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موجز ال�سيا�سات

الرامية اإىل حت�صني حوكمة ال�صركات يف امل�صارف

يف منطقة ال�صرق الأو�صط و�صمال اأفريقيا

نوفمرب/ت�صرين الثاين 2009



منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقت�صادي

وفقًا للمادة 1 من �لتفاقية �ملوقعة يف باري�س يف 14 دي�سمرب/كانون �لأول 1960، �لتي دخلت حيز �لتنفيذ يف 30 �سبتمرب/�أيلول 1961، 

ت�سعى منظمة �لتعاون و�لتنمية يف �مليد�ن �لقت�سادي )OECD( �إىل �لنهو�س بال�سيا�سات �لر�مية �إىل:

	 حتقيق �أعلى م�ستويات للنمو �لقت�سادي �مل�ستد�م وفر�س �لعمل ورفع م�ستوى �ملعي�سة يف �لبلد�ن �لأع�ساء، و�ملحافظة 
على �ل�ستقر�ر �ملايل للإ�سهام يف تنمية �لقت�ساد �لعاملي.

	 �لإ�سهام يف �لتو�سع �لقت�سادي �ل�سليم يف �لبلد�ن �لأع�ساء وغري �لأع�ساء خلل عملية �لتنمية �لقت�سادية.

	 �لإ�سهام يف تو�سع �لتجارة �لدولية على �أ�سا�س متعدد �لأطر�ف بعيدً� عن �أ�سكال �لتمييز ووفقًا لللتز�مات �لدولية.

�سة يف منظمة �لتعاون و�لتنمية يف �مليد�ن �لقت�سادي هي �لنم�سا وبلجيكا وكند� و�لد�منرك وفرن�سا و�أملانيا و�ليونان  �لدول �لأع�ساء �ملوؤ�سِّ

و�لوليات  �ملتحدة  و�ململكة  وتركيا  و�سوي�سر�  و�ل�سويد  و��سبانيا  و�لربتغال  و�لرنويج  وهولند�  و�للوك�سمبورغ  و�إيطاليا  و�يرلند�  و�أي�سلند� 

�ملتحدة �لأمريكية. ثم لحقًا �أ�سبحت �لبلد�ن �لتالية �أع�ساء يف �لتو�ريخ �ملذكورة: �ليابان )28 �بريل/ني�سان 1964( وفنلند� )28 يناير/

كانون �لثاين 1969( و��سرت�ليا )7 يونيو/حزير�ن 1971( ونيوزلند� )29 مايو/�أيار 1973( و�ملك�سيك )18 مايو/�أيار 1994( وجمهورية 

�لت�سيك )21 دي�سمرب/كانون �لأول 1995( و�ملجر )7 مايو/�أيار 1996( وبولند� )22 نوفمرب/ت�سرين �لثاين 1996( وكوريا )12 دي�سمرب/

 )OECD( كما ت�سارك مفو�سية �لحتاد �لأوروبي يف �أعمال .)كانون �لأول 1996( وجمهورية �سلوفاكيا )14 دي�سمرب/كانون �لأول 2000

.)OECD ملادة 13 من �تفاقية�(
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ملخ�ص التو�صيات

اأداء املجل�ص

تعترب جلنة �لعمل �أن �لهيئات �لتنظيمية ينبغي �أن حتدد و�جبات �ملديرين ب�سكل �أكرث دقة، و�أن تتاأكد من �أد�ئهم لو�جباتهم عمليًا.  1 .

كما ينبغي على هيئات �لرقابة �مل�سرفية �أن ت�ساعد �مل�سارف على تنظيم بر�مج تدريبية للتوعية مب�سوؤوليات �ملجال�س من منظار 

حوكمة �ل�سركات.

على جمال�س �مل�سارف �أن تنظر يف تو�تر �جتماعاتها �لتي ت�سمح لها بال�سطلع مب�سوؤولياتها بالعناية �لو�جبة. 2 .

ينبغي �أن تتاح لأع�ساء �ملجل�س، ل �سيما �ملديرين غري �لتنفيذيني منهم، �إمكانية �لو�سول �إىل �لعاملني يف �مل�سرف و�إىل �خلرب�ت  3 .

�لفنية �لأخرى، مبا يف ذلك �حل�سول على �آر�ء �ملدققني �لد�خليني و�خلارجيني.

ترى جلنة �لعمل �أنه ينبغي مو��سلة نقا�س مو�سوع م�سوؤولية �أع�ساء �ملجل�س وكيفية حتديد و�جباتهم من منظور �سيا�ساتي. �إذ لي�س  4 .

من �لو��سح بعد �إن كانت �لرتتيبات ذ�ت �ل�سلة قد ُنّفذت �أم ل.

من �لأهمية مبكان �أن يتوفر للجان �ملجل�س ما ينا�سب من مو�رد ومعلومات و�سلحيات حتّري و�عرت�ف بدورها د�خل �مل�سرف. 5 .

�إذ تقر جلنة �لعمل باأهمية كافة �للجان، �إل �أنها على قناعة باأن �أهم �للجان يف م�سارف منطقة �ل�سرق �لأو�سط و�سمال �أفريقيا  6 .

هي جلان �لتدقيق.

ُين�سح ب�سدة ت�سكيل جلنة لر�سد �ملخاطر يكون و�جبها �لأ�سا�سي �لتاأكد من ح�سن تنفيذ نظام �إد�رة �ملخاطر يف �مل�سرف ل�سيا�سة  7 .

�ملخاطر �ملعتمدة.

تقع م�سوؤولية حوكمة تكنولوجيا �ملعلومات على عاتق جمل�س �ملديرين و�لإد�رة �لتنفيذية. وترى جلنة �لعمل �أن هذ� �ملو�سوع ي�ستحق  8 .

�هتمامًا خا�سًا من طرف �للجنة �ملعنية يف �ملجل�س.

تعترب جلنة �لعمل �أن �للجنة �ملخت�سة بالتعيينات يف �ملجل�س هي �لتي تكون م�سوؤولة على �لأقل عن ت�سمية رئي�س جمل�س �لإد�رة. 9 .

( ي�سهم يف حتقيق �ل�سو�بط و�ملو�زين  10 .CEO( تعترب جلنة �لعمل �أن �لف�سل بني من�سَبي رئي�س جمل�س �لإد�رة و�لرئي�س �لتنفيذي

�ملنا�سبة ويف تعزيز �مل�ساءلة وحت�سني قدر�ت �ملجل�س على �تخاذ �لقر�ر�ت على نحو م�ستقل.

ينبغي تعزيز مهار�ت �ملديرين من خلل بر�مج تدريبية ت�سدد على �ملتطلبات �ملهنية و�لأخلقية و�لفنية �لتي تفر�سها ممار�سات  11 .

�لقطاع �مل�سريف �ملتز�يدة �لتعقيد.

تو�سي جلنة �لعمل باإجر�ء تقييم منتظم لأد�ء �أع�ساء �ملجال�س فرديًا وجماعيًا. 12 .

�أو غري �لتنفيذيني �سمانًا لتحقيق �ل�سو�بط و�ملو�زين  ى باأن تكون غالبية �أع�ساء جمال�س �مل�سارف من �ملديرين �مل�ستقلني  يو�سَ 13 .

�للزمة.

ترى جلنة �لعمل �أن بلد�ن منطقة �ل�سرق �لأو�سط و�سمال �أفريقيا ينبغي �أن تو��سل �لعمل على و�سع تعريف للمديرين �مل�ستقلني وعلى  14 .

حتديد ن�سبتهم يف ع�سوية جمال�س �مل�سارف. كما يرتتب �لنظر يف مدة ولية �أع�ساء �ملجل�س وتاأثري ذلك على مو�سوعيتهم.

ترى جلنة �لعمل �أنه من �لأف�سل �أن يجري تعيني مديرين من �أهل �لكفاء�ت ولو كان لديهم تعار�س يف �مل�سالح و�أن يجري �لتعامل  15 .

مع هذ� �لتعار�س على �أ�سا�س �لأخلقيات، بدل ت�سكيل جمال�س تنق�سها �ملهار�ت �جلماعية �للزمة.

. 16 .)Fit and Proper( تلعب �لهيئات �لرقابية دورً� يف �لتاأكد من حتّلي �ملديرين يف �ملجال�س باملوؤهلت و�ل�سروط �للزمة
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ينبغي على �إد�رة �مل�سرف و�أع�ساء جمل�سه �أّل ي�ستفيدو� �سخ�سيًا من �ملعلومات �لد�خلية حتى ولو مل ت�سكل هذه �ل�ستفادة خرقًا  17 .

للقو�نني �ل�سائدة. كما يتوجب عليهم �لمتناع عن �لت�سويت �أو حتى عن �مل�ساركة يف عمليات �تخاذ �لقر�ر ب�ساأن �أمور فيها تعار�س 

بامل�سالح، فعليًا كان �أو حمتمًل.

ينبغي على �مل�سارف �أن تبادر �إىل �إعد�د و�إنفاذ مدونات قو�عد �سلوكية )�أو مدونات للممار�سات �ملنا�سبة( لتوجيه �لعاملني و�لإد�رة  18 .

و�أع�ساء �ملجال�س.

�مل�سارف مدعوة لتحديد هيكلية حلوكمة �ل�سركات ت�سبط �سيا�ساتها وتطبق معايريها وتنفذ �إجر�ء�ت رقابتها �لد�خلية. 19 .

دور ممار�سات �لأجور يف حوكمة �ل�سركات �ل�سليمة 20 .

ينبغي على هيئات �لرقابة �مل�سرفية يف منطقة �ل�سرق �لأو�سط و�سمال �أفريقيا �لنظر يف �أن ت�ستمل عمليات �ملر�جعة �لرقابية على  21 .

تقييم �ملخاطر �ملرتتبة عن �سيا�سات �لأجور لدى �مل�سارف.

كافة  يكون  للمجل�س،  تابعة  بت�سكيل جلنة خا�سة  �أفريقيا  و�سمال  �لأو�سط  �ل�سرق  منطقة  تقوم م�سارف  باأن  �لعمل  تو�سي جلنة  22 .

�أع�سائها �أو غالبيتهم من �ملديرين �مل�ستقلني �لذين من �مل�ستح�سن �أن يتمتعو� بخربة يف جمال �إد�رة �ملخاطر. وتقوم هذه �للجنة 

مبر�جعة نظام �ملكافاآت وو�سع هيكلية �لرو�تب لكافة �لعاملني يف �مل�سرف و�أع�ساء جمل�سه.

ينبغي على �لهيئات �لتنظيمية �مل�سرفية يف �ملنطقة �أن تطلب من �ملجال�س �أن ت�سع بيانًا ب�سيا�سة �لأجور و�أن تر�قب �لمتثال له. 23 .

�لتنفيذيون  �مل�سوؤولون  عليها  يح�سل  �لتي  �لتعوي�سات  عن  �ل�سنوي  �لتقرير  يف  �لإف�ساح  �لر�سيدة،  �حلوكمة  ممار�سات  بني  من  24 .

و�أع�ساء �ملجال�س على نحو فردي، وعن مد�خيل �لعاملني على نحو جمّمع.

ينبغي على �مل�سارف و�ل�سركات �لأخرى �أن تكون قادرة على تربير �ل�سمات �لرئي�سية لرب�مج �لأجور �ملرتبطة بالأد�ء �لتي �عتمدتها،  25 .

مبا يف ذلك �إجمايل كلفة هذه �لرب�مج ومعايري �لأد�ء وكيفية تعديل �لأجور وفقًا للمخاطر.

�لإف�ساح و�ل�سفافية 26 .

و�سمال  �لأو�سط  �ل�سرق  منطقة  يف  �لرقابية  �لهيئات  �أولويات  بني  من  للم�سارف  �ملايل  غري  �لإف�ساح  معايري  حت�سني  يز�ل  ل  27 .

�أفريقيا.

ذهنية  تغيري  على  �أي�سًا  �لعمل  مع  �مل�سارف،  يف  �لعام  �لإف�ساح  �سروط  و�سع  يف  حتديدً�  �أكرث  تكون  �أن  �لرقابية  �لهيئات  على  28 .

�مل�سوؤولني �لتنفيذيني �مل�سرفيني �لذين ينظرون �إىل �لإف�ساح من حيث �لمتثال له فقط بدل �لنظر �إليه على �أنه �أد�ة فعالة لإد�رة 

�لعلقات مع �أ�سحاب �مل�سلحة وحتقيق قيمة م�سافة يف �لعمل. 

حتى �إذ� مل يكن �لإف�ساح �لعام  29 . )Beneficial owners( ينبغي �أن ُتتاح للهيئات �لرقابية، كافة �ملعلومات ب�ساأن �ملالكني �مل�ستفيدين

عنها مطلوبًا.

ت�سمن �لتقارير �ملالية �ملوحدة �أن �لإف�ساح عن �لعلقات و�لتعاملت و�ل�سروط �ملالية د�خل �ملجموعة يجري على �أ�سا�س �ل�سفافية  30 .

ويجب �أن تطلبه �لهيئات �لتنظيمية.

ُتن�سح م�سارف منطقة �ل�سرق �لأو�سط و�سمال �أفريقيا بتاأ�سي�س من�سب مدير �ملخاطر وتخويله بال�سلطات �ملنا�سبة وربطه باملجل�س  31 .

من خلل رفع �لتقارير.

تتطلب �ملمار�سات �جليدة �أن ترفع �لإد�رة �لعليا �إىل �ملجل�س مرة يف �ل�سنة على �لأقل تقريرً� ب�ساأن نطاق نظام �لرقابة �لد�خلية  32 .

و�أد�ئه، وذلك لكي تتيح للمجل�س فر�سة مر�جعة كفاءة �آليات �لرقابة.
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ينبغي على جمل�س �ملديرين �أن ير�قب على �لدو�م ملئمة �ملعاملت �مل�سرفية يف �لبلد�ن ذ�ت �ملخاطر و�أن ي�سع لها حدودً� منا�سبة  33 .

و�أن يتاأكد من �أن �لإد�رة �لعليا قد و�سعت �سيا�سات لإد�رة �ملخاطر �ملرتبطة بهذه �ملعاملت.

كما ينبغي على �لهيئات �لرقابية �أن حت�سل على �أرقام ب�ساأن �إجمايل تعر�س �مل�سارف ل�سركات �ملجموعات �لتي تنتمي �إليها. 34 .

ينبغي على �لهيئات �لرقابية �أن تتاأكد من �أن عملية تعيني �ملدققني ت�سمن ��ستقلليتهم، ومن وجود �إجر�ء�ت منا�سبة حتافظ على  35 .

هذه �ل�ستقللية.

من بني �ملمار�سات �مل�سرفية �جليدة، تغيري �ملدققني دوريًا، �أو على �لأقل طلب تغيري �ل�سريك �لرئي�سي. 36 .

تو�سي جلنة �لعمل �لهيئات �لرقابية يف منطقة �ل�سرق �لأو�سط و�سمال �أفريقيا باأن تقيم علقات مع جمعيات �ملدققني �لوطنية يف  37 .

بلد�نها، لكي تكون يف موقف ي�سمح لها بالتعامل مع �أي م�سكلة رقابية.

ينبغي على كل م�سرف �أن يعتمد ميثاقًا للتدقيق �لد�خلي تو�فق عليه �لإد�رة �لعليا ويثّبته �ملجل�س �أو �إحدى جلانه �ملخولة بذلك. 38 .

ينبغي على �ملدققني �لد�خليني �أن ير�سدو� عمليات �لإقر��س للأطر�ف ذ�ت �لعلقة بغية �سمان �أن كافة هذه �لعمليات قد جرت  39 .

وفق �ل�سروط �لتي �عتمدها �ملجل�س.

تقرتح جلنة �لعمل �أن يتم تعيني �أحد كبار �مل�سوؤولني يف كل م�سرف ليت�سلم ويتحرى �سريًا �أية �سكاوى تاأتي من �لعاملني �أو �أ�سحاب  40 .

�مل�سلحة دون �أي �نحياز ل�سالح �أو �سد �مل�ستكي، حتى ولو �أن جلنة �لعمل تقّر باأن �ل�سكاوى رمبا تكون �أحيانًا غري مربرة.

تعار�س �مل�سالح و�لعمليات �ل�سيئة مع �لأطر�ف ذ�ت �لعلقة 41 .

يتخذ  بحيث  �لإد�ر�ت،  خمتلف  بني  �ل�سينية(  بالأ�سو�ر  يدعى  ما  )�أو  �ملعلومات  حركة  وجه  يف  حو�جز  بو�سع  �مل�سارف  ى  ُتو�سَ 42 .

�لعاملون قر�ر�تهم دون �أدنى معرفة باملعلومات �ل�سرية �ملتاحة للعاملني يف �إد�رة �أخرى و�لتي رمبا توؤثر على قر�رهم.

ل تن�سح جلنة �لعمل باعتماد حظر تنظيمي تام لتعار�س �مل�سالح، �إذ رمبا ل يوؤدي ذلك �إّل �إىل جمرد �إخفاء هذ� �لتعار�س عن  43 .

�لأنظار فقط. لكنها تقرتح �أن تبقى �مل�سارف متيقظة جتاه �أ�سكال �لتعار�س.

من �أجل ر�سد �ملو�قف �لتي رمبا ت�سهد تعار�سًا يف �مل�سالح على �سعيد �لإد�رة �أو �لعاملني، ينبغي على كافة �مل�سارف �أن توؤ�س�س  44 .

من�سبًا خمت�سًا وم�ستقًل ملر�قبة �لمتثال يرفع تقاريره �إىل جلنة �لتدقيق �لتابعة للمجل�س.

ينبغي �إعلم �لقائمني على مر�قبة �لمتثال يف �مل�سرف باأي تعار�س حمتمل يف �مل�سالح لدى �أع�ساء �ملجل�س وكبار �لتنفيذيني. كما  45 .

ينبغي �إعلم �لهيئات �لرقابية يف حال �أ�سبح هذ� �لتعار�س و�قعًا. بينما يقوم �ملجل�س بالإف�ساح �لعام �ملنا�سب.

ينبغي �لت�سديد على �إعلم �لهيئات �لرقابية ب�سيا�سات �مل�سارف �لتي ت�سرف عليها، مبا يف ذلك كيفية تعامل هذه �مل�سارف مع  46 .

تعار�س �مل�سالح.

على �لإطار �لقانوين و�لتنظيمي �أن يت�سمن تعريفًا لـ �لأطر�ف ذ�ت �لعلقة و�أن يو�سح �أن �ملعايري �ملعتمدة تعطي بع�س �لأمثلة فقط  47 .

على هذ� �لنوع من �لعمليات و�أن قائمة �لأمثلة هذه لي�ست ح�سرية.

ممار�سة  على  �لقادرين  �ملديرين  من  كاف  عدد  طرف  من  ومر�قبتها  �لعلقة  ذ�ت  �لأطر�ف  مع  �لعمليات  كافة  مر�جعة  ينبغي  48 .

حكمهم مبو�سوعية و��ستقللية. وينبغي �أن تتطلب عملية �ملر�جعة مو�فقة على �لعمليات فرديًا، حتى تلك �لتي مل تذكرها �لهيئات 

�لتنظيمية ولكن �لتي رمبا ت�سكل خماطرة بالن�سبة للم�سرف.

ي�ساعد �لإف�ساح �ملنا�سب عن �لعمليات مع �لأطر�ف ذ�ت �لعلقة على تخفيف �لعبء على هيئات �لرقابة �مل�سرفية �لتي رمبا تكون  49 .
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مو�ردها �لب�سرية حمدودة.

من  تت�سّكل  �ملجل�س  م�ستوى  على  ملر�قبة جلنة  �ملجموعة  لنف�س  تابعة  لكيانات  �إقر��س  عملية  �أية  تخ�سع  �أن  ب�سدة  ى  يو�سَ ولذلك  50 .

�أغلبية من �ملديرين �مل�ستقلني كليًا عن �ملجموعة �لتي ينتمي �إليها �مل�سرف. ويرتتب على �لهيئات �لرقابية �أن ت�سع مبادئ توجيهية 

حمددة ب�ساأن �لتعر�س للكيانات �ملنتمية لنف�س �ملجموعة و�أن تطلب رفع �لتقارير ب�ساأن متويل �ل�سركات �لفرعية و�أن تر�قب عمليات 

�لإقر��س هذه بعناية.

من �لأهمية مبكان �أن يكون ولء مديري �مل�سرف حلملة �أ�سهم �مل�سرف ولي�س لل�سركة �لأم. 51 .

�مل�سرف  �إليه  ينتمي  �لذي  �لتكتل  د�خل  يف  �ل�سيئة  �لعمليات  لتجنب   52 .)firewalls( حماية  جدر�ًن  يقيم  �أن  �مل�سرف  على  ينبغي 

)»�ملجموعة �مل�سرفية«(.

�أن تطالب  �لتنظيمية  �لهيئات  �أفريقيا، يتوجب على  �لأو�سط و�سمال  �ل�سرق  �ل�سركات يف بلد�ن منطقة  نظرً� لنت�سار جمموعات  53 .

بتوحيد �حل�سابات.

تو�سيات خا�سة مب�سارف �لقطاع �لعام و�مل�سارف �لعائلية و�مل�سارف �ملمتثلة لأحكام �ل�سريعة 54 .

ينبغي على �مل�سارف �لعامة �أن حتتفظ مب�سافة عند �لتعامل مع �لهيئات �حلكومية و�سركات �لقطاع �لعام �لأخرى. 55 .

مبمار�سة  ملجال�سها  فت�سمح  �سركات  عن  عبارة  �أنها  من  ت�ستفيد  �أن  �لعامة،  �مل�سارف  �أهد�ف  حتدد  �أن  بعد  �لدولة  على  ينبغي  56 .

م�سوؤولياتها مبا يقت�سيه ذلك من �ل�ستقللية.

لكن وبنف�س �لوقت، ل ينبغي �أن تكتفي �لدولة بدور �ملالك �ل�سلبي، بل عليها و�سع �سيا�سات للُملكية تو�سح �لأهد�ف �ملرجوة منها. 57 .

ينبغي على �لدولة �أن تعتمد �لآليات �للزمة ملتابعة �أد�ء �مل�سارف �لعامة و�أن ت�سع ترتيبات م�سابهة لرتتيبات �مل�سارف �لتجارية  58 .

من حيث �إد�رة �ملخاطر ومر�قبة �لمتثال ووظائف �لتدقيق.

�إن �ل�ستثمار�ت يف �مل�سارف �لتجارية من طرف �لدولة �أو �لكيانات �لتابعة للدولة �أو �لتي ت�سيطر عليها �لدولة، ينبغي �أن جُترى على  59 .

نحو �سفاف بغية �ل�سماح حلملة �أ�سهم �مل�سرف و�أ�سحاب �مل�سالح فيه �أن يفهمو� طبيعة تدخل �لدولة هذ�.

�إن �ختارت حكومات منطقة �ل�سرق �لأو�سط و�سمال �أفريقيا �أن ت�ستبقي على ملكيتها يف �ملوؤ�س�سات �ملالية لفرتة معينة مع �ل�سماح  60 .

لها �أن تعمل يف �ل�سوق، يتعني عليها يف هذه �حلال �أن تنظر يف تغيري �لرتتيبات �ملتعلقة بحوكمة �ل�سركات يف �مل�سارف وتكييفها مع 

.)OECD( ملبادئ �لتوجيهية �ل�سادرة عن�

ينبغي على هيئات �لرقابة �مل�سرفية �أن تتوخى �حلذر عند مر�جعة �لعمليات مع �لأطر�ف ذ�ت �لعلقة يف �مل�سارف �لعائلية، ول  61 .

�سيما غري �ملدرجة. وعليها �أن تتاأكد من �أن �سروط رفع �لتقارير تنطبق عليها مثلما تنطبق على �مل�سارف �ملدرجة.

على �لهيئات �لرقابية �أن تطلب من �مل�سارف �لعائلية �أن ت�سع خطة تو�رث طويلة �لأجل لتحقيق �نتقال �َسِل�س للملكية بني �أجيال  62 .

�لعائلة �سمانًا لل�ستمر�رية. بالإ�سافة �إىل ذلك، ومن بني �ملمار�سات �جليدة، على �مل�سارف �لعائلية )�ملدرجة �أو غري �ملدرجة( 

�أن تعتمد هياكل وُبنى عائلية ت�ساعدها على �لتفريق بني م�سالح �لعائلة وم�سالح �ل�سركة.

يرى �أع�ساء جلنة �لعمل �أن �ملبادئ �لو�ردة يف موجز �ل�سيا�سات هذ� ميكن، ل بل ينبغي �أن ُتطّبق على �مل�سارف �ملمتثلة لأحكام  63 .

�ل�سريعة.

عن  �لإف�ساح  فيه  مبا  �لإف�ساح،  من  منا�سب  م�ستوى  توؤّمن  �أن  �ل�سريعة  لأحكام  ممتثلة  منتجات  تعر�س  �لتي  �مل�سارف  على  64 .

��سرت�تيجياتها �ل�ستثمارية. كما ينبغي على �لهيئات �لرقابية �أن ت�سطلع بدور فاعل يف حتديد م�ستوى هذ� �لإف�ساح.
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ينبغي حتديد �لعلقة بني جمل�س �لرقابة �ل�سرعية و�ملجل�س �لرئي�سي و�لهيئات �لأخرى د�خل �مل�سرف. 65 .

( ب�ساأن ت�سكيل جلنة حلوكمة �ل�سركات على  66 .IFSB( »توؤيد جلنة �لعمل �لتو�سية �ل�سادرة عن »جمل�س �خلدمات �ملالية �لإ�سلمية

م�ستوى �ملجل�س يف �مل�سارف �ملمتثلة لأحكام �ل�سريعة.

ينبغي م�ساركة �خلربة �لتي �كت�سبتها �لهيئات �لرقابية �لوطنية يف م�سمار و�سع �لأطر �لتنظيمية للم�سارف �لإ�سلمية. 67 .

تاأثري �مل�سارف على حوكمة �ل�سركات لدى �لعملء 68 .

ترى جلنة �لعمل �أن م�سارف منطقة �ل�سرق �لأو�سط و�سمال �أفريقيا ينبغي �أن تدرك �أن يف م�سلحتها �أن تر�سد هيكلية �حلوكمة  69 .

وممار�ساتها لدى �ل�سركات �لد�ئنة.

على �مل�سارف �أن تطلب من د�ئنيها تقدمي تقارير مالية موحدة. 70 .

حتى يف �لظروف �لتي ل ميكن فيها للم�سرف �أن يوؤثر مبا�سرة على ممار�سات �حلوكمة لدى �لد�ئنني، �إل �إنه ميكن �أن يتمتع بتاأثري  71 .

هام من خلل �إعطاء مثال ُيحتذى.

دور �لهيئات �لرقابية يف حت�سني حوكمة �ل�سركات يف �مل�سارف 72 .

ينبغي على �لهيئات �لرقابية �أن توّفر �لإر�ساد للم�سارف ب�ساأن حوكمة �ل�سركات، مع تو�سيح �أنها لن تقّيم فقط �سيا�سات �حلوكمة  73 .

و�إجر�ء�تها، بل �أي�سًا مدى تنفيذ �مل�سارف لهذه �ل�سيا�سات و�لإجر�ء�ت. وعليها �أن تعلن معايري تقييم ممار�سات حوكمة �ل�سركات 

يف �مل�سارف و�أن تقّر علنًا بالتح�سينات �لتي �أُجريت.

نظرً� للدرو�س �لتي متخ�ست عنها �لأزمة �ملالية، رمبا ترغب �لهيئات �لتنظيمية يف منطقة �ل�سرق �لأو�سط و�سمال �أفريقيا بتقييم  74 .

ملئمة وكمال �لإر�ساد�ت �لتي توفرها ل�سيا�سات حوكمة �ل�سركات يف �مل�سارف.

على �لهيئات �لرقابية �أن تقّيم خربة ونز�هة �ملديرين و�أع�ساء �لإد�رة �حلاليني و�ملقرَتحني. كما ينبغي عليها �أن تنظر فيما �إذ� كان  75 .

�مل�سرف قد و�سع �لآليات �لفعالة �لتي ت�سمح للمجل�س و�لإد�رة �لعليا بال�سطلع مب�سوؤولياتهم �لرقابية.

على �لهيئات �لرقابية �أن تقّيم �ملخاطر �ملحتملة للهياكل �ملالية وغري �ملالية �لتابعة للمجموعة �لتي ت�سم م�سرفًا �أو م�سارف. كما  76 .

ينبغي عليها �أن تكون قادرة على �حل�سول على �أحدث �ملعلومات ب�ساأن هيكلية �ملجموعة �لتي ينتمي �إليها �مل�سرف.

�لهيئات �لرقابية مطالبة بالتفتي�س �ملنتظم للنظم �لد�خلية لإد�رة �ملخاطر و�سيا�سات �لتعوي�سات يف �ملوؤ�س�سات �ملالية، وعليها �أن  77 .

تطالب باإجر�ء �لتغيري�ت يف حال ظهرت بع�س �لعيوب.

لإيجاد من�سب منف�سل خمت�س  �إما  كافية. وهي مدعوة  كو�در  �أن تخ�س�س  �لرقابية  �لوكالت  ينبغي على  �إىل ذلك،  بالإ�سافة  78 .

بحوكمة �ل�سركات �أو �أن تدمج حوكمة �ل�سركات يف هيكلها �لوظيفي �لقائم.

�مل�سرفية، من بني  �ملر�جعة  ب�ساأن عمليات  �ملعلومات  وتقا�سم  �لرقابة  م�سوؤوليات  وتن�سيق  �لتنظيمية  �لأطر  توحيد  �عتبار  ينبغي  79 .

�أولويات هيئات �لرقابة �مل�سرفية يف منطقة �ل�سرق �لأو�سط و�سمال �أفريقيا.

ترحب جلنة �لعمل بالتد�بري �لأخرى �لتي تهدف �إىل حت�سني حوكمة �لهيئات �لتنظيمية للم�سارف، وذلك للتاأكد من �أن �لهيئات  80 .

�لرقابية تتمتع مبا يلزم من �ل�ستقلل و�مل�ساءلة و�ل�سفافية و�لنز�هة لأد�ء و�جباتها على �أكمل وجه.
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مقدمة

خلفية

�ل�سركات.  قطاع  �إ�سلح  عنا�سر  من  هامًا  عن�سرً�  �أفريقيا  و�سمال  �لأو�سط  �ل�سرق  منطقة  يف  �ل�سركات  حوكمة  معايري  حت�سني  ُيعترب 

�ل�سفافية  وحت�سني  �مل�سرفية  للقطاعات  و�لتنظيمية  �لقانونية  �ملعايري  لتعزيز  حاجة  ثمة  �ملنطقة،  يف  �ملايل  �ل�ستقر�ر  على  وللمحافظة 

و�لإف�ساح فيها. وحتتل �مل�سارف على وجه �خل�سو�س مكانة ت�سمح لها �أن تقود وت�ستفيد يف �آن معًا من �جلهود �لر�مية لتح�سني ممار�سات 

حوكمة �ل�سركات يف �ملنطقة. فامل�سارف تهيمن على �لنظم �ملالية يف �ملنطقة وتلعب دورً� �أ�سا�سيًا يف عملية �لإقر��س و�ل�ستثمار ذ�ت �لدور 

�حليوي يف �لتنمية �لقت�سادية. وعلى �لرغم من �أن م�ستويات �لو�ساطة �مل�سرفية يف بع�س بلد�ن �ملنطقة ل تز�ل معتدلة �إن قورنت بالبلد�ن 

�لأع�ساء يف منظمة �لتعاون و�لتنمية يف �مليد�ن �لقت�سادي )OECD(، �إل �أن �لقرو�س �مل�سرفية ت�سكل �أهم �أ�سكال �لتمويل �خلارجي يف 

قطاع �ل�سركات. وميكن تربير هيمنة �لقرو�س �مل�سرفية كاأد�ة للتمويل، بتف�سيل �أ�سحاب �لأعمال لل�ستد�نة بدل �لتمويل باإ�سد�ر �لأ�سهم، 

لأن �ل�ستد�نة ُتبقي على قدر �أكرب من �ل�سيطرة يف �أيديهم. ونظرً� حلالة عدم �لتطور �لن�سبي لأ�سو�ق �ل�سند�ت �ملُدرجة، ل �سيما يف غياب 

ين �لعام يف �لعديد من �لبلد�ن، يبقى �لتمويل �مل�سريف �خليار �ملف�سل مقارنًة باإ�سد�ر �سكوك �لدين �لعام. ريعية �لدَّ

وعلوة على ذلك، فاإن �لقطاعات �مل�سرفية يف عدد من بلد�ن منطقة �ل�سرق �لأو�سط و�سمال �أفريقيا ل تز�ل ت�سهد منوً� متو��سًل بف�سل 

تطور �لبنية �لتحتية �ملالية يف �ملنطقة و�زدياد �حلاجة للو�ساطة �ملالية �ملرتبطة بارتفاع معدلت �لنمو �لقت�سادي. ومما يزيد من عمق هذ� 

�لتوّجه، �أن عددً� من �قت�ساد�ت �ملنطقة ، ل �سيما يف منطقة �خلليج، ت�سعى �إىل �لتحول �إىل مر�كز مالية. وبف�سل ��ستمر�ر منو �لقطاعات 

�مل�سرفية يف �ملنطقة، �زد�د �ساأن �مل�سارف يف ر�سملة �ل�سوق يف بلد�ن �ل�سرق �لأو�سط و�سمال �أفريقيا، على �لرغم من �نت�سار �مل�سارف 

غري �ملدرجة. و�مل�سارف يف �ملنطقة هي م�ستوَدع �لدخار و�أهم َم�سدر لقرت��س �ل�سركات. وهكذ� ت�سطلع �مل�سارف بوظيفة هامة ب�سبب 

�سح �لتمويل للمبادر�ت �لر�ئدة على �لرغم من �زدياد �لطلب عليه بغية تاأمني �سبل �لنمو وتوفري فر�س �لعمل.

يف  �ل�سركات  حلوكمة  خمتلفة  �أولوياٍت  �مل�سرفية،  بالرقابة  �ملرتبطة  �لحرت�زية  و�لعتبار�ت  �ملالية  �لو�ساطة  يف  �مل�سارف  دور  ي�ستتبع 

�مل�سارف مقارنة بال�سركات �لأخرى. فامل�سارف هي �لتي حتدد وجهة �ملو�رد �ملالية، مما يجعلها حمركًا قويًا للنمو �لقت�سادي.  كما �أنها 

حمور رئي�سي لأنظمة �لدفع و�أد�ة لتنفيذ �ل�سيا�سات �لنقدية �ملحلية. وميكن للخلل يف حوكمة �ل�سركات يف �مل�سارف �أن يقّو�س ��ستقر�ر 

�لنظام �ملايل و�أن يوؤدي �إىل ظهور خماطر �ساملة يف �لقت�ساد �حلقيقي. ونظرً� جل�سامة �لآثار �لجتماعية و�لقت�سادية �ملرتتبة على �نهيار 

�مل�سارف، ينبغي �إيلء �هتمام خا�س حلوكمة �ل�سركات فيها. ومن ناحية �أخرى، ي�سكل و�سع معايري حلوكمة �مل�سارف حتديًا كبريً�، لأن 

�مل�سارف خا�سعة �أ�سًل لقو�عد �حرت�زية �سديدة، كما ميكنها �أن توؤدي �إىل ظهور خماطر �ساملة يف �لقت�ساد.

و�لأزمات  �لآ�سيوية  �ملالية  �لأزمة  �أظهرت  فقد  وتكر�رً�.  �مل�سارف مر�رً�  �ل�سركات يف  �مللئمة حلوكمة  �لرتتيبات غري  تبعات  برزت  لقد 

�مل�سرفية �لأخرى يف عام 1997، �ل�سرر �لذي ميكن �أن يتاأّتى عن �سعف معايري حوكمة �ل�سركات يف �مل�سارف. كما �أ�سارت �لتحليلت 

�ملختلفة لأ�سباب �لأزمة �ملالية �حلالية �إىل ق�سور ترتيبات حوكمة �ل�سركات يف �مل�سارف، و��ستنتجت �أنه �إن مل يكن �لق�سور يف ممار�سات 

حوكمة �ل�سركات هو �ل�سبب �لأ�سا�سي للأزمة �حلالية، �إل �أنه كان ميكن له �مل�ساهمة يف تفادي بع�سًا من �نعكا�ساتها. و�إىل جانب �أن من 

�ساأن �إخفاق �مل�سارف �أن يوؤدي �إىل خماطر �ساملة على �لقت�ساد ككل، ثمة جمموعة و��سعة من �حلجج �لتي تربر �سرورة حت�سني �حلوكمة 

�مل�سرفية و�لتي ترتبط بامل�سائل �لحرت�زية. و�سحيح �أن بلد�ن منطقة �ل�سرق �لأو�سط و�سمال �أفريقيا قد ��ستطاعت خلل �لأعو�م �لأخرية 

�أن تتجنب وقوع �أزمات م�سرفية كبرية، ويبدو �أنها قد ��ستطاعت �أي�سًا �أن تخرج �سليمة ن�سبيًا من �لأزمة �ملالية �حلالية، �إّل �أن هذ� ل ي�سّوغ 

قط �إهمال �لدرو�س و�لِعرب �مل�ستخل�سة يف �أماكن �أخرى. فهذه �لدرو�س و�لِعرب ميكن �أن ت�ساعد �مل�سارف �لإقليمية على جتنب �مل�ساكل �لتي 

و�جهتها موؤخرً� بع�س �قت�ساد�ت �لبلد�ن �لأع�ساء يف منظمة �لتعاون و�لتنمية يف �مليد�ن �لقت�سادي )OECD( �لتي جرى �لعتقاد باأنها 

كانت قد طورت قطاعاتها �مل�سرفية و�أخ�سعتها للرقابة �لناجعة.

و�إقر�رً� بالدور �خلا�س �لتي تلعبه �مل�سارف يف �قت�ساديات منطقة �ل�سرق �لأو�سط و�سمال �أفريقيا وبالتد�عيات �لكارثية �لتي ترتبت عن 

�إخفاق �مل�سارف يف بلد�ن �أخرى، ُتعترب حوكمة �ل�سركات يف �مل�سارف من �أولويات عمل منظمة )OECD( يف �ملنطقة. وقد نادى �إعلن 

دبي �ل�سادر يف نوفمرب/ت�سرين �لثاين 2006، بت�سكيل جمموعة عمل �إقليمية ب�ساأن حوكمة �ل�سركات يف �مل�سارف. وعلى �إثر هذ� �لند�ء 

قامت جمموعة عمل حوكمة �ل�سركات �لتابعة ملنظمة �لتعاون و�لتنمية يف �مليد�ن �لقت�سادي يف �ل�سرق �لأو�سط و�سمال �أفريقيا، وبدعم 
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كبري من معهد حوكمة �ل�سركات حوكمة و�حتاد �مل�سارف �لعربية، بت�سكيل جلنة عمل يف بد�ية عام 2007 وكلفتها بو�سع موجز ل�سيا�سات 

حوكمة �ل�سركات يف �مل�سارف يف منطقة �ل�سرق �لأو�سط و�سمال �أفريقيا. ومنذ ذلك �حلني �جتمعت جلنة �لعمل يف عمان يف فرب�ير/�سباط 

2007 ويف �لدوحة يف نوفمرب/ت�سرين �لثاين 2007 ويف دبي يف �أكتوبر/ت�سرين �لأول 2009. كما �نعقدت جولتان للت�ساور يف باري�س يف يونيو/

2009. وكان �لهدف من �لنقا�سات �لتو�سل �إىل تو�فق يف �لآر�ء ب�ساأن �لتحديات �لرئي�سية حلوكمة 
حزير�ن 2008 ويف بريوت يف مايو/�أيار 1

�ل�سركات �لتي تو�جهها �مل�سارف و�لهيئات �مل�سرفة عليها، وكذلك �لنظر يف �لتو�سيات �ل�سيا�ساتية �ملنا�سبة ملعاجلة هذه �لتحديات، وكلها 

و�ردة يف �ملوجز.

منهجية العمل

��ستند حترير هذ� �ملوجز على ��ستطلع �أعدته منظمة OECD ومعهد حوكمة يف عام 2007 ووزعته مب�ساعدة �حتاد �مل�سارف �لعربية على 

نخبة من �خلرب�ء من منطقة �ل�سرق �لأو�سط و�سمال �أفريقيا، بغية �حل�سول على معلومات و�قعية. وقد جرى تو�سيح �أن �لردود ل متثل 

حتمًا �آر�ء �لهيئات �لتي يعمل لديها �ملجيبون على �ل�ستبيان، بل هي تعك�س �آر�ءهم �ل�سخ�سية فح�سب. ويف �ملجمل، مت ��ستلم 30 ردً� من 

8 بلد�ن. وقد �أتت ردود �مل�سارف �ملركزية يف �لبحرين وم�سر و�لأردن ولبنان وُعمان وقطر، تعبريً� عن �آر�ئها كموؤ�س�سات. كما وردت ردود 

من موؤ�س�سات �لقطاع �خلا�س يف م�سر )7 ردود( و�لأردن )13( و�لكويت )1( ولبنان )2( و�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة )1(. وبطبيعة �حلال 

�ستتم �ملحافظة على �سرية �أ�سحاب �لردود �لفردية، بينما �ستجري �لإ�سارة �إىل �لردود �لو�ردة من �مل�سارف �ملركزية �ل�ستة.

ّمم �لق�سم �لأول من �ل�ستبيان بهدف معرفة مدى تو�فق �ملمار�سات �جلارية يف منطقة �ل�سرق �لأو�سط و�سمال �أفريقيا مع �ملعايري  وقد �سُ

�لدولية. �أما �لق�سم �لثاين �لذي توجه فقط للم�سرفني �مل�سرفيني، فقد هدف �إىل جمع �لبيانات و�ملعلومات �لو�قعية �لإ�سافية بغية فهم 

�ل�سياق وتغذية �لنقا�سات �لتي �أجرتها جلنة �لعمل. ويرد يف �مللحق �لأول تلخي�س للردود �مل�ستلمة.

�أظهرت �لردود �أنه على �لرغم من وجود �لبنى �لتحتية �للزمة للحوكمة �لر�سيدة يف �مل�سارف �مل�ساركة يف �ل�ستطلع، �إل �أن �لدرب ل 

تز�ل طويلة �أمام بع�س �مل�سارف للتاأقلم مع �ملمار�سات �جليدة �لدولية �مل�ستجدة. وثمة حاجة لتح�سينات �إ�سافية، لأن م�سارف �ل�سرق 

�لأو�سط و�سمال �أفريقيا تلعب دورً� مهيمنًا يف �لتمويل يف �ملنطقة وميكن �أن ت�سطلع بدور ريادي يف حت�سني حوكمة �ل�سركات لدى �ل�سركات 

�لأخرى عرب �إر�ساء جمموعة من �ملعايري ل تقت�سر على �سلوكها فح�سب، بل تطال �أي�سًا ر�سد ترتيبات �حلوكمة لدى �ل�سركات �ملقرت�سة. 

كما ثمة �سبب �آخر ل�سرورة حتقيق تقدم �إ�سايف وهو �أن �لردود �مل�ستلمة على �ل�ستطلع ل ت�سكل �إل عّينة حمدودة، وهي على �لأغلب �سادرة 

عن �أ�سخا�س ميكن �عتبارهم رّو�دً� حلوكمة �ل�سركات يف �ملنطقة. وبالتايل ينبغي �أن يوؤخذ هذ� �لنحياز بعني �لعتبار عند تف�سري نتائج 

�ل�ستطلع و�مللحظات �لو�ردة يف هذ� �ملوجز.

�أي�سًا  بل  �مل�سرفية  �ملوؤ�س�سات  فقط  يخ�س  ل  وهو  �مل�سريف.  �لقطاع  يف  �ل�سركات  حوكمة  ممار�سات  ب�ساأن  تو�سيات  �ملوجز  هذ�  يعطي 

�جلمعيات �مل�سرفية ومعاهد �ملديرين وهيئات �لرقابة �مل�سرفية و�ملوؤ�س�سات �لأخرى �لتي تعمل على حت�سني حوكمة �ل�سركات يف منطقة 

�ل�سرق �لأو�سط و�سمال �أفريقيا. كما يوفر هذ� �ملوجز �إر�سادً� عمليًا لأنو�ع �ستى من �مل�سارف، �إن كانت مدرجة �أو خا�سة، تقليدية �أو ممتثلة 

لأحكام �ل�سريعة، ي�سيطر عليها مالك و�حد �أو و��سعة �مللكية، خا�سة �أو عامة. وهذ� �ملوجز لي�س ُملِزمًا، وقد �أُعّد على �أ�سا�س �لتو�فق. وهو 

ل يد�فع عن نهج موّحد حلوكمة �ل�سركات، كما ل يوحي باأن نف�س ترتيبات �حلوكمة �جليدة ميكن �أن ُتطّبق يف كل م�سارف �ملنطقة. بل 

هو يطرح عددً� من �لعتبار�ت �خلا�سة باملوؤ�س�سات �مل�سرفية كامل�سارف �لعائلية �أو م�سارف �لقطاع �لعام �أو �مل�سارف �ملمتثلة لأحكام 

�ل�سريعة. وهذه �لتو�سيات لي�ست ح�سرية، بل تهدف فقط �إىل �إبر�ز عدد من �مل�سائل �لرئي�سية �لتي ظهرت خلل نقا�سات �لفريق �لعامل.

�إليها. وهي على وجه �خل�سو�س متو�فقة  �لقائمة وت�ستند  �لعاملية  �لإر�ساد�ت  �لوثيقة مع  �لو�ردة يف هذه  �ل�سيا�ساتية  �لتو�سيات  وتتو�فق 

مع مبادئ )OECD( حلوكمة �ل�سركات ومبادئ )OECD( �لتوجيهية حلوكمة �ل�سركات يف �سركات �لقطاع �لعام )عندما تكون قابلة 

�أخرى  وثائق  �أُخذت بعني �لعتبار  بازل. كما  �ل�سادرة عن جلنة  �ملوؤ�س�سات �مل�سرفية  �ل�سركات يف  للتطبيق( ومع معايري تعزيز حوكمة 

�سادرة عن جلنة بازل مثل �ملبادئ �لأ�سا�سية للرقابة �مل�سرفية �لفعالة )2006( و�لتدقيق �لد�خلي يف �مل�سارف وعلقة �لهيئات �لرقابية 

 1 كان �جتماع فرقة �لعمل يف �أكتوبر/ت�سرين �لأول 2009، على وجه �خل�سو�س، مبثابة منتدى لنقا�س �إمكانية تطبيق �لدرو�س �مل�ستخل�سة من �لأزمة �ملالية على حوكمة �مل�سارف يف 

�ملنطقة.
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باملدققني )2001( و�لمتثال ووظيفة مر�قبة �لمتثال يف �مل�سارف )2005( و�لعلقة بني هيئات �لرقابة �مل�سرفية و�ملدققني �خلارجيني 

للم�سارف )2002( وتعزيز �ل�سفافية �مل�سرفية )1998(. كما �أُخذت بالعتبار �لتو�سيات �ل�سادرة عن معهد حوكمة و�حتاد �مل�سارف 

�لعربية وموؤ�س�سة �لتمويل �لدولية )IFC( خلل عملها يف �ملنطقة.

