لماذا تختلف مجالس إدارة
المصارف عن غيرها؟

بقلم فرانك دانجيرد
المدير  -شركة هاركورت للنشر
الشريك ُ
ال يمكــن للكثيــر مــن القطاعــات االقتصاديــة اال ِّدعــاء بأنهــا قــادرة

الحوكمــة اختــاف مجالــس إدارة المصــارف عــن غيرهــا ،والحظــوا
أســبابا ً متعــددة وراء هــذا االختــاف .وتؤكــد خبر ـتـي الشــخصية هــذا

بذلــك .ولــو اقتصــر معيــار المقارنــة ع ـلـى «الخطــر المنتظــم»
ســده القطــاع المصر ـفـي ،فــإن العضويــة ـفـي مجلــس
الــذي ُي َ
ج ِّ

ع ـلـى  10أعــوام ،ورصــدت مــن موقعــي وقتهــا انفجــار «فقاعــة
اإلنترنــت» متبوع ـا ً بـ»االعتــدال الكبيــر» ـفـي دورات األعمــال لتأ ـتـي

ـن األزمــات
ع ـلـى تعطيــل االقتصــاد العالمــي بشــكل كامــل ،لكـ َّ
العالميــة المتتاليــة أظهــرت قــدرة القطــاع المصر ـفـي ع ـلـى القيــام

الــرأي .لقــد عملــت بمجالــس إدارة مصــارف مختلفــة لمــا يز يــد

إدارة المصــرف ال تضاهيهــا أي عضويــة ـفـي أي مجلــس إدارة ـفـي

بعدهمــا األزمــة الماليــة العالميــة  ،2010-2008وتوابعهــا التــي

ـات اقتصادي ـ ٍة أخــرى.
قطاعـ ٍ

تتباين المصارف بشــكل كبير حســب حجمها ومنتجاتها وقاعدة
عمالئهــا وامتــداد نشــاطها ع ـلـى المســتوى الدو ـلـي ،ونفــس التبا ُيــن
يكــون واضح ـا ً فيمــا يتعلــق بتشــكيل مجالــس إدارتهــا وأدوارهــا.
وع ـلـى الرغــم مــن ذلــك التن ـ ُّوع ،فقــد الحــظ الكثيــرون مــن خبــراء
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نعيشــها حتى اليوم .تتلخص أفكاري بشــأن «الســبب والوســيلة
ومــا ينتــج عنهمــا الحقـاً» فيمــا ي ـلـي:
ســده الكثيــر مــن
إضافــة إ ـلـى «الخطــر المنتظــم» الــذي ُي َ
ج ِّ
المصــارف (أو مــا يطلــق عليهــا «المؤسســات الماليــة النظاميــة
المهمــة –  )»SIFIsبالنســبة للنظــام الما ـلـي العالمــي ،وأيض ـا ً
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لالقتصــاد الدو ـلـي ـفـي مجملــه ،فإننــي أعتقــد أن هنــاك خمســة
أســباب أو عناصــر رئيســية وراء كــون عضــو مجلــس إدارة
المصــرف مختلفـا ً عــن غيــرهُ .تظهــر بعــض القطاعــات بعضـا ً مــن

ج َمل -ال يغطي العناصر
الم ْ
هذه األســباب وإن كان أي ٌّ منها -في ُ
الخمســة مجتمع ـ ًة ـفـي نفــس الوقــت.

أظهــرت العديــد مــن األمثلــة األخيــرة مــدى تعويــل المصــارف
ع ـلـى الكفــاءة والســلوك األخال ـقـي ألفرادهــا .و ُيعــد انتقــاء أفضــل
العناصــر عنــد التوظيــف والتصــرف المنضبــط للعامليــن وحســن
الســلوك المهنــي األخال ـقـي أمــورا ً أساســي ًة الزم ـ ًة إلنجــاز أهــداف

إدارة المصــارف للمخاطــر المحتملــة بكفــاءة وفاعليــة .إضافــة
إ ـلـى مــا ســبق تلعــب مدونــات قواعــد الســلوك المهنــي وفاعليــة

