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أثر حوكمة البنوك على األسواق املالية
حالة البنوك الكويتية

اأ. د. زينب عو�ص اهلل

اأ�ضتاذ االقت�ضاد واملالية العامة

كلية احلقوق – جامعة الكويت

 املقدمة: 

الإدارة  �سلطات  ممار�سة  اأ�سلوب  مفهوم  على  ال�سوء  اإلقاء  اإىل  البحث  هذا  يهدف 

الر�سيدة يف املوؤ�س�سات امل�رشفية، اأو ما ا�سطلح على تعريفه اخت�سارًا با�سم »احلوكمة«، 

والتي اأ�سبحت حتتل اأهمية كبرية يف ظل ما ي�سهده عامل اليوم من تنامي دور اأ�سواق 

القومية، مبا ي�ستتبعه ذلك من �رشورة مراقبة  اأهميتها يف القت�سادات  املال وتعاظم 

هذا الدور وتقوميه. 

التنفيذية  الالئحة  �سدور  مع  الكويت،  دولة  يف  اأهمية  يزداد  املو�سوع  هذا  ولعل 

املال،  اأ�سواق  هيئة  اإن�ساء  ب�ساأن  وتعديالته   2010 ل�سنة   )7( رقم  للقانون  اجلديدة 

من  ع�رش  اخلام�س  كتابها  يف  ا�ستثنت  حيث  املو�سوع،  هذا  عن  ال�سكوت  اآثرت  وقد 

اأن دور احلوكمة ل يقت�رش  . ذلك 
)1(

التطبيق الوحدات اخلا�سعة للبنك املركزي نطاق 

توفري  اأي�سا  لي�سمل  ميتد  ولكن  تطبيقها،  اأو  تنفيذها  ومراقبة  القواعد  و�سع  على 

اأن يلحظ  العاملي ميكنه  البيئة الالزمة لدعم م�سداقيتها، فاملتتبع لتطورات القت�ساد 

البنوك  اأزمات مالية واقت�سادية كانت م�ساكل  اأن معظم الدول التي �سهدت  بو�سوح 

راأ�سها  وعلى  امل�رشفية  املخاطر  تزايد  اإىل  ذلك  اخلرباء  واأرجع  فيها،  م�سرتكًا  قا�سمًا 

املخاطر الناجتة عن الئتمان.

الأ�سواق  ل�سالمة عمل  الأ�سا�سية  الركائز  اإن وجود نظام م�رشيف �سليم يعترب من 

التي  املبادئ  مع  املتنا�سبة  ال�سليمة  املمار�سات  توفري  اأن  كما  ككل،  والقت�ساد  املالية 

الوحدات  اأو  املرخ�س لهم  »الأ�سخا�س  اأنها  اأو امل�رشفية  املالية  املوؤ�س�سة  التنفيذية  الالئحة  الأول من  الكتاب  عّرف   ) 1(

اأن�سطة  اأو املوؤ�س�سات وال�رشكات الأجنبية املرخ�س لها من جهة رقابية مبمار�سة  اخلا�سعة لرقابة البنك املركزي 

الأوراق املالية اأو البنوك اأو �رشكات التمويل، اأو اجلهات احلكومية التي تعمل باأن�سطة ذات عالقة بالقطاع املايل اأو 

امل�رشيف اأو الرقابة عليه، ذلك با�ستثناء املوؤ�س�سات املالية التي تعمل حل�سابها اخلا�س«.
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هيكال  احلوكمة  وتوفر  وعملها.   البنوك  اإدارة  تنظيم  يف  ي�ساعد  احلوكمة  تت�سمنها 

من�سبطا و منظما ي�سع البنك من خالله اأهدافا و�سبال لتحقيقها، وكذلك مراقبة اأداء تلك 

الأهداف، كما ت�سجع البنك على ا�ستخدام موارده بدرجة اأكرب واأكرث كفاءة، ف�ساًل عن 

تخفي�س املخاطر امل�رشفية وعلى راأ�سها املخاطر الناجتة عن الئتمان، هذا من ناحية. 

ومن ناحية اأخرى فاإن احلوكمة يف املوؤ�س�سات املالية و البنوك يعترب اأمرا �رشوريا 

باجتاه تدعيم وتعزيز مكانة البنوك يف القت�ساد و�سمان جتنب خمتلف املخاطر مبا 

اأهمها  اإيجابية متعددة  اإىل نتائج  البنوك للحوكمة  املالية. ويوؤدى تطبيق  فيها املخاطر 

زيادة فر�س التمويل وانخفا�س تكلفة ال�ستثمار وا�ستقرار �سوق املال. كما اأن التزام 

منها  تقرت�س  التي  لل�رشكات  ت�سجيعها  يف  ي�سهم  احلوكمة  معايري  بتطبيق  البنوك 

بتطبيق هذه القواعد والتي من اأهمها الإف�ساح وال�سفافية والإدارة الر�سيدة، اإذ يوؤدى 

اإىل انخفا�س درجة املخاطر عند تعاملها مع البنوك  تطبيق ال�رشكات ملبادئ احلوكمة 

والإقالل من التعرث. 

