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ملخ�ص التو�صيات
�أداء املجل�س
1 .1تعترب جلنة العمل �أن الهيئات التنظيمية ينبغي �أن حتدد واجبات املديرين ب�شكل �أكرث دقة ،و�أن تت�أكد من �أدائهم لواجباتهم عملي ًا.
كما ينبغي على هيئات الرقابة امل�صرفية �أن ت�ساعد امل�صارف على تنظيم برامج تدريبية للتوعية مب�س�ؤوليات املجال�س من منظار
حوكمة ال�شركات.
2 .2على جمال�س امل�صارف �أن تنظر يف تواتر اجتماعاتها التي ت�سمح لها باال�ضطالع مب�س�ؤولياتها بالعناية الواجبة.
3 .3ينبغي �أن تتاح لأع�ضاء املجل�س ،ال �سيما املديرين غري التنفيذيني منهم� ،إمكانية الو�صول �إىل العاملني يف امل�صرف و�إىل اخلربات
الفنية الأخرى ،مبا يف ذلك احل�صول على �آراء املدققني الداخليني واخلارجيني.
4 .4ترى جلنة العمل �أنه ينبغي موا�صلة نقا�ش مو�ضوع م�س�ؤولية �أع�ضاء املجل�س وكيفية حتديد واجباتهم من منظور �سيا�ساتي� .إذ لي�س
من الوا�ضح بعد �إن كانت الرتتيبات ذات ال�صلة قد ُنفّذت �أم ال.
5 .5من الأهمية مبكان �أن يتوفر للجان املجل�س ما ينا�سب من موارد ومعلومات و�صالحيات حت ّري واعرتاف بدورها داخل امل�صرف.
�6 .6إذ تقر جلنة العمل ب�أهمية كافة اللجان� ،إال �أنها على قناعة ب�أن �أهم اللجان يف م�صارف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا
هي جلان التدقيق.
ُ 7 .7ين�صح ب�شدة ت�شكيل جلنة لر�صد املخاطر يكون واجبها الأ�سا�سي الت�أكد من ح�سن تنفيذ نظام �إدارة املخاطر يف امل�صرف ل�سيا�سة
املخاطر املعتمدة.
8 .8تقع م�س�ؤولية حوكمة تكنولوجيا املعلومات على عاتق جمل�س املديرين والإدارة التنفيذية .وترى جلنة العمل �أن هذا املو�ضوع ي�ستحق
اهتمام ًا خا�ص ًا من طرف اللجنة املعنية يف املجل�س.
9 .9تعترب جلنة العمل �أن اللجنة املخت�صة بالتعيينات يف املجل�س هي التي تكون م�س�ؤولة على الأقل عن ت�سمية رئي�س جمل�س الإدارة.
1010تعترب جلنة العمل �أن الف�صل بني من�ص َبي رئي�س جمل�س الإدارة والرئي�س التنفيذي ( )CEOي�سهم يف حتقيق ال�ضوابط واملوازين
املنا�سبة ويف تعزيز امل�ساءلة وحت�سني قدرات املجل�س على اتخاذ القرارات على نحو م�ستقل.
1111ينبغي تعزيز مهارات املديرين من خالل برامج تدريبية ت�شدد على املتطلبات املهنية والأخالقية والفنية التي تفر�ضها ممار�سات
القطاع امل�صريف املتزايدة التعقيد.
1212تو�صي جلنة العمل ب�إجراء تقييم منتظم لأداء �أع�ضاء املجال�س فردي ًا وجماعي ًا.
يو�صى ب�أن تكون غالبية �أع�ضاء جمال�س امل�صارف من املديرين امل�ستقلني �أو غري التنفيذيني �ضمان ًا لتحقيق ال�ضوابط واملوازين
َ 1313
الالزمة.
1414ترى جلنة العمل �أن بلدان منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا ينبغي �أن توا�صل العمل على و�ضع تعريف للمديرين امل�ستقلني وعلى
حتديد ن�سبتهم يف ع�ضوية جمال�س امل�صارف .كما يرتتب النظر يف مدة والية �أع�ضاء املجل�س وت�أثري ذلك على مو�ضوعيتهم.
1515ترى جلنة العمل �أنه من الأف�ضل �أن يجري تعيني مديرين من �أهل الكفاءات ولو كان لديهم تعار�ض يف امل�صالح و�أن يجري التعامل
مع هذا التعار�ض على �أ�سا�س الأخالقيات ،بدل ت�شكيل جمال�س تنق�صها املهارات اجلماعية الالزمة.
1616تلعب الهيئات الرقابية دور ًا يف الت�أكد من حت ّلي املديرين يف املجال�س بامل�ؤهالت وال�شروط الالزمة (.)Fit and Proper
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1717ينبغي على �إدارة امل�صرف و�أع�ضاء جمل�سه �أ ّال ي�ستفيدوا �شخ�صي ًا من املعلومات الداخلية حتى ولو مل ت�شكل هذه اال�ستفادة خرق ًا
للقوانني ال�سائدة .كما يتوجب عليهم االمتناع عن الت�صويت �أو حتى عن امل�شاركة يف عمليات اتخاذ القرار ب�ش�أن �أمور فيها تعار�ض
بامل�صالح ،فعلي ًا كان �أو حمتم ًال.
1818ينبغي على امل�صارف �أن تبادر �إىل �إعداد و�إنفاذ مدونات قواعد �سلوكية (�أو مدونات للممار�سات املنا�سبة) لتوجيه العاملني والإدارة
و�أع�ضاء املجال�س.
1919امل�صارف مدعوة لتحديد هيكلية حلوكمة ال�شركات ت�ضبط �سيا�ساتها وتطبق معايريها وتنفذ �إجراءات رقابتها الداخلية.
2020دور ممار�سات الأجور يف حوكمة ال�شركات ال�سليمة
2121ينبغي على هيئات الرقابة امل�صرفية يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا النظر يف �أن ت�شتمل عمليات املراجعة الرقابية على
تقييم املخاطر املرتتبة عن �سيا�سات الأجور لدى امل�صارف.
2222تو�صي جلنة العمل ب�أن تقوم م�صارف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا بت�شكيل جلنة خا�صة تابعة للمجل�س ،يكون كافة
�أع�ضائها �أو غالبيتهم من املديرين امل�ستقلني الذين من امل�ستح�سن �أن يتمتعوا بخربة يف جمال �إدارة املخاطر .وتقوم هذه اللجنة
مبراجعة نظام املكاف�آت وو�ضع هيكلية الرواتب لكافة العاملني يف امل�صرف و�أع�ضاء جمل�سه.
2323ينبغي على الهيئات التنظيمية امل�صرفية يف املنطقة �أن تطلب من املجال�س �أن ت�ضع بيان ًا ب�سيا�سة الأجور و�أن تراقب االمتثال له.
2424من بني ممار�سات احلوكمة الر�شيدة ،الإف�صاح يف التقرير ال�سنوي عن التعوي�ضات التي يح�صل عليها امل�س�ؤولون التنفيذيون
و�أع�ضاء املجال�س على نحو فردي ،وعن مداخيل العاملني على نحو جم ّمع.
2525ينبغي على امل�صارف وال�شركات الأخرى �أن تكون قادرة على تربير ال�سمات الرئي�سية لربامج الأجور املرتبطة بالأداء التي اعتمدتها،
مبا يف ذلك �إجمايل كلفة هذه الربامج ومعايري الأداء وكيفية تعديل الأجور وفق ًا للمخاطر.
2626الإف�صاح وال�شفافية
2727ال يزال حت�سني معايري الإف�صاح غري املايل للم�صارف من بني �أولويات الهيئات الرقابية يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال
�أفريقيا.
2828على الهيئات الرقابية �أن تكون �أكرث حتديد ًا يف و�ضع �شروط الإف�صاح العام يف امل�صارف ،مع العمل �أي�ض ًا على تغيري ذهنية
امل�س�ؤولني التنفيذيني امل�صرفيني الذين ينظرون �إىل الإف�صاح من حيث االمتثال له فقط بدل النظر �إليه على �أنه �أداة فعالة لإدارة
العالقات مع �أ�صحاب امل�صلحة وحتقيق قيمة م�ضافة يف العمل.
2929ينبغي �أن تُتاح للهيئات الرقابية ،كافة املعلومات ب�ش�أن املالكني امل�ستفيدين ( )Beneficial ownersحتى �إذا مل يكن الإف�صاح العام
عنها مطلوب ًا.
3030ت�ضمن التقارير املالية املوحدة �أن الإف�صاح عن العالقات والتعامالت وال�شروط املالية داخل املجموعة يجري على �أ�سا�س ال�شفافية
ويجب �أن تطلبه الهيئات التنظيمية.
3131تُن�صح م�صارف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا بت�أ�سي�س من�صب مدير املخاطر وتخويله بال�سلطات املنا�سبة وربطه باملجل�س
من خالل رفع التقارير.
3232تتطلب املمار�سات اجليدة �أن ترفع الإدارة العليا �إىل املجل�س مرة يف ال�سنة على الأقل تقرير ًا ب�ش�أن نطاق نظام الرقابة الداخلية
و�أدائه ،وذلك لكي تتيح للمجل�س فر�صة مراجعة كفاءة �آليات الرقابة.
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3333ينبغي على جمل�س املديرين �أن يراقب على الدوام مالئمة املعامالت امل�صرفية يف البلدان ذات املخاطر و�أن ي�ضع لها حدود ًا منا�سبة
و�أن يت�أكد من �أن الإدارة العليا قد و�ضعت �سيا�سات لإدارة املخاطر املرتبطة بهذه املعامالت.
3434كما ينبغي على الهيئات الرقابية �أن حت�صل على �أرقام ب�ش�أن �إجمايل تعر�ض امل�صارف ل�شركات املجموعات التي تنتمي �إليها.
3535ينبغي على الهيئات الرقابية �أن تت�أكد من �أن عملية تعيني املدققني ت�ضمن ا�ستقالليتهم ،ومن وجود �إجراءات منا�سبة حتافظ على
هذه اال�ستقاللية.
3636من بني املمار�سات امل�صرفية اجليدة ،تغيري املدققني دوري ًا� ،أو على الأقل طلب تغيري ال�شريك الرئي�سي.
3737تو�صي جلنة العمل الهيئات الرقابية يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا ب�أن تقيم عالقات مع جمعيات املدققني الوطنية يف
بلدانها ،لكي تكون يف موقف ي�سمح لها بالتعامل مع �أي م�شكلة رقابية.
3838ينبغي على كل م�صرف �أن يعتمد ميثاق ًا للتدقيق الداخلي توافق عليه الإدارة العليا ويث ّبته املجل�س �أو �إحدى جلانه املخولة بذلك.
3939ينبغي على املدققني الداخليني �أن ير�صدوا عمليات الإقرا�ض للأطراف ذات العالقة بغية �ضمان �أن كافة هذه العمليات قد جرت
وفق ال�شروط التي اعتمدها املجل�س.
4040تقرتح جلنة العمل �أن يتم تعيني �أحد كبار امل�س�ؤولني يف كل م�صرف ليت�سلم ويتحرى �سري ًا �أية �شكاوى ت�أتي من العاملني �أو �أ�صحاب
امل�صلحة دون �أي انحياز ل�صالح �أو �ضد امل�شتكي ،حتى ولو �أن جلنة العمل تق ّر ب�أن ال�شكاوى رمبا تكون �أحيان ًا غري مربرة.
4141تعار�ض امل�صالح والعمليات ال�سيئة مع الأطراف ذات العالقة
ُو�صى امل�صارف بو�ضع حواجز يف وجه حركة املعلومات (�أو ما يدعى بالأ�سوار ال�صينية) بني خمتلف الإدارات ،بحيث يتخذ
4242ت َ
العاملون قراراتهم دون �أدنى معرفة باملعلومات ال�سرية املتاحة للعاملني يف �إدارة �أخرى والتي رمبا ت�ؤثر على قرارهم.
4343ال تن�صح جلنة العمل باعتماد حظر تنظيمي تام لتعار�ض امل�صالح� ،إذ رمبا ال ي�ؤدي ذلك �إ ّال �إىل جمرد �إخفاء هذا التعار�ض عن
الأنظار فقط .لكنها تقرتح �أن تبقى امل�صارف متيقظة جتاه �أ�شكال التعار�ض.
4444من �أجل ر�صد املواقف التي رمبا ت�شهد تعار�ض ًا يف امل�صالح على �صعيد الإدارة �أو العاملني ،ينبغي على كافة امل�صارف �أن ت�ؤ�س�س
من�صب ًا خمت�ص ًا وم�ستق ًال ملراقبة االمتثال يرفع تقاريره �إىل جلنة التدقيق التابعة للمجل�س.
4545ينبغي �إعالم القائمني على مراقبة االمتثال يف امل�صرف ب�أي تعار�ض حمتمل يف امل�صالح لدى �أع�ضاء املجل�س وكبار التنفيذيني .كما
ينبغي �إعالم الهيئات الرقابية يف حال �أ�صبح هذا التعار�ض واقع ًا .بينما يقوم املجل�س بالإف�صاح العام املنا�سب.
4646ينبغي الت�شديد على �إعالم الهيئات الرقابية ب�سيا�سات امل�صارف التي ت�شرف عليها ،مبا يف ذلك كيفية تعامل هذه امل�صارف مع
تعار�ض امل�صالح.
4747على الإطار القانوين والتنظيمي �أن يت�ضمن تعريف ًا لـ الأطراف ذات العالقة و�أن يو�ضح �أن املعايري املعتمدة تعطي بع�ض الأمثلة فقط
على هذا النوع من العمليات و�أن قائمة الأمثلة هذه لي�ست ح�صرية.
4848ينبغي مراجعة كافة العمليات مع الأطراف ذات العالقة ومراقبتها من طرف عدد كاف من املديرين القادرين على ممار�سة
حكمهم مبو�ضوعية وا�ستقاللية .وينبغي �أن تتطلب عملية املراجعة موافقة على العمليات فردي ًا ،حتى تلك التي مل تذكرها الهيئات
التنظيمية ولكن التي رمبا ت�شكل خماطرة بالن�سبة للم�صرف.
4949ي�ساعد الإف�صاح املنا�سب عن العمليات مع الأطراف ذات العالقة على تخفيف العبء على هيئات الرقابة امل�صرفية التي رمبا تكون
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مواردها الب�شرية حمدودة.
يو�صى ب�شدة �أن تخ�ضع �أية عملية �إقرا�ض لكيانات تابعة لنف�س املجموعة ملراقبة جلنة على م�ستوى املجل�س تت�ش ّكل من
5050ولذلك َ
ً
�أغلبية من املديرين امل�ستقلني كليا عن املجموعة التي ينتمي �إليها امل�صرف .ويرتتب على الهيئات الرقابية �أن ت�ضع مبادئ توجيهية
حمددة ب�ش�أن التعر�ض للكيانات املنتمية لنف�س املجموعة و�أن تطلب رفع التقارير ب�ش�أن متويل ال�شركات الفرعية و�أن تراقب عمليات
الإقرا�ض هذه بعناية.
5151من الأهمية مبكان �أن يكون والء مديري امل�صرف حلملة �أ�سهم امل�صرف ولي�س لل�شركة الأم.
5252ينبغي على امل�صرف �أن يقيم جدرانً حماية ( )firewallsلتجنب العمليات ال�سيئة يف داخل التكتل الذي ينتمي �إليه امل�صرف
(«املجموعة امل�صرفية»).
5353نظر ًا النت�شار جمموعات ال�شركات يف بلدان منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا ،يتوجب على الهيئات التنظيمية �أن تطالب
بتوحيد احل�سابات.
5454تو�صيات خا�صة مب�صارف القطاع العام وامل�صارف العائلية وامل�صارف املمتثلة لأحكام ال�شريعة
5555ينبغي على امل�صارف العامة �أن حتتفظ مب�سافة عند التعامل مع الهيئات احلكومية و�شركات القطاع العام الأخرى.
5656ينبغي على الدولة بعد �أن حتدد �أهداف امل�صارف العامة� ،أن ت�ستفيد من �أنها عبارة عن �شركات فت�سمح ملجال�سها مبمار�سة
م�س�ؤولياتها مبا يقت�ضيه ذلك من اال�ستقاللية.
5757لكن وبنف�س الوقت ،ال ينبغي �أن تكتفي الدولة بدور املالك ال�سلبي ،بل عليها و�ضع �سيا�سات لل ُملكية تو�ضح الأهداف املرجوة منها.
5858ينبغي على الدولة �أن تعتمد الآليات الالزمة ملتابعة �أداء امل�صارف العامة و�أن ت�ضع ترتيبات م�شابهة لرتتيبات امل�صارف التجارية
من حيث �إدارة املخاطر ومراقبة االمتثال ووظائف التدقيق.
�5959إن اال�ستثمارات يف امل�صارف التجارية من طرف الدولة �أو الكيانات التابعة للدولة �أو التي ت�سيطر عليها الدولة ،ينبغي �أن تجُ رى على
نحو �شفاف بغية ال�سماح حلملة �أ�سهم امل�صرف و�أ�صحاب امل�صالح فيه �أن يفهموا طبيعة تدخل الدولة هذا.
�6060إن اختارت حكومات منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا �أن ت�ستبقي على ملكيتها يف امل�ؤ�س�سات املالية لفرتة معينة مع ال�سماح
لها �أن تعمل يف ال�سوق ،يتعني عليها يف هذه احلال �أن تنظر يف تغيري الرتتيبات املتعلقة بحوكمة ال�شركات يف امل�صارف وتكييفها مع
املبادئ التوجيهية ال�صادرة عن (.)OECD
6161ينبغي على هيئات الرقابة امل�صرفية �أن تتوخى احلذر عند مراجعة العمليات مع الأطراف ذات العالقة يف امل�صارف العائلية ،وال
�سيما غري املدرجة .وعليها �أن تت�أكد من �أن �شروط رفع التقارير تنطبق عليها مثلما تنطبق على امل�صارف املدرجة.
6262على الهيئات الرقابية �أن تطلب من امل�صارف العائلية �أن ت�ضع خطة توارث طويلة الأجل لتحقيق انتقال َ�س ِل�س للملكية بني �أجيال
العائلة �ضمان ًا لال�ستمرارية .بالإ�ضافة �إىل ذلك ،ومن بني املمار�سات اجليدة ،على امل�صارف العائلية (املدرجة �أو غري املدرجة)
�أن تعتمد هياكل و ُبنى عائلية ت�ساعدها على التفريق بني م�صالح العائلة وم�صالح ال�شركة.
6363يرى �أع�ضاء جلنة العمل �أن املبادئ الواردة يف موجز ال�سيا�سات هذا ميكن ،ال بل ينبغي �أن تُط ّبق على امل�صارف املمتثلة لأحكام
ال�شريعة.
6464على امل�صارف التي تعر�ض منتجات ممتثلة لأحكام ال�شريعة �أن ت�ؤ ّمن م�ستوى منا�سب من الإف�صاح ،مبا فيه الإف�صاح عن
ا�سرتاتيجياتها اال�ستثمارية .كما ينبغي على الهيئات الرقابية �أن ت�ضطلع بدور فاعل يف حتديد م�ستوى هذا الإف�صاح.
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6565ينبغي حتديد العالقة بني جمل�س الرقابة ال�شرعية واملجل�س الرئي�سي والهيئات الأخرى داخل امل�صرف.
6666ت�ؤيد جلنة العمل التو�صية ال�صادرة عن «جمل�س اخلدمات املالية الإ�سالمية» ( )IFSBب�ش�أن ت�شكيل جلنة حلوكمة ال�شركات على
م�ستوى املجل�س يف امل�صارف املمتثلة لأحكام ال�شريعة.
6767ينبغي م�شاركة اخلربة التي اكت�سبتها الهيئات الرقابية الوطنية يف م�ضمار و�ضع الأطر التنظيمية للم�صارف الإ�سالمية.
6868ت�أثري امل�صارف على حوكمة ال�شركات لدى العمالء
6969ترى جلنة العمل �أن م�صارف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا ينبغي �أن تدرك �أن يف م�صلحتها �أن تر�صد هيكلية احلوكمة
وممار�ساتها لدى ال�شركات الدائنة.
7070على امل�صارف �أن تطلب من دائنيها تقدمي تقارير مالية موحدة.
7171حتى يف الظروف التي ال ميكن فيها للم�صرف �أن ي�ؤثر مبا�شرة على ممار�سات احلوكمة لدى الدائنني� ،إال �إنه ميكن �أن يتمتع بت�أثري
هام من خالل �إعطاء مثال ُيحتذى.
7272دور الهيئات الرقابية يف حت�سني حوكمة ال�شركات يف امل�صارف
7373ينبغي على الهيئات الرقابية �أن تو ّفر الإر�شاد للم�صارف ب�ش�أن حوكمة ال�شركات ،مع تو�ضيح �أنها لن تق ّيم فقط �سيا�سات احلوكمة
و�إجراءاتها ،بل �أي�ض ًا مدى تنفيذ امل�صارف لهذه ال�سيا�سات والإجراءات .وعليها �أن تعلن معايري تقييم ممار�سات حوكمة ال�شركات
يف امل�صارف و�أن تق ّر علن ًا بالتح�سينات التي �أُجريت.
7474نظر ًا للدرو�س التي متخ�ضت عنها الأزمة املالية ،رمبا ترغب الهيئات التنظيمية يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا بتقييم
مالئمة وكمال الإر�شادات التي توفرها ل�سيا�سات حوكمة ال�شركات يف امل�صارف.
7575على الهيئات الرقابية �أن تق ّيم خربة ونزاهة املديرين و�أع�ضاء الإدارة احلاليني واملقرتَحني .كما ينبغي عليها �أن تنظر فيما �إذا كان
امل�صرف قد و�ضع الآليات الفعالة التي ت�سمح للمجل�س والإدارة العليا باال�ضطالع مب�س�ؤولياتهم الرقابية.
7676على الهيئات الرقابية �أن تق ّيم املخاطر املحتملة للهياكل املالية وغري املالية التابعة للمجموعة التي ت�ضم م�صرف ًا �أو م�صارف .كما
ينبغي عليها �أن تكون قادرة على احل�صول على �أحدث املعلومات ب�ش�أن هيكلية املجموعة التي ينتمي �إليها امل�صرف.
7777الهيئات الرقابية مطالبة بالتفتي�ش املنتظم للنظم الداخلية لإدارة املخاطر و�سيا�سات التعوي�ضات يف امل�ؤ�س�سات املالية ،وعليها �أن
تطالب ب�إجراء التغيريات يف حال ظهرت بع�ض العيوب.
7878بالإ�ضافة �إىل ذلك ،ينبغي على الوكاالت الرقابية �أن تخ�ص�ص كوادر كافية .وهي مدعوة �إما لإيجاد من�صب منف�صل خمت�ص
بحوكمة ال�شركات �أو �أن تدمج حوكمة ال�شركات يف هيكلها الوظيفي القائم.
7979ينبغي اعتبار توحيد الأطر التنظيمية وتن�سيق م�س�ؤوليات الرقابة وتقا�سم املعلومات ب�ش�أن عمليات املراجعة امل�صرفية ،من بني
�أولويات هيئات الرقابة امل�صرفية يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا.
8080ترحب جلنة العمل بالتدابري الأخرى التي تهدف �إىل حت�سني حوكمة الهيئات التنظيمية للم�صارف ،وذلك للت�أكد من �أن الهيئات
الرقابية تتمتع مبا يلزم من اال�ستقالل وامل�ساءلة وال�شفافية والنزاهة لأداء واجباتها على �أكمل وجه.

6

مقدمة
خلفية
ُيعترب حت�سني معايري حوكمة ال�شركات يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا عن�صر ًا هام ًا من عنا�صر �إ�صالح قطاع ال�شركات.
وللمحافظة على اال�ستقرار املايل يف املنطقة ،ثمة حاجة لتعزيز املعايري القانونية والتنظيمية للقطاعات امل�صرفية وحت�سني ال�شفافية
والإف�صاح فيها .وحتتل امل�صارف على وجه اخل�صو�ص مكانة ت�سمح لها �أن تقود وت�ستفيد يف �آن مع ًا من اجلهود الرامية لتح�سني ممار�سات
حوكمة ال�شركات يف املنطقة .فامل�صارف تهيمن على النظم املالية يف املنطقة وتلعب دور ًا �أ�سا�سي ًا يف عملية الإقرا�ض واال�ستثمار ذات الدور
احليوي يف التنمية االقت�صادية .وعلى الرغم من �أن م�ستويات الو�ساطة امل�صرفية يف بع�ض بلدان املنطقة ال تزال معتدلة �إن قورنت بالبلدان
الأع�ضاء يف منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقت�صادي (� ،)OECDإال �أن القرو�ض امل�صرفية ت�شكل �أهم �أ�شكال التمويل اخلارجي يف
قطاع ال�شركات .وميكن تربير هيمنة القرو�ض امل�صرفية ك�أداة للتمويل ،بتف�ضيل �أ�صحاب الأعمال لال�ستدانة بدل التمويل ب�إ�صدار الأ�سهم،
لأن اال�ستدانة تُبقي على قدر �أكرب من ال�سيطرة يف �أيديهم .ونظر ًا حلالة عدم التطور الن�سبي لأ�سواق ال�سندات املُدرجة ،ال �سيما يف غياب
ريعية الدَّين العام يف العديد من البلدان ،يبقى التمويل امل�صريف اخليار املف�ضل مقارن ًة ب�إ�صدار �صكوك الدين العام.
وعالوة على ذلك ،ف�إن القطاعات امل�صرفية يف عدد من بلدان منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا ال تزال ت�شهد منو ًا متوا� ً
صال بف�ضل
تطور البنية التحتية املالية يف املنطقة وازدياد احلاجة للو�ساطة املالية املرتبطة بارتفاع معدالت النمو االقت�صادي .ومما يزيد من عمق هذا
التوجه� ،أن عدد ًا من اقت�صادات املنطقة  ،ال �سيما يف منطقة اخلليج ،ت�سعى �إىل التحول �إىل مراكز مالية .وبف�ضل ا�ستمرار منو القطاعات
ّ
امل�صرفية يف املنطقة ،ازداد �ش�أن امل�صارف يف ر�سملة ال�سوق يف بلدان ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا ،على الرغم من انت�شار امل�صارف
غري املدرجة .وامل�صارف يف املنطقة هي م�ستودَع االدخار و�أهم َم�صدر القرتا�ض ال�شركات .وهكذا ت�ضطلع امل�صارف بوظيفة هامة ب�سبب
�شح التمويل للمبادرات الرائدة على الرغم من ازدياد الطلب عليه بغية ت�أمني �سبل النمو وتوفري فر�ص العمل.
أولويات خمتلفة حلوكمة ال�شركات يف
ي�ستتبع دور امل�صارف يف الو�ساطة املالية واالعتبارات االحرتازية املرتبطة بالرقابة امل�صرفيةٍ � ،
ً
امل�صارف مقارنة بال�شركات الأخرى .فامل�صارف هي التي حتدد وجهة املوارد املالية ،مما يجعلها حمرك ًا قويا للنمو االقت�صادي .كما �أنها
حمور رئي�سي لأنظمة الدفع و�أداة لتنفيذ ال�سيا�سات النقدية املحلية .وميكن للخلل يف حوكمة ال�شركات يف امل�صارف �أن يق ّو�ض ا�ستقرار
النظام املايل و�أن ي�ؤدي �إىل ظهور خماطر �شاملة يف االقت�صاد احلقيقي .ونظر ًا جل�سامة الآثار االجتماعية واالقت�صادية املرتتبة على انهيار
امل�صارف ،ينبغي �إيالء اهتمام خا�ص حلوكمة ال�شركات فيها .ومن ناحية �أخرى ،ي�شكل و�ضع معايري حلوكمة امل�صارف حتدي ًا كبري ًا ،لأن
امل�صارف خا�ضعة �أ� ً
صال لقواعد احرتازية �شديدة ،كما ميكنها �أن ت�ؤدي �إىل ظهور خماطر �شاملة يف االقت�صاد.
لقد برزت تبعات الرتتيبات غري املالئمة حلوكمة ال�شركات يف امل�صارف مرار ًا وتكرار ًا .فقد �أظهرت الأزمة املالية الآ�سيوية والأزمات
امل�صرفية الأخرى يف عام  ،1997ال�ضرر الذي ميكن �أن يت�أتّى عن �ضعف معايري حوكمة ال�شركات يف امل�صارف .كما �أ�شارت التحليالت
املختلفة لأ�سباب الأزمة املالية احلالية �إىل ق�صور ترتيبات حوكمة ال�شركات يف امل�صارف ،وا�ستنتجت �أنه �إن مل يكن الق�صور يف ممار�سات
حوكمة ال�شركات هو ال�سبب الأ�سا�سي للأزمة احلالية� ،إال �أنه كان ميكن له امل�ساهمة يف تفادي بع�ض ًا من انعكا�ساتها .و�إىل جانب �أن من
�ش�أن �إخفاق امل�صارف �أن ي�ؤدي �إىل خماطر �شاملة على االقت�صاد ككل ،ثمة جمموعة وا�سعة من احلجج التي تربر �ضرورة حت�سني احلوكمة
امل�صرفية والتي ترتبط بامل�سائل االحرتازية .و�صحيح �أن بلدان منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا قد ا�ستطاعت خالل الأعوام الأخرية
�أن تتجنب وقوع �أزمات م�صرفية كبرية ،ويبدو �أنها قد ا�ستطاعت �أي�ض ًا �أن تخرج �سليمة ن�سبي ًا من الأزمة املالية احلالية� ،إ ّال �أن هذا ال ي�س ّوغ
قط �إهمال الدرو�س وال ِعرب امل�ستخل�صة يف �أماكن �أخرى .فهذه الدرو�س وال ِعرب ميكن �أن ت�ساعد امل�صارف الإقليمية على جتنب امل�شاكل التي
واجهتها م�ؤخر ًا بع�ض اقت�صادات البلدان الأع�ضاء يف منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقت�صادي ( )OECDالتي جرى االعتقاد ب�أنها
كانت قد طورت قطاعاتها امل�صرفية و�أخ�ضعتها للرقابة الناجعة.
و�إقرار ًا بالدور اخلا�ص التي تلعبه امل�صارف يف اقت�صاديات منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا وبالتداعيات الكارثية التي ترتبت عن
�إخفاق امل�صارف يف بلدان �أخرى ،تُعترب حوكمة ال�شركات يف امل�صارف من �أولويات عمل منظمة ( )OECDيف املنطقة .وقد نادى �إعالن
دبي ال�صادر يف نوفمرب/ت�شرين الثاين  ،2006بت�شكيل جمموعة عمل �إقليمية ب�ش�أن حوكمة ال�شركات يف امل�صارف .وعلى �إثر هذا النداء
قامت جمموعة عمل حوكمة ال�شركات التابعة ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقت�صادي يف ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا ،وبدعم
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كبري من معهد حوكمة ال�شركات حوكمة واحتاد امل�صارف العربية ،بت�شكيل جلنة عمل يف بداية عام  2007وكلفتها بو�ضع موجز ل�سيا�سات
حوكمة ال�شركات يف امل�صارف يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا .ومنذ ذلك احلني اجتمعت جلنة العمل يف عمان يف فرباير�/شباط
 2007ويف الدوحة يف نوفمرب/ت�شرين الثاين  2007ويف دبي يف �أكتوبر/ت�شرين الأول  .2009كما انعقدت جولتان للت�شاور يف باري�س يف يونيو/
حزيران  2008ويف بريوت يف مايو�/أيار  .20091وكان الهدف من النقا�شات التو�صل �إىل توافق يف الآراء ب�ش�أن التحديات الرئي�سية حلوكمة
ال�شركات التي تواجهها امل�صارف والهيئات امل�شرفة عليها ،وكذلك النظر يف التو�صيات ال�سيا�ساتية املنا�سبة ملعاجلة هذه التحديات ،وكلها
واردة يف املوجز.
منهجية العمل
ا�ستند حترير هذا املوجز على ا�ستطالع �أعدته منظمة  OECDومعهد حوكمة يف عام  2007ووزعته مب�ساعدة احتاد امل�صارف العربية على
نخبة من اخلرباء من منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا ،بغية احل�صول على معلومات واقعية .وقد جرى تو�ضيح �أن الردود ال متثل
حتم ًا �آراء الهيئات التي يعمل لديها املجيبون على اال�ستبيان ،بل هي تعك�س �آراءهم ال�شخ�صية فح�سب .ويف املجمل ،مت ا�ستالم  30رد ًا من
وعمان وقطر ،تعبري ًا عن �آرائها كم�ؤ�س�سات .كما وردت ردود
 8بلدان .وقد �أتت ردود امل�صارف املركزية يف البحرين وم�صر والأردن ولبنان ُ
من م�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص يف م�صر ( 7ردود) والأردن ( )13والكويت ( )1ولبنان ( )2والإمارات العربية املتحدة ( .)1وبطبيعة احلال
�ستتم املحافظة على �سرية �أ�صحاب الردود الفردية ،بينما �ستجري الإ�شارة �إىل الردود الواردة من امل�صارف املركزية ال�ستة.
وقد ُ�ص ّمم الق�سم الأول من اال�ستبيان بهدف معرفة مدى توافق املمار�سات اجلارية يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا مع املعايري
الدولية� .أما الق�سم الثاين الذي توجه فقط للم�شرفني امل�صرفيني ،فقد هدف �إىل جمع البيانات واملعلومات الواقعية الإ�ضافية بغية فهم
ال�سياق وتغذية النقا�شات التي �أجرتها جلنة العمل .ويرد يف امللحق الأول تلخي�ص للردود امل�ستلمة.
�أظهرت الردود �أنه على الرغم من وجود البنى التحتية الالزمة للحوكمة الر�شيدة يف امل�صارف امل�شاركة يف اال�ستطالع� ،إال �أن الدرب ال
تزال طويلة �أمام بع�ض امل�صارف للت�أقلم مع املمار�سات اجليدة الدولية امل�ستجدة .وثمة حاجة لتح�سينات �إ�ضافية ،لأن م�صارف ال�شرق
الأو�سط و�شمال �أفريقيا تلعب دور ًا مهيمن ًا يف التمويل يف املنطقة وميكن �أن ت�ضطلع بدور ريادي يف حت�سني حوكمة ال�شركات لدى ال�شركات
الأخرى عرب �إر�ساء جمموعة من املعايري ال تقت�صر على �سلوكها فح�سب ،بل تطال �أي�ض ًا ر�صد ترتيبات احلوكمة لدى ال�شركات املقرت�ضة.
كما ثمة �سبب �آخر ل�ضرورة حتقيق تقدم �إ�ضايف وهو �أن الردود امل�ستلمة على اال�ستطالع ال ت�شكل �إال ع ّينة حمدودة ،وهي على الأغلب �صادرة
عن �أ�شخا�ص ميكن اعتبارهم ر ّواد ًا حلوكمة ال�شركات يف املنطقة .وبالتايل ينبغي �أن ي�ؤخذ هذا االنحياز بعني االعتبار عند تف�سري نتائج
اال�ستطالع واملالحظات الواردة يف هذا املوجز.
يعطي هذا املوجز تو�صيات ب�ش�أن ممار�سات حوكمة ال�شركات يف القطاع امل�صريف .وهو ال يخ�ص فقط امل�ؤ�س�سات امل�صرفية بل �أي�ض ًا
اجلمعيات امل�صرفية ومعاهد املديرين وهيئات الرقابة امل�صرفية وامل�ؤ�س�سات الأخرى التي تعمل على حت�سني حوكمة ال�شركات يف منطقة
ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا .كما يوفر هذا املوجز �إر�شاد ًا عملي ًا لأنواع �شتى من امل�صارف� ،إن كانت مدرجة �أو خا�صة ،تقليدية �أو ممتثلة
لأحكام ال�شريعة ،ي�سيطر عليها مالك واحد �أو وا�سعة امللكية ،خا�صة �أو عامة .وهذا املوجز لي�س ُم ِلزم ًا ،وقد �أُع ّد على �أ�سا�س التوافق .وهو
موحد حلوكمة ال�شركات ،كما ال يوحي ب�أن نف�س ترتيبات احلوكمة اجليدة ميكن �أن تُط ّبق يف كل م�صارف املنطقة .بل
ال يدافع عن نهج ّ
هو يطرح عدد ًا من االعتبارات اخلا�صة بامل�ؤ�س�سات امل�صرفية كامل�صارف العائلية �أو م�صارف القطاع العام �أو امل�صارف املمتثلة لأحكام
ال�شريعة .وهذه التو�صيات لي�ست ح�صرية ،بل تهدف فقط �إىل �إبراز عدد من امل�سائل الرئي�سية التي ظهرت خالل نقا�شات الفريق العامل.
وتتوافق التو�صيات ال�سيا�ساتية الواردة يف هذه الوثيقة مع الإر�شادات العاملية القائمة وت�ستند �إليها .وهي على وجه اخل�صو�ص متوافقة
مع مبادئ ( )OECDحلوكمة ال�شركات ومبادئ ( )OECDالتوجيهية حلوكمة ال�شركات يف �شركات القطاع العام (عندما تكون قابلة
للتطبيق) ومع معايري تعزيز حوكمة ال�شركات يف امل�ؤ�س�سات امل�صرفية ال�صادرة عن جلنة بازل .كما �أُخذت بعني االعتبار وثائق �أخرى
�صادرة عن جلنة بازل مثل املبادئ الأ�سا�سية للرقابة امل�صرفية الفعالة ( )2006والتدقيق الداخلي يف امل�صارف وعالقة الهيئات الرقابية
 1كان اجتماع فرقة العمل يف �أكتوبر/ت�شرين الأول  ،2009على وجه اخل�صو�ص ،مبثابة منتدى لنقا�ش �إمكانية تطبيق الدرو�س امل�ستخل�صة من الأزمة املالية على حوكمة امل�صارف يف
املنطقة.
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باملدققني ( )2001واالمتثال ووظيفة مراقبة االمتثال يف امل�صارف ( )2005والعالقة بني هيئات الرقابة امل�صرفية واملدققني اخلارجيني
للم�صارف ( )2002وتعزيز ال�شفافية امل�صرفية ( .)1998كما �أُخذت باالعتبار التو�صيات ال�صادرة عن معهد حوكمة واحتاد امل�صارف
العربية وم�ؤ�س�سة التمويل الدولية ( )IFCخالل عملها يف املنطقة.
انعكا�سات الأزمة املالية
لقد جرى تعديل التو�صيات ال�سيا�ساتية الواردة يف هذه الوثيقة بغية �إ�ضافة الدرو�س امل�ستخل�صة من الأزمة املالية ح�سب �صلتها مبنطقة
ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا .وي�صعب يف هذه املرحلة تقدير وقع الأزمة املالية على م�صارف املنطقة على وجه الدقة� .إذ �إن عدد ًا قلي ًال
من هذه امل�صارف قد قام بتقدير حجم تعر�ضها و�أعلنت عنه .وحققت القطاعات امل�صرفية يف بلدان ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا �أداء
جيد ًا ن�سبي ًا خالل الأزمة املالية ،با�ستثناء بع�ض امل�صارف التي تزاول �أعمالها انطالق ًا من بلدان جمل�س التعاون اخلليجي .وتُظهر بع�ض
التحليالت �أن امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية ،على وجه اخل�صو�ص ،وعلى الرغم من �أنها مل تكن مبن�أى عن الأزمة ،ف�إن ت�أثرها كان �أقل حتى
الآن من ت�أثر امل�ؤ�س�سات املالية التقليدية .2وعلى العموم ،ف�إن تراجع �أداء م�صارف ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا يعود بالأحرى �إىل تباط�ؤ
الن�شاط االقت�صادي يف املنطقة الذي �أتى نتيج ًة لرتاجع الطلب العاملي (مبا فيه الطلب على املوارد الطبيعية) ،ولي�س �إىل عدوى �ضربت
القطاع املايل.
ولكن ،وعلى الرغم من تنب�ؤات بع�ض املراقبني ب�أن امل�ؤ�س�سات املالية يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا �ستبقى بعيدة عن �آثار الأزمة،
�إال �أن الواقع �أتى خمالف ًا لذلك .فالأداء املايل للم�صارف اخلليجية قد تراجع ب�سبب القرو�ض الكبرية التي منحتها خالل �سنوات االزدهار
ال�سابقة لتمويل عمليات �شراء العقارات والأ�سهم التي تراجعت قيمتها تراجع ًا كبري ًا .هذا و�إن االندماج املايل الكبري ن�سبي ًا لبلدان اخلليج
بالأ�سواق املالية الدولية قد جعلها عر�ضة للأوراق املالية ال�سامة (كالتزامات الدَّين امل�ضمونة ب�أ�صول وغريها) .3وقد ت�أثر �أداء امل�صارف
اخلليجية وم�صارف �أخرى يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا عرب قناتني :انخفا�ض حجم الإقرا�ض ب�سبب انخفا�ض ال�سيولة،
وانخفا�ض عموالت الو�ساطة ب�سبب تراجع ن�شاط �أ�سواق الأ�سهم.
ورغم �أن م�صارف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا قد حققت �أداء جيد ًا ن�سبي ًا مقارنة مبناف�سيها الدوليني� ،إال �أن هذا مل ي�أت يف
معظم احلاالت نتيج ًة ملمار�سات احلوكمة لديها ،بل نتيجة لتوجهات م�ؤقتة رمبا ال تدوم يف امل�ستقبل .فاملمانعة التي متتعت بها م�صارف
املنطقة تعود �إىل امل�ستوى ال�ضئيل الندماج اقت�صاداتها مالي ًا مع الأ�سواق العاملية .ولكن مع حماولة بلدان املنطقة اللحاق بركب بلدان
اخلليج يف االندماج املايل ،ف�إنها �ستجد نف�سها �أكرث عر�ضة للأدوات املالية املعقدة ،و�سيحتاج امل�صرفيون وامل�س�ؤولون التنظيميون فيها
للت�سلح بالأدوات واملهارات الالزمة لإدارة املخاطر التي قد تتعر�ض لها م�ؤ�س�ساتهم.
وي�شري التعر�ض الكبري لعدد من م�صارف املنطقة للقطاع العقاري �إىل خلل يف عمليات وهياكل �إدارة املخاطر .وقد �أُ�شري �إىل هذا اخللل
على �أنه واحد من النواق�ص الكبرية التي متخ�ضت عنها الأزمة املالية احلالية .4وقد �أظهرت الأزمة املالية �أي�ض ًا �أن م�صارف منطقة ال�شرق
الأو�سط و�شمال �أفريقيا قد منحت ن�سبة عالية من القرو�ض �إىل بع�ض الأفراد/الأعمال الذين ت�أثرت �أو�ضاعهم املالية �سلبي ًا بالأزمة .وهذا
لي�س بالأمر الغريب نظر ًا النت�شار مبد�أ “الإقرا�ض على اال�سم” يف املنطقة .وقد برهنت ف�ضيحة القرو�ض املمنوحة ملجموعتي “الق�صيبي”
و”�سعد” 5على �أن هذه املمار�سة ت�شكل خطر ًا على ا�ستدامة امل�صارف يف املنطقة.

� 2ستاندرد �آند بورز ( :)2009لقد �أظهرت امل�ؤ�س�سات املالية و�شركات التكافل امل�صنفة يف اخلليج ،ممانعة جتاه انهيار الأ�سواق العاملية .لكنها تبقى غري حم�صنة �ضد املخاطر.
 3على �سبيل املثال ،كان عدد من امل�صارف اخلليجية عر�ضة النهيار «ليمان براذرز» يف �سبتمرب�/أيلول  2008من خالل ال�سندات امل�صرفية الأمريكية واملنتجات اال�ستثمارية التي �أدارتها
ليمان و�صفقات امل�شتقات التي كانت طرف ًا فيها.
 4م�صارف الإمارات العربية املتحدة والكويت هي الأكرث عر�ضة للقطاع العقاري ،بن�سبة  ٪35و ٪31على التوايل من دفرت القرو�ض خالل الن�صف الأول من .2008
 5تقدر �ستاندرد �آند بورز حجم تعر�ض بع�ض امل�صارف اخلليجية بـ ٪20من القيمة املعدلة لإجمايل �أ�سهم امل�صارف.

9

من الوا�ضح طبع ًا �أن الدرو�س امل�ستخل�صة ب�ش�أن دور ممار�سات حوكمة ال�شركات يف �أداء امل�صارف يف �شمال �أمريكا و�أوروبا ال تنطبق
جميعها على بلدان ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا .ثمة �إذ ًا فوارق �أ�سا�سية� :أو ًال ،تنتهج م�صارف املنطقة على وجه العموم نهج ًا �إقرا�ضي ًا
حمافظ ًا .كما �أن الهيئات التنظيمية االحرتازية يف عدد من البلدان تطالب امل�صارف املحلية مبعدالت عالية لكفاية ر�أ�س املال .6هذا وقد
�أُ�شري �إىل الرتكيز على معدالت كفاية ر�أ�س املال على �أنه من بني امل�شاكل التي �أدت �إىل الأزمة املالية احلالية .ثاني ًا� ،إن م�س�ألة �إ�صالح هياكل
الأجور واحلوافز لكبار التنفيذيني والإدارة الو�سطى ،مطروحة على م�ستوى منظمة (� ،)OECDإال �أنها لي�ست ذات �صلة متام ًا مبنطقة
ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا التي بد�أت للتو فقط ت�شهد تطوير ًا ال�سرتاتيجيات معقدة للتعوي�ض بالأ�سهم .و�أخري ًا ولي�س �آخر ًا� ،إن م�س�ألة
قدرة حملة الأ�سهم على امل�شاركة الفاعلة يف عملية احلوكمة تتطلب مقاربة خمتلفة يف �سياق م�صارف ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا التي
تتميز برت ّكز للملكية بني العايل واملعتدل يف يد �إما م�ساهمني �أ�صحاب �أغلبية �أو كتلة ِّ
معطلة من امل�ساهمني.
ومن ناحية �أخرى ،لوحظ �أن رقابة املجل�س ،ال �سيما يف ما يخ�ص املخاطر ،تعاين من خلل يف عدد من م�صارف منطقة ال�شرق الأو�سط
و�شمال �أفريقيا املتعر�ضة تعر�ض ًا كبري ًا للقطاع العقاري .وثمة ق�صور يف ممار�سات �إدارة املخاطر .ولذا ف�إن جتاهلت امل�صارف والهيئات
التنظيمية يف املنطقة الدرو�س امل�ستخل�صة من الأزمة املالية ،و�إن مل تقم ب�إ�صالح املعايري واملبادئ ذات ال�صلة ،ف�إنها �ست�ض ّيع فر�صتها.
بطبيعة احلال ف�إن الدرو�س وال ِعرب التي تو�صل �إليها النقا�ش ب�ش�أن حوكمة ال�شركات يف امل�صارف يف �أوروبا و�شمال �أمريكا ،ال ميكن تطبيقها
مبا�شرة يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا� ،إ ّال �أنها لي�س غريبة عنها كل الغرابة .فتعار�ض امل�صالح القائم الآن يف م�صارف املنطقة
ال يختلف كثري ًا ع ّما يجري يف بلدان منظمة ( .)OECDومع ن�ضوج املمار�سات ،كعمليات توريق الأ�صول على �سبيل املثال ،وازدياد اندماج
القطاعات املالية يف بلدان منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا بالأ�سواق املالية العاملية� ،ست�صري درو�س الأزمة املالية احلالية ذات �صلة
�أوثق بالواقع يف املنطقة .وقد بد�أنا نرى ت�شابه ًا بني بدايات الأزمة يف بلدان املنطقة وبداياتها يف بلدان (( )OECDك�أيرلندا وا�سبانيا).
مما من �ش�أنه �أن يثري الت�سا�ؤالت لدى الهيئات التنظيمية امل�صرفية يف املنطقة.

 6ت�شري البيانات ال�صادرة عن �صندوق النقد الدويل يف مايو�/أيار � 2009إىل �أن معدل كفاية ر�أ�س املال يف كافة بلدان منطقةال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا (التي وفرت املعلومات ذات
ال�صلة) كان �أعلى من � .٪10أما يف م�صر والأردن فقد و�صل هذا املعدل �إىل .٪15
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�سمات امل�صارف يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا
و�أهمية احلوكمة اجليدة
«نظر ًا للدور التاريخي املهيمن للم�صارف يف اقت�صاديات منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا ،يتوجب عليها �أن ت�ضطلع بدور رائد يف
حوكمة ال�شركات يف املنطقة – ».الدكتور ف�ؤاد �شاكر ،الأمني العام الحتاد امل�صارف العربية.2009 ،
املعامل الرئي�سية للقطاع امل�صريف يف ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا
يتميز القطاع امل�صريف يف املنطقة مب�ستوى تر ّكز للملكية يرتاوح بني العايل واملعتدل ،وذلك نظر ًا النت�شار امل�صارف العائلية وجمموعات
ال�شركات التي تت�ضمن امل�صارف .وقد ر�أت معظم ال�شركات الكربى يف املنطقة النور ب�صفتها �أعما ًال عائلية �أو �أعما ًال عائدة لعدد من العائالت
ذات النفوذ .وال تزال ال�سيطرة العائلية للم�ؤ�س�سني �أو �أوالدهم هي القاعدة يف معظم البلدان يف امل�ؤ�س�سات الكربى غري املُدرجة ويف امل�ؤ�س�سات
ال�صغرية واملتو�سطة احلجم .وعلى الرغم من اجلهود التي بذلتها ال�سلطات لزيادة حرية ال�شركات املُدرجة ،ال تزال هذه احلرية �ضعيفة وفق ًا
للمعايري الدولية .ويف هذا ال�سياق ،ت�صبح حماية �أقلية امل�ستثمرين �شغ ًال �شاغ ًال .فهيمنة حملة الأ�سهم ذوي ال�سلطة على جمال�س امل�صارف
وعدم قدرة هذه املجال�س على العمل مبو�ضوعية وا�ستقاللية ،ت�ش ّكل خطر ًا كبري ًا �سيتم التطرق �إليه �أي�ض ًا يف هذا املوجز.
وتُربز هيكلية امللكية يف املنطقة الدور الكبري الذي تلعبه العائالت بف�ضل ح�سابات التداول بالوكالة .و�أكرب خم�سة من حملة الأ�سهم هم
عادة من �أع�ضاء العائلة �أو من الأقرباء املق ّربني ،فيحتلون منا�صب تنفيذية رفيعة داخل امل�صرف .وللعائالت وحملة الأ�سهم ذوي ال�سيطرة
ت�أثري غري مبا�شر على قرارات ال�شركة من خالل ح�ص�صهم يف عدد من ال�شركات القاب�ضة والتابعة .وغالب ًا ما تقوم العائالت املالكة ب�إدراج
ال�شركات يف �سوق الأ�سهم لأ�سباب تتعلق بال َهيبة واملكانة املرموقة� ،إال �أنها ترتدد يف �إجراء عمليات الطرح الثانوي� ،أو على الأقل تلك التي
تتطلب تخلي ًا عن ال�سيطرة .ويحمل امل�ساهمون غري املنتمني �إىل العائلة عاد ًة ح�ص�ص ًا �صغرية ن�سبي ًا يف ال�شركات املُدرجة فال ي�شاركون يف
حوكمتها .واملمار�سة ال�سائدة بزيادة الأ�سهم من خالل �إ�صدارات احلقوق التي ت�سمح للم�ساهمني ب�شراء ح�ص�ص قبل عر�ضها على العموم،
هي �أحد �أ�سباب ا�ستمرار ارتفاع م�ستويات تر ّكز امللكية.
ويف معظم بلدان املنطقة ،ثمة م�صارف عامة ،لكنها مل تعد تتمتع بح�صة كبرية من القطاع امل�صريف ،ال �سيما بعد دخول املناف�سني الأجانب.
لكن م�صارف القطاع العام ال تزال تلعب دور ًا كبري ًا يف �سوريا وم�صر .وقد �أدى تخفيف القيود على امللكية واحلدود املفرو�ضة على اال�ستثمار
الأجنبي� ،إىل زيادة امل�ساهمة الأجنبية يف م�صارف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا ويف بع�ض امل�صارف العامة .وجتري حالي ًا عملية
خ�صخ�صة للم�صارف العامة يف عدد من بلدان املنطقة ،لكنها تواجه عدد ًا من التحديات .ويف املا�ضي ،واجهت عملية خ�صخ�صة القطاع
امل�صريف يف املنطقة �صعوبات مرتبطة باحلجم الكبري للقرو�ض املتعرثة يف امل�صارف العامة .فمعدالت القرو�ض املتعرثة يف منطقة ال�شرق
الأو�سط و�شمال �أفريقيا لطاملا كانت عالية ،ال �سيما يف م�صارف القطاع العام .وتُقدّر ن�سبة القرو�ض املتعرثة وفق ًا للأرقام التي �صدرت
م�ؤخر ًا ب�أكرث من  ٪16يف م�صر وتون�س و ٪7يف املغرب و ٪5يف �سوريا (�صندوق النقد الدويل.)2009 ،
�صحيح �أنه ثمة عدد من ال�سمات امل�شرتكة يف بنية القطاعات امل�صرفية� ،إ ّال �أنه ثمة �أي�ض ًا عدد من االختالفات� .أولهاَ ،
جتذر حوكمة
ال�شركات والأطر القانونية والتنظيمية للم�صارف وال�شركات الأخرى يف تقاليد قانونية خمتلفة .فبلدان جمل�س التعاون اخلليجي وم�صر
والأردن وال�سلطة الوطنية الفل�سطينية تعتمد على نظام القانون العام ( ،)The Common Lawبينما ت�ستند باقي بلدان املنطقة �إىل تقليد
القانون املدين .ويتمتع النظام القانوين الفرن�سي بت�أثري وا�ضح يف بلدان �شمال �أفريقيا (م�صر واملغرب وتون�س واجلزائر) بينما ت�أثرت
البلدان الأخرى بالتقاليد القانونية الأجنلو�سك�سونية .وعلى الرغم من هذا التنوع يف التقاليد القانونية ،ف�إن املجال�س �أُحادية البنية هي
ال�سائدة يف املنطقة ،با�ستثناء املغرب حيث ميكن للم�صارف وال�شركات �أن تختار اعتماد بنية �أُحادية �أو ثنائية ملجال�سها .والنظم القانونية
يف معظم بلدان املنطقة تتوافق مع �أحكام ال�شريعة ،حتى ولو اختلفت �آليات حتقيق هذا التوافق.
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�أطر حوكمة ال�شركات
ازداد �إدراك احلاجة لتح�سني ممار�سات حوكمة ال�شركات يف امل�صارف يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا على مدى الأعوام
الأخرية .فوفق ًا لأحد اال�ستطالعات التي �أُجريت م�ؤخر ًا ،اعتربت  ٪76من امل�صارف �أن حوكم َة ال�شركات �أمر هام .7وتعك�س هذه الأرقام
اجلهود الكبرية التي بذلتها ال�سلطات الرقابية لتوعية امل�صارف باملمار�سات ال�سليمة حلوكمة ال�شركات .بالإ�ضافة �إىل ذلك ،ف�إن امل�صارف،
مبا فيها امل�صارف غري املدرجة ،قد ا�ضطرت العتماد متطلبات حوكمة �صارمة و�إ ّال خ�ضعت لعقوبات من طرف الهيئات الرقابية .وكانت
الهيئات الرقابية يف ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا قد �أدخلت مبادئ توجيهية و�أنظمة فيما يخ�ص جمموعة وا�سعة من امل�سائل املرتبطة
بحوكمة ال�شركات ،ال �سيما ع�ضوية املجل�س ومتطلبات الإف�صاح وممار�سات �إدارة املخاطر والعمليات مع الأطراف ذات العالقة ،بالإ�ضافة
�إىل الأنظمة االحرتازية ال�سارية .وقد ا�ستندت هذه الإ�صالحات �إىل املعايري الدولية ،ال �سيما تلك ال�صادرة عن جلنة بازل ب�ش�أن الرقابة
امل�صرفية ،واتخذت �شكل متطلبات تنظيمية.
ويف الوقت ذاته ،و�إذ خ�ضعت امل�صارف لعمليات �إ�صالح الأطر العامة حلوكمة ال�شركات (من خالل ت�شديد �شروط الإدراج يف �أ�سواق
الأ�سهم على �سبيل املثال) ،فقد ا�ضطرت لتكييف ترتيباتها مع متطلبات الإطار الأو�سع حلوكمة ال�شركات يف بلدانها .وعلى مدى العقد
الأخري ،قام عدد من بلدان ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا مبراجعة �شروط الإدراج والت�شريعات العامة لل�شركات لتتوافق مع املبادئ
ال�صادرة عن منظمة ( )OECDومع املعايري الدولية الأخرى .وجتدر مالحظة �أنه يف عدد من بلدان املنطقة (كم�صر مث ًال) ينطبق امليثاق
العامة حلوكمة ال�شركات على كافة ال�شركات مبا فيها امل�صارف .بينما اعتمدت اجلمعيات امل�صرفية و�/أو امل�صارف املركزية يف بلدان
�أخرى ،مواثيق حلوكمة ال�شركات خا�صة بالقطاع امل�صريف .ويبدو �أن و�ضع مواثيق للحوكمة يعك�س الردود الواردة على ا�ستطالع -OECD
حوكمة التي �أ�شارت �إىل تف�ضيل اعتماد معايري حلوكمة ال�شركات خا�صة بامل�صارف .ويورد اجلدول التايل ملخ�ص ًا عن مواثيق حوكمة
ال�شركات املطبقة يف م�صارف املنطقة ،و ُيربز املبادرات ذات ال�صلة التي �أطلقتها الهيئات التنظيمية .وقد ُط ّب َقت بع�ض املواثيق الواردة يف
هذا اجلدول على �أ�سا�س طوعي ،بينما تكت�سي مواثيق �أخرى طابع ًا �إلزامي ًا.
و�صحيح �أن بلدان ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا التي �شاركت يف اال�ستطالع قد �أجرت حت�سينات على �أطر حوكمة ال�شركات على مدى
ال�سنوات ال�سابقة� ،إال �أن التحديات ال تزال كبرية يف وجه تطبيقها و�إنفاذها .فعدد من بلدان املنطقة لي�س لديها حالي ًا البنية امل�ؤ�س�سية
املالئمة (كاملوارد الكافية واخلربة والرتكيز) الالزمة لإنفاذ هذه الأطر .وعلى وا�ضعي ال�سيا�سات �أن يدركوا �أنه ال ميكن حتقيق حوكمة
�سليمة يف امل�صارف دون معاجلة القيود املفرو�ضة على اجلهات الرقابية ونقاط �ضعفها .كما ال ميكن �إجراء التح�سينات يف غياب
االلتزام بها من طرف الإدارة واملجل�س .فتح�سن حوكمة م�صرف ما ب�شكل فعلي غالب ًا ما يكون نتيجة ملقاربة اعتمدتها �إدارته .ومن
الأمثلة على امل�صارف الرائدة يف احلوكمة بنك برقان (الكويت) والبنك العربي (الأردن) والبنك املغربي للتجارة اخلارجية (املغرب)
وبنك عودة (لبنان) والبنك الأهلي التجاري (العربية ال�سعودية) وم�صارف �أخرى.
ويف كافة هذه امل�ؤ�س�سات بال ا�ستثناء� ،أتى زخم حت�سني حوكمة ال�شركات من الأعلى ،بدل �أن ي�أتي من اال�ضطرار لالمتثال للأطر
القانونية والتنظيمية .وعلى الرغم من كرثة التحديات يف وجه التطبيق� ،إال �أن امل�صارف يف املنطقة ميكن لها �أن تطلب امل�شورة املهنية
من املنظمات الدولية واخلرباء الآخرين .فم�ؤ�س�سة التمويل الدولية ( )IFCعلى �سبيل املثال ،عملت على مدى العام املن�صرم لي�س
فقط مع ال�سلطات من �أجل و�ضع املعايري ،بل �أي�ض ًا مع امل�صارف من �أجل تطبيق هذه املعايري .كما قام احتاد امل�صارف العربية ،ب�صفته
الهيئة امل�صرفية الإقليمية يف املنطقة ،ب�إ�صدار املبادئ التوجيهية حلوكمة ال�شركات يف امل�صارف يف املنطقة العربية و�أدوات امل�س�ؤولني
التنفيذيني امل�صرفيني يف  .2009كما ميكن لالحتاد تقدمي امل�شورة للم�صارف ب�ش�أن التطبيق.

 7اال�ستطالع الإقليمي لل�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا الذي �أجرته يف عام « 2008م�ؤ�س�سة التمويل الدولية» و»معهد حوكمة ال�شركات حوكمة».
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اجلدول  .1مواثيق و�أنظمة حوكمة ال�شركات و�أنظمتها التي تنطبق على امل�صارف
يف بلدان منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا

ا�سم البلد

املبادرات الأخرى ذات ال�صلة

ا�سم امليثاق

البحرين

----

مبادئ توجيهية للم�صارف م�ستندة �إىل تو�صيات جلنة بازل ب�ش�أن تعزيز
حوكمة ال�شركات للم�ؤ�س�سات امل�صرفية

الأردن

ميثاق حوكمة ال�شركات للم�صارف

دليل مديري امل�صارف حلوكمة ال�شركات

م�صر

ينطبق امليثاق العام حلوكمة ال�شركات على امل�صارف (ب�صدد
املراجعة)

م�سودة املبادئ التوجيهية حلوكمة ال�شركات ملديري امل�صارف امل�صرية

لبنان

ميثاق حوكمة ال�شركات لل�شركات وامل�صارف املدرجة (قريب ًا)

مبادئ توجيهية للم�صارف ا�ستناد ًا �إىل تو�صيات جلنة بازل ب�ش�أن تعزيز
حوكمة ال�شركات للم�ؤ�س�سات امل�صرفية

املغرب

ملحق بامليثاق العامة حلوكمة ال�شركات خم�ص�ص للم�ؤ�س�سات االئتمانية
(قريب ًا)

----

العربية ال�سعودية

ميثاق حوكمة ال�شركات للم�صارف (قريب ًا)

�سلطات وم�س�ؤوليات جمل�س املديرين يف امل�صارف التجارية يف العربية
ال�سعودية

�سوريا

ميثاق احلوكمة للو�سطاء املاليني

----

اليمن

ميثاق حوكمة ال�شركات مع ملحق خا�ص بامل�صارف (قريب ًا)

----

م�ؤهالت ومتطلبات التعيني يف املنا�صب العليا يف امل�صارف املرخ�صة يف
العربية ال�سعودية ()1

امل�صدر :منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقت�صادي  ،OECDا�ستناد ًا �إىل الأبحاث والردود على اال�ستبيان.
مالحظة )1( :هذا لي�س املثال الوحيد على معيار «توفر امل�ؤهالت وال�شروط الالزمة» ( )Fit and Properيف املنطقة .فقد قامت ال�سلطات
يف بلدان �أخرى مبعاجلة هذه امل�س�ألة يف �أنظمة �أخرى.
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التو�صيات ال�سيا�ساتية
«لقد كانت الأزمات امل�صرفية الوطنية يف املا�ضي �أكرث ح ّد ًة – كانهيار النظام امل�صريف الأمريكي بني عامي  1929و .1933لكن فرادة
الأزمة احلالية ت�أتي من ظهور م�شاكل مالية حادّة يف العديد من البلدان يف �آن مع ًا ،ومن انعكا�ساتها وتداعياتها التي �ضربت كل �أنحاء العامل
نتيج ًة للرتابط املتزايد يف االقت�صاد العاملي.The Turner Review، 2009 – ».
تتمحور التو�صيات ال�سيا�ساتية الواردة يف هذا املوجز حول عدد من املوا�ضيع ،وهي �أداء املجل�س والإف�صاح وال�شفافية وتعار�ض امل�صالح
والعمليات مع الأطراف ذات العالقة ودور املمار�سات اخلا�صة بالأجور .وقد اختريت هذه املوا�ضيع على �أ�سا�س �أ�شكال امللكية يف م�صارف
منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا والأطر التنظيمية ال�سائدة والتحديات الأخرى التي ظهرت من خالل ا�ستطالع -OECDحوكمة
والأبحاث املتوفرة ذات ال�صلة .وقد �أُ�شري �إىل �أهمية ممار�سات الأجور يف امل�صارف يف بداية الأزمة املالية .ولهذا جرى تو�سيع اجلزء املتعلق
بالأجور يف هذا املوجز.
�أداء املجل�س
ت�شري الأبحاث املتوفرة �إىل عدم تطور جمال�س امل�صارف يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا ،وذلك �أحيان ًا ب�سبب �سوء فهم دورها.
فوفق ا�ستطالع -IFCحوكمة� ،صرحت  ٪93من امل�صارف �أن املجل�س ،ولي�س الإدارة ،هو امل�س�ؤول عن و�ضع �إ�سرتاتيجية ال�شركات ،مما
يخالف املمار�سة اجليدة القائلة ب�أن الإدارة هي التي ت�ضع الإ�سرتاتيجية و�أن املجل�س يقوم بالرقابة على الإ�سرتاتيجية وتوجيهها .هذا وال
جتتمع جمال�س امل�صارف على نحو منتظم مبا يكفي لال�ضطالع بالرقابة الالزمة على عمليات امل�صرف .ففقط  ٪27من جمال�س امل�صارف
يف املنطقة جتتمع من � 10إىل  12مرة على الأقل يف العام (-IFCحوكمة .)2008 ،ومن ناحية �أخرى� ،أ�شارت درا�سة للع�شرة م�صارف
�أوروبية ذات �أف�ضل املمار�سات �إىل اجتماع جمال�سها �أكرث من  10مرات يف العام ،بالإ�ضافة �إىل اجتماع جلان املجل�س على نحو منف�صل.8
ويهيمن على جمال�س م�صارف املنطقة ممثلو حملة الأ�سهم ذوي ال�سيطرة ،مما يجعلها غري قادرة �أحيان ًا على ممار�سة حكمها مبو�ضوعية
وا�ستقاللية كما تو�صي به املبادئ ال�صادرة عن منظمة  OECDحلوكمة ال�شركات .مما يطرح ت�سا�ؤ ًال ب�ش�أن مدى االختالف بني الإدارة
واملجل�س يف بلدان ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا التي تتميز قطاعاتها امل�صرفية برت ّكز امللكية .وقد ا�ستندت التو�صيات التالية �إىل هذه
املالحظات العامة يف ما يخ�ص التحديات الأ�سا�سية التي تواجه �أداء املجال�س يف م�صارف املنطقة.
وظائف املجل�س وواجباته
تن�ص مبادئ منظمة  OECDعلى �أن املجل�س يقوم بعدد من الوظائف الأ�سا�سية ،مبا فيها مراقبة وتوجيه �إ�سرتاتيجية ال�شركات وخطط
العمل الكربى و�سيا�سة املخاطر ،بالإ�ضافة �إىل ر�صد فعالية ممار�سات حوكمة ال�شركات وتغيريها عند االقت�ضاء ،واختيار امل�س�ؤولني
التنفيذيني وتعوي�ضاتهم ور�صد �أدائهم ،وكذلك ر�صد خطط التوارث وتكييف �أجور امل�س�ؤولني التنفيذيني و�أع�ضاء املجل�س مع امل�صالح بعيدة
املدى لكل من ال�شركة وحملة الأ�سهم ،و�ضمان نظامية و�شفافية الرت�شيح والتعيينات يف املجل�س ،ور�صد و�إدارة تعار�ض امل�صالح املحتمل.
وتعطي �إر�شادات جلنة بازل دور ًا م�شابه ًا ملجال�س امل�صارف .لكن يف م�صارف ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا ويف ال�شركات املدرجة
يف املنطقة على وجه العموم ،ال ُيفهم غالب ًا دور املجل�س يف توجيه الإ�سرتاتيجية والرقابة على الإدارة .وتعترب جلنة العمل �أن الهيئات
التنظيمية ينبغي �أن حتدد واجبات املديرين حتديداً �أكرث دقة ،و�أن تت�أكد من �أدائهم لواجباتهم عملياً .كما ينبغي على هيئات الرقابة
امل�صرفية �أن ت�ساعد امل�صارف على تنظيم برامج تدريبية للتوعية مب�س�ؤوليات املجال�س من منظار حوكمة ال�شركات .وميكن ملعاهد
املديرين التي �أُن�شئت م�ؤخر ًا يف بع�ض بلدان ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا �أن تلعب دور ًا مفيد ًا يف هذا ال�صدد.
تزداد املنتجات والعمليات امل�صرفية تعقيد ًا وهي ت�ستتبع م�شاركة نظراء من بلدان �أخرى وتخ�ضع لقواعد ومعايري و�أنظمة معينة وفنية.
وعلى جمال�س امل�صارف �أن تويل عناية خا�صة ملوا�صلة م�شاركتها يف امل�سائل الإ�سرتاتيجية بدل الغرق يف الإدارة اليومية ل�ش�ؤون امل�صارف.
�أي وبعبارات �أخرى ،ينبغي على جمال�س امل�صارف �أن تركز على ال�صورة الكبرية دون الغو�ص يف �ش�ؤون الإدارة اجلزئية .ومن ناحية �أخرى،
على جمال�س امل�صارف �أن جتتمع بتواتر ي�ضمن بقاءها يف �سياق امل�ستجدات الإ�سرتاتيجية واملخاطر التي تواجهها امل�صارف .ويرتتب على
� 8ستيلبون ن�ستور ( .)2007دور املجال�س يف تعزيز حوكمة ال�شركات :مقارنة ملمار�سات حوكمة ال�شركات يف الع�شرة م�صارف �أوروبية ذات �أف�ضل املمار�سات.
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جمال�س امل�صارف �أن تنظر بعناية يف تواتر اجتماعاتها التي ت�سمح لها باال�ضطالع مب�س�ؤولياتها على �أكمل وجه .وكما ُذكر �آنف ًا ،يبدو تواتر
كاف ل�ضمان ا�ضطالعها بوظائفها كما ينبغي.
اجتماعات املجال�س يف م�صارف املنطقة غري ٍ
ولكي ي�ضطلع املجل�س بوظائفه على نحو منا�سب ،ينبغي الت�أكد من ا�ستالمه ملا يكفي من املعلومات الداخلية واخلارجية ومن ح�صوله على
الدعم الإداري املنا�سب .ويف هذا ال�صدد ،تقرتح مبادئ � OECDأن تتاح لأع�ضاء املجل�س كافة املعلومات الدقيقة ذات ال�صلة يف حينها،
بغية متكينهم من اال�ضطالع مب�س�ؤولياتهم .وقد �أظهرت الأزمة املالية احلالية �أن املعلومات التي �أتيحت للمجال�س يف عدد احلاالت مل تكن
كاملة� ،أو �أنها �أتت ب�شكل مل ي�سمح لأع�ضاء املجل�س �أن يفهموا طبيعة املخاطر التي واجهها امل�صرف .كما يتوجب توفري املوارد املالية الكافية
للمجال�س لت�ستطيع احل�صول عند االقت�ضاء على امل�شورة والتحليالت الإ�ضافية من خرباء خارجيني� .أما من حيث املوارد الإدارية ،فينبغي
تعيني �أمني �سر�/سكرتري م�ؤهل للمجل�س ل�ضمان كفاءة الإجراءات املتبعة يف املجل�س وتقدمي امل�شورة للمجل�س و�أع�ضائه ب�ش�أن واجباتهم يف
ال�شركة .كما ينبغي �إتاحة و�صول �أع�ضاء املجل�س ،ال �سيما املديرين غري التنفيذيني منهم� ،إىل العاملني يف امل�صرف واخلربة الفنية ،مبا فيه
احل�صول على �آراء املدققني الداخليني واخلارجيني.
يخ�ضع �أع�ضاء املجل�س للم�ساءلة جتاه ال�شركة وامل�ساهمني ومن واجبهم �أن يعملوا مل�صلحتهم .هذا ومن املتوقع �أن ي�أخذ �أع�ضاء املجل�س بعني
االعتبار ،و�أن يتعاملوا ب�إن�صاف مع م�صالح �أ�صحاب ال�ش�أن الآخرين ،ال �سيما الدائنني يف حالة امل�ؤ�س�سات امل�صرفية .وتت�ضمن الواجبات
االئتمانية لأع�ضاء املجال�س واجب العناية وواجب الوالء .وتُعترب الواجبات االئتمانية لأع�ضاء املجال�س امل�صرفية �أكرب من واجبات �أع�ضاء
جمال�س ال�شركات الأخرى ،بغ�ض النظر عن التقاليد القانونية التي تعمل امل�صارف يف ظلها .وذلك لأن امل�صارف تقبل الأموال ب�شكل ودائع
عامة .وعلى �أع�ضاء جمال�س امل�صارف �أن يدركوا واجباتهم االئتمانية جتاه املودعني وامل�ساهمني ،و�أن تُذ ّكرهم بها هيئات الرقابة امل�صرفية
على الدوام .وقد �أظهرت النقا�شات التي دارت م�ؤخر ًا حول تق�صري مديري امل�صارف يف �أداء واجباتهم االئتمانية يف بع�ض امل�ؤ�س�سات
املالية الكربى (كمجل�س بنك �أمريكا خالل عملية �شراء مرييل لين�ش)� ،أهمية هذه امل�س�ألة وكذلك التغري يف تف�سري نطاق الواجب االئتماين
الذي ي�ضطلع به مديرو امل�صارف .فم�س�ؤولية التق�صري يف �أداء الواجب االئتماين تتجاوز مفهوم ال�سلوك اجلائر للمدير ،لت�شمل �أي�ض ًا ف�شل
املديرين يف �أداء الرقابة املنا�سبة على العمليات امل�صرفية.
وقد تو�صل ا�ستطالع -OECDحوكمة �إىل نتيجة هامة �أخرى وهي �أنه ما عدا يف الكويت ،ف�إن معظم امل�صارف يف املنطقة ال توفر غطاء
ت�أمين ًا للمديرين يف حال خ�ضوعهم لإجراءات قانونية .وهذه النتيجة تتوافق �أي�ض ًا مع املمار�سات املتبعة يف �شركات �أخرى يف منطقة ال�شرق
الأو�سط و�شمال �أفريقيا� ،إ ّال �أنها تطرح ت�سا�ؤ ًال حول الإمكانية املتاحة للم�ساهمني و�أ�صحاب امل�صلحة التخاذ �إجراءات قانونية بحق املديرين
املق�صرين يف �أداء واجباتهم .ترى جلنة العمل �أنه ينبغي موا�صلة نقا�ش مو�ضوع م�س�ؤولية �أع�ضاء املجل�س وكيفية حتديد واجباتهم من
منظور �سيا�ساتي� .إذ لي�س من الوا�ضح بعد �إن كانت الرتتيبات ذات ال�صلة قد ُنفّذت �أم ال .ويكت�سي واجب الوالء �أهمية خا�صة لأن العديد
من م�صارف املنطقة يخ�ضع ل�سيطرة جمموعات �شركات .ويف ما يخ�ص �أع�ضاء املجال�س العاملني �ضمن بنية جمموعة من ال�شركات،
ينبغي حتديد �أن والءهم هو للم�صرف وكافة حملة �أ�سهمه ولي�س ح�صر ًا لل�شركة امل�سيطرة .ونظر ًا لرت ّكز ملكية امل�صارف يف املنطقة ،من
الأهمية مبكان الت�أكد من �أن �أع�ضاء املجل�س يعاملون كافة امل�ساهمني على قدم امل�ساواة ،م�ضطلعني بواجباتهم ب�إن�صاف واحرتام جلميع
حملة الأ�سهم.
ويطرح النقا�ش الدائر حول واجبات املديرين ت�سا�ؤ ًال ب�ش�أن حماية �أقلية امل�ستثمرين يف م�صارف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا.
وقد اعترب �أع�ضاء جلنة العمل �أن هذه احلماية من بني بواعث القلق الكبرية .وت�شكل احلماية الفعلية واملتوقعة لأقلية امل�ستثمرين مبعث
قلق لي�س فقط يف امل�صارف يف املنطقة .و�صحيح �أن جلنة العمل مل تقرتح �إدراج الت�صويت الرتاكمي �أو ح�ضور ممثلي �أقلية امل�ستثمرين
يف املجال�س كجزء من الإطار القانوين والتنظيمي� ،إال �أن �أع�ضاءها يرون �أنه ينبغي تعزيز النقا�ش اجلاري يف املجال�س ب�ش�أن هذه الآليات
الرامية حلماية �أقلية امل�ستثمرين .ويف امل�صارف املُدرجة ،ميكن تناول م�س�ألة حماية �أقلية امل�ستثمرين من خالل الإطار التنظيمي الأو�سع.
مما ال ينطبق على امل�صارف غري املدرجة ،تارك ًا فراغ ًا متل�ؤه الهيئات التنظيمية امل�صرفية .وميكن اقرتاح عدد من التدابري بهذا ال�صدد،
ال ميكن اخلو�ض يف غمار تفا�صيلها يف هذه الوثيقة.
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جلان املجل�س
ين�ص دليل جلنة بازل ب�ش�أن تعزيز حوكمة ال�شركات يف امل�ؤ�س�سات امل�صرفية على �أن جمال�س امل�صارف قد ا�ستح�سنت فكرة ت�شكيل عدد
من اللجان املتخ�ص�صة .كما تو�صي مبادئ  OECDب�أنه ينبغي على املجل�س عند ت�شكيل جلانه �أن يقوم بتحديد و�إعالن مهامها وع�ضويتها
و�إجراءات عملها .ومن الأمثلة على اللجان املنت�شرة يف م�صارف ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا ،جلان التدقيق وجلان �إدارة املخاطر
وجلان التعوي�ضات .وينبغي �أن تخ�ضع كافة اللجان للم�ساءلة من خالل حتديد مهامها وع�ضويتها و�إجراءات عملها على نحو دقيق و�شفاف.
ومن امل�ستح�سن �أي�ض ًا النظر يف تناوب ر�ؤ�سائها و�أع�ضائها .وحتتاج جلان املجل�س لدعم املجل�س للقرارات التي تتخذها ول�ضمان تنفيذ
تو�صياتها يف الأوقات املحددة .ومن الأهمية مبكان �أن يتوفر للجان املجل�س ما ينا�سب من موارد ومعلومات و�سلطات حت ّري واعرتاف
بدورها داخل امل�صرف.
جلان التدقيق هي الأكرث انت�شار ًا يف م�صارف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا .وقد �أظهرت نتائج ا�ستطالع -OECDحوكمة �أنه
ثمة جلان تدقيق يف خم�سة من البلدان امل�شاركة يف اال�ستطالع� ،إال �أن هذا لي�س حال معظم بلدان املنطقة .9وين�ص دليل جلنة بازل حلوكمة
ال�شركات على �أن جلان التدقيق م�س�ؤولة عن الرقابة والإ�شراف على املدققني الداخليني واخلارجيني ،وعن املوافقة (�أو رفع التو�صيات
ملجل�س املديرين �أو حلملة الأ�سهم للموافقة) على تعيني املدققني الداخليني واخلارجيني وتعوي�ضاتهم و�إنهاء خدمتهم .وهي �أي�ض ًا تراجع
وتوافق على نطاق عملية التدقيق وتواترها ،وت�ستلم تقارير التدقيق ومتح�ص فيها ،وتت�أكد من �أن الإدارة تتخذ التدابري الت�صحيحية املالئمة
يف الأوقات املنا�سبة بغية معاجلة نقاط ال�ضعف الرقابية وحاالت عدم االمتثال لل�سيا�سات والقوانني والأنظمة و�أي م�شاكل �أخرى يحددها
املدققون .و�إذ يق ّر الفريق العامل ب�أهمية كافة اللجان� ،إال �أنه على قناعة ب�أن �أهم اللجان يف م�صارف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال
�أفريقيا هي جلان التدقيق.
ت�شري الإح�صائيات املتوفرة �إىل �أن  ٪84من امل�صارف لديها جلان تدقيق ذات مهام حمددة ووا�ضحة .10وينبغي اعتبار ت�شكيل جلان التدقيق
�أو ما يكافئها ك�أولوية لكافة م�صارف املنطقة التي لي�س لديها بعد جلنة من هذا الطراز .والع�ضوية املُثلى للجنة التدقيق تت�ألف من عدد كاف
من املديرين غري التنفيذيني �أو امل�ستقلني من ذوي اخلربة املالية �أو امل�صرفية املالئمة .ومن بني واجبات جلان التدقيق �أو ما مياثلها الت�أكد
من التزام امل�صرف باملعايري واملمار�سات املحا�سبية والرقابية ال�سارية يف البلد الذي يعمل فيه امل�صرف .كما ينبغي عليها مراقبة عمليات
التدقيق الداخلي وتقارير التدقيق يف م�سائل التنفيذ الفعال لل�سيا�سات والرقابة فيما يندرج يف �إطار �صالحياتها .كما وتت�أكد جلان التدقيق
من التزام امل�صرف والعاملني فيه بالقوانني والأنظمة ال�سائدة .ويتوجب �إعالم هذه اللجان بالتحركات الكربى يف امليزانية العمومية .ويف
حال اختالف الآراء بني املدققني اخلارجيني والإدارة ب�ش�أن م�سائل حما�سبية ،ال �سيما �إن رف�ضت الإدارة �آراء املدققني اخلارجيني ،يتوجب
�إحالة الأمر �إىل جلنة التدقيق.
لقد �أبرزت الأزمة املالية �أهمية تركيز جلنة املخاطر على امل�ستقبل .ويت�ضمن دور هذه اللجنة مراجعة تنفيذ �سيا�سات �إدارة املخاطر
واحل�صول من الإدارة العليا على معلومات دورية ب�ش�أن التعر�ض للمخاطر و�إدارة املخاطر .وينبغي عليها �أي�ض ًا �أن تت�أكد من اعتماد عمليات
مالئمة لإدارة املخاطر ،و�أن املراقبة فاعلة و�أن الإدارة تقوم باختبارات التحمل ( )Stress testsمع �إحالة نتائجها �إىل املجل�س .عندها
يكون املجل�س يف و�ضع ي�سمح له بتخفي�ض املخاطر �أو ح�صرها �إن كانت اخل�سائر املحتملة غري معقولة .كما ينبغي على جلنة املخاطر على
م�ستوى املجل�س �أن تراقب وتوجه تكييف �إ�سرتاتيجية ال�شركة مع درجة املخاطرة ) (Risk Appetiteومع بنية �إدارة املخاطر الداخلية.
يُن�صح ب�شدة ت�شكيل جلنة لر�صد املخاطر يكون واجبها الأ�سا�سي الت�أكد من ح�سن تنفيذ نظام �إدارة املخاطر يف امل�صرف ل�سيا�سة
املخاطر التي اعتمدها امل�صرف.
حوكمة تكنولوجيا املعلومات هي مبثابة �صلة الو�صل بني عمليات تكنولوجيا املعلومات ومواردها ومعلوماتها من جهة ،و�إ�سرتاتيجية ال�شركة
و�أهدافها من جهة �أخرى .كما تعزز فعالية اتخاذ القرارات لدى املجل�س وت�ؤدي �إىل رفع م�ستويات ال�شفافية وامل�ساءلة .وحوكمة تكنولوجيا
املعلومات جزء ال يتجز�أ من جناح �أي م�صرف حديث� ،إذ �إنها ت�ضمن حتديد املخاطر ذات ال�صلة و�إدارتها على نحو منا�سب .وحوكمة
تكنولوجيا املعلومات وجه هام من �أوجه ميزانيات امل�صارف ومن �أوجه التعامل مع نقاط ال�ضعف الت�شغيلية .وت�ضطلع جمال�س امل�صارف
موحد يف القطاع امل�صريف من حيث وجود جلان التدقيق (حوايل  ٪50من امل�صارف).
 9يف لبنان ،لي�س هناك منوذج ّ
 10احتاد امل�صارف العربية ( .)2007ا�ستطالع حول حوكمة ال�شركات يف القطاع امل�صريف العربي.
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الكربى على وجه اخل�صو�ص مبهمة املوافقة على الإنفاقات الكبرية على تكنولوجيا املعلومات ،ومبتابعة كافة �أوجه حوكمتها مبا فيها امل�شرتيات
والتوريد اخلارجي وفعالية النظم والإجراءات وترتيبات اال�ستعداد ( )Standbyوالن�سخ االحتياطي ( )up-Backو�أمن تكنولوجيا املعلومات
وحماية بيانات العمالء ومالئمة طرائق مكافحة االحتيال .وجتدر الإ�شارة �إىل �أن حاالت االحتيال الداخلي �أو اخلارجي يف هذه الأيام عاد ًة ما
ترتبط بق�صور يف �إدارة املخاطر املرتبطة بتكنولوجيا املعلومات .وتقع م�س�ؤولية حوكمة تكنولوجيا املعلومات على عاتق جمل�س املديرين
والإدارة التنفيذية .وترى جلنة العمل �أن هذا املو�ضوع ي�ستحق اهتماماً خا�صاً من طرف اللجنة املعنية يف املجل�س.
من حيث املبد�أ ،ينبغي على املجال�س ت�شكيل جلنة تكون مهمتها الأ�سا�سية تعيني كبار التنفيذيني والأع�ضاء اجلدد يف املجل�س ،مبن فيهم
رئي�س املجل�س .وتُدعى هذه اللجنة عادة بلجنة التعيينات .وتعترب جلنة العمل �أن اللجنة املخت�صة بالتعيينات يف املجل�س هي التي تكون
م�س�ؤولة على الأقل عن تعيني رئي�س جمل�س �إدارة امل�صرف .ولكن يف العديد من م�صارف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا ،يجري
اختيار الرئي�س من طرف حامل الأ�سهم �صاحب ال�سيطرة .ال بل ورمبا يكون الرئي�س هو حامل الأ�سهم �صاحب ال�سيطرة �أو �أحد �أقاربه.
وفقط يف ثالثة من بلدان املنطقة امل�شاركة يف ا�ستطالع -OECDحوكمة ،وهي البحرين وم�صر والإمارات العربية املتحدة ،ثمة ف�صل
�إلزامي بني �أدوار رئي�س املجل�س واملدير العام� .أما يف البلدان الأخرى فثمة اختالف كبري يف املمار�سات ذات ال�صلة .ومن املقدر على وجه
الإجمال �أن  ٪75من امل�صارف العربية قد ف�صلت بني �أدوار رئي�س جمل�س الإدارة والرئي�س التنفيذي ( .)CEOوعلى الرغم من عدم
انت�شار الف�صل الإلزامي بني من�ص َبي رئي�س املجل�س واملدير التنفيذي ،تعترب جلنة العمل �أن الف�صل بني هذين املن�ص َبني ي�سهم يف حتقيق
ال�ضوابط واملوازين ويف تعزيز امل�ساءلة وحت�سني قدرات املجل�س على اتخاذ القرارات على نحو م�ستقل.
وجتنب ًا لكرثة جلان املجل�س ،ثمة خيار وجيه على الأقل يف حالة امل�صارف ال�صغرية ،يتمثل يف ت�شكيل جلنة واحدة ت�ضطلع بعدة م�س�ؤوليات
كالتعيينات والأجور وخطط التوارث وم�سائل �أخرى مبا فيها تدريب �أع�ضاء املجل�س وح�صولهم على املعلومات والدعم الفني .وينبغي على
هذه اللجنة (التي رمبا تُدعى بلجنة احلوكمة �أو اللجنة اال�ست�شارية �أو اللجنة التنفيذية) �أن تقوم دوري ًا بتقييم �أداء �أع�ضاء املجل�س فردي ًا
وجماعي ًا على نحو من�صف وب ّناء وفق ًا ملعايري وا�ضحة .ومن اجلوهري �أن تتمتع هذه اللجنة امل�ؤلفة يف املُطلق من مديرين م�ستقلني �أو غري
تنفيذيني ،بالقدرة الالزمة ملمار�سة حكمها مبو�ضوعية وا�ستقاللية.
�شخ�صني خمتلفني .هذا ما هو معمول به يف البلدان الأع�ضاء يف OECD
ويف املجال�س ذات البنية الثنائية ،ينبغي �أن يكون رئي�سا املجل�سني َ
التي لديها جمال�س ثنائية .كما ينبغي �أ ّال ي�صبح رئي�س جمل�س الإدارة عند تقاعده رئي�س ًا ملجل�س الإ�شراف والرقابة .فرمبا يكون الرئي�س
التنفيذي مل�صرف ما قريب ًا جد ًا ممن �سيخلفه ومن العمليات الداخلية بحيث لن يكون قادر ًا على لعب دوره الإ�شرايف والرقابي على �أكمل
وجه .طبع ًا ثمة خيارات �سيا�ساتية قائمة ت�ضمن يف حال املجال�س الثنائية� ،أن يكون رئي�سا املجل�سني �شخ�صني خمتلفني و�أن ال ي�صبح رئي�س
جمل�س الإدارة الحق ًا رئي�س ًا ملجل�س الإ�شراف والرقابة� ،إ ّال �أن هذا احلظر ينبغي �أن يرد يف ُمد ّونات حوكمة ال�شركات.

ع�ضوية املجل�س
تن�ص مبادئ  OECDودليل جلنة بازل حلوكمة ال�شركات على �أن املجال�س ينبغي �أن تكون قادرة على ممار�سة حكم مو�ضوعي وم�ستقل على
�ش�ؤون ال�شركة .وعلى الرغم من �أن هذه املبادئ مل تبتّ بن�سبة �أع�ضاء املجل�س القادرين على مثل هذا احلكم املو�ضوعي وامل�ستقل� ،إ ّال �أنها
اقرتحت تعيني عدد كاف من غري التنفيذيني يف املجل�س .وب�شكل منوذجي ،ينبغي على كل جمل�س �أن ي�ضم عدد ًا كاف من الأع�ضاء املتمتعني
باملعرفة واخلربة ملواجهة الإدارة ب�ش�أن �أي ن�شاط يقوم به امل�صرف .وين�ص دليل جلنة بازل حلوكمة ال�شركات ( )2006على �ضرورة تعيني
مدير �أو مدي َرين على الأقل من ذوي املعرفة بال�ش�ؤون امل�صرفية.
وقد �أظهرت الردود على ا�ستطالع -OECDحوكمة عدد ًا من بواعث القلق ب�ش�أن مالئمة مهارات مديري امل�صارف يف منطقة ال�شرق
الأو�سط و�شمال �أفريقيا .وهذه مالحظة هامة نظر ًا ملا �أظهرته الأزمة املالية من ف�شل جمال�س امل�صارف ،العائد ولو جزئي ًا �إىل عدم فهمها
للأدوات املالية والتعر�ض للمخاطر (مثل حالة ليمان براذرز) .وال عجب من ق�صور املهارات يف جمال�س امل�صارف يف منطقة ال�شرق
الأو�سط و�شمال �أفريقيا نظر ًا لإجراءات التعيني املتبعة .وذلك وارد يف هذا املوجز .ينبغي بالتايل تعزيز مهارات املديرين من خالل
برامج تدريبية ت�شدد على املتطلبات املهنية والأخالقية والفنية التي تفر�ضها ممار�سات القطاع امل�صريف املتزايدة التعقيد .ويف هذا
ال�صدد ،جتدر الإ�شارة �إىل �أن مفهوم الكفاءات لي�س مفهوم ًا جامد ًا ،بل ينبغي مراجعته وفق ًا للم�ستجدات.
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ُيقدَّر �أن  ٪35فقط من م�صارف ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا تقوم بتدريب ر�سمي لأع�ضاء جمال�سها (احتاد امل�صارف العربية.)2007 ،
ورمبا يعود ذلك جزئي ًا �إىل واقع �أن �أع�ضاء املجال�س يعتقدون ب�أنهم «�أعلى من �أن يخ�ضعوا للتدريب» ،وكذلك �إىل ق�صور يف املعارف
الداخلية بحوكمة ال�شركات ،و�إىل نق�ص يف املدربني اخلارجيني امل�ؤهلني .وغداة الأزمة املالية ،نظرت بع�ض البلدان يف اعتماد تدابري تُلزم
ب�إجراء دورات تدريبية �سنوية لأع�ضاء املجال�س ،توفرها على �سبيل املثال ،البور�صات �أو اجلمعيات املهنية كاجلمعيات امل�صرفية �أو معاهد
املديرين .واملتابعة املتوا�صلة لكفاءات املجل�س �ضرورية للت�أكد من وجود املهارات املالئمة يف جمال�س امل�صارف و�أنها ت�ؤدي وظائفها على
نحو فعال .وقد ُجعل تقييم املجال�س مبا فيه تقييم كفاءات �أع�ضائها �إلزامي ًا يف بع�ض البلدان (البحرين والكويت)� .إ ّال �أن هذا التقييم يبقي
اختياري ًا يف معظم بلدان املنطقة .وكنتيجة لذلكُ ،يقدَّر �أن  ٪20فقط من م�صارف ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا تقوم بتقييم ملجال�سها
(-IFCحوكمة .)2008 ،وتو�صي جلنة العمل ب�إجراء تقييم منتظم لأداء �أع�ضاء املجال�س فردياً وللمجل�س كك ًل.
�أظهرت الردود على ا�ستطالع -OECDحوكمة ر�ضا املجال�س �إزاء الإجراءات املتبعة لتعيني الأع�ضاء اجلدد يف جمال�س م�صارف منطقة
ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا .ولكن ،من الناحية العملية ،ف�إن حملة الأ�سهم ذوي ال�سيطرة هم الذين يع ّينون غالب ًا كافة �أع�ضاء املجال�س
(ال �سيما يف حالة امل�صارف العائلية) ،مما يق ّو�ض مو�ضوعية املجل�س وا�ستقالليته ،وي�ؤدي �إىل تهمي�ش �صوت املديرين امل�ستقلني .ويف
الواقع ،ثمة �شك يف اال�ستقالل الكايف ملجال�س امل�صارف يف املنطقة .وقد �أظهرت الأرقام التي �صدرت م�ؤخر ًا �أن  ٪54من امل�صارف ال ت�ضم
جمال�سها �أي مدير م�ستقل .وت�شرتط معظم املبادئ التوجيهية الوطنية على �أن ن�صف �أع�ضاء املجل�س ينبغي �أن يكونوا من املديرين غري
التنفيذيني .لكن هذا ال�شرط ال ي�ستتبع حتم ًا �أن يكون ن�صف �أع�ضاء املجل�س فع ًال من امل�ستقلني .11ويف م�صر ،من املطلوب �أن يكون ن�صف
�أع�ضاء املجال�س من املديرين امل�ؤهلني امل�ستقلني .ويف الأردنُ ،و ِ�ضع حد كمي لعدد املديرين امل�ستقلني (اث َنني على الأقل)� .إال �أن �أي من
بلدان ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا مل يعتمد مقاربة تنظيمية لهذه امل�س�ألة كما فعلت �إيطاليا التي ت�شرتط تعيني �أع�ضاء يف املجل�س ممثلني
عن �أقلية امل�ساهمني .ورمبا يلفت هذا اخليار ال�سيا�ساتي اهتمام هيئات الرقابة امل�صرفية يف املنطقة لأنه ميكن �أن ي�ؤدي �إىل تنويع ع�ضوية
ويو�صى ب�أن تكون غالبية �أع�ضاء جمال�س امل�صارف من املديرين امل�ستقلني
جمال�س امل�صارف و�إىل ت�أمني حماية �إ�ضافية مل�ساهمي الأقليةَ .
�أو غري التنفيذيني �ضماناً لتحقيق ال�ضوابط واملوازين الالزمة.
ثمة ق�صور يف تعريف «املدير امل�ستقل» يف عدد من بلدان املنطقة ،مما �أدى �إىل �أن عدد من مواثيق احلوكمة �أو الأنظمة الأخرى ذات ال�صلة
يف املنطقة تو�صي فقط �أن تعينّ املجال�س مديرين غري تنفيذيني �أو م�ستقلني ،دون حتديد ماهية «اال�ستقالل»� .أما يف البحرين والكويت
وعمان ،فقد مت حتديد �سمات «املدير امل�ستقل» ،بينما ُي�شرتط يف ثالثة من بلدان ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا امل�شاركة يف اال�ستطالع �أن
ُ
يتم ذكر �أ�سماء املديرين امل�ستقلني يف التقارير امل�صرفية ال�سنوية .وترى جلنة العمل �أن بلدان املنطقة ينبغي �أن توا�صل العمل على و�ضع
تعريف للمديرين امل�ستقلني وحتديد ن�سبتهم يف ع�ضوية جمال�س امل�صارف .ومن الأهمية مبكان عند حتديد م�صطلح «املدير امل�ستقل» �أن
تتم الإ�شارة �إىل �أن املديرين ينبغي �أن يكونوا م�ستقلني لي�س فقط عن الإدارة بل �أي�ض ًا عن امل�ساهمني ذوي ال�سيطرة .كما يرتتب النظر يف
مدة والية �أع�ضاء املجال�س وت�أثري ذلك على مو�ضوعيتهم .وعلى الهيئات التنظيمية �أن ت�ضع حدود ًا ملدة الوالية يف املجال�س.
عند و�ضع ال�شروط الالزمة ،و�إىل جانب املعايري «ال�سلبية» التي حتدد من هو لي�س باملدير امل�ستقل ،ينبغي و�ضع �أمثلة «�إيجابية» عن الكفاءات
املطلوبة التي من �ش�أنها �أن تزيد من احتمالية اال�ستقالل الفعلي .وتواجه البلدان ال�صغرية غالب ًا م�شكلة العالقات الوثيقة بني امل�صارف
والأو�ساط ذات ال�صلة ،مما يتطلب مبادرات �سيا�ساتية �إ�ضافية .12ومن املعروف �أن عدد املديرين امل�ؤهلني يف بع�ض بلدان ال�شرق الأو�سط
و�شمال �أفريقيا حمدود ،وي�صعب العثور فيها على مديرين يتمتعون باملهارات الالزمة دون �أن يكون لديهم �أي تعار�ض يف امل�صالح .وهذا
بال�ضبط هو ال�سبب الذي دفع هذا املوجز لعدم ا�ستبعاد تعيني املديرين ذوي التعار�ض يف امل�صالح� ،إ ّال �أنه يو�صي بالإف�صاح عن هذا التعار�ض
وب�إدارته على نحو احرتازي .وترى جلنة العمل �أنه من الأف�ضل �أن يجري تعيني مديرين من �أهل الكفاءات ولو كان لديهم تعار�ض يف
امل�صالح و�أن يجري التعامل مع هذا التعار�ض على �أ�سا�س الأخالقيات ،بدل ت�شكيل جمال�س تنق�صها املهارات اجلماعية الالزمة.
ت�صر هيئات الرقابة امل�صرفية عموم ًا على �أن يتح ّلى �أع�ضاء املجال�س وامل�س�ؤولني التنفيذيني بامل�ؤهالت وال�شروط الالزمة ()Fit and Proper

وعمانُ ،يطلب من املجال�س
يف ما يخ�ص كفاءاتهم ونزاهتهم .ويف عدد من بلدان ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا ،مبا فيها الأردن والكويت ُ
 11الع�ضو غري التنفيذي يف املجل�س رمبا ال يتمتع باال�ستقاللية نظر ًا لعالقاته بامل�صرف �أو ب�إدارته.
 12على �إثر الف�ضائح يف القطاع امل�صريف االيرلندي ،جل�أت الهيئات التنظيمية �إىل احلد من تبادل املديرين بني جمال�س امل�صارف (.)Cross-directorships
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حتقيق ِن�صاب قانوين من الأع�ضاء الذين ميتلكون امل�ؤهالت وال�شروط الالزمة .لكن قليلة هي البلدان (البحرين والإمارات العربية
املتحدة) التي ت�شرتط على م�صارفها �أن حت�صل على موافقة الهيئات الرقابية على تعيني �أع�ضاء جمال�سها .وتلعب الهيئات الرقابية دوراً
يف الت�أكد من حت ّلي املديرين يف املجال�س بامل�ؤهالت وال�شروط الالزمة ( .)Fit and Properويف بع�ض البلدان ،ال تقوم الهيئات الرقابية
بتقييم �شخ�صية كل ع�ضو من �أع�ضاء جمال�س امل�صارف فح�سب ،بل تنظر �أي�ض ًا يف خرباتهم .ويف التحليالت التي �صدرت م�ؤخر ًا ،اقرتحت
منظمة  OECDتعزيز اختبار «امل�ؤهالت وال�شروط الالزمة» لي�شمل الكفاءات الفنية واملهنية ،مبا فيها مهارات احلوكمة العامة و�إدارة
املخاطر ،مع �إمكانية و�ضع حدود ملدة الع�ضوية .هذا وينبغي �إعادة تقييم م�ؤهالت ومالئمة �أع�ضاء املجال�س على نحو متوا�صل.
املعايري الأخالقية للمجل�س
من بني الواجبات الأ�سا�سية لأع�ضاء املجال�س جتنب تعار�ض امل�صالح .ويظهر تعار�ض امل�صالح عندما يطلع فرد ما على معلومات ت�سمح
له بتحقيق فائدة �شخ�صية .وهذه حالة منت�شرة يف القطاع امل�صريف .وقد �أ�شارت الردود على ا�ستطالع -OECDحوكمة �إىل �أن عدد من
امل�صارف املركزية يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا قد و�ضعت جمموعة من القواعد التي ت�سمح بتفادي تعار�ض امل�صالح .ففي
الأردن على �سبيل املثالُ ،يلزم القانون امل�صريف رقم  2000/28كافة الأو�صياء على امل�صارف بالإف�صاح عن �أية م�صالح يف التعامالت �أو
العقود التي يكون فيها م�صرفهم طرف ًا ،ومينعهم من امل�شاركة يف االجتماعات التي تُناق�ش فيها هذه امل�سائل .وعندما ال تتطرق الأنظمة
امل�صرفية �إىل حاالت تعار�ض امل�صالح ،ف�إن هذه احلاالت ترد غالب ًا يف الت�شريعات والأنظمة املتعلقة بال�شركات �أو الأوراق املالية .ووفق ًا
لنتائج اال�ستطالع الذي �أجراه احتاد امل�صارف العربية �سنة  2007حول حوكمة ال�شركات يف القطاع امل�صريف ،تبني �أن  ٪88من م�صارف
املنطقة تُلزم جمال�س املديرين والإدارة التنفيذية بالإف�صاح عن �أية م�صالح مادية يف تعامالتها .وينبغي على �إدارة امل�صرف و�أع�ضاء
جمل�س �إدارته �أ ّال ي�ستفيدوا �شخ�صياً من املعلومات الداخلية حتى ولو مل ت�شكل هذه اال�ستفادة خرقاً ل�صالحياتهم وفقاً للقوانني
ال�سائدة .كما يتوجب عليهم االمتناع عن الت�صويت �أو حتى عن امل�شاركة يف عمليات اتخاذ القرار ب�ش�أن �أمور فيها تعار�ض بامل�صالح،
فعلياً كان �أو حمتم ً
ال.
ال ينبغي على امل�صارف يف املنطقة �أن تُع ّول بالكامل على الأطر التنظيمية من �أجل فر�ض ال�سلوكيات املقبولة لأع�ضاء جمال�سها .فمن م�س�ؤولية
�أع�ضاء املجال�س �أن يحرتموا �أعلى املعايري الأخالقية و�أن ير ّوجوا لها .كما ينبغي على امل�صارف �أن تبادر �إىل �إعداد و�إنفاذ مواثيق �سلوكية
(�أو مواثيق للممار�سات املنا�سبة) تتوجه للعاملني والإدارة و�أع�ضاء املجال�س .وقد طلبت الهيئات الرقابية يف بع�ض من بلدان املنطقة
(البحرين) �أن يعتمد املجل�س ميثاق لل�سلوكيات .وينبغي على هذه املواثيق �أن ت�شدد على املبادئ و�أن تتحا�شى ال�سلوكيات الآلية وال�شكلية.
وعلى املواثيق ال�سلوكية �أن متنع بو�ضوح كافة املمار�سات املرفو�ضة كاالجتار والتداول بنا ًء على معلومات داخلية (.)Insider trading
وقد �أكدت الردود على ا�ستطالع -OECDحوكمة على �أن معظم امل�صارف يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا قد اعتمدت مواثيق
�سلوكية .وينبغي بذل جهود �إ�ضافية لتنفيذها جدّي ًا ولتحديد م�س�ؤولية ر�صد هذا التنفيذ داخل الهيكلية الوظيفية للم�صرف.
تلعب املجال�س دور ًا حموري ًا يف و�ضع الأطر ال�سليمة حلوكمة ال�شركات يف امل�صارف .وعليها �أن حتدد بو�ضوح كافة امل�س�ؤوليات وم�ستويات
ال�سلطة و�آليات رفع التقارير يف امل�صارف .وينبغي �أن يتم توثيق وحتديث كافة هذه العالقات وممار�سات و�إجراءات عمل جمال�س املديرين.
ولكن ،وفق ًا ال�ستطالع -IFCحوكمة ،فقط ن�صف امل�صارف امل�شاركة يف اال�ستطالع قد كلفت جمال�سها مب�س�ؤولية �سيا�سات حوكمة ال�شركات.
فعلى امل�صارف والهيئات التنظيمية �أن تدرك هذا الق�صور و�أن تتوجه نحو نظام ت�شمل فيه وظيفة ر�صد املجال�س للحوكمة مراجع ًة م�ستمرة
للهياكل الداخلية ،بغية الت�أكد من و�ضوح �آليات م�ساءلة الإدارة على كافة امل�ستويات الوظيفية .وامل�صارف مدعوة لتحديد هيكلية حوكمة
ال�شركات التي ت�ضبط �سيا�ساتها وتطبق معايريها وتنفذ �إجراءات رقابتها الداخلية .ورمبا ترغب الهيئات الرقابية مبراقبة اجتماعات
جمال�س امل�صارف .هذه ممار�سة �شائعة يف بع�ض البلدان الأع�ضاء يف  .OECDفينبغي على املجال�س �أن تكون م�ستعدة للإ�صغاء �إىل م�شورة
الهيئات الرقابية وحتذيراتها ،ولإعادة تنظيم �إطار حوكمتها و�إجراءاتها الت�شغيلية عند ال�ضرورة.
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دور ممار�سات الأجور يف احلوكمة ال�سليمة لل�شركات
لقد �ألقت الأزمة املالية احلالية ال�ضوء على دور ممار�سات الأجور ،وال �سيما دورها يف تكييف احلوافز التي يح�صل عليها امل�س�ؤولون
التنفيذيون مع �أهداف امل�صارف التي يعملون فيها .و�أ�شار العديد من حتليالت العوامل التي �أدت �إىل الأزمة� ،إىل الدور الذي لعبته
ممار�سات التعوي�ضات يف الزيادة من حدة تراكم املخاطر .ف�أو ًال� ،أدت هيكلية تعوي�ضات امل�س�ؤولني التنفيذيني من امل�ستوى العايل واملتو�سط
�إىل اختالل يف ا�سرتاتيجيات املخاطر لدى عدد من امل�ؤ�س�سات املالية ،حيث �أن م�س�ؤوليها التنفيذيني قد ح�صلوا على حوافز كبرية التخاذ
خماطر �إ�ضافية ،بينما مل ترتاجع هذه احلوافز �إال تراجع ًا �ضئي ًال حني كانت املخاطر �سيئة .وثاني ًا ،وكما �أ�شارت �إليه منظمة  OECDيف
حتليلها للأزمة املالية ،ف�إن جناح �أو ف�شل نظم حوكمة امل�صارف يعتمدان �أي�ض ًا على نظام احلوافز للم�ستويات التي ما دون كبار التنفيذيني
(ف�ضيحة م�صرف �سو�سييتيه جرنال �سنة  .)2008كما وثمة مبعث قلق �آخر �أ�شارت �إليه كافة عمليات املراجعة لنظم الأجور يف امل�ؤ�س�سات
املالية ،وهو عدم تعديل املخاطر يف قيا�س الأداء بخ�صو�ص الأجور املتغرية.
مل تركز الهيئات التنظيمية مبا يكفي على تداعيات نظم التعوي�ضات على مقايي�س املخاطرة ( )Risk Profileيف امل�صارف .وعملت
جمال�س امل�صارف وك�أن نظم التعوي�ضات مل متت ب�أي �صلة �إىل �إدارة املخاطر وحوكمتها .وقد دفع �أداء �شركات القطاع املايل غداة الأزمة
عدد ًا من الهيئات التنظيمية الوطنية والدولية لو�ضع مبادئ توجيهية �أو تو�صيات ب�ش�أن �أجور امل�س�ؤولني التنفيذيني .وقد �سعت املفو�ضية
الأوروبية لو�ضع مقرتحات ت�شريعية تُدرج خطط الأجور يف �إطار الرقابة االحرتازية ( .)Prudential oversightكما ن�شرت جلنة هيئات
الرقابة امل�صرفية الأوروبية مبادئ ل�سيا�سات الأجور ،توجهت للهيئات التنظيمية وامل�صارف .و�أ�صدر جمل�س اال�ستقرار املايل (� ،FSBسابق ًا
� )FSFأي�ض ًا مبادئه التوجيهية ب�ش�أن التعوي�ضات ،وذلك يف �إبريل/ني�سان  2009بعنوان مبادئ جمل�س اال�ستقرار املايل ملمار�سات التعوي�ض
ال�سليمة ،والتي حظيت بت�أييد زعماء جمموعة الع�شرين ،و�ست�ش ّكل جزء ًا من معايري جلنة بازل.
يف البلدان الأع�ضاء يف منظمة  ،OECDارتفعت تعوي�ضات امل�س�ؤولني التنفيذيني على مدى الأعوام ال�سابقة ب�إيقاع �أ�سرع من ارتفاع متو�سط
�أجر العامل العادي .و�سادت يف بع�ض البلدان ممار�سات من طراز امل�صافحات الذهبية �أو تعوي�ض م�س�ؤول تنفيذي فا�شل عند مغادرته
لل�شركة (�أو ما ُيدعى «باملكاف�أة على الف�شل») على نحو �أثار القلق� .أما يف م�صارف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا ،ف�إن �آليات
الأجور املتغرية ال تزال حديثة العهد ،على الرغم من تزايد تعقدها �شيئ ًا ف�شيئ ًا .كما مل تنت�شر امل�صافحات واملظالت الذهبية التي �أُ�شري
�إىل دورها ال�سلبي يف كافة التحليالت لدور الأجور يف الأزمة املالية .ونظر ًا لهذا التباين يف ممار�سات التعوي�ض بني م�صارف منطقة ال�شرق
الأو�سط و�شمال �أفريقيا وامل�صارف املقيمة يف بلدان  ،OECDف�إن حماوالت الهيئات التنظيمية الوطنية يف بلدان  OECDلإعادة تنظيم
ممار�سات الأجور رمبا ال متت ب�صلة وثيقة �إىل م�صارف املنطقة.
فعلى �سبيل املثال ،يبدو �أن عدد ًا من التدابري التي اعتمدتها الهيئات التنظيمية الوطنية ،ك�إرجاء دفع العالوات ،لي�ست قابلة حتم ًا للتطبيق
يف م�صارف ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا حيث تعطي هياكل التعوي�ض الأف�ضلية للأجور الثابتة .13وكذلك ف�إن تدابري الت�صويت على
الأجور (» )«Say on Payالتي اعتُمدت يف العديد من بلدان 14OECDرمبا ال متت ب�صلة وثيقة �إىل �سياق م�صارف ال�شرق الأو�سط
و�شمال �أفريقيا والتي ي�سيطر عليها م�ساهمون ذوي �أغلبية �أو م�ساهمون ّ
معطلون .وي�شري هذا �إىل الدور الأكرب الذي ميكن �أن تلعبه الهيئات
الرقابية يف مراجعة هياكل التعوي�ض يف امل�صارف املحلية .وتو�صي مبادئ جمل�س اال�ستقرار املايل �أنه «يجب على املراجعة الرقابية �أن
تكون �صارمة وم�ستدامة ،و�أنه يتوجب معاجلة حاالت الق�صور ب�سرعة» .فينبغي على هيئات الرقابة امل�صرفية يف منطقة ال�شرق الأو�سط
و�شمال �أفريقيا �أن تنظر يف �إدراج تقييم املخاطر املرتتبة عن �سيا�سات الأجور يف امل�صارف يف �إطار عمليات املراجعة الرقابية .هذا �أمر
بالغ الأهمية يف �سياق تزايد �أعداد امل�صارف اال�ستثمارية العاملة يف املنطقة.
ي�شري دليل جلنة بازل حلوكمة ال�شركات �إىل �أن هيكل �أجور الأ�شخا�ص يف املنا�صب العليا ينبغي �أن ي�ساند ربحية امل�صرف على املدى
الطويل .ويف هذا ال�صدد ،تختلف ممار�سات تعوي�ض امل�س�ؤولني التنفيذيني يف م�صارف ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا عن تلك املعمول بها
� 13إىل جانب هذه املالحظة ،قامت م�صارف ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا بتخفي�ض الرواتب بحوايل  ٪10لعامي  .2009-2008هذا يعك�س عدد ًا من العوامل ،مبا فيها الوقع الكبري
للتباط�ؤ االقت�صادي على امل�صارف� ،أو رمبا �أي�ض ًا اعتماد ممار�سات تعوي�ض حمافِظة ت�ستند �إىل الأجور الثابتة بد ًال عن الأجور املتغرية.
امللزم على الأجور (اململكة املتحدة و�أ�سرتاليا)
 14يف �إيطاليا على �سبيل املثال ،ي�صوت امل�ساهمون على �أجور جمال�س امل�صارف و�إداراتها .كما اعتمدت بلدان �أخرى مبد�أ الت�صويت غري ِ

امللزم (الدامنرك وهولندا وال�سويد).
�أو مبد�أ الت�صويت ِ
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يف �أوروبا و�شمال �أمريكا ،حيث ثمة غياب يف تكييف التعوي�ضات مع املخاطر و�أفقها الزمني .وتبدو املكاف�آت يف م�صارف املنطقة وك�أنها
مرتبطة بالو�ضع االجتماعي والعالقات العائلية �أكرث من ارتباطها بامل�س�ؤوليات والأداء .وجتدر الإ�شارة �إىل �أن جلان الأجور �أو ما يعادلها،
املنت�شرة يف م�صارف البلدان الأع�ضاء يف  ،OECDال تزال نادرة الوجود يف م�صارف املنطقة .وت�شري نتائج ا�ستطالع احتاد امل�صارف
العربية �سنة � ،2007إىل �أن  ٪55فقط من امل�صارف يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا لديها جلان للتعيينات والأجور .ويجري البت
برتتيبات التعوي�ض يف جمعيات حملة الأ�سهم ،مما ي�سمح للم�ساهمني ذوي الأغلبية بالتحكم مبمار�سات الأجور.
تن�ص مبادئ جمل�س اال�ستقرار املايل �إىل �أن «جمل�س مديري ال�شركة ينبغي �أن ي�شرف �إ�شراف ًا فاع ًال على ت�صميم نظام التعوي�ضات
وتنفيذه»� .أما مبادئ  OECDفتم�ضي �إىل �أبعد من ذلك وتو�صي املجال�س «بتكييف �أجور امل�س�ؤولني التنفيذيني و�أع�ضاء املجال�س مع م�صالح
ال�شركة وامل�ساهمني على املدى الطويل» .وقد الحظنا �آنف ًا �أن ترتيبات تعوي�ضات املجال�س والإدارة يف م�صارف املنطقة لي�ست على �أف�ضل
ما ينبغي ،مما ميكن �أن يق ّو�ض قدرة امل�صارف على اجتذاب املوظفني امل�ؤهلني .ونظر ًا لكل هذه املخاطر ،تو�صي جلنة العمل �أن تقوم
م�صارف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا بت�شكيل جلنة خا�صة تابعة للمجل�س ،يكون كافة �أع�ضائها �أو غالبيتهم من املديرين
امل�ستقلني الذين من امل�ستح�سن �أن يتمتعوا بخربة يف جمال �إدارة املخاطر .وتقوم هذه اللجنة مبراجعة نظام املكاف�آت يف امل�صرف
وبو�ضع هيكلية الرواتب لكافة العاملني يف امل�صرف و�أع�ضاء جمل�سه .ويف حال وجود مثل هذه اللجنة ،ينبغي تعزيز قدراتها بغية حتا�شي
الإفراط يف االعتماد على اال�ست�شاريني يف جمال الأجور .كما ينبغي ا�ستبعاد امل�س�ؤولني التنفيذيني من ع�ضوية جلان �أجور م�س�ؤولني تنفيذيني
�آخرين ،لأن هذا الو�ضع ي�شكل تعار�ض ًا وا�ضح ًا يف امل�صالح .ومن حيث املبد�أ ،املمار�سة اجليدة تمُ لي �إحالة �سيا�سات الأجور �إىل االجتماع
ال�سنوي و�إخ�ضاعها ملوافقة حملة الأ�سهم .لكن ترتيبات الت�صويت على الأجور ،كما ُذكر �آنف ًا ،رمبا ال تكون فعالة يف نهاية املطاف ،نظر ًا
لرت ّكز امللكية يف م�صارف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا.
�إىل جانب اعتماد بنية حلوكمة الأجور ،رمبا ي�ؤدي غياب �سيا�سة متجان�سة للأجور �إىل خماطر على امل�صرف يتوجب احتوا�ؤها .وتو�صي
مبادئ  OECDاملجال�س «ب�إعداد والإف�صاح عن بيان ب�سيا�سة الأجور ،يت�ضمن �أجور �أع�ضاء املجل�س وكبار التنفيذيني» .وعند حتديد �شكل
�سيا�سة الأجور هذه وتنفيذها ،يرتتب �أن ي�ؤخذ باالعتبار حجم امل�صرف ودرجة تعقيد عملياته .كما ينبغي على البيان ال�سيا�ساتي هذا �أن
ير ّكز على تكييف التعوي�ضات مع املخاطر و�أفقها الزمني .ومن امل�ستح�سن �أن يت�ضمن بيان �سيا�سة الأجور معايري قابلة للقيا�س تر ّكز على
امل�صالح على املدى الطويل .وينبغي على الهيئات التنظيمية امل�صرفية يف املنطقة �أن تطلب من املجال�س �أن ت�ضع بياناً ب�سيا�سة الأجور
و�أن تراقب االمتثال له .هذا ويرتتب ر�صد ومراجعة نظام التعوي�ض يف امل�ستويات الدنيا يف ال�شركة للت�أكد من �أنه يعمل كما يجب.
�أظهر ا�ستطالع -OECDحوكمة �أن �سيا�سة �أجور املجال�س يف م�صارف ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا تخ�ضع ملوافقة اجلمعيات ال�سنوية.
لكن عملية حتديد ترتيبات التعوي�ض يف العديد من احلاالت ،جتري دون �شفافية ودون الإف�صاح عن املبالغ احلقيقية لأجور املديرين وكبار
املدراء .وهذا للأ�سف يتجان�س مع املمار�سات املعمول بها يف قطاعات �أخرى يف بلدان املنطقة� .إ ّال �أن الدرو�س امل�ستخل�صة من الأزمة
املالية قد �أبرزت �ضعف الإف�صاح عن �سيا�سات الأجور وهياكلها يف امل�صارف يف العامل ،ال �سيما يف امل�ستويات الدنيا .وا�ستناد ًا �إىل �إف�صاح
م�صارف ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا على االنرتنت ،ف�إن �أقل من  ٪20من هذه امل�صارف تف�صح عن �أجور كبار التنفيذيني (-IFC
حوكمة .)2008 ،ومن بني ممار�سات احلوكمة الر�شيدة ،الإف�صاح يف التقرير ال�سنوي عن التعوي�ضات التي يح�صل عليها امل�س�ؤولون
التنفيذيون و�أع�ضاء املجال�س على نحو فردي ،وعن مداخيل العاملني على نحو جم ّمع .وبالإ�ضافة �إىل الإف�صاح اخلارجي ،ينبغي على
�سيا�سة الأجور يف امل�صرف �أن تكون �شفافة على ال�صعيد الداخلي .فقد �أبرزت الدرو�س امل�ستخل�صة من الأزمة املالية احلاجة �إىل حت�سني
ال�شفافية يف هذا امليدان يف ما يتجاوز جمرد الإف�صاح� ،إذ ينبغي على امل�صارف وال�شركات الأخرى �أن تكون قادرة على تربير اخلا�صيات
الرئي�سية لربامج الأجور املرتبطة بالأداء التي اعتمدتها ،مبا فيه �إجمايل كلفة هذه الربامج ومعايري الأداء وكيفية تعديل الأجور
وفقاً للمخاطر.
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الإف�صاح وال�شفافية
الإف�صاح املنا�سب ورفع التقارير �إىل الهيئات الرقابية
تكت�سي �شفافية عمليات امل�صارف وهياكلها و�أدائها املايل �أهمية كبرية لعدد من الأ�سباب التي ترتاوح بني القواعد االحرتازية وحوكمة
ال�شركات .فمعامالت امل�صارف املُدرجة �أو غري املُدرجة تطرح نف�س املخاطر على النظام املايل ب�سبب م�شاركة هذه امل�صارف يف نظم
املدفوعات ويف قبول ودائع التجزئة امل�صرفية .ولهذا ُيطلب من امل�صارف غري املُدرجة �أن تقدم معلومات مماثلة لتلك التي تقدمها
امل�صارف املدرجة .وعلى الإف�صاح من حيث املبد�أ �أن يكون متنا�سب ًا مع حجم امل�صرف وتعقد معامالته وهيكلية ملكيته و�أهميته االقت�صادية
ومقايي�س خماطرته .وتمُ لي ممار�سات حوكمة ال�شركات الر�شيدة �أن يتم �إعداد البيانات املالية ال�سنوية الكاملة واملذكرات واجلداول ذات
ال�صلة ا�ستناد ًا �إىل املعايري واملمار�سات املحا�سبية الدولية ،وتوفريها للمودعني والعمالء على موقع امل�صرف على االنرتنت و�/أو يف مكاتب
امل�صرف و�/أو يف التقارير املحالة �إىل الهيئات الرقابية (عندما تتاح هذه التقارير للعموم) .ويوفر هذا الإف�صاح �صور ًة وا�ضحة و�شاملة عن
املوقف املايل للم�صرف ،كما مي ّكن امل�ؤ�س�سات النظرية والأو�ساط املالية من االلتزام مببادئ ان�ضباط ال�سوق.
متتثل معظم امل�صارف يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا مبتطلبات الإف�صاح املن�صو�ص عليها يف القانون (البيانات املالية وتقرير
الرئي�س وتقارير املدققني) .لكن الإف�صاح غري املايل ال يزال �ضعيف ًا .وهذا ال يخ�ص فقط امل�ؤ�س�سات امل�صرفية يف املنطقة .فينبغي بالتايل
�أن يبقى حت�سني معايري الإف�صاح غري املايل للم�صارف من بني �أولويات الهيئات الرقابية يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا.
ومن بني املعلومات ب�ش�أن حوكمة ال�شركات التي يرتتب الإف�صاح عنها عاد ًة ،بنية جمل�س امل�صرف و�إدارته العليا وهيكلية ملكيته ،مبا يف
ذلك املالكون امل�ستفيدون ( ،)Beneficial ownersوهيكلية احلوافز ومواثيق �أو �سيا�سات ال�سلوكيات �أو الأخالقيات يف العمل ،وال�سيا�سات
املتعلقة بتعار�ض امل�صالح ،وطبيعة ونطاق العمليات مع الفروع والأطراف ذات العالقة (مبا فيها �ش�ؤون امل�صرف التي لأع�ضاء املجل�س �أو
الإدارة العليا م�صلحة مادية فيها على نحو مبا�شر �أو غري مبا�شر �أو بالنيابة عن طرف ثالث).
وفق ًا ال�ستطالع احتاد امل�صارف العربية للقطاع امل�صريف العربي �سنة  ،2007فقط  ٪55من امل�صارف امل�ستط َلعة تن�شر وثائق حتتوي
على هيكلية حوكمة امل�صرف وهيئاته الرئي�سية وم�س�ؤوليات رفع التقارير فيه .وقد �أ�شارت الردود على ا�ستطالع -OECDحوكمة �إىل �أن
امل�صارف يف بلد واحد فقط من البلدان امل�ستط َلعة تن�شر تقارير �سنوية تت�ضمن ف� ً
صال خم�ص�ص ًا لعمليات حوكمة ال�شركات .و�أكرب عام َلني
من العوامل التي ال ت�شجع على الإف�صاح يف امل�صارف هما الق�صور يف املتطلبات القانونية وغياب طلب ال�سوق للمعلومات (-IFCحوكمة،
 .)2008فعلى الهيئات الرقابية �أن تكون �أكرث حتديداً يف و�ضع �شروط الإف�صاح العام يف امل�صارف ،مع العمل �أي�ضاً على تغيري ذهنية
امل�س�ؤولني التنفيذيني امل�صرفيني الذين ينظرون �إىل الإف�صاح من حيث االمتثال له فقط بدل النظر �إليه على �أنه �أداة فعالة لإدارة
العالقات مع حملة الأ�سهم وحتقيق قيمة م�ضافة يف العمل.
ت�ساعد التقارير الرقابية على تعزيز قدرة الهيئات التنظيمية على رفع فعالية ر�صدها ل�سالمة امل�صارف ومالئمتها وتقدمي امل�شورة لها
ب�ش�أن نقاط ال�ضعف املحتملة يف امتيازاتها .والتقارير الرقابية املنتظمة هي ذات طابع ك ّمي بطبيعتها ،وقد �سبقت الإ�شارة يف هذا املوجز
�إىل الأمور التي ينبغي الإف�صاح عنها �إىل الهيئات الرقابية فور حدوثها .وينبغي �أن تتاح للهيئات الرقابية كافة املعلومات ب�ش�أن املالكني
امل�ستفيدين ( )Beneficial ownersيف حال مل ُتطلب هذه املعلومات بهدف الإف�صاح العام .وهيئات الرقابة امل�صرفية هي ال�سلطة العليا
التي ت�ضمن الإف�صاح ال�سريع واملنا�سب من طرف امل�صارف ،كما تقوم الهيئات التنظيمية للأوراق املالية بالرقابة على االلتزام مبعايري
املحا�سبة والتدقيق والإف�صاح غري املايل من طرف امل�صارف املُدرجة .و�أي خلل يف �إف�صاح امل�صارف املدرجة ،حتدده هيئات الرقابة
امل�صرفية �أو الهيئات التنظيمية للأوراق املالية �أو �أ�سواق الأ�سهم (البور�صات) ،ينبغي �أن يجري �إعالم اجلميع به بغية اتخاذ التدابري
الت�صحيحية املنا�سبة �أو فر�ض العقوبات وفق ًا للقوانني والأنظمة ال�سارية.
�إىل جانب اعتماد امل�صارف املركزية يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا للقواعد ال�صادرة عن جلنة بازل ،يجري �أي�ض ًا تنفيذ
املعايري الدولية للتقارير املالية ( )IFRSيف عدد من بلدان املنطقة� .أما يف البلدان الأخرى (كم�صر) ،فقد و�ضعت ال�سلطات معايري
حما�سبية حملية متجان�سة يف معظم احلاالت مع املعايري املحا�سبية الدولية .ويف الواقع� ،أظهرت الأرقام ال�صادرة م�ؤخر ًا� ،أن امل�صارف
هي يف مقدمة ال�شركات املُدرجة يف املنطقة يف اعتماد املعايري الدولية للتقارير املالية ،مبعدل  ٪77من امل�صارف مقابل  ٪58من ال�شركات
املدرجة (-IFCحوكمة .)2008 ،ومن امل�سائل الهامة لدى الهيئات الرقابية يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا ،م�س�ألة الت�أكد
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موحدة للم�صارف التي تنتمي �إىل جمموعة �أعمال .فالتقارير املالية املوحدة ت�ضمن �أن الإف�صاح عن
من احل�صول على ح�سابات مالية ّ
العالقات واملعامالت وال�شروط املالية داخل املجموعة يجري على �أ�سا�س ال�شفافية وبطلب من الهيئات التنظيمية .و ُقدّر م�ؤخر ًا �أن
موحدة (-IFCحوكمة� .)2008 ،إ ّال �أن الهيئات التنظيمية يف
 ٪84من م�صارف املنطقة والتي تنتمي �إىل جمموعة ،ت�ضع ح�سابات مالية ّ
عدد من بلدان املنطقة ال تطالب بتقارير من هذا النوع.
الإدارة ال�سليمة للمخاطر واملراقبة الداخلية
ت�شدد الهيئات التنظيمية يف جميع البلدان على �ضرورة �إتباع امل�صارف لإدارة �سليمة للمخاطر ومراقبة داخلية متينة .ولتحقيق هذا
الغر�ض ،اعتمدت الكثري منها �إطار بازل  ،IIالذي ي�شدد على احلاجة �إىل ممار�سات �سليمة لإدارة املخاطر ،مع الإقرار ب�أن قيا�س املخاطر
و�إدارتها و�ضبطها تزداد �صعوب ًة مع ازدياد تعقد العمل امل�صريف ومع تغري �أ�شكال املخاطر الت�شغيلية على الدوام .وتت�ضمن مراجعة �إطار
بازل  IIالتي �صدرت يف يوليو/متوز � ،2009إر�شادات �إ�ضافية ب�ش�أن نقاط ال�ضعف التي ظهرت يف �إدارة امل�صارف للمخاطر خالل الأزمة
املالية الأخرية ،مبا فيها �إدارة املخاطر على م�ستوى ال�شركة ككل وال�سيطرة على تعر�ض امليزانية العمومية و�إدارة تر ّكز املخاطر.
ويف حتليلها للإخفاقات الرئي�سية يف �إدارة املخاطر خالل الأزمة ،ا�ستخل�صت منظمة � OECDأن املخاطر يف الكثري من احلاالت مل جتري
�إدارتها على م�ستوى ال�شركة كما مل يتم تكييفها مع �إ�سرتاتيجية ال�شركة .وعمل مديرو املخاطر غالب ًا بعيد ًا عن الإدارة ومل ُي َ
نظر �إليهم على
�أنهم جزء هام يف تنفيذ �إ�سرتاتيجية ال�شركة .وقد �أظهرت الأزمة املالية بو�ضوح احلاجة �إىل �أن تقوم كافة امل�صارف يف كل �أنحاء العامل
بتنفيذ مبد�أ رقابة املجل�س على مقايي�س املخاطرة ( )Risk Profileعلى جميع امل�ستويات يف امل�صارف .وقد �سبق ونوهنا �آنف ًا �إىل �ضرورة
ت�شكيل جلان لر�صد �إدارة املخاطر ت�ضطلع بوظيفة الرقابة على نظام �إدارة املخاطر يف امل�صارف .وتطلب بع�ض البلدان يف املنطقة ك ُعمان
وقطر ت�شكيل جلان لإدارة املخاطر يف امل�صارف ،بينما ال تطلب ذلك بلدان �أخرى كم�صر والأردن .و ُيقدّر �أن  ٪50من م�صارف املنطقة
لديها جلان من هذا الطراز.
�أو�صت  OECDم�ؤخر ًا بت�أ�سي�س من�صب مدير املخاطر ( )CROوربطه مبا�شرة باملجل�س .وي�ضطلع هذا امل�س�ؤول ب�إدارة املخاطر فيحدد
التعر�ض للمخاطر ويقي�سه ويرفع التقارير ب�ش�أنه .وينبغي �أن يحيل هذا امل�س�ؤول تقاريره �إىل املجل�س مبا�شرة للت�أكد من ا�ستالم املجل�س
لكافة املعلومات الالزمة ب�ش�أن مقايي�س املخاطرة يف امل�صرف .وهذا �أمر هام نظر ًا لأنه مل يتم العثور يف املنطقة �إ ّال على عدد �ضئيل من
احلاالت حيث يرفع م�س�ؤول املخاطر تقارير �إىل املجل�س ( ٪13وفق ًا ال�ستطالع -IFCحوكمة .)2008 ،وعلى وجه العموم ،ثمة غياب لدور
مدير املخاطر يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا ،مما يتعار�ض مع املمار�سات املعتمدة لدى عدد كبري من امل�صارف على ال�ساحة
الدولية والتي تكلف �أحد �أع�ضاء الإدارة التنفيذية العليا مب�س�ؤولية االهتمام ب�إدارة املخاطر وب�إطار �إدارة املخاطر على كافة م�ستويات
امل�ؤ�س�سة .ولهذا ُتن�صح م�صارف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا بت�أ�سي�س من�صب مدير املخاطر ( )CROوتخويله بال�سلطات
املنا�سبة وربطه برفع التقارير مبا�شرة �إىل املجل�س� .أما �إلغاء هذا املن�صب فينبغي �أن يخ�ضع لنقا�ش يف املجل�س وللإف�صاح العام.
خالف ًا لإ�سرتاتيجية املخاطر ،ف�إن الرقابة الداخلية متج ّذرة يف العمل اليومي للم�صرف وينبغي ت�صميمها لت�ضمن دقة البيانات املالية
وامتثالها لل�سيا�سات والإجراءات املالئمة والعمليات القانونية والتنظيمية .وقد �أظهرت الردود على ا�ستطالع -OECDحوكمة �إىل انعدام
الثقة يف جدارة الرقابة الداخلية لدى م�صارف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا ،ولي�ست هذه النتيجة مفاجئة نظر ًا �إىل �أن ٪62
فقط من امل�صارف يف املنطقة �ص ّرحت ب�أن لديها مدير ًا �أو مديرية للمخاطر (-IFCحوكمة .)2008 ،وتتطلب املمار�سات اجليدة �أن ترفع
الإدارة العليا �إىل املجل�س مرة يف ال�سنة على الأقل تقريراً ب�ش�أن نطاق نظام الرقابة الداخلية و�أدائه ،وذلك لكي تتيح للمجل�س فر�صة
مراجعة كفاءة �آليات الرقابة .هذه �أي�ض ًا �إحدى التو�صيات الواردة يف وثيقة التدقيق الداخلي ال�صادرة عن جلنة بازل ( .)2001ول�ضمان
�إبقاء املجل�س على علم مبجريات الأمور� ،سيرتتب على الإدارة �أن تفكر يف كيفية اختيار املعلومات بحيث ال ي�صل �إىل املجل�س �إال املعلومات
ذات ال�صلة.
رمبا ي�صعب و�ضع �سيا�سة املخاطر ور�صدها يف امل�صارف التي لديها معامالت عابرة للحدود �أو التي لديها هيكلية ملكية معقدة .ويو�صي
دليل جلنة بازل حلوكمة ال�شركات ب�أن يفهم املجل�س والإدارة العليا ماهية البنية الت�شغيلية للم�صرف ،مبا يف ذلك البلدان �أو الهياكل التي
ْ
ـ»اعرف هياكل م�صرفك») .وعلى الرغم من �أن امل�صارف رمبا تختار �أن تعمل يف بلدان
يعمل فيها امل�صرف والتي تعيق ال�شفافية (ما ُيدعى ب
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ذات و�ضع خا�ص �أو �أن تعتمد هياكل معقدة لأهداف عملية م�شروعة� ،إ ّال �أن هذه املعامالت رمبا تطرح عدد ًا من املخاطر املالية والقانونية
واملتعلقة بال�سمعة .كما ميكن للم�صارف �أن تتعر�ض ملخاطر قانونية ومتعلقة بال�سمعة على نحو غري مبا�شر عندما تقوم بت�أدية خدمات �أو
�إقامة هياكل غام�ضة بالنيابة عن عمالئها .فينبغي على جمل�س املديرين �أن يراقب على الدوام مالئمة املعامالت امل�صرفية يف البلدان
ذات املخاطر و�أن ي�ضع لها حدوداً منا�سبة و�أن يت�أكد من �أن الإدارة العليا قد و�ضعت �سيا�سات لإدارة املخاطر املرتبطة بهذه املعامالت.
ثمة عدد من ال�ش�ؤون الإدارية التي ت�ستحق االهتمام يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا والتي ُذكرت يف �أماكن �أخرى من هذا املوجز،
وهي العمليات مع الأطراف ذات العالقة يف جمموعات ال�شركات ،والإقرا�ض لأطراف خارجية ُمق َّربة .وحتدثت و�سائل الإعالم الإقليمية
م�ؤخر ًا عن مو�ضوع «الإقرا�ض على اال�سم» .فقد مار�س االنكما�ش العاملي �ضغوط ًا على قطاعات رئي�سية يف اقت�صاديات املنطقة ،مما �أدى
�إىل و�صول عدد من ال�شركات الكربى �إىل �شفري الإفال�س ال بل واالنهيار .وقد �أظهر ق�صور بع�ض التكتالت العائلية (كمجموعات �سعد
والق�صيبي والطويرقي) اجلانب ال�سيئ ملمار�سة «الإقرا�ض على اال�سم» الرائجة يف املنطقة ،حيث تقوم امل�صارف ب�إقرا�ض املجموعات
العائلية ا�ستناد ًا �إىل ا�سمها و�سمعتها ولي�س انطالق ًا من تقييم املعلومات املالية وغري املالية ذات ال�صلة .وميكن للهيئات التنظيمية يف هذه
الظروف �أن تلعب دور ًا �أ�سا�سي ًا بحيث تطالب امل�صارف املحلية بالإف�صاح ال�سريع عن تعر�ضها .وينبغي على الهيئات الرقابية �أن حت�صل
على معدالت �إجمايل تعر�ض امل�صارف ل�شركات املجموعة التي تنتمي �إليها ( كما يقوم به على �سبيل املثال البوند�سبنك ،امل�صرف
املركزي الأملاين)� .إذ من �ش�أن ذلك �أن يو ّفر للهيئات التنظيمية �صورة حمدّثة عن �إجمايل تع ّر�ض النظام امل�صريف ملجموعات ال�شركات،
مما �سيعود بالفائدة لأ�سباب مرتبطة بالقواعد االحرتازية وحوكمة ال�شركات.
التدقيق اخلارجي والداخلي
تو�صي املبادئ ال�صادرة عن منظمة  OECDب�إجراء عملية تدقيق �سنوية من طرف هيئة تدقيق م�ؤهلة وم�ستقلة وذات كفاءة .وكما �سبق
ذكره ،جرت العادة على �أن تقوم جلنة التدقيق بالتو�صية باملدققني اخلارجيني وبتعيينهم �أو �أن ُيع َّينوا من ِقبل حملة الأ�سهم مبا�شرة .ونظر ًا
مل�ستوى تر ّكز امللكية العايل ن�سبي ًا يف م�صارف ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا ،ف�إن تعيني املدققني من ِقبل جلنة تدقيق م�ستقلة من �ش�أنه �أن
يخف�ض من احتمال تعار�ض امل�صالح الذي رمبا ين�ش�أ من تعيينهم من ِقبل امل�ساهم �صاحب الأغلبية .ومبا �أن جلنة التدقيق هي اللجنة الأكرث
انت�شار ًا من بني جلان املجال�س يف م�صارف املنطقة (�أكرث من  ،)٪80ف�إن �إدخال �آليات تقوم وفقها جلنة التدقيق بتعيني املدققني امل�ستقلني
لن يكون بالأمر الع�سري .وقد �أظهرت الإح�صائيات التي جمعها احتاد امل�صارف العربية م�ؤخر ًا� ،أن �أقل من  ٪10من م�صارف املنطقة فقط
تعتقد �أن عملية التدقيق اخلارجي فيها ال يجريها مدقق م�ستقل .وينبغي على الهيئات الرقابية �أن تت�أكد من �أن عملية تعيني املدققني
ت�ضمن ا�ستقالليتهم ،ومن وجود �إجراءات منا�سبة حتافظ على هذا اال�ستقالل.
من بني املمار�سات امل�صرفية اجليدة ،تغيري املدققني دورياً� ،أو على الأقل طلب تغيري ال�شريك الرئي�سي .وقد �أ�شارت  ٪78من امل�صارف
اخلا�ضعة ال�ستطالع احتاد امل�صارف العربية� ،أن �سيا�ساتها الداخلية تتطلب تناوب ًا يف املدققني اخلارجيني وفق ًا ل�شروط حمددة .وتقدّر
ا�ستطالعات �أخرى �أن تناوب املدققني يجري يف ن�صف م�صارف ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا تقريب ًا .ولكن� ،إن �أتى التغيري نتيج ًة
خلالف ما ،يتوجب على الهيئات الرقابية �أن تتح ّرى الظروف التي �سببت عدم جلوء امل�صرف �إىل هيئة التدقيق املعتادة .ففي قطر على
�سبيل املثال ،ال ميكن للمجل�س ا�ستبعاد املدقق دون موافقة امل�صرف املركزي .وي�ستحق عدد من امل�صارف املركزية الأخرى يف املنطقة
الثناء على �إ�صدارها ملبادئ توجيهية حمددة خا�صة با�ستقاللية املدققني .ورمبا ي�صعب �ضمان هذه اال�ستقاللية يف البلدان ال�صغرية حيث
ال يوجد الكثري من امل�ؤهالت التدقيقية وال الكثري من �شركات املحا�سبة املعرتف بها.
ومل تعبرّ الردود على ا�ستطالع -OECDحوكمة عن �أي قلق جتاه عملية التدقيق اخلارجي ،رمبا لأن امل�صارف الكربى يف منطقة ال�شرق الأو�سط
و�شمال �أفريقيا تخ�ضع لتدقيق �شركات التدقيق الدولية الكبرية .ويف بع�ض احلاالت ،قامت امل�صارف املركزية بو�ضع قائمة ب�شركات التدقيق ذات
اخلربة وامل�ؤهالت يف ميدان التدقيق امل�صريف على وجه التحديد (كما يف م�صر) .وقامت م�صارف مركزية �أخرى بو�ضع حد �أدنى من ال�شروط
ب�ش�أن املدققني القادرين على تدقيق امل�صارف (كما يف املغرب وم�صر) .ويف معظم احلاالتُ ،يطلب من امل�صارف املُدرجة واململوكة جلهات
خا�صة �أن تخ�ضع للتدقيق من طرف مدققني معرتف بهم ،وعلى الهيئات التنظيمية �أن تت�أكد من تطبيق ذلك .وكما اقرتحت جلنة بازل ،تو�صي
جلنة العمل الهيئات الرقابية يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا ب�أن تقيم عالقات مع جمعيات املدققني الوطنية يف بلدانها ،لكي
تكون يف موقف ي�سمح لها بالتعامل مع �أي م�شكلة رقابية .يف الوقت احلا�ضر ،ثمة جمعيات وطنية للمحا�سبني يف كافة بلدان املنطقة.
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وتطالب وثيقة التدقيق الداخلي ال�صادرة عن جلنة بازل يف  2001بت�أ�سي�س وظيفة دائمة وم�ستقلة للتدقيق الداخلي تتمتع بالكفاءات املهنية
الالزمة يف كل م�صرف .وبت�سليحها ب�صالحيات وا�سعة ملراقبة نظم الرقابة الداخلية .ويقوم املدقق الداخلي بتقييم كفاءة ومالئمة �إدارة
املخاطر والرقابة الداخلية وقواعد حوكمة ال�شركات و�إجراءاتها يف امل�صرف .15وجتدر الإ�شارة �إىل �أن املدقق الداخلي ال ينبغي �أن ُيك َّلف
بالت�أكد من التزام ال�شركة مبتطلباتها الداخلية واخلارجية .فهذا من م�س�ؤولية مراقب االمتثال .ومن املقدر �أن  ٪88من م�صارف املنطقة
لديها وظيفة تدقيق داخلي (-IFCحوكمة� .)2008 ،إال �أن بع�ض الردود على ا�ستطالع -OECDحوكمة قد �أ�شارت �إىل �أن وظيفة التدقيق
الداخلي يف الكثري من امل�صارف ،جمهزة للعمل امل�صريف التقليدي الب�سيط فقط ،وتنق�صها املعارف واخلربة الالزمة ال�ستعرا�ض املعامالت
�أو العمليات املعقدة املمتدة يف عدة بيئات تنظيمية خمتلفة.
ينبغي على كل م�صرف �أن يعتمد ميثاقاً للتدقيق الداخلي توافق عليه الإدارة العليا ويث ّبته املجل�س �أو �إحدى جلانه املخولة بذلك.
وينبغي �أن يطالب هذا امليثاق ب�إجراء التدقيق الداخلي على نحو نزيه ومو�ضوعي وم�ستقل .كما يتوجب ت�سهيل توا�صل م�س�ؤول التدقيق
الداخلي مع جلنة التدقيق امل�ستقلة .وقد قامت معظم امل�صارف املركزية يف املنطقة بفر�ض تواتر عمليات التدقيق الداخلي ونطاقها
�أو/و ب�إ�صدار �إر�شادات بهذا ال�ش�أن .فالتدقيق الداخلي واخلارجي ي�ساندان �سالمة عمليات امل�صرف على املدى الطويل .ومن املقبول �أن
تقوم امل�صارف ال�صغرية بتلزمي التدقيق الداخلي ل�شركة خارجية ،ب�شرط �أن تتمتع هذه ال�شركة بالكفاءات املهنية الالزمة وباال�ستقاللية
الكاملة عن املدققني اخلارجيني ،و�أ ّال يكون لها �أي �صلة ب�أي من �أع�ضاء املجل�س والإدارة العليا وعائالتهم ،و�أ ّال يكون لها �أي عقود كبرية مع
امل�صرف .وقد �أ�شارت الردود على ا�ستطالع -OECDحوكمة �إىل �أن معايري التدقيق الداخلي يف املنطقة منا�سبة .وقد ذكرت معظم الردود
املعايري ال�صادرة عن معهد املدققني الداخليني.
تقع على عاتق التدقيق الداخلي وفريق مراقبة االمتثال ،م�س�ؤولية التخفيف من عمليات الغ�ش واالحتيال الداخلية واخلارجية .وعند
الك�شف عنها ،ينبغي �إخطار جلنة التدقيق وجمل�س املديرين .وعلى املدققني الداخليني واخلارجيني �أي�ض ًا �أن يت�أكدوا من �أن البيانات املالية
ال�صادرة عن امل�صرف تعك�س بدقة موقفه املايل و�أداءه من جميع الأوجه املادية .كما تع ّول جمال�س املديرين والإدارات العليا على عمل
املدققني الداخليني واخلارجيني و�آليات الرقابة الأخرى ،للتحقق امل�ستقل من املعلومات التي توفرها الإدارة .وينبغي كذلك على املدققني
الداخليني �أن ير�صدوا عمليات الإقرا�ض للأطراف ذات العالقة بغية �ضمان �أن كافة هذه العمليات قد جرت وفق ال�شروط التي
اعتمدها املجل�س .و�أ�شارت الردود على ا�ستطالع -OECDحوكمة �إىل �أن �إقرا�ض ال�شركات داخل املجموعة التي ينتمي �إليها امل�صرف
والإقرا�ض لبع�ض العمالء ّ
املف�ضلني من بني �أكرب الإ�شكاليات املندرجة يف �إطار العمليات مع الأطراف ذات العالقة التي ينبغي على املدققني
�أن يتابعوها بعناية .وتن�ص معايري التدقيق الدولية على �ضرورة حتقق املدققني اخلارجيني من املعلومات املادية اخلا�صة بالعمليات مع
الأطراف ذات العالقة.
ت�شري وثيقة التدقيق الداخلي ال�صادرة عن جلنة بازل �إىل �أن الأهداف امل�شرتكة بني هيئات الرقابة امل�صرفية واملدققني الداخليني ت�ستتبع
�إجراء م�شاورات دورية فيما بينهم .هذا و�إن اعتبار املدققني الداخليني كموظفني ا�ست�شاريني رمبا ي�شكل خطر ًا على امل�صرف .فمن املفرت�ض
�أن يعتمد املدققون نظرة مو�ضوعية جتاه نظم املراقبة .وهذا لي�س ممكن ًا �إن طولبوا بتدقيق نظم مراقبة و�ضعوها هم �أنف�سهم .ونف�س ال�شيء
ينطبق على املدققني اخلارجيني .وقد �أظهرت الردود على ا�ستطالع -OECDحوكمة �أن املدققني الداخليني يف م�صارف ال�شرق الأو�سط
و�شمال �أفريقيا يتمتعون مب�ستوى منا�سب من اال�ستقاللية� .إال �أن بع�ض املديرين يف هذه امل�صارف لي�سوا م�ستعدين على ما يبدو للإقرار
ب�أهمية عملية التدقيق الداخلي .وقد �أ�شارت بع�ض الردود على هذا اال�ستطالع �إىل �أن املدققني الداخليني ال �صوت لهم على م�ستوى املجل�س،
فال ي�ستطيعون �إي�صال نتائج تدقيقهم �إليه .وهنا ميكن ملعهد املدققني الداخليني الذي لديه مكاتب يف املنطقة� ،أن يقوم بالتوعية بدور
و�أهمية التدقيق الداخلي لدى م�صارف ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا .و ميكن للهيئات الرقابية �أي�ض ًا �أن تلعب دور ًا يف هذا ال�صدد.

 15نطاق وظيفة التدقيق الداخلي وا�سع ،ح�سب ما هو وارد يف وثيقة بازل .وينبغي �أن ي�شمل الت�أكد من �أن قواعد الرقابة الداخلية التي و�ضعتها الإدارة وفق ًا لتعليمات املجل�س ،تعمل
كما يجب .وكذلك ا�ستعرا�ض كافة �آليات الرقابة القائمة فع ًال ،كنظم تكنولوجيا املعلومات وال�سجالت املحا�سبية والأمن الداخلي واخلارجي والتقارير التنظيمية .بالإ�ضافة �إىل القيام
بعمليات حتري وتفتي�ش خا�صة عند ال�ضرورة.
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التعامل مع بواعث القلق لدى العاملني ب�ش�أن ق�صور احلوكمة
يو�صي دليل جلنة بازل لتعزيز حوكمة ال�شركات يف امل�ؤ�س�سات امل�صرفية �أن تقوم امل�صارف بو�ضع �سيا�سات تن�ص على �إجراءات منا�سبة –
متوافقة مع القوانني الوطنية – للتعامل مع العاملني الذين لديهم �شكوك ب�ش�أن نزاهة عمليات امل�صرف �أو العاملني فيه .وينبغي �أن يكون
املوظفون قادرين على التعبري عن خماوفهم و�أن ت�ؤ َّمن لهم احلماية من انتقام ال�شركة �أو �إدارتها .وينبغي على الإجراءات �أن ت�سمح ب�إبالغ
املجل�س على نحو �سري ومبا�شر (�أو غري مبا�شر من خالل قنوات حمايدة) وخارج �إطار «الت�سل�سل القيادي» .فت�أ�سي�س قنوات مالئمة للإبالغ
ي�سمح للعاملني �أن يناق�شوا بواعث القلق لديهم دون اخل�شية من االنتقام .وقد �أظهرت الردود على ا�ستطالع -OECDحوكمة �أن هذه
الإ�شكالية مل تُعا َلج بعد كما يجب يف بلدان ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا .بع�ض الردود عبرّ ت عن �أمل بتطبيق مثل هذه الرتتيبات قريب ًا،
بينما عبرّ ت ردود �أخرى عن تخوفها من �أن البالغات من العاملني �أو من �أطراف ثالثة �ستواجه حتركات انتقامية .ومنه لزوم الإقرار ب�أهمية
قنوات الإبالغ هذه من �أجل �إدارة املخاطر .وتقرتح جلنة العمل �أن يتم تعيني �أحد كبار امل�س�ؤولني يف كل م�صرف لي�ستلم ويتحرى �سرياً
�أية �شكاوى ت�أتي من العاملني �أو حملة الأ�سهم دون �أي حتامل ال مع وال �ضد امل�شتكي ،حتى ولو �أن الفريق العامل يق ّر ب�أن ال�شكاوى
رمبا تكون �أحياناً غري مربرة.
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تعار�ض امل�صالح والعمليات ال�سيئة مع الأطراف ذات العالقة
التعامل مع تعار�ض امل�صالح
يح�صل تعار�ض امل�صالح عندما ي�صل ع�ضو من �أع�ضاء الإدارة �أو املجل�س �إىل معلومات مت ّكنه من حتقيق فائدة �شخ�صية .ويح�صل تعار�ض
امل�صالح يف امل�صرف بعدة �أ�شكال ،ال �سيما عندما يقوم امل�صرف بعدة عمليات ل�صالح �أحد العمالء .فامل�صرف على �سبيل املثال ميكن �أن
يقدم م�شورة لإدارة ا َملحافظ املالية لعميل بينما يقوم يف ذات الوقت ب�إدارة/ت�سويق منتجات مالية .هذا ال�شكل من �أ�شكال تعار�ض امل�صالح
و�صى امل�صارف بو�ضع حواجز يف وجه حركة املعلومات (�أو ما
�سائد يف عدد من م�صارف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا .ولهذا ُت َ
يدعى بالأ�سوار ال�صينية) بني املديريات املختلفة ،بحيث يتخذ العاملون قراراتهم دون �أدنى معرفة باملعلومات ال�سرية املتاحة للعاملني
يف مديرية �أخرى والتي رمبا ت�ؤثر على قرارهم .وهذه املقاربة �سائدة جد ًا يف قطاع امل�صارف اال�ستثمارية حيث ميكن للم�صرف �أن
يح�صل ب�صفته م�ست�شار ًا جلهة ما ،على معلومات �سرية ت�ؤثر على قراراته امل�صرفية �أو التجارية.
يكت�سي الإف�صاح عن حاالت تعار�ض امل�صالح والتعامل معها على نحو ف ّعال� ،أهمي ًة �أ�سا�سية للحفاظ على احلوكمة ال�سليمة لل�شركات،
ال �سيما يف امل�ؤ�س�سات امل�صرفية التي رمبا يتخذ فيها تعار�ض امل�صالح عدة �أ�شكال (بني م�صرف وعميل �أو بني مدير م�صرف/ع�ضو يف
جمل�س/مو ّرد خدمات وعميل �أو بني عميلني �أو �أكرث للم�صرف �أو بني بائع م�صريف وعميل) .ال تن�صح جلنة العمل باعتماد حظر تنظيمي
تام لتعار�ض امل�صالح� ،إذ رمبا ال ي�ؤدي ذلك �إ ّال �إىل جمرد �إخفاء هذا التعار�ض عن الأنظار فقط .لكنه يقرتح �أن تبقى امل�صارف متيقظة
جتاه �أ�شكال التعار�ض .وعلى امل�صارف �أن ت�ضع القواعد الالزمة و�أن تخلق املناخ املالئم الذي ي�سمح لأع�ضاء املجل�س والعاملني �أن يعلنوا
عن تعار�ض امل�صالح �إن ح�صل ،و�أن تتعامل معه على نحو ال ي�سيء ال مل�صالح امل�صرف وال مل�صالح عمالئه.
�إن االجتار والتداول لتحقيق عوائد �شخ�صية ا�ستناد ًا �إىل معلومات مت احل�صول عليها ب�صفة مهنيةِ ،مثل �س ّر ما باح به �أحد عمالء امل�صرف،
ُيعترب خرق ًا للقانون وينزع عن مرتكبه �صفة التمتع بامل�ؤهالت وال�شروط الالزمة ( )Fit and Properملن�صب م�صريف رفيع امل�ستوى .و ُيعتبرَ
االجتار والتداول بنا ًء على معلومات داخلية ( )Insider tradingجرمية جنائية يف معظم البلدان .فال يجب على �أي م�س�ؤول م�صريف ،ال
�سيما �أع�ضاء املجل�س� ،أن يعمل مل�صلحته ال�شخ�صية ا�ستناد ًا �إىل معلومات داخلية ،حتى ولو مل ي�شكل ذلك خرق ًا للقوانني ال�سائدة .ومن
�أجل ر�صد املواقف التي رمبا ت�شهد تعار�ضاً يف امل�صالح على �صعيد الإدارة �أو العاملني ،ينبغي على كافة امل�صارف �أن ت�ؤ�س�س من�صباً
خمت�صاً وم�ستق ً
ال ملراقبة االمتثال يرفع تقاريره �إىل جلنة التدقيق التابعة للمجل�س .ومراقب االمتثال م�س�ؤول عن و�ضع هيكلية �إطار
احلوكمة ال�سليمة من خالل توثيق الإجراءات والإلزام برفع التقارير� .أما تلك امل�صارف التي ال متنع عامليها من �إجراء ال�صفقات ،فينبغي
�أن ت�ص ّر على �أن يقوموا بالتداول من خالل مكتب التداول التابع للم�صرف ح�صر ًا� ،أو �أن تطالبهم بالإف�صاح عن �أ�صولهم املالية وعن كافة
ال�صفقات التي يجرونها.
عندما يح�صل تعار�ض يف امل�صالح لدى �أحد �أع�ضاء املجل�س ،يقوم املديرون الذين ال تعار�ض لديهم فقط بنقا�ش املو�ضوع والبت ب�ش�أن العمليات
مع الأطراف ذات العالقة .وينبغي �إعالم القائمني على مراقبة االمتثال يف امل�صرف ب�أي تعار�ض حمتمل يف امل�صالح لدى �أع�ضاء املجل�س
وكبار التنفيذيني .كما ينبغي �إعالم الهيئات الرقابية يف حال �أ�صبح هذا التعار�ض واقعاً .بينما يقوم املجل�س بالإف�صاح العام املنا�سب.
ومن بني املمار�سات اجليدة حلوكمة ال�شركات التي اعتمدتها بع�ض امل�صارف ،و�ضع �سيا�سات لتعار�ض امل�صالح والإف�صاح عنها (مثل دويت�شه
بنك)� .أما امل�صارف الأخرى فتتعامل مع تعار�ض امل�صالح من خالل املواثيق ال�سلوكية (مثل بنك البحرين الوطني) .وت�ؤمن الهيئات الرقابية
يف عدد من بلدان ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا ومنظمة �OECD،إر�شادات ب�ش�أن التعامل مع تعار�ض امل�صالح والإف�صاح عنه .وعندما ال
تغطي هذه الإر�شادات جميع �أ�شكال تعار�ض امل�صالح ،يتوجب على الهيئات التنظيمية �أن تقوم باالهتمام بذلك .وينبغي الت�شديد على �إعالم
الهيئات الرقابية ب�سيا�سات امل�صارف التي ت�شرف عليها ،مبا فيه كيفية تعامل هذه امل�صارف مع تعار�ض امل�صالح.
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الوقاية من العمليات ال�سيئة مع الأطراف ذات العالقة
تبد�أ مراقبة العمليات ال�سيئة مع الأطراف ذات العالقة والق�ضاء عليها ،بتحديد مفهوم «الأطراف ذات العالقة» .و�إ ّال ف�إن تدابري املعاجلة،
كالإف�صاح واحل�صول على موافقة حملة الأ�سهم وتعزيز دور املدققني واملديرين امل�ستقلني والأطر القانونية والتنظيمية ،لن حتقق النتائج
املرجوة منها .وتقرتح املنهجية ال�صادرة عن � OECDأن يكون تعريف «الأطراف ذات العالقة» وا�سع ًا بحيث ي�شمل كافة �أنواع العمليات
التي ت�شكل خطر ًا حقيقي ًا و�/أو التي ال ميكن جتنبها ب�سهولة و�/أو التي جتري بالفعل يف البلد املعني .وقد �أوردت املبادئ الأ�سا�سية للرقابة
امل�صرفية الف ّعالة ال�صادرة عن جلنة بازل جمموعة من املتطلبات الرقابية املو�صى بها يف هذا ال�صدد ،مبا فيها احلاجة لتعريف مفهوم
«الأطراف ذات العالقة» ،وخل�ضوع العمليات التي تتجاوز مبلغ ًا معين ًا مع الأطراف ذات العالقة ملوافقة م�سبقة من طرف جمل�س املديرين،
موحدة ب�ش�أن تعر�ض امل�صرف
مي�سرة ،16و�أن تو�ضع ترتيبات للح�صول على معلومات ّ
و�أ ّال يجري الإقرا�ض للأطراف ذات العالقة وفق �شروط ّ
للأطراف ذات العالقة.
ويف �سياق منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا ،ينبغي �أن يكون تعريف مفهوم «الأطراف ذات العالقة» وا�سع ًا بحيث ي�أخذ باالعتبار
�أ�شكال املُلكية يف املنطقة ،وهي :وجود ال�شركات العامة (العائدة للدولة) وامل�صارف العامة والعالقات فيما بينها؛ وواقع �أن امل�صارف غالب ًا
ما تكون جزء ًا من جمموعة عائلية كبرية؛ والرت ّكز العايل لل ُملكية؛ وخطر �أن ينخرط املالكون ذوي ال�سيطرة بعمليات لفائدتهم ال�شخ�صية.
وعلى الإطار القانوين والتنظيمي �أن يت�ضمن تعريفاً لـ»الأطراف ذات العالقة» و�أن يو�ضح �أن املعايري املعتمدة تعطي بع�ض الأمثلة
فقط على هذا النوع من العمليات و�أن قائمة الأمثلة هذه لي�ست ح�صرية .هذا وينبغي توحيد التعرف القانوين للأطراف ذات العالقة
بني بلدان املنطقة حتا�شي ًا لزيادة العبء التنظيمي والتحكيمي ،ولتعزيز التنفيذ والتطبيق.
العمليات مع الأطراف ذات العالقة لي�ست جميعها �سيئة� ،إال �أنها ت�سمح للم�ساهمني ذوي ال�سيطرة باال�ستفادة ال�شخ�صية على ح�ساب
امل�ساهمني الذين ال �سيطرة لهم .17وبغ�ض النظر عن ال�شكل الذي تتخذه العمليات ال�سيئة مع الأطراف ذات العالقة ،ف�إن ما يجمعها يف
العديد من احلاالت هو �سوء عر�ض للموقف املايل للم�صرف .ولهذا ينبغي مراجعة كافة العمليات مع الأطراف ذات العالقة ومراقبتها
من طرف عدد كاف من املديرين القادرين على ممار�سة حكمهم مبو�ضوعية وا�ستقاللية .وينبغي �أن تتطلب عملية املراجعة موافقة
على العمليات فردياً ،حتى تلك التي مل تذكرها الهيئات التنظيمية ولكن التي رمبا ت�شكل خطراً على امل�صرف .ويظهر من البيانات
املتوفرة �أن  ٪53فقط من امل�صارف العربية لديها �سيا�سات مكتوبة ب�ش�أن كيفية مراجعة العمليات التي فيها تعار�ض يف امل�صالح �أو التي
جتري مع الأطراف ذات العالقة (احتاد امل�صارف العربية .)2007 ،وبينما تُطلب موافقة امل�ساهمني على عمليات الإقرا�ض للأطراف ذات
العالقة يف بع�ض البلدان (مثل لبنان) ،ف�إن املوافقة على هكذا عمليات مرتوكة على وجه العموم �إىل املجل�س و�/أو امل�ساهمني ،مما رمبا ال
يكفي يف امل�صارف ذات امل�ساهم ذي الأغلبية �أو ذات امل�ساهمني ِّ
املعطلني امل�سيطرين .ويكمن �أحد اخليارات لت�صحيح هذا الو�ضع يف ت�شكيل
جلنة على م�ستوى املجل�س ،م�س�ؤولة عن مراجعة كافة العمليات مع الأطراف ذات العالقة ،ت�ضم يف املطلق مديرين م�ستقلني� ،أو على الأقل
ي�ش ّكل فيها املديرون امل�ستقلون الأغلبية (كلجنة التدقيق على �سبيل املثال).
ومن م�س�ؤولية الهيئات التنظيمية �أن متنع ال�شركات املُدرجة من القيام ب�أنواع معينة من العمليات مع الأطراف ذات العالقة ،كمنح القرو�ض
ال�شخ�صية لأع�ضاء املجل�س �أو �أقربائهم �أو �أ�صدقائهم �أو للم�ساهمني ذوي ال�سيطرة .وعلى امل�صارف وال�سلطات الرقابية يف منطقة ال�شرق
الأو�سط و�شمال �أفريقيا �أن تُ�صدر منع ًا �صريح ًا لعدد من العمليات مع الأطراف ذات العالقة .ففي بع�ض بلدان املنطقة ،يخ�ضع الإقرا�ض
للأطراف ذات العالقة لقواعد �صارمة (كما يف البحرين ولبنان) .ويف م�صر ،يحظر القانون امل�صريف رقم ( 88ل�سنة  )2003كافة عمليات
الإقرا�ض للأطراف ذات العالقة ،بينما ُحدِّ د �سقف الإقرا�ض للأطراف ذات العالقة يف ُعمان بـ ٪10من ر�أ�سمال امل�صرف .واعرتاف ًا
بال�ضرر الذي ميكن �أن يعود على االقت�صاد بر ّمته ب�سبب الإقرا�ض ال�س ّيئ للأطراف ذات العالقة ،قامت بع�ض البلدان بفر�ض قيود على
حقوق ت�صويت الأفراد من حملة �أ�سهم امل�صارف يف عدد من �أنواع عمليات الت�صويت.
وتو�صي املبادئ الأ�سا�سية للرقابة امل�صرفية الف ّعالة ال�صادرة عن جلنة بازل �أن تقوم امل�صارف ب�إخطار هيئات الرقابة امل�صرفية الوطنية
ب�أي عملية مع الأطراف ذات العالقة من �ش�أنها �أن تطرح خماطر على امل�صرف .ومن الأهمية مبكان �أن يعرف ال�سوق وامل�ساهمون،
 16ثمة ا�ستثناء ممكن فيما يخ�ص الإقرا�ض املُ ّي�سر ( )lending Softللعاملني يف امل�صرف باعتباره من بني الرتتيبات املتعلقة ب�أجورهم.
 17رمبا تتخذ العمليات ال�سيئة مع الأطراف ذات العالقة �أ�شكا ًال خطرية كبيع الأ�صول للم�صرف ب�سعر م�ضخّ م �أو �شرائها منه ب�أ�سعار خمفّ�ضة �أو اقرتا�ض امل�ساهمني �أو �أع�ضاء املجل�س
مي�سرة� ،إلخ.
من امل�صرف بظروف ّ
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بالإ�ضافة �إىل هيئات الرقابة امل�صرفية� ،إن كان امل�صرف ُيدار يف م�صلحة حملة الأ�سهم .ولهذا من الالزم على امل�صرف �أن يف�صح بالكامل
عن العمليات املادية مع الأطراف ذات العالقة فردي ًا �أو على نحو مجُ َّمع .وقد �أظهر ا�ستطالع »-OECDحوكمة» �أن معظم م�صارف ال�شرق
الأو�سط و�شمال �أفريقيا تُف�صح على وجه العموم عن هذه العمليات وفق ًا للمعايري الدولية للتقارير املالية (� .)IFRSإال �أن تنفيذ الأحكام
ذات ال�صلة ال يزال قا�صر ًا يف عدد من البلدان .وي�ساعد الإف�صاح املنا�سب عن العمليات مع الأطراف ذات العالقة على تخفيف العبء
على هيئات الرقابة امل�صرفية التي رمبا تكون مواردها الب�شرية حمدودة.
العمليات مع الأطراف ذات العالقة يف جمموعات ال�شركات وال�شركات التابعة
بالإ�ضافة �إىل خماطر العمليات ال�سيئة مع الأطراف ذات العالقة ،ثمة قلق �آخر يف ما يخ�ص حوكمة امل�صارف التي تنتمي �إىل جمموعات
غري مالية .ويف م�صارف ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا العائدة غالب ًا ملجموعات �شركات ،تت�ضمن الأطراف ذات العالقة ال�شركة القاب�ضة
وال�شركات ال�شقيقة التي ميلكها نف�س املالك ذي ال�سيطرة وال�شركات ال�شريكة املرتبطة بها .وقد �أ�شارت الردود على ا�ستطالع -OECD
حوكمة �إىل �أن الإقرا�ض ل�شركات املجموعة التي ينتمي �إليها امل�صرف ،هو من �إ�شكاليات العمليات مع الأطراف ذات العالقة .ولهذا ،فعند
مراقبة هذه العمليات ،من الأهمية مبكان �أن ُيف َهم معنى الرقابة املبا�شرة وغري املبا�شرة .هذا ما �أبرزه ا�ستطالع -OECDحوكمة الذي
ذكرت الردود عليه �أن قيام امل�صارف ب�إقرا�ض الكيانات ال�شريكة داخل جمموعات ال�شركات ُيعتَرب ممار�سة خطرية يف م�صارف املنطقة.
يف احلاالت الق�صوى ،ويف غياب التقييم االئتماين امل�ستقل ،رمبا ي�ؤدي �شريك جتاري �إىل �إخفاق امل�صرف برمته .وال عالقة لهذا ب�شكل
يو�صى ب�شدة �أن
وهيكلية املجموعة ،فالإقرا�ض رمبا يجري ل�شركة فرعية �أعلى من امل�صرف �أو �أدنى منه �أو من نف�س م�ستواه .ولذلك َ
تخ�ضع �أية عملية �إقرا�ض لكيانات تابعة لنف�س املجموعة ملراقبة جلنة على م�ستوى املجل�س تت�ش ّكل من �أغلبية من املديرين امل�ستقلني
كلياً عن املجموعة التي ينتمي �إليها امل�صرف .ويرتتب على الهيئات الرقابية �أن ت�ضع مبادئ توجيهية حمددة ب�ش�أن التعر�ض للكيانات
املنتمية لنف�س املجموعة و�أن تطلب رفع التقارير ب�ش�أن متويل ال�شركات الفرعية و�أن تراقب عمليات الإقرا�ض هذه بعناية .وال ينبغي
فقط مراقبة الإقرا�ض املبا�شر بل �أي�ض ًا كافة �أنواع التعر�ض ل�شركات املجموعة ،كما هو وارد يف تو�صيات تقرير منتدى بازل امل�شرتك بعنوان
مبادئ العمليات و�أ�شكال التعر�ض داخل املجموعات (دي�سمرب/كانون الأول .)1999
وينبغي على �أع�ضاء املجال�س امل�صرفية ،حتى ولو �أنهم مع ّينون من طرف ال�شركة الأم� ،أن يدركوا �أن لديهم واجبات حمددة جتاه املودعني
�إىل جانب واجباتهم الو�صائية جتاه حملة الأ�سهم .ومن الأهمية مبكان �أن يكون والء مديري امل�صرف حلملة �أ�سهم امل�صرف ولي�س
لل�شركة الأم .وهنا ميكن �إ�صدار ميثاق �سلوكي لأع�ضاء املجال�س الذين تعينهم ال�شركات الأم .وعلى ال�شركة الأم� ،إن كانت املالكة الوحيدة
�أو املالكة امل�سيطرة� ،أن تعينّ يف جمل�س امل�صرف عدد ًا كافي ًا من املديرين امل�ستقلني عن الإدارة وعن ال�شركة الأم ،و�أن ت�سمح للمجل�س
�أن ي�ضطلع بواجباته .وينبغي على امل�صرف �أن يقيم جدراناً عازلة لتجنب العمليات ال�سيئة يف داخل التكتل الذي ينتمي �إليه امل�صرف
(«املجموعة امل�صرفية»).
�أما يف ما يخ�ص املعايري املتبعة يف الفروع وال�شركات الفرعية ،ف�إن االنتماء �إىل جمموعة مالية دولية ميكن �أن يعزز احلوكمة �إذا �أ�صرت
امل�ؤ�س�سة امل�صرفية الأم على تطبيق معايري �أكرث �صرامة من تلك املعمول بها حملي ًا ،وتنفيذ ذلك من خالل الزيارات التفتي�شية التي يقوم
بها املدققون الداخليون ومديرو املخاطر ومراقبو االمتثال� .إ ّال �أن هذا ال يعفي امل�صارف اململوكة جلهات �أجنبية من االلتزام بالأطر املحلية
موحد).
حلوكمة ال�شركات .ال بل ينبغي على امل�صرف �أن يكون قادر ًا على تقييم املخاطر على �صعيد ال�شركة وعلى �صعيد املجموعة (تقييم ّ
غري �أن عمليات التقييم التي �أُجر َيت على مدى الأعوام ال�سابقة قد �أظهرت ق�صور ًا يف تنفيذ التوحيد وفق ًا ملبد�أ بازل الأ�سا�سي رقم  24يف
اقت�صادات ال�سوق النا�شئة .ونظراً النت�شار جمموعات ال�شركات يف بلدان منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا ،يتوجب على الهيئات
التنظيمية �أن تطالب بتوحيد احل�سابات.
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ال�سيا�سات اخلا�صة بامل�صارف العامة والعائلية واملمتثلة لأحكام ال�شريعة
«�إن تنوع �أ�شكال ملكية امل�صارف يف املنطقة يتطلب فح�ص ًا خمتلف ًا لأولويات حوكمة ال�شركات يف هذه امل�ؤ�س�سات» – نا�صر �سعيدي،
م�ؤ�س�س ومدير معهد حوكمة ال�شركات حوكمة ورئي�س م�شارك ملجموعة العمل  »-OECDال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا» حلوكمة
ال�شركات2009 ،
اعتبارات خا�صة بامل�صارف العامة (العائدة للدولة)
على الرغم من خطط اخل�صخ�صة التي اعتمدها عدد من بلدان منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا يف الت�سعينيات ،ال تزال امل�صارف
العامة تلعب دور ًا هام ًا يف القطاعات امل�صرفية يف عدد من بلدان املنطقة .وامل�س�ألة الأ�سا�سية فيما يتعلق باحلوكمة هنا هي كيفية و�ضع
الآليات التي ت�سمح للحكومات ب�أن تلعب دور املالك الفاعل واخلا�ضع للم�ساءلة ،مع تفادي التدخل يف �إدارة ال�ش�ؤون اليومية للم�صارف.
وينبغي الف�صل بني دور الدولة كهيئة تنظيمية ودورها كهيئة رقابية ودورها كمالك ،وفق ًا للمبادئ التوجيهية ب�ش�أن حوكمة ال�شركات يف
امل�صارف العامة ال�صادرة عن  .OECDهذا ويرتتب على الدولة �أن تدرك �أن التدخل اليومي �أو غري الوجيه رمبا ي�ؤدي �إىل انعكا�سات غري
مرغوبة وم�سيئة على تطور الإدارة املهنية .وينبغي على امل�صارف العامة �أن تتعامل عن بُعد مع الهيئات احلكومية و�شركات القطاع العام
الأخرى .ولهذا يتوجب على امل�س�ؤولني الر�سميني �أ ّال يتدخلوا يف قرارات الإقرا�ض التي تتخذها امل�صارف العامة ،حتى ولو �أنه من املفرت�ض
�أن تقوم هذه امل�صارف بتنفيذ �سيا�سات الإقرا�ض التي و�ضعتها الدولة (التمويل الزراعي على �سبيل املثال) .بل على الدولة �أن حترتم
وت�ستفيد من الو�ضع القانوين للم�صارف العامة ك�شركات م�ساهمة حمدودة .وينبغي على الدولة بعد �أن حتدد �أهداف امل�صارف العامة� ،أن
ت�ستفيد من �أنها عبارة عن �شركات فت�سمح ملجال�سها مبمار�سة م�س�ؤولياتها مبا يقت�ضيه ذلك من اال�ستقاللية.
ويف الوقت ذاته ،ال ينبغي على الدولة �أن تبقى مالك ًا �سلبي ًا ،بل عليها �أن ت�ضع �سيا�سة للملكية تت�ضمن �أهدافها من هذه امللكية .ويرد
يف مبادئ حوكمة ال�شركات ال�صادرة عن جلنة بازل �أنه يف حال كان امل�صرف عائد ًا للدولة ،ينبغي و�ضع �سيا�سة للملكية حتدد كافة
الأهداف من ملكية الدولة ودور الدولة يف حوكمة ال�شركات يف امل�صرف وكيفية تنفيذه ل�سيا�سة امللكية .وعلى الدولة �أن ت�ضع الآليات الالزمة
ملتابعة �أداء امل�صارف العامة و�أن تعتمد ترتيبات م�شابهة لتلك املعتمدة يف امل�صارف التجارية من حيث �إدارة املخاطر ومراقبة االمتثال
ووظائف التدقيق .هذا �أمر هام لأ�سباب عدة .ف�أو ًال ،طاملا رغبت حكومات منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا مبوا�صلة خ�صخ�صة بع�ض
امل�صارف ،من الواجب �أن تقوم مبعاجلة و�ضع القرو�ض املتعرثة التي تلقي بثقلها على امليزانيات العمومية لعدد من امل�صارف العامة الكربى
يف املنطقة .وثاني ًا ،ويف نف�س البلدان ،مت اعتماد متطلبات �صارمة فيما يخ�ص التدقيق اخلارجي لل�شركات العامة على نحو مت�أخر مقارنة
بال�شركات اخلا�صة (كما يف م�صر) مما يتطلب متابعة �إ�ضافية للت�أكد من امتثالها لهذه املتطلبات .و�أخري ًا ولي�س �آخر ًا ،وعلى الرغم من �أن
البيانات املالية ال�صادرة عن امل�صارف العامة تخ�ضع على وجه العموم للتدقيق من طرف م�ؤ�س�سات تدقيق عليا تتمتع بو�ضع رفيع امل�ستوى
وب�سلطة �إحالة التقارير يف عدد من بلدان املنطقة� ،إ ّال �أن �أهمية التدقيق اخلارجي املنا�سب قد تراجعت �أحيان ًا.
�أتت التطورات الأخرية لتربر �إ�صدار تو�صيات جديدة يف هذا ال�صدد .فرتتيبات احلوكمة يف امل�صارف العامة قد اكت�سبت �أهمية �إ�ضافية
على �إثر �شراء عدد من حكومات بلدان  OECDحل�ص�ص كبرية يف امل�صارف املحلية .كما �أدت ال�سيطرة احلكومية امل�ؤقتة على عدد من
م�ؤ�س�سات القطاع امل�صريف يف العديد من بلدان � OECDإىل طرح عدد من الت�سا�ؤالت ال�صعبة ب�ش�أن ال�سيا�سات .ال �سيما و�أن احلكومات
التي دخلت يف نهاية املطاف كم�ساهم يف امل�صارف ،قد ا�ضطرت التخاذ عدد من القرارات ال�سيا�ساتية الهامة :كيف ميكن حتقيق الف�صل
بني امللكية والوظيفة التنظيمية على �أف�ضل نحو ،يف وقت تتطلب فيه جهود �إعادة الر�سلمة �ضوابط وتنظيمات كثرية؛ وكيف ينبغي �إ�شراك
املُ ّالك الآخرين؛ و�إىل �أي مدى يتوجب �إدماج حمل الأ�سهم امل�ؤقت هذا يف الإطار احلكومي ال�شامل لل ُملكية؛ وما هي التبعات على العالقة
مع حملة الأ�سهم يف حال رغبت احلكومات يف احلد من املخاطر املرتبطة بالأخالقيات.
وعلى الرغم من الغمو�ض الذي يكتنف التفا�صيل املتعلقة بالدعم الذي قدمته حكومات ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا للم�صارف املحلية
املتعرثة ،من املعروف �أن هذا الدعم قد اتخذ ،على �سبيل املثال� ،شكل ا�ستثمار مبا�شر من طرف �صناديق الرثوة ال�سيادية .وعند �صدور
هذا املوجز ،مل يكن من الوا�ضح �إن كانت هذه اال�ستثمارات قد �أتت ب�أمر من احلكومات �أو ا�ستناد ًا �إىل م�صالح ال�صناديق ال�سيادية .ولكن،
وعلى الرغم من �أن املبادئ ال�صادرة عن  OECDال ت�ستبعد ا�ستثمار ال�صناديق ال�سيادية يف امل�صارف املحلية بحد ذاته� ،إ ّال �أن ا�ستثمار
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اجلهات التابعة للدولة �أو التي ت�سيطر عليها الدولة يف امل�صارف التجارية ينبغي �أن يجري يف جو من ال�شفافية بحيث ي�سمح حلملة الأ�سهم
و�أ�صحاب امل�صلحة بفهم طبيعة تدخل الدولة.
على وجه العموم ،ميكن للحكومات والهيئات التنظيمية امل�صرفية يف املنطقة �أن ت�ستفيد من جتارب بلدان  OECDيف جمال امللكية
احلكومية امل�ؤقتة للم�صارف غداة الأزمة املالية .وتقول �إحدى التو�صيات الرئي�سية يف هذا ال�صدد �أنه �إذا اختارت حكومات ال�شرق الأو�سط
و�شمال �أفريقيا �أن ت�ستبقي على ملكيتها يف امل�ؤ�س�سات املالية لفرتة معينة مع ال�سماح لها �أن تعمل يف ال�سوق ،يرتتب عليها حينها �أن تنظر
يف تغيري الرتتيبات املتعلقة بحوكمة ال�شركات يف امل�صارف وتكييفها مع املبادئ التوجيهية ال�صادرة عن  .OECDهذا يخ�ص على وجه
التحديد تلك احلكومات التي تنوي التخل�ص من ملكيتها يف امل�ستقبل� ،إذ �إن الرتتيبات اجليدة حلوكمة ال�شركات يف امل�صارف ،والتي
�ستعك�س دور الدولة كم�ساهم يف امل�صرف� ،سوف تكون هامة لطم�أنة امل�ستثمرين املحتملني.
اعتبارات خا�صة بحوكمة ال�شركات يف امل�صارف العائلية
مقارن ًة ببلدان  ،OECDتُعترب بلدان ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا حال ًة ا�ستثنائية من حيث عدد امل�صارف غري املُدرجة ،التي يف معظمها
تقع حتت �سيطرة م�ساهم واحد ،هو العائالت يف �أغلب الأحيان .ففي لبنان على �سبيل املثال ،متتلك العائالت �أكرث من ن�صف القطاع
امل�صريف املحلي .18وامل�صارف الأكرث �شهرة يف املنطقة هي م�صارف عائلية �أو ت�سيطر عليها العائالت (كبنك عودة والبنك العربي) .وثمة
عدد من العوامل التي ميكن �أن تف�سر هذا الدور املهيمن للم�صارف العائلية غري املدرجة ،ال �سيما عدم انت�شار ثقافة �شراء الأ�سهم يف
املنطقة ورغبة العائالت بتخفي�ض م�ستوى الإف�صاح العام .وقد �أ�شارت الردود على ا�ستطالع -OECDحوكمة �إىل �أن امل�صارف يف عدد من
اقت�صاديات املنطقة لديها هياكل ملكية و�سمات �أخرى ت�ؤدي �إىل تعار�ض يف امل�صالح رمبا يكون م�ضر ًا بحملة الأ�سهم و�أ�صحاب امل�صلحة.
ويف العديد من احلاالت ،تقوم امل�صارف ب�إقرا�ض مالكيها �أو �شركائهم �أو �شركات من نف�س جمموعة الأعمال .كما ثمة حاالت م�ساهَ مة
متبادلة ( )Cross-holdingsبني ال�شركة املقرت�ضة وامل�صرف ،بحيث متتلك كل جهة ح�صة يف اجلهة الأخرى.
�أبرزت الأدلة �أن القرو�ض املمنوحة وفق �شروط مي�سرة هي �أكرث عر�ضة للتعرث ول�صعوبة ال�سداد من القرو�ض املمنوحة للأطراف غري
ذات العالقة .وقد �أ�شار ا�ستطالع -OECDحوكمة �إىل درجة عالية من املخاطر عندما تقوم امل�صارف العائلية ب�إقرا�ض ال�شركات التابعة
للمجموعة .ولهذا من الأهمية مبكان �أن يتم التعامل مع الإقرا�ض للأطراف ذات العالقة ،ال �سيما يف امل�صارف غري املدرجة ،وفق ًا ملا هو
مو�صى به �أعاله .وعلى وجه اخل�صو�ص ،ينبغي �أن تخ�ضع العمليات مع الأطراف ذات العالقة من حيث املبد�أ ملوافقة عدد كاف من �أع�ضاء
املجل�س القادرين على العمل با�ستقاللية ،كما �سبق ذكره .وميكن �أن ي�شكل هذا حتدي ًا كبري ًا يف وجه امل�صارف العائلية نظر ًا لع�ضوية
جمال�سها .وينبغي على هيئات الرقابة امل�صرفية �أن تتوخى احلذر عند مراجعة العمليات مع الأطراف ذات العالقة يف امل�صارف
العائلية ،ال �سيما غري املدرجة .وعليها �أن تت�أكد من �أن �شروط رفع التقارير تنطبق عليها مثلما تنطبق على امل�صارف املدرجة.
تكت�سي خطط التوارث على وجه اخل�صو�ص �أهمية بالغة يف حوكمة امل�صارف العائلية ،نظر ًا النعكا�ساتها على ا�ستمرارية عمل امل�صرف.
وتُربز املعلومات املتوفرة �أن معدل ثلث �أع�ضاء جمال�س امل�صارف العائلية يف املنطقة فقط هم من خارج العائلة .ولهذا ف�إن عجز �أحدهم
�أو �أكرث عن اال�ضطالع بعملهم �سي�ؤثر على عمل املجل�س .كما ثمة م�س�ألة توفر وتنوع اخلربات يف جمال�س امل�صارف العائلية .ومنه �أهمية
التو�صية القائلة بتوفر امل�ؤهالت وال�شروط الالزمة ( )Fit and Properلدى �أع�ضاء املجل�س� .إ ّال �أن الأمر الإيجابي هو �أن حوايل ٪70
من امل�صارف العائلية يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا قد ع ّينت مدير ًا تنفيذي ًا ( )CEOمن خارج العائلة ا�ستناد ًا �إىل متتعه
بامل�ؤهالت الالزمة ح�سب ر�أي املالكني ذوي ال�سيطرة .وعلى الهيئات الرقابية �أن تطلب من امل�صارف العائلية �أن ت�ضع خطة توارث
طويلة الأجل لتحقيق انتقال َ�سلِ�س للملكية بني �أجيال العائلة �ضماناً لال�ستمرارية .بالإ�ضافة �إىل ذلك ،ومن بني املمار�سات اجليدة،
على امل�صارف العائلية (املدرجة �أو غري املدرجة) �أن تعتمد هياكل وبُنى عائلية ت�ساعدها على التفريق بني م�صالح العائلة وم�صالح
ال�شركة .وعلى الهياكل العائلية �أن حتدد العالقة بني هيئات احلوكمة املختلفة وكيفية م�شاركة �أع�ضاء العائلة يف احلوكمة.

� 18شاهني و�صفي الدين ( .)2008حوكمة ال�شركات واملراقبة اخلارجية للم�صارف يف لبنان.
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ومن الأهمية مبكان �أن يجري حتديد �أع�ضاء العائلة ا َملعنيني (حملة الأ�سهم �أو كافة �أع�ضاء العائلة) ،و�أن يتم التطرق �إىل حقوق �أع�ضاء
العائلة و�أدوارهم والتزاماتهم .وكذلك تكت�سي الهياكل العائلية �أهمية يف حتديد احلوكمة يف امل�صارف العائلية ويف التعامل مع تعار�ض
امل�صالح ويف تو�ضيح �سيا�سات و�إجراءات التوظيف .وقد �أظهرت املعلومات املتوفرة �أن امل�صارف العائلية ال تزال مت�أخرة يف هذا االجتاه
مقارنة بال�شركات العائلية.
خ�صو�صيات حوكمة ال�شركات يف امل�صارف املمتثلة لأحكام ال�شريعة
يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا ،تنت�شر اخلدمات املالية املمتثلة لأحكام ال�شريعة ،مبا فيها اخلدمات امل�صرفية .وقليلة هي البلدان
(كاملغرب) التي مل تعتَد بعد على امل�ؤ�س�سات امل�صرفية الإ�سالمية� .إال �أن بلدان ًا �أخرى (كالبحرين) ت�صل فيها ن�سبة امل�ؤ�س�سات امل�صرفية
الإ�سالمية �إىل  ٪25من جممل امل�ؤ�س�سات العاملة يف ال�سوق .وهناك بع�ض امل�صارف التي توفر فقط اخلدمات املالية املمتثلة لأحكام
ال�شريعة ،بينما هناك م�صارف لديها �أن�شطة ومنتجات منف�صلة لكل من اخلدمات التقليدية وتلك املمتثلة لل�شريعة .ونظر ًا لالختالفات
بني بلدان املنطقة من حيث وجود امل�صارف والأدوات املالية املمتثلة لأحكام ال�شريعة� ،أتت ردود امل�شاركني يف ا�ستطالع -OECDحوكمة
حمدود ًة .ويرى �أع�ضاء جلنة العمل �أن املبادئ الواردة يف موجز ال�سيا�سات هذا ميكن ،ال بل ينبغي �أن ُتط ّبق على امل�صارف املمتثلة
لأحكام ال�شريعة .وهم يعتربون �أن مناذج الأعمال ( )Business modelsاملختلفة التي اعتمدتها م�ؤ�س�سات اخلدمات املالية الإ�سالمية
( )IIFSال تعفيها قط من احلاجة �إىل تعيني مديرين م�ؤهلني وم�ستقلني وملتزمني ،والتعامل االحرتازي مع عمليات الأطراف ذات العالقة،
و�أخذ امل�سائل الأخرى الواردة يف هذا املوجز بعني االعتبار.
وقد ورد ما يلي يف املبادئ التوجيهية ب�ش�أن حوكمة ال�شركات يف امل�ؤ�س�سات 19ال�صادرة عن جمل�س اخلدمات املالية الإ�سالمية ( )IFSBيف
عام « :2006جتنب ًا لإعادة اخرتاع ال َعجلة خالل و�ضع �أف�ضل املمار�سات حلوكمة ال�شركات يف م�ؤ�س�سات اخلدمات املالية الإ�سالمية ،ف�إن
املبادئ والوثائق ال�صادرة عن  OECDوعن جلنة بازل للرقابة امل�صرفية ( )BCBSتُعترب من املرجعيات الرئي�سية» .وقد �أ�شار جمل�س
اخلدمات املالية الإ�سالمية �إىل �أنه ي�شارك نف�س فل�سفة احلوكمة املعتمدة يف  OECDوجلنة بازل ،والتي ميكن �أن تتكيف مع احتياجات
ومتطلبات ال�سياقات املختلفة يف البلدان .ومنذ ت�أ�سي�سه� ،أ�صدر جمل�س اخلدمات املالية الإ�سالمية �سبعة معايري يف جماالت خمتلفة منها
كفاية ر�أ�س املال و�شفافية ال�سوق� .أما يف جمال حوكمة ال�شركات ،ف�إن املبادئ التوجيهية ال�صادرة عن جمل�س اخلدمات املالية الإ�سالمية
تعد قريبة من تلك ال�صادرة عن  .OECDلكن ثمة �أي�ض ًا اختالفات ،ال �سيما تلك املتعلقة ببع�ض الأحكام ك�ضرورة احل�صول على فتاوى
من علماء ال�شريعة.
ولكن ،وعلى غرار التو�صيات ال�صادرة عن منظمة املحا�سبة والتدقيق للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية ،لي�س هناك �أي عقوبات يف حال عدم
االمتثال لهذه املبادئ .كما ميكن للهيئات الرقابية الوطنية �أن تتو�صل �إىل تف�سريات خمتلفة لهذه املبادئ ،مما ي�ؤدي �إىل تطبيقها على نحو
غري مت�سق .ونتيجة لذلك ،هناك العديد من حاالت عدم االن�سجام �إزاء ما تعتربه امل�صارف الإ�سالمية على �أنه من املمار�سات اجليدة ،كما
�أن �أن�شطتها ال تخ�ضع غالب ًا لنف�س التنظيمات التي تخ�ضع لها امل�صارف التقليدية .ومن ناحية �أخرى ،رمبا ال تكون مبادئ حوكمة ال�شركات
ال�صادرة عن جلنة بازل مالئمة خل�صو�صيات القطاع امل�صريف الإ�سالمي ،مما يرتك ثغرة يف متابعة تطبيقها من طرف امل�صارف املمتثلة
لأحكام ال�شريعة �أو امل�صارف التي تعر�ض خدمات ممتثلة للأحكام ال�شريعة .هذا وقد �أظهرت الأبحاث املتوفرة �أن بع�ض امل�ؤ�س�سات
امل�صرفية الإ�سالمية تعتمد تو�صيات حوكمة ال�شركات ال�صادرة عن جلنة بازل وعن  ،OECDو�أن �أكرث من ن�صف امل�صارف الإ�سالمية
امل�شاركة يف اال�ستطالع �إما و�ضعت �أو �ست�ضع قريب ًا مبادئها اخلا�صة يف جمال حوكمة ال�شركات.20
وتقر جلنة العمل �أي�ض ًا ب�أن ا َملعامل املختلفة للم�صارف املمتثلة لأحكام ال�شريعة تطرح م�سائل �أخرى مرتبطة بحوكمة ال�شركات ،حيث تتعلق
�أهم اثنتني منها ب�إدارة عمل امل�صرف وفق ًا لأحكام ال�شريعة وبالعر�ض الذي تقدمه امل�صارف املمتثلة لأحكام ال�شريعة حل�سابات الودائع
اال�ستثمارية ذات املخاطرة� ،أو ما ُيدعى �أحيان ًا بودائع امل�شاركة يف الربح واخل�سارة ( .)PLSويجري حتديد العائد على هذه الودائع فعلي ًا
( )ex postليعك�س �أداء الأ�صول التي ا�ستُثم َرت فيها الودائع .و�إنَّ طابع املخاطرة هذا يجعل من الودائع �شبيهة ببع�ض املنتجات اال�ستثمارية
 19تنطبق هذه املبادئ على امل�ؤ�س�سات التي تقدم اخلدمات املالية الإ�سالمية ح�صر ًا ،وهي ال تخ�ص الت�أمني الإ�سالمي وال ال�صناديق اال�ستثمارية الإ�سالمية.
� 20صفي الدين ،عا�صم ( .)2009امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية وحوكمة ال�شركات :اعتبارات جديدة لنظرية الوكالة .حوكمة ال�شركات :ا�ستعرا�ض دويل .)2(17
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كال�صناديق اال�ستثمارية امل�شرتكة(  .)Mutual fundsوترد الودائع التي ال يحدد مودعها ا�ستثمارها يف �أ�صول معينة ،يف ميزانية امل�صرف
العمومية .وهي عادة ما ُت�ستخدَ م للقيام بعمل الو�ساطة امل�صرفية املعتاد .ومن املعروف �أن امل�ؤ�س�سات املالية مطا َلبة بالإف�صاح عن هذه
املنتجات ،كال�صناديق اال�ستثمارية امل�شرتكة ،حيث يكون العائد انعكا�س ًا للإ�سرتاتيجية اال�ستثمارية ولظروف ال�سوق� ،أكرث مما هي مطا َلبة
به فيما يخ�ص الودائع التقليدية ،حيث ميكن توقع العوائد م�سبق ًا ،ما عدا يف حال �إخفاق من طرف امل�صرف .وعلى امل�صارف التي تعر�ض
منتجات ممتثلة لأحكام ال�شريعة �أن ت�ؤمّن م�ستوى منا�سباً من الإف�صاح ،مبا فيه الإف�صاح عن ا�سرتاتيجياتها اال�ستثمارية .كما ينبغي
على الهيئات الرقابية �أن ت�ضطلع بدور فاعل يف حتديد م�ستوى هذا الإف�صاح.
وت�شتمل هيكلة حوكمة امل�صارف الإ�سالمية ،على جمل�س الرقابة ال�شرعية الذي يقوم بتقييم امتثال منتجات امل�صرف وعملياته لأحكام
ال�شريعة وبالإدالء بر�أيه يف ذلك .ويخ�ضع �أع�ضاء هذا املجل�س هم �أي�ض ًا لقواعد احلوكمة .وينبغي حتديد العالقة بني جمل�س الرقابة
ال�شرعية واملجل�س الرئي�سي والهيئات الأخرى داخل امل�صرف .وتقر جلنة العمل بالإجنازات الكبرية التي حققها جمل�س اخلدمات املالية
الإ�سالمية يف هذا امل�ضمار من خالل املبادئ التوجيهية حلوكمة ال�شركات .ويقرتح جمل�س اخلدمات املالية الإ�سالمية ت�أ�سي�س جلنة حلوكمة
ال�شركات تابعة للمجل�س تتمتع مبا يكفي من ال�صالحيات للرقابة على تنفيذ �إطار احلوكمة .وينبغي �أن تكون ع�ضوية اللجنة و�إجراءاتها
متفقة مع املمار�سات املقبولة .ويو�صي جمل�س اخلدمات املالية الإ�سالمية ب�أن تت�شكل هذه اللجنة من ع�ضو من جلنة التدقيق ومدير غري
تنفيذي وعامل �شريعة بالإ�ضافة �إىل مدير غري تنفيذي م�ستقل عند ال�ضرورة .وت�ؤيد جلنة العمل هذه التو�صية ال�صادرة عن جمل�س
اخلدمات املالية الإ�سالمية ب�ش�أن ت�شكيل جلنة حلوكمة ال�شركات على م�ستوى املجل�س يف امل�صارف املمتثلة لأحكام ال�شريعة .وعند
اختيار �أع�ضاء اللجان ال�شرعية على م�ستوى املجل�س ،ينبغي الت�أكد من �أن علماء ال�شريعة ال يحتلون كثري ًا من املنا�صب فيها ،مما مينعهم
�سجل الفريق العامل �أن بع�ض البلدان كاجلزائر وماليزيا ،قد �ش ّكلت جمال�س �شرعية وطنية� .إال �أنه
من �أداء واجباتهم على نحو فعال .وقد ّ
ثمة قلق �إزاء اختيار علماء ال�شريعة الأع�ضاء فيها.
تواجه امل�صارف الإ�سالمية نف�س املخاطر التي تواجهها امل�صارف التقليدية ،وخماطر �أخرى خا�صة بها ينبغي مراقبتها على نحو منا�سب.
فامل�صارف الإ�سالمية على �سبيل املثال تواجه خماطرة كبرية فيما له عالقة بال�سيولة ،لأنها ال متتلك الأدوات الالزمة للتعامل مع حاالت
عدم تطابق الأ�صول وااللتزامات .كما تواجه خماطرة ت�شغيلية وقانونية �أكرب ب�سبب النق�ص يف توحيد معايري املنتجات ومتويلها .كما
�أن خماطر �سمعة امل�صارف الإ�سالمية تختلف عن خماطر �سمعة امل�صارف التقليدية .ف�إن اعتَرب م�صرف ما �أنه �إ�سالمي �أو �أنه يعر�ض
�أدوات مالية �إ�سالمية ،ثم ظهر �أنه ال ميتثل لأحكام ال�شريعة ،ف�إن �سمعته �ستتعر�ض خلطر كبري .ومن ناحية �أخرى ،تواجه امل�صارف
قطاعي البناء والعقارات ،احلا�ض َرين بقوة
الإ�سالمية والتقليدية على ال�سواء يف املنطقة عدد ًا من املخاطر الكبرية امل�شرتكة .فرتاجع قيمة َ
يف امليزانيات العمومية للم�صارف الإ�سالمية ،له نف�س الت�أثري على امل�صارف املمتثلة لأحكام ال�شريعة وامل�صارف التقليدية .وقد اعتمدت
الهيئات التنظيمية يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا مقاربات خمتلفة يف الرقابة على امل�صارف الإ�سالمية� ،إذ اعتمدت يف بع�ض
احلاالت قوانني و�أنظمة وقواعد خمتلفة للم�صارف الإ�سالمية (كما يف الكويت والبحرين والإمارات العربية املتحدة)� .أما يف حاالت
�أخرى ُط ِّبق القانون امل�صريف املعتاد على هذه امل�صارف (كما يف ال�سعودية وقطر) .وعليه ،ينبغي م�شاركة اخلربة التي اكت�سبتها الهيئات
الرقابية الوطنية يف م�ضمار و�ضع الأطر التنظيمية للم�صارف الإ�سالمية.

33

ت�أثري امل�صارف على حوكمة ال�شركات لدى عمالئها
«من م�صلحة امل�صارف �أن يط ّبق عمال�ؤها مبادئ احلوكمة الر�شيدة» – �شاهني و�صفي الدين2008 ،
ت�ؤدي حوكمة ال�شركات اجليدة لدى الدائنني �إىل تخفيف املخاطر التي تواجهها امل�صارف .ولطاملا نوق�ش مطو ًال يف الأدبيات ذات ال�صلة
دور امل�صارف واحلوافز التي تقدمها ملتابعة ممار�سات حوكمة ال�شركات لدى دائنيها .وقد �أ�شارت التحليالت �إىل �أن امل�صارف ميكن �أن
ت�ؤدي وظائف متابعة هامة يف هذا ال�صدد وذلك من �أجل خف�ض خماطرها االئتمانية .وامل�صارف يف موقع �أف�ضل من موقع امل�ساهمني
املتفرقني ،مما ي�سمح لها مبتابعة �أداء ،ال بل وحوكمة دائنيها �أي�ض ًا نظر ًا للزوم �إطالعها على املعلومات اخلا�صة بهم .وقد �أ�شار املحللون �إىل
�أن املتابعة التي جتريها امل�صارف ،غالب ًا ما تكون فعالة يف احلد من ال�سلوكيات االنتهازية للمديرين  ،مما ي�ستتبع �أن امل�صارف قادرة على
لعب دور هام يف نظام حوكمة ال�شركات .21لكن الأبحاث املتوفرة ب�ش�أن دور امل�صارف يف حوكمة ال�شركات يف بلدان �أخرى (مثل �أملانيا)،
ال تتحلى بنف�س التفا�ؤل يف ما له عالقة بالدور الذي تلعبه امل�صارف من حيث الت�أثري على ترتيبات حوكمة ال�شركات لدى الدائنني .وتقول
هذه الأبحاث �أن امل�صارف ،كحد �أق�صى ،رمبا تكون يف و�ضع ي�سمح لها مبتابعة بع�ض عنا�صر حوكمة ال�شركات التي تُعترب �أ�سا�سية التخاذ
قرارات الإقرا�ض ،مثل خطط التوارث يف امل�صارف العائلية على �سبيل املثال.
تتمتع م�صارف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا مبوقف قوي ي�سمح لها مبتابعة ترتيبات احلوكمة لدى دائنيها .فعلى الرغم من اجلهود
املبذولة لتطوير �أ�سواق ر�أ�س املال يف املنطقة ،ال تزال القرو�ض امل�صرفية تُعتبرَ الآلية املهيمنة لتمويل ال�شركات ،ولهذا تتمتع امل�صارف ب�سلطة
كبرية جتاه دائنيها .ي�ضاف �إىل ذلك م�صلحة امل�صارف يف ال�شركات املُدرجة .مما يقرتح �أن امل�صارف ميكن �أن تلعب دور ًا هام ًا يف حوكمة
ال�شركات لدى ال�شركات التي ت�ستثمر فيها .ويف �ضوء هذه املعطيات ،قررت جلنة العمل �أن تنظر لي�س فقط يف �أطر احلوكمة وممار�ساتها يف
امل�صارف ،بل �أي�ض ًا يف �إمكانية �أن تلعب امل�صارف يف املنطقة دور ًا يف متابعة ممار�سات حوكمة ال�شركات لدى عمالئها.
ونظر ًا للدور الهام الذي تلعبه امل�صارف يف املنطقة� ،سيكون من البديهي �أن تلعب دور ًا فاع ًال يف متابعة ترتيبات حوكمة ال�شركات لدى
دائنيها� .إال �أن الردود على ا�ستطالع -OECDحوكمة قد �أظهرت اهتمام ًا �ضعيف ًا ن�سبي ًا لدى امل�صارف للقيام بذلك .وت�شري الأدلة املتوفرة
�إىل �أن دور م�صارف املنطقة يف متابعة ترتيبات حوكمة ال�شركات لدى دائنيها ،ال يزل يف مراحله الأوىل ،الأمر الذي لوحظ �أي�ض ًا يف بلدان
�أخرى .و�أ�شار ا�ستطالع احتاد امل�صارف العربية لعام � 2007إىل �أن  ٪42فقط من امل�صارف امل�شاركة يف اال�ستطالع قد قالت �أن نظمها
لتقييم املخاطر تت�ضمن تقييم ًا ملمار�سات حوكمة ال�شركات لدى عمالئها .كما �أ�شارت  ٪50من امل�صارف �إىل �أنها على علم مبمار�سات
حوكمة ال�شركات لدى عمالئها .ومن بني العوائق الرئي�سية يف وجه متابعة امل�صارف ملمار�سات حوكمة ال�شركات لدى عمالئها ،كلفة
هذه املتابعة والنق�ص يف امل�ؤهالت الالزمة .وترى جلنة العمل �أن م�صارف املنطقة ينبغي �أن تدرك �أن يف م�صلحتها �أن تر�صد هيكلية
احلوكمة وممار�ساتها لدى ال�شركات املدينة.
ثمة عقبة كبرية يف وجه �أداء امل�صارف لدور �أكرث فاعلية يف احلوكمة لدى عمالئها ،وهي تكمن يف �شفافية العمالء ،ال �سيما عندما جتري
�أن�شطتهم يف �إطار جمموعات معقدة البنية .كما �أن قدرة امل�صارف على ال�ضغط على دائنيها لتح�سني ترتيبات احلوكمة غالب ًا ما تكون
حمدودة يف حال كان الدائن �شركة غري مدرجة �أو ي�سيطر عليها م�ساهم واحد ذو �أغلبية .ويف مثل هذه احلاالت ،ميكن للم�صارف �أن تق ّيم
اجلدارة االئتمانية لدائنيها ،لكن ي�صعب عليها �أن تتجاوز ذلك لتنظر يف ممار�سات حوكمة ال�شركات لديهم كممار�سات �إدارة املخاطر على
�سبيل املثال .وقدرة امل�صارف على طلب الإف�صاح ع ّما يتجاوز البيانات املالية ،تعتمد على عدد من امل�ؤ�شرات ،كحجم القر�ض مث ًال .ولكن،
�إن ا�ستطاعت م�صارف ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا �أن حت�سن الإف�صاح املايل على الأقل ،ف�إن ذلك �سي�شكل بحد ذاته تطور ًا �إيجابي ًا
جد ًا ،ال �سيما يف حالة ال�شركات اخلا�صة التي رمبا تكون خا�ضعة ملعايري �إف�صاح �أقل �صرامة .ومن بني التو�صيات الهامة يف هذا ال�صدد،
�أن تطلب امل�صارف من دائنيها تقدمي تقارير مالية موحدة.

Ahn, Sungyoon and Wooseok Choi (2009) 21دور املتابعة التي ت�ؤديها امل�صارف يف حوكمة ال�شركات �:أدلة من �سلوكيات �إدارة عائدات الدائنني.
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بالإ�ضافة �إىل ذلك ،هناك مزيد من احل�سا�سية يف قيام امل�صارف بدور �أكرث �إحلاح ًا يف حماولتها للت�أثري على ممار�سات حوكمة ال�شركات
لدى دائنيها .فمن حيث املبد�أ ،رمبا يبدو انخراط امل�صارف يف احلوكمة لدى دائنيها �أمر ًا بديهي ًا .ولكن من حيث الواقع ،وكما �أظهره
ا�ستطالع -OECDحوكمة ،ف�إن امل�صارف رمبا جتد متابعة �أطر حوكمة ال�شركات لدى دائنيها �أمر ًا َطموح ًا يتطلب الكثري من املوارد .ولكي
جتد امل�صارف م�صلحة يف القيام بهذه املتابعة ،يتوجب عليها �أن تفهم الفوائد منها .وحتى يف الظروف التي ال ميكن فيها للم�صرف
�أن ي�ؤثر مبا�شرة على ممار�سات احلوكمة لدى الدائنني� ،إال �إنه ميكن �أن يتمتع بت�أثري هام من خالل كونها مثا ًال يقتدى به .ومبا �أن
ممار�سات حوكمة ال�شركات يف م�صارف ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا متطورة يف الغالب �أكرث منها يف �أف�ضل ال�شركات املدرجة ،ميكن
للم�صارف �أن حتاول الت�أثري على احلوكمة لدى دائنيها (ال بل �أي�ض ًا لدى كافة عمالئها من ال�شركات) من خالل �ضمان توافق �سيا�سات
احلوكمة لديها مع املمار�سات اجليدة الدولية.
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دور الهيئات الرقابية يف حت�سني حوكمة ال�شركات يف امل�صارف
«ينبغي على املقاربة امل�ستقبلية للتنظيم والرقابة امل�صرفية �أن ت�ستند �إىل واقع �أن املخاطر املرتبطة ب�أداء امل�صرف �أو الوظائف �شبه
امل�صرفية تختلف لي�س فقط عن املخاطر املرتبطة بالأن�شطة غري املالية ،بل �أي�ض ًا عن تلك املخاطر املرتبطة ب�أداء الأن�شطة املالية غري
امل�صرفية ،كالت�أمني على احلياة» – 2009 ،The Turner Review
�صحيح �أن امل�س�ؤولية الرئي�سية يف �ضمان اعتماد امل�صرف لرتتيبات حوكمة �سليمة ،تقع على عاتق جمل�س امل�صرف و�إدارته� .إ ّال �أن الهيئات
الرقابية ميكن �أن تلعب دور ًا �أ�سا�سي ًا يف مراجعة وتقييم تنفيذ امل�صرف للحوكمة ال�سليمة ،ويف تقدمي احلوافز حلث امل�صارف على حت�سني
حوكمتها .وعلى الرغم من �أن احلوكمة الر�شيدة لي�ست بدي ًال عن الرقابة ،غري �أن ثقة الهيئات الرقابية برتتيبات احلوكمة يف امل�صارف
تتيح لها م�ستوى من الأريحية عند النظر يف التقارير التي تقدمها امل�صارف .لذا ،وكما �أ�شرنا يف �أق�سام �سابقة من هذا املوجز ،قامت
الهيئات التنظيمية للبنوك يف املنطقة باعتماد مواثيق وتو�صيات ب�ش�أن حوكمة ال�شركات يف امل�صارف .و ُيط َّبق عدد من هذه التو�صيات على
�أ�سا�س طوعي وبع�ضها الآخر على �أ�سا�س �إلزامي .وغداة الأزمة املالية احلالية ،قامت الهيئات الرقابية يف كل �أنحاء العامل مبراجعة �أطر
الرقابة على امل�صارف املحلية ،مبا فيها متطلبات حوكمة ال�شركات.
وقد ا�ستطاعت هيئات الرقابة امل�صرفية يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا �أن ترد على الأزمة من خالل اعتمادها لتدابري تنظيمية
طارئة ،ترتبط على وجه اخل�صو�ص بال�شروط االحرتازية يف امل�صارف .ولكن لكي تكون هذه التغيريات فعالة� ،سينبغي �أن يرافقها تغيرّ يف
ح�سنوا فهم �أن�شطة امل�صارف وهياكلها
احلوكمة ي�سمح للقائمني على حوكمة ال�شركات � -أع�ضاء املجال�س وامل�ساهمني واملديرين – من �أن ُي ِ
ومقايي�س خماطرتها ( .)Risk Profileوينبغي على الهيئات الرقابية �أن تو ّفر الإر�شاد للم�صارف ب�ش�أن حوكمة ال�شركات ،مع تو�ضيح
�أنها لن تق ّيم فقط �سيا�سات احلوكمة و�إجراءاتها ،بل �أي�ضاً مدى تنفيذ امل�صارف لهذه ال�سيا�سات والإجراءات .وعليها �أن تعلن معايري
تقييم ممار�سات حوكمة ال�شركات يف امل�صارف و�أن تق ّر علناً بالتح�سينات التي �أُجريت .ولكن ينبغي على الهيئات الرقابية �أ ّال تَظهر
وك�أنها ت�ؤيد نظام حوكمة م�صرف ما وتعتربه ممتاز ًا �أو حتى منا�سب ًا ،فمن �ش�أن ذلك �أن يق ّو�ض �سلطة الهيئة الرقابية �إن طر�أ �أي طارئ يف
امل�ستقبل .وتقوم الهيئات الرقابية يف بع�ض البلدان بعمليات مراجعة م�صرفية ت�ستهدف حوكمة ال�شركات حتديد ًا ،تليها عمليات تفتي�ش يف
املوقع ،مع �إمكانية ا�ستعادة النفقات كامل ًة يف حال كانت نتائج عملية املراجعة الأوىل غري ُمر�ضية.
وينبغي عند و�ضع مبادئ توجيهية �أو تو�صيات ب�ش�أن حوكمة ال�شركات� ،أن يق ّر وا�ضعو املعايري ب�أن امل�صارف بحاجة العتماد مقاربات خمتلفة
حلوكمة ال�شركات متنا�سبة مع حجم امل�صرف ومدى تعقيد عملياته وهياكله ومقايي�س خماطرته .كما وينبغي على الهيئات الرقابية �أن تقوم
على �أ�سا�س دوري مبراجعة م�ضمون متطلباتها ومدوناتها وتوجيهاتها للت�أكد من �أنها ال تزال �صاحلة .ونظراً للدرو�س التي متخ�ضت عنها
الأزمة املالية ،رمبا ترغب الهيئات التنظيمية يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا بتقييم مالئمة وكمال الإر�شادات التي توفرها
ل�سيا�سات حوكمة ال�شركات يف امل�صارف .وقد ا�ستخل�صت  OECDمن حتليل �أ�سباب وتبعات الأزمة املالية� ،أنه ينبغي على وا�ضعي معايري
حوكمة ال�شركات �إدراج �إدارة املخاطر �أو الإ�شارة �إليها على نحو وا�ضح يف هذه املعايري ،وذلك بهدف التوعية وحت�سني التنفيذ .وقد �سبق
ذكر التو�صيات ب�ش�أن حت�سني ممار�سات �إدارة املخاطر .كما وثمة اتفاق على حاجة امل�صارف لتح�سني الإف�صاح عن الأدوات املالية املعقدة،
مبا فيها تلك غري الواردة يف امليزانية العمومية.
�سيكون من املفيد للهيئات الرقابية �أن جتتمع مع املديرين والإدارة العليا يف �إطار عملية الرقابة اجلارية .وعلى الهيئات الرقابية �أن
تق ّيم خربة ونزاهة املديرين و�أع�ضاء الإدارة احلاليني واملق َ
رتحني .كما ينبغي عليها �أن تنظر فيما �إذا كان امل�صرف قد و�ضع الآليات
الفعالة التي ت�سمح للمجل�س والإدارة العليا باال�ضطالع بامل�س�ؤوليات الرقابية .كما وينبغي على الهيئات الرقابية �أن تت�أكد من �أن املدقق
الداخلي يقوم بعمليات مراجعة م�ستقلة و�شاملة وفعالة لإدارة املخاطر واملراقبة الداخلية يف امل�صرف .ورمبا يت�ضمن ذلك اجتماعات مع
املدققني الداخليني واخلارجيني ومع كبار مديري املخاطر ومراقبي االمتثال والعاملني الرئي�سيني الآخرين يف منا�صب املراقبة .ومن الرائج
يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا �أن يتم احل�صول على موافقة الإدارة العليا قبل عقد مثل هذه االجتماعات ،مما ال يتوافق مع
املمار�سات اجليدة املقبولة دولي ًا .وعلى وجه العموم ،ينبغي على الهيئات الرقابية �أن ت�ضع �إطاراً ي�سمح لها بتقييم �سيا�سات وممار�سات
احلوكمة يف امل�صارف والأدوات الالزمة لت�صحيح العيوب التي حتددها .ولهذا ميكن لتقييم حوكمة ال�شركات �أن ُيعتبرَ كجزء من عملية
مراقبة االمتثال التي ت�ضطلع بها امل�صارف املركزية.
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ينبغي على كافة الإر�شادات الرقابية �أن ت�شدد على �شفافية احلوكمة يف امل�صارف .ومن املفرت�ض �أن تقوم امل�صارف بهيكلة عملها على
نحو يعزز ثقافة الإف�صاح وال�شفافية .وعلى الهيئات الرقابية �أن تق ّيم املخاطر املحتملة للهياكل املالية وغري املالية التابعة للمجموعة
التي ت�ضم يف ما ت�ضم م�صرفاً �أو م�صارف .كما ينبغي عليها �أن تكون قادرة على احل�صول على �أحدث املعلومات ب�ش�أن هيكلية املجموعة
التي ينتمي �إليها امل�صرف .وينبغي �أن ت�سمح املعلومات ب�ش�أن هيكلية املجموعة بتقييم م�ؤهالت وكفاءات كبار امل�ساهمني يف ال�شركة الأم
ومديريها ومالئمة عمليات املراقبة يف داخل املجموعة .وهذا �أمر هام ال �سيما يف �سياق املجموعات القاب�ضة غري امل�صرفية التي ت�ضم بني
�شركاتها م�صرف ًا �أو �أكرث .ومن ناحية �أخرى ،ف�إن وجود املجموعات املالية وامل�صارف ال�شاملة يف املنطقة ي�ؤدي �إىل ظهور �أ�شكال �أخرى من
تعار�ض امل�صالح التي ينبغي على الهيئات الرقابية �أن تتابعها عن كثب .و�أول �أ�شكال التعار�ض هذه ،تعار�ض امل�صالح بني دور امل�صرف يف
تنفيذ التداول ودوره كم�ست�شار مايل.
الهيئات الرقابية مطالبة بالتفتي�ش املنتظم للنظم الداخلية لإدارة املخاطر و�سيا�سات التعوي�ضات يف امل�ؤ�س�سات املالية ،وعليها �أن
تطالب ب�إجراء التغيريات يف حال ظهرت بع�ض العيوب .ومبا �أن حوكمة ال�شركات عبارة عن ثقافة متغرية ينبغي ن�شرها لدى النظم
امل�صرفية الوطنية ولدى امل�صارف اخلا�صة ،وينبغي على كل هيئة رقابية �أن حتدد ما هي النجاحات املطلوبة يف ال�سوق من منظار حوكمة
ال�شركات ،و�أن تن�شر نقاط ًا مرجعية ت�ستند �إليها امل�صارف عند قيامها بالتقييم الذاتي .و�إن اقتنعت الهيئة الرقابية �أن امل�صرف قد
ُخ�ضع جمل�س املديرين والإدارة العليا للم�ساءلة و�أن تطالب باتخاذ التدابري
اتخذ خماطر رمبا ال ميكنه قيا�سها �أو التحكم بها ،عليها �أن ت ِ
الت�صحيحية يف الوقت املنا�سب .كما وميكن للهيئات الرقابية �أن تنظر يف فر�ض غرامات على امل�صارف التي ال تبذل ما يكفي من جهود
العتماد معايري حوكمة ال�شركات ،مثل فر�ض �أق�ساط عالية للت�أمني على الودائع .بالإ�ضافة �إىل ذلك ،ينبغي على الوكاالت الرقابية �أن
تخ�ص�ص ما يكفي من العاملني .وهي مدعوة �إما لإيجاد من�صب منف�صل خمت�ص بحوكمة ال�شركات �أو �أن تدمج حوكمة ال�شركات يف
هيكلها الوظيفي القائم .وعلى وجه العموم� ،أبرزت الأزمة املالية ال�صعوبة التي تعاين منها الهيئات الرقابية يف توظيف كوادر تكون قادرة
على متابعة امل�ستجدات يف جمال الأدوات واملمار�سات املالية يف القطاع امل�صريف.
و�أخري ًا ولي�س �آخر ًا� ،أظهرت الأزمة املالية ق�صور ًا يف التن�سيق بني الهيئات الرقابية .ومن الدرو�س امل�ستخل�صة من الأزمة� ،أن الهيئات
و�س َهت عن املخاطر الكلية املرتتبة
التنظيمية والهيئات الرقابية قد ر ّكزت على التدابري االحرتازية اجلزئية يف امل�ؤ�س�سات املالية الفردية َ
عن العدوى .كما �أبرزت الأزمة تعقيد مهمة الرقابة على امل�صارف العابرة للحدود .وقد اتفقت جمموعة الع�شرين ( )G20على �أن الهيئات
الرقابية ينبغي �أن تتعاون لت�أ�سي�س معاهد رقابية لكافة امل�ؤ�س�سات املالية الكربى العابرة للحدود .بالإ�ضافة �إىل ذلك ،يتوجب على امل�صارف
العاملية الكربى �أن جتتمع على نحو منتظم مع املعاهد الرقابية بغية �إجراء نقا�شات م�ستفي�ضة ب�ش�أن �أن�شطتها واملخاطر التي تواجهها .رمبا
ال تكون جميع هذه التو�صيات ذات �صلة مبنطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا ،حيث ال يزال ح�ضور امل�صارف الكربى العابرة للحدود
�ضعيف ًا .ولكن ينبغي اعتبار توحيد الأطر التنظيمية وتن�سيق م�س�ؤوليات الرقابة وتقا�سم املعلومات ب�ش�أن عمليات املراجعة امل�صرفية،
من بني �أولويات هيئات الرقابة امل�صرفية يف املنطقة .هذا له �صلة على وجه اخل�صو�ص باملجموعات املالية ذات العمليات العابرة للحدود
�أو يف حال كان للم�صرف �شركات تابعة مقيمة يف بلدان تكون فيها املراجعة الرقابية �أقل �صرامة .وهذا هام �أي�ض ًا يف البلدان التي جتري
فيها عملية الرقابة امل�صرفية على يد عدد من امل�ؤ�س�سات واجلهات.
لقد �أبرزت �آخر جولة من امل�شاورات ب�ش�أن هذه الوثيقة ،والتي جرت يف �أكتوبر/ت�شرين الأول � ،2009أن �أع�ضاء جلنة العمل يعتربون �أن
قدرة الهيئة الرقابية على تعزيز حوكمة ال�شركات لدى امل�صارف ترتبط ارتباط ًا وثيق ًا باحلوكمة الر�شيدة لدى الهيئة الرقابية ذاتها .وقد
ر�أى �أع�ضاء الفريق العامل �أن احلوكمة التنظيمية ينبغي �أن ت�ضمن م�ساءلة الهيئات التنظيمية .و�صحيح �أن هذه الوثيقة ال ترمي لتقدمي
تو�صيات مف�صلة ب�ش�أن هذه امل�س�ألة املعقدة� ،إ ّال �أنه جتدر الإ�شارة �إىل الف�صل الأول من املبادئ ال�صادرة عن  OECDالذي يتطرق �إىل
هذه امل�س�ألة ب�شكل غري مبا�شر وير ّكز على تر�سيخ �أ�س�س �إطار حوكمة ال�شركات الف ّعال .ويقول املبد�أ .1د .حتديد ًا «�إن الهيئات التنظيمية
والرقابية والتنفيذية ينبغي �أن تتمتع بال�سلطة والنزاهة واملوارد الكافية لال�ضطالع بواجباتها على نحو مهني ومو�ضوعي .كما �أن قراراتها
ينبغي �أن ت�أتي يف الوقت املنا�سب وعلى نحو �شفاف مع التربيرات والتف�سريات الالزمة» .وغداة الأزمة املالية� ،سوف ت َ
ُن�شر قريب ًا جمموعة
جديدة من التدابري الرامية �إىل حت�سني احلوكمة يف الهيئات التنظيمية امل�صرفية .وترحب جلنة العمل بهذه التدابري الأخرى التي
تهدف �إىل حت�سني حوكمة الهيئات التنظيمية امل�صرفية ،وذلك للت�أكد من �أن الهيئات الرقابية تتمتع مبا يلزم من اال�ستقالل وامل�ساءلة
وال�شفافية والنزاهة لأداء واجباتها على �أكمل وجه.
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اخلطوات التالية
تتمثل �إحدى النتائج التي تو�صل �إليها ا�ستطالع »-OECDحوكمة» يف االنطباع بوجود �ضعف يف الوعي لدى العديد من م�صارف ال�شرق
الأو�سط و�شمال �أفريقيا وجمال�سها ب�أهمية املمار�سات اجليدة حلوكمة ال�شركات التي ينبغي �أن تعتمدها امل�صارف .ولهذا ،تو�صي جلنة
العمل ببذل جهود �إ�ضافية لتوعية �أع�ضاء الإدارات العليا واملجال�س يف م�صارف املنطقة .وميكن �أن تتخذ جهود التوعية هذه �شكل دورات
تدريبية تنظمها الهيئات الرقابية و�/أو املعاهد واجلمعيات امل�صرفية .وعند القيام بالرتويج حلوكمة ال�شركات الر�شيدة� ،سيكون من املفيد
حتديد و�إعالن الفوائد التي �ستعود بها التح�سينات املزمعة .ولهذا يرحب الفريق العامل باجلهود املبذولة لإجراء �أبحاث جتريبية وترجمتها
�إىل فوائد عملية من طرف امل�صارف الرائدة يف املنطقة من حيث تطبيق حوكمة ال�شركات .وميكن للهيئات التنظيمية �أن ت�ستفيد من
الأبحاث املقا َرنة ب�ش�أن ممار�سات احلوكمة يف امل�صارف الرائدة من املنطقة ومن خارجها ،وذلك لو�ضع نقاط مرجعية �أف�ضل وم�ساعدة
امل�صارف على حت�سني فهمها لكيفية تطبيق ممار�سات احلوكمة الر�شيدة يف ال�سياق العملي.
ال ميكن حتقيق حوكمة �شركات فعالة يف م�صارف املنطقة من حيث اجلوهر ولي�س فقط من حيث ال�شكل� ،إ َّال �إذا اقتنعت املجال�س والإدارات
بقيمة هذه احلوكمة .و�إن مل ينخرط القطاع اخلا�ص يف هذا التيار ،لن ت�ستطيع امل�صارف موا�صلة تطبيق حوكمة ال�شركات .ومنه ف�إن
جهود التوعية ينبغي �أن تُبذل على م�ستوى امل�صارف املحلية وعلى امل�ستوى الوطني .ولهذا �سيجري توزيع ال�صيغة النهائية لهذا املوجز
(باالجنليزية والعربية) على كافة امل�صارف املركزية واجلمعيات امل�صرفية يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا طلب ًا ملوافقتها
الر�سمية .وهي مطالبة بتوزيع هذا املوجز على امل�صارف املحلية .واحتاد امل�صارف العربية ،ب�صفته الهيئة التي جتمع معظم امل�صارف يف
املنطقة ،مدعو �أي�ض ًا لتوزيع هذا املوجز على �أع�ضائه .وت�سمح هذه الوثيقة للم�صارف ب�إجراء تقييم ذاتي بغية قيا�س ممار�سات حوكمة
ال�شركات لديها مقارن ًة باملمار�سات اجليدة الإقليمية والدولية .ونظر ًا �إىل �أن بع�ض الهيئات التنظيمية يف املنطقة (ك�سلطة دبي للخدمات
املالية) قد طلبت من امل�صارف �إجراء عمليات تقييم ذاتي من حيث حوكمة ال�شركات ،ف�إن املبادئ التوجيهية الواردة يف هذه الوثيقة رمبا
تكون ذات فائدة يف هذا ال�صدد .ومنظمة  OECDو�شركا�ؤها الإقليميون م�ستعدون ملرافقة الهيئات التنظيمية امل�صرفية واجلمعيات
امل�صرفية لرفع م�ستوى الوعي لدى م�صارف املنطقة ب�ش�أن املمار�سات اجليدة حلوكمة ال�شركات.
لتنفيذ التو�صيات الواردة يف هذا املوجز ،ثمة حاجة العتماد مواثيق و�إطالق مبادرات على ال�صعيد الوطني .وكما �سبق ذكره ،قام عدد من
الهيئات التنظيمية يف املنطقة بو�ضع مدونات عامة حلوكمة ال�شركات قابلة للتطبيق يف امل�صارف �أو مدونات وتو�صيات خا�صة بامل�صارف
حتديد ًا .ورمبا حتتاج هذه الأنظمة والتو�صيات للتنقيح يف �ضوء الدرو�س امل�ستخل�صة من الأزمة املالية ،ال �سيما يف ما له عالقة بالأجور
و�إدارة املخاطر .وتو�صي جلنة العمل �أو ًال كل هيئة تنظيمية م�صرفية بتطوير خربتها اخلا�صة يف جمال حوكمة ال�شركات و�أن ُت�صدِ ر
�إر�شادات حمددة ت�سمح بتقييم امل�صارف ذاتي ًا �أو من طرف الهيئة التنظيمية .وثاني ًا ،تُطالب اجلمعيات امل�صرفية من القطاع اخلا�ص
بت�شكيل جمموعات عمل ت�ضم خرباء وطنيني لتوفري الإر�شادات الإ�ضافية والنقاط املرجعية حلوكمة ال�شركات يف القطاع امل�صريف .ولتطبيق
هذه التو�صيةُ ،يقترَ ح �أن يقوم �أع�ضاء جلنة العمل �أو الهيئات الرقابية الوطنية بالنقا�ش مع اجلمعيات امل�صرفية ومعاهد املديرين و�أ�سواق
الأ�سهم (البور�صات) والهيئات التنظيمية للأوراق املالية وكل اجلهات املعنية ،بغية النظر يف �إمكانية ت�شكيل جمموعة عمل من اخلرباء
اخلالفية ،كا�ستقاللية املديرين والعمليات مع الأطراف
الوطنيني تعمل على و�ضع �إر�شادات وطنية �أكرث تف�صي ًال ب�ش�أن عدد من املفاهيم ِ
تحُ
ذات العالقة وتعار�ض امل�صالح .وت�ؤخذ عند ذلك بعني االعتبار ظروف كل بلد ومواثيق حوكمة ال�شركات ال�سارية فيه .و يل جمموعة
العمل  »-OECDال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا» حلوكمة ال�شركات ومعهد حوكمة ال�شركات واحتاد امل�صارف العربية ،هذا املوجز �إىل
وا�ضعي ال�سيا�سات يف املنطقة من �أجل التوعية به ومتابعة تنفيذ ما ورد فيه .و ُيقرتح �إجراء ا�ستعرا�ض للتقدم املحرز يف تنفيذ التو�صيات
ال�سيا�ساتية الواردة يف هذه الوثيقة على مدى عامني (.)2012-2011
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امللحق الأول
ملخ�ص عن الردود الواردة على اال�ستطالع
الذي �أجرته منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقت�صادي ومعهد حوكمة ال�شركات (-OECDحوكمة)
اجلزء الأول
�آ .مبادئ عامة
 )1ما هي بر�أيكم امل�شاكل والتحديات الكربى املرتبطة بحوكمة ال�شركات يف امل�صارف يف بلدكم؟
ُذكر عدد كبري من امل�شاكل والتحديات� ،إذ وردت يف بع�ض الردود �أكرث من �ست منها� .أما تلك امل�شاكل والتحديات الأكرث ذكر ًا فهي:
نق�ص يف الوعي والفهم لدى امل�صارف واملجال�س للحاجة حلوكمة �شركات متينة وفوائدها .وقد ُب ِّرر ذلك جزئي ًا بغياب التوجيهات
ال�صارمة من طرف ال�سلطات� ،إن كان من حيث عدم مالئمة القوانني والأنظمة �أو من حيث عدم مالئمة ما ُين�شر من معلومات يف هذا
ال�صدد .و�إىل جانب ذلك �أُ�شري �إىل هيمنة امل�صارف العائلية �أو امل�صارف ذات املُلكية املر َّكزة على �أنها من بني هذه الأ�سباب ،لأن حملة
الأ�سهم ه�ؤالء �سوف مييلون للم�شاركة يف �إدارة ال�ش�ؤون اليومية للم�صرف ،دون النظر يف احلاجة �إىل حماية كافة �أ�صحاب امل�صلحة.
ذكر �أحد امل�صارف املركزية ما �س ّماه بالأ�سباب الثقافية التي ت�شكل عائق ًا يف وجه تنفيذ حوكمة �شركات متينة .وكذلك ثمة عدد كبري
من الر�ؤ�ساء الذين يحتلون من�صب مديرين تنفيذيني يف ذات الوقت .وذكرت م�صارف �أخرى تر ّكز امللكية على �أنه من بواعث القلق
لأنه ي�ؤدي �إىل اختالل يف ال�ضوابط واملوازين ( ،)Checks and Balancesوالنتيجة كانت عدم مالئمة عملية مراجعة قرارات الإدارة،
والف�شل يف م�ساءلة كبار املوظفني ،وظهور حاالت تعار�ض يف امل�صالح ال �سيما يف ما له عالقة بقرارات الإقرا�ض.
ذكر العديد من الردود �ضعف عمليات التدقيق وعدم وجود جلان تدقيق �أو جلان م�ستقلة ملراقبة االمتثال على م�ستوى املجل�س �أو عجز
يف كفاءاتها .وثمة كذلك رف�ض جمال�س املديرين لتو�صيات املدققني ،بالإ�ضافة �إىل �ضعف عمليات �إدارة املخاطر على وجه العموم.
يف عدد من الردود �أتى ذكر غياب املهارات واال�ستقاللية والتنوع يف جمال�س املديرين يف امل�صارف ،و�أُعيد ذلك �إىل نق�ص يف املديرين
ذوي اخلربة ،و�ضعف يف فهم دور املديرين وم�س�ؤولياتهم ،وعدم مالئمة الدورات التدريبية املوجهة للمديرين ،وتر ّكز الع�ضوية يف �أيدي
املالكني.
ثمة قلق عبرّ ت عنه بع�ض امل�صارف �إزاء دقة البيانات املالية ،مع بع�ض اخللط بني املعايري الدولية للتقارير املالية ( )IFRSومعيار
املحا�سبة الدويل  .IAS39ومن بني بواعث القلق الأخرى ،ال�ضعف يف الإف�صاح وال�شفافية يف ما له عالقة بالبيانات املالية �أو بهيكلية
امل�صارف.
الأجور وردت يف بع�ض الردود ،لي�س فقط من حيث �أن �سيا�سات الأجور رمبا ال تكون منا�سبة لإ�سرتاتيجية امل�صرف طويلة الأجل ،ولكن
�أي�ض ًا من حيث هيكلية �أجور املديرين و�أ�سا�سها القانوين .وقد �أ�شار �أحد الردود �إىل �أن العامل الأ�سا�سي الذي ي�ؤثر على حوكمة ال�شركات
هو الدعم الذي تقدمه الإدارة العليا وم�ساندتها لهذه العملية.
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(مع حفظ الأ�سماء عند االقت�ضاء) ُيرجى تقدمي بع�ض الأمثلة على:
�آ) �إخفاق ح�صل م�ؤخر ًا
على وجه العموم ،مل ُيف َهم هذا ال�س�ؤال كما يجبَ .ومن ذك َر �أ�سباب الف�شل �أرجعه لغياب جلان التدقيق ،و�سيا�سات الإقرا�ض ا�ستناد ًا
العتبارات �سيا�سية ،وعدم مالئمة احلوكمة مما ي�سمح بازدهار الطمع.
ب) املبادرات التنظيمية
تت�ضمن املبادرات التي وردت� :صدور ُمذ ّكرة م�ؤخر ًا عن امل�صرف املركزي ووزارة اال�ستثمار (يف م�صر) و�صدور دليل للمديرين (يف
الأردن) وتنظيم ندوات ب�ش�أن حوكمة ال�شركات يف عدد من بلدان املنطقة برعاية امل�صارف املركزية �أو املعاهد امل�صرفية وتنفيذ بازل
.II
ووردت �أي�ض ًا مبادرات امل�صارف املركزية و�إ�صدارها ملبادئ توجيهية يف ما له �صلة ب�إدارة املخاطر ووظيفة مراقبة االمتثال وعالقات
امل�صارف باملدققني والإف�صاح واملمار�سات املحا�سبية الدولية والإقرا�ض لذوي العالقة وحدود ملكية الأ�سهم للفرد وت�شكيل جلان
املجال�س.
ج) التدابري التي اتخذتها امل�صارف فردي ًا
ف�صل من�صبي الرئي�س واملدير التنفيذي ( )CEOوت�شكيل جلان حلوكمة ال�شركات والتدقيق وجلان �أخرى على م�ستوى املجال�س م�ؤخر ًا
وتعيني مدير من امل�ستوى العايل حلوكمة ال�شركات وحت�سني الإف�صاح وال�شفافية وو�ضع مواثيق �سلوكية.
 )2هل تعتقدون �أن حوكمة ال�شركات يف امل�صارف بحاجة الهتمام خا�ص مقارنة بحوكمة ال�شركات يف ال�شركات املُدرجة؟ �إن �أتى ردكم
بالإيجاب ،هل تعتقدون �أي�ض ًا �أن حوكمة ال�شركات يف امل�صارف تكت�سي �أهمية �أكرب من حوكمة ال�شركات يف ال�شركات غري املالية املُدرجة
الكربى؟ ُيرجى تربير �آرائكم ب�إيجاز.
اتفقت كافة الردود تقريب ًا على �أن حوكمة ال�شركات تكت�سي �أهمية �أكرب يف امل�صارف ،ما عدا ردَّين اعتربا �أن حوكمة ال�شركات هامة
يف كافة ال�شركات املُدرجة و�أن ال داعي لفر�ض معايري �أكرث �صرامة على امل�صارف حتديد ًا .وتت�ضمن الأ�سباب الواردة لتربير ر�أي
الأغلبية :الدور املحوري الذي تلعبه امل�صارف يف النظام املايل « -امل�صارف حالة خا�صة» – احلاجة لتعزيز املحا�سبة والإف�صاح ،الأمر
الذي ي�صعب فهمه على �أ�صحاب امل�صلحة – �أهمية فر�ض �ضوابط وموازين (� )Checks and Balancesإ�ضافية يف حال العمليات
املالية املعقدة من خالل تطبيق مبد�أ «الأربعة عيون» (�أي �أن ينظر �شخ�صان/هيئتان يف نف�س الأمر) بغية التخفيف من خطر الغ�ش
واالحتيال.
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 )3هل ثمة يف بلدكم ميثاق حلوكمة ال�شركات يركز ح�صر ًا (�أو ب�شكل رئي�سي) على القطاع امل�صريف؟ هل ثمة ميثاق حلوكمة ال�شركات
ينطبق على اجلميع ،مبا يف ذلك امل�صارف؟ ويف حال وجود مواثيق ،هل ثمة متابعة للتحقق من االمتثال لها؟
البحرين :ال ،ولكن امل�صرف املركزي �أ�صدر مبادئ توجيهية متوافقة مع وثيقة جلنة بازل لفرباير�/شباط  .2006كما مت ت�شكيل جلنة
توجيهية �ست�ضع معايري حوكمة ال�شركات لكافة �أنواع ال�شركات.
م�صر :ال وجود مليثاق للم�صارف ح�صر ًا ،لكن معهد املديرين �أ�صدر مدونة طوعية .وتطبق الهيئة العامة ل�سوق املال عدد ًا من عنا�صر
هذا امليثاق على ال�شركات املُدرجة .كما يقوم امل�صرف املركزي مبتابعة معايري �إدارة املخاطر يف امل�صارف.
الأردن� :أ�صدر امل�صرف املركزي دلي ًال ملديري امل�صارف �سنة  ،2004وهو ب�صدد �إعداد مبادئ توجيهية خا�صة ا�ستناد ًا �إىل الوثائق
ال�صادرة عن جلنة بازل للرقابة املالية ( .)BCBSو�سيقوم امل�صرف املركزي بعد �إ�صدارها مبتابعة امتثال امل�صارف لها .وهيئة الأوراق
املالية ب�صدد �إ�صدار ميثاق لكافة ال�شركات املُدرجة .كما �أ�صدرت جمعية البنوك يف الأردن ميثاق ًا طوعي ًا حلوكمة ال�شركات.
الكويت :نعم (دون تفا�صيل).
لبنان :ثمة ميثاق طوعي حلوكمة ال�شركات جلميع ال�شركات ،لكن االمتثال له ال يخ�ضع للمتابعة .وقد �أ�صدر امل�صرف املركزي ُمذ ّكرة يف
يوليو/متوز  2006ا�ستناد ًا �إىل �إر�شادات جلنة بازل للرقابة امل�صرفية ( .)BCBSولكن ال وجود ملعايري خا�صة بامل�صارف حتديد ًا.
ُعمان :ال معايري خا�صة بامل�صارف ،ولكن الهيئة العامة ل�سوق املال تتابع تنفيذ كافة ال�شركات املُدرجة للميثاق الذي �أ�صدرته.
قطر :تخ�ضع حوكمة ال�شركات للمتابعة على �أنها من القواعد االحرتازية .ويقوم م�صرف قطر املركزي ب�إعداد �إر�شادات �أكرث حتديد ًا
حلوكمة ال�شركات.
الإمارات العربية املتحدة :لي�س ثمة ميثاق خا�ص بامل�صارف.
 )4هل تعتقدون �أنه من امل�ستح�سن ،يف بلدكم� ،أن يو�ضع ميثاق حلوكمة ال�شركات يركز ح�صر ًا (�أو ب�شكل �أ�سا�سي) على امل�صارف؟ ُيرجى
تربير موقفكم من هذه امل�س�ألة.
اتفقت كافة الردود على �أنه من امل�ستح�سن و�ضع معايري خا�صة بامل�صارف على حدة ،وفق ًا للتربيرات الواردة على ال�س�ؤال الثالث.
وكذلك مت التطرق �إىل احلاجة لاللتزام باملعايري الدولية لأ�سباب مرتبطة بالتناف�سية ،و�إىل واقع �أن امل�صارف تتمتع بخ�صو�صيات
تتطلب معايري حمددة .وذكر �أحد الردود �أنه على الرغم من تغطية القوانني والأنظمة لعدد من �أوجه حوكمة ال�شركات� ،إ ّال �أنها مبعرثة
وينبغي جتميعها على نحو متجان�س.
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 )5ما هو الدور احلايل/املحتمل الذي تلعبه الهيئات الرقابية يف �إ�صدار الإر�شادات للم�صارف ب�ش�أن حوكمة ال�شركات؟ وهل ثمة خطر من
�أن يجري االمتثال للتعليمات �أو الأنظمة اخلا�صة بحوكمة ال�شركات على نحو �آيل و�شكلي فقط؟
قبلت كافة الردود تقريب ًا (من امل�صارف املركزية وغريها) بدور الهيئات التنظيمية يف تقدمي امل�شورة لو�ضع معايري حوكمة ال�شركات
وتنفيذها ،على الرغم من بع�ض الآراء القائلة ب�ضرورة ا�ضطالع االحتادات امل�صرفية الوطنية بهذه املهمة .وقال البع�ض �أنه ينبغي
اعتماد حد �أدنى من املتطلبات والأهداف العملية (كتغيري ع�ضوية املجال�س)� .إال �أن �آخرين قد �أ�شاروا �إىل خطر حت ّول تطبيق الأنظمة
�إىل عملية �شكلية و�آلية .وذكرت بع�ض الردود االختالفات الكبرية يف �أحجام امل�صارف وخ�صائ�صها ،وعار�ضت انتهاج مقاربة وحيدة.
ولتحا�شي هذه الإ�شكاليات� ،شدّدت الردود على احلاجة ملقاربة مرنة تنظر يف كل حالة على حدة باال�ستناد �إىل حوار منتظم مع الهيئات
التنظيمية والتفتي�شية .و�أ�شارت بع�ض الردود �إىل �أن �إدارات امل�صارف ينبغي �أن تُعتبرَ م�س�ؤولة عن حوكمة ال�شركات ،و�شدّدت على
احلاجة �إىل تو�صل القطاع امل�صريف بر ّمته �إىل قناعة ب�ضرورة حوكمة ال�شركات لكي يجري تنفيذها على نحو ف ّعال .ولهذا طالبت
الردود بتنظيم ندوات وم�ؤمترات رفيعة امل�ستوى ت�سمح للخرباء وامل�صارف املركزية ب�شرح وتربير �أهمية حوكمة ال�شركات.
 )6ما هو املخطط التنظيمي للهيئات واملديريات امل�س�ؤولة عن جودة حوكمة ال�شركات ،وما هي امل�س�ؤوليات املنوطة بها ،و�إىل من ترفع
تقاريرها وما هي �سلطتها؟ ( ُيرجى االختيار بني عر�ض املخطط التنظيمي النموذجي للم�صارف يف بلدكم واملخطط التنظيمي اخلا�ص
مب�صرفكم).
ال ميكن تلخي�ص الردود على هذا ال�س�ؤال.
 )7ح�سب معرفتكم ،هل ثمة تدابري اتخذتها امل�صارف يف بلدكم لتنفيذ املمار�سات ال�سليمة حلوكمة ال�شركات؟ هل لدى م�صرفكم �إجراءات
و�سيا�سات حمددة ومكتوبة ب�ش�أن حوكمة ال�شركات؟ يف حال الرد الإيجابيُ ،يرجى �إعطاء و�صف َ
مقت�ضب لهذه التدابري والإجراءات .ويف
حال النفي ،هل ثمة خطوات مزمعة �سوف يتم اتخاذها يف هذا ال�صدد؟
وعمان وقطر� ،أ�صدرت ال�سلطات �إر�شادات حمددة تقوم امل�صارف املركزية مبتابعة تنفيذها .و�أتت الردود
يف البحرين والكويت ولبنان ُ
امل�صرية والأردنية مت�شابهة ،فقد افرت�ضت �أن امل�صارف املحلية تطبق معايري حمددة حلكومة ال�شركات ،حتى ولو �أن امل�صرف امل�شارك
يف اال�ستطالع مل يقم بذلك بعد .و�أ�شار العديد من امل�صارف �إىل �أنها ب�صدد تقييم الو�ضع (�أتى رد من م�صرف وقع يف �إخفاق ،م�شري ًا
�إىل �أن هذا الإخفاق هو نتيجة لغياب حوكمة ال�شركات) .ويف �أحد البلدان ،تُطا َلب امل�صارف ب�أن ت�ض ّمن يف تقاريرها املالية ف� ً
صال
منف� ً
صال ب�ش�أن عمليات حوكمة ال�شركات فيها.
ب .امل�سائل املتعلقة باملجل�س (والإدارة)
ُ )1يرجى تلخي�ص النقاط الأ�سا�سية الواردة يف املتطلبات الإلزامية ب�ش�أن ع�ضوية املجال�س وامل�س�ؤولني التنفيذيني يف امل�صارف يف بلدكم
(العدد الإلزامي للمديرين اخلارجيني ،اللجان الإلزامية ،الف�صل الإلزامي بني من�صبي الرئي�س واملدير التنفيذي ،البنية الأحادية �أو
الثنائية للمجال�س ،امل�ؤهالت وال�شروط الالزمة (� ،)Fit and Properإلخ) ،وب�ش�أن وظائف وواجبات �أع�ضاء املجال�س.
�أتت النقاط امل�شرتكة كالتايل:
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�أ�شارت بع�ض الردود �إىل الف�صل الإلزامي بني من�صبي الرئي�س واملدير التنفيذي (( )CEOالبحرين وم�صر والإمارات العربية
املتحدة) .ويف لبنان ،ين�ص القانون على �أن الرئي�س هو �أي�ض ًا املدير العام الذي رمبا يختار �أن يعينّ مدير ًا تنفيذي ًا ،ولكنه يبقى م�س�ؤو ًال
�أمام حملة الأ�سهم عن العمل اليومي يف امل�صرف.
كاف» (يف البحرين) ،من املديرين
ينبغي �أن يكون ن�صف �أع�ضاء املجل�س على الأقل (م�صر) ،ع�ضوان على الأقل (الأردن)« ،عدد ٍ
امل�ستقلني امل�ؤهلني.
ذكرت كافة الردود وجود متطلبات فيما له عالقة مب�س�ؤولية املجل�س عن الأهداف واال�سرتاتيجيات ،وال �سيما عن ا�سرتاتيجيات �إدارة
املخاطر واالمتثال للأحكام والقوانني.
يتوجب على املجل�س �أن ي�ضع ميثاق ًا �سلوكي ًا لذاته وللإدارة وللعاملني (البحرين).
يتوجب على املجل�س �أن يحدد ويوثق ويعزز م�س�ؤوليات جميع املنا�صب العليا ،مبا فيها م�س�ؤولياته وم�س�ؤوليات رئي�سه (البحرين
والأردن).
ينبغي على املجل�س �أن ي�ضم حد ًا �أدنى من املديرين امل�ستقلني (وفق قاعدة توفر امل�ؤهالت وال�شروط الالزمة « )» Fit and Proper
وعمان وقطر) .وامل�صارف املركزية هي التي توافق على التعيينات الرئي�سية يف البحرين والإمارات العربية
(م�صر والأردن والكويت ُ
املتحدة .كما يتوجب على املجل�س �أن يق ّيم دوري ًا ع�ضويته وحجمه (البحرين).
ين�ص قانون ال�شركات� ،أو ما يعادله ،يف عدد من البلدان امل�شاركة يف اال�ستطالع ،على �أنظمة تتعلق بع�ضوية املجال�س.
ُ )2يرجى و�ضع قائمة باللجان الإلزامية (يف حال وجودها) يف امل�صارف وفق ًا للقوانني والأنظمة ال�سارية يف بلدكم .وكذلك ُيرجى و�ضع
قائمة باللجان املطلوب ت�شكيلها على �أ�سا�س طوعي وفق ًا للمدونات �أو القواعد .وما هي جلان املجل�س يف م�صرفكم؟ وما هي اللجان الأكرث
انت�شار ًا يف امل�صارف يف بلدكم؟
وعمان والإمارات العربية املتحدة) .وجلنة االئتمان
جلنة املجل�س املطلوبة �أكرث من غريها هي جلنة التدقيق (البحرين وم�صر والأردن ُ
�إلزامية يف الأردن ولبنان الذي ُيلزم بت�شكيل جلان �أخرى� .أما ُعمان وقطر فت ُِلزمان بت�شكيل جلنة لإدارة املخاطر .وقد �أتى ذكر جلان
�أخرى غري �إلزامية منها جلان التعوي�ضات واللجان التنفيذية وجلان التعيينات واملوارد الب�شرية وجلان الأ�صول واخل�صوم .لكن لي�س
من الوا�ضح �إذا ما كانت هذه اللجان على م�ستوى املجل�س �أو الإدارة.
 )3ما هو احلجم املعتاد ملجال�س املديرين يف بلدكم؟ وما هي الع�ضوية املعتادة يف جمال�س امل�صارف من حيث امل�ؤهالت وعدد املديرين
امل�ستقلني والعالقات مع حملة �أ�سهم امل�صرف� ،إلخ؟ ُيرجى حتديد املتطلبات ذات ال�صلة وم�صدرها (الت�شريعات �أو الأنظمة اخلا�صة �أو
اللوائح).
يخ�ضع حجم جمال�س امل�صارف يف بع�ض البلدان حلكم الت�شريعات (الأردن  13-3ولبنان  .)12-3لكن عدد الأع�ضاء امل�ستقلني ال
يتجاوز االثنني على العموم� .أما امل�ؤهالت املطلوبة فهي امل�ؤهالت املالية والقانونية ،مع م�شاركة بع�ض رجال الأعمال املحليني .وتتطلب
بع�ض البلدان �أغلبية من رعايا البلد ،بينما تتطلب �أخرى حد ًا �أدنى من حملة الأ�سهم.
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 )4هل ثمة تعريف للمدير امل�ستقل يف بلدكم �ضمن الإطار القانوين حلوكمة ال�شركات �أو يف املدونات الوطنية �أو يف الوثائق النظامية يف
م�صرفكم؟ �إن �أتى الرد بالإيجابُ ،يرجى التف�صيل .وكيف يتم تعيني املديرين امل�ستقلني؟ وهل يتم التعريف باملديرين امل�ستقلني يف التقرير
ال�سنوي للم�صرف؟
وعمان فقط تعريفات ر�سمية .بينما ال يزال الأردن ينظر يف هذه امل�س�ألة .ويجري تعيني املديرين امل�ستقلني
ثمة يف البحرين والكويت ُ
من طرف جمل�س املديرين �أو حملة الأ�سهم ،وجتري املوافقة من اجلمعية العامة �أو من امل�صرف املركزي .ويف البحرين وم�صر والأردن
وعمان ُيذ َكر املديرون امل�ستقلون يف التقرير ال�سنوي للم�صرف.
ُ
 )5ما هي �إجراءات تعيني املديرين اجلدد يف م�صرفكم؟ وهل تكت�سي هذه الإجراءات طابع ًا ر�سمي ًا و�شفاف ًا؟ هل جتري التعيينات على ما
يرام؟ هل ثمة وجود للجان التعيينات يف �أغلبية امل�صارف؟ على �أي �أ�سا�س يجري تغيري �أع�ضاء املجل�س؟ ما هي املمار�سات املعمول بها يف
بلدكم؟
تتطلب بع�ض امل�صارف حد ًا �أدنى من م�شاركة حملة الأ�سهم .وتعتقد �أكرث الردود ب�أن النظام املعمول به يتحلى بالإن�صاف وال�شفافية
ويعمل على ما يرام ،على الرغم من تردد بع�ض امل�صارف امل�صرية جتاه ت�صرفات الر�ؤ�ساء املهيمنني .و�أعلنت معظم امل�صارف عن عدم
وجود جلان للتعيينات� .أما تغيري �أع�ضاء املجل�س فلم يتم التطرق �إليه �إال نادر ًا ،وغالب ًا من جهة حيثياته القانونية.
 )6بح�سب ر�أيكم ،هل تعمل جمال�س املديرين يف امل�صارف يف بلدكم على ما يرام؟ ما هو تواتر اجتماعاتها؟ هل يك ّر�س املديرون وقت ًا كافي ًا
لأداء واجباتهم؟ هل ي�ؤدي املديرون وظائفهم على نحو جيد يف الإ�شراف على الإدارة� ،أو هل يتدخلون يف �إدارة ال�ش�ؤون اليومية؟
ما عدا الردود من طرف بع�ض امل�صارف امل�صرية� ،أتت الردود على هذا ال�س�ؤال م�شجعة� ،إذ عرب امل�شاركون عن قناعتهم ب�أن عمل
املجال�س يجري على نحو ف ّعال .ورمبا يبدو هذا الأمر غريب ًا يف �ضوء الردود الواردة على الأ�سئلة ال�سابقة� .أما امل�شاركون من م�صر فقد
عبرّ وا عن قلقهم �إزاء ق�صور ال�شفافية والنزاعات ال�شخ�صية وميل املديرين ،ال �سيما يف م�صارف القطاع اخلا�ص ،للتدخل يف العمل
اليومي على ح�ساب الرتكيز على امل�سائل الإ�سرتاتيجية .و�أ�شار الرد من الإمارات العربية املتحدة �إىل ميل املجال�س للتدخل املفرط.
وجتتمع معظم املجال�س ف�صلي ًا �أو مرة كل �شهرين .وقد و�ضعت بع�ض البلدان حد ًا �أدنى لتواتر اجتماعات املجال�س.
 )7هل يتم ت�سجيل �آراء �أع�ضاء املجل�س على نحو دقيق يف حما�ضر اجتماعات املجل�س؟ هل تتاح للمديرين املعلومات الالزمة لأداء
واجباتهم؟
ُ�سجل
�أتت كافة الردود على هذا ال�س�ؤال �إيجابية .وقد �أ�شار امل�صرف املركزي يف الإمارات العربية املتحدة �إىل �أن الآراء ال�شخ�صية ت َّ
فقط عند الطلب.
 )8هل توفر امل�صارف يف بلدكم ت�أمين ًا للمديرين يف حال خ�ضوعهم للمالحقة القانونية؟ ما هي املمار�سات املعمول بها يف م�صرفكم؟
ال يوجد ت�أمني من هذا النوع �إ ّال فيما ندر .ما عدا يف الكويت حيث يجري توفري هذا الت�أمني على وجه العموم� .أما يف البحرين وم�صر
والأردن ولبنان ،فثمة عدد قليل من امل�صارف التي ت�ؤ ّمن على جمال�سها.
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 )9هل تجُ ري جمال�س امل�صارف تقييم ًا ر�سمي ًا �سنوي ًا لأدائها ولأداء جلانها ومديريها؟ ما هي املمار�سات املعمول بها يف م�صرفكم؟
اجلواب هو ال على وجه العموم .ولكن يف البحرين (حيث يتابع امل�صرف املركزي النتائج) ويف الكويت ،التقييم هو القاعدة .ويف م�صر،
يجري تقدمي تقرير ر�سمي لالجتماع العام ال�سنوي� .أما البلدان الأخرى التي تعتمد فيها بع�ض امل�صارف هذه املمار�سة فهي الأردن
ولبنان والإمارات العربية املتحدة.
ج .معايري ال�سلوك املهني والتعامل املنا�سب مع حاالت تعار�ض امل�صالح
 )1هل لدى معظم امل�صارف يف بلدكم وثائق وا�ضحة ب�ش�أن الأهداف الإ�سرتاتيجية املرجوة واملعايري ال�سلوكية وقيم ال�شركة؟
وعمان وقطر ،ويف بع�ض امل�صارف يف البلدان الأربعة الأخرى.
هذا �ساري يف كافة امل�صارف يف البحرين والكويت ُ
ي�سرة غري مربرة؟ ُيرجى تلخي�ص النقاط
 )2ما هي الأنظمة التي متنع امل�صارف من �إقرا�ض املال للأطراف ذات العالقة وفق ًا ل�شروط ُم ّ
الأ�سا�سية الواردة يف القوانني �أو الأنظمة التي حتظر الإقرا�ض للأطراف ذات العالقة �أو التي تتحقق من �أن الإقرا�ض للأطراف ذات
العالقة يجري وفق ًا ل�شروط ال�سوق (قاعدة التعامل عن ُبعد)( .الإف�صاح الإلزامي ،التقارير الإلزامية ،موافقة املجل�س الإلزامية� ،إلخ).
�أتت الردود على هذا ال�س�ؤال مط َّولة ،وهي ت�ستحق الت�سجيل .املطلب امل�شرتك يف ما له عالقة بالإقرا�ض للأطراف ذات العالقة ،عندما
ي�سرة ،و�أن يخ�ضع للموافقة الر�سمية والإف�صاح .بالإ�ضافة �إىل ذلك:
ُي�س َمح به ،هو �أن يجري وفق ًا ل�شروط ال�سوق ولي�س وفق ًا ل�شروط ُم َّ
يف البحرين يت�ضمن دليل القواعد ال�صادر عن امل�صرف املركزي ،عدد ًا من املعايري مبا فيها القيود على التعر�ض للأطراف ذات
العالقة� .أما امل�ساهمون بـ� ٪10أو �أكرث من ر�أ�سمال امل�صرف واملديرون املالكون ف ُيمنعون من االقرتا�ض .والتعر�ض للأطراف ذات
العالقة ال يمُ كن �أن يتجاوز  ٪40من قاعدة الر�أ�سمال.
ويف م�صر ،يحظر القانون امل�صريف رقم  2003/88كافة عمليات الإقرا�ض للأطراف ذات العالقة .لكن �أحد الردود �أ�شار �إىل �أن امل�س�ألة
لي�ست م�س�ألة قانون بل م�س�ألة تنفيذ روح هذا القانون.
ويف الأردن ،و�ضع امل�صرف املركزي حدود ًا لعمليات الإقرا�ض للأطراف ذات العالقة ،وهو يراقب االلتزام بها.
وعمان وقطر والإمارات العربية املتحدة ،الإقرا�ض للأطراف ذات العالقة م�سموح به ،ولكن وفق ًا ل�شروط ال�سوق
ويف الكويت ُ
والإف�صاح.
ويف لبنان ،يحظر قانون النقد والت�سليف الإقرا�ض للأطراف ذات العالقة يف حال عدم االلتزام بعدد من ال�شروط ،ومنها موافقة حملة
الأ�سهم واملجل�س وتقدمي رهون �أو كفاالت م�صرفية واحل�صول على تقييم �إيجابي من امل�صرف املركزي.
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 )3على وجه العموم ،ما هو نوع الإقرا�ض للأطراف ذات العالقة من بني الأنواع التايل ذكرها ،الذي يطرح (�أو ميكن �أن يطرح) �إ�شكاليات
يف بلدكم؟
�آ) الإقرا�ض حلملة الأ�سهم .ب) الإقرا�ض لأع�ضاء املجل�س �أو الإدارة .ج) الإقرا�ض للعاملني يف امل�صرف .د) الإقرا�ض ل�شركات داخل
جمموعة ال�شركات التي ينتمي �إليها امل�صرف .ﻫ) الإقرا�ض لزبائن مف�ضلني ك�أقرباء �أع�ضاء الإدارة �أو املجل�س.
النوعان الأكرث ذكر ًا هما (د) �أو (ﻫ) ،وغالب ًا كالهما�( .آ) و(ب) ُذ ِكرا يف بع�ض الردود �أي�ض ًا.
ُ )4يرجى تلخي�ص النقاط الأ�سا�سية الواردة يف القوانني والأنظمة فيما له عالقة بالأفراد وال�شركات امل�ساهمة يف امل�صارف (احلد الأق�صى
من الأ�سهم ،موافقة هيئة الرقابة امل�صرفية ،اختبار امل�ؤهالت وال�شروط الالزمة «  ،» Fit and Properالتقارير الإلزامية ،الإف�صاح
الإلزامي ،الإف�صاح عن املالكني امل�ستفيدين « .)» Beneficial owners
يف البحرين ،ثمة حدود وا�ضحة .و»�صاحب ال�سيطرة» على �سبيل املثال�( ،أي الذي يتمتع بن�سبة ت�صويت بـ� ٪10أو �أكرث� ،أو الذي ميار�س
ت�أثري ًا كبري ًا على الإدارة) ينبغي �أن يخ�ضع الختبار امل�ؤهالت (.)Fit and Proper
ويف م�صر ،ال ميكن للعائالت �أو الأفراد �أن يتم ّلكوا �أكرث من  ٪50من ر�أ�سمال امل�صرف .وتخ�ضع ملكية �أكرث من  ٪10ملوافقة امل�صرف
املركزي.
ويف الأردن ،ينبغي الإف�صاح عن ملكية  ٪5وملكية الأطراف ذات العالقة� .أما حدود امللكية للأجانب فهي .٪10

ويف الكويت ٪5 ،هو احلد الأق�صى للأفراد مبن فيهم �أع�ضاء العائلة.
ويف لبنان ،ي�شرتط القانون احل�صول على موافقة م�سبقة من امل�صرف املركزي لأي ملكية تتجاوز  ٪5ولأي بيع �أو �شراء يقوم به �أع�ضاء
املجل�س .لكن لي�س هناك حدود ق�صوى.
ويف ُعمان ،تتطلب ملكية �أكرث من  ٪10موافقة م�سبقة .ويتوجب على امل�صرف �أن يرفع تقارير ف�صلية ب�ش�أن التغريات يف امللكيات التي
تتجاوز  .٪5واحلدود الق�صوى هي  ٪15للأفراد و ٪25لل�شركات و ٪35لل�شركات امل�ساهمة املحدودة وال�شركات القاب�ضة.
ويف قطر ،تُعترب اجلهات والأطراف ذات العالقة بها والتي متلك  ٪5على �أنها من «كبار امل�ساهمني» الذين ال ميكن لهم نقل ملكية
�أ�سهمهم دون موافقة م�سبقة من امل�صرف املركزي.
� )5إىل جانب الإقرا�ض للأطراف ذات العالقةُ ،يرجى ذكر الإ�شكاليات الكربى الأخرى (�إن ُو ِجدت) املرتبطة بتعار�ض امل�صالح يف
امل�صارف (تداول امل�صرف ب�أ�سهم ال�شركات املدينة له ا�ستناد ًا �إىل معلومات داخلية ،ال�صناديق اال�ستثمارية).
مل تتطرق الكثري من الردود �إىل هذا الأمر .لكن يبدو �أن التداول ا�ستناد ًا �إىل معلومات داخلية ي�شكل مبعث قلق يف الأردن وم�صر حيث
ال �إلزام ب�إقامة ما ُيدعى «بالأ�سوار ال�صينية» وحيث ال تتحلى القواعد اخلا�صة بتداول املوظفني بال�صرامة املطلوبة .وذكر البحرين
«الإقرا�ض على اال�سم» لعائالت الأعمال الكربى التي ال تقدم �أي معلومات مالية ت�سمح للم�صرف بتقييم خماطره بدقة .وعبرّ م�صرف
�أردين عن قلقه �إزاء انتماء الرئي�س واملدير التنفيذي �أحيان ًا �إىل نف�س العائلة� .أما لبنان فذكر اال�ستثمار يف اخلارج على �أنه من بني
عوامل تعار�ض امل�صالح.
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 )6هي ميكن عاد ًة للعاملني يف امل�صارف يف بلدكم �أن يو�صلوا خماوفهم امل�شروعة ب�ش�أن بع�ض ممار�سات امل�صرف املريبة �أو غري القانونية،
�إىل املجل�س (�أو �إىل هيئة م�ستقلة يف امل�صرف) دون اخل�شية من االنتقام؟
العديد من الردود �أ�شارت �إىل �أن هذا الإجراء ممكن ،لكنه غري معمول به� .أما ردود البحرين والكويت فكانت �أكرث �إيجابية .لكن
م�صرفني م�صريني تو ّقعا تعر�ض امل�شتكني لالنتقام.
د .و�ضوح امل�س�ؤوليات وامل�ساءلة (يف جمموعات ال�شركات)
 )1هل ثمة يف بلدكم �شركات �أُم متلك م�صارف على �أنها �شركات فرعية؟ �إن �أتى الرد بالإيجاب ،هل الحظتم م�شاكل كبرية فيما له عالقة
بحوكمة ال�شركات يف ال�شركات الأم و�/أو فروعها امل�صرفية؟ ُيرجى ال�شرح ب�إيجاز.
تطرقت معظم الردود �إىل فروع امل�صارف الأجنبية .ومل يتم حتديد �أية م�شاكل فيما له عالقة بحوكمة ال�شركات ،ما عدا امل�صارف
امل�صرية التي الحظت التعار�ض بني الأنظمة الدولية واملحلية.
 )2هل ُيفرت�ض من ال�شركة الأم �أن تدعم امل�صرف فيما يتجاوز دورها كم�ساهم يف ر�أ�سماله؟
كانت الأغلبية الكربى من الردود �إيجابية ،على الرغم من الإ�شارة �إىل �أن هذا يعتمد على كل حالة على حدة.
 )3هل يطرح الإ�شراف والرقابة على هذه الفروع �إ�شكالية ما؟
الردود التي وردت على هذا ال�س�ؤال �أتت بالنفي ،على الرغم من �أن ثالثة م�صارف م�صرية وم�صر َفني �أردنيني قد �أ�شارت �إىل �أن الإ�شراف
املوحدة.
يطرح م�شكلة .وتطرق م�صرف قطر املركزي �إىل احلاجة �إىل و�ضع حدود للتعر�ض داخل املجموعة يف �سياق الرقابة َّ
ﻫ .املراقبة من طرف الإدارة العليا مت�سقة مع �سيا�سات املجل�س
 )1هل تعتقدون �أن معظم �أع�ضاء الإدارة العليا�( 22أو جميعهم) يف امل�صارف يف بلدكم ،يتمتعون باملهارات الالزمة لإدارة العمل املنوط بهم
وللقيام باملراقبة املنا�سبة على عمل العاملني الرئي�سيني؟ �إن �أتى الرد بالنفيُ ،يرجى ال�شرح ب�إيجاز.
�أتت كافة الردود تقريب ًا �إيجابية .و�أ�شارت بع�ض الردود �إىل �أن الهيئات التنظيمية تطبق وتراقب مبد�أ توفر امل�ؤهالت وال�شروط الالزمة
(� .)Fit and Properإال �أن الردود امل�ست َلمة من م�صر مل تتحلى بنف�س درجة التفا�ؤل هذه� .إذ �شككت بع�ض الردود امل�صرية بح�سن
فهم م�سائل تكنولوجيا املعلومات ومتطلبات االمتثال واملخاطر الت�شغيلية ،بينما �شككت ردود �أخرى بكفاءات جممل �أع�ضاء الإدارات
العليا يف امل�صارف العامة وامل�صارف ال�صغرية.

 22ونعني بالإدارة العليا �أولئك امل�س�ؤولني عن الإ�شراف على �إدارة �ش�ؤون امل�صرف اليومية ،كاملدير املايل (� )CFOأو ر�ؤ�ساء الأق�سام.
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ُ )2يرجى تقدمي و�صف َ
مقت�ضب لأدوار وم�س�ؤوليات الإدارات العليا يف بلدانكم .هل ثمة قواعد لتجنب تعار�ض امل�صالح؟
�أ�سهبت بع�ض الردود على اجلزء الأول من هذا ال�س�ؤال على نحو ال ي�سمح بتلخي�صها هنا .والقوا�سم امل�شرتكة بينها هي �أن الإدارة
العليا م�س�ؤولة عن تنفيذ �إ�سرتاتيجية الأعمال وال�سيا�سات والإجراءات التي ي�ضعها املجل�س :حتديد الأن�شطة املالية ومتابعتها على نحو
واحل�س الريادي للعاملني يف امل�صرف؛ القيام بعمليات تدقيق مالئمة .وقد �أ�شار �أحد الردود �إىل
متوا�صل؛ توفري التوجيه اال�سرتاتيجي
ّ
�أنه على الإدارة �أن ُت�ؤمن بقيمة حوكمة ال�شركات ال�سليمة بغية �إعطاء الزخم املنا�سب من �أعلى قمة الهرم الوظيفي.
�أ�شار عدد من الردود �أي�ض ًا �إىل �أن امل�صارف املركزية و�ضعت جمموعة من القواعد خ�صي�ص ًا لتجنب تعار�ض امل�صالح الذي ميكن
ت�صحيحه خالل عمليات التحقّق .ويف الأردن ُيلزم القانون امل�صريف رقم  28/2000كافة الأو�صياء امل�صرفيني بالإف�صاح ّ
خطي ًا -
مع غرامات كبرية يف حال عدم االمتثال  -عن جميع امل�صالح يف ال�صفقات �أو العقود التي ينخرط فيها امل�صرف .وحينها ال ُي�سمح
للم�صرف بامل�شاركة يف االجتماعات التي تناق�ش هذه ال�صفقات �أو العقود.
و�أ�شار رد البحرين �إىل �أنه ينبغي على ع�ضو املجل�س �أو ع�ضو الإدارة العليا �أ ّال يدخل يف مناف�سة مع امل�صرف ،و�أ ّال يقبل الهدايا التي
يقدمها امل�صرف له �أو ل�شركائه ،و�أ ّال ي�سيء ا�ستخدام �أ�صول امل�صرف ،و�أ ّال ي�ستفيد من املعلومات اخلا�صة لتحقيق ربح مايل ،و�أن يقوم
بالإبالغ عن �أي تعار�ض م�صالح حمتمل يف عمل امل�صرف وعن �أي التزامات مع جهات �أخرى ،و�أن ي�ص ّرح عن م�صاحله يف ال�شركات
الأخرى ،و�أن ُيحجم عن التدخل يف عملية اتخاذ القرار ب�ش�أن �أية عملية لديه فيها تعار�ض يف امل�صالح.
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و .التدقيق الداخلي والتدقيق اخلارجي واملراقبة الداخلية
 )1هل م�ستوى التدقيق الداخلي مقبول؟ ما هي املمار�سات واملتطلبات من حيث م�ؤهالت املدقق و�أجره وتدريبه؟ كيف يجري تعيني املدققني
َومن يع ّينهم؟
هناك �إجابات م�سهبة على هذا ال�س�ؤال وي�شري معظمها �إىل وجود معايري جيدة للرقابة الداخلية يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال
�أفريقيا .واملعايري امل�شار �إليها هي �إما تلك اخلا�صة مبعهد املدققني الداخليني �أو تلك اخلا�صة بلجنة بازل والتي قامت الهيئات التنظيمية
املحلية �أو جمعيات امل�صارف يف بع�ض الدول بتكييفها �أحيان ًا .وبالن�سبة للم�صارف الأجنبية ،غالب ًا ما تكون املمار�سات �أكرث �صرامة وهي
مو�ضوعة من قبل املكتب الرئي�سي ..وميكن �أن يختلف �أ�سلوب تعيني املدققني الداخليني من م�صرف لآخر ،وب�شكل �أكرث حتديد ًا:
يف البحرين ،التدقيق الداخلي �إلزامي ومتتلك امل�صارف بع�ض احلرية يف حتديد تفا�صيل املمار�سة ولكن يجري ت�شجيعها على االلتزام
باملعايري الدولية .وي�سمح بتعهيد التدقيق الداخلي لأطراف خارجية با�ستثناء �شركة التدقيق اخلارجي ولكن ينبغي احل�صول �أو ًال على
موافقة البنك املركزي.
يف الأردن ،يت�صدى قانون امل�صارف رقم  61وقانون ال�شركات لهذه امل�س�ألة .وميكن �أن يتنوع �أ�سلوب تعيني املدققني الداخليني ،حيث
ميكن �أن تعينهم جلنة التدقيق �أو املجل�س �أو املدير العام بالتعاون مع رئي�س جمل�س الإدارة �أو حتى من قبل ق�سم املوارد الب�شرية ،حيث
يقوم املدققون الداخليون برفع التقارير �إل ى اجلهة التي عينتهم .وعاد ًة ما يتوىل رئي�س التدقيق الداخلي تعيني كوادر الفئة الدنيا من
املدققني الداخليني بعد موافقة جمل�س املديرين .و�أ�شارت �إحدى الإجابات �إىل �أن بع�ض البنوك ميكن �أن يكون التدقيق الداخلي لديها
�ضعيف نتيجة االفتقار �إىل اال�ستقاللية.
ويف الكويت� ،أ�صدر البنك املركزي تعميمات حول التدقيق الداخلي الذي جتري مراجعة نطاقه ب�شكل دوري .وان�سجام ًا مع تعليمات
البنك املركزي ،ينبغي على كافة امل�صارف �إجراء تدقيق داخلي �سنوي بوا�سطة مدقق خارجي ورفع تقرير �إىل البنك املركزي حول
�سالمة �أو�ضاعها مبا يف ذلك وظيفة التدقيق الداخلي .وينبغي احل�صول على موافقة م�سبقة من البنك املركزي قبل تعيني رئي�س
للتدقيق الداخلي.
ويف لبنان ،ال يجوز للمدققني الداخليني تويل م�س�ؤوليات تنفيذية ،وكما هو احلال يف البحرين ،ميكن تعهيد مهمة التدقيق الداخلي
لأطراف خارجية .ويجب �أن متتثل الرقابة الداخلية ملعايري جلنة بازل.
ويف ُعمان وقطر ،ينبغي �أن يكون املدقق الداخلي م�ؤه ًال وم�س�ؤو ًال .ويقوم جمل�س املديرين بتعيني رئي�س التدقيق الداخلي الذي يرفع
تقاريره مبا�شرة �إىل املجل�س.
ويف ُعمان ،يجب �أن يرفع رئي�س التدقيق الداخلي التقارير مبا�شرة �إىل املجل�س ويف حال �إعفائه من مهامه ،يقوم بنك عمان املركزي
عادة مبحاولة �إجراء مقابلة مبا�شرة معه.
وت�شري الإجابات الواردة من الإمارات العربية املتحدة �إىل �أن جلنة التدقيق هي التي تختار رئي�س التدقيق الداخلي.
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 )2هل جلان التدقيق منت�شرة وهل متار�س ن�شاطها كهيئات فاعلة يف م�صارف بلدكم؟ ما هي مهام هذه اللجان؟ وهل �أع�ضا�ؤها م�ؤهلون
ب�شكل عام لأداء مهامهم؟
جلان التدقيق �إلزامية يف البحرين وم�صر والأردن والكويت وقطر والإمارات العربية املتحدة .لكن فقط ن�صف امل�صارف اللبنانية لديها
جلان تدقيق ،وقليل منها ت�ضم مديرين م�ستقلني.
وتتباين الواجبات التنظيمية املنوطة بلجان التدقيق� ،إال �أن القوا�سم امل�شرتكة هي مراجعة نزاهة التقارير املالية ،ال �سيما التقارير
املحالة �إىل جمل�س املديرين ،والإ�شراف على التدقيق الداخلي واخلارجي ومتابعة نظم املراقبة ومراجعة ال�سيا�سات املحا�سبية والبيانات
املالية والإ�شراف على تنفيذ املدونات ال�سلوكية والت�أكد من تطبيق التو�صيات ال�صادرة عن الهيئات التنظيمية والتدقيق اخلارجي.
�أ�شارت معظم الردود �إىل �أن جلان التدقيق تعمل كما يجب� ،إ ّال �أن بع�ض امل�صارف الأردنية وامل�صرية لي�ست مقتنعة بفعاليتها.
 )3هل ثمة نظام رقابة �إدارية ح�سب نظام وحدات العمل ( )Management Matrixعلى العمليات امل�صرفية؟ ُيرجى عر�ض امل�شاكل
الرئي�سية (�إن ُوجدت) يف ما له عالقة بالتدقيق الداخلي يف امل�صارف يف بلدكم.
ثمة وجود للإدارة ح�سب نظام وحدات العمل ( )Management Matrixيف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا على الرغم من �أن
هذا النوع من الإدارة ال زال يف بداية عهده يف بع�ض البلدان.
يف الأردن ،يبدو �أن امل�شكلة تكمن يف نق�ص العاملني امل�ؤهلني و�ضعف �إقرار بع�ض كبار املديرين ب�أهمية التدقيق الداخلي .طبع ًا قليلون
هم كبار املديرين الذين ي�شتكون من التدقيق الداخلي ومتابعته .وقد ذكر �أحد الردود �أن املدققني الداخليني ال ي�صلون غالب ًا �إىل كافة
املعلومات التي يحتاجون �إليها لأداء عملهم على نحو منا�سب� .أما البنك املركزي العماين فقد عبرّ عن قلقه �إزاء عدم تركيز التدقيق
الداخلي يف �أغلب الأحيان على املخاطر ،وكذلك �إزاء الت�أخر غري املربر يف تنفيذ تو�صيات التدقيق.
 )4هل ثمة �أحكام �أو ممار�سات را�سخة خا�صة باملدققني اخلارجيني للم�صارف؟ ُيرجى عر�ض امل�شاكل الرئي�سية (�إن ُوجدت) فيما له
عالقة بالتدقيق اخلارجي للم�صارف يف بلدكم .وهل ثمة تنفيذ فعال لعمليات تدقيق عالية اجلودة؟
ثمة �أحكام يف كافة البلدان يبدو �أنها تبعث على الر�ضا .ويف م�صر ثمة قائمة باملدققني املعت َمدين وميكن لكل مدقق �أن يدقق م�صرفني
كحد �أق�صى� .أما ُعمان وقطر فتطالبان باحل�صول على موافقة امل�صارف املركزية امل�سبقة على تعيني املدققني اخلارجيني .بالإ�ضافة
�إىل ذلك ،ال ميكن ملدقق خارجي �أن يدقق نف�س امل�صرف لأكرث من �أربع �سنوات يف ُعمان ،ولأكرث من خم�س �سنوات يف قطر.
ويف معظم احلاالت ،ينتمي املدققون اخلارجيون امل�صرفيون �إىل واحدة من �شركات التدقيق الكربى الأربعة� .أما امل�شاكل فقليلة .وقد
�أ�شار م�صرف �أردين �إىل �أن التعاون املثمر بني املدققني اخلارجيني واملدققني الداخليني ي�سمح بالتخفيف من التكرار يف العمل .وذكر
فرع من فروع �أحد امل�صارف الأجنبية �أنه رمبا ثمة تباين بني معايري التدقيق املحلية واملعايري املطبقة يف ال�شركة الأم التي ينتمي �إليها
امل�صرف ،و�أ�ضاف �أنه ي�ؤيد فكرة قيام نف�س ال�شركة بتدقيق جميع هيئات املجموعة امل�صرفية الواحدة.
ذكرت بع�ض الردود املمار�سة القائلة بعقد اجتماعات ثالثية بني الهيئات التنظيمية وامل�صرف واملدققني اخلارجيني.

50

 )5ما هي اخلطوات التي مت اتخاذها ل�ضمان ا�ستقاللية املدققني؟
�أ�شري �إىل العديد من االحتياطات يف �إطار هذا ال�س�ؤال ،خا�ص ًة يف ما له عالقة باملدققني اخلارجيني .ومن القوا�سم امل�شرتكة �أن
امل�صرف ال ميكن �أن مينح قرو�ض ًا ملدققيه اخلارجيني ،و�أن املدقق ال ميكن �أن يكون م�ساهم ًا يف امل�صرف (�أو م�ساهم ًا كبري ًا) �أو مدير ًا
للم�صرف ،و�أن املدققني اخلارجيني ال ميكن �أن يقدموا خدمات غري خدمات التدقيق كامل�شورة ال�ضريبية على �سبيل املثال .بالإ�ضافة
�إىل ذلك� ،أ�شارت الردود �إىل �أنه ينبغي على املدقق اخلارجي �أن يتمتع بحق �إعالم امل�صرف املركزي ب�أية م�شاكل يكت�شفها وي�شعر
ب�ضرورة لفت االنتباه الر�سمي �إليها.
ويجري تر�شيح املدققني اخلارجيني من طرف جلنة التدقيق �أو جمل�س املديرين .وت�أتي املوافقة من طرف اجلمعية العامة� .أما يف
الفروع الأجنبية ،فمدير الفرع هو الذي يبت عاد ًة بهذا الأمر .ويف لبنان ،حيث يتم اللجوء للمدققني اخلارجيني يف معظم الأحيان
لتقدمي خدمات �ضريبية وا�ست�شارية ،مت �إ�صدار مر�سوم �سنة ّ 1983
يحظر �صراح ًة على جمموعة من الأطراف ذات العالقة القيام
بالتدقيق اخلارجي للم�صارف .ويف قطر ،ال ميكن ملجل�س املديرين �أن يغيرّ �أو �أن ي�صرف املدقق اخلارجي دون موافقة م�سبقة من طرف
امل�صرف املركزي.
 )6ما هي نظم �إدارة املخاطر املعتمدة يف بلدكم؟ وكيف يجري الإ�شراف عليها؟
على الرغم من �أن الردود قد انطوت على وجود مقاربة معيارية لقيا�س ور�صد و�إدارة املخاطر االئتمانية وخماطر ال�سوق� ،إ ّال �أن
القراءة بني ال�سطور تعطي االنطباع بعدم اليقني .فر ّد واحد فقط �أ�شار حتديد ًا �إىل تقييم هوام�ش املخاطر ( )Tolerance Riskودرجة
املخاطرة ( .)Risk Appetiteوح�سب �أحد القوا�سم امل�شرتكة ،يجري حالي ًا حتديث نظم �إدارة املخاطر ( ،)RMSومن املبكر احلكم
�إن كانت هذه النظم تبعث على الر�ضا .وي�ش ّكل تطبيق بازل  IIيف بلدان ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا الأكرث تقدم ًا ،حافز ًا لنظم �إدارة
املخاطر التي ركزت رئي�سي ًا على املخاطر االئتمانية وخماطر ال�سوق ،وبد�أت تر ّكز �أي�ض ًا على املخاطر الت�شغيلية والقانونية واملخاطر
املرتبطة بال�سمعة .ولكن جتدر الإ�شارة �إىل �أن تطبيق بازل  IIيتطلب االرتقاء بنظم �إدارة املخاطر .وعلى الرغم من �أنه ُيتو َّقع �أن متتثل
امل�صارف لبازل  Iقريب ًا� ،إ ّال �أن الواقع (ال �سيما يف الأردن) رمبا يكون خمتلف ًا.
ويجري الإ�شراف على نظم �إدارة املخاطر من طرف املدققني الداخليني وجلان التدقيق ،لكن ومع ات�ساع قبول وتطبيق بازل  ،IIبد�أت
الإدارات العليا واملجال�س باالهتمام بها .ويف قطر ،ثمة الآن ف�صل كامل بني وظيفة �إدارة املخاطر وخطوط الأعمال� .إ ّال �أن �أي من الردود
مل يتطرق �إىل الف�صل بني املكاتب اخللفية والو�سطى والأمامية .وعينّ �أحد امل�صارف الأردنية رئي�س ًا للمخاطر ،كما � ّأ�س�س م�صرف
�آخر مديرية م�ستقلة لإدارة املخاطر ترفع تقاريرها �إىل املدير التنفيذي ( .)CEOويف الكويت ،ي�شرف على �إدارة املخاطر املدققون
اخلارجيون وامل�صرف املركزي .ويف لبنان ،ثمة �أنظمة حتدد ب�إ�سهاب مهام جمال�س املديرين واملديرين التنفيذيني ومديري املخاطر
واملدققني الداخليني وفق ًا لتو�صيات جلنة بازل.
 )7هل ثمة وجود للجان �إدارة املخاطر؟ �إن �أتى الرد بالإيجاب ،هل تقوم هذه اللجان بالإ�شراف الفعال على عمل الإدارة العليا يف �إدارة
املخاطر االئتمانية والقانونية والت�شغيلية واملخاطر املرتبطة بال�سوق وال�سيولة واالمتثال وال�سمعة واملخاطر الأخرى يف امل�صرف؟
ثمة وجود ن�سبي للجان �إدارة املخاطر ،ما عدا يف بع�ض امل�صارف امل�صرية والأردنية .ويعتقد معظم امل�شاركني ب�أن هذه اللجان تهتم
بامل�سائل املذكورة يف ال�س�ؤال وتعمل على نحو ف ّعال .لكن هذه اللجان ال تزال حديثة العهد يف بع�ض امل�صارف ،فال ميكن احلكم على
�أدائها بعد.
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ُ )8يرجى وب�إيجاز عر�ض امل�شاكل الرئي�سية (�إن ُوجدت) يف ما له عالقة بوظائف املراقبة الداخلية (مبا فيها الوظائف القانونية ووظائف
مراقبة االمتثال) يف امل�صارف يف بلدكم.
�أظهر العديد من الردود حالة عدم يقني جتاه هذا الأمر .ثمة قلق يف البحرين �إزاء الف�صل غري املالئم بني الواجبات يف بع�ض امل�صارف.
كما �أ�شار �أحد الردود من الإمارات العربية املتحدة �إىل القناعة ب�أن وظائف املراقبة (واالمتثال وال�ش�ؤون القانونية) يف جميع الأ�سواق
النا�شئة مل ت�ستطع اللحاق بتعقّد القطاع امل�صريف املتزايد .و�أ�شار عدد من الردود امل�صرية �إىل ال�صعوبة يف �إدارة خماطر تكنولوجيا
املعلومات وذكرت احلاجة �إىل ا�ستثمارات هائلة لت�أ�سي�س نظم مراقبة منا�سبة ومالئمة .وثمة م�شكلة �أخرى �أ�شارت �إليها الردود وهي
مكافحة غ�سيل الأموال ( )AMLالتي ت�ضطلع بها وحدات غري ذات خربة ،وكذلك �صعوبة حتديث البيانات اخلا�صة بالعمالء .وكان
تَو ّفر املوارد الالزمة من بني الإ�شكاليات املذكورة .وقد �أ�شار �أحد امل�صارف ال ُعمانية �إىل عدم �إتّباع روح املراقبة يف جميع احلاالت .على
ٍّ
كل ،االنطباع العام هو �أنه ثمة حاجة جلهود �إ�ضافية ينبغي �أن تبذلها العديد من امل�صارف يف هذا امل�ضمار.
ز� .سيا�سات التعوي�ضات
هل ثمة م�شاكل كبرية من حيث التعوي�ضات (مبا فيه خيارات الأ�سهم والتقاعد) لأع�ضاء املجال�س و�/أو الإدارة العليا يف امل�صارف يف
بلدكم؟ �إن �أتى الرد بالإيجابُ ،يرجى ال�شرح ب�إيجاز.
ال يتطرق �أي رد �إىل املخاوف ب�ش�أن خيارات الأ�سهم �أو الرزم التقاعدية («امل�صافحات الذهبية») ،لأنها لي�ست منت�شرة يف منطقة
ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا� .إال �أن بع�ض الردود عبرّ ت عن عدم الر�ضا جتاه مو�ضوع احلوافز ،بينما �أ�شارت ردود �أخرى �إىل �أن
قيا�س الأداء لي�س من العلوم الدقيقة.
ح .ال�شفافية (الإف�صاح والتقارير)
 )1ما هي املعايري املتبعة لإعداد التقارير امل�صرفية يف بلدكم؟ وهل ثمة امتثال كامل للمعايري الدولية للتقارير املالية ()IFRS؟ وهل ثمة
�صعوبات حمددة واجهتها امل�صارف يف هذا امل�ضمار ( ُيرجى �إعطاء بع�ض الأمثلة)؟
�أ�صرت كافة الردود على واقع تطبيق املعايري الدولية للتقارير املالية �أو املعايري الوطنية امل�شابهة .ويف الأردن ،وعند ظهور تباين بني
جمموعتي املعايري ،تُعطى الأولوية للمعيار املحا�سبي املُحافظ .وقد �أ�شار �أحد امل�صارف الأردنية �إىل �أنه ميكن للمدققني اخلارجيني
�أن يتحفظوا على احل�سابات .و�أ�شارت بع�ض الردود � ً
أي�ضا �إىل عالقة بازل  IIبهذا املو�ضوع وال�سيما الركيزة الثالثة اخلا�صة مبتطلبات
الإف�صاح� .أما ال�صعوبة الوحيدة فذكرها ُعمان ،وهي التعار�ض املحتمل مع املتطلبات املحلية للحيطة من الديون ال�سيئة.
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 )2هل ت�صل هيئات الرقابة امل�صرفية �إىل املعلومات املتعلقة باملالكني امل�ستفيدين ( 23)Beneficial ownersيف امل�صارف ،حتى ولو مل
يتم الإف�صاح عنها؟
وعمان ،على �سبيل املثال ،تتمتع
قليلة هي الردود التي ر�أت �أي م�شكلة يف هذا املجال .وال�سبب هو �أن امل�صارف املركزية يف الأردن ولبنان ُ
بال�سلطات التي ت�سمح لها باحل�صول على املعلومات التي ترى �أنها ذات �صلة ،على الأقل فيما له عالقة بكبار حملة الأ�سهم.
بالإ�ضافة �إىل ذلك ،يتوجب الإبالغ عن كافة املُلكيات التي تتجاوز  ٪1من الر�أ�سمال يف الكويت و ٪5يف قطر .وكان اال�ستثناء الوحيد
لهذه النظرة الإيجابية من الإمارات العربية املتحدة ،حيث مل يرد امل�شارك يف اال�ستبيان على هذا ال�س�ؤال.
وقد �أ�شار ردّان من م�صارف فردية �إىل الطابع الو�صائي الذي يكت�سيه �أحيان ًا املالكون امل�ستفيدون.
 )3هل امل�صارف يف بلدكم ملزَ مة بالإف�صاح عن املعلومات ب�ش�أن بع�ض �أنواع العمليات مع الأطراف ذات العالقة (�أو �إخطار الهيئات
الرقابية بها)؟ و�إن �أتى الرد بالإيجابُ ،يرجى تلخي�ص النقاط الأ�سا�سية الواردة يف متطلبات الإف�صاح (�أو الإخطار).
�أ�شار العديد من الردود �إىل �أن الإف�صاح مطلوب وفق ًا للمعايري الدولية للتقارير املالية ،وبالتايل ال م�شاكل هنا .لكن بع�ض الردود
�أ�ضافت بع�ض التعليقات .فموافقة امل�صرف املركزي على عمليات �إقرا�ض الأطراف ذات العالقة مطلوبة يف الأردن� .أما الرد اللبناين
ف�أ�شار �إىل �أن الإف�صاح لي�س �إلزامي ًا ،لكنه �سي�صبح �إلزامي ًا انطالق ًا من  2008وفق ًا للركيزة الثالثة من بازل  .IIويف ُعمان ،يبلغ احلد
الأق�صى لإقرا�ض الأطراف ذات العالقة  ٪10من الر�أ�سمال فردي ًا و ٪35جماعي ًا .ويف قطر ،تخ�ضع العمليات مع الأطراف ذات العالقة
للقواعد االحرتازية وينبغي الإخطار فقط باالنتهاكات التي حت�صل .ويف الإمارات العربية املتحدةُ ،يطلب الإف�صاح يف التقارير ال�سنوية
فقط.
 )4يف بلدكم ،هل تُتاح املعلومات امل�صرفية الهامة (كالبيانات املالية ال�سنوية) للمودعني يف امل�صارف غري املُدرجة؟ و�إن �أتى الرد بالإيجاب،
كيف للمودعني يف امل�صارف غري املُدرجة �أن ي�ستلموا مثل هذه املعلومات (عن طريق التقرير ال�سنوي ال�صادر عن امل�صرف �أو من خالل
قيام الهيئات الرقابية بن�شر املعلومات للجمهور)؟
كافة امل�صارف يف م�صر والأردن والكويت ،ما عدا فروع امل�صارف الأجنبية ،ينبغي �أن تكون ُمدرجة .ويف البلدان الأخرى ،يتم ن�شر
البيانات املالية للم�صارف املُدرجة وغري املدرجة يف التقارير ال�سنوي وعلى مواقع امل�صارف على االنرتنت ويف ال�صحافة.

�سجل على �أنه املالك �أو حامل �صك
 23املالك امل�ستفيد هو امل�ستفيد الفعلي من ملكية ورقة مالية �أو �أي �صك �آخر .ورمبا ال يكون املالك امل�ستفيد يكون دوم ًا املالك اال�سمي (الذي ُي َّ
امللكية).
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 )5يف بلدكم ،ما هي متطلبات الإف�صاح العام عن املعلومات من طرف امل�صارف؟ وما هي امل�شاكل التي تواجهونها عاد ًة مع هذا الإف�صاح
العام؟
�أ�سهبت بع�ض الردود بالرد على هذا ال�س�ؤال ،بينما اكتفت ردود �أخرى ببيان توافق هذه املتطلبات مع املعايري الدولية للتقارير املالية
( )IFRSوجلنة بازل للرقابة امل�صرفية ( )BCBSواملنظمة الدولية للجان الأوراق املالية ( )IOSCOوهيئة املحا�سبة واملراجعة
للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية (� )AAOIFIإلخ .كما وثمة يف العديد من احلاالت متطلبات للإف�صاح لأ�سواق املال .و�أ�شارت معظم
الردود �إىل احل�سابات ال�سنوية والبيانات الف�صلية ون�شر املعلومات املادية يف ال�صحافة ح�سبما تتطلبه الهيئات التنظيمية لأ�سواق املال.
وذكرت ردود �أخرى التفا�صيل الإ�ضافية التي �ستكون مطلوبة يف �إطار بازل .II
ومن بني امل�سائل الأخرى:
ينبغي على امل�صارف امل�صرية �أن تن�شر بياناتها املالية يف �صحيفتني وطنيتني على الأقل .لكن م�صر َفني �أ�شارا �إىل ال�صعوبات التي رمبا
تظهر يف احل�صول على املعلومات ال�صحيحة ب�ش�أن القرو�ض املتعرثة ( )NPLوالت�سهيالت االئتمانية املقدمة للدائنني ،بينما �شكك
م�صرف �آخر ب�صحة الإف�صاح عن النتائج دوم ًا.
ويف الأردن ،تن�ص القواعد ال�سارية على قائمة باملعلومات التي ينبغي الإف�صاح عنها ،مبا فيها التو ّقعات والتحليالت املالية.
ويف قطر ،ينبغي احل�صول على موافقة امل�صرف املركزي على امليزانية العمومية ال�سنوية وبيان الإيرادات وتوزيع الأرباح ،وذلك قبل
�إحالتها �إىل اجلمعية العمومية ال�سنوية.

 )6يف بلدكم ،هل ينظر امل�ست�شارون اال�ستثماريون وال�صحافة االقت�صادية يف املعلومات التي توفرها امل�صارف ويطلبون احل�صول على
معلومات �إ�ضافية؟
الردود �أتت بالإيجاب ،ما عدا من م�صر («�أحيان ًا») ولبنان (فقط وكاالت الت�صنيف).
 )7هل يتم الإف�صاح عن �أجور �أع�ضاء املجال�س؟ وما هي املتطلبات ب�ش�أن الإف�صاح عن �أجور �أع�ضاء املجال�س وكبار املديرين التنفيذيني؟
�أ�شارت معظم الردود �إىل �أن البت ب�سيا�سة �أجور �أع�ضاء جمال�س املديرين يجري يف اجلمعيات العامة ال�سنوية .و�أ�شار �أحد الردود �إىل
هذا الأمر يختلف عن الإف�صاح العام.
والردود على اجلزء الثاين من ال�س�ؤال �أتت متباينة :فالإف�صاح غري مطلوب يف البحرين وم�صر والإمارات العربية املتحدة؛ على الرغم
من �أنه يتوجب يف الإمارات الإف�صاح عن املبالغ املُج َّمعة يف تقارير امل�صارف ال�سنوية .ثم يبدو �أن الإف�صاح الكامل يف احل�سابات
ال�سنوية ال يجري �إ ّال يف الأردن حيث تقوم جلنة �أ�سواق الأوراق املالية بو�ضع القواعد ذات ال�صلة .و�أ�شار �أحد الردود �إىل �أنه على الرغم
من املطالبة بالإف�صاح� ،إ ّال �أنه ال ميكن التعويل على هذا الإف�صاح فيما له عالقة ب�أجور كبار املديرين التنفيذيني.
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ط .متابعة امل�صارف حلوكمة ال�شركات لدى ال�شركات املدينة
 )1على وجه العموم ،هل تتمتع امل�صارف يف بلدكم ب�سلطة على ال�شركات املدينة؟ وعلى وجه التحديد ،هل ميكن للم�صارف �أن متار�س �إن
�أرادت ت�أثري ًا فعلي ًا على هياكل وممار�سات حوكمة ال�شركات لدى ال�شركات املدينة؟
الردود على اجلزء الأول من ال�س�ؤال �أتت خمتلطة ،حتى ولو �أنها وردت من نف�س البلد .وثمة �شكوك جتاه �إمكانية الت�أثري ،يف ال�سوق
التناف�سية ،على ال�شركات املدينة� ،إ ّال �إذا كانت يف �ضائقة وغري قادرة على متويل �أن�شطتها بطرق �أخرى .ولكن �أحد الردود �أ�شار �إىل
�إمكانية �أن يلعب امل�صرف دور ًا يف تعزيز متطلبات حوكمة ال�شركات من خالل جعلها �شرط ًا م�سبق ًا للإقرا�ض .ون ّبه ردّان �آخران �إىل
�ضرورة اعتبار تقييم حوكمة ال�شركات لدى املدينني كجزء نظامي من عملية التقييم االئتماين.
 )2يف بلدكم ،هل تت�ضمن جمال�س ال�شركات املدينة (�أو �إداراتها العليا) م�صرفيني (�أو م�صرفيني �سابقني) يعملون يف امل�صرف الذي مينح
القر�ض؟ و�إن �أتى الرد بالإيجاب ،ما هي حما�سن وم�ساوئ هذه املمار�سة بر�أيكم؟
�أتت معظم الردود على هذا ال�س�ؤال بالنفي .واال�ستثناء هو يف حال كان امل�صرف مهتم ًا كثري ًا بالعملية �أو يف حال تعيني امل�صرف مل�س�ؤول
تنفيذي مل�ساعدة ال�شركة املدينة التي تعاين من �ضائقة .ويف هذه احلالة الأخرية� ،سيعمل امل�س�ؤول التنفيذي �إىل جانب امل�صرف ولي�س
�إىل جانب ال�شركة املدينة� .أما حما�سن تعيني م�صرفيني �أو م�صرفيني �سابقني يف منا�صب عليا يف ال�شركة املدينة ،فتكمن يف توفري
اخلربة املالية كتقدمي امل�شورة لل�شركة يف ما له عالقة بالتفاو�ض على القرو�ض �أو �إدارة ا�ستخدام االئتمان على نحو منتج �أو التوعية
بتوقعات امل�صارف من ال�شركات املدينة واخلدمات التي ميكن �أن تقدمها لها �أو امل�ساعدة على جتنيب الدائن اعتماد ممار�سات غري
�أخالقية� .أما ال�سيئة الرئي�سية فهي �إمكانية ظهور تعار�ض يف امل�صالح.

ُ )3يرجى تقدمي و�صف ملحا�سن وم�ساوئ ت�شجيع امل�صارف يف بلدكم على لعب دور �أكرث فاعلية يف حت�سني هياكل وممار�سات حوكمة
ال�شركات لدى ال�شركات املدينة.
مل يتم التعبري عن احلما�س ب�ش�أن جعل امل�صارف م�س�ؤولة عن تقييم حوكمة ال�شركات لدى املدينني لها� ،إ ّال رمبا ب�سبب التكاليف املحتملة
وال�شكوك حول قدرة امل�صارف على الت�أثري الفعلي .وبالإ�ضافة �إىل القيمة البديهية حلوكمة ال�شركات الر�شيدة ل�صالح املجتمعُ ،ذكرت
حما�سن �أخرى من بينها امل�ساعدة على التوعية بفوائد حوكمة ال�شركات وحت�سني �شفافية االئتمان وتعزيز معرفة امل�صارف بعمالئها
وب�أعمالهم .ولكن ،و�إىل جانب مو�ضوع التكاليف ،ت�ساءلت بع�ض الردود ملاذا امل�صارف ولي�س ال�سلطات هي التي ينبغي عليها رفع معايري
حوكمة ال�شركات ،و�أجابت �أن امل�صارف لي�ست م�ؤهلة للحكم على احلوكمة لدى عمالئها.
و�أ�شارت بع�ض الردود �إىل �أن قيام امل�صارف بذلك �سي�شكل خطر ًا على �سمعة امل�صرف .و�أوردت ردود �أخرى �أن تلك امل�صارف التي
قامت بذلك عن ح�سن نية رمبا �ستعاين من �ضرر تناف�سي يف ظل غياب الت�شريعات ال�صارمة.
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ي .م�سائل �أخرى
ُيرجى التعبري عن �أية �آراء �أخرى ب�ش�أن حوكمة ال�شركات يف امل�صارف غري تلك املذكورة �أعاله.
�سبعة تعليقات فقط وردت يف هذه اخلانة ،جميعها ما عدا واحد �أتت من الأردن:
ثمة حاجة مليثاق حلوكمة ال�شركات يف كافة ال�شركات ،ولي�س فقط يف امل�صارف.
من املو�صى به ب�شدّة �أن يقوم البنك املركزي الأردين وجلنة الأوراق املالية والبور�صة بالعمل مع ًا لتوجيه مبادرات حوكمة ال�شركات
وو�ضع ميثاق موحد للتنفيذ.
ينبغي على كافة امل�صارف �أن تطبق مبادئ حوكمة ال�شركات ال�صادرة عن جلنة بازل.
ميكن لنق�ص الوعي لدى �أع�ضاء املجال�س ب�ش�أن ممار�سات حوكمة ال�شركات �أن يعيق عمل امل�صارف.
بغية تنفيذ ممار�سات حوكمة ال�شركات ،ينبغي على البنك املركزي الأردين �أن ُي ِلزم امل�صارف بتطبيق املبادئ التوجيهية ذات ال�صلة.
امليزات التي ينبغي على امل�صارف البحث عنها يف املدير هي احل�س الريادي وامل�ساءلة والعمل الأخالقي واملهارات التوا�صلية ،وقبل كل
�شيء النزاهة.
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ملحة عن الردود على اجلزء الثاين من ا�ستبيان ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا
(�أ�سئلة موجهة للم�صارف املركزية فقط)
اجلزء الثاين� :إح�صائيات عامة عن القطاع
امل�صريف

البحرين

م�صر

الأردن

لبنان ()1

عُمان

قطر

� .1إجمايل القرو�ض العالقة يف كل امل�صارف (٪
من �إجمايل الناجت املحلي)

٪52

٪58

٪94

٪74

٪34

-

� .2إجمايل �أ�صول القطاع امل�صريف ( ٪من
�إجمايل الناجت املحلي)

٪1050

٪145

٪236

٪343

٪46

-

�(2آ)� .إجمايل عدد امل�صارف ،ومنها:

114

 39كلها حملية

23

63/61

16

16

-م�صارف جتارية

26

13

40/31

7

5

-م�صارف ا�ستثمارية

37

م�صارف عامة (تابعةللدولة)

2

9/7
1

-م�صارف �إ�سالمية

242

فروع حملية مل�صارف�أجنبية

47

�شركات تابعة �أجنبيةم�سجلة حملياً
ّ

18

م�صارف حملية مُدرجةبدون م�ساهمني ذوي
�سيطرة

7

م�صارف حملية مُدرجة معم�ساهمني ذوي �سيطرة

8

م�صارف حملية غري مُدرجةبدون م�ساهمني ذوي �سيطرة

25

2/11

م�صارف حملية غري مُدرجةمع م�ساهمني ذوي �سيطرة

17

42/24

1

٪48

٪84

 .3ح�صة ال�سوق لأكرب خم�سة م�صارف

٪69

2

8

18

٪72

٪65

9

7

10/11
1/5

( )1جمموعتا الأرقام يف هذا العمود متثل الأرقام الواردة يف ردَّين خمتل َفني.
(� .)2إما جتارية �أو ا�ستثمارية

4/2
10/10

3

6

6

5/0
3

٪84
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الأ�سئلة

البحرين

م�صر

 .4ما هي املعامل
الرئي�سية مل�صرفكم
والتي متيزه عن
م�صارف بلدان
OECD؟

ر�سملة امل�صارف
البحرينية جيدة
مع معدل قرو�ض
متعرثة .٪2

املدن مزدحمة
بامل�صارف والنظم
مل تتم �أمتتتها
بالكامل.

الأردن

لبنان

عُمان

قطر

م�ستويات عالية من
التداول بالعمالت
الأجنبية ومن
املخاطر ال�سيادية
ومن الدَ و َلرة ،لكن
م�ستوى منخف�ض من
امل�شتقات.

(�آ) ما هو تقييمكم
لدور امل�صارف
العامة يف القطاع
املايل؟

امل�صرفان التابعان
للدولة ال يلعبان
دور ًا كبري ًا� ،إذ هما
خمت�صان بالتنمية
وبتمويل امل�شروعات
ال�صغرية واملتو�سطة.

يف املا�ضي كان
دورها �أ�سا�سي ًا
يف التنمية ،لكنه
تراجع.

ال ُي�سمح لها .وعلى
كافة امل�صارف
�أن تكون �شركات
م�ساهمة حمدودة �أو
فروع متلكها �شركات
�أجنبية �أو �شركات
تابعة.

ال ،ثمة م�صارف
عامة .والو�ضع
الوحيد للم�صارف
هو ال�شركة امل�ساهمة
املحدودة.

تلعب دور ًا كبري ًا
يف تنمية الإ�سكان
وامل�شروعات
ال�صغرية واملتو�سطة.

ثمة م�صرف واحد
متلك الدولة ٪50
منه وهو امل�صرف
الأكرث فاعلية يف
متويل امل�شاريع.

(ب) هل ثمة حاجة
لتجميع القطاع
امل�صريف؟ ويف حال
الرد الإيجابي،
ا�شرحوا ملاذا.

هذا �سي�سمح
بتخ�صي�ص املوارد
ال�شحيحة على
نحو �أكرث فاعلية
وبتخفي�ض تكاليف
الو�ساطة وبتعزيز
اال�ستقرار املايل.

نعم ،هذا �سي�سمح
ب�إنعا�ش قاعدة
ر�أ�س املال وبتح�سني
تناف�سية امل�صارف.

نعم ،البنك
املركزي الأردين
ي�ؤيد التجميع الذي
ي�سمح برفع تناف�سية
امل�صارف الأردنية يف
الأردن وعلى امل�ستوى
الدويل.

ك ّال ،لأن التجميع بد�أ
منذ � 10أعوام .لكن
ثمة هام�ش لتجميع
�إ�ضايف.

نعم ،هذا �سي�سمح
بتح�سني اال�ستقرار
املايل وبتحقيق
وفورات كبرية .لكن
تر ّكز  ٪88يف يد 5
م�صارف يكفي.

التجميع �سي�سمح
بتح�سني الفعالية
لكن الو�ضع احلايل
منا�سب.

(ج) ما هو تقييمكم
لدور امل�صارف
العائلية يف القطاع
املايل؟

يركز امل�صرفان
العائليان على
ال�صريفة
اال�ستثمارية.
وحوكمة ال�شركات
فيهما �ضعيفة .لكن
املناف�سة وال�ضغوط
التنظيمية بد�أت ت�ؤثر
�إيجابي ًا.

مل يعد هناك �أي
م�صرف عائلي.

ملكية العائلة هي ٪7
من الأ�صول.

بع�ض امل�صارف
الكربى متلكها
جزئي ًا بع�ض
العائالت ،لكن
ح�صتها من ال�سوق
يف تراجع حيث
زادت امل�صارف
الأخرى من قاعدة
ر�أ�سمالها.

ال م�صارف عائلية،
لكن ثمة ملكيات
كبرية لأ�سهم بع�ض
امل�صارف.

نعتقد �أن امل�صارف
العائلية تلعب دور ًا
يف الو�ساطة املالية
الفعالة.

 .5هل ت�سمح
القوانني يف
بلدكم للم�صارف
بالعمل فيما
يُدعى «بال�صريفة
ال�شاملة»؟

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

 .6معلومات ب�ش�أن
الأنظمة امل�صرفية:
(�آ) من هي امل�ؤ�س�سة
التي تقوم باملتابعة
من خارج املوقع
والتفتي�ش يف املوقع
يف امل�صارف؟ وما
هو عدد العاملني
يف كال النوعني من
الرقابة؟

م�صرف البحرين
املركزي
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البنك املركزي
امل�صري

البنك املركزي
الأردين

جلنة الرقابة
امل�صرفية

البنك املركزي
العماين

م�صرف قطر
املركزي
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 45يف املوقع و55
خارج املوقع

 28يف املوقع و8
خارج املوقع

 50لكال النوعني
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(ب) من هي
امل�ؤ�س�سة امل�س�ؤولة
عن اختبار توفر
امل�ؤهالت وال�شروط
الالزمة
()Fit and Proper
لدى:
 �أع�ضاء جمال�ساملديرين والإدارة

م�صرف البحرين
املركزي

البنك املركزي
امل�صري

البنك املركزي
الأردين

م�صرف لبنان وجلنة
الرقابة امل�صرفية

البنك املركزي
العماين

م�صرف قطر
املركزي

 -كبار امل�ساهمني

م�صرف البحرين
املركزي

البنك املركزي
امل�صري

وزارة التجارة
وال�صناعة

م�صرف لبنان وجلنة
الرقابة امل�صرفية

البنك املركزي
العماين والهيئة
العامة ل�سوق املال

م�صرف قطر
املركزي

(ج) من هي امل�ؤ�س�سة
التي ترخ�ص
للم�صارف وتوقف
عملها؟ وما هو
عدد الرخ�ص التي
�أُوقفت على مدى
الأعوام اخلم�سة
املا�ضية؟

م�صرف البحرين
املركزي

البنك املركزي
امل�صري

البنك املركزي
الأردين

م�صرف لبنان
واملجل�س الأعلى
للم�صارف

البنك املركزي
العماين

م�صرف قطر
املركزي

 16مبا فيها وحدات
م�صرفية �أوف�-شور

(د) من هي امل�ؤ�س�سة
امل�س�ؤولة عن
التدابري الإدارية يف
امل�صارف الفردية،
ك�إلزام امل�صرف
بالقيام (�أو عدم
القيام) ب�أمر ما
لالمتثال بالقانون
امل�صريف� ،أو فر�ض
اتخاذ تدابري
ت�صحيحية فورية؟

م�صرف البحرين
املركزي

البنك املركزي
امل�صري

البنك املركزي
الأردين

املجل�س الأعلى
للم�صارف هو
امل�س�ؤول عن فر�ض
الغرامات على
امل�صارف التي
تنتهك الأحكام
الإدارية �أو التي تقدم
معلومات خاطئة.

 .7هل ثمة يف بلدكم
خطط ل�ضمان
الودائع �أو للت�أمني
عليها؟ ما هي
املعامل الرئي�سية
لهذه اخلطة (�أي
على �سبيل املثال ما
هي تغطية الت�أمني
للح�سابات �أو
للأفراد� ،إلخ)؟

نعم ،ثمة خطة
للودائع يف امل�صارف
التجارية كلي ًا.
والتعوي�ض يبلغ
 ٪75من الودائع
ال�شخ�صية املقبولة
ب�سقف 15.000
دينار بحريني
و 25مليون دينار
كحد �أق�صى �سنوي
لكافة امل�صارف يف
الإجمال.

ك ّال ،لكن البنك
املركزي امل�صري
ي�ضمن جميع الودائع
امل�صرفية.

نعم� ،إذ مت ت�أ�سي�س
م�ؤ�س�سة �ضمان
الودائع الأردنية
�سنة  .2001و�سقف
الت�أمني على الودائع
هو  10.000دينار
�أردين لكل مودع
ولكل م�صرف.

نعم� ،إذ مت ت�أ�سي�س
امل�ؤ�س�سة الوطنية
ل�ضمان الودائع
متلكها الدولة
وامل�صارف مع ًا.
ويغطي ال�ضمان
مبالغ حتى  5ماليني
لرية لبنانية من
�إجمايل ودائع الفرد
يف امل�صرف.

البنك املركزي
العماين

م�صرف قطر
املركزي

مت اعتماد �إطار
 PCAمنذ 2005
ا�ستناد ًا �إىل ن�سب
بازل للر�أ�سمال
وللقرو�ض املتعرثة
(.)NPL
نعم ،وكافة امل�صارف
ملزمة باالن�ضمام.
ويوفر البنك املركزي
العماين الأموال
البدائية وي�ساهم
بق�سط �سنوي بن�سبة
 ٪50من �إجمايل
مدفوعات امل�صارف.
ويغطي ال�ضمان ٪75
من املبالغ املودعة
ب�سقف 20.000
ريال عماين.

ك ّال ،لكن هذا الأمر
مدرج على جدول
الأعمال القطري.
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 .8هل ي�ستند دفع
امل�صارف لأق�ساط
الت�أمني على
الودائع �إىل معايري،
كتقييم املخاطر� ،أم
هي �أق�ساط ثابتة
مرتبطة فقط
مب�ستوى الودائع؟

ال �أق�ساط.

ك ّال.

�أق�ساط ثابتة.

�أق�ساط ثابتة.

�أق�ساط ثابتة .حالي ًا
 ٪0.03من املعدل
ال�سنوي لإجمايل
الودائع.

--

 .9يف الوقت احلايل،
هل ثمة م�صارف
تمَ ّلك القطاع
العام �أ�سهمها (ولو
جزئياً) كنتيجة
لعملية �إنقاذية؟

ك ّال.

نعم ،امل�صرف
املتحد.

ك ّال.

ك ّال.

ك ّال.

ك ّال.

�( 10آ) هل ميتثل
الإطار املعتمد يف
بلدكم للمعايري
الدولية ب�ش�أن
مكافحة غ�سيل
الأموال ومتويل
الإرهاب؟ يُرجى ذكر
ال�صكوك القانونية
ذات ال�صلة وتاريخ
دخولها يف حيز
التنفيذ.
(ب) كيف يتم
التعامل مع امل�سائل
اخلارجة عن �إطار
ال�صالحية الوطنية
فيما له عالقة
بغ�سيل الأموال
ومتويل الإرهاب
العابرين للحدود؟

نعم� .صدرت عام
� 1997إر�شادات وفق ًا
للمعايري ال�صادرة
عن الفريق العامل
املايل ()FATF
واملعايري الدولية
امل�شابهة .ومت حتديث
هذه الإر�شادات يف
 .2001كما �صدرت
تو�صيات ب�ش�أن متويل
الإرهاب يف 2005
على �إثر قرار الأمم
املتحدة.

نعم� ،صدر قانون
مكافحة غ�سيل
الأموال رقم
 ،2002/50ويجري
تطبيق معايري
 FATFومبادئ
«اعرف عميلك»
(.)KYC

نعم ،املادة  93من
القانون امل�صريف.

(�آ) نعم ،القانون
رقم )2001( 318
والقانون اجلنائي.
وين�ص القانون 318
على ت�شكيل وحدة
م�ستقلة ملكافحة
غ�سيل الأموال
خمولة بااللتفاف
على ال�سرية
امل�صرفية ،وكذلك
هيئة التحقيق
اخلا�صة ()SIC
التي تتمتع ب�سلطات
ق�ضائية.
(ب) مذكرات
تفاهم وبروتوكوالت
دولية .وجلنة
التحقيق اخلا�صة
ع�ضو يف جلنة
 Egmontلتبادل
املعلومات.

(�آ) نعم ،التزمت
عُ مان باعتماد
املعايري الدولية.
و�صدر قانون
مكافحة غ�سيل
الأموال �سنة ،2002
و�صدرت الأنظمة
التنفيذية �سنة 2004
ا�ستناد ًا �إىل معايري
 FATFو�صندوق
النقد الدويل
(.)IMF
(ب) مو�ضوع
نظرت فيه الهيئات
التنظيمية مب�شاركة
من وزارة اخلارجية
ووحدة اال�ستخبارات
املالية ( )FIUو
.FATF

مكافحة غ�سيل
الأموال قائمة على
نحو وا�سع .و�أ�صدر
م�صرف قطر
املركزي الأنظمة
التف�صيلية ،ومت
ت�شكيل جلنة وطنية
�سنة  .2002كما
مت ت�أ�سي�س جلنة
اال�ستخبارات املالية
( )FIUلتحري
ال�صفقات امل�شبوهة.
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امللحق الثاين
امل�شاركون يف جلنة العمل
مالحظة :ي�شغل كافة �أع�ضاء الفريق العامل منا�صب عليا يف امل�ؤ�س�سات التي يعملون بها .لكن النتائج والآراء الواردة يف هذا املوجز
تبقى �شخ�صية وال تعك�س بال�ضرورة �آراء امل�ؤ�س�سات التي يخدمونها �أو البلدان التي ينتمون �إليها .وتود منظمة التعاون والتنمية يف امليدان
االقت�صادي ( )OECDو�شركا�ؤها التعبري عن كل االمتنان لأع�ضاء الفريق العامل واخلرباء الآخرين الذين �ساهموا يف هذا العمل على
�أ�سا�س م�ؤقت ،على ما ّكر�سوه من وقت وما بذلوه من جهد وما قدموه من الر�ؤى والتعليقات.

ممثلو البلدان
البحرين
ال�سيد يو�سف ح�سن ،مدير ،مديرية الإ�شراف على التجزئة امل�صرفية ،امل�صرف
املركزي ،ع�ضو اللجنة الوطنية حلوكمة ال�شركات.
ال�سيد �أحمد �أمريي ،حملل م�صريف ،م�صرف البحرين املركزي.
ال�سيد �صالح ح�سني ،رئي�س� ،صالح ح�سني لال�ست�شارات.

م�صر
ال�سيدة هالة ال�سعيد ،مديرة تنفيذية ،املعهد امل�صريف امل�صري.
ال�سيد عمرو حمزة ،كبري االقت�صاديني ،املعهد امل�صريف امل�صري.
ال�سيد �أمني �صربي ،كبري االقت�صاديني ،املعهد امل�صريف امل�صري.
ال�سيد جمال �أ�شرف ،مدير ،مركز املديرين امل�صري.

الأردن
ال�سيد �أ�سعد بديري ،معاون مدير عام ،بنك اال�ستثمار العربي الأردين.
الدكتور مي�شيل مارتو ،رئي�س ،بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل.
ال�سيد مايكل ماتو�سيان ،رئي�س مراقبة االمتثال ،البنك العربي.
الدكتور عديل قندح ،مدير عام ،جمعية البنوك.
ال�سيدة خلود �سقاف ،مديرة مكتب حمافظ البنك املركزي الأردين.
الدكتور حممد جفري ،مدير عام ،م�ؤ�س�سة �ضمان الودائع الأردنية ،رئي�س جلنة
«مينا» الإقليمية ل�ضمان الودائع.

الكويت
الدكتور حممد الها�شل ،نائب حمافظ البنك املركزي الكويتي.
ال�سيد جوناثان ليون ،مدير تنفيذي ،بنك برقان.

لبنان
ال�سيد هاين ح�سامي ،مدير عام ،البنك الأهلي التجاري ال�سعودي.
ال�سيد �شادي كرم ،رئي�س ومدير تنفيذي ،البنك اللبناين للتجارة.
ال�سيد بيري كنعان ،مدير ال�ش�ؤون القانونية ،م�صرف لبنان (امل�صرف
املركزي).
ال�سيد وليد علم الدين ،رئي�س ،جلنة الرقابة على امل�صارف.
الدكتور عبد اهلل عطية ،مدير تنفيذي ،جلنة الرقابة على امل�صارف.
ال�سيد جريار زوفيغيان ،رئي�س ،منظمة ال�شفافية الدولية ،لبنان.

املغرب
ال�سيد يو�سف غ�شيوا ،رقابي ،البنك املركزي املغربي

عُمان
ال�سيد من�صور الري�سي ،كبري املديرين ،البنك املركزي.

ال�سلطة الفل�سطينية
ال�سيد �أحمد حاج ح�سن ،رئي�س مديرية التحليالت االحرتازية الكلية،BDS/
�سلطة النقد الفل�سطينية.
ال�سيد نبيل �أبو دياب ،مدير علم ،جمعية البنوك.
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�سوي�سرا
ال�سيد ت�شارلز فريالند� ،أمني �سابق ،جلنة بازل للرقابة امل�صرفية.BIS ،

الإمارات العربية املتحدة
ال�سيد مارك بري ،نائب رئي�س ،املبيعات وخدمات ال�شركات ،ما�سرتكارد
وورلد-وايد
ال�سيد روبرت براي�س ،رئي�س املجموعة االئتمانية ،م�صرف �أبو ظبي التجاري.
ال�سيد برايان �ستايروالت ،مدير الرقابة� ،سلطة دبي للخدمات املالية.

الواليات املتحدة الأمريكية
ال�سيد بوب ديرن�ستاين وال�سيد �أندرو كاننغهام ،جمموعة املتطوعني للخدمات
املالية.
املنظمات
م�ؤ�س�سة التمويل الدولية
ال�سيد �سيبا�ستيان مولينو ،مدير برنامج حوكمة ال�شركات ،البنك الدويل.
ال�سيدة فيليبا غرانت ،م�س�ؤولة م�شروع ،م�ؤ�س�سة التمويل الدولية ،م�صر.

معهد حوكمة ال�شركات
الدكتور نا�صر �سعيدي ،م�ؤ�س�س ومدير معهد حوكمة ال�شركات ،مدير مناوب
ملجموعة العمل »-OECDمينا» لتح�سني حوكمة ال�شركات.

احتاد امل�صارف العربية
الدكتور ف�ؤاد �شاكر ،الأمني العام.
�أمانة الفريق العامل
الدكتور رايرن غايغر ،نائب مدير ،مديرية املن�ش�آت وال�ش�ؤون املالية.
ال�سيد غرانت كريكباتريك ،كبري االقت�صاديني ،فرع �ش�ؤون ال�شركات.
ال�سيدة �إيلينا ميتيفا ،اقت�صادية ،فرع �ش�ؤون ال�شركات.
ال�سيدة �ألي�سا كولرب�ستوفا ،حمللة �سيا�سات ،فرع �ش�ؤون ال�شركات.

معهد حوكمة ال�شركات
ال�سيد نيك نادال ،مدير ،معهد حوكمة ال�شركات.
احتاد امل�صارف العربية
ال�سيدة رانيا خوري ،مديرة مكتب الأردن.
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امللحق الثالث
ملحة عن املنظمات امل�شاركة
منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقت�صادي ()OECD
ت�ضم هذه املنظمة  30من البلدان الأع�ضاء امللتزمة باحلكم الدميقراطي وباقت�صاد ال�سوق .وهي مك َّر�سة لدعم التنمية االقت�صادية يف
كل �أنحاء العامل .ولديها عالقات فاعلة مع  70بلد ًا �آخر ًا وعدد من املنظمات غري احلكومية والقطاعات اخلا�صة .ويف � ،2004أ�س�ست
املنظمة برنامج »-OECDمينا» لال�ستثمار نزو ًال عند طلب احلكومات من منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا ،بغية توفري امل�شورة
ب�ش�أن تنفيذ �إ�صالحات ال�سيا�سات اال�ستثمارية على �أنها املحرك للنمو االقت�صادي والعمالة يف املنطقة.
ويف �إطار هذا الربنامج ،مت ت�شكيل جمموعة العمل لتح�سني حوكمة ال�شركات ،بهدف تعزيز القدرات على الإ�صالح وعلى بناء امل�ؤ�س�سات
من خالل �إقامة �شبكة �إقليمية للحوار ال�سيا�ساتي .وهي يف موقع فريد للقيام بذلك ،لأنها جتمع كبار وا�ضعي ال�سيا�سات والهيئات
التنظيمية وامل�شاركني يف ال�سوق وممثلني عن الأو�سط الأكادميية من بلدان املنطقة الـ 18امل�شاركة يف الربنامج ومن البلدان الأع�ضاء يف
 .OECDوتعمل جمموعة العمل عن كثب مع �شركائها لزمن طويل ،مبن فيهم معهد حوكمة ال�شركات واملنتدى الدويل حلوكمة ال�شركات
ومركز املن�ش�آت اخلا�صة الدولية.

معهد حوكمة ال�شركات حوكمة
www.hawkamah.org

معهد حوكمة هو عبارة عن جمعية دولية للنا�شطني يف ميدان حوكمة ال�شركات والهيئات التنظيمية وامل�ؤ�س�سات التي تعمل على تطوير
ممار�سات جيدة حلوكمة �شركات ،ذات طابع حملي ولكن مندجمة مع احلوكمة العاملية.
ومهمة معهد حوكمة هي الرتويج لإ�صالحات قطاع ال�شركات واحلوكمة الر�شيدة ،وم�ساعدة بلدان املنطقة على و�ضع وتنفيذ
ا�سرتاتيجيات م�ستدامة حلوكمة ال�شركات ،متك ّيفة مع املتطلبات والأهداف الوطنية .ومن �ش�أن التعاون الإقليمي �أن ي�ساعد على تي�سري
والتوجه نحو توحيد �أطر حوكمة ال�شركات والبناء على حاالت
املبادالت وي�سمح للبلدان التع ّلم من التجارب الناجحة وجتميع اجلهود
ّ
الت�آزر التي ت�أتي نتيجة للتحركات واملبادرات على ال�صعيد الوطني.
يعمل معهد حوكمة حالي ًا على ر�سم طريق حوكمة ال�شركات يف ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا و�آ�سيا الو�سطى .ومن خالل الرتويج لقيمه
الأ�سا�سية املتمثلة يف ال�شفافية وامل�ساءلة والإن�صاف والإف�صاح وامل�س�ؤولية ،يعمل املعهد على الأوجه ال�سيا�ساتية والعملية لإ�صالحات
حوكمة ال�شركات يف املنطقة.
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احتاد امل�صارف العربية
ينتمي �إىل احتاد امل�صارف العربية حالي ًا �أكرث من  330م�ؤ�س�سة مالية وم�صرفية عربية ،مما يجعل االحتاد �أكرب التجمعات املالية
وامل�صرفية يف املنطقة ،و�أف�ضل ممثل عن الأو�ساط امل�صرفية العربية .واحتاد امل�صارف العربية ملتزم بخدمة القطاع امل�صريف العربي
وب�ضمان امتثاله الكامل للمعايري املالية الدولية وبتعزيز التعاون الدويل مع الأ�سواق العاملية وامل�شاركة يف املبادرات الدولية.
على مدى الثالثة عقود املا�ضية ،طور احتاد امل�صارف العربية دوره كهيئة مرجعية �أ�سا�سية يف الأو�ساط امل�صرفية العربية من خالل
خدمات التدريب املهني واملعلومات والأبحاث وامل�شورة التي يوفرها يف ميدان املال وامل�صارف .واالحتاد من الر ّواد يف تنظيم الندوات
التدريبية واملنتديات وامل�ؤمترات للم�صارف من البلدان العربية وغري العربية .وهو معروف بقدراته امل�صرفية والتوا�صلية لدى �أع�ضائه
ولدى امل�ؤ�س�سات املالية وامل�صرفية الأخرى يف املنطقة العربية ولدى الأ�سواق املالية الدولية الأ�سا�سية .و�أخري ًا ولي�س �آخر ًا� ،أطلق احتاد
امل�صارف العربية عدد ًا من املبادرات التي هدفت �إىل الرتويج والتوعية ب�أف�ضل املمار�سات الدولية لدى القطاع امل�صريف العربي.

املنتدى العاملي حلوكمة ال�شركات
املنتدى العاملي حلوكمة ال�شركات هو �صندوق ائتماين متعدد املانحني تابع مل�ؤ�س�سة التمويل الدولية يف �إطار خدماتها اال�ست�شارية .وقد
�شارك يف ت�أ�سي�سه البنك الدويل ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقت�صادي �سنة  .1999ويهدف املنتدى من خالل �أن�شطته �إىل
النهو�ض بدور القطاع اخلا�ص كمحرك للنمو ،وتخفيف �ضعف االقت�صاديات النامية واالنتقالية جتاه الأزمات املالية ،وتقدمي احلوافز
لل�شركات لكي ت�ستثمر وحتقق �أداء فاع ًال على نحو م�س�ؤول اجتماعي ًا .وهو يرعى عدد ًا من املبادرات الإقليمية واملحلية ملعاجلة نقاط
ال�ضعف يف حوكمة ال�شركات يف البلدان ذات الدخل املتو�سط واملنخف�ض وذلك يف ال�سياق الأو�سع لربامج الإ�صالح االقت�صادي الإقليمية
�أو الوطنية .ولدى املنتدى برنامج عمل وا�سع لدعم �إ�صالحات حوكمة ال�شركات يف البلدان النامية .وقد حظي م�ؤخر ًا بتمويل من م�ؤ�س�سة
التمويل الدولية وحكومات النم�سا وكندا وفرن�سا واللوك�سمبورغ وهولندا والرنويج و�سوي�سرا .وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،يح�صل املنتدى على
متويل ثنائي الأطراف من احلكومة اليابانية ومن حكومة مقاطعة فالندرز.