إن عمــل المصــرف متشــابك بعكــس معظــم قطاعــات األعمــال
األخــرى التــي يكفــي أن تكــون خبيــرا ً ـفـي المنتجــات أو الخدمــات

العمليــات والضوابــط اإلدار يــة الداخليــة والتدقيــق الداخ ـلـي
الم َق ِّو َمــات يمكــن أن يتحايــل ع ـلـى
أدوارا ً رئيســية .لكـ َّ
ـن كل هــذه ُ

شــفرة برمجــة إلكترونيــة معقــدة لكــي تنضــم إ ـلـى مجلــس إدارة
شــركة تكنولوجيــة ،أو أن تكــون قــادرا ً ع ـلـى عقــد مؤتمــرات تقنيــة

أخــاق المهنــة ألنــه يركــز ع ـلـى ضخامــة عالوتــه الســنوية .يمكــن
أيض ـا ً أن يكــون للمكافــآت والحوافــز آثــار عكســية ســيئة حتــى

األساســية التــي تقدمهــا لكــي تصبــح عضـ َو مجلــس إدارة متميــزاً.
فع ـلـى ســبيل المثــال ،ال تحتــاج إ ـلـى أن تكــون قــادرا ً ع ـلـى صياغــة

صرامتهــا أفــراد ٌ غيــر مالئميــن بــدءا ً مــن “الفاســد المســؤول عــن
التــداول” وصــوال ً إ ـلـى مســؤول “غســيل األمــوال” الــذي يفتقــد

عــن مســتقبل الشــبكات اإللكترونيــة لكــي تنضــم إ ـلـى مجلــس
إدارة شــركة اتصــاالت ،ألنــك تظــل ـفـي كل األحــوال قــادرا ً بــدون

األزمــة الماليــة ذلــك بوضــوح.

المنتجــات األساســية لعمليــات المصــارف ،ألن العمــل الرئيســي
للمصــرف هــو إدارة الخطــر الما ـلـي المحتمــل ،ولمراقبــة ذلــك

وع ـلـى نفــس القــدر مــن األهميــة تأ ـتـي شــبكات تقنيــة المعلومــات
وعملياتهــا؛ فالمصــارف ـفـي األصــل منشــآت تديــر المخاطــر
وتتعامــل مــع العمــاء وجهـا ً لوجــه معتمــدة ع ـلـى شــبكات تقنيــة

ذلــك ع ـلـى أن تقــوم بعملــك بشــكل جيــد .أمــا ـفـي حالــة عضويــة
مجلــس إدارة المصــرف ،فإننــي أعتقــد أنــك تحتــاج إ ـلـى فهــم

الخطــر يتحتــم عليــك إدراك وفهــم مــا ُيفتــرض أن تقــوم بالرقابــة

واإلشــراف عليــه.

تعــد األعمــال المصرفيــة مــن زاويــة أخــرى ســريعة الحركــة
والتقلُّــب ،وباســتثناء المصــارف المحليــة الصغيــرة ،فــإن معظــم

المصــارف ُعرضــة بشــكل مباشــر لمخاطــر التقلبــات االقتصاديــة
والماليــة الدوليــة ،والتــي يمكــن أن تتغيــر أحوالهــا بيــن عش ـ َّية
وضحاهــا؛ لــذا يجــب أن يكــون المصــرف مســتعدا ً للتجــاوب
عملي ـا ً مــع تلــك األوضــاع المتقلبــة .ع ـلـى ســبيل المثــال ،يمكــن
أن تتغيــر ظــروف التمويــل والســيولة ـفـي أقــل مــن  24ســاعة ،وإذا

كان المصــرف ُيع ـ ِّول ع ـلـى مصــادر التمويــل بالجملــة -حتــى وإن

كان ذلــك بصــورة جزئيــة فقــط -فــإن ســيولته النقديــة ُعرضــة ألن
تجــف ســريعاً؛ لــذا يجــب ع ـلـى المصــارف أن تســتعد لمثــل ذلــك
االحتمــال وتتب َّنــي خطــة عمــل لتعجيــل التجــاوب مــع مثــل تلــك

الظــروف.