اأداء كافة  اإىل  البنوك  اأهمها حتول  املالية عددا من احلقائق من  الأزمة  اأظهرت  لقد 

ت�سابك   اإىل  اأدى  مما  و�رشاء،  وبيع  واإقرا�س  وا�ستثمار  م�ساربة  من  املالية  الأعمال 

وتعقد اأن�سطتها وبالتايل �سعف اإمكانيات الرقابة الفعالة عليها، وغياب احلوكمة وما 

يرتبط بها من �سفافية واإف�ساح. كما اأن التداخل بني خمتلف الأدوات والأ�سواق املالية 

اأ�سعف من اأدوات الرقابة وقلل من فاعليتها، ومل تعد جمال�س الإدارات، وهي امل�سوؤولة 

عن احلوكمة وال�سفافية، على ا�ستعداد لن�رش املعلومات الالزمة يف الوقت املنا�سب، ومل 

يعد هوؤلء على ا�ستعداد لالإعالن عن اأهداف موؤ�س�ساتهم وو�سائل واأدوات حتقيق هذه 

وغري  امل�رشفية  واملوؤ�س�سات  ال�رشكات  مع  العالقات  تنظيم  كيفية  عن  ول  الأهداف، 

، وغابت املحا�سبة وامل�ساءلة  وتطبيق القوانني واللتزام بها.
)1(

امل�رشفية الأخرى

ل�ساحلهم  وا�ستغاللها  ال�رشكات،  على  التنفيذيني  املديرين  �سيطرة  احلوكمة  م�ساألة  فر�ست  التي  العوامل  اأهم  بني  من   ) 1(

من  اأع�ساوؤه  يكون  ما  عادة  والذي  معها،  بالتواطوؤ  اأو  الإدارة  جمال�س  و�سيطرة  فعالية  لغياب  اإما  وذلك  الأوىل،  بالدرجة 

كبار امل�ساهمني. ويف هذا الإطار حدثنا اآدم �سميث يف كتابه »ثروة الأمم« عام 1776 عن اأنه  لي�س لنا اأن نتوقع من مديري 

ال�رشكات امل�ساهمة مراقبتها بذات احلما�س وامل�سداقية الذي يراقب بها ال�رشكاء �رشكاتهم اخلا�سة، ذلك اأن هوؤلء املديرين 

يقومون باإدارة اأموال الغري ولي�س اأموالهم اخلا�سة. اإن غياب امل�سلحة اخلا�سة  ي�ستتبعه �سيوع الإهمال والتفريط ب�سكل 

مكاتب  بتواطوؤ  املحا�سبي،  والف�ساد  احل�سابات  مبراجعة  الغري(  ملك   ( ال�سورية  ال�رشكات  هذه  �سوؤون  اإدارة  يف  باآخر  اأو 

املحا�سبة مع الإدارة التنفيذية، بهدف اإخفاء انحرافاتها بالتالعب يف احل�سابات لتحقيق املكا�سب اخلا�سة. 



                                                                               
اأ. د. زينب عو�ض اهلل

225ملحق خاص بأبحاث املؤتمر السنوي الثالث - الحوكمة والتنظيم القانوني ألسواق املال - العدد )1( - الجزء األول

اأن  اإل  الدول،  من  كثري  يف  الإلزامية  ال�سبغة  تكت�سب  ل  احلوكمة  اأن  من  فبالرغم 

والقت�سادية  املالية  الأزمات  ظل  يف  خا�سة  خيارا،  ل  �رشورة  منها  جتعل  مزاياها 

اأ�س�س ومبادئ  الراأ�سمايل، فتطبيق  النظام  اأ�سبحت �سمة من �سمات  والتي  املتالحقة 

اأكرث  ب�سكل  خا�سة،  والبنوك  عامة  واملوؤ�س�سات  ال�رشكات  اإظهار  �ساأنه  من  احلوكمة 

اأ�سواق املال. وب�سفة عامة تكت�سب حوكمة البنوك  �سفافية ويزيد من م�سداقيتها يف 

املالية  الأزمات  فيها  تكرث  والتي  احلالية  القت�سادية  املتغريات  ظل  يف  متزايدة  اأهمية 

اأ�سحاب  لكل  وت�سمن  اأخالقية  اأ�س�س  على  ترتكز  مبادئها  اأن  ذلك  والقت�سادية، 

والتعليمات  والقواعد  بالقوانني  اللتزام  نحو  املوؤ�س�سة  وتوجه  حقوقهم  امل�سالح 

املنظمة لعملها. لذلك كله فاإن انتهاج اأ�سلوب احلوكمة وتطبيق معايريها من �ساأنه اأن 

يكون درعا واقيا لها من الأزمات واملخاطر املختلفة، اأو على الأقل الت�سييق من اآثارها 

ال�سلبية. فاللتزام مببادئ الإف�ساح وال�سفافية وامل�ساءلة وحتمل امل�سوؤولية �رشورة 

ل بد منها ل�سمان ا�ستمرارية البنك يف بيئة دائمة التغري ودائمة التعر�س لالأزمات.   

