
ISSN: 2325-0798 مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية 
    2802السنة   80العدد:  80المجلد:  22:رقم التسلسليال

 

443 

 

 82/10/8100 القبو: تاريخ                     01/10/8102 راا: اإل تاريخ
 البنوك في ممارستها تعزيز إلى الحاجة :البنوك في االمتثال رقابة وظيفة 

 (الجزائري  الوطني البنك حالة دراسة) الجزائرية
The compliance function in banks: need to strengthen 

its practice in Algerian banks - case study "Banque 

Nationale d'Algérie” 

 Thtaibi.Hamza                                                     طيبي حمزة د.
thtaibi.hamza@yahoo.fr 

                           Amar Thelidji University- Laghouat            األغواط ثليجي، عمار جامعة
 bellakhdar.aek                                             بلخضر القادر عبد .د

bellakhdar.aek@gmail.com 

       األغواط لألااتذة، العليا المدراة
Higher Training Teachers School of Laghouat 

 الملخص:
 البنوك إدارات تاهر والمصرفية، المالية المؤااات بين المحتدمة المنافاة خضم في

 المصرفية، الصناعة بها تزخر التي واألنظمة التقنيات من المتزايد عددبال اإلحاطة على
 هذه تتحملها التي المخاطر زيادة هي الاياق لهذا اإلجمالية النتيجة كانت بحيث

 درجة أخذ بنك كل على يتعين لذلك، نتيجة .مابوق  غير بشكل وتنوعها المؤااات
 العمل بمماراة الصلة ذات والمعايير للقواعد عملياته امتثا: لضمان اليقظة من عالية

 لهذه وصفا أيدينا بين تضع فهي  االمتثا: عدم مخاطر على الورقة هذه ركزت .المصرفي
 العالم في المماراات أفضل خال: من االمتثا: لتأطير الرئياة بالمبادئ تنوه المخاطر،

 به المعمو: التنظيمي اإلطار معالم تحديد ،(5002 عام الشأن لهذا باز: لجنة مقرر)
 وأخيًرا (.الجزائري  الوطني البنك حالة تحليل مع) الجزائر في المخاطر هذه مع للتعامل

 تحاين كيفية حو: التوصيات بعض تحديد يتم والمماراات، المفاهيم هذه ضوء في
 .المخاطر من النوع هذا في التحكم أنظمة

 المصرفي التنظيم االمتثا:؛ مخاطر ثا:؛االمت :المفتاحية الكلمات
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Abstract: 

The environment in which banks operate requires familiarity with a 

growing number of techniques and regulations, in the shade of 

fierce competition among financial institutions, the overall outcome 

of this context has been an increase and diversification of the risks 

incurred by institutions. As a consequence, banks are required to 

exercise a very high degree of vigilance, so as to ensure that their 

operations comply with the relevant rules and standards. This paper 

focuses on compliance risk: it describes the definition of this risk, 

described main principles on the subject of compliance from best 

practice (Basel Committee Repository), and the regulatory 

framework in place dealing with this risk in Algeria (it then looks to 

existing practices in National Bank of Algeria). Finally, in the light 

of these practices are identifying some recommendations how 

systems for controlling this type of risk might be improved. 

Key Words: Compliance; Compliance risk; banking regulations 

 المقدمة:
 من أكثر ضرورة المصرفية المؤااات تعتبر الحالي، االقتصادي العصر امات ضمن
 أن إذ والتقدم... الرفاه إلى الشعوب منها تتطلع التي االقتصادية التنمية إلرااء ملحة

 اضطالع إلى بالنظر الحياة، متطلبات من أضحى البنوك مع والتعامل المصرفي النشاط
 بين المالية الموارد تخصيص وهو أال االقتصادية، المنظومة في حيوي و  راقي بدور البنوك
 باألموا: المتاجرة من ويكاب يربح الجهاز فهذا العجز، ووحدات الفائض وحدات

 /المجتمعات،االقتصاديات في المبعثرة المدخرات يجمع الذي المالي الوايط دور ومماراة
 النمو بذلك فيتحقق للتمويل، المحتاجين رينالماتثم يد في متاحة وجعلها توجيهها ثم   ومن

 المجتمع. رفاهية وتترقى االقتصادي
 متنوعة جملة إلى تتعرض تماراه الذي الدور أهمية من الرغم على المؤااات هذه لكن
 الموعين حقوق  ضياع ثمة ومن فشلها في الابب هي تكون  قد التي المخاطر، من

 من المزيد عليها يترتب قانونية عقوبات هاعلي يالط قد الذي وبالشكل والماتثمرين،
 بالضوابط تلتزم لم الربح إلى ميولها في المؤااات هذه لكون  .والمعنوية المادية الخاائر
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لى المصرفي العمل تنظيم إلى تهدف التي والمعايير  كذا المهنية الوكياتها تحاين وا 
 ائن.الزب خدمة في البنوك بين التنافاية والعدالة الشفافية ضمان
 الكيانات في الايما التنظيمي، الهيكل ضمن وظيفة ااتحداث على الحاجة ظهرت لذلك

 إلى البنك إدارة امتثا: لرقابة الجنايات، والمتعددة العمالقة المالية والمجمعات المصرفية
 تشجيع إلى أيضا المركزي  البنك ياعى احترازي  ماكرواقتصادي اياق وفي القوانين.
 من تحقق لما الوظيفة هذه إنشاء/تثبيت إلى اختصاصه دائرة في قعةالوا البنوك جميع
 أو االجتماعية...( الماؤولية الحوكمة، األرباح، جودة اإلفصاح، )جودة ذاته للبنك مزايا

 الشفافية...( االنضباطية، النزاهة، المصداقية، )الثقة، والمدخرين الماتثمرين لجمهور
 باز: لجنة مبادئ تطبيق إلى حثيثة بخطى ياير العالمي المالي المحفل وأن خصوصا

 انة االمتثا: ووظيفة باالمتثا: خاصة عمل ورقة بإعداد قامت التي المصرفية للرقابة
 االمتثا:. عدم مخاطر لتجنب 5002
 البحث: مشكلة

 للقوانين البنك "(Conformité) امتثال" إشكاليتي أن األولى الوهلة من يظهر قد
 في لكن بحتة، قانونية صبغة ذات "(Contrôle de conformité) االمتثال رقابةو"

 ومتابعة البنك( في االمتثا: )وظيفة االمتثا: مهام تنفيذ يرتبط العملية الناحية ومن الواقع
 إدارة ومجلس التنفيذية المديرية من كل )إشراف عليها القائمين وكفاءة الوظيفة هذه أداء
 التسيير" بجوانب المركزي( للبنك التابعة صرفيةالم الرقابة جهات عن فضال البنك

(Management)" "االحترازي  التنظيمو (Réglementation prudentielle)" 
 فلاطين، )األردن، عربية دو: تشريعات بين المقارن  التحليلي المنهج ناتخدم لذلك أيضا.
 االمتثا:؟ قيبر  دور لمماراة األاااية المؤهالت على  لناتد: الجزائر( قطر، العراق،

 الالطات ااتلهمت هل االمتثا:؟ عدم عن الناجمة المخاطر هي ما واجباته؟ هي وما
 االمتثا:؟ ورقابة االمتثا: وظيفة بشأن باز: لجنة معايير من البلدان هذه في الوصية