انعكا�صات الأزمة املالية

لقد جرى تعديل �لتو�سيات �ل�سيا�ساتية �لو�ردة يف هذه �لوثيقة بغية �إ�سافة �لدرو�س �مل�ستخل�سة من �لأزمة �ملالية ح�سب �سلتها مبنطقة 

�ل�سرق �لأو�سط و�سمال �أفريقيا. وي�سعب يف هذه �ملرحلة تقدير وقع �لأزمة �ملالية على م�سارف �ملنطقة على وجه �لدقة. �إذ �إن عددً� قليًل 

من هذه �مل�سارف قد قام بتقدير حجم تعر�سها و�أعلنت عنه. وحققت �لقطاعات �مل�سرفية يف بلد�ن �ل�سرق �لأو�سط و�سمال �أفريقيا �أد�ء 

جيدً� ن�سبيًا خلل �لأزمة �ملالية، با�ستثناء بع�س �مل�سارف �لتي تز�ول �أعمالها �نطلقًا من بلد�ن جمل�س �لتعاون �خلليجي. وُتظهر بع�س 

�لتحليلت �أن �ملوؤ�س�سات �ملالية �لإ�سلمية، على وجه �خل�سو�س، وعلى �لرغم من �أنها مل تكن مبناأى عن �لأزمة، فاإن تاأثرها كان �أقل حتى 

�لآن من تاأثر �ملوؤ�س�سات �ملالية �لتقليدية2. وعلى �لعموم، فاإن تر�جع �أد�ء م�سارف �ل�سرق �لأو�سط و�سمال �أفريقيا يعود بالأحرى �إىل تباطوؤ 

�لن�ساط �لقت�سادي يف �ملنطقة �لذي �أتى نتيجًة لرت�جع �لطلب �لعاملي )مبا فيه �لطلب على �ملو�رد �لطبيعية(، ولي�س �إىل عدوى �سربت 

�لقطاع �ملايل.

ولكن، وعلى �لرغم من تنبوؤ�ت بع�س �ملر�قبني باأن �ملوؤ�س�سات �ملالية يف منطقة �ل�سرق �لأو�سط و�سمال �أفريقيا �ستبقى بعيدة عن �آثار �لأزمة، 

�إل �أن �لو�قع �أتى خمالفًا لذلك. فالأد�ء �ملايل للم�سارف �خلليجية قد تر�جع ب�سبب �لقرو�س �لكبرية �لتي منحتها خلل �سنو�ت �لزدهار 

�ل�سابقة لتمويل عمليات �سر�ء �لعقار�ت و�لأ�سهم �لتي تر�جعت قيمتها تر�جعًا كبريً�. هذ� و�إن �لندماج �ملايل �لكبري ن�سبيًا لبلد�ن �خلليج 

ين �مل�سمونة باأ�سول وغريها(3. وقد تاأثر �أد�ء �مل�سارف  بالأ�سو�ق �ملالية �لدولية قد جعلها عر�سة للأور�ق �ملالية �ل�سامة )كالتز�مات �لدَّ

�ل�سيولة،  �نخفا�س  ب�سبب  �لإقر��س  �نخفا�س حجم  قناتني:  �أفريقيا عرب  و�سمال  �لأو�سط  �ل�سرق  �أخرى يف منطقة  وم�سارف  �خلليجية 

و�نخفا�س عمولت �لو�ساطة ب�سبب تر�جع ن�ساط �أ�سو�ق �لأ�سهم.

ورغم �أن م�سارف منطقة �ل�سرق �لأو�سط و�سمال �أفريقيا قد حققت �أد�ء جيدً� ن�سبيًا مقارنة مبناف�سيها �لدوليني، �إل �أن هذ� مل ياأت يف 

معظم �حلالت نتيجًة ملمار�سات �حلوكمة لديها، بل نتيجة لتوجهات موؤقتة رمبا ل تدوم يف �مل�ستقبل. فاملمانعة �لتي متتعت بها م�سارف 

بلد�ن  بركب  �للحاق  �ملنطقة  بلد�ن  ولكن مع حماولة  �لعاملية.  �لأ�سو�ق  مع  ماليًا  �قت�ساد�تها  �ل�سئيل لندماج  �مل�ستوى  �إىل  تعود  �ملنطقة 

�لتنظيميون فيها  و�مل�سوؤولون  �مل�سرفيون  �ملعقدة، و�سيحتاج  �ملالية  �أكرث عر�سة للأدو�ت  نف�سها  فاإنها �ستجد  �ملايل،  �خلليج يف �لندماج 

للت�سلح بالأدو�ت و�ملهار�ت �للزمة لإد�رة �ملخاطر �لتي قد تتعر�س لها موؤ�س�ساتهم.

وي�سري �لتعر�س �لكبري لعدد من م�سارف �ملنطقة للقطاع �لعقاري �إىل خلل يف عمليات وهياكل �إد�رة �ملخاطر. وقد �أُ�سري �إىل هذ� �خللل 

على �أنه و�حد من �لنو�ق�س �لكبرية �لتي متخ�ست عنها �لأزمة �ملالية �حلالية4. وقد �أظهرت �لأزمة �ملالية �أي�سًا �أن م�سارف منطقة �ل�سرق 

�لأو�سط و�سمال �أفريقيا قد منحت ن�سبة عالية من �لقرو�س �إىل بع�س �لأفر�د/�لأعمال �لذين تاأثرت �أو�ساعهم �ملالية �سلبيًا بالأزمة. وهذ� 

لي�س بالأمر �لغريب نظرً� لنت�سار مبد�أ “�لإقر��س على �ل�سم” يف �ملنطقة. وقد برهنت ف�سيحة �لقرو�س �ملمنوحة ملجموعتي “�لق�سيبي” 

و”�سعد”5 على �أن هذه �ملمار�سة ت�سكل خطرً� على ��ستد�مة �مل�سارف يف �ملنطقة.

 2 �ستاندرد �آند بورز )2009(: لقد �أظهرت �ملوؤ�س�سات �ملالية و�سركات �لتكافل �مل�سنفة يف �خلليج، ممانعة جتاه �نهيار �لأ�سو�ق �لعاملية. لكنها تبقى غري حم�سنة �سد �ملخاطر.

 3 على �سبيل �ملثال، كان عدد من �مل�سارف �خلليجية عر�سة لنهيار »ليمان بر�ذرز« يف �سبتمرب/�أيلول 2008 من خلل �ل�سند�ت �مل�سرفية �لأمريكية و�ملنتجات �ل�ستثمارية �لتي �أد�رتها 

ليمان و�سفقات �مل�ستقات �لتي كانت طرفًا فيها. 

 4 م�سارف �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة و�لكويت هي �لأكرث عر�سة للقطاع �لعقاري، بن�سبة 35٪ و31٪ على �لتو�يل من دفرت �لقرو�س خلل �لن�سف �لأول من 2008.

 5 تقدر �ستاندرد �آند بورز حجم تعر�س بع�س �مل�سارف �خلليجية بـ20٪ من �لقيمة �ملعدلة لإجمايل �أ�سهم �مل�سارف. 
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تنطبق  و�أوروبا ل  �أمريكا  �سمال  �مل�سارف يف  �أد�ء  �ل�سركات يف  ب�ساأن دور ممار�سات حوكمة  �مل�ستخل�سة  �لدرو�س  �أن  �لو��سح طبعًا  من 

جميعها على بلد�ن �ل�سرق �لأو�سط و�سمال �أفريقيا. ثمة �إذً� فو�رق �أ�سا�سية: �أوًل، تنتهج م�سارف �ملنطقة على وجه �لعموم نهجًا �إقر��سيًا 

حمافظًا. كما �أن �لهيئات �لتنظيمية �لحرت�زية يف عدد من �لبلد�ن تطالب �مل�سارف �ملحلية مبعدلت عالية لكفاية ر�أ�س �ملال6. هذ� وقد 

�أُ�سري �إىل �لرتكيز على معدلت كفاية ر�أ�س �ملال على �أنه من بني �مل�ساكل �لتي �أدت �إىل �لأزمة �ملالية �حلالية. ثانيًا، �إن م�ساألة �إ�سلح هياكل 

�لأجور و�حلو�فز لكبار �لتنفيذيني و�لإد�رة �لو�سطى، مطروحة على م�ستوى منظمة )OECD(، �إل �أنها لي�ست ذ�ت �سلة متامًا مبنطقة 

�ل�سرق �لأو�سط و�سمال �أفريقيا �لتي بد�أت للتو فقط ت�سهد تطويرً� ل�سرت�تيجيات معقدة للتعوي�س بالأ�سهم. و�أخريً� ولي�س �آخرً�، �إن م�ساألة 

قدرة حملة �لأ�سهم على �مل�ساركة �لفاعلة يف عملية �حلوكمة تتطلب مقاربة خمتلفة يف �سياق م�سارف �ل�سرق �لأو�سط و�سمال �أفريقيا �لتي 

لة من �مل�ساهمني.  تتميز برتّكز للملكية بني �لعايل و�ملعتدل يف يد �إما م�ساهمني �أ�سحاب �أغلبية �أو كتلة معطِّ

ومن ناحية �أخرى، لوحظ �أن رقابة �ملجل�س، ل �سيما يف ما يخ�س �ملخاطر، تعاين من خلل يف عدد من م�سارف منطقة �ل�سرق �لأو�سط 

و�سمال �أفريقيا �ملتعر�سة تعر�سًا كبريً� للقطاع �لعقاري. وثمة ق�سور يف ممار�سات �إد�رة �ملخاطر. ولذ� فاإن جتاهلت �مل�سارف و�لهيئات 

�لتنظيمية يف �ملنطقة �لدرو�س �مل�ستخل�سة من �لأزمة �ملالية، و�إن مل تقم باإ�سلح �ملعايري و�ملبادئ ذ�ت �ل�سلة، فاإنها �ست�سّيع فر�ستها. 

بطبيعة �حلال فاإن �لدرو�س و�لِعرب �لتي تو�سل �إليها �لنقا�س ب�ساأن حوكمة �ل�سركات يف �مل�سارف يف �أوروبا و�سمال �أمريكا، ل ميكن تطبيقها 

مبا�سرة يف منطقة �ل�سرق �لأو�سط و�سمال �أفريقيا، �إّل �أنها لي�س غريبة عنها كل �لغر�بة. فتعار�س �مل�سالح �لقائم �لآن يف م�سارف �ملنطقة 

ل يختلف كثريً� عّما يجري يف بلد�ن منظمة )OECD(. ومع ن�سوج �ملمار�سات، كعمليات توريق �لأ�سول على �سبيل �ملثال، و�زدياد �ندماج 

�لقطاعات �ملالية يف بلد�ن منطقة �ل�سرق �لأو�سط و�سمال �أفريقيا بالأ�سو�ق �ملالية �لعاملية، �ست�سري درو�س �لأزمة �ملالية �حلالية ذ�ت �سلة 

�أوثق بالو�قع يف �ملنطقة. وقد بد�أنا نرى ت�سابهًا بني بد�يات �لأزمة يف بلد�ن �ملنطقة وبد�ياتها يف بلد�ن )OECD( )كاأيرلند� و��سبانيا(. 

مما من �ساأنه �أن يثري �لت�ساوؤلت لدى �لهيئات �لتنظيمية �مل�سرفية يف �ملنطقة.

 6 ت�سري �لبيانات �ل�سادرة عن �سندوق �لنقد �لدويل يف مايو/�أيار 2009 �إىل �أن معدل كفاية ر�أ�س �ملال يف كافة بلد�ن منطقة�ل�سرق �لأو�سط و�سمال �أفريقيا )�لتي وفرت �ملعلومات ذ�ت 

�ل�سلة( كان �أعلى من 10٪. �أما يف م�سر و�لأردن فقد و�سل هذ� �ملعدل �إىل ٪15.
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�صمات امل�صارف يف منطقة ال�صرق الأو�صط و�صمال اأفريقيا

واأهمية احلوكمة اجليدة

»نظرً� للدور �لتاريخي �ملهيمن للم�سارف يف �قت�ساديات منطقة �ل�سرق �لأو�سط و�سمال �أفريقيا، يتوجب عليها �أن ت�سطلع بدور ر�ئد يف 

حوكمة �ل�سركات يف �ملنطقة.« – �لدكتور فوؤ�د �ساكر، �لأمني �لعام لحتاد �مل�سارف �لعربية، 2009.

املعامل الرئي�صية للقطاع امل�صريف يف ال�صرق الأو�صط و�صمال اأفريقيا

�لعائلية وجمموعات  �مل�سارف  و�ملعتدل، وذلك نظرً� لنت�سار  �لعايل  للملكية يرت�وح بني  ترّكز  �ملنطقة مب�ستوى  �مل�سريف يف  �لقطاع  يتميز 

�ل�سركات �لتي تت�سمن �مل�سارف. وقد ر�أت معظم �ل�سركات �لكربى يف �ملنطقة �لنور ب�سفتها �أعماًل عائلية �أو �أعماًل عائدة لعدد من �لعائلت 

ذ�ت �لنفوذ. ول تز�ل �ل�سيطرة �لعائلية للموؤ�س�سني �أو �أولدهم هي �لقاعدة يف معظم �لبلد�ن يف �ملوؤ�س�سات �لكربى غري �ملُدرجة ويف �ملوؤ�س�سات 

�ل�سغرية و�ملتو�سطة �حلجم. وعلى �لرغم من �جلهود �لتي بذلتها �ل�سلطات لزيادة حرية �ل�سركات �ملُدرجة، ل تز�ل هذه �حلرية �سعيفة وفقًا 

للمعايري �لدولية. ويف هذ� �ل�سياق، ت�سبح حماية �أقلية �مل�ستثمرين �سغًل �ساغًل. فهيمنة حملة �لأ�سهم ذوي �ل�سلطة على جمال�س �مل�سارف 

وعدم قدرة هذه �ملجال�س على �لعمل مبو�سوعية و��ستقللية، ت�سّكل خطرً� كبريً� �سيتم �لتطرق �إليه �أي�سًا يف هذ� �ملوجز.

وُتربز هيكلية �مللكية يف �ملنطقة �لدور �لكبري �لذي تلعبه �لعائلت بف�سل ح�سابات �لتد�ول بالوكالة. و�أكرب خم�سة من حملة �لأ�سهم هم 

عادة من �أع�ساء �لعائلة �أو من �لأقرباء �ملقّربني، فيحتلون منا�سب تنفيذية رفيعة د�خل �مل�سرف. وللعائلت وحملة �لأ�سهم ذوي �ل�سيطرة 

تاأثري غري مبا�سر على قر�ر�ت �ل�سركة من خلل ح�س�سهم يف عدد من �ل�سركات �لقاب�سة و�لتابعة. وغالبًا ما تقوم �لعائلت �ملالكة باإدر�ج 

�ل�سركات يف �سوق �لأ�سهم لأ�سباب تتعلق بالَهيبة و�ملكانة �ملرموقة، �إل �أنها ترتدد يف �إجر�ء عمليات �لطرح �لثانوي، �أو على �لأقل تلك �لتي 

تتطلب تخليًا عن �ل�سيطرة. ويحمل �مل�ساهمون غري �ملنتمني �إىل �لعائلة عادًة ح�س�سًا �سغرية ن�سبيًا يف �ل�سركات �ملُدرجة فل ي�ساركون يف 

حوكمتها. و�ملمار�سة �ل�سائدة بزيادة �لأ�سهم من خلل �إ�سد�ر�ت �حلقوق �لتي ت�سمح للم�ساهمني ب�سر�ء ح�س�س قبل عر�سها على �لعموم، 

هي �أحد �أ�سباب ��ستمر�ر �رتفاع م�ستويات ترّكز �مللكية.

ويف معظم بلد�ن �ملنطقة، ثمة م�سارف عامة، لكنها مل تعد تتمتع بح�سة كبرية من �لقطاع �مل�سريف، ل �سيما بعد دخول �ملناف�سني �لأجانب. 

لكن م�سارف �لقطاع �لعام ل تز�ل تلعب دورً� كبريً� يف �سوريا وم�سر. وقد �أدى تخفيف �لقيود على �مللكية و�حلدود �ملفرو�سة على �ل�ستثمار 

�لأجنبي، �إىل زيادة �مل�ساهمة �لأجنبية يف م�سارف منطقة �ل�سرق �لأو�سط و�سمال �أفريقيا ويف بع�س �مل�سارف �لعامة. وجتري حاليًا عملية 

خ�سخ�سة للم�سارف �لعامة يف عدد من بلد�ن �ملنطقة، لكنها تو�جه عددً� من �لتحديات. ويف �ملا�سي، و�جهت عملية خ�سخ�سة �لقطاع 

�مل�سريف يف �ملنطقة �سعوبات مرتبطة باحلجم �لكبري للقرو�س �ملتعرثة يف �مل�سارف �لعامة. فمعدلت �لقرو�س �ملتعرثة يف منطقة �ل�سرق 

�لأو�سط و�سمال �أفريقيا لطاملا كانت عالية، ل �سيما يف م�سارف �لقطاع �لعام. وُتقّدر ن�سبة �لقرو�س �ملتعرثة وفقًا للأرقام �لتي �سدرت 

موؤخرً� باأكرث من 16٪ يف م�سر وتون�س و7٪ يف �ملغرب و5٪ يف �سوريا )�سندوق �لنقد �لدويل، 2009(.

حوكمة  جتَذر  �أولها،  �لختلفات.  من  عدد  �أي�سًا  ثمة  �أنه  �إّل  �مل�سرفية،  �لقطاعات  بنية  يف  �مل�سرتكة  �ل�سمات  من  عدد  ثمة  �أنه  �سحيح 

�ل�سركات و�لأطر �لقانونية و�لتنظيمية للم�سارف و�ل�سركات �لأخرى يف تقاليد قانونية خمتلفة. فبلد�ن جمل�س �لتعاون �خلليجي وم�سر 

و�لأردن و�ل�سلطة �لوطنية �لفل�سطينية تعتمد على نظام �لقانون �لعام )The Common Law(، بينما ت�ستند باقي بلد�ن �ملنطقة �إىل تقليد 

�أفريقيا )م�سر و�ملغرب وتون�س و�جلز�ئر( بينما تاأثرت  �لقانون �ملدين. ويتمتع �لنظام �لقانوين �لفرن�سي بتاأثري و��سح يف بلد�ن �سمال 

�لبلد�ن �لأخرى بالتقاليد �لقانونية �لأجنلو�سك�سونية. وعلى �لرغم من هذ� �لتنوع يف �لتقاليد �لقانونية، فاإن �ملجال�س �أُحادية �لبنية هي 

�ل�سائدة يف �ملنطقة، با�ستثناء �ملغرب حيث ميكن للم�سارف و�ل�سركات �أن تختار �عتماد بنية �أُحادية �أو ثنائية ملجال�سها. و�لنظم �لقانونية 

يف معظم بلد�ن �ملنطقة تتو�فق مع �أحكام �ل�سريعة، حتى ولو �ختلفت �آليات حتقيق هذ� �لتو�فق.



11

اأطر حوكمة ال�صركات

�لأعو�م  مدى  على  �أفريقيا  و�سمال  �لأو�سط  �ل�سرق  منطقة  يف  �مل�سارف  يف  �ل�سركات  حوكمة  ممار�سات  لتح�سني  �حلاجة  �إدر�ك  �زد�د 

�لأخرية. فوفقًا لأحد �ل�ستطلعات �لتي �أُجريت موؤخرً�، �عتربت 76٪ من �مل�سارف �أن حوكمَة �ل�سركات �أمر هام7. وتعك�س هذه �لأرقام 

�جلهود �لكبرية �لتي بذلتها �ل�سلطات �لرقابية لتوعية �مل�سارف باملمار�سات �ل�سليمة حلوكمة �ل�سركات. بالإ�سافة �إىل ذلك، فاإن �مل�سارف، 

مبا فيها �مل�سارف غري �ملدرجة، قد ��سطرت لعتماد متطلبات حوكمة �سارمة و�إّل خ�سعت لعقوبات من طرف �لهيئات �لرقابية. وكانت 

�لهيئات �لرقابية يف �ل�سرق �لأو�سط و�سمال �أفريقيا قد �أدخلت مبادئ توجيهية و�أنظمة فيما يخ�س جمموعة و��سعة من �مل�سائل �ملرتبطة 

بحوكمة �ل�سركات، ل �سيما ع�سوية �ملجل�س ومتطلبات �لإف�ساح وممار�سات �إد�رة �ملخاطر و�لعمليات مع �لأطر�ف ذ�ت �لعلقة، بالإ�سافة 

�إىل �لأنظمة �لحرت�زية �ل�سارية. وقد ��ستندت هذه �لإ�سلحات �إىل �ملعايري �لدولية، ل �سيما تلك �ل�سادرة عن جلنة بازل ب�ساأن �لرقابة 

�مل�سرفية، و�تخذت �سكل متطلبات تنظيمية.

�أ�سو�ق  �لإدر�ج يف  �سروط  ت�سديد  �ل�سركات )من خلل  �لعامة حلوكمة  �لأطر  �إ�سلح  لعمليات  �مل�سارف  و�إذ خ�سعت  ذ�ته،  �لوقت  ويف 

�لأ�سهم على �سبيل �ملثال(، فقد ��سطرت لتكييف ترتيباتها مع متطلبات �لإطار �لأو�سع حلوكمة �ل�سركات يف بلد�نها. وعلى مدى �لعقد 

�ملبادئ  مع  لتتو�فق  لل�سركات  �لعامة  و�لت�سريعات  �لإدر�ج  �سروط  �أفريقيا مبر�جعة  و�سمال  �لأو�سط  �ل�سرق  بلد�ن  من  قام عدد  �لأخري، 

�ل�سادرة عن منظمة )OECD( ومع �ملعايري �لدولية �لأخرى. وجتدر ملحظة �أنه يف عدد من بلد�ن �ملنطقة )كم�سر مثًل( ينطبق �مليثاق 

�لعامة حلوكمة �ل�سركات على كافة �ل�سركات مبا فيها �مل�سارف. بينما �عتمدت �جلمعيات �مل�سرفية و/�أو �مل�سارف �ملركزية يف بلد�ن 

-OECD أخرى، مو�ثيق حلوكمة �ل�سركات خا�سة بالقطاع �مل�سريف. ويبدو �أن و�سع مو�ثيق للحوكمة يعك�س �لردود �لو�ردة على ��ستطلع�

�لتايل ملخ�سًا عن مو�ثيق حوكمة  ويورد �جلدول  بامل�سارف.  �ل�سركات خا�سة  �عتماد معايري حلوكمة  تف�سيل  �إىل  �أ�سارت  �لتي  حوكمة 

�ل�سركات �ملطبقة يف م�سارف �ملنطقة، وُيربز �ملبادر�ت ذ�ت �ل�سلة �لتي �أطلقتها �لهيئات �لتنظيمية. وقد ُطّبَقت بع�س �ملو�ثيق �لو�ردة يف 

هذ� �جلدول على �أ�سا�س طوعي، بينما تكت�سي مو�ثيق �أخرى طابعًا �إلز�ميًا.

و�سحيح �أن بلد�ن �ل�سرق �لأو�سط و�سمال �أفريقيا �لتي �ساركت يف �ل�ستطلع قد �أجرت حت�سينات على �أطر حوكمة �ل�سركات على مدى 

�ل�سنو�ت �ل�سابقة، �إل �أن �لتحديات ل تز�ل كبرية يف وجه تطبيقها و�إنفاذها. فعدد من بلد�ن �ملنطقة لي�س لديها حاليًا �لبنية �ملوؤ�س�سية 

�مللئمة )كاملو�رد �لكافية و�خلربة و�لرتكيز( �للزمة لإنفاذ هذه �لأطر. وعلى و��سعي �ل�سيا�سات �أن يدركو� �أنه ل ميكن حتقيق حوكمة 

غياب  يف  �لتح�سينات  �إجر�ء  ميكن  ل  كما  �سعفها.  ونقاط  �لرقابية  �جلهات  على  �ملفرو�سة  �لقيود  معاجلة  دون  �مل�سارف  يف  �سليمة 

�إد�رته. ومن  �عتمدتها  ملقاربة  نتيجة  يكون  ما  فعلي غالبًا  ب�سكل  ما  و�ملجل�س. فتح�سن حوكمة م�سرف  �لإد�رة  بها من طرف  �للتز�م 

�لأمثلة على �مل�سارف �لر�ئدة يف �حلوكمة بنك برقان )�لكويت( و�لبنك �لعربي )�لأردن( و�لبنك �ملغربي للتجارة �خلارجية )�ملغرب( 

وبنك عودة )لبنان( و�لبنك �لأهلي �لتجاري )�لعربية �ل�سعودية( وم�سارف �أخرى. 

للأطر  للمتثال  �ل�سطر�ر  من  ياأتي  �أن  بدل  �لأعلى،  من  �ل�سركات  حوكمة  حت�سني  زخم  �أتى  ��ستثناء،  بل  �ملوؤ�س�سات  هذه  كافة  ويف 

�لقانونية و�لتنظيمية. وعلى �لرغم من كرثة �لتحديات يف وجه �لتطبيق، �إل �أن �مل�سارف يف �ملنطقة ميكن لها �أن تطلب �مل�سورة �ملهنية 

لي�س  �ملن�سرم  �لعام  مدى  على  عملت  �ملثال،  �سبيل  على   )IFC( �لدولية  �لتمويل  فموؤ�س�سة  �لآخرين.  و�خلرب�ء  �لدولية  �ملنظمات  من 

فقط مع �ل�سلطات من �أجل و�سع �ملعايري، بل �أي�سًا مع �مل�سارف من �أجل تطبيق هذه �ملعايري. كما قام �حتاد �مل�سارف �لعربية، ب�سفته 

�لهيئة �مل�سرفية �لإقليمية يف �ملنطقة، باإ�سد�ر �ملبادئ �لتوجيهية حلوكمة �ل�سركات يف �مل�سارف يف �ملنطقة �لعربية و�أدو�ت �مل�سوؤولني 

2009. كما ميكن للحتاد تقدمي �مل�سورة للم�سارف ب�ساأن �لتطبيق. �لتنفيذيني �مل�سرفيني يف 

 7 �ل�ستطلع �لإقليمي لل�سرق �لأو�سط و�سمال �أفريقيا �لذي �أجرته يف عام 2008 »موؤ�س�سة �لتمويل �لدولية« و«معهد حوكمة �ل�سركات حوكمة«.
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اجلدول 1. مواثيق واأنظمة حوكمة ال�صركات واأنظمتها التي تنطبق على امل�صارف

 يف بلدان منطقة ال�صرق الأو�صط و�صمال اأفريقيا

املبادرات الأخرى ذات ال�صلةا�صم امليثاقا�صم البلد

مبادئ توجيهية للم�سارف م�ستندة �إىل تو�سيات جلنة بازل ب�ساأن تعزيز ----�لبحرين

حوكمة �ل�سركات للموؤ�س�سات �مل�سرفية

دليل مديري �مل�سارف حلوكمة �ل�سركاتميثاق حوكمة �ل�سركات للم�سارف�لأردن

ينطبق �مليثاق �لعام حلوكمة �ل�سركات على �مل�سارف )ب�سدد م�سر

�ملر�جعة(

م�سودة �ملبادئ �لتوجيهية حلوكمة �ل�سركات ملديري �مل�سارف �مل�سرية

مبادئ توجيهية للم�سارف ��ستنادً� �إىل تو�سيات جلنة بازل ب�ساأن تعزيز ميثاق حوكمة �ل�سركات لل�سركات و�مل�سارف �ملدرجة )قريبًا(لبنان

حوكمة �ل�سركات للموؤ�س�سات �مل�سرفية

ملحق بامليثاق �لعامة حلوكمة �ل�سركات خم�س�س للموؤ�س�سات �لئتمانية �ملغرب

)قريبًا(

----

�سلطات وم�سوؤوليات جمل�س �ملديرين يف �مل�سارف �لتجارية يف �لعربية ميثاق حوكمة �ل�سركات للم�سارف )قريبًا(�لعربية �ل�سعودية

�ل�سعودية

موؤهلت ومتطلبات �لتعيني يف �ملنا�سب �لعليا يف �مل�سارف �ملرخ�سة يف 

�لعربية �ل�سعودية )1(

----ميثاق �حلوكمة للو�سطاء �ملاليني�سوريا

----ميثاق حوكمة �ل�سركات مع ملحق خا�س بامل�سارف )قريبًا(�ليمن

�مل�سدر: منظمة �لتعاون و�لتنمية يف �مليد�ن �لقت�سادي OECD، ��ستنادً� �إىل �لأبحاث و�لردود على �ل�ستبيان.

ملحظة: )1( هذ� لي�س �ملثال �لوحيد على معيار »توفر �ملوؤهلت و�ل�سروط �للزمة« )Fit and Proper( يف �ملنطقة. فقد قامت �ل�سلطات 

يف بلد�ن �أخرى مبعاجلة هذه �مل�ساألة يف �أنظمة �أخرى.
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التو�صيات ال�صيا�صاتية

1929 و1933. لكن فر�دة  – كانهيار �لنظام �مل�سريف �لأمريكي بني عامي  »لقد كانت �لأزمات �مل�سرفية �لوطنية يف �ملا�سي �أكرث حّدًة 

�لأزمة �حلالية تاأتي من ظهور م�ساكل مالية حاّدة يف �لعديد من �لبلد�ن يف �آن معًا، ومن �نعكا�ساتها وتد�عياتها �لتي �سربت كل �أنحاء �لعامل 

.The Turner Review، 2009 – ».نتيجًة للرت�بط �ملتز�يد يف �لقت�ساد �لعاملي

تتمحور �لتو�سيات �ل�سيا�ساتية �لو�ردة يف هذ� �ملوجز حول عدد من �ملو��سيع، وهي �أد�ء �ملجل�س و�لإف�ساح و�ل�سفافية وتعار�س �مل�سالح 

و�لعمليات مع �لأطر�ف ذ�ت �لعلقة ودور �ملمار�سات �خلا�سة بالأجور. وقد �ختريت هذه �ملو��سيع على �أ�سا�س �أ�سكال �مللكية يف م�سارف 

منطقة �ل�سرق �لأو�سط و�سمال �أفريقيا و�لأطر �لتنظيمية �ل�سائدة و�لتحديات �لأخرى �لتي ظهرت من خلل ��ستطلع OECD-حوكمة 

و�لأبحاث �ملتوفرة ذ�ت �ل�سلة. وقد �أُ�سري �إىل �أهمية ممار�سات �لأجور يف �مل�سارف يف بد�ية �لأزمة �ملالية. ولهذ� جرى تو�سيع �جلزء �ملتعلق 

بالأجور يف هذ� �ملوجز.

اأداء املجل�ص

ت�سري �لأبحاث �ملتوفرة �إىل عدم تطور جمال�س �مل�سارف يف منطقة �ل�سرق �لأو�سط و�سمال �أفريقيا، وذلك �أحيانًا ب�سبب �سوء فهم دورها. 

�إ�سرت�تيجية �ل�سركات، مما  93٪ من �مل�سارف �أن �ملجل�س، ولي�س �لإد�رة، هو �مل�سوؤول عن و�سع  IFC-حوكمة، �سرحت  فوفق ��ستطلع 

يخالف �ملمار�سة �جليدة �لقائلة باأن �لإد�رة هي �لتي ت�سع �لإ�سرت�تيجية و�أن �ملجل�س يقوم بالرقابة على �لإ�سرت�تيجية وتوجيهها. هذ� ول 

جتتمع جمال�س �مل�سارف على نحو منتظم مبا يكفي لل�سطلع بالرقابة �للزمة على عمليات �مل�سرف. ففقط 27٪ من جمال�س �مل�سارف 

�أ�سارت در��سة للع�سرة م�سارف  2008(. ومن ناحية �أخرى،  12 مرة على �لأقل يف �لعام )IFC-حوكمة،  10 �إىل  يف �ملنطقة جتتمع من 

 .
�أوروبية ذ�ت �أف�سل �ملمار�سات �إىل �جتماع جمال�سها �أكرث من 10 مر�ت يف �لعام، بالإ�سافة �إىل �جتماع جلان �ملجل�س على نحو منف�سل8

ويهيمن على جمال�س م�سارف �ملنطقة ممثلو حملة �لأ�سهم ذوي �ل�سيطرة، مما يجعلها غري قادرة �أحيانًا على ممار�سة حكمها مبو�سوعية 

و��ستقللية كما تو�سي به �ملبادئ �ل�سادرة عن منظمة OECD حلوكمة �ل�سركات. مما يطرح ت�ساوؤًل ب�ساأن مدى �لختلف بني �لإد�رة 

و�ملجل�س يف بلد�ن �ل�سرق �لأو�سط و�سمال �أفريقيا �لتي تتميز قطاعاتها �مل�سرفية برتّكز �مللكية. وقد ��ستندت �لتو�سيات �لتالية �إىل هذه 

�مللحظات �لعامة يف ما يخ�س �لتحديات �لأ�سا�سية �لتي تو�جه �أد�ء �ملجال�س يف م�سارف �ملنطقة.

وظائف املجل�ص وواجباته

تن�س مبادئ منظمة OECD على �أن �ملجل�س يقوم بعدد من �لوظائف �لأ�سا�سية، مبا فيها مر�قبة وتوجيه �إ�سرت�تيجية �ل�سركات وخطط 

�مل�سوؤولني  و�ختيار  �لقت�ساء،  عند  وتغيريها  �ل�سركات  حوكمة  ممار�سات  فعالية  ر�سد  �إىل  بالإ�سافة  �ملخاطر،  و�سيا�سة  �لكربى  �لعمل 

�لتنفيذيني وتعوي�ساتهم ور�سد �أد�ئهم، وكذلك ر�سد خطط �لتو�رث وتكييف �أجور �مل�سوؤولني �لتنفيذيني و�أع�ساء �ملجل�س مع �مل�سالح بعيدة 

�ملدى لكل من �ل�سركة وحملة �لأ�سهم، و�سمان نظامية و�سفافية �لرت�سيح و�لتعيينات يف �ملجل�س، ور�سد و�إد�رة تعار�س �مل�سالح �ملحتمل. 

�ملدرجة  �ل�سركات  ويف  �أفريقيا  و�سمال  �لأو�سط  �ل�سرق  م�سارف  يف  لكن  �مل�سارف.  ملجال�س  م�سابهًا  دورً�  بازل  جلنة  �إر�ساد�ت  وتعطي 

اأن الهيئات  وتعترب جلنة العمل  يف �ملنطقة على وجه �لعموم، ل ُيفهم غالبًا دور �ملجل�س يف توجيه �لإ�سرت�تيجية و�لرقابة على �لإد�رة. 

التنظيمية ينبغي اأن حتدد واجبات املديرين حتديداً اأكرث دقة، واأن تتاأكد من اأدائهم لواجباتهم عملياً. كما ينبغي على هيئات الرقابة 

ال�صركات. وميكن ملعاهد  اأن ت�صاعد امل�صارف على تنظيم برامج تدريبية للتوعية مب�صوؤوليات املجال�ص من منظار حوكمة  امل�صرفية 

�ملديرين �لتي �أُن�سئت موؤخرً� يف بع�س بلد�ن �ل�سرق �لأو�سط و�سمال �أفريقيا �أن تلعب دورً� مفيدً� يف هذ� �ل�سدد.

تزد�د �ملنتجات و�لعمليات �مل�سرفية تعقيدً� وهي ت�ستتبع م�ساركة نظر�ء من بلد�ن �أخرى وتخ�سع لقو�عد ومعايري و�أنظمة معينة وفنية. 

وعلى جمال�س �مل�سارف �أن تويل عناية خا�سة ملو��سلة م�ساركتها يف �مل�سائل �لإ�سرت�تيجية بدل �لغرق يف �لإد�رة �ليومية ل�سوؤون �مل�سارف. 

�أي وبعبار�ت �أخرى، ينبغي على جمال�س �مل�سارف �أن تركز على �ل�سورة �لكبرية دون �لغو�س يف �سوؤون �لإد�رة �جلزئية. ومن ناحية �أخرى، 

على جمال�س �مل�سارف �أن جتتمع بتو�تر ي�سمن بقاءها يف �سياق �مل�ستجد�ت �لإ�سرت�تيجية و�ملخاطر �لتي تو�جهها �مل�سارف. ويرتتب على 

 8 �ستيلبون ن�ستور )2007(. دور �ملجال�س يف تعزيز حوكمة �ل�سركات: مقارنة ملمار�سات حوكمة �ل�سركات يف �لع�سرة م�سارف �أوروبية ذ�ت �أف�سل �ملمار�سات.
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جمال�س �مل�سارف �أن تنظر بعناية يف تو�تر �جتماعاتها �لتي ت�سمح لها بال�سطلع مب�سوؤولياتها على �أكمل وجه. وكما ُذكر �آنفًا، يبدو تو�تر 

�جتماعات �ملجال�س يف م�سارف �ملنطقة غري كاٍف ل�سمان ��سطلعها بوظائفها كما ينبغي.

ولكي ي�سطلع �ملجل�س بوظائفه على نحو منا�سب، ينبغي �لتاأكد من ��ستلمه ملا يكفي من �ملعلومات �لد�خلية و�خلارجية ومن ح�سوله على 

�لدعم �لإد�ري �ملنا�سب. ويف هذ� �ل�سدد، تقرتح مبادئ OECD �أن تتاح لأع�ساء �ملجل�س كافة �ملعلومات �لدقيقة ذ�ت �ل�سلة يف حينها، 

بغية متكينهم من �ل�سطلع مب�سوؤولياتهم. وقد �أظهرت �لأزمة �ملالية �حلالية �أن �ملعلومات �لتي �أتيحت للمجال�س يف عدد �حلالت مل تكن 

كاملة، �أو �أنها �أتت ب�سكل مل ي�سمح لأع�ساء �ملجل�س �أن يفهمو� طبيعة �ملخاطر �لتي و�جهها �مل�سرف. كما يتوجب توفري �ملو�رد �ملالية �لكافية 

للمجال�س لت�ستطيع �حل�سول عند �لقت�ساء على �مل�سورة و�لتحليلت �لإ�سافية من خرب�ء خارجيني. �أما من حيث �ملو�رد �لإد�رية، فينبغي 

تعيني �أمني �سر/�سكرتري موؤهل للمجل�س ل�سمان كفاءة �لإجر�ء�ت �ملتبعة يف �ملجل�س وتقدمي �مل�سورة للمجل�س و�أع�سائه ب�ساأن و�جباتهم يف 

�ل�سركة. كما ينبغي �إتاحة و�سول �أع�ساء �ملجل�س، ل �سيما �ملديرين غري �لتنفيذيني منهم، �إىل �لعاملني يف �مل�سرف و�خلربة �لفنية، مبا فيه 

�حل�سول على �آر�ء �ملدققني �لد�خليني و�خلارجيني.

يخ�سع �أع�ساء �ملجل�س للم�ساءلة جتاه �ل�سركة و�مل�ساهمني ومن و�جبهم �أن يعملو� مل�سلحتهم. هذ� ومن �ملتوقع �أن ياأخذ �أع�ساء �ملجل�س بعني 

�لعتبار، و�أن يتعاملو� باإن�ساف مع م�سالح �أ�سحاب �ل�ساأن �لآخرين، ل �سيما �لد�ئنني يف حالة �ملوؤ�س�سات �مل�سرفية. وتت�سمن �لو�جبات 

�لئتمانية لأع�ساء �ملجال�س و�جب �لعناية وو�جب �لولء. وُتعترب �لو�جبات �لئتمانية لأع�ساء �ملجال�س �مل�سرفية �أكرب من و�جبات �أع�ساء 

جمال�س �ل�سركات �لأخرى، بغ�س �لنظر عن �لتقاليد �لقانونية �لتي تعمل �مل�سارف يف ظلها. وذلك لأن �مل�سارف تقبل �لأمو�ل ب�سكل ود�ئع 

عامة. وعلى �أع�ساء جمال�س �مل�سارف �أن يدركو� و�جباتهم �لئتمانية جتاه �ملودعني و�مل�ساهمني، و�أن ُتذّكرهم بها هيئات �لرقابة �مل�سرفية 

�ملوؤ�س�سات  �لئتمانية يف بع�س  �أد�ء و�جباتهم  �مل�سارف يف  �لتي د�رت موؤخرً� حول تق�سري مديري  �لنقا�سات  �أظهرت  �لدو�م. وقد  على 

�ملالية �لكربى )كمجل�س بنك �أمريكا خلل عملية �سر�ء مرييل لين�س(، �أهمية هذه �مل�ساألة وكذلك �لتغري يف تف�سري نطاق �لو�جب �لئتماين 

�لذي ي�سطلع به مديرو �مل�سارف. فم�سوؤولية �لتق�سري يف �أد�ء �لو�جب �لئتماين تتجاوز مفهوم �ل�سلوك �جلائر للمدير، لت�سمل �أي�سًا ف�سل 

�ملديرين يف �أد�ء �لرقابة �ملنا�سبة على �لعمليات �مل�سرفية.

وقد تو�سل ��ستطلع OECD-حوكمة �إىل نتيجة هامة �أخرى وهي �أنه ما عد� يف �لكويت، فاإن معظم �مل�سارف يف �ملنطقة ل توفر غطاء 

تاأمينًا للمديرين يف حال خ�سوعهم لإجر�ء�ت قانونية. وهذه �لنتيجة تتو�فق �أي�سًا مع �ملمار�سات �ملتبعة يف �سركات �أخرى يف منطقة �ل�سرق 

�لأو�سط و�سمال �أفريقيا، �إّل �أنها تطرح ت�ساوؤًل حول �لإمكانية �ملتاحة للم�ساهمني و�أ�سحاب �مل�سلحة لتخاذ �إجر�ء�ت قانونية بحق �ملديرين 

�أع�ساء �ملجل�س وكيفية حتديد و�جباتهم من  ينبغي مو��سلة نقا�س مو�سوع م�سوؤولية  �أنه  �لعمل  �أد�ء و�جباتهم. ترى جلنة  �ملق�سرين يف 

منظور �سيا�ساتي. �إذ لي�س من �لو��سح بعد �إن كانت �لرتتيبات ذ�ت �ل�سلة قد ُنّفذت �أم ل. ويكت�سي و�جب �لولء �أهمية خا�سة لأن �لعديد 

�ل�سركات،  بنية جمموعة من  �لعاملني �سمن  �ملجال�س  �أع�ساء  �سركات. ويف ما يخ�س  ل�سيطرة جمموعات  �ملنطقة يخ�سع  من م�سارف 

ينبغي حتديد �أن ولءهم هو للم�سرف وكافة حملة �أ�سهمه ولي�س ح�سرً� لل�سركة �مل�سيطرة. ونظرً� لرتّكز ملكية �مل�سارف يف �ملنطقة، من 

�لأهمية مبكان �لتاأكد من �أن �أع�ساء �ملجل�س يعاملون كافة �مل�ساهمني على قدم �مل�ساو�ة، م�سطلعني بو�جباتهم باإن�ساف و�حرت�م جلميع 

حملة �لأ�سهم.

ويطرح �لنقا�س �لد�ئر حول و�جبات �ملديرين ت�ساوؤًل ب�ساأن حماية �أقلية �مل�ستثمرين يف م�سارف منطقة �ل�سرق �لأو�سط و�سمال �أفريقيا. 

وقد �عترب �أع�ساء جلنة �لعمل �أن هذه �حلماية من بني بو�عث �لقلق �لكبرية. وت�سكل �حلماية �لفعلية و�ملتوقعة لأقلية �مل�ستثمرين مبعث 

قلق لي�س فقط يف �مل�سارف يف �ملنطقة. و�سحيح �أن جلنة �لعمل مل تقرتح �إدر�ج �لت�سويت �لرت�كمي �أو ح�سور ممثلي �أقلية �مل�ستثمرين 

يف �ملجال�س كجزء من �لإطار �لقانوين و�لتنظيمي، �إل �أن �أع�ساءها يرون �أنه ينبغي تعزيز �لنقا�س �جلاري يف �ملجال�س ب�ساأن هذه �لآليات 

�لر�مية حلماية �أقلية �مل�ستثمرين. ويف �مل�سارف �ملُدرجة، ميكن تناول م�ساألة حماية �أقلية �مل�ستثمرين من خلل �لإطار �لتنظيمي �لأو�سع. 

مما ل ينطبق على �مل�سارف غري �ملدرجة، تاركًا فر�غًا متلوؤه �لهيئات �لتنظيمية �مل�سرفية. وميكن �قرت�ح عدد من �لتد�بري بهذ� �ل�سدد، 

ل ميكن �خلو�س يف غمار تفا�سيلها يف هذه �لوثيقة.
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جلان املجل�ص

ين�س دليل جلنة بازل ب�ساأن تعزيز حوكمة �ل�سركات يف �ملوؤ�س�سات �مل�سرفية على �أن جمال�س �مل�سارف قد ��ستح�سنت فكرة ت�سكيل عدد 

من �للجان �ملتخ�س�سة. كما تو�سي مبادئ OECD باأنه ينبغي على �ملجل�س عند ت�سكيل جلانه �أن يقوم بتحديد و�إعلن مهامها وع�سويتها 

�ملخاطر  �إد�رة  �لتدقيق وجلان  �أفريقيا، جلان  و�سمال  �لأو�سط  �ل�سرق  �ملنت�سرة يف م�سارف  �للجان  �لأمثلة على  و�إجر�ء�ت عملها. ومن 

وجلان �لتعوي�سات. وينبغي �أن تخ�سع كافة �للجان للم�ساءلة من خلل حتديد مهامها وع�سويتها و�إجر�ء�ت عملها على نحو دقيق و�سفاف. 

تنفيذ  �لتي تتخذها ول�سمان  للقر�ر�ت  �ملجل�س  �ملجل�س لدعم  و�أع�سائها. وحتتاج جلان  روؤ�سائها  تناوب  �لنظر يف  �أي�سًا  �مل�ستح�سن  ومن 

تو�سياتها يف �لأوقات �ملحددة. ومن الأهمية مبكان اأن يتوفر للجان املجل�ص ما ينا�صب من موارد ومعلومات و�صلطات حتّري واعرتاف 

بدورها داخل امل�صرف.