اإن اأهم ما مييز ن�ساط البنوك هو كيفية اإدارة املخاطر ولي�س جتنبها، ومن هنا تاأتي 

اأهمية تو�سيف هذه املخاطر وقيا�سها والإف�ساح عنها بال�سكل الذي ميكن م�ستخدمي 

القوائم املالية من احلكم على مدى قدرة البنك على اإدارة املخاطر وال�سيطرة عليها.

واإذ ل ينكر غري مكابر اأن من اأهم اأ�سباب الأزمة املالية غياب ال�سفافية وغياب تطبيق 

الأخري، فكيف  باأهم مبادئ هذه  اإخالل  �سوابط ومعايري احلوكمة وما جنم عنه من 

بال�ستقرار  تنعم  كي  املالية  الأزمات  من  للبنوك  اآمنًا  مالذًا  توفر  اأن  للحوكمة  ميكن 

املايل؟ 

هذا ما �سنتناوله يف ال�سفحات التالية:

ماهية حوكمة البنوك:

�سهد القطاع املايل على م�ستوى العامل العديد من التطورات خالل العقد الأخري من 

القرن الع�رشين متثلت يف التقدم التكنولوجي الهائل يف ال�سناعة امل�رشفية، وا�ستحداث 

اأدوات مالية جديدة، وانفتاح الأ�سواق املالية على بع�سها البع�س ب�سورة غري م�سبقة. 

النامية  الدول  املايل، �سواء يف  القطاع  التطورات اليجابية، �سهد  الرغم من هذه  وعلى 
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اأزمات مالية واقت�سادية كانت م�ساكل البنوك قا�سما م�سرتكا فيها،  اأو املتقدمة، عدة 

جنمت عن تزايد املخاطر امل�رشفية، وب�سفة خا�سة تلك املرتبطة بالتداين والئتمان.

 )1(
فمنذ اأن و�سعت منظمة التعاون القت�سادي والتنمية مبادئ حوكمة ال�رشكات

بهدف حت�سني الكفاءة القت�سادية والنمو القت�سادي لدول املنظمة، درجت امل�سارف، 

وقد  احلوكمة.  مبادئ  تطبيق  على  الأخرية،  والع�رشين  اخلم�س  ال�سنوات  مدار  وعلى 

جاء ذلك نتيجة للتطورات املت�سارعة يف الأ�سواق املالية وعوملة التدفقات املالية والتقدم 

التكنولوجي، والذي رتب �سغوطا تناف�سية متزايدة بني البنوك واملوؤ�س�سات امل�رشفية 

وغري امل�رشفية،  وما حدث من منو يف الأ�سواق املالية وتنوع يف اأدواتها املالية مما زاد 

من اأهمية قيا�س املخاطر واإدارتها وال�سيطرة عليها، ومبا يتطلب البتكار امل�ستمر لطرق 

اإدارة الأعمال واملخاطر وتغيري للقوانني ونظم الإ�رشاف مبا يحافظ على �سالمة النظام 

امل�رشيف. فما مييز ن�ساط البنوك هو كيفية اإدارة املخاطر و لي�س جتنبها. ومن هنا تاأتي 

القوائم  الذي ميكن م�ستخدمي  بال�سكل  املخاطر وقيا�سها والإف�ساح عنها  اأهمية هذه 

املالية من احلكم على مدى قدرة البنك على اإدارة املخاطر وال�سيطرة عليها.

تعريف احلوكمة يف اجلهاز امل�رشيف:

الإدارة والإدارة  الأداء من قبل جمل�س  تعني احلوكمة يف اجلهاز امل�رشيف مراقبة 

اإىل الهتمام بعالقة  بالإ�سافة  الأ�سهم واملودعني،  للبنك، وحماية حقوق حملة  العليا 

و�سلطات  التنظيمي  الإطار  خالل  من  تتحدد  والتي  اخلارجيني،  بالفاعلني  هوؤلء 

.  ويعرفها بنك الت�سويات الدولية باأنها الأ�ساليب التي 
)2( 

الهيئات واملوؤ�س�سات الرقابية

تدار بها امل�سارف من خالل جمل�س الإدارة والإدارة العليا والتي حتدد كيفية و�سع 

اأهداف البنك والت�سغيل وحماية م�سالح حملة الأ�سهم واأ�سحاب امل�سالح مع اللتزام 

.
)3(

بالعمل وفقا للقوانني والنظم ال�سائدة ومبا يحقق حماية م�سالح املودعني

وتختلف البنوك عن باقي ال�رشكات يف اأن تعرثها اأو انهيارها يوؤثر على دائرة اأكرث ات�ساعا وتاأثريًا يف النظام املايل ذاته   ) 1(

مما يكون له اأثارا �سيئة على الن�ساط القت�سادي كله. يف حوكمة ال�رشكات انظر بحثنا: حوكمة ال�رشكات، الأبعاد 

احللقة  يف  املقدم   ،2010 ل�سنة   )7( رقم  للقانون  التنفيذية  الالئحة  من  ع�رش  اخلام�س  الكتاب  على  نظرة  الغائبة، 

النقا�سية بكلية احلقوق – جامعة الكويت حول قانون هيئة اأ�سواق املال والالئحة التنفيذية يف 2016/3/21.

وبالطبع متتد احلوكمة يف اجلهاز امل�رشيف لت�سمل البنوك العامة واخلا�سة وامل�سرتكة والأجنبية.   ) 2(

وترتكز على ثالثة دعائم: ال�سلوك الأخالقي، تفعيل دور اأ�سحاب امل�سلحة، واإدارة املخاطر، يف هذا املو�سوع انظر   ) 3(
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 حمددات احلوكمة يف اجلهاز امل�رشيف:

تتمثل حمددات احلوكمة يف اجلهاز امل�رشيف يف جمموعتني: ت�سم املجموعة الأوىل 

الفاعلني الداخليني، وهم حملة الأ�سهم وجمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية واملراقبون 

املودعني،  اأي  الفاعلني اخلارجيني،  الثانية  املجموعة  الداخليون. وت�سمل  واملراجعون 

و�سناديق تاأمني الودائع، وو�سائل الإعالم، و�رشكات الت�سنيف والتقييم الئتماين، 

التنظيمي والرقابي. ول يرتبط جناح احلوكمة يف اجلهاز  القانوين  ف�ساًل عن الإطار 

امل�رشيف فقط بو�سع القواعد الرقابية، واإمنا باأهمية تطبيقها تطبيقًا �سليم، الأمر الذي 

يعتمد على البنك املركزي ورقابته من جهة، وعلى البنك املعني واإدارته من جهة اأخرى. 

وهذا ما يك�سف اأهمية دور كل من جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية، وجلان املتابعة 

واإدارات  البنك،  اأداء  عن  الالزمة  والإح�ساءات  البيانات  الإدارة  ملجل�س  توفر  التي 

التفتي�س داخل اجلهاز امل�رشيف التي تعر�س تقاريرها على جمل�س الإدارة، وامل�ساهمني 

الواجب عليهم متابعة ورقابة الأداء اإىل جانب امل�ساهمة يف توفري روؤو�س الأموال حال 

حاجة البنك اإليها.

مبادئ احلوكمة طبقًا للجنة بازل:  

 يف اإطار بنك الت�سويات الدولية للرقابة على البنوك للمرة 
)1(

مت ت�سكيل جلنة بازل

الأوىل يف 1974 وقد قامت هذه اللجنة باإ�سدار اتفاقية كفاية راأ�س املال يف عام 1988، 

حيث حددت ن�سبة 8% كحد اأدنى لكفاية راأ�س املال ملواجهة خماطر الئتمان يف البنوك. 

1997 اأ�سدرت املبادئ الأ�سا�سية للرقابة امل�رشفية الفعالة واتبعتها يف عام  ويف عام 

ظهرت   1997 املالية  الأزمة  وقوع  فمع  تطبيقها.  من  للتاأكد  منهجية  بو�سع   1999

حممد ح�سن يو�سف، حمددات احلوكمة ومعايريها مع اإ�سارة خا�سة لنمط تطبيقها يف م�رش، القاهرة، يونيو 2007.

امل�سارف  حمافظي  من  قرار  مبقت�سي  اأن�سئت  واإمنا  دولية  اتفاقية  اأية  اإىل  ت�ستند  ل  فنية  ا�ست�سارية  جلنة  وهي   ) 1(

لدرا�سة  الفنيني  من  العمل  فرق  من  عدد  وي�ساعدها  �سنويا  مرات  اللجنة  هذه  وجتتمع  ال�سناعية  للدول  املركزية 

خمتلف جوانب الرقابة على امل�سارف، ولذلك فاإن قرارات اأو تو�سيات هذه اللجنة ل تتمتع باأي �سفة قانونية اأو 

اللجنة و�سع مبادئ  اأ�سبحت ذات قيمة فعلية، وتت�سمن قرارات وتو�سيات  اأنها مع مرور الوقت،  اإلزامية، رغم 

ومعايري املنا�سبة للرقابة على امل�سارف مع الإ�سارة اإىل مناذج املمار�سات اجلديدة يف خمتلف البلدان، بغر�س حتفيز 

الدول على اإتباع تلك املبادئ واملعايري وال�ستفادة من هذه املمار�سات. وجدير بالإ�سارة اأن معظم البنوك املركزي 

تاأخذ بقراراتها وتدرجها �سمن تعليماتها الرقابية.
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الأمر  اأن  وات�سح  املال،  راأ�س  لكفاية  الأوىل  بازل  اتفاقية  يف  النظر  اإعادة  اإىل  احلاجة 

البنوك  تواجهها  التي  املخاطر  واأن  جمموعه،  يف  املايل  النظام  ا�ستقرار  �سمان  يتطلب 

تتجاوز جمرد خماطر الئتمان. ومن هنا بداأ الإعداد لتفاقية بازل الثانية، حيث مرت 

بعدة مراحل. والبداية كانت عام 2001 بعدما اأ�سدرت جلنة بازل املقرتحات اجلديدة 

اخلا�سة بكفاية راأ�س املال، وا�ستمر الباب مفتوحًا لتلقي التعقيبات واملالحظات لت�سدر 

ب�سكلها النهائي يف منت�سف عام 2006، على اأن يبداأ التطبيق يف عام 2007. وجاءت 

تدريجية  ب�سورة  واحتياطياتها   للبنوك  الذاتية  املوارد  ن��سبة  لرتفع  الثالثة  بازل 

و�سوًل اإىل تنفيذها ب�سكل نهائي عام 2019.

  :
)1(

اأهداف جلنة بازل

تهدف جلنة بازل للرقابة امل�رشفية من خالل مقرراتها اأ�سا�سا اإىل:

1 ..
)2(

امل�ساعدة يف تطوير وا�ستقرار النظام امل�رشيف الدويل

2 ..
)3(

و�سع البنوك الدولية يف اأو�ساع تناف�سية متكافئة

3 ..
)4(

 اإيجاد اأ�ساليب واآليات للتكيف مع املتغريات العاملية

4 ..
)5(

حت�سني الأ�ساليب الفنية للرقابة على اأعمال البنوك 

من بازل 1 اإىل بازل 3:

بازل 1 و بازل 2:

راأ�س  لكفاية  اأدنى  كحد   ٪  8 ن�سبة   1988 عام  املال  راأ�س  كفاية  اتفاقية  حددت 

اأ�ساليب  يف  معدًل   2 بازل  اتفاق  وجاء  امل�سارف.  يف  الئتمان  خماطر  ملواجهة  املال 

( 1) https://www.bis.org/bcbs/index.htm?m=3%7C14 
جلنة بازل- موقع بنك الت�سويات الدولية.

خا�سة بعد تفاقم اأزمة املديونية اخلارجية لدول العامل الثالث وتكرار الأزمات املالية.  ) 2(

العادلة بني  املناف�سة غري  اأ�سا�س  املال امل�رشيف والتي هي  الوطنية ب�ساأن راأ�س  الرقابية  املتطلبات  الفروق يف  باإزالة   )3 (

البنوك، كما كان الأمر بالن�سبة للبنوك اليابانية املتفوقة على البنوك الأوروبية والأمريكية.

ويف مقدمتها العوملة املالية وحترر حركة روؤو�س الأموال وانفتاح الأ�سواق املالية مل�سايرة الواقع احلديث واملتطور.   )4 (

)5 (   وت�سهيل عملية تداول املعلومات حول تلك الأ�ساليب بني ال�سلطات النقدية املختلفة والبنوك املركزية.
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اإدارة امل�سارف والرقابة عليها. ومل يعتمد معيار كفاية راأ�س املال على مقيا�س واحد 

للمخاطر بتحديد اأوزان لها، على اأ�سا�س التفرقة بني اأنواع املقرت�سني، بل ارتكز على 

اأ�سا�س تنظيمي يعتمد بدرجة اأكرب اإيل طبيعة املخاطر وقيا�سها وفقا لظروف ال�سوق. 

وقد �ساعد التقدم التكنولوجي يف الت�سالت من ناحية وتقدم الفن امل�رشيف وحتليل 

وفعالية  تقدما  اأكرث  اأ�ساليب  امل�سارف  من  العديد  اإتباع  اإىل  اأخرى  ناحية  من  املخاطر 

هذه  املال  راأ�س  كفاية  معايري  تالحق  اأن  ال�رشوري  من  واأ�سبح  املخاطر،  اإدارة  يف 

التطورات يف تكنولوجيا الإدارة املالية للم�سارف.

وحر�ست اللجنة على معاجلة امل�سكلة الرئي�سية للم�سارف وهي اإدارة املخاطر، 

واأن يجيء التعديل مت�سمنًا تقدمي حوافر للم�سارف نف�سها لالرتقاء باأ�ساليب اإدارة 

املخاطر واأن تتو�سع اأهداف الرقابة ل�سمان ا�ستقرار النظام املايل يف جمموعة. ومتثلت 

واإطار  قاعدة  تو�سيع  يف  يناير2001  يف   عنها  الإعالن  مت  والتي  اجلديدة  املقرتحات 

كفاية راأ�س املال بهدف:

رفع معدلت الأمان و�سالمة وا�ستقرار النظام املايل العاملي.. 1

البنوك . 2 بني  املناف�سة  يف  والتوازن  الت�ساوي  وتدعيم  التناف�سية  العدالة  حتقيق 

دولية الن�ساط و�سمان تكافوؤ الأنظمة والت�رشيعات وعدم التعار�س بني الأهداف 

ال�سيا�سية والأهداف العامة.

املخاطر . 3 من  العديد  اإدراج  خالل  من  املخاطر  ملعاجلة  �سمولية  اأكرث  منهج  اإدخال 

للتطبيق يف  اأكرث مالئمة  اختبار جديدة  واإيجاد مناذج  قبل،  مل تكن مت�سمنة من 

البنوك على كافة م�ستوياتها.

اإيجاد طريقة جديدة قابلة للتطبيق على البنوك بكافة م�ستوياتها. . 4

وتنمية  لتطوير  القواعد  من  عددا  اللجنة  اأر�ست  الأهداف  تلك  حتقيق  ول�سمان 

دعائمها الثالث الرئي�سية واملتوازية لحت�ساب راأ�س املال طبقا للمعايري املقرتحة وذلك 

على النحو التايل: 

æ  احلد الأدنى ملتطلبات راأ�س املال، وتت�سمن املعايري اجلديدة عدة بدائل حتل حمل 
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املخاطر  حجم  مع  يتنا�سب  مبا   1988 بازل  اتفاق  ت�سمنها  التي  املوحدة  املعايري 

التي يتحملها البنك وميكن من ال�سيطرة على املخاطر ويرتكز التعديل على حت�سني 

.
)1(

اأ�ساليب قيا�س املخاطر

æ  الفح�س الرقابي لكفاية راأ�س املال، اأي اأحكام ورقابة الأجهزة الرقابية والإ�رشافية 

على خماطر الئتمان للتاأكد من اأن كل بنك لديه نظم داخلية �سليمة لتقدير مالئمة 

راأ�س املال ماله بالعتماد على تقييم خماطره.

æ  ان�سباط ال�سوق، من خالل تدعيم عن�رشي ال�سفافية والإف�ساح من جانب البنوك 

مبا يكفل القدرة على فهم اأف�سل للمخاطر التي تواجه البنوك لذلك تطالب اللجنة 

الإف�ساح عن هيكل راأ�س املال واملخاطر ومالئمة راأ�س املال.

وعليه، فاإن بازل 2 مل تت�سمن فقط خماطر الئتمان بل اأخذت يف احل�سبان خماطر 

الت�سغيل، ف�سال عن اأن التعامل مع املخاطر ل يقت�رش على جمرد توفري حد اأدنى من 

للم�رشف  ال�سليمة  الإدارة  مبادئ  من  كاملة  منظومة  مراعاة  يتطلب  بل  املال،  راأ�س 

والتحقق من الوفاء بها، ومن هنا اأ�ساف اتفاق بازل 2 الدعامة الثانية املتعلقة بعمليات 

و�سفافية  ال�سوق  يف  ان�سباطا  يتطلب  املايل  ال�ستقرار  فاإن  واأخريًا  الرقابية،  املراجعة 

الثالثة  الدعامة  له  تعر�ست  الذي  الأمر  امل�سارف  ت�سدرها  التي  البيانات  يف  كاملة 

املتحكمة يف ان�سباط ال�سوق.

ثانيًا، جاء اتفاق بازل 2 لإ�سفاء مزيد من الحتكام لتقدير ال�سوق لهذه املخاطر، 

فالفكرة الرئي�سية ملفهوم املخاطر يف بازل2 هو اأنها اأ�سبحت اأكرث ح�سا�سية لتقديرات 

ال�سوق فامل�سارف من خالل تعاملها امل�ستمر يف الأ�سواق اأقدر على حتديد هذه املخاطر 

وذلك مقارنة بالتقدير اجلزايف للجنة بازل 1. ومن هنا كان الجتاه العام يف بازل 2 هو 

حث امل�سارف على و�سع نظم داخلية لتقدير املخاطر وفقا لجتاهات ال�سوق.

ثالثًا، جاء اتفاق بازل 2 متجها اإىل ال�ستناد بدرجة اأكرب اإىل تقدير ال�سوق للمخاطر 

اإلغاء هذا التمييز بني الدول، فاملخاطرة هي للمخاطر، وال�سوق  اإىل  وبالتايل فاإنه عمد 

وحدها هي الأكرث قدرة على تقديرها، وا�ستمرارًا مع منطق التقدير اجلزايف، فقد كان 

الأ�سلوب املعياري، كاأ�سلوب التقييم الداخلي.   ) 1(



                                                                               
اأ. د. زينب عو�ض اهلل

231ملحق خاص بأبحاث املؤتمر السنوي الثالث - الحوكمة والتنظيم القانوني ألسواق املال - العدد )1( - الجزء األول

كان  واإذا  العمليات،  كل  على  عام  ب�سكل  يطبق  ثابتا  كميا  معيار  ي�سع   1 بازل  اتفاق 

املال لأول  اإدخال معايري دولية لكفاية راأ�س  لب�ساطة املعيار ميزة وخا�سة عند بداية 

مرة، فاإن هذه الب�ساطة حالت دون مراعاة بيان حجم وطبيعة هذه املخاطر، ومن هنا 

فقد جاء اتفاق بازل 2 موفرا مزيدا من املرونة اأمام امل�سارف يف تطبيقها ملعايري كفاية 

راأ�س املال اجلديدة.

بـــازل 3:

3« لتعزز �سالبة امل�سارف يف حال ن�سوب اأزمة مالية جديدة. وقد  جاءت »بازل 

ي�سمن  ومبا  العاملية.  امل�رشفية  املوؤ�س�سات  لحتياطيات  الأدنى  احلد  زيادة  ت�سمنت 

املوارد  ن��سبة  وزيادة  تعزيز  على  ن�ست  وقد  الطويل.  املدى  على  املايل  ال�ستقرار 

املالية  املتانة  لقيا�س  املعتمدة  املعايري  اأهم  للبنوك واحتياطياتها، باعتبارها من  الذاتية 

ت�سكل  التي  املال  روؤو�س  من  الأوىل  ال�رشيحة  رفعت  حيث  امل�رشفية،  للموؤ�س�سات 

احتياطاتها الإجبارية من 2 % اإىل 4.5 % من اأ�سولها، ف�ساًل عن تخ�سي�س �رشيحة 

اإجمايل  اأزمات حمتملة، وهو ما رفع  املال، ملواجهة  راأ�س  % من   2.5 اإ�سافية مبقدار 

للرقابة  بازل  جلنة  �سجعت  كما   .%  2 من  % بدًل   7 ن�سبة  اإىل  الإجبارية  الحتياطي 

7%. وقد بداأ  ال�  اأكرب من ن�سبة  البنوك الكبرية على الحتفاظ باحتياطيات  امل�رشفية 

العمل  اإىل بداية  العمل تدريجيا بهذه الإجراءات، ابتداًء من 1 يناير عام 2013 و�سول 

الدول  بع�س  طالبت  وقد   .2019 عام  يف  نهائي  ب�سكل  وتنفيذها   2015 عام  يف  بها 

 9.5 اإىل  الإجمايل  لي�سل  املائة،  يف   2.5 مبعدل  اإ�سافية  حماية  ن�سبة  اإقرار  ب�رشورة 

اأخفقت يف  بازل  اأن جمموعة  الرخاء، غري  اأوقات  املطلب يف  املائة، بحيث يحقق هذا  يف 

التفاق على هذا الإجراء وتركت اأمره للدول املعنية منفردة.

بخ�سو�س  جديدة  مقايي�س  اعتماد  اأي�سا  الإ�سالحات  من  احلزمة  هذه  و�سملت 

. و�سددت بنود بازل 3 على 
)1(

ال�سيولة، بهدف جتّنب حدوث انهيار يف النظام امل�رشيف

2008. وقد اأكدت  �سبيه مبا حدث لدى اإفال�س م�رشف ليمان براذرز )Lehmann Brothers( الأمريكي عام   ) 1(

قواعد بازل 3 على اإجبار امل�سارف على زيادة الأموال التي تخ�س�سها كبند احتياطي ل�سد الثغرات املالية، يف حال 

الديون  النق�س ب�سبب  الأخرية. وعادة ما يحدث هذا  الئتمان  اأزمة  النقد، مثلما حدث يف  اأو نق�س يف  اأزمة  حدوث 

الهالكة اأو الديون املعدومة، وهي الديون التي يف�سل اأ�سحابها يف �سدادها للبنوك، ومن ثم يتحمل البنك خ�سائرها. 
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اأنه يف حال اأخل اأحد البنوك بهذه القواعد، اأي انخف�ست ن�سبة الحتياطي لديه عن %7، 

يحق لل�سلطات املالية اأن متنع البنك من توزيع اأرباح على امل�ساهمني، اأو منح مكافاآت 

مالية ملوظفيه، اأو حتى تخفي�س رواتبهم. ولكي ت�ستطيع البنوك مواكبة هذه الزيادة 

، اأو التقليل من حجم قرو�سها.
)1(

الكبرية، فعليها اإما رفع روؤو�س اأموالها

جممل القول، فاإن »بازل 3« تعد، من ناحية، اأداة حتوطية �سد الأزمات امل�ستقبلية 

فاإنها ت�سكل  اأخرى،  ناحية  البنوك من خماطر مالية، ومن  له  ملواجهة ما قد تتعر�س 

عبئًا ماليًا يكبل حركة البنوك التي وفقا للقواعد اجلديدة، �ست�سطر اإىل زيادة راأ�سمالها 

مبا يعادل 3 اأ�سعاف ما كانت ملزمة بتطبيقه، اإل اأن طول الفرتة الزمنية امل�سموح بها 

لتطبيق »بازل 3« والتي متتد حتى عام 2019   متنح امل�سارف الفر�سة الكافية لتنظيم 

اأمورها واإعادة ر�سم �سيا�ساتها املالية وفقا للم�ستجدات على ال�ساحة العاملية. فزيادة 

وزيادة  الئتمانية   جدارتها  وتعزيز  املخاطر  من  حمايتها  يعني  امل�سارف  مال  راأ�س 

 .
)2(

قدرتها الت�سغيلية يف ظل تبعات الأزمات القت�سادية

مبادئ احلوكمة:

يف  احلوكمة  معايري  تعزيز  ت�ستهدف  توجيهية  مبادئ  عدة  بازل  جلنة  اأ�سدرت 

البنوك تتمثل يف: 

من  يتولونه  ملا  موؤهلني  الإدارة  جمل�س  اأع�ساء  يكون  اأن  يجب  الأول:  املبداأ 

العمل  اإدارة  م�سوؤوليات واأن يكونوا على دراية تامة مباهية احلوكمة وبالقدرة على 

�سياغة  وعن  املايل،  موقفة  و�سالمة  اأدائه  عن  تام  ب�سكل  م�سوؤولون  وهم  بالبنك، 

اتخاذ  امل�سالح والبتعاد عن  به واأهدافه، وعليهم جتنب ت�سارب  العمل  اإ�سرتاتيجية 

بني  ومن  دورية.   ب�سورة  املجل�س  هيكلة  اإعادة  عن  ف�ساًل  وجودها،  حال  القرارات 

توافر  ي�سمن  مبا  التنفيذيني،  املديرين  وتعيني  ومراقبة  اختيار  املجل�س  واجبات 

الكفاءات القادرة على اإدارة البنك. وينبغي اأن يكون اأع�ساء املجل�س على دراية كافية 

وعلى  الت�رشيعية.  وبالبيئة  اإتباعها  يجب  التي  للبنك  املالية  الأن�سطة  واأ�س�س  مببادئ 

عرب طرح اأ�سهم جديدة لالكتتاب العام، اأو اإيجاد م�سادر اأخرى للتمويل.   ) 1(

حيث اأن امل�سارف �سيكون لديها يف حال زادت راأ�سمالها قدرة على منح الئتمان ب�سكل اأو�سع و�ست�سبح اأقدر على   ) 2(

تعزيز حركة راأ�س املال ل�سيما يف ظل احلاجة اإىل تطبيق اإجراءات من �ساأنها اأن ت�ساهم ب�سخ ال�سيولة يف ال�سوق. 
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وجلنة  تنفيذية  جلنة  بينها  من  يكون  اأن  على  مل�ساعدته  جلان  ت�سكيل  الإدارة  جمل�س 

.
)3(

، وجلنة الأجور
)2(

، وجلنة اإدارة املخاطر
)1(

مراجعة داخلية

وقيم  للبنك  الإ�سرتاتيجية  الأهداف  الإدارة  جمل�س  يراقب  اأن  يجب  الثاين:  املبداأ 

من  التاأكد  وعليه  واملودعني،  الأ�سهم  حملة  م�سالح  العتبار  يف  اأخذا  العمل،  ومعايري 

اأن الإدارة التنفيذية تطبق ال�سيا�سات الإ�سرتاتيجية للبنك ومتنع الأن�سطة والعالقات 

، ف�ساًل عن توفري احلماية 
)4(

واملواقف التي ت�سعف احلوكمة واأهمها تعار�س امل�سالح

املالئمة للعاملني الذين يعدوا تقارير عن ممار�سات غري قانونية اأو غري اأخالقية من اأي 

اإجراءات تاأديبية مبا�رشة اأو غري مبا�رشة.

للم�سوؤوليات  وا�سحة  حدود  ر�سم  الإدارة  جمل�س  على  يجب  الثالث:  املبداأ 

هيكال  ي�سع  واأن  وللعاملني،  واملديرين  العليا  ولالإدارة  لأع�سائه  البنك  يف  واملحا�سبة 

اإداريا ي�سجع على املحا�سبة ويحدد امل�سوؤوليات.

املبداأ الرابع: يجب على جمل�س الإدارة التاأكد من توافر مبادئ ومفاهيم لالإدارة 

التنفيذية تتوافق مع �سيا�سة املجل�س، واأن ميتلك امل�سوؤولون بالبنك املهارات ال�رشورية 

جمل�س  و�سعها  التي  والنظم  لل�سيا�سات  وفقا  البنك  اأن�سطة  تتم  وان  اأعماله،  لإدارة 

الإدارة وفقا لنظام فعال للرقابة الداخلية.

احل�سابات  مراقبي  با�ستقالل  التعهد  الإدارة  جمل�س  على  يجب  اخلام�س:  املبداأ 

. كما يجب على الإدارة العليا للبنك اأن تقر باأهمية وظائف 
)5(

وموظفي الرقابة الداخلية

املراجعة والرقابة الفعالة الداخلية واخلارجية ل�سالمة البنك يف الأجل الطويل. وعلى 

كل من جمل�س الإدارة والإدارة العليا للبنك التحقق من اأن القوائم املالية متثل املوقف 

وتقوم جلنة املراجعة بالتعاون مع مراقبي احل�سابات وتراجع وