعتدداد اعتبارهددا أسددواقا 
 (. 19، ص 2992اد، حم". )قريبة من الكمال"مالية 

 
إن حوكمة الشدركات تعتمدد فدي نهايدة المطداف علدى التعداون بدين القطداعين العدام والخداص لخلدق نظدام 

وتتنددداول حوكمدددة الشدددركات موضدددو  . لسدددوق تنافسدددية فدددي مجتمدددع ديمقراطدددي يقدددوم علدددى أسددداس القدددانون
تعددزز القدددرة التنافسددية  تحددديث العددالم عددن طريددق النظددر فددي الهياكددل االقتصددادية وهياكددل األعمددال التددي

 للقطا  الخاص، وأن وجود مثل هذه المعايير أصب  من األسس العالمية الهامة في تقييم سالمة البيئة
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وعنصرًا هامًا من عناصر جذب االستثمار وبوجودها يتم المحافظة على توازن دائم بين األطدراف ذات 
وتجعددل المنطقددة أكثددر جددذبا لالسددتثمار األجنبددي  العالقددة فددي الشددركة وهددم المسدداهمون واإلدارة التنفيذيددة 
تاحة فرص العمل الجديدة   .)2996عالونه ( المباشر،  وتعظيم الربحية وا 

 
 :أهداف الحوكمة  1.2

 
تعتبر الحوكمة أداة جيدة تمكن المجتمع من التيكد من حسن أداء الشركات بيسلوب علمي وعملي، 

مساهمين، وتحقيق نظام بيانات ومعلومات عادل وشفاف يتدي إلى توفير أطر عامة لحماية أموال ال
يحقق انسياب هذه البيانات والمعلومات على قدم المساواة، بما يحقق توافر النزاهة في األسواق، 
وألصحاب المصال  والعالقات المرتبطة بالمشروعات والشركات، وفي نفس الوقت توفير أداة جيدة 

وبتطبيق  (.474، ص2992ميخائيل، أشرف )ت ومحاسبتهم للحكم على أداء مجالس إدارة الشركا
 :معايير الحوكمة تتحقق المزايا التالية

 

 وضع منظومة للمحاسبة لجميع األطراف المرتبطة بالشركة . 

 منع تعرض الشركة للكوارث. 

  رفع مستول أداء الشركة وتحسين الكفاءة االقتصادية وزيادة معدل النمو االقتصادي من
 (.2997الصياد، محمد، )لظروف المالئمة خالل توفير ا

  ،زيادة ثقة المستثمرين في أسواق رأس المال، بما ينعكس على تخفيض تكلفة رأس المال
 .فضاًل عن تشغيل نظام السوق بصورة فعالة

  إيجاد حوافز ودوافع لدل مجلس إدارة الشركة في متابعة تحقيق األهداف التي تحقق مصلحة
 .رقابة الفعالة على الشركةالشركة من خالل فرض ال

  توفير مركز تنافسي للشركة قياسا بمثيالتها في سوق رأس المال، بما يتدي إلى زيادة قدرتها
 .في اجتذاب المستثمرين الذين بإمكانهم تدعيم النمو المالي للشركة

  (.1، 9، ص2992بالل، محمد، )تدعيم النزاهة والكفاءة في أسواق رأس المال 

 االهتمام بالقضايا البيئية واألخالقية في منظومة صنع واتخاذ القرار إعطاء مزيد من. 

  تحسين معدالت دوران العمالة واستقرار العاملين، وتنمية الصورة اإليجابية عن الشركة سواء
سعيد، صفاء، )لدل العاملين فيها، أو لدل المتعاملين معها، أو عند المجتمع بصفة عامة 

 (. 270، ص2992
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 بعاد المتعلقة بمفهوم الحوكمةاأل .11
 

 :بما أن للحوكمة مفاهيم متعددة األبعاد، فإنه يمكن التعبير عن هذه األبعاد كما يلي
 

  البعد اإلشرافي (Oversight) حيث تعنى الحوكمة من خالل هذا البعد تدعيم الددور اإلشدرافي
ة ومدددددددن بيدددددددنهم أقليدددددددة لمجلدددددددس اإلدارة علدددددددى أداء اإلدارة التنفيذيدددددددة، واألطدددددددراف ذات المصدددددددلح

المسداهمين، وقدد أكدددت علدى ذلدك سددوق نيويدورك لددألوراق الماليدة فدي توصددياتها الصدادرة بشددين 
تحسددين مسدددتول حوكمددة الشدددركات بينددده يجددب أن يتسدددع نطددداق الدددور اإلشدددرافي لمجلدددس اإلدارة 

 (.92، ص 2992حماد، . )ليشمل متابعة إجراءات إدارة الخطر لحماية حقوق المساهمين

 د الرقابي البع(Control ) حيث ُتعنى الحوكمة من خالل هذا البعد بتدعيم وتفعيل الرقابة على
المستول الدداخلي أو الخدارجي للشدركة، فعلدى المسدتول الدداخلي فدإن تددعيم الرقابدة يكدون معنيدا 
بتفعيل نظم الرقابة الداخلية، ونظدم إدارة الخطدر، ووظيفدة التددقيق الداخليدة، فضدال عدن الفصدل 

المهدددام بددددين رئددديس مجلددددس اإلدارة والمددددير التنفيددددذي، وتحديدددد خطددددوط واضدددحة للسددددلطات فدددي 
والمستوليات، وتصميم نظم للمسائلة على مختلف المستويات، أما على المستول الخارجي فإن 
تاحدة  تدعيم وتفعيل الرقابة يكون معنيا بالقوانين واللوائ ، وقواعد التسجيل في السوق المالي، وا 

لدددددة األسدددددهم واألطدددددراف ذات المصدددددلحة فدددددي الرقابدددددة، فضدددددال عدددددن توسددددديع نطددددداق الفرصدددددة لحم
 (.96، ص 2992حماد، .)مستوليات المدقق الخارجي وتدعيم استقالليته

   البعدددد األخالقدددي(Ethics ) حيدددث ُتعندددى الحوكمدددة مدددن خدددالل هدددذا البعدددد بالعمدددل علدددى خلدددق
قواعددد أخالقيددة ونزاهددة  بمددا تشددمله مددن  Control Environmentوتحسددين البيئددة الرقابيددة 

حمداد، )وأمانة ونشر ثقافة الحوكمة على مسدتول إدارات الشدركات وبيئدة األعمدال بصدفة عامدة 
 (.17، ص 2992

 حيث ُتعنى الحوكمة من خالل هذا البعد بالعمل علدى تصدميم وتنظديم : االتصال وحفظ التوازن
ذيدة مدن جهدة، واألطدراف الخارجيدة العالقات بين الشركة ممثلدة فدي مجلدس اإلدارة واإلدارة التنفي

سددواء األطددراف الخارجيددة ذات المصددلحة أو الجهددات اإلشددرافية والرقابيددة أو التنظيميددة مددن جهددة 
مجلددددس اإلدارة، )العالقددددة بددددين الشددددركة  (Candor)أخددددرل، حيددددث يجددددب أن يحكددددم اإلخددددالص 

لشددركة بالعمالددة، عالقددة ا( Fairness)بينمددا يجددب أن تحكددم العدالددة . ، وحملددة األسددهم(واإلدارة
عالقدة الشدركة بالمنظمدات األهليدة،  (Good Citizenship)ويجب أن يحكم التوافدق الدوطني 

. عالقددة الشددركة بالهيئددات والمنظمددات الحكوميددة( (Complianceكمددا يجددب أن يحكددم االلتددزام 
(BRT, 2002) 
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  البعدددد االسدددتراتيجي(Strategic) تركيز علدددى حيدددث ُتعندددى الحوكمدددة مدددن خدددالل هدددذا البعدددد بدددال
صدددياغة إسدددتراتيجيات األعمدددال والتشدددجيع علدددى التفكيدددر اإلسدددتراتيجي، حيدددث يجدددب أن يتدددولى 
مجلددس اإلدارة صددياغة إسددتراتيجية  الشددركة مددن خددالل التطلددع إلددى المسددتقبل المشددرق للشددركة، 
اسدتنادا إلدى دراسدة متينيددة ومعلومدات كافيدة عددن أدائهدا  فدي الماضددي والحاضدر، وكدذلك دراسددة 

البيئة الخارجية وتقدير تيثيراتها المختلفة استنادا على معلومات كافية عن عوامدل البيئدة عوامل 
 (.4001بوب جارب ودخرون، )الداخلية ومدل تبادل التيثير فيما بينها 

  المسدددائلة(Accountability  ) حيدددث ُتعندددى الحوكمدددة مدددن خدددالل هدددذا البعدددد باإلفصددداح عدددن
. مسدداهمين وغيددرهم ممددن يحددق لهددم قانونددا مسددائلة الشددركةأنشددطة وأداء الشددركة والعددرض أمددام ال

وفدددي إطدددار مفهدددوم الحوكمدددة فدددإن األطدددراف التدددي يجدددب مسدددائلتها هدددي مجلددددس اإلدارة واإلدارة 
التنفيذية، والمدققين المستقلين، أما األطراف التي يحق لهدا قانوندا المسدائلة فهدي كافدة األطدراف 

التدزام كدل لمسائلة فيجب أن تشمل تقيديم مددل ، أما جوانب ا((Stakeholdersذات المصلحة 
 ي التطبيددددددددددددق الجيددددددددددددد لمبددددددددددددادا الحوكمددددددددددددةفددددددددددددطددددددددددددرف مددددددددددددن األطددددددددددددراف بدددددددددددددوره 

BRE،2002/Mcname،2002/Stacey and Austin،2003) .) 

  اإلفصداح والشدفافية(Disclosure and Transparency ) حيدث تعندى الحوكمدة مدن خدالل
لمعلومدات الالزمدة لترشديد قدرارات كافدة األطدراف هذا البعد باإلفصداح والشدفافية لديس فقدط عدن ا

ذات المصلحة على مستول الشركة، بل يتسع المفهدوم ليشدمل اإلفصداح ضدمن التقدارير العامدة 
بمبدددادا الحوكمددة طبقدددا لتوصددديات سدددوق نيويدددورك لدددألوراق  االلتدددزامعددن المتشدددرات الدالدددة علدددى 

 : المالية من حيث

 
 .لمدقق الداخلي والمدقق الخارجيمدل التفاعل بين المجلس واإلدارة وا .4

جراءات الرقابة الالزمة .2  .مدل كفاءة وفاعلية إدارة الخطر، وكفاية أساليب وا 

 .مدل تحقيق مصال  كافة األطراف ذات المصلحة والتوازن بينهم .9

 .الغالبية العظمى من أعضاء مجلس اإلدارة( Independence)مدل استقاللية  .1

 .طبيعة نشاط الشركة والمواضع الوظيفيةمدل خبرة أعضاء مجلس اإلدارة ب .2

 .مدل دورية اجتماعات مجلس اإلدارة واستمرارية تدفق المعلومات .6

 .مدل سالمة توزيع المهام بين رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي للشركة .7

 .مدل كفاية اإلفصاح عن كافة المعلومات بشفافية وفي الوقت المناسب .1

 .من أعضاء مجلس اإلدارة المستقلينمدل تشكيل لجان غير تنفيذية  .0

 . مدل وجود وظيفة فعالة للمدقق الداخلي .49

 .مدل فاعلية الرقابة الداخلية بالشركة .44



 

 40 

 :األطراف المسؤولة عن تطبيق الحوكمة على مستوى الشركة .71
 

تكدداد تجمددع الجهددات المهتمددة بالحوكمددة علددى أن األطددراف المسددتولة عددن تطبيقهددا علددى مسددتول الشددركة 
 (.(Anthony and Steven ،2002فيما يلي  تتمثل

 
 مجلس اإلدارة. 

 اإلدارة التنفيذية. 

 المدقق المستقل. 

 المساهمون بكافة فئاتهم. 

  الدددائنين، المقرضددين، المددوردين، الزبددائن، العدداملين، الجهددات )األطددراف ذات المصددال  وتشددمل
 (.اإلشرافية، الجهات الرقابية

 

 : ق الحوكمةدور مجلس اإلدارة في تطبي1 .3171
 

شددرافية ورقابيددة  وقددد جدداء التركيددز علددى دور مجلددس اإلدارة مددن خددالل مددا يتديدده مددن وظددائف توجيهيددة وا 
 :والتي تتطلب ألدائها بكفاءة وفاعلية في إطار االلتزام بتطبيق الحوكمة عدة اعتبارات من أهمها

 
 لمتثرةالمعرفة والخبرة بطبيعة نشاط الشركة والعوامل الداخلية والخارجية ا. 

 

  المعرفددددددة والقدددددددرة علددددددى التفكيددددددر االسددددددتراتيجي وصددددددياغة االسددددددتراتيجيات والخطددددددط واألهددددددداف
 .والموازنات، والقدرة على تغييرها أو تعديلها بمرونة تامة إذا لزم األمر

 

  القدددرة علددى تددوفير النصدد  واإلرشدداد لددادارة التنفيذيددة بمددا يسدداعد علددى توجيههددا نحددو المواضددع
 .عناية وتفكير الهامة التي إلى

 

  تقييم مدل القدرة على تحديد أهمية االستراتيجيات واخطط واألهداف التي تم صياغتها في توليد
 .القيمة وتعظيم ثروة المساهمين

 

  توافر التددفق المالئدم مدن المعلومدات بشدكل مندتظم ومسدتمر وبشدكل شدامل لكدل جواندب التشدغيل
 (.2999، العربية د المصارفاتحا. )وكل الجوانب المتثرة داخليا وخارجيا
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 دور اإلدارة التنفيذية  في تطبيق الحوكمة 1 .2171
 

 : يتمثل دور اإلدارة في التطبيق الجيد لحوكمة الشركات فيما يلي
 

 حددداث : علددى المسددتول االسددتراتيجي االلتددزام بتنفيددذ االسددتراتيجيات المعتمدددة مددن مجلددس اإلدارة، وا 
ط وموازندددات التشدددغيل ، ووضدددع دليدددة السدددتخالص المتشدددرات الموائمدددة بدددين االسدددتراتيجيات وخطددد

والمقاييس التي تخدم في التحقق من الموائمة المستمرة بين اإلستراتيجية موضع التنفيدذ والظدروف 
 .البيئية لواقع التطبيق

 

 يتضددمن ذلددك الدددور إدارة الشددركة بطريقددة أخالقيددة ممددا يتضددمن النزاهددة : علددى المسددتول التشددغيلي
خالقيدددة والرقابدددة الداخليدددة و واإللمدددام بالمخددداطر الجوهريدددة التدددي تواجددده الشدددركة ووضدددع والقددديم األ

الوسائل المناسبة لمواجهتها، والعمل على تدوفير المعلومدات الالزمدة لاطدراف ذات المصدلحة بمدا 
يمكددنهم مددن فهددم أعمددال الشددركة، ويمكددن للمدددير التنفيددذي االعتمدداد فددي ذلددك علددى نصدديحة خبددراء 

 (.(IMA،2003،BRT ،2002حتياجات الفنية والمتطلبات القانونية لتحديد اال
 

 : دور المدقق الداخلي  في تطبيق الحوكمة1 .1171
 

يمكددن  توضددي  دور وظيفددة  المدددقق الددداخلي فددي التطبيددق الجيددد لحوكمددة الشددركات مددن خددالل التركيددز 
 :ذه القضايا فيما يليعلى قضايا أصبحت ضرورية في إطار االلتزام بتطبيق الحوكمة ومن أهم ه

 
  التوسددع فددي إجددراءات تقيدديم الجوانددب غيددر الملموسددة مددن الرقابددة Control Soft  مثددل النزاهددة

Integrity  والقيم األخالقيةEthics Values. 

  تصميم إجدراءات خاصدة تضدمن بشدكل معقدول اكتشدداف مدا قدد يحددث مدن حداالت تحددريف جدوهري
 .ع التشغيل داخل الشركةفي كافة مواض(   Fraudالغش) مقصود 

  التوسددددع فددددي تقيدددديم مدددددل معقوليددددة المسددددتولية االجتماعيددددة للشددددركة ومدددددل االلتددددزام بتنفيددددذ األهددددداف
 .الموضوعية في ذلك الصدد من خالل دراسة مدل كفاية السياسات والبرامج المنفذة

  االشدددتراك كعضدددو استشددداري فدددي عمليدددات إدارة الخطدددر(Risk Management  ) والتوسدددع فدددي
عمليات تقييم الخطر ومدل كفاية األساليب واإلجراءات الرقابية المطبقة في مواجهة كافة المخاطر 
التددي تتعددرض لهددا الشددركة، وتددوفير مسددتول مددن الضددمان التشددغيلي وعلددى مسددتول كافددة المسددتويات 

 (.(2001-2002،(UAMS)اإلدارية 
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 دور حملة األسهم  في تطبيق الحوكمة1 .3171
 

ة األسدددهم فدددي تطبيدددق مبدددادا الحوكمدددة  فدددي تحمدددل إتحددداد المسددداهمين لمجموعدددة مدددن يتمثدددل دور حملددد
 ( ,2999ICG News: )المستوليات كما يلي

 
 وتشددمل وضددع ا ليددة التددي يددتمكن مددن خاللهددا االتحدداد مددن التحقددق مددن أن إدارة : مسددتوليات عامددة

ادا الحوكمدددة فدددي االسدددتثمارات تحقدددق منفعدددة المسددداهمين ، والمشددداركة فدددي التحسدددين المسدددتمر لمبددد
الشددركة، ومتابعددة مددا يقدمدده االتحدداد مددن مسدداهمات بشددان حمايددة حقددوق حملددة األسددهم للتحقددق مددن 
جدية األخذ بها من جانب اإلدارة، والعمل على رفدع مسدتول اإلدراك والفهدم للسياسدات المدتثرة علدى 

 .حقوق حملة األسهم في األجل الطويل مثل سياسة المكاف ت

 ض أن كدل األصددوات تسدداهم فدي إدارة قويددة تركددز علدى منددافع حملددة األسددهم، حيددث يفتددر  :التصدويت
 .ويجب أن تنظم على أساس عناية التحليل بما يتسق مع سياسة مدروسة جيدا

  مسائلة اتحاد المساهمين من قبل المستفيدين ويجب أن يوضد  اإلفصداح كيفيدة أدائهدم لمسدتولياتهم
 .الشركة على شبكة االنترنتوالذي يتم مرة واحدة في العام على موقع 

  في حال تضارب المصال  والتي قد تتثر على استقالل فان اتحاد المساهمين يمكنه االعتماد علدى
مصدددر خددارجي ألداء مسددتولية أصددحاب حقددوق الملكيددة كوكيددل مسددتقل منفصددل ،ويجددب أن يكددون 

اتحاد المساهمين  اتحاد المساهمين ملما بتعارض المصال  الجوهري من جانب وكالئه، وأن يشجع
جراءات لتنفيذ أية توصيات ضرورية تقترح على اإلدارة  .على إعداد خطة وا 

 
 أهمية حوكمة الجهاز المصرفي .81
 

، 2999دهمددش، اسددحق أبددو زر، )يمكددن تلخدديص أهميددة الحوكمددة الجيدددة فددي البنددوك فددي النقدداط التاليددة 
 (:99-27ص
 

يده ورقابدة العمليدات التشدغيلية للبندوكث وتمثدل الحوكمدة تعتبر الحوكمة المتسسية نظامدا يدتم بموجبده توج
المتسسددية الجيدددة عنصددرا رئيسدديا فددي تحسددين الكفدداءة االقتصددادية، فددي المقابددل فددإن سددوء هددذه الحوكمددة 
خاصة في البنوك، يمكن أن يتثر على االستقرار االقتصادي والمالي، وخير دليل على ذلك، ما حصل 

 حيث أن هناك مستوليات رئيسية لمجلس اإلدارة واإلدارة العليا في مجال في األزمة المالية ا سيويةث 
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دور فدي تعزيددز وتشددجيع الحوكمددة ( سددلطة النقددد)ث وللبنددك المركدزي (سددنتطرق لهدا الحقددا)حوكمدة البنددوك 
 :المتسسية في البنوك التجارية وذلك لألسباب التالية

 
 يات اإلشرافية للبنك المركزيإن تطبيق الحوكمة المتسسية الجيدة يقع ضمن المستول. 

  إن البنددددوك التجاريددددة تختلددددف عددددن غيرهددددا مددددن الشددددركات المسدددداهمة ألن طبيعددددة عملهددددا تحمددددل
( المدودعين)المخاطر، إضدافة إلدى كدون هدذه البندوك مسدتولة عدن المحافظدة علدى أمدوال الغيدر 

ليددة، فددإن نتيجددة لتعددرض البنددوك لهددذه المخدداطر وبسددبب تددداول أسددهمها فددي بورصددة األوراق الما
 وجود الحوكمة المتسسية مسيلة مهمة وضرورية لهذه البنوك 

  يحتاج أعضاء مجلس اإلدارة فدي البندوك ضدمان أن المخداطر التدي تتعدرض لهدا طبيعدة أعمدال
وهدذا ال . البنوك تدار بشكل سليم، وأن لددل البندك المركدزي المسدتولية القانونيدة للتيكدد مدن ذلدك

ليدده تكددوين سياسددات إدارة المخدداطر بنفسدده، ولكددن يجددب عليدده يعنددي بددين مجلددس اإلدارة يجددب ع
 .التيكد والمصادقة على مثل هذه السياسات

  يجددب أن نعتددرف بيندده لدديس مددن السددهل الحصددول علددى أعضدداء مجلددس اإلدارة مسددتقلين بشددكل
حقيقدددي، أو األعضددداء الدددذين يمكدددن أن يقفدددوا فدددي وجددده المسددداهمين المسددديطرين علدددى رأس مدددال 

 .البنك

 شدددبه مسددددتقلين: "ضدددا المخددداطر المتمثلدددة بتعيدددين أعضددداء مجلدددس إدارة يطلدددق علددديهمهنددداك أي "
 .إلعطاء انطبا  خاطو للحوكمة المتسسية

 

 

 دور الجهاز المصرفي في تعزيز وتطبيق مبادئ حوكمة الشركات باعتباره الممول الرئيسي 1.1
 

ساسدية لسدالمة عمدل سدوق بدين وجدود نظدام مصدرفي سدليم يعتبدر أحدد الركدائز األ( 2999)يري حتالمدة 
األوراق الماليدددة وقطدددا  الشدددركات، حيدددث يدددوفر القطدددا  المصدددرفي االئتمدددان والسددديولة الالزمدددة لعمليدددات 
الشركة ونموها، كما أن  القطا  المصرفي السليم هدو أحدد أهدم المتسسدات التدي تسدهم فدي بنداء اإلطدار 

 .المتسسي لحوكمة الشركات

 

كمدة الشدركات وتدوفير الممارسدات السدليمة لهدا عندد اتخداذ القدرار بمدن  كما أن اهتمام البنوك بقضدايا حو 
االئتمددان للعمددالء هددو المدددخل األساسددي لتحفيددز الشددركات علددى تطبيددق وتبنددي مفدداهيم الحوكمددة، بحيددث 
يكددون تددوفر ممارسددات سددليمة للحوكمددة عددامال فدداعال باتجدداهين، يتمثددل األول باعتبددار الحوكمددة إحدددل 

اني األمددر الددذي يدددفع المقترضددين إلددى االهتمددام بتبنددي الممارسددات السددليمة للحوكمددة أركددان القددرار االئتمدد
لتسددهيل الحصددول علددى االئتمددان، أمددا االتجدداه الثدداني فهددو أن تتضددمن أسددعار الفوائددد الممنوحددة للعمددالء 
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مدة مرونة ملموسة تجاه التزام العمالء بالممارسات السدليمة للحوكمدة بحيدث يقتندع العمدالء بجددول الحوك
 . ودورها في تسهيل الحصول على االئتمان بيسعار فائدة منخفضة

 
ورغم اهتمام البنوك بقضايا الحوكمة عند اتخاذ القرار بمدن  االئتمدان، إال أن هدذا االهتمدام لدم يدرق بعدد 
إلدى اعتبداره أحدد الركدائز األساسدية لمدن  االئتمددان، ويعدزل ذلدك إلدى اعتبدارات عديددة، أهمهدا أن البنددوك 

ها قد تنقصها الحوكمة ولم يتوفر بعدد الدوعي الكامدل بيهميتهدا لددل مجدالس اإلدارة واإلدارة التنفيذيدة نفس
العليا، إضافة إلى أن الثقافة المحلية ال تزال تنظر إلدى قضدايا الحوكمدة باعتبارهدا قضدايا قليلدة األهميدة 

فع إلى التخلي عن مبادا الحوكمدة بسبب شيو  الملكيات العائلية، كما أن المنافسة بين البنوك ذاتها تد
: عالونددة، ندددوة فددي جامعددة بيددر زيددت بتدداري . )بهدددف المحافظددة علددى الحصددة السددوقية وتحقيددق األربدداح

27-2-2991.) 
 

إن مراجعة السياسات االئتمانية لدل البنوك يظهر مددل الحاجدة إلدى أن تتضدمن هدذه السياسدات فصدال 
تيددة وأهددداف البنددك نفسدده، كمددا يجددب أن يشددمل تعريددف خاصددا ُيعنددى بمبددادا حوكمددة الشددركات ضددمن ر 

، (Prime Lending Rate)البنددك لمفهددوم أفضددل العمددالء الددذين يددتم مددنحهم سددعر الفائدددة الفضددلى 
 .أولئك العمالء الذي تتوفر لديهم ممارسات سليمة لمبادا حوكمة الشركات

 
ن كاندت ُتعند (Rating)إضافة إلدى ذلدك فدإن عمليدة تقيديم العمدالء  ى جزئيدًا بقضدايا الحوكمدة، إال أن وا 

تفعيلها أكثر يعتبر أحدد األدوات التدي تسدتطيع البندوك مدن خاللهدا تعزيدز مبدادا حوكمدة الشدركات التدي 
 .يضمن لها في النهاية تخفيض المخاطر التي قد تتعرض لها وضمان عدم حدوث متغيرات مفاجئة

 
ثقافددة السددائدة لدددل مسددتولي ومدددراء االئتمددان إن إدخددال وتعزيددز ثقافددة حوكمددة الشددركات ضددمن مفدداهيم ال

يعتبدر أمددرًا ضددروريًا باتجدداه تددعيم وتعزيددز هددذا المفهددوم، مددع النظدر بعددين الدددعم واالهتمددام بالمشددروعات 
الصددغيرة والمتوسددطة التددي يتطلددب تبنيهددا لمبددادا الحوكمددة سياسددات وأدوات مختلفددة عددن تلددك المطلوبددة 

 .للشركات الكبرل
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 :OECD Governance Principles  منظمة التعاون والتنمية  للحوكمةمبادئ  .311
 

يددتم تطبيددق حوكمددة الشددركات وفقددا لسددتة معددايير توصددلت إليهددا منظمددة التعدداون االقتصددادي والتنميددة فددي 
لتشددمل دخددر التطددورات فددي الدددول األعضدداء  2991وقددد تددم مراجعتهددا وتعددديلها فددي العددام  .4000عددام  

 :وتتمثل في( 12، ص 2996سليمان، )نظمة وغير األعضاء في الم
 

 الشدركات لحوكمدة تصدميم إطدار فعدال: المبددأ األول "Corporate Governance Fram 

work:" ويتطلب االلتزام بهذا المبدأ مراعاة عدة مبادا فرعية أهمها: 
 

 ومشدجعا علدى  قيدام  ،ء االقتصدادي الشداملأن يكدون إطدار حوكمدة الشدركات مدتثرا فدي األدا
 .واق تتميز بالشفافية والفعالية أس

 الشدركات  حوكمدة ممارسدات فدي تدتثر التدي والتنظيميدة القانونيدة كما يجب أن تكون المتطلبات
 وقابلدة شدفافية، وذات. متناسدقة مدع أحكدام القدانون والدنظم التشدريعية واالقتصدادية السدائدة

 .للتنفيذ
 فدي(شدرافية والتنظيميدة والتنفيذيدةاإل)الجهدات  مختلف بين المسئوليات توزيع يكون يجب أن ، 

 .العامة المصلحة خدمة مع ضمان واض  بشكل محدًدا ما، تشريعي اختصاص نطاق

 للقيدام والمدوارد والنزاهدة السدلطة، والتنفيذيدة والتنظيميدة اإلشدرافية الجهدات لددل تكدون أن يجدب 

 تكدون أن نبغديي وقراراتهدا أحكامهدا أن عن فضال . وموضوعية بطريقة متخصصة بواجباتها

 .لها التام توفير الشرح مع وشفافة المناسب الوقت في

 
 المسددداهمين  حقدددوق: المبددددأ الثددداني((Shareholders Rights:  ينبغدددي فدددي إطدددار حوكمدددة

 :حقوقهم، والتي تتمثل فيما يلي ممارسة لهم للمساهمين ويسهل يوفر الحماية الشركات أن
 

 الحقوق األساسية وتشمل: 

  .الملكية جيللتس مضمونة طرق .4

  .تحويل األسهم أو إرسال .2

 أسداس وعلدى المناسدب الوقدت فدي بالشدركة الصدلة وذات الماديدة المعلومدات على الحصول .9

 .منتظم ومراجعة القوائم المالية

 .العمومية الجمعية في والتصويت المشاركة .1

 .اإلدارة مجلس أعضاء وعزل انتخاب .2

 .الشركة من أرباح نصيب .6
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 مدن  يماثلهدا مدا أو مشاركة في تعديل النظام األساسدي أو عقدد التيسديس،الحقوق المتعلقة بال
 علدى يحصدلوا إضدافية وأن أسدهم بإصددار أو التددرخيص للشددركة الحاكمددة المسدتندات

 .الشركة في أساسية تغييرات أي التي تخص القرارات عن المعلومات الكافية

 وينبغدي  أن للمسداهمين، العموميدة الجمعيدة اجتماعدات والتصدويت فدي الفعالدة المشداركة 

 ذلدك فدي بمدا للمسداهمين العموميدة الجمعيدة اجتماعدات تحكدم التدي بالقواعدد علًمدا يحداطوا

 .التصويت إجراءات

 ومكدان بتداري ، يتعلدق فيمدا المناسدب الوقدت فدي الكافيدة بالمعلومدات المساهمين تزويد ينبغي 

 عدن المناسدب الوقدت وفدى الكاملدة المعلومدات وكدذلك العموميدة، أعمدال الجمعيدة وجددول

 .االجتما  في قرارات بشينها اتخاذ سيجرل التي الموضوعات

 األسدئلة ذلدك فدي بمدا اإلدارة، مجلدس إلدى األسدئلة لتوجيده للمسداهمين الفرصدة تتاح أن ينبغي 

 .السنوية بالمراجعة  الخارجية المتعلقة

 الشدركات بحوكمدة الخاصدة الرئيسدية القدرارات فدي للمسداهمين الفعالة المشاركة تسهيل ينبغي 

اإلدارة،  مجلدس أعضداء مكافد ت سياسدة وبيان اإلدارة، مجلس أعضاء ترشي  وانتخابات مثل
 ألعضداء أسدهم المتعلدق بتقدديم القسدم يخضدع أن ينبغدي كمدا. فدي الشدركة التنفيدذيين وكبدار

 .المساهمين لموافقة من مكاف تهم كجزء والعاملين اإلدارة مجلس

 األثدر  نفدس إعطداء مدع غيابًيدا، أم شخصديا سدواء التصدويت مدن مسداهمونال يدتمكن أن ينبغي
 .غيابيا أم حضوريا بها ثم اإلدالء سواء لألصوات

 يحصلوا أن المساهمين لبعض تمكن التي الرأسمالية والترتيبات الهياكل عن اإلفصاح ينبغي 

 .األسهم من ملكياتهم مع تتناسب ال من  السيطرة درجة على

 
 للمسداهمين المتسداوية المعاملة: ثالمبدأ الثال  Equitable Treatment of Shareholder: 

وييخذ مبدأ المعاملة المتساوية في إطار تطبيدق الحوكمدة بعددا إضدافيا جديددا حيدث يدتم التمييدز 
بين فئتين من المساهمين، األولى وهي الفئة التي تمتلك نسبة كبيرة من األسهم وهي التي يتاح 

اقبة أداء اإلدارة، وتقييم أداء مجلس اإلدارة، والذي يعدد بمثابدة الوكيدل عدنهم فدي لها الفرصة لمر 
أما الفئة الثانية فهم صغار المساهمين والتدي يصدعب إتاحدة .حماية مصالحهم وتعظيم ثرواتهم 

تلدددك الفرصدددة لهدددم ومدددن ثدددم يجدددب تمثيدددل هدددتالء األقليدددة فدددي االجتماعدددات للتعبيدددر عدددن درائهدددم، 
م، باإلضدددافة إلدددى تدددوفير فرصدددة سدددهلة وغيدددر مكلفدددة لنقدددل ملكيدددتهم عندددد بيدددع واإلدالء بيصدددواته

أسدددهمهم أو الخدددروج مدددن السدددوق وهدددو مدددا يسدددمى بسياسدددة التهديدددد بدددالخروج مدددن السدددوق كيحدددد 
األدوات الضاغطة على اإلدارة لالنضباط كبديل للقدرة على التدخل من خدالل الرقابدة الداخليدة 

لمبدددأ أيضددا مراعدداة عدددم تددداول األسددهم بددين األطددراف ويتضددمن هددذا ا( 2994مددارك هيسدديل ،)
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الداخلية للشدركة، وعددم إجدراء عمليدات تدداول صدورية، وضدرورة إفصداح أعضداء المجلدس عمدا 
إذا كاندددت لهدددم أيدددة مصدددلحة ماديدددة فدددي أي عمليدددة أو موضدددو  يمدددس الشدددركة بطريقدددة مباشدددرة 

(OECO ،2004) 

 
 اإلطددراف األخدرل ذات المصدلحة: المبددأ الرابدعStakeholder Role :  إطدار التطبيددق  فددي

 : الجيد للحوكمة، فإن هذا المبدأ يتضمن ما يلي
 

 احترام حقوق األطراف ذات المصلحة التي ينشئها القانون أو التي تكون نتيجة تعاقدات . 

 ضمان حصول األطراف ذات المصلحة على تعويض عن أي انتهاك لحقوقهم. 

 الة في الرقابة على الشركةتصميم دليات لزيادة مشاركتهم الفع. 

  بداء مالحظاتهم حال حدوث ممارسات غير قانونية أو  تسهيل اتصالهم بمجلس اإلدارة وا 

البنددددوك والعدددداملين وحملددددة السددددندات والمددددوردين " غيددددر أخالقيددددة ويقصددددد بيصددددحاب المصددددال 
 (.OECO ،2004" )والمساهمين والعمالء

 
 اإلفصداح والشدفافية : المبددأ الخدامسDisclosure and Transparency: إطدار فدي ينبغدي 

عدن كافدة  المناسدب الوقدت فدي الصدحي  السدليم باإلفصداح القيدام يضدمن أن الشدركات حوكمدة
الملكيدة،   وحقدوق واألداء، المدالي، المركدز ذلدك فدي بمدا بالشدركة المتعلقدة الهامدة الموضدوعات

فددي نطدداق اإلفصدداح  وييخددذ اإلفصدداح بعدددا إضددافيا حيددث يتطلددب التوسددع .الشددركات وحوكمددة
 :ليشمل ما يلي

 
 مجلس اإلدارة من حيث عدد األعضاء. 
 عدد األعضاء المستقلين . 
 متهالت وخبرات األعضاء. 
 ضوابط االختيار والتعيين. 
 اإلدارة مجلس أعضاء سياسات مكاف ت. 

 الرئيسيين اإلدارة التنفيذية. 

 ا خرين المصال  وأصحاب بالعاملين الخاصة الموضوعات. 
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 وتشمل :المتوقعة المخاطرة عوامل: لمبدأ السادسا: 
 

 الشدركة  لحوكمدة سياسدة أو نظدام أي يحتويده مدا خاصدة، وبصدفة الحوكمدة، وسياسدات هياكدل
 .بموجبها يتم تنفيذها التي والعمليات

 فرص الحصول على معلومات بين كافة األطراف من حيث الكم والنو  وفي التوقيت تساوي 

 .المناسب

 ئف القائمدة علدى االستشدارة والتحلديالت المفيددة لترشديد قدرارات المسدتثمرين دون تشجيع الوظدا
 .أي تعارض في المصال 

 المرتفعدة  النوعية للمستويات طبقا عنها واإلفصاح وغير المالية المعلومات المالية إعداد ينبغى
 .للمحاسبة

 يقددم  أن يمكنده حتدى متهدل كدفء مستقل، مراجع بواسطة مستقلة خارجية بمراجعة ينبغي القيام
بصددق  تمثدل الماليدة القدوائم بدين والمسداهمين اإلدارة لمجلدس خارجيدة موضدوعية تيكيددات
 .والهامة المادية كافة النواحي في الشركة وأداء المالي المركز

 علديهم  المساهمين، أمام والمحاسبة للمساءلة قابلين يكونوا أن الخارجيين المراجعين على ينبغى
فدي  المهنيدة واألصدول العنايدة تقتضديه مدا كافدة بممارسدة أن يقومدوا هو ة للشركةبالنسب واجب
 .المراجعة عملية

  اإلفصاح عن مدل االلتزام بمبادا الحوكمة(OECO ،2004.) 

 
 مستوليات مجلدس اإلدارة : المبدأ السابعBoar Responsibilities:  تتمثدل مسدتولية  مجلدس

والعمدددل علدددى تعظددديم الثدددروة ألصدددحاب حقدددوق الملكيدددة اإلدارة بصدددفة عامدددة فدددي قيدددادة الشدددركة 
باعتباره وكيال عن المساهمين، وفي إطار تطبيدق الحوكمدة يدتم تفعيدل أداء المجلدس مدن خدالل 
المعرفة والوقت والقيادة، بحيث يتم تنمية معرفة المجلس بتوفير التدفق المستمر من المعلومات 

المتعلقدددة باالقتصددداد والصدددناعة أو القطدددا ، أمدددا سدددواء عدددن األداء الدددداخلي أو البيئدددة الخارجيدددة 
الوقت فيتطلب أن يكون لدل أعضاء المجلس الوقت الكافي للبحدث والدراسدة والتحليدل واختيدار 
البددددائل األفضدددل، وأخيدددرا فدددإن القيدددادة هدددي مدددا يميدددز عمدددل عضدددو مجلدددس اإلدارة عدددن المددددير 

ف وتوجيددده ورقابدددة وتقيددديم أداء التنفيدددذي حيدددث يتدددولى األول كدددل مدددا يتعلدددق بالحوكمدددة مدددن إشدددرا
 .( 4001بوب جارت ودخرون، )ومدل االلتزام 
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فددددإن اإلطددددار العددددام ( OECD،2004)وفددددي إطددددار مبددددادا منظمددددة التعدددداون والتنميددددة االقتصددددادية  
 :لمستولية مجلس اإلدارة يتمثل فيما يلي

 
 وبحسدن ة،الكاملد المعلومدات مدن أسداس علدى يعملدوا أن اإلدارة مجلدس أعضداء علدى ينبغدي 

 .والمساهمين للشركة مصلحة أفضل يحقق وبما العناية الواجبة، مع النية،

 مختلفدة، بطدرق المسداهمين مجموعدات مختلدف فدي سدتتثر اإلدارة مجلدس قدرارات كاندت مدا إذا 

 .عادلة معاملة المساهمين كافة يعامل أن مجلس اإلدارة على فإن

 االعتبار في ييخذ أن أيًضا وينبغي .عالية يةأخالق معايير يطبق أن اإلدارة مجلس على ينبغي 

 يقدوم أن اإلدارة مجلدس علدى وينبغدي .الشدركة فدي المصدال  واهتمامدات أصدحاب مصدال 

 :تتضمن معينة، رئيسية بوظائف
 

o المخداطر، وسياسدة الرئيسدية، العمدل وخطدط الشدركة، إسدتراتيجية وتوجيده اسدتعراض 

 التنفيدذ، ومراقبدة األداء، أهدداف ووضدع ،السدنوية العمدل التقديريدة، وخطدط والموازندات

 االسدتحواذ، وعمليدات الرئيسية، المصروفات الرأسمالية على اإلشراف مع الشركة، وأداء

 .االستثمار عن والتخلي

o جراء الشركة حوكمة ممارسات فعالية على اإلشراف  .األمر لزم إذا التغييرات وا 

o ،واستبدالهم، بالشركة، التنفيذيين كبار على واإلشراف ومرتبات، مكاف ت يد وتحد اختيار 

 .المناصب تداول تخطيط على مع اإلشراف األمر، لزم إذا

o الشدركة ومصدال  اإلدارة مجلدس وأعضداء التنفيدذيين كبدار مكافد ت بدين التناسدب مراعداة 

 .األجل الطويل في والمساهمين

o ارسمي متت أن يجب التي اإلدارة مجلس وانتخاب ترشي  عملية في الشفافية ضمان. 

o دارة رقابدة  اإلدارة مجلدس وأعضداء الشدركة، إدارة مصدال  فدي محتمدل تعدارض أي وا 

 .القرابة صلة ذات ذلك األطراف في بما والمساهمين،

o المراجعدة ذلدك فدي بمدا الماليدة قوائمهدا إعدداد ونظدم الشدركة، حسدابات نزاهدة ضدمان 

 إلدارة نظدام وجدود وصالخص وجه وعلي للرقابة، سليم وجود نظام ضمان مع المستقلة،

 .الصلة ذات والمعايير بالقانون العمليات، وااللتزام ورقابة المالية، والرقابة المخاطر،

o واالتصاالت اإلفصاح عمليات على اإلشراف. 
o لتشدكيل لجدان  اإلدارة مجلدس أعضداء مدن عدد تكليف في اإلدارة مجالس تنظر أن ينبغي

لجندة المراجعدة، لجندة الحوكمدة، لجندة )ائفده غير تنفيذية من المجلدس لتفعيدل أدائده لوظ
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ويجب على المجلس في ( ال .... المكاف ت، لجنة االستراتيجيات، لجنة إدارة المخاطر
 :هذا الصدد ما يلي

 .تحديد المهام والواجبات األساسية لكل لجنة من حيث الجوانب المختلفة لألداء -

اإلدارة و اإلدارة التنفيذيدة  صياغة اإلطار الذي يحكم العالقة بدين كدل لجندة ومجلدس -
 .والمدقق الداخلي والمدقق الخارجي

االلتددزام بشددروط الخصددائص النوعيددة لكددل لجنددة حيددث يجددب أن تشددكل مددن أعضدداء  -
 .مستقلين وذوي خبرة تتعلق بمجال عمل اللجنة

بمسدئولياتهم  أنفسدهم إلدزام علدى القددرة اإلدارة مجلدس أعضداء لددل تكدون أن ينبغدي -
 شئون علي المستقل الموضوعي الحكم ممارسة علي وأن يكونوا قادرين .فعالة بطريقة

 .الشركة
 

سلطة ) 2111مبادئ حوكمة الشركات التي وضعتها لجنة بازل للرقابة المصرفية في العام  33.2
 (2118-النقد 

 
  يجب ان يكون اعضاء مجلس االدارة متهلين للقيام بوظائفهم، ولديهم فهم واض   :األولالمبدأ

 .حوكمة الشركات، وقادرين على القيام بحكم سليم بشتون المصرففي رهم لدو 
 على مجلس االدارة اعتماد و مراقبة األهداف اإلستراتيجية للمصرف و القيم : المبدأ الثاني

 .المتسسية التي يتم التعامل بها داخل المتسسة المصرفية
 واضحة للمستولية و المساءلة  على مجلس االدارة وضع و التيكيد على خطوط: المبدأ الثالث

 .عبر المتسسة
 على مجلس االدارة ان يضمن توفير اشراف مالئم من قبل االدارة العليا و : المبدأ الرابع

 .متماشي مع سياسة مجلس االدارة
 على مجلس االدارة و االدارة العليا االستفادة الفعالة من الوظائف التي يقوم : الخامس المبدأ

 .االمتثال و التدقيق الداخلي و التدقيق الخارجي بها كل من مستول
 متماشية مع  المكاف تعلى مجلس االدارة ضمان ان سياسات و ممارسات : المبدأ السادس

 .طولية المدل و مع بيئته االشرافية تاالستراتيجياالمتسسية للمصرف و مع االهداف و  الثقافة
 شفافةيجب أن تتم ادارة المصرف بطريقة : السابع المبدأ. 
 يجب أن يكون لدل مجلس االدارة و االدارة العليا فهم شامل للهيكل التشغيلي : الثامن المبدأ

من عدم اعاقة  التيكداو من خالل  أخرلللمصرف، بما في ذلك عمل المصرف في دول 
 ( .Know – your- structureاي معرفة الخاص بالمصرف، )الهيكل لمتطلبات الشفافية 
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 لجنة بازل للرقابة المصرفية مبادئ منظمة التعاون والتنمية للحوكمة وبين الفرق بين 32.2
 

لجندددة بدددازل للرقابدددة مبدددادا منظمدددة التعددداون والتنميدددة للحوكمدددة وبدددين يمكدددن تلخددديص أهدددم الفدددوارق بدددين 
 (4.2جدول ) المصرفية فيما ييتي

 

لجندددة بدددازل للرقابدددة ين مبدددادا منظمدددة التعددداون والتنميدددة للحوكمدددة وبدددأهدددم الفدددوارق بدددين : أ-4.2جددددول 
 المصرفية

مبادئ حوكمة الشركات التي وضعتها لجنة بازل 
 2111للرقابة المصرفية في العام 

 OECDمبادئ منظمة التعاون االقتصادي و التنمية 
 

يجدددددب ان يكدددددون اعضددددداء مجلدددددس االدارة 
مددددتهلين للقيددددام بوظدددددائفهم، و لددددديهم فهدددددم 
واض  لدورهم بالنسبة لحوكمدة الشدركات، 

ادرين علدددددددددى القيدددددددددام بحكدددددددددم سدددددددددليم و قددددددددد
 .بخصوص شتون المصرف

المبددددددددددددددددأ 
 : االول

 
 

 

 .ضمان و جود إطار فعال لحوكمة الشركات
يجب أن يتوفر إطار للحوكمدة يعمدل علدى تشدجيع "

شفافية و كفداءة األسدواق، و أن يتماشدى مدع أحكدام 
القدددانون، و يوضددد  المسدددتوليات المختلفدددة الخاصدددة 

 ."ظيمية و التنفيذيةبالسلطات اإلشرافية و التن

المبدأ 
 : االول

 

 

لجنددة بددازل للرقابددة مبددادا منظمددة التعدداون والتنميددة للحوكمددة وبددين أهددم الفددوارق بددين : ب -4.2جدددول 
 المصرفية

مبادئ حوكمة الشركات التي وضعتها لجنة 
 2111بازل للرقابة المصرفية في العام 

 OECDمبادئ منظمة التعاون االقتصادي و التنمية 
 

على مجلس االدارة اعتماد و مراقبدة 
األهدددداف اإلسدددتراتيجية للمصدددرف و 
القيم المتسسية التي يتم التعامل بهدا 

 .داخل المتسسة المصرفية

المبدددددددددددددددددددددددددأ 
 : الثاني

 

 .حقوق المساهمين
يجب أن يعمل إطار حوكمة الشركات على حماية و "

 "تسهيل ممارسة المساهمين لحقوقهم

المبدأ 
 :الثاني

 

االدارة وضدع و التيكيدد  على مجلدس
علدددى خطدددوط واضدددحة للمسدددتولية و 

 .المساءلة عبر المتسسة

المبدددددددددددددددددددددددددأ 
 : الثالث

 

 .المعاملة العادلة أو المتكافئة للمساهمين
يجدددب أن يضدددمن إطدددار حوكمدددة الشدددركات المعاملدددة " 

 العادلدددة لجميدددع المسددداهمين، بمدددا فدددي ذلدددك صدددغار

المسددددداهمين و المسددددداهمين األجاندددددب، كمدددددا يجدددددب أن 
لجميدددددع المسددددداهمين للحصدددددول علدددددى  الفرصدددددةتدددددوفر ت

 "تعويض مناسب عن التقصير في حقوقهم

المبدأ 
 : الثالث

 

علدددددددددى مجلدددددددددس االدارة ان يضدددددددددمن 
تدوفير اشددراف مالئدم مددن قبددل االدارة 
العليا و متماشدي مدع سياسدة مجلدس 

 .االدارة
 

المبدددددددددددددددددددددددددأ 
 : الرابع

 

 دور اصحاب المصال  في حوكمة الشركات؟
طددددددار حوكمددددددة الشددددددركات حقددددددوق يجددددددب ان يدددددددرك إ"

األطراف ذوي المصال  و تشجيع التعاون الفعال بدين 
المتسسات و األطراف ذوي المصال  في خلق الثدروة 
و الوظائف و االستمرارية لمتسسات تتمتع بالحصافة 

 ."المالية

المبدأ 
 : الرابع
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علدددى مجلدددس االدارة و االدارة العليدددا 
ي االستفادة الفعالدة مدن الوظدائف التد

يقوم بها كل من مسدتول االمتثدال و 
التددددددددددددددددقيق الدددددددددددددددداخلي و التددددددددددددددددقيق 

 .الخارجي
 

المبدددددددددددددددددددددددددأ 
 :الخامس

 

 .اإلفصاح و الشفافية
يجددب أن يضددمن إطددار حوكمددة الشددركات اإلفصدداح " 

فددي الوقددت المناسددب و بدقددة عددن جميددع االمددور ذات 
بمدا فدي ذلدك الوضدع  بالشدركةاالهمية و ذات العالقدة 

 ."لكية، وحوكمة الشركةالمالي، األداء، الم

المبدأ 
 :الخامس

 

علدددددددددى مجلدددددددددس االدارة ضدددددددددمان ان 
 المكافدددددددد تسياسددددددددات و ممارسددددددددات 

متماشددددددددية مددددددددع الثقافددددددددة المتسسددددددددية 
للمصدددددددددددددرف و مدددددددددددددع االهدددددددددددددداف و 
االسدددتراتيجيات طويلدددة المددددل و مدددع 

 .بيئته االشرافية

المبدددددددددددددددددددددددددأ 
 : السادس

 

 .مستوليات مجلس اإلدارة
ركات التوجددددده يجدددددب أن يكفدددددل إطدددددار حوكمدددددة الشددددد" 

االسدددتراتيجي للشدددركة، و الرقابدددة الفعالدددة علدددى اإلدارة 
مددددن قبددددل مجلددددس اإلدارة و المجلددددس اإلشددددرافي أمدددددام 

 ."الشركة و المساهمين

المبدأ 
 :السادس

 

 

 

لجندددة بدددازل للرقابدددة مبدددادا منظمدددة التعددداون والتنميدددة للحوكمدددة وبدددين أهدددم الفدددوارق بدددين : ج-4.2جددددول 
 المصرفية

شركات التي وضعتها لجنة بازل مبادئ حوكمة ال
 2111للرقابة المصرفية في العام 

 OECDمبادئ منظمة التعاون االقتصادي و التنمية 
 

يجدددددددب أن تدددددددتم ادارة المصدددددددرف بطريقدددددددة 
 .شفافة

 المبددددددددددددددددأ
 : السابع

  

يجددددددب أن يكددددددون لدددددددل مجلددددددس االدارة و 
االدارة العليدا فهدم شددامل للهيكدل التشددغيلي 

المصددرف  للمصددرف، بمددا فددي ذلددك عمددل
مددن  التيكددداو مددن خددالل  أخددرلفددي دول 

عدددددم اعاقددددة الهيكددددل لمتطلبددددات الشددددفافية 
 Knowاي معرفة الخاص بالمصرف، )

– your- structure. ) 

 المبددددددددددددددددأ
 : الثامن

 

  

 
جما اتفاق يوجد  بينةحة اعاله ضيالحظ من المقارنة المو  منظمة التعاون مبادا في كل من كامل   وا 

مع تركيز الثانية على  فيما يتعلق بعناصر الحوكمة ة ولجنة بازل للرقابة المصرفيةاالقتصادي و التنمي
من االفصاح  المعمول بها في المصرف المكاف توبند سياسات وممارسات  اهلية مجلس االدارة 

 .والشفافية
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 إصدارات لجنة بازل لإلشراف المصرفي بخصوص المراجعة الداخلية .311
 

ات التي تتولى حاليا محاولة التوصل إلى قواعد واحدة أو مبادا الزمة للرقابة بالرغم من تعدد الجه
على أنشطة البنوك، فان أهم ما يصدر في هذا الشين ويلقى القبول الدولي تلك القواعد الصادرة عن 

ف قسم السياسات المالية والنظم واللجنة الدولية لاشراف والرقابة على المصار –البنك الدولي بواشنطن 
ويطلق عليها لجنة بازل للرقابة –الكائن ببازل بسويسرا BISالعاملة في إطار بنك التسويات الدولية 

المصرفية، والتي أصدرت أحكامًا كثيرة هامة تسهم في أحكام المراجعة الداخلية لتحقيق حوكمة جيدة 
صال ،  الحمالوي،: )للمصارف، وفيما يلي ملخص إلصدار بازل بخصوص المراجعة الداخلية

 :(298، 207، 206، ص2992
 

 تقع المستولية النهائية إلدارة المخاطر والرقابة الداخلية على عاتق مجلس اإلدارة. 

 تتولى اإلدارة العليا تحديد وقياس ورصد مخاطر الرقابة. 

  جراءات تقدير تتولى وظيفة المراجعة الداخلية جزء من الرصد المستمر لنظام الرقابة الداخلية وا 
 .ال البنكرأسم

 يجب أن تكون وظيفة المراجعة الداخلية دائمة. 

 يجب أن يتوافر إلدارة المراجعة الداخلية االستقاللية، الموضوعية، الحيادية. 

  تعتبددددر الكفدددداءة المهنيددددة لكددددل مراجددددع وإلدارة المراجعددددة الداخليددددة ككددددل أساسددددية لضددددمان األداء
 .الصحي  لوظيفة المراجعة الداخلية

  في البنك لنظام المراجعة الداخلية( قسم أو إدارة)نشاط وكل كيان يجب أن يخضع كل. 