جلان �لتدقيق هي �لأكرث �نت�سارً� يف م�سارف منطقة �ل�سرق �لأو�سط و�سمال �أفريقيا. وقد �أظهرت نتائج ��ستطلع OECD-حوكمة �أنه 

ثمة جلان تدقيق يف خم�سة من �لبلد�ن �مل�ساركة يف �ل�ستطلع، �إل �أن هذ� لي�س حال معظم بلد�ن �ملنطقة9. وين�س دليل جلنة بازل حلوكمة 

�لتو�سيات  �لتدقيق م�سوؤولة عن �لرقابة و�لإ�سر�ف على �ملدققني �لد�خليني و�خلارجيني، وعن �ملو�فقة )�أو رفع  �أن جلان  �ل�سركات على 

ملجل�س �ملديرين �أو حلملة �لأ�سهم للمو�فقة( على تعيني �ملدققني �لد�خليني و�خلارجيني وتعوي�ساتهم و�إنهاء خدمتهم. وهي �أي�سًا تر�جع 

وتو�فق على نطاق عملية �لتدقيق وتو�ترها، وت�ستلم تقارير �لتدقيق ومتح�س فيها، وتتاأكد من �أن �لإد�رة تتخذ �لتد�بري �لت�سحيحية �مللئمة 

يف �لأوقات �ملنا�سبة بغية معاجلة نقاط �ل�سعف �لرقابية وحالت عدم �لمتثال لل�سيا�سات و�لقو�نني و�لأنظمة و�أي م�ساكل �أخرى يحددها 

�ملدققون. واإذ يقّر الفريق العامل باأهمية كافة اللجان، اإل اأنه على قناعة باأن اأهم اللجان يف م�صارف منطقة ال�صرق الأو�صط و�صمال 

اأفريقيا هي جلان التدقيق.

ت�سري �لإح�سائيات �ملتوفرة �إىل �أن 84٪ من �مل�سارف لديها جلان تدقيق ذ�ت مهام حمددة وو��سحة10. وينبغي �عتبار ت�سكيل جلان �لتدقيق 

�أو ما يكافئها كاأولوية لكافة م�سارف �ملنطقة �لتي لي�س لديها بعد جلنة من هذ� �لطر�ز. و�لع�سوية �ملُثلى للجنة �لتدقيق تتاألف من عدد كاف 

من �ملديرين غري �لتنفيذيني �أو �مل�ستقلني من ذوي �خلربة �ملالية �أو �مل�سرفية �مللئمة. ومن بني و�جبات جلان �لتدقيق �أو ما مياثلها �لتاأكد 

من �لتز�م �مل�سرف باملعايري و�ملمار�سات �ملحا�سبية و�لرقابية �ل�سارية يف �لبلد �لذي يعمل فيه �مل�سرف. كما ينبغي عليها مر�قبة عمليات 

�لتدقيق �لد�خلي وتقارير �لتدقيق يف م�سائل �لتنفيذ �لفعال لل�سيا�سات و�لرقابة فيما يندرج يف �إطار �سلحياتها. كما وتتاأكد جلان �لتدقيق 

من �لتز�م �مل�سرف و�لعاملني فيه بالقو�نني و�لأنظمة �ل�سائدة. ويتوجب �إعلم هذه �للجان بالتحركات �لكربى يف �مليز�نية �لعمومية. ويف 

حال �ختلف �لآر�ء بني �ملدققني �خلارجيني و�لإد�رة ب�ساأن م�سائل حما�سبية، ل �سيما �إن رف�ست �لإد�رة �آر�ء �ملدققني �خلارجيني، يتوجب 

�إحالة �لأمر �إىل جلنة �لتدقيق.

�ملخاطر  �إد�رة  �سيا�سات  تنفيذ  مر�جعة  �للجنة  هذه  دور  ويت�سمن  �مل�ستقبل.  على  �ملخاطر  جلنة  تركيز  �أهمية  �ملالية  �لأزمة  �أبرزت  لقد 

و�حل�سول من �لإد�رة �لعليا على معلومات دورية ب�ساأن �لتعر�س للمخاطر و�إد�رة �ملخاطر. وينبغي عليها �أي�سًا �أن تتاأكد من �عتماد عمليات 

ملئمة لإد�رة �ملخاطر، و�أن �ملر�قبة فاعلة و�أن �لإد�رة تقوم باختبار�ت �لتحمل )Stress tests( مع �إحالة نتائجها �إىل �ملجل�س. عندها 

يكون �ملجل�س يف و�سع ي�سمح له بتخفي�س �ملخاطر �أو ح�سرها �إن كانت �خل�سائر �ملحتملة غري معقولة. كما ينبغي على جلنة �ملخاطر على 

م�ستوى �ملجل�س �أن تر�قب وتوجه تكييف �إ�سرت�تيجية �ل�سركة مع درجة �ملخاطرة )Risk Appetite( ومع بنية �إد�رة �ملخاطر �لد�خلية. 

ل�صيا�صة  امل�صرف  يف  املخاطر  اإدارة  نظام  تنفيذ  ح�صن  من  التاأكد  الأ�صا�صي  واجبها  يكون  املخاطر  لر�صد  جلنة  ت�صكيل  ب�صدة  ُين�صح 

املخاطر التي اعتمدها امل�صرف.

حوكمة تكنولوجيا �ملعلومات هي مبثابة �سلة �لو�سل بني عمليات تكنولوجيا �ملعلومات ومو�ردها ومعلوماتها من جهة، و�إ�سرت�تيجية �ل�سركة 

و�أهد�فها من جهة �أخرى. كما تعزز فعالية �تخاذ �لقر�ر�ت لدى �ملجل�س وتوؤدي �إىل رفع م�ستويات �ل�سفافية و�مل�ساءلة. وحوكمة تكنولوجيا 

�إنها ت�سمن حتديد �ملخاطر ذ�ت �ل�سلة و�إد�رتها على نحو منا�سب. وحوكمة  �إذ  �أي م�سرف حديث،  �ملعلومات جزء ل يتجز�أ من جناح 

تكنولوجيا �ملعلومات وجه هام من �أوجه ميز�نيات �مل�سارف  ومن �أوجه �لتعامل مع نقاط �ل�سعف �لت�سغيلية. وت�سطلع جمال�س �مل�سارف 

 9 يف لبنان، لي�س هناك منوذج موّحد يف �لقطاع �مل�سريف من حيث وجود جلان �لتدقيق )حو�يل 50٪ من �مل�سارف(.

 10 �حتاد �مل�سارف �لعربية )2007(. ��ستطلع حول حوكمة �ل�سركات يف �لقطاع �مل�سريف �لعربي.
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�لكربى على وجه �خل�سو�س مبهمة �ملو�فقة على �لإنفاقات �لكبرية على تكنولوجيا �ملعلومات، ومبتابعة كافة �أوجه حوكمتها مبا فيها �مل�سرتيات 

و�لتوريد �خلارجي وفعالية �لنظم و�لإجر�ء�ت وترتيبات �ل�ستعد�د )Standby( و�لن�سخ �لحتياطي )up-Back( و�أمن تكنولوجيا �ملعلومات 

وحماية بيانات �لعملء وملئمة طر�ئق مكافحة �لحتيال. وجتدر �لإ�سارة �إىل �أن حالت �لحتيال �لد�خلي �أو �خلارجي يف هذه �لأيام عادًة ما 

ترتبط بق�سور يف �إد�رة �ملخاطر �ملرتبطة بتكنولوجيا �ملعلومات. وتقع م�صوؤولية حوكمة تكنولوجيا املعلومات على عاتق جمل�ص املديرين 

والإدارة التنفيذية. وترى جلنة العمل اأن هذا املو�صوع ي�صتحق اهتماماً خا�صاً من طرف اللجنة املعنية يف املجل�ص.

من حيث �ملبد�أ، ينبغي على �ملجال�س ت�سكيل جلنة تكون مهمتها �لأ�سا�سية تعيني كبار �لتنفيذيني و�لأع�ساء �جلدد يف �ملجل�س، مبن فيهم 

رئي�س �ملجل�س. وُتدعى هذه �للجنة عادة بلجنة �لتعيينات. وتعترب جلنة العمل اأن اللجنة املخت�صة بالتعيينات يف املجل�ص هي التي تكون 

م�صوؤولة على الأقل عن تعيني رئي�ص جمل�ص اإدارة امل�صرف. ولكن يف �لعديد من م�سارف منطقة �ل�سرق �لأو�سط و�سمال �أفريقيا، يجري 

�ختيار �لرئي�س من طرف حامل �لأ�سهم �ساحب �ل�سيطرة. ل بل ورمبا يكون �لرئي�س هو حامل �لأ�سهم �ساحب �ل�سيطرة �أو �أحد �أقاربه. 

OECD-حوكمة، وهي �لبحرين وم�سر و�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، ثمة ف�سل  وفقط يف ثلثة من بلد�ن �ملنطقة �مل�ساركة يف ��ستطلع 

�إلز�مي بني �أدو�ر رئي�س �ملجل�س و�ملدير �لعام. �أما يف �لبلد�ن �لأخرى فثمة �ختلف كبري يف �ملمار�سات ذ�ت �ل�سلة. ومن �ملقدر على وجه 

�لرغم من عدم  �لتنفيذي )CEO(. وعلى  و�لرئي�س  �لإد�رة  �أدو�ر رئي�س جمل�س  �لعربية قد ف�سلت بني  75٪ من �مل�سارف  �أن  �لإجمال 

�نت�سار �لف�سل �لإلز�مي بني من�سَبي رئي�س �ملجل�س و�ملدير �لتنفيذي، تعترب جلنة العمل اأن الف�صل بني هذين املن�صَبني ي�صهم يف حتقيق 

ال�صوابط واملوازين ويف تعزيز امل�صاءلة وحت�صني قدرات املجل�ص على اتخاذ القرارات على نحو م�صتقل.

وجتنبًا لكرثة جلان �ملجل�س، ثمة خيار وجيه على �لأقل يف حالة �مل�سارف �ل�سغرية، يتمثل يف ت�سكيل جلنة و�حدة ت�سطلع بعدة م�سوؤوليات 

كالتعيينات و�لأجور وخطط �لتو�رث وم�سائل �أخرى مبا فيها تدريب �أع�ساء �ملجل�س وح�سولهم على �ملعلومات و�لدعم �لفني. وينبغي على 

هذه �للجنة )�لتي رمبا ُتدعى بلجنة �حلوكمة �أو �للجنة �ل�ست�سارية �أو �للجنة �لتنفيذية( �أن تقوم دوريًا بتقييم �أد�ء �أع�ساء �ملجل�س فرديًا 

وجماعيًا على نحو من�سف وبّناء وفقًا ملعايري و��سحة. ومن �جلوهري �أن تتمتع هذه �للجنة �ملوؤلفة يف �ملُطلق من مديرين م�ستقلني �أو غري 

تنفيذيني، بالقدرة �للزمة ملمار�سة حكمها مبو�سوعية و��ستقللية.

 OECD ني خمتلفني. هذ� ما هو معمول به يف �لبلد�ن �لأع�ساء يف ويف �ملجال�س ذ�ت �لبنية �لثنائية، ينبغي �أن يكون رئي�سا �ملجل�سني �سخ�سَ

�لتي لديها جمال�س ثنائية. كما ينبغي �أّل ي�سبح رئي�س جمل�س �لإد�رة عند تقاعده رئي�سًا ملجل�س �لإ�سر�ف و�لرقابة. فرمبا يكون �لرئي�س 

�لتنفيذي مل�سرف ما قريبًا جدً� ممن �سيخلفه ومن �لعمليات �لد�خلية بحيث لن يكون قادرً� على لعب دوره �لإ�سر�يف و�لرقابي على �أكمل 

وجه. طبعًا ثمة خيار�ت �سيا�ساتية قائمة ت�سمن يف حال �ملجال�س �لثنائية، �أن يكون رئي�سا �ملجل�سني �سخ�سني خمتلفني و�أن ل ي�سبح رئي�س 

جمل�س �لإد�رة لحقًا رئي�سًا ملجل�س �لإ�سر�ف و�لرقابة، �إّل �أن هذ� �حلظر ينبغي �أن يرد يف ُمدّونات حوكمة �ل�سركات.

ع�صوية املجل�ص

تن�س مبادئ OECD ودليل جلنة بازل حلوكمة �ل�سركات على �أن �ملجال�س ينبغي �أن تكون قادرة على ممار�سة حكم مو�سوعي وم�ستقل على 

�سوؤون �ل�سركة. وعلى �لرغم من �أن هذه �ملبادئ مل تبّت بن�سبة �أع�ساء �ملجل�س �لقادرين على مثل هذ� �حلكم �ملو�سوعي و�مل�ستقل، �إّل �أنها 

�قرتحت تعيني عدد كاف من غري �لتنفيذيني يف �ملجل�س. وب�سكل منوذجي، ينبغي على كل جمل�س �أن ي�سم عددً� كاف من �لأع�ساء �ملتمتعني 

باملعرفة و�خلربة ملو�جهة �لإد�رة ب�ساأن �أي ن�ساط يقوم به �مل�سرف. وين�س دليل جلنة بازل حلوكمة �ل�سركات )2006( على �سرورة تعيني 

مدير �أو مديَرين على �لأقل من ذوي �ملعرفة بال�سوؤون �مل�سرفية.

�ل�سرق  �مل�سارف يف منطقة  ب�ساأن ملئمة مهار�ت مديري  �لقلق  بو�عث  OECD-حوكمة عددً� من  ��ستطلع  �لردود على  �أظهرت  وقد 

�لأو�سط و�سمال �أفريقيا. وهذه ملحظة هامة نظرً� ملا �أظهرته �لأزمة �ملالية من ف�سل جمال�س �مل�سارف، �لعائد ولو جزئيًا �إىل عدم فهمها 

�ل�سرق  منطقة  �مل�سارف يف  �ملهار�ت يف جمال�س  ق�سور  من  ول عجب  بر�ذرز(.  ليمان  حالة  )مثل  للمخاطر  و�لتعر�س  �ملالية  للأدو�ت 

املديرين من خالل  ينبغي بالتايل تعزيز مهارات  �ملتبعة. وذلك و�رد يف هذ� �ملوجز.  �لتعيني  �أفريقيا نظرً� لإجر�ء�ت  �لأو�سط و�سمال 

برامج تدريبية ت�صدد على املتطلبات املهنية والأخالقية والفنية التي تفر�صها ممار�صات القطاع امل�صريف املتزايدة التعقيد. ويف هذ� 

�ل�سدد، جتدر �لإ�سارة �إىل �أن مفهوم �لكفاء�ت لي�س مفهومًا جامدً�، بل ينبغي مر�جعته وفقًا للم�ستجد�ت.
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ر �أن 35٪ فقط من م�سارف �ل�سرق �لأو�سط و�سمال �أفريقيا تقوم بتدريب ر�سمي لأع�ساء جمال�سها )�حتاد �مل�سارف �لعربية، 2007(.  ُيقدَّ

�ملعارف  يف  ق�سور  �إىل  وكذلك  للتدريب«،  يخ�سعو�  �أن  من  »�أعلى  باأنهم  يعتقدون  �ملجال�س  �أع�ساء  �أن  و�قع  �إىل  جزئيًا  ذلك  يعود  ورمبا 

�لد�خلية بحوكمة �ل�سركات، و�إىل نق�س يف �ملدربني �خلارجيني �ملوؤهلني. وغد�ة �لأزمة �ملالية، نظرت بع�س �لبلد�ن يف �عتماد تد�بري ُتلزم 

باإجر�ء دور�ت تدريبية �سنوية لأع�ساء �ملجال�س، توفرها على �سبيل �ملثال، �لبور�سات �أو �جلمعيات �ملهنية كاجلمعيات �مل�سرفية �أو معاهد 

�ملديرين. و�ملتابعة �ملتو��سلة لكفاء�ت �ملجل�س �سرورية للتاأكد من وجود �ملهار�ت �مللئمة يف جمال�س �مل�سارف و�أنها توؤدي وظائفها على 

نحو فعال. وقد ُجعل تقييم �ملجال�س مبا فيه تقييم كفاء�ت �أع�سائها �إلز�ميًا يف بع�س �لبلد�ن )�لبحرين و�لكويت(. �إّل �أن هذ� �لتقييم يبقي 

ر �أن 20٪ فقط من م�سارف �ل�سرق �لأو�سط و�سمال �أفريقيا تقوم بتقييم ملجال�سها  �ختياريًا يف معظم بلد�ن �ملنطقة. وكنتيجة لذلك، ُيقدَّ

)IFC-حوكمة، 2008(. وتو�صي جلنة العمل باإجراء تقييم منتظم لأداء اأع�صاء املجال�ص فردياً وللمجل�ص ككًل.

�أظهرت �لردود على ��ستطلع OECD-حوكمة ر�سا �ملجال�س �إز�ء �لإجر�ء�ت �ملتبعة لتعيني �لأع�ساء �جلدد يف جمال�س م�سارف منطقة 

�ل�سرق �لأو�سط و�سمال �أفريقيا. ولكن، من �لناحية �لعملية، فاإن حملة �لأ�سهم ذوي �ل�سيطرة هم �لذين يعّينون غالبًا كافة �أع�ساء �ملجال�س 

ويف  �مل�ستقلني.  �ملديرين  �سوت  تهمي�س  �إىل  ويوؤدي  و��ستقلليته،  �ملجل�س  مو�سوعية  يقّو�س  مما  �لعائلية(،  �مل�سارف  حالة  يف  �سيما  )ل 

�لو�قع، ثمة �سك يف �ل�ستقلل �لكايف ملجال�س �مل�سارف يف �ملنطقة. وقد �أظهرت �لأرقام �لتي �سدرت موؤخرً� �أن 54٪ من �مل�سارف ل ت�سم 

جمال�سها �أي مدير م�ستقل. وت�سرتط معظم �ملبادئ �لتوجيهية �لوطنية على �أن ن�سف �أع�ساء �ملجل�س ينبغي �أن يكونو� من �ملديرين غري 

�لتنفيذيني. لكن هذ� �ل�سرط ل ي�ستتبع حتمًا �أن يكون ن�سف �أع�ساء �ملجل�س فعًل من �مل�ستقلني11. ويف م�سر، من �ملطلوب �أن يكون ن�سف 

ع حد كمي لعدد �ملديرين �مل�ستقلني )�ثَنني على �لأقل(. �إل �أن �أي من  �أع�ساء �ملجال�س من �ملديرين �ملوؤهلني �مل�ستقلني. ويف �لأردن، ُو�سِ

بلد�ن �ل�سرق �لأو�سط و�سمال �أفريقيا مل يعتمد مقاربة تنظيمية لهذه �مل�ساألة كما فعلت �إيطاليا �لتي ت�سرتط تعيني �أع�ساء يف �ملجل�س ممثلني 

عن �أقلية �مل�ساهمني. ورمبا يلفت هذ� �خليار �ل�سيا�ساتي �هتمام هيئات �لرقابة �مل�سرفية يف �ملنطقة لأنه ميكن �أن يوؤدي �إىل تنويع ع�سوية 

ى باأن تكون غالبية اأع�صاء جمال�ص امل�صارف من املديرين امل�صتقلني  جمال�س �مل�سارف و�إىل تاأمني حماية �إ�سافية مل�ساهمي �لأقلية. ويو�صَ

اأو غري التنفيذيني �صماناً لتحقيق ال�صوابط واملوازين الالزمة.

ثمة ق�سور يف تعريف »�ملدير �مل�ستقل« يف عدد من بلد�ن �ملنطقة، مما �أدى �إىل �أن عدد من مو�ثيق �حلوكمة �أو �لأنظمة �لأخرى ذ�ت �ل�سلة 

�أما يف �لبحرين و�لكويت  �أو م�ستقلني، دون حتديد ماهية »�ل�ستقلل«.  �أن تعنّي �ملجال�س مديرين غري تنفيذيني  يف �ملنطقة تو�سي فقط 

وُعمان، فقد مت حتديد �سمات »�ملدير �مل�ستقل«، بينما ُي�سرتط يف ثلثة من بلد�ن �ل�سرق �لأو�سط و�سمال �أفريقيا �مل�ساركة يف �ل�ستطلع �أن 

يتم ذكر �أ�سماء �ملديرين �مل�ستقلني يف �لتقارير �مل�سرفية �ل�سنوية. وترى جلنة العمل اأن بلدان املنطقة ينبغي اأن توا�صل العمل على و�صع 

تعريف للمديرين امل�صتقلني وحتديد ن�صبتهم يف ع�صوية جمال�ص امل�صارف. ومن �لأهمية مبكان عند حتديد م�سطلح »�ملدير �مل�ستقل« �أن 

تتم �لإ�سارة �إىل �أن �ملديرين ينبغي �أن يكونو� م�ستقلني لي�س فقط عن �لإد�رة بل �أي�سًا عن �مل�ساهمني ذوي �ل�سيطرة. كما يرتتب النظر يف 

مدة ولية اأع�صاء املجال�ص وتاأثري ذلك على مو�صوعيتهم. وعلى �لهيئات �لتنظيمية �أن ت�سع حدودً� ملدة �لولية يف �ملجال�س.

عند و�سع �ل�سروط �للزمة، و�إىل جانب �ملعايري »�ل�سلبية« �لتي حتدد من هو لي�س باملدير �مل�ستقل، ينبغي و�سع �أمثلة »�إيجابية« عن �لكفاء�ت 

�ملطلوبة �لتي من �ساأنها �أن تزيد من �حتمالية �ل�ستقلل �لفعلي. وتو�جه �لبلد�ن �ل�سغرية غالبًا م�سكلة �لعلقات �لوثيقة بني �مل�سارف 

و�لأو�ساط ذ�ت �ل�سلة، مما يتطلب مبادر�ت �سيا�ساتية �إ�سافية12. ومن �ملعروف �أن عدد �ملديرين �ملوؤهلني يف بع�س بلد�ن �ل�سرق �لأو�سط 

و�سمال �أفريقيا حمدود، وي�سعب �لعثور فيها على مديرين يتمتعون باملهار�ت �للزمة دون �أن يكون لديهم �أي تعار�س يف �مل�سالح. وهذ� 

بال�سبط هو �ل�سبب �لذي دفع هذ� �ملوجز لعدم ��ستبعاد تعيني �ملديرين ذوي �لتعار�س يف �مل�سالح، �إّل �أنه يو�سي بالإف�ساح عن هذ� �لتعار�س 

وباإد�رته على نحو �حرت�زي. وترى جلنة العمل اأنه من الأف�صل اأن يجري تعيني مديرين من اأهل الكفاءات ولو كان لديهم تعار�ص يف 

امل�صالح واأن يجري التعامل مع هذا التعار�ص على اأ�صا�ص الأخالقيات، بدل ت�صكيل جمال�ص تنق�صها املهارات اجلماعية الالزمة.

 )Fit and Proper( ت�سر هيئات �لرقابة �مل�سرفية عمومًا على �أن يتحّلى �أع�ساء �ملجال�س و�مل�سوؤولني �لتنفيذيني باملوؤهلت و�ل�سروط �للزمة

يف ما يخ�س كفاء�تهم ونز�هتهم. ويف عدد من بلد�ن �ل�سرق �لأو�سط و�سمال �أفريقيا، مبا فيها �لأردن و�لكويت وُعمان، ُيطلب من �ملجال�س 

 11 �لع�سو غري �لتنفيذي يف �ملجل�س رمبا ل يتمتع بال�ستقللية نظرً� لعلقاته بامل�سرف �أو باإد�رته.

.)Cross-directorships( 12 على �إثر �لف�سائح يف �لقطاع �مل�سريف �ليرلندي، جلاأت �لهيئات �لتنظيمية �إىل �حلد من تبادل �ملديرين بني جمال�س �مل�سارف 
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�لعربية  و�لإمار�ت  )�لبحرين  �لبلد�ن  هي  قليلة  لكن  �للزمة.  و�ل�سروط  �ملوؤهلت  ميتلكون  �لذين  �لأع�ساء  من  قانوين  ِن�ساب  حتقيق 

�ملتحدة( �لتي ت�سرتط على م�سارفها �أن حت�سل على مو�فقة �لهيئات �لرقابية على تعيني �أع�ساء جمال�سها. وتلعب الهيئات الرقابية دوراً 

يف التاأكد من حتّلي املديرين يف املجال�ص باملوؤهالت وال�صروط الالزمة )Fit and Proper(. ويف بع�س �لبلد�ن، ل تقوم �لهيئات �لرقابية 

بتقييم �سخ�سية كل ع�سو من �أع�ساء جمال�س �مل�سارف فح�سب، بل تنظر �أي�سًا يف خرب�تهم. ويف �لتحليلت �لتي �سدرت موؤخرً�، �قرتحت 

OECD تعزيز �ختبار »�ملوؤهلت و�ل�سروط �للزمة« لي�سمل �لكفاء�ت �لفنية و�ملهنية، مبا فيها مهار�ت �حلوكمة �لعامة و�إد�رة  منظمة 

�ملخاطر، مع �إمكانية و�سع حدود ملدة �لع�سوية. هذ� وينبغي �إعادة تقييم موؤهلت وملئمة �أع�ساء �ملجال�س على نحو متو��سل.

املعايري الأخالقية للمجل�ص

من بني �لو�جبات �لأ�سا�سية لأع�ساء �ملجال�س جتنب تعار�س �مل�سالح. ويظهر تعار�س �مل�سالح عندما يطلع فرد ما على معلومات ت�سمح 

له بتحقيق فائدة �سخ�سية. وهذه حالة منت�سرة يف �لقطاع �مل�سريف. وقد �أ�سارت �لردود على ��ستطلع OECD-حوكمة �إىل �أن عدد من 

�مل�سارف �ملركزية يف منطقة �ل�سرق �لأو�سط و�سمال �أفريقيا قد و�سعت جمموعة من �لقو�عد �لتي ت�سمح بتفادي تعار�س �مل�سالح. ففي 

�لأردن على �سبيل �ملثال، ُيلزم �لقانون �مل�سريف رقم 2000/28 كافة �لأو�سياء على �مل�سارف بالإف�ساح عن �أية م�سالح يف �لتعاملت �أو 

�لعقود �لتي يكون فيها م�سرفهم طرفًا، ومينعهم من �مل�ساركة يف �لجتماعات �لتي ُتناق�س فيها هذه �مل�سائل. وعندما ل تتطرق �لأنظمة 

�مل�سرفية �إىل حالت تعار�س �مل�سالح، فاإن هذه �حلالت ترد غالبًا يف �لت�سريعات و�لأنظمة �ملتعلقة بال�سركات �أو �لأور�ق �ملالية. ووفقًا 

لنتائج �ل�ستطلع �لذي �أجر�ه �حتاد �مل�سارف �لعربية �سنة 2007 حول حوكمة �ل�سركات يف �لقطاع �مل�سريف، تبني �أن 88٪ من م�سارف 

واأع�صاء  امل�صرف  اإدارة  وينبغي على  تعاملتها.  �أية م�سالح مادية يف  بالإف�ساح عن  �لتنفيذية  و�لإد�رة  �ملديرين  ُتلزم جمال�س  �ملنطقة 

للقوانني  ل�صالحياتهم وفقاً  الداخلية حتى ولو مل ت�صكل هذه ال�صتفادة خرقاً  املعلومات  اأّل ي�صتفيدوا �صخ�صياً من  اإدارته  جمل�ص 

ال�صائدة. كما يتوجب عليهم المتناع عن الت�صويت اأو حتى عن امل�صاركة يف عمليات اتخاذ القرار ب�صاأن اأمور فيها تعار�ص بامل�صالح، 

فعلياً كان اأو حمتماًل.

ل ينبغي على �مل�سارف يف �ملنطقة �أن ُتعّول بالكامل على �لأطر �لتنظيمية من �أجل فر�س �ل�سلوكيات �ملقبولة لأع�ساء جمال�سها. فمن م�سوؤولية 

�أع�ساء �ملجال�س �أن يحرتمو� �أعلى �ملعايري �لأخلقية و�أن يرّوجو� لها. كما ينبغي على امل�صارف اأن تبادر اإىل اإعداد واإنفاذ مواثيق �صلوكية 

)اأو مواثيق للممار�صات املنا�صبة( تتوجه للعاملني والإدارة واأع�صاء املجال�ص. وقد طلبت �لهيئات �لرقابية يف بع�س من بلد�ن �ملنطقة 

)�لبحرين( �أن يعتمد �ملجل�س ميثاق لل�سلوكيات. وينبغي على هذه �ملو�ثيق �أن ت�سدد على �ملبادئ و�أن تتحا�سى �ل�سلوكيات �لآلية و�ل�سكلية. 

 .)Insider trading( وعلى �ملو�ثيق �ل�سلوكية �أن متنع بو�سوح كافة �ملمار�سات �ملرفو�سة كالجتار و�لتد�ول بناًء على معلومات د�خلية

وقد �أكدت �لردود على ��ستطلع OECD-حوكمة على �أن معظم �مل�سارف يف منطقة �ل�سرق �لأو�سط و�سمال �أفريقيا قد �عتمدت مو�ثيق 

�سلوكية. وينبغي بذل جهود �إ�سافية لتنفيذها جّديًا ولتحديد م�سوؤولية ر�سد هذ� �لتنفيذ د�خل �لهيكلية �لوظيفية للم�سرف.

تلعب �ملجال�س دورً� حموريًا يف و�سع �لأطر �ل�سليمة حلوكمة �ل�سركات يف �مل�سارف. وعليها �أن حتدد بو�سوح كافة �مل�سوؤوليات وم�ستويات 

�ل�سلطة و�آليات رفع �لتقارير يف �مل�سارف. وينبغي �أن يتم توثيق وحتديث كافة هذه �لعلقات وممار�سات و�إجر�ء�ت عمل جمال�س �ملديرين. 

ولكن، وفقًا ل�ستطلع IFC-حوكمة، فقط ن�سف �مل�سارف �مل�ساركة يف �ل�ستطلع قد كلفت جمال�سها مب�سوؤولية �سيا�سات حوكمة �ل�سركات. 

فعلى �مل�سارف و�لهيئات �لتنظيمية �أن تدرك هذ� �لق�سور و�أن تتوجه نحو نظام ت�سمل فيه وظيفة ر�سد �ملجال�س للحوكمة مر�جعًة م�ستمرة 

للهياكل �لد�خلية، بغية �لتاأكد من و�سوح �آليات م�ساءلة �لإد�رة على كافة �مل�ستويات �لوظيفية. وامل�صارف مدعوة لتحديد هيكلية حوكمة 

ال�صركات التي ت�صبط �صيا�صاتها وتطبق معايريها وتنفذ اإجراءات رقابتها الداخلية. ورمبا ترغب �لهيئات �لرقابية مبر�قبة �جتماعات 

جمال�س �مل�سارف. هذه ممار�سة �سائعة يف بع�س �لبلد�ن �لأع�ساء يف OECD. فينبغي على �ملجال�س �أن تكون م�ستعدة للإ�سغاء �إىل م�سورة 

�لهيئات �لرقابية وحتذير�تها، ولإعادة تنظيم �إطار حوكمتها و�إجر�ء�تها �لت�سغيلية عند �ل�سرورة.



19

دور ممار�صات الأجور يف احلوكمة ال�صليمة لل�صركات

�مل�سوؤولون  عليها  يح�سل  �لتي  �حلو�فز  تكييف  يف  دورها  �سيما  ول  �لأجور،  ممار�سات  دور  على  �ل�سوء  �حلالية  �ملالية  �لأزمة  �ألقت  لقد 

لعبته  �لذي  �لدور  �إىل  �لأزمة،  �إىل  �أدت  �لتي  �لعو�مل  حتليلت  من  �لعديد  و�أ�سار  فيها.  يعملون  �لتي  �مل�سارف  �أهد�ف  مع  �لتنفيذيون 

ممار�سات �لتعوي�سات يف �لزيادة من حدة تر�كم �ملخاطر. فاأوًل، �أدت هيكلية تعوي�سات �مل�سوؤولني �لتنفيذيني من �مل�ستوى �لعايل و�ملتو�سط 

�إىل �ختلل يف ��سرت�تيجيات �ملخاطر لدى عدد من �ملوؤ�س�سات �ملالية، حيث �أن م�سوؤوليها �لتنفيذيني قد ح�سلو� على حو�فز كبرية لتخاذ 

خماطر �إ�سافية، بينما مل ترت�جع هذه �حلو�فز �إل تر�جعًا �سئيًل حني كانت �ملخاطر �سيئة. وثانيًا، وكما �أ�سارت �إليه منظمة OECD يف 

حتليلها للأزمة �ملالية، فاإن جناح �أو ف�سل نظم حوكمة �مل�سارف يعتمد�ن �أي�سًا على نظام �حلو�فز للم�ستويات �لتي ما دون كبار �لتنفيذيني 

)ف�سيحة م�سرف �سو�سييتيه جرن�ل �سنة 2008(. كما وثمة مبعث قلق �آخر �أ�سارت �إليه كافة عمليات �ملر�جعة لنظم �لأجور يف �ملوؤ�س�سات 

�ملالية، وهو عدم تعديل �ملخاطر يف قيا�س �لأد�ء بخ�سو�س �لأجور �ملتغرية.

وعملت  �مل�سارف.  يف   )Risk Profile( �ملخاطرة  مقايي�س  على  �لتعوي�سات  نظم  تد�عيات  على  يكفي  مبا  �لتنظيمية  �لهيئات  تركز  مل 

جمال�س �مل�سارف وكاأن نظم �لتعوي�سات مل متت باأي �سلة �إىل �إد�رة �ملخاطر وحوكمتها. وقد دفع �أد�ء �سركات �لقطاع �ملايل غد�ة �لأزمة 

�أو تو�سيات ب�ساأن �أجور �مل�سوؤولني �لتنفيذيني. وقد �سعت �ملفو�سية  عددً� من �لهيئات �لتنظيمية �لوطنية و�لدولية لو�سع مبادئ توجيهية 

�لأوروبية لو�سع مقرتحات ت�سريعية ُتدرج خطط �لأجور يف �إطار �لرقابة �لحرت�زية )Prudential oversight(. كما ن�سرت جلنة هيئات 

�لرقابة �مل�سرفية �لأوروبية مبادئ ل�سيا�سات �لأجور، توجهت للهيئات �لتنظيمية و�مل�سارف. و�أ�سدر جمل�س �ل�ستقر�ر �ملايل )FSB، �سابقًا 

FSF( �أي�سًا مبادئه �لتوجيهية ب�ساأن �لتعوي�سات، وذلك يف �إبريل/ني�سان 2009 بعنو�ن مبادئ جمل�س �ل�ستقر�ر �ملايل ملمار�سات �لتعوي�س 
�ل�سليمة، و�لتي حظيت بتاأييد زعماء جمموعة �لع�سرين، و�ست�سّكل جزءً� من معايري جلنة بازل.

يف �لبلد�ن �لأع�ساء يف منظمة OECD، �رتفعت تعوي�سات �مل�سوؤولني �لتنفيذيني على مدى �لأعو�م �ل�سابقة باإيقاع �أ�سرع من �رتفاع متو�سط 

�أو تعوي�س م�سوؤول تنفيذي فا�سل عند مغادرته  �لذهبية  �لبلد�ن ممار�سات من طر�ز �مل�سافحات  �لعادي. و�سادت يف بع�س  �لعامل  �أجر 

�آليات  �أفريقيا، فاإن  �أما يف م�سارف منطقة �ل�سرق �لأو�سط و�سمال  �أثار �لقلق.  لل�سركة )�أو ما ُيدعى »باملكافاأة على �لف�سل«( على نحو 

�لأجور �ملتغرية ل تز�ل حديثة �لعهد، على �لرغم من تز�يد تعقدها �سيئًا ف�سيئًا. كما مل تنت�سر �مل�سافحات و�ملظلت �لذهبية �لتي �أُ�سري 

�إىل دورها �ل�سلبي يف كافة �لتحليلت لدور �لأجور يف �لأزمة �ملالية. ونظرً� لهذ� �لتباين يف ممار�سات �لتعوي�س بني م�سارف منطقة �ل�سرق 

�لأو�سط و�سمال �أفريقيا و�مل�سارف �ملقيمة يف بلد�ن OECD، فاإن حماولت �لهيئات �لتنظيمية �لوطنية يف بلد�ن OECD لإعادة تنظيم 

ممار�سات �لأجور رمبا ل متت ب�سلة وثيقة �إىل م�سارف �ملنطقة.

فعلى �سبيل �ملثال، يبدو �أن عددً� من �لتد�بري �لتي �عتمدتها �لهيئات �لتنظيمية �لوطنية، كاإرجاء دفع �لعلو�ت، لي�ست قابلة حتمًا للتطبيق 

�أفريقيا حيث تعطي هياكل �لتعوي�س �لأف�سلية للأجور �لثابتة13. وكذلك فاإن تد�بري �لت�سويت على  يف م�سارف �ل�سرق �لأو�سط و�سمال 

�لأو�سط  بلد�ن  14OECDرمبا ل متت ب�سلة وثيقة �إىل �سياق م�سارف �ل�سرق  من  �لعديد  يف  �عُتمدت  �لتي   )«Say on Pay«( �لأجور 

و�سمال �أفريقيا و�لتي ي�سيطر عليها م�ساهمون ذوي �أغلبية �أو م�ساهمون معّطلون. وي�سري هذ� �إىل �لدور �لأكرب �لذي ميكن �أن تلعبه �لهيئات 

�أن  �أنه »يجب على �ملر�جعة �لرقابية  �لرقابية يف مر�جعة هياكل �لتعوي�س يف �مل�سارف �ملحلية. وتو�سي مبادئ جمل�س �ل�ستقر�ر �ملايل 

تكون �سارمة وم�ستد�مة، و�أنه يتوجب معاجلة حالت �لق�سور ب�سرعة«. فينبغي على هيئات الرقابة امل�صرفية يف منطقة ال�صرق الأو�صط 

و�صمال اأفريقيا اأن تنظر يف اإدراج تقييم املخاطر املرتتبة عن �صيا�صات الأجور يف امل�صارف يف اإطار عمليات املراجعة الرقابية. هذ� �أمر 

بالغ �لأهمية يف �سياق تز�يد �أعد�د �مل�سارف �ل�ستثمارية �لعاملة يف �ملنطقة.

�ملدى  على  �مل�سرف  ربحية  ي�ساند  �أن  ينبغي  �لعليا  �ملنا�سب  �لأ�سخا�س يف  �أجور  �أن هيكل  �إىل  �ل�سركات  بازل حلوكمة  دليل جلنة  ي�سري 

�لطويل. ويف هذ� �ل�سدد، تختلف ممار�سات تعوي�س �مل�سوؤولني �لتنفيذيني يف م�سارف �ل�سرق �لأو�سط و�سمال �أفريقيا عن تلك �ملعمول بها 

 13 �إىل جانب هذه �مللحظة، قامت م�سارف �ل�سرق �لأو�سط و�سمال �أفريقيا بتخفي�س �لرو�تب بحو�يل 10٪ لعامي 2008-2009. هذ� يعك�س عددً� من �لعو�مل، مبا فيها �لوقع �لكبري 

للتباطوؤ �لقت�سادي على �مل�سارف، �أو رمبا �أي�سًا �عتماد ممار�سات تعوي�س حماِفظة ت�ستند �إىل �لأجور �لثابتة بدًل عن �لأجور �ملتغرية.

 14 يف �إيطاليا على �سبيل �ملثال، ي�سوت �مل�ساهمون على �أجور جمال�س �مل�سارف و�إد�ر�تها. كما �عتمدت بلد�ن �أخرى مبد�أ �لت�سويت غري �مللِزم على �لأجور )�ململكة �ملتحدة و�أ�سرت�ليا( 

�أو مبد�أ �لت�سويت �مللِزم )�لد�منرك وهولند� و�ل�سويد(.
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يف �أوروبا و�سمال �أمريكا، حيث ثمة غياب يف تكييف �لتعوي�سات مع �ملخاطر و�أفقها �لزمني.  وتبدو �ملكافاآت يف م�سارف �ملنطقة وكاأنها 

مرتبطة بالو�سع �لجتماعي و�لعلقات �لعائلية �أكرث من �رتباطها بامل�سوؤوليات و�لأد�ء. وجتدر �لإ�سارة �إىل �أن جلان �لأجور �أو ما يعادلها، 

OECD، ل تز�ل نادرة �لوجود يف م�سارف �ملنطقة. وت�سري نتائج ��ستطلع �حتاد �مل�سارف  �ملنت�سرة يف م�سارف �لبلد�ن �لأع�ساء يف 

�لعربية �سنة 2007، �إىل �أن 55٪ فقط من �مل�سارف يف منطقة �ل�سرق �لأو�سط و�سمال �أفريقيا لديها جلان للتعيينات و�لأجور. ويجري �لبت 

برتتيبات �لتعوي�س يف جمعيات حملة �لأ�سهم، مما ي�سمح للم�ساهمني ذوي �لأغلبية بالتحكم مبمار�سات �لأجور. 

�لتعوي�سات  نظام  ت�سميم  على  فاعًل  �إ�سر�فًا  ي�سرف  �أن  ينبغي  �ل�سركة  مديري  »جمل�س  �أن  �إىل  �ملايل  �ل�ستقر�ر  جمل�س  مبادئ  تن�س 

وتنفيذه«. �أما مبادئ OECD فتم�سي �إىل �أبعد من ذلك وتو�سي �ملجال�س »بتكييف �أجور �مل�سوؤولني �لتنفيذيني و�أع�ساء �ملجال�س مع م�سالح 

�ل�سركة و�مل�ساهمني على �ملدى �لطويل«. وقد لحظنا �آنفًا �أن ترتيبات تعوي�سات �ملجال�س و�لإد�رة يف م�سارف �ملنطقة لي�ست على �أف�سل 

ما ينبغي، مما ميكن �أن يقّو�س قدرة �مل�سارف على �جتذ�ب �ملوظفني �ملوؤهلني. ونظرً� لكل هذه �ملخاطر، تو�صي جلنة العمل اأن تقوم 

م�صارف منطقة ال�صرق الأو�صط و�صمال اأفريقيا بت�صكيل جلنة خا�صة تابعة للمجل�ص، يكون كافة اأع�صائها اأو غالبيتهم من املديرين 

امل�صرف  املكافاآت يف  نظام  اللجنة مبراجعة  وتقوم هذه  املخاطر.  اإدارة  يتمتعوا بخربة يف جمال  اأن  امل�صتح�صن  الذين من  امل�صتقلني 

وبو�صع هيكلية الرواتب لكافة العاملني يف امل�صرف واأع�صاء جمل�صه. ويف حال وجود مثل هذه �للجنة، ينبغي تعزيز قدر�تها بغية حتا�سي 

�لإفر�ط يف �لعتماد على �ل�ست�ساريني يف جمال �لأجور. كما ينبغي ��ستبعاد �مل�سوؤولني �لتنفيذيني من ع�سوية جلان �أجور م�سوؤولني تنفيذيني 

�آخرين، لأن هذ� �لو�سع ي�سكل تعار�سًا و��سحًا يف �مل�سالح. ومن حيث �ملبد�أ، �ملمار�سة �جليدة مُتلي �إحالة �سيا�سات �لأجور �إىل �لجتماع 

�ل�سنوي و�إخ�ساعها ملو�فقة حملة �لأ�سهم. لكن ترتيبات �لت�سويت على �لأجور، كما ُذكر �آنفًا، رمبا ل تكون فعالة يف نهاية �ملطاف، نظرً� 

لرتّكز �مللكية يف م�سارف منطقة �ل�سرق �لأو�سط و�سمال �أفريقيا.

�إىل جانب �عتماد بنية حلوكمة �لأجور، رمبا يوؤدي غياب �سيا�سة متجان�سة للأجور �إىل خماطر على �مل�سرف يتوجب �حتو�وؤها. وتو�سي 

مبادئ OECD �ملجال�س »باإعد�د و�لإف�ساح عن بيان ب�سيا�سة �لأجور، يت�سمن �أجور �أع�ساء �ملجل�س وكبار �لتنفيذيني«. وعند حتديد �سكل 

�سيا�سة �لأجور هذه وتنفيذها، يرتتب �أن يوؤخذ بالعتبار حجم �مل�سرف ودرجة تعقيد عملياته. كما ينبغي على �لبيان �ل�سيا�ساتي هذ� �أن 

يرّكز على تكييف �لتعوي�سات مع �ملخاطر و�أفقها �لزمني. ومن �مل�ستح�سن �أن يت�سمن بيان �سيا�سة �لأجور معايري قابلة للقيا�س ترّكز على 

�مل�سالح على �ملدى �لطويل. وينبغي على الهيئات التنظيمية امل�صرفية يف املنطقة اأن تطلب من املجال�ص اأن ت�صع بياناً ب�صيا�صة الأجور 

واأن تراقب المتثال له. هذ� ويرتتب ر�سد ومر�جعة نظام �لتعوي�س يف �مل�ستويات �لدنيا يف �ل�سركة للتاأكد من �أنه يعمل كما يجب.

�أظهر ��ستطلع OECD-حوكمة �أن �سيا�سة �أجور �ملجال�س يف م�سارف �ل�سرق �لأو�سط و�سمال �أفريقيا تخ�سع ملو�فقة �جلمعيات �ل�سنوية. 

لكن عملية حتديد ترتيبات �لتعوي�س يف �لعديد من �حلالت، جتري دون �سفافية ودون �لإف�ساح عن �ملبالغ �حلقيقية لأجور �ملديرين وكبار 

�لأزمة  �مل�ستخل�سة من  �لدرو�س  �أن  �إّل  �ملنطقة.  بلد�ن  �أخرى يف  بها يف قطاعات  �ملعمول  �ملمار�سات  مع  يتجان�س  للأ�سف  وهذ�  �ملدر�ء. 

�ملالية قد �أبرزت �سعف �لإف�ساح عن �سيا�سات �لأجور وهياكلها يف �مل�سارف يف �لعامل، ل �سيما يف �مل�ستويات �لدنيا. و��ستنادً� �إىل �إف�ساح 

-IFC( م�سارف �ل�سرق �لأو�سط و�سمال �أفريقيا على �لنرتنت، فاإن �أقل من 20٪ من هذه �مل�سارف تف�سح عن �أجور كبار �لتنفيذيني

حوكمة، 2008(. ومن بني ممار�صات احلوكمة الر�صيدة، الإف�صاح يف التقرير ال�صنوي عن التعوي�صات التي يح�صل عليها امل�صوؤولون 

التنفيذيون واأع�صاء املجال�ص على نحو فردي، وعن مداخيل العاملني على نحو جمّمع. وبالإ�سافة �إىل �لإف�ساح �خلارجي، ينبغي على 

�سيا�سة �لأجور يف �مل�سرف �أن تكون �سفافة على �ل�سعيد �لد�خلي. فقد �أبرزت �لدرو�س �مل�ستخل�سة من �لأزمة �ملالية �حلاجة �إىل حت�سني 

�ل�سفافية يف هذ� �مليد�ن يف ما يتجاوز جمرد �لإف�ساح، اإذ ينبغي على امل�صارف وال�صركات الأخرى اأن تكون قادرة على تربير اخلا�صيات 

الرئي�صية لربامج الأجور املرتبطة بالأداء التي اعتمدتها، مبا فيه اإجمايل كلفة هذه الربامج ومعايري الأداء وكيفية تعديل الأجور 

وفقاً للمخاطر.
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الإف�صاح وال�صفافية

الإف�صاح املنا�صب ورفع التقارير اإىل الهيئات الرقابية

�لقو�عد �لحرت�زية وحوكمة  �لتي ترت�وح بني  �لأ�سباب  �أهمية كبرية لعدد من  �ملايل  و�أد�ئها  تكت�سي �سفافية عمليات �مل�سارف وهياكلها 

�أو غري �ملُدرجة تطرح نف�س �ملخاطر على �لنظام �ملايل ب�سبب م�ساركة هذه �مل�سارف يف نظم  �ل�سركات. فمعاملت �مل�سارف �ملُدرجة 

تقدمها  �لتي  لتلك  مماثلة  معلومات  تقدم  �أن  �ملُدرجة  غري  �مل�سارف  من  ُيطلب  ولهذ�  �مل�سرفية.  �لتجزئة  ود�ئع  قبول  ويف  �ملدفوعات 

�مل�سارف �ملدرجة. وعلى �لإف�ساح من حيث �ملبد�أ �أن يكون متنا�سبًا مع حجم �مل�سرف وتعقد معاملته وهيكلية ملكيته و�أهميته �لقت�سادية 

ومقايي�س خماطرته. ومُتلي ممار�سات حوكمة �ل�سركات �لر�سيدة �أن يتم �إعد�د �لبيانات �ملالية �ل�سنوية �لكاملة و�ملذكر�ت و�جلد�ول ذ�ت 

�ل�سلة ��ستنادً� �إىل �ملعايري و�ملمار�سات �ملحا�سبية �لدولية، وتوفريها للمودعني و�لعملء على موقع �مل�سرف على �لنرتنت و/�أو يف مكاتب 

�مل�سرف و/�أو يف �لتقارير �ملحالة �إىل �لهيئات �لرقابية )عندما تتاح هذه �لتقارير للعموم(. ويوفر هذ� �لإف�ساح �سورًة و��سحة و�ساملة عن 

�ملوقف �ملايل للم�سرف، كما ميّكن �ملوؤ�س�سات �لنظرية و�لأو�ساط �ملالية من �للتز�م مببادئ �ن�سباط �ل�سوق.

متتثل معظم �مل�سارف يف منطقة �ل�سرق �لأو�سط و�سمال �أفريقيا مبتطلبات �لإف�ساح �ملن�سو�س عليها يف �لقانون )�لبيانات �ملالية وتقرير 

�لرئي�س وتقارير �ملدققني(. لكن �لإف�ساح غري �ملايل ل يز�ل �سعيفًا. وهذ� ل يخ�س فقط �ملوؤ�س�سات �مل�سرفية يف �ملنطقة. فينبغي بالتايل 

�أن يبقى حت�صني معايري الإف�صاح غري املايل للم�صارف من بني اأولويات الهيئات الرقابية يف منطقة ال�صرق الأو�صط و�صمال اأفريقيا. 

ومن بني �ملعلومات ب�ساأن حوكمة �ل�سركات �لتي يرتتب �لإف�ساح عنها عادًة، بنية جمل�س �مل�سرف و�إد�رته �لعليا وهيكلية ملكيته، مبا يف 

ذلك �ملالكون �مل�ستفيدون )Beneficial owners(، وهيكلية �حلو�فز ومو�ثيق �أو �سيا�سات �ل�سلوكيات �أو �لأخلقيات يف �لعمل، و�ل�سيا�سات 

�ملتعلقة بتعار�س �مل�سالح، وطبيعة ونطاق �لعمليات مع �لفروع و�لأطر�ف ذ�ت �لعلقة )مبا فيها �سوؤون �مل�سرف �لتي لأع�ساء �ملجل�س �أو 

�لإد�رة �لعليا م�سلحة مادية فيها على نحو مبا�سر �أو غري مبا�سر �أو بالنيابة عن طرف ثالث(.

حتتوي  وثائق  تن�سر  �مل�ستطَلعة  �مل�سارف  من   ٪55 فقط   ،2007 �سنة  �لعربي  �مل�سريف  للقطاع  �لعربية  �مل�سارف  �حتاد  ل�ستطلع  وفقًا 

على هيكلية حوكمة �مل�سرف وهيئاته �لرئي�سية وم�سوؤوليات رفع �لتقارير فيه. وقد �أ�سارت �لردود على ��ستطلع OECD-حوكمة �إىل �أن 

�مل�سارف يف بلد و�حد فقط من �لبلد�ن �مل�ستطَلعة تن�سر تقارير �سنوية تت�سمن ف�سًل خم�س�سًا لعمليات حوكمة �ل�سركات. و�أكرب عامَلني 

من �لعو�مل �لتي ل ت�سجع على �لإف�ساح يف �مل�سارف هما �لق�سور يف �ملتطلبات �لقانونية وغياب طلب �ل�سوق للمعلومات )IFC-حوكمة، 

2008(. فعلى الهيئات الرقابية اأن تكون اأكرث حتديداً يف و�صع �صروط الإف�صاح العام يف امل�صارف، مع العمل اأي�صاً على تغيري ذهنية 

امل�صوؤولني التنفيذيني امل�صرفيني الذين ينظرون اإىل الإف�صاح من حيث المتثال له فقط بدل النظر اإليه على اأنه اأداة فعالة لإدارة 

العالقات مع حملة الأ�صهم وحتقيق قيمة م�صافة يف العمل.

ت�ساعد �لتقارير �لرقابية على تعزيز قدرة �لهيئات �لتنظيمية على رفع فعالية ر�سدها ل�سلمة �مل�سارف وملئمتها وتقدمي �مل�سورة لها 

ب�ساأن نقاط �ل�سعف �ملحتملة يف �متياز�تها. و�لتقارير �لرقابية �ملنتظمة هي ذ�ت طابع كّمي بطبيعتها، وقد �سبقت �لإ�سارة يف هذ� �ملوجز 

�إىل �لأمور �لتي ينبغي �لإف�ساح عنها �إىل �لهيئات �لرقابية فور حدوثها. وينبغي اأن تتاح للهيئات الرقابية كافة املعلومات ب�صاأن املالكني 

امل�صتفيدين )Beneficial owners( يف حال مل ُتطلب هذه املعلومات بهدف الإف�صاح العام. وهيئات �لرقابة �مل�سرفية هي �ل�سلطة �لعليا 

�لتي ت�سمن �لإف�ساح �ل�سريع و�ملنا�سب من طرف �مل�سارف، كما تقوم �لهيئات �لتنظيمية للأور�ق �ملالية بالرقابة على �للتز�م مبعايري 

�لرقابة  هيئات  �ملدرجة، حتدده  �مل�سارف  �إف�ساح  و�أي خلل يف  �ملُدرجة.  �مل�سارف  �ملايل من طرف  و�لإف�ساح غري  و�لتدقيق  �ملحا�سبة 

�لتد�بري  �إعلم �جلميع به بغية �تخاذ  �أن يجري  �لأ�سهم )�لبور�سات(، ينبغي  �أ�سو�ق  �أو  �ملالية  �لتنظيمية للأور�ق  �لهيئات  �أو  �مل�سرفية 

�لت�سحيحية �ملنا�سبة �أو فر�س �لعقوبات وفقًا للقو�نني و�لأنظمة �ل�سارية.

تنفيذ  �أي�سًا  يجري  بازل،  �ل�سادرة عن جلنة  للقو�عد  �أفريقيا  و�سمال  �لأو�سط  �ل�سرق  منطقة  �ملركزية يف  �مل�سارف  �عتماد  �إىل جانب 

معايري  �ل�سلطات  و�سعت  فقد  �لأخرى )كم�سر(،  �لبلد�ن  �أما يف  �ملنطقة.  بلد�ن  من  �ملالية )IFRS( يف عدد  للتقارير  �لدولية  �ملعايري 

حما�سبية حملية متجان�سة يف معظم �حلالت مع �ملعايري �ملحا�سبية �لدولية. ويف �لو�قع، �أظهرت �لأرقام �ل�سادرة موؤخرً�، �أن �مل�سارف 

هي يف مقدمة �ل�سركات �ملُدرجة يف �ملنطقة يف �عتماد �ملعايري �لدولية للتقارير �ملالية، مبعدل 77٪ من �مل�سارف مقابل 58٪ من �ل�سركات 

�لتاأكد  م�ساألة  �أفريقيا،  و�سمال  �لأو�سط  �ل�سرق  منطقة  �لرقابية يف  �لهيئات  لدى  �لهامة  �مل�سائل  ومن   .)2008 �ملدرجة )IFC-حوكمة، 
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من �حل�سول على ح�سابات مالية موّحدة للم�سارف �لتي تنتمي �إىل جمموعة �أعمال. فالتقارير املالية املوحدة ت�صمن اأن الإف�صاح عن 

العالقات واملعامالت وال�صروط املالية داخل املجموعة يجري على اأ�صا�ص ال�صفافية وبطلب من الهيئات التنظيمية. وُقّدر موؤخرً� �أن 

84٪ من م�سارف �ملنطقة و�لتي تنتمي �إىل جمموعة، ت�سع ح�سابات مالية موّحدة )IFC-حوكمة، 2008(. �إّل �أن �لهيئات �لتنظيمية يف 

عدد من بلد�ن �ملنطقة ل تطالب بتقارير من هذ� �لنوع.

الإدارة ال�صليمة للمخاطر واملراقبة الداخلية

هذ�  ولتحقيق  متينة.  د�خلية  ومر�قبة  للمخاطر  �سليمة  لإد�رة  �مل�سارف  �إتباع  �سرورة  على  �لبلد�ن  جميع  يف  �لتنظيمية  �لهيئات  ت�سدد 

�لغر�س، �عتمدت �لكثري منها �إطار بازل II، �لذي ي�سدد على �حلاجة �إىل ممار�سات �سليمة لإد�رة �ملخاطر، مع �لإقر�ر باأن قيا�س �ملخاطر 

و�إد�رتها و�سبطها تزد�د �سعوبًة مع �زدياد تعقد �لعمل �مل�سريف ومع تغري �أ�سكال �ملخاطر �لت�سغيلية على �لدو�م. وتت�سمن مر�جعة �إطار 

بازل II �لتي �سدرت يف يوليو/متوز 2009، �إر�ساد�ت �إ�سافية ب�ساأن نقاط �ل�سعف �لتي ظهرت يف �إد�رة �مل�سارف للمخاطر خلل �لأزمة 

�ملالية �لأخرية، مبا فيها �إد�رة �ملخاطر على م�ستوى �ل�سركة ككل و�ل�سيطرة على تعر�س �مليز�نية �لعمومية و�إد�رة ترّكز �ملخاطر.

ويف حتليلها للإخفاقات �لرئي�سية يف �إد�رة �ملخاطر خلل �لأزمة، ��ستخل�ست منظمة OECD �أن �ملخاطر يف �لكثري من �حلالت مل جتري 

�إد�رتها على م�ستوى �ل�سركة كما مل يتم تكييفها مع �إ�سرت�تيجية �ل�سركة. وعمل مديرو �ملخاطر غالبًا بعيدً� عن �لإد�رة ومل ُينَظر �إليهم على 

�أنهم جزء هام يف تنفيذ �إ�سرت�تيجية �ل�سركة. وقد �أظهرت �لأزمة �ملالية بو�سوح �حلاجة �إىل �أن تقوم كافة �مل�سارف يف كل �أنحاء �لعامل 

بتنفيذ مبد�أ رقابة �ملجل�س على مقايي�س �ملخاطرة )Risk Profile( على جميع �مل�ستويات يف �مل�سارف. وقد �سبق ونوهنا �آنفًا �إىل �سرورة 

ت�سكيل جلان لر�سد �إد�رة �ملخاطر ت�سطلع بوظيفة �لرقابة على نظام �إد�رة �ملخاطر يف �مل�سارف. وتطلب بع�س �لبلد�ن يف �ملنطقة كُعمان 

وقطر ت�سكيل جلان لإد�رة �ملخاطر يف �مل�سارف، بينما ل تطلب ذلك بلد�ن �أخرى كم�سر و�لأردن. وُيقّدر �أن 50٪ من م�سارف �ملنطقة 

لديها جلان من هذ� �لطر�ز.

�أو�ست OECD موؤخرً� بتاأ�سي�س من�سب مدير �ملخاطر )CRO( وربطه مبا�سرة باملجل�س. وي�سطلع هذ� �مل�سوؤول باإد�رة �ملخاطر فيحدد 

�لتعر�س للمخاطر ويقي�سه ويرفع �لتقارير ب�ساأنه. وينبغي �أن يحيل هذ� �مل�سوؤول تقاريره �إىل �ملجل�س مبا�سرة للتاأكد من ��ستلم �ملجل�س 

لكافة �ملعلومات �للزمة ب�ساأن مقايي�س �ملخاطرة يف �مل�سرف. وهذ� �أمر هام نظرً� لأنه مل يتم �لعثور يف �ملنطقة �إّل على عدد �سئيل من 

�حلالت حيث يرفع م�سوؤول �ملخاطر تقارير �إىل �ملجل�س )13٪ وفقًا ل�ستطلع IFC-حوكمة، 2008(. وعلى وجه �لعموم، ثمة غياب لدور 

مدير �ملخاطر يف منطقة �ل�سرق �لأو�سط و�سمال �أفريقيا، مما يتعار�س مع �ملمار�سات �ملعتمدة لدى عدد كبري من �مل�سارف على �ل�ساحة 

م�ستويات  كافة  �ملخاطر على  �إد�رة  وباإطار  �ملخاطر  باإد�رة  �لهتمام  �لعليا مب�سوؤولية  �لتنفيذية  �لإد�رة  �أع�ساء  �أحد  تكلف  و�لتي  �لدولية 

�ملوؤ�س�سة. ولهذ� ُتن�صح م�صارف منطقة ال�صرق الأو�صط و�صمال اأفريقيا بتاأ�صي�ص من�صب مدير املخاطر )CRO( وتخويله بال�صلطات 

املنا�صبة وربطه برفع التقارير مبا�صرة اإىل املجل�ص. �أما �إلغاء هذ� �ملن�سب فينبغي �أن يخ�سع لنقا�س يف �ملجل�س وللإف�ساح �لعام.

�ملالية  �لبيانات  دقة  لت�سمن  وينبغي ت�سميمها  للم�سرف  �ليومي  �لعمل  �لد�خلية متجّذرة يف  �لرقابة  فاإن  �ملخاطر،  لإ�سرت�تيجية  خلفًا 

و�متثالها لل�سيا�سات و�لإجر�ء�ت �مللئمة و�لعمليات �لقانونية و�لتنظيمية. وقد �أظهرت �لردود على ��ستطلع OECD-حوكمة  �إىل �نعد�م 

�لثقة يف جد�رة �لرقابة �لد�خلية لدى م�سارف منطقة �ل�سرق �لأو�سط و�سمال �أفريقيا، ولي�ست هذه �لنتيجة مفاجئة نظرً� �إىل �أن ٪62 

فقط من �مل�سارف يف �ملنطقة �سّرحت باأن لديها مديرً� �أو مديرية للمخاطر )IFC-حوكمة، 2008(. وتتطلب املمار�صات اجليدة اأن ترفع 

الإدارة العليا اإىل املجل�ص مرة يف ال�صنة على الأقل تقريراً ب�صاأن نطاق نظام الرقابة الداخلية واأدائه، وذلك لكي تتيح للمجل�ص فر�صة 

مراجعة كفاءة اآليات الرقابة. هذه �أي�سًا �إحدى �لتو�سيات �لو�ردة يف وثيقة �لتدقيق �لد�خلي �ل�سادرة عن جلنة بازل )2001(. ول�سمان 

�إبقاء �ملجل�س على علم مبجريات �لأمور، �سيرتتب على �لإد�رة �أن تفكر يف كيفية �ختيار �ملعلومات بحيث ل ي�سل �إىل �ملجل�س �إل �ملعلومات 

ذ�ت �ل�سلة.

رمبا ي�سعب و�سع �سيا�سة �ملخاطر ور�سدها يف �مل�سارف �لتي لديها معاملت عابرة للحدود �أو �لتي لديها هيكلية ملكية معقدة. ويو�سي 

دليل جلنة بازل حلوكمة �ل�سركات باأن يفهم �ملجل�س و�لإد�رة �لعليا ماهية �لبنية �لت�سغيلية للم�سرف، مبا يف ذلك �لبلد�ن �أو �لهياكل �لتي 

يعمل فيها �مل�سرف و�لتي تعيق �ل�سفافية )ما ُيدعى بـ«�عرْف هياكل م�سرفك«(. وعلى �لرغم من �أن �مل�سارف رمبا تختار �أن تعمل يف بلد�ن 
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ذ�ت و�سع خا�س �أو �أن تعتمد هياكل معقدة لأهد�ف عملية م�سروعة، �إّل �أن هذه �ملعاملت رمبا تطرح عددً� من �ملخاطر �ملالية و�لقانونية 

و�ملتعلقة بال�سمعة. كما ميكن للم�سارف �أن تتعر�س ملخاطر قانونية ومتعلقة بال�سمعة على نحو غري مبا�سر عندما تقوم بتاأدية خدمات �أو 

�إقامة هياكل غام�سة بالنيابة عن عملئها. فينبغي على جمل�ص املديرين اأن يراقب على الدوام مالئمة املعامالت امل�صرفية يف البلدان 

ذات املخاطر واأن ي�صع لها حدوداً منا�صبة واأن يتاأكد من اأن الإدارة العليا قد و�صعت �صيا�صات لإدارة املخاطر املرتبطة بهذه املعامالت.

ثمة عدد من �ل�سوؤون �لإد�رية �لتي ت�ستحق �لهتمام يف منطقة �ل�سرق �لأو�سط و�سمال �أفريقيا و�لتي ُذكرت يف �أماكن �أخرى من هذ� �ملوجز، 

بة. وحتدثت و�سائل �لإعلم �لإقليمية  وهي �لعمليات مع �لأطر�ف ذ�ت �لعلقة يف جمموعات �ل�سركات، و�لإقر��س لأطر�ف خارجية ُمقرَّ

موؤخرً� عن مو�سوع »�لإقر��س على �ل�سم«. فقد مار�س �لنكما�س �لعاملي �سغوطًا على قطاعات رئي�سية يف �قت�ساديات �ملنطقة، مما �أدى 

�لعائلية )كمجموعات �سعد  �لتكتلت  �أظهر ق�سور بع�س  �إىل �سفري �لإفل�س ل بل و�لنهيار. وقد  �ل�سركات �لكربى  �إىل و�سول عدد من 

باإقر��س �ملجموعات  �ملنطقة، حيث تقوم �مل�سارف  �لر�ئجة يف  »�لإقر��س على �ل�سم«  �ل�سيئ ملمار�سة  و�لطويرقي( �جلانب  و�لق�سيبي 

�لعائلية ��ستنادً� �إىل ��سمها و�سمعتها ولي�س �نطلقًا من تقييم �ملعلومات �ملالية وغري �ملالية ذ�ت �ل�سلة. وميكن للهيئات �لتنظيمية يف هذه 

�لظروف �أن تلعب دورً� �أ�سا�سيًا بحيث تطالب �مل�سارف �ملحلية بالإف�ساح �ل�سريع عن تعر�سها. وينبغي على الهيئات الرقابية اأن حت�صل 

�مل�سرف  �لبوند�سبنك،  �ملثال  �سبيل  على  به  يقوم  كما   ( اإليها  تنتمي  التي  املجموعة  ل�صركات  امل�صارف  تعر�ص  اإجمايل  معدلت  على 

�ملركزي �لأملاين(. �إذ من �ساأن ذلك �أن يوّفر للهيئات �لتنظيمية �سورة حمّدثة عن �إجمايل تعّر�س �لنظام �مل�سريف ملجموعات �ل�سركات، 

مما �سيعود بالفائدة لأ�سباب مرتبطة بالقو�عد �لحرت�زية وحوكمة �ل�سركات.

التدقيق اخلارجي والداخلي

تو�سي �ملبادئ �ل�سادرة عن منظمة OECD باإجر�ء عملية تدقيق �سنوية من طرف هيئة تدقيق موؤهلة وم�ستقلة وذ�ت كفاءة. وكما �سبق 

ذكره، جرت �لعادة على �أن تقوم جلنة �لتدقيق بالتو�سية باملدققني �خلارجيني وبتعيينهم �أو �أن ُيعيَّنو� من ِقبل حملة �لأ�سهم مبا�سرة. ونظرً� 

مل�ستوى ترّكز �مللكية �لعايل ن�سبيًا يف م�سارف �ل�سرق �لأو�سط و�سمال �أفريقيا، فاإن تعيني �ملدققني من ِقبل جلنة تدقيق م�ستقلة من �ساأنه �أن 

يخف�س من �حتمال تعار�س �مل�سالح �لذي رمبا ين�ساأ من تعيينهم من ِقبل �مل�ساهم �ساحب �لأغلبية. ومبا �أن جلنة �لتدقيق هي �للجنة �لأكرث 

�نت�سارً� من بني جلان �ملجال�س يف م�سارف �ملنطقة )�أكرث من 80٪(، فاإن �إدخال �آليات تقوم وفقها جلنة �لتدقيق بتعيني �ملدققني �مل�ستقلني 

لن يكون بالأمر �لع�سري. وقد �أظهرت �لإح�سائيات �لتي جمعها �حتاد �مل�سارف �لعربية موؤخرً�، �أن �أقل من 10٪ من م�سارف �ملنطقة فقط 

تعتقد �أن عملية �لتدقيق �خلارجي فيها ل يجريها مدقق م�ستقل. وينبغي على الهيئات الرقابية اأن تتاأكد من اأن عملية تعيني املدققني 

ت�صمن ا�صتقالليتهم، ومن وجود اإجراءات منا�صبة حتافظ على هذا ال�صتقالل.

من بني املمار�صات امل�صرفية اجليدة، تغيري املدققني دورياً، اأو على الأقل طلب تغيري ال�صريك الرئي�صي. وقد �أ�سارت 78٪ من �مل�سارف 

�خلا�سعة ل�ستطلع �حتاد �مل�سارف �لعربية، �أن �سيا�ساتها �لد�خلية تتطلب تناوبًا يف �ملدققني �خلارجيني وفقًا ل�سروط حمددة. وتقّدر 

نتيجًة  �لتغيري  �أتى  �إن  ولكن،  تقريبًا.  �أفريقيا  و�سمال  �لأو�سط  �ل�سرق  ن�سف م�سارف  يجري يف  �ملدققني  تناوب  �أن  �أخرى  ��ستطلعات 

خللف ما، يتوجب على �لهيئات �لرقابية �أن تتحّرى �لظروف �لتي �سببت عدم جلوء �مل�سرف �إىل هيئة �لتدقيق �ملعتادة. ففي قطر على 

�سبيل �ملثال، ل ميكن للمجل�س ��ستبعاد �ملدقق دون مو�فقة �مل�سرف �ملركزي. وي�ستحق عدد من �مل�سارف �ملركزية �لأخرى يف �ملنطقة 

�لثناء على �إ�سد�رها ملبادئ توجيهية حمددة خا�سة با�ستقللية �ملدققني. ورمبا ي�سعب �سمان هذه �ل�ستقللية يف �لبلد�ن �ل�سغرية حيث 

ل يوجد �لكثري من �ملوؤهلت �لتدقيقية ول �لكثري من �سركات �ملحا�سبة �ملعرتف بها.

ومل تعرّب �لردود على ��ستطلع OECD-حوكمة عن �أي قلق جتاه عملية �لتدقيق �خلارجي، رمبا لأن �مل�سارف �لكربى يف منطقة �ل�سرق �لأو�سط 

و�سمال �أفريقيا تخ�سع لتدقيق �سركات �لتدقيق �لدولية �لكبرية. ويف بع�س �حلالت، قامت �مل�سارف �ملركزية بو�سع قائمة ب�سركات �لتدقيق ذ�ت 

�خلربة و�ملوؤهلت يف ميد�ن �لتدقيق �مل�سريف على وجه �لتحديد )كما يف م�سر(. وقامت م�سارف مركزية �أخرى بو�سع حد �أدنى من �ل�سروط 

ب�ساأن �ملدققني �لقادرين على تدقيق �مل�سارف )كما يف �ملغرب وم�سر(. ويف معظم �حلالت، ُيطلب من �مل�سارف �ملُدرجة و�ململوكة جلهات 

خا�سة �أن تخ�سع للتدقيق من طرف مدققني معرتف بهم، وعلى �لهيئات �لتنظيمية �أن تتاأكد من تطبيق ذلك. وكما اقرتحت جلنة بازل، تو�صي 

جلنة العمل الهيئات الرقابية يف منطقة ال�صرق الأو�صط و�صمال اأفريقيا باأن تقيم عالقات مع جمعيات املدققني الوطنية يف بلدانها، لكي 

تكون يف موقف ي�صمح لها بالتعامل مع اأي م�صكلة رقابية. يف �لوقت �حلا�سر، ثمة جمعيات وطنية للمحا�سبني يف كافة بلد�ن �ملنطقة.
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وتطالب وثيقة �لتدقيق �لد�خلي �ل�سادرة عن جلنة بازل يف 2001 بتاأ�سي�س وظيفة د�ئمة وم�ستقلة للتدقيق �لد�خلي تتمتع بالكفاء�ت �ملهنية 

�للزمة يف كل م�سرف. وبت�سليحها ب�سلحيات و��سعة ملر�قبة نظم �لرقابة �لد�خلية. ويقوم �ملدقق �لد�خلي بتقييم كفاءة وملئمة �إد�رة 

�ملخاطر و�لرقابة �لد�خلية وقو�عد حوكمة �ل�سركات و�إجر�ء�تها يف �مل�سرف15. وجتدر �لإ�سارة �إىل �أن �ملدقق �لد�خلي ل ينبغي �أن ُيكلَّف 

بالتاأكد من �لتز�م �ل�سركة مبتطلباتها �لد�خلية و�خلارجية. فهذ� من م�سوؤولية مر�قب �لمتثال. ومن �ملقدر �أن 88٪ من م�سارف �ملنطقة 

لديها وظيفة تدقيق د�خلي )IFC-حوكمة، 2008(. �إل �أن بع�س �لردود على ��ستطلع OECD-حوكمة قد �أ�سارت �إىل �أن وظيفة �لتدقيق 

�لد�خلي يف �لكثري من �مل�سارف، جمهزة للعمل �مل�سريف �لتقليدي �لب�سيط فقط، وتنق�سها �ملعارف و�خلربة �للزمة ل�ستعر��س �ملعاملت 

�أو �لعمليات �ملعقدة �ملمتدة يف عدة بيئات تنظيمية خمتلفة.

ينبغي على كل م�صرف اأن يعتمد ميثاقاً للتدقيق الداخلي توافق عليه الإدارة العليا ويثّبته املجل�ص اأو اإحدى جلانه املخولة بذلك. 

�لتدقيق  تو��سل م�سوؤول  ت�سهيل  يتوجب  وم�ستقل. كما  نزيه ومو�سوعي  �لد�خلي على نحو  �لتدقيق  باإجر�ء  �مليثاق  �أن يطالب هذ�  وينبغي 

ونطاقها  �لد�خلي  �لتدقيق  عمليات  تو�تر  بفر�س  �ملنطقة  يف  �ملركزية  �مل�سارف  معظم  قامت  وقد  �مل�ستقلة.  �لتدقيق  جلنة  مع  �لد�خلي 

�أو/و باإ�سد�ر �إر�ساد�ت بهذ� �ل�ساأن. فالتدقيق �لد�خلي و�خلارجي ي�ساند�ن �سلمة عمليات �مل�سرف على �ملدى �لطويل. ومن �ملقبول �أن 

تقوم �مل�سارف �ل�سغرية بتلزمي �لتدقيق �لد�خلي ل�سركة خارجية، ب�سرط �أن تتمتع هذه �ل�سركة بالكفاء�ت �ملهنية �للزمة وبال�ستقللية 

�لكاملة عن �ملدققني �خلارجيني، و�أّل يكون لها �أي �سلة باأي من �أع�ساء �ملجل�س و�لإد�رة �لعليا وعائلتهم، و�أّل يكون لها �أي عقود كبرية مع 

�مل�سرف. وقد �أ�سارت �لردود على ��ستطلع OECD-حوكمة �إىل �أن معايري �لتدقيق �لد�خلي يف �ملنطقة منا�سبة. وقد ذكرت معظم �لردود 

�ملعايري �ل�سادرة عن معهد �ملدققني �لد�خليني.

وعند  و�خلارجية.  �لد�خلية  و�لحتيال  �لغ�س  عمليات  من  �لتخفيف  م�سوؤولية  �لمتثال،  مر�قبة  وفريق  �لد�خلي  �لتدقيق  عاتق  على  تقع 

�لك�سف عنها، ينبغي �إخطار جلنة �لتدقيق وجمل�س �ملديرين. وعلى �ملدققني �لد�خليني و�خلارجيني �أي�سًا �أن يتاأكدو� من �أن �لبيانات �ملالية 

�ل�سادرة عن �مل�سرف تعك�س بدقة موقفه �ملايل و�أد�ءه من جميع �لأوجه �ملادية. كما تعّول جمال�س �ملديرين و�لإد�ر�ت �لعليا على عمل 

�ملدققني �لد�خليني و�خلارجيني و�آليات �لرقابة �لأخرى، للتحقق �مل�ستقل من �ملعلومات �لتي توفرها �لإد�رة. وينبغي كذلك على املدققني 

التي  ال�صروط  وفق  جرت  قد  العمليات  هذه  كافة  اأن  �صمان  بغية  العالقة  ذات  لالأطراف  الإقرا�ص  عمليات  ير�صدوا  اأن  الداخليني 

�إليها �مل�سرف  �أن �إقر��س �ل�سركات د�خل �ملجموعة �لتي ينتمي  OECD-حوكمة �إىل  اعتمدها املجل�ص. و�أ�سارت �لردود على ��ستطلع 

لني من بني �أكرب �لإ�سكاليات �ملندرجة يف �إطار �لعمليات مع �لأطر�ف ذ�ت �لعلقة �لتي ينبغي على �ملدققني  و�لإقر��س لبع�س �لعملء �ملف�سّ

�أن يتابعوها بعناية. وتن�س معايري �لتدقيق �لدولية على �سرورة حتقق �ملدققني �خلارجيني من �ملعلومات �ملادية �خلا�سة بالعمليات مع 

�لأطر�ف ذ�ت �لعلقة.

ت�سري وثيقة �لتدقيق �لد�خلي �ل�سادرة عن جلنة بازل �إىل �أن �لأهد�ف �مل�سرتكة بني هيئات �لرقابة �مل�سرفية و�ملدققني �لد�خليني ت�ستتبع 

�إجر�ء م�ساور�ت دورية فيما بينهم. هذ� و�إن �عتبار �ملدققني �لد�خليني كموظفني ��ست�ساريني رمبا ي�سكل خطرً� على �مل�سرف. فمن �ملفرت�س 

�أن يعتمد �ملدققون نظرة مو�سوعية جتاه نظم �ملر�قبة. وهذ� لي�س ممكنًا �إن طولبو� بتدقيق نظم مر�قبة و�سعوها هم �أنف�سهم. ونف�س �ل�سيء 

ينطبق على �ملدققني �خلارجيني. وقد �أظهرت �لردود على ��ستطلع OECD-حوكمة �أن �ملدققني �لد�خليني يف م�سارف �ل�سرق �لأو�سط 

و�سمال �أفريقيا يتمتعون مب�ستوى منا�سب من �ل�ستقللية. �إل �أن بع�س �ملديرين يف هذه �مل�سارف لي�سو� م�ستعدين على ما يبدو للإقر�ر 

باأهمية عملية �لتدقيق �لد�خلي. وقد �أ�سارت بع�س �لردود على هذ� �ل�ستطلع �إىل �أن �ملدققني �لد�خليني ل �سوت لهم على م�ستوى �ملجل�س، 

�أن يقوم بالتوعية بدور  �إليه. وهنا ميكن ملعهد �ملدققني �لد�خليني �لذي لديه مكاتب يف �ملنطقة،  �إي�سال نتائج تدقيقهم  فل ي�ستطيعون 

و�أهمية �لتدقيق �لد�خلي لدى م�سارف  �ل�سرق �لأو�سط و�سمال �أفريقيا. و ميكن للهيئات �لرقابية �أي�سًا �أن تلعب دورً� يف هذ� �ل�سدد.

 15 نطاق وظيفة �لتدقيق �لد�خلي و��سع، ح�سب ما هو و�رد يف وثيقة بازل. وينبغي �أن ي�سمل �لتاأكد من �أن قو�عد �لرقابة �لد�خلية �لتي و�سعتها �لإد�رة وفقًا لتعليمات �ملجل�س، تعمل 

كما يجب. وكذلك ��ستعر��س كافة �آليات �لرقابة �لقائمة فعًل، كنظم تكنولوجيا �ملعلومات و�ل�سجلت �ملحا�سبية و�لأمن �لد�خلي و�خلارجي و�لتقارير �لتنظيمية. بالإ�سافة �إىل �لقيام 

بعمليات حتري وتفتي�س خا�سة عند �ل�سرورة.
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التعامل مع بواعث القلق لدى العاملني ب�صاأن ق�صور احلوكمة

يو�سي دليل جلنة بازل لتعزيز حوكمة �ل�سركات يف �ملوؤ�س�سات �مل�سرفية �أن تقوم �مل�سارف بو�سع �سيا�سات تن�س على �إجر�ء�ت منا�سبة – 

متو�فقة مع �لقو�نني �لوطنية – للتعامل مع �لعاملني �لذين لديهم �سكوك ب�ساأن نز�هة عمليات �مل�سرف �أو �لعاملني فيه. وينبغي �أن يكون 

ن لهم �حلماية من �نتقام �ل�سركة �أو �إد�رتها. وينبغي على �لإجر�ء�ت �أن ت�سمح باإبلغ  �ملوظفون قادرين على �لتعبري عن خماوفهم و�أن توؤمَّ

�ملجل�س على نحو �سري ومبا�سر )�أو غري مبا�سر من خلل قنو�ت حمايدة( وخارج �إطار »�لت�سل�سل �لقيادي«. فتاأ�سي�س قنو�ت ملئمة للإبلغ 

�أن هذه  OECD-حوكمة  ��ستطلع  �لردود على  �أظهرت  �لقلق لديهم دون �خل�سية من �لنتقام. وقد  يناق�سو� بو�عث  �أن  للعاملني  ي�سمح 

�لإ�سكالية مل ُتعاَلج بعد كما يجب يف بلد�ن �ل�سرق �لأو�سط و�سمال �أفريقيا. بع�س �لردود عرّبت عن �أمل بتطبيق مثل هذه �لرتتيبات قريبًا، 

بينما عرّبت ردود �أخرى عن تخوفها من �أن �لبلغات من �لعاملني �أو من �أطر�ف ثالثة �ستو�جه حتركات �نتقامية. ومنه لزوم �لإقر�ر باأهمية 

قنو�ت �لإبلغ هذه من �أجل �إد�رة �ملخاطر. وتقرتح جلنة العمل اأن يتم تعيني اأحد كبار امل�صوؤولني يف كل م�صرف لي�صتلم ويتحرى �صرياً 

اأية �صكاوى تاأتي من العاملني اأو حملة الأ�صهم دون اأي حتامل ل مع ول �صد امل�صتكي، حتى ولو اأن الفريق العامل يقّر باأن ال�صكاوى 

رمبا تكون اأحياناً غري مربرة.
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تعار�ص امل�صالح والعمليات ال�صيئة مع الأطراف ذات العالقة

التعامل مع تعار�ص امل�صالح

يح�سل تعار�س �مل�سالح عندما ي�سل ع�سو من �أع�ساء �لإد�رة �أو �ملجل�س �إىل معلومات متّكنه من حتقيق فائدة �سخ�سية. ويح�سل تعار�س 

�مل�سالح يف �مل�سرف بعدة �أ�سكال، ل �سيما عندما يقوم �مل�سرف بعدة عمليات ل�سالح �أحد �لعملء. فامل�سرف على �سبيل �ملثال ميكن �أن 

يقدم م�سورة لإد�رة �مَلحافظ �ملالية لعميل بينما يقوم يف ذ�ت �لوقت باإد�رة/ت�سويق منتجات مالية. هذ� �ل�سكل من �أ�سكال تعار�س �مل�سالح 

ى امل�صارف بو�صع حواجز يف وجه حركة املعلومات )اأو ما  �سائد يف عدد من م�سارف منطقة �ل�سرق �لأو�سط و�سمال �أفريقيا. ولهذ� ُتو�صَ

يدعى بالأ�صوار ال�صينية( بني املديريات املختلفة، بحيث يتخذ العاملون قراراتهم دون اأدنى معرفة باملعلومات ال�صرية املتاحة للعاملني 

�أن  اأخرى والتي رمبا توؤثر على قرارهم. وهذه �ملقاربة �سائدة جدً� يف قطاع �مل�سارف �ل�ستثمارية حيث ميكن للم�سرف  يف مديرية 

يح�سل ب�سفته م�ست�سارً� جلهة ما، على معلومات �سرية توؤثر على قر�ر�ته �مل�سرفية �أو �لتجارية.

لل�سركات،  �ل�سليمة  على �حلوكمة  للحفاظ  �أ�سا�سية  �أهميًة  فّعال،  نحو  على  معها  و�لتعامل  �مل�سالح  تعار�س  �لإف�ساح عن حالت  يكت�سي 

ل �سيما يف �ملوؤ�س�سات �مل�سرفية �لتي رمبا يتخذ فيها تعار�س �مل�سالح عدة �أ�سكال )بني م�سرف وعميل �أو بني مدير م�سرف/ع�سو يف 

جمل�س/موّرد خدمات وعميل �أو بني عميلني �أو �أكرث للم�سرف �أو بني بائع م�سريف وعميل(. ل تن�صح جلنة العمل باعتماد حظر تنظيمي 

تام لتعار�ص امل�صالح، اإذ رمبا ل يوؤدي ذلك اإّل اإىل جمرد اإخفاء هذا التعار�ص عن الأنظار فقط. لكنه يقرتح اأن تبقى امل�صارف متيقظة 

جتاه اأ�صكال التعار�ص. وعلى �مل�سارف �أن ت�سع �لقو�عد �للزمة و�أن تخلق �ملناخ �مللئم �لذي ي�سمح لأع�ساء �ملجل�س و�لعاملني �أن يعلنو� 

عن تعار�س �مل�سالح �إن ح�سل، و�أن تتعامل معه على نحو ل ي�سيء ل مل�سالح �مل�سرف ول مل�سالح عملئه.

�إن �لجتار و�لتد�ول لتحقيق عو�ئد �سخ�سية ��ستنادً� �إىل معلومات مت �حل�سول عليها ب�سفة مهنية، ِمثل �سّر ما باح به �أحد عملء �مل�سرف، 

ُيعترب خرقًا للقانون وينزع عن مرتكبه �سفة �لتمتع باملوؤهلت و�ل�سروط �للزمة )Fit and Proper( ملن�سب م�سريف رفيع �مل�ستوى. وُيعترَب 

�لجتار و�لتد�ول بناًء على معلومات د�خلية )Insider trading( جرمية جنائية يف معظم �لبلد�ن. فل يجب على �أي م�سوؤول م�سريف، ل 

�سيما �أع�ساء �ملجل�س، �أن يعمل مل�سلحته �ل�سخ�سية ��ستنادً� �إىل معلومات د�خلية، حتى ولو مل ي�سكل ذلك خرقًا للقو�نني �ل�سائدة. ومن 

اأن توؤ�ص�ص من�صباً  اأو العاملني، ينبغي على كافة امل�صارف  اأجل ر�صد املواقف التي رمبا ت�صهد تعار�صاً يف امل�صالح على �صعيد الإدارة 

خمت�صاً وم�صتقاًل ملراقبة المتثال يرفع تقاريره اإىل جلنة التدقيق التابعة للمجل�ص. ومر�قب �لمتثال م�سوؤول عن و�سع هيكلية �إطار 

�حلوكمة �ل�سليمة من خلل توثيق �لإجر�ء�ت و�لإلز�م برفع �لتقارير. �أما تلك �مل�سارف �لتي ل متنع عامليها من �إجر�ء �ل�سفقات، فينبغي 

�أن ت�سّر على �أن يقومو� بالتد�ول من خلل مكتب �لتد�ول �لتابع للم�سرف ح�سرً�، �أو �أن تطالبهم بالإف�ساح عن �أ�سولهم �ملالية وعن كافة 

�ل�سفقات �لتي يجرونها.

عندما يح�سل تعار�س يف �مل�سالح لدى �أحد �أع�ساء �ملجل�س، يقوم �ملديرون �لذين ل تعار�س لديهم فقط بنقا�س �ملو�سوع و�لبت ب�ساأن �لعمليات 

مع �لأطر�ف ذ�ت �لعلقة. وينبغي اإعالم القائمني على مراقبة المتثال يف امل�صرف باأي تعار�ص حمتمل يف امل�صالح لدى اأع�صاء املجل�ص 

وكبار التنفيذيني. كما ينبغي اإعالم الهيئات الرقابية يف حال اأ�صبح هذا التعار�ص واقعاً. بينما يقوم املجل�ص بالإف�صاح العام املنا�صب. 

ومن بني �ملمار�سات �جليدة حلوكمة �ل�سركات �لتي �عتمدتها بع�س �مل�سارف، و�سع �سيا�سات لتعار�س �مل�سالح و�لإف�ساح عنها )مثل دويت�سه 

بنك(. �أما �مل�سارف �لأخرى فتتعامل مع تعار�س �مل�سالح من خلل �ملو�ثيق �ل�سلوكية )مثل بنك �لبحرين �لوطني(. وتوؤمن �لهيئات �لرقابية 

يف عدد من بلد�ن �ل�سرق �لأو�سط و�سمال �أفريقيا ومنظمة  ،OECD�إر�ساد�ت ب�ساأن �لتعامل مع تعار�س �مل�سالح و�لإف�ساح عنه .وعندما ل 

تغطي هذه �لإر�ساد�ت جميع �أ�سكال تعار�س �مل�سالح ،يتوجب على �لهيئات �لتنظيمية �أن تقوم بالهتمام بذلك .وينبغي الت�صديد على اإعالم 

الهيئات الرقابية ب�صيا�صات امل�صارف التي ت�صرف عليها، مبا فيه كيفية تعامل هذه امل�صارف مع تعار�ص امل�صالح.
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تبد�أ مر�قبة �لعمليات �ل�سيئة مع �لأطر�ف ذ�ت �لعلقة و�لق�ساء عليها، بتحديد مفهوم »�لأطر�ف ذ�ت �لعلقة«. و�إّل فاإن تد�بري �ملعاجلة، 

كالإف�ساح و�حل�سول على مو�فقة حملة �لأ�سهم وتعزيز دور �ملدققني و�ملديرين �مل�ستقلني و�لأطر �لقانونية و�لتنظيمية، لن حتقق �لنتائج 

�ملرجوة منها. وتقرتح �ملنهجية �ل�سادرة عن OECD �أن يكون تعريف »�لأطر�ف ذ�ت �لعلقة« و��سعًا بحيث ي�سمل كافة �أنو�ع �لعمليات 

�لتي ت�سكل خطرً� حقيقيًا و/�أو �لتي ل ميكن جتنبها ب�سهولة و/�أو �لتي جتري بالفعل يف �لبلد �ملعني. وقد �أوردت �ملبادئ �لأ�سا�سية للرقابة 

�مل�سرفية �لفّعالة �ل�سادرة عن جلنة بازل جمموعة من �ملتطلبات �لرقابية �ملو�سى بها يف هذ� �ل�سدد، مبا فيها �حلاجة لتعريف مفهوم 

»�لأطر�ف ذ�ت �لعلقة«، وخل�سوع �لعمليات �لتي تتجاوز مبلغًا معينًا مع �لأطر�ف ذ�ت �لعلقة ملو�فقة م�سبقة من طرف جمل�س �ملديرين، 

و�أّل يجري �لإقر��س للأطر�ف ذ�ت �لعلقة وفق �سروط مي�ّسرة16، و�أن تو�سع ترتيبات للح�سول على معلومات موّحدة ب�ساأن تعر�س �مل�سرف 

للأطر�ف ذ�ت �لعلقة.

ياأخذ بالعتبار  �أن يكون تعريف مفهوم »�لأطر�ف ذ�ت �لعلقة« و��سعًا بحيث  �أفريقيا، ينبغي  �لأو�سط و�سمال  �ل�سرق  ويف �سياق منطقة 

�أ�سكال �ملُلكية يف �ملنطقة، وهي: وجود �ل�سركات �لعامة )�لعائدة للدولة( و�مل�سارف �لعامة و�لعلقات فيما بينها؛ وو�قع �أن �مل�سارف غالبًا 

ما تكون جزءً� من جمموعة عائلية كبرية؛ و�لرتّكز �لعايل للُملكية؛ وخطر �أن ينخرط �ملالكون ذوي �ل�سيطرة بعمليات لفائدتهم �ل�سخ�سية. 

وعلى الإطار القانوين والتنظيمي اأن يت�صمن تعريفاً لـ«الأطراف ذات العالقة« واأن يو�صح اأن املعايري املعتمدة تعطي بع�ص الأمثلة 

فقط على هذا النوع من العمليات واأن قائمة الأمثلة هذه لي�صت ح�صرية. هذ� وينبغي توحيد �لتعرف �لقانوين للأطر�ف ذ�ت �لعلقة 

بني بلد�ن �ملنطقة حتا�سيًا لزيادة �لعبء �لتنظيمي و�لتحكيمي، ولتعزيز �لتنفيذ و�لتطبيق.