تتشــارك المصــارف ـفـي ملمحيــن فريديــن مــع بعــض القطاعــات

األخــرى مثــل قطــاع التكنولوجيــا وهمــا :االعتمــاد الشــديد ع ـلـى
العنصــر البشــري واالعتمــاد األكبــر ع ـلـى أدوات التقنيــة وبرامجهــا

ال ســيما شــبكات تقنيــة المعلومــات الخاصــة بالمصــارف.
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لــو لــم تظهــر أي ســلوكيات منافيــة ألخــاق المهنــة؛ وقــد أظهــرت

معلومــات ممتــدة ومتشــابكة و ـفـي كثيــر مــن األحيــان تكــون
مــن ُط ـ ُرز قديمــة .لقــد شــهدت األشــهر القليلــة الماضيــة توا ـلـي
األزمــات التــي كشــفت نقــاط الضعــف ـفـي هــذه النظــم بشــكل
يومــي تقريب ـا ً حيــث تمثــل الهجمــات الرقميــة عبــر الشــبكات

اإللكترونيــة قلق ـا ً مســتمرا ً وتهديــدا ً متواصــا ً ألي مؤسســة
ماليــة ،ولز يــادة األمــور تعقيــداً ،تأ ـتـي األعمــال المصرفيــة الرقميــة

لتحــل محــل أنمــاط األعمــال المصرفيــة التقليديــة ،ســوا ًء كانــت
ـفـي مجــال معامــات التجزئــة أو معامــات الســداد ،أو المدخــات
والمخرجــات المصرفيــة ،أو االئتمــان االســتهالكي .ونتيجــة لذلــك؛

فقــد تضخمــت تكاليــف تقنيــة معلومــات المصــارف وســوف
تســتمر ـفـي احتــال مكانتهــا بوصفهــا واحــد ًة مــن أ كبــر العناصــر

المكَ ِّونــة لتكاليــف التشــغيل والنفقــات الرأســمالية ـفـي المصارف.
ُ
لقــد ســعت إدارات المصــارف ومجالــس اإلدارة فيهــا والجهــات
الرقابيــة والتنظيميــة أيض ـا ً إ ـلـى تعز يــز مهاراتهــا وكفاءاتهــا ـفـي
األعمــال الرقميــة حيــث ال يوجــد قطــاع آخــر يكثــر فيــه الطلــب ع ـلـى

توظيــف “أعضــاء مجالــس اإلدارة الرقمييــن” أ كثــر مــن القطــاع
المصر ـفـي ،لكنهــم  -ـفـي معظــم األحــوال -يصعــب العثــور عليهــم.

أخيــراً ،فإنــه يجــب ع ـلـى المصــارف إرضــاء األطــراف المعنيــة
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المتعــددة ،وهــو واقــع حــادث بالفعــل ـفـي أي شــركة أعمــال حيــث
تو ـلـي الشــركات موظفيهــا وعمالءهــا ومســاهميها (مــن القطاعيــن
العــام والخــاص) والهيئــات العامــة وغيرهــا اهتمام ـا ً كبيــراً .أمــا

ع ـلـى األخالقيــات واالمتثــال ،ووجــوب بنــاء مســارات واضحــة

مــن دور هيئــات “الخدمــة العامــة”؛ لــذا نجــد المخاطــر المحتملــة
تمثــل تهديــدا ً لســمعة المصــارف وشــهرتها المؤسســية ـفـي كل

العليــا والمســتويات الدنيــا هــو األهــم .وهــذا هــو الــدور الــذي

المصــارف فهــي ليســت كيانــات أعمــال فقــط ،بــل لهــا دور يقتــرب

مناحــي أعمالهــا ،كمــا أن الهيئــات الرقابيــة العامــة والجهــات

التنظيميــة لهــا ميــل طبيعــي ُمبــرر لإلبقــاء ع ـلـى رقابــة لصيقــة
ع ـلـى األســاليب التــي ُتــدار بهــا المصــارف ،ويــرى البعــض أن ذلــك

يصــل ـفـي بعــض األحيــان إ ـلـى حــد التدخــل ـفـي أعمــال المصــارف
صراح ـ ًة.
تحــدد المقومــات الســابقة كيفيــة إدارة مجلــس إدارة المصــرف
أعبــاء األعمــال غيــر الشــائعة ـفـي مجالــس إدارة قطاعــات األعمــال
األخــرى ،أو ع ـلـى األقــل الســائدة فيهــا لكنهــا ليســت ـفـي نفــس

حـدَّة .تتشــابه بعــض هــذه المقومــات بغــض النظر عن
مســتوى ال ِ

تشــكيل عضويــة مجلــس اإلدارة (مثــل :مراجعــة األداء واإلفصــاح
الما ـلـي ومناقشــات المــوارد البشــرية وغيرهــا) ،لكــن أربعــة منهــا
ع ـلـى األقــل – ـفـي رأ ـيـي -تكــون شــديدة التبايــن واالختــاف.
ـن
تعمــل المصــارف ـفـي بيئــة تطبــق االمتثــال وتخضــع للرقابــة ،لكـ َّ
ذلــك ال ينطبــق ع ـلـى الكثيــر مــن شــركات األعمــال األخــرى حيــث
بمناقشــة التنظيــم والرقابــة ع ـلـى مســتوى مجلــس إدارة
ُيكتفــى ُ

الشــركة (مــن خــال مراجعــات االلتــزام ع ـلـى ســبيل المثــال) .لكــن
األمــر مختلــف بالنســبة للمصــرف ،حيــث ال يمثــل االمتثــال للوائــح
جــزءا ً كبيــرا ً مــن جــدول مناقشــات األعمــال ـفـي اجتماعــات مجلس

اإلدارة ألن االمتثــال ُيحــرك بالفعــل جــزءا ً كبيــرا ً مــن اإلســتراتيجية
وتطويــر األعمــال ـفـي المصــرف .يطــرح هــذا األمــر أســئل ًة صعب ـ ًة

تتمثــل ـفـي درجــة “الخبــرة” التــي يجــب أن يتح ـلـى بها عضو مجلس
إدارة المصرف في المسائل التنظيمية ،ومدى اعتماده على ِف َرق
االطــاع ع ـلـى البيئــة التنظيميــة
عمــل داخليــة ،ومــدى حاجتــه إ ـلـى ِّ
والتشــريعية الدائمــة التغ ُّيــر ،وع ـلـى االلتــزام بالتوجيهــات الرقابيــة،

وتحديــد مقــدار الوقــت الــذي يحتــاج مجلــس اإلدارة إليــه ليصــدر
قراراتــه ـفـي المســائل التنظيميــة ،علم ـا ً بــأن هــذه األمــور يمكــن
أن تشــغل جــدول األعمــال كامــا ً ـفـي اجتمــاع مجلــس إدارة أي

مصــرف.

إضافــة إ ـلـى ذلــك ،يــدرك مجلــس إدارة كل مصــرف أنــه
يحتــاج ـفـي عالــم اليــوم إ ـلـى اإلشــراف والرقابــة بــكل صرامــة
للعمليــات ،وتفويــض ِفـ َرق الرقابــة والتدقيــق الداخ ـلـي الســلطات
الصحيحــة واالســتقاللية ـفـي القــرار ،علمـا ً بــأن التناغــم بيــن اإلدارة
ينبغــي لــإدارة العليــا ومجلــس اإلدارة أن يلعبــاه بقــوة .وتشــير
الغرامــات الضخمــة التــي و َّقعتهــا ســلطات رقابيــة متعــددة ـفـي

اآلونــة األخيــرة ع ـلـى المصــارف إ ـلـى أنــه ـفـي الوقــت الــذي قــد تحــدث
فيــه مخالفــات أخالقيــة حتــى ـفـي أفضــل المصــارف إدار ًة ،إال أن
نوعيــة بيئــة الرقابــة والطريقــة التــي تتعامــل بهــا إدارة المصــرف
مــع هــذه المخالفــات ـفـي حينهــا تمثــان عنصر يــن رئيســيين ـفـي
الم َو َّقــع .يمثــل االمتثــال واألخالقيــات بنديــن
تقديــر قيمــة الجــزاء ُ
دائميــن اآلن ـفـي جــدول أعمــال مجلــس إدارة كل مصــرف (لكنهمــا
ُينا َقشــان مــرة أو مرتيــن ـفـي الســنة فقــط ـفـي معظــم قطاعــات