  في إطار عملية تقدير رأس المال في البندك، فدإن إدارة المراجعدة الداخليدة عليهدا القيدام بمراجعدة
والنظددام الددذي  –مسددتقلة لددنظم القيدداس بالنسددبة لتقدددير المخدداطر المتباينددة التددي يواجههددا البنددك 

 .علق بالمخاطر على رأس مال البنكوضعه البنك فيما يت

  بالغ النتدائج تشمل المراجعة الداخلية وضع خطة المراجعة وفحص تقدير المعلومات المتاحة وا 
 .ومتابعة التوصيات واإلصدارات الجديدة

  جدددراء ينبغددي علدددى مجلدددس إدارة البندددك أن يضدددمن أن اإلدارة العليددا تضدددع نظدددام رقابدددة داخليدددة وا 
 .اجعها مرة على األقل كل سنةتقدير لرأس المال، وتر 

  يجددب علددى السددلطات اإلشددرافية أن يكددون لهددا استشددارات دوريددة مددع المددراجعين الددداخليين للبنددك
 .لمناقشة مجاالت المخاطر المحددة واإلجراءات التي تتخذ

  ينبغددي علددى السددلطات اإلشددرافية تشددجيع التشدداور بددين المددراجعين الددداخلين والخددارجين لتحقيددق
 .فء، والفعال على قدر ما يمكنالتعاون الك
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 أنواع المراجعة الداخلية 33.2
 

 :(217، 216، ص2992الحمالوي، صال ، )تنقسم المراجعة الداخلية إلى ثالثة أنوا  
 

 المراجعة المالية :Financial Audit : ويقصد بالمراجعة الماليدة التحقدق مدن مددل التدزام كافدة
اءات الماليدددة واإلداريدددة التدددي اعتمددددتها اإلدارة العليدددا األنشدددطة بتطبيدددق السياسدددات ولدددوائ  اإلجدددر 

 .للمنشية، كيسلوب ألداء األعمال المالية، ثم التقرير إلى هذه اإلدارة بدرجة هذا االلتزام
 مراجعة العمليدات والكفداءة :Efficiency or Operation Audit : تسدعى هدذه المراجعدة إلدى

ة والفعاليدة فدي اسدتخدام المدوارد المتاحدة فدي ضدوء فحص وتقييم أداء أعمال ككل لتحقيق الكفاي
عدة معايير موضوعية لتقييم الكفاية، وتعتبر هذه المراجعدة التطدور الطبيعدي للمراجعدة الماليدة، 

ن كانت تتجاوزها من حيث النطاق  .وا 
 مراجعة المهام الخاصة :Special Assignments Audit : تتعلدق بييدة موضدوعات إضدافية

جع الداخلي مدن اإلدارة العليدا للمنشدية، كبحدث شدكاول العمدالء، سدبل زيدادة رأس يكلف بها المرا
 .المال، القروض، اقتراح مجاالت خدمة جديدة، عدم كفاءة نظام الحاسب ا لي

 
 :المقومات األساسية للمراجعة الداخلية السليمة 3.33.21

 
لحدود التي يمكن للمراجع الداخلي تمثل المقومات التالية تحديدا لمسئوليات المراجعة الداخلية وا

ممارسة مهامة إذا أصب  دور المراجعة الداخلية يتضمن تحليل المخاطر التي قد تتعرض لها المنشية 
 :(994، 2992الحمالوي، صال ، )سواء كانت هذه المخاطر داخلية أو خارجية 

 
 داري واض  ومكتوب يراعي ويحدد اإلدارات الرئيسية والف رعية في المصرف، هيكل تنظيمي وا 

 .التسلسل اإلداري والسلطات والمستوليات، طرق االتصال

  نظددددام محاسددددبي سددددليم ومكتددددوب يعتمددددد علددددى مجموعددددة متكاملددددة مددددن السددددجالت، دليددددل مبددددوب
للحسدددابات، مجموعدددة مدددن المسدددتندات تفدددي بحاجدددة المصدددرف، كدددذلك تصدددميم دورات محاسدددبية 

 .مستنديه تحقق رقابة فعالة

 ة مكتوبددة ومحددددة تبددين بشددكل واضدد  إجددراءات العمددل وضددوابطه علددى وجددود تعليمددات تطبيقيدد
 .مستول جميع أقسام عمليات المصرف
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 : معايير األداء المهني للمراجعة الداخلية 2.33.21
 

الدددداخليين بالواليدددات المتحددددة االمريكيدددة فدددي شدددكلها  المدددراجعينتضدددمنت المعدددايير التدددي وضدددعها معهدددد 
 :(949-992، من2992الحمالوي، صال ، )وهي  النهائي خمسة معايير رئيسية

 
 يعتبر المراجعون الدداخليون مسدتقلين عنددما يسدتطيعون أداء عملهدم : االستقالل: المعيار األول

بحريددة وموضددوعية، وهددذه االسددتقاللية تتددي  لهددم فرصددة إعطدداء رأي نزيدده مسددتقل، فيمددا يقومددون 
 .بيدائه من أعمال مراجعة

 
 يجددب أن تددتدي المراجعددات الداخليددة بكفدداءة فددي إطددار العنايددة : المهنيددة الكفدداءة: المعيددار الثدداني

 Internal audit should be performed with proficiency and" .المهنيدة المعقولدة

due professional care". 
 

 يجدددب أن يشدددمل فحدددص وتقيددديم مددددل كفايدددة : مجدددال عمدددل المراجعدددة الداخليدددة: المعيدددار الثالدددث
 .رقابة الداخلية للمنظمة ومدل جودة أداء المهام المحددةوفعالية نظام ال

 
 يجب أن تشمل أعمال المراجعة الداخلية تخطيط : تخطيط أسس عمل المراجعة: المعيار الرابع

لعمليددة المراجعددة وفحددص وتقيدديم المعلومددات، وتوصدديل نتددائج المراجعددة الداخليددة بطريقددة سددليمة 
 .ومتابعتها

 
 يجدب علدى مددير إدارة المراجعدة الداخليدة : اط إدارة المراجعة الداخليةإدارة نش: المعيار الخامس

إدارة نشدداط المراجعددة الداخليددة بطريقددة سددليمة، وبالتدددالي فددان التدددقيق والمراجعددة يعتبددر مصددددرا 
دارتهدداللمعلومددات، حيددث أنهددا تسدداعد ادارة المصددرف علددى تحديددد المخدداطر  هامددا مددن خددالل  وا 

 :تقييم مستقل للبنود التالية
 

o فعالية وكفاءة العمليات. 

o التقيد بالقوانين والسياسات والتعليمات الداخلية للمصرف. 

o فعالية نظام إدارة المخاطر وكفاية رأس مال المصرف نسبة إلى مخاطره 
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 :المدقق الخارجي 1.33.21
 

لعديد من إدراكًا من لجنة بازل ألهمية التطبيق السليم للحوكمة في الجهاز المصرفي، فقد أصدرت ا
األوراق، تم التيكيد فيها على أهمية الحوكمة، وقد أشارت هذه األوراق إلى أن االستراتيجيات والتقنيات 

 :الالزمة لتطبيق الحوكمة بصورة سليمة داخل الجهاز المصرفي تشمل ا تي

 
 وضع دلية للتفاعل بين مجلس اإلدارة واإلدارة العليا ومراجعي الحسابات. 

 ة داخلية قوية، تتضمن وظائف المراجعة الداخلية والخارجية، ووظائف إدارة توافر نظم رقاب
 (.901، 909، ص2992الغنيمي، محمود، )مخاطر مستقلة عن اإلدارة التنفيذية 

 
هذا وتنبع أهمية أعمال المدققين الخارجيين من حاجة المساهمين في المتسسات المصرفية والماليةث 

لمالية واإلدارية في المتسسات التي يساهمون فيها، ذلك أن المدققين لمعرفة سالمة ودقة األوضا  ا
يضطلعون بالنيابة عن المساهمين بمستولية  -وبما يتوافر لديهم من خبرة في هذا المجال -الخارجيين

 .التدقيق والتيكد من سالمة تلك األوضا 
 

ي االقتصاد، فقد تضمنت القوانين وانطالقًا من هذا المفهوم، وألهمية الدور الذي تقوم به المصارف ف
المتعلقة بها ضرورة وجود مدقق خارجي أو أكثر لمراقبة أعمالها، باإلضافة إلى المدقق الداخلي 

 .والسلطة الرقابية
 

 :تعيين المدقق الخارجي1 3.33.2
 

من المعروف أن تعيين مدقق خارجي أو أكثر هو من صالحيات الجمعية العمومية للمصارف، ويجب 
يكون ابتداء قد حصل على ترخيص لمزاولة مهنته من الجهة المعنية في الدولة، وأن يكون من أن 

المدققين الذين تم تصنيفهم من قبل تلك الجهة، وفي إطار هذا التصنيف يجب أن تتوافر في المدقق 
وحساباته الخارجي الذي يتم اختياره من قبل المصرف المتهالت والخبرات الالزمة للتدقيق على أعماله 

شريطة أال يكون مدينًا له، وأن ال يكون له منفعة فيه، وأن ال يكون مديرًا أو موظفًا أو مستخدمًا لدل 
 .البنك، أو وكياًل له
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 :تحديد مسؤوليات المدقق الخارجي 1.33.21
 

ن رأي يسعى المراجع الخارجي إلى اختبار العمليات األساسية التي تشكل أساس القوائم المالية لتكوي
محايد عن مدل عدالة تلك القوائم، إلى جانب اعتبار النظم المالية المطبقة اختصار للتحقق من كل 
األرقام الواردة في القوائم المالية الستكمال عمليات المراجعة، وفيما يلي أهم مسئوليات المدقق 

 :(409، ص 2992ميخائيل، أشرف، )الخارجي 
 

  الشروط التي تنظم أعمال مهنة المراجعة والتدقيق، وأن يتقيد أن يعتمد في عمله على األحكام و
 .في عمله بمعايير وأدلة المراجعة الدولية

  التقيدد بالسدرية التامددة، وأن ال يفشدي المعلومددات التدي حصددل عليهدا بحكددم عملده، حتددى ولدو بعددد
 .انتهاء مهمته في المصرف المعني

 العموميددة للمصددرف، يبددين فيدده أن مراجعتدده  بعددد اطددال  السددلطة الرقابيددة تقددديم تقريددر للجمعيددة
ألعمددال المصددرف وحسدداباته تمددت وفقددًا لمعدداير وأدلددة المراجعددة الدوليددة، أو المعمددول بهددا، وعددن 
مدل تعبير البيانات المالية فدي رأيده، بصدورة عادلدة وسدليمة عدن مركدزه المدالي بتداري  الميزانيدة 

سددنة المنتهيدددة فددي ذلدددك التدداري  وفقدددًا لمعدددايير العموميددة، وعدددن نتددائج أعمالددده وتدفقاتدده النقديدددة لل
 .المحاسبة الدولية أو المعمول بها

  أي مخالفددددات ألحكدددددام ( أو فددددي تقريدددددر خدددداص)علددددى المدددددقق الخددددارجي أن يبدددددين فددددي تقدددداريره
التشريعات المعنية واللوائ  والقرارات الصادرة تنفيذًا لها، وكذلك التعليمات الصادرة عن السدلطة 

 .النقدية

 يقوم المدقق الخدارجي بتزويدد مجلدس إدارة المصدرف بتقريدر مفصدل بشدين أي مدواطن  يجب أن
ضعف فدي أنظمدة المحاسدبة والرقابدة الداخليدة، وأي أمدور أخدرل تسدترعي انتباهده خدالل عمليدة 

 .التدقيق

  علددى المدددقق الخددارجي أن يتحقددق مددن صددحة وسددالمة البيانددات التددي أعطيددت لدده خددالل عمليددة
 .التدقيق

 

 :عالقة المدقق الخارجي بالسلطة الرقابية 1.33.21
 

ينبغي الحصول على موافقة السلطة الرقابية قبل تعيين المدقق الخارجي، وعليه تزويد السلطة الرقابية 
بنس  من أي تقارير يقدمها للمصرف في إطار مهمته التدقيقية التي ُعّين من أجلها، وأي تقارير أخرل 

طة الرقابية الحق في الحصول منه على أي بيانات، أو إيضاحات تراها تطلبها السلطة الرقابية، وللسل
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الزمة، كما لها الحق في أن تّكلفه أو غيره بالقيام بيي مهام تراها ضرورية في المصرف المعني، 
 .وللمدقق الخارجي الرجو  إلى السلطة الرقابية كلما دعت الحاجة لذلك

 
 :راجعة الداخلية والمدقق الخارجيأوجه التشابه واالختالف بين الم 7.33.21

 

تيتي عمليات المراجعة الداخلية والخارجية للقوائم المالية للشركات في إطار تفعيل دور أصحاب 
المصلحة لضمان فعالية حوكمة الشركات، فيتعين على الشركات من أجل الحصول على قوائم مالية 

قية من قبل مستخدميها أن تقوم بتفعيل على درجة عالية من الشفافية واإلفصاح وتتميز بالمصدا
عمليات المراجعة الداخلية والخارجية للبيانات والمعلومات المالية للشركة من خالل منظومة من 
اإلدارات واللجان والمجالس تقوم بوضع أسس األداء اإلداري والفني والمهني ألعمال المراجعة 

 ( 476، ص2992ميخائيل، أشرف، )
 

، 2992حماد، طارق، )ية التشابه واالختالف بين المراجعة الداخلية والمراجعة الخارجتاليًا أهم أوجه 
 (:410-411ص

 

 كالهما يقوم بإجراء اختبارات روتينية، قد تتضمن فحص وتحليل صفقات كثيرة. 

 أو هناك /كل من المراجع الداخلي والخارجي يكون في قلق عندما تكون اإلجراءات ضعيفة و
 .زام بهاجهل بيهمية االلت

 كالهما يسعى إلى التعاون اإليجابي بين الوظيفتين. 

 كالهما مرتبط عن قرب بنظام الرقابة الداخلية. 

  يسعى المراجع الخارجي إلى تقديم رأي عما إذا كانت القوائم المالية تعبر بعدالة عن حقيقة
ي عن مدل كفاية المركز المالي ونتائج األعمال، بينما يتولى المراجعون الداخليون تكوين رأ

 .وفعالية نظم إدارة المخاطر والرقابة الداخلية

 ون جميدددع عمليدددات األنظمدددة، بيمندددا يتركدددز عمدددل المراجدددع الخدددارجي ييغطدددي المراجعدددون الدددداخل
 .بصفة أساسية على تلك النظم المالية التي لها تيثير على القوائم المالية

 بدة الداخليدة، بينمدا ينظدر المراجدع الخدارجي يقوم المراجع الداخلي بمراجعدة الدنظم الخاصدة بالرقا
 .في تقييم نظام الرقابة الداخلية الختيار حجم العينة، وتحديد نطاق اختباراته

  تعمل المراجعة الداخلية من أجل وباسم المنظمة، بينما يعين المراجدع الخدارجي فنيدًا مدن جاندب
 (.المساهمين)طرف ثالث، ويعمل لمصلحته وهم الُمالك 

 راجعة الداخلية يستمر طوال السنة، ولكن عمدل المراجعدة الخارجيدة عدادة مدا يكدون فدي عمل الم
 .نهاية السنة
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 : لجنة المراجعة 8.33.21
 

تي تحظى باهتمام العديد من من المفاهيم الحديثة ال(Audit Committee)تعتبر لجان المراجعة
كما توصي حدة، واستراليا وغيرها من الدول،والمملكة المت كية، وكندا،مثل الواليات المتحدة األمري الدول

العديد من المنظمات المهنية بتكوينها نظرًا للدور الذي تقدم به في مراقبة عمليات التقرير المالي 
واإلفصاح لحملة األسهم، والتيكد من مصداقيتها، وكذلك في تدعيم استقالل عملية المراجعة، األمر 

 .شريعات الملزمة لوجودها داخل شركات المساهمة العاملة بهالذي حدا ببعض الدول إلى إصدار الت
 

لقد طرحت فكرة إنشاء وتكوين لجان المراجعة بغرض زيادة مصداقية القوائم المالية التي تعدها اإلدارة 
للمساهمين والمستثمرين، وكذلك لمساندة اإلدارة العليا للقيام بمهامها المنوط القيام بها بكفاءة وفعالية، 

عيم استقاللية المراجع الداخلي، وحماية حيادية المراجع الخارجي، فضاًل عن تحسين جودة أداء ولتد
 .نظام الرقابة الداخلية، وما سيتبعه من رفع كفاءة عملية المراجعة

 
ساعدت كثير من العوامل على زيادة االهتمام بموضو  لجان المراجعة، واتجاه معظم الشركات والبنوك 

تشكيل تلك اللجان من أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين، وأهم هذه العوامل ما في الخارج نحو 
 :(09، ص2992سامي، مجدي، ) يلي
 

  تزايد حاالت الفشل المالي للعديد من الشركات والبنوك في الخارج وتزايد حاالت الغش
 .والتالعب بها

 لبنوك إلظهار نتيجة أعمالها زيادة الضغوط من جانب مستخدمي القوائم المالية على الشركة وا
 .ومركزها المالي بصورة حقيقية وسليمة

  التنددداقض الموجدددود بدددين مراجعدددي الحسدددابات الخدددارجيين وبدددين إدارة الشدددركة خاصدددة فدددي مجدددال
 .المحافظة على استقالل مراجع الحسابات إلبداء الرأي الفني المحايد

 ت الغدش والتالعدب وزيدادة فعاليدة يترتب على وجود لجنة للمراجعة في أي شركة الحد من حاال
 .نظم الرقابة الداخلية، وتدعيم استقالل مراجع الحسابات

  حاجددة أصددحاب المصددلحة فددي الشددركات خاصددة المقيدددة بالبورصددة إلددى دليددة إداريددة تسدداهم فددي
 .ضبط ورقابة أداء اإلدارة كوكيل عنهم، خاصة بشين األمور المالية والرقابية
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 :لجان المراجعة من منظور حوكمة الشركاتضوابط تشكيل  1.3.3.21
 

ال يوجد معيار محدد موضو  يمكن استخدامه لتحديد دور لجان المراجعة، أي أن وجدود معيدار يناسدب 
لجددان كددل الشددركات هددو أمددر غيددر واقعددي، ومددع ذلددك يوجددد أدلددة لتددوفير أفضددل الممارسددات ولدديس مددن 

 (.477، ص2992رف، ميخائيل، أش)الضروري أن تكون متعلقة بشركة معينة 
 

علدي، عبددالوهاب، )تاليًا النقاط الجوهرية لضوابط تشكيل لجان المراجعدة مدن منظدور حوكمدة الشدركات 
 :(941-941، ص2997شحاتة، شحاتة، 

 

 ينبغي تحديد سلطات ومستوليات لجنة المراجعة بصورة تفصيلية ومكتوبة. 

 ويتمتعددون بددالخبرة والمهددارة والقدددرة  أعضدداء لجنددة المراجعددة يجددب أن يكونددوا مددن غيددر التنفيددذيين
 .على متابعة وتقييم أنظمة الرقابة الداخلية، ومدل االلتزام بإجراءات هذه النظم

  تحديدددد العددددد المناسدددب ألعضددداء لجندددة المراجعدددة، بحيدددث يكفدددي هدددذا العددددد لتحقيدددق مدددزيج مدددن
ارج أن العددددد الخبدددرات والقددددرات، التدددي تمكدددن اللجندددة مدددن تحقيدددق أهددددافها، وقدددد لدددوحظ فدددي الخددد

 .األمثل ألعضاء لجنة المراجعة يتراوح بين ثالثة وخمسة أعضاء

  ضرورة عدم قيام أعضاء لجندة المراجعدة بديي عمدل مدن أعمدال اإلدارة التنفيذيدة، وذلدك لتحقيدق
 .الموضوعية واالستقالل في أداء اللجنة ألعمالها

 ل ما يليلجنة المراجعة لها دورها اإليجابي في حوكمة الشركات من خال: 

 

o  تددددعيم دور اإلفصددداح المحاسدددبي وغيدددر المحاسدددبي فدددي مسددداعدة أصدددحاب المصدددلحة فدددي
 .الشركات على مراقبة اإلدارة

o تدعيم دور مراجعة الحسابات في زيادة درجة الثقة في القوائم المالية للشركات. 

o الشدركة  تدعيم دور الرقابة الداخليدة فدي صددق القدوائم الماليدة مدن جهدة وضدمان التدزام إدارة
 .بالقوانين واللوائ  ذات الصلة

 
 :اجتماعات ووظائف لجنة المراجعة 31.33.21

 

  ينبغي أن تعقد اللجنة اجتماعات كثيرة وفقًا لما يتطلبه سير العمل، ويعتبر عقد ثالثة أو أربعة
باإلضافة إلى أي اجتماعات إضافية مع المراجعين )اجتماعات سنويًا من األمور العادية 

، يقوم رئيس اللجنة بترتيب االجتماعات، ويفضل دعوة مديري (يين يرل ضرورة عقدهاالخارج
البنك بما في ذلك المدير العام، دعوة المدير المالي والمراجعين الداخليين والخارجيين لحضور 
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اجتماعات اللجنة، ويكون الوضع مثاليا باإلجما  في اتخاذ القرار، كما أن من أهم وظائف 
 (:420، 421، 427، ص2992حماد، طارق، ) عة هيلجنة المراج

  ،تحسددين نوعيددة التقددارير الماليددة إذ أن مراجعددة القددوائم الماليددة قبددل عرضددها علددى مجلددس اإلدارة
والتركيددز بصددفة خاصددة علددى التغيددرات فددي الطددرق المحاسددبية، والتعددديالت الناشددئة عددن عمليددة 

 .ى ذلكالمراجعة، وااللتزام بالمعايير المحاسبية يساعد عل

  تقييم وتحسين وتقوية بنية الرقابة، وكجزء من هذه المهمة تقوم اللجنة بمراجعة واستعراض بيان
حوكمة الشركة، والضوابط الداخلية في التقرير السنوي، استعراض نظام البنك لتحليل المخاطر 

 .والضوابط للتيكد من صالحيتها

 ارجيين لتعزيز استقاللهم، وييتي هذا عن تحسين مستول االتصال مع المراجعين الداخليين والخ
طريدق االجتمددا  بانتظددام مددع المدراجعين لمراجعددة عالقدداتهم بدداإلدارة، وبحدث أيددة موضددوعات قددد 

 .تنشي ومراجعة خطط المراجعة للعام التالي والموافقة عليها وتنفيذها

 زام بالقواعددددد مراجعددددة خطدددداب المراجددددع الخددددارجي إلددددى اإلدارة ورد اإلدارة عليدددده، ومراجعددددة االلتدددد
واإلجراءات الصادرة عن الجهات الرقابيدة ومتابعدة اسدتجابة البندك لهدا، ورفدع تقريدر إلدى مجلدس 

 .اإلدارة بيية نواحي قصور رئيسية

  اإلشراف على النظم واإلجراءات الموجودة لضمان التوافق مع النظم والسياسات والقوانين
نع واكتشاف والرد على ادعاءات واإلجراءات، وكذلك ضمان أن المنظمة قادرة على م

المطالبة بتحقيقات خاصة سواء من المراجعة الداخلية أو من المسئول عن االتساق مع .الغش
القوانين واللوائ  أو المراجع الخارجي أو خبراء خارجيين حينما تكون هناك حاجة إلى 

حدث في استكشاف مشاكل حساسة تقع في نطاقها، وهذه التحقيقات الخاصة يمكن أن ت
 .مجاالت غير معتادة، حيث توجد مسائل حساسة تتعلق بالمراجعة والمستولية والسلوك

 
 :والشفافية اإلفصاح 33.33.21

 

على ثالثة ركائز أساسية أولها الحد األدنى ("2)التفاقية بازل "يقوم اإلطار الجيد للحوكمة وفقا 
، أما الركيزة الثالثة فهي اإلفصاح والشفافية "بيةالمراجعة الرقا"لمتطلبات رأس المال، والركيزة الثانية 

والقائمة على دعم العمليات الخاصة بضبط وتنظيم السوق، عن طريق وضع مجموعة من متطلبات 
اإلفصاح التي تسم  للمتعاملين في السوق بتقييم المعلومات الخاصة بالمخاطر االئتمانية وحجم 

زة البنوك والمراقبين على إدارة المخاطر ودعم االستقرار، رتوس أموال البنك، وبهذه تساعد هذه الركي
إلى جانب تالفي إغراق السوق بالمعلومات التي يصعب تحليلها أو استخدامها في التعرف على الحجم 

 .الفعلي للمخاطر التي تواجه البنوك
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عايير مع الم" اتفاقية بازل"وهنا يجب مراعاة ضرورة أن يتماشى إطار اإلفصاح المقترح ضمن 
المحاسبية المحلية في كل الدول، بمعنى أال تتعارض متطلبات اإلفصاح في االتفاقية الجديدة مع 

المعهد المصرفي ) .معايير اإلفصاح المحاسبي األكثر شمواًل، والتي يتعين على البنوك االلتزام بها
 (EBI ،2997المصري 

 

ممارسة الشفافية، فمن غير ( ت المصرفيةالحوكمة في المتسسا)وعليه، فإن من الممارسات السليمة 
المعقول أن يتحمل أعضاء مجلس اإلدارة العليا المستولية، أو محاسبتهم عن أدائهم في حال وجود 
نقص في الشفافية، والذي يحدث عادة عند نقص المعلومات عن البنية وأهداف المتسسة، وبالتالي 

لعليا، مع العلم بين المصدر الرئيسي لتعزيز يصعب الحكم على فعالية مجلس اإلدارة واإلدارة ا
عبد الحليم، محمد، )الحوكمة هي الشفافية، والسيما أن اإلفصاح العام مطلوب في المجاالت التالية

 :(991، 992، ص2992
 

  (.الحجم، العضوية، المتهالت، اللجان)بنية مجلس اإلدارة 

  (.المستوليات، المتهالت، الخبرة)بنية اإلدارة العليا 

  بنية مجاالت عمل المتسسة، تركيبة الحوافز، وسياسة المكاف ت، )البنية التنظيمية األساسية
  (.خيارات األسهم

 
 :المقومات األساسية لإلفصاح والشفافية 32.33.21

 
يجددب أن يكفددل اطددار أسدداليب ممارسددة حوكمددة االدارة بالشددركات تحقيددق االفصدداح الدددقيق وفددي الوقددت 

والملكيددة،  واألداءمسددائل المتصددلة بتيسدديس الشددركة، ومددن بينهددا الموقددف المددالي، المالئددم بشددين كافددة ال
وكدددون نظدددم اإلفصددداح القويدددة تعدددد  (.261، ص2992علدددي، لدددتي، )ممارسدددة سدددلطات االدارة  وأسدددلوب

بمثابة سمة أساسدية مدن سدمات أسداليب متابعدة الشدركات المسدتندة الدى السدوق، فدان مدن أهدم المقومدات 
 (: 2997الصياد، محمد، )والشفافية هي  لافصاحاالساسية 

 

  ،اإلفصاح السدريع والددقيق لكافدة البياندات المتعلقدة بديمور الشدركة، بمدا فدي ذلدك الموقدف المدالي
 .األداء، الملكية، الرقابة

  نمددا يشددمل أيضددًا النتددائج الماليددة والتشددغيلية أال يقتصددر اإلفصدداح عددن المعلومددات الجوهريددة، وا 
، مكاف ت أعضاء مجلس اإلدارة، والمديرين التنفيذيين، وكيفية اختيدارهم للشركة، أهداف الشركة

وعالقداتهم بالمدديرين ا خدرين، ومددل اسددتقاللهم، معدامالت األطدراف ذوي العالقدة، مددل التددزام 
 .الشركة بتطبيق قواعد الحوكمة
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 إعداد المعلومات المحاسبية واإلفصاح عنها طبقًا لمعايير المحاسبة والمراجعة. 

  إجدددراء المراجعدددة السدددنوية لحسدددابات الشدددركة بواسدددطة مراقدددب حسدددابات مسدددتقل، ومتهدددل، وذلدددك
بهدف تقديم ضمان موضوعي للمجلس والمساهمين عن أن القوائم المالية تمثدل بالفعدل المركدز 

 .المالي للشركة وأدائها في جميع المجاالت الهامة

 تقريره للمساهمين أن يقوم مراقب الحسابات ببذل العناية المهنية، ويقدم. 

  توفير دلية تسم  بنشر المعلومات الكافية، وفدي التوقيدت المناسدب، وبتكلفدة اقتصدادية وبطريقدة
 .تتسم بالعدالة

 
 : أهمية اإلفصاح والشفافية في تطبيق مبادئ حوكمة إدارة الشركات 31.33.21

 
ة التطدورات االساسدية التدي في الوقت المناسب عدن كافد باإلفصاحتطالب مبادا حوكمة ادارة الشركات 

تحدددث فيمددا بددين التقددارير المنتظمددة أو الدوريددة وتقددديم المعلومددات الددى كافددة المسدداهمين بصددورة متزامنددة 
بهدف ضمان المعاملة المتكافئة، حيث يعد مبدأ االفصاح والشفافية بمثابة احدل المبادا االساسية في 

 :(262-261، ص2992لتي، علي، )اطار عملية الحوكمة لذا تكمن أهميتها في 
 

  توفير قوائم مالية وفقًا لمعايير ومعالجات محاسبية سليمة، تعبر بصورة عادلة عن المركز 

المددالي للشددركة، ونتددائج أعمالهددا وتدددفقاتها النقديددة، وتددوفر اإلفصدداح الكددافي والشددفافية مددن خددالل 
مسدتخدمي القدوائم الماليدة مدن  البيانات الماليدة وغيدر الماليدة المدرجدة بهدا، وبمدا يفدي باحتياجدات

 .مستثمرين وبنوك ومحللين ماليين

  تددوفير مصددداقية للقددوائم الماليددة، ونشددرات االكتتدداب، وذلددك مددن خددالل مراجعتهددا مددن قبددل جهددة
وفقدددًا لمعدددايير مراجعدددة مقبولدددة ومتعدددارف عليهدددا، وكدددذا مدددن خدددالل ( مراقدددب الحسدددابات)مسدددتقلة 

 .مراجعتها بمعرفة األجهزة الرقابية

 
تض  للباحث أن جودة االفصاح المحاسبي في تحقيق االحتياجات المتوقعة للمسدفيدين مدن مسدتثمرين ي

ومحللين وبنوك تستلزم التزام الشركات معدة القوائم المالية بمتطلبات االفصاح المحاسبي، والتيكيد على 
ك لتمكددددين هددددتالء كفايددددة المعلومددددات التددددي تتضددددمنها القددددوائم الماليددددة الصددددادرة عددددن تلددددك الشددددركات، وذلدددد

 .المستفيدين من تقييم أداء الشركات واتخاذ القرارات المناسبة لحماية استثماراتهم
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 :المخاطر إدارة 33.33.21
 

تعددد الصددناعة المصددرفية مددن أكثددر الصددناعات تعرضددًا للمخدداطر، وقددد لددوحظ تعدداظم هددذه المخدداطر فددي 
وخاصة مع التطورات الشاملة فدي مجدال العمدل  السنوات القليلة الماضية، باإلضافة إلى تغير طبيعتها،

المصرفي، مما استدعى ضرورة وجود متابعة وتفهم كاملين من جانب الجهات لهذه التطورات، وحصدر 
مسدعد، )مخاطرها الرئيسية لوضع الضوابط الفعالةث لحماية المصارف من المخاطر الحالية والمستقبلية 

 (.146، ص2992محيي، 
 

ر بينها احتمالية مستقبلية قد تعرض البنك إلى خسائر غير متوقعدة وغيدر مخطدط يمكن تعريف المخاط
لها، بما قد يتثر على تحقيق أهداف البنك وعلدى تنفيدذها بنجداح، وقدد تدتدي فدي حدال عددم الدتمكن مدن 

فالسه  .السيطرة عليها وعلى دثارها إلى القضاء على البنك وا 
 

يدددوفر البيئدددة المناسدددبة واإلدارات الالزمدددة لتوقدددع ودارسدددة  أمدددا إدارة المخددداطر فهدددي نظدددام متكامدددل وشدددامل
يراداتدده،  المخدداطر المحتملددة وتحديدددها وقياسددها، وتحديددد مقدددار دثارهددا المحتملددة علددى البنددك وأصددوله وا 

وهنداك العديدد مدن المخداطر التدي تواجده . تجنب هذه المخاطر والسيطرة عليهداووضع الخطط المناسبة ل
 –وتتمثل بصوره أساسية في المخاطر االئتمانية  –لتالي يمثل أنوا  المخاطرالعمل المصرفي والشكل ا

 (.2997الدروبي، محمد، )ومخاطر السوق ومخاطر التشغيل 
 

 
 

 مخاطر السوق ومخاطر التشغيل: 4.2شكل 
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 :مخاطر االئتمان 31.33.21
 

رض بالوفدداء بالتزاماتدده، تعددرف مخدداطر االئتمددان وفقددا لمقترحددات لجنددة بددازل، بينهددا احتمددال إخفدداق المقتدد
طبقًا للشدروط المتفدق عليهدا، وعليده تعتبدر عمليدة مدن  القدروض هدي أكبدر مصددر للمخداطر االئتمانيدة، 
إلى جانب مصدادر أخدرل مثدل الكمبيداالت، العمليدات التدي تدتم بدين البندوك، التمويدل التجداري، عمليدات 

، السدددددندات، المسددددداهمات، عقدددددود Swapsالصددددرف األجنبدددددي، عقدددددود المسدددددتقبليات الماليددددة، المبدددددادالت 
، وتمديددددد االلتدددددزام والضددددمان، وتسدددددوية العمليددددات، وتاليددددا أهدددددم مبددددادا تقيددددديم ادارة Optionsالخيددددارات 

، 2992مسدعد، محيدي، ) IIالمخاطر االئتمانية لدل المصارف والمتسسات المالية في ظل اتفاق بازل 
 (.191-127ص 

 
 

ل المسددددتولية والصددددالحيات للموافقددددة علددددى والمراجعددددة إن ألعضددداء مجلددددس اإلدارة كامدددد (:4)مبدأ 
الدوريدددددة إلسدددددتراتيجية إدارة المخددددداطر االئتمانيدددددة، ولسياسدددددات مخددددداطر االئتمدددددان لددددددل 

 .المصرف
اإلدارة العليا في المصرف تتحمل المستولية في تطبيق إستراتيجية المخداطر االئتمانيدة  (:2)مبدأ 

لصددالحية فددي تطددوير السياسددات المتعلقددة الموافددق عليهددا مددن قبددل أعضدداء المجلددس، وا
 .بتحديد وقياس ومراقبة وضبط المخاطر االئتمانية

علدددى المصدددارف أن تحددددد وتددددير المخددداطر االئتمانيدددة المتعلقدددة بالخددددمات والعمليدددات  (:9)مبدأ 
المصددرفية، وعليهددا أن تحددرص علددى إدارة وافيددة ومناسددبة للمخدداطر المتعلقددة بالخدددمات 

ية الجديدة قبل تفعيلها، والموافقة عليها مدن مجلدس اإلدارة أو اللجدان والعمليات المصرف
 .المختصة

العمدددل فدددي إطدددار معدددايير ائتمدددان سدددليمة تتضدددمن تحديددددًا واضدددحًا لألسدددواق المسدددتهدفة  (:1)مبدأ 
 .للمصرف، وتفهمًا كاماًل وجليًا للمقترضين أو األطراف األخرل

صعيد المقترضدين، وأيضدًا علدى صدعيد األطدراف ذات  إرساء حدود ائتمان شاملة على (:2)مبدأ 
 .الصلة المالية فيما بينهم

عدادة تمويدل  (:6)مبدأ  إرساء قواعد وأسس للموافقة على ائتمانات جديدة، باإلضدافة إلدى تعدديل وا 
 .ائتمانات قائمة

 .تمديد عقود االئتمان يجب تنفيذها على قواعد مستقلة (:7)مبدأ 
ارف أن ترسدي نظامددًا إلدارة المحددافظ المختلفدة، التددي يترتدب عليهددا مخدداطر علدى المصدد (:1)مبدأ 

 .ائتمانية
إرسدداء وتفعيددل نظامددًا لمراقبددة وضددعية االئتمانددات الفرديددة، وتحديددد كفايددة المخصصددات  (:0)مبدأ 

 .والمدخرات
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حث وتشجيع المصارف علدى تطدوير واسدتخدام واالنتفدا  مدن نظدام تصدنيف للمخداطر  (:49)مبدأ 
 .الداخلية إلدارة المخاطر االئتمانية

امدددددتالك أنظمدددددة معلوماتيدددددة وتقنيدددددات تحليدددددل لمسددددداعدة اإلدارة علدددددى قيددددداس المخددددداطر  (:44)مبدأ 
 .االئتمانية والتي تتضمن أي تركز للمخاطر

 .توظيف نظام لمراقبة التركيب والنوعية اإلجماليين للمحفظة االئتمانية (:42)مبدأ 
عددين االعتبددار تغيددرات مسددتقبلية محتملددة فددي األوضددا  االقتصددادية عنددد تقيدديم األخددذ ب (:49)مبدأ 

االئتماندددات الفرديدددة، والمخططدددات االئتمانيدددة المتعلقدددة بهدددا، وتقيددديم تعرضدددها للمخددداطر 
 .االئتمانية في ظل أحلك الظروف

الناجمة عدن  إرساء نظام تقييم مستقل ومستمر إلدارة المخاطر االئتمانية، ونقل النتائج (:41)مبدأ 
 .هذه المراجعات مباشرة إلى مجلس اإلدارة واإلدارة العليا

التيكد من أن عملية من  االئتمان مدارة ومراقبة بشكل مالئم، وأن التعرضات لمخداطر  (:42)مبدأ 
 .االئتمان هي ضمن مستويات منسجمة مع المقاييس التدبيرية الداخلية

دارة إرسدداء نظددام التخدداذ إجددراءا (:46)مبدأ  ت وقائيددة مبكددرة، فيمددا يتعلددق باالئتمانددات المتدددهورة، وا 
 .االئتمانات غير الثابتة

على المراقبين الطلب من المصارف أن تستحدث نظامًا لتحديد، قياس، مراقبة وضبط  (:47)مبدأ 
المخاطر االئتمانية كجزء من إدارة المخاطر، وعلى المراقبين أيضًا إجراء تقييم مستقل 

جراءاته المتبعة وممارساته المتعلقة بمن  االئتمانالستراتي  .جيات المصرف وسياساته وا 
 

 : مخاطر السوق1 3.31.33.2
 

وتشدددير إلدددى التغيدددرات غيدددر المستحسدددنة فدددي معددددالت السدددوق مثدددل التغيدددر فدددي أسدددعار صدددرف العمدددالت 
أساسديًا للمخداطر،  األجنبية، أو أسعار السلع أو األصول، وُيعد عددم ثبدات األسدواق ذات الصدلة محددداً 

فمخداطر أسددعار الصدرف هددي المخداطر المتعلقددة بدداختالف أسدعار صددرف العمدالت المختلفددة، ومخدداطر 
أسددعار الفائدددة تشددير إلددى المخدداطر الناتجددة عددن تدددهور القيمددة النسددبية للفائدددة التددي يتحملهددا أصددل مددا 

 .نتيجة ارتفا  سعر الفائدة( كالقرض أو السند)
 

كيدة تشدير إلدى المخدداطر حدين يكدون البندك مالكدًا ألسدهم، وتدنخفض أسددعارها، أو أمدا مخداطر حقدوق المل
تكدددون األسدددهم ضدددمانًا لديددده، فتدددنخفض قيمدددة الضدددمان الدددذي لديددده مقابدددل تسدددهيالت، أو تمويدددل ممندددوح 
لعمالئه، بينما مخاطر السلع تشير إلدى المخداطر حدين يكدون البندك متحفظدًا بمخدزون مدن السدلع بقصدد 
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لك عقارًا أو ذهبًا، أو أن يمتلك معدات أو دليات بغرض إيجارها، وبالتالي فإن انخفاض البيع أو أن يمت
 (.2997المعهد المصرفي المصري، ) سعرها بشكل لم يسبق توقعه سيتدي إلى خسارة محققة

 
 :مخاطر التشغيل1 2.31.33.2

 
الدرجة أهمية مخاطر  وتشير إلى الخسائر الناتجة عن عمليات أو أنظمة أو أحداث فاشلة، وهي بنفس

وقد ( انهيار نظام تكنولوجيا المعلومات، الهبوط االقتصادي والزالزل: مثل)الضمان ومخاطر السوق، 
بذلت الجهود من أجل تقدير المخاطر التشغيلية، ومن الضروري أن يتوجه اهتمام إضافي إلى هذا 

يولة تكمن في عدم توفر فمخاطر الس  (.2997المعهد المصرفي المصري، )النو  من المخاطر 
السيولة الكافية لمتطلبات التشغيل، أو لايفاء بالتزامات المصرف في حينها، وقد تنتج عن سوء إدارة 
السيولة في المصرف، وعن صعوبة الحصول على السيولة بتكلفة معقولة، وهو ما ُيدعى بمخاطرة 

األصول، وتنشي مشكلة السيولة عادة  تمويل السيولة، أو تعذر بيع أصول، وهو ما ُيدعى مخاطرة بيع
من أن هناك مفاضلة بين السيولة والربحية، وتباينًا من عرض األصول السائلة والطلب عليها، 
فالمصرف ال يستطيع السيطرة على مصادر أمواله من الودائع ولكن البد اإلشارة إلى أن المصرف 

هذه الحقيقة تشكل إحدل الطرق الرئيسية يمكنه السيطرة على استخدامات هذه األموال وتوظيفها، و 
 (.2997الدروبي، محمد، )للوقاية من مخاطر السيولة 

 
ومخاطر التركز تشير إلى المخاطر المرتبطة بكل نشاط، فمثاًل ينطوي االئتمان العقاري ألغراض 

لية تجارية على مخاطر أكبر من االئتمان ألغراض اإلسكان، كما يتضمن التعامل في األوراق الما
مسعد، محيي، )المضمونة برهن عقاري على مخاطر أكبر من األوراق المالية المضمونة من الحكومة 

 (.124-129، ص2992
 
أما مخاطر األعمال تتضمن اتخاذ القرارات السيئة في إدارة األعمال، والتطبيق الغير السليم للقرارات،  

العقد باالهتمام الكافي، كما أن مخاطر  والمخاطر القانونية تتضمن المواقف التي ال يحظى فيها
االلتزام تشير إلى مخاطر عدم االلتزام بالقوانين السارية، بينما مخاطر األنظمة تشير المخاطر الناشئة 
عن أخطاء أو عيوب أو أعطال، أو عدم كفاية في األجهزة والبرامج التقنية المستخدمة في المصارف 

 (.2997المعهد المصرفي المصري، )
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 :أهداف إدارة المخاطر 31.33.21
 

المخاطر في  هذهتعد الصناعة المصرفية من أكثر الصناعات تعرضا للمخاطر، وقد لوحظ تعاظم 
الى تغير طبيعتها، وخاصة مع التطورات الشاملة في مجال العمل  باإلضافةالسنوات القليلة الماضية 

: يجب أن يعمل على تحقيق العناصر التالية المخاطر إلدارةالمصرفي، لذا يمكن القول أن اي نظام 
 :(140، ص2992مسعد، محيي، )
 

 إعطاء مجلس اإلدارة والمديرين التنفيذيين فكرة كلية عن جميع المخاطر التي يواجهها البنك. 

 وضع نظام الرقابة الداخلية وذلك إلدارة مختلف أنوا  المخاطر في جميع وحدات البنك. 

 ر المحتملةالحيلولة دون وقو  الخسائ. 

  استخدام إدارة المخاطر كسالح تنافسي، وتجدر اإلشارة إلى أن إدارة المخاطر يجب أن تركز
 .بشكل خاص على المخاطر المتوقعة، التي تتسم بدرجة عالية من التقلبات

 

 :مبادئ إدارة مخاطر العمل المصرفي اإللكتروني في ظل إصدار ورقة بازل الصادرة 37.33.21
 

بازل في بنك التسويات الولية بوضع المعايير والضوابط االزمة لضبط العمل المصرفي  تكفلت لجنة
حددت اللجنة مبادا ادارة العمل المصرفي  2999وضمان سالمة المراكز المالية للبنوك، وفي تموز 

 :(2992طوقان، أمية، : )االلكتروني وهي
 

 م فعال إلدارة مخاطر العمل المصرفي يقع على عاتق مجلس اإلدارة، واإلدارة العليا إنشاء نظا
 .اإللكتروني، واالستمرار بتحديثه وتطويره

  على مجلس اإلدارة، واإلدارة العليا االستمرار بمراجعة المواضيع الرئيسية المتعلقة باإلجراءات
والضوابط المستخدمة في السيطرة على مخاطر العمل المصرفي اإللكتروني، والمصادقة على 

 .ليهاأي تعديالت ع

  على مجلس اإلدارة، واإلدارة العليا العمل على إنشاء نظام ودلية إلدارة خدمات الجهات
المتعاقد معهاث بغرض دعم عملية تقديم خدمات ( Outsourcing Relationship)الخارجية 

 .العمل المصرفي اإللكتروني، واالستمرار في تطوير ذلك

 اسبةث بغرض تحديد هوية العمالء، والتيكد منها عند على البنك استخدام الوسائل والتقنيات المن
 .استخدامهم الخدمات المصرفية اإللكترونية
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  ،على البنك استخدام وسائل وتقنيات التحقق من الخدمات المصرفية المنفذة بوسائل إلكترونية
 .وبما يضمن تحقيق المساءلة وعدم اإلنكار

 وبما يضمن تحقيق فصل المهام ضمن على البنك التيكد من استخدام الضوابط المناسبة ،
 .أنشطة العمل المصرفي اإللكتروني، وقواعد البيانات واألنظمة التطبيقية العائدة لها

  على البنك التيكد من وجود دلية فعالةث لضبط عمليات النفاذ إلى أنظمة العمل المصرفي
 .اإللكتروني، وقواعد البيانات والبرامج التطبيقية العائدة لها

 البنك التيكد من وجود دلية فعالة تعمل على ضمان تكاملية البيانات والمعلومات  على
 .والسجالت العائدة للعمليات المصرفية اإللكترونية

  على البنك التيكد من وجود سجالت تدقيق(Audit Trails ) ،للعمليات المصرفية اإللكترونية
 .مع توفير الحماية الالزمة لهذه السجالت

 أو المخزنة /ستخدام الضوابط الالزمة للحفاظ على سرية المعلومات المنقولة وعلى البنك ا
عبر الوسائل اإللكترونية، والعمل على تفعيلها، وبما يتناسب وطبيعة وحساسية هذه 

 .المعلومات

  ،يتوجب على البنك عند تقديم خدمات مصرفية عبر اإلنترنت توفير المعلومات الالزمة
نية المحكمة وتوعية عمالئه بشكل مستمر عن كيفية التيكد من هوية واستخدام الوسائل التق
 .البنك على اإلنترنت

  على البنك استخدام الوسائل المناسبة للتيكد من التزامه بالمتطلبات القانونية للوالية القضائية
 .في الدولة التابع لها حيثما وجد

  ية العمل على البنك امتالك المقدرة الفعالة وتنفيذ خطط الستمرار(Business Continuity 

Plans ) ستراتيجية بشكل يتدي إلى توفير الخدمات المصرفية اإللكترونية، وبما يتناسب وا 
 .وسياساته بهذا الخصوص

  جراءات فعالة للتعامل مع الحوادث بغرض احتواء تلك المشاكل على البنك تطوير خطط وا 
في ذلك محاوالت االختراق الداخلي واالختراق  واألحداث غير المتوقعة، والتقليل من دثارها بما
 .الخارجي ألنظمة العمل المصرفي اإللكتروني

 
 :لجنة إدارة المخاطر 38.33.21

 
يطلق عليها أحيانًا لجنة إدارة األصول وااللتزامات، وقد يقوم مجلس اإلدارة بتعيين لجنة أو أكثر للقيام 

لجنة أو لجان إدارة المخاطر وضع األطر  بإدارة المخاطر، ويكون من صالحيات واختصاصات
 (99، ص2999تشاركهام، جوناثان، ) .واإلجراءات الالزمة للتعامل مع كافة فئات المخاطر
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بعبارة أخرل تتولى اإلشراف على أنشطة اإلدارة العليا فيما يتعلق بإدارة المخاطر المتعلقة باالئتمان، 
المختلفة، ويتطلب ذلك الدور أن تتلقى اللجنة بصفة  والسوق والسيولة وغير ذلك من أنوا  المخاطر

 .(907، ص2992الغنيمي، محمود، ) .دورية معلومات من اإلدارة العليا عن أنشطة إدارة المخاطر
كما ويتض  أن المستولية األساسية للتطبيق السليم للحوكمة في الجهاز المصرفي تقع على عاتق 

أنها ليست مجرد تغيير أو II ومع ذلك تتكد معايير لجنة بازل  مجلس اإلدارة واإلدارة العليا للبنك،
استبدال حزمة من القواعد بيخرل، ولكن تحول جوهري متثر في أداء المتسسات المصرفية، حيث 
التحول الكامل في ما يسمى بإدارة المخاطر، مما يستوجب توفير العديد من عوامل نجاح وكفاءة البنية 

ي، فانتقال كهذا يتطلب تبني سياسات وأساليب غاية في الدقة والتقدم، حيث األساسية للقطا  المصرف
العمل الجاد على توفير نظم محاسبية قابلة للتطبيق من قبل أفراد لهم مهارات وقدرات مميزة، تتهلهم 
 من الوصول بمقررات لجنة بازل الثانية لبرنامج متكامل له عالقة مباشرة بما يمليه السوق، ويشير إليه

 (14، ص2996مجلة اتحاد المصارف العربية، ) .من مخاطر وتقديره لها
 

 :نظام المكافآت والتعويضات 31.33.21
 

تعتبر المشكالت الخاصة بعالقات الوكالة للمديرين من المشاكل المتثرة التي تواجه أي تنظيم، حيث 
ى حساب المصلحة العامة قد ييتي بعض أفراد التنظيم بتصرفات تحقق مصالحهم الخاصة والذاتية عل

للتنظيم، أي تحقيق األمثلية الجزئية، ومن وسائل حل تلك المشكلة وتحقيق التوافق بين الصالحين العام 
والخاص هو وجود نظام للحوافز بصورها المختلفة المادية وغير المادية، لحمل جميع األطراف على 

 (24، ص2992زان، أسامة الحي. د) .التصرف وفقًا للمصلحة العامة للتنظيم
كما وتعتبر مكاف ت مجلس اإلدارة من القضايا المثيرة للجدل والخالف، حيث يوجد مسيلتين مترابطتين 

تتعلق بكيفية مكافية مجلس اإلدارة، والمسيلة األخرل تتعلق بمقدار : المسيلة األولى: في هذا الصدد
منوط بهم، وهاتين المسيلتين مرتبطين الوقت الذي ينبغي أن يقضيه أعضاء المجلس في أداء الدور ال

 .أن يدفع لهم كمكافية مقابل ذلكبكيفية ومقدار ما ينبغي 
 

المسالة األولى باإلضافة إلى ما يتقاضونه نقدًا فقد جرت العادة أن يقال أنه يحب أن يتم ربط حوافز 
لنسبة لمسيلة الوقت الذي اإلدارة بيسعار األسهم، أو أن يتم تمليك المديرين لبعض أسهم الشركة، أما با

ينبغي أن يقضيه أعضاء مجلس اإلدارة في خدمة الشركة، فإن من االنتقادات الشائعة في الواليات 
المتحدة أن أعضاء مجالس إدارة الشركات يكونون محتفظين بمراكز وظيفية أو بعضوية مجالس 

لالضطال  بمستولياتهم إدارات مجموعة من الشركات بشكل ال يمكنهم من تخصيص الوقت الكافي 
لك يقول أحد الباحثين هل ذتجاه حملة األسهم في الشركات التي يمثلونهم في مجالس إدارتها وفي 
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يجوز أن يقبل العضو أتعابًا مقابل تقديمه خدمات استشارية للشركة؟ ماذا عن جعل الشركة تقدم 
ا؟ من الواض  أن مثل هذه تبرعات للمشروعات الخيرية التي يتبناها أعضاء مجلس اإلدارة فيه

المدفوعات تزيد من حالة تعارض المصال  وتقلل من درجة االستقالل الواجب توافرها في عضو 
مجلس اإلدارة، وبالرغم من ذلك فإن الواقع يشهد أمثلة كثيرة لهذه األنوا  من المكاف ت المستترة أو قل 

مليون دوالر ألحد األعضاء  29ة تقدم مثااًل لذلك، حيث دفعت الشرك Tycoالرشاول، فشركة 
الخارجين، ولمشرو  خيري يديره ذلك العضو، وذلك في مقابل مساعداته في عمليات السمسرة في 

 (.910-917، ص2992السيد، علي، )م 2994اقتناء أصول هامة للشركة عام 
 

م وخيارات األسهم ينبع االعتقاد بين المديرين وأعضاء مجالس اإلدارة ينبغي تعويضهم وتحفيزهم باألسه
من أجل خلق حوافز عالية لهم على تعظيم قيمة األسهم بشكل طبيعي، وعلى وجه الخصوص فقد 
تمثل جزء من الحكمة التقليدية في أن مديري الشركات سوف يتخذون دائمًا قرارات بطرق تخدم 

لة من يراقب وهذا أسلوب مكلف ويثير مسي)مصالحهم الشخصية ما لم يتم إخضاعهم لمراقبة مشددة 
أو يتم إعطاتهم حوافز قوية جدًا على اإلدارة من أجل مصلحة حملة األسهم، وقد قادت هذه ( المراقبين

المقدمة المنطقية حول الطريقة التي يعمل بها العالم إلى نشية صناعة صغيرة من استشاري التعويض 
في صور خيارات أسهم حتى يكون نصحوا الشركات بالدفع للمديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس اإلدارة 

 (.422، 421، ص2992حماد، طارق، )لديهم دافع قوي على رفع أسعار أسهم الشركات 
 

وفي القطا  المصرفي هناك احتمال لتضارب المصال  بالنسبة ألعضاء مجلس اإلدارة الذين يقررون 
عيين لجنة للمرتبات مكاف تهم بينفسهم، وقد يساعد على حل هذه المشاكل قيام مجلس اإلدارة بت

والمكاف ت، تتشكل بصفة رئيسية من األعضاء المستقلين الذين يقومون بوضع توصيات لمجلس اإلدارة 
بشين مكاف ت ومرتبات أعضاء المجلس، واألفضل من ذلك أن يتم النظر في مرتبات ومكاف ت 

ضاها كافة موظفي أعضاء مجلس اإلدارة على أساس سياسة البنك للمرتبات والمكاف ت التي يتقا
اإلدارة العليا، وعلى أساس سياساته األعم بالنسبة لألفراد، وينبغي على اللجنة أن تقوم بمراجعة 
الطريقة التي يتم بها حساب الحوافز والمكاف ت وحجم تلك المكاف ت عن قرب، وقد يكون من األفضل 

د خاصة في حالة سوء األداء قيام اللجنة بمراجعة التعويضات الناتجة عن االستغناء عن األفرا
 (.12، ص2999تشاركهام، جوناثان، )
 

كما يجب أن تكون مكاف ت أعضاء لجنة المراجعة المنبثقة عن مجلس اإلدارة كافية لجذب وتحفيز 
األشخاص ذوي المهارات العالية، ويمكن أن تتضمن أتعاب سنوية وبدل حضور جلسات وأتعاب 
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أن تتاح ألعضاء لجنة المراجعة الفرص أن يحصلوا على جزء  إضافية مقابل رئاسة اللجان، ويجب
 (.416، ص2992ميخائيل، أشرف، )من مكاف تهم في صورة أسهم الشركة 

 
كما وأن أحد العناصر الرئيسية لدعم التطبيق السليم للحوكمة داخل الجهاز المصرفي هو ضمان 

ستراتيجيته،  بمعنى أنه يجب ضمان تناسب هذه توافق نظم الحوافز مع أنظمة البنك وأهدافه وا 
ستراتيجيته والبيئة المحيطة، وبما يحفز مديري اإلدارة العليا وغيرهم  المكاف ت مع أنظمة البنك وأهدافه وا 
من الشخصيات المسئولة على بذل أقصى جهدهم لصال  البنك، كما يجب أن توضع نظم األجور في 

أداء البنك في األجل القصير فقط، كما يجب أن  نطاق السياسة العامة للبنك، بحيث ال تعتمد على
يقوم مجلس اإلدارة بالتصديق على المكاف ت الخاصة بيعضاء اإلدارة العليا وغيرهم من الشخصيات 

 (.901، ص2992الغنيمي، محمود، )المسئولة 
 

 :دور وحقوق المساهمين 21.33.21
 

ي أن يكفل إطار أساليب ممارسة الحوكمة وهي من أهم الحقوق التي يتم حمايتها بالحوكمة، حيث ينبغ
بالشركات حماية حقوق المساهمين، ويجب على المساهمين أن يكونوا على معرفة كاملة بما يحدث 
دراك كافة النواحي الخاصة بالقوائم  داخل الشركة، وأن يكون لديهم قدرة كاملة على فهم ومعرفة وا 

 (214، ص2992سعيد، صفاء، ) .لحهم الخاصةالمالية المتعقلة بالحفاظ على حقوقهم وعلى مصا
 

لذا يجب أن يتمكن المتعاملين في السوق وعامة الناس من الحصول على المعلومات الكافية عن 
هيكل وأهداف المتسسة، وعن مدل تطبيقها للممارسات السليمة للحوكمة، ومن أهم ا ليات لحماية 

 (2997الصياد، محمد، : )حقوق المساهمين
 

 ل ممارسة حقوق المساهمين لحقوقهم األساسية وتتضمن ا تييجب تسهي: 

 
o األساليب ا منة لتمويل ملكية األسهم. 
o الحصول على معلومات عن الشركة بصفة دورية. 

o المشاركة والتصويت في اجتماعات الجمعية العامة. 

o انتخاب وعزل أعضاء مجلس اإلدارة. 

o المشاركة في أرباح الشركة. 
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 عالمهم بالقرارات الجوهرية بالشركة وأهمهايجب العمل على مشا  :ركة المساهمين وا 

 

o التعديالت في النظام األساسي وبنود التيسيس وغيرها من المستندات الحاكمة. 

o إصدار أسهم زيادة رأس المال. 

o أي عمليات غير عادية يمكن أن تتدي إلى بيع الشركة أو أحد أصولها اإلنتاجية. 

 

 ساهمين بفاعلية في اجتماعات الجمعية العامة من خالليجب العمل على مشاركة الم: 

 

o إعطائهم معلومات كافية في الوقت المناسب عن االجتما  والقرارات. 

o  دراج بنود جديدة في جدول إتاحة الفرصة للمساهمين لتوجيه األسئلة لمجلس اإلدارة وا 
 .األعمال واقتراح الحلول المناسبة

o مجلس اإلدارة وتحديد مكاف تهم المشاركة في ترشي  وانتخاب أعضاء. 

o  ًالتصويت بالحضور شخصيًا أو غيابيا. 

 

 اإلفصاح للمساهمين عن هيكل رأس المال. 

  جراءات السوق التي تحقق الكفاءة والشفافية في الرقابة على الشركات، مثل وضع قواعد وا 
 .قواعد عروض الشراء بغرض االستحواذ واالندماج

  يفص  عن مبررات التصويت وأسلوبه في التعامل مع يجب على المستثمر المتسس أن
 .تضارب المصال 

  يجب أن تتوافر لجميع المساهمين الفرصة لتبادل االستشارات في الموضوعات المتعلقة بحقوق
 .ملكيتهم المنصوص عليها فيما يتعلق باالستثناءاتث لمنع سوء االستغالل

 
  The Equitable Treatmen of Shareholders:: المعاملة المتكافئة للمساهمين 23.33.2

 

يكفل إطار حوكمة الشركات مبدأ المعاملة المتكافئة لجميع المساهمين، ومن بينهم صغار المساهمين، 
والمساهمين األجانب، والحق في الحصول على تعويض فعلي في حالة انتهاك حقوقهم ولضمان 

 (:19-12، ص2992حماد، طارق، )تحقيق ذلك 
 

 ل المساهمون المنتمون إلى نفس الفئة معاملة متكافئةيجب أن يعام. 

  نفس حقوق التصويت –داخل كل فئة  –ينبغي أن يكون للمساهمين. 

 يجب أن يتم التصويت بواسطة األمناء أو المفوضين بطريقة متفق عليها مع أصحاب األسهم. 
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 همين المعاملة ينبغي أن تكفل العمليات واإلجراءات المتصلة باالجتماعات العامة للمسا
 .المتكافئة لكافة المساهمين

 يجب منع تداول األسهم بصورة ال تتسم باإلفصاح أو الشفافية. 

  ينبغي أن ُيطلب من أعضاء مجلس اإلدارة أو المديرين التنفيذيين اإلفصاح عن وجود أية
 .مصال  خاصة بهم قد تتصل بعمليات أو بمسائل تمس الشركة

 
ليه المساهمون في الشركات من ناحية اعتمادهم على مجالس اإلدارة غير أن المدل الذي يذهب إ

لالضطال  بهذه االلتزامات يتفاوت تبعًا لدرجة توافر الوسائل البديلة للرقابة على سلوك الشركة، ومن 
أبرز هذه الوسائل اللوائ  القانونية، والتي تعرف وظائف ومستوليات أعضاء مجالس إدارة الشركات 

لمنتجات، والتي تهدد بإزاحة األطراف التي ال تتسم بالكفاءة نتيجة لافالس، ولكن على واألسواق وا
: الرغم من وجود هاتين ا ليتين في كافة االقتصاديات فإن جدواهما كوسائل للرقابة ليست قابلة للجدل

ين، كما أن أسواق ففاعلية القواعد القانونية تعتمد على وجود بنية أساسية قانونية تمكن من إنفاذ القوان
المنتجات تتطلب بيئة تنافسية تساهم في تحقيق االنضباط ألداء الشركات، وتوفر األسواق المالية دلية 
خارجية أخرل للرقابة على أداء الشركات، فهي تمارس الضغوط على المديرين لكي يتدوا مهامهم 

الرقابة هذه تعتمد على مدل  بكفاءة من خالل التهديد بسحب المالك ألموالهم، ولكن كفاءة دلية
السهولة التي يتسنى للمساهمين غير الراضين أن يعملوا على تصفية ممتلكاتهم، أي على مدل عمق 
وكفاءة هذه األسواق، واألسواق المالية المتقدمة ال تتي  فقط للمساهمين غير الراضين عن إدارة الشركة 

نما تسم  أيضًا ألولئك الذ ين يكون في مقدورهم استخدام أصول الشركة القائمة بين يبيعوا أسهمهم، وا 
على نحو أفضل أن يتصدوا لمجالس اإلدارة واإلدارة التنفيذية من خالل سوق الرقابة على الشركات 

 (.14-19، ص2999حوكمة الشركات في القرن الحادي والعشرين، )
 

 : The Role of Shareholders:دور أصحاب المصالح 22.33.21

 
أصحاب المصال  في الشركات، ومع امتداد وتنو  هذه المصال  يجب أن تتضمن مبادا مع تعدد 

حوكمة الشركات تحديد دور أصحاب المصال ، وهم أعضاء مجلس اإلدارة والمديرين والعاملين 
وأهم حقوق أصحاب  :ال  ...واتحادات العاملين المساهمين ومراقبو الحسابات والدائنون والموردون

 (:2997صياد، محمد ال)المصال  
 

  اإلقرار بحقوق أصحاب المصال. 

 العمل على تطوير دليات مشاركة العاملين في تحسين األداء. 
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  السماح لذوي المصال  باالتصدال بحريدة بمجلدس اإلدارة للتعبيدر عدن مخداوفهم تجداه التصدرفات
 .غير القانونية التي تضر بمصالحهم

 وحماية حقوق الدائنينتوافر هيكل فعال كفء للحماية من اإلعسار ،. 

 
ويسددم  عدددد متزايددد مددن تشددريعات الدددول بقيددام مجددالس اإلدارة بيخددذ مصددال  بعددض األطددراف األخددرل 

فدي االعتبدار، ويسدود فدي غالبيدة الددول اعتدراف بحقدوق تلدك الفئدات، ( والتي ال تتمتع بحقدوق تصدويت)
 بيل المثال تسم  والية أوهايو حيث يسود االعتراف بالمستولية العامة للشركات الخاصة، وعلى س

 :بين ييخذ أعضاء مجالس إدارة الشركات في اعتبارهم، ووفقًا لرتيتهم، ما يلي
 

 مصال  العاملين بالشركة والموردين لها، والدائنين والعمالء. 

 اقتصاد الوالية واقتصاد الدولة. 

 مصال  المجتمع. 

 

سدتحواذ، وال يدتدي أي منهدا إلدى إلدزام أعضداء إال أن هذه المصال  ال تثار سول فدي غمدار عمليدات اال
مجددالس اإلدارة بددين ييخددذوا فددي اعتبددارهم مصددال  غيددر المسدداهمين، ويتمثددل االعتددراض األساسددي علددى 
االعتدددراف بتلدددك الحقدددوق فدددي اعتقددداد مدددتداه أن مجلدددس اإلدارة الدددذي ُيعدددد مسدددئوال عدددن تحقيدددق كثيدددر مدددن 

عدن أيدة مصدلحة، فثمدة تخدوف مدن أن يكدون تمثيدل المصال  هو في حقيقة األمر مجلس غير مستول 
تبريدر القدرارات التدي لدم يكدن "مجدالس اإلدارة، ومدن ثدم يدتدي إلدى " تسدييس"عديد مدن الفئدات يدتدي إلدى 

المجلددس ليتيدددها، وذلددك باسددم فئددات تفتقددر إلددى القدددرة علددى متابعددة المهددام أو االعتددراض عليهددا، وهددي 
، وقد عبر عن هذا الوضع جوزيدف جروندد فيسدت "عن مصالحهم المهام التي يكون ثمة ادعاء بتعبيرها

حوكمددة الشددركات فددي القددرن الحددادي )وهددو أحددد المسددئولين السددابقين بلجنددة األوراق الماليددة والبورصددات 
 (.11، 19، ص2999والعشرين، 

 
 :أخالقيات وسلوك العمل 21.33.21

 
لمبادا الخاصة بتحسين مدل دقة وشفافية يحتاج التطبيق الجيد للحوكمة إلى المحافظة على القواعد وا

التقارير المالية، والتشديد على أهمية تطبيق المعايير الخاصة باألخالقيات الخاصة بالمنشية، وتشمل 
أهداف الميثاق األخالقي للبنوك وضع معايير للممارسات المصرفية الجيدة، وزيادة درجة الشفافية 

سس المنافسة الصحيحة، وضمان احترام حقوق العمالء واإلفصاح، وتعزيز مستول الثقة، ودعم أ
والمساهمين، والتيكيد على أهمية السلوك األخالقي للموظفين الذي يخلو من اعتبار المصال  
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فإذا كانت الحوكمة الجيدة تهدف إلى مقاومة  (.EBI ،2997: المعهد المصرفي المصري)الشخصية 
ق الحميدة، هي اإلطار األكثر مناسبة لتدعيم هذا الهدف، أشكال الفساد المالي واإلداري، فإن األخال

هي الجانب التطبيقي لانسان في سائر أعماله  –من وجهة نظر األديان جميعًا  –فاألخالق الحميدة 
 .ومعامالته وعالقاته

 
الحقد  –التزوير  –الخيانة  –الكذب : فاألخالق الحميدة، مقاومة الفواحش ما ظهر منها وما بطن مثل

الكسب غير  –الباطل  –الحرام  –االحتكار  –الخدا   –الظلم  –المكر  –النفاق  –الحسد  –
كما تدعو األخالق الحميدة، إلى االعتدال  .وغير ذلك من ضروب األخالق السيئة –المشرو  

تقان العمل، وغير ذلك من جوانب األخالق الحميدة   .والوسطية والصدق وا 
 

شفافًا يحاكي ظاهره، من أفعال أو أقوال، األمر الذي يدعم تنفيذ متطلبات  حينئذ، يكون باطن اإلنسان
الحوكمة الجيدة بدرجة عالية من اإلفصاح والشفافية واإلدارة الرشيدة لالقتصاديات القومية بصفة عامة 

 (162، 161، ص2992مهران، عشري، ) .والشركات بصفة خاصة
 

ان بسيط عن سياسة دداب العمل لموظفي البنك، ونورد وقد يرغب أعضاء مجلس اإلدارة في إصدار بي
تشاركهام، ) فيما يلي مثااًل لذلك، يمكن تعديله وفقًا للظروف واحتياجات العمل الخاصة بكل بنك

 (:11-17، ص2999جوناثان، 
 

 إن سياساتنا ومنتجاتنا وسلوكياتنا تتفق نصًا وروحًا وقانونًا مع أعلى المبادا األخالقية: عام. 
 نحن نقيم عالقاتنا على أساس األجل الطويل، وهو ما يعني أننا نديرها بيمانة ودقة، : جنامنه

ونحن ال نخد  وال نحتال، ونفعل ما نقول، ونحن ندرك أن العمل يقوم على الثقة، ونحن نفعل 
كل ما يسعنا الكتساب الثقة ومنع كل من يفسدها، إن الجودة التي نهدف إليها في كل 

 .النزاهة واالستقامةعملياتنا هي 
 إننا جميعًا نعتمد على البنك، ونحاول أن نحمي اسمنا، وأن نعزز سمعتنا وأال نقوم  : البنك

ذا  بيي عمل أو بيية أساليب قد ينقص منها، ونحافظ على أسرار البنك سرا ال يعلمه أحد، وا 
أصول البنك وجدنا تضارب في المصال  فإننا نقوم باإلعالن عنه، ونراعي المحافظة على 

 .كما ولو كانت ملكًا لنا
 نحن نفعل كل ما في وسعنا للتيكد من حسن المعاملة التي يلقاها زمالتنا، نحن نعمل : الزمالء

ذا ما كنا نحن  بروح الفريق ونبذل كل ما يمكننا لدعم أعضاء هذا الفريق والفرق األخرل، وا 
 .دوةالقادة والرتساء على أي مستول، فإن علينا أن نكون الق
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 نحن نراعي قوانين ولوائ  دولتنا حرفيًا، كما نراعي قوانين ولوائ  أي دولة نعمل بها، : المجتمع
ونحن نحترم مجتمعنا الذي نعمل فيه، ونحن نهتم ونحترم البيئة ونشجع الزمالء على أن يلعبوا 

 .دورهم في المجتمع
 و نحتفظ به، ونحن مهما فعل ا خرون، فنحن ال نرشو كي نحصل على عمل أ: العمالء

نراعي عمالءنا كما ولو كانوا سيظلوا معنا إلى األبد، نحن نحافظ على أسرار عمالئنا في 
إطار الحدود التي يرسمها القانون، ونحن ندرك أن وضع البنك على درجة عالية في األسواق 

 .ذات التنافسية المرتفعة، وهو ما يعني أن علينا تقديم قيمة وخدمة
 حن نتذكر اهتماماتهم ومصالحهم ونحاول حمايتها، وال نقوم بإضاعة أصولهم، ن: المساهمون

ونحرص على إحاطتهم علمًا بكل ما يخص أصولهم بدقة وأمانة، والحسابات التي نقدمها 
يمكن االعتماد عليها، ألنها صادقة وواقعية وصحيحة وكاملة، نحن نحاول أن نرسم صورة 

 . لبنك وعن توقعاته في المستقبلواضحة على قدر اإلمكان عن موقف ا
 

 :بشأن كفاية رأس المال واهم الفروقات بينهما IIواتفاقية بازل  Iاتفاقية بازل  .311
 
دولة حول العدالم اتفداق  499تطبق أكثر من : (Basel-2004) ؟بشين كفاية رأس المال Iاتفاق بازل  

ول الدذي وضدع مقداييس ومعدايير مقبولدة و هدذا االتفداق يعتبدر األ. 4011بازل األول الصدادر فدي عدام 
حيث وضع هذا االتفاق معيدارًا بسديطًا لكفايدة لدرأس المدال علدى شدكل نسدبة . دوليًا لمتطلبات رأس المال

 .لمواجهة مخاطر االئتمان( على األقل% 1)من األصول المرجحة بالمخاطر 
 

 :كما يلي Iوتتلخص أهم مقررات بازل 
 

 س المدددال للمصدددارف علدددى شدددكل نسدددبة رأس المدددال إلدددى األصدددول إقدددرار الحدددد األدندددى لكفايدددة رأ
 .المرجحة بالمخاطر

  (.األساسي واإلضافي، الشريحة األولى والثانية)تعريف رأس المال بالنسبة للمصارف 

 تعريف وتحديد منهجية ترجي  األصول بالمخاطر. 

 تحويل بنود خارج الميزانية إلى أصول مرجحة بالمخاطر. 
 

فت لجنددة بددازل معددايير جديدددة التفاقهددا األول تددم مددن خاللهددا مطالبددة المصددارف أضددا 4006وفددي عددام 
، علددى أن يبدددأ العمددل بددذلك التعددديل Market Riskباالحتفدداظ بددرأس مددال لمواجهددة مخدداطر السددوق 

وهدددفت اللجنددة مددن هددذا التعددديل إلددى أن تحددتفظ المصددارف بددرأس مددال . 4007اعتبددارًا مددن نهايددة العددام 
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مخاطر الناشئة عن تقلبات األسعار في األسواق المالية ومعدالت الفوائد وعوامل السدوق لمقابلة تيثير ال
وحددددت اللجنددة فددي هددذا التعددديل . األخددرل علددى األصددول الماليددة سددواًء كانددت داخددل أو خددارج الميزانيددة

، ونمداذج Standard Model(الموحدد)النمدوذج المعيداري : نموذجين لحساب متطلبات رأس المال همدا
 (. Internal Risk Measurement Models)اس المخاطر الداخلية قي
 

 :Iايجابيات وسلبيات بازل 1 3.31.2
 

 :ييتيفيمكن تلخيصها فيما  Iإيجابيات و سلبيات بازل اما 
 

 منددذ بدددء تطبيددق بددازل :اإليجابيدداتI  وتعديالتدده الالحقددة ارتفعددت نسددب كفايددة رأس  4011عددام
عام %44.2إلى  4011عام % 0.9من  G10في دول أل) المال في معظم المصارف الدولية

االنتشدار الواسدع لتطبيدق االتفداق و  .، مما زاد من االستقرار والثقدة فدي النظدام المصدرفي(4006
حول العالم أدل إلى انحسار الفروق في السياسات الرقابيدة التدي كاندت تكسدب مصدارف معيندة 

 . ث مستول الرقابةأكثر تشددا من حيميزة على أخرل تعمل في دوٍل  

 علددى الددرغم مددن اإليجابيددات دنفددة الددذكر، لددم يددنج  بددازل: السددلبياتI  فددي تحقيددق جميددع أهددداف
فبالرغم من انه أسدهم فدي زيدادة اسدتقرار القطدا  المصدرفي إال أن التجربدة أثبتدت انده ال . اللجنة

كانت األزمدة يزال هناك حاجة إلى تطوير متطلبات رأس المال ونظم الرقابة على المصارف، و 
وأهدم . المالية في جنوب شدرق دسديا وأثرهدا علدى المصدارف هنداك ابدرز شداهد علدى صدحة ذلدك

 : كانت كما يلي Iاالنتقادات الموجهة إلى بازل
 

o لم تعد نسدبة رأس المدال المحتسدبة وفدق قواعدد بدازلI  مقياسدًا جيددًا للوضدع المدالي للمصدارف
رة التدي شدهدتها األسدواق الماليدة خدالل العقدد في جميع الحداالت وذلدك بسدبب التطدورات الكبيد

 .األخير

o  المنهجيدددة المسدددتخدمة  لتدددرجي  األصدددول تندددتج فدددي افضدددل األحدددوال مقياسدددًا بسددديطًا وذا دقدددة
منخفضة لمقدار التعرض لمخاطر االئتمان، فهدذه المنهجيدة ال تراعدي الفروقدات بدين عمدالء 

لشدددركة ذات تصدددنيف ائتمددداني فمدددثاًل القدددرض . المصدددرف الدددذين يصدددنفون ضدددمن نفدددس الفئدددة
AAA  المطلوبدددة لمواجهدددة مخددداطر %( 1)يتطلدددب االحتفددداظ بدددنفس النسدددبة مدددن رأس المدددال

، علددى الددرغم مددن الفددارق الكبيددر فددي احتماليددة التعثددر كمددا يظهددر BBقددرض لشددركة تصددنيفها 
 .من فوارق التصنيفين
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o  ن تضطر إلى دون أ( مخاطر أعلى)قدرة المصارف على االحتفاظ بيصول ذات جودة أقل
فمثاًل تستطيع المصارف أن تلجي إلى توريق األصول المرتفعة . زيادة معدالت راس المال

 .واالحتفاظ بتلك ذات الجودة المنخفضة كما هي -حيث يسهل تسويقها–الجودة 

o  في بعض أنوا  التعامالت ال تحفز االتفاقية المصارف على استخدام أساليب تخفيض
ال تسم  إال بتخفيض متطلبات رأس  Iحيث أن بازل . ، Risk Mitigationالمخاطر 

 . المال مقابل الضمانات النقدية وضمانات الحكومات المركزية

o ال تيخذ بازلI  بعين االعتبار أثر التنويعDiversification في محفظة المصرف. 

o وأخيرا ال تعالج بازلI  مخاطر التشغيلOperational Risk  . 

 
 :II (Basel - 2004)اتفاق بازل 1 2.31.2

 
 :ييتيفيما  IIالجوانب الرئيسية في اتفاق بازل تتمثل أهم 

 
  ًهدو الوئدام العدالمي لقيداس رأس المدال ومعدايير رأس  ما هو اتفاق بازل لكفايدة رأس المدال؟: أوال

 International Convergence of Capital Measurementاإلطدار المعددل : المدال

and Capital Standards: a Revised Framework وهدو اتفداق يقددم مجموعدة مدن ،
 .2-المعايير للحدود الدنيا لرأس مال المتسسات المصرفية، ويعرف اعتياديًا ببازل

 إلى مداذا يهددف اتفداق بدازلIIيهددف بدازل  : ؟II  إلدى بنداء أسداس صدلب للتنظديم والرقابدة علدى
تحسدددين إضدددافي فدددي أسددداليب إدارة كفايدددة رأس المدددال وتبندددي الشدددفافية واإلفصددداح فدددي السدددوق ول

وصدمم االتفداق ليواكدب التطدورات الجاريدة فدي القطدا  . المخاطر وبالتالي إلى االستقرار المدالي
لى تالفي سلبيات االتفداق األول دارة المخاطر، وا  وتدرل اللجندة . المصرفي وفي أساليب قياس وا 

 :أن تحقيق ذلك يتم عبر ما يلي
 

o صمم بازلII بًة للمخداطر التدي يواجههدا القطدا  المصدرفي وأكثدر تحفيدزًا ليكون أكثر اسدتجا
 .للمصارف لتتبنى سياسات إدارة مخاطر متقدمة

o بني بازلII  على األساس الذي أرساه االتفاق األول لحساب متطلبات كفاية رأس المال مع
 جعل المعايير أكثر حساسيًة للمخاطر، وبخاصة بما يتعلق بمخاطر االئتمان 

 .تشغيليةوالمخاطر ال
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o يسعى بازلII  إلى دمج متطلبدات كفايدة رأس المدال وعمليدات الرقابدة المصدرفية واالنضدباط
دارة المخداطر)في السوق  لتتكامدل وتسدهم فدي تطدوير أسداليب ( الشفافية حول رأس المدال وا 

 .إدارة المخاطر
 

  مددا هددو الفددرق بددين اتفدداق بددازلI  وIIيمكددن حصددر الفددروق بددين بددازل ؟I و بددازلII  النقدداط فددي
 :الثالث الرئيسية التالية

 
o  وهي كما يلي( 2.2شكل ) الفروق الخاصة باحتساب متطلبات كفاية رأس المال: 

 
 .تغيير منهجية ترجي  األصول بمخاطر االئتمان تغييرًا جذرياً  -

إضافة نو  جديد من المخاطر هي المخاطر التشغيلية، ومطالبة المصدارف باالحتفداظ  -
 .رأس مال لمواجهتها

 

 
 

 .IIو  Iالفرق بين اتفاق بازل : 2.2شكل 
 

o  إضافة بنود تتعلق بدور هيئات الرقابة على المصارف في مراقبة كفاية رأس المال وأساليب
بحيث أصب  من مهمات هذه الهيئات رفع نسب كفاية رأس المال عند . إدارة المخاطر

، ومراجعة (حدداقتصادية خاصة بالقطا  المصرفي أو بمصرٍف م)ظهور ظروف جديدة 
دارة المخاطر لدل المصارف  .أساليب قياس وا 

o  إضافة متطلبات تتعلق بالشفافية واإلفصاح في السوق(Market Discipline) وهي ،
 متطلبات تتعلق بإتاحة مزيد من المعلومات للسوق حول مدل كفاية رأس المال وحجم 

دار   . تها التقائهاالمخاطر التي يتعرض لها المصرف وأساليبه في قياسها وا 
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 (Basel- 2003 ) ؟IIما هي أهم بنود بازل 1 1.31.2

 

 :رئيسة هي( Pillars)يتكون االتفاق من ثالثة دعائم 
 

     الحدود الدنيا لمتطلبات كفاية رأس المال  Minimum Capital Requirements      

                       المتابعة الرقابية لرأس المالSupervisory Review of Capital 

  ( متطلبات اإلفصاح والشفافية)االنضباط السوقيMarket Discipline                  
 

 .(9.2شكل) فيما يلي ستناقش هذه الورقة بشكل مختصر الدعائم الرئيسية الثالثة لالتفاق
 

 
 

 الدعائم الرئيسية الثالثة لالتفاق: 9.2شكل 
 

 (:Pillar One)  الدعامة األولى1 3.1.31.2
 

 : Minimum Capital Requirementsالحدود الدنيا لمتطلبات رأس المال 1 3.3.1.31.2
 

يعدالج هدذا الجدزء مدن اإلطدار الجديدد متطلبدات رأس المدال للمصدارف، وكمدا ذكدر سدابقًا فدان لجندة بدازل 
مال، فيبقدت قررت االعتماد على القاعدة المستخدمة في االتفاق األول الحتساب متطلبات كفاية رأس ال

.  على استخدام نسبة كفاية رأس المال دون تعديل في تعريف رأس المال أو في نسبة الرسدملة المطلوبدة
وتركددز التغييددر فددي هددذا الجانددب مددن االتفاقيددة علددى منهجيددة تددرجي  األصددول لتغطيددة مخدداطر االئتمددان 

أبقدت علدى منهجيدة معالجدة  بينما( مخاطر التشغيل)وعلى إضافة نو  جديد من المخاطر إلى االتفاقية 
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فيمددا يلددي أدندداه شددرح للتعليمددات . علددى االتفدداق األول 4006مخدداطر السددوق كمددا وردت فددي تعددديل عددام 
 . فيما يتعلق بمخاطر االئتمان والمخاطر التشغيلية IIالجديدة في بازل

 
  ًمخدداطر االئتمددان: أوالCredit Risk) ) :س يطددرح االتفدداق الجديددد طددريقتين أساسدديتين لقيددا

، والطريقة المعتمدة على Standardized approachمخاطر االئتمان هما الطريقة المعيارية 
 . internal rating based approach- IRBالتصنيف الداخلي 

 
o  بموجب الطريقة المعيارية لقياس المخاطر االئتمانية يمكن للمصارف التي تمارس األشكال

الئتمداني، والتدي لهدا هياكدل رقابدة داخليدة بسديطة أن األقل تعقيددًا مدن اإلقدراض واالكتتداب ا
فالمصددارف  .تسددتخدم التصددنيفات االئتمانيددة التددي تجريهددا متسسددات التصددنيف المتخصصددة

التددي تسددتخدم هددذه الطريقددة تقددوم بتقسدديم مخاطرهددا االئتمانيددة إلددى فئددات تعتمددد علددى نوعيددة 
أصل ائتماني من األصول ثم يعتمد الوزن الترجيحي لكل . القرض حسب الجهة المقترضة

 .(..2) المتعلقدددة بكدددل فئدددة مدددن الفئدددات علدددى التصدددنيف االئتمددداني للمقتدددرض وفقدددًا للجددددول
مددن قيمددة % 499ويالحددظ فددي الجدددول أن اللجنددة حددددت وألول مددرة وزنددًا ترجيحيددًا يتجدداوز 

أي أن المصددارف مطالبددة باالحتفدداظ بددرأس %. 429األصددل االئتمدداني، بحيددث وصددل إلددى 
 . لمواجهة مخاطر بعض األصول االئتمانية%( 1× % 429% )42إلى حد مال يصل 

 
 الوزن الترجيحي من قيمة األصل االئتماني: أ -..2جدول 

 
 AAA التصنيف

to AA- 
+A to 

A- 
BBB+ to 

BBB- 
BB+ to 

B- 
أقل من 

B- 

غير مصنف 
(unrated) 

 %499 %429 %499 %29 %29 %9 الحكومات
كن االقتراض بضمان الحكومة المركزية تعالج وفق ا لية المعدة للمصارف، إذا لم ي المتسسات العامة

وفي حالة استخدام الخيار الثاني لمعالجة مخداطر إقدراض المصدارف يسدتخدم الشدق 
 .األول فقط

 .تعالج وفقًا للشق األول من الخيار الثاني لمعالجة مخاطر إقراض المصارف بنوك التنمية الدولية
 (ر األولالخيا) المصارف

 تصنيف الدولة
29% 29% 499% 499% 429% 499% 
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 الوزن الترجيحي من قيمة األصل االئتماني: ب -..2جدول 
 

 AAA التصنيف

to AA- 
+A to 

A- 
BBB+ to 

BBB- 
BB+ to 

B- 
أقل من 

B- 

غير مصنف 
(unrated) 

( الخيار الثاني)المصارف 
 أشهر 9اإلقراض ألكثر من 

29% 29% 29% 499% 429% 29% 

 (الخيار الثاني)المصارف 
 أشهر 9أقل من 

29% 29% 29% 29% 429% 29% 

تعالج بنفس معالجة المصارف ولكن بشرط أن تكون خاضعة لرقابة حول   شركات األوراق المالية
 كفاية رأس المال

 إذا لم تتوفر الرقابة تعالج بناءًا على قواعد معاملة شركات المساهمة العامة 
 %499 %429 %499 %29 %29 مة العامةشركات المساه

، و لكن (بالتجزئة)لمحفظة القروض التجارية % 72يخصص وزن ترجيحي مقداره  القروض التجارية
 .من االتفاق 79بعد تطبيق الشروط الواردة في الفقرة 

 %92 (السكن)التمويل العقاري 
 %499 (أخرل)التمويل العقاري 

موافقدة المصدرف المركدزي فدي الدولدة المعنيدة يسدم   باستثناء األسواق المتقدمة وبعدد
 .للتمويل العقاري المضمون برهن مرتفع القيمة% 29بترجي  األصول بوزن 

 71إلى  72مع مراعاة الشروط في الفقرات من % 429 القروض متيخرة السداد
 %499 األصول االئتمانية األخرل

 
o قيددًا والتدي اسدتطاعت صدياغة نظدم أكثدر أما المصارف التي تنخرط في األنشطة األكثر تع

بعدددد الحصدددول علدددى موافقدددة جهدددة الرقابدددة  -تطدددورًا لقيددداس المخددداطر فانددده يمكنهدددا اسدددتخدام
. األساسدددية أو المتقدمدددة( IRB)واحددددة مدددن درجتدددين مدددن للتصدددنيف الدددداخلي  -المصدددرفية

كدل فئدة مدن وتعتمد هذه الطريقة على أربعة أنوا  من المتغيرات اإلحصائية يدتم احتسدابها ل
 : الفئات السابق ذكرها، وهذه المتغيرات األربعة هي

 

  احتماليدة التعثدر(probability of default- PD ) الدذي يقديس احتماليدة أن يعجدز المقتدرض
 . عن السداد خالل فترة زمنية معينة

 

o  االستحقاق(maturity :)الفترة الزمنية حتى تاري  االستحقاق. 
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o  الخسائر في حالة التعثر(loss given default ) الذي يقديس النسدبة التدي لدن تسدترد مدن
 . األصل المعرض للمخاطر في حالة التعثر

o حجدم المخداطرة عندد التعثدر(exposure at default- EAD  ) حجدم األصدول االئتمانيدة
 .عند التعثر

 
دمتها ويتم احتساب متطلبات رأس المال وفق منهجية التصنيف الداخلي عبر معادالت رياضية ق

ويكمن الفرق الرئيس بين المستويين من  . اللجنة  تستخدم المتغيرات األربعة كيساس لعملية االحتساب
. منهجية التصنيف الداخلي في مقدار اعتماد المصرف على تقديره الداخلي للمتغيرات دنفة الذكر

 .(9.2)وتتلخص أبرز هذه الفروق في الجدول 
 

نهجيددة التصددنيف الددداخلي فددي مقدددار اعتمدداد المصددرف علددى تقددديره الفددروق بددين مسددتويي م: 9.2جدددول 
 الداخلي للمتغيرات

 المتقدم IRB األساسي IRB المتغير

 يعدها المصرف بناءًا على تقديراته يعدها المصرف بناءًا على تقديراته احتمالية التعثر

 اءًا على تقديراتهيعدها المصرف بن القيم معده من قبل لجنة بازل الخسائر في حالة التعثر
 يعدها المصرف بناءًا على تقديراته يعدها المصرف بناءًا على تقديراته حجم المخاطرة عند التعثر

 االستحقاق
يعدها المصرف بناءًا على تقديرات السلطة 

يمكن لبعض الدول أن تجيز  أو الرقابية
 للمصرف أن يقدرها

 يعدها المصرف بناءًا على تقديراته

 
عمالئهددددا  طريقددددة األولددددى يسددددم  للمصددددارف جزئيددددًا باسددددتخدام تصددددنيفاتها الخاصددددة لمخدددداطرفبموجددددب ال
أمددا الطريقددة المتقدمددة فتعطددي حريددة أكبددر للمصددارف فددي اسددتخدام تقددديرها الددداخلي، ويقدددر . االئتمانيددة

 .سينتج متطلبات رسملة أقل من تلك الناتجة عن استخدام الطريق المعيارية IRBالخبراء أن استخدام 
 

  ًالمخددداطر التشدددغيلية : ثانيدددا(Operational Risk:)  تعدددرف المخددداطر التشدددغيلية علدددى أنهدددا
مخدداطر تحمددل خسددائر تنددتج عددن عدددم نجاعددة أو فشددل العمليددات الداخليددة، والعنصددر البشددري، "

ويشمل هذا التعريف المخداطر القانونيدة ولكنده يسدتثني المخداطر . واألنظمة واألحداث الخارجية
وال يعتبددر االحتفدداظ بددرأس مددال لمواجهددة الخسددائر الناشددئة عددن ". مخدداطر الشددهرةاالسددتراتيجية و 

يطدددرح  ،(1.2)الجدددول . بددل هددو جددزء جددوهري فيدده IIمخدداطر التشددغيل خيددارًا فددي إطددار بددازل 
 .بعض التفسير لهذا النو  من المخاطر
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 تفسير المخاطر التشغيلية: 1.2جدول 
 

 أمثلة التعريف المسبب

العمليات 
 الداخلية

الخسائر الناتجة عن المعالجة الخاطئة 
للعمليات وحسابات العمالء وعمليات المصرف 
اليومية، والضعف في أنظمة الرقابة والتدقيق 

 .الداخلي

 األخطاء في إدخال البيانات 
 الدخول إلى البيانات لغير المصرح لهم 
 الخالفات التجارية 
  خسائر بسبب اإلهمال أو إتالف

 أصول العمالء

 العنصر
 البشري

الخسائر التي يتسبب بها الموظفون أو تتعلق 
، والخسائر (بقصد أو دون قصد)بالموظفين 

الناشئة عن العالقة مع العمالء، المساهمين، 
 .الجهات الرقابية وأي طرف ثالث

 عمليات االحتيال من قبل موظفين 
 عمليات التداول دون تخويل 
 المعالجات الخاطئة 
  أخطاء الغرامات والعقوبات بسبب

 الموظفين

 األنظمة
الخسائر الناشئة عن تعطل العمل أو فشل 
األنظمة بسبب البنية التحتية، تكنولوجيا 

 .المعلومات، أو عدم توفر األنظمة

 انهيار أنظمة الكمبيوتر 
 األعطال في أنظمة االتصاالت 
 أخطاء البرمجة 
 فيروسات الحاسب 

الحوادث 
المتعلقة 
بالبيئة 
 الخارجية

ناشئة عن أعمال طرف ثالث، بما الخسائر ال
يشمل االحتيال وأي أضرار تصيب الممتلكات 

واألصول، وخسائر نتيجة تغيير في القوانين بما 
 .يتثر على قدرة المصرف في مواصلة العمل

 الكوارث الطبيعية 
 اإلرهاب واالبتزاز 
 االحتيال عبر بطاقات االئتمان 
 االحتيال عبر شبكات الكمبيوتر 
 

 
 ((1Basel -2004احتساب متطلبات كفاية رأس المال لتغطية المخاطر التشغيلية1 2.3.1.31.2

 
. ال يهدف اتفاق بازل الجديد عبر طرحه لمخاطر التشغيل لزيادة أو إنقاص قاعدة رأس مال المصدارف

ولكدددن طدددرح هدددذا الندددو  مدددن المخددداطر يهددددف إلدددى تحسدددين قددددرة المصدددرف علدددى قيددداس المخددداطر التدددي 
ام تتوقع اللجندة أن متطلبدات رأس المدال لمواجهدة المخداطر التشدغيلية ستشدكل حدوالي بشكل ع. يواجهها

 .من إجمالي قاعدة رأس المال% 29
أمددا حددول كيفيددة احتسدداب متطلبددات رأس المددال لمواجهددة المخدداطر التشددغيلية، فددان اللجنددة حددددت ثالثددة 

 صائي تتدرج من طريقة طرق يسم  للمصارف باستخدامها، هي بحسب درجة التطور والتعقيد اإلح
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 Standardized) والطريقددددة المعياريددددة( Basic Indicator Approach) المتشددددر األساسددددي

Approach )إلى طريقة القياس المتقدم  (Advanced Measurement Approach.) 

 
بينهدا مباشدرة  -المتشر األساسي والطريقدة المعياريدة–وتتصف الطرق البسيطة الحتساب هذه المخاطر 

وسيترتب على جهات الرقابة المصرفية أن تدرس تيثيرات مطالبة المصارف باالحتفاظ . سهلة التطبيقو 
بددرأس مددال لمواجهددة مخدداطر التشددغيل علددى المصددارف، دون أن تنسددى أن الهدددف مددن ذلددك هددو تحفيددز 
المصددارف علدددى تطدددوير مقدداييس الحتسددداب مخددداطر التشدددغيل، وضددمان أن المصدددارف تحدددتفظ بدددرتوس 

 .ية لمواجهتهاأموال كاف
 

 :وفيما يلي تفسير مختصر  ليات االحتساب وفقًا لكل واحدة من الطرق المذكورة
 

 المصدارف التدي تسدتخدم هدذه الطريقدة سديكون عليهدا االحتفداظ بدرأس : طريقة المتشدر األساسدي
مدن إجمدالي دخلهدا ( تسدمى ألفدا)مال لمواجهة مخاطر التشدغيل بمدا يسداوي متوسدط نسدبة ثابتدة 

 :ويمكن التعبير عن هذه العالقة على الشكل التالي. الثة سنوات خر ث

 
K = ( ∑(GI1….n * ά))/n 

 
 متطلب رأس المال،  : k -:حيث
GI : سنوات 9الدخل اإلجمالي السنوي  خر 

n :عدد السنوات 
ά : 42النسبة الثابتة وحددتها اللجنة بنسبة% 
 

الفوائد وغير الفوائد قبدل طدرح أي مخصصدات أو ويعرف االتفاق إجمالي الدخل على أنه إجمالي دخل 
 .مصروفات، وبعد أن يستثنى منه دخل االستثمارات في األوراق المالية

 
 لغرض احتساب مخداطر التشدغيل يدتم  تصدنيف مصدادر التعدرض للمخداطر  :الطريقة المعيارية

 وحسدب الخددمات المصدرفية( Business Units)المصدرفي ( الخددمات)حسب وحدات العمل 
 (2.2)وفقًا للجدول ( Business Lines)المقدمة 
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تصددنيف مصددادر التعددرض للمخدداطر حسددب وحدددات العمددل  المصددرفي وحسددب الخدددمات : 2.2جدددول 
 .المصرفية المقدمة

 معامل رأس المال Indicatorالمؤشر  المنتجات المصرفية وحدات العمل المصرفية

 مصارف االستثمار
 ß1 = 18% الدخل اإلجمالي تمويل الشركات

 التداول واالكتتاب
 

أو القيمة / الدخل اإلجمالي
 VaRالمعرضة للمخاطر 

ß2 = 18% 

المصارف التجارية 
 والخاصة

 ß3 = 12% متوسط األصول السنوية الخدمات المصرفية بالتجزئة
 ß4 = 15% متوسط األصول السنوية الخدمات المصرفية التجارية

 ß5= 18% تسوياتمتوسط ال المدفوعات والتسويات
 ß 6% = 42 إجمالي الدخل خدمات الوكالة

 أخرى
 ß7% = 42 مجمو  األصول المدارة خدمات إدارة األصول
 ß8 = 12% أجمالي الدخل خدمات الوساطة المالية

 
وتحتسب متطلبات كفاية رأس المال لمواجهة مخاطر كل نو  من المنتجدات المصدرفية بحاصدل ضدرب 

ويعتبر مجموعها هو الحد األدنى لمتطلبات رأس المدال الدالزم لمواجهدة . رأس المالالمتشر في معامل 
 . المخاطر التشغيلية

 
 وفقدًا لهدذه المنهجيدة، تعتمدد المصدارف علدى بياناتهدا اإلحصدائية المبنيدة  :طريقة القيداس المتقددم

مخداطر وبعدد على خسائرها السابقة، بحيث تستخدم هذه البيانات ضمن برامج متقدمة لتقددير ال
دارتهدا تتوقدع  .موافقة السلطة الرقابية على ا لية وتقييمها لقدرة المصرف على قيداس مخداطره وا 

اللجنة من المصارف أن تختدار مدن هدذه الطدرق مدا يتناسدب مدع مسدتول تطدور وتقددم عملياتهدا 
بشددكل عددام تتوقددع اللجنددة مددن المصددارف ذات . وكددذلك مددع درجددة المخدداطرة التددي تتعددرض لهددا

. نشدداط الددددولي والعمليددات األكثدددر تعقيدددًا اسدددتخدام طريقدددة أكثددر تطدددورًا مددن المتشدددر األساسددديال
ويضع االتفاق الجديد شروطا أخرل حول اختيار الطريقة التي يستخدمها المصدرف، ومدن هدذه 

 : الشروط
 

o  يسدددم  للمصدددرف باسدددتخدام أكثدددر مدددن طريقدددة واحددددة لقيددداس المخددداطر، فمدددثاًل قدددد يسدددتخدم
ة المتشددر األساسددي لقيدداس مخدداطر بعددض العمليددات والطريقددة المعياريددة أو المصددرف طريقدد

 .القياس المتقدم لعمليات أخرل
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o  ال يسدددم  للمصدددرف االنتقددددال السدددتخدام طريقدددة أقددددل تطدددورًا بعدددد أن قددددام باسدددتخدام طريقددددة
 . متقدمة، إال بموافقة السلطات الرقابية

o أن قدراته ال تفي بشدروط اسدتخدام  إذا ارتيت السلطات الرقابية أن المصرف غير متهل أو
 .منهجية احتساب متقدمة، فلها الحق في إجباره على االنتقال الستخدام منهجية أبسط

 
 (:(Pillar 2الدعامة الثانية 1 2.1.31.2

 
 :Supervisory Review of Capital))المتابعة الرقابية لرأس المال  1 3.2.1.31.2

 
ة لالتفداق، أحدد أبدرز اإلضدافات علدى االتفداق الجديدد، كمدا أنهمدا هامتدان تعتبر الدعامتين الثانيدة والثالثد

حيث أوضحت اللجنة أنه فدي الوقدت الدذي قدد . بشكل خاص للدول ذات األنظمة المصرفية األقل تقدماً 
فددان الدددعامتين  -هددذا إذا اختددارت تطبيقدده–يحتدداج تطبيددق الدعامددة األولددى لالتفدداق الكثيددر مددن اإلعددداد 

ثالثددة قابلتددان للتطبيددق فددي جميددع الدددول علددى اخددتالف مسددتول تطددور وتعقيددد النظددام المصددرفي الثانيددة وال
كمدا انده يمكدن أن تختدار بعدض الددول تطبيدق الددعامتين الثانيدة والثالثدة فيمدا تسدتمر فدي اسدتخدام . فيها

 .معايير كفاية رأس المال كما وردت في اتفاق بازل األول
 

اق الجديد بوضع مبادا لعملية المراجعة الرقابية لرأس المال وسياسدات تختص الدعامة الثانية من االتف
فاإلطددار الجديددد يفتددرض بهيئددات الرقابددة المصددرفية أن تتيكددد أن جميددع . إدارة المخدداطر فددي المصددارف

المصددارف التدددي تحددت اشدددرافها قددد بدددادرت إلددى تطدددوير أنظمددة داخليدددة تخددتص بتقيددديم كفايددة رأس المدددال 
 . خاطر التي يتحملها المصرفبالنظر إلى حجم الم

 
وفي هذا السياق طرح االتفاق أربعة مبادا رقابية لتتكامل مدع المبدادا الرقابيدة التدي سدبق أن أصددرتها 

 :وهذه المبادا األربعة تنص على ما يلي. اللجنة
 

 تنص متطلبات المبدأ األول من المبادا الرقابية الواردة في الدعامة الثانية من اإلطدار المعددل 
علدددى أنددده يجدددب أن يكدددون لددددل المصدددارف دليدددة لتقيددديم كفايدددة رأس المدددال الكليدددة بدددالنظر إلدددى 
مستويات التعرض للمخداطر فدي المصدرف، كمدا يجدب أن تضدع المصدارف اسدتراتيجية للحفداظ 

وينص كذلك علدى أن المصدارف يجدب أن تنشدو إطدارًا شداماًل لتحديدد . على مستويات الرسملة
وص المخددداطر المدددتثرة علدددى المصدددرف وان يشدددمل اإلطدددار تقيددديم وقيددداس ورفدددع التقدددارير بخصددد

أما المخاطر التي . وتوزيع رأس المال الالزم لمواجهة هذه المخاطر بطريقٍة منظمة وموضوعية
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يجددب معالجتهددا تحددت إطددار الدعامددة الثانيددة فهددي تلددك المخدداطر غيددر المعالجددة فددي متطلبددات 
تركدز االئتمدان وأسدعار الفوائدد والسديولة والصدناعة  الدعامة األولى كليًا أو جزئيدًا، مثدل مخداطر

كتقلبدددات ودورات القطدددا  )والسدددمعة، والعوامدددل الخارجيدددة المددتثرة علدددى المصدددرف  واإلسددتراتيجية
 (.   المصرفي

  عمليات تقييم "في إطار متطلبات المبدأ الثاني فإنه يتوجب على هيئات الرقابة مراجعة وتقييم
ستراتي" كفاية رأس المال جيات المصارف بالخصوص، كما يجب أن تتوفر للمراقبين القدرة وا 

على مراقبة وضمان امتثال المصارف بنسبة كفاية رأس المال النظامية، ويجب على المراقبين 
. اتخاذ اإلجراءات الرقابية المناسبة في حال عدم اقتناعهم بمستول هذه العمليات والسياسات

 .ن االعتبار طبيعة وحجم وتعقيد كل مصرفويجب على المراقبين أن ييخذوا بعي
  ينص المبددأ الثالدث علدى أنده يجدب علدى جهدات الرقابدة المصدرفية أن تتوقدع مدن المصدارف أن

تعمل بمسدتويات رسدملة أعلدى مدن الحددود الددنيا كمدا يدنص علدى انده يجدب أن يتدوفر للمدراقبين 
الرقابيددة أن تيخددذ بعددين  الصددالحية والقدددرة علددى إلددزام المصددارف بددذلك، وسدديكون علددى الجهددات

االعتبدار المخداطر الخاصدة بالمصدرف والددول التدي ينشدط فيهدا وجدودة عمليدات إدارة المخدداطر 
لدل المصرف، إذا مدا كاندت المخداطر غيدر المعالجدة فدي الدعامدة األولدى قدد تدم قياسدها بشدكل 

 .مناسب

 منع انخفاض رأس المال ينص المبدأ الرابع أنه على المراقبين أن يسعوا إلى التدخل المبكر ل
 .إلى ما دون الحدود الدنيا الكافية لمواجهة المخاطر المعرض لها المصرف

 
 :Pillar 3)) الدعامة الثالثة1 1.1.31.2

 
 :Market Discipline( الشفافية و اإلفصاح)االنضباط في السوق 1 3.1.1.31.2

 
لسدددوق أو عمليدددات اإلفصددداح ألطدددراف تعدددالج الدعامدددة الثالثدددة مدددن االتفاقيدددة متطلبدددات االنضدددباط فدددي ا

دارة المخدداطر وتهدددف اللجنددة . الصددناعة المصددرفية والشددفافية فيمددا يتعلددق بددرأس المددال وأسدداليب قيدداس وا 
أن تعطي السوق قدرا كافيا من المعرفة ليقوم بمكافية المصارف  IIمن إضافة هذه المتطلبات إلى بازل 

متهاوندة فدي سياسدات إدارة المخداطر والرسدملة، ممددا التدي تددير مخاطرهدا بحصدافة ويعاقدب المصدارف ال
 .سيشجع المصارف على تحسين سياساتها في إدارة المخاطر
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 :وتتلخص أهم جوانب الدعامة الثالثة بالنقاط التالية
 

 يدددنص هدددذا المبددددأ أنددده علدددى المصدددارف أن تنشدددو وثيقدددًة تحددددد سياسدددة : مبددددأ اإلفصددداح العدددام
دارة، كمدا يجدب أن توضد  هدذه الوثيقدة كيفيدة خضدو  عمليدة لافصاح مقرة مدن قبدل مجلدس اإل

 .اإلفصاح للرقابة الداخلية واإلجراءات التي ستتخذ لضمان مالئمة البيانات المفص  عنها

 تنطبدق متطلبدات الدعامدة الثالثدة علدى المسدتول المجمدع للمتسسدات المصدرفية: مدل التطبيدق .
صدددة بمصدددارف معيندددة مدددن ضدددمن مجموعدددة وبشدددكل عدددام ال يعتبدددر اإلفصددداح بالمعلومدددات الخا

القليلددددة لددددذلك يتعلددددق  االسددددتثناءاتمصددددرفية متطلبددددًا للوفدددداء بمتطلبددددات الدعامددددة الثالثددددة، وأحددددد 
 .بمتطلبات اإلفصاح الخاصة بنسبة رأس المال اإلجمالية والشريحة األولى لرأس المال

 
وأخدرل ( qualitative)نوعيدة وتقسم متطلبات اإلفصاح إلى نوعين أساسيين من البياندات همدا بياندات 

فمددثاًل يشددمل اإلفصدداح النددوعي معلومددات تتعلددق بالشددركات المكونددة للمجموعددة (. quantitative)كميدة 
المصدرفية واألسددس المحاسددبية لعمليدة تجميددع البيانددات الماليدة والمعلومددات المتعلقددة بديي متسسددات غيددر 

ة أنوا  ومستويات من البيانات مثل المستول أما اإلفصاح الكمي فيشمل عد. مدمجة بالبيانات المجمعة
 (. أن يقل رأس المال الفعلي عن متطلبات رأس المال النظامي)اإلجمالي للعجز في رأس المال 

 
 :متطلبات اإلفصاح المتعلقة برأس المال1 2.1.1.31.2

 

يتضد  فيمدا  وتشمل هذه المتطلبات متطلبات إفصاح متعلقة بتركيبدة رأس المدال وكفايدة رأس المدال كمدا
 :يلي
 

 وتقسم هذه المتطلبات أيضًا إلى ندوعين متطلبدات إفصداح ندوعي ومتطلبدات : تركيبة رأس المال
إفصدداح كمددي، فتتكددون متطلبددات اإلفصدداح النددوعي مددن شددرح ملخددص لصددفات وشددروط أدوات 
رأس المدددال الرئيسدددية المسدددتخدمة، وخاصدددة فدددي حدددال االعتمددداد علدددى أدوات مبتكدددرة ومعقددددة أو 

 : أما متطلبات اإلفصاح الكمي فتشمل معلومات مثل. أس المال الهجينةأدوات ر 
 

 .مع تفصيل لكل مكونات هذه الشريحة( الشريحة األولى)رأس المال األساسي  .4

 (.الثانية والثالثة)إجمالي شريحتي رأس المال المساند  .2

 .الخصميات من رأس المال .9

 .مجمو  رأس المال النظامي .1
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 ق متطلبدات اإلفصداح الندوعي فدي هدذا المجدال بعدرض ملخدص لوسدائل وتتعل: كفاية رأس المال
 . المصرف في احتساب كفاية رأس المال لتغطية النشاطات الحالية والمستقبلية للمصرف

 متطلبدات رأس المدال لمواجهدة كدل مدن مخداطر االئتمدان  :أما متطلبات اإلفصاح الكمي فتشمل
فددي حددال اسددتخدام المنهجيددات و  .لمتطلبدداتوالسددوق والتشددغيل، وتفصدديل دليددات احتسدداب هددذه ا

سدديترتب علددى المصددرف متطلبددات  IRBالمعتمدددة علددى التصددنيف الددداخلي لمخدداطر االئتمددان 
نسبة كفاية رأس المال اإلجماليدة ونسدبة الشدريحة األولدى لدرأس و  .إفصاح متعلقة بهذه المنهجية

 .المال
 

 ر وقياسهامتطلبات اإلفصاح المتعلقة بالتعرض للمخاط1 1.1.1.31.2
 

وفقًا لهذه المتطلبات يترتب على المصارف أن تفص  بشكل واٍف عن النواحي الكمية والنوعية المتعلقة 
باستراتيجياتها في إدارة المخاطر والمنهجيات المستخدمة في احتساب التعرض لكل نو  من أنوا  

المتعلقة بالدعامة الثالثة  وخاصًة المتطلبات IIوفي الكثير من الدول سيكون تطبيق بازل  .المخاطر
نتيجًة طبيعيًة إلطار إفصاح يحقق األهداف التي وردت دنفًا، بينما قد تكتفي بعض الهيئات الرقابية 
بالتركيز بدايًة على مستول أساسي من اإلفصاح تلتزم به جميع المصارف، ليشكل نقطة البداية 

 :تة فئات عامة هيويشمل المستول األساسي من اإلفصاح س. لتحقيق الشفافية
 

 األداء المالي. 

  (. بما يشمل شرائ  رأس المال، والسيولة، والمقدرة على السداد)المركز المالي 

 جراءات إدارة المخاطر  .استراتيجيات وا 

  بما يشمل مخاطر االئتمان والسوق والسيولة والتشغيل والقانونية والمخاطر )التعرض للمخاطر
 (.األخرل

 السياسات المحاسبية. 

 المعلومات األساسية المتعلقة بالعمل واإلدارة والمعلومات الخاصة بمتطلبات الحوكمة. 

 

 :IIوبازل  III زلالفروق األساسية بين با1 .31.51

 
 (2944سلطة النقد، )فيما ييتي  IIوبازل  III زلبين باتتمثل أهم الفروق 

 
  ً(6.2جدول ) الحد األدنى لمتطلبات كفاية رأس المال: أوال 
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 الحد األدنى لمتطلبات كفاية رأس المال: أ-6.2دول ج
 

 Tier 1)الشريحة األولى 

Capital ) لرأس المال /
 األصول المرجحة بالمخاطر

 

 ٪3= نسبة إجمالي الشريحة األولى 
 Core Tier)نسبة الشريحة األولى األساسية 

1 capital ratio( ) االسهم العادية واألرباح
 ٪2( = تالمحتجزة بعد االستقطاعا

 
الفرق بين اجمالي متطلبات الحد االدنى لكفاية 

ومتطلبات الشريحة % 1رأس المال البالغة 
يمكن تلبيتها من خالل ( Tier 1)األولى 

 .(Tier 2) الشريحة الثانية لرأس المال

  1= نسبة إجمالي الشريحة األولى٪ 
  نسبة الشريحة األولى األساسية(Core Tier 1 capital ratio( )السهم العادية واألرباح ا

 Common Equity ) =3.1٪المحتجزة بعد االستقطاعات 
  األسهم العادية واألرباح المحتجزة بعد )الشريحة األولى األساسية رأس المال نسبة

٪، 1=  2941يناير  4٪ ، من 9.2=  2949يناير  4٪، من 2=  2949قبل ( االستقطاعات
 ٪1.2=  2942يناير  4ومن 

  ومتطلبات الشريحة % 1اجمالي متطلبات الحد االدنى لكفاية رأس المال البالغة الفرق بين
 .(Tier 2) يمكن تلبيتها من خالل الشريحة الثانية لرأس المال( Tier 1)األولى 

  الشريحة الثانية لرأس المال سيتم موائمة األدوات المكونة لها(Tier 2 capital instruments 

will be harmonized). 
 شريحة الثالثة سيتم إلغائها من رأس المال التنظيمي ال(Tier 3 capital will be 

eliminated) 
التحوطي رأس المال 
مصدات حماية  -اإلضافي 
 Capital) رأس المال

Conservation Buffer) 

 
 

 ال يوجد رأس المال تحوطي إضافي

  األصول المرجحة  من ٪2.1يجب على المصارف اإلحتفاظ برأسمال تحوطي إضافي بنسبة
بالمخاطر لمواجهة أعباء وضغوط المخاطر المستقبلية ليصل بذلك مجمو  متطلبات نسبة 

 .٪7رأس المال التحوطي إلى + األسهم العادية 
  من األصول المرجحة بالمخاطر % 2.2يحتسب رأس المال التحوطي اإلضافي بواقع

(RWAs.) 
  4٪، في 9.622=  2946يناير  4٪، في 9= 2946قبل التحوطي اإلضافي يكون رأس المال 

 .٪2.2=  2940يناير  4٪، وفي 4.172=  2941يناير  4٪، في 4.22=  2947يناير 
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 الحد األدنى لمتطلبات كفاية رأس المال: ب -6.2جدول 
 

التحوطي اإلضافي رأس المال 
 مصدات حماية رأس المال -
(Capital Conservation 

Buffer) 

حوطي ال يوجد رأس المال ت
 إضافي

  الغرض من تكوين هذا التحوط اإلضافي هو لضمان إحتفاظ البنوك برأسمال إضافي يمكن استخدامه إن
حيث يتم السماح للبنوك لالستفادة من ب. الخسائر خالل فترات ضغوط األزمات المالية واالقتصادية المتصاص

التنظيمية من الحد األدنى المطلوب، سيتم هذا التحوط خالل فترات الضغوط، وكلما اقتربت نسب رتوس أموالها 
 .زيادة القيود على توزيعات األرباح

إحتياطي التقلبات الدورية 
(Countercyclical 

Capital Buffer) 

ال يوجد إحتياطي لمواجهة 
 التقلبات الدورية

  العادية أو غيرها  من األسهم %2.1 -% 1سيتم تكوين احتياطي لمواجهة التقلبات الدورية بنسبة تتراوح ما بين
 .من أدوات رأس المال التي يمكن استخدامها بشكل كامل إلمتصاص الخسائر وذلك وفقًا للظروف المحلية لكل بلد

  عادة شراء % 2.2البنوك التي تكون لديها هذه النسبة أقل من سوف تواجه قيودًا على دفعات توزيع أرباح األسهم وا 
 .األسهم والمكاف ت

  على ان تكون مطبقة بشكل كامل في يناير  2946اإلحتياطي على مراحل اعتبارًا من يناير وسيتم تنفيذ هذا
2940. 

  2947يناير  4٪، وفي 9.622=  2946يناير  4٪، وفي 9=  2946وسيكون إحتياطي التقلبات الدورية قبل  =
 .٪ 2.2=  2940يناير  4٪، وفي 4.172=  2941يناير  4٪، وفي 4.22

ذات األهمية  رأس المال للبنوك
 النظامية 

Capital for 

Systemically Important 

Banks  
  

ال يوجد متطلب بشين رأس 
المال للبنوك ذات األهمية 

 النظامية

  الخسائر بشكل يفوق المعايير الجديدة لبازل  امتصاصيجب على البنوك المهمة نظاميًا أن يتوفر لديها القدرة على
III لمسيلة في مجلس االستقرار المالي العمل على هذه ا، وسيستمر(Financial Stability Board ) وفي لجان

 .العمل ذات العالقة في لجنة بازل
  لجنة بازل ومجلس اإلستقرار المالي تعمل(FSB ) على تطوير منهج متكامل ومتطور للمتسسات المالية المهمة

، ورأس المال (capital surcharges)ل اضافي نظاميًا، والذي قد يتضمن مزيجًا لمجموعة من المتطلبات كرأسما
 (.bail-in debt)وكفالة الدين ( contingent capital)المشروط / الطارا
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 الحد األدنى لمتطلبات كفاية رأس المال: ج-6.2جدول 
 

الحد األعلى المسموح شمله في الشريحة الثالثة  (Tier 3)الشريحة الثالثة 
يحة األولى من ذلك الجزء من الشر % 229هو 

المخصص لتغطية مخاطر السوق، من خالل 
إصدار أدوات اقتراض ثانوية قصيرة األجل 

(short-term subordinated debt ) تخضع
 .لشروط خاصة

وسيتم استبعاد أدوات رأس المال التي ال تلبي معايير اإلدراج . سوف يتم إلغاتها من رأس المال التنظيمي
وذلك على مراحل لفترة ( Tier 2)والثانية ( Tier 1)الشريحتين األولى  أسهم عادية في -كحقوق ملكية 
 .94/94/2949سنوات بدءًا من  49زمنية تزيد عن 
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  ًنسددبة الرافعددة الماليددة : ثانيدا– Leverage Ratio  كمعيددار مسدداند لمتطلبددات الحددد لكفايددة رأس
ميلدي إلطدار اتفداق بدازل الثداني ستقوم لجنة بازل بإدخال نسدبة الرافعدة الماليدة كدإجراء تك: المال

( Tier 1)نسبة الرافعة المالية نسبة الشريحة األولى لرأس المال وتمثل المبني على المخاطر، 
 . ٪9الحدد األدنددى المطلدوب لهددذه النسدبة هددو إلدى إجمددالي األصدول غيددر المرجحدة بالمخدداطر، و 

وضددع حددد أدنددى  :التاليددة إدخددال متطلددب نسددبة الرافعددة الماليددة مددن أجددل تحقيددق األهدددافويدديتي 
توفير حماية إضافية ضد المخاطر وأخطاء قياسدها و  .لتراكم الرفع المالي في القطا  المصرفي

(against model risk and measurement error) عبدر تددعيم القيداس المبندي علدى ،
 .المخاطر بمقياس أبسط مبني على التعرض اإلجمالي

 

 :فكما ييتي دة األمريكيةالواليات المتحالتطبيقات في أما 
 

o  مجلدددس المحدددافظين لنظدددام االحتيددداطي الفيددددرالي نسدددبة الحدددد األدندددى للشدددريحة األولدددى حددددد
للشددركات المصددرفية القابضددة % 9بواقددع إلددى إجمددالي الموجددودات ( Tier 1)لددرأس المددال 

للشدددركات المصدددرفية  BOPECفدددي ظدددل نظدددام التصدددنيف " 4"تصدددنيفها المركدددب )القويدددة 
التدددي نفدددذت مقيددداس رأس المدددال المبندددي علدددى و الشدددركات المصدددرفية القابضدددة  ،( القابضدددة

أما الشركات المصرفية القابضة األخرل فإن . المخاطر المقر من المجلس لمخاطر السوق
 %.1نسبة الحد األدنى لنسبة الرافعة المالية هي 

o ولى لرأسمالهايتم احتساب نسبة الرافعة المالية للمتسسة مصرفية عبر تقسيم الشريحة األ- 
Tier 1 (بسددط النسدبة ) كمدا يمكددن (. مقددام النسدبة)علدى متوسددط إجمدالي أصدولها الموحددة

احتساب النسبة باستخدام قيمة األصول في نهاية الفترة كلما كان ذلك ضروريا ولكل حالدة 
 .على حده

 
  ًنسدب تغطيدة السديولة : ثالثا– Liquidity Coverage Ratio :زل سدوف تركدز متطلبدات بدا

المدددل القصددير لجعددل البنددوك أكثددر مرونددة أمددام  الثالددث علددى وضددع السدديولة فددي البنددوك علددى
الضددوابط الجديدددة نسددبة لتغطيددة السدديولة تحسددب  وتضددع. إغددالق أسددواق المددال قصدديرة األجددل

العاليدة الجدودة مقسدومًا علدى التددفقات النقديدة  على أساس مخزون البنوك من األصول السائلة
هددذه النسدبة سددوف تقديس قدددرة البندك علددى تحويددل . يومدا 99تدرة زمنيددة مددتها الصدافية خددالل ف

بالمائددة، وسدديتم البدددء  499ال تقددل هددذه النسددبة عددن  يومددًا وأن 99األصددول إلددى نقددد خددالل 
 .الى حد أدنى لنسبة صافي التمويل المستقر االنتقالوسوف يتم  94/94/2942في بتطبيقها 
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  ًتقر نسدبة صدافي التمويدل المسد: رابعدا- Net stable funding ratio :مطلوبدًا مدن  سديكون
. مسددتقرة وصددافية باسددتخدام نسددبة تمويددل وأصددولهاالبنددوك تحقيددق توافددق افضددل بددين التزاماتهددا 

المطلددوب  هددذه النسددبة بقسددمة قيمددة التمددويالت المتاحددة والمسددتقرة علددى المبلددغ احتسددابويددتم 
بالمائدددة، وسددديبدأ تطبيقهدددا اعتبدددارًا مدددن  499للتمويدددل بحيدددث ال يقدددل الحدددد األدندددى عدددن نسدددبة 

94/94/2941. 
 

سددوف تتشدددد فددي  9سددوف تحتدداج البنددوك إلددى قدددر أكبددر مددن رأس المددال، حيددث أن بددازل : 4مالحظددة 
 يشكل رأس المال، ويتم احتساب رأس المال هدذا كنسدبة مئويدة مدن قاعددة األصدول المرجحدة تعريف ما

 ات، وتمويددل المشدداريع وبعددض القددروض لوكالددةحسددب المخدداطر والتددي ستشددمل جميددع قددروض الشددرك

 .تمويل الصادرات
 
 

 Systemically Important Financial -تعريف المؤسسة المالية الهامة نظاميًا 1 .11.51

Institutions: 
 

دثارًا سلبية كبيرة تشكل مخاطر نظامية على النظام  النهيارهاهي المتسسات المالية التي قد يكون 
لي وتهدد سالمته واستقراره، وذلك ألسباب تتعلق بخمسة عوامل اساسية وهي الحجم وألد المصرفي والما

four Cs  السياق"والتركز والظروف  واالرتباطالعدول( ."four Cs: Contagion, correlation, 

concentration, and conditions “context”). 
 

بالغ األهمية في عملية التصنيف باعتبارها لحجم الذي تحوز عليه المتسسة المالية ويعتبر عنصر ا
و النشاط أهامة نظاميًا من عدمه، بحيث يرتبط الحجم بحصة المتسسة المالية من إجمالي األصول 

قد تيخذ هذا التعريف إذا كانت ( SIFIs)فالمتسسة المالية ذات األهمية النظامية . في قطا  معين
من حجم أنشطة % 2أصول قطا  مالي رئيسي أو  من اجمالي انشطة أو% 49تشكل ما ال يقل عن 

بنوك في الدولة أو أنه يشكل  49السوق المالي، أو ان مجمو  أصول البنك يجعله واحدا من أكبر 
 .من األوراق المالية المكتتب بها كمتوسط خالل الخمس سنوات السابقة% 29أكثر من 
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 :خمس فئات على النحو التالي وبشكل عام يمكن تصنيف المتسسات الهامة نظاميًا الى
 

  المتسسات المالية التي يمكن اعتبارها هامة نظاميًا : 4الفئةSIFIs  على أساس الحجم لوحده
حيث تكون )الى التركز  باالستنادأو ( كبيرة ال يمكن السماح بانهيارها –النظرة التقليدية )

الية من األهمية المتسسة هي الالعب المهيمن في سوق أو نشاط مالي على درجة ع
 .(االقتصادية

  ارتباط التعرض ) التي تعتبر هامة نظاميًا نظرًا العتبارات الترابط المالية المتسسات: 2الفئة
 (عدول، والمعروف أيضا بالبين الشركاتما  أوما بين البنوك 

  وذلك نظرًا ترابط تعرضهانظامياً  التي تعتبر كمجموعة مهمة المتسسات المالية: 9الفئة ، 
المتسسات المالية كما قد تشتمل هذا الفئة (. تيثيرات فشلها ستكون ضخمة جداً )للمخاطر 

 .الهامة نظاميًا استنادًا للظروف أو السياق
  فشلها قد يكون له تيثيرات  ولكن غير الهامة نظاميا الكبيرة المالية لمتسساتا: 1الفئة

الشركات المصرفية اإلقليمية  الفئة هذهوقد تشمل . المنطقة تاقتصاديا على كبيرة اقتصادية
 .الكبيرة وشركات التيمين الكبيرة

  متسسات أساسا من، التي تتيلف الفئات األخرل غير المدرجة في المتسسات المالية: 2الفئة 
 .المالي المجتمع

 
 تجارب بعض الدول األجنبية والعربية في مجال تطبيق الحوكمة  .311

 
 :تمهيد1 3.31.2

 
ة االقتصددداد، وانفتددداح األسدددواق الماليدددة، والتطدددور المتسدددار  لوسدددائل وأدوات انتقدددال رتوس نتيجدددة لعولمددد

األموال من األسواق ذات الفوائض الكبيرة التي تبحث عن فرص استثمارها في الشدركات، فدإن موضدو  
ية أصددب  مطلبددًا ملحددًا لمددا يتطلبدده مددن إيجدداد عدددد مددن التشددريعات القانونيددة والضددريب" حوكمددة الشددركات"

واإلداريدة والماليدة والرقابيدة، وفدي تطدوير فاعليددة اإلدارات الرشديدة، لرفدع مسدتول أداء القيمدين علددى إدارة 
في ضوء و  .المنش ت االقتصادية، وفي اعتماد معايير المصداقية والشفافية والعدل والمساءلة المحاسبية

المتقدمددددة واألخددددرل مددددن ذلددددك سددددنتناول تجددددارب بعددددض الدددددول التددددي تعتبددددر بعضددددها مددددن االقتصدددداديات 
 .االقتصاديات النامية في مجال تطبيق حوكمة الشركات
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 :تجربة المملكة المتحدة1 2.31.2
 

مع انتشار االهتمام بمفهوم إدارة ومراقبدة المنشد ت فدي العقدود الثالثدة األخيدرة، بددأت المحداوالت البحثيدة 
نددب مددع الجهددود علددى مسددتول الدددول ومنهددا والتطبيقيددة علددى المسددتويين األكدداديمي والمهنددي، جنبددًا إلددى ج

 :المملكة المتحدة، حيث أهم المحطات
  م قامددت كددل مددن بورصددة األوراق الماليددة بلندددن، وكددذلك مجلددس التقددارير الماليددة 4004فددي عددام

(FRC ) وجهددات محاسددبية أخددرل إلددى البدددء بدارسددة كيفيددة إعددادة الثقددة مددرة أخددرل فددي التقددارير
 (.2996سليمان، محمد، )ات المالية التي تصدرها الشرك

  م صدر تقرير 4002في عام"Cadbury Report " الجواندب الماليدة لاجدراءات "تحت عنوان
 Report of the Committee of the Financial Aspects of"الحاكمدة للشدركات 

Corporate Governance" حيدددث ندددص علدددى الحاجدددة إلدددى تشدددكيل لجندددة برئاسدددة ،Sir 

Adrian Cadbury إخفددددداق مجموعدددددة مدددددن الشدددددركات العامدددددة علدددددى سدددددبيل المثدددددال  بعدددددد
(Maxwell, BCCI )وانخفاض الثقة في إعداد التقارير المالية التي هزت أسواق لندن. 

  م عدددلت البورصددة 4009فددي عددامUK Stock Exchange  قواعددد مراقبددة السددوق، وطالبددت
واإلفصدداح عددن  Cadburyالشددركات المقيدددة بالبورصددة بتطبيددق التوصدديات التددي أوردهددا تقريددر 

 .م4009مدل االلتزام بها، وذلك اعتبارًا من يوليو 
  م صدددرت توصدديات 4002فددي عددامGreen bury  بيفضددل القواعددد لوضددع مكافدد ت أعضدداء

مجالس اإلدارات والمديرين التنفيذيين، مع تيكيد أهمية اإلفصاح عن تفاصيل المبدالغ المدفوعدة 
 .لهم ضمن التقرير السنوي

  م أصدددرت لجنددة 4001فددي عددامHampel Committee  مجموعددة مددن القواعددد واإلجددراءات
للتشديد علدى المسدتوليات والواجبدات واالسدتقاللية المتعلقدة بيعضداء مجلدس اإلدارة المعدروف بدد 

The Hampel Committee Combined Code كمدا أصددر مجلدس معدايير المراجعدة ،
إعداد تقاريرهم للتيكد من اإلجراءات الحاكمدة إرشادات للمراجعين لبيان كيفية  APBالبريطاني 
 Auditors Responsibility Statements and Auditors Report on"للشدركات 

Corporate Governance." 
  الكود الموحد"م صدر في المملكة المتحدة تقرير 2000في عام" "The Combined Code: 

Principles of Good Governance and Code of Best Practice " لوضدع أحسدن
المطيددري، ) 4002لعددام  Cadburyالقواعددد والمبددادا ألفضددل الممارسددات، مرتكددزًا علددى تقريددر 

 (.217، 216، 219، ص2999
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 :تجربة الصين1 1.31.2
 

عامًا مضت، جهودًا مضنية لتحسين كفاءة حوكمة الشركات المملوكة للدولة  22بذلت الصين خالل 
SOE- State Owned Enterprises بما في ذلك إعطاء تلك الشركات المزيد من صالحيات ،

قامة نظام شركات حديث  اتخاذ القرار اإلداري، والتعاقد مع المديرين لتحسين كفاءة تلك الشركات، وا 
لجعل الشركات المملوكة للدولة مستقلة في السوق، ثم انتقل تركيز إصالحات الشركات المملوكة للدولة 

بعد تخصيص مستثمر محدد يمثل حقوق األصول  2999ة الشركات في عام في الصين إلى حوكم
 .المملوكة للدولة

 
مملوكة بالكامل للدولة في ظل اقتصاد مخطط مركزيًا،  SOEكانت الشركات العامة : قبل الثمانينات

ولم تخضع تلك الشركات الستقاللية اإلنتاج والتسويق، واقتصرت إجراءات الحوكمة على ممثلي 
ومة التي كانت بمثابة المستثمر الوحيد المتدخلة في كل مظاهر أداء الشركات دون إشراف دخر، الحك

 :مما أسفر عن ضعف الكفاءة تال ذلك المحطات التالية
 

 4070-4004 : طبقت الحكومة مبدأ المستولية التعاقديدةContractual Responsibility 

System –CRS-تيددار المتعاقدددين محددددة لهددم عوائددد حيددث احتفظددت الحكومددة لنفسددها بحددق اخ
التعاقد، أشركت لجان الحزب ونقابات العمال، االتحادات التجارية في ممارسة الحوكمدة، ولكدن 
أخفقت الحكومة بسبب بطء وعدم انتظام نقل المعلومات غير التقليديدة وارتفدا  تكلفدة اإلشدراف 

 .الحكومي
 4002 : المملوكددة للدولددة، يكددون مددن الصددعب تبددين أندده بدددون وجددود مسددتثمر حقيقددي لألصددول

إقامة دليدة نموذجيدة لحوكمدة الشدركات وفدق مبدادا المسدتولية التعاقديدة، يدتم فيهدا تحقيدق تدوازن 
بددين مصددال  المددديرين ومصددال  المسددتثمرين، وتحقيددق تددوازن العالقددات بددين الحقددوق للشددركات 

للشدركات عناصدر المبدادأة  المملوكة للدولة من جهة أخرل، لدذلك أدخلدت الحكومدة تعددياًل يتدي 
 .واالبتكار، من خالل تحويل الشركات الكبيرة المملوكة للدولة إلى شركات مساهمة

 4001 : ووفقًا لقدانون الشدركات يتدولى اإلجمدا  العدام لحملدة األسدهم تعيدين مجلدس اإلدارة، كمدا
 .يتولى اإلجما  العام لممثلي العمال بتشكيل مجلس اإلشراف

 4000 : مددتتمر القددول الوطنيددة، اعترفددت الصددين بددين حوكمددة الشددركات هددي أكثددر ومددع انعقدداد
الطرق فاعلية لضمان مصال  المسدتثمرين، كمدا أعلدن الحدزب الشديوعي الصديني ألول مدرة فدي 
أحددد وثائقدده الهامددة أن إقامددة حوكمددة شددركات هددي الغددرض الرئيسددي لاصددالح، وبالتددالي قبلددت 
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والسددددتمرارية اإلصددددالح االقتصددددادي، ومددددن ثددددم الحوكمددددة كيسدددداس لتطددددوير المتسسددددات الحديثددددة 
 (.SOE)اتخذت إجراءات إصالح حوكمة شركات القطا  العام 

 2999 : ،دارة أصدددول الشدددركات العامدددة، وهدددي تابعدددة لمجلدددس الدولدددة تدددم إنشددداء لجندددة لمراقبدددة وا 
شدركة كبدرل مملوكدة للدولدة فدي الصدين، وتدم أيضدًا إنشداء  410لتصب  المستثمر الرئيسدي فدي 

مراقبددة تلددك االصددول علددى مسددتول القطاعددات والبلددديات، لتصددب  المسددتثمر الرئيسددي فددي لجنددة ل
الشددركات األخددرل المملوكددة للدولددة، وبددذلك أصددبحت الصددين قددادرة علددى إيجدداد سددبيل لتحسددين 
دارة األصددول التابعددة لمجلددس الدولددة سلسددلة مددن  حوكمددة الشددركات، وقددد اتخددذت لجنددة مراقبددة وا 

الشركات الرئيسية المملوكدة للدولدة، حيدث تدم تقيديم أداء مدديري تلدك اإلجراءات لتحسين حوكمة 
الشركات عن طريق عدة متشدرات ماليدة، مدع تحديدد المرتبدات علدى أسداس أداء الشدركة، ولكدن 
مدددع ذلدددك أسدددفرت الممارسدددة الفعليدددة عدددن ضدددعف أداء الشدددركات بسدددبب غيددداب المتابعدددة والتقيددديم 

ان، وأيضددًا بسددبب تركيددز الرقابددة التددي تسددتيثر بهددا الخددارجي مددن أسددواق المددال ومتسسددات االئتمدد
 .الحكومة

 
تمت صياغة قانون معايير الحوكمة، حيث أعطيت مجالس اإلدارة السلطة والصالحيات، وتطلب أن 

وتم التركيز ( ثلث أعضاء مجلس اإلدارة مستقلين)مديرين محترفين مهنيًا ومستقلين  9يكون لكل شركة 
لذين أصب  من الممكن مساءلتهم مع مجلس اإلشراف، وتم تعميق ثقافة على وظائف مجلس اإلدارة ا

، 294، 299ص، ،2992السوداني، عبد العزيز، )الحوكمة وااللتزام الذاتي بالمعايير الموضوعة 
247.) 

 
 :التجربة المصرية1 3.31.2

 
مة تعد مصر أول دولة في منطقة الشرق األوسط تهتم بتطبيق مبادا الحوكمة، وتكتسب حوك

الشركات في مصر أهمية متزايدة لدل أوساط االقتصاديين والقانونيين والخبراء والمحللين، وذلك لما له 
من تيثير على تطور كل من سوق المال، وقطا  الشركات المصرية وذلك بما يعمل على تدعيم 

السريتي، )مع واستقرار االقتصاد القومي، واالرتقاء بمستول معيشة المواطن المصري ورفاهية المجت
 :وأهم المحطات (.226، ص2992السيد، 

 
 4009 : عددادة الهيكلددة، كددان التحددرك بدددأت الحكومددة المصددرية سياسددة اإلصددالح االقتصددادي وا 

نحدددددو اقتصددددداد السدددددوق الحدددددرة يمضدددددي بسدددددرعة ملحوظدددددة، وكدددددان تبسددددديط اللدددددوائ  واإلجدددددراءات 
 .والخصخصة له تيثير إيجابي على نشاط سوق األوراق المالية
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 4002-4006 : أخدددذت الهيئدددة العامدددة لسدددوق المدددال زمدددام المبدددادرة، لددددعم جهدددود إنعددداش سدددوق
 4002لسددنة  02األوراق الماليددة لكددي تعددود إلددى سددابق عهدددها، وسدداعد قددانون رأس المددال رقددم 

 (.27، ص2994عبد الشهيد، شهيرة، )على وضع إطار العمل للوسطاء 
 2994 : تطبيقات حوكمة الشركات، حيث تم االنتهاء تزايد األهمية المحورية الخاصة بقواعد و

من أول تقرير لحوكمة الشركات في مصر، وقد قام به البنك الدولي بالتعاون مع وزارة التجارة 
الخارجية وهيئة سوق المال، وبورصة األوراق المالية، حيث خلص التقرير إلى أهم نقاط 

في مجمله إلى أن مفهوم ومعارف  الضعف والقوة في مناخ حوكمة الشركات، وقد أشار التقرير
حوكمة الشركات في مصر متواجدة في نسيج عدد من القوانين الحاكمة ولوائحها التنفيذية 

، وقانون الشركات رقم 02/4002وتعديالتها، ومن أهمها قانون سوق رأس المال رقم 
 ،299/4004، وقانون قطا  األعمال رقم 1/4007، وقانون االستثمار رقم 420/4014

وغيرها من القوانين التي ترتبط  09/2999وقانون التسوية واإليدا  والحفظ المركزي رقم 
 .بحوكمة الشركات المصرية سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة

 
كما أن المعايير التي منحها التقرير لحوكمة الشركات في مصر تشير إلى أن عدد كبير من التطبيقات 

متوسط مرتفع، متكدًا على وجود العديد من الممارسات اإليجابية، ولكن قد حاز على تقييم مرتفع أو 
فالنسبة  .من ناحية أخرل فهناك عدد من البنود التي تحتاج إلى تطوير لدرء أي من الممارسات السلبية

للممارسات اإليجابية، نجد أن القانون يكفل الحقوق األساسية لحملة األسهم كالمشاركة في توزيع 
  .التصويت في الجمعيات العمومية واالطال  على المعلومات الخاصة بالشركةاألرباح و 

 
أما بالنسبة للممارسات السلبية، أشار التقرير إلى أن البنود التي تحتاج إلى تدعيم ما يرتبط باإلفصاح 

همية عما يتعلق بالملكية واإلدارة، تدعيم ممارسات المحاسبة والمراجعة السليمة، كما أنه في غاية األ
أن يتم تطوير ممارسات مجالس اإلدارة بالشركات، وتدعيم وتشجيع ممارسة حملة األسهم لحقوقهم 

 (.2999أبو العطا، نيرمين، )المكفولة 
 
م االنتهدداء مددن تقيدديم مدددل مراعدداة معددايير الحوكمددة فددي مجددال المحاسددبة والمراجعددة بجمهوريددة مصددر تدد

العسدديلي، )الدددولي وصددندوق النقددد وخلددص التقريددر إلددى العربيددة، كجددزء مددن برنددامج مشددترك بددين البنددك 
 (:60، ص2992محمد، 

 
  ضددددرورة اتخدددداذ خطدددددوات عاجلددددة إلصدددددار بعدددددض القددددوانين الالزمددددة لتطدددددوير اإلطددددار البيئدددددي

 .لممارسات المحاسبة والمراجعة
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  تفعيدددل دور الهيئدددة العامدددة لسدددوق المدددال فدددي مراجعدددة التقدددارير الماليدددة للشدددركات المسدددجلة فدددي
 .ت للتيكد من االلتزام بإتبا  المعاييرالبورصا

  ضدددرورة تحسدددين مسدددتول جدددودة التقدددارير الماليدددة مدددن خدددالل تفعيدددل دليدددات الرقابدددة علدددى إنتددداج
 .المعلومات بتحقيق التيهيل المناسب للمراجعين وتحقيق االلتزام بالقيم األخالقية

 
تدب عليده بشدكل عدام تحسدين شهدت تطورًا ملحوظًا في مجال إرساء قواعد الشركات فدي مصدر، ممدا تر 

في التقييم اإلجمالي لمستول هذه القواعد، إذ ارتفع عدد المعدايير التدي تطبدق تمامدًا أو بدرجدة كبيدرة مدع 
معيددار، بينمددا انخفددض عدددد المعددايير التددي ال تددتم  12إلددى  19المعددايير الدوليددة لحوكمددة الشددركات مددن 

التقييم أن هذا التحسن شمل المبادا الخمسة  معايير فقط، وقد أوض  9إلى  1مراعاتها في مصر من 
ن كانددت درجددة التحسددن قددد اختلفددت مددن معيددار  خددر، وبندداء علددى هددذا التقيدديم يمكددن ترتيددب  للحوكمدة، وا 
المبددددادا الخمسددددة لحوكمددددة الشددددركات وفقددددًا لدرجددددة اتسدددداقها والمعددددايير الدوليددددة لمبددددادا الحوكمددددة تنازليددددًا 

راف المرتبطة بالشركة، ثم المساواة في معاملة المسداهمين، ثدم دور أصحاب المصال  أو األط: كالتالي
فدددوزي، سدددميحة، )حقدددوق المسددداهمين، ثدددم اإلفصددداح والشدددفافية، وفدددي النهايدددة مسدددتوليات مجلدددس اإلدارة 

 (.92، ص2999
 

تم االنتهاء من تقييم مدل مراعاة معايير الحوكمة بجمهورية مصر العربية كجزء من برنامج 
، 2992العسيلي، محمد، ) الدولي وصندوق النقد الدولي، وخلص التقرير إلىمشترك بين البنك 

 :(72ص
 
  ضرورة توحيد أساليب إعداد وعرض التقارير الماليدة لتعظديم فدرص المقارندة بدين القدوائم الماليدة

 .للشركات، وتوفير المعلومات المالئمة الحتياجات المستخدمين المختلفين

 المددال فددي مراجعددة المعلومددات التددي تقدددمها الشددركات المسددجلة  تفعيددل دور الهيئددة العامددة لسددوق
 .وفقًا لمعايير المحاسبة والمراجعة، وبيان مدل االلتزام بهذه المعايير

  تفعيل دور لجان المراجعة بالشركات، وخصوصًا فيما يتعلق بالتيكد من توافر عناصر الجودة
لاشراف على مهنة المحاسبة لعمليات المراجعة الخارجية، وضرورة إنشاء مجلس أعلى 

 .والمراجعة

  ،تفعيل قنوات نشر المعلومات حتى يتمكن المستخدمين من الحصول عليها في الوقت المالئم
وبالتكلفة المناسبة من خالل التوسع في عمليات اإلفصاح اإللكتروني للمعلومات عبر شبكة 

 .م اإلفصاح عنهااإلنترنت مع توفير كافة الضمانات لتيمين المعلومات التي يت

 



 

 12 

  قامت إدارة حوكمة الشركات النابع لهيئة سوق المال في مصر بإصدار دليل قواعد ومعايير
حوكمة الشركات بجمهورية مصر العربية، بالتعاون مع مركز المديرين التابع لوزارة االستثمار 

 .المصرية
 2996 :االلتزام بمبادا حوكمة أصدرت الهيئة العامة لسوق المال المصرية بيانًا تعهدت فيه ب

، والعمل على إدخالها حيز التنفيذ 2992الشركات الصادرة عن وزارة االستثمار في أكتوبر 
 .2997اعتبارًا من أول يناير 

 

 تجارب القطاع المصرفي لبعض البلدان العربية في مجال تطبيق الحوكمة  3812
 

 :تمهيد1 3.38.2
 

لمصددرفي، والتددي تشددمل مخدداطر االئتمددان ومخدداطر التشددغيل فددي ظددل تعدددد المخدداطر المتعلقددة بالعمددل ا
الدد ، إال أن مخدداطر االئتمددان تعددد أهددم هددذه المخدداطر علددى … ومخدداطر سددعر الفائدددة ومخدداطر السدديولة

اإلطالق، وقد استدعى الحفاظ علدى المراكدز الماليدة للبندوك والحيلولدة مدن حددوث األزمدات الماليدة التدي 
رن العشدددرين تددددخل السدددلطات الرقابيدددة لوضدددع األطدددر التنظيميدددة إلدارة شدددهدتها فتدددرة التسدددعينات مدددن القددد

 .المخاطر، وضبط أداء العمل المصرفي
 

وقدددد قامدددت لجندددة بدددازل فدددي بندددك التسدددويات الدوليدددة بوضدددع المعدددايير والضدددوابط الالزمدددة لضدددبط العمدددل 
مسدعد، محيدي، ) II وبدازل Iالمصرفي وضمان سالمة المراكز المالية للبنوك فيما يعدرف بمعدايير بدازل 

 (.149، ص2992
 

 :تجربة القطاع المصرفي المصري 21.81.1
 

يتفق معظم االقتصاديون على أن ملكية الحكومة للبنوك والمتسسات المالية تتدي إلى خلط في 
األدوار التي تقوم بها الحكومة، ويرجع ذلك إلى تعدد األدوار التي تقوم بها الحكومة ليس فقط بصفتها 

 .البنوك، بل أيضًا كمنظم ومراقبمالك لتلك 
 

  كانددت البنددوك العامددة تمثددل أكثددر مددن ثلثددي السددوق المصددرفي المصددري، : 4009مددا قبددل عددام
فددي عناصددر األصدددول % 62إلددى  69وتسدديطر علددى حصددة سددوقية تصدددل إلددى مددا يقددرب مدددن 
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والودائع والقروض، وقد انعكس ذلك علدى متشدرات األداء للبندوك العامدة، والتدي كاندت أضدعف 
 .بكثير من تلك الخاصة بالبنوك الخاصة والبنوك المشتركة

 4009 : وفددي ظددل خطددة الدولددة إلعددادة هيكلددة النظددام المصددرفي المصددري، والتددي تتجدده بشددكل
أساسددددي للعمددددل علددددى خلددددق كيانددددات مصددددرفية قوميددددة قددددادرة علددددى المنافسددددة العالميددددة، وااللتددددزام 

 (:2996ة، السعيد، هال)بالمبادا والمقررات العالمية، فقد تم 

  
o  (.مليون جنيه 299)رفع الحد األدنى لرتوس األموال إلى 

o  (.سواء محلية أو أجنبية)حدوث مجموعة من االندماجات في االستحواذ 

o  تمدت خصخصدة )خصخصة الحصص العامدة فدي البندوك المشدتركة لزيدادة درجدة المنافسدة
 (كية العامةمن المل% 19بنك مشترك، تمثل أكثر من  41حصص البنوك العامة في 

o توجيه البنوك لاللتزام بتطبيق مبادا الحوكمة السليمة ومقررات لجنة بازل. 

 

 4009 : بشين سرية الحسابات بالبنوك 4009لسنة ( 292)صدر قانون رقم. 
 4001 : بشين تنظيم التعامل بالنقد األجنبي 4001لسنة ( 91)صدر قانون رقم. 
 4001 : ن تنظيم مساهمة القطا  الخاص في رتوس بشي 4001لسنة ( 422)صدر قانون رقم

 (.144، ص2992مسعد، محيي، )أموال بنوك القطا  العام 
 2992 :  صدددر عددن البنددك المركددزي المصددري قددرار يقضددي بضددرورة التعامددل بحددذر شددديد لنددو

اإلقدددراض لألطدددراف المرتبطدددة، واألطدددراف ذات الصدددلة، والتدددي يمكدددن أن تسدددبب أزمدددات للجهددداز 
 (.EBI ،2997: مصرفي المصريالمعهد ال)المصرفي 

 2999 : تماشديا 2999لسدنة ( 11)صدر قانون البنك المركدزي والجهداز المصدرفي والنقدد رقدم ،
مددع التطددورات الهائلددة التددي شددهدها الجهدداز المصددرفي علددى الصددعيد المحلددي والدددولي، وبخاصددة 

اعليددة ومسدداهمة فددي ظددل اندددماج األسددواق الماليددة والعالميددة، وتحريددر تجددارة الخدددمات، وزيددادة ف
 .القطددددا  الخدددداص فددددي مجددددال الخدددددمات المصددددرفية، بجانددددب تطددددوير أسددددس الرقابددددة المصددددرفية

 (144، ص2992مسعد، محيي، )
 

كما وأن البنك المركزي المصري قام باتخاذ عدد من اإلجراءات في ضوء القواعد األساسية التي أقرتها 
بي لعمل البنك المركزي المصري ووضع قواعد لجنة بازل، ويتضمن اإلطار القانوني والتنظيمي والرقا

تحديد حجم ومجال نشاط كل بنك ونسبتي السيولة : للرقابة الحذرة على عمل البنوك تشمل
واالحتياطي، مراقبة تطبيق معيار كفاية رأس المال، حيث قرر البنك المركزي زيادة هذه النسبة من 

السياق اهتم البنك المركزي المصري بيسلوب  ، وطالب البنوك بااللتزام بها، وفي هذا%49إلى % 1



 

 11 

تصنيف األصول، وتحديد المخصصات المناسبة لكل فئة منها، حيث أن السالمة المصرفية تتحقق 
عندما يتم التصنيف بشكل سليم، كما اهتم بمعيار تركز القروض لعميل واحد أو بعملة واحدة، وذلك 

في أي من هذه الفئات، كما أن نجاح الحوكمة في لحماية البنك من التقلبات التي يمكن أن تحدث 
نما بضمان تطبيقها عمليًا بشكل سليم أيضًا،  الجهاز المصرفي ال يرتبط فقط بوضع القواعد الرقابية، وا 
دارته من ناحية  وهذا يعتمد بدوره على كل من البنك المركزي ورقابته من ناحية، والبنك المعني وا 

أبو العيون، محمود، ) .البنك أن تقتنع بيهمية تطبيق مثل هذه القواعدأخرل، وبالتالي البد إلدارة 
 .(2997محافظ البنك المركزي المصري، محاضرة بالمعهد المصرفي المصري، 

 
 :تجربة القطاع المصرفي البحريني 11.51.1

 

ن، فقد شهد في إطار خطتها لتعزيز مكانة البحرين كمركز مالي، ولرفع المقدرة التنافسية لمملكة البحري
القطا  المصرفي تطورات في السنوات األخيرة، حيث قام المصرف المركزي بتعزيز البيئة التشريعية 
حداث تطورات في أعمال اإلدارة بهدف مواكبة التطورات العالمية في مجال  والقانونية للقطا  المالي، وا 

 :(2997التقرير السنوي، مصرف البحرين المركزي، )الصناعة المصرفية
 

 2992 : تولى مصرف البحرين المركزي مستولية الرقابة واإلشراف على قطا  سوق رأس
المال، باعتباره السلطة الرقابية الموحدة على جميع متسسات القطا  المالي، وعكفت إدارة 
مراقبة األسواق المالية في المصرف على تنفيذ خطة استهدفت تطوير اإلطار الرقابي 

 .وراق الماليةواإلشرافي على قطا  األ
 2992 : التطورات التالية 2992شهد عام: 
 

o  إصدددار المصددرف المركددزي ألسددس وضددوابط خاصددة بحوكمددة المتسسددات وأنظمددة الرقابددة
 .م4000، 4001الداخلية، لتحل محل الالئحة التي صدرت في عامي 

o  قيددددام إدارات الرقابددددة المصددددرفية وبشددددكل مكثددددف تهيئددددة المصددددارف وصددددياغة التشددددريعات
، حيدددث تدددم إصددددار المتطلبدددات الخاصدددة بالدعامدددة (2)مدددة لتطبيدددق توصددديات بدددازل الالز 

، وكددددذلك إصدددددار اسددددتبيان تفصدددديلي لتقيدددديم أنظمددددة إدارة (2)األولددددى والثالثددددة مددددن بددددازل 
المخددداطر لددددل المصدددارف، والتدددي علدددى أساسدددها سدددوف يدددتم تحديدددد أوجددده القصدددور لددددل 

 .المصارف وبشكل دقيق

o  جديدة للمصارف وشركات التيمين تحتوي على ضدوابط إصدار المصرف المركزي الئحة
 .معدلة بشين مكافحة غسيل األموال
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 2996 : صدر قانون مصرف البحرين المركزي والمتسسات المالية، والذي هدف إلى تعزيز
القطا  الصالحيات المناط بالسلطة اإلشرافية والرقابية في المملكة، وتمكينها من تطوير 

 .المصرفي والمالي بالمملكة، وتعزيز الثقة فيه وتيهيله لمراحل متقدمة من النمو والتطوير
 2997 : التطورات التالية 2997شهد عام: 

 
o  إصدددار المصددرف المركددزي ورقددة استشددارية حددول أحكددام السدديطرة والنسددب المسددموح بهدداث

 .للسيطرة والملكية في المصارف

o دات جديدددددة للمصددددارف التقليديددددة تسددددم  بالعمددددل فددددي إصدددددار المصددددرف المركددددزي إرشددددا
 .األنشطة المطابقة للشريعة اإلسالمية ضمن شروط محددة

o  ،إصدار إطدار خداص يتضدمن شدروط تدرخيصث لفدت  فدرو  للمصدارف الخاصدة األجنبيدة
 .الستقطاب البنوك الخاصة التي تقدم خدماتها المصرفية االستثمارية

o ومددات االئتمانيددة مددن بندداء قاعدددة معلومددات متعلقددة بدايددة العمددل علددى تطددور مركددز المعل
 .بالشركات المتواجدة في مملكة البحرين

o  ،وضددع بددرامج متخصصددة للمصددارف اإلسددالمية لاللتددزام بهددا، وسددد الثغددرات فددي األنظمددة
دارة المخاطر  .والسياسات واإلجراءات الداخلية وا 

o  أس المددال حسددب توصدديات صددياغة التوجهددات الكفيلددة بتطبيددق المعددايير الجديدددة لكفايددة ر
 .، بما يتماشى مع توجهات مجلس الخدمات المالية اإلسالمية ولجنة بازل(2)بازل 

o  تشدددكيل لجندددة هددددفها التنسددديق والتباحدددث مدددع جمعيدددة البحدددرين المصدددرفية ووزارة الداخليدددةث
لتطوير األساليب األمنيدة لددل المصدارف، وعلدى أجهدزة الصدراف ا لدي، إدخدال األنظمدة 

 .على بطاقات السحب ا لي واالئتمانالمتطورة 

o  تطدددوير سياسددددات وأطدددر الرقابددددة، والتيكدددد مددددن تطبيدددق المتسسددددات المصدددرفية للتوجيهددددات
 :والتشريعات، واألسس الرقابية من خالل

 

 ألخذ الحيطة والحذر ،مراقبة تركزات المصارف للقطا  العقاري. 
 ئتمانيةإعداد نموذج للتقارير الدورية الخاصة بشركات البطاقات اال. 

  تطوير وتحدديث نظدام التقدارير الدوريدة لجميدع المصدارف المحليدةث لتكدون متماشدية مدع
 .وذلك استعدادا لتطبيق المعيار" 2بازل "متطلبات المعيار الجديد لكفاية رأس المال 

  مكننة التقارير الدورية الخاصة بفرو  المصارف األجنبيةث لتسهيل تحليدل تلدك التقدارير
 .م2991وذلك ابتداء من الربع األول من عام إلكترونيًا، 

 تحديث دليل إجراءات عمل الرقابة المكتبية على المصارف. 
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  تطدددوير نمدددوذج للمتابعدددة ورصدددد التطدددور فدددي أوجددده القصدددور والمواضددديع والمالحظدددات
 .المعلقة على المصارف

 

o  علدددى تحدددديث دليدددل إجدددراءات عمدددل إدارة التفتددديش، وتحدددديث البرندددامج المسدددتخدم للتفتددديش
 .المصارف والمتسسات المالية في المملكةث لتحسين متابعة رصد عمليات التفتيش

o  تدشددين نظددام المدددفوعات، ويشددتمل هددذا النظددام علددى وضددع شددبكة اتصددال بددين مصددرف
البحدددددرين المركدددددزي، والمصدددددارف والمتسسدددددات الماليدددددة، حيدددددث تدددددتم المعدددددامالت الخاصدددددة 

دات والصددددكوك عدددددن طريددددق شدددددبكة بتحددددويالت األمددددوال أو المشددددداركة فددددي إصددددددار السددددن
االتصال، وعليه فإنه بإمكان المصارف والمتسسات معرفة تسوية المعدامالت للتحدويالت 

 .والسندات أواًل بيول، ومعرفة أرصدتها لدل المصرف المركزي

o  تحددديث نظددام مقاصددة الشدديكات الجديددد، والددذي يعتبددر وسدديلة دفددع شددائعة االسددتخدام فددي
لنظددام بالسددرعة والتقنيددة العاليددة، ممددا أسددهم فددي تخفدديض فتددرة البحددرين، حيددث يتميددز هددذا ا

 .إتمام عمليات الشيكات

o  تشدددكيل فريدددق عمدددل إلعدددداد إطدددار شدددامل، ووضدددع خطدددة احترازيدددة فدددي حددداالت األزمدددات
الماليددة فددي البحددرين، وتحديددد المصددادر المحتملددة للصدددمات فددي النظددام المددالي، وتندداول 

ة والتمويليةث لغرض تحديد دلية دمنة ذات فاعليدة لمندع كافة المتطلبات التنظيمية والقانوني
دارتها  . األزمات وا 

 

 : كزي االردني في الحوكمة المصرفيةتجربة البنك المر  1.38.21
 

 المصرفي الجهاز في المتسسية الحاكمية تعزيز في األردني المركزي البنك بذلها التي للجهود استكماال
 هذا في البنوك إدارات مجالس ألعضاء إرشادات كتيب بإصدار 2004 عام في عليها أكد ،والتي األردني
 ألفضل معيار توفير بهدف األردن في للبنوك المتسسية الحاكمية دليل بإعداد المركزي البنك قام المجال

 عن الصادرة المتسسية الحاكمية مبادا في جاء لما استناًدا وذلك المجال هذا في الدولية الممارسات
 والتنمية االقتصادي التعاون منظمة OECD الحاكمية تعزيز حول بازل لجنة عن الصادرة واإلرشادات
 في العاملة األردنية البنوك من بنك كل على فإن الدليل لهذا ووفًقا .المصرفية المتسسات في المتسسية
 من دنىاأل الحد ويشمل وسياساته احتياجاته مع ينسجم بشكل به خاص دليل بإعداد يقوم أن المملكة
 . 94/42/2997 من اعتباًرا تطبيقه إلى ليصار الدليل هذا في الواردة المركزي البنك متطلبات

 

 على تطبيقها وكيفية الدليل بنود بكافة اإلحاطة بنك كل على فإن الدليل هذا من المرجوة للفائدة وتحقيًقا
 الدليل نشر يتم أن وعلى المتسسية، الحاكمية مجال في ممارساته تحسين بهدف وذلك الواقع، أرض
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 الدليل هذا في جاء بما التزامه بتعزيز بنك كل ويقوم .اإللكتروني موقعه وعلى للبنك السنوي التقرير ضمن

 تلك من بيي االلتزام عدم أسباب بيان مع الدليل ببنود التزامه عن السنوي التقرير في اإلفصاح خالل من

 .ذلك حصول حال في السنة، خالل البنود
 

 االقتصادي التعاون منظمة عرفت" OECD بين ما العالقات مجموعة بينها المتسسية تعتبر الحاكميةو 

 كما ، بالمتسسة اهتمام لها التي األخرل والجهات مساهميها ، إدارتها مجلس ، المتسسة إدارة والتنمية

 . تحقيقها ومراقبة هدافاأل تلك لتحقيق والوسائل المتسسة أهداف خاللها من توض  التي ا لية تبين أنها

 المناسبة الحوافز التنفيذية واإلدارة المجلس من لكل توفر التي هي الجيدة المتسسية الحاكمية فإن بالتالي

 وبالتالي ، فاعلة مراقبة عملية إيجاد وتسهل ، المتسسة مصلحة في تصب التي األهداف إلى للوصول

  ".بكفاءة مواردها استغالل على المتسسة تساعد
 

  للحاكمية الخاصة نظرته عن بلغته يعبر أن المتسسية الحاكمية دليل إعداده وعند بنك كل على
 : الدليل مقدمة تتضمنه أن يمكن ما على مثاال تتضمن التالية والفقرة وأهميتها، معناها حيث من المتسسية

 

 المستقبلي المتسسي األداءو  للتطوير أساًسا توفر أنها من البنك في المتسسية الحاكمية أهمية تنبع" 

 في بنجاح المساهمة من ولتمكينه والمساهمين، المودعين ألموال كمتلق البنك أنشطة في الثقة دعم بهدف

  .الوطني االقتصاد كفاءة رفع في يساهم الذي األمر األردني، المصرفي الجهاز تطوير
 

 يتوافق وبشكل (بالدليل بعد فيما إليه اريش) المتسسية الحاكمية دليل تبني اإلدارة مجلس قرر فقد وعليه

 المبادا على الدليل ويرتكز .الدولية الممارسات وأفضل األردني المركزي البنك تعليمات من كل مع

 كافة معاملة في العدالة − (Stakeholders) ( المودعين، المساهمين، :مثل: التالية األربعة اإلرشادية

 (. الرقابية السلطات البنك، ظفيمو  الدائنين،) العالقة ذات الجهات
 

 المالي وأداته البنك وضعية تقييم من العالقة ذات الجهات يمكن بشكل واإلفصاح، الشفافية. 

 والمساهمين اإلدارة مجلس وبين اإلدارة، ومجلس التنفيذية البنك إدارة بين العالقات في المساءلة 

 العالقة ذات األخرل والجهات اإلدارة مجلس وبين. 

 الصالحيات وتفويض المستوليات في الواض  الفصل حيث من ستولية،الم. " 

 
 وذلك  الحاجة، اقتضت وكلما  خر وقت من وتعديله وتطويره الدليل هذا بمراجعة يقوم أن البنك وعلى

_ البنك المركزي االردني )المصرفي والسوق البنك من كل وتوقعات احتياجات في التغيرات مواكبة بهدف
 .(كمة دليل الحو 
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 الحوكمة في فلسطين   .311
 

 :شرح حول الحوكمة في فلسطين تعرضه الدراسة فيما ييتي
اللجنة الوطنية للحوكمة  -مدونة حوكمة الشركات  -قواعد حوكمة الشركات في فلسطين  31311.1

2111: 
 

ان شدهدت فلسددطين محدداوالت متواضددعة إلصدددار قواعددد حوكمدة الشددركات المسدداهمة العامددة وتشددكلت لجدد
وقددد تعثددرت هددذه الجهددود بسددبب تعليددق ( IFC)وفددرق فنيددة مدعومددة ماليددا مددن متسسددة التمويددل الدوليددة 

المتسسة نشاطها في األنشطة الرسدمية غدداة االنتخابدات الفلسدطينية فدي أواخدر كدانون الثداني مدن العدام 
، إضددافة وفددوز حركددة حمدداس، وأيضددًا بسددبب تواضددع خبددرات الفريددق الفلسددطيني فددي هددذا المجددال 2996

 .إلى عدم ميسسة هذه الجهود
 

ونظددرا لمددا يحتلدده موضددو  الحوكمددة مددن أهميددة فددي تطددوير البيئددة االسددتثمارية وحفددظ حقددوق المسدداهمين 
وجلددب االسددتثمارات الخارجيددة، فقددد بددادرت هيئددة سددوق رأس المددال إلددى إعددادة إحيدداء جهددود تشددكيل فريددق 

تيخدددذ بعدددين االعتبدددار خصوصدددية الحالدددة وطندددي لاشدددراف علدددى مهمدددة تطدددوير قواعدددد حوكمدددة وطنيدددة 
 .الفلسطينية من ناحية وتضمن الحد األقصى من الشراكة والمشاركة في تطويرها من ناحية أخرل

 
أسددفرا عددن خددروج فريددق  2997اجتمدداعين فددي العددام   2996وعقددد الفريددق الددذي تشددكل فددي مطلددع العددام 

فيدددة إعدددداد ميثددداق الحوكمدددة لددددل مركدددز مصدددغر يتكدددون مدددن الهيئدددة والسدددوق تلقّدددى دورة تدريبيدددة حدددول كي
ومركدز المشدروعات ( IFC)المدربين المصري في القاهرة، وأسفرت الدورة واللقاءات التي صداحبتها مدع 

والخبراء المصريين عن وضع خطة وبرنامج عمدل تفصديلي بدالتواري  لجميدع ( CIPE)الدولية الخاصة 
 . خطوات إعداد الميثاق

 
نيدة للحوكمدة برئاسدة هيئدة سدوق رأس المدال وضدمت فدي عضدويتها عددد مدن وقد تم تشكيل اللجندة الوط

كمددا تددم تشددكيل الفريددق  األكاديميددةالمتسسددات التمثيليددة والشخصدديات االعتبدددارية والخبددراء والشخصدديات 
وللتوعيدة بده ( مشدرو  ميثداق الحوكمدة الفلسدطيني)لقيادة الجواندب الفنيدة للمشدرو  ( Taskforce)الفني 

نيد الشراكة والمشاركة الواسعة في الحوار والصياغة والتعقيدب علدى بندود مشدرو  الميثداق، وبيهميته وتج
وقدددد ضدددم الفريدددق ممثلدددين عدددن هيئدددة سدددوق رأس المدددال وسدددوق فلسدددطين لدددألوراق الماليدددة وسدددلطة النقدددد 

 .الفلسطينية باإلضافة إلى عدد من الخبراء
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ريضدة لعمدل الفريدق الفندي، باعتبارهدا الجهدة وكان للجنة الوطنية دور في وضع السياسات والخطوط الع
وقد قام الفريق الفني بحملة توعية حدول الحوكمدة مدن . التي ستصادق على مشرو  الحوكمة الفلسطيني

خدددالل عقدددد ورش عمدددل متعدددددة لتحديدددد الخطدددوات العمليدددة المقبلدددة علدددى طريدددق وضدددع ميثددداق الحوكمدددة 
جموعة العمل الفنيدة مبدادا الحوكمدة المتعدارف عليهدا الفلسطيني، وقد تبنت اللجنة الوطنية للحوكمة وم

ومبددددادا لجنددددة بددددازل للرقابددددة ( OECD)دوليددددا وخاصددددة مبددددادا منظمددددة التعدددداون والتنميددددة االقتصددددادية 
المصدددرفية باالعتبدددار خدددالل تطدددوير ميثددداق الحوكمدددة الفلسدددطيني لموائمدددة الميثددداق المشدددتق مدددن الواقدددع 

 (.2991، "ماس"بحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني معهد أ)الفلسطيني مع المعايير الدولية 
 

فلسطينيا عالجدت اللجندة الوطنيدة دليدة تطبيدق القواعدد الدواردة فدي ميثداق الحوكمدة الفلسدطيني مدن خدالل 
 : تطوير البيئة القانونية والتنظيمية من حيث

 
 تطبدق عليهدا  بمعنى من هي الشدركات أو المدتسسات التي سوف: تحدديد نطاق قدواعد الحوكمة

 :الحوكمة وهل هي

 

o الشركات المساهمة العامة. 

o  شركات األوراق المالية. 
o شركات الرهن العقاري. 
o شركات التيجير التمويلي. 
o  فرو  البنوك غير المدرجة. 
o الشركات الخاصة ذات المستولية المحدودة. 
o الشركات الحكومية. 

o  المتسسات الحكومية. 

o المتسسات األهلية. 

 

 د الحوكمةأنو  قدواع: 

 

o هل سيكون تطبيق قواعد الحوكمة إلزاميا أو طوعيا؟ 

o  اعتماد مرحليدة وتدريجيدة قواعدد الحوكمدة بمعندى الطلدب مدن الشدركات ذات العالقدة تطبيدق
 .جميع القواعد فورا أم تدريجيا

o الطلب من الشركات ذات العالقة تطبيق القواعد بعد فترة زمنية معقولة. 

o مي ألنوا  محددة من  الشركات فقطتطبيق القواعد بشكل إلزا. 
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o  الطلب من المتسسات والهيئات المشرفة علدى القطاعدات المتخصصدة إلدزام الشدركات التدي
 .تشرف عليها بقواعد محددة

o  االلتزام وتفسير عدم االلتزام"تطبيق القواعد اختياريا وبشكل مرن ضمن مقولة." 

 
 :حوافز تطبيق قواعد الحوكمة1 .21311

 
أو مكافئدددات للشدددركات المطبقدددة لقواعدددد الحوكمدددة إللدددزام / د مدددا يمكدددن تقديمددده مدددن حدددوافز وبمعندددى تحديددد

الشركات التي يستهدفها الميثاق بالقواعد الواردة فيه، ومدن المتوقدع أن تدنج  اللجندة بتبندي وجهدة النظدر 
 .التي تفضل أن تكون هذه القواعد إرشادية وليست إلزامية في المدل المنظور

 
 :م اإلفصاح المعمول به فلسطيننظا1 .11311

 
عدن  المناسدب الوقدت فدي الصدحي  السدليم باإلفصداح القيدام يضدمن أن الشدركات حوكمدة إطدار فدي ينبغدي

الملكيدة، ولمدا  وحقدوق واألداء، المدالي، المركدز ذلدك فدي بمدا بالشدركة المتعلقدة الهامدة كافدة الموضدوعات
ي فلسددطين، إال أن قددانون األوراق الماليددة رقددم كانددت مبددادا حوكمددة الشددركات بعموميتهددا غيددر مطبقددة فدد

جميع الشركات المدرجة والشدركات طالبدة اإلدراج فدي السدوق  2قد ألزم في المادة رقم  2991لسنة  42
من قانون األوراق ( 9)وقد أشارت المادة  .المالي الفلسطيني بوجوب اإلفصاح المالي واألمور الجوهرية

 :لقيام بما يليالمالية أنه يجب على الشركات ا
 

  اإلفصاح للسوق عن البيانات المالية الختامية األولية ، مدققة من المدقق الداخلي،بيسدر  وقدت
 .يوم من تاري  انتهاء السنة المالية للشركة  12ممكن خالل 

  اإلفصددداح للسدددوق عدددن البياندددات الماليدددة السدددنوية مدددن خدددالل إعدددداد التقريدددر السدددنوي خدددالل فتدددرة
 تاري  انتهاء السنة المالية للشركة  ، مدققة من المدقق القانوني  أشهر من 9أقصاها 

  اإلفصداح للسددوق عددن البيانددات الماليدة نصددف السددنوية مددن خدالل إعددداد التقريددر نصددف السددنوي
يوما مدن تداري  انقضداء نصدف السدنة الماليدة للشدركة، مراجعدة مدن قبدل  12خالل فترة أقصاها 

 . مدقق الحسابات المعتمد

  وفقدا لمعدايير ( ربع سدنوي)للسوق عن البيانات المرحلية من خالل إعداد تقرير دوري اإلفصاح
الحاسبة الدولية، وذلك خالل فترة أقصاها شهر واحد من تاري  انتهاء كل ثالثة أشهر على أن 

حيدث يصددر ( تقريدر نهايدة السدنة الماليدة)يكون مراجعا مدن المددقق الدداخلي ويسدتثنى مدن ذلدك 
 .حسب الفقرتين األولى والثانية من المادةكتقرير نهائي 

  مجلس اإلدارة والهيئة العمومية العادية وغير العادية  اجتماعاتاإلفصاح عن مواعيد 
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 :على 2991لسنة  42من قانون األوراق المالية رقم ( 1)كما أشارت المادة 
 

 مكدن أن يددتثر أن تلتدزم الشدركات المدرجددة للسدوق عدن أيددة معلومدة جوهريدة و أو أمددر جدوهري ي
على تقييم أي من أوراقهدا الماليدة المدرجدة لددل السدوق ،ويجدب أن يكدون اإلفصداح دقيقدا وغيدر 
مضددلال للمسددتثمرين خصوصددا عنددد اإلفصدداح عبددر المددتتمرات الصددحفية أو مددن خددالل وسددائل 

 .اإلعالم
  جوهريدة  يحظر على الشركة المدرجة اإلدالء بيية بيانات مالية أو معلومات و أو أية معلومات

تتثر على أوضاعها أو على مركزها المالي ، وبصفة خاصة قبل إلدى المستشدارين المداليين أو 
مستشدداري االسددتثمار أو أيددة أطددراف أخددرل قبددل أن يددتم اإلفصدداح عنهددا للجمهددور وفقددا إلحكددام 

 .اإلفصاح

 

يددتم إعدددداد علددى وجددوب أن  2991لسددنة  42مددن قددانون األوراق الماليددة رقددم ( 41)كمددا أشددارت المددادة 
  .التقارير وفقا لمعايير المحاسبة الدولية

 
علدى وجدوب أن يتضدمن  2991لسدنة  42ق المالية رقم من قانون األورا( 99)ما أشارت أيضًا المادة ك

 :التقرير اإلشارة إلى اإلدارة واإلشراف لدل الشركة المدرجة، وعلى وجه الخصوص يلي
 

 ي اإلدارة التنفيذية مع بيان المركز الذي يشدغله كدل قائمة بيسماء أعضاء مجلس اإلدارة وموظف
 .منهم ومدة شغله للمركز

  طبيعددة القرابددة أو المصدداهرة بددين أعضدداء مجلددس اإلدارة ومددوظفي اإلدارة التنفيذيددة ومددا إذا كددين
 ألي منهم عالقة عمل بالشركة المدرجة 

 المراكز القيادية التي شغلها أو يشغلها حاليا لدل أية شركة أخرل. 

  بيددددان المراكددددز القياديددددة التددددي  يشددددغلها حاليددددا أي مددددن أعضدددداء مجلددددس اإلدارة ومددددوظفي اإلدارة
التنفيذية لدل أية شركة أخرل وعلى وجه الخصدوص بيدان إذا مدا كدين أي مدنهم عضدو مجلدس 

 .إدارة لدل أية شركة مدرجة أخرل

  ظفي اإلدارة بيدددان إذا مدددا كدددين قدددد تدددم إشدددهار أو إفدددالس إي عضدددو مجلدددس إدارة أو أي مدددن مدددو
 التنفيذية أو رفعت أية دعول ضدهم أو حكم صدر بادانة أو أي قرار صدر بمنع أي منهم  

  مجمو  المكافئات التي حصل عليها .من القيام بيعمال إدارية خالل السنوات الخمس الماضية
أعضدداء مجلددس إدارة أو أي مددن مددوظفي اإلدارة التنفيذيددة بمددا فددي ذلددك أعضدداء مجلددس إدارة أو 

 .أي من موظفي اإلدارة التنفيذية الذين أنهت أعمالهم خالل السنة الماضية
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علدددى وجدددوب أن يتضدددمن  2991لسدددنة  42انون األوراق الماليدددة رقدددم مدددن قددد( 97)كمدددا أشدددارت المدددادة 
 :التقارير الدورية اإلشارة إلى البيانات المالية التالية

 
 قائمة الميزانية. 
 بيان األرباح والخسائر. 

 تدفقات النقديقائمة ال. 

 
علدددى أن يدددتم اإلفصددداح عدددن المعلومدددات الدددواردة أعددداله وفقدددا للنظدددام الموحدددد للتقدددارير الماليدددة والمالحدددق 

 . المرفقة
 

وكددذلك أشددارت نفددس المددادة إلددى وجددوب أن تتضددمن التقددارير الدوريددة اإلشددارة علددى األقددل إلددى البيانددات 
 :التالية

 
 العدد الحقيقي لألوراق المالية. 

 اإلدارة. 
  التغيدددددر الدددددذي يطدددددرأ علدددددى إدارة الشدددددركة المدرجدددددة أو مددددددققي حسددددداباتها أو السددددديطرة عليهدددددا أو

 .نشاطاتها أو أعمالها الرئيسية

 أية إجراءات قانونية رئيسية. 

 
 :الحوكمة من منظور سلطة النقد الفلسطينية 31.91.1

 
ثددددل منظمددددة التعدددداون انسددددجاما مددددع المعددددايير الدوليددددة التددددي تددددم وضددددعها مددددن قبددددل المتسسددددات الدوليددددة م

االقتصادي والتنمية والبنك الددولي ولجندة بدازل، عرفدت سدلطة النقدد الفلسدطينية الحوكمدة بينهدا مجموعدة 
والمبددادا التددي تضددمن إدارة المصدرف بطريقددة سددليمة بمددا يحقددق مصددال   واإلجددراءاتالعالقدات والقواعددد 

الممارسددات الفضددلى فددي مجددال العمددل األطددراف ذات العالقددة، بشددكل يتوافددق مددع القددوانين والتعليمددات و 
المصرفي، وبما يحقق الحفاظ على المصرف وتنميته، وتم اعتمداد مجموعدة مدن المبدادا لتنظديم عمليدة 

 :(2991سلطة النقد ) الحوكمة في الجوانب التالية
 

 عضوية مجلس اإلدارة من ناحية الكفاءة واألهلية والنزاهة واالستقاللية. 

  ه من ناحية القائمين عليه والمهام المنوطة بهمهيكل مجلس اإلدارة ودور. 
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 االمتثال والتدقيق الداخلي والتدقيق الخارجي من ناحية المهام والصالحيات. 

 االلتزام باإلفصاح عن جميع المعلومات والبيانات التي تضمن الشفافية. 

 إدارة المخاطر من حيث ضمان المصرف ووجود نظام فعال إلدارة المصرف. 

 المساهمين وضمان حقوقهم تحديد دور. 

  تحديد أدوار األطراف األخرل ذات المصدال  والحفداظ علدى حقوقهدا مدن غيدر المسداهمين، مثدل
 .المودعين والعمالء والسلطات الرقابية والمجتمعات المحلية

 
 :دليل القواعد والممارسات الفضلى لحوكمة المصارف في فلسطين1 .11.91

 
مالية الدولية اهتماما بتحسين حوكمة الشركات، فقامدت منظمدة التعداون أبدت المتسسات االقتصادية وال

بالتعاون مع عدد من المتسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك  OECDاالقتصادي والتنمية 
الدولي بصياغة ستة مبادا أساسية للحوكمة الجيدة، وأصبحت هذه المبادا المعايير األكثر قبوال على 

 .ولي في هذا المجالالصعيد الد
 

وانطالقًا من ذلك، فقد قامت سلطة النقد الفلسطينية بإصدار دليل القواعد والممارسات الفضلى لحوكمدة 
، انطالقدددًا مدددن إدراكهدددا بضدددرورة وأهميدددة الحوكمدددة فدددي المتسسدددات 2991المصدددارف فدددي فلسدددطين عدددام 

عزيددزًا للدددور الرقددابي المتمثددل فددي المصددرفية، بمددا يحقددق مواكبددة أفضددل للممارسددات المصددرفية الُفضددلى وت
وتيكيدًا منها على أهمية القطا  المصرفي في عملية التنمية االقتصدادية . الحفاظ على أموال المودعين

المستدامة، فقد قامت سلطة النقد بإصدار هذا الدليل الذي يشمل مجموعدة مدن المبدادا الهامدة والهادفدة 
 .لاسهام في تحسين وتطوير أداء المصارف

 
ونظددرًا الخددتالف البيئددة القانونيددة والتنظيميددة والمتسسددية فددي الدددول المختلفددة، فقددد اختلفددت أسدداليب الدددول 
. بتطبيق معايير الحوكمة، كما تباينت أساليب تطبيق هذه المعايير في القطاعدات االقتصدادية المختلفدة

ير الصددادرة عددن لجنددة بددازل ونتيجددة لددذلك فقددد اسددتندت سددلطة النقددد الفلسددطينية فددي دليلهددا علددى المعدداي
للرقابدددة المصدددرفية، والتدددي عّرفتهدددا بينهدددا الطدددرق التدددي تدددتم بهدددا إدارة أعمدددال وشدددتون المصدددرف مدددن قبدددل 

 :مجلس إدارته واإلدارة التنفيذية والتي تتثر في كيفية قيام المصرف بما يلي
 

 وضع األهداف المتسسية. 
 عددين االعتبددار مصددال  األطددراف األخددرل اإلبقدداء بواجددب المسدداءلة أمددام المسدداهمين مددع األخددذ ب

 .ذات العالقة مثل الجهات الرقابية والحكومات
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 إدارة األعمال المصرفية اليومية. 
  توفيدددق النشددداط والسدددلوك المتسسدددي مدددع افتدددراض أن المصدددارف سدددتعمل بطريقدددة دمندددة وسدددليمة

 .بالتماشي مع القوانين واألنظمة النافذة
 حماية مصال  المودعين. 

 
ــادئ 21.2 ــة المصــارف فــي  مب ــل القواعــد والممارســات الفضــلى لحوكم ــق دلي ــة المصــارف وف حوكم

 فلسطين
 

 -سددددلطة النقددددد)اصدددددرت سددددلطة النقددددد فددددي دليلهددددا مبددددادا الحوكمددددة المصددددرفية التددددي تتمثددددل فيددددا يلددددي  
 (2991،الفلسطينية

 

 يجددددب أن يكددددون أعضدددداء مجلددددس اإلدارة مددددتهلين تمامددددا  اإلدارةعضددددوية مجلددددس :المبدددددأ األول
اكزهم وأن يكونوا على دراية تامة بالحوكمة وبالقدرة على إدارة العمل بالبنك، ويكون أعضاء لمر 

مجلددددس اإلدارة مسددددتولين بشددددكل تددددام عددددن أداء البنددددك وسددددالمة موقفدددده المددددالي وعددددن صددددياغة 
استراتيجية العمل بالبنك وسياسة المخاطر وتجنب تضارب المصال ، وأن يبتعدوا بينفسهم عدن 

ت عندما يكون هناك تعارض فى المصدال  يجعلهدم غيدر قدادرين علدى أداء واجدبهم اتخاذ القرارا
علددى أكمددل وجدده تجدداه البنددك، وأن يقومددوا بإعددادة هيكلددٍة للمجلددس ويتضددمن ذلددك عدددد األعضدداء 
ممددا يشددجع علددى زيددادة الكفدداءة، وواجبددات المجلددس مددن حيددث اختيددار ومراقبددة وتعيددين المددديرين 

الكفاءات القدادرة علدى إدارة البندك وأن يكدون أعضداء المجلدس علدى التنفيذيين بما يضمن توافر 
دراية كافية بمبادا وأسس األنشطة الماليدة للبندك التدي يجدب اتباعهدا وبالبيئدة التشدريعية، ويقدوم 
مجلس اإلدارة بتشكيل لجان لمسداعدته ومنهدا لجندة تنفيذيدة ولجندة مراجعدة داخليدة، وتقدوم لجندة 

اقبي الحسابات وتراجع وتتسلم تقاريرهم وأن تيخذ القدرارات التصدحيحية المراجعة بالتعاون مع مر 
فددى الوقددت المناسددب لتحديددد أوجدده الضددعف فددي الرقابددة وعدددم التوافددق مددع السياسددات والقددوانين 

كمدا يشدكل مجلدس اإلدارة لجندة إدارة المخداطر تضدع المبدادا لدادارة العليدا بشددين إدارة . والدنظم
السيولة، التشغيل، السمعة وغير ذلك من المخاطر، ولجنة األجور  –مخاطر االئتمان، السوق 

التدددى تضدددع نظدددم األجدددور ومبدددادا تعيدددين اإلدارة التنفيذيدددة والمسدددئولين بالبندددك بمدددا يتماشدددى مدددع 
ستراتيجيةأهداف   .البنك وا 

 
 يجب أن يتفهم أعضداء المجلدس واإلدارة العليدا هيكدل  :اإلدارةهيكل ودور مجلس  :المبدأ الثاني

مليددات البنددك والبيئددة التشددريعية التددى يعمددل مددن خاللهددا، ويمكددن أن يتعددرض البنددك لمخدداطر ع
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قانونيددة بشددكل غيددر مباشددر عندددما يقددوم بخدددمات نيابددة عددن عمالئدده الددذين يسددتغلون الخدددمات 
. واألنشددطة التددى يوفرهددا البنددك لممارسددة أنشددطة غيددر شددرعية ممددا يعددرض سددمعة البنددك للخطددر

مجلس اإلدارة األهداف االستراتيجية للبندك وقديم ومعدايير العمدل، دخدذًا  يجب أن يوافق ويراقبو 
في االعتبار مصال  حملة األسهم والمودعين وأن تكون هذه القيم سارية فدى البندك، ويجدب أن 
يتيكد مجلس اإلدارة من أن اإلدارة التنفيذية تطبق السياسات االستراتيجية للبنك وتمنع األنشطة 

اإلقدراض للعداملين : قف التى تضعف الحوكمة وأهمهدا تعدارض المصدال ، مثدلوالعالقات والموا
أو المديرين أو حملة األسهم ممن لهم السيطرة أو األغلبية أو إعطاء مزايا تفصديلية ألشدخاص 
ذات الصددلة، ويجددب علددى مجلددس اإلدارة واإلدارة العليددا تددوفير الحمايددة المالئمددة للعدداملين الددذين 

رسددات غيددر قانونيددة أو غيددر أخالقيددة مددن أي إجددراءات تيديبيددة مباشددرة أو يعدددوا تقددارير عددن مما
 .غير مباشرة

 
 يجدب علدى مجلدس اإلدارة أن يقدر : االمتثال والتددقيق الدداخلي والتددقيق الخدارجي :المبدأ الثالث

ويشددمل ذلددك وظددائف التطددابق وااللتددزام )باسدتقالل مراقبددى الحسددابات وبوظددائف الرقابددة الداخليددة 
باعتبارهدددا جوهريدددة لحوكمدددة المصدددارف وبغدددرض تحقيدددق عددددد مدددن وظدددائف الرقابدددة ( نيدددةوالقانو 

بغرض اختبار وتيكيد المعلومات التى يتم الحصول عليها من اإلدارة عن عمليات وأداء البنك، 
واإلدارة العليا للبنك يجدب أن تقدر بيهميدة وظدائف المراجعدة والرقابدة الفعالدة الداخليدة والخارجيدة 

ويجددب علددى مجلددس اإلدارة واإلدارة العليددا للبنددك التحقددق مددن  .نددك فددي األجددل الطويددللسددالمة الب
أن القدوائم الماليدة تمثدل الموقدف المدالي للبندك فدي جميدع جوانبده وذلدك مدن خدالل التيكدد مددن أن 
مراقبددى الحسددابات الخددارجيين يمارسددوا عملهددم بددالتوافق مددع المعددايير المطبقددة وأن يشدداركوا فددى 

ة الداخليددة بالبنددك المرتبطددة باإلفصدداح فددي القددوائم الماليددة، ومددن المالئددم أن تقددوم عمليددات الرقابدد
يجب علدى مجلدس اإلدارة أن  .لجنة المراجعة الداخلية بكتابة التقارير مباشرة إلى مجلس اإلدارة

يضددددع حدددددودا واضددددحة للمسددددتوليات والمحاسددددبة فددددي البنددددك ألنفسددددهم ولددددادارة العليددددا والمددددديرين 
 . أن يضع هيكل إداري يشجع على المحاسبة ويحدد المسئولياتوللعاملين، و 

 

 تعد الشفافية ضرورية للحوكمة الفعالة والسليمة، وتبعا لدليل  : االفصاح والشفافية :المبدأ الرابع
لجندددددة بدددددازل عدددددن الشدددددفافية فدددددى البندددددوك فإنددددده مدددددن الصدددددعب للمسددددداهمين وأصدددددحاب المصدددددال  

وا بشكل صحي  وفعال أداء ادارة البندك فدى ظدل نقدص والمشاركين ا خرين في السوق أن يراقب
الشفافية، وهذا يحدث إذا لم يحصل المساهمون وأصدحاب المصدال  علدى معلومدات كافيدة عدن 
هيكل ملكية البنك وأهدافه، ويعد اإلفصداح العدام المالئدم ضدروريا وخاصدة للبندوك المسدجلة فدى 

في الوقت المناسب والدقيق من خالل البورصة لتحقيق االنضباط فى السوق، ويكون اإلفصاح 
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موقددع البنددك علددى اإلنترنددت وفددى التقددارير الدوريددة والسددنوية، ويكددون متالئمددا مددع حجددم وتعقيددد 
هيكل الملكية وحجم تعرض البنك للمخاطر أو عمدا إذا كدان البندك مسدجال فدي البورصدة، ومدن 

انددات الماليددة، والتعددرض ضددمن المعلومددات التددى يجددب اإلفصدداح عنهددا المعلومددات المتعلقددة بالبي
للمخدددداطر، والموضددددوعات المرتبطددددة بالمراجعددددة الداخليددددة وبالحوكمددددة فددددى البنددددك ومنهددددا هيكددددل 
ومتهالت أعضاء مجلس اإلدارة والمديرين واللجان وهيكدل الحدوافز وسياسدات األجدور للعداملين 

 . والمديرين
 ود مبادا ومفداهيم لدادارة يجب أن يتيكد مجلس اإلدارة من وج: ادارة المخاطر :المبدأ الخامس

التنفيذيددة تتوافددق مددع سياسددة المجلددس، وأن يمتلددك المسددتولين بالبنددك المهددارات الضددرورية إلدارة 
أعمددال البنددك، وأن تددتم أنشددطة البنددك وفقددا للسياسددات والددنظم التددى وضددعها مجلددس اإلدارة وفقددا 

 .لنظام فّعال للرقابة الداخلية

 
 يجب أن يتيكد مجلدس اإلدارة مدن أن سياسدات األجدور : ضاتوالتعوي المكاف ت :المبدأ السادس

سددتراتيجيةوالمكافد ت تتناسددب مددع ثقافددة وأهددداف  البندك فددي األجددل الطويددل، وأن تددرتبط حددوافز  وا 
 .اإلدارة العليا والمديرين التنفيذيين بيهداف البنك في األجل الطويل

 
 ين بددددالحرص علددددى حضددددور تتمثددددل حقددددوق المسدددداهم: دور وحقددددوق المسدددداهمين :المبدددددأ السددددابع

اجتماعددات الهيئددة العامددة وممارسددة حقهددم بالتصددويت واطالعهددم علددى اوضددا  البنددك مددن ناحيددة 
 . البنك او االندماج او التصفية  بيموالالتصرف 

 

 غيدر )اصدحاب المصدال  االخدرل : دور وحقوق االطراف االخدرل ذات المصدال  :المبدأ الثامن
بنتددائج اعمالددة  ويتدديثرونن بازدهددار ونجدداح المصددرف هددم االشددخاص الددذين يهتمددو (المسدداهمين

المدددددودعين والعمدددددالء والمدددددوظفين والمسدددددتثمرين  ويشدددددمل مفهدددددوم اصدددددحاب المصدددددال  االخدددددرل
 .والسلطات الرقابية والمجتمعات المحلية 

 

 تديثيرًا علدى  المباداوألغراض الدراسة تم اعتماد أكثر : اخالقيات وسلوك العمل : التاسع المبدأ
هدداز المصدددرفي بنددداءًا علدددى تحليددل بياندددات سدددلطة النقدددد التددي تتعلدددق بمتشدددرات السدددالمة أداء الج

 .المالية للجهاز المصرفي وهي كفاية رأس المال ومتشرات السيولة والربحية وجودة األصول
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 الحوكمة من منظور الباحث 23.2
 

 جددارب المحليددة بعددد مراجعددة مجموعددة مددن االدبيددات والدراسددات واالطددال  علددى مجموعددة مددن الت
عبددارة عددن شددق للباحددث بددان الحوكمددة  رأيتمثددل  وأهميتهدداوالعالميددة الخاصددة بتطبيددق الحوكمددة 

بعيددة عدن دارة نظيفة او ادارة مشدتهاة أن يبلغ في نهاية المطاف إلى ا يسلكه تتدي بمنطريق 
تطبيدق عمليدة علدى وذلدك مدن خدالل االعتمداد  ،او تحديط بهداترافق العملية االداريدة شوائب  اي

وصددوال الددى الحكددم الرشدديد الددذي يددتدي الددى تحقيددق التنميددة  ,وكفدداءة االنظمددة والقددوانين بفاعليددة
 .عناصر الحوكمةمن خالل اتبا  المبادا السليمة في تطبيق  ،المستدامة

 
  بعدين االعتبدار القديم  تيخدذوهنا تبرز الحوكمة كمنهج اداري يسداعد علدى التفكيدر بدرتل متعدددة

 .المهنية للوصول الى متسسات مستدامة صولواألاالخالقية 

 
  ونظرا لما تتركه حوكمة المتسسات من اثر واضد  فدي عمليدات االصدالح االقتصدادي والتنميدة

 واإلدارةبكددل مددا يتعلددق بالملكيددة  باإلفصدداحالمسددتدامة نالحددظ ان الحوكمددة تددرتبط ارتباطددا وثيقددا 
والغيدددر ماليدددة مثدددل عوامدددل المخددداطر  ومنهدددا االفصددداح عدددن هياكدددل الملكيدددة والمعلومدددات الماليدددة

لتددددعيم ممارسدددات المحاسدددبة والمراجعدددة السدددليمة وتشدددجيع ممارسدددة حملدددة  باإلضدددافة لدددةالمحتم
االسدددهم لحقدددوقهم المكفولدددة للوصدددول الدددى تحقيدددق العدالدددة المهنيدددة واالجتماعيدددة لتحقيدددق تعظددديم 

نهاية المطاف الى تحقيق  الربحية للشركات لما يترك من اثار ايجابية لكافة االطراف متديا في
 .التنمية المستدامة المنشودة

 
  وعلددى مددا سددبق نشددير بددان دور الحوكمددة يقتصددر علددى وضددع القواعددد والقددوانين وتوضددي  اليددات

بالتعاون بدين كافدة  إالالالزمة وهذا ال يتحقق  واإلداريةتطبيقها من خالل توفير البيئة القانونية 
 .االطراف المشاركة بالعملية

 

 مليدة الحوكمددة اصددبحت اليددوم وسدديلة متفددق عليهددا بددين مختلددف المهتمددين بالعمليددة االداريددة إن ع
 ةاالقتصددددداديباعتبارهدددددا الوسددددديط االكثدددددر ضدددددمانا للوصدددددول الدددددى مسدددددتويات جيددددددة مدددددن التنميدددددة 

 .واالجتماعية للمجتمعات المحلية

 

 د قوي يدتدي وتسعى الحوكمة الى تجنب مظاهر االنحالل والخلل الذي يتثر على وجود اقتصا
والمجتمع للوصدول الدى تنميدة مسدتدامة وان تطبيدق  فرادلألالدور المطلوب في تحقيق االزدهار 
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الحوكمة ومحاربة الفساد يتدي الى بناء متسسات مستدامة باعتبارها الطريق االقصر للوصول 
 .الى استقرار اقتصادي واجتماعي ليصل الى استقرار سياسي وسيادي

 

 االداريدددة مدددن  واإلخفاقددداتالماليدددة  الهدددزاتختالف مسدددمياتها تسدددعى لتجندددب كمدددا أن الحوكمدددة بدددا
 .خالل وضع متطلبات االدارة الرشيدة تجنبا لعمليات تضارب المصال  في عمليات االدارة

 
  ويددرل الباحددث أندده يتوجددب علددى القددادة والمدددراء األخددذ بالحوكمددة كمددنهج عمددل أساسددي لتحقيددق

المراجعددددة  وأعمددددالركيددددز علددددى عناصددددر الرقابددددة والمحاسددددبة اسددددتدامة االنشددددطة االقتصددددادية والت
الدددى تجندددب الفسددداد  باإلضدددافةللعثدددرات الماليدددة والمخددداطر المتوقعدددة  تجنبددداالداخليدددة والخارجيدددة 

االداري والمالي مدن خدالل اتخداذ خطدوات جدادة وعمليدة نحدو بنداء متسسدات اقتصدادية تتصدف 
رورة تددددوفير وتدددددريب المسددددتخدمين علددددى القددددائمين عليهددددا مددددع ضدددد وأهليددددة واإلفصدددداحبالشددددفافية 

ه بد ييخدذمجاالت الحوكمة وعناصرها وتوضي  ايجابياتهدا والعمدل علدى تثبيتهدا كمدنهج تطبيقدي 
 .العاملون عند تطبيق وتنفيذ االعمال الموكلة اليهم

 

  وفددي الختددام يددرل الباحددث ان الحوكمددة فددي فلسددطين اصددبحت مطلبددا نظددرا ي اهميتهددا بالحفدداظ
راف المعنيددة وتحددد مددن التالعددب والتددواطو المددالي مددن خددالل تعزيددز الشددفافية علددى حقددوق االطدد

يعترضها الكثير من المعيقات واهما الملكية العائليدة كدون اغلدب  االفصاح االن الحوكمة مازال
لعدم شيو  ثقافة الحوكمة لددل المتسسدات والشدركات العاملدة  باإلضافة ألفرادالشركات مملوكة 

ممددا يسددتوجب العمددل علددى تعزيددز مفهددوم الحوكمددة والفوائددد المترتبددة علددى  ةالفلسددطيني باألراضددي
 .تطبيقها 

 
 سلطة النقد الفلسطينية 22.2

 

 :لمحة عامة1 3.32.2
 

كمتسسة مستقلة، واضطلعت  4001تيسست سلطة النقد الفلسطينية بموجب قرار رئاسي في نهاية عام 
، 4007لقدرار بإصددار قدانون سدلطة النقدد فدي عدام م، وتم اسدتبدال هدذا ا4002بمهامها في مطلع العام 

فدي وقد أنشئت سلطة النقد لتحقيق العديد من المهدام الدواردة فدي بروتوكدول بداريس االقتصدادي كمدا ورد 
، البندك القريدبتسعى سلطة النقد الفلسطينية إلى أن تصب ، في المددل و . 4007للعام ( 2)القانون رقم 

لهددذه الغايددة، تعمددل سددلطة النقددد تدددريجيًا علددى اسددتكمال . ذات السدديادة المركددزي لدولددة فلسددطين المسددتقلة
توسدديع صددالحياتها الحاليددة ممثلددة بتددرخيص وتنظدديم عمددل المتسسددات المصددرفية واإلشددراف علددى نظددام 
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باإلضددافة إلدى هددذه المهمددات، تعمدل سددلطة النقددد علددى  .المددفوعات والدراسددات االقتصددادية واإلحصدائية
يدددددة فدددددي المجددددداالت المطلوبدددددة بمدددددا يمّكنهدددددا مدددددع الوقدددددت ووفقدددددًا للتطدددددّورات السياسدددددية تعزيددددز قددددددراتها الذات

دارة عملدة وطنيدة وتنفيدذ سياسدة نقديدة سدليمة، باإلضدافة إلدى دورهدا  واالقتصادية المرتقبة، من إصدار وا 
وبهدذا تدتمكن سدلطة النقدد مدن تحقيدق االسدتقرار . كمستشار اقتصادي ومالي للسلطة الوطنية الفلسطينية

 . المالي والنقدي في فلسطين، وبالتالي المساهمة في تشجيع النمو االقتصادي المستدام
 

كددل هددذه الجهددود جدداءت ضددمن خطددة تحددول إسددتراتيجية تهدددف إلددى تحويددل سددلطة النقددد الفلسددطينية إلددى 
بنك مركزي كامل الصالحيات، وقد تبنت سدلطة النقدد الفلسدطينية هدذه الخطدة وشدرعت فدي تنفيدذها مندذ 

انسدجاما  للتطبيدقالمناسدب  بانتظدار الوقدت، حيث تدم انجازهدا تقريبدا بشدكل كامدل 2996صف العام منت
 :، وتتمثل أهداف خطة التحول اإلستراتيجية فيما يليالخاصة في فلسطين مع الظروف السياسية

 
 تحويل سلطة النقد الفلسطينية الحالية إلى بنك مركزي حديث قدادر علدى إدارة  السياسدة النقديدة 

صدار العملة الوطنية  .وا 

  تعزيددز دور سددلطة النقددد فددي تطددوير وتحددديث القطددا  المددالي الفلسددطيني، وتشددجيع التكامددل مددع
االقتصددداد اإلقليمدددي والددددولي، وتحقيدددق معددددالت مرتفعددددة مدددن النمدددو االقتصدددادي المسدددتدام فددددي 

  .فلسطين

 ز نظددم الحوكمددة بمددا توسدديع مهددام ومسددتوليات سددلطة النقددد وتدددعيم قدددراتها الذاتيددة بهدددف تعزيدد
 .يتناسب مع متطلبات بنك مركزي كامل الصالحيات

 
 :بالحوكمة وعالقتها خطة التحول اإلستراتيجية 21.2

 

حدديثًا، فقدد قامدت سدلطة النقدد مندذ إنشدائها  رغم أن اهتمام سلطة النقد بجودة الحوكمة لديها ال يعدد أمدراً 
ساسية للحوكمة الجيدة، ال سيما في مجداالت التددقيق بإصدار قوانين وأنظمة داخلية تتعلق بالجوانب األ

الدددددداخلي والخدددددارجي وتشدددددكيل مجلدددددس إدارتهدددددا وغيرهدددددا مدددددن الجواندددددب األخدددددرل، إال أن خطدددددة التحدددددول 
اإلستراتيجية قد أولت اهتمامًا خاصًا بمبادا الحكم الجيد من أجل ضمان مواكبة التطورات الدولية فيما 

ويظهر اهتمام خطة التحول اإلستراتيجية بتطبيق مبادا الحوكمة . يتعلق بالممارسات الفضلى للحوكمة
 :السليمة من خالل التطورات المختلفة الناجمة عن هذه الخطة، والتي تمحورت حول
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 :التطورات الهيكلية: أوالً 1 3.21.2
 

لدى بندك تمت إعادة تشدكيل الهيكدل التنظيمدي لسدلطة النقدد، فدي إطدار تنفيدذ خطدة التحدول اإلسدتراتيجية إ
 :مركزي، في ثالث مجموعات أساسية هي

 
  مجموعدددة االسدددتقرار النقددددي وتتكدددون مدددن دائدددرة األبحددداث والسياسدددات النقديدددة، ودائدددرة العمليدددات

 .النقدية

 وتتكددددون مددددن دائددددرة رقابددددة المصددددارف، والدددددائرة المسددددتحدثة لددددنظم : مجموعددددة االسددددتقرار المددددالي
 .المدفوعات

 ة دوائددر هددي الدددائرة الماليددة ودائددرة المددوارد البشددرية ودائددرة المجموعددة اإلداريددة وتتكددون مددن خمسدد
 .  الخدمات العامة ودائرة العالقات العامة ودائرة نظم المعلومات والتكنولوجيا

 
وباإلضدافة إلدى هددذه المجموعدات األساسددية، فقدد تددم اسدتحداث عددد مددن المكاتدب المسددتقلة بهددف تددوفير 

 :إطار فعال لحوكمة البنك المركزي، وهي
 

 وهدذا المكتدب مسدتول عدن تنفيدذ السياسدات المعتمددة لمعالجدة القضدايا : مكتب أخالقيات العمدل
ذات العالقددة بيخالقيددات وسددلوك العمددل، وبالتددالي المحافظددة علددى سددمعة سددلطة النقددد وتحسددين 

 .جو وبيئة العمل وترسي  الممارسات الفضلى
  مكتددددب التظلمددددات(Ombudsperson :) إيجدددداد الحلددددول العادلددددة ويعمددددل هددددذا المكتددددب علددددى

والسدددليمة للشدددكاول المتعلقدددة ببيئدددة العمدددل باسدددتقاللية تامدددة وسدددرية وعددددم تحيدددز، مدددع العلدددم بدددين 
قرارات هذا المكتب مستمدة بشكل حصري من سياسات سلطة النقد، وقوانينها، والدنظم واللدوائ  

 .اإلدارية المعتمدة، وفقًا لقواعد العدل واإلنصاف
 يقددوم مكتددب المستشددار القددانوني وبالتنسدديق مددع المستشددار القددانوني : ونيمكتددب المستشددار القددان

الخدددارجي بإسدددداء المشدددورة القانونيدددة للمحدددافظ، ومجلدددس اإلدارة، وبقيدددة دوائدددر وأقسدددام ومكاتدددب 
كمدا يعمدل . سلطة النقد حول جميع القضايا القانونية والمشداكل ذات العالقدة بعمدل سدلطة النقدد

القات مع متسسات الدولة ذات العالقة بما فدي ذلدك لجدان المجلدس هذا المكتب على تنمية الع
التشددريعي الفلسددطيني، ويسدداهم فددي إعددداد صدديغ المقترحددات لمسددودات التشددريعات ذات العالقددة 

 .بمستوليات ومهام سلطة النقد

 دارة المخدداطر فددي المتسسددة بمددا فددي : مكتددب المدددقق الددداخلي ويتددولى متابعددة أعمددال التدددقيق وا 
عة أعمال سلطة النقد للتيكد من سدالمتها، وفعاليتهدا، وضدمان انسدجامها مدع القدوانين ذلك مراج
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والتشددددريعات ذات العالقددددة، كمددددا يعمددددل علددددى مراجعددددة الددددنظم والتعليمددددات الداخليددددة للتيكددددد مددددن 
اسددتخدام سددلطة النقددد ألدوات التدددقيق والوقايددة المناسددبة، والتوصددية بتحسددينها بمددا يخدددم أهددداف 

 .ى أحسن وجهسلطة النقد عل

 
  :التطورات التشريعية: ثانياً 1 2.21.2

 
عملدددت سدددلطة النقدددد وبالتعددداون مدددع خبدددراء دوليدددين مدددن صدددندوق النقدددد الددددولي علدددى تطدددوير التشدددريعات 
القانونيددة القائمددة لكددي تتماشددى مددع مبددادا الحكددم الجيددد المتعددارف عليهددا دوليددًا، وتحديدددًا مبددادا حوكمددة 

والتدددي تدددم  4000فدددي العدددام  OECDلتعددداون االقتصدددادي والتنميدددة الشدددركات التدددي وضدددعتها متسسدددة ا
، إضددددافة إلددددى مبددددادا حوكمددددة الشددددركات التددددي وضددددعتها لجنددددة بددددازل للرقابددددة 2991تعددددديلها فددددي العددددام 

وفي هدذا اإلطدار، . 2996في العام  Basel Committee on Banking Supervisionالمصرفية 
المركدددزي، وقدددانون المصدددارف، وقدددانون مكافحدددة غسدددل  قامدددت سدددلطة النقدددد بإعدددداد مسدددودة قدددانون البندددك

كما يجري العمل حاليًا علدى اسدتحداث قدانون نظدام المددفوعات ليشدكل اإلطدار القدانوني لنظدام . األموال
مددددفوعات فلسددددطيني شددددامل وحدددديث وقددددادر علددددى مواكبدددة وتعزيددددز النمددددو والتطدددور فددددي القطددددا  المددددالي 

 .   الفلسطيني
 

تحكددم كافددة الهيئددات الخاضددعة لرقابددة سددلطة النقددد مثددل نظددام خدداص بتنظدديم وتددم تطددوير أنظمددة مختلفددة 
وال زال . مهنددة الصددرافة، ونظددام تددرخيص ورقابددة شددركات اإلقددراض المتخصصددة ونظددام ضددمان الودائددع

صددار هدذه األنظمدة والقدوانين حسدب األصدول وبهددف تعزيدز الحكدم الجيدد فدي . العمل جاريدًا العتمداد وا 
 : اشتملت مسودة قانون البنك المركزي على أهم مفاهيم الحوكمة، ومنهاالبنك المركزي، فقد 

 
 ما ييتيمن أجل تعزيز مفهوم االستقاللية اشتملت مسودة قانون البنك المركزي  :االستقاللية: 

 

o  التيكيدددد علدددى تمتدددع البندددك المركدددزي باالسدددتقاللية التامدددة والمسددداءلة وخضدددوعه لرقابدددة ديدددوان
 .رية في جانب النفقات فقطالرقابة المالية واإلدا

 

o  ال يجددوز للمحددافظ أو أعضدداء مجلددس اإلدارة أو الكددادر فددي البنددك المركددزي تلقددي تعليمدداتهم
من أية جهة، كما ال يجوز التيثير بشكل غيدر مناسدب علديهم فيمدا يتعلدق بالقيدام بواجبداتهم 

 .أو التدخل في نشاطات البنك المركزي
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 تماشدديًا مددع مبددادا الحوكمددة، المددذكورة أعدداله، والتددي  :ةتشددكيلة مجلددس اإلدارة وشددروط العضددوي
ركزت على أهمية دور مجلس اإلدارة في تطبيق الحكم الجيد فقد تدم التركيدز فدي مسدودة قدانون 
البنددك المركددزي علددى تحديددد كيفيددة تشددكيل أعضدداء مجلددس اإلدارة مددن التنفيددذيين واألعضدداء ، 

ء الشدددواغر والعمدددل الالحدددق بعدددد االسدددتقالة، ومددددة العضدددوية لكدددل مدددنهم وكيفيدددة االسدددتقالة ومدددل
المسدددتقلين والشدددروط الواجدددب توفرهدددا فدددي أعضددداء مجلدددس إدارة البندددك المركدددزي، حيدددث نصدددت 

 : مسودة القانون على البنود التالية

 

o يشترط في جميع األعضاء أن يكونوا مواطنين فلسطينيين. 
 

o النزاهدددة ومدددن حملدددة يشدددترط فدددي جميدددع األعضددداء أن يكوندددوا مدددن األشدددخاص المعدددروفين ب
أو مددددن ذوي الكفدددداءات العاليددددة أو الخبددددرة األكاديميددددة فددددي الشددددتون /الدددددرجات الجامعيددددة و

 .االقتصادية أو المالية أو المصرفية أو القانونية
 

o يشترط في المحافظ ونائبيه أن يكونوا متفرغين بالكامل ألداء مهامهم. 
 

o ان عضددددوًا فددددي المجلددددس ال يجددددوز ألي شددددخص أن يكددددون عضددددوًا فددددي المجلددددس طالمددددا كدددد
التشريعي أو مسئوال في السلطة الوطنية أو مستواًل فدي وزارة حكوميدة أو مسدتواًل أو موظفدًا 
فددي أي مددن الهيئددات الخاضددعة لرقابددة البنددك المركددزي، أو يمتلددك حصددة فددي هددذه الهيئددات 

 .أو أكثر من حقوق ملكيتها% 2تعادل 
 

o مدددة أو متسسدددة تمدددارس أعمالهدددا بشدددكل يسدددتثنى مسدددئولو أو موظفدددو الجامعدددات أو أيدددة منظ
 .مستقل عن السلطة الوطنية

 

 مهام ومستوليات مجلس اإلدارة: 

 

o تم تحديد مهام ومستوليات مجلس اإلدارة، كما تم الفصل بين مهام المجلس والمحافظ. 

o  تددم تحديدددد عددددد االجتماعدددات وكيفيددة اتخددداذ القدددرارات وكيفيدددة عقددد المدددداوالت وكيفيدددة توثيدددق
 . المحاضر

o تكليف مجلس اإلدارة بالعديد من المهام والمستوليات أهمها تم: 

 
  رسم وتبني والرقابة على السياسات المتعلقة بالبنك المركزي واعتماد األنظمة والقدرارات

 .الداخلية
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  تحديد الهيكل التنظيمي والمصدادقة علدى تعيدين المستشدارين والمسدئولين الرئيسديين بمدا
ومسددددئول المكتددددب القددددانوني ومسددددئول التظلمددددات  فددددي ذلددددك مسددددتول التدددددقيق الددددداخلي

 .وأخالقيات العمل
  المصدددادقة علددددى إنهدددداء خدددددمات مسددددئول التدددددقيق الددددداخلي ومسددددئول المكتددددب القددددانوني

 .ومسئول التظلمات وأخالقيات العمل

  تشكيل اللجان وتحديد مهامها ومستولياتها وأهمهدا لجندة المراجعدة المنبثقدة عدن مجلدس
 .أن تضم في عضويتها خبراء خارجييناإلدارة والتي يمكن 

 تقييم المخاطر ووضع خطط الطوارا الستمرارية العمل. 

 
 تم تحديد متطلبات اإلفصاح عدن جميدع البياندات والمعلومدات التدي تضدمن  :اإلفصاح والشفافية

 : تحقيق الشفافية إلى جميع األطراف ذات العالقة، وأهمها

o ضددون ثالثددة أشددهر مددن نهايددة كددل سددنة ماليددة إلددى تقددديم التقددارير والبيانددات الماليددة فددي غ
رئدديس السددلطة الوطنيددة، إضددافة إلددى تقددديم نسدد  مددن هددذه التقددارير والبيانددات إلددى المجلددس 
التشددددريعي ومجلددددس الددددوزراء ووزارة الماليددددة، بحيددددث تتضددددمن الرواتددددب والمكافدددد ت والمزايددددا 

 .المالية التي يحصل عليها المحافظ ونائبيه وبقية أعضاء المجلس

o يتم نشر البيانات المالية على الموقع االلكتروني للبنك المركزي. 

o  كمددا يقددوم البنددك المركددزي مددرتين فددي السددنة علددى األقددل وكلمددا لددزم األمددر باإلفصدداح العددام
للجمهدددور ولمجلدددس الدددوزراء حدددول السياسدددة النقديدددة ومددددل تحقيدددق أهدافددده ورتيتددده بشدددين 

 . المتغيرات االقتصادية الفعلية

 
  تم إصدار ميثاق عمل للموظفين ليشكل دلياًل يحددد ضدوابط ومعدايير  :سلوك العملأخالقيات و

ويهددددف هدددذا الميثددداق إلدددى ضدددمان تعامدددل المدددوظفين ضدددمن أفضدددل . سدددلوك وأخالقيدددات العمدددل
وقد اشتمل الميثاق على ضوابط ومعايير عامدة تهددف إلدى تعزيدز االنتمداء . المعايير األخالقية

ء المهددام بكفدداءة ومهنيددة عاليددة، إضددافة إلددى معددايير تضددمن حقددوق والددوالء للبنددك المركددزي وأدا
المسددداواة وعددددم التمييدددز، واحتدددرام القدددانون، وتجندددب تضدددارب المصدددال ، وضدددمان السدددرية وأمدددن 

وذلددك مددن . المعلومددات، وتنظدديم العالقددات مددع األفددراد والمتسسددات داخددل وخددارج البنددك المركددزي
عيددددة إلددددى تبنددددي وتشددددجيع المعددددايير األخالقيددددة أجددددل ضددددمان التوافددددق مددددع مبددددادا الحوكمددددة الدا

 .  والسلوكية العليا
 تماشدديًا مددع التطددور فددي أداء الجهدداز المصددرفي واألطددر  :حقددوق األطددراف األخددرل ذات العالقددة

التشريعية التي تم اإلشارة إليها أعاله، وانسجامًا مع مبدأ حقدوق األطدراف األخدرل ذات العالقدة 
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لدب تطدور فدي الدنظم الرقابيدة واإلشدرافية التدي تتبعهدا سدلطة النقدد بالبنك المركدزي، فدإن ذلدك يتط
بشدقيها المكتبيددة والميدانيدة مددن أجدل ضددمان سدالمة واسددتقرار كافدة الهيئددات التدي تخضددع لرقابددة 

 . كما يتض  من خالل التطورات الرقابية أدناه. البنك المركزي، وبالتالي حماية أموال المودعين
 

 :ات الرقابيةالتطور : ثالثاً 1 1.21.2
 

تسعى دائرة الرقابة والتفتيش على المصارف الى  تطوير الجهاز المصرفي بما يوفر الخدمات 
كما تضمن الرقابة . والمنتجات المصرفية المناسبة للمواطنين والمساهمة في التنمية االقتصادية

ثقة المواطنين،  المصرفية إدارة المصارف بطريقة دمنة وسليمة لحماية المصلحة العامة واكتساب
 والمودعين، والدائنين والمستثمرين

وتقوم دائرة الرقابة والتفتيش بمهمة التحقق من صحة أعمال وأداء متسسات الجهاز المصرفي وسالمة 
مراكزها المالية في حدود القوانين واألنظمة والتعليمات واألعراف المصرفية النافذة وصواًل لمتطلبات 

وم الدائرة  بمتابعة المستجدات على السياسات الرقابية وتطوراتها وتوجهات كما تق. األمان المصرفي
دخال التعديالت الالزمة لبناء  لجة بازل ومقرراتها ومراجعة برامج الرقابة المكتبية والميدانية وا 

 االستراتيجية الرقابية بناء على التطورات والمستجدات المذكورة 
 

ش  الحفاظ على سالمة واستقرار وتطور الجهاز المصرفي بحيث إن الهدف الرئيسي للرقابة والتفتي
يساهم في جهود التنمية ويتم ذلك من خالل تنفيذ المهام والمستوليات الرقابية المبنية على تحديد 

ويتم تنقيذ ذلك من خالل الرقابة المكتبية ,المخاطر لضمان نشاطات مصرفية دمنة وسليمة في فلسطين
 .والميدانية

 
 :الرقابة المكتبية ومهامها: أوالً 1 3.1.2112

 
 األهداف: 

o  تقييم درجة استقرار الجهاز المصرفي الفلسطيني، مدن خدالل التقيديم لكدل مصدرف، وتحليدل
 .النظام ككل باستخدام البيانات المالية لكل مصرف

o  تسددليط الضددوء علددى األداء والظددروف والمتشددرات الماليددة لكددل متسسددة مصددرفية مددن خددالل
 .يل التقارير النظامية الشهرية والربعية التي ترد إلى سلطة النقدمراجعة وتحل

o تقييم مخاطر الجهاز المصرفي الفلسطيني. 

o تقييم مدل التزام المصارف بالقانون والتعليمات النافذة. 
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 المهام: 
 

o  مراقبة الجهاز المصرفي الفلسطيني من خالل استخدام بيانات نمداذج التقدارير المقدمدة مدن
 .وسائل األخرل للرقابة الحصيفةالمصارف وال

o  مراقبدددة الجهددداز المصدددرف مدددن خدددالل تحليدددل األوضدددا  االقتصدددادية وانعكاسدددها علدددى أداء
الجهددداز المصدددرفي الفلسدددطيني وذلدددك عدددن طريدددق تحليدددل التغيدددرات فدددي الظدددروف السياسدددية 

 .المحلية او الدولية وتقييم مدل انعكاسها على أداء الجهاز المصرفي
 

تم التحليددل مددن خددالل قيددام المصددارف بتزويددد سددلطة النقددد بالتقددارير النظاميددة الالزمددة وفدي هددذا اإلطددار يدد
لعمليددة التحليددل، وحيددث أن كددل مددن قددانوني سددلطة النقددد والمصددارف يددوفران لسددلطة النقددد االطددال  علددى 
كافدددة تفاصددديل البياندددات الماليدددة للمصدددارف بمدددا يتدددي  لهدددا التيكدددد مدددن سدددالمة مركزاهدددا الماليدددة وتحقيدددق 

هداف الرقابية، وفي سبيل ذلك أصدرت سدلطة النقدد العديدد مدن التعليمدات التدي تدنظم حصدولها علدى األ
تستطيع من خاللها دراسة أهم المتشرات المالية والتيكدد مدن التدزام ( ربعية)بيانات مالية شهرية وفصلية 

المصدارف بتزويدد  المصارف بتعليماتها، وكان من أهم هذه التعليمات تلك التي تنص على ضرورة قيام
أمدا عمليدة التحليدل فتديتي علدى ,بشدكل دلدي Call Reportسلطة النقدد بالبياندات الماليدة واإلحصدائية الدد 

 :مرحلتين
 

 يهددددف إلدددى تسدددليط الضدددوء علددى التغيدددرات ذات األثدددر الكبيدددر  والتدددي حددددثت : التحليددل الشدددهري
ف على أهم المتشرات المالية خالل الشهر الحالي مقارنة بالشهر السابق، كما يهدف إلى التعر 

للمصرف مرورًا بالتغيرات الرئيسدية التدي حددثت عليهدا وعلدى بندود الميزانيدة الشدهرية للمصدرف، 
وكشددددف المخالفدددددات القائمدددددة وتحديدددددد مددددددل التددددزام المصدددددرف بتعليمدددددات سدددددلطة النقدددددد ومتابعدددددة 

 .ت اليومية والتعاميمالمخالفات التي تم اإلشارة إليها في كل من تقرير التفتيش او في المراسال

 يهدف الى تسليط الضدوء علدى المخداطر الماليدة والتشدغيلية التدي يواجههدا : التحليل الربع سنوي
المصدددرف والتدددي تشدددكل خطدددرًا بدددارزًا علدددى المصدددرف وتسدددتوجب اهتمامدددا رقابيدددًا خاصدددًا  أو قدددد 

التددددهور  تسدددتوجب تددددخاًل مباشدددرًا مدددن سدددلطة النقدددد كدددين يدددتم اتخددداذ إجدددراءات مدددن شدددينها وقدددف
الحاصل في المصرف أو أن تشكل لجان تفتيش خاصدة للتثبدت مدن المتشدرات التدي تددل علدى 
تدددددهور أداء المصددددرف، ويددددتم تحليددددل أداء المصددددرف الربددددع سددددنوي اعتمددددادًا علددددى تقريددددر األداء 

ليخددم  Boss، حيث تدم بنداء برندامج الدد Boss، والذي يستخرج من نظام الد (UBPR)الموحد 
لنقددد الرقابيددة وذلددك مددن خددالل بندداء مجموعددة مددن التقددارير التددي اعتمدددت علددى أهددداف سددلطة ا

العديد من النسب لقياس أداء المصرف وقياس جودة أرباحه وأصوله، وذلك للمساعدة في تحيد 
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وكشددف االتجدداه السددلبي للمصددارف بيقصددى سددرعة ممكنددة، وشددكل ذلددك كلدده مددا يسددمى بددد نظددام 
 (.Early Warning System)اإلنذار المبكر 

 
تنبع أهمية هذا النظدام مدن اهتمدام سدلطة النقدد فدي تحديدد وقيداس الصدعوبات المتوقعدة لكدل مدن الجهداز 
المصددرفي والمصددرف الواحددد، كمددا يهدددف إلددى تحديددد بعددض الصددعوبات بدقددة عاليددة ممددا يقلددل مددن أثرهددا 

 .ةأو الشركات والمتسسات المالية كل على حد/السلبي على الجهاز المصرفي و 
عمليددات التحليددل المكتبددي تعتبددر العمددود الفقددري لدددور سددلطة النقددد الرقددابي علددى المتسسددات الماليددة، إن 

 .ويتم ذلك عن طريق مراجعة وتحليل التقارير المالية المرسلة من قبل هذه المتسسات
 

يمدددن  التحليدددل المكتبدددي ادارة مراقبدددة المصدددارف القددددرة علدددى تحديدددد ومراقبدددة المخددداطر النظاميدددة، وهدددي 
المخدداطر التددي تحدددث فددي األسددواق الماليددة والتددي لهددا تدديثير علددى المتسسددات كددل علددى حدددل أو علددى 

 .القطا  المالي بشكل عام
 

او /إن الصددفة المهمددة لتدديثير البرنددامج الرقددابي الخدداص بالتحليددل المكتبددي هددو القدددرة لتحديددد ظددروف و 
ية، وهدذا بالعدادة يسدمى بنظدام اإلندذار األوضا  التي يكون لها تيثير جدي على أعمال المتسسات المال

 .المبكر
 

 : التفتيش الميداني: ثانيا1 .1..21.1
 

 . يعتبر الهدف الرئيسي للتفتيش الميداني تحديد المخاطر المتعلقة بالجهاز المصرفي الفلسطيني
 

 ض فهي إيجاد  قاعدة بيانات  لتحديد ومراقبة ومتابعة المخاطر التي يتعر : المهام والمستوليات
 :لها الجهاز المصرفي وتتم إجراء الرقابة بطريقة موحدة من خالل

 
o  وضع برامج معتمدة للتفتيش الميداني المستند على أسلوب تحليل المخاطر في الرقابة وفقًا

، وجدددولتها حسددب األولويددات وذلددك (تحديددد المخدداطر لكددل مصددرف) CAMELSلمعيددار 
 . تسسة مصرفية على حدةفي إطار االستراتيجية الرقابية المقرة لكل م

o التحقق من دقة البيانات المالية المقدمة لسلطة النقد من المصرف. 
o إعداد التعليمات واإلجراءات الالزمة لتنفيذ وتطوير دليل التفتيش الميداني. 
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o  تنفيذ أعمال التفتيش لكل مصرف وفروعه على أساس موحدد، وتصدنيف كدل مصدرف وفقدًا
وتتطلدب كدل  CAMELSم كل مصرف اعتمادًا على نظدام لتعليمات دليل التفتيش، وتقوي

 . عملية تفتيش إعداد تقرير خطي حول التفتيش، ويعد على شكل تقرير موحد
o حت المراقبة الخاصة ومتابعتهاتحديد المصارف المتعثرة، ووضعها ت. 
o تحديث الملف الرقابي للمصارف باستمرار. 
o  تنفيذها بعد اعتمادها وفق األصولتنظيم برامج تصحيحية ملزمة للمصارف المخالفة و. 

 

 عملت سلطة النقد على تطوير نظام خدمة المعلومات االئتمانية  :مكتب المعلومات االئتمانية
بمساعدة خبراء ومستشارين من صندوق النقد الدولي، واتخذت ما يلزم من إجراءات لتطوير 

لتطويرها من أداة رقابية إلى الخدمة لتحقيق المستول األمثل من الغاية التي وجدت من أجلها 
أداة تقييم ائتمان، ويتمثل ذلك في بناء قاعدة بيانات شاملة عن العمالء المقترضين وكفالئهم 

لتساعدهم على اتخاذ ( المصارف ومتسسات اإلقراض المتخصصة)وتزويدها ألطراف أخرل 
ممارسة الحكم وييتي ذلك في سبيل ضمان . القرار ائتماني سليم وفق أسس وسياسات معينة

الجيد من أجل الحفاظ على سالمة الجهاز المصرفي، وبصورة أعم من أجل المساهمة في 
 . الحفاظ على سالمة الجهاز المالي الفلسطيني ككل

 
للمزيددددد مددددن االطددددال  علددددى دور ومهددددام سددددلطة النقددددد وهيكلهددددا التنظيمددددي يمكددددن الرجددددو  الددددى الموقددددع 

 www.pma.psااللكتروني

 
 لمصرفي في فلسطينالجهاز ا  23.2

 
 :تلخيص متعلق بالجهاز المصرفي في فلسطين فيما ييتي

 
 :لمحة تاريخية عن تطور الجهاز المصرفي في فلسطين 31231.1

 
رغددم الظددروف الصددعبة التددي مددرت علددى فلسددطين علددى مددر العقددود إال أنهددا تعددد مددن أولددى الدددول العربيددة 

صارف فيهدا مندذ فتدرة حكدم الدولدة العثمانيدة، إال أن التي دخل إليها النظام المصرفي، حيث تواجدت الم
النظام المصرفي في تلك الفترة لم يكدن واضدحًا، ومندذ بدايدة فتدرة االنتدداب البريطداني علدى فلسدطين فدي 

حيدث ( 4022-4024)حدث تغيير ملحوظ في النظام المصدرفي وتجلدى ذلدك خدالل الفتدرة  4047عام 



 

 491 

فلسدددطين، علمدددًا بدددين هدددذا القدددانون لدددم يضدددع قيدددودًا علدددى فدددت  تدددم إصددددار القدددانون المصدددرفي األول فدددي 
 .المصارف الجديدة بل أنشي رقابة محدودة على العمليات المصرفية

 
نتج عن سياسة عدم وضع قيود على فت  مصارف جديدة الى نمو سريع في عدد المصارف وجمعيات 

 .خمسدون جمعيدة تسدليف تعاونيدةثمدانون مصدرفًا و  4092التسليف التعاونية والتدي بلدغ عدددها فدي عدام 
ونظرًا للظروف السياسية واالقتصادية الصعبة التي مرت بها البالد، تعثرت مجموعدة  4097وفي العام 

من المصارف العاملة فيها، األمر الذي حددا بسدلطات االنتدداب البريطداني الدى إصددار تشدريع مصدرفي 
الهدا، كمدا اشدترط التشدريع حصدول أي مصدرف لتعزيز الوضع المالي للبنوك المحليدة وتددعيم رتوس أمو 

تددم اسددتحداث وظيفددة تحددت مسددمى  4090وفددي العددام  .جديددد علددى رخصددة لممارسددة األعمددال المصددرفية
مراقب البنوك، الذي أصدر بدوره تعليمات للمصارف لتقدديم بياندات شدهرية، حيدث أدت هدذه اإلجدراءات 

عددد المصدارف العاملدة فدي فلسدطين تمثلدت فدي الرقابية والظروف السياسدية واالقتصدادية الدى انخفداض 
 4012خروج المصارف الضعيفة من النظام المصرفي ليبلدغ عددد المصدارف العاملدة فدي فلسدطين عدام 

 . مصرفاً ( 21)
  
 

وبعد احتالل إسرائيل لجدزء كبيدر مدن أرض فلسدطين التاريخيدة، انحصدر عمدل القطدا   4011وفي عام 
ة الغربيددة وقطددا  غددزة، حيددث تددم إتبددا  الضددفة الغربيددة لددألردن المصددرفي الفلسددطيني فددي كددل مددن الضددف

وأصدددبحت خاضدددعة للقدددوانين واألنظمدددة األردنيدددة، أمدددا قطدددا  غدددزة فقدددد تدددم إتباعددده إداريدددا إلدددى مصدددر مدددع 
 .انفصاله من الناحية القانونية عنها، حيث استمرت القوانين زمن االنتداب البريطاني سارية في القطدا 

العاملددة فدي الضددفة الغربيددة خددالل تلددك الفتدرة ثمانيددة مصددارف تعمددل مددن خددالل وقدد بلددغ عدددد المصددارف 
فرعًا، أما قطا  غزة فقد بلغ عددد المصدارف العاملدة لدنفس الفتدرة سدتة مصدارف تعمدل مدن خدالل ( 92)
 .فرو ( 7)
 

وبعددد االحددتالل اإلسددرائيلي لبدداقي فلسددطين تددم إغددالق المصددارف العاملددة فددي الضددفة  4067وفددي عددام 
يددة وقطددا  غددزة، وسددمحت سددلطات االحددتالل لعدددد مددن المصددارف اإلسددرائيلية بفددت  فددرو  لهددا فددي الغرب

 .فرعداً ( 90)الضفة الغربية وقطا  غزة حيث بلغ عددها فدي تلدك الفتدرة سدتة مصدارف تعمدل مدن خدالل 
تددم السددماح لبنددك فلسددطين بإعددادة مزاولددة نشدداطه فددي قطددا  غددزة، ومددن ثددم تددم السددماح  4014وفددي عددام 

بمزاولددددة نشدددداطه فددددي الضددددفة الغربيددددة، حيددددث لددددم يسددددم  لهددددذين  4016عمددددان فددددي العددددام -القدددداهرة لبنددددك
المصرفين بممارسة كافة األعمال المصرفية واقتصر عملهما فقط على مهمة تسهيل العمليات التجاريدة 

 .وحفظ الودائع
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العديدد  20/1/4001ي  وقد شهدت الفترة التي أعقبت التوقيع على االتفاقية االقتصادية في باريس بتدار 
مدددن التحدددوالت السياسدددية واالقتصدددادية، فقدددد نصدددت المدددادة الرابعدددة مدددن هدددذا االتفددداق علدددى حدددق السدددلطة 
الوطنية الفلسطينية في إنشاء سلطة نقد فلسطينية يكون لها مهام وصالحيات تطبيق وتنظيم السياسات 

 . 4/42/4001النقدية في فلسطين، وقد تم اإلعالن عن تيسيسها الفعلي بتاري  
 
 

وفددي تلدددك الفتدددرة تدددم السدددماح للعديددد مدددن المصدددارف بإعدددادة تشدددغيل مقارهددا السدددابقة، إضدددافة إلدددى افتتددداح 
( 1)إلدى ثمانيدة  4001مصارف جديدة، حيث ارتفع عدد المصارف العاملة في فلسطين في نهاية عام 

 ( 2996ث، سلطة النقد الفلسطينية، دائرة األبحا) .فرعاً ( 91)مصارف تعمل من خالل 
 

 :الواقع الحالي للجهاز المصرفي الفلسطيني1 .21231
 

يضم القطا  المصرفي الفلسطيني حاليًا عشرة بنوك وافدة وثمانية بنوك محلية، وتتضمن البنوك 
فرعًا من البنوك المحلية و  441بنوك تجارية وبنكان إسالميان، إلى جانب ذلك هناك  6الفلسطينية 

 .الوافدة والتي تقدم خدماتها في جناحي الوطنفرو  من البنوك   491
 

   
 (2949-2991)أعداد البنوك المحلية والوافدة خالل الفترة  :4.2شكل 
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 (2949-2991)خالل الفترة ( المحلية والوافدة)أعداد الفرو  للبنوك  :5.2شكل 
 

 : نمو القطاع المصرفي 1.23.21
 

 المالي في فلسطين حيث بلغ إجمالي موجودات القطا   يعتبر القطا  المصرفي أهم مكونات النظام
من % 429أي ما يعادل نحو )مليون دوالر  1691.1حوالي  2949المصرفي   في نهاية العام 
 .لنفس العام% 0، وبمعدل نمو فاق (إجمالي الناتج المحلي الحقيقي

 

 
 

 (2949-2991)التطورات في أصول القطا  المصرفي خالل الفترة : 6.2 شكل
 

بنوك لألعوام الثالث األخيرة بالمعدل على ودائع العمالء من  6فيما يتعلق بالودائع، فقد استحوذت 
بنكًا ويظهر تركز القطا  المصرفي بشكل أوض  عند احتساب متشر التركز للودائع أكثر  41أصل 
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ول منه في حال احتساب المتشر على مستول الودائع منه في حال احتساب المتشر على مست
 .االئتمان المقدم وذلك بسبب طبيعة التباين في حجم الرساميل ما بين البنوك المحلية والوافدة

 

 
 

 (2949-2991)متشر هيرفندول لودائع العمالء واالئتمان خالل الفترة : 7.2شكل 
 

 : التوزيع الجغرافي 3.23.21
 

لى % )69وبنسبة  توزعت فرو  البنوك المحلية والوافدة بالتساوي في الضفة الغربية للبنوك الوافدة وا 
 ( 2994سلطة النقد الفلسطينية، ) (.للبنوك المحلية% )19
 

 
 

 (2949-2991)التوزيع الجغرافي لفرو  البنوك في فلسطين خالل الفترة : ..1شكل 
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 :تركيب األصول للقطاع المصرفي 11.41.1
 

 
 

 (2949-2991)تركيب أصول القطا  المصرفي خالل الفترة  : ..0شكل 
 

 :تركيب الخصوم للقطاع المصرفي 11.41.1
 

 
 

 (2949-2991)تركيب خصوم للقطا  المصرفي خالل الفترة : ..49شكل 
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 الدراسات السابقة 21.2
 

 :تلخيص ألهم الدراسات السابقة تعرضه الدراسة أدناه
 

 :الدراسات العربية1 .31211
 

هددددفت . "تعزيدددز حوكمدددة الشدددركات فدددي فلسدددطين" بعندددوان : (2991) الشدددقاقيو حامدددد، و قباجدددة، دراسدددة 
الدراسددة إلددى إثبددات أن الحوكمددة السددليمة تددوفر فددرص التنميددة االقتصددادية وتجنددب الوقددو  فددي األزمددات 
المالية، من خالل تجسيد معايير األداء لهذه الشدركات، مثدل الربحيدة وقدد أصدب  مدن الواضد  تمامدا أن 

وبددرز الهدددف  .مصددير الشددركات ومصددير اقتصدداديات الدددولتطبيددق مفهددوم الحوكمددة يحدددد بدرجددة كبيددرة 
األساسدددي للدراسدددة فدددي تحديدددد العالقدددة مدددا بدددين الحوكمدددة واألداء المدددالي الجيدددد، وللوصدددول لهدددذا الهددددف 

مت مع ءللشركات الى جانب استبانة تال واألداءالمنهج التجريبي الختبار العالقة بين ممارسة الحوكمة 
هناك العديد من األسباب التي تدعو الى أن بعدة نتائج كان أبرزها دراسة خرجت ال، وقد طبيعة الدراسة

هنددداك اتسددداق نسدددبي فدددي القدددوانين والتشدددريعات الفلسدددطينية مدددع قواعدددد و تطبيدددق الحوكمدددة فدددي الشدددركات، 
هناك دور مهم لمجلس اإلدارة في رقابة أداء و ، 2991للعام ( OECD)الحوكمة ومبادئها الصادرة عن 

ما ابرز التوصديات فتمثلدت فدي أ .عن المساهمين، وتقييم مدل التزامها بالمعايير المتسسية اإلدارة نيابة
ثقافة الحوكمة وتعزيزها، من خالل قيام الجهات ذات العالقة بعمدل بدرامج تدريبيدة تعدزز ثقافدة الحوكمدة 

لددزام الشددركات بددين يتضددمن تقريرهددا السددنوي ملحقددًا منفصدداًل يتندداول موضددو  و  .وممارسددتها الحوكمددة فددي ا 
قيددام مجددالس إدارة الشددركات بتطددوير لجددان التدددقيق، بحيددث ينضددم إليهددا أعضدداء مددن و  .الشددركة نفسددها

بندداء متشددر سددنوي لقيدداس مسددتول ممارسددة حوكمددة الشددركات المدرجددة، يصدددر ارج مجددالس اإلدارة، و خدد
مكمددل  دعددوة الجامعددات إلددى طددرح مسدداق أو مسدداقو  .بشددكل دوري عددن سددوق فلسددطين لددألوراق الماليددة

يتندداول حوكمددة الشددركات فددي الكليددات التجاريددة والقانونيددة، حتددى يتجدده الطالددب الفلسددطيني لسددوق العمددل 
وهددو علددى مسددتول عدداٍل مددن الثقافددة فددي موضددو  حوكمددة الشددركات، للمسدداهمة فددي رفددع مسددتواها داخددل 

 .المتسسة التي يعمل بها

 
تحديدد أهميدة الحوكمدة  إلدىهدفت الدراسدة  ،"الحوكمة المتسسية للبنوك"بعنوان : (2991) داوديدراسة 

أن التجددارب العمليددة فددي الواليددات المتحدددة عدددة نتددائج أهمهددا  لددىإوخلصددت . فددي المتسسددات المصددرفية
األمريكيدة وروسديا ودول جندوب شددرق دسديا قدد أظهددرت أهميدة االلتدزام الجدداد بمفهدوم الحكومدة المتسسددية 

ومعافى يتطلب توفر اطال  وفهم ودراية بينظمدة الحكومدة  أن توفر نظام مالي سليم كذلك تبّين. الجيدة
دارة المخدداطر لدددل إدارات الشددركات، خاصددة البنددوك، األمددر الددذي يسدداهم فددي دعددم  المتسسددية الجيدددة وا 
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أبدرز أمدا  .سياسات الشركات ويساعد علدى تعزيدز ثقدة المسدتثمرين وتدوفير بنيدة اسدتثمارية أكثدر اسدتقرارا
عدادتطوير تشريعاتها وفقا ألفضل الممارسات الدولية، ي فتمثلت فتوصيات الدراسة  األطدر القانونيدة  وا 

تعيدددين أعضددداء و . لجندددة بدددازل ذات الصدددلة بإرشددداداتوالرقابيدددة الالزمدددة لتطبيقهدددا، خاصدددة فيمدددا يتعلدددق 
مستقلين غيدر تنفيدذيين فدي مجلدس اإلدارة بالعددد الكدافي الدذي يضدمن التدوازن داخدل المجلدس، علدى أاّل 

كمدا وعلديهم أيضدا المحافظدة علدى حقدوق . الرئيسديين فيده المسداهمينخاضعين لسلطة البندك، أو يكونوا 
تكوين لجان منبثقة عن مجلس اإلدارة مثل لجنة التدقيق، ولجنة إلى جانب  ،أقلية المساهمين واألجانب

عدددم و  ،(نالتنفيددذييغيددر )التعيينددات، ولجنددة المكافدد ت، علددى أن تكددون ُمكونددة مددن األعضدداء المسددتقلين 
البيئدددة  بإيجدددادالقدددوانين الخاصدددة بالحوكمدددة المتسسدددية، بدددل ينبغدددي االهتمدددام  بإصدددداراكتفددداء الحكومدددات 

 . األساسية واالقتصادية المناسبة لتطبيقها، أي تلك البيئة التي تتملن سيادة الشفافية ودولة القانون

 
، حيدددث هددددفت هدددذه "قتصددداديةدور حوكمدددة الشدددركات فدددي التنميدددة اال"بعندددوان : (2991حدددداد، ) دراسدددة

الدراسة إلى معرفة مدل دور حوكمة الشركات على التنميدة االقتصدادية، ومدا هدي نتدائج تطبيدق معدايير 
ضددرورة وأهددم النتددائج التددي توصددل الباحددث إليهددا هددي الحوكمددة فددي الشددركات علددى التنميددة االقتصددادية، 
اء االسدتثمار فدي المصدارف بمفهدوم أفضدل توعية مددر و اعتماد الحوكمة كيحد عناصر القرار االئتماني، 

تطبيددق حوكمددة الشددركات هددو المخددرج والحددل الفعددال لضددمان حقددوق أصددحاب و أن لحوكمددة الشددركات، 
حوكمة الشركات الجيدة تساعد على جذب االستثمارات سدواء االجنبيدة وأن  .المصال  في داخل الشركة

تنميدة دة االفصاح والشدفافية فدي الشدركات، و زياالعمل على أما أبرز التوصيات فتمثلت في  .أم المحلية
صدددار رتيددة موحدددة لمفهددوم وعمددل، و وزيددادة الددوعي لدددل القددائمين علددى الشددركات فددي أهميددة الحوكمددة  ا 

سن وتطدوير التشدريعات واألنظمدة والقدوانين لالرتقداء بمسدتول أداء حوكمة الشركات في العالم العربي، و 
 .الشركات وحماية حقوق المساهمين

 

أثدر حوكمدة الشدركات فدي مصدر علدى ثقدة المجتمدع المدالي فدي : "بعنوان (:2996محمد، فهيم، )اسة در 
تمثلت مشكلة الدراسة في الدور الذي تلعبده لجندة المراجعدة ومصدداقية  ".لجنة المراجعة: التقارير المالية

ا إذا كانددت قواعددد تهدددف الدراسددة إلددى تددوفير دليددل عمددل عددن مدد .وشددفافية التقددارير الماليددة؟ وأسددئلة أخددرل
حوكمة الشركات في مصر والخاصة بلجنة المراجعة تزيد من ثقة المتجمع المالي في جدودة ومصدداقية 

خلصدددت الدراسدددة إلدددى نتدددائج مدددن أهمهدددا أن لجندددة المراجعدددة هدددي أحدددد ا ليدددات الهامدددة  .التقدددارير الماليدددة
تتوقددف علدى فعاليددة لجندة المراجعددة لحوكمدة الشدركات، كمددا أن ثقدة المجتمددع المدالي فددي التقدارير الماليدة 

ونتددائج أخددرل، وهددذا يتوافددق وأحدددث اإلصدددارات لمعددايير حوكمددة الشددركات فيمددا يتعلددق بلجنددة المراجعددة 
 .والشفافية واإلفصاح عن البيانات
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مدل تطبيق مبادا الحوكمة المتسسية في المصارف الفلسطينية وفقًا "بعنوان : (2991)جودة راسة د
دراسة حالة بنك  –تعاون االقتصادي والتنمية ومبادا لجنة بازل للرقابة المصرفية لمبادا منظمة ال

وقد هدفت هذه الدراسة إلى معرفة مدل تطبيق مبادا الحوكمة المتسسية وفقًا لمبادا ، (فلسطين
منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ومبادا لجنة بازل للرقابة المصرفية في المصارف الفلسطينية، 

المنهج الوصفي التحليلي، وتوصل إلى أن بنك فلسطين يلتزم بمبادا الحوكمة  تهخدم في دراساستو 
وأوصت  .المتسسية بدرجة مرتفعة، وأن تطبيق هذه المبادا يتثر إيجابًا على متشرات أداء البنك

من الدراسة بضرورة العمل على تطوير تعليمات سلطة النقد الفلسطينية في مجال الحوكمة المتسسية 
خالل اعتماد نموذج الحوكمة المقترح كإطار عمٍل ملزٍم للمصارف الفلسطينية، وكذلك أوصت 
باستحداث مجلس إدارة البنك للجنٍة مختصة بإدارة المخاطر تكون مهمتها تحديد وتصنيف المخاطر 

 .التشغيلية ومخاطر السوق، ورسم االستراتيجيات الخاصة بالتعامل مع كل المخاطر
 

مكانية التطبيق على : "بعنوان (:2996قشي والخطيب، أل)دراسة  الحاكمية المتسسية بين المفهوم وا 
تمثلت مشكلة الدراسة في إيجاد أجوبة ألسئلة  ".أرض الواقع في الشركات المدرجة في األسواق المالية

مها حول أسباب انهيار الشركات العمالقة في الواليات المتحدة، معنى الحاكمية المتسسية ومفهو 
تهدف الدراسة إلى  .الحديث وفق التشريع األمريكي، مدل استطاعة الشركات األمريكية تطبيق التشريع

خلصت الدراسة إلى نتائج من أهمها  .التعرف على أجوبة األسئلة التي تم طرحها في مشكلة الدراسة
وليس بمعايير أن المشكلة الرئيسية في انهيار الشركات العمالقة تنحصر في أخالقيات لمهنة، 

المحاسبة، ومعايير المراجعة والتدقيق، وأن الحاكمية المتسسية بمفهومها الحديث صعبة التطبيق على 
أرض الواقع استنادًا إلى االستطالعات والمعلومات التي تم االطال  عليها من بيئة الشركات 

يمة والحديثة بل بيخالقيات األمريكية، وأن األمر ال يكمن في قصور قوانين الحاكمية المتسسية القد
 .مطبقي تلك القوانين

 

مددددل التدددزام الشدددركات المسددداهمة العامدددة الفلسدددطينية بقواعدددد حوكمدددة "بعندددوان : (2997)حبدددوش، دراسدددة 
دراسة تحليلية  راء المراجعين الداخليين، المدراجعين الخدارجيين، مددراء الشدركات المسداهمة  –الشركات 
مددددل التدددزام الشدددركات المسددداهمة العامدددة الفلسدددطينية بقواعدددد حوكمدددة  وقدددد هددددفت إلدددى معرفدددة، "العامدددة

: إلدى عددة نتدائج مدن أهمهدا الباحدث فيهدا المنهج الوصفي التحليلدي، وتوصدلالشركات، وقد تم استخدام 
أن الشركات المساهمة العامة الفلسدطينية تلتدزم بالمبدادا المتعدارف عليهدا لحوكمدة الشدركات، مدع وجدود 

ندت الدراسدة أن هنداك افتقدارًا للجدان المراجعددة ا بينهدا حدول هدذا االلتدزام بشددكل عدام، وبيّ تفداوت نسدبي فيمد
في الشركات المساهمة العامة، باسدتثناء المصدارف الخاضدعة لرقابدة سدلطة النقدد الفلسدطينية، وتبدين أن 
 المصدددارف الفلسدددطينية تتفدددوق علدددى غيرهدددا مدددن الشدددركات المسددداهمة العامدددة فدددي تطبيدددق مبدددادا حوكمدددة
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نت وجود عالقة إيجابية بين قيام كل من مجلس اإلدارة والمراجع الخارجي والداخلي بيداء الشركات، وبيّ 
 .مهامدده المنوطددة بدده وبددين تحسددين القددرارات الماليددة الصددادرة عددن اإلدارة حسددب قواعددد حوكمددة الشددركات

ول تكدوين لجدان وأوصت الدراسة بوجوب اإلسرا  في إصدار إرشادات عن طريق الجمعيات المهنيدة حد
مراجعة في الشركات المساهمة العامة وأهمية هدذه اللجدان، باإلضدافة إلدى ضدرورة التركيدز علدى مراعداة 
االختيار المناسب للمدراجعين الدداخليين والخدارجيين، بحيدث يكدون لدديهم الخبدرة واإللمدام الكدافي بينشدطة 

 .ستخدمةتلك الشركات وطبيعة المخاطر التي تواجهها ونظم الرقابة الم
 

دراسددة مسددحية بعنددوان وهددي : (Union of Arab Banks, 2007)اتحدداد البنددوك العربيددة دراسددة 
بهدف معرفة مدل تطبيق نظدام الحوكمدة فدي قطدا  المصدارف ، "الحوكمة في قطا  المصارف العربية"

لى اإلدارة العليا وُوزعت استبانة الدراسة عالعربية، وتّم اتبا  المنهج الوصفي التحليلي في هذه الدراسة، 
، (قطددر، ُعمددان، اإلمددارات العربيددة المتحدددة، الدديمن، األردن، مصددر)مددن الدددول العربيددة التاليددة لمصددارف 

وجددود إطددار عددام وجيددد لمبددادا وقواعددد حوكمددة المصددارف، : ، أهمهدداوتوصددلت إلددى العديددد مددن النتددائج
مبدادا وقواعدد الحوكمدة، ضدمان وجود سياسات مكتوبة لدل المصارف في عينة الدراسة تعتبر مماثلة ل

المصارف لحق المعاملة المتسداوية للمسداهمين مدع حمايدة أصدحاب المصدال ، مدع ضدرورة الحاجدة إلدى 
بعددددض السياسددددات لحمايددددة حقددددوق األقليددددة، إضددددافة إلددددى تمتددددع المصددددارف بمسددددتًو عدددداٍل مددددن اإلفصدددداح 

 .مع المعايير الدولية للمعلومات المالية والمادية مع شفافية القوائم المالية التي تتماشى
 

الحوكمة المتسسية في القطدا  البنكدي والمدالي فدي الجزائدر ودورهدا فدي "بعنوان : (2996)هواري دراسة 
وقدددد هددددفت الدراسدددة إلدددى معرفدددة دور الحوكمدددة المتسسدددية فدددي القطدددا  البنكدددي ، "إرسددداء قواعدددد الشدددفافية

توصدلت اتبعت الدراسدة المدنهج االسدتقرائي، و  والمالي في الجزائر ودورها في إرساء قواعد الشفافية، وقد
الدراسة إلى أن البنوك في الدول النامية ومنها الدول العربية ُيَتطلب منها القيدام بتطدوير تشدريعاتها وفقدًا 

عدددداد األطدددر القانونيدددة والرقابيدددة الالزمدددة لتطبيقهدددا ،ألفضدددل الممارسدددات الدوليدددة خاصدددة فيمدددا يتعلدددق  ،وا 
ت الصددلة، والقيددام بتكددوين لجددان منبثقددة عددن مجلددس اإلدارة مثددل لجنددة التدددقيق، بإرشددادات لجنددة بددازل ذا

 (. غير التنفيذيين)ضاء المستقلين ولجنة التعيينات ولجنة المكاف ت،  على أن تكون مكونة من األع
 

العمدددل علدددى تقدددديم تقدددارير ماليدددة عدددن المركدددز المدددالي ونتدددائج األعمدددال للمسددداهمين وأوصدددت الدراسدددة ب
ضدرورة إبدالغ السدوق المدالي عدن أيدة تطدورات و رين على أساس نصف سنوي وتقدارير سدنوية، والمستثم

حديثة، وكذلك نشرها على موقعها االلكتروني، والتيكيد على دور البنوك المركزية بالتركيز على تشجيع 
ورة ضدافة لضدر باإل. البنوك بالكشف عن مدل تطبيقها لمبادا الحوكمة الجيددة الصدادرة عدن لجندة بدازل

 .وتنفيذ القانون الشفافيةبإيجاد البيئة السياسية واالقتصادية المناسبة لتطبيقها، والتي تتمن سيادة 
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، "دور المراجعة الداخلية في زيادة الحوكمة بدالبنوك المصدرية"دراسة بعنوان : (2992)الحمالوي  دراسة
خلية للبنوك والوقوف على معايير حيث هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على اإلطار العام للمراجعة الدا

وخلصددت هددذه الدراسددة إلددى وجددوب إعددداد خطددة . تطبيددق هددذا اإلطددار وتحديددد المسددتولية عددن القيددام بدده
المراجعة الداخلية على أساس تقييم المخداطر واألمدور الهامدة التدي تتعدرض لهدا لجندة المراجعدة، وكدذلك 

مسدتمرة ال تقتصدر فقدط علدى المخداطر الحاليدة، بدل اإلدارة العليا، على أن يكون تقيديم المخداطر عمليدة 
 .تمتد إلى تقييم المخاطر المتوقعة وأن يتم هذا األمر سنويًا على األقل

 
 :الدراسات األجنبية1 .21211

 
حيث ، "دور المراجعة الداخلية في حوكمة الشركات"دراسة بعنوان : (Gerrit Sarens, 2007) دراسة 

ة تددديثير الخصدددائص التنظيميدددة كمددددخل كمدددي وندددوعي فدددي إطدددار دور هددددفت هدددذه الدراسدددة إلدددى مناقشددد
أن المستول العام للمحافظدة  الدارسالمراجعة الداخلية في تفعيل حوكمة الشركات، وكان من أهم نتائج 

على حقوق المساهمين يمكن أن يزداد من خدالل القديم بتكامدل مهدام المراجعدة الداخليدة والخارجيدة، كمدا 
العليدددا لهدددا تددديثير هدددام علدددى أداء المراجعدددة الداخليدددة وعلدددى عملهدددا، وبالتدددالي فدددإن هدددذه  أن قدددرارات اإلدارة

المراجعة قادرة على مقابلة معظم القرارات الصادرة من اإلدارة العليا والتي بددورها تدوفر الددعم والمسداندة 
 .للمراجعة الداخلية

 
بهددف معرفدة الكيفيدات ، "شدركةمتدى تضديف حوكمدة الشدركات قيمدة لل"بعندوان : (Ting, 2006)دراسدة 

وا ليددات التددي يمكددن التوصددل إليهددا عنددد تطبيددق الحوكمددة علددى الشددركات، بحيددث تضدديف هددذه الكيفيددات 
هذه الدراسة في البيئة التايوانية خدالل فتدرة وا ليات قيمة اقتصادية وسوقية على الشركة، فقد تّم تطبيق 

وقددد تبددين مددن خددالل الدراسددة الميدانيددة وجددود أثددر م، 2992م وحتددى عددام 4002األزمددة الماليددة مددن عددام 
إيجابي لنظم الحوكمة على أداء الشركات، كمدا توصدلت إلدى أن تديثير نظدم الحوكمدة يكدون أكبدر تحدت 
الظروف االقتصادية غير المواتية وتكاليف الوكالة المرتفعة والهيكل التنظيمي األكثر تعقيدًا، باإلضدافة 

 .عمل بكفاءة وفاعلية عندما يكون المدراء لديهم قناعة بيهمية الحوكمةإلى أن دليات نظام الحوكمة ت
 

تناولت هذه الدراسة تيثير دلية حوكمة الشركات على جودة  (:Good and Seow, 2002)دراسة 
 .التقارير المالية ودور المديرين والمراجعين في ذلك، بالتطبيق على الوحدات االقتصادية في سنغافورة

إلى تيكيد دور المراجعة الداخلية ولجان المراجعة في عملية الحوكمة، وفي تحقيق  خلصت الدارسة
 .جودة التقارير المالية، باإلضافة إلى أهمية القواعد األخالقية في ذلك
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تناولت هذه الدراسة دور كل من المحاسبة والمراجعة في تطبيق  (:Francis, etal., 2001)دراسة 
خلصت الدارسة إلى ضرورة وجود  .اق المال في عدد من الدولحوكمة الشركات وتطوير أسو 

اإلجراءات القانونية الالزمة لحماية حقوق المساهمين، باإلضافة إلى ضرورة االلتزام بمعايير المحاسبة 
والمراجعة، ألنها تحقق الشفافية في إعداد القوائم المالية عالوة على دورها في حماية حقوق أصحاب 

 .ركات، والذي ينعكس باإليجاب على حركة أسواق المالالمصال  في الش
 

تعرضت هذه الدراسة للعالقة بين حوكمة الشركات وعمليات  (:Cohen, etal, 2002)دراسة 
ما هي جوانب حوكمة الشركات التي يهتم  :المراجعة، حيث حاولت اإلجابة على األسئلة البحثية التالية

ة الشركات على قرارات مراقبي الحسابات بشين تخطيط عمل كيف تتثر حوكمو  بها مراقب الحسابات؟
كيف يختلف دور وأهمية حوكمة الشركات عبر تعاقدات المراجعة المختلفة وحاالت و  المراجعة وأدائها؟
مدل أهمية وكفاءة لجنة المراجعة مقارنة ب ليات الحوكمة األخرل في االرتباط و  العميل المختلفة؟
وجهات نظر المراقبين للحسابات بشين تغيير دور حوكمة الشركات في  ما هيو  بعملية المراجعة؟

ما هي الكيفية المتوقعة لتغيير دور حوكمة الشركات في عملية و  عملية المراجعة مع مرور الوقت؟
مراقب للحسابات  96وقد أجرت الدراسة من خالل المقابالت مع عينة من  المراجعة مع مرور الوقت؟

 42مراقب حسابات،  44عين لشركات مراجعة كبيرة في شمال أمريكا، وشملت العينة من المراقبين التاب
 .شريك مراجعة 49مدير مراجعة، 

 
بهدددف معرفددة العالقددة ، "العالقددة مددا بددين حوكمددة الشددركات وأداءهددا"بعنددوان : (Toledo, 2006) دراسددة

 07ء متشدر للحوكمدة لعيندة مدن وقدام الباحدث ببنداأداء الشركات عند تطبيقها لمعايير ودليات الحوكمة، 
شركة مساهمة عامة غير مالية من الشدركات المدرجدة فدي البورصدة اإلسدبانية وباسدتخدام مجموعدة مدن 

والمتغيدرات الدالددة  .االنحددارات البسديطة والمتعدددة تددم قيداس العالقدة والتددي أظهدرت النتدائج بينهددا إيجابيدة
أهمها حجم المنشية مقاسًا بصافي المبيعات ومتغير  على األداء فقد تمثلت بمجموعة من المتغيرات من

نسددبة القيمددة السددوقية إلددى القيمددة االسددمية للسددهم لكددل شددركة مددن الشددركات المسدداهمة العامددة غيددر ماليددة 
الممثلددة للعينددة باإلضدددافة لمتغيددر العائدددد علددى األصدددول ومتغيددر صدددافي األصددول الثابتدددة نسددبة لصدددافي 

بعددد ذلددك قامددت . لصددناعي ومجموعددة أخددرل مددن المتغيددرات الضددابطةالمبيعددات ومتغيددر نسددبة التركيددز ا
بعدددد ترتيبهدددا بشدددكل تندددازلي مدددا بدددين المحدددددات لمتشدددر الحوكمدددة  ارتبددداط الرتدددبالدراسدددة باختبدددار درجدددة 

حيدث لدم تتطلدب النتدائج غربلدة أي مدن  (correlation coefficient)باسدتخدام معامدل ارتبداط الرتدب 
اء مجموعددة مددن االنحدددارات البسدديطة والمتعددددة علددى النمددوذج القياسددي هددذه المحددددات ومددن ثددم تددم إجددر 

وقدد خلصدت الدراسدة إلدى أن قدوة التديثير للحوكمدة . المعتمد من خالل العينة حيث كانت النتائج ايجابية
 .ونوعيتها على األداء يمكن أن تكون بديال لضعف التشريعات القانونية
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جموعدة مدن ا ليدات المرتبطددة بالكفداءة االقتصدادية للوحدددة ين حوكمدة الشدركات هددي مبددحيدث تبدين فيهدا 
المتسسية، حيث كان الهدف الرئيسي لدراسته هدو وضدع محدددات معيندة للحوكمدة ومدن ثدم البحدث عدن 

 .الكيفية التي تتثر بها هذه العوامل على أداء الشركات
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 الفصل الثالث
______________________________________________________ 

جراءاتها  منهجية الدراسة وا 
 

مدددن أجدددل تحقيدددق هددددف الدراسدددة، وهدددو حوكمدددة الجهددداز المصدددرفي وانعكاسددداتها علدددى األداء المصدددرفي 
الفلسددطيني مددن وجهددة نظددر المختصددين، وعالقددة ذلددك بددبعض المتغيددرات الديموغرافيددة، فقددد تضددمن هددذا 

مفصال ألداة الدراسة وصدقها وثباتها  االفصل وصفا لمنهج الدراسة ومجتمعها وعينتها كما يعطي وصف
وكددذلك إجددراءات الدراسددة والمعالجددة اإلحصددائية التددي اسددتخدمها الباحددث فددي اسددتخالص نتددائج الدراسددة 

 .وتحليلها
 

 منهج الدراسة 3.1
 

تدددم اسدددتخدام المدددنهج الوصدددفي التحليلدددي، منهجدددًا للدراسدددة، والدددذي يعدددّرف بينددده المدددنهج الدددذي يهددددف إلدددى 
لمدروسة من حيث طبيعتها ودرجة وجودها ويعبر عنها تعبيرا كميا وكيفيا بحيث يتدي وصف الظاهرة ا

ذلك إلى الوصول إلى فهم لعالقات هذه الظاهرة إضافة إلى الوصول إلى استنتاجات وتعميمات تسداعد 
 .في تطوير الواقع المدروس، باإلضافة إلى تكوين عالقات بين الظواهر المدروسة

 
 وعينتها مجتمع الدراسة 2.1
 

تكون مجتمع الدراسة من أصحاب االختصاص في العمل المصرفي والممثلين بالسادة المديرين 
ومراقبي  العامين واإلقليميين ونوابهم ومساعديهم، ومديري التسهيالت االئتمانية، والمراجعين الداخليين

ائرة التفتيش في سلطة مستولي وموظفي دفي البنوك باإلضافة ل، وأعضاء لجان المراجعة، االمتثال 
 .وفق إحصاءات سلطة النقد الفلسطينية( 921)النقد، والبالغ عددهم 
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، وقد بلغت نسبة عينة (421)من مجتمع الدراسة، بلغ حجمها  منتظمة وقد تم اختيار عينة عشوائية
جداول ، وتبين الاستمارات لعدم اكتمال بياناتها 6وذلك بعد استثناء  %(96.1)الدراسة من المجتمع 

 توزيع عينة الدراسة تبعًا لمتغيراتها المستقلة( 4.9-6.9)
 

 متغير الجنس : 

 
 وصف عينة الدراسة تبعا لمتغير الجنس: 4.9جدول 

 

%النسبة المئوية  التكرار الجنس  
 19.0 00 ذكر
 46.4 40 أنثى

 311.1 338 المجموع

 
، (19.0)ذكور، إذ بلغت النسبة المئوية للذكور أن غالبية أفراد العينة تقريبًا من ال( 4.9)يشير الجدول 

 (.46.4)فيما بلغت النسبة المئوية لاناث 
 

 متغير الفئة العمرية: 
 

 وصف عينة الدراسة تبعا لمتغير الفئة العمرية: 2.9جدول 
 

%النسبة المئوية  التكرار الفئة العمرية  
 14.2 10 سنة 21-91
 90.9 16 سنة 92-11
 41.1 47 سنة 12-21
 2.4 6 سنة فيكثر 22

 311.1 338 المجموع

 
سدنة، إذ (  91-21)أن النسبة األكبر من أفراد العينة هدم مدن الفئدة العمريدة ( 2.9)يتض  من الجدول 

، ثددم الفئددة (90.9)سددنة، وبنسددبة مئويددة ( 11-92)، يلدديهم الفئددة العمريددة (14.2)بلغددت نسددبتهم المئويددة 
، وبنسدددبة (سدددنة فددديكثر 22)، وأخيدددرًا الفئدددة العمريدددة (41.1)ئويدددة سدددنة، ونسدددبتهم الم( 21-12)العمريدددة 

(2.4.) 
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 متغير الدرجة العلمية: 

 
 وصف عينة الدراسة تبعا لمتغير الدرجة العلمية: 9.9جدول 

 
%النسبة المئوية  التكرار الدرجة العلمية  
 1.2 2 دبلوم فيقل
 64.0 79 بكالوريوس
 99.0 19 ماجستير

 311.1 338 المجموع

 
أن غالبيدددة أفدددراد العيندددة مدددن حملدددة البكدددالوريوس، إذ بلغدددت نسدددبتهم المئويدددة ( 9.9)يتضددد  مدددن الجددددول 

، وشّكل حملة الدبلوم فيقل الفئدة األقدل (99.0)إذ بلغت النسبة المئوية  الماجستير، يليهم حملة (64.0)
 (.1.2)وبنسبة مئوية 

 
 متغير التخصص العلمي: 

 
 تبعا لمتغير التخصص العلميوصف عينة الدراسة : 1.9جدول 

 
%النسبة المئوية  التكرار التخصص العلمي  

 22.1 99 إدارة أعمال
 96.1 19 محاسبة
 0.9 44 اقتصاد 

 26.9 94 علوم مالية ومصرفية
 2.2 9 أخرل

 311.1 441 المجموع

 
 :أن( 1.9)يتض  من الجدول 

 
، يلددديهم (96.1)وبلغدددت نسدددبتهم المئويدددة العددددد األكبدددر مدددن أفدددراد العيندددة هدددم مدددن تخصدددص المحاسدددبة، 

، يلدديهم تخصددص إدارة األعمددال بنسددبة مئويددة (26.9)تخصددص العلددوم الماليددة والمصددرفية بنسددبة مئويددة 
 (. 2.2)وأخيرًا التخصصات األخرل، وبنسبة مئوية ( 0.9)، ثم تخصص االقتصاد وبنسبة (22.1)
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 متغير عدد سنوات الخبرة العملية في العمل المصرفي: 
 

 وصف عينة الدراسة تبعا لمتغير عدد سنوات الخبرة العملية في العمل المصرفي: 2.9جدول 
 

%النسبة المئوية  التكرار عدد سنوات الخبرة  
 27.4 92 سنوات 49أقل من 
 90.9 16 سنة 42 – 49
 47.1 24 سنة 42-29

 46.4 40 سنة 29أكثر من 

 311.1 441 المجموع

 
، (سدددنة 42-49)أن العددددد األكبدددر مدددن أفدددراد العيندددة هدددم أصدددحاب الخبدددرة ( 2.9)يتضددد  مدددن الجددددول 

-42)، ثدم أصدحاب الخبدرة (سدنوات 49أقدل مدن )، ثم أصحاب الخبدرة، وبنسدبة (90.9)وبلغت نسبتهم 
 (.46.4)وبنسبة ( سنة 29أكثر من )، وأخيرًا أصحاب الخبرة (47.1)، وبنسبة (سنة 29
 

 متغير الموقع الوظيفي: 
 

 وصف عينة الدراسة تبعا لمتغير الموقع الوظيفي: 6.9جدول 
 

%النسبة المئوية  التكرار الموقع الوظيفي  
 42.9 41 ومراقب امتثال عضو لجنة

 7.6 0 مدير عام أو إقليمي، أو نائبه أو مساعده
 44.0 41 مستول دائرة التدقيق الداخلي

 44.9 49 مراجع خارجي
 2.0 7 مدير دائرة التسهيالت

 19.7 11 نة مراجعةعضو لج
 7.6 0 موظف سلطة نقد

 311.1 441 المجموع

 
أن العددد األكبدر مدن أفدراد العيندة هدم أعضداء لجندة مراجعدة، وبلغدت نسدبتهم ( 6.9)يتضد  مدن الجددول 

، ثم مستولي دائرة التدقيق الداخلي، وبنسبة (42.9)، ثم أعضاء اللجان، وبنسبة مئوية (19.7)المئوية 
، ثم المديرين العامين أو اإلقليميين (44.9)وأخيرًا المراجعين الخارجيين، وبنسبة مئوية ، (44.0)مئوية 

، وأخيددرًا (7.6)أو نددوابهم أو مسدداعديهم، ومددوظفي سددلطة النقددد، وحققددت كلتددا الفئتددين نسددبة مئويددة بلغددت 
 (.2.0)مديري دوائر التسهيالت وبنسبة مئوية بلغت 
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 أداة الدراسة 1.1
 

 باالسدتبانة األولى األداةتمثلت . أن تحقق الدراسة أهدافها ألجلأداتين ي هذه الدراسة استخدم الباحث ف
الثانية بالتحليدل الكيفدي لمتشدرات السدالمة  األداةفي حين تمثلت  لاجابة على أسئلة الدراسة وفرضياتها

 : الدراسة  ألدواتوفيما يلي وصف  .لاستبانةلمقارنتها بالتحليل الكمي  المالية
 

 : ستبانةاال 31.1.1
 

بعددد إطددال  الباحددث علددى عدددد مددن الدراسددات السددابقة واألدوات المسددتخدمة فيهددا، قددام بتطددوير وتصددميم 
اسددتبانه خاصددة بهدددف  قيدداس حوكمددة الجهدداز المصددرفي وانعكاسدداتها علددى األداء المصددرفي الفلسددطيني 

األول تضددمن بيانددات : أينمددن وجهددة نظددر المختصددين، وقددد تكونددت األداة فددي صددورتها النهائيددة مددن جددز 
أوليدة عدن المبحددوثين، تمثلدت فدي الجددنس، والفئدة العمريددة، والدرجدة العلميدة، والتخصددص العلمدي، وعدددد 
سددنوات الخبددرة العمليددة فددي العمددل المصددرفي، والموقددع الددوظيفي، أمددا الثدداني فقددد تكددون مددن الفقددرات التددي 

فقدرة، وزعدت علدى سدتة ( 96)ه الفقدرات تقيس حوكمدة الجهداز المصدرفي الفلسدطيني، حيدث بلدغ عددد هدذ
 :يوض  ذلك( 7.9)محاور  رئيسة والجدول رقم 

 
 توزيع فقرات أداة الدراسة على المجاالت الرئيسة لحوكمة الجهاز المصرفي: 7.9جدول 

 

عدد  المجال الرقم
 الفقرات

 6 عنصر أهلية مجلس اإلدارة: المجال األول 4
 1 والتدقيق الخارجي والداخليعنصري االمتثال : المجال الثاني 2
 6 عنصر اإلفصاح والشفافية: المجال الثالث 9
 2 عنصر إدارة المخاطر: المجال الرابع 1
 6 دور المساهمين في إطار الحوكمة وضمان حقوقهم: المجال الخامس 2
 2 عنصر األطراف األخرل ذات العالقة: المجال السادس 6

 96 مو دددددددددددددددددددددددددددددددالمج
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 هذا وقد تم تصميم المقياس على أساس مقياس ليكرت خماسي األبعاد، وقد ُبنيت الفقرات باالتجاه
 : اإليجابي وأعطيت األوزان للفقرات كما هو دتي 
 

  خمس درجات :موافق جدًا 
  أربع درجات : موافق 
  ثالث درجات : أحيانًا 
 درجتين : غير موافق 
  درجة واحدة : موافق بشدة غير 

 
 : صدق االستبانة .3.31.1

 
مرفدق )محكمدين مدن ذول االختصداص ( 1)الصدق المنطقي، وذلك بعرض االستبانة علدى  تم استخدام

بهدددف التيكددد مددن مناسددبة االسددتبانة لمددا أعدددت مددن أجلهددا وسددالمة صددياغة ( قائمددة بيسددماء المحكمددين
جددراءبالمالحظددات  األخددذوضددعت فيدده، وقددد تددم  الفقددرات، وانتمدداء كددل منهددا للمجددال الددذي التعددديالت  وا 

 . خرجت االستبانة بصورتها النهائية  أن إالالمطلوبة 
 

 :ثبات االستبانة 2.31.1.1
 

ومجاالتهدا، باسدتخدام معامدل الدذي يقديس بدين محاورهدا  لاسدتبانةقام الباحث باحتساب الثبدات الدداخلي 
يبدددين معدددامالت الثبدددات الدددداخلي بطريقددددة ( 1:9)الجدددددول و (. Cronbach Alpha( )ألفدددا كرونبددداخ)

 :كرونباخ ألفا على أبعاد االستبانة المختلفة ودرجتها الكلية
 

معددامالت الثبددات الددداخلي بطريقددة كرونبدداخ ألفددا علددى مجدداالت االسددتبانة المختلفددة وعلددى : 1.9جدددول  
 الدرجة الكلية

 

 قيمة معامل الثبات بطريقة كرونباخ ألفا المجال
 9.79 عنصر أهلية مجلس اإلدارة: المجال األول
 9.12 عنصري االمتثال والتدقيق الخارجي والداخلي: المجال الثاني
 9.12 عنصر اإلفصاح والشفافية: المجال الثالث
 9.10 عنصر إدارة المخاطر: المجال الرابع

 9.70 دور المساهمين في إطار الحوكمة وضمان حقوقهم: المجال الخامس
 9.17 عنصر األطراف األخرل ذات العالقة: لمجال السادسا

 9.02 الدرجة الكلية
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على ألفا أن معامالت الثبات لمجاالت االستبانة المختلفة بطريقة كرونباخ ( 1:9)يتض  من الجدول 
، وهي بذلك تعكس مدل اتساق فقرات االستبانة مما (9.02-9.79)محاور االستبانة تراوحت بين 

 .ن قياس وفحص األسئلة التي ذهبت إليها الدراسةُيمّكنها م
 

 : التحليل الكيفي 2.1.11
 

وكذلك الفرص والمخاطر من نقاط قوة ونقاط ضعف أسلوب لقراءة البيئة الداخلية والخارجية وهو 
وبما ان المعايير . للجهاز المصرفي، في إطار انسياب العالقة ما بين متسسة سلطة النقد والبنوك

وكمة من شينها ان تجعل من انسياب العالقة أكثر شفافية فإن التحليل الكيفي يظهر إلى أي المثلى للح
مدل يمكن لهذه المعايير المثلى للحوكمة أن تترك أثرها على اداء الجهاز المصرفي، خصوصًا إذا 

لفرص واويظهر التحليل الكيفي نقاط القوة ونقاط الضعف . استراتيجيكان التخطيط لها يتم على نحو 
وهي كما  التحليل التى تمثل أركان للمحاور ترمز)  swotوالمخاطر للجهاز المصرفي في سياق تحليل

حيث يستهدف التحليل الكيفي دراسة عوامل البيئة ( المخاطر الفرص الضعف جوانب .القوة جوانب: يلي
 :الداخلية والخارجية للبنوك كما يلي

 
 (Internal) يئة الداخليةالب                                 

 (Strength) عناصر القوة (Weakness) عناصر الضعف
 واإلداريقانون يمنحها االستقالل المالي  إلىمتسسة تستند  انخفاض معدل العائد

كشخصية اعتبارية ولديها اطار قانوني يتضمن مجموعة من 
 با خرينواللوائ  التي تنظم عملها وعالقتها  األنظمة

 وصف وظيفي وتحليل وظيفي إلىوجود هيكل تنظيمي يستند  معدل التعثر ارتفا  
 موقعها الجغرافي وقربها الجغرافي من السلطة المركزية ارتفا  في النفقات 

 اتسا  مناطق العمل معدالت انجاز ضعيفة في تنفيذ الخطط
 للمواطنينونوعية الخدمة التي تقوم بتقديمها  أهمية ضعف الموارد المالية كالودائع

 External البيئة الخارجية                               
 (Opportunities) الفرص (Threats) التهديدات

ضعف سوق اإلنتاج مما يضعف فرص 
  األمدالتوسع االئتماني طويل 

 وجود سوق لاقراض

تهديدات تتعلق بتبعية االقتصاد الفلسطيني 
 لالقتصاد اإلسرائيلي

 لب في السوق االستراتيجيزيادة الط

دور ريادي لسلطة النقد على جميع األصعدة لخلق بيئة استقرار  
 أمانامالي أكثر 
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 نموذج الدراسة1 3.1
 
 :تملت هذه الدراسة على المتغيرات المستقلة والتصنيفية والتابعة التاليةا
 

 حوكمة الجهاز ين في في جميع الفقرات التي تقيس استجابات المبحوث وتمثل :المتغير المستقل
أهليددة مجلددس اإلدارة واالمتثددال )حددول عناصددر الحوكمددة المتمثلددة بعناصددر الحوكمددة  المصددرفي

دارة المخدداطر ودور المسدداهمين فددي إطددار  واإلفصدداحوالتدددقيق الخددارجي والددداخلي  والشددفافية وا 
 (.الحوكمة وضمان حقوقهم وأخيرًا األطراف األخرل ذات العالقة

  تمثل في تحسن االداء المصرفي  :المتغير التابع. 
 

 خطوات تطبيق الدراسة  1.1
 

 : قام الباحث بالخطوات التالية
 

 التيكد من صدق وثبات أدوات الدراسة . 

 من المشرف على الدراسة بتوزيع األداة على الموافقة الحصول. 

 ة طلددب مددنهم تطبيددق االسددتبانة علددى أفددراد عينددة الدراسددة، وقبددل بدددء المبحددوثين بتعبئددة االسددتبان
المعلومددات العامدة فددي القسددم األول مدن كددل اسدتبانة، ثددم وّضدد  الباحدث هدددف الدراسددة،  تسدجيل

 .وكيفية اإلجابة عن فقراتها ومن ثم أتيحت الفرصة لاجابة عن الفقرات
  ( 441)تدددم فدددرز االسدددتبانات المسدددتوفية لشدددروط االسدددتجابة والصدددالحة للتحليدددل، والبدددالغ عدددددها

 .استبانه
  تمددددت إجددددراءات تطبيددددق االسددددتبانة تددددم تفريددددغ اسددددتجابات المبحددددوثين تمهيدددددا لمعالجتهددددا بعددددد أن

  SPSS))وتحليلها باستخدام الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية 

  إجددراء التحليددل الكيفددي مددن خددالل قددراءة التطددورات التددي حدددثت علددى متشددرات السددالمة الماليددة
ولغايدددة منتصدددف العدددام  2991لممتددددة مدددن سدددنة المتعلقدددة بددديداء الجهددداز المصدددرفي عدددن الفتدددرة ا

2944. 

 استخالص النتائج بواسطة استخدام ادوات الدراسة سابقة الذكر. 

  حدول دور الحوكمدة فدي رفدع كفداءة ربط نتائج التحليل الكيفي بنتائج التحليل المتعلق باالستبانة
 .اداء الجهاز المصرفي

 ت المناسبةبعد استخالص النتائج وتفسيرها تم صياغة التوصيا. 



 

 421 

 منهجية الدراسة 1.1
 

 :من أجل تحقيق الدراسة لهدفين رئيسين وهما 
 

  قياس مدل التزام الجهاز المصرفي بالحوكمة 

  انعكاسات هذا االلتزام على اداء الجهاز المصرفي 
 

االسددتبانة وهددي أداة الدراسددة األولددى للحصددول علددى نتددائج تمكددن الباحددث مددن اإلجابددة علددى تددم اسددتخدام 
إضافة إلى تحديدد أثدر كدل مدن متغيدرات الجدنس،  ،األوللة وفرضياته الموضوعة بخصوص الهدف أسئ

عدد سنوات الخبرة العملية فدي العمدل المصدرفي، والفئة العمرية، والدرجة العلمية، والتخصص العلمي، و 
 .، على حوكمة الجهاز المصرفيوالموقع الوظيفي

 

ام االستبيان أيضًا للحكم على مدل انعكاس تطبيق عناصر أما فيما يخص الهدف الثاني فقد تم استخد
فدددي حدددين تدددم اسدددتخدام . الحوكمدددة علدددى األداء المصدددرفي الفلسدددطيني مدددن وجهدددة نظدددر المختصدددين فقدددط

التحليددل الكيفددي وهددو أداة الدراسددة الثانيددة  كمتشددر علددى مدددل انعكدداس تطبيددق عناصددر الحوكمددة علددى 
وجهة نظر مختصين بل باالستناد إلى معدايير كميدة تمثلدت األداء المصرفي الفلسطيني ولكن ليس من 

 . بمتشرات السالمة المالية
 

 :(االستبيان)ألداة الدراسة االولى  لمعالجات اإلحصائيةا1 3.1.1
 

بعددد أن تددم جمددع البيانددات تددم إدخالهددا فددي الحاسددوب ومعالجتهددا إحصددائيًا باسددتخدام البرنددامج اإلحصددائي 
(SPSS )الجات اإلحصائية ا تيةوذلك باستخدام المع: 
 

 المتوسطات الحسابية، والنسب المئوية، والتكرارات. 
 فحص ثبات االستبانة باستخدام معامل كرونباخ ألفا. 
  للعينات المستقلة " ت"اختبار(Independen Samples-T-Test ) لفحص الفرضية المتعلقة

 .بمتغير الجنس
  تحليل التباين األحادي(One-Way Analysis of Variance ) لفحص الفرضيات المتعلقدة

بمتغيرات الفئة العمرية، والدرجة العلمية، والتخصص العلمدي، وعددد سدنوات الخبدرة العمليدة فدي 
 .العمل المصرفي والمسمى الوظيفي

  اختبار شيفيه للمقارنة البعديدة(Scheffe Post Hoc Test ) بدين المتوسدطات فدي الفرضديات
 .التباين األحاديالتي ُرفضت باستخدام تحليل 
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 (التحليل الكيفي)القراءة االستداللية لمؤشرات السالمة المالية المتعلقة بأداة الدراسة الثانية  2.1.11
 

تم االستدالل على جوانب االستقرار للقطا  المصرفي، من خالل متشرات السالمة المالية 
(Financial Soundness Indicators-FSI ) عة من المتشرات المالية والتي هي عبارة عن مجمو

العالمية الموحدة التي تقيس أداء القطا  المصرفي وتساعد في تحليل سالمة المركز المالي لمكونات 
وفي هذا السياق تم تناول متشرات . القطا  المصرفي من جهة، والحد من المخاطر المتوقعة من جهة

 : السالمة المالية حسب بنودها الرئيسية وهي
 

 لمالكفاية رأس ا 

 جودة األصول  

 لربحيةا 

 السيولة. 
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 الفصل الرابع
______________________________________________________ 

 نتائج الدراسة 
 

 (  االستبيان)الدراسة األولى  ألداةالنتائج اإلحصائية  3.3
 

 :بعد تحليل االستبانة فيما يلي عرضا للنتائج التي توصلت إليها الدراسة
 

 :النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة األول 313.31
 

 :ويتفر  عنه األسئلة الفرعية ا تية ما واقع حوكمة الجهاز المصرفي من وجهة نظر المختصين؟
 

  ما واقع حوكمة الجهاز المصرفي مدن وجهدة نظدر المختصدين فدي مجدال عنصدر أهليدة مجلدس
 اإلدارة؟

 لمختصددين فددي مجددال عنصددري االمتثددال مددا واقددع حوكمددة الجهدداز المصددرفي مددن وجهددة نظددر ا
 والتدقيق الخارجي والداخلي؟

  مددا واقددع حوكمددة الجهدداز المصددرفي مددن وجهددة نظددر المختصددين فددي مجددال عنصددر اإلفصدداح
 والشفافية؟

  مددددا واقددددع حوكمددددة الجهدددداز المصددددرفي مددددن وجهددددة نظددددر المختصددددين فددددي مجددددال عنصددددر إدارة
 المخاطر؟

 ظددددر المختصددددين فددددي مجددددال عنصددددر دور مددددا واقددددع حوكمددددة الجهدددداز المصددددرفي مددددن وجهددددة ن
 المساهمين في إطار الحوكمة وضمان حقوقهم؟
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  مددا واقددع حوكمدددة الجهدداز المصددرفي مدددن وجهددة نظدددر المختصددين فددي مجدددال عنصددر األطدددراف
 األخرل ذات العالقة؟

 
مددن أجددل اإلجابددة عددن السددتال األول للدراسددة، واألسددئلة الفرعيددة المنبثقددة عندده، اسددتخدمت المتوسددطات 

تبدددين ذلدددك، ( 7.1، 6.1، 2.1، 1.1، 9.1، 2.1)ية والنسدددب المئويدددة ودرجدددة الواقدددع، والجدددداول الحسددداب
ولتقددير واقدع حوكمددة الجهداز المصدرفي مددن وجهدة نظدر المختصددين، فقدد اسدتخدم الباحددث معيدارًا يعتمددد 

، 1.91المتوسدط )على المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري للدرجة الكلية لحوكمة الجهاز المصرفي 
 :، وذلك كما ييتي(9.12واالنحراف 

 
 معيار تقدير واقع حوكمة الجهاز المصرفي: 4.1جدول 

 
 تقدير الواقع النسبة المئوية الفقرة

 منخفض جداً  %64.1أقل من  9.97أقل من 
 منخفض % 60.0-64.1من  9.10 -9.97
 متوسط % 71.2-79من  9.29-9.04
 مرتفع %16.6-71.1من 9.02-1.99
 مرتفع جداً  فيكثر% 16.1 فيكثر 1.91

 
 :مجال عنصر أهلية مجلس اإلدارة 3.3.3.31

 
مدددا واقددع عنصدددر أهليددة مجلدددس اإلدارة فددي حوكمددة الجهددداز المصددرفي مدددن وجهددة نظدددر  :ونددص السددتال
 المختصين ؟

 
أن واقددع حوكمددة الجهدداز المصددرفي مددن وجهددة نظددر المختصددين فددي ( 2:1)يتضدد  مددن خددالل الجدددول 

، حيددث بلغددت النسددبة (4، 2، 9، 2)يددة مجلددس اإلدارة، كددان مرتفعددًا جدددًا فددي الفقددرات مجددال عنصددر أهل
على التوالي، بينما كان مرتفعًا في ( 11.9، 02.9، 02.9، 02.9)المئوية الستجابات المبحوثين عليها 

رة ، وكدان متوسدطًا فدي الفقدد(70.2)حيدث بلغدت النسددب المئويدة السدتجابات المبحدوثين عليهددا ( 6)الفقدرة 
، أمدددا الدرجدددة الكليدددة لمجدددال (76.1)حيدددث بلغدددت النسدددبة المئويدددة السدددتجابات المبحدددوثين عليهمدددا ( 1)

عنصدددر أهليدددة مجلدددس اإلدارة، فقدددد كاندددت مرتفعدددة جددددًا حيدددث بلغدددت النسدددبة المئويدددة الكليدددة السدددتجابات 
 (.17.6)المبحوثين على هذا المجال 
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اريددددة والنسددددب المئويددددة، لواقددددع حوكمددددة الجهدددداز المتوسددددطات الحسددددابية واالنحرافددددات المعي: 2.1جدددددول 
المصرفي من وجهة نظر المختصين في مجال عنصر أهلية مجلس اإلدارة مرتبة تنازليا 

 حسب تقدير الواقع
 

سل
سل
الت

 

الرقم 
 في

 المجال
 المتوسط الفقرة

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

 تقدير الواقع

4 2 
السيرة  يراعى أن يكون أعضاء المجلس من ذوي

والسمعة الحسنة، ولم يسبق الحكم على أي منهم 
 .بارتكاب جريمة مخلة بالشرف أو األمانة

 مرتفع جداً  02.9 9.10 1.72

2 9 

يراعى أن يكون كافة أعضاء المجلس ممن لم 
أو إلحاق خسائر جسيمة / يتسببوا في انهيار

بمتسسة مصرفية أو تجارية سبق له العمل بها 
 .ئواًل إدارياً أو مس/ كعضو مجلس

 مرتفع جداً  02.9 9.17 1.72

ال يوجد في أعضاء المجلس ممن سبق إشهار  2 9
 .إفالسه أو التوقف عن سداد دينه

 مرتفع جداً  02.9 9.69 1.69

1 4 

يتوفر في أعضاء مجلس اإلدارة أربعة أعضاء 
على األقل، ممن يتمتعون بالتيهيل العلمي 

المحاسبة أو والخبرة المصرفية في اإلدارة أو 
 .المالية أو االقتصاد

 مرتفع جداً  11.9 9.79 1.14

2 6 
كافة أعضاء المجلس من أصحاب التخصصات 
المهنية المختلفة، ولديهم مهارات ذات عالقة 

 .بالعمل المصرفي

 مرتفع 70.2 9.11 9.06

أغلبية أعضاء مجلس اإلدارة للمصارف  1 6
 .نفي فلسطيدائما الفلسطينية  من المقيمين 

 متوسط 76.1 9.02 9.11

 مرتفع جداً  87.1 1.31 3.18 الدرجة الكلية لمجال عنصر أهلية مجلس اإلدارة
 ( 2)أقصى درجة للفقرة*
 

يتض  من الجدول السابق ان فقرة امتالك اعضاء مجلس االدارة مهارات ذات عالقة بالعمل المصدرفي 
مما يتطلب اعادة النظر , ت المستجوبين عليهاسجلت انخفاضا نسبيا مع باقي الفقرات في تمركز اجابا

 .وضرورة ايالئها اهتماما اضافيا خاصااألهمية من قدر عالي  تمثلهك لما في ذل
 

يظهر الجدول السابق من ناحية تقدير الواقع  وبواقع متوسدط بدان الجدزء االكثدر انخفاضدا كدان مدن  كما
ة مدددن المقيمدددين بصدددورة دائمدددة فدددي فلسدددطين ناحيدددة اغلبيدددة اعضددداء مجلدددس االدارة للمصدددارف الفلسدددطيني
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لعامددة فددي ادارة اكددون ان اعضدداء مجلددس االدارة يعتمدددوا بشددكل رئيسددي علددى االدارة  ويعددزل هددذا  الددى
اسددتثمارية خددارج الددوطن نتيجددة االوضددا  السياسددية الخاصددة  بيعمددالالددى ارتبدداطهم  باإلضددافةالمصددرف 
 .بفلسطين 

 
 :قيق الخارجي والداخليعنصري االمتثال والتدمجال  2.3.3.31

 
ما واقع عنصري االمتثال والتدقيق الخارجي والداخلي في حوكمة الجهاز المصرفي من  :ونص الستال 

  .إلى نتائج اإلجابة على الستال 9.1يشير الجدول و  وجهة نظر المختصين ؟
 

حوكمدددة الجهددداز المتوسدددطات الحسدددابية واالنحرافدددات المعياريدددة والنسدددب المئويدددة، لواقدددع : أ-9.1جددددول 
المصددرفي مددن وجهددة نظددر المختصددين فددي مجددال عنصددري االمتثددال والتدددقيق الخددارجي 

 والداخلي مرتبة تنازليا حسب تقدير الواقع
 

سل
سل
الت

 

الرقم 
 في

 المجال
 المتوسط الفقرة

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

 تقدير الواقع

4 6 
يحددددرص المصددددرف علددددى تعيددددين مدددددقق حسددددابات 

يًا، يدددددتم اختيدددداره مدددددن قبددددل الجمعيدددددة خددددارجي سددددنو 
 .العمومية للمساهمين وفقًا لمتطلبات سلطة النقد

 مرتفع جداً  01.9 9.10 1.79

2 2 
يضددددم الهيكددددل التنظيمددددي للمصددددرف وحدددددة تدددددقيق 
داخلي، تابعة إلشراف لجنة المراجعة المنبثقة عن 

 .المجلس، تقوم بمهام التدقيق الداخلي
 مرتفع جداً  09.1 9.16 1.60

9 4 
وهدي دائدرة " مراقبة االمتثدال"يوجد بالمصرف دائرة 

مستقلة ومختصة تقوم بالمهام المحدددة وفقدًا لددليل 
 .معايير الحوكمة الصادرة عن سلطة النقد

 مرتفع جداً  02.1 9.11 1.61

1 9 
يتم انتخابها من " لجنة مراجعة "لدل المصرف 

أعضاء المجلس للقيام بمهام اإلشراف والرقابة 
 .لية واإلداريةالما

 مرتفع جداً  09.6 9.77 1.29
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المعياريددة والنسددب المئويددة، لواقددع حوكمددة الجهددداز المتوسددطات الحسددابية واالنحرافددات : ب-9.1جدددول 
المصددرفي مددن وجهددة نظددر المختصددين فددي مجددال عنصددري االمتثددال والتدددقيق الخددارجي 

 والداخلي مرتبة تنازليا حسب تقدير الواقع
 

سل
سل
الت

 

الرقم 
 في

 المجال
 المتوسط الفقرة

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

 تقدير الواقع

2 7 

لدل لجنة المراجعة صالحية الوصول إلى 
جميع البيانات والمعلومات واالتصال مباشرة 

بالمدققين الداخليين بما يمكنها من أداء مهامها 
 .بفعالية

 مرتفع جداً  09.6 9.62 1.29

6 1 
جي جميددددددع اجتماعددددددات يحضددددددر المدددددددقق الخددددددار 

الهيئة العامة العادية وغير العاديدة ويجيدب علدى 
 .استفسارات المساهمين

 مرتفع جداً  11.1 9.70 1.11

7 1 
لدل دوائر االمتثال والتدقيق الداخلي بالمصرف 
كادر مهني كفت وذو خبرة، ويعمل باستقاللية 

 .وفعالية
 مرتفع جداً  17.9 9.79 1.92

عة لديهم المتهالت التي أعضاء لجنة المراج 2 8
 .تمكنهم من أداء المهام المحددة لهم

 مرتفع 12.6 9.67 1.21

الدرجة الكلية لمجال عنصري االمتثال والتدقيق الخارجي 
 والداخلي

 مرتفع جداً  11.2 1.32 3.12

 ( 2)أقصى درجة للفقرة*

 
 :عنصر اإلفصاح والشفافية مجال 1.3.3.31

 
اإلفصدداح والشددفافية فددي حوكمددة الجهددداز المصددرفي مددن وجهددة نظدددر مددا واقددع عنصدددر : ونددص السددتال 
 : السابق إلى نتائج اإلجابة على الستال 1.1يشير الجدول  المختصين ؟

 
أن واقددع حوكمددة الجهدداز المصددرفي مددن وجهددة نظددر المختصددين فددي ( 1:1)يتضدد  مددن خددالل الجدددول 

، حيددث بلغددت النسددبة المئويددة (1، 2) مجددال عنصددر اإلفصدداح والشددفافية، كددان مرتفعددًا جدددًا فددي الفقددرتين
( 6، 2، 4)على التدوالي، بينمدا كدان مرتفعدًا فدي الفقدرات ( 11.1، 02.6)الستجابات المبحوثين عليهما 

علددى التددوالي، وكددان ( 12.9، 16.9، 16.2)حيددث بلغددت النسددب المئويددة السددتجابات المبحددوثين عليهددا 
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، أمددا الدرجددة (7251)السددتجابات المبحددوثين عليهددا  حيددث بلغددت النسددبة المئويددة( 9)متوسددطًا فددي الفقددرة 
الكليددددة لمجددددال عنصددددر اإلفصدددداح والشددددفافية، فقددددد كانددددت مرتفعددددة، حيددددث بلغددددت النسددددبة المئويددددة الكليددددة 

 (.12.1)الستجابات المبحوثين على هذا المجال 
 

جهدددداز المتوسددددطات الحسددددابية واالنحرافددددات المعياريددددة والنسددددب المئويددددة، لواقددددع حوكمددددة ال: 1.1جدددددول 
المصدرفي مدن وجهددة نظدر المختصدين فددي مجدال عنصدر اإلفصدداح والشدفافية مرتبدة تنازليددا 

 حسب تقدير الواقع
 

سل
سل
الت

 

الرقم 
 في

 المجال
 المتوسط الفقرة

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

 تقدير الواقع

4 2 

يلتزم المصرف بنشر بياناته المالية وتقرير 
له بعد المدقق الخارجي عن نتائج أعما

الموافقة عليها من سلطة النقد في الموعد 
 .المحدد

 مرتفع جداً  02.6 9.21 1.69

2 1 

يلتزم المصرف باإلفصاح عن المعلومات 
المرتبطة بهيكل رأس المال، وتسهيالت ذوي )

الصلة، بيع أي جزء من أسهم أعضاء 
 (.المجلس

 مرتفع جداً  11.1 9.62 1.11

9 4 
لعليا للمصرف باإلفصاح تقوم اإلدارة التنفيذية ا

عن جميع المعلومات بشكل يضمن وصول 
 .المعلومات إلى جميع األطراف المعنية

 مرتفع 16.2 9.79 1.94

1 2 
عملية اإلفصاح عن البيانات واضحة ومستمرة 
ومتاحة لجميع األطراف، وِعْبر وسائل سهلة 

 .الوصول إليها وبتكلفة منخفضة

 مرتفع 16.9 9.61 1.99

2 6 

ن التقرير السنوي للمصرف، بيان لمدل يتضم
تطبيق المصرف لمبادا الحوكمة والتزامه 
بالممارسات المثلى لمعايير الحوكمة ووفقًا 

 .لدليل الحوكمة الصادر عن سلطة النقد

 مرتفع 12.9 9.14 1.22

6 9 
يلتزم المصرف بتعليق نسخة من حساباته 
الختامية في مكان بارز في كافة فروعه ومكاتبه 

 .مدة شهر من تاري  موافقة سلطة النقد عليهال
 متوسط 72.1 9.02 9.70

 مرتفع 81.8 1.13 3.21 الدرجة الكلية لمجال عنصر اإلفصاح والشفافية

 ( 2)أقصى درجة للفقرة*
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للجمهدددور  بياناتدددهعدددن  باإلفصددداحويسدددتنتج مدددن تحليدددل بياندددات الجددددول االندددف ان فقدددرة التدددزام المصدددرف 
وال  معددهبالمتعدداملين  ثقتددهويعكددس هددذا ضددعف حددرص المصددارف علددى تعزيددز سددجلت اضددعف النتددائج 
وفددي سددياق تطبيددق الحوكمددة والممارسددات الفضددلى مددن قبددل سددلطة النقددد علددى  ,يددوليهم االهتمددام الكددافي

 .لعنصر االفصاح والشفافية  تعزيزا, الجهاز المصرفي يتوجب عليها لفت نظر المصارف لاللتزام بذلك
 

 :صر إدارة المخاطرعن مجال1 3.3.3.3
 

ما واقع عنصر إدارة المخاطر في حوكمة الجهداز المصدرفي مدن وجهدة نظدر المختصدين : ونص الستال 
  .إلى نتائج اإلجابة على الستال 2.1يشير الجدول  ؟
 

المتوسددددطات الحسددددابية واالنحرافددددات المعياريددددة والنسددددب المئويددددة، لواقددددع حوكمددددة الجهدددداز : 2.1جدددددول 
نظر المختصين في مجال عنصر إدارة المخاطر مرتبة تنازليدا حسدب المصرفي من وجهة 

 تقدير الواقع مرتبة تنازليا حسب تقدير الواقع
 

سل
سل
الت

 

 الرقم في
 المتوسط الفقرة المجال

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

تقدير 
 الواقع

توجدددد لجندددة إلدارة المخددداطر يتكدددون أعضدددائها مدددن  4 4
 .يذية والمستشارينالمجلس واإلدارة التنف

 مرتفع 16.2 9.62 1.94

، وتعليمددات IIيلتددزم المصددرف بمعددايير لجنددة بددازل  2 2
 .سلطة النقد فيما يتعلق بإدارة المخاطر

 مرتفع 11.9 9.79 1.29

يتابع المجلس مستولياته نحو رسم سياسدة التعامدل  9 9
 .مع المخاطر اإلستراتيجية

 مرتفع 19.1 9.67 1.40

1 2 

ة إدارة المخدددداطر بالتعامددددل مددددع مخدددداطر تقددددوم لجندددد
ومخددداطر ( مخددداطر التشدددغيل)العمليدددات المصدددرفية 

مخددداطر السدددوق ومخددداطر )المعدددامالت المصدددرفية 
 .والتحوط لها( االئتمان

 مرتفع 19.6 9.67 1.41

يلتزم المصرف بإجراء تحليل لنقاط القدوة والضدعف  1 2
 .لما له من أهمية SWOTوالفرص والتهديدات 

 مرتفع 19.1 9.66 1.47

 مرتفع 83.2 1.11 3.23 الدرجة الكلية لمجال عنصر إدارة المخاطر
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أن واقددع حوكمددة الجهدداز المصددرفي مددن وجهددة نظددر المختصددين فددي ( 2:1)يتضدد  مددن خددالل الجدددول 
، حيدث بلغدت النسدبة المئويدة (1، 2، 9، 2، 4)مجال عنصر إدارة المخداطر، كدان مرتفعدًا فدي الفقدرات 

 .على التوالي( 19.1، 19.6، 19.1، 11.9، 16.2)بحوثين عليها الستجابات الم
 

أمدا الدرجدة الكليدة لمجددال عنصدر إدارة المخداطر، فقددد كاندت مرتفعدة، حيدث بلغددت النسدبة المئويدة الكليددة 
 (.11.2)الستجابات المبحوثين على هذا المجال 

 
و يعزل ذلدك الدى  عناصرهلكافة  تسجيل تقدير واقع مرتفع, يستنتج من قراءة الجدول السابق بشكل عام

دور المصدددارف العاملدددة فدددي فلسدددطين فدددي تفهدددم طبيعدددة المخددداطر ومحاولدددة تجنبهدددا مدددن خدددالل التزامهدددا 
جددراءبالممارسدات الفضددلى  وبالضددوابط الرقابيدة  التحليددل المددالي الممتثدل للمعددايير والمتطلبددات الرقابيددة  وا 
 .الرقابية العالمية  تاللمتطلبالمحلية التي تطبقها سلطة النقد امتثاال 

 
 :دور المساهمين في إطار الحوكمة وضمان حقوقهم مجال 1.3.3.31

 
ما واقع دور المساهمين في حوكمة الجهاز المصدرفي وضدمان حقدوقهم مدن وجهدة نظدر : ونص الستال
 : إلى نتائج اإلجابة على الستال 6.1يشير الجدول  المختصين؟

 
االنحرافدددات المعياريدددة والنسدددب المئويدددة، لواقدددع حوكمدددة الجهددداز المتوسدددطات الحسدددابية و : أ-6.1جددددول 

المصدددرفي مدددن وجهدددة نظدددر المختصدددين فدددي مجدددال دور المسددداهمين فدددي إطدددار الحوكمدددة 
 وضمان حقوقهم، مرتبة تنازليا حسب تقدير الواقع

 

سل
سل
الت

 

الرقم 
 في

 المجال
 المتوسط الفقرة

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

تقدير 
 الواقع

4 4 

يلتزم المصرف بضوابط مساهمة الشخص 
، وفي %49الطبيعي واالعتباري بيال تزيد عن 

حال تجاوز ذلك يتم الحصول على الموافقة 
 .المسبقة من سلطة النقد

 مرتفع جداً  11.6 9.74 1.19

2 1 
للهيئة العامة الحق في تعيين وفصل أعضاء 
المجلس، زيادة رأس المال، التصرف في أصول 

 .المصرف

 مرتفع جداً  17.2 9.79 1.96
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المتوسددطات الحسددابية واالنحرافددات المعياريددة والنسددب المئويددة، لواقددع حوكمددة الجهدداز : ب -6.1جدددول 
مختصدددين فدددي مجدددال دور المسددداهمين فدددي إطدددار الحوكمدددة المصدددرفي مدددن وجهدددة نظدددر ال

 وضمان حقوقهم، مرتبة تنازليا حسب تقدير الواقع
 

سل
سل
الت

 

الرقم 
 في

 المجال
 المتوسط قرةالف

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

تقدير 
 الواقع

9 2 

لدل المصرف التزام بيال تزيد مساهمة   
مجموعة المصال  المرتبطة والمشتركة والعائلية 

من أسهم % 49عن ( الدرجة األولى والثانية)
المصرف، وفي حال تجاوز ذلك يتم الحصول 

 .على الموافقة المسبقة سلطة النقد

 مرتفع جداً  17.9 9.71 1.92

1 9 
لدل المصرف التزام بيال تقل حصص متسسي 

من % 29وال تزيد عن % 29المصرف عن 
 .المال، ويطرح الباقي لالكتتاب العام رأس

 مرتفع 16.2 9.70 1.94

يحرص المساهمون على حضور اجتماعات  2 2
 .الهيئة العامة، وممارسة حقوقهم

 مرتفع 19.1 9.14 1.91

تم انتخاب رئيس مجلس اإلدارة من قبل الهيئة ي 6 6
 العامة مباشرة

 متوسط 71.9 4.41 9.09

الدرجة الكلية لمجـال دور المسـاهمين فـي إطـار الحوكمـة وضـمان 
 حقوقهم 

 مرتفع 83.1 1.18 3.21

 ( 2)أقصى درجة للفقرة*
 
 

  :مجال عنصر األطراف األخرى ذات العالقة 1.3.3.31
 

جهدة و ع عنصر األطراف األخرل ذات العالقة في حوكمة الجهاز المصرفي مدن ما واق: ونص الستال 
 :إلى نتائج اإلجابة على الستال 7.1ويشير الجدول نظر المختصين؟ 

 

أن واقددع حوكمددة الجهدداز المصددرفي مددن وجهددة نظددر المختصددين فددي ( 7:1)يتضدد  مددن خددالل الجدددول 
، حيث بلغت النسدبة (2، 4)جدًا في الفقرتين  مجال عنصر األطراف األخرل ذات العالقة، كان مرتفعاً 

، 1)على التوالي، بينمدا كدان مرتفعدًا فدي الفقدرات ( 11.1، 09.6)المئوية الستجابات المبحوثين عليهما 
علدى التدوالي، ( 14.6، 12.2، 16.9)حيث بلغدت النسدب المئويدة السدتجابات المبحدوثين عليهدا ( 2، 9
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راف األخرل ذات العالقدة، فقدد كاندت مرتفعدة، حيدث بلغدت النسدبة أما الدرجة الكلية لمجال عنصر األط
 (.16.1)المئوية الكلية الستجابات المبحوثين على هذا المجال 

 
المتوسددددطات الحسددددابية واالنحرافددددات المعياريددددة والنسددددب المئويددددة، لواقددددع حوكمددددة الجهدددداز : 7.1جدددددول 

رل ذات العالقدة، فدي مجدال عنصدر األطدراف األخد المصرفي من وجهة نظدر المختصدين
 مرتبة تنازليا حسب تقدير الواقع

 

سل
سل
الت

 

الرقم 
 في

 المجال
 المتوسط الفقرة

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

تقدير 
 الواقع

4 4 
يلتددزم المصددرف بوضددع اإلجددراءات التددي تكفددل 
حقوق المودعين والمستثمرين والعمالء وغيدرهم 

 .من أصحاب المصال 
 جداً  مرتفع 09.6 9.29 1.29

2 2 
يحددرص المصددرف علددى الظهددور بصددورة جيدددة 
للمجتمدددددع، والتصدددددرف بمسدددددتولية تجددددداه البيئدددددة 

 والمجتمع بشكل عام
 مرتفع جداً  11.1 9.69 1.12

المصرف ملتزم باتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة  1 9
 أي خرق لحقوق األطراف ذوي المصال 

 مرتفع 16.9 9.66 1.99

1 9 
الحقددددددددوق  يدددددددوفر المصددددددددرف لكافددددددددة أصددددددددحاب

واألطدددددراف ذات العالقدددددة المعلومدددددات بسدددددهولة 
 واإلفصاح عنها بشفافية

 مرتفع 12.2 9.67 1.26

يحرص المصرف علدى عقدد اجتماعدات دوريدة  2 2
دارة لتفعيل مشاركتهم  .بين موظفي وا 

 مرتفع 14.6 9.14 1.91

 عمرتف 81.3 1.13 3.12 الدرجة الكلية لمجال عنصر األطراف األخرى ذات العالقة

 ( 2)أقصى درجة للفقرة*
 

فدع حددا لكافدة العناصدر المتعلقدة فدي مجدال تكما اظهر الجددول السدابق تقددير واقدع بنسدبة مرتفدع الدى مر 
عنصر االطراف االخرل ذات العالقة والذي يعزل الى حرص المصارف على اظهار صورة جيدة امام 

بشددكل عددام اضددافة الددى الدددور الرقددابي  المسددتولية المجتمعيددة تجدداهالمجتمددع والتصددرف بمسددتولية عاليددة 
 .سلطة النقد الفلسطينية على المصارف العاملة في فلسطين  تتابعهالذي 
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ـــة الجهـــاز المصـــرفي مـــن وجهـــة نظـــر  71.1.141 ـــع حوكم ـــة لواق ـــب المجـــاالت والدرجـــة الكلي ترتي
 :المختصين

 
 جهة نظر المختصينترتيب المجاالت والدرجة الكلية لواقع حوكمة الجهاز المصرفي من و  :1.1جدول 

 
 :ما ييتي( 1:1)يتض  من خالل الجدول 

 
  إن الدرجددة الكليددة لواقددع حوكمددة الجهدداز المصددرفي مددن وجهددة نظددر المختصددين، كانددت مرتفعددة

جدًا، حيث بلغت النسبة المئوية الكلية لمتوسط استجابات المبحوثين على جميع الفقرات لجميع 
 (.16.1)المجاالت 

 ا لدددرجاتها الكليددة فددي واقددع حوكمددة الجهدداز المصددرفي مددن وجهددة نظددر إن ترتيددب المجدداالت تبعدد
 :المختصين، كما يلي

 
o عنصري االمتثال والتدقيق الخارجي والداخلي: المرتبة األولى. 
o عنصر أهلية مجلس اإلدارة: المرتبة الثانية. 
o عنصر األطراف األخرل ذات العالقة: المرتبة الثالثة. 
o اح والشفافيةعنصر اإلفص: المرتبة الرابعة. 
o دور المساهمين في إطار الحوكمة وضمان حقوقهم: المرتبة الخامسة. 
o عنصر إدارة المخاطر: المرتبة السادسة. 

 

 المتوسط المجاالت الترتيب
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 تقدير الواقع المئوية

 مرتفع جداً  09.1 9.12 1.22 عنصري االمتثال والتدقيق الخارجي والداخلي 2

 مرتفع جداً  17.6 9.16 1.91 عنصر أهلية مجلس اإلدارة 4

 مرتفع 16.1 9.21 1.92 عنصر األطراف األخرل ذات العالقة 6
 مرتفع 12.1 9.21 1.20 عنصر اإلفصاح والشفافية 9
 مرتفع 11.6 9.21 1.29 في إطار الحوكمة وضمان حقوقهم دور المساهمين 2

 مرتفع 11.2 9.26 1.24 عنصر إدارة المخاطر 1

الدرجة الكلية لواقع حوكمة الجهاز المصرفي من وجهة نظر 
 المختصين

3.13 1.32 81.8   َ  مرتفع جدًا
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 المستند لمؤشرات السالمة الماليةالتحليل الكيفي  2.3
 

قام الباحث بدراسة , للوقوف على معرفة اثر انعكاس تطبيق عناصر الحوكمة  على االداء المصرفي
القطا  المصرفي من خالل تحليل متشرات السالمة المالية للقطا  المصرفي عن الفترة الممتدة  أداء

يعتبر استقرار القطا  المصرفي متطلب جوهري حيث .2944ولغاية منتصف عام  2991من عام 
 .الستقرار القطا  المالي

 
ية والسيولة الكافية وضمان ويحتاج استقرار القطا  المصرفي إلى مستويات عالية من الرساميل والربح

انخفاض )مستويات جودة أعلى ألصول القطا  المصرفي تتضمن الحد من التعثر قدر اإلمكان 
 . (مستويات القروض متيخرة السداد

 
تم اتخاذها من قبل  هوقد تضمنت جوانب االستقرار المالي للقطا  المصرفي هذه تدخالت استباقي

الشرو  بتطبيق معايير الحوكمة كما تم اإلشارة لذلك في الفصول سلطة النقد الفلسطينية، في إطار 
المتشرات على مستول القطا  المصرفي الفلسطيني ما قبل  وتحتوي الجداول الالحقة قيم هذه .السابقة

سلطة النقد -شوالتفتيبيانات دائرة الرقابة )كما هي من المصدر  2991تطبيق معايير الحوكمة العام 
 : (الفلسطينية

 
وقد تم التركيز على متشرات معينة من المتشرات المدرجة في الجداول السابقة، حيث كان الغرض من 

بحقوق اختيار بعض هذه المتشرات وتناولها بالتحليل هو استهداف المتشرات التي ترتبط بشكل وثيق 
 .اإلجمالية للميزانية المجمعة للبنوك وهي البنود الملكية وااللتزامات واألصول

 
  :مؤشرات السالمة المالية العامة1 312.3

 
فيما يتعلق بمتشر الرب  نسبة لمعدل صافي األصول والذي يقيس كفاءة القطا  المصرفي كجهة تتلقى 

أن صافي األرباح ( 4.1)في استخدام أصولها، فقد أظهرت البيانات كما هو في الشكل رقم  عالودائ
ا التحسن في نسبة الرب  لمعدل صافي األصول يساعد ، وهذ2996ييخذ اتجاهًا تصاعديًا منذ العام 

 .بدوره في تعزيز حقوق الملكية، كما يعكس كفاءة البنوك في توظيف أموالها
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 (2949-2991)الرب  على معدل صافي األصول خالل الفترة : 4.1شكل 

 
المصرفي في فيما يتعلق بمتشر الرب  نسبة لمعدل حقوق الملكية والذي يقيس كفاءة القطا  أما 

أن صافي األرباح ييخذ اتجاهًا ( 2.1)استخدام رأسمالها، فقد أظهرت البيانات كما هو في الشكل رقم 
، حيث يمكن تفسير ذلك (2949و  2990)ولكن بوتيرة أسر  ما بين العامين  2996تصاعديًا منذ 

من الزيادة في أرباح من جانبين، الجانب األول يتعلق بمعدالت الربحية، حيث يعزل الجزء األكبر 
إلى ارتفا  األرباح المتحققة من ارتفا  التسهيالت وبالتالي عوائدها اضافة الى  2949البنوك في 

وزيادة صافي الدخل من %. 460االرباح المتحققة من بيع االسهم واالستثمارات والتي زادت بنحو 
بفعل تطبيق  2949ر خالل مليون دوال 1وتحقيق صافي استردادات بقيمة %. 40العموالت بنسبة 

وزيادة صافي الدخل من . مكتب معلومات االئتمان الذي ادل الى تعزيز تحصيل التسهيالت المتعثرة
 .، نتيجًة الرتفا  االئتمان الممنوح خالل نفس العام كما اسلفنا%44الفوائد بنسبة 

 

 
 

 (2949-2996)الرب  على معدل حقوق الملكية خالل الفترة : 2.1شكل 
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 : انعكس متشر الربحية بدوره في متشر صافي الدخل نسبة لحقوق الملكية كما يليقد و 
 

 
 

 (2949-2996)صافي الدخل على حقوق الملكية خالل الفترة : 9.1 شكل
 

وبالنظر إلى متشر الديون المتعثرة قبل أخذ الضمانات المقبولة بعين االعتبار إلى إجمالي التسهيالت 
لى حقوق الم ( 2)و( 1)لكية من جهة أخرل، فقد أظهرت البيانات كما هو في الشكلين رقم من جهة وا 

على التوالي وذلك  2997والعام  2996بان حجم التعثر ييخذ اتجاهًا ملحوظًا باالنخفاض منذ العام 
وربط كافة المصارف ومتسسات " قاعدة بيانات االئتمان" بالنظر الى تطوير مكتب معلومات االئتمان 

من خالل الشبكة االلكترونية على هذه القاعدة مما اتاح توفير بيانات حديثة عن االئتمان االقراض 
 . الممنوح في فلسطين

 

 
 

الديون المتعثدرة قبدل أخدذ الضدمانات المقبولدة بعدين االعتبدار إلدى إجمدالي التسدهيالت خدالل : 1.1شكل 
 (2949-2996)الفترة 



 

 411 

 
 

مانات المقبولدة بعدين االعتبدار إلدى حقدوق الملكيدة خدالل الفتدرة الديون المتعثرة قبل أخذ الض: 2.1شكل 
(2996-2949) 

 
ويعتبر التحسن في حجم الديون المتعثرة نتيجة حتمية لعاملين، يتمثل األول في إلزام القطا  المصرفي 

ه لحد من مخاطر االئتمان، لما يوفر بمعايير نظام المعلومات االئتمانية، والذي ساهم بشكل كبير في ا
أما العامل الثاني، . النظام من معلومات عن الوضع االئتماني للمقترضين من القطا  المصرفي

 واإلدارةسلطة النقد بشان تشكيل لجان متخصصة على مستول مجلس االدارة تعليمات بفيتمثل 
تعثرة التنفيذية مما ساهم في حجم التسهيالت الممنوحة وزيادة قدرة البنوك على تحصيل التسهيالت الم

وقد ساهم ذلك في تحسين قدرة رأس المال على امتصاص وتغطية المخاطر غير المتوقعة والذي . 
 الالحق( 6)يقاس من خالل متشره كما هو مبين في الشكل رقم 
  

 
 

-2996)قدرة رأس المال على امتصاص وتغطية المخاطر غير المتوقعة خالل الفترة : 6.1شكل 
2949) 



 

 412 

 راسة نتائج الد خالصة 1.3
 

 :ييتيخالصة النتائج فيما 
 

 :(االستبيان)الدراسة األولى  ألداةالنتائج اإلحصائية خالصة 1 3.1.3
 

حيدث كدان السددتال  الالحدق الشدكلكمددا يظهرهدا ( ةاالسدتبان)خالصدة النتدائج اإلحصدائية المتعلقدة بيسدئلة 
 : حول كل من الرئيس ما واقع حوكمة الجهاز المصرفي من وجهة نظر المختصين

 

 

 
 ترتيب المجاالت والدرجة الكلية لواقع الحوكمة للجهاز المصرفي : 7.1شكل 

 
 :أكدت الدراسة التطبيقية على النتائج التالية

 
  هناك توافق بدين القواعدد والممارسدات الفضدلى لحوكمدة المصدارف فدي فلسدطين والموضدحة فدي

بخصدوص  2991لعدام ( 0)قدم الدليل الذي أصددرته سدلطة النقدد الفلسدطينية بموجدب تعميمهدا ر 
المددذكورة بنسددب القواعدد والممارسددات الفضددلى للحكومددة والصددادرة عددن سدلطة النقددد فددي الجوانددب 

 : توضيحهكما سيتم متفاوتة 

 

o حيث ابدل المتشر تجاوبا عاليا من فبل  عنصري االمتثال و التدقيق الداخلي والخارجي
قيق الداخلي والخارجي بناء على تعليمات البنوك بااللتزام والتقيد بعملية االمتثال والتد
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دراكسلطة النقد  هذا الجزء في حماية المصرف من أي  بيهميةالقائمين على المصرف  وا 
   .مستقبلي وتقديرا منهم في ضرورة حماية حقوق اصحاب العالقةتعثر 

o هيكلدددة ممدددا اتددداح اعدددادة انتخددداب  بإعدددادةحيدددث قامدددت البندددوك  عنصدددر اهليدددة مجلدددس االدارة
مددع متطلبددات  اانسددجاماء مجلددس ادارة مددتهلين ولددديهم المددام بالعمددل المصددرفي وذلددك اعضدد

 .الجهات الرقابية
o البيئدددةحيدددث ابددددت البندددوك اهتمامدددا ملحوظدددا فدددي تحسدددين  األطدددراف األخدددرل ذات العالقدددة 

االطدراف المتمثلدين  هذه ألهميةالبنك  إلدراكنظرا  العالقةاالخرل ذات  باألطرافالخاصة 
بمدددا ينسدددجم مدددع  نهيشدددالمدددوردين والمدددوظفين بتعزيدددز عمدددل المصدددرف والرفدددع مدددن بددالعمالء و 

 .لمتطلبات الجهات الرقابية اانسجاماالهداف المنشودة وذلك 
o  حيث اخذت البنوك في تعزيز عمليات االفصاح والشدفافية بنداء عنصر االفصاح والشفافية

الصددحف الرسددمية علددى تعليمددات الجهددات الرقابيددة مددن خددالل نشددر بيانددات المصددرف فددي 
 .والتقارير السنوية 

o فدددددي تعزيدددددز دور حيدددددث اخدددددذت البندددددوك علدددددى  دور وحقدددددوق المسددددداهمين وضدددددمان حقدددددوقهم
عطدائهمالمساهمين من خالل دعوتهم الجتماعات الهيئة العامة  ارسدة الترشدي  مالحدق بم وا 

 ائمالماليددة والقددو  تالميزانيددامجلددس االدارة والعمددل علددى اطالعهددم علددى  ألعضدداءواالنتخدداب 
 .المالية للبنك 

o حيددددث باشددددرت البنددددوك حددددديثا  بالعمددددل علددددى تشددددكيل لجددددان ادارة  عنصددددر ادارة المخدددداطر
دوائدددر مختصدددة بالتحليدددل المدددالي لدراسدددة أي مخددداطر غيدددر  تيسددديسالمخددداطر فدددي البندددك و 

وذلك بناء على طلب الجهات الرقابية التي , متوقعة من خالل موظفين متهلين بهذا العمل
 .ة النقد الفلسطينية على اثر االزمات والتعثرات المالية العالمية سلط يتتمثل ف
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 :مستند لمؤشرات السالمة الماليةالتحليل الكيفي البالمتعلقة  خالصة النتائج1 2.1.3
 

 معدل صافي األصول/الرب . اوال
 

 :يليدناه  ما يتض  لنا من الشكل الموض  ا
 

 ثقة اعلى لدل  هكسبأمما  هموالأءة في توظيف ان الجهاز المصرفي اصب  اكثر كفا
 .المتعاملين الذي انعكس على استقبال الودائع وتوظيفها بشكل افضل 

 استثمار اكبر في اصول مدرة للدخل. 

  انخفاض سعر الفائدة عالميا بسبب االزمة المالية ما بين الودائع والتسهيالت الذي شجع
 .لية المصارف على زيادة نسبة التسهيالت المح

  مع  2991كان التطور ملحوظا في ارتفا  معدل الرب  على صافي االصول خالل العام
 .ارتفا  متزايد لسنوات ما بعد تطبيق الحوكمة 

 

 
 

 معدل صافي األصول /متشر الرب : 1.1شكل 
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 الرب  على معدل حقوق الملكية .ثانيا
 

 
 

 ( 2949-2996)الرب  على معدل حقوق الملكية خالل الفترة : 0.1شكل 
 

يظهددر الجدددول ان معدددل الددرب  علددى صددافي االصددول انعكددس ايجابددا بدددورة علددى متشددر صددافي الدددخل 
  :على حقوق الملكية نتيجة العوائد االضافية من خالل

 
  بيع االسهم االستثمارية 

  زيادة في الدخل من الرسوم والعموالت 

  ارتفا  صافي االستردادات بفعل مكتب االئتمان 

  من  التسهيالتنتيجة ارتفا  ملحوظ في الفوائد  ارتفا. 
 

 حقوق الملكية/صافي الدخل. ثالثا
 

 
 حقوق الملكية /متشر صافي الدخل: 49.1شكل 
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الرتفا  معدل الرب  على صافي   صافي الدخل على حقوق الملكية كنتيجة ايجابية اارتفيتض  لنا  
في صافي الدخل على  2991بعد عام تحسنا ملحوظا ما  1/49االصول حيث يظهر لنا الشكل 

 .بمتشر اعلى 2949 عام ر جليا فيهلتظ حقوق الملكية
 

 الديون المتعثرة قبل اخذ الضمانات المقبولة بعين االعتبار. رابعا

 
حجم الديون المتعثرة اخذ باالنخفاض ما بع تطبيق الحوكمة لعدة اسباب  (44.1)يظهر لنا الشكل 

 :منها
 

 عليمات بشان تشكيل لجان متخصصة على مستول مجالس االدارة اصدار سلطة النقد ت
 .التنفيذية مما ساهم قدرة البنوك على تحصيل التسهيالت المتعثرة واإلدارة

  الزام الجهاز المصرفي بمعايير نظام المعلومات االئتمانية والذي ساهم بشكل كبير في الحد
 .قترضينمن مخاطر االئتمان من خالل توفير قاعدة بيانات للم

 

 
 

  متشر الديون المتعثرة قبل اخذ الضمانات المقبولة بعين االعتبار: 44.1شكل 
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 قدرة رأس المال على امتصاص وتغطية المخاطر غير المتوقعة. خامسا
 

 
 

 قدرة رأس المال على امتصاص وتغطية المخاطر غير المتوقعة : 42.1شكل 
 

راس المال على امتصاص وتغطية المخاطر الغير  قدرةتحسنا ملحوظا في  42.1يظهر الشكل 
 :التالية  لألسبابمتوقعة 

 
  قدمت سلطة النقد تسهيالت كبيرة لتسريع عملية اندماج المصارف التي لم تفي بمتطلبات رفع

 .نسبة راس المال

  مليون سابقا 92مليون دوالر بدل  29الزام المصارف برفع نسبة راس المال المدفو  الى. 

 المخاطر في كل بنك  إلدارةنة جسلطة النقد التي صدرت بخصوص تشكيل ل تعليمات
 .للمساهمة في دراسة المخاطر الغير متوقعة مما زاد من قدرة البنوك على رسملة ارباحها

 

 : التالي  ماالتحليل الكيفي  يتض  لنا من نتائجو 
 

  (2949-2996)للمدل الزمني  اتجاها تصاعديا أخذصافي األصول  إلىصافي االرباح 
  (2949-2996)أخذ اتجاها تصاعديا للمدل الزمني حقوق الملكية إلى صافي الدخل 
  للمدل الزمني باالنخفاض  أخذ اتجاهًا حجم التعثر قبل أخذ الضمانات المقبولة بعين االعتبار

(2996-2949) . 
  زمني للمدل ال متوقعة أصب  أكثر كفاءةغير الراس المال في امتصاص وتغطية المخاطر

(2996-2949 .) 
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ط نتائج التحليل الكيفي والتحليل الكمي يظهر اتساق النتائج من حيث واقع الحوكمة وتطبيقاتها في بوبر 
الجهاز المصرفي حسب وجهة نظر المختصين والتي تمارسها سلطة النقد ضمن اختصاصاتها 

تحليل الكيفي بواقع بيانات اداء وانعكاسها االيجابي على األداء للجهاز المصرفي كما اظهرتها نتائج ال
ثين ويعود ذلك إلى ان مجتمع الدراسة انحصر في ذوي و الجهاز المصرفي بما يعكس دقة اجابة المبح

 .االختصاص والخبراء فقط
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 الفصل الخامس
______________________________________________________ 

 االستنتاجات والتوصيات
 

 االستنتاجات 3.1
 

التحليددددل اإلحصددددائي  نتددددائجاسددددتعراض لاطددددار النظددددري ومراجعددددة االدبيددددات و ضددددوء مددددا تقدددددم مددددن  فددددي
 االسددتنتاجات، فإندده يمكددن اسددتخالص لمتشددرات السددالمة الماليددةالكيفددي  والتحليددل، لمخرجددات االسددتبيان

 :التالية
 

لى عنصرين القطا  المصرفي يتوقف ع والذي شهدهلحوكمة في تبني المعايير المثلى ل النجاحإن 
دارته من  اثنين، أال وهما سلطة النقد الفلسطينية بصفتها هيئة رقابية من جهة، والمصرف المعني وا 

وقد تم االستدالل على ذلك فيما يتعلق بسلطة النقد الفلسطينية من خالل حرصها على . جهة أخرل
ما يتسق مع المعايير الدولية والقوانين والتشريعات المساندة ب واألنظمةوضع كافة التعليمات واللوائ  

تعزيز أطر الحوكمة في الجهاز ل وصوالً وعلى رأسها مبادا ومعايير الحوكمة التي أقرتها لجنة بازل 
المصرفي الفلسطيني، اما فيما يتعلق بالمصارف فقد ساهمت بدورها في تعزيز الحوكمة من خالل 

لسطينية على إدراك أهمية ودور القائمين على إدارة المصارف في الجهاز المصرفي الف حرص
األطر التشريعية المحلية والدولية  الحوكمة مما انعكس في التزامهم بتطبيق معاييرها بما يتوافق مع

 . والمدونات التي صدرت فلسطينيًا بخصوصها
 

ويرل الباحث أن جزء مهم من النجاح في خوض تجربة الحوكمة فلسطينيًا ُينسب أيضًا إلى التوافق ما 
ن القواعد والممارسات الفضلى لحوكمة المصارف في فلسطين والموضحة في الدليل الذي أصدرته بي

وقواعد الحوكمة ومبادئها الصادرة عن  2991لعام ( 0)سلطة النقد الفلسطينية بموجب تعميمها رقم 
(OECD ) ومعايير حوكمة المتسسات المصرفية الصادرة عن لجنة بازل بالتعاون مع2991للعام ، 
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ويرل الباحث أن دور الحوكمة ال  عدد من المتسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي،
يقتصر على وضع القواعد ومراقبة تنفيذها أو تطبيقها، ولكن يمتد ليشمل أيضا توفير البيئة الالزمة 

ثلة بسلطة النقد من جهة لدعم مصداقيتها، وهذا ال يتحقق إال بالتعاون بين كل من السلطة الرقابية مم
مخرجات  وفيما يلي اهم االستنتاجات بناء على ما سلف من .والقطا  المصرفي من جهة أخرل

 :الدراسة
 

 :االستنتاجات المتعلقة بدور الجهاز المصرفي: أواًل 
 

  تبين أن البنوك تلتزم في أعمالها وممارساتها بالمبادا الصادرة عن سلطة النقد الفلسطينية
وقد تم االستدالل على ذلك من خالل نتائج عناصر االستبانة تعلق بموضو  الحوكمة فيما ي

  .افصاح والشفافيةمن حيث عنصري االمتثال والتدقيق الداخلي والخارجي، إضافة ل

 دور بارز في الحفاظ على حقوق األقلية أو صغار المستثمرين، وكذلك حفظ  كان للبنوك
عاملة المتساوية لهم، وحفظ حقهم في المشاركة الفعالة في حقوق جميع المساهمين وضمان الم

اجتماعات الجمعية العامة للمصارف وقد تم االستدالل على ذلك من خالل نتائج عناصر 
االستبانة من حيث دور المساهمين في إطار الحوكمة وضمان حقوقهم وأخيرًا عنصر 

 األطراف األخرل ذات العالقة

 الثقة في االقتصاد القومي بشكل عام، وفي األداء المصرفي  دور بارز في زيادة للمصارف
وقد تم االستدالل من  ،ةاالئتمانيبشكل خاص، من حيث زيادة قدرته على تالفي المخاطر 

والتزام المصارف في تحديث  عنصر إدارة المخاطرنتائج عناصر االستبانة من حيث  خالل 
نشاء  .االدارات المختصة بهذا الجانب وا 

  النقد الفلسطينية من قبل سلطة بالتعليمات الصادرة في فلسطين المصرفي زام الجهازالتإن 
المعدل سنة  II، وبازل 4000عام  Iتتمشى مع المبادا الدولية الصادرة عن لجنة بازل  والتي
 .في التطبيق األداءفي رفع كفاءة  ساهم م، 2991

 تباعها وتطبيقها فة المصارف إلى االحوكمة الرشيدة التي تسعى كا التزام المصارف بتطبيق
انعكس بشكل  في الشفافية، وتوافر المعلومات، وتطبيق المعايير المحاسبية الدولية تتمثل والتي

االمتثال والتدقيق الداخلي والخارجي، إضافة لافصاح على اعمال البنك فيم يتعلق في 
 . مجلس االدارة  وأهلية وعنصر إدارة المخاطر والشفافية
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 :االستنتاجات المتعلقة بمدل مساهمة سلطة النقد في تحسين أداء المصارف من خالل الحوكمة  :ثانياً 
 

متشرات السالمة المالية المتعلقة بالجهاز المصرفي الفلسطيني قد مثلت مقياسًا واضحًا  لوحظ ان
, قابي والتحليلينتيجة قيام سلطة النقد بدورها الر  بنتائجها التي سبق تناولها في الفصل السابق

  :تحكم العمل المصرفي مما انعكس ايجابا على التيوالقوانين  لألنظمةوتطويرها 
 

  باالستدالل إلى متشر صافي األرباح نسبة وفي إدارة أصولها كفاءة البنوك في توظيف أموالها
دارة رأسمالها إضافًة إلى كفاءة المصارف في . إلى صافي األصول من جهة ظر بالناستخدام وا 

إلى ما كان عليه متشر الرب  نسبة لمعدل حقوق الملكية من جهة أخرل، فكال المتشرين أخذا 
ما بين العامين  كل منهمامع ارتفا  وتيرة التصاعد في ،  2996  ماتجاهًا تصاعديًا منذ العا

 . في هذا الخصوص ر تطبيق الحوكمةاأث كيحد أهم( 2949و  2990)

  يمكن ان تمس حقوق المودعين والمساهمين وقد تم االستدالل الحد من كافة المخاطر التي
على ذلك من خالل التراجع الواض  في معدالت التعثر، وتحسن قدرة رأس المال على 

 .امتصاص وتغطية المخاطر غير المتوقعة للبنوك
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 التوصيات 2.1
 

 :دة لنتائج واستنتاجات االستبيانالتوصيات المستن: أواًل 
 

  األطراف األخرل من جمهور حملة األسهم في عملية مراقبة أداء البنوك  مشاركةتعزيز
عطاءهم فرصة اكبر من االهتمام في عملية انتخاب أعضاء مجلس االدارة بما يتدي إلى  وا 

 .تعزيز دور المساهمين وضمان حقوقهم من خالل تمثيل اداري أكبر في مجلس االدارة

 وتطوراتها لمهارات المختصة بالعمل المصرفيا في مجلس اإلدارة أعضاء االستفادة من اهلية ،
 . االلتزام بالتعليمات والقوانينوبما ال يتثر على  لتنعكس ايجابا على االطراف االخرل

 االمتثال والتدقيق الخارجي والداخلي، ليتعدل كون عملهم تحت مظلة  مهمة العمل على تطوير
خاطر محتملة سواء كانت توقعاتها مباشرًة أو غير مباشرة أية م الستشعارالعمل الروتيني،  

 . حتى ولو كان تحقق هذه المخاطر ضئيل

  مبدأ الشفافية واإلفصاح وخاصة فيما يتعلق بنشر بيانات المصرفب توسيع قاعدة العمل 
 .بهاوفقًا للمعايير المحاسبية الدولية المعمول  وكافة فرو  البنك الختامية في مواقيتها لبياناته

 دراسة وتحليل المتثرات الداخلية والخارجية  لتشمل العمل على تطوير عمل ادارات المخاطر
 .بها الجهاز المصرفي  يتيثرالتي قد 

  االستفادة من تجربة نجاح حوكمة الجهاز المصرفي وتطبيقها تدريجيا في القطاعات
 .االقتصادية االخرل

 وتجنيبه من أي  لحمايتهكم العمل المصرفي العمل على تطوير االنظمة والقوانين التي تح
 .تعثرات او ازمات مالية قد تحدث على المستول المحلي او الدولي

 
 

 : ائج واستنتاجات التحليل الكيفيالتوصيات المستندة لنت: ثانياً 
 

 عن  في الكشف ألهميتهانظرا ، في الجهاز المصرفي عملية التحليل المالي اعتماد وتقوية
 .المتوقعة االئتمانيةمن المخاطر  حدالاألداء المصرفي، و  نقاط الضعف في

   لضوابط الرقابية والمصرفية الالزمة لضمان حسن إدارة المخاطر، بما يتالءم اتطوير متابعة
عمل لجان إدارة المخاطر   لياتتعزيز مع المعايير الصادرة عن لجنة بازل، وأن يكون هناك 

سلطة النقد واإلدارات المصرفية في البنوك  تحديد واض  من قبلللمصرف من خالل 
االهداف لسياسات إدارة المخاطر وأساليب قياسها ومتابعتها والسيطرة عليها، تمهيدًا لتحقيق 

 .المنشودة 
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  ،العمل على تطوير ثقافة التعامل مع الجهات الرقابية المختصة سواء كانت داخلية او خارجية
هذه الثقافة من انعكاسات سلبية على األداء المصرفي وبيان مخاطر ما قد يترتب على غياب 

الحوكمة الرشيدة  لمبدأبشكل عام، وعلى درجة األمان المصرفي بشكل خاص، وذلك تحقيقًا 
 .في المصارف

 البنوك نحو تعزيز رتوس االموال بما يمكنها من امتصاص  وتحفيز االستمرار في توجيه
 .اءة القطا  المصرفي في إدارة رساميلهكف المخاطر غير المتوقعة والعمل على رفع

 من قبل سلطة النقد الفلسطينية لتشمل كافة الجهاز المصرفي حوكمة تجربة تعميم  العمل على
القطاعات االقتصادية والمتسسات والشركات العاملة في األراضي الفلسطينية لما لذلك من 

ل مهم ورئيس أيضًا في ضمان كبيرة على مستول االقتصاد القومي ولكون الحوكمة عام أهمية
 .تحقق االستقرار المالي

 بتامين الحوافز  للبنوك  نشر ثقافة الحوكمة وتعزيزها من خالل الجهات ذات العالقة تشجيع
تعزز ثقافة الحوكمة  هبرامج تدريبية وتيهيل توفير، و االكثر التزاما بتطبيق عناصر الحوكمة

فاءات البشرية بما يتدي إليجاد بيئة ثقافية لتعليم وممارستها وتقوي عملية النهوض بمستول الك
وكافة والنشرات توفير اإلرشادات من خالل  الحوكمة ين بعناصروتدريب وتعزيز قدرات الموظف

 .المساعدة والتي تتي  االلتزام بعناصر الحوكمة كإطار عام تاإلصدارا

 وعدم االكتفاء بالنواحي  ةااللتزام بالحوكمة كمنهج إداري وعملي يطبق في العمليات اليومي
 .االكاديمية والنظرية
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 قائمة المصادر والمراجع
 

 المراجع باللغة العربية: أوالً 
 

  لجندة :الماليدة التقدارير فدي المدالي المجتمدع ثقدة علدى مصدر فدي الشدركات(: 2996)أبدو العدزم 

 .رالمراجعة ، مص
 مجلددددة سددددوق المددددال "صددددعبةوالمهمددددة ال. اللجنددددة الوطنيددددة للحوكمددددة(: " 2997. )أبددددو بكددددر، م ،

 . الفلسطيني

 حوكمددة فددي شددركات التددامين اإلطددار التنظيمددي والقددانوني لصددناعة : " )2997(. أبددو زينددة، ن
 . ، مجلة مردة التيمين، العدد الخامس"التامين من منظور شركات التيمين

  ،ات الحكدم المتسسدي فدي القطدا  المصدرفي العربدي ومتطلبد(: 2999)اتحاد المصارف العربيدة
 .تطوير ممارساته وفق المعايير الدولية، بيروت

 مبددادا إدارة مخدداطر العمددل المصددرفي اإللكترونددي، ورقددة عمددل مقدمدده،  (:2992) أميددة طوقددان
 2992البنك المركزي األردني، األردن، 

 ،المنتدل العالمي لحوكمدة ,مجالس ادارة البنوك ألعضاءارشادات : (2999)تشاركهام، جوناثان
 .والتعمير لانشاءنك الدولي الب,الشركات

  عبددد الددرحمن توفيددق، . كيددف نفكددر اسددتراتيجيا، ترجمددة وتقددديم د(: 4001)جددارت، ب، ودخددرون
 (.بمبك)مركز الخبرات المهنية لادارة 

 تطبيقات الحوكمة فدي ( التجارب –المبادا  –المفاهيم )حوكمة الشركات (: 2992. )حماد، ط
 .دريةاإلسكن: المصارف، الدار الجامعية

  تطبيقات ( التجارب –المبادا  –المفاهيم )حوكمة الشركات (: 2992)حماد، طارق عبد العال
 الحوكمة في المصارف، الدر الجامعية، مصر

   تجدداه دور للمراجعدددة الداخليدددة فددي زيدددادة فعاليددة الحوكمدددة بدددالبنوك (: 2992)الحمددالوي، صدددال
 مة الشركات، اإلسكندريةالمصرية، ورقة عمل مقدمه، المتتمر الخامس حول حوك

  حالدددة هيئدددة المحاسدددبة  –( الحوكمدددة)نظدددام إدارة ومراقبدددة المنشددد ت (: 2992)الحيدددزان، أسدددامة
والمراجعدددة لددددول مجلدددس التعددداون لددددول الخلددديج العربيدددة، بحدددث مقددددم، المدددتتمر الخدددامس حدددول 

 .حوكمة الشركات، اإلسكندرية

  اإلسالمية، ملخص محاضرات، مقدرر إدارة المخاطر في المصارف (: 2997)الدروبي، محمد
 لدبلوم عام المصارف اإلسالمية، مصر
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   ،مجلددة "تحسددين وتطددوير الحاكميددة المتسسددية فددي البنددوك(: "2999. )دهمددش، ن، أبددو زر ،
 .البنوك في األردن، المجلد الثالث والعشرون

  وائم دور لجددان المراجعددة فددي حوكمددة الشددركات وأثرهددا علددى جددودة القدد(: 2992)سددامي، مجدددي
المالية المنشورة في بيئة األعمال المصري، ورقة عمدل مقدمده، المدتتمر الخدامس حدول حوكمدة 

 .الشركات وأبعادها المحاسبية واإلدارية واالقتصادية، اإلسكندرية 

  دور لجددان المراجعددة فددي حوكمددة الشددركات وأثرهددا علددى جددودة القددوائم (: 2992)سددامي، مجدددي
عمال المصري، ورقة عمدل مقدمده، المدتتمر الخدامس حدول حوكمدة المالية المنشورة في بيئة األ

 الشركات وأبعادها المحاسبية واإلدارية واالقتصادية، اإلسكندرية

  حوكمددة الشددركات والتنميددة االقتصددادية واالجتماعيددة مددع اإلشددارة إلددى (: 2992)السددريتي، السدديد
 .سكندريةمصر، ورقة عمل مقدمه، المتتمر الخامس حول حوكمة الشركات، اإل

  حوكمددة الشددركات والتنميددة االقتصددادية واالجتماعيددة مددع اإلشددارة إلددى (: 2992)السددريتي، السدديد
 مصر، ورقة عمل مقدمه، المتتمر الخامس حول حوكمة الشركات، اإلسكندرية

  دليل الممارسات الفضلى لحوكمة الجهاز المصرفي  –2991سلطة النقد الفلسطينية 
  دائرة الرقابة والتفتيش – 9وبازل 2الفرق بين بازل  -2944سلطة النقد الفلسطينية. 
 حوكمددددة الشددددركات ومعالجددددة الفسدددداد المددددالي واإلداري، دراسددددة تطبيقيددددة، (: 2996. )سددددليمان، م

 .الدار الجامعية: جمهورية مصر العربية
  حوكمة الشركات ومعالجة الفسداد المدالي واإلداري، الطبعدة (: 2996)سليمان، محمد مصطفى

 .لى، الدار الجامعية، اإلسكندريةاألو 

  تقييم مبادا حوكمة الشركات في جمهورية مصر العربية، ورقة عمل (: 2999)سميحة، فوزي
مقدمه المركز المصري للدراسات االقتصادية بالتعاون مع مركز المشروعات الدوليدة ( 12)رقم 

 .الخاصة

  لقددرة التنافسدية والحوكمدة هدل يمكدن زيدادة ا: التجربدة الصدينية(: 2992)السوداني، عبدد العزيدز
 .لمصر االستفادة منها، ورقة عمل مقدمه، اإلسكندرية

  حوكمددددة الشددددركات فددددي القددددرن الحددددادي والعشددددرين، (: 2994)سددددوليفان، جددددون، روجددددرز، جددددين
 .سمير كريم، مركز المشروعات الدولية الخاصة: ترجمة

  منظددددور : م نظريددددة الوكالددددةتحليددددل ظدددداهرة حوكمددددة الشددددركات باسددددتخدا(: 2992)السدددديد، علددددي
 .محاسبي، ورقة عمل مقدمه، المتتمر الخامس حول حوكمة الشركات، اإلسكندرية

 21، المجلة االقتصادية، عدد "حوكمة الشركات"، )2996(. الشمري، ح. 
  مدداذا يمكددن عملدده فددي : قواعددد إدارة الشددركات تصددب  سددعيًا دوليدداً (: 2994)شددهيرة، عبددد الشددهيد

 عمل مقدمة، إدارة البحوث وتنمية األسواق، بورصتا القاهرة  مصر؟، سلسلة أوراق
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 .واإلسكندرية، بالتعاون مع مركز المشروعات الدولية الخاصة

  دور المنهج اإلسدالمي فدي زيدادة فاعليدة حوكمدة الشدركات، ورقدة عمدل (: 2992)صفاء، سعيد
 .مقدمه، المتتمر الخامس حول حوكمة الشركات، اإلسكندرية

 نبددذة عددن حوكمددة الشددركات وملخددص عددن القواعددد التنفيذيددة للحوكمددة (: 2997)د الصددياد، محمدد
 .الصادرة عن الهيئة العامة لسوق المال، ورقة عمل مقدمة، الهيئة العامة لسوق المال، مصر

  حوكمددة المصددارف، ورقددة عمددل مقدمدده، المددتتمر الخددامس حددول (: 2992)عبددد الحلدديم، محمددد
 .حوكمة الشركات، اإلسكندرية

 الجزائر. الجزائر جامعة ،"الحوكمة المتسسية للبنوك"الطيب داودي ،الرزاق خليل عبد 
  تفعيدددل ا ليدددات المحاسدددبية لحوكمدددة الشدددركات مدددن خدددالل اسدددتخدام (: 2992)العسددديلي، محمدددد

دراسددددة تطبيقيدددة علددددى بعددددض الشددددركات المقيدددددة بالبورصددددة  –قواعدددد القيددددد بالبورصددددات الماليددددة 
 .المتتمر الخامس حول حوكمة الشركات، اإلسكندريةالمصرية، ورقة عمل مقدمه، 

   ،هيئدة سدوق رأس المدال "ورشة عمل حول قواعد الحوكمة في فلسطين: ")2996. )عالونة ،
 .الفلسطينية

  مراجعددة الحسددابات وحوكمددة الشددركات فددي بيئددة (: 2997)علددي، عبددد الوهدداب، شددحاته، شددحاته
 .جامعية، اإلسكندريةاألعمال العربية والدولية المعاصرة، الدار ال

  دراسة تحليلية ألثر تطبيدق دليدات حوكمدة الشدركات علدى جدودة اإلفصداح (: 2992)علي، لتي
 .المحاسبي، ورقة عمل مقدمه، المتتمر الخامس حول حوكمة الشركات، اإلسكندرية

  الحوكمة والجهداز المصدرفي، ورقدة عمدل مقدمده، المدتتمر الخدامس (: 2992)الغنيمي، محمود
 كمة الشركات، اإلسكندريةحول حو 

 جدوده مددل تطبيدق الحوكمدة المتسسدية فدي المصدارف الفلسدطينية وفقدًا  محمدد الغندي عبدد فكدري
،  2991لمبددادا منظمددة التعدداون االقتصددادي والتنميددة ومبددادا لجنددة بددازل للرقابددة المصددرفية ، 

 غزة  – اإلسالمية الجامعة
  لمؤسساية فاي المصاارف الطلساطينية وفقااً جوده ماد  تطبياا الحوةماة ا محمد الغني عبد فكر

،  1992لمبادئ منظمة التعاون االقتصااد  والتنمياة ومباادئ لجناة باازل للرقاباة المصارفية ، 

 . غزة  – اإلسالمية الجامعة

  2991لسنة  42قانون األوراق المالية رقم. 
 ن فدي جدذب تعزيدز دور سدوق األوراق الماليدة فدي فلسدطي(: 2991)ودخدرون . قباجة ، حامد، م

 .فلسطين –االستثمارات الخارجية، رام اهلل 
  ، مكانيددة تطبيقهددا علددى " القشددي، ظدداهرث الخطيددب، حددازم الحاكميددة المتسسددية بددين المفهددوم وا 

مجلدة اربدد للبحدوث العلميدة،  002." فدي الشدركات المدرجدة فدي األسدواق الماليدة  أرض الواقدع
 األردن.المجلد العاشر، العدد األول



 

 469 

 مكانيددة تطبيقهددا علددى " هرث الخطيددب، حددازم ، القشددي، ظددا الحاكميددة المتسسددية بددين المفهددوم وا 
مجلدة اربدد للبحدوث العلميدة،  002." فدي الشدركات المدرجدة فدي األسدواق الماليدة  أرض الواقدع

 . األردن.المجلد العاشر، العدد األول
 د حوكمدة الشدركات مدل التزام الشركات المساهمة العامة الفلسدطينية بقواعد محمد جميل حبوش

 –المراجعين الخارجيين ومدراء الشركات المساهمة ، ليلية ألراء المراجعين الداخلييندراسة تح: 
 . غزة – اإلسالمية الجامعة -002.

 مدل التزام الشركات المساهمة العامة الفلسدطينية بقواعدد حوكمدة الشدركات  محمد جميل حبوش
 –المراجعين الخارجيين ومدراء الشركات المساهمة  ،لييندراسة تحليلية ألراء المراجعين الداخ: 

 غزة – اإلسالمية الجامعة -002.
  دور الرقابدددة المصدددرفية فدددي تحقيدددق االئتمدددان والشدددفافية، ورقدددة عمدددل (: 002.)مسدددعد، يحيدددى

 .مقدمه، المتتمر الخامس حول حوكمة الشركات، اإلسكندرية
 2.سورية، عدد ، مجلة النخبة ال"الحوكمة"، )002.(. مسعود، م. 
  دور اإلفصدداح عددن المعلومددات المحاسددبية فددي تعزيددز وتفعيددل الحكددم (: 002.)مطيددري، محمددد

جمعيددددة المحاسددددبين : المتسسددددي، بحددددث مقدددددم فددددي المددددتتمر العلمددددي المهنددددي الخددددامس، عمددددان
 .القانونيين األردنيين

 ة المتسسديةالحوكمد(: 002.)أحمدد عبدد الحفديظ امجددل  معراج عبد القادر هواري و الددكتور 
كليدة العلدوم االقتصدادية  002.الشدفافية  في إرساء قواعدد في القطا  البنكي و المالي و دورها

 الجزائر.التسيير جامعة األغواط  و علوم
  ودخددرون، . أبددو هددنطش، أ(: 002.)، "مدداس"معهددد أبحدداث السياسددات االقتصددادية الفلسددطيني

 .فلسطين –القطا  الخاص، رام اهلل دثار تطبيق قانون المصارف الفلسطيني على أداء 
  ؟، ورقدددة عمدددل مقدمدددة، المعهدددد المصدددرفي المصدددري، العددددد (.)مدددا هدددي بدددازل  –مفددداهيم ماليدددة

 .م002.األول، 
  ،م002.مفاهيم مالية، ورقة عمل مقدمه، المعهد المصرفي المصري، العدد السادس. 
 حدول األول العلمدي مدتتمرال ،" االقتصدادية التنميدة فدي الشدركات حوكمدة دور" حدداد، منداور 

 ، 2008 دمشق، أكتوبر جامعة 16-15 االقتصادي، اإلصالح في ودورها الشركات حوكمة
 دمشق. 09 ص

 حدول األول العلمدي المدتتمر ،" االقتصدادية التنميدة فدي الشدركات حوكمدة دور" حدداد، منداور 
 ، 2008 دمشدق، أكتدوبر جامعدة 16-15 االقتصدادي، اإلصدالح فدي ودورهدا الشركات وكمة
 دمشق . 09 ص

  حوكمة الشركات ( 002.)منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 
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  منظمة التعاون االقتصادي والتنمية بشدين مبدادا حوكمدة الشدركات، مركدز المشدروعات الدوليدة
 002.الخاصة، 

  الجواندددب األخالقيدددة وعالقتهدددا بتددددعيم الحوكمدددة الجيددددة، ورقدددة عمدددل (: 002.)مهدددران، عشدددري
 المتتمر الخامس حول حوكمة الشركات، اإلسكندريةمقدمه، 

  أهميدددة دور المراجعددة وأطرافهددا لضدددمان فعاليددة حوكمددة الشدددركات، (: 002.)ميخائيددل، أشددرف
 ورقة عمل مقدمه، المتتمر الخامس حول حوكمة الشركات، اإلسكندرية

  راقبدددي مددددخل مقتدددرح لترشددديد قدددرارات اختيدددار وتغييدددر ومكافدددية م(: 002.)ندددور الددددين، ناصدددر
الحسدددابات فدددي إطدددار حوكمدددة الشدددركات، ورقدددة عمدددل مقدمددده، المدددتتمر الخدددامس حدددول حوكمدددة 

 الشركات، اإلسكندرية
  سدبيل التقددم مدع إلقداء الضدوء علدى التجربدة … حوكمدة الشدركات(: 002.)نيرمين، أبدو العطدا

 .المصرية، ورقة عمل مقدمه، المشروعات الدولية الخاصة
  الحوكمددددة فددددي البنددددوك العامددددة، ورقددددة عمددددل مقدمدددده، المعهددددد  تطبيددددق(: 002.)هالددددة، السددددعيد

 المصرفي المصري
  مدونة حوكمة الشركات -002.هيئة سوق راس المال . 
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 قائمة بيسماء المحكمين : 4ملحق 

 

  جامعة القدس –المشرف على الرسالة  –الدكتور عزمي االطرش 
  جامعة بير زيت –كلية التجارة  –الدكتور انيس الحجة 
  جامعة القدس   –دكتور فدول اللبدي 
  نقددد سددلطة ال -مستشددار محددافظ سددلطة النقددد للعمليددات المصددرفية –السدديد عزيددز يعقددوب الكدداهن

 الفلسطينية
  سلطة النقد الفلسطينية –مدير دائرة الرقابة والتفتيش  –السيد رياض ابو شحادة. 
  سدددددلطة النقدددددد  –مددددددير دائدددددرة الجمهدددددور وانضدددددباط السدددددوق المصدددددرفي  –السددددديد علدددددي فرعدددددون

 .الفلسطينية
  سلطة النقد الفلسطينية  -رئيس قسم الرقابة والتفتيش –السيد اياد نصار 
  سددددلطة النقددددد  -دائددددرة االبحدددداث والسياسددددات النقديددددة  –باحددددث رئيسددددي  –عددددان السدددديد معدددداذ قر

 .الفلسطينية 
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 االستبانة: 2 ملحق
 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 
 

 تحية طيبة وبعد،،،
 

 :يقوم الباحث بإعداد دراسة كمتطلب تكميلي لنيل درجة الماجستير في بناء المتسسات بعنوان
 

ها على االداء المصرفي الفلسطيني من وجهة نظر حوكمة الجهاز المصرفي وانعكاس" 
 " المختصين

 
يهدددف هددذا االسددتبيان إلددى دراسددة دراء أصددحاب االختصدداص فددي العمددل المصددرفي والممثلددين  بالسددادة 

, والمدراجعين الدداخليين, ومدراء التسدهيالت االئتمانيدة ،ومساعديهم ،ونوابهم ،واإلقليمين، المدراء العامين
باإلضافة لمسئولي وموظفي دائرة الرقابة والتفتيش في سلطة ,وأعضاء لجان المراجعة, لومراقبي االمتثا

وذلدددك لتحديدددد مددددل التدددزام المصدددارف العاملدددة بيراضدددي السدددلطة الوطنيدددة الفلسدددطينية بالمتطلبدددات ,النقدددد
والتددي تمثددل الممارسددات الفضددلى فددي مجددال حوكمددة ، 2991اإللزاميددة  الصددادرة عددن سددلطة النقددد عددام 

 . والمستندة إلى معايير لجنة بازل ،ركات وخاصة المصارفالش
علمددا اندده سدديتم اسددتخدام نتددائج تحليددل االسددتبانه وربطهددا مددع نتددائج التحليددل الكيفددي لمتشددرات السددالمة 

 . التي تقيس أداء الجهاز المصرفي لفترة ما قبل وما بعد تطبيق الحوكمة المصرفية ،المالية
 

تزامدده بمبددادا السددرية واألمانددة العلميددة بمددا يكفددل عدددم الكشددف عددن درائكددم الباحددث يوجدده عنددايتكم إلددى ال
 .المسجلة واستخدامها حصرًا في نطاق البحث العلمي

 
 

 

 الباحث جمال الدين ابراهيم العسولي
 

 طالب دراسات عليا
 جامعة القدس/ معهد التنمية المستدامة

 
 و مطبق فعليًا في المصرفيرجى اإلجابة على فقرات اإلستبانة بحسب ما ه :مالحظة
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 :البيانات الشخصية:  أوالً 
 

 أنثى    ذكر   :الجنس -1

  سنة  92-11  سنة  22-91 :الفئة العمرية -2
 12-21 سنة   22 فيكثر سنة 

 دكتوراه    ماجستير   بكالوريوس  دبلوم فيقل      :العلمية الدرجة -3

 داقتصا  محاسبة  إدارة أعمال  :العلمي التخصص -4

                             علوم مالية ومصرفية أخرل.......................:  
 :الخبرة العملية في العمل المصرفي سنوات عدد -5

  سنوات 49أقل من  49-42 سنة  
 42-29 سنة   29 سنة فيكثر 

 :الموقع الوظيفي -6
 (ة عن المجلس رجاء تحديد المسمى في حال كونكم عضو في أحد اللجان المنبثق

 
 مساعد مدير عام او اقليمي /إقليمينائب مدير عام او / اقليمي  مدير عام او     
    مستول دائرة التدقيق الداخلي    مراقب امتثال مراجع خارجي 
   مدير دائرة التسهيالت    عضو لجنة مراجعة    موظف سلطة نقد 

_________________________________________________________________________ 
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 عنصر أهلية مجلس اإلدارة: المجال األول                  
 

يتوفر في أعضاء مجلس اإلدارة أربعة أعضاء على األقل، ممن   -1
ي اإلدارة أو المحاسبة أو يتمتعون بالتيهيل العلمي والخبرة المصرفية ف

 .المالية أو االقتصاد

     

يراعى أن يكون أعضاء المجلس من ذوي السيرة والسمعة الحسنة، ولم   -2
 .يسبق الحكم على أي منهم بارتكاب جريمة مخلة بالشرف أو األمانة

     

أو / يراعى أن يكون كافة أعضاء المجلس ممن لم يتسببوا في انهيار  -3
سيمة بمتسسة مصرفية أو تجارية سبق له العمل بها إلحاق خسائر ج
 .أو مسئواًل إدارياً / كعضو مجلس

     

أغلبية أعضاء مجلس اإلدارة للمصارف الفلسطينية  من المقيمين   -4
 .بصورة دائمة في فلسطين
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ال يوجد في أعضاء المجلس ممن سبق إشهار إفالسه أو التوقف عن   -5
 .سداد دينه

     

اء المجلس من أصحاب التخصصات المهنية المختلفة، كافة أعض  -6
 .ولديهم مهارات ذات عالقة بالعمل المصرفي

     

 عنصري االمتثال والتدقيق الداخلي والخارجي: المجال الثاني          
 

وهي دائرة مستقلة ومختصة " مراقبة االمتثال"يوجد بالمصرف دائرة   -7
عايير الحوكمة الصادرة عن سلطة تقوم بالمهام المحددة وفقًا لدليل م

 .النقد

     

يضم الهيكل التنظيمي للمصرف وحدة تدقيق داخلي، تابعة إلشراف   -8
 .لجنة المراجعة المنبثقة عن المجلس، تقوم بمهام التدقيق الداخلي

     

يتم انتخابها من أعضاء المجلس للقيام " لجنة مراجعة "لدل المصرف   -9
 .المالية واإلداريةبمهام اإلشراف والرقابة 

     

لدل دوائر االمتثال والتدقيق الداخلي بالمصرف كادر مهني كفت وذو   -11
 .خبرة، ويعمل باستقاللية وفعالية

     

أعضاء لجنة المراجعة لديهم المتهالت التي تمكنهم من أداء المهام   -11
 .المحددة لهم

     

يتم  يحرص المصرف على تعيين مدقق حسابات خارجي سنويًا،  -12
اختياره من قبل الجمعية العمومية للمساهمين وفقًا لمتطلبات سلطة 

 .النقد

     

لدل لجنة المراجعة صالحية الوصول إلى جميع البيانات والمعلومات   -13
واالتصال مباشرة بالمدققين الداخليين بما يمكنها من أداء مهامها 

 .بفعالية

     

هيئة العامة العادية وغير يحضر المدقق الخارجي جميع اجتماعات ال  -14
 .العادية ويجيب على استفسارات المساهمين

     

 عنصر اإلفصاح والشفافية: المجال الثالث                   
 

تقوم اإلدارة التنفيذية العليا للمصرف باإلفصاح عن جميع المعلومات   -15
 .بشكل يضمن وصول المعلومات إلى جميع األطراف المعنية

     

م المصرف بنشر بياناته المالية وتقرير المدقق الخارجي عن نتائج يلتز   -16
 .أعماله بعد الموافقة عليها من سلطة النقد في الموعد المحدد
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يلتزم المصرف بتعليق نسخة من حساباته الختامية في مكان بارز في   -17
 .كافة فروعه ومكاتبه لمدة شهر من تاري  موافقة سلطة النقد عليها

     

المرتبطة بهيكل رأس )يلتزم المصرف باإلفصاح عن المعلومات   -18
المال، وتسهيالت ذوي الصلة، بيع أي جزء من أسهم أعضاء 

 (.المجلس

     

عملية اإلفصاح عن البيانات واضحة ومستمرة ومتاحة لجميع   -19
 .األطراف، وِعْبر وسائل سهلة الوصول إليها وبتكلفة منخفضة

     

لسنوي للمصرف، بيان لمدل تطبيق المصرف لمبادا يتضمن التقرير ا  -21
 الحوكمة والتزامه بالممارسات المثلى لمعايير الحوكمة 

 .ووفقًا لدليل الحوكمة الصادر عن سلطة النقد

     

 عنصر إدارة المخاطر: المجال الرابع                  
 

ة توجد لجنة إلدارة المخاطر يتكون أعضائها من المجلس واإلدار   -21
 .التنفيذية والمستشارين

     

، وتعليمات سلطة النقد فيما IIيلتزم المصرف بمعايير لجنة بازل   -22
 .يتعلق بإدارة المخاطر

     

يتابع المجلس مستولياته نحو رسم سياسة التعامل مع المخاطر   -23
 .اإلستراتيجية

     

يدات يلتزم المصرف بإجراء تحليل لنقاط القوة والضعف والفرص والتهد  -24
SWOT لما له من أهمية. 

     

تقوم لجنة إدارة المخاطر بالتعامل مع مخاطر العمليات المصرفية   -25
مخاطر السوق )ومخاطر المعامالت المصرفية ( مخاطر التشغيل)

 .والتحوط لها( ومخاطر االئتمان

     

 عنصر دور المساهمين في اطار الحوكمة وضمان حقوقهم: المجال الخامس   
 

تزم المصرف بضوابط مساهمة الشخص الطبيعي واالعتباري بيال يل  -26
، وفي حال تجاوز ذلك يتم الحصول على الموافقة %49تزيد عن 

 .المسبقة من سلطة النقد

     

لدل المصرف التزام بيال تزيد مساهمة   مجموعة المصال  المرتبطة   -27
أسهم من % 49عن ( الدرجة األولى والثانية)والمشتركة والعائلية 

 المصرف، وفي حال تجاوز ذلك يتم الحصول على الموافقة المسبقة 
 .سلطة النقدمن 
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% 29لدل المصرف التزام بيال تقل حصص متسسي المصرف عن   -28
 .المال، ويطرح الباقي لالكتتاب العام من رأس% 29وال تزيد عن 

     

رأس للهيئة العامة الحق في تعيين وفصل أعضاء المجلس، زيادة   -29
 .المال، التصرف في أصول المصرف

     

يحرص المساهمون على حضور اجتماعات الهيئة العامة، وممارسة   -31
 .حقوقهم

     

      يتم انتخاب رئيس مجلس اإلدارة من قبل الهيئة العامة مباشرة  -31
 عنصر األطراف األخرى ذات العالقة: المجال السادس         

 

راءات التي تكفل حقوق المودعين يلتزم المصرف بوضع اإلج  -32
 .والمستثمرين والعمالء وغيرهم من أصحاب المصال 

     

دارة   -33 يحرص المصرف على عقد اجتماعات دورية بين موظفي وا 
 .لتفعيل مشاركتهم

     

يوفر المصرف لكافة أصحاب الحقوق واألطراف ذات العالقة   -34
 المعلومات بسهولة واإلفصاح عنها بشفافية

     

المصرف ملتزم باتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة أي خرق لحقوق   -35
 األطراف ذوي المصال 

     

يحرص المصرف على الظهور بصورة جيدة للمجتمع، والتصرف   -36
 بمستولية تجاه البيئة والمجتمع بشكل عام

     

 
 
 

شكرا لتعاونكم
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 رسوم بيانية تصف عينة الدراسة : 9ملحق
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 (2944-2991)ات عامة للسالمة المالية للقطا  المصرفي متشر : 1ملحق 
 

 الفترة

 31مؤشر 1مؤشر 8مؤشر 7مؤشر 1مؤشر 1مؤشر 3مؤشر 1مؤشر 2مؤشر 3مؤشر

دل 
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ي ا
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 90.7 47.2 10.5 - 36.1 1,518.5 18.8 13.4 23.9 1.2 2991-1ربع

4ربع -2992  3.2 46.7 13.9 17.7 1,302.0 39.9 - 9.2 39.3 90.9 

2ربع -2992  2.6 36.4 13.6 17.5 1,135.3 40.7 - 8.2 31.1 91.3 

9ربع -2992  2.4 30.7 12.7 17.1 1,015.3 42.9 - 11.3 41.2 61.7 

1ربع -2992  2.8 33.4 13.8 19.8 914.9 42.7 - 10.7 34.7 73.0 

4ربع -2996  2.1 21.3 18.2 23.4 904.6 44.8 - 10.7 36.0 71.5 

2ربع -2996  1.6 16.5 21.3 27.5 949.9 46.7 - 11.1 41.2 62.3 

9ربع -2996  1.7 17.5 21.1 27.3 934.2 45.3 - 11.9 41.6 60.8 

1ربع -2996  1.5 14.8 21.9 27.6 825.0 43.7 - 14.5 44.6 57.0 

4ربع -2997  1.5 14.0 21.6 26.2 839.3 42.0 - 13.9 42.2 62.6 

2ربع -2997  0.5 5.0 22.5 27.7 870.9 40.8 - 13.9 42.3 74.8 

9ربع -2997  1.1 10.4 21.9 27.7 869.6 36.4 - 14.2 38.3 76.0 

1ربع -2997  1.6 14.8 21.4 26.7 855.5 33.3 - 15.3 37.1 73.9 

4ربع -2991  1.7 16.2 21.8 26.9 840.2 32.7 - 14.2 33.1 77.9 

2ربع -2991  1.8 16.9 23.6 28.6 842.2 31.2 - 9.1 21.2 73.2 
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 (2944-2991)متشرات عامة للسالمة المالية للقطا  المصرفي : ب -24.1جدول 

 الفترة

 31مؤشر 1مؤشر 8مؤشر 7مؤشر 1مؤشر 1مؤشر 3مؤشر 1مؤشر 2مؤشر 3شرمؤ 

 معدل 
صافي 
 / األصول

 الربح

معدل / الربح
حقوق 
 الملكية

كفاية 
رأس 
المال 
للبنوك 
 المحلية

الشريحة األولى 
من قاعدة رأس 

األصول / المال 
 المرجحة بالمخاطر

/ االلتزامات 
حقوق 
 الملكية

التسهيالت 
ودائع / 

 العمالء

ألصول ا
/ السائلة 

االلتزامات 
 السائلة

الديون المتعثرة قبل 
اخذ الضمانات 
المقبولة بعين 

اجمالي / االعتبار
 التسهيالت

الديون المتعثرة قبل 
اخذ الضمانات 
المقبولة بعين 

حقوق /االعتبار
 الملكية

المخصصات 
الديون / الخاصة

المتعثرة قبل اخذ 
الضمانات المقبولة 

 بعين االعتبار

9ربع -2991  1.7 15.2 22.8 27.6 808.2 30.8 - 8.8 19.5 73.5 

1ربع -2991  1.6 14.9 23.9 28.1 767.4 31.3 - 8.1 17.4 75.4 

4ربع -2990  1.6 13.6 25.5 30.5 732.5 31.9 50.9 7.0 14.6 85.1 

2ربع -2990  1.6 13.8 26.0 31.6 757.9 35.1 53.2 5.0 12.0 85.9 

9ربع -2990  1.5 13.2 22.4 27.3 770.0 35.4 54.0 4.6 11.4 87.6 

1ربع -2990  1.8 15.0 22.0 26.9 721.4 35.5 55.9 4.1 9.6 82.7 

4ربع -2949  2.3 18.9 21.8 27.0 741.5 39.8 54.1 3.4 9.1 83.6 

2ربع -2949  2.2 18.3 19.3 24.4 735.2 41.7 47.5 3.1 8.8 82.5 

9ربع -2949  2.1 12.9 19.1 23.9 745.2 43.1 48.9 3.0 8.7 80.5 

1ربع -2949  2.1 17.6 21.5 26.4 686.0 42.4 52.3 3.1 8.1 70.4 

4ربع -2944  1.9 15.2 20.5 25.4 695.1 45.5 49.2 2.6 7.5 73.0 

2ربع -2944  2.0 15.6 20.8 25.2 681.4 50.4 43.9 2.7 8.3 68.1 
 

 
ة والتفتيشدائرة الرقاب-بيانات صادرة عن سلطة النقد الفلسطينية



 

 471 

 (2944-2991)متشرات السالمة المالية لكفاية رأس المال وجودة األصول للقطا  المصرفي : أ-22.1 جدول
 

 الفترة

 اهم مؤشرات جودة االصول أهم مؤشرات رأس المال

 31مؤشر  38مؤشر  37مؤشر  31مؤشر  31مؤشر  33مؤشر  31مؤشر  32مؤشر  33مؤشر 

كية
لمل
ق ا

حقو
 /

ي 
مال
اج

اال
ول
ص

 

ى 
 عل

مال
س ال

ة را
قدر

ئر 
سا
الخ

ية 
غط
ت

قعة
متو

ال
 :

ن 
ديو

ال رة 
تعث
الم

- 
ات
صص

مخ
ال

/
ق 
حقو

كية
لمل
ا

 

خل
 الد

في
صا

 /
ق 

حقو
كية

لمل
ا

ت  
هيال

تس
ي ال

مال
اج

 /
ائع

لود
ي ا

مال
اج

 

ت 
هيال

تس
ي ال

مال
اج

 /
الء

لعم
ع ا

ودائ
ير  

 غ
الت

سهي
الت

شرة
مبا
ال

 /
ي 
مال
اج ول

الص
ا

 

بل 
ة ق

صنف
الم
ن 
ديو

ال
ت 

مانا
لض

ذ ا
اخ

بول
لمق

ا
/ ة

ي 
مال
اج الت
سهي

الت
صة 
لخا

ت ا
صا

خص
الم

 /
الت

سهي
 الت

الي
جم

ا
ى  

 عل
مال

س ال
ة رأ
قدر

ية 
غط
 وت

ص
صا

امت
قعة

متو
ر ال

 غي
طر

مخا
ال

 
(

س 
رأ

مال
ال

+
ت 

صا
خص

الم
– 

ن 
ديو

ال نفة
مص

ال
/

ي 
مال
إج ول 

ألص
ا

) 
 4.7 9.5 14.9 6.7 36.1 32.8 17.2 4.4 6.2 2991-1ربع

4ربع -2992  7.1 3.6 10.2 35.9 39.9 6.9 13.2 8.4 5.7 

2ربع -2992  8.1 2.7 14.5 36.3 40.7 6.3 12.0 7.5 6.7 

9ربع -2992  9.0 15.8 17.8 39.0 42.9 6.6 12.2 7.0 7.2 

1ربع -2992  9.9 9.4 24.9 38.7 42.7 6.3 11.7 7.8 8.6 

4ربع -2996  10.0 10.3 5.1 40.8 44.8 6.6 11.7 7.6 8.6 

2ربع -2996  9.5 15.6 8.2 43.1 46.7 6.9 12.5 6.9 7.6 

9ربع -2996  9.7 16.3 12.3 41.4 45.3 8.4 13.7 7.2 7.5 

1ربع -2996  10.8 19.2 13.0 39.4 43.7 10.3 29.3 8.2 3.8 

4ربع -2997  10.6 15.8 3.5 38.0 42.0 9.6 27.9 8.7 4.5 

2ربع -2997  10.3 10.7 2.5 36.9 40.8 10.3 27.0 10.4 5.1 

9ربع -2997  10.3 9.2 7.3 32.6 36.4 9.4 26.4 10.8 6.0 

1ربع -2997  10.5 9.7 13.4 29.8 33.3 9.7 24.0 11.3 7.2 

دائرة الرقابة والتفتيش-البيانات الصادرة عن سلطة النقد الفلسطينية  
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 (2944-2991)متشرات السالمة المالية لكفاية رأس المال وجودة األصول للقطا  المصرفي : ب-22.1 جدول
 

 اهم مؤشرات جودة االصول س المالأهم مؤشرات رأ

 الفترة

 31مؤشر  38مؤشر  37مؤشر  31مؤشر  31مؤشر  33مؤشر  31مؤشر  32مؤشر  33مؤشر 

كية
لمل
ق ا

حقو
 / ول

الص
ي ا

مال
اج

ى  
 عل

مال
س ال

ة را
قدر

ئر 
سا
الخ

ية 
غط
ت

قعة
متو

ال
 :

ن 
ديو

ال رة 
تعث
الم

- 
ات
صص

مخ
ال

/
ق 
حقو

كية
لمل
ا

 

خل
 الد

في
صا

 /
ق 

حقو
كية

لمل
ا

 

ي 
مال
اج

ت 
هيال

تس
ال

 /
ائع

لود
ي ا

مال
اج

 

ت 
هيال

تس
ي ال

مال
اج

 /
الء

لعم
ع ا

ودائ
ير  

 غ
الت

سهي
الت

شرة
مبا
ال

 /
ي 
مال
اج ول

الص
ا

 

بل 
ة ق

صنف
الم
ن 
ديو

ال
ت 

مانا
لض

ذ ا
اخ

ولة
مقب

ال
 /

ي 
مال
اج الت
سهي

الت
صة 
لخا

ت ا
صا

خص
الم

 /
الت

سهي
 الت

الي
جم

ا
ى  

 عل
مال

س ال
ة رأ
قدر

ية 
غط
 وت

ص
صا

امت
قعة

متو
ر ال

 غي
طر

مخا
ال

 
(

س 
رأ

مال
ال

+
ت 

صا
خص

الم
– 

ن 
ديو

ال نفة
مص

ال
/

ي 
مال
إج ول 

ألص
ا

) 
4ربع -2991  10.6 7.3 3.9 29.2 32.7 9.8 21.1 11.1 8.1 

2ربع -2991  10.6 5.7 8.5 28.8 31.2 9.7 14.8 6.7 8.6 

9ربع -2991  11.0 5.2 10.7 28.6 30.8 9.2 13.2 6.5 9.4 

1ربع -2991  11.5 4.3 13.6 29.1 31.3 9.6 12.4 6.1 10.0 

4ربع -2990  12.0 2.2 3.4 29.8 31.9 8.3 10.6 6.0 10.8 

2ربع -2990  11.7 1.7 6.9 32.7 35.1 8.7 8.4 4.3 10.5 

9ربع -2990  11.5 1.4 9.6 33.4 35.4 9.0 7.7 4.0 10.5 

1ربع -2990  12.2 1.7 14.0 33.5 35.5 9.5 4.8 3.4 11.8 

4ربع -2949  11.9 1.5 4.7 37.2 39.8 10.3 4.1 2.9 11.5 

2ربع -2949  12.0 1.5 9.3 39.7 41.7 9.5 4.1 2.6 11.5 

9ربع -2949  11.8 1.7 12.6 40.4 43.1 9.5 3.6 2.4 11.4 

1ربع -2949  12.7 2.4 15.7 40.0 42.4 9.5 3.7 2.2 12.2 

4ربع -2944  12.6 2.0 3.8 42.9 45.5 9.0 3.3 1.9 12.1 

2ربع -2944  12.8 2.6 7.7 47.3 50.4 9.3 3.3 1.8 12.2 

 دائرة الرقابة والتفتيش-البيانات الصادرة عن سلطة النقد الفلسطينية
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 :القوانين المتعلقة بالقطا  المالي في فلسطين: 2ملحق 
 

 :يتم تنظيم العمل في القطا  المالي الفلسطيني وفقا لألنظمة التالية
 

  ته واألنظمة الصادرة بمقتضاه م وتعديالته وتعليما 2991لسنة   42قانون األوراق المالية رقم 
  م2992لسنة ( 29)قانون التامين رقم 

  م 2991لسنة ( 49)قانون هيئة سوق رأس المال رقم 

  2992لسنة ( 2)قانون المصارف رقم. 

  2949لسنة ( 0)قانون المصارف المعدل 
  4061لسنة ( 42)قانون الشركات رقم. 
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 فهرس المالحق
 

 عنوانال الرقم
 

 الصفحة

 164 ...................................................بيسماء المحكمين قائمة 4

 165 ...........................................................استبانة الدراسة 2

 170 .........................................رسوم بيانية تصف عينة الدراسة 9

 172 .........................لمالية للجهاز المصرفيجداول متشرات السالمة ا 1
 176 ...............................القوانين المتعلقة بالقطا  المالي في فلسطين 2
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 فهرس األشكال
 

 الصفحة العنوان الرقم
 

 19 ..........................................مخاطر السوق ومخاطر التشغيل 4.2
 II ............................................. 20و  Iرق بين اتفاق بازل الف 2.2
 69 ........................................الدعائم الرئيسية الثالث التفاق بازل ..9
 490 ..................(2949-2991)أعداد البنوك المحلية والوافدة خالل الفترة  ..1
 449 .........(2949-2991)خالل الفترة ( المحلية والوافدة)للبنوك  أعداد الفرو  ..2
 449 .........(2949-2991)التطورات في أصول القطا  المصرفي خالل الفترة  ..6
 444 .......(2949-2991)متشر هيرفندول لودائع العمالء واالئتمان خالل الفترة  ..7
 444 (....2949-2991)لسطين خالل الفترة التوزيع الجغرافي لفرو  البنوك في ف ..1
 442 ...............(2949-2991)تركيب أصول القطا  المصرفي خالل الفترة  0.2
 442 ...............(2949-2991)تركيب خصوم للقطا  المصرفي خالل الفترة  49.2
 412 ..............(2949-2991)الرب  على معدل صافي األصول خالل الفترة  4.1
 412 ...............(2949-2996)الرب  على معدل حقوق الملكية خالل الفترة  2.1
 419 .............(2949-2996)صافي الدخل على حقوق الملكية خالل الفترة  9.1
الديون المتعثرة قبل أخذ الضمانات المقبولة بعين االعتبار إلى إجمالي  1.1

 419 ....................................(2949-2996)التسهيالت خالل الفترة 
الديون المتعثرة قبل أخذ الضمانات المقبولة بعين االعتبار إلى حقوق الملكية  2.1

 411 ....................................(2949-2996)خالل الفترة 
ة قدرة رأس المال على امتصاص وتغطية المخاطر غير المتوقعة خالل الفتر  6.1

(2996-2949)................................................. 411 
 412 ........ترتيب المجاالت والدرجة الكلية لواقع الحوكمة للجهاز المصرفي 7.1
 417 ......................................معدل صافي األصول/متشر الرب  1.1
 411 ............(2949-2996)الفترة الرب  على معدل حقوق الملكية خالل  0.1
 411 ......................................حقوق الملكية /متشر صافي الدخل 49.1
 410 ........ متشر الديون المتعثرة قبل اخذ الضمانات المقبولة بعين االعتبار 44.1
 429 ........قدرة رأس المال على امتصاص وتغطية المخاطر غير المتوقعة  42.1
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 فهرس الجداول
 

 عنوانال الرقم
 

 الصفحة
 

لجنة بازل مبادا منظمة التعاون والتنمية للحوكمة وبين أهم الفوارق بين  4.2
 .......................................................للرقابة المصرفية

99 
 

 64 ..............................الوزن الترجيحي من قيمة األصل االئتماني 2.2
الفروق بين مستويي منهجية التصنيف الداخلي في مقدار اعتماد المصرف   9.2

 69 ................................على تقديره الداخلي للمتغيرات
 61 ................................................تفسير المخاطر التشغيلية 1.2
للمخاطر حسب وحدات العمل  المصرفي وحسب تصنيف مصادر التعرض  2.2

 66 .....................................الخدمات المصرفية المقدمة
 74 ..................................الحد األدنى لمتطلبات كفاية رأس المال 6.2
 424 ................................وصف عينة الدراسة تبعا لمتغير الجنس  4.9
 424 ..........................وصف عينة الدراسة تبعا لمتغير الفئة العمرية  2.9
 422 ........................وصف عينة الدراسة تبعا لمتغير الدرجة العلمية  9.9
 422 ......................وصف عينة الدراسة تبعا لمتغير التخصص العلمي 1.9
تبعا لمتغير عدد سنوات الخبرة العملية في العمل وصف عينة الدراسة  2.9

 429 ..............................................................المصرفي 
 429  .......................وصف عينة الدراسة تبعا لمتغير الموقع الوظيفي 6.9
صرفي الم الجهازتوزيع فقرات أداة الدراسة على المجاالت الرئيسة لحوكمة  7.9

............................................................. 421 
معامالت الثبات الداخلي بطريقة كرونباخ ألفا على مجاالت االستبانة  1.9

 422 ..........................................المختلفة وعلى الدرجة الكلية
 494 ............................از المصرفيمعيار تقدير واقع حوكمة الجه 4.1
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية، لواقع حوكمة  2.1

الجهاز المصرفي من وجهة نظر المختصين في مجال عنصر أهلية 
 492 ....................مجلس اإلدارة مرتبة تنازليا حسب تقدير الواقع

لحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية، لواقع حوكمة المتوسطات ا 9.1
 499الجهاز المصرفي من وجهة نظر المختصين في مجال عنصري االمتثال 



 

 419 

 ....والتدقيق الخارجي والداخلي مرتبة تنازليا حسب تقدير الواقع
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية، لواقع حوكمة  1.1

الجهاز المصرفي من وجهة نظر المختصين في مجال عنصر اإلفصاح 
 492 .....................والشفافية مرتبة تنازليا حسب تقدير الواقع

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية، لواقع حوكمة  2.1
الجهاز المصرفي من وجهة نظر المختصين في مجال عنصر إدارة 

اطر مرتبة تنازليا حسب تقدير الواقع مرتبة تنازليا حسب تقدير المخ
 496 ..................................................................الواقع

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية، لواقع حوكمة  6.1
ر المساهمين في الجهاز المصرفي من وجهة نظر المختصين في مجال دو 

إطار الحوكمة وضمان حقوقهم، مرتبة تنازليا حسب تقدير 
 497 ...................................................................الواقع

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية، لواقع حوكمة  7.1
مجال عنصر األطراف  الجهاز المصرفي من وجهة نظر المختصين في

 490 .........األخرل ذات العالقة، مرتبة تنازليا حسب تقدير الواقع
ترتيب المجاالت والدرجة الكلية لواقع حوكمة الجهاز المصرفي من وجهة  1.1

 419 ..................................................نظر المختصين
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 فهرس المحتويات
 

 عنوانال الرقم
 

 فحةالص
 

 أ 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111اإلقرار
 ب 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111الشكر والعرفان

 ج 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111الملخص
 هـ 11111111111111111111111111111111111111111111111111111الملخص باالنجليزية

   
 3 11111111111111111111111111111111111111111أساسيات الدراسة: الفصل األول

   
 4 .............................................................مقدمة 4.4
 9 .....................................................سةمشكلة الدرا 2.4
 9 ...................................................مبررات الدراسة 9.4
 1 .....................................................أهمية الدراسة 1.4
 1 ....................................................أهداف الدراسة 2.4
 2 ..................................................رات الدراسةمتغي 6.4
 2 ......................................................أسئلة الدراسة 7.4
 6 ...........................................حدود ومحددات الدراسة .0.4
 6 .............................................منهج الدراسة وأدواتها 49.4
 7 ...............................................تعريف المصطلحات 44.4
 1 ................................................مختصرات الدراسة 42.4

   
 1 111111111111111111111111إلطار النظري والدراسات السابقةا: الفصل الثاني

   
 0 .............................................................مقدمة ..4
 49 ..........................................مفهوم وتعريف  الحوكمة 2.2
 49 .....................................نشية وتطور الحركة المتسسية 9.2



 

 412 

 41 ............................(؟لماذا الحوكمة)أهمية ومزايا الحوكمة  1.2
 46 ....................................................أهداف الحوكمة   2.2
 47 ....................................األبعاد المتعلقة بمفهوم الحوكمة 6.2
 40 .......األطراف المستولة عن تطبيق الحوكمة على مستول الشركة 7.2

 40 .............................دور مجلس اإلدارة في تطبيق الحوكمة ...4.7
 29 ...........................ةدور اإلدارة التنفيذية  في تطبيق الحوكم .2.7.2
 29 ...........................دور المدقق الداخلي  في تطبيق الحوكمة .9.7.2
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