�ل�سخ�سية على ح�ساب  بال�ستفادة  �ل�سيطرة  للم�ساهمني ذوي  ت�سمح  �أنها  �إل  �سيئة،  لي�ست جميعها  �لعلقة  �لأطر�ف ذ�ت  �لعمليات مع 

�مل�ساهمني �لذين ل �سيطرة لهم17. وبغ�س �لنظر عن �ل�سكل �لذي تتخذه �لعمليات �ل�سيئة مع �لأطر�ف ذ�ت �لعلقة، فاإن ما يجمعها يف 

�لعديد من �حلالت هو �سوء عر�س للموقف �ملايل للم�سرف. ولهذ� ينبغي مراجعة كافة العمليات مع الأطراف ذات العالقة ومراقبتها 

من طرف عدد كاف من املديرين القادرين على ممار�صة حكمهم مبو�صوعية وا�صتقاللية. وينبغي اأن تتطلب عملية املراجعة موافقة 

على العمليات فردياً، حتى تلك التي مل تذكرها الهيئات التنظيمية ولكن التي رمبا ت�صكل خطراً على امل�صرف. ويظهر من �لبيانات 

�ملتوفرة �أن 53٪ فقط من �مل�سارف �لعربية لديها �سيا�سات مكتوبة ب�ساأن كيفية مر�جعة �لعمليات �لتي فيها تعار�س يف �مل�سالح �أو �لتي 

جتري مع �لأطر�ف ذ�ت �لعلقة )�حتاد �مل�سارف �لعربية، 2007(. وبينما ُتطلب مو�فقة �مل�ساهمني على عمليات �لإقر��س للأطر�ف ذ�ت 

�لعلقة يف بع�س �لبلد�ن )مثل لبنان(، فاإن �ملو�فقة على هكذ� عمليات مرتوكة على وجه �لعموم �إىل �ملجل�س و/�أو �مل�ساهمني، مما رمبا ل 

لني �مل�سيطرين. ويكمن �أحد �خليار�ت لت�سحيح هذ� �لو�سع يف ت�سكيل  يكفي يف �مل�سارف ذ�ت �مل�ساهم ذي �لأغلبية �أو ذ�ت �مل�ساهمني �ملعطِّ

جلنة على م�ستوى �ملجل�س، م�سوؤولة عن مر�جعة كافة �لعمليات مع �لأطر�ف ذ�ت �لعلقة، ت�سم يف �ملطلق مديرين م�ستقلني، �أو على �لأقل 

ي�سّكل فيها �ملديرون �مل�ستقلون �لأغلبية )كلجنة �لتدقيق على �سبيل �ملثال(.

ومن م�سوؤولية �لهيئات �لتنظيمية �أن متنع �ل�سركات �ملُدرجة من �لقيام باأنو�ع معينة من �لعمليات مع �لأطر�ف ذ�ت �لعلقة، كمنح �لقرو�س 

�ل�سخ�سية لأع�ساء �ملجل�س �أو �أقربائهم �أو �أ�سدقائهم �أو للم�ساهمني ذوي �ل�سيطرة. وعلى �مل�سارف و�ل�سلطات �لرقابية يف منطقة �ل�سرق 

�لأو�سط و�سمال �أفريقيا �أن ُت�سدر منعًا �سريحًا لعدد من �لعمليات مع �لأطر�ف ذ�ت �لعلقة. ففي بع�س بلد�ن �ملنطقة، يخ�سع �لإقر��س 

للأطر�ف ذ�ت �لعلقة لقو�عد �سارمة )كما يف �لبحرين ولبنان(. ويف م�سر، يحظر �لقانون �مل�سريف رقم 88 )ل�سنة 2003( كافة عمليات 

و�عرت�فًا  �مل�سرف.  ر�أ�سمال  بـ10٪ من  ُعمان  �لعلقة يف  للأطر�ف ذ�ت  �لإقر��س  �سقف  د  ُحدِّ بينما  �لعلقة،  للأطر�ف ذ�ت  �لإقر��س 

بال�سرر �لذي ميكن �أن يعود على �لقت�ساد برّمته ب�سبب �لإقر��س �ل�سّيئ للأطر�ف ذ�ت �لعلقة، قامت بع�س �لبلد�ن بفر�س قيود على 

حقوق ت�سويت �لأفر�د من حملة �أ�سهم �مل�سارف يف عدد من �أنو�ع عمليات �لت�سويت.

وتو�سي �ملبادئ �لأ�سا�سية للرقابة �مل�سرفية �لفّعالة �ل�سادرة عن جلنة بازل �أن تقوم �مل�سارف باإخطار هيئات �لرقابة �مل�سرفية �لوطنية 

و�مل�ساهمون،  �ل�سوق  يعرف  �أن  مبكان  �لأهمية  ومن  �مل�سرف.  على  خماطر  تطرح  �أن  �ساأنها  من  �لعلقة  ذ�ت  �لأطر�ف  مع  عملية  باأي 

 16 ثمة ��ستثناء ممكن فيما يخ�س �لإقر��س �ملُّي�سر )lending Soft( للعاملني يف �مل�سرف باعتباره من بني �لرتتيبات �ملتعلقة باأجورهم.

 17 رمبا تتخذ �لعمليات �ل�سيئة مع �لأطر�ف ذ�ت �لعلقة �أ�سكاًل خطرية كبيع �لأ�سول للم�سرف ب�سعر م�سّخم �أو �سر�ئها منه باأ�سعار خمّف�سة �أو �قرت��س �مل�ساهمني �أو �أع�ساء �ملجل�س 

من �مل�سرف بظروف مي�ّسرة، �إلخ.
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بالإ�سافة �إىل هيئات �لرقابة �مل�سرفية، �إن كان �مل�سرف ُيد�ر يف م�سلحة حملة �لأ�سهم. ولهذ� من �للزم على �مل�سرف �أن يف�سح بالكامل 

ع. وقد �أظهر ��ستطلع OECD-«حوكمة« �أن معظم م�سارف �ل�سرق  عن �لعمليات �ملادية مع �لأطر�ف ذ�ت �لعلقة فرديًا �أو على نحو جُممَّ

�لأو�سط و�سمال �أفريقيا ُتف�سح على وجه �لعموم عن هذه �لعمليات وفقًا للمعايري �لدولية للتقارير �ملالية )IFRS(. �إل �أن تنفيذ �لأحكام 

ذ�ت �ل�سلة ل يز�ل قا�سرً� يف عدد من �لبلد�ن. وي�صاعد الإف�صاح املنا�صب عن العمليات مع الأطراف ذات العالقة على تخفيف العبء 

على هيئات الرقابة امل�صرفية التي رمبا تكون مواردها الب�صرية حمدودة.

العمليات مع الأطراف ذات العالقة يف جمموعات ال�صركات وال�صركات التابعة

بالإ�سافة �إىل خماطر �لعمليات �ل�سيئة مع �لأطر�ف ذ�ت �لعلقة، ثمة قلق �آخر يف ما يخ�س حوكمة �مل�سارف �لتي تنتمي �إىل جمموعات 

غري مالية. ويف م�سارف �ل�سرق �لأو�سط و�سمال �أفريقيا �لعائدة غالبًا ملجموعات �سركات، تت�سمن �لأطر�ف ذ�ت �لعلقة �ل�سركة �لقاب�سة 

-OECD و�ل�سركات �ل�سقيقة �لتي ميلكها نف�س �ملالك ذي �ل�سيطرة و�ل�سركات �ل�سريكة �ملرتبطة بها. وقد �أ�سارت �لردود على ��ستطلع

حوكمة �إىل �أن �لإقر��س ل�سركات �ملجموعة �لتي ينتمي �إليها �مل�سرف، هو من �إ�سكاليات �لعمليات مع �لأطر�ف ذ�ت �لعلقة. ولهذ�، فعند 

مر�قبة هذه �لعمليات، من �لأهمية مبكان �أن ُيفَهم معنى �لرقابة �ملبا�سرة وغري �ملبا�سرة. هذ� ما �أبرزه ��ستطلع OECD-حوكمة �لذي 

ذكرت �لردود عليه �أن قيام �مل�سارف باإقر��س �لكيانات �ل�سريكة د�خل جمموعات �ل�سركات ُيعَترب ممار�سة خطرية يف م�سارف �ملنطقة.

يف �حلالت �لق�سوى، ويف غياب �لتقييم �لئتماين �مل�ستقل، رمبا يوؤدي �سريك جتاري �إىل �إخفاق �مل�سرف برمته. ول علقة لهذ� ب�سكل 

اأن  ى ب�صدة  ولذلك يو�صَ �أو من نف�س م�ستو�ه.  �أدنى منه  �أو  �أعلى من �مل�سرف  ل�سركة فرعية  وهيكلية �ملجموعة، فالإقر��س رمبا يجري 

تخ�صع اأية عملية اإقرا�ص لكيانات تابعة لنف�ص املجموعة ملراقبة جلنة على م�صتوى املجل�ص تت�صّكل من اأغلبية من املديرين امل�صتقلني 

كلياً عن املجموعة التي ينتمي اإليها امل�صرف. ويرتتب على الهيئات الرقابية اأن ت�صع مبادئ توجيهية حمددة ب�صاأن التعر�ص للكيانات 

املنتمية لنف�ص املجموعة واأن تطلب رفع التقارير ب�صاأن متويل ال�صركات الفرعية واأن تراقب عمليات الإقرا�ص هذه بعناية. ول ينبغي 

فقط مر�قبة �لإقر��س �ملبا�سر بل �أي�سًا كافة �أنو�ع �لتعر�س ل�سركات �ملجموعة، كما هو و�رد يف تو�سيات تقرير منتدى بازل �مل�سرتك بعنو�ن 

مبادئ �لعمليات و�أ�سكال �لتعر�س د�خل �ملجموعات )دي�سمرب/كانون �لأول 1999(.

وينبغي على �أع�ساء �ملجال�س �مل�سرفية، حتى ولو �أنهم معّينون من طرف �ل�سركة �لأم، �أن يدركو� �أن لديهم و�جبات حمددة جتاه �ملودعني 

ولي�ص  امل�صرف  اأ�صهم  امل�صرف حلملة  يكون ولء مديري  اأن  الأهمية مبكان  ومن  �لأ�سهم.  �لو�سائية جتاه حملة  و�جباتهم  �إىل جانب 

لل�صركة الأم. وهنا ميكن �إ�سد�ر ميثاق �سلوكي لأع�ساء �ملجال�س �لذين تعينهم �ل�سركات �لأم. وعلى �ل�سركة �لأم، �إن كانت �ملالكة �لوحيدة 

�أن تعنّي يف جمل�س �مل�سرف عددً� كافيًا من �ملديرين �مل�ستقلني عن �لإد�رة وعن �ل�سركة �لأم، و�أن ت�سمح للمجل�س  �أو �ملالكة �مل�سيطرة، 

�أن ي�سطلع بو�جباته. وينبغي على امل�صرف اأن يقيم جدراناً عازلة لتجنب العمليات ال�صيئة يف داخل التكتل الذي ينتمي اإليه امل�صرف 

)»املجموعة امل�صرفية«(.

�أما يف ما يخ�س �ملعايري �ملتبعة يف �لفروع و�ل�سركات �لفرعية، فاإن �لنتماء �إىل جمموعة مالية دولية ميكن �أن يعزز �حلوكمة �إذ� �أ�سرت 

�ملوؤ�س�سة �مل�سرفية �لأم على تطبيق معايري �أكرث �سر�مة من تلك �ملعمول بها حمليًا، وتنفيذ ذلك من خلل �لزيار�ت �لتفتي�سية �لتي يقوم 

بها �ملدققون �لد�خليون ومديرو �ملخاطر ومر�قبو �لمتثال. �إّل �أن هذ� ل يعفي �مل�سارف �ململوكة جلهات �أجنبية من �للتز�م بالأطر �ملحلية 

حلوكمة �ل�سركات. ل بل ينبغي على �مل�سرف �أن يكون قادرً� على تقييم �ملخاطر على �سعيد �ل�سركة وعلى �سعيد �ملجموعة )تقييم موّحد(. 

غري �أن عمليات �لتقييم �لتي �أُجرَيت على مدى �لأعو�م �ل�سابقة قد �أظهرت ق�سورً� يف تنفيذ �لتوحيد وفقًا ملبد�أ بازل �لأ�سا�سي رقم 24 يف 

�قت�ساد�ت �ل�سوق �لنا�سئة. ونظراً لنت�صار جمموعات ال�صركات يف بلدان منطقة ال�صرق الأو�صط و�صمال اأفريقيا، يتوجب على الهيئات 

التنظيمية اأن تطالب بتوحيد احل�صابات.
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ال�صيا�صات اخلا�صة بامل�صارف العامة والعائلية واملمتثلة لأحكام ال�صريعة

»�إن تنوع �أ�سكال ملكية �مل�سارف يف �ملنطقة يتطلب فح�سًا خمتلفًا لأولويات حوكمة �ل�سركات يف هذه �ملوؤ�س�سات« – نا�سر �سعيدي، 

موؤ�س�س ومدير معهد حوكمة �ل�سركات حوكمة ورئي�س م�سارك ملجموعة �لعمل OECD-« �ل�سرق �لأو�سط و�سمال �أفريقيا« حلوكمة 

�ل�سركات، 2009

اعتبارات خا�صة بامل�صارف العامة )العائدة للدولة(

على �لرغم من خطط �خل�سخ�سة �لتي �عتمدها عدد من بلد�ن منطقة �ل�سرق �لأو�سط و�سمال �أفريقيا يف �لت�سعينيات، ل تز�ل �مل�سارف 

�لعامة تلعب دورً� هامًا يف �لقطاعات �مل�سرفية يف عدد من بلد�ن �ملنطقة. و�مل�ساألة �لأ�سا�سية فيما يتعلق باحلوكمة هنا هي كيفية و�سع 

�إد�رة �ل�سوؤون �ليومية للم�سارف.  �لآليات �لتي ت�سمح للحكومات باأن تلعب دور �ملالك �لفاعل و�خلا�سع للم�ساءلة، مع تفادي �لتدخل يف 

وينبغي �لف�سل بني دور �لدولة كهيئة تنظيمية ودورها كهيئة رقابية ودورها كمالك، وفقًا للمبادئ �لتوجيهية ب�ساأن حوكمة �ل�سركات يف 

�مل�سارف �لعامة �ل�سادرة عن OECD. هذ� ويرتتب على �لدولة �أن تدرك �أن �لتدخل �ليومي �أو غري �لوجيه رمبا يوؤدي �إىل �نعكا�سات غري 

مرغوبة وم�سيئة على تطور �لإد�رة �ملهنية. وينبغي على امل�صارف العامة اأن تتعامل عن ُبعد مع الهيئات احلكومية و�صركات القطاع العام 

الأخرى. ولهذ� يتوجب على �مل�سوؤولني �لر�سميني �أّل يتدخلو� يف قر�ر�ت �لإقر��س �لتي تتخذها �مل�سارف �لعامة، حتى ولو �أنه من �ملفرت�س 

�أن حترتم  �لدولة  �ملثال(. بل على  �لزر�عي على �سبيل  �لدولة )�لتمويل  �لتي و�سعتها  �لإقر��س  بتنفيذ �سيا�سات  �أن تقوم هذه �مل�سارف 

وت�ستفيد من �لو�سع �لقانوين للم�سارف �لعامة ك�سركات م�ساهمة حمدودة. وينبغي على الدولة بعد اأن حتدد اأهداف امل�صارف العامة، اأن 

ت�صتفيد من اأنها عبارة عن �صركات فت�صمح ملجال�صها مبمار�صة م�صوؤولياتها مبا يقت�صيه ذلك من ال�صتقاللية.

ويرد  �مللكية.  هذه  من  �أهد�فها  تت�سمن  للملكية  �سيا�سة  ت�سع  �أن  عليها  بل  �سلبيًا،  مالكًا  تبقى  �أن  �لدولة  على  ينبغي  ل  ذ�ته،  �لوقت  ويف 

كافة  حتدد  للملكية  �سيا�سة  و�سع  ينبغي  للدولة،  عائدً�  �مل�سرف  كان  حال  يف  �أنه  بازل  جلنة  عن  �ل�سادرة  �ل�سركات  حوكمة  مبادئ  يف 

�لأهد�ف من ملكية �لدولة ودور �لدولة يف حوكمة �ل�سركات يف �مل�سرف وكيفية تنفيذه ل�سيا�سة �مللكية. وعلى �لدولة �أن ت�سع �لآليات �للزمة 

ملتابعة �أد�ء �مل�سارف �لعامة و�أن تعتمد ترتيبات م�سابهة لتلك �ملعتمدة يف �مل�سارف �لتجارية من حيث �إد�رة �ملخاطر ومر�قبة �لمتثال 

ووظائف �لتدقيق. هذ� �أمر هام لأ�سباب عدة. فاأوًل، طاملا رغبت حكومات منطقة �ل�سرق �لأو�سط و�سمال �أفريقيا مبو��سلة خ�سخ�سة بع�س 

�مل�سارف، من �لو�جب �أن تقوم مبعاجلة و�سع �لقرو�س �ملتعرثة �لتي تلقي بثقلها على �مليز�نيات �لعمومية لعدد من �مل�سارف �لعامة �لكربى 

يف �ملنطقة. وثانيًا، ويف نف�س �لبلد�ن، مت �عتماد متطلبات �سارمة فيما يخ�س �لتدقيق �خلارجي لل�سركات �لعامة على نحو متاأخر مقارنة 

بال�سركات �خلا�سة )كما يف م�سر( مما يتطلب متابعة �إ�سافية للتاأكد من �متثالها لهذه �ملتطلبات. و�أخريً� ولي�س �آخرً�، وعلى �لرغم من �أن 

�لبيانات �ملالية �ل�سادرة عن �مل�سارف �لعامة تخ�سع على وجه �لعموم للتدقيق من طرف موؤ�س�سات تدقيق عليا تتمتع بو�سع رفيع �مل�ستوى 

وب�سلطة �إحالة �لتقارير يف عدد من بلد�ن �ملنطقة، �إّل �أن �أهمية �لتدقيق �خلارجي �ملنا�سب قد تر�جعت �أحيانًا.

�أتت �لتطور�ت �لأخرية لتربر �إ�سد�ر تو�سيات جديدة يف هذ� �ل�سدد. فرتتيبات �حلوكمة يف �مل�سارف �لعامة قد �كت�سبت �أهمية �إ�سافية 

على �إثر �سر�ء عدد من حكومات بلد�ن OECD حل�س�س كبرية يف �مل�سارف �ملحلية. كما �أدت �ل�سيطرة �حلكومية �ملوؤقتة على عدد من 

موؤ�س�سات �لقطاع �مل�سريف يف �لعديد من بلد�ن OECD �إىل طرح عدد من �لت�ساوؤلت �ل�سعبة ب�ساأن �ل�سيا�سات. ل �سيما و�أن �حلكومات 

�لتي دخلت يف نهاية �ملطاف كم�ساهم يف �مل�سارف، قد ��سطرت لتخاذ عدد من �لقر�ر�ت �ل�سيا�ساتية �لهامة: كيف ميكن حتقيق �لف�سل 

بني �مللكية و�لوظيفة �لتنظيمية على �أف�سل نحو، يف وقت تتطلب فيه جهود �إعادة �لر�سلمة �سو�بط وتنظيمات كثرية؛ وكيف ينبغي �إ�سر�ك 

�ملُّلك �لآخرين؛ و�إىل �أي مدى يتوجب �إدماج حمل �لأ�سهم �ملوؤقت هذ� يف �لإطار �حلكومي �ل�سامل للُملكية؛ وما هي �لتبعات على �لعلقة 

مع حملة �لأ�سهم يف حال رغبت �حلكومات يف �حلد من �ملخاطر �ملرتبطة بالأخلقيات.

وعلى �لرغم من �لغمو�س �لذي يكتنف �لتفا�سيل �ملتعلقة بالدعم �لذي قدمته حكومات �ل�سرق �لأو�سط و�سمال �أفريقيا للم�سارف �ملحلية 

�ملتعرثة، من �ملعروف �أن هذ� �لدعم قد �تخذ، على �سبيل �ملثال، �سكل ��ستثمار مبا�سر من طرف �سناديق �لرثوة �ل�سيادية. وعند �سدور 

هذ� �ملوجز، مل يكن من �لو��سح �إن كانت هذه �ل�ستثمار�ت قد �أتت باأمر من �حلكومات �أو ��ستنادً� �إىل م�سالح �ل�سناديق �ل�سيادية. ولكن، 

وعلى �لرغم من �أن �ملبادئ �ل�سادرة عن OECD ل ت�ستبعد ��ستثمار �ل�سناديق �ل�سيادية يف �مل�سارف �ملحلية بحد ذ�ته، �إّل �أن ��ستثمار 
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�جلهات �لتابعة للدولة �أو �لتي ت�سيطر عليها �لدولة يف �مل�سارف �لتجارية ينبغي �أن يجري يف جو من �ل�سفافية بحيث ي�سمح حلملة �لأ�سهم 

و�أ�سحاب �مل�سلحة بفهم طبيعة تدخل �لدولة.

�مللكية  جمال  يف   OECD بلد�ن  جتارب  من  ت�ستفيد  �أن  �ملنطقة  يف  �مل�سرفية  �لتنظيمية  و�لهيئات  للحكومات  ميكن  �لعموم،  وجه  على 

�حلكومية �ملوؤقتة للم�سارف غد�ة �لأزمة �ملالية. وتقول �إحدى �لتو�سيات �لرئي�سية يف هذ� �ل�سدد �أنه �إذ� �ختارت حكومات �ل�سرق �لأو�سط 

و�سمال �أفريقيا �أن ت�ستبقي على ملكيتها يف �ملوؤ�س�سات �ملالية لفرتة معينة مع �ل�سماح لها �أن تعمل يف �ل�سوق، يرتتب عليها حينها �أن تنظر 

يف تغيري �لرتتيبات �ملتعلقة بحوكمة �ل�سركات يف �مل�سارف وتكييفها مع �ملبادئ �لتوجيهية �ل�سادرة عن OECD. هذ� يخ�س على وجه 

و�لتي  �مل�سارف،  �ل�سركات يف  �لرتتيبات �جليدة حلوكمة  �إن  �إذ  �مل�ستقبل،  ملكيتها يف  �لتخل�س من  تنوي  �لتي  تلك �حلكومات  �لتحديد 

�ستعك�س دور �لدولة كم�ساهم يف �مل�سرف، �سوف تكون هامة لطماأنة �مل�ستثمرين �ملحتملني.

اعتبارات خا�صة بحوكمة ال�صركات يف امل�صارف العائلية

مقارنًة ببلد�ن OECD، ُتعترب بلد�ن �ل�سرق �لأو�سط و�سمال �أفريقيا حالًة ��ستثنائية من حيث عدد �مل�سارف غري �ملُدرجة، �لتي يف معظمها 

�لقطاع  �أكرث من ن�سف  �لعائلت  �ملثال، متتلك  لبنان على �سبيل  �لأحيان. ففي  �أغلب  �لعائلت يف  تقع حتت �سيطرة م�ساهم و�حد، هو 

�مل�سريف �ملحلي18. و�مل�سارف �لأكرث �سهرة يف �ملنطقة هي م�سارف عائلية �أو ت�سيطر عليها �لعائلت )كبنك عودة و�لبنك �لعربي(. وثمة 

�أن تف�سر هذ� �لدور �ملهيمن للم�سارف �لعائلية غري �ملدرجة، ل �سيما عدم �نت�سار ثقافة �سر�ء �لأ�سهم يف  عدد من �لعو�مل �لتي ميكن 

�ملنطقة ورغبة �لعائلت بتخفي�س م�ستوى �لإف�ساح �لعام. وقد �أ�سارت �لردود على ��ستطلع OECD-حوكمة �إىل �أن �مل�سارف يف عدد من 

�قت�ساديات �ملنطقة لديها هياكل ملكية و�سمات �أخرى توؤدي �إىل تعار�س يف �مل�سالح رمبا يكون م�سرً� بحملة �لأ�سهم و�أ�سحاب �مل�سلحة. 

ويف �لعديد من �حلالت، تقوم �مل�سارف باإقر��س مالكيها �أو �سركائهم �أو �سركات من نف�س جمموعة �لأعمال. كما ثمة حالت م�ساَهمة 

متبادلة )Cross-holdings( بني �ل�سركة �ملقرت�سة و�مل�سرف، بحيث متتلك كل جهة ح�سة يف �جلهة �لأخرى.

�ملمنوحة للأطر�ف غري  �لقرو�س  �ل�سد�د من  ول�سعوبة  للتعرث  �أكرث عر�سة  �سروط مي�سرة هي  �ملمنوحة وفق  �لقرو�س  �أن  �لأدلة  �أبرزت 

ذ�ت �لعلقة. وقد �أ�سار ��ستطلع OECD-حوكمة �إىل درجة عالية من �ملخاطر عندما تقوم �مل�سارف �لعائلية باإقر��س �ل�سركات �لتابعة 

للمجموعة. ولهذ� من �لأهمية مبكان �أن يتم �لتعامل مع �لإقر��س للأطر�ف ذ�ت �لعلقة، ل �سيما يف �مل�سارف غري �ملدرجة، وفقًا ملا هو 

مو�سى به �أعله. وعلى وجه �خل�سو�س، ينبغي �أن تخ�سع �لعمليات مع �لأطر�ف ذ�ت �لعلقة من حيث �ملبد�أ ملو�فقة عدد كاف من �أع�ساء 

لع�سوية  نظرً�  �لعائلية  �مل�سارف  وجه  كبريً� يف  ي�سكل هذ� حتديًا  �أن  �سبق ذكره. وميكن  كما  با�ستقللية،  �لعمل  على  �لقادرين  �ملجل�س 

امل�صارف  يف  العالقة  ذات  الأطراف  مع  العمليات  مراجعة  عند  احلذر  تتوخى  اأن  امل�صرفية  الرقابة   هيئات  على  وينبغي  جمال�سها. 

العائلية، ل �صيما غري املدرجة. وعليها اأن تتاأكد من اأن �صروط رفع التقارير تنطبق عليها مثلما تنطبق على امل�صارف املدرجة.

تكت�سي خطط �لتو�رث على وجه �خل�سو�س �أهمية بالغة يف حوكمة �مل�سارف �لعائلية، نظرً� لنعكا�ساتها على ��ستمر�رية عمل �مل�سرف. 

وُتربز �ملعلومات �ملتوفرة �أن معدل ثلث �أع�ساء جمال�س �مل�سارف �لعائلية يف �ملنطقة فقط هم من خارج �لعائلة. ولهذ� فاإن عجز �أحدهم 

�أو �أكرث عن �ل�سطلع بعملهم �سيوؤثر على عمل �ملجل�س. كما ثمة م�ساألة توفر وتنوع �خلرب�ت يف جمال�س �مل�سارف �لعائلية. ومنه �أهمية 

�لتو�سية �لقائلة بتوفر �ملوؤهلت و�ل�سروط �للزمة )Fit and Proper( لدى �أع�ساء �ملجل�س. �إّل �أن �لأمر �لإيجابي هو �أن حو�يل ٪70 

من �مل�سارف �لعائلية يف منطقة �ل�سرق �لأو�سط و�سمال �أفريقيا قد عّينت مديرً� تنفيذيًا )CEO( من خارج �لعائلة ��ستنادً� �إىل متتعه 

توارث  اأن ت�صع خطة  العائلية  امل�صارف  اأن تطلب من  الرقابية  الهيئات  وعلى  �ل�سيطرة.  �ملالكني ذوي  ر�أي  �للزمة ح�سب  باملوؤهلت 

طويلة الأجل لتحقيق انتقال �َصِل�ص للملكية بني اأجيال العائلة �صماناً لال�صتمرارية. بالإ�صافة اإىل ذلك، ومن بني املمار�صات اجليدة، 

على امل�صارف العائلية )املدرجة اأو غري املدرجة( اأن تعتمد هياكل وُبنى عائلية ت�صاعدها على التفريق بني م�صالح العائلة وم�صالح 

ال�سركة. وعلى �لهياكل �لعائلية �أن حتدد �لعلقة بني هيئات �حلوكمة �ملختلفة وكيفية م�ساركة �أع�ساء �لعائلة يف �حلوكمة. 

18 �ساهني و�سفي �لدين )2008(. حوكمة �ل�سركات و�ملر�قبة �خلارجية للم�سارف يف لبنان.
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ومن �لأهمية مبكان �أن يجري حتديد �أع�ساء �لعائلة �مَلعنيني )حملة �لأ�سهم �أو كافة �أع�ساء �لعائلة(، و�أن يتم �لتطرق �إىل حقوق �أع�ساء 

�لتعامل مع تعار�س  �لعائلية ويف  �أهمية يف حتديد �حلوكمة يف �مل�سارف  �لعائلية  �لهياكل  و�أدو�رهم و�لتز�ماتهم. وكذلك تكت�سي  �لعائلة 

�مل�سالح ويف تو�سيح �سيا�سات و�إجر�ء�ت �لتوظيف. وقد �أظهرت �ملعلومات �ملتوفرة �أن �مل�سارف �لعائلية ل تز�ل متاأخرة يف هذ� �لجتاه 

مقارنة بال�سركات �لعائلية.

خ�صو�صيات حوكمة ال�صركات يف امل�صارف املمتثلة لأحكام ال�صريعة

يف منطقة �ل�سرق �لأو�سط و�سمال �أفريقيا، تنت�سر �خلدمات �ملالية �ملمتثلة لأحكام �ل�سريعة، مبا فيها �خلدمات �مل�سرفية. وقليلة هي �لبلد�ن 

)كاملغرب( �لتي مل تعَتد بعد على �ملوؤ�س�سات �مل�سرفية �لإ�سلمية. �إل �أن بلد�نًا �أخرى )كالبحرين( ت�سل فيها ن�سبة �ملوؤ�س�سات �مل�سرفية 

لأحكام  �ملمتثلة  �ملالية  �خلدمات  فقط  توفر  �لتي  �مل�سارف  بع�س  وهناك  �ل�سوق.  يف  �لعاملة  �ملوؤ�س�سات  جممل  من   ٪25 �إىل  �لإ�سلمية 

�ل�سريعة، بينما هناك م�سارف لديها �أن�سطة ومنتجات منف�سلة لكل من �خلدمات �لتقليدية وتلك �ملمتثلة لل�سريعة. ونظرً� للختلفات 

بني بلد�ن �ملنطقة من حيث وجود �مل�سارف و�لأدو�ت �ملالية �ملمتثلة لأحكام �ل�سريعة، �أتت ردود �مل�ساركني يف ��ستطلع OECD-حوكمة 

املمتثلة  امل�صارف  ُتطّبق على  اأن  ال�صيا�صات هذا ميكن، ل بل ينبغي  الواردة يف موجز  املبادئ  اأن  العمل  اأع�صاء جلنة  ويرى  حمدودًة. 

لأحكام ال�صريعة. وهم يعتربون �أن مناذج �لأعمال )Business models( �ملختلفة �لتي �عتمدتها موؤ�س�سات �خلدمات �ملالية �لإ�سلمية 

)IIFS( ل تعفيها قط من �حلاجة �إىل تعيني مديرين موؤهلني وم�ستقلني وملتزمني، و�لتعامل �لحرت�زي مع عمليات �لأطر�ف ذ�ت �لعلقة، 

و�أخذ �مل�سائل �لأخرى �لو�ردة يف هذ� �ملوجز بعني �لعتبار.

وقد ورد ما يلي يف �ملبادئ �لتوجيهية ب�ساأن حوكمة �ل�سركات يف �ملوؤ�س�سات19 �ل�سادرة عن جمل�س �خلدمات �ملالية �لإ�سلمية )IFSB( يف 

عام 2006: »جتنبًا لإعادة �خرت�ع �لَعجلة خلل و�سع �أف�سل �ملمار�سات حلوكمة �ل�سركات يف موؤ�س�سات �خلدمات �ملالية �لإ�سلمية، فاإن 

�ملبادئ و�لوثائق �ل�سادرة عن OECD وعن جلنة بازل للرقابة �مل�سرفية )BCBS( ُتعترب من �ملرجعيات �لرئي�سية«. وقد �أ�سار جمل�س 

�خلدمات �ملالية �لإ�سلمية �إىل �أنه ي�سارك نف�س فل�سفة �حلوكمة �ملعتمدة يف OECD وجلنة بازل، و�لتي ميكن �أن تتكيف مع �حتياجات 

ومتطلبات �ل�سياقات �ملختلفة يف �لبلد�ن. ومنذ تاأ�سي�سه، �أ�سدر جمل�س �خلدمات �ملالية �لإ�سلمية �سبعة معايري يف جمالت خمتلفة منها 

كفاية ر�أ�س �ملال و�سفافية �ل�سوق. �أما يف جمال حوكمة �ل�سركات، فاإن �ملبادئ �لتوجيهية �ل�سادرة عن جمل�س �خلدمات �ملالية �لإ�سلمية 

تعد قريبة من تلك �ل�سادرة عن OECD. لكن ثمة �أي�سًا �ختلفات، ل �سيما تلك �ملتعلقة ببع�س �لأحكام ك�سرورة �حل�سول على فتاوى 

من علماء �ل�سريعة.

ولكن، وعلى غر�ر �لتو�سيات �ل�سادرة عن منظمة �ملحا�سبة و�لتدقيق للموؤ�س�سات �ملالية �لإ�سلمية، لي�س هناك �أي عقوبات يف حال عدم 

�لمتثال لهذه �ملبادئ. كما ميكن للهيئات �لرقابية �لوطنية �أن تتو�سل �إىل تف�سري�ت خمتلفة لهذه �ملبادئ، مما يوؤدي �إىل تطبيقها على نحو 

غري مت�سق. ونتيجة لذلك، هناك �لعديد من حالت عدم �لن�سجام �إز�ء ما تعتربه �مل�سارف �لإ�سلمية على �أنه من �ملمار�سات �جليدة، كما 

�أن �أن�سطتها ل تخ�سع غالبًا لنف�س �لتنظيمات �لتي تخ�سع لها �مل�سارف �لتقليدية. ومن ناحية �أخرى، رمبا ل تكون مبادئ حوكمة �ل�سركات 

�ل�سادرة عن جلنة بازل ملئمة خل�سو�سيات �لقطاع �مل�سريف �لإ�سلمي، مما يرتك ثغرة يف متابعة تطبيقها من طرف �مل�سارف �ملمتثلة 

�ملوؤ�س�سات  بع�س  �أن  �ملتوفرة  �لأبحاث  �أظهرت  وقد  هذ�  �ل�سريعة.  للأحكام  ممتثلة  خدمات  تعر�س  �لتي  �مل�سارف  �أو  �ل�سريعة  لأحكام 

�مل�سرفية �لإ�سلمية تعتمد تو�سيات حوكمة �ل�سركات �ل�سادرة عن جلنة بازل وعن OECD، و�أن �أكرث من ن�سف �مل�سارف �لإ�سلمية 

.
�مل�ساركة يف �ل�ستطلع �إما و�سعت �أو �ست�سع قريبًا مبادئها �خلا�سة يف جمال حوكمة �ل�سركات20

وتقر جلنة �لعمل �أي�سًا باأن �مَلعامل �ملختلفة للم�سارف �ملمتثلة لأحكام �ل�سريعة تطرح م�سائل �أخرى مرتبطة بحوكمة �ل�سركات، حيث تتعلق 

�أهم �ثنتني منها باإد�رة عمل �مل�سرف وفقًا لأحكام �ل�سريعة وبالعر�س �لذي تقدمه �مل�سارف �ملمتثلة لأحكام �ل�سريعة حل�سابات �لود�ئع 

�ل�ستثمارية ذ�ت �ملخاطرة، �أو ما ُيدعى �أحيانًا بود�ئع �مل�ساركة يف �لربح و�خل�سارة )PLS(. ويجري حتديد �لعائد على هذه �لود�ئع فعليًا 

)ex post( ليعك�س �أد�ء �لأ�سول �لتي ��سُتثمَرت فيها �لود�ئع. و�إنَّ طابع �ملخاطرة هذ� يجعل من �لود�ئع �سبيهة ببع�س �ملنتجات �ل�ستثمارية 

 19 تنطبق هذه �ملبادئ على �ملوؤ�س�سات �لتي تقدم �خلدمات �ملالية �لإ�سلمية ح�سرً�، وهي ل تخ�س �لتاأمني �لإ�سلمي ول �ل�سناديق �ل�ستثمارية �لإ�سلمية.

 20 �سفي �لدين، عا�سم )2009(. �ملوؤ�س�سات �ملالية �لإ�سلمية وحوكمة �ل�سركات: �عتبار�ت جديدة لنظرية �لوكالة. حوكمة �ل�سركات: ��ستعر��س دويل 17)2(.
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كال�سناديق �ل�ستثمارية �مل�سرتكة) Mutual funds(. وترد �لود�ئع �لتي ل يحدد مودعها ��ستثمارها يف �أ�سول معينة، يف ميز�نية �مل�سرف 

�لعمومية. وهي عادة ما ُت�ستخَدم للقيام بعمل �لو�ساطة �مل�سرفية �ملعتاد. ومن �ملعروف �أن �ملوؤ�س�سات �ملالية مطاَلبة بالإف�ساح عن هذه 

�ملنتجات، كال�سناديق �ل�ستثمارية �مل�سرتكة، حيث يكون �لعائد �نعكا�سًا للإ�سرت�تيجية �ل�ستثمارية ولظروف �ل�سوق، �أكرث مما هي مطاَلبة 

به فيما يخ�س �لود�ئع �لتقليدية، حيث ميكن توقع �لعو�ئد م�سبقًا، ما عد� يف حال �إخفاق من طرف �مل�سرف. وعلى امل�صارف التي تعر�ص 

منتجات ممتثلة لأحكام ال�صريعة اأن توؤّمن م�صتوى منا�صباً من الإف�صاح، مبا فيه الإف�صاح عن ا�صرتاتيجياتها ال�صتثمارية. كما ينبغي 

على الهيئات الرقابية اأن ت�صطلع بدور فاعل يف حتديد م�صتوى هذا الإف�صاح.

وت�ستمل هيكلة حوكمة �مل�سارف �لإ�سلمية، على جمل�س �لرقابة �ل�سرعية �لذي يقوم بتقييم �متثال منتجات �مل�سرف وعملياته لأحكام 

�ل�سريعة وبالإدلء بر�أيه يف ذلك. ويخ�سع �أع�ساء هذ� �ملجل�س هم �أي�سًا لقو�عد �حلوكمة. وينبغي حتديد العالقة بني جمل�ص الرقابة 

ال�صرعية واملجل�ص الرئي�صي والهيئات الأخرى داخل امل�صرف. وتقر جلنة �لعمل بالإجناز�ت �لكبرية �لتي حققها جمل�س �خلدمات �ملالية 

�لإ�سلمية يف هذ� �مل�سمار من خلل �ملبادئ �لتوجيهية حلوكمة �ل�سركات. ويقرتح جمل�س �خلدمات �ملالية �لإ�سلمية تاأ�سي�س جلنة حلوكمة 

�ل�سركات تابعة للمجل�س تتمتع مبا يكفي من �ل�سلحيات للرقابة على تنفيذ �إطار �حلوكمة. وينبغي �أن تكون ع�سوية �للجنة و�إجر�ء�تها 

متفقة مع �ملمار�سات �ملقبولة. ويو�سي جمل�س �خلدمات �ملالية �لإ�سلمية باأن تت�سكل هذه �للجنة من ع�سو من جلنة �لتدقيق ومدير غري 

وتوؤيد جلنة العمل هذه التو�صية ال�صادرة عن جمل�ص  تنفيذي وعامل �سريعة بالإ�سافة �إىل مدير غري تنفيذي م�ستقل عند �ل�سرورة. 

ال�صريعة. وعند  املمتثلة لأحكام  امل�صارف  املجل�ص يف  ال�صركات على م�صتوى  ت�صكيل جلنة حلوكمة  ب�صاأن  الإ�صالمية  املالية  اخلدمات 

�ختيار �أع�ساء �للجان �ل�سرعية على م�ستوى �ملجل�س، ينبغي �لتاأكد من �أن علماء �ل�سريعة ل يحتلون كثريً� من �ملنا�سب فيها، مما مينعهم 

من �أد�ء و�جباتهم على نحو فعال. وقد �سّجل �لفريق �لعامل �أن بع�س �لبلد�ن كاجلز�ئر وماليزيا، قد �سّكلت جمال�س �سرعية وطنية. �إل �أنه 

ثمة قلق �إز�ء �ختيار علماء �ل�سريعة �لأع�ساء فيها.

تو�جه �مل�سارف �لإ�سلمية نف�س �ملخاطر �لتي تو�جهها �مل�سارف �لتقليدية، وخماطر �أخرى خا�سة بها ينبغي مر�قبتها على نحو منا�سب. 

فامل�سارف �لإ�سلمية على �سبيل �ملثال تو�جه خماطرة كبرية فيما له علقة بال�سيولة، لأنها ل متتلك �لأدو�ت �للزمة للتعامل مع حالت 

كما  ومتويلها.  �ملنتجات  معايري  توحيد  �لنق�س يف  ب�سبب  �أكرب  وقانونية  ت�سغيلية  تو�جه خماطرة  كما  و�للتز�مات.  �لأ�سول  تطابق  عدم 

�أن خماطر �سمعة �مل�سارف �لإ�سلمية تختلف عن خماطر �سمعة �مل�سارف �لتقليدية. فاإن �عَترب م�سرف ما �أنه �إ�سلمي �أو �أنه يعر�س 

�مل�سارف  تو�جه  �أخرى،  ناحية  ومن  كبري.  �ستتعر�س خلطر  �سمعته  فاإن  �ل�سريعة،  لأحكام  ل ميتثل  �أنه  ثم ظهر  �إ�سلمية،  مالية  �أدو�ت 

�لإ�سلمية و�لتقليدية على �ل�سو�ء يف �ملنطقة عددً� من �ملخاطر �لكبرية �مل�سرتكة. فرت�جع قيمة قطاَعي �لبناء و�لعقار�ت، �حلا�سَرين بقوة 

يف �مليز�نيات �لعمومية للم�سارف �لإ�سلمية، له نف�س �لتاأثري على �مل�سارف �ملمتثلة لأحكام �ل�سريعة و�مل�سارف �لتقليدية. وقد �عتمدت 

�لهيئات �لتنظيمية يف منطقة �ل�سرق �لأو�سط و�سمال �أفريقيا مقاربات خمتلفة يف �لرقابة على �مل�سارف �لإ�سلمية، �إذ �عتمدت يف بع�س 

حالت  يف  �أما  �ملتحدة(.  �لعربية  و�لإمار�ت  و�لبحرين  �لكويت  يف  )كما  �لإ�سلمية  للم�سارف  خمتلفة  وقو�عد  و�أنظمة  قو�نني  �حلالت 

ق �لقانون �مل�سريف �ملعتاد على هذه �مل�سارف )كما يف �ل�سعودية وقطر(. وعليه، ينبغي م�صاركة اخلربة التي اكت�صبتها الهيئات  �أخرى ُطبِّ

الرقابية الوطنية يف م�صمار و�صع الأطر التنظيمية للم�صارف الإ�صالمية.
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تاأثري امل�صارف على حوكمة ال�صركات لدى عمالئها

»من م�صلحة امل�صارف اأن يطّبق عمالوؤها مبادئ احلوكمة الر�صيدة« – �صاهني و�صفي الدين، 2008

توؤدي حوكمة �ل�سركات �جليدة لدى �لد�ئنني �إىل تخفيف �ملخاطر �لتي تو�جهها �مل�سارف. ولطاملا نوق�س مطوًل يف �لأدبيات ذ�ت �ل�سلة 

دور �مل�سارف و�حلو�فز �لتي تقدمها ملتابعة ممار�سات حوكمة �ل�سركات لدى د�ئنيها. وقد �أ�سارت �لتحليلت �إىل �أن �مل�سارف ميكن �أن 

�أف�سل من موقع �مل�ساهمني  �أجل خف�س خماطرها �لئتمانية. و�مل�سارف يف موقع  توؤدي وظائف متابعة هامة يف هذ� �ل�سدد وذلك من 

�ملتفرقني، مما ي�سمح لها مبتابعة �أد�ء، ل بل وحوكمة د�ئنيها �أي�سًا نظرً� للزوم �إطلعها على �ملعلومات �خلا�سة بهم. وقد �أ�سار �ملحللون �إىل 

�أن �ملتابعة �لتي جتريها �مل�سارف، غالبًا ما تكون فعالة يف �حلد من �ل�سلوكيات �لنتهازية للمديرين ، مما ي�ستتبع �أن �مل�سارف قادرة على 

لعب دور هام يف نظام حوكمة �ل�سركات21. لكن �لأبحاث �ملتوفرة ب�ساأن دور �مل�سارف يف حوكمة �ل�سركات يف بلد�ن �أخرى )مثل �أملانيا(، 

ل تتحلى بنف�س �لتفاوؤل يف ما له علقة بالدور �لذي تلعبه �مل�سارف من حيث �لتاأثري على ترتيبات حوكمة �ل�سركات لدى �لد�ئنني. وتقول 

هذه �لأبحاث �أن �مل�سارف، كحد �أق�سى، رمبا تكون يف و�سع ي�سمح لها مبتابعة بع�س عنا�سر حوكمة �ل�سركات �لتي ُتعترب �أ�سا�سية لتخاذ 

قر�ر�ت �لإقر��س، مثل خطط �لتو�رث يف �مل�سارف �لعائلية على �سبيل �ملثال.

تتمتع م�سارف منطقة �ل�سرق �لأو�سط و�سمال �أفريقيا مبوقف قوي ي�سمح لها مبتابعة ترتيبات �حلوكمة لدى د�ئنيها. فعلى �لرغم من �جلهود 

�ملبذولة لتطوير �أ�سو�ق ر�أ�س �ملال يف �ملنطقة، ل تز�ل �لقرو�س �مل�سرفية ُتعترَب �لآلية �ملهيمنة لتمويل �ل�سركات، ولهذ� تتمتع �مل�سارف ب�سلطة 

كبرية جتاه د�ئنيها. ي�ساف �إىل ذلك م�سلحة �مل�سارف يف �ل�سركات �ملُدرجة. مما يقرتح �أن �مل�سارف ميكن �أن تلعب دورً� هامًا يف حوكمة 

�ل�سركات لدى �ل�سركات �لتي ت�ستثمر فيها. ويف �سوء هذه �ملعطيات، قررت جلنة �لعمل �أن تنظر لي�س فقط يف �أطر �حلوكمة وممار�ساتها يف 

�مل�سارف، بل �أي�سًا يف �إمكانية �أن تلعب �مل�سارف يف �ملنطقة دورً� يف متابعة ممار�سات حوكمة �ل�سركات لدى عملئها.

ونظرً� للدور �لهام �لذي تلعبه �مل�سارف يف �ملنطقة، �سيكون من �لبديهي �أن تلعب دورً� فاعًل يف متابعة ترتيبات حوكمة �ل�سركات لدى 

د�ئنيها. �إل �أن �لردود على ��ستطلع OECD-حوكمة  قد �أظهرت �هتمامًا �سعيفًا ن�سبيًا لدى �مل�سارف للقيام بذلك. وت�سري �لأدلة �ملتوفرة 

�إىل �أن دور م�سارف �ملنطقة يف متابعة ترتيبات حوكمة �ل�سركات لدى د�ئنيها، ل يزل يف مر�حله �لأوىل، �لأمر �لذي لوحظ �أي�سًا يف بلد�ن 

�أخرى. و�أ�سار ��ستطلع �حتاد �مل�سارف �لعربية لعام 2007 �إىل �أن 42٪ فقط من �مل�سارف �مل�ساركة يف �ل�ستطلع قد قالت �أن نظمها 

�أنها على علم مبمار�سات  50٪ من �مل�سارف �إىل  �أ�سارت  لتقييم �ملخاطر تت�سمن تقييمًا ملمار�سات حوكمة �ل�سركات لدى عملئها. كما 

كلفة  عملئها،  لدى  �ل�سركات  حوكمة  ملمار�سات  �مل�سارف  متابعة  وجه  يف  �لرئي�سية  �لعو�ئق  بني  ومن  عملئها.  لدى  �ل�سركات  حوكمة 

هذه �ملتابعة و�لنق�س يف �ملوؤهلت �للزمة. وترى جلنة العمل اأن م�صارف املنطقة ينبغي اأن تدرك اأن يف م�صلحتها اأن تر�صد هيكلية 

احلوكمة وممار�صاتها لدى ال�صركات املدينة.

ثمة عقبة كبرية يف وجه �أد�ء �مل�سارف لدور �أكرث فاعلية يف �حلوكمة لدى عملئها، وهي تكمن يف �سفافية �لعملء، ل �سيما عندما جتري 

�أن�سطتهم يف �إطار جمموعات معقدة �لبنية. كما �أن قدرة �مل�سارف على �ل�سغط على د�ئنيها لتح�سني ترتيبات �حلوكمة غالبًا ما تكون 

حمدودة يف حال كان �لد�ئن �سركة غري مدرجة �أو ي�سيطر عليها م�ساهم و�حد ذو �أغلبية. ويف مثل هذه �حلالت، ميكن للم�سارف �أن تقّيم 

�جلد�رة �لئتمانية لد�ئنيها، لكن ي�سعب عليها �أن تتجاوز ذلك لتنظر يف ممار�سات حوكمة �ل�سركات لديهم كممار�سات �إد�رة �ملخاطر على 

�سبيل �ملثال. وقدرة �مل�سارف على طلب �لإف�ساح عّما يتجاوز �لبيانات �ملالية، تعتمد على عدد من �ملوؤ�سر�ت، كحجم �لقر�س مثًل. ولكن، 

�إن ��ستطاعت م�سارف �ل�سرق �لأو�سط و�سمال �أفريقيا �أن حت�سن �لإف�ساح �ملايل على �لأقل، فاإن ذلك �سي�سكل بحد ذ�ته تطورً� �إيجابيًا 

جدً�، ل �سيما يف حالة �ل�سركات �خلا�سة �لتي رمبا تكون خا�سعة ملعايري �إف�ساح �أقل �سر�مة. ومن بني �لتو�سيات �لهامة يف هذ� �ل�سدد، 

�أن تطلب امل�صارف من دائنيها تقدمي تقارير مالية موحدة.

 Ahn، Sungyoon and Wooseok Choi )2009(  21دور �ملتابعة �لتي توؤديها �مل�سارف يف حوكمة �ل�سركات :�أدلة من �سلوكيات �إد�رة عائد�ت �لد�ئنني.
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بالإ�سافة �إىل ذلك، هناك مزيد من �حل�سا�سية يف قيام �مل�سارف بدور �أكرث �إحلاحًا يف حماولتها للتاأثري على ممار�سات حوكمة �ل�سركات 

�أمرً� بديهيًا. ولكن من حيث �لو�قع، وكما �أظهره  لدى د�ئنيها. فمن حيث �ملبد�أ، رمبا يبدو �نخر�ط �مل�سارف يف �حلوكمة لدى د�ئنيها 

��ستطلع OECD-حوكمة، فاإن �مل�سارف رمبا جتد متابعة �أطر حوكمة �ل�سركات لدى د�ئنيها �أمرً� َطموحًا يتطلب �لكثري من �ملو�رد. ولكي 

وحتى يف الظروف التي ل ميكن فيها للم�صرف  �أن تفهم �لفو�ئد منها.  جتد �مل�سارف م�سلحة يف �لقيام بهذه �ملتابعة، يتوجب عليها 

اأن يوؤثر مبا�صرة على ممار�صات احلوكمة لدى الدائنني، اإل اإنه ميكن اأن يتمتع بتاأثري هام من خالل كونها مثاًل يقتدى به. ومبا �أن 

ممار�سات حوكمة �ل�سركات يف م�سارف �ل�سرق �لأو�سط و�سمال �أفريقيا متطورة يف �لغالب �أكرث منها يف �أف�سل �ل�سركات �ملدرجة، ميكن 

للم�سارف �أن حتاول �لتاأثري على �حلوكمة لدى د�ئنيها )ل بل �أي�سًا لدى كافة عملئها من �ل�سركات( من خلل �سمان تو�فق �سيا�سات 

�حلوكمة لديها مع �ملمار�سات �جليدة �لدولية.
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دور الهيئات الرقابية يف حت�صني حوكمة ال�صركات يف امل�صارف

»ينبغي على �ملقاربة �مل�ستقبلية للتنظيم و�لرقابة �مل�سرفية �أن ت�ستند �إىل و�قع �أن �ملخاطر �ملرتبطة باأد�ء �مل�سرف �أو �لوظائف �سبه 

�مل�سرفية تختلف لي�س فقط عن �ملخاطر �ملرتبطة بالأن�سطة غري �ملالية، بل �أي�سًا عن تلك �ملخاطر �ملرتبطة باأد�ء �لأن�سطة �ملالية غري 

2009 ،The Turner Review – »مل�سرفية، كالتاأمني على �حلياة�

�سحيح �أن �مل�سوؤولية �لرئي�سية يف �سمان �عتماد �مل�سرف لرتتيبات حوكمة �سليمة، تقع على عاتق جمل�س �مل�سرف و�إد�رته. �إّل �أن �لهيئات 

�لرقابية ميكن �أن تلعب دورً� �أ�سا�سيًا يف مر�جعة وتقييم تنفيذ �مل�سرف للحوكمة �ل�سليمة، ويف تقدمي �حلو�فز حلث �مل�سارف على حت�سني 

حوكمتها. وعلى �لرغم من �أن �حلوكمة �لر�سيدة لي�ست بديًل عن �لرقابة، غري �أن ثقة �لهيئات �لرقابية برتتيبات �حلوكمة يف �مل�سارف 

�أق�سام �سابقة من هذ� �ملوجز، قامت  �أ�سرنا يف  تتيح لها م�ستوى من �لأريحية عند �لنظر يف �لتقارير �لتي تقدمها �مل�سارف. لذ�، وكما 

�لهيئات �لتنظيمية للبنوك يف �ملنطقة باعتماد مو�ثيق وتو�سيات ب�ساأن حوكمة �ل�سركات يف �مل�سارف. وُيطبَّق عدد من هذه �لتو�سيات على 

�أ�سا�س طوعي وبع�سها �لآخر على �أ�سا�س �إلز�مي. وغد�ة �لأزمة �ملالية �حلالية، قامت �لهيئات �لرقابية يف كل �أنحاء �لعامل مبر�جعة �أطر 

�لرقابة على �مل�سارف �ملحلية، مبا فيها متطلبات حوكمة �ل�سركات.

وقد ��ستطاعت هيئات �لرقابة �مل�سرفية يف منطقة �ل�سرق �لأو�سط و�سمال �أفريقيا �أن ترد على �لأزمة من خلل �عتمادها لتد�بري تنظيمية 

طارئة، ترتبط على وجه �خل�سو�س بال�سروط �لحرت�زية يف �مل�سارف. ولكن لكي تكون هذه �لتغيري�ت فعالة، �سينبغي �أن ير�فقها تغرّي يف 

�حلوكمة ي�سمح للقائمني على حوكمة �ل�سركات - �أع�ساء �ملجال�س و�مل�ساهمني و�ملديرين – من �أن ُيح�ِسنو� فهم �أن�سطة �مل�سارف وهياكلها 

ومقايي�س خماطرتها )Risk Profile(. وينبغي على الهيئات الرقابية اأن توّفر الإر�صاد للم�صارف ب�صاأن حوكمة ال�صركات، مع تو�صيح 

اأنها لن تقّيم فقط �صيا�صات احلوكمة واإجراءاتها، بل اأي�صاً مدى تنفيذ امل�صارف لهذه ال�صيا�صات والإجراءات. وعليها اأن تعلن معايري 

َتظهر  �أّل  �لرقابية  �لهيئات  على  ينبغي  جريت. ولكن 
ُ
اأ التي  بالتح�صينات  علناً  تقّر  واأن  امل�صارف  يف  ال�صركات  حوكمة  ممار�صات  تقييم 

وكاأنها توؤيد نظام حوكمة م�سرف ما وتعتربه ممتازً� �أو حتى منا�سبًا، فمن �ساأن ذلك �أن يقّو�س �سلطة �لهيئة �لرقابية �إن طر�أ �أي طارئ يف 

�مل�ستقبل. وتقوم �لهيئات �لرقابية يف بع�س �لبلد�ن بعمليات مر�جعة م�سرفية ت�ستهدف حوكمة �ل�سركات حتديدً�، تليها عمليات تفتي�س يف 

�ملوقع، مع �إمكانية ��ستعادة �لنفقات كاملًة يف حال كانت نتائج عملية �ملر�جعة �لأوىل غري ُمر�سية.

وينبغي عند و�سع مبادئ توجيهية �أو تو�سيات ب�ساأن حوكمة �ل�سركات، �أن يقّر و��سعو �ملعايري باأن �مل�سارف بحاجة لعتماد مقاربات خمتلفة 

حلوكمة �ل�سركات متنا�سبة مع حجم �مل�سرف ومدى تعقيد عملياته وهياكله ومقايي�س خماطرته. كما وينبغي على �لهيئات �لرقابية �أن تقوم 

على �أ�سا�س دوري مبر�جعة م�سمون متطلباتها ومدوناتها وتوجيهاتها للتاأكد من �أنها ل تز�ل �ساحلة. ونظراً للدرو�ص التي متخ�صت عنها 

الأزمة املالية، رمبا ترغب الهيئات التنظيمية يف منطقة ال�صرق الأو�صط و�صمال اأفريقيا بتقييم مالئمة وكمال الإر�صادات التي توفرها 

ل�سيا�سات حوكمة ال�سركات يف امل�سارف. وقد ��ستخل�ست OECD من حتليل �أ�سباب وتبعات �لأزمة �ملالية، �أنه ينبغي على و��سعي معايري 

حوكمة �ل�سركات �إدر�ج �إد�رة �ملخاطر �أو �لإ�سارة �إليها على نحو و��سح يف هذه �ملعايري، وذلك بهدف �لتوعية وحت�سني �لتنفيذ. وقد �سبق 

ذكر �لتو�سيات ب�ساأن حت�سني ممار�سات �إد�رة �ملخاطر. كما وثمة �تفاق على حاجة �مل�سارف لتح�سني �لإف�ساح عن �لأدو�ت �ملالية �ملعقدة، 

مبا فيها تلك غري �لو�ردة يف �مليز�نية �لعمومية.

اأن  الرقابية  الهيئات  وعلى  �جلارية.  �لرقابة  عملية  �إطار  �لعليا يف  و�لإد�رة  �ملديرين  مع  �أن جتتمع  �لرقابية  للهيئات  �ملفيد  من  �سيكون 

تقّيم خربة ونزاهة املديرين واأع�صاء الإدارة احلاليني واملقرَتحني. كما ينبغي عليها اأن تنظر فيما اإذا كان امل�صرف قد و�صع الآليات 

الفعالة التي ت�صمح للمجل�ص والإدارة العليا بال�صطالع بامل�صوؤوليات الرقابية. كما وينبغي على �لهيئات �لرقابية �أن تتاأكد من �أن �ملدقق 

�لد�خلي يقوم بعمليات مر�جعة م�ستقلة و�ساملة وفعالة لإد�رة �ملخاطر و�ملر�قبة �لد�خلية يف �مل�سرف. ورمبا يت�سمن ذلك �جتماعات مع 

�ملدققني �لد�خليني و�خلارجيني ومع كبار مديري �ملخاطر ومر�قبي �لمتثال و�لعاملني �لرئي�سيني �لآخرين يف منا�سب �ملر�قبة. ومن �لر�ئج 

يف منطقة �ل�سرق �لأو�سط و�سمال �أفريقيا �أن يتم �حل�سول على مو�فقة �لإد�رة �لعليا قبل عقد مثل هذه �لجتماعات، مما ل يتو�فق مع 

�ملمار�سات �جليدة �ملقبولة دوليًا. وعلى وجه العموم، ينبغي على الهيئات الرقابية اأن ت�صع اإطاراً ي�صمح لها بتقييم �صيا�صات وممار�صات 

احلوكمة يف امل�صارف والأدوات الالزمة لت�صحيح العيوب التي حتددها. ولهذ� ميكن لتقييم حوكمة �ل�سركات �أن ُيعترَب كجزء من عملية 

مر�قبة �لمتثال �لتي ت�سطلع بها �مل�سارف �ملركزية.
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�أن تقوم �مل�سارف بهيكلة عملها على  �أن ت�سدد على �سفافية �حلوكمة يف �مل�سارف. ومن �ملفرت�س  ينبغي على كافة �لإر�ساد�ت �لرقابية 

نحو يعزز ثقافة �لإف�ساح و�ل�سفافية. وعلى الهيئات الرقابية اأن تقّيم املخاطر املحتملة للهياكل املالية وغري املالية التابعة للمجموعة 

التي ت�صم يف ما ت�صم م�صرفاً اأو م�صارف. كما ينبغي عليها اأن تكون قادرة على احل�صول على اأحدث املعلومات ب�صاأن هيكلية املجموعة 

التي ينتمي اإليها امل�صرف. وينبغي �أن ت�سمح �ملعلومات ب�ساأن هيكلية �ملجموعة بتقييم موؤهلت وكفاء�ت كبار �مل�ساهمني يف �ل�سركة �لأم 

ومديريها وملئمة عمليات �ملر�قبة يف د�خل �ملجموعة. وهذ� �أمر هام ل �سيما يف �سياق �ملجموعات �لقاب�سة غري �مل�سرفية �لتي ت�سم بني 

�سركاتها م�سرفًا �أو �أكرث. ومن ناحية �أخرى، فاإن وجود �ملجموعات �ملالية و�مل�سارف �ل�ساملة يف �ملنطقة يوؤدي �إىل ظهور �أ�سكال �أخرى من 

تعار�س �مل�سالح �لتي ينبغي على �لهيئات �لرقابية �أن تتابعها عن كثب. و�أول �أ�سكال �لتعار�س هذه، تعار�س �مل�سالح بني دور �مل�سرف يف 

تنفيذ �لتد�ول ودوره كم�ست�سار مايل.

اأن  وعليها  املالية،  املوؤ�ص�صات  يف  التعوي�صات  و�صيا�صات  املخاطر  لإدارة  الداخلية  للنظم  املنتظم  بالتفتي�ص  مطالبة  الرقابية  الهيئات 

�لنظم  �ل�سركات عبارة عن ثقافة متغرية ينبغي ن�سرها لدى  �أن حوكمة  العيوب. ومبا  التغيريات يف حال ظهرت بع�ص  باإجراء  تطالب 

�مل�سرفية �لوطنية ولدى �مل�سارف �خلا�سة، وينبغي على كل هيئة رقابية �أن حتدد ما هي �لنجاحات �ملطلوبة يف �ل�سوق من منظار حوكمة 

قد  �مل�سرف  �أن  �لرقابية  �لهيئة  �قتنعت  و�إن  �لذ�تي.  بالتقييم  قيامها  عند  �مل�سارف  �إليها  ت�ستند  مرجعية  نقاطًا  تن�سر  و�أن  �ل�سركات، 

ع جمل�س �ملديرين و�لإد�رة �لعليا للم�ساءلة و�أن تطالب باتخاذ �لتد�بري  �تخذ خماطر رمبا ل ميكنه قيا�سها �أو �لتحكم بها، عليها �أن ُتخ�سِ

�لت�سحيحية يف �لوقت �ملنا�سب. كما وميكن للهيئات �لرقابية �أن تنظر يف فر�س غر�مات على �مل�سارف �لتي ل تبذل ما يكفي من جهود 

لعتماد معايري حوكمة �ل�سركات، مثل فر�س �أق�ساط عالية للتاأمني على �لود�ئع. بالإ�صافة اإىل ذلك، ينبغي على الوكالت الرقابية اأن 

تخ�ص�ص ما يكفي من العاملني. وهي مدعوة اإما لإيجاد من�صب منف�صل خمت�ص بحوكمة ال�صركات اأو اأن تدمج حوكمة ال�صركات يف 

هيكلها الوظيفي القائم. وعلى وجه �لعموم، �أبرزت �لأزمة �ملالية �ل�سعوبة �لتي تعاين منها �لهيئات �لرقابية يف توظيف كو�در تكون قادرة 

على متابعة �مل�ستجد�ت يف جمال �لأدو�ت و�ملمار�سات �ملالية يف �لقطاع �مل�سريف.

�لهيئات  �أن  �لأزمة،  �مل�ستخل�سة من  �لدرو�س  �لرقابية. ومن  �لهيئات  �لتن�سيق بني  �ملالية ق�سورً� يف  �لأزمة  �أظهرت  �آخرً�،  ولي�س  و�أخريً� 

�لتنظيمية و�لهيئات �لرقابية قد رّكزت على �لتد�بري �لحرت�زية �جلزئية يف �ملوؤ�س�سات �ملالية �لفردية و�َسَهت عن �ملخاطر �لكلية �ملرتتبة 

عن �لعدوى. كما �أبرزت �لأزمة تعقيد مهمة �لرقابة على �مل�سارف �لعابرة للحدود. وقد �تفقت جمموعة �لع�سرين )G20( على �أن �لهيئات 

�لرقابية ينبغي �أن تتعاون لتاأ�سي�س معاهد رقابية لكافة �ملوؤ�س�سات �ملالية �لكربى �لعابرة للحدود. بالإ�سافة �إىل ذلك، يتوجب على �مل�سارف 

�لعاملية �لكربى �أن جتتمع على نحو منتظم مع �ملعاهد �لرقابية بغية �إجر�ء نقا�سات م�ستفي�سة ب�ساأن �أن�سطتها و�ملخاطر �لتي تو�جهها. رمبا 

ل تكون جميع هذه �لتو�سيات ذ�ت �سلة مبنطقة �ل�سرق �لأو�سط و�سمال �أفريقيا، حيث ل يز�ل ح�سور �مل�سارف �لكربى �لعابرة للحدود 

�سعيفًا. ولكن ينبغي اعتبار توحيد الأطر التنظيمية وتن�صيق م�صوؤوليات الرقابة وتقا�صم املعلومات ب�صاأن عمليات املراجعة امل�صرفية، 

من بني اأولويات هيئات الرقابة امل�صرفية يف املنطقة. هذ� له �سلة على وجه �خل�سو�س باملجموعات �ملالية ذ�ت �لعمليات �لعابرة للحدود 

�أو يف حال كان للم�سرف �سركات تابعة مقيمة يف بلد�ن تكون فيها �ملر�جعة �لرقابية �أقل �سر�مة. وهذ� هام �أي�سًا يف �لبلد�ن �لتي جتري 

فيها عملية �لرقابة �مل�سرفية على يد عدد من �ملوؤ�س�سات و�جلهات.

لقد �أبرزت �آخر جولة من �مل�ساور�ت ب�ساأن هذه �لوثيقة، و�لتي جرت يف �أكتوبر/ت�سرين �لأول 2009، �أن �أع�ساء جلنة �لعمل يعتربون �أن 

قدرة �لهيئة �لرقابية على تعزيز حوكمة �ل�سركات لدى �مل�سارف ترتبط �رتباطًا وثيقًا باحلوكمة �لر�سيدة لدى �لهيئة �لرقابية ذ�تها. وقد 

ر�أى �أع�ساء �لفريق �لعامل �أن �حلوكمة �لتنظيمية ينبغي �أن ت�سمن م�ساءلة �لهيئات �لتنظيمية. و�سحيح �أن هذه �لوثيقة ل ترمي لتقدمي 

تو�سيات مف�سلة ب�ساأن هذه �مل�ساألة �ملعقدة، �إّل �أنه جتدر �لإ�سارة �إىل �لف�سل �لأول من �ملبادئ �ل�سادرة عن OECD �لذي يتطرق �إىل 

هذه �مل�ساألة ب�سكل غري مبا�سر ويرّكز على تر�سيخ �أ�س�س �إطار حوكمة �ل�سركات �لفّعال. ويقول �ملبد�أ 1.د. حتديدً� »�إن �لهيئات �لتنظيمية 

و�لرقابية و�لتنفيذية ينبغي �أن تتمتع بال�سلطة و�لنز�هة و�ملو�رد �لكافية لل�سطلع بو�جباتها على نحو مهني ومو�سوعي. كما �أن قر�ر�تها 

ينبغي �أن تاأتي يف �لوقت �ملنا�سب وعلى نحو �سفاف مع �لتربير�ت و�لتف�سري�ت �للزمة«. وغد�ة �لأزمة �ملالية، �سوف ُتن�َسر قريبًا جمموعة 

التي  التدابري الأخرى  العمل بهذه  وترحب جلنة  �لتنظيمية �مل�سرفية.  �لهيئات  �إىل حت�سني �حلوكمة يف  �لر�مية  �لتد�بري  جديدة من 

تهدف اإىل حت�صني حوكمة الهيئات التنظيمية امل�صرفية، وذلك للتاأكد من اأن الهيئات الرقابية تتمتع مبا يلزم من ال�صتقالل وامل�صاءلة 

وال�صفافية والنزاهة لأداء واجباتها على اأكمل وجه.
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اخلطوات التالية

تتمثل �إحدى �لنتائج �لتي تو�سل �إليها ��ستطلع OECD-«حوكمة« يف �لنطباع بوجود �سعف يف �لوعي لدى �لعديد من م�سارف �ل�سرق 

�أفريقيا وجمال�سها باأهمية �ملمار�سات �جليدة حلوكمة �ل�سركات �لتي ينبغي �أن تعتمدها �مل�سارف. ولهذ�، تو�سي جلنة  �لأو�سط و�سمال 

�لعمل ببذل جهود �إ�سافية لتوعية �أع�ساء �لإد�ر�ت �لعليا و�ملجال�س يف م�سارف �ملنطقة. وميكن �أن تتخذ جهود �لتوعية هذه �سكل دور�ت 

تدريبية تنظمها �لهيئات �لرقابية و/�أو �ملعاهد و�جلمعيات �مل�سرفية. وعند �لقيام بالرتويج حلوكمة �ل�سركات �لر�سيدة، �سيكون من �ملفيد 

حتديد و�إعلن �لفو�ئد �لتي �ستعود بها �لتح�سينات �ملزمعة. ولهذ� يرحب �لفريق �لعامل باجلهود �ملبذولة لإجر�ء �أبحاث جتريبية وترجمتها 

ت�ستفيد من  �أن  �لتنظيمية  للهيئات  �ل�سركات. وميكن  �ملنطقة من حيث تطبيق حوكمة  �لر�ئدة يف  �مل�سارف  �إىل فو�ئد عملية من طرف 

�لأبحاث �ملقاَرنة ب�ساأن ممار�سات �حلوكمة يف �مل�سارف �لر�ئدة من �ملنطقة ومن خارجها، وذلك لو�سع نقاط مرجعية �أف�سل وم�ساعدة 

�مل�سارف على حت�سني فهمها لكيفية تطبيق ممار�سات �حلوكمة �لر�سيدة يف �ل�سياق �لعملي.

ل ميكن حتقيق حوكمة �سركات فعالة يف م�سارف �ملنطقة من حيث �جلوهر ولي�س فقط من حيث �ل�سكل، �إلَّ �إذ� �قتنعت �ملجال�س و�لإد�ر�ت 

�ل�سركات. ومنه فاإن  ت�ستطيع �مل�سارف مو��سلة تطبيق حوكمة  �لتيار، لن  �لقطاع �خلا�س يف هذ�  و�إن مل ينخرط  بقيمة هذه �حلوكمة. 

�ملوجز  لهذ�  �لنهائية  �ل�سيغة  توزيع  �لوطني. ولهذ� �سيجري  �مل�ستوى  ُتبذل على م�ستوى �مل�سارف �ملحلية وعلى  �أن  ينبغي  �لتوعية  جهود 

ملو�فقتها  طلبًا  �أفريقيا  و�سمال  �لأو�سط  �ل�سرق  منطقة  يف  �مل�سرفية  و�جلمعيات  �ملركزية  �مل�سارف  كافة  على  و�لعربية(  )بالجنليزية 

�لر�سمية. وهي مطالبة بتوزيع هذ� �ملوجز على �مل�سارف �ملحلية. و�حتاد �مل�سارف �لعربية، ب�سفته �لهيئة �لتي جتمع معظم �مل�سارف يف 

�ملنطقة، مدعو �أي�سًا لتوزيع هذ� �ملوجز على �أع�سائه. وت�سمح هذه �لوثيقة للم�سارف باإجر�ء تقييم ذ�تي بغية قيا�س ممار�سات حوكمة 

�ل�سركات لديها مقارنًة باملمار�سات �جليدة �لإقليمية و�لدولية. ونظرً� �إىل �أن بع�س �لهيئات �لتنظيمية يف �ملنطقة )ك�سلطة دبي للخدمات 

�ملالية( قد طلبت من �مل�سارف �إجر�ء عمليات تقييم ذ�تي من حيث حوكمة �ل�سركات، فاإن �ملبادئ �لتوجيهية �لو�ردة يف هذه �لوثيقة رمبا 

و�جلمعيات  �مل�سرفية  �لتنظيمية  �لهيئات  ملر�فقة  م�ستعدون  �لإقليميون  و�سركاوؤها   OECD ومنظمة  �ل�سدد.  هذ�  يف  فائدة  ذ�ت  تكون 

�مل�سرفية لرفع م�ستوى �لوعي لدى م�سارف �ملنطقة ب�ساأن �ملمار�سات �جليدة حلوكمة �ل�سركات.

لتنفيذ �لتو�سيات �لو�ردة يف هذ� �ملوجز، ثمة حاجة لعتماد مو�ثيق و�إطلق مبادر�ت على �ل�سعيد �لوطني. وكما �سبق ذكره، قام عدد من 

�لهيئات �لتنظيمية يف �ملنطقة بو�سع مدونات عامة حلوكمة �ل�سركات قابلة للتطبيق يف �مل�سارف �أو مدونات وتو�سيات خا�سة بامل�سارف 

حتديدً�. ورمبا حتتاج هذه �لأنظمة و�لتو�سيات للتنقيح يف �سوء �لدرو�س �مل�ستخل�سة من �لأزمة �ملالية، ل �سيما يف ما له علقة بالأجور 

ُت�سِدر  و�أن  �ل�سركات  حوكمة  جمال  يف  �خلا�سة  خربتها  بتطوير  م�سرفية  تنظيمية  هيئة  كل  �أوًل  �لعمل  جلنة  وتو�سي  �ملخاطر.  و�إد�رة 

�أو من طرف �لهيئة �لتنظيمية. وثانيًا، ُتطالب �جلمعيات �مل�سرفية من �لقطاع �خلا�س  �إر�ساد�ت حمددة ت�سمح بتقييم �مل�سارف ذ�تيًا 

بت�سكيل جمموعات عمل ت�سم خرب�ء وطنيني لتوفري �لإر�ساد�ت �لإ�سافية و�لنقاط �ملرجعية حلوكمة �ل�سركات يف �لقطاع �مل�سريف. ولتطبيق 

هذه �لتو�سية، ُيقرَتح �أن يقوم �أع�ساء جلنة �لعمل �أو �لهيئات �لرقابية �لوطنية بالنقا�س مع �جلمعيات �مل�سرفية ومعاهد �ملديرين و�أ�سو�ق 

�لأ�سهم )�لبور�سات( و�لهيئات �لتنظيمية للأور�ق �ملالية وكل �جلهات �ملعنية، بغية �لنظر يف �إمكانية ت�سكيل جمموعة عمل من �خلرب�ء 

�لوطنيني تعمل على و�سع �إر�ساد�ت وطنية �أكرث تف�سيًل ب�ساأن عدد من �ملفاهيم �خِللفية، كا�ستقللية �ملديرين و�لعمليات مع �لأطر�ف 

�ل�سارية فيه. وحُتيل جمموعة  �ل�سركات  ذ�ت �لعلقة وتعار�س �مل�سالح. وتوؤخذ عند ذلك بعني �لعتبار ظروف كل بلد ومو�ثيق حوكمة 

�لعمل OECD-« �ل�سرق �لأو�سط و�سمال �أفريقيا« حلوكمة �ل�سركات ومعهد حوكمة �ل�سركات و�حتاد �مل�سارف �لعربية، هذ� �ملوجز �إىل 

و��سعي �ل�سيا�سات يف �ملنطقة من �أجل �لتوعية به ومتابعة تنفيذ ما ورد فيه. وُيقرتح �إجر�ء ��ستعر��س للتقدم �ملحرز يف تنفيذ �لتو�سيات 

�ل�سيا�ساتية �لو�ردة يف هذه �لوثيقة على مدى عامني )2012-2011(.
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امللحق الأول

ملخ�ص عن الردود الواردة على ال�صتطالع

الذي اأجرته منظمة التعاون والتنمية يف امليدان القت�صادي ومعهد حوكمة ال�صركات )OECD-حوكمة(

اجلزء الأول

اآ. مبادئ عامة

1( ما هي بر�أيكم �مل�ساكل و�لتحديات �لكربى �ملرتبطة بحوكمة �ل�سركات يف �مل�سارف يف بلدكم؟

ُذكر عدد كبري من �مل�ساكل و�لتحديات، �إذ وردت يف بع�س �لردود �أكرث من �ست منها. �أما تلك �مل�ساكل و�لتحديات �لأكرث ذكرً� فهي:

�لتوجيهات  بغياب  ر ذلك جزئيًا  ُبرِّ وقد  وفو�ئدها.  متينة  �سركات  للحاجة حلوكمة  و�ملجال�س  �مل�سارف  لدى  و�لفهم  �لوعي  نق�س يف 

�ل�سارمة من طرف �ل�سلطات، �إن كان من حيث عدم ملئمة �لقو�نني و�لأنظمة �أو من حيث عدم ملئمة ما ُين�سر من معلومات يف هذ� 

زة على �أنها من بني هذه �لأ�سباب، لأن حملة  �ل�سدد. و�إىل جانب ذلك �أُ�سري �إىل هيمنة �مل�سارف �لعائلية �أو �مل�سارف ذ�ت �ملُلكية �ملركَّ

�لأ�سهم هوؤلء �سوف مييلون للم�ساركة يف �إد�رة �ل�سوؤون �ليومية للم�سرف، دون �لنظر يف �حلاجة �إىل حماية كافة �أ�سحاب �مل�سلحة.

ذكر �أحد �مل�سارف �ملركزية ما �سّماه بالأ�سباب �لثقافية �لتي ت�سكل عائقًا يف وجه تنفيذ حوكمة �سركات متينة. وكذلك ثمة عدد كبري 

من �لروؤ�ساء �لذين يحتلون من�سب مديرين تنفيذيني يف ذ�ت �لوقت. وذكرت م�سارف �أخرى ترّكز �مللكية على �أنه من بو�عث �لقلق 

لأنه يوؤدي �إىل �ختلل يف �ل�سو�بط و�ملو�زين )Checks and Balances(، و�لنتيجة كانت عدم ملئمة عملية مر�جعة قر�ر�ت �لإد�رة، 

و�لف�سل يف م�ساءلة كبار �ملوظفني، وظهور حالت تعار�س يف �مل�سالح ل �سيما يف ما له علقة بقر�ر�ت �لإقر��س.

ذكر �لعديد من �لردود �سعف عمليات �لتدقيق وعدم وجود جلان تدقيق �أو جلان م�ستقلة ملر�قبة �لمتثال على م�ستوى �ملجل�س �أو عجز 

يف كفاء�تها. وثمة كذلك رف�س جمال�س �ملديرين لتو�سيات �ملدققني، بالإ�سافة �إىل �سعف عمليات �إد�رة �ملخاطر على وجه �لعموم.

يف عدد من �لردود �أتى ذكر غياب �ملهار�ت و�ل�ستقللية و�لتنوع يف جمال�س �ملديرين يف �مل�سارف، و�أُعيد ذلك �إىل نق�س يف �ملديرين 

ذوي �خلربة، و�سعف يف فهم دور �ملديرين وم�سوؤولياتهم، وعدم ملئمة �لدور�ت �لتدريبية �ملوجهة للمديرين، وترّكز �لع�سوية يف �أيدي 

�ملالكني.

)IFRS( ومعيار  �ملالية  للتقارير  �لدولية  �ملالية، مع بع�س �خللط بني �ملعايري  �لبيانات  �إز�ء دقة  ثمة قلق عرّبت عنه بع�س �مل�سارف 

�ملحا�سبة �لدويل IAS39. ومن بني بو�عث �لقلق �لأخرى، �ل�سعف يف �لإف�ساح و�ل�سفافية يف ما له علقة بالبيانات �ملالية �أو بهيكلية 

�مل�سارف.

�لأجور وردت يف بع�س �لردود، لي�س فقط من حيث �أن �سيا�سات �لأجور رمبا ل تكون منا�سبة لإ�سرت�تيجية �مل�سرف طويلة �لأجل، ولكن 

�أي�سًا من حيث هيكلية �أجور �ملديرين و�أ�سا�سها �لقانوين. وقد �أ�سار �أحد �لردود �إىل �أن �لعامل �لأ�سا�سي �لذي يوؤثر على حوكمة �ل�سركات 

هو �لدعم �لذي تقدمه �لإد�رة �لعليا وم�ساندتها لهذه �لعملية.
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)مع حفظ �لأ�سماء عند �لقت�ساء( ُيرجى تقدمي بع�س �لأمثلة على:

�آ( �إخفاق ح�سل موؤخرً�

على وجه �لعموم، مل ُيفَهم هذ� �ل�سوؤ�ل كما يجب. وَمن ذكَر �أ�سباب �لف�سل �أرجعه لغياب جلان �لتدقيق، و�سيا�سات �لإقر��س ��ستنادً� 

لعتبار�ت �سيا�سية، وعدم ملئمة �حلوكمة مما ي�سمح بازدهار �لطمع.

ب( �ملبادر�ت �لتنظيمية

تت�سمن �ملبادر�ت �لتي وردت: �سدور ُمذّكرة موؤخرً� عن �مل�سرف �ملركزي ووز�رة �ل�ستثمار )يف م�سر( و�سدور دليل للمديرين )يف 

�لأردن( وتنظيم ندو�ت ب�ساأن حوكمة �ل�سركات يف عدد من بلد�ن �ملنطقة برعاية �مل�سارف �ملركزية �أو �ملعاهد �مل�سرفية وتنفيذ بازل 

.II

ووردت �أي�سًا مبادر�ت �مل�سارف �ملركزية و�إ�سد�رها ملبادئ توجيهية يف ما له �سلة باإد�رة �ملخاطر ووظيفة مر�قبة �لمتثال وعلقات 

جلان  وت�سكيل  للفرد  �لأ�سهم  ملكية  وحدود  �لعلقة  لذوي  و�لإقر��س  �لدولية  �ملحا�سبية  و�ملمار�سات  و�لإف�ساح  باملدققني  �مل�سارف 

�ملجال�س.

ج( �لتد�بري �لتي �تخذتها �مل�سارف فرديًا

ف�سل من�سبي �لرئي�س و�ملدير �لتنفيذي )CEO( وت�سكيل جلان حلوكمة �ل�سركات و�لتدقيق وجلان �أخرى على م�ستوى �ملجال�س موؤخرً� 

وتعيني مدير من �مل�ستوى �لعايل حلوكمة �ل�سركات وحت�سني �لإف�ساح و�ل�سفافية وو�سع مو�ثيق �سلوكية.

2( هل تعتقدون �أن حوكمة �ل�سركات يف �مل�سارف بحاجة لهتمام خا�س مقارنة بحوكمة �ل�سركات يف �ل�سركات �ملُدرجة؟ �إن �أتى ردكم 

بالإيجاب، هل تعتقدون �أي�سًا �أن حوكمة �ل�سركات يف �مل�سارف تكت�سي �أهمية �أكرب من حوكمة �ل�سركات يف �ل�سركات غري �ملالية �ملُدرجة 

�لكربى؟ ُيرجى تربير �آر�ئكم باإيجاز.

ين �عترب� �أن حوكمة �ل�سركات هامة  �تفقت كافة �لردود تقريبًا على �أن حوكمة �ل�سركات تكت�سي �أهمية �أكرب يف �مل�سارف، ما عد� ردَّ

ر�أي  لتربير  �لو�ردة  �لأ�سباب  وتت�سمن  �مل�سارف حتديدً�.  �أكرث �سر�مة على  معايري  لفر�س  د�عي  ل  و�أن  �ملُدرجة  �ل�سركات  كافة  يف 

�لأغلبية: �لدور �ملحوري �لذي تلعبه �مل�سارف يف �لنظام �ملايل - »�مل�سارف حالة خا�سة« – �حلاجة لتعزيز �ملحا�سبة و�لإف�ساح، �لأمر 

�لذي ي�سعب فهمه على �أ�سحاب �مل�سلحة – �أهمية فر�س �سو�بط ومو�زين )Checks and Balances( �إ�سافية يف حال �لعمليات 

�ملالية �ملعقدة من خلل تطبيق مبد�أ »�لأربعة عيون« )�أي �أن ينظر �سخ�سان/هيئتان يف نف�س �لأمر( بغية �لتخفيف من خطر �لغ�س 

و�لحتيال.



40

3( هل ثمة يف بلدكم ميثاق حلوكمة �ل�سركات يركز ح�سرً� )�أو ب�سكل رئي�سي( على �لقطاع �مل�سريف؟ هل ثمة ميثاق حلوكمة �ل�سركات 

ينطبق على �جلميع، مبا يف ذلك �مل�سارف؟ ويف حال وجود مو�ثيق، هل ثمة متابعة للتحقق من �لمتثال لها؟

�لبحرين: ل، ولكن �مل�سرف �ملركزي �أ�سدر مبادئ توجيهية متو�فقة مع وثيقة جلنة بازل لفرب�ير/�سباط 2006. كما مت ت�سكيل جلنة 

توجيهية �ست�سع معايري حوكمة �ل�سركات لكافة �أنو�ع �ل�سركات.

م�سر: ل وجود مليثاق للم�سارف ح�سرً�، لكن معهد �ملديرين �أ�سدر مدونة طوعية. وتطبق �لهيئة �لعامة ل�سوق �ملال عددً� من عنا�سر 

هذ� �مليثاق على �ل�سركات �ملُدرجة. كما يقوم �مل�سرف �ملركزي مبتابعة معايري �إد�رة �ملخاطر يف �مل�سارف.

�لأردن: �أ�سدر �مل�سرف �ملركزي دليًل ملديري �مل�سارف �سنة 2004، وهو ب�سدد �إعد�د مبادئ توجيهية خا�سة ��ستنادً� �إىل �لوثائق 

�ل�سادرة عن جلنة بازل للرقابة �ملالية )BCBS(. و�سيقوم �مل�سرف �ملركزي بعد �إ�سد�رها مبتابعة �متثال �مل�سارف لها. وهيئة �لأور�ق 

�ملالية ب�سدد �إ�سد�ر ميثاق لكافة �ل�سركات �ملُدرجة. كما �أ�سدرت جمعية �لبنوك يف �لأردن ميثاقًا طوعيًا حلوكمة �ل�سركات.

�لكويت: نعم )دون تفا�سيل(.

لبنان: ثمة ميثاق طوعي حلوكمة �ل�سركات جلميع �ل�سركات، لكن �لمتثال له ل يخ�سع للمتابعة. وقد �أ�سدر �مل�سرف �ملركزي ُمذّكرة يف 

يوليو/متوز 2006 ��ستنادً� �إىل �إر�ساد�ت جلنة بازل للرقابة �مل�سرفية )BCBS(. ولكن ل وجود ملعايري خا�سة بامل�سارف حتديدً�.

ُعمان: ل معايري خا�سة بامل�سارف، ولكن �لهيئة �لعامة ل�سوق �ملال تتابع تنفيذ كافة �ل�سركات �ملُدرجة للميثاق �لذي �أ�سدرته.

قطر: تخ�سع حوكمة �ل�سركات للمتابعة على �أنها من �لقو�عد �لحرت�زية. ويقوم م�سرف قطر �ملركزي باإعد�د �إر�ساد�ت �أكرث حتديدً� 

حلوكمة �ل�سركات.

�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة: لي�س ثمة ميثاق خا�س بامل�سارف.

4( هل تعتقدون �أنه من �مل�ستح�سن، يف بلدكم، �أن يو�سع ميثاق حلوكمة �ل�سركات يركز ح�سرً� )�أو ب�سكل �أ�سا�سي( على �مل�سارف؟ ُيرجى 

تربير موقفكم من هذه �مل�ساألة.

�لثالث.  �ل�سوؤ�ل  �لو�ردة على  للتربير�ت  وفقًا  بامل�سارف على حدة،  �مل�ستح�سن و�سع معايري خا�سة  �أنه من  �لردود على  �تفقت كافة 

تتمتع بخ�سو�سيات  �مل�سارف  �أن  و�قع  و�إىل  بالتناف�سية،  لأ�سباب مرتبطة  �لدولية  باملعايري  �إىل �حلاجة لللتز�م  �لتطرق  وكذلك مت 

تتطلب معايري حمددة. وذكر �أحد �لردود �أنه على �لرغم من تغطية �لقو�نني و�لأنظمة لعدد من �أوجه حوكمة �ل�سركات، �إّل �أنها مبعرثة 

وينبغي جتميعها على نحو متجان�س.
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5( ما هو �لدور �حلايل/�ملحتمل �لذي تلعبه �لهيئات �لرقابية يف �إ�سد�ر �لإر�ساد�ت للم�سارف ب�ساأن حوكمة �ل�سركات؟ وهل ثمة خطر من 

�أن يجري �لمتثال للتعليمات �أو �لأنظمة �خلا�سة بحوكمة �ل�سركات على نحو �آيل و�سكلي فقط؟

قبلت كافة �لردود تقريبًا )من �مل�سارف �ملركزية وغريها(  بدور �لهيئات �لتنظيمية يف تقدمي �مل�سورة لو�سع معايري حوكمة �ل�سركات 

�أنه ينبغي  وتنفيذها، على �لرغم من بع�س �لآر�ء �لقائلة ب�سرورة ��سطلع �لحتاد�ت �مل�سرفية �لوطنية بهذه �ملهمة. وقال �لبع�س 

�عتماد حد �أدنى من �ملتطلبات و�لأهد�ف �لعملية )كتغيري ع�سوية �ملجال�س(. �إل �أن �آخرين قد �أ�سارو� �إىل خطر حتّول تطبيق �لأنظمة 

�إىل عملية �سكلية و�آلية. وذكرت بع�س �لردود �لختلفات �لكبرية يف �أحجام �مل�سارف وخ�سائ�سها، وعار�ست �نتهاج مقاربة وحيدة. 

ولتحا�سي هذه �لإ�سكاليات، �سّددت �لردود على �حلاجة ملقاربة مرنة تنظر يف كل حالة على حدة بال�ستناد �إىل حو�ر منتظم مع �لهيئات 

و�سّددت على  �ل�سركات،  ُتعترَب م�سوؤولة عن حوكمة  �أن  ينبغي  �إد�ر�ت �مل�سارف  �أن  �إىل  �لردود  و�أ�سارت بع�س  و�لتفتي�سية.  �لتنظيمية 

ولهذ� طالبت  فّعال.  نحو  تنفيذها على  لكي يجري  �ل�سركات  ب�سرورة حوكمة  قناعة  �إىل  برّمته  �مل�سريف  �لقطاع  تو�سل  �إىل  �حلاجة 

�لردود بتنظيم ندو�ت وموؤمتر�ت رفيعة �مل�ستوى ت�سمح للخرب�ء و�مل�سارف �ملركزية ب�سرح وتربير �أهمية حوكمة �ل�سركات.

ترفع  و�إىل من  بها،  �ملنوطة  �مل�سوؤوليات  �ل�سركات، وما هي  �مل�سوؤولة عن جودة حوكمة  و�ملديريات  للهيئات  �لتنظيمي  6( ما هو �ملخطط 

تقاريرها وما هي �سلطتها؟ )ُيرجى �لختيار بني عر�س �ملخطط �لتنظيمي �لنموذجي للم�سارف يف بلدكم و�ملخطط �لتنظيمي �خلا�س 

مب�سرفكم(.

ل ميكن تلخي�س �لردود على هذ� �ل�سوؤ�ل.

7( ح�سب معرفتكم، هل ثمة تد�بري �تخذتها �مل�سارف يف بلدكم لتنفيذ �ملمار�سات �ل�سليمة حلوكمة �ل�سركات؟ هل لدى م�سرفكم �إجر�ء�ت 

ب لهذه �لتد�بري و�لإجر�ء�ت. ويف  و�سيا�سات حمددة ومكتوبة ب�ساأن حوكمة �ل�سركات؟ يف حال �لرد �لإيجابي، ُيرجى �إعطاء و�سف مقت�سَ

حال �لنفي، هل ثمة خطو�ت مزمعة �سوف يتم �تخاذها يف هذ� �ل�سدد؟

يف �لبحرين و�لكويت ولبنان وُعمان وقطر، �أ�سدرت �ل�سلطات �إر�ساد�ت حمددة تقوم �مل�سارف �ملركزية مبتابعة تنفيذها. و�أتت �لردود 

�مل�سرية و�لأردنية مت�سابهة، فقد �فرت�ست �أن �مل�سارف �ملحلية تطبق معايري حمددة حلكومة �ل�سركات، حتى ولو �أن �مل�سرف �مل�سارك 

يف �ل�ستطلع مل يقم بذلك بعد. و�أ�سار �لعديد من �مل�سارف �إىل �أنها ب�سدد تقييم �لو�سع )�أتى رد من م�سرف وقع يف �إخفاق، م�سريً� 

�أن هذ� �لإخفاق هو نتيجة لغياب حوكمة �ل�سركات(. ويف �أحد �لبلد�ن، ُتطاَلب �مل�سارف باأن ت�سّمن يف تقاريرها �ملالية ف�سًل  �إىل 

منف�سًل ب�ساأن عمليات حوكمة �ل�سركات فيها.

ب. امل�صائل املتعلقة باملجل�ص )والإدارة(

1( ُيرجى تلخي�س �لنقاط �لأ�سا�سية �لو�ردة يف �ملتطلبات �لإلز�مية ب�ساأن ع�سوية �ملجال�س و�مل�سوؤولني �لتنفيذيني يف �مل�سارف يف بلدكم 

�أو  �لأحادية  �لبنية  �لتنفيذي،  و�ملدير  �لرئي�س  من�سبي  بني  �لإلز�مي  �لف�سل  �لإلز�مية،  �للجان  �خلارجيني،  للمديرين  �لإلز�مي  )�لعدد 

�لثنائية للمجال�س، �ملوؤهلت و�ل�سروط �للزمة )Fit and Proper(، �إلخ(، وب�ساأن وظائف وو�جبات �أع�ساء �ملجال�س.

�أتت �لنقاط �مل�سرتكة كالتايل:
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�لعربية  و�لإمار�ت  وم�سر  )�لبحرين   )CEO( �لتنفيذي  و�ملدير  �لرئي�س  من�سبي  بني  �لإلز�مي  �لف�سل  �إىل  �لردود  بع�س  �أ�سارت 

�ملتحدة(. ويف لبنان، ين�س �لقانون على �أن �لرئي�س هو �أي�سًا �ملدير �لعام �لذي رمبا يختار �أن يعنّي مديرً� تنفيذيًا، ولكنه يبقى م�سوؤوًل 

�أمام حملة �لأ�سهم عن �لعمل �ليومي يف �مل�سرف.

�أن يكون ن�سف �أع�ساء �ملجل�س على �لأقل )م�سر(، ع�سو�ن على �لأقل )�لأردن(، »عدد كاٍف« )يف �لبحرين(، من �ملديرين  ينبغي 

�مل�ستقلني �ملوؤهلني.

ذكرت كافة �لردود وجود متطلبات فيما له علقة مب�سوؤولية �ملجل�س عن �لأهد�ف و�ل�سرت�تيجيات، ول �سيما عن ��سرت�تيجيات �إد�رة 

�ملخاطر و�لمتثال للأحكام و�لقو�نني.

يتوجب على �ملجل�س �أن ي�سع ميثاقًا �سلوكيًا لذ�ته وللإد�رة وللعاملني )�لبحرين(.

)�لبحرين  رئي�سه  وم�سوؤوليات  م�سوؤولياته  فيها  مبا  �لعليا،  �ملنا�سب  جميع  م�سوؤوليات  ويعزز  ويوثق  يحدد  �أن  �ملجل�س  على  يتوجب 

و�لأردن(.

 )« Fit and Proper « ينبغي على �ملجل�س �أن ي�سم حدً� �أدنى من �ملديرين �مل�ستقلني )وفق قاعدة توفر �ملوؤهلت و�ل�سروط �للزمة

)م�سر و�لأردن و�لكويت وُعمان وقطر(. و�مل�سارف �ملركزية هي �لتي تو�فق على �لتعيينات �لرئي�سية يف �لبحرين و�لإمار�ت �لعربية 

�ملتحدة. كما يتوجب على �ملجل�س �أن يقّيم دوريًا ع�سويته وحجمه )�لبحرين(.

ين�س قانون �ل�سركات، �أو ما يعادله، يف عدد من �لبلد�ن �مل�ساركة يف �ل�ستطلع، على �أنظمة تتعلق بع�سوية �ملجال�س.

 

2( ُيرجى و�سع قائمة باللجان �لإلز�مية )يف حال وجودها( يف �مل�سارف وفقًا للقو�نني و�لأنظمة �ل�سارية يف بلدكم. وكذلك ُيرجى و�سع 

قائمة باللجان �ملطلوب ت�سكيلها على �أ�سا�س طوعي وفقًا للمدونات �أو �لقو�عد. وما هي جلان �ملجل�س يف م�سرفكم؟ وما هي �للجان �لأكرث 

�نت�سارً� يف �مل�سارف يف بلدكم؟

جلنة �ملجل�س �ملطلوبة �أكرث من غريها هي جلنة �لتدقيق )�لبحرين وم�سر و�لأردن وُعمان و�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة(. وجلنة �لئتمان 

�إلز�مية يف �لأردن ولبنان �لذي ُيلزم بت�سكيل جلان �أخرى. �أما ُعمان وقطر فُتلِزمان بت�سكيل جلنة لإد�رة �ملخاطر. وقد �أتى ذكر جلان 

�أخرى غري �إلز�مية منها جلان �لتعوي�سات و�للجان �لتنفيذية وجلان �لتعيينات و�ملو�رد �لب�سرية وجلان �لأ�سول و�خل�سوم. لكن لي�س 

من �لو��سح �إذ� ما كانت هذه �للجان على م�ستوى �ملجل�س �أو �لإد�رة.

3( ما هو �حلجم �ملعتاد ملجال�س �ملديرين يف بلدكم؟ وما هي �لع�سوية �ملعتادة يف جمال�س �مل�سارف من حيث �ملوؤهلت وعدد �ملديرين 

�مل�ستقلني و�لعلقات مع حملة �أ�سهم �مل�سرف، �إلخ؟ ُيرجى حتديد �ملتطلبات ذ�ت �ل�سلة وم�سدرها )�لت�سريعات �أو �لأنظمة �خلا�سة �أو 

�للو�ئح(.

�مل�ستقلني ل  �لأع�ساء  لكن عدد   .)12-3 ولبنان   13-3 �لت�سريعات )�لأردن  �لبلد�ن حلكم  بع�س  �مل�سارف يف  يخ�سع حجم جمال�س 

يتجاوز �لثنني على �لعموم. �أما �ملوؤهلت �ملطلوبة فهي �ملوؤهلت �ملالية و�لقانونية، مع م�ساركة بع�س رجال �لأعمال �ملحليني. وتتطلب 

بع�س �لبلد�ن �أغلبية من رعايا �لبلد، بينما تتطلب �أخرى حدً� �أدنى من حملة �لأ�سهم.
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4( هل ثمة تعريف للمدير �مل�ستقل يف بلدكم �سمن �لإطار �لقانوين حلوكمة �ل�سركات �أو يف �ملدونات �لوطنية �أو يف �لوثائق �لنظامية يف 

م�سرفكم؟ �إن �أتى �لرد بالإيجاب، ُيرجى �لتف�سيل. وكيف يتم تعيني �ملديرين �مل�ستقلني؟ وهل يتم �لتعريف باملديرين �مل�ستقلني يف �لتقرير 

�ل�سنوي للم�سرف؟

ثمة يف �لبحرين و�لكويت وُعمان فقط تعريفات ر�سمية. بينما ل يز�ل �لأردن ينظر يف هذه �مل�ساألة. ويجري تعيني �ملديرين �مل�ستقلني 

من طرف جمل�س �ملديرين �أو حملة �لأ�سهم، وجتري �ملو�فقة من �جلمعية �لعامة �أو من �مل�سرف �ملركزي. ويف �لبحرين وم�سر و�لأردن 

وُعمان ُيذَكر �ملديرون �مل�ستقلون يف �لتقرير �ل�سنوي للم�سرف.

5( ما هي �إجر�ء�ت تعيني �ملديرين �جلدد يف م�سرفكم؟ وهل تكت�سي هذه �لإجر�ء�ت طابعًا ر�سميًا و�سفافًا؟ هل جتري �لتعيينات على ما 

ير�م؟ هل ثمة وجود للجان �لتعيينات يف �أغلبية �مل�سارف؟ على �أي �أ�سا�س يجري تغيري �أع�ساء �ملجل�س؟ ما هي �ملمار�سات �ملعمول بها يف 

بلدكم؟

تتطلب بع�س �مل�سارف حدً� �أدنى من م�ساركة حملة �لأ�سهم. وتعتقد �أكرث �لردود باأن �لنظام �ملعمول به يتحلى بالإن�ساف و�ل�سفافية 

ويعمل على ما ير�م، على �لرغم من تردد بع�س �مل�سارف �مل�سرية جتاه ت�سرفات �لروؤ�ساء �ملهيمنني. و�أعلنت معظم �مل�سارف عن عدم 

وجود جلان للتعيينات. �أما تغيري �أع�ساء �ملجل�س فلم يتم �لتطرق �إليه �إل نادرً�، وغالبًا من جهة حيثياته �لقانونية.

6( بح�سب ر�أيكم، هل تعمل جمال�س �ملديرين يف �مل�سارف يف بلدكم على ما ير�م؟ ما هو تو�تر �جتماعاتها؟ هل يكّر�س �ملديرون وقتًا كافيًا 

لأد�ء و�جباتهم؟ هل يوؤدي �ملديرون وظائفهم على نحو جيد يف �لإ�سر�ف على �لإد�رة، �أو هل يتدخلون يف �إد�رة �ل�سوؤون �ليومية؟

ما عد� �لردود من طرف بع�س �مل�سارف �مل�سرية، �أتت �لردود على هذ� �ل�سوؤ�ل م�سجعة، �إذ عرب �مل�ساركون عن قناعتهم باأن عمل 

�ملجال�س يجري على نحو فّعال. ورمبا يبدو هذ� �لأمر غريبًا يف �سوء �لردود �لو�ردة على �لأ�سئلة �ل�سابقة. �أما �مل�ساركون من م�سر فقد 

عرّبو� عن قلقهم �إز�ء ق�سور �ل�سفافية و�لنز�عات �ل�سخ�سية وميل �ملديرين، ل �سيما يف م�سارف �لقطاع �خلا�س، للتدخل يف �لعمل 

�ليومي على ح�ساب �لرتكيز على �مل�سائل �لإ�سرت�تيجية. و�أ�سار �لرد من �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة �إىل ميل �ملجال�س للتدخل �ملفرط. 

وجتتمع معظم �ملجال�س ف�سليًا �أو مرة كل �سهرين. وقد و�سعت بع�س �لبلد�ن حدً� �أدنى لتو�تر �جتماعات �ملجال�س.

لأد�ء  �للزمة  �ملعلومات  للمديرين  تتاح  هل  �ملجل�س؟  �جتماعات  حما�سر  يف  دقيق  نحو  على  �ملجل�س  �أع�ساء  �آر�ء  ت�سجيل  يتم  هل   )7

و�جباتهم؟

ل  �أتت كافة �لردود على هذ� �ل�سوؤ�ل �إيجابية. وقد �أ�سار �مل�سرف �ملركزي يف �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة �إىل �أن �لآر�ء �ل�سخ�سية ُت�سجَّ

فقط عند �لطلب.

8( هل توفر �مل�سارف يف بلدكم تاأمينًا للمديرين يف حال خ�سوعهم للملحقة �لقانونية؟ ما هي �ملمار�سات �ملعمول بها يف م�سرفكم؟

ل يوجد تاأمني من هذ� �لنوع �إّل فيما ندر. ما عد� يف �لكويت حيث يجري توفري هذ� �لتاأمني على وجه �لعموم. �أما يف �لبحرين وم�سر 

و�لأردن ولبنان، فثمة عدد قليل من �مل�سارف �لتي توؤّمن على جمال�سها.



44

9( هل جُتري جمال�س �مل�سارف تقييمًا ر�سميًا �سنويًا لأد�ئها ولأد�ء جلانها ومديريها؟ ما هي �ملمار�سات �ملعمول بها يف م�سرفكم؟

�جلو�ب هو ل على وجه �لعموم. ولكن يف �لبحرين )حيث يتابع �مل�سرف �ملركزي �لنتائج( ويف �لكويت، �لتقييم هو �لقاعدة. ويف م�سر، 

يجري تقدمي تقرير ر�سمي للجتماع �لعام �ل�سنوي. �أما �لبلد�ن �لأخرى �لتي تعتمد فيها بع�س �مل�سارف هذه �ملمار�سة فهي �لأردن 

ولبنان و�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

ج. معايري ال�صلوك املهني والتعامل املنا�صب مع حالت تعار�ص امل�صالح

1( هل لدى معظم �مل�سارف يف بلدكم وثائق و��سحة ب�ساأن �لأهد�ف �لإ�سرت�تيجية �ملرجوة و�ملعايري �ل�سلوكية وقيم �ل�سركة؟

هذ� �ساري يف كافة �مل�سارف يف �لبحرين و�لكويت وُعمان وقطر، ويف بع�س �مل�سارف يف �لبلد�ن �لأربعة �لأخرى. 

2( ما هي �لأنظمة �لتي متنع �مل�سارف من �إقر��س �ملال للأطر�ف ذ�ت �لعلقة وفقًا ل�سروط ُمي�ّسرة غري مربرة؟ ُيرجى تلخي�س �لنقاط 

�لإقر��س للأطر�ف ذ�ت  �أن  تتحقق من  �لتي  �أو  �لعلقة  �لإقر��س للأطر�ف ذ�ت  �لتي حتظر  �لأنظمة  �أو  �لقو�نني  �لو�ردة يف  �لأ�سا�سية 

�لعلقة يجري وفقًا ل�سروط �ل�سوق )قاعدة �لتعامل عن ُبعد(. )�لإف�ساح �لإلز�مي، �لتقارير �لإلز�مية، مو�فقة �ملجل�س �لإلز�مية، �إلخ(.

لة، وهي ت�ستحق �لت�سجيل. �ملطلب �مل�سرتك يف ما له علقة بالإقر��س للأطر�ف ذ�ت �لعلقة، عندما  �أتت �لردود على هذ� �ل�سوؤ�ل مطوَّ

رة، و�أن يخ�سع للمو�فقة �لر�سمية و�لإف�ساح. بالإ�سافة �إىل ذلك: ُي�سَمح به، هو �أن يجري وفقًا ل�سروط �ل�سوق ولي�س وفقًا ل�سروط ُمي�سَّ

ذ�ت  للأطر�ف  �لتعر�س  على  �لقيود  فيها  �ملعايري مبا  �ملركزي، عددً� من  �مل�سرف  �ل�سادر عن  �لقو�عد  دليل  يت�سمن  �لبحرين  يف 

ذ�ت  للأطر�ف  و�لتعر�س  �لقرت��س.  من  فُيمنعون  �ملالكون  و�ملديرون  �مل�سرف  ر�أ�سمال  من  �أكرث  �أو  بـ٪10  �مل�ساهمون  �أما  �لعلقة. 

�لعلقة ل مُيكن �أن يتجاوز 40٪ من قاعدة �لر�أ�سمال.

ويف م�سر، يحظر �لقانون �مل�سريف رقم 2003/88 كافة عمليات �لإقر��س للأطر�ف ذ�ت �لعلقة. لكن �أحد �لردود �أ�سار �إىل �أن �مل�ساألة 

لي�ست م�ساألة قانون بل م�ساألة تنفيذ روح هذ� �لقانون.

ويف �لأردن، و�سع �مل�سرف �ملركزي حدودً� لعمليات �لإقر��س للأطر�ف ذ�ت �لعلقة، وهو ير�قب �للتز�م بها.

�ل�سوق  ل�سروط  وفقًا  ولكن  به،  م�سموح  �لعلقة  ذ�ت  للأطر�ف  �لإقر��س  �ملتحدة،  �لعربية  و�لإمار�ت  وقطر  وُعمان  �لكويت  ويف 

و�لإف�ساح.

ويف لبنان، يحظر قانون �لنقد و�لت�سليف �لإقر��س للأطر�ف ذ�ت �لعلقة يف حال عدم �للتز�م بعدد من �ل�سروط،  ومنها مو�فقة حملة 

�لأ�سهم و�ملجل�س وتقدمي رهون �أو كفالت م�سرفية و�حل�سول على تقييم �إيجابي من �مل�سرف �ملركزي.
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3( على وجه �لعموم، ما هو نوع �لإقر��س للأطر�ف ذ�ت �لعلقة من بني �لأنو�ع �لتايل ذكرها، �لذي يطرح )�أو ميكن �أن يطرح( �إ�سكاليات 

يف بلدكم؟

�أو �لإد�رة. ج( �لإقر��س للعاملني يف �مل�سرف. د( �لإقر��س ل�سركات د�خل  �آ( �لإقر��س حلملة �لأ�سهم. ب( �لإقر��س لأع�ساء �ملجل�س 

جمموعة �ل�سركات �لتي ينتمي �إليها �مل�سرف. ه( �لإقر��س لزبائن مف�سلني كاأقرباء �أع�ساء �لإد�رة �أو �ملجل�س.

�لنوعان �لأكرث ذكرً� هما )د( �أو )ه(، وغالبًا كلهما. )�آ( و)ب( ُذِكر� يف بع�س �لردود �أي�سًا.

4( ُيرجى تلخي�س �لنقاط �لأ�سا�سية �لو�ردة يف �لقو�نني و�لأنظمة فيما له علقة بالأفر�د و�ل�سركات �مل�ساهمة يف �مل�سارف )�حلد �لأق�سى 

�لإف�ساح  �لإلز�مية،  �لتقارير   ،» Fit and Proper « �للزمة  و�ل�سروط  �ملوؤهلت  �ختبار  �مل�سرفية،  �لرقابة  هيئة  مو�فقة  �لأ�سهم،  من 

.)« Beneficial owners « لإلز�مي، �لإف�ساح عن �ملالكني �مل�ستفيدين�

يف �لبحرين، ثمة حدود و��سحة. و«�ساحب �ل�سيطرة« على �سبيل �ملثال، )�أي �لذي يتمتع بن�سبة ت�سويت بـ10٪ �أو �أكرث، �أو �لذي ميار�س 

.)Fit and Proper( ينبغي �أن يخ�سع لختبار �ملوؤهلت )تاأثريً� كبريً� على �لإد�رة

ويف م�سر، ل ميكن للعائلت �أو �لأفر�د �أن يتمّلكو� �أكرث من 50٪ من ر�أ�سمال �مل�سرف. وتخ�سع ملكية �أكرث من 10٪ ملو�فقة �مل�سرف 

�ملركزي.

ويف �لأردن، ينبغي �لإف�ساح عن ملكية 5٪ وملكية �لأطر�ف ذ�ت �لعلقة. �أما حدود �مللكية للأجانب فهي ٪10.

ويف �لكويت، 5٪ هو �حلد �لأق�سى للأفر�د مبن فيهم �أع�ساء �لعائلة.

ويف لبنان، ي�سرتط �لقانون �حل�سول على مو�فقة م�سبقة من �مل�سرف �ملركزي لأي ملكية تتجاوز 5٪ ولأي بيع �أو �سر�ء يقوم به �أع�ساء 

�ملجل�س. لكن لي�س هناك حدود ق�سوى.

ويف ُعمان، تتطلب ملكية �أكرث من 10٪ مو�فقة م�سبقة. ويتوجب على �مل�سرف �أن يرفع تقارير ف�سلية ب�ساأن �لتغري�ت يف �مللكيات �لتي 

تتجاوز 5٪. و�حلدود �لق�سوى هي 15٪ للأفر�د و25٪ لل�سركات و35٪ لل�سركات �مل�ساهمة �ملحدودة و�ل�سركات �لقاب�سة.

�أنها من »كبار �مل�ساهمني« �لذين ل ميكن لهم نقل ملكية  5٪ على  ويف قطر، ُتعترب �جلهات و�لأطر�ف ذ�ت �لعلقة بها و�لتي متلك 

�أ�سهمهم دون مو�فقة م�سبقة من �مل�سرف �ملركزي.

يف  �مل�سالح  بتعار�س  �ملرتبطة  ُوِجدت(  )�إن  �لأخرى  �لكربى  �لإ�سكاليات  ذكر  ُيرجى  �لعلقة،  ذ�ت  للأطر�ف  �لإقر��س  جانب  �إىل   )5

�مل�سارف )تد�ول �مل�سرف باأ�سهم �ل�سركات �ملدينة له ��ستنادً� �إىل معلومات د�خلية، �ل�سناديق �ل�ستثمارية(.

مل تتطرق �لكثري من �لردود �إىل هذ� �لأمر. لكن يبدو �أن �لتد�ول ��ستنادً� �إىل معلومات د�خلية ي�سكل مبعث قلق يف �لأردن وم�سر حيث 

ل �إلز�م باإقامة ما ُيدعى »بالأ�سو�ر �ل�سينية« وحيث ل تتحلى �لقو�عد �خلا�سة بتد�ول �ملوظفني بال�سر�مة �ملطلوبة. وذكر �لبحرين 

»�لإقر��س على �ل�سم« لعائلت �لأعمال �لكربى �لتي ل تقدم �أي معلومات مالية ت�سمح للم�سرف بتقييم خماطره بدقة. وعرّب م�سرف 

�أردين عن قلقه �إز�ء �نتماء �لرئي�س و�ملدير �لتنفيذي �أحيانًا �إىل نف�س �لعائلة. �أما لبنان فذكر �ل�ستثمار يف �خلارج على �أنه من بني 

عو�مل تعار�س �مل�سالح.
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6( هي ميكن عادًة للعاملني يف �مل�سارف يف بلدكم �أن يو�سلو� خماوفهم �مل�سروعة ب�ساأن بع�س ممار�سات �مل�سرف �ملريبة �أو غري �لقانونية، 

�إىل �ملجل�س )�أو �إىل هيئة م�ستقلة يف �مل�سرف( دون �خل�سية من �لنتقام؟

لكن  �إيجابية.  �أكرث  و�لكويت فكانت  �لبحرين  �أما ردود  به.  لكنه غري معمول  �لإجر�ء ممكن،  �أن هذ�  �إىل  �أ�سارت  �لردود  �لعديد من 

م�سرفني م�سريني توّقعا تعر�س �مل�ستكني للنتقام.

د. و�صوح امل�صوؤوليات وامل�صاءلة )يف جمموعات ال�صركات(

1( هل ثمة يف بلدكم �سركات �أُم متلك م�سارف على �أنها �سركات فرعية؟ �إن �أتى �لرد بالإيجاب، هل لحظتم م�ساكل كبرية فيما له علقة 

بحوكمة �ل�سركات يف �ل�سركات �لأم و/�أو فروعها �مل�سرفية؟ ُيرجى �ل�سرح باإيجاز.

تطرقت معظم �لردود �إىل فروع �مل�سارف �لأجنبية. ومل يتم حتديد �أية م�ساكل فيما له علقة بحوكمة �ل�سركات، ما عد� �مل�سارف 

�مل�سرية �لتي لحظت �لتعار�س بني �لأنظمة �لدولية و�ملحلية.

2( هل ُيفرت�س من �ل�سركة �لأم �أن تدعم �مل�سرف فيما يتجاوز دورها كم�ساهم يف ر�أ�سماله؟

كانت �لأغلبية �لكربى من �لردود �إيجابية، على �لرغم من �لإ�سارة �إىل �أن هذ� يعتمد على كل حالة على حدة.

3( هل يطرح �لإ�سر�ف و�لرقابة على هذه �لفروع �إ�سكالية ما؟

�لردود �لتي وردت على هذ� �ل�سوؤ�ل �أتت بالنفي، على �لرغم من �أن ثلثة م�سارف م�سرية وم�سرَفني �أردنيني قد �أ�سارت �إىل �أن �لإ�سر�ف 

دة. يطرح م�سكلة. وتطرق م�سرف قطر �ملركزي �إىل �حلاجة �إىل و�سع حدود للتعر�س د�خل �ملجموعة يف �سياق �لرقابة �ملوحَّ

ه. املراقبة من طرف الإدارة العليا مت�صقة مع �صيا�صات املجل�ص

1( هل تعتقدون �أن معظم �أع�ساء �لإد�رة �لعليا22 )�أو جميعهم( يف �مل�سارف يف بلدكم، يتمتعون باملهار�ت �للزمة لإد�رة �لعمل �ملنوط بهم 

وللقيام باملر�قبة �ملنا�سبة على عمل �لعاملني �لرئي�سيني؟ �إن �أتى �لرد بالنفي، ُيرجى �ل�سرح باإيجاز.

�أتت كافة �لردود تقريبًا �إيجابية. و�أ�سارت بع�س �لردود �إىل �أن �لهيئات �لتنظيمية تطبق وتر�قب مبد�أ توفر �ملوؤهلت و�ل�سروط �للزمة 

)Fit and Proper(. �إل �أن �لردود �مل�ستَلمة من م�سر مل تتحلى بنف�س درجة �لتفاوؤل هذه. �إذ �سككت بع�س �لردود �مل�سرية بح�سن 

فهم م�سائل تكنولوجيا �ملعلومات ومتطلبات �لمتثال و�ملخاطر �لت�سغيلية، بينما �سككت ردود �أخرى بكفاء�ت جممل �أع�ساء �لإد�ر�ت 

�لعليا يف �مل�سارف �لعامة و�مل�سارف �ل�سغرية.

 22 ونعني بالإد�رة �لعليا �أولئك �مل�سوؤولني عن �لإ�سر�ف على �إد�رة �سوؤون �مل�سرف �ليومية، كاملدير �ملايل )CFO( �أو روؤ�ساء �لأق�سام.
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ب لأدو�ر وم�سوؤوليات �لإد�ر�ت �لعليا يف بلد�نكم. هل ثمة قو�عد لتجنب تعار�س �مل�سالح؟ 2( ُيرجى تقدمي و�سف مقت�سَ

�أن �لإد�رة  �ل�سوؤ�ل على نحو ل ي�سمح بتلخي�سها هنا. و�لقو��سم �مل�سرتكة بينها هي  �أ�سهبت بع�س �لردود على �جلزء �لأول من هذ� 

�لعليا م�سوؤولة عن تنفيذ �إ�سرت�تيجية �لأعمال و�ل�سيا�سات و�لإجر�ء�ت �لتي ي�سعها �ملجل�س: حتديد �لأن�سطة �ملالية ومتابعتها على نحو 

متو��سل؛ توفري �لتوجيه �ل�سرت�تيجي و�حل�ّس �لريادي للعاملني يف �مل�سرف؛ �لقيام بعمليات تدقيق ملئمة. وقد �أ�سار �أحد �لردود �إىل 

�أنه على �لإد�رة �أن ُتوؤمن بقيمة حوكمة �ل�سركات �ل�سليمة بغية �إعطاء �لزخم �ملنا�سب من �أعلى قمة �لهرم �لوظيفي.

�لقو�عد خ�سي�سًا لتجنب تعار�س �مل�سالح �لذي ميكن  �أن �مل�سارف �ملركزية و�سعت جمموعة من  �إىل  �أي�سًا  �أ�سار عدد من �لردود 

 - يًا  خّطّ بالإف�ساح  �مل�سرفيني  �لأو�سياء  كافة   28/2000 رقم  �مل�سريف  �لقانون  ُيلزم  �لأردن  ويف  �لتحّقق.  عمليات  ت�سحيحه خلل 

مع غر�مات كبرية يف حال عدم �لمتثال - عن جميع �مل�سالح يف �ل�سفقات �أو �لعقود �لتي ينخرط فيها �مل�سرف. وحينها ل ُي�سمح 

للم�سرف بامل�ساركة يف �لجتماعات �لتي تناق�س هذه �ل�سفقات �أو �لعقود.

و�أ�سار رد �لبحرين �إىل �أنه ينبغي على ع�سو �ملجل�س �أو ع�سو �لإد�رة �لعليا �أّل يدخل يف مناف�سة مع �مل�سرف، و�أّل يقبل �لهد�يا �لتي 

يقدمها �مل�سرف له �أو ل�سركائه، و�أّل ي�سيء ��ستخد�م �أ�سول �مل�سرف، و�أّل ي�ستفيد من �ملعلومات �خلا�سة لتحقيق ربح مايل، و�أن يقوم 

بالإبلغ عن �أي تعار�س م�سالح حمتمل يف عمل �مل�سرف وعن �أي �لتز�مات مع جهات �أخرى، و�أن ي�سّرح عن م�ساحله يف �ل�سركات 

�لأخرى، و�أن ُيحجم عن �لتدخل يف عملية �تخاذ �لقر�ر ب�ساأن �أية عملية لديه فيها تعار�س يف �مل�سالح.
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و. التدقيق الداخلي والتدقيق اخلارجي واملراقبة الداخلية

1( هل م�ستوى �لتدقيق �لد�خلي مقبول؟ ما هي �ملمار�سات و�ملتطلبات من حيث موؤهلت �ملدقق و�أجره وتدريبه؟ كيف يجري تعيني �ملدققني 

وَمن يعّينهم؟

�ل�سرق �لأو�سط و�سمال  �إىل وجود معايري جيدة للرقابة �لد�خلية يف منطقة  �ل�سوؤ�ل وي�سري معظمها  �إجابات م�سهبة على هذ�  هناك 

�أفريقيا. و�ملعايري �مل�سار �إليها هي �إما تلك �خلا�سة مبعهد �ملدققني �لد�خليني �أو تلك �خلا�سة بلجنة بازل و�لتي قامت �لهيئات �لتنظيمية 

�ملحلية �أو جمعيات �مل�سارف يف بع�س �لدول بتكييفها �أحيانًا. وبالن�سبة للم�سارف �لأجنبية، غالبًا ما تكون �ملمار�سات �أكرث �سر�مة وهي 

مو�سوعة من قبل �ملكتب �لرئي�سي.. وميكن �أن يختلف �أ�سلوب تعيني �ملدققني �لد�خليني من م�سرف لآخر، وب�سكل �أكرث حتديدً�:

يف �لبحرين، �لتدقيق �لد�خلي �إلز�مي ومتتلك �مل�سارف بع�س �حلرية يف حتديد تفا�سيل �ملمار�سة ولكن يجري ت�سجيعها على �للتز�م 

باملعايري �لدولية. وي�سمح بتعهيد �لتدقيق �لد�خلي لأطر�ف خارجية با�ستثناء �سركة �لتدقيق �خلارجي ولكن ينبغي �حل�سول �أوًل على 

مو�فقة �لبنك �ملركزي.

يف �لأردن، يت�سدى قانون �مل�سارف رقم 61 وقانون �ل�سركات لهذه �مل�ساألة. وميكن �أن يتنوع �أ�سلوب تعيني �ملدققني �لد�خليني، حيث 

ميكن �أن تعينهم جلنة �لتدقيق �أو �ملجل�س  �أو �ملدير �لعام بالتعاون مع رئي�س جمل�س �لإد�رة �أو حتى من قبل ق�سم �ملو�رد �لب�سرية، حيث 

يقوم �ملدققون �لد�خليون برفع �لتقارير �إل ى �جلهة �لتي عينتهم. وعادًة ما يتوىل رئي�س �لتدقيق �لد�خلي تعيني كو�در �لفئة �لدنيا من 

�ملدققني �لد�خليني بعد مو�فقة جمل�س �ملديرين. و�أ�سارت �إحدى �لإجابات �إىل �أن بع�س �لبنوك ميكن �أن يكون �لتدقيق �لد�خلي لديها 

�سعيف نتيجة �لفتقار �إىل �ل�ستقللية.

ويف �لكويت، �أ�سدر �لبنك �ملركزي تعميمات حول �لتدقيق �لد�خلي �لذي جتري مر�جعة نطاقه ب�سكل دوري. و�ن�سجامًا مع تعليمات 

�لبنك �ملركزي، ينبغي على كافة �مل�سارف �إجر�ء تدقيق د�خلي �سنوي بو��سطة مدقق خارجي ورفع تقرير �إىل �لبنك �ملركزي حول 

رئي�س  تعيني  قبل  �ملركزي  �لبنك  من  م�سبقة  مو�فقة  على  �حل�سول  وينبغي  �لد�خلي.  �لتدقيق  وظيفة  ذلك  يف  مبا  �أو�ساعها  �سلمة 

للتدقيق �لد�خلي. 

ويف لبنان، ل يجوز للمدققني �لد�خليني تويل م�سوؤوليات تنفيذية، وكما هو �حلال يف �لبحرين، ميكن تعهيد مهمة �لتدقيق �لد�خلي 

لأطر�ف خارجية. ويجب �أن متتثل �لرقابة �لد�خلية ملعايري جلنة بازل.

ويف ُعمان وقطر، ينبغي �أن يكون �ملدقق �لد�خلي موؤهًل وم�سوؤوًل. ويقوم جمل�س �ملديرين بتعيني رئي�س �لتدقيق �لد�خلي �لذي يرفع 

تقاريره مبا�سرة �إىل �ملجل�س.

ويف ُعمان، يجب �أن يرفع رئي�س �لتدقيق �لد�خلي �لتقارير مبا�سرة �إىل �ملجل�س ويف حال �إعفائه من مهامه، يقوم بنك عمان �ملركزي 

عادة مبحاولة �إجر�ء مقابلة مبا�سرة معه. 

وت�سري �لإجابات �لو�ردة من �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة �إىل �أن جلنة �لتدقيق هي �لتي تختار رئي�س �لتدقيق �لد�خلي. 
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2( هل جلان �لتدقيق منت�سرة وهل متار�س ن�ساطها كهيئات فاعلة يف م�سارف بلدكم؟ ما هي مهام هذه �للجان؟ وهل �أع�ساوؤها موؤهلون 

ب�سكل عام لأد�ء مهامهم؟

جلان �لتدقيق �إلز�مية يف �لبحرين وم�سر و�لأردن و�لكويت وقطر و�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة. لكن فقط ن�سف �مل�سارف �للبنانية لديها 

جلان تدقيق، وقليل منها ت�سم مديرين م�ستقلني.

�لتقارير  �لتقارير �ملالية، ل �سيما  �أن �لقو��سم �مل�سرتكة هي مر�جعة نز�هة  �إل  وتتباين �لو�جبات �لتنظيمية �ملنوطة بلجان �لتدقيق، 

�ملحالة �إىل جمل�س �ملديرين، و�لإ�سر�ف على �لتدقيق �لد�خلي و�خلارجي ومتابعة نظم �ملر�قبة ومر�جعة �ل�سيا�سات �ملحا�سبية و�لبيانات 

�ملالية و�لإ�سر�ف على تنفيذ �ملدونات �ل�سلوكية و�لتاأكد من تطبيق �لتو�سيات �ل�سادرة عن �لهيئات �لتنظيمية و�لتدقيق �خلارجي.

�أ�سارت معظم �لردود �إىل �أن جلان �لتدقيق تعمل كما يجب، �إّل �أن بع�س �مل�سارف �لأردنية و�مل�سرية لي�ست مقتنعة بفعاليتها.

�مل�ساكل  �لعمليات �مل�سرفية؟ ُيرجى عر�س  Management( على   Matrix( لعمل� �إد�رية ح�سب نظام وحد�ت  3( هل ثمة نظام رقابة 

�لرئي�سية )�إن ُوجدت( يف ما له علقة بالتدقيق �لد�خلي يف �مل�سارف يف بلدكم.

ثمة وجود للإد�رة ح�سب نظام وحد�ت �لعمل )Management Matrix( يف منطقة �ل�سرق �لأو�سط و�سمال �أفريقيا على �لرغم من �أن 

هذ� �لنوع من �لإد�رة ل ز�ل يف بد�ية عهده يف بع�س �لبلد�ن.

يف �لأردن، يبدو �أن �مل�سكلة تكمن يف نق�س �لعاملني �ملوؤهلني و�سعف �إقر�ر بع�س كبار �ملديرين باأهمية �لتدقيق �لد�خلي. طبعًا قليلون 

هم كبار �ملديرين �لذين ي�ستكون من �لتدقيق �لد�خلي ومتابعته. وقد ذكر �أحد �لردود �أن �ملدققني �لد�خليني ل ي�سلون غالبًا �إىل كافة 

�ملعلومات �لتي يحتاجون �إليها لأد�ء عملهم على نحو منا�سب. �أما �لبنك �ملركزي �لعماين فقد عرّب عن قلقه �إز�ء عدم تركيز �لتدقيق 

�لد�خلي يف �أغلب �لأحيان على �ملخاطر، وكذلك �إز�ء �لتاأخر غري �ملربر يف تنفيذ تو�سيات �لتدقيق.

�أو ممار�سات ر��سخة خا�سة باملدققني �خلارجيني للم�سارف؟ ُيرجى عر�س �مل�ساكل �لرئي�سية )�إن ُوجدت( فيما له  �أحكام  4( هل ثمة 

علقة بالتدقيق �خلارجي للم�سارف يف بلدكم. وهل ثمة تنفيذ فعال لعمليات تدقيق عالية �جلودة؟

ثمة �أحكام يف كافة �لبلد�ن يبدو �أنها تبعث على �لر�سا. ويف م�سر ثمة قائمة باملدققني �ملعتَمدين وميكن لكل مدقق �أن يدقق م�سرفني 

كحد �أق�سى. �أما ُعمان وقطر فتطالبان باحل�سول على مو�فقة �مل�سارف �ملركزية �مل�سبقة على تعيني �ملدققني �خلارجيني. بالإ�سافة 

�إىل ذلك، ل ميكن ملدقق خارجي �أن يدقق نف�س �مل�سرف لأكرث من �أربع �سنو�ت يف ُعمان، ولأكرث من خم�س �سنو�ت يف قطر.

ويف معظم �حلالت، ينتمي �ملدققون �خلارجيون �مل�سرفيون �إىل و�حدة من �سركات �لتدقيق �لكربى �لأربعة. �أما �مل�ساكل فقليلة. وقد 

�أ�سار م�سرف �أردين �إىل �أن �لتعاون �ملثمر بني �ملدققني �خلارجيني و�ملدققني �لد�خليني ي�سمح بالتخفيف من �لتكر�ر يف �لعمل. وذكر 

فرع من فروع �أحد �مل�سارف �لأجنبية �أنه رمبا ثمة تباين بني معايري �لتدقيق �ملحلية و�ملعايري �ملطبقة يف �ل�سركة �لأم �لتي ينتمي �إليها 

�مل�سرف، و�أ�ساف �أنه يوؤيد فكرة قيام نف�س �ل�سركة بتدقيق جميع هيئات �ملجموعة �مل�سرفية �لو�حدة.

ذكرت بع�س �لردود �ملمار�سة �لقائلة بعقد �جتماعات ثلثية بني �لهيئات �لتنظيمية و�مل�سرف و�ملدققني �خلارجيني.
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5( ما هي �خلطو�ت �لتي مت �تخاذها ل�سمان ��ستقللية �ملدققني؟

�أن  �مل�سرتكة  �لقو��سم  ومن  �خلارجيني.  باملدققني  علقة  له  ما  يف  خا�سًة  �ل�سوؤ�ل،  هذ�  �إطار  يف  �لحتياطات  من  �لعديد  �إىل  �أ�سري 

�مل�سرف ل ميكن �أن مينح قرو�سًا ملدققيه �خلارجيني، و�أن �ملدقق ل ميكن �أن يكون م�ساهمًا يف �مل�سرف )�أو م�ساهمًا كبريً�( �أو مديرً� 

للم�سرف، و�أن �ملدققني �خلارجيني ل ميكن �أن يقدمو� خدمات غري خدمات �لتدقيق كامل�سورة �ل�سريبية على �سبيل �ملثال. بالإ�سافة 

وي�سعر  يكت�سفها  باأية م�ساكل  �ملركزي  �مل�سرف  �إعلم  يتمتع بحق  �أن  �ملدقق �خلارجي  ينبغي على  �أنه  �إىل  �لردود  �أ�سارت  �إىل ذلك، 

ب�سرورة لفت �لنتباه �لر�سمي �إليها.

�أما يف  �لعامة.  �ملو�فقة من طرف �جلمعية  وتاأتي  �ملديرين.  �أو جمل�س  �لتدقيق  �ملدققني �خلارجيني من طرف جلنة  تر�سيح  ويجري 

�لفروع �لأجنبية، فمدير �لفرع هو �لذي يبت عادًة بهذ� �لأمر. ويف لبنان، حيث يتم �للجوء للمدققني �خلارجيني يف معظم �لأحيان 

1983 يحّظر �سر�حًة على جمموعة من �لأطر�ف ذ�ت �لعلقة �لقيام  �إ�سد�ر مر�سوم �سنة  لتقدمي خدمات �سريبية و��ست�سارية، مت 

بالتدقيق �خلارجي للم�سارف. ويف قطر، ل ميكن ملجل�س �ملديرين �أن يغرّي �أو �أن ي�سرف �ملدقق �خلارجي دون مو�فقة م�سبقة من طرف 

�مل�سرف �ملركزي.

6( ما هي نظم �إد�رة �ملخاطر �ملعتمدة يف بلدكم؟ وكيف يجري �لإ�سر�ف عليها؟

�أن  �إّل  �ل�سوق،  وخماطر  �لئتمانية  �ملخاطر  و�إد�رة  ور�سد  لقيا�س  معيارية  مقاربة  وجود  على  �نطوت  قد  �لردود  �أن  من  �لرغم  على 

�لقر�ءة بني �ل�سطور تعطي �لنطباع بعدم �ليقني. فرّد و�حد فقط �أ�سار حتديدً� �إىل تقييم هو�م�س �ملخاطر )Tolerance Risk( ودرجة 

�ملخاطرة )Risk Appetite(. وح�سب �أحد �لقو��سم �مل�سرتكة، يجري حاليًا حتديث نظم �إد�رة �ملخاطر )RMS(، ومن �ملبكر �حلكم 

�إن كانت هذه �لنظم تبعث على �لر�سا. وي�سّكل تطبيق بازل II يف بلد�ن �ل�سرق �لأو�سط و�سمال �أفريقيا �لأكرث تقدمًا، حافزً� لنظم �إد�رة 

�ملخاطر �لتي ركزت رئي�سيًا على �ملخاطر �لئتمانية وخماطر �ل�سوق، وبد�أت ترّكز �أي�سًا على �ملخاطر �لت�سغيلية و�لقانونية و�ملخاطر 

ع �أن متتثل  �ملرتبطة بال�سمعة. ولكن جتدر �لإ�سارة �إىل �أن تطبيق بازل II  يتطلب �لرتقاء بنظم �إد�رة �ملخاطر. وعلى �لرغم من �أنه ُيتوقَّ

�مل�سارف لبازل I قريبًا، �إّل �أن �لو�قع )ل �سيما يف �لأردن( رمبا يكون خمتلفًا.

ويجري �لإ�سر�ف على نظم �إد�رة �ملخاطر من طرف �ملدققني �لد�خليني وجلان �لتدقيق، لكن ومع �ت�ساع قبول وتطبيق بازل II، بد�أت 

�لإد�ر�ت �لعليا و�ملجال�س بالهتمام بها. ويف قطر، ثمة �لآن ف�سل كامل بني وظيفة �إد�رة �ملخاطر وخطوط �لأعمال. �إّل �أن �أي من �لردود 

�أ�ّس�س م�سرف  للمخاطر، كما  �لأردنية رئي�سًا  �أحد �مل�سارف  و�لأمامية. وعنّي  و�لو�سطى  �ملكاتب �خللفية  �لف�سل بني  �إىل  مل يتطرق 

�آخر مديرية م�ستقلة لإد�رة �ملخاطر ترفع تقاريرها �إىل �ملدير �لتنفيذي )CEO(. ويف �لكويت، ي�سرف على �إد�رة �ملخاطر �ملدققون 

�خلارجيون و�مل�سرف �ملركزي. ويف لبنان، ثمة �أنظمة حتدد باإ�سهاب مهام جمال�س �ملديرين و�ملديرين �لتنفيذيني ومديري �ملخاطر 

و�ملدققني �لد�خليني وفقًا لتو�سيات جلنة بازل.

7( هل ثمة وجود للجان �إد�رة �ملخاطر؟ �إن �أتى �لرد بالإيجاب، هل تقوم هذه �للجان بالإ�سر�ف �لفعال على عمل �لإد�رة �لعليا يف �إد�رة 

�ملخاطر �لئتمانية و�لقانونية و�لت�سغيلية و�ملخاطر �ملرتبطة بال�سوق و�ل�سيولة و�لمتثال و�ل�سمعة و�ملخاطر �لأخرى يف �مل�سرف؟

ثمة وجود ن�سبي للجان �إد�رة �ملخاطر، ما عد� يف بع�س �مل�سارف �مل�سرية و�لأردنية. ويعتقد معظم �مل�ساركني باأن هذه �للجان تهتم 

بامل�سائل �ملذكورة يف �ل�سوؤ�ل وتعمل على نحو فّعال. لكن هذه �للجان ل تز�ل حديثة �لعهد يف بع�س �مل�سارف، فل ميكن �حلكم على 

�أد�ئها بعد.
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8( ُيرجى وباإيجاز عر�س �مل�ساكل �لرئي�سية )�إن ُوجدت( يف ما له علقة بوظائف �ملر�قبة �لد�خلية )مبا فيها �لوظائف �لقانونية ووظائف 

مر�قبة �لمتثال( يف �مل�سارف يف بلدكم.

�أظهر �لعديد من �لردود حالة عدم يقني جتاه هذ� �لأمر. ثمة قلق يف �لبحرين �إز�ء �لف�سل غري �مللئم بني �لو�جبات يف بع�س �مل�سارف. 

كما �أ�سار �أحد �لردود من �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة �إىل �لقناعة باأن وظائف �ملر�قبة )و�لمتثال و�ل�سوؤون �لقانونية( يف جميع �لأ�سو�ق 

�لنا�سئة مل ت�ستطع �للحاق بتعّقد �لقطاع �مل�سريف �ملتز�يد. و�أ�سار عدد من �لردود �مل�سرية �إىل �ل�سعوبة يف �إد�رة خماطر تكنولوجيا 

�ملعلومات وذكرت �حلاجة �إىل ��ستثمار�ت هائلة لتاأ�سي�س نظم مر�قبة منا�سبة وملئمة. وثمة م�سكلة �أخرى �أ�سارت �إليها �لردود وهي 

مكافحة غ�سيل �لأمو�ل )AML( �لتي ت�سطلع بها وحد�ت غري ذ�ت خربة، وكذلك �سعوبة حتديث �لبيانات �خلا�سة بالعملء. وكان 

َتوّفر �ملو�رد �للزمة من بني �لإ�سكاليات �ملذكورة. وقد �أ�سار �أحد �مل�سارف �لُعمانية �إىل عدم �إّتباع روح �ملر�قبة يف جميع �حلالت. على 

، �لنطباع �لعام هو �أنه ثمة حاجة جلهود �إ�سافية ينبغي �أن تبذلها �لعديد من �مل�سارف يف هذ� �مل�سمار. كلٍّ

ز. �صيا�صات التعوي�صات

�مل�سارف يف  �لعليا يف  �لإد�رة  و/�أو  �ملجال�س  لأع�ساء  و�لتقاعد(  �لأ�سهم  فيه خيار�ت  �لتعوي�سات )مبا  ثمة م�ساكل كبرية من حيث  هل 

بلدكم؟ �إن �أتى �لرد بالإيجاب، ُيرجى �ل�سرح باإيجاز.

لي�ست منت�سرة يف منطقة  لأنها  �لذهبية«(،  �لتقاعدية )»�مل�سافحات  �لرزم  �أو  �لأ�سهم  ب�ساأن خيار�ت  �ملخاوف  �إىل  رد  �أي  يتطرق  ل 

�ل�سرق �لأو�سط و�سمال �أفريقيا. �إل �أن بع�س �لردود عرّبت عن عدم �لر�سا جتاه مو�سوع �حلو�فز، بينما �أ�سارت ردود �أخرى �إىل �أن 

قيا�س �لأد�ء لي�س من �لعلوم �لدقيقة.

ح. ال�صفافية )الإف�صاح والتقارير(

1( ما هي �ملعايري �ملتبعة لإعد�د �لتقارير �مل�سرفية يف بلدكم؟ وهل ثمة �متثال كامل للمعايري �لدولية للتقارير �ملالية )IFRS(؟ وهل ثمة 

�سعوبات حمددة و�جهتها �مل�سارف يف هذ� �مل�سمار )ُيرجى �إعطاء بع�س �لأمثلة(؟

�أ�سرت كافة �لردود على و�قع تطبيق �ملعايري �لدولية للتقارير �ملالية �أو �ملعايري �لوطنية �مل�سابهة. ويف �لأردن، وعند ظهور تباين بني 

جمموعتي �ملعايري، ُتعطى �لأولوية للمعيار �ملحا�سبي �ملُحافظ. وقد �أ�سار �أحد �مل�سارف �لأردنية �إىل �أنه ميكن للمدققني �خلارجيني 

ا �إىل علقة بازل II بهذ� �ملو�سوع ول�سيما �لركيزة �لثالثة �خلا�سة مبتطلبات  �أن يتحفظو� على �حل�سابات. و�أ�سارت بع�س �لردود �أي�سً

�لإف�ساح. �أما �ل�سعوبة �لوحيدة فذكرها ُعمان، وهي �لتعار�س �ملحتمل مع �ملتطلبات �ملحلية للحيطة من �لديون �ل�سيئة. 
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23 يف �مل�سارف، حتى ولو مل 

)Beneficial owners( هل ت�سل هيئات �لرقابة �مل�سرفية �إىل �ملعلومات �ملتعلقة باملالكني �مل�ستفيدين )2

يتم �لإف�ساح عنها؟

قليلة هي �لردود �لتي ر�أت �أي م�سكلة يف هذ� �ملجال. و�ل�سبب هو �أن �مل�سارف �ملركزية يف �لأردن ولبنان وُعمان، على �سبيل �ملثال، تتمتع 

بال�سلطات �لتي ت�سمح لها باحل�سول على �ملعلومات �لتي ترى �أنها ذ�ت �سلة، على �لأقل فيما له علقة بكبار حملة �لأ�سهم.

بالإ�سافة �إىل ذلك، يتوجب �لإبلغ عن كافة �ملُلكيات �لتي تتجاوز 1٪ من �لر�أ�سمال يف �لكويت و5٪ يف قطر. وكان �ل�ستثناء �لوحيد 

لهذه �لنظرة �لإيجابية من �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، حيث مل يرد �مل�سارك يف �ل�ستبيان على هذ� �ل�سوؤ�ل.

وقد �أ�سار رّد�ن من م�سارف فردية �إىل �لطابع �لو�سائي �لذي يكت�سيه �أحيانًا �ملالكون �مل�ستفيدون.

�لهيئات  �إخطار  )�أو  �لعلقة  ذ�ت  �لأطر�ف  مع  �لعمليات  �أنو�ع  بع�س  ب�ساأن  �ملعلومات  بالإف�ساح عن  ملَزمة  بلدكم  �مل�سارف يف  3( هل 

�لرقابية بها(؟ و�إن �أتى �لرد بالإيجاب، ُيرجى تلخي�س �لنقاط �لأ�سا�سية �لو�ردة يف متطلبات �لإف�ساح )�أو �لإخطار(.

�لردود  بع�س  لكن  وبالتايل ل م�ساكل هنا.  �ملالية،  للتقارير  �لدولية  للمعايري  وفقًا  �لإف�ساح مطلوب  �أن  �إىل  �لردود  �لعديد من  �أ�سار 

�أ�سافت بع�س �لتعليقات. فمو�فقة �مل�سرف �ملركزي على عمليات �إقر��س �لأطر�ف ذ�ت �لعلقة مطلوبة يف �لأردن. �أما �لرد �للبناين 

فاأ�سار �إىل �أن �لإف�ساح لي�س �إلز�ميًا، لكنه �سي�سبح �إلز�ميًا �نطلقًا من 2008 وفقًا للركيزة �لثالثة من بازل II. ويف ُعمان، يبلغ �حلد 

�لأق�سى لإقر��س �لأطر�ف ذ�ت �لعلقة 10٪ من �لر�أ�سمال فرديًا و35٪ جماعيًا. ويف قطر، تخ�سع �لعمليات مع �لأطر�ف ذ�ت �لعلقة 

للقو�عد �لحرت�زية وينبغي �لإخطار فقط بالنتهاكات �لتي حت�سل. ويف �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، ُيطلب �لإف�ساح يف �لتقارير �ل�سنوية 

فقط.

4( يف بلدكم، هل ُتتاح �ملعلومات �مل�سرفية �لهامة )كالبيانات �ملالية �ل�سنوية( للمودعني يف �مل�سارف غري �ملُدرجة؟ و�إن �أتى �لرد بالإيجاب، 

كيف للمودعني يف �مل�سارف غري �ملُدرجة �أن ي�ستلمو� مثل هذه �ملعلومات )عن طريق �لتقرير �ل�سنوي �ل�سادر عن �مل�سرف �أو من خلل 

قيام �لهيئات �لرقابية بن�سر �ملعلومات للجمهور(؟

كافة �مل�سارف يف م�سر و�لأردن و�لكويت، ما عد� فروع �مل�سارف �لأجنبية، ينبغي �أن تكون ُمدرجة. ويف �لبلد�ن �لأخرى، يتم ن�سر 

�لبيانات �ملالية للم�سارف �ملُدرجة وغري �ملدرجة يف �لتقارير �ل�سنوي وعلى مو�قع �مل�سارف على �لنرتنت ويف �ل�سحافة.

ل على �أنه �ملالك �أو حامل �سك   23 �ملالك �مل�ستفيد هو �مل�ستفيد �لفعلي من ملكية ورقة مالية �أو �أي �سك �آخر. ورمبا ل يكون �ملالك �مل�ستفيد يكون دومًا �ملالك �ل�سمي )�لذي ُي�سجَّ

�مللكية(.
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5( يف بلدكم، ما هي متطلبات �لإف�ساح �لعام عن �ملعلومات من طرف �مل�سارف؟ وما هي �مل�ساكل �لتي تو�جهونها عادًة مع هذ� �لإف�ساح 

�لعام؟

�أ�سهبت بع�س �لردود بالرد على هذ� �ل�سوؤ�ل، بينما �كتفت ردود �أخرى ببيان تو�فق هذه �ملتطلبات مع �ملعايري �لدولية للتقارير �ملالية 

و�ملر�جعة  �ملحا�سبة  وهيئة   )IOSCO( �ملالية  �لأور�ق  للجان  �لدولية  و�ملنظمة   )BCBS( �مل�سرفية  للرقابة  بازل  وجلنة   )IFRS(

و�أ�سارت معظم  �ملال.  �لعديد من �حلالت متطلبات للإف�ساح لأ�سو�ق  �إلخ. كما وثمة يف   )AAOIFI( لإ�سلمية� �ملالية  للموؤ�س�سات 

�لردود �إىل �حل�سابات �ل�سنوية و�لبيانات �لف�سلية ون�سر �ملعلومات �ملادية يف �ل�سحافة ح�سبما تتطلبه �لهيئات �لتنظيمية لأ�سو�ق �ملال. 

.II وذكرت ردود �أخرى �لتفا�سيل �لإ�سافية �لتي �ستكون مطلوبة يف �إطار بازل

ومن بني �مل�سائل �لأخرى:

ينبغي على �مل�سارف �مل�سرية �أن تن�سر بياناتها �ملالية يف �سحيفتني وطنيتني على �لأقل. لكن م�سرَفني �أ�سار� �إىل �ل�سعوبات �لتي رمبا 

تظهر يف �حل�سول على �ملعلومات �ل�سحيحة ب�ساأن �لقرو�س �ملتعرثة )NPL( و�لت�سهيلت �لئتمانية �ملقدمة للد�ئنني، بينما �سكك 

م�سرف �آخر ب�سحة �لإف�ساح عن �لنتائج دومًا.

ويف �لأردن، تن�س �لقو�عد �ل�سارية على قائمة باملعلومات �لتي ينبغي �لإف�ساح عنها، مبا فيها �لتوّقعات و�لتحليلت �ملالية.

ويف قطر، ينبغي �حل�سول على مو�فقة �مل�سرف �ملركزي على �مليز�نية �لعمومية �ل�سنوية وبيان �لإير�د�ت وتوزيع �لأرباح، وذلك قبل 

�إحالتها �إىل �جلمعية �لعمومية �ل�سنوية.

�مل�سارف ويطلبون �حل�سول على  توفرها  �لتي  �ملعلومات  �لقت�سادية يف  و�ل�سحافة  �ل�ستثماريون  �مل�ست�سارون  ينظر  بلدكم، هل  6( يف 

معلومات �إ�سافية؟

�لردود �أتت بالإيجاب، ما عد� من م�سر )»�أحيانًا«( ولبنان )فقط وكالت �لت�سنيف(.

7( هل يتم �لإف�ساح عن �أجور �أع�ساء �ملجال�س؟ وما هي �ملتطلبات ب�ساأن �لإف�ساح عن �أجور �أع�ساء �ملجال�س وكبار �ملديرين �لتنفيذيني؟

�أ�سارت معظم �لردود �إىل �أن �لبت ب�سيا�سة �أجور �أع�ساء جمال�س �ملديرين يجري يف �جلمعيات �لعامة �ل�سنوية. و�أ�سار �أحد �لردود �إىل 

هذ� �لأمر يختلف عن �لإف�ساح �لعام.

و�لردود على �جلزء �لثاين من �ل�سوؤ�ل �أتت متباينة: فالإف�ساح غري مطلوب يف �لبحرين وم�سر و�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة؛ على �لرغم 

�لكامل يف �حل�سابات  �لإف�ساح  �أن  يبدو  ثم  �ل�سنوية.  �مل�سارف  تقارير  عة يف  �ملُجمَّ �ملبالغ  �لإف�ساح عن  �لإمار�ت  يتوجب يف  �أنه  من 

�ل�سنوية ل يجري �إّل يف �لأردن حيث تقوم جلنة �أ�سو�ق �لأور�ق �ملالية بو�سع �لقو�عد ذ�ت �ل�سلة. و�أ�سار �أحد �لردود �إىل �أنه على �لرغم 

من �ملطالبة بالإف�ساح، �إّل �أنه ل ميكن �لتعويل على هذ� �لإف�ساح فيما له علقة باأجور كبار �ملديرين �لتنفيذيني.
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ط. متابعة امل�صارف حلوكمة ال�صركات لدى ال�صركات املدينة

1( على وجه �لعموم، هل تتمتع �مل�سارف يف بلدكم ب�سلطة على �ل�سركات �ملدينة؟ وعلى وجه �لتحديد، هل ميكن للم�سارف �أن متار�س �إن 

�أر�دت تاأثريً� فعليًا على هياكل وممار�سات حوكمة �ل�سركات لدى �ل�سركات �ملدينة؟

�لردود على �جلزء �لأول من �ل�سوؤ�ل �أتت خمتلطة، حتى ولو �أنها وردت من نف�س �لبلد. وثمة �سكوك جتاه �إمكانية �لتاأثري، يف �ل�سوق 

�لتناف�سية، على �ل�سركات �ملدينة، �إّل �إذ� كانت يف �سائقة وغري قادرة على متويل �أن�سطتها بطرق �أخرى. ولكن �أحد �لردود �أ�سار �إىل 

�إمكانية �أن يلعب �مل�سرف دورً� يف تعزيز متطلبات حوكمة �ل�سركات من خلل جعلها �سرطًا م�سبقًا للإقر��س. ونّبه رّد�ن �آخر�ن �إىل 

�سرورة �عتبار تقييم حوكمة �ل�سركات لدى �ملدينني كجزء نظامي من عملية �لتقييم �لئتماين.

2( يف بلدكم، هل تت�سمن جمال�س �ل�سركات �ملدينة )�أو �إد�ر�تها �لعليا( م�سرفيني )�أو م�سرفيني �سابقني( يعملون يف �مل�سرف �لذي مينح 

�لقر�س؟ و�إن �أتى �لرد بالإيجاب، ما هي حما�سن وم�ساوئ هذه �ملمار�سة بر�أيكم؟

�أتت معظم �لردود على هذ� �ل�سوؤ�ل بالنفي. و�ل�ستثناء هو يف حال كان �مل�سرف مهتمًا كثريً� بالعملية �أو يف حال تعيني �مل�سرف مل�سوؤول 

تنفيذي مل�ساعدة �ل�سركة �ملدينة �لتي تعاين من �سائقة. ويف هذه �حلالة �لأخرية، �سيعمل �مل�سوؤول �لتنفيذي �إىل جانب �مل�سرف ولي�س 

�إىل جانب �ل�سركة �ملدينة. �أما حما�سن تعيني م�سرفيني �أو م�سرفيني �سابقني يف منا�سب عليا يف �ل�سركة �ملدينة، فتكمن يف توفري 

�خلربة �ملالية كتقدمي �مل�سورة لل�سركة يف ما له علقة بالتفاو�س على �لقرو�س �أو �إد�رة ��ستخد�م �لئتمان على نحو منتج �أو �لتوعية 

بتوقعات �مل�سارف من �ل�سركات �ملدينة  و�خلدمات �لتي ميكن �أن تقدمها لها �أو �مل�ساعدة على جتنيب �لد�ئن �عتماد ممار�سات غري 

�أخلقية. �أما �ل�سيئة �لرئي�سية فهي �إمكانية ظهور تعار�س يف �مل�سالح.

حوكمة  وممار�سات  هياكل  حت�سني  يف  فاعلية  �أكرث  دور  لعب  على  بلدكم  يف  �مل�سارف  ت�سجيع  وم�ساوئ  ملحا�سن  و�سف  تقدمي  ُيرجى   )3

�ل�سركات لدى �ل�سركات �ملدينة.

مل يتم �لتعبري عن �حلما�س ب�ساأن جعل �مل�سارف م�سوؤولة عن تقييم حوكمة �ل�سركات لدى �ملدينني لها، �إّل رمبا ب�سبب �لتكاليف �ملحتملة 

و�ل�سكوك حول قدرة �مل�سارف على �لتاأثري �لفعلي. وبالإ�سافة �إىل �لقيمة �لبديهية حلوكمة �ل�سركات �لر�سيدة ل�سالح �ملجتمع، ُذكرت 

حما�سن �أخرى من بينها �مل�ساعدة على �لتوعية بفو�ئد حوكمة �ل�سركات وحت�سني �سفافية �لئتمان وتعزيز معرفة �مل�سارف بعملئها 

وباأعمالهم. ولكن، و�إىل جانب مو�سوع �لتكاليف، ت�ساءلت بع�س �لردود ملاذ� �مل�سارف ولي�س �ل�سلطات هي �لتي ينبغي عليها رفع معايري 

حوكمة �ل�سركات، و�أجابت �أن �مل�سارف لي�ست موؤهلة للحكم على �حلوكمة لدى عملئها.

و�أ�سارت بع�س �لردود �إىل �أن قيام �مل�سارف بذلك �سي�سكل خطرً� على �سمعة �مل�سرف. و�أوردت ردود �أخرى �أن تلك �مل�سارف �لتي 

قامت بذلك عن ح�سن نية رمبا �ستعاين من �سرر تناف�سي يف ظل غياب �لت�سريعات �ل�سارمة.
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ي. م�صائل اأخرى

ُيرجى �لتعبري عن �أية �آر�ء �أخرى ب�ساأن حوكمة �ل�سركات يف �مل�سارف غري تلك �ملذكورة �أعله.

�سبعة تعليقات فقط وردت يف هذه �خلانة، جميعها ما عد� و�حد �أتت من �لأردن:

ثمة حاجة مليثاق حلوكمة �ل�سركات يف كافة �ل�سركات،  ولي�س فقط يف �مل�سارف.

�أن يقوم �لبنك �ملركزي �لأردين وجلنة �لأور�ق �ملالية و�لبور�سة بالعمل معًا لتوجيه مبادر�ت حوكمة �ل�سركات  من �ملو�سى به ب�سّدة 

وو�سع ميثاق موحد للتنفيذ.

ينبغي على كافة �مل�سارف �أن تطبق مبادئ حوكمة �ل�سركات �ل�سادرة عن جلنة بازل.

ميكن لنق�س �لوعي لدى �أع�ساء �ملجال�س ب�ساأن ممار�سات حوكمة �ل�سركات �أن يعيق عمل �مل�سارف.

بغية تنفيذ ممار�سات حوكمة �ل�سركات، ينبغي على �لبنك �ملركزي �لأردين �أن ُيلِزم �مل�سارف بتطبيق �ملبادئ �لتوجيهية ذ�ت �ل�سلة.

�مليز�ت �لتي ينبغي على �مل�سارف �لبحث عنها يف �ملدير هي �حل�س �لريادي و�مل�ساءلة و�لعمل �لأخلقي و�ملهار�ت �لتو��سلية، وقبل كل 

�سيء �لنز�هة.
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ملحة عن الردود على اجلزء الثاين من ا�صتبيان ال�صرق الأو�صط و�صمال اأفريقيا

)اأ�صئلة موجهة للم�صارف املركزية فقط(

القطاع  عن  عامة  اإح�صائيات  الثاين:  اجلزء 

امل�سريف

قطرُعمانلبنان )1(الأردنم�سرالبحرين

1. اإجمايل القرو�ص العالقة يف كل امل�صارف )٪ 

من اإجمايل الناجت املحلي(

٪52٪58٪94٪74٪34-

من   ٪( امل�صريف  القطاع  اأ�صول  اإجمايل   .2

اإجمايل الناجت املحلي(

٪1050٪145٪236٪343٪46-

392363/611616 كلها حملية2114)اآ(. اإجمايل عدد امل�صارف، ومنها:

261340/3175	 م�صارف جتارية

379/7	 م�صارف ا�صتثمارية

)تابعة  عامة  	 م�صارف 
للدولة(

21

24224/23	 م�صارف اإ�صالمية

مل�صارف  حملية  	 فروع 
اأجنبية

4710/1097

اأجنبية  تابعة  	 �صركات 
م�صّجلة حملياً

18810/11

ُمدرجة  حملية  	 م�صارف 
ذوي  م�صاهمني  بدون 

�صيطرة

71/566

مع  ُمدرجة  حملية  	 م�صارف 
م�صاهمني ذوي �صيطرة

8185/0

ُمدرجة  غري  حملية  	 م�صارف 
بدون م�صاهمني ذوي �صيطرة

252/113

ُمدرجة  غري  حملية  	 م�صارف 
مع م�صاهمني ذوي �صيطرة

1742/241

84٪84٪48٪65٪72٪69٪3. ح�صة ال�صوق لأكرب خم�صة م�صارف 

ين خمتلَفني. )1( جمموعتا  �لأرقام يف هذ� �لعمود متثل �لأرقام �لو�ردة يف ردَّ

)2(. �إما جتارية �أو ��ستثمارية
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قطرُعمانلبنانالأردنم�سرالبحرينالأ�صئلة

4. ما هي املعامل 

الرئي�صية مل�صرفكم 

والتي متيزه عن 

م�صارف بلدان 

OECD؟

ر�سملة �مل�سارف 

�لبحرينية جيدة 

مع معدل قرو�س 

متعرثة ٪2.

�ملدن مزدحمة 

بامل�سارف و�لنظم 

مل تتم �أمتتتها 

بالكامل.

م�ستويات عالية من 

�لتد�ول بالعملت 

�لأجنبية ومن 

�ملخاطر �ل�سيادية 

ومن �لَدوَلرة، لكن 

م�ستوى منخف�س من 

�مل�ستقات.

)اآ( ما هو تقييمكم 

لدور امل�صارف 

العامة يف القطاع 

املايل؟

�مل�سرفان �لتابعان 

للدولة ل يلعبان 

دورً� كبريً�، �إذ هما 

خمت�سان بالتنمية 

وبتمويل �مل�سروعات 

�ل�سغرية و�ملتو�سطة.

يف �ملا�سي كان 

دورها �أ�سا�سيًا 

يف �لتنمية، لكنه 

تر�جع.

ل ُي�سمح لها. وعلى 

كافة �مل�سارف 

�أن تكون �سركات 

م�ساهمة حمدودة �أو 

فروع متلكها �سركات 

�أجنبية �أو �سركات 

تابعة.

ل، ثمة م�سارف 

عامة. و�لو�سع 

�لوحيد للم�سارف 

هو �ل�سركة �مل�ساهمة 

�ملحدودة.

تلعب دورً� كبريً� 

يف تنمية �لإ�سكان 

و�مل�سروعات 

�ل�سغرية و�ملتو�سطة.

ثمة م�سرف و�حد 

متلك �لدولة ٪50 

منه وهو �مل�سرف 

�لأكرث فاعلية يف 

متويل �مل�ساريع.

)ب( هل ثمة حاجة 

لتجميع القطاع 

امل�صريف؟ ويف حال 

الرد الإيجابي، 

ا�صرحوا ملاذا.

هذ� �سي�سمح 

بتخ�سي�س �ملو�رد 

�ل�سحيحة على 

نحو �أكرث فاعلية 

وبتخفي�س تكاليف 

�لو�ساطة وبتعزيز 

�ل�ستقر�ر �ملايل.

نعم، هذ� �سي�سمح 

باإنعا�س قاعدة 

ر�أ�س �ملال وبتح�سني 

تناف�سية �مل�سارف.

نعم، �لبنك 

�ملركزي �لأردين 

يوؤيد �لتجميع �لذي 

ي�سمح برفع تناف�سية 

�مل�سارف �لأردنية يف 

�لأردن وعلى �مل�ستوى 

�لدويل.

كّل، لأن �لتجميع بد�أ 

منذ 10 �أعو�م. لكن 

ثمة هام�س لتجميع 

�إ�سايف.

نعم، هذ� �سي�سمح 

بتح�سني �ل�ستقر�ر 

�ملايل وبتحقيق 

وفور�ت كبرية. لكن 

ترّكز 88٪ يف يد 5 

م�سارف يكفي.

�لتجميع �سي�سمح 

بتح�سني �لفعالية 

لكن �لو�سع �حلايل 

منا�سب.

)ج( ما هو تقييمكم 

لدور امل�صارف 

العائلية يف القطاع 

املايل؟

يركز �مل�سرفان 

�لعائليان على 

�ل�سريفة 

�ل�ستثمارية. 

وحوكمة �ل�سركات 

فيهما �سعيفة. لكن 

�ملناف�سة و�ل�سغوط 

�لتنظيمية بد�أت توؤثر 

�إيجابيًا.

مل يعد هناك �أي 

م�سرف عائلي.

ملكية �لعائلة هي ٪7 

من �لأ�سول.

بع�س �مل�سارف 

�لكربى متلكها 

جزئيًا بع�س 

�لعائلت، لكن 

ح�ستها من �ل�سوق 

يف تر�جع حيث 

ز�دت �مل�سارف 

�لأخرى من قاعدة 

ر�أ�سمالها.

ل م�سارف عائلية، 

لكن ثمة ملكيات 

كبرية لأ�سهم بع�س 

�مل�سارف.

نعتقد �أن �مل�سارف 

�لعائلية تلعب دورً� 

يف �لو�ساطة �ملالية 

�لفعالة.

5. هل ت�صمح 

القوانني يف 

بلدكم للم�صارف 

بالعمل فيما 

ُيدعى »بال�صريفة 

ال�صاملة«؟

نعمنعمنعمنعمنعمنعم

6. معلومات ب�صاأن 

الأنظمة امل�صرفية:

)اآ( من هي املوؤ�ص�صة 

التي تقوم باملتابعة 

من خارج املوقع 

والتفتي�ص يف املوقع 

يف امل�صارف؟ وما 

هو عدد العاملني 

يف كال النوعني من 

الرقابة؟

م�سرف �لبحرين 

�ملركزي

65 لكل �لنوعني

�لبنك �ملركزي 

�مل�سري

�لبنك �ملركزي 

�لأردين

60 لكل �لنوعني

جلنة �لرقابة 

�مل�سرفية

45 يف �ملوقع و55 

خارج �ملوقع

�لبنك �ملركزي 

�لعماين

28 يف �ملوقع و8 

خارج �ملوقع

م�سرف قطر 

�ملركزي

50 لكل �لنوعني
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)ب( من هي 

املوؤ�ص�صة امل�صوؤولة 

عن اختبار توفر 

املوؤهالت وال�صروط 

الالزمة

 )Fit and Proper( 

لدى:

- اأع�صاء جمال�ص 

املديرين والإدارة

م�سرف �لبحرين 

�ملركزي

�لبنك �ملركزي 

�مل�سري

�لبنك �ملركزي 

�لأردين

م�سرف لبنان وجلنة 

�لرقابة �مل�سرفية

�لبنك �ملركزي 

�لعماين

م�سرف قطر 

�ملركزي

م�سرف �لبحرين - كبار امل�صاهمني

�ملركزي

�لبنك �ملركزي 

�مل�سري

وز�رة �لتجارة 

و�ل�سناعة

م�سرف لبنان وجلنة 

�لرقابة �مل�سرفية

�لبنك �ملركزي 

�لعماين و�لهيئة 

�لعامة ل�سوق �ملال

م�سرف قطر 

�ملركزي

)ج( من هي املوؤ�ص�صة 

التي ترخ�ص 

للم�صارف وتوقف 

عملها؟ وما هو 

عدد الرخ�ص التي 

وقفت على مدى 
ُ
اأ

الأعوام اخلم�صة 

املا�صية؟

م�سرف �لبحرين 

�ملركزي

16 مبا فيها وحد�ت 

م�سرفية �أوف-�سور

�لبنك �ملركزي 

�مل�سري

�لبنك �ملركزي 

�لأردين

م�سرف لبنان 

و�ملجل�س �لأعلى 

للم�سارف

�لبنك �ملركزي 

�لعماين

م�سرف قطر 

�ملركزي

)د( من هي املوؤ�ص�صة 

امل�صوؤولة عن 

التدابري الإدارية يف 

امل�صارف الفردية، 

كاإلزام امل�صرف 

بالقيام )اأو عدم 

القيام( باأمر ما 

لالمتثال بالقانون 

امل�صريف، اأو فر�ص 

اتخاذ تدابري 

ت�صحيحية فورية؟

م�سرف �لبحرين 

�ملركزي

�لبنك �ملركزي 

�مل�سري

�لبنك �ملركزي 

�لأردين

�ملجل�س �لأعلى 

للم�سارف هو 

�مل�سوؤول عن فر�س 

�لغر�مات على 

�مل�سارف �لتي 

تنتهك �لأحكام 

�لإد�رية �أو �لتي تقدم 

معلومات خاطئة.

�لبنك �ملركزي 

�لعماين

مت �عتماد �إطار 

PCA منذ 2005 
��ستنادً� �إىل ن�سب 

بازل للر�أ�سمال 

وللقرو�س �ملتعرثة 

.)NPL(

م�سرف قطر 

�ملركزي

7. هل ثمة يف بلدكم 

خطط ل�صمان 

الودائع اأو للتاأمني 

عليها؟ ما هي 

املعامل الرئي�صية 

لهذه اخلطة )اأي 

على �صبيل املثال ما 

هي تغطية التاأمني 

للح�صابات اأو 

لالأفراد، اإلخ(؟

نعم، ثمة خطة 

للود�ئع يف �مل�سارف 

�لتجارية كليًا. 

و�لتعوي�س يبلغ 

75٪ من �لود�ئع 

�ل�سخ�سية �ملقبولة 

ب�سقف 15.000 

دينار بحريني 

و25 مليون دينار 

كحد �أق�سى �سنوي 

لكافة �مل�سارف يف 

�لإجمال.

كّل، لكن �لبنك 

�ملركزي �مل�سري 

ي�سمن جميع �لود�ئع 

�مل�سرفية.

نعم، �إذ مت تاأ�سي�س 

موؤ�س�سة �سمان 

�لود�ئع �لأردنية 

�سنة 2001. و�سقف 

�لتاأمني على �لود�ئع 

هو 10.000 دينار 

�أردين لكل مودع 

ولكل م�سرف.

نعم، �إذ مت تاأ�سي�س 

�ملوؤ�س�سة �لوطنية 

ل�سمان �لود�ئع 

متلكها �لدولة 

و�مل�سارف معًا. 

ويغطي �ل�سمان 

مبالغ حتى 5 مليني 

لرية لبنانية من 

�إجمايل ود�ئع �لفرد 

يف �مل�سرف.

نعم، وكافة �مل�سارف 

ملزمة بالن�سمام. 

ويوفر �لبنك �ملركزي 

�لعماين �لأمو�ل 

�لبد�ئية وي�ساهم 

بق�سط �سنوي بن�سبة 

50٪ من �إجمايل 

مدفوعات �مل�سارف. 

ويغطي �ل�سمان ٪75 

من �ملبالغ �ملودعة 

ب�سقف 20.000 

ريال عماين.

كّل، لكن هذ� �لأمر 

مدرج على جدول 

�لأعمال �لقطري.
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8. هل ي�صتند دفع 

امل�صارف لأق�صاط 

التاأمني على 

الودائع اإىل معايري، 

كتقييم املخاطر، اأم 

هي اأق�صاط ثابتة 

مرتبطة فقط 

مب�صتوى الودائع؟

�أق�ساط ثابتة. حاليًا �أق�ساط ثابتة.�أق�ساط ثابتة.كّل.ل �أق�ساط.

0.03٪ من �ملعدل 

�ل�سنوي لإجمايل 

�لود�ئع.

--

9. يف الوقت احلايل، 

هل ثمة م�صارف 

مَتّلك القطاع 

العام اأ�صهمها )ولو 

جزئياً( كنتيجة 

لعملية اإنقاذية؟

نعم، �مل�سرف كّل.

�ملتحد.

. كّل.كّل.كّل.كّلّ

10 )اآ( هل ميتثل 

الإطار املعتمد يف 

بلدكم للمعايري 

الدولية ب�صاأن 

مكافحة غ�صيل 

الأموال ومتويل 

الإرهاب؟ ُيرجى ذكر 

ال�صكوك القانونية 

ذات ال�صلة وتاريخ 

دخولها يف حيز 

التنفيذ.

)ب( كيف يتم 

التعامل مع امل�صائل 

اخلارجة عن اإطار 

ال�صالحية الوطنية 

فيما له عالقة 

بغ�صيل الأموال 

ومتويل الإرهاب 

العابرين للحدود؟

نعم. �سدرت عام 

1997 �إر�ساد�ت وفقًا 

للمعايري �ل�سادرة 

عن �لفريق �لعامل 

 )FATF( ملايل�

و�ملعايري �لدولية 

�مل�سابهة. ومت حتديث 

هذه �لإر�ساد�ت يف 

2001. كما �سدرت 

تو�سيات ب�ساأن متويل 

�لإرهاب يف 2005 

على �إثر قر�ر �لأمم 

�ملتحدة.

نعم، �سدر قانون 

مكافحة غ�سيل 

�لأمو�ل رقم 

2002/50، ويجري 

تطبيق معايري 

FATF ومبادئ 
»�عرف عميلك« 

.)KYC(

نعم، �ملادة 93 من 

�لقانون �مل�سريف.

)�آ( نعم، �لقانون 

رقم 318 )2001( 

و�لقانون �جلنائي. 

وين�س �لقانون 318 

على ت�سكيل وحدة 

م�ستقلة ملكافحة 

غ�سيل �لأمو�ل 

خمولة باللتفاف 

على �ل�سرية 

�مل�سرفية، وكذلك 

هيئة �لتحقيق 

 )SIC( خلا�سة�

�لتي تتمتع ب�سلطات 

ق�سائية.

)ب( مذكر�ت 

تفاهم وبروتوكولت 

دولية. وجلنة 

�لتحقيق �خلا�سة 

ع�سو يف جلنة 

Egmont لتبادل 
�ملعلومات.

)�آ( نعم، �لتزمت 

ُعمان باعتماد 

�ملعايري �لدولية. 

و�سدر قانون 

مكافحة غ�سيل 

�لأمو�ل �سنة 2002، 

و�سدرت �لأنظمة 

�لتنفيذية �سنة 2004 

��ستنادً� �إىل معايري 

FATF و�سندوق 
�لنقد �لدويل 

.)IMF(

)ب( مو�سوع 

نظرت فيه �لهيئات 

�لتنظيمية مب�ساركة 

من وز�رة �خلارجية 

ووحدة �ل�ستخبار�ت 

�ملالية )FIU( و

.FATF

مكافحة غ�سيل 

�لأمو�ل قائمة على 

نحو و��سع. و�أ�سدر 

م�سرف قطر 

�ملركزي �لأنظمة 

�لتف�سيلية، ومت 

ت�سكيل جلنة وطنية 

�سنة 2002. كما 

مت تاأ�سي�س جلنة 

�ل�ستخبار�ت �ملالية 

)FIU( لتحري 

�ل�سفقات �مل�سبوهة.
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امللحق الثاين

امل�صاركون يف جلنة العمل

�ملوجز  هذ�  يف  �لو�ردة  و�لآر�ء  �لنتائج  لكن  بها.  يعملون  �لتي  �ملوؤ�س�سات  يف  عليا  منا�سب  �لعامل  �لفريق  �أع�ساء  كافة  ي�سغل  ملحظة: 

تبقى �سخ�سية ول تعك�س بال�سرورة �آر�ء �ملوؤ�س�سات �لتي يخدمونها �أو �لبلد�ن �لتي ينتمون �إليها. وتود منظمة �لتعاون و�لتنمية يف �مليد�ن 

�لقت�سادي )OECD( و�سركاوؤها �لتعبري عن كل �لمتنان لأع�ساء �لفريق �لعامل و�خلرب�ء �لآخرين �لذين �ساهمو� يف هذ� �لعمل على 

�أ�سا�س موؤقت، على ما ّكر�سوه من وقت وما بذلوه من جهد وما قدموه من �لروؤى و�لتعليقات.

ممثلو البلدان

البحرين

�ل�سيد يو�سف ح�سن، مدير، مديرية �لإ�سر�ف على �لتجزئة �مل�سرفية، �مل�سرف 

�ملركزي، ع�سو �للجنة �لوطنية حلوكمة �ل�سركات.

�ل�سيد �أحمد �أمريي، حملل م�سريف، م�سرف �لبحرين �ملركزي.

�ل�سيد �سالح ح�سني، رئي�س، �سالح ح�سني لل�ست�سار�ت.

م�سر

�ل�سيدة هالة �ل�سعيد، مديرة تنفيذية، �ملعهد �مل�سريف �مل�سري.

�ل�سيد عمرو حمزة، كبري �لقت�ساديني، �ملعهد �مل�سريف �مل�سري.

�ل�سيد �أمني �سربي، كبري �لقت�ساديني، �ملعهد �مل�سريف �مل�سري.

�ل�سيد جمال �أ�سرف، مدير، مركز �ملديرين �مل�سري.

الأردن

�ل�سيد �أ�سعد بديري، معاون مدير عام، بنك �ل�ستثمار �لعربي �لأردين.

�لدكتور مي�سيل مارتو، رئي�س، بنك �لإ�سكان للتجارة و�لتمويل.

�ل�سيد مايكل ماتو�سيان، رئي�س مر�قبة �لمتثال، �لبنك �لعربي.

�لدكتور عديل قندح، مدير عام، جمعية �لبنوك.

�ل�سيدة خلود �سقاف، مديرة مكتب حمافظ �لبنك �ملركزي �لأردين.

�لدكتور حممد جفري، مدير عام، موؤ�س�سة �سمان �لود�ئع �لأردنية، رئي�س جلنة 

»مينا« �لإقليمية ل�سمان �لود�ئع.

الكويت

�لدكتور حممد �لها�سل، نائب حمافظ �لبنك �ملركزي �لكويتي.

�ل�سيد جوناثان ليون، مدير تنفيذي، بنك برقان.

لبنان

�ل�سيد هاين ح�سامي، مدير عام، �لبنك �لأهلي �لتجاري �ل�سعودي.

�ل�سيد �سادي كرم، رئي�س ومدير تنفيذي، �لبنك �للبناين للتجارة.

)�مل�سرف  لبنان  م�سرف  �لقانونية،  �ل�سوؤون  مدير  كنعان،  بيري  �ل�سيد 

�ملركزي(.

�ل�سيد وليد علم �لدين، رئي�س، جلنة �لرقابة على �مل�سارف.

�لدكتور عبد �هلل عطية، مدير تنفيذي، جلنة �لرقابة على �مل�سارف.

�ل�سيد جري�ر زوفيغيان، رئي�س، منظمة �ل�سفافية �لدولية، لبنان.

املغرب

�ل�سيد يو�سف غ�سيو�، رقابي، �لبنك �ملركزي �ملغربي

ُعمان

�ل�سيد من�سور �لري�سي، كبري �ملديرين، �لبنك �ملركزي.

ال�صلطة الفل�صطينية

 ،BDS/ل�سيد �أحمد حاج ح�سن، رئي�س مديرية �لتحليلت �لحرت�زية �لكلية�

�سلطة �لنقد �لفل�سطينية.

�ل�سيد نبيل �أبو دياب، مدير علم، جمعية �لبنوك.
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�صوي�صرا

.BIS ،ل�سيد ت�سارلز فريلند، �أمني �سابق، جلنة بازل للرقابة �مل�سرفية�

الإمارات العربية املتحدة

ما�سرتكارد  �ل�سركات،  وخدمات  �ملبيعات  رئي�س،  نائب  بري،  مارك  �ل�سيد 

وورلد-و�يد

�ل�سيد روبرت بر�ي�س، رئي�س �ملجموعة �لئتمانية، م�سرف �أبو ظبي �لتجاري.

�ل�سيد بر�يان �ستايرو�لت، مدير �لرقابة، �سلطة دبي للخدمات �ملالية.

الوليات املتحدة الأمريكية

�ل�سيد بوب ديرن�ستاين و�ل�سيد �أندرو كاننغهام، جمموعة �ملتطوعني للخدمات 

�ملالية.

املنظمات

موؤ�ص�صة التمويل الدولية

�ل�سيد �سيبا�ستيان مولينو، مدير برنامج حوكمة �ل�سركات، �لبنك �لدويل.

�ل�سيدة فيليبا غر�نت، م�سوؤولة م�سروع، موؤ�س�سة �لتمويل �لدولية، م�سر.

معهد حوكمة �ل�سركات

�ل�سركات، مدير مناوب  موؤ�س�س ومدير معهد حوكمة  �سعيدي،  نا�سر  �لدكتور 

ملجموعة �لعمل OECD-«مينا« لتح�سني حوكمة �ل�سركات.

احتاد امل�صارف العربية

�لدكتور فوؤ�د �ساكر، �لأمني �لعام.

اأمانة الفريق العامل

�لدكتور ر�يرن غايغر، نائب مدير، مديرية �ملن�ساآت و�ل�سوؤون �ملالية.

�ل�سيد غر�نت كريكباتريك، كبري �لقت�ساديني، فرع �سوؤون �ل�سركات.

�ل�سيدة �إيلينا ميتيفا، �قت�سادية، فرع �سوؤون �ل�سركات.

�ل�سيدة �ألي�سا كولرب�ستوفا، حمللة �سيا�سات، فرع �سوؤون �ل�سركات.

معهد حوكمة ال�سركات

�ل�سيد نيك ناد�ل، مدير، معهد حوكمة �ل�سركات.

احتاد امل�صارف العربية

�ل�سيدة ر�نيا خوري، مديرة مكتب �لأردن.
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امللحق الثالث

ملحة عن املنظمات امل�صاركة

)OECD( منظمة التعاون والتنمية يف امليدان القت�صادي

�سة لدعم �لتنمية �لقت�سادية يف  ت�سم هذه �ملنظمة 30 من �لبلد�ن �لأع�ساء �مللتزمة باحلكم �لدميقر�طي وباقت�ساد �ل�سوق. وهي مكرَّ

كل �أنحاء �لعامل. ولديها علقات فاعلة مع 70 بلدً� �آخرً� وعدد من �ملنظمات غري �حلكومية و�لقطاعات �خلا�سة. ويف 2004، �أ�س�ست 

�ملنظمة برنامج OECD-«مينا« لل�ستثمار نزوًل عند طلب �حلكومات من منطقة �ل�سرق �لأو�سط و�سمال �أفريقيا، بغية توفري �مل�سورة 

ب�ساأن تنفيذ �إ�سلحات �ل�سيا�سات �ل�ستثمارية على �أنها �ملحرك للنمو �لقت�سادي و�لعمالة يف �ملنطقة.

ويف �إطار هذ� �لربنامج، مت ت�سكيل جمموعة �لعمل لتح�سني حوكمة �ل�سركات، بهدف تعزيز �لقدر�ت على �لإ�سلح وعلى بناء �ملوؤ�س�سات 

و�لهيئات  �ل�سيا�سات  و��سعي  كبار  لأنها جتمع  بذلك،  للقيام  فريد  موقع  وهي يف  �ل�سيا�ساتي.  للحو�ر  �إقليمية  �سبكة  �إقامة  من خلل 

�لتنظيمية و�مل�ساركني يف �ل�سوق وممثلني عن �لأو�سط �لأكادميية من بلد�ن �ملنطقة �لـ18 �مل�ساركة يف �لربنامج ومن �لبلد�ن �لأع�ساء يف 

OECD. وتعمل جمموعة �لعمل عن كثب مع �سركائها لزمن طويل، مبن فيهم معهد حوكمة �ل�سركات و�ملنتدى �لدويل حلوكمة �ل�سركات 
ومركز �ملن�ساآت �خلا�سة �لدولية.

معهد حوكمة ال�سركات حوكمة 

www.hawkamah.org

معهد حوكمة هو عبارة عن جمعية دولية للنا�سطني يف ميد�ن حوكمة �ل�سركات و�لهيئات �لتنظيمية و�ملوؤ�س�سات �لتي تعمل على تطوير 

ممار�سات جيدة حلوكمة �سركات، ذ�ت طابع حملي ولكن مندجمة مع �حلوكمة �لعاملية.

وتنفيذ  و�سع  على  �ملنطقة  بلد�ن  وم�ساعدة  �لر�سيدة،  و�حلوكمة  �ل�سركات  قطاع  لإ�سلحات  �لرتويج  هي  حوكمة  معهد  ومهمة 

��سرت�تيجيات م�ستد�مة حلوكمة �ل�سركات، متكّيفة مع �ملتطلبات و�لأهد�ف �لوطنية. ومن �ساأن �لتعاون �لإقليمي �أن ي�ساعد على تي�سري 

�ملبادلت وي�سمح للبلد�ن �لتعّلم من �لتجارب �لناجحة وجتميع �جلهود و�لتوّجه نحو توحيد �أطر حوكمة �ل�سركات و�لبناء على حالت 

�لتاآزر �لتي تاأتي نتيجة للتحركات و�ملبادر�ت على �ل�سعيد �لوطني.

يعمل معهد حوكمة حاليًا على ر�سم طريق حوكمة �ل�سركات يف �ل�سرق �لأو�سط و�سمال �أفريقيا و�آ�سيا �لو�سطى. ومن خلل �لرتويج لقيمه 

�لأ�سا�سية �ملتمثلة يف �ل�سفافية و�مل�ساءلة و�لإن�ساف و�لإف�ساح و�مل�سوؤولية، يعمل �ملعهد على �لأوجه �ل�سيا�ساتية و�لعملية لإ�سلحات 

حوكمة �ل�سركات يف �ملنطقة.
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احتاد امل�صارف العربية

�ملالية  �لتجمعات  �أكرب  مالية وم�سرفية عربية، مما يجعل �لحتاد  موؤ�س�سة   330 �أكرث من  �لعربية حاليًا  �مل�سارف  �إىل �حتاد  ينتمي 

و�مل�سرفية يف �ملنطقة، و�أف�سل ممثل عن �لأو�ساط �مل�سرفية �لعربية. و�حتاد �مل�سارف �لعربية ملتزم بخدمة �لقطاع �مل�سريف �لعربي 

وب�سمان �متثاله �لكامل للمعايري �ملالية �لدولية وبتعزيز �لتعاون �لدويل مع �لأ�سو�ق �لعاملية و�مل�ساركة يف �ملبادر�ت �لدولية.

على مدى �لثلثة عقود �ملا�سية، طور �حتاد �مل�سارف �لعربية دوره كهيئة مرجعية �أ�سا�سية يف �لأو�ساط �مل�سرفية �لعربية من خلل 

خدمات �لتدريب �ملهني و�ملعلومات و�لأبحاث و�مل�سورة �لتي يوفرها يف ميد�ن �ملال و�مل�سارف. و�لحتاد من �لرّو�د يف تنظيم �لندو�ت 

�لتدريبية و�ملنتديات و�ملوؤمتر�ت للم�سارف من �لبلد�ن �لعربية وغري �لعربية. وهو معروف بقدر�ته �مل�سرفية و�لتو��سلية لدى �أع�سائه 

ولدى �ملوؤ�س�سات �ملالية و�مل�سرفية �لأخرى يف �ملنطقة �لعربية ولدى �لأ�سو�ق �ملالية �لدولية �لأ�سا�سية. و�أخريً� ولي�س �آخرً�، �أطلق �حتاد 

�مل�سارف �لعربية عددً� من �ملبادر�ت �لتي هدفت �إىل �لرتويج و�لتوعية باأف�سل �ملمار�سات �لدولية لدى �لقطاع �مل�سريف �لعربي.

 

املنتدى العاملي حلوكمة ال�صركات

�ملنتدى �لعاملي حلوكمة �ل�سركات هو �سندوق �ئتماين متعدد �ملانحني تابع ملوؤ�س�سة �لتمويل �لدولية يف �إطار خدماتها �ل�ست�سارية. وقد 

�سارك يف تاأ�سي�سه �لبنك �لدويل ومنظمة �لتعاون و�لتنمية يف �مليد�ن �لقت�سادي �سنة 1999. ويهدف �ملنتدى من خلل �أن�سطته �إىل 

�لنهو�س بدور �لقطاع �خلا�س كمحرك للنمو، وتخفيف �سعف �لقت�ساديات �لنامية و�لنتقالية جتاه �لأزمات �ملالية، وتقدمي �حلو�فز 

لل�سركات لكي ت�ستثمر وحتقق �أد�ء فاعًل على نحو م�سوؤول �جتماعيًا. وهو يرعى عددً� من �ملبادر�ت �لإقليمية و�ملحلية ملعاجلة نقاط 

�ل�سعف يف حوكمة �ل�سركات  يف �لبلد�ن ذ�ت �لدخل �ملتو�سط و�ملنخف�س وذلك يف �ل�سياق �لأو�سع لرب�مج �لإ�سلح �لقت�سادي �لإقليمية 

�أو �لوطنية. ولدى �ملنتدى برنامج عمل و��سع لدعم �إ�سلحات حوكمة �ل�سركات يف �لبلد�ن �لنامية. وقد حظي موؤخرً� بتمويل من موؤ�س�سة 

�لتمويل �لدولية وحكومات �لنم�سا وكند� وفرن�سا و�للوك�سمبورغ وهولند� و�لرنويج و�سوي�سر�. وبالإ�سافة �إىل ذلك، يح�سل �ملنتدى على 

متويل ثنائي �لأطر�ف من �حلكومة �ليابانية ومن حكومة مقاطعة فلندرز.
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