األعمــال األخــرى) ،كمــا أن مجالــس إدارة المصــارف تشــكل لجانـا ً
ُمخصصــة تتو ـلـى هــذه المســائل (لكنهــا ُتف ـ َّوض ـفـي المؤسســات

األخــرى للجنــة التدقيــق) .تمثــل مســائل األخالقيــات وااللتــزام
أمــورا ً متشــابكة يصعــب اإلشــراف عليهــا حتــى ـفـي ظــل وجــود
أفضــل فــرق اإلدارة وأ كثــر مســارات العمليــات سالســة.

المحاســبة المصرفية مســألة شــديدة التشــابك والتعقيد ،واألكثر
ســوءاً ،أنهــا ـفـي كثيــر مــن األحيــان تكــون غيــر شـ َّفافة وال تخاطــب
البديهــة ،حتــى بالنســبة للخبــراء غيــر المالييــن وغير المحاســبيين.
نعلــم جميعنــا أن القواعــد المحاســبية تفاجئنــا أحيانـا ً ألنها تحاول

أن تختــزل واقــع األعمــال ـفـي مجموعــة مــن األرقــام ،أمــا ـفـي حالــة
المصارف ،فإن هذه القواعد شديدة التعقيد (حتى في الشركات
غيــر الماليــة ،تكــون أ كثــر العناصــر المحاســبية تعقيــدا ً متعلقــة
ـفـي كثيــر مــن األحيــان بمحاســبة الخزانــة وأدوات االســتثمار)
وتكــون ـفـي كثيــر مــن األحيــان األخــرى غريبــة بشــكل واضــح (نذكــر
مثــا ً معالجــة معاييــر التقار يــر الماليــة الدوليــة لتغيــرات ســعر

الفائــدة الســاري ع ـلـى عمليــات تور يــق ديــون المصــارف) ونتيجــة
اطالعـا ً
لذلــك ،ومــا لــم يكــن عضــو مجلــس اإلدارة بالفعــل مطلعـا ً ِّ
جيــدا ً ع ـلـى الن ُُّظــم المحاســبية المصرفيــة ،فــإن العضــو الجديــد
قــد يقضــي بضــع ســنوات ـفـي حضــور اجتماعــات لجنــة التدقيــق
قبــل أن يبــدأ ـفـي اســتيعاب النتائــج الماليــة ومناقشــات مجلــس
اإلدارة المتعلقــة بهــا .أمــا ـفـي قطاعــات األعمــال األخــرى فــإن
عمليــة “تعييــن” العضــو الجديــد ـفـي مجلــس اإلدارة تكــون أســرع
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كثيــرا ً عنهــا ـفـي المصــارف .أخيــراً ،وكمــا ذكرنــا قبــاً ،تمثــل إدارة

الرقابيــة ـفـي هــذا الخصــوص أن شــغل منصــب عضويــة مجلــس

اإلدارة القويمــة لنظــم تقنيــة المعلومــات بهــا!) .إن فهــم المخاطــر
يتطلــب اســتيعابا ً عميق ـا ً لمنتجــات المصــارف واألســواق التــي

يتعلــق بخبــرة المرشــحين للوظيفــة باألعمــال المصرفيــة وإدارة

المخاطــر “العمــل الرئيســي” للمصــارف (وكذلــك بشــكل متزا يــد

تعمــل فيهــا ،ويمثــل تقييــم المخاطــر لــدى المصــرف وقابليــة

تحملــه للمخاطــر الجانــب اآلخــر مــن إســتراتيجية المصــرف.
ُّ
فلجنــة المخاطــر –التــي هــي ـفـي الوقــت الحا ـلـي إلزاميــة ـفـي العديــد
مــن مناطــق العالــم التــي ُتمــارس فيهــا المصــارف أعمالهــا -ال

تركــز فقــط ع ـلـى إدارة المخاطــر بــل ع ـلـى اإلســتراتيجية بشــكل
أساســي للغايــة .ال توجــد ـفـي قطاعــات األعمــال األخــرى تلــك
الصلــة الوثيقــة بيــن المخاطــر المحتملــة واإلســتراتيجية.

إدارة المصــرف ليــس باألمــر اليســير ،ويســري األمــر نفســه ع ـلـى مــا

المخاطــر وغيــر ذلــك.

تتبنــى معظــم الــدول أدلــة لقواعــد الحوكمــة تضــم “أفضــل

الممارســات” وهــي تعالــج مســائل مثــل تشــكيل مجلــس اإلدارة
وعــدد أعضائــه ولجانــه وغيرهــا .وع ـلـى الرغــم مــن كونهــا إلزاميــة،
لكنهــا تميــل عموم ـا ً إ ـلـى القيــام بــدور إيجا ـبـي ـفـي توحيــد هيــاكل

مجالــس اإلدارة والمؤسســات والســلوكيات حــول ممارســات
ج َّر بــة .ـفـي حالــة المصــارف،
وم َ
األعمــال وفــق مناهــج شــائعة ُ

كل مــا ســبق لــه توابــع عميقــة ع ـلـى أعضــاء مجالــس اإلدارة وكــذا

خلصــت الجهــات التشــريعية والجهــات الرقابيــة بعــد مــرور األزمــة
الماليــة إ ـلـى أن أدلــة قواعــد “أفضــل الممارســات” غيــر كافيــة ممــا

يشــعر المرشــح لعضويــة مجلــس اإلدارة بأهميــة االلتــزام

العديــد مــن الهيئــات الرقابيــة والتنظيميــة الدوليــة (مثــل :مجلــس
الخدمــات الماليــة ،ولجنــة بــازل ،والبنــك المركــزي األورو ـبـي،

ع ـلـى شــكل الهيــاكل التنظيميــة لمجالــس اإلدارة.

بالتوقيتــات (والمكافــآت بالطبــع) وأهميــة النواحــي الرقابيــة

والتنظيميــة والمســاءلة والمســؤولية الشــخصية ومخاطــر التأثيــر

الســلبي ع ـلـى الســمعة والمخاطــر الماليــة ،والفجــوة الكبيــرة

المحبطــة بيــن معلومــات اإلدارة ومعلومــات مجلــس اإلدارة.
ُ
ً
يمثــل مــا ســبق أمــورا ُم ْقل َِقــة ألي عضــو مجلــس إدارة ـفـي أيٍّ مــن
قطاعــات األعمــال األخــرى ،لكــن القلــق يكــون مضاعفـا ً ألي عضــو

ـفـي مجلــس إدارة مصــرف .إضافــة إ ـلـى ذلــك ،تشــارك الهيئــات
الرقابيــة حالي ـا ً عــن قــرب ـفـي جميــع مراحــل صنــع القــرار لدرجــة
تجعــل أعضــاء مجلــس اإلدارة يشــعرون بحرمانهــم مــن ممارســة
حقهــم القانو ـنـي ـفـي التصويــت وينظــرون إ ـلـى الجهــة الرقابيــة ع ـلـى
أنهــا مجلــس اإلدارة الفع ـلـي.

جعلهــا تتدخــل ـفـي أعمــال المصــارف بشــكل أ كبــر بكثيــر .لقد حدد

وغيرهــم) والوطنيــة (مثــل هيئــة الخدمــات الماليــة والفيدراليــة
وغيرهــا) كيفيــة هيكلــة مجالــس اإلدارة وتنظيمهــا .و ـفـي الوقــت
الــذي ال يــزال يوجــد فيــه العديــد مــن االختــاف والتبايــن بيــن

األقاليــم والــدول ،تبــزغ موضوعــات عامــة مثــل :تشــكيل مجلــس
اإلدارة ،وحــدود األنشــطة األخــرى ألعضــاء مجلــس اإلدارة ،وعــدد

اللجــان (ع ـلـى األقــل لجــان التدقيــق والمخاطــر والمكافــآت
والتعيينــات) ،والوصــف التفصي ـلـي لــدور هــذه اللجــان ،والفصــل
المتزا يــد بيــن الرئيــس والمديــر التنفيــذي ،والوصــف التفصي ـلـي

لكيفيــة تحليــل المخاطــر المحتملــة ،وضمــان اســتقاللية
الموظفيــن المســؤولين عــن إدارة المخاطــر ،وقواعــد األجــور
والمكافــآت ،واإلفصــاح ،وغيرهــا .لقــد وصــل الحــال إ ـلـى أن
الجهــات التشــريعية والرقابيــة بــدأت ـفـي دراســة كيفيــة وجــوب
تحليــل أعمــال المصــارف وأحيانـا ً حمايتهــا بمــا يحفــز الحاجــة إ ـلـى

مــن منظــور مجلــس اإلدارة ومــن منظــور الجهــة الرقابيــة ،ال ُيعــد
تشــكيل مجلــس اإلدارة أمــرا ً يســيرا ً ألن نمــوذج “عضــو مجلــس

تكويــن مجالــس إضافيــة متخصصــة لهــا ســلطة رقابيــة تنظيميــة

األمــر يتعلــق بمجــرد المشــاركة ـفـي الرقابــة الصحيحــة ومناقشــات

خالصــة القــول ،فإننــي أعتقــد أن وظيفــة عضــو مجلــس إدارة

اإلدارة الرقمــي” هــو مجــرد حالــة منظــورة حيــث ُيعــد العلم بالعالم
الرقمــي أمــرا ً ضرور يـا ً ع ـلـى مســتوى مجلــس اإلدارة حتــى لــو كان
القيمــة المضافــة مــع اإلدارة بشــأن تقنيــة المعلومــات وأمــن
الشــبكات اإللكترونيــة واألعمــال المصرفيــة الرقميــة .و ـفـي نفــس
المرشــح لعضويــة المجلــس يحتــاج إ ـلـى فهــم بيئــة
الوقــت ،فــإن ُ

األعمــال الماليــة والحوكمــة ودور مجلــس اإلدارة مــع الخبــرات
العمليــة ـفـي المجــال .يبــدو مــن نضــال مجالــس اإلدارة والجهــات
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منفصلــة.

المصــرف ال تشــبه أي وظيفــة أخــرى ،وبعــد قــراءة هــذه القائمــة
الطويلــة مــن القيــود ع ـلـى تلــك الوظيفــة ،مــع الحاجــة إ ـلـى العمــل

بجــد ،واحتمــاالت اإلصابــة باإلحبــاط بســبب اإلخفاقــات ،فإنــه
يجــب أن نتســاءل عــن ســبب تفكيــر الشــخص ـفـي الموافقــة
ع ـلـى االنضمــام إ ـلـى عضو يــة مجلــس إدارة مصــرف مــا .وإجابتــي
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الشــخصية بســيطة للغايــة :إنهــا إحــدى الوظائــف األكثــر صعوب ـ ًة
ولكنهــا مشــوقة للغايــة وال يمكننــي التوقــف عــن التفكيــر فيهــا.
ـفـي حــال عمــل ديناميكيــات مجلــس إدارة المصــرف بطريقــة
صحيحــة وجــودة أداء عاليــة يصبــح لــكل طــرف ســالب طــرف
موجــب يقابلــه .عضويــة مجلــس إدارة المصــرف «نافــذة» ســاحرة

تطــل ع ـلـى بيئــة التمويــل واالقتصــاد العالمــي .وهــي مهمــة
صعبــة فكر ي ـا ً ومهني ـاً ،ومتنوعــة ومتقلبــة ،والقطــاع المصر ـفـي
نفســه قطاع شــديد التنافســية يصعب فيه تصميم إســتراتيجية
ُمفاضلــة محــددة وتنفيذهــا بســهولة ع ـلـى أرض الواقــع .أخيــراً،

وبالعــودة إ ـلـى مالحظتــي التــي وردت ـفـي المقدمــة ،هــل يمكنــك
أن تحظــى بنفــس التأثيــر ـفـي المجتمــع ـفـي وظائــف مجالــس إدارة
األعمــال األخــرى كمــا تحظــى بــه عندمــا تكــون عضــوا ً ـفـي مجلــس
إدارة مصــرف؟
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