I وأهميتها البنك في االمتثال رقابة وظيفة تعريف: 
 لتكوين "االمتثال رقابةبـ" الصلة ذات مدركاتوال المفاهيم من حزمة بتقديم نقوم البداية في

 الموضوع  هذا عن مبدئية صورة
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 االمتثال: رقابة وظيفة تعريف 2-1
 للقوانين البنك احترام ومتابعة اإلرشادات وتقديم التوجيهات بتحديد تقوم ماتقلة وظيفة هي

 ضمن مشروعةال المهنية والمماراات المطبقة الالوك وقواعد الاارية واألنظمة الاائدة
 درجة إزاء البنك إدارة مجلس إلى تقارير رفع ثم   ومن البنك، فيها ينشط التي البيئة

 اتانتهاك و/أو اتإخفاق ابيل على االمتثا: عدم عن الناجمة المخاطر كذا االمتثا:،
 بامعة اتلحق التي واألضرار المالية فالتكاليف اإلدارية أو التنظيمية بالعقوبات المتعلقة

 .(1)كالبن
 هي "(Contrôle de conformité) االمتثال رقابة" أن التعريف هذا من ويتضح
 القدرة من للتأكد منظمة اختبارات تنفذ االاتقاللية، من منااب بهامش تتمتع إدارية وظيفة

 جميع مع التقي د بصدد فعالياته( ومختلف الداخلية وأنظمته )اياااته للبنك المؤاااتية
 المحلية والتشريعية الرقابية الجهات عن الصادرة والقواعد والتعليمات ةواألنظم القوانين
 الضرائب، هيئة المالية، األوراق بورصة ايرورة على اإلشراف هيئة المركزي، )البنك

 معنويا أو إلزاما، األعما:...( ومماراة االاتثمار التجارة تنشيط على الوصية الالطات
 مجلس باز:، )لجنة الحان الصيت ذات الهيئات عن الصادرة الدولية المعايير مع

 واألعراف االتفاقيات كذلك للمحاابين...(، الدولي االتحاد الدولية، المحاابية المعايير
 المادية الخاائر حجم بتقدير أيضا وتقوم المصرفي. العمل لمماراة عليها يتوافق التي

 بها يقوم معاملة كل على تعليماتوال األحكام مخالفة حا: البنك ايتكبدها التي والمعنوية
 البنك. ماتويات كافة وفي
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 البنك في االمتثال رقابة نظام (:11) رقم الشكل

 
 – على باالعتماد ينالباحث إعداد من  المصدر

iFAST Financial (2006), Compliance function in financial 

institutions, website : 

http://www.ifastnetwork.com/ifastverve/home/articles/iFAST-

Compliance_Function.pdf  
 البنوك: في االمتثال رقابة أهمية 2-2

 في حااما دورا تلعب كونها البنوك، نجاح عوامل أهم إحدى االمتثا: رقابة وظيفة تعتبر
 أنظمته وموثوقية ومعامالته المالية قوائمه مصداقية على والمحافظة البنك امعة صون 

http://www.ifastnetwork.com/ifastverve/home/articles/iFAST-Compliance_Function.pdf
http://www.ifastnetwork.com/ifastverve/home/articles/iFAST-Compliance_Function.pdf
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 ذوي  األطراف وكافة المودعين حقوق و  المالك مصالح حماية ابيل في الداخلية واياااته
 وباتالعق وطأة البنك وتجنيب ية،اتالمؤاا الحوكمة إرااء ابيل وفي والمصالح العالقة
  .(2)والتنظيمية القانونية األطر مخالفة عن المنجرة
 حيث من البنك حجم عمق مع فأكثر أكثر إليها والحاجة الوظيفة هذه أهمية تتبلور حيث
 الزبائن خدمة في ذاتية رقابة فتكوين ،الجغرافي انتشاره أو منتجاته وتعقد أنشطته عدد

 فضال .محتدمة منافاة ذات ااحات في أو رااخة أعما: بيئة في الايما احترافية بطريقة
 ااتقرار تعزيز أو حفظ في والتنظيمية الرقابية الجهات جهود اتخدم التي المزايا عن

 المرجوة األاااية الفوائد بعض تلخص أدناه النقاط .(3)ونجاعته المصرفي المالي النظام
  (4)البنوك في الوظيفة هذه إنشاء من
 التعليمـــات احتـــرام بعـــدم المتعلقـــة المخـــاطر اـــيماال االمتثـــا:، عـــدم مخـــاطر درء 

 والهيئــــات المركــــزي  )البنــــك المركزيــــة الرقابـــة جهــــات عــــن الصــــادرة والتشــــريعات واألنظمـــة
 هـــذا وفـــي .الماليـــة...( األوراق بورصـــة علـــى اإلشـــراف هيئـــة الضـــرائب، هيئـــة لـــه، التابعــة
 أنظمتــــه فعاليــــة بــــنقص أو البنــــك مــــوارد كفايــــة بعــــدم مرتبطــــة عملياتيــــة مخــــاطر  الاــــياق
ـــزام لضـــمان الداخليـــة ـــات فـــرض مخـــاطر ،االلت ـــة عقوبـــات أو تأديبيـــة عقوب  جـــراء مـــن مالي
 انتهاكات عن المالية األاواق في /أخبارمعلومات انتشار نتيجة امعةال مخاطر ،منزاعات

 أو نمــوذ  اعتمــاد مخــاطر والتنظيمــات، التشــريعات ااــتقرار عــدم مخــاطر المؤااــة، هــذه
 ألو: اـوق  ولـو  مخـاطر الاوق، في جديد منتج عرض مخاطر اإلدارة، في يدجد أالوب

 القانوني؛ المنظور من جديد بلد أو مرة

 المصـــــرفية للمؤااـــــة الرشـــــيدة اإلدارة نهـــــج توطيـــــد فـــــي االمتثـــــا: ةقابـــــر  تاـــــاهم 
 واجباتــــه خــــارجي أو داخلــــي طــــرف كــــل يعــــرف بــــأن ،االجتماعيــــة( والماــــؤولية )الحوكمــــة
 ؛وعاد: واضح بشكل الواجبات تلك ألداء ةالمقابل والحقوق 

 ـــ التواصـــل  المركـــزي، للبنـــك التابعـــة والمصـــرفية النقديـــة الرقابـــة جهـــات مـــع ا:الفع 
 الشـــــفاف واالاـــــتيفاء ،المصــــرفي العمـــــل ضــــبط قواعـــــد احتــــرام نـــــواحي فــــي خـــــاص بوجــــه

 زالمركــ لاــالمة الدقــة عــالي لتثمــين المنااــبة المعلومــات إلــى الرقابــة اــلطات الحتياجــات
 بــاقي عـن فضـال هــذا يواجههـا، التـي للمخــاطر الحصـيفة اإلدارة علـى وقدرتــه للبنـك المـالي
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 التعامـل تنظـيم الضـرائب، التجـارة، قـوانين  مثـل البلد، ذلك في الاائدة والتنظيمات القوانين
 العقوبات...؛ قانون  األعما:، قانون  اإلداري، قانون  المالية، األوراق بورصة في

 واكتشـاف منـع أجـل مـن البنـك علـى والخارجيـة، الداخليـة الرقابيـة، اآلليـات تفعيل 
 أو الاــــهو أو التكــــوين( )نقــــص الجهــــل عــــن النابعــــة المقصــــودة غيــــر األخطــــاء وااــــتدراك
ــــوافر عــــن الناجمــــة المقصــــودة واألخطــــاء واإلرهــــاق(، التعــــب )نتيجــــة الناــــيان  عناصــــر ت
 وتمويـــل األمـــوا: وغاـــيل اليالمـــ واالحتيـــا: الضـــريبي بـــالغش المتعلقـــة بخاصـــة الجرميـــة،
 النقود...؛ وتزييف المالية الماتندات وتزوير الرشاوى  وتلقي اإلرهاب

 ماــــؤوليته وأداء المؤااــــاتية الحوكمــــة إراــــاء فــــي البنــــك نجــــاح فــــرص ضــــمان 
 فيها؛ ينشط التي البيئة في كذا تقويض تحديات الريادة والتنافاية االجتماعية

 وتعزيـز المصرفي، العمل مماراة في حترافيةواال المهني الالوك على المحافظة 
درا  البنــك، داخــل وشــيوعها األخالقيــة القــيم احتــرام  ضــمن جــوهري  كعنصــر األمــر هــذا وا 
 المصرفية؛ المؤااة لتايير العامة الفلافة

 البنوك التزام على يترتب "(Macro-économique) الماكرواقتصادي" الصعيد على
 وتخفيض ااتقراره على المحافظة وبالنتيجة المالي النظام في الثقة بث واألنظمة بالقوانين
 قبل من والنقدية المصرفية الرقابة بخاصة خارجية، أو داخلية كانت اواء الرقابة، تكاليف
 والرقابة الضرائب إدارة قبل من الجبائية الرقابة وكذا الرقابية، وهيئاته المركزي  البنك
 .(5)لبورصةا على اإلشراف لجنة طرف من المالية

 على الدو: عديد وفي البنوك على والرقابية اإلشرافية الالطات بادرت المنطلق، هذا من
 لرقابة وظيفة بإحداث المالية والمؤااات البنوك /تحثتلزم وضوابط تعليمات فرض

 لجأ كما ،، األردن، فلاطين...الاعودية، على غرار  العراق، قطر، الجزائر، االمتثا:
 من التنظيمي هيكلها في الوظيفة هذه لترتيب والمصرفية المالية لمؤاااتا من كبير عدد
 الالطات قبل من صريحة تعليمات غياب في حتى معها المتعاملين ثقة اكتااب أجل

  .(6)بشأنها الوصية
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II ومن يضطلع بها االمتثال رقابة وظيفة في المطلوبة والمؤهالت المواصفات: 
 والواجبات االمتثا: رقيب بها يتحلى أن ينبغي التي تالمؤهال تحديد في البلدان تتميز
 وبحاب اقتصاد/مجتمع كل خصوصيات إلى بالنظر االمتثا:، رقابة وظيفة تؤديها التي

 اإلطار على الجميع توافق يالحظ العموم على لكن والمماراة، العمل مقتضيات
هذا  ،متثا:اال ورقابة االمتثا: بشأن 5002 انة باز: لجنة عرضته الذي التصوري 

  ، نحاو: تحليل معانيها حاب التالال التالي(7)اإلطار مكون من عشرة مبادئ
 :في البنك وظيفة رقابة االمتثال التمهيدية لتفعيلالمتطلبات  3-1

من أهم متطلبات كفاءة وظيفة رقابة االمتثا: للبنك تمتع هذه الوظيفية باالاتقاللية 
قل عن االاتقاللية المطلوبة لوظيفة التدقيق الداخلي، المناابة داخل الكيان المصرفي ال ت

بتحديد ماؤوليتها وأدورها ومهامها بشكل واضح، وبتخصيص الموارد البشرية والمادية 
والمالية الكافية إلجراء االاتقصاءات والتقييمات المضطلعة بها، وبترتيبها في الهيكل 

دارات والوظائف بصورة دقيقة، التنظيمي للمؤااة على نحو يبين عالقتها ببقية اإل
. ومن المهم وجود دليل (8)وامتالكها لقنوات اتصا: موثوقة مع اإلدارة العليا لنقل التقارير

  (9)أو مقرر داخلي خاص بهذه الماؤوليات واالختصاصات لهذه الوظيفة
  الحرية في إعداد ورفع تقارير متابعة االمتثا: عن أعما: البنـك إلـى اإلدارة العليـا
 ون خشية من المالحقة واالبتزاز والتهديد أو أي عواقب من جراء ذلك؛د

  ـــأي موظـــف ـــا: باالتصـــا: ب ـــات والظـــروف لماـــؤولي رقابـــة االمتث تـــوفير اإلمكاني
بالبنــك أو بــاإلطالع علــى أي ملــف أو اــجل لالاتفاــار أو االاــتعالم عــن مــدى مطابقــة 

 أعما: البنك للقوانين واألنظمة واللوائح؛

  رقابة االمتثا: بالموارد الوافيـة لتمكينهـا مـن تنفيـذ ماـؤولياتها بكفـاءة تزويد وظيفة
وفعالية، بما في ذلك انتقاء العناصر البشرية المؤهلة علميا وعمليا لمماراة العمل وتحديـد 
الحجـم الاــاعي للعمــل، ورصــد الميزانيـة الكافيــة يتصــرف فيهــا مـدير وظيفــة رقابــة االمتثــا: 

ة لهــذه الوظيفــة وتعــويض المــوظفين فيهــا تنااــقا مــع األهــداف لتغطيــة المصــاريف المباشــر 
الاــامية لهـــذه الوظيفــة واألداء الـــوظيفي ولــيس بـــربط ذلــك مـــع النتــائج الماليـــة للبنــك )قـــدرة 
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رقيـــب االمتثـــا: علـــى توليـــد اإليـــرادات( أو بدرجـــة االنتفـــاع علـــى الجهـــات الماـــتفيدة مــــن 
 خدمات هذه الوظيفة؛

 مركزيـة فـي تفـويض الاـلطة لهـذه الوظيفـة علـى نحــو تكييـف مجـالي المركزية/الال
يراعـــي الجوانــــب التنظيميـــة للبنــــك وخصوصــــياته كـــذا يكفــــل هـــامش االاــــتقاللية المطلوبــــة 
ــادة هــذه الوظيفــة وتحقيــق االناــجام والتناــيق بــين عناصــرها، ونعنــي بالمركزيــة  وفعاليــة قي

ج مـنهج المركزيـة فـي درجة تركز وحصر الالطة في وظيفة/موظف معين، وغالبـا مـا ينـته
تفــويض الاــلطة فــي البنــوك، حيــث يكــون لوظيفــة رقابــة االمتثــا: ماــؤو: إلدارة أنشــطتها 
ترفــع إليــه التقــارير مــن طــرف ماــاعديه مراقبــي االمتثــا: فــي المواضــيع التــي أنيطــت بهــم، 
ويتجلــى مزايــا هــذا المــنهج عــن المــنهج الالمركــزي حيــث يكــون رقبــاء االمتثــا: يعملــون فــي 

ت مختلفــة األمــر الــذي يضــعف مــن االاــتقاللية أو تكــون لكــل واحــد مــنهم صــالحيات إدارا
 تضفي إلى تضارب المصالح أو تناقض التقارير؛

  تفـــويض الاـــلطة المنااـــبة التـــي تعنـــي الحـــق فـــي االاتقصـــاء واإلطـــالع والتقيـــيم
واإلشــراف علــى كــل عمــل مــن أعمــا: البنــك، وحــدها الموضــوعي هــو عــدم التعاــف وعــدم 

 .هذا التخويل لمقاصد شخصية على حااب مقاصد المنظمة وأهداف هذه الوظيفةإااءة 

يمكن إاناد مهام وأنشطة رقابة االمتثا: إلى جهات خارجية، على أن يخضع النشاط 
الماند إلشراف الماؤو: المعني برقابة االمتثا: لدى البنك، وعلى نحو ال يلغي ماؤولية 

دارته التنفيذي  ة عن احترام مؤااتهم للقوانين والتعاميم والتشريعات.مجلس إدارة البنك وا 
 بالبنك: االمتثال لرقيب األساسي الوظيفي الوصف 3-2

 المهام على االمتثا: لمراقبة الوظيفي الدليل أو الداخلي المقرر يتضمن أن ينبغي
  (10)التالية

 البـرامج نأ مـن بالتأكـد التنظيميـة والتعليمـات والقـوانين القواعـد احتـرام مـن التحقق 
 القانونية؛ غير العناصر تحييد أو لمنع ومطبقة مطورة التنفيذية واإلجراءات

 مـــوظفي تصـــرفات فـــي ومعالجتهـــا تصـــنيفها ثـــم   ومـــن وتقييمهـــا المخـــاطر تحديـــد 
 المعنــوي  اللــوم البنــك تجنيــب أجــل مــن خصوصــا أعمالــه، كافــة وفــي البنــك وزبــائن ووكــالء
 القوانين؛ اختراق عن بةالمترت المالية والغرامات والتأديبي
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 القوانين بصدد التنفيذية واإلدارة العليا لإلدارة والنصح االاتشارات تقديم 
طالعها المطبقة، والمعايير واألنظمة  التقارير خال: من فيها، التطورات آخر على وا 
 التنايقية؛ التشاورية االجتماعات أو المكتوبة

 التنفيذية واإلدارة اإلدارة مجلس بين ومناق ارتباط ضابط بمهمة اضطالعه 
 إزاء المصرفية الرقابة والطات القانوني والماتشار للبنك والخارجي الداخلي والمدققين
 االمتثا:؛ قضايا

 مع بالتنايق الحاكمة والتنظيمية القانونية باألطر البنك موظفي وتثقيف توعية 
 المالئم التطبيق حو: دوائره أو البنك لموظفي مكتوبة تعليمات بتوجيه التدريب، مركز
 ماؤوليات مع األمر هذا يتداخل ال أن على والمعايير، واألنظمة وللقوانين الداخلية للوائح

 التنظيمي الهيكل في االمتثا: مراقبة وظيفة مع جنب إلى جنبا وجدت إن القانونية الوظيفة
 للبنك؛

 للبنك خرى األ الوظائف مع االمتثا: مراقبة وظيفة لتعاون  رامية آليات إرااء 
 هذه بمنتجات المهتمة الخارجية الجهات مع كذا والتنايق، االاتقاللية متطلبات ضمن

 وانشغاالت التدقيق وأغراض المؤااية والحوكمة المعلومات تباد: بخصوص الوظيفة،
 االمتثا:؛

 القوانين مع األاااي ونظامه للبنك الداخلية اللوائح تكييف على المااعدة 
 للبنك؛ الخارجية العمل بيئة في بها مو:المع والتنظيمات

 يتم امتثا: قصور ألي الفورية والمتابعة الداخلية اإلجراءات مالئمة مدى تقييم 
 ورفعها البنك أنظمة لتحاين التوصيات صياغة ثم ومن واألنشطة، الايااات في اكتشافه

 تطبيقها؛ على لإلشراف اإلدارة مجلس إلى

 والماتندات الوثائق جميع على لإلطالع الوااعة الصالحية االمتثا: مراقب لدى 
جراء  كذا القوانين، تجاوز عناصر من للتثبت المشبوهة العملية على المناابة االختبارات وا 
 المعنية؛ الجهات إلى الموضوعي بحكمه لإلدالء

 وميثاق الرقابة بيئة وتوطيد واألخالقي المهني الالوك ميثاق إعداد في المااعدة 
 بنك؛لل الحوكمة
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 ورفع االمتثا:، عدم مخاطر على المناابة واالاتنتاجات االختبارات إجراء 
 موضوعية أحكاما تتضمن التي اإلدارة مجلس أو العليا اإلدارة إلى بااتمرار التقارير
 المتحققة؛ االنحرافات الاتدراك والمقترحات عقالنية وبراهين قطعية بأدلة مؤيدة

 األقاام وفيها العالقة، ذات والخارجية خليةالدا الجهات مع العالقات توثيق 
 الخارجي. والمدقق الضرائب وهيئة المصرفية الرقابة والطات للبنك اإلدارية

 رقيب االمتثال مهام واختصاصات(: 12الشكل رقم )
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 -باالعتماد على ين  من إعداد الباحثالمصدر
Ergys Misha (2016). The compliance function in banks and the 

need for increasing and strengthening its role: lessons learned 

from practice, European Journal of Sustainable Development, 

ECSDEV, Italy, Vol. 5, Issue. 2, April 2016, P. 175 

 يذية العلياالمديرية التنف
  :رام إاتراتجية وظيفية لالمتثا

طبقا لتوجيهات مجلس إدارة 
 البنك

  رصد الطاقات والموارد الكافية
 لهذه الوظيفة

  تصحيح وااتدراك أية مخالفات
ونقائص تشير إليها هذه 

 الوظيفة

  ضمان التنايق واالناجام لهذه
 الوظيفة مع الوظائف األخرى 

 مجلس اإلدارة
 ثا: وياهر على تحاين أداءهاينشأ وظيفة االمت 

 :ماؤو: عن مخاطر عدم االمتثا 

 :دارة مخاطر عدم االمتثا  المصادقة على ايااتي رقابة االمتثا: وا 

 االمتثالرقابة وظيفة 
  متابعة التطورات في األطر

القانونية واللوائح التنظيمية 
 التي يشتغل فيها البنك

  تفاير المواد القانونية وتكييف
 ى أااس ذلكالمعامالت عل

  التنبيه بأية مخاطر محتملة في
ااق كل معاملة الختراق 

 القانون أو التنظيم الاائد

  التنايق مع المصالح األخرى
 الايما وظيفة التدقيق الداخلي

ثال
المت

ء ا
رقبا

ت 
وليا

سؤ
 م
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 االمتثال: رقابة مسؤوليالمطلوبة في  مؤهالتال 3-3
 رقيب مهام لمزاولة والعملية العلمية الكفاءة ذوي  البشرية العناصر ااتقطاب الضروري  من

 اإلحاطة جانب إلى القانونية )العلوم التخصص على التركيز ينبغي حيث االمتثا:،
 وتحديد ومنتجاتها(، أنشطتها وطبيعة والمصرفية المالية المؤااات تايير بتقنيات
 المهنية والمعايير والتشريعات باللوائح اإللمامو  التحليلية )المهارات المهنية الصفات

 والصفات والتنظيمية(، الرقابية والمتطلبات االجتماعية العالقات وفهم واألخالقية
 الفطنة الجدية، اإلتقان، اإلبداع، روح المهارة، الموضوعية، النزاهة، )االاتقامة، الشخصية
 تضفي التي المناابة الرفيعة( ألخالقا وجميع التواصل... ملكة األمانة، البديهة، وارعة

 البنك أعما: على العملي وتأثيرها المطبقة والمعايير واألنظمة للقوانين الاليم الفهم إلى
  .(11)بالبنك العالقة ذوي  والخارجية الداخلية لألطراف المشروعة المصالح وعلى ونتائجه

بقاء للعمل المالئم المناخ يوفر أن البنك على يتعين كما  على االمتثا: رقابة ماؤولي وا 
 ومن الدائم. التكوين خال: من القانونية البيئة في التطورات آخر على ماتمر إطالع
 الترقية واشتراطات التوظيف اختبارات في والدقة الصرامة توخي ينبغي أخرى، ناحية

 يف االمتثا: لرقباء "(Association) مهنية رابطات" فيها نشأ الدو: فبعض والتكوين،
 الحالية االحتياجات لتواكب الوظيفة بهذه االرتقاء أجل من والمصرفية المالية المؤااات
 الناجحين توظيف المالية والمؤااات البنوك على تفرض متقدمة دو: وفي والماتقبلية،

 بالمصداقية. الشهادات لهذه يعرف متخصصة مهنية امتحانات في
III بالجزائر مصرفيال العمل لتنظيم القانوني اإلطار عن نبذة: 

 الجزائر )بنك الجزائري  المركزي  للبنك تابعة هيئة وهو "،والقرض النقد مجلس" يمثل
 التي والالطة تنفيذها، ومتابعة النقدية الايااة إعداد تتولى التي نقديةال الالطة راميا(،

 من 44 المادة ألحكام طبقا بالجزائر، المصرفي النشاط لتنظيم التشريع صالحية لها خو:
 كل تمنحه الالطة هذه منه. 25 المادة في 00-00 األمر بعده ومن ،00-00 القانون 
 وتعميم "(Règlements) األنظمة" وفرض "(Lois) القوانين" تشريع في الحرية

 لخصائص المالئمة للبالد الداتورية الشروط ظل في "(Instructions) التعليمات"
 .(12)وبيئته الجزائري  المصرفي القطاع
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الجزائري  المركزي  البنك هيكلة ضمن والقرض النقد مجلس (:13) رقم الشكل  

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 الجزائر بنك  المصدر
 

 والترتيبات  األنظمة عديد بإصدار المجلس قام الالطة هذه وبمقتضى
 

 بنك الجزائر

 سلطة الرقابة واإلشراف
 "اللجنة المصرفية"

 سلطة الضبط والتنظيم 
 والقرض""مجلس النقد 

 تقييم سالمة المراكز المالية للبنوك

 ترقية تسيير المخاطر في البنوك

 استالم تقارير مالية ورقابية

 في البالد االستقرار المالي ضمان

 مكافحة االحتيال المالي والجرائم

 وضع وتنفيذ السياسة النقدية

تقييم الوضعية النقدية وكفاءة 
 النظام المصرفي

 شريعالتنظيم والت

 التنسيق والتشاور

اإلشراف على أنظمة المقاصة والتسوية 
 والعمليات المالية مع الخارج
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الجزائر بنك عن الصادرة والتشريعات األنظمة أهم (:11) رقم الجدول  

 صداراإل تاريخ التعيين الموضوع

عد
قوا

 
حذر

ال
 

 يحدد الذي 00-00 النظام ويتمم يعد: 04-02 نظام
 المالية والمؤااات المصارف تايير في الحذر قواعد

50/04/0002 

 األموا: "معامل الماماة النابة يحدد 04-04 نظام
 00/00/5004 الدائمة" والموارد الخاصة

 وتمويل األموا: تبييض من بالوقاية يتعلق 02-02 نظام
 ومكافحتهما اإلرهاب

02/05/5002 

 54/02/5000 البنوك بين ما مخاطر بمراقبة يتعلق 00-00 نظام
 خطر ورقابة وتايير وقياس تعريف يتضمن 04-00 نظام

 الايولة
54/02/5000 

 المتعلق 00-00 النظام ويتمم يعد: 00-00 نظام
 رصيد بدون  الشيكات إصدار من الوقاية بترتيبات

 ومكافحتها
00/00/5000 

 البنوك على المطبقة المالءة ناب يتضمن 00-04 نظام
 المالية والمؤااات

02/05/5004 

 02/05/5004 والمااهمات الكبرى  بالمخاطر يتعلق 05-04 نظام
 وبأدوات البنوك بين ما الصرف باوق  يتعلق 00-00 نظام
  الصرف مخاطر تغطية

00/00/5000 

ات
سس

مؤ
ال

 
بية

لرقا
ا

 

 55/00/0005 وعملها األخطار مركزية تنظيم يتضمن 00-05 نظام
 المدفوعة غير للمبالغ مركزية تنظيم يتضمن 05-05 نظام

 وعملها
55/00/0005 

 00/00/0002 وايرها الميزانيات مركزية تنظيم يتضمن 00-02 نظام
 0400/5004 المصرفية الودائع ضمان بنظام يتعلق 00-04 نظام
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 المؤااات مخاطر مركزية تنظيم يتضمن 00-05 نظام
 وعملها واألار

50/05/5005 

 بنظام المتعلق 00-04 النظام ويتمم يعد: 00-00 نظام
 المصرفية الودائع ضمان

00/04/5000 

سبة
محا

ال
 

كية
البن

 

 والقواعد المصرفي الحاابات مخطط يتضمن 00-05 نظام
 المالية والمؤااات البنوك على المطبقة المحاابية

00/00/0005 

 للبنوك الانوية الفردية الحاابات بإعداد يتعلق 00-05 النظام
 المالية والمؤااات

00/00/0005 

 والقواعد البنكية الحاابات مخطط يتضمن 04-00 نظام
 المالية والمؤااات البنوك على المطبقة المحاابية

50/00/5000 

 ااتوالمؤا للبنوك المالية الكشوف بإعداد يتعلق 02-00 نظام
 ونشرها المالية

00/00/5000 

 المحاابي والتاجيل التقييم بقواعد يتعلق 00-00 نظام
 50/05/5000 المالية والمؤااات البنوك طرف من المالية لألدوات

 غير للفوائد المحاابية بالمعالجة يتعلق 02-00 نظام
 المحصلة

50/02/5000 

 وتكوين اتوااللتزام الماتحقات بتصنيف يتعلق 00-04 نظام
 عليها المؤونات

02/05/5004 

س
قايي

م
 

شاط
الن

 
رفي

مص
ال

 

 في تتوفر أن يجب التي بالشروط يتعلق 02-05 نظام
 وممثليها ومايرها المالية والمؤااات البنوك مؤااي

04/02/0000 

 خاصة مقاييس ووضع تايير مبادئ يتضمن 05-04 نظام
 المالي بالقطاع

55/00/0005 

 50/05/0002 الصرف باوق  يتعلق 00-02 نظام
 شروط يحدد 00-00 للنظام ومتمم معد: 05-00 نظام

 مؤااة بنك فرع إقامة وشروط مالية ومؤااة بنك تأايس
05/04/5000 
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 أجنبية مالية
 فرع إقامة وشروط مالية ومؤااة بنك تأايس شروط يحدد 05-02 نظام
 أجنبية مالية ومؤااة بنك

54/00/5002 

 والمؤااات البنوك لرأاما: األدنى بالحد لقيتع 04-00 نظام
 الجزائر في العاملة المالية

50/05/5000 

 وتمويل األموا: تبييض من بالوقاية يتعلق 00-05 نظام
 50/00/5005 ومكافحتهما اإلرهاب

 المطبقة البنوك بشروط المتعلقة العامة القواعد يحدد 00-00 نظام
 المصرفية العمليات على

00/04/5000 

 على األموا: رؤوس تحويل شروط يحدد 04-04 نظام
 الخاضعين المتعاملين طرف من االاتثمار بغرض الخار 
 الجزائري  للقانون 

50/00/5004 

 الرقابة
 الداخلية

 والمؤااات للبنوك الداخلية بالرقابة يتعلق 00-00 نظام
 المالية

50/00/5000 

  ااتطالع بعد ينالباحث إعداد من  المصدر
  algeria.dz/html/legist_ar.htm-of-http://www.bank الرابط  الجزائر، بنك
 الجزائرية  للجمهورية الرامية للجريدة العامة ألمانةا

z/HAR/Index.htmhttps://www.joradp.d  

 أو الذكر الاابقة القانونية-التنظيمية للنصوص الحان التطبيق أجل ومن دائما، اإلطار هذا في
 من المعتمدة المالية والمؤااات للبنوك تعليمات بإصدار الجزائر بنك قام أحكامها، توضيح

 الرقابية، المالية التوالمعام للمخاطر االحترازي  التايير اإلجباري، االحتياطي تكوين  (13)قبله
  الخصم... وا عادة الخصم التصريحات، نماذ  الودائع، ضمان صندوق  في المااهمة

 والتعليمات القوانين إزاء البنوك في االمتثا:رقابة  وظيفة تؤديه الذي الدور أهمية من الرغم على
 التشريع في يخصص مل الجزائر بنك فإن المهنية، األخالقية الالوك وقواعد الرقابية والمتطلبات
 10-11 رقم النظام في حدد لكنه االمتثال، ورقابة لالمتثال مباشرة تنظيمية أحكام المصرفي

http://www.bank-of-algeria.dz/html/legist_ar.htm
https://www.joradp.dz/HAR/Index.htm
https://www.joradp.dz/HAR/Index.htm
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 في الوظيفة هذه استحداث على البنوك إدارة تشجع التي (20-11 )المواد البنود من مجموعة
 من رجةد أعلى هو الذي االمتثا:، ثقافة نقص إثر ،الداخلية الرقابة نظام تفعيل مسعى
 بصدد الدولية المقررات مسايرة في الجزائرية البنوك تتخلف على هذا األساس ،(14)االلتزام
 .(15)المصرفية للرقابة باز: لجنة معايير تبني ذلك في بما ،المصرفية الصناعة تطوير

IV الجزائري: الوطني البنك في االمتثال ورقابة االمتثال 
 المصرفية الاوق  في المتألقة العمومية التجارية بنوكال من هو "(BNAالجزائري) الوطني البنك"

 التمويلية الخدمات عديد إلى بالنظر والتنمية، الوطني االقتصاد لتمويل ركيزة ويعتبر الجزائرية،
 هذا إدارة دائما تاهر عليها. يزخر التياألصو:  هيكلةو  حققها التي والنتائج يقدمها التي واالاتثمارية

 األنظمة وتكييف والتشريعات القوانين احترام إلى (16)تأميم( أعما: )عقب 0022 معا نشأته منذ البنك
 من مزيد نحو الداخلية الرقابة نظام بتطوير البنك إدارة قامت ذلك ابيل وفي فيها، ياتجد ما وفق الداخلية
 إعادة لكذ في بما الجزائر، بنك عن الصادر 00-00 رقم النظام أحكام أااس على والموثوقية الفعالية
 50-00 المواد على بناء االمتثال بمديرية اآلن البنك في ماومة وهي االمتثا: رقابة لوظيفة االعتبار

  والمنازعات القضائية والدراسات التحصيل قسم عن فعال ومميزة اامية تكون  القانوني، اإلطار هذا من
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 (: الهيكل التنظيمي للبنك الوطني الجزائري 10الشكل رقم )
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 البنك الوطني الجزائري   المصدر
 جميع قيام من صارم وبشكل المديرية هذه تتأكدعملياتي، -بناًء على دليل إجرائي

 والمنتجات الخدمات جميع على الرقابية والتعليمات اللوائح بتطبيق البنك في الماتخدمين
 القضائية، لعقوبات)ا االمتثا: عدم مخاطر ولتفادي بالبنك الجمهور ثقة تعزيز بغرض

 هذه البنك(، امعة تدهور الغرامات، الجزائر، بنك قبل من والتأديبية اإلدارية العقوبات
 إدارة نظر وجهة )من كافية واائل بوااطة راقية بشرية كفاءات طرف من تمارس الرقابة
  ثالثة  أطور على البنك(

  روح لضـــمان قيةاالاـــتبا اإلجـــراءات جميـــع فـــي تتمثـــل الخدمـــة تنفيـــذ قبـــل رقابةةة 
 المطبقـة النصـوص على الطارئة للتغيرات منتظمة متابعة غرار )على المعاملة في القانون 
 فورا(؛ وتوعيتهم المعنيين الماتخدمين إبالغ يتم بحيث البنك بعمليات الصلة ذات

 مجلس اإلدارة

قسم الدراسات القانونية 
 والنزاعات

قسم تسيير الوسائل والموارد 
 البشرية

 قسم االلتزامات

 قسم المالية

 قسم العمليات الدولية

 المديرية العامة

 واالتصاالتقسم المعلوماتية 

 قسم االستغالل والعمل التجاري 

لية
داخ

ة ال
رقاب

ة ال
يري

مد
خلي 

الدا
ق 

دقي
 الت

رية
مدي

 

طر
مخا

ر ال
سيي

ة ت
يري

مد
 

مة
العا

ية 
تش

لمف
ا

 

ية 
دير

م
ثال

المت
ة ا

رقاب
 

 الرقابي شرافاإل

 أنشطة إدارية
 ةتنسيق ورقابة مستمر 

ال
تنسيق و 

اإلشراف
 



ISSN: 2325-0798 مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية 
    2802السنة   80العدد:  80المجلد:  22:رقم التسلسليال

 

461 

 

 ــــة ــــاء رقاب  إاــــاءة أو انحــــراف أي لحصــــر بلحظــــة لحظــــة )االاــــتعالم التنفيــــذ أثن
 ااتخدام(؛

 غيـــر األحــداث الحاـــبان فــي واألخـــذ الزبــائن شـــكاوى  )معالجــة لتنفيـــذا بعــد رقابــة 
 للبنك. التنفيذي الجهاز رئاس  إلى الثالث  التقارير ترفع أن على المتوقعة(.

 ولتخفيف ومنهكا، معتبرا المديرية هذه على الملقاة المهمة حجم يكون  الاياق وبهذا
 شبكة البنك إدارة كفلت الداخلية قابةالر  نظام مكونات بين التكامل ولتحقيق عليها الضغط

 العامة  التنفيذية للمديرية التابعة األخرى  الرقابية المديريات مع للتنايق رقمية اتصاالت
]ارجع إلى  المخاطر تايير مديريةف الداخلية الرقابة مديريةو  الداخلي التدقيق مديرية

  [10الشكل رقم 
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 ال في البنك الوطني الجزائري رقابة االمتث إجراءات(: 12الجدول رقم )

 األدوات الكمية األدوات النوعية 
في إرااء نظام جديد باالاتشارة المشاركة 

 )المصرفية االلكترونية، المصرفية اإلاالمية(
عدد االنتهاكات والمخالفات حاب الوكالة 

 وحاب الفترة
في  والمالحظةباالاتشارة  المشاركة

الموظفين، )ترقية تطوير نظام حالي تقييم/
جراءات تايير القروض المتعثرة  (وا 

 والدعاوى القضائية عدد شكاوى الزبائن

في تهذيب المحتويات باالاتشارة المشاركة 
)الراالة اإلعالمية في الفعاليات الترويجية 
 والصالونات(

عدد العقوبات المفروضة من قبل الجهات 
 القضائية والرقابية

مي للصفقات متابعة الجانب الشكلي والتنظي
الكبرى والعمليات األجنبية )قروض االاتثمار 

 والشراكة(
 الرقابيةعدد التحقيقات واالختبارات 

التعاون مع األقاام التي تعني بحماية 
البيانات الشخصية للزبائن وتعزيز األخالقيات 

واألوضاع المالية  المهنية والعملية للموظفين
 التفتيش( التدقيق و )أعما:  للبنك

 اإلجراءات التصحيحية واالاتدراكية عدد

إعادة تأهيل الكوادر المعينة في هذه الوظيفة 
الماتجدات الرقابية  لمواكبة)التكوين الماتمر 

 والقانونية(
 قيمة التعويضات المطلوبة

ضمان التايير المرن في حدود الخيارات 
القانونية )اقتراح عتبة قبو:/ نقاط مرجعية لكل 

 ية(صنف مخاطرة قانون
 قيمة الخاائر المادية 

 البنك الوطني الجزائري، مديرية رقابة االمتثا:  المصدر
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 التي الصالحيات بكافة المديرية هذه في االمتثا: رقابة عن الماؤولين األعوان يتمتع
 فجواتمن أجل ااتكشاف ال كافية معلومات لجمع واألقاام الدوائر جميع مراجعة تخولهم

 التعليمات ضوء في ،واإلستراتجية الكبرى  العمليات في السيما ق،التطبي في )األخطاء(
 أعما: لتاهيل تلقائي آلي رقمي وبنمط مابقا(، )المصنفة للبنك التنظيمية والمتطلبات

 االمتثال/عدم مدى يحدد ذلك أااس وعلى المخرجات، في الموثوقية ولضمان المقارنة
 لية التا الثالثة الماتويات من واحد في االمتثال

 كليا؛ ممتثل  الخضراء الدرجة  

 نابيا؛ ممتثل  البرتقالية الدرجة 

 ممتثل. غير  الحمراء الدرجة 
 العامة والمفتشية الداخلي التدقيق جهات مع االمتثا: رقابة مديرية تتواصل االقتضاء، عند

 الماتخدمين وتحديد الوقائع من للتحقق مكانية رقابة و/أو ماتندية رقابة إلجراء
  الخروقات. عن ؤولينالما
 الداخلي والتدقيق المخاطر تايير مديريتي مع بالتنايق االمتثا: رقابة مديرية تقوم ثم

 أربعة  درجات إلى وذلك االمتثال، عدم مخاطر تصنيف قائمة بإعداد
 منعدمة؛ مخاطر  الصفراء الدرجة 

 متواطة؛ مخاطر  الخضراء الدرجة  

 معتبرة؛ مخاطر  البرتقالية الدرجة 

 مرتفعة. مخاطر  الحمراء الدرجة 
 المخاطر تايير مديرية تقررها التي القبو: عتبة حاب تنجبه ينبغي ما تجنب ثمة ومن
 بالواائل المحتملة( أو )المؤكدة المقبولة متثا:اال عدم مخاطر وتغطية المخاطرة، لنوع

 زبون  لكل الراتب كشف أو التجاري  الاجل من ناخة طلب مثال  المناابة، الحمائية
 طلب األموا:؛ تبييض لمخاطر تالفيا ادخارية أو جارية حاابات لفتح البنك إلى يتقدم
 األجل. طويلة ااتثمارية قروض من اياتفيد الذي الزبون  ألهلية معززة وضمانات رهون 
 فورية وتقارير ثالثي( )كل دورية تقارير االمتثا: رقابة مديرية مدير يرفع األخير، في

 التقرير يحوصل اإلدارة، مجلس إلى ومنه العام المدير الرئيس إلى الة(الح خطورة )حاب
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 لنجاعة تثمينا أيضا ويتضمن عنها المترتبة واآلثار الماجلة واالنحرافات األخطاء جميع
 .(17)االمتثا: عدم مخاطر الاتيعاب المتخذة العالجية اإلجراءات

V والتوصيات: النتائج 
 الدولي( المالي المحفل في محترمة دولية منظمة )وهي الدولية للرقابة باز: لجنة تولي
 والاالمة المالي االاتقرار لدعم كوايلة االمتثا: ورقابة االمتثا: لموضوع بالغة أهمية
 قد مخاطر االمتثا: عدم عن يترتب حيث المصرفية، العمل مزاولة في للبنوك المهنية
 الاوق  في الشريفة المنافاة أيضا ويقو ض وتنافايتها امعتها البنوك كيونية تهدد

 مقررا أصدرت فقد والماتثمرين. المدخرين وجمهور االقتصاد خدمة أجل من المصرفية
 البنوك. في االمتثا: وظيفة إزاء الدولي، المالي المحفل في وااعا وقبوال رواجا لقي دوليا
 منظا تطوير بها يقصد إصالحات ألية عمل ورقة أو طريق خريطة المقرر هذا ويعد

 البنك الايما بالبنك، العالقة وذوي  المصلحة ذوي  األطراف ثقة فتعزيز الداخلية الرقابة
 الموارد وتوفير التنظيمي الهيكل في الوظيفة هذه ااتحداث خال: من المركزي،

 كافة وعلى منظمة رقابة ضبطية، رقابية صالحيات لتمارس الالزمة واإلمكانيات
 يقوم نشاط كل على التطابق عدم فجوات تاتشرف ال ولما تاتكشف اإلدارية الماتويات

 العمل. بيئة في الاارية والقوانين الداخلية اللوائح مع البنك به
 الذي بالمقرر الجزائر في الوصية الالطات تأثر ناجل 00-00 النظام أحكام خال: ومن

 له مةترج ويعد ،5002 لعام االمتثا:رقابة  ووظيفة االمتثا: بصدد باز: لجنة عرضته
 العالم دو: عديد مثل مثلها واالقتصاد، الوطني المصرفي النظام وخصوصيات تتنااب

 إلى بالنظر ،التي ااتلهمت من هذه المرجعية الدولية في إعداد اإلصالحات المصرفية
 االمتثا: جراء من الجزائر في المعتمدة البنوك تجنيها أن يمكن التي الماتدامة المزايا
  والخارجية. الداخلية والرقابية، التنظيمية للمتطلبات الصارم
 التي االمتثا: وظيفة على ليحتوي  الداخلية الرقابة نظام الجزائري  الوطني البنك عد: حيث

 الدوائر مع بالتنايق ومعالجتها وتصنيفها تقييمها االمتثا: عدم مخاطر بتحديد تضطلع
 لمبدأ احترام عدمأيضا  يكشف ائري الجز  الوطني البنك في العملي الواقع األخرى. الرقابية

 تشرف التي العامة المديرية وطأة تحت فهم مهامهم، أداء في االمتثا: رقباء ااتقاللية
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-0 المادة من كل منحتها التي الفايحة الخيارات ماتغال مباشرة، بشكل أعمالهم على
 مجلس ليحم الذي الدولي المقرر نقيض على ،00-00 النظام من 50 والمادة أ الفقرة
 ضوء في المصرفية المؤااة في الرقابي القطاع هذا كفاءة على الاهر ةمهم اإلدارة
 المؤاااتية. الحوكمة مبادئ كذا العمل وأخالقيات المهني الالوك قواعد
 يلي  بما نوصي ،البحث هذا ختام في
 فـــي متألقـــة دو: غـــرار علـــى االمتثـــا: برقابـــة خـــاص ماـــتقل قـــانوني إطـــار إفـــراد 

 العالم؛

 البنـــك إدارة ضـــغوطات عـــن االمتثـــا: ورقابـــة االمتثـــا: وظيفـــة ااـــتقاللية ضـــمان 
 والتحريف؛ التحيز لتالفي

 نابتهـا المصـرفية-القانونيـة الخبـرة ذات البشـرية الكفاءات أحان انتقاء  ماـؤولية وا 
 مناابة؛ بصالحيات االمتثا: رقابة

 ثقافـة زرع حاولـةم الجزائـر، بنـك قبـل مـن المنظمـة والتعليمات الندوات خال: من 
 الــوطني الحقــل فــي العاملــة المصــرفية المؤااــات تاــيير فلاــفة فــي فــأكثر أكثــر االمتثــا:
 والعقوبة. المااءلة لتحاشي بالقوانين االلتزام محل عفوي، وبنمط

 المعتمدة: والمراجع الهوامش
                                                           

(1) Basel Committee on Banking Supervision (2005), Compliance 

and the compliance function in banks, Bank for international 

settlements, Switzerland, April 2005, P. 7 
، مجلة تثال في المصارف ودوره في حمايتهااالم(، 5000باام مواى المان ) (2)

، ص 5000ابتمبر األردن، ، 00، العدد 50الدرااات المالية والمصرفية، المجلد 
 04-00ص. 

(3) Emil Asenov (2015), Characteristics of compliance risk in 

banking, Economic Alternatives, university of national  and 

world economy, Bulgaria, Issue 4, September 2015, P. 22 
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وظيفة مراقبة االمتثال تعريفها وأهميتها ومخاطر عدم (، 5000) مهدي عالوي ( 4)
األردن، ، 00، العدد 50، مجلة الدرااات المالية والمصرفية، المجلد االمتثال وأسبابه

 0، ص. 5000ابتمبر 
(5) Emil Asenov (2015), op. cit., P. 22 

، مراقبة االمتثال والتعليمات في المصارف، (5002) اللجنة العربية للرقابة المصرفية (6)
 .04. ، صاإلماراتصندوق النقد العربي، 

(7)  Basel Committee on Banking Supervision, Compliance and 

the compliance function in banks, op. cit, PP. 9-16 

، الصناعة المصرفية اإلسالمية: مداخل وتطبيقات، (5004( صادق راشد الشمري )8)
 40دار اليازوري للنشر والتوزيع، األردن، ص.

(9) Jonathan Edwards & Simon Wolfe (2004), The compliance 

function in banks, Journal of Financial Regulation and 

Compliance, Emerald Insight, UK, Vol. 12, Issue 3, April 

2004, PP. 216-224,  

، ماهية مراقبة االمتثال في المصارف: دراسة مقارنة(، 5000( اماح حاين علي )10)
 202-200، ص ص. 5000، أغاطس 50مجلة أهل البيت، العراق، العدد 

 .مرجع نفاه (11)
( يتمتع مجلس النقد والقرض، بوصفه مجلس إدارة بنك الجزائر، بعديد الصالحيات، 12)

إقفا: فروع لبنك الجزائر في التراب الوطني، تحديد الم رواتب ونظام منها  فتح/
التعويضات لماتخدمي بنك الجزائر، تكوين لجان ااتشارية من أعضاء المجلس 
وبمقتضى الحا: ااتشارة خبراء ماتقلين، تحديد وتعديل ميزانية بنك الجزائر وتايير 

رار/رفض االتفاقات ذات الصلة أصوله المنقولة وغير المنقولة، إجراء مداوالت إلق
بالايااة النقدية والرقابة على أعما: البنوك بطلب من محافظ بنك الجزائر. وبوصفه 
الالطة النقدية لبنك الجزائر  يصدر أنظمة وتعليمات لتنظيم القطاع المصرفي واوق 
تالفها كاإلشارات  الصرف ونظام المقاصة، يحدد شروط وكيفية إصدار النقود وا 

يفية لألوراق النقدية، تحديد شروط فتح/اعتماد البنوك والفروع ومكاتب التمثيل، التعر 
تحديد القواعد المحاابة البنكية، تحديد ضوابط وأاس لتايير حاابات بنك الجزائر 
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ولعملياته مع البنوك )إعادة التمويل وا عادة التأهيل والتطهير المالي(، يحدد قواعد الحذر 
 ااات المالية.في تايير البنوك والمؤ 

تقنيات البنوك: دراسة في طرق استخدام النقود من طرف البنوك (، 5000الطاهر لطرش )
، الديوان الوطني للمطبوعات الجامعية، الجزائر، الطبعة مع اإلشارة إلى التجربة الجزائرية

 500-500الاابعة،  ص ص. 
 http://www.bank-لإلطالع على مضامين هذه التعليمات، اطلع على الرابط   (13)

algeria.dz/html/legist_ar.htm-of  
أغلب البنوك وفي ماتوى وكاالت االاتغال: تنشأ مصلحة للشؤون القانونية دورها  (14)

عة التي هو تقديم االاتشارة القانونية والدفاع عن مصالح البنك بالطرق المشرو 
 يجيزها القانون حا: الخصومات والنزاعات.

الجزائرية، والبنوك منها، على االقتصادية  اتالمؤاافي تايير التاتند فلافة  (15)
)ما تصدره القوانين والتنظيمات وأحيانا ما تقدمه من معونات المبادرات الحكومية 

دار  ة حرة تخولها مبدئيا مالية فنية(، ولألاف تمتع هذه المؤااات بشخصية ماتقلة وا 
التخاذ ما تراه مناابا من ماارات وأنماط إدارية لتعزيز تنافايتها وقوة مركزها 
المالي... مثال من خال: االاتلهام من المعايير الدولية كذا التجارب الرائدة في العالم 

 وأفضل المماراات لتطوير نموذ  التايير الالئق.
http://www.bna.dz/index.php/fr/a-  البنك الوطني الجزائري، الرابط( 16)

bna.html-la-de-bna/presentation-la-de-propos  
 ، البنك الوطني الجزائري.مذكرات داخلية(، 5000مديرية االمتثا: )( 17)

http://www.bank-of-algeria.dz/html/legist_ar.htm
http://www.bank-of-algeria.dz/html/legist_ar.htm
http://www.bna.dz/index.php/fr/a-propos-de-la-bna/presentation-de-la-bna.html
http://www.bna.dz/index.php/fr/a-propos-de-la-bna/presentation-de-la-bna.html
http://www.bna.dz/index.php/fr/a-propos-de-la-bna/presentation-de-la-bna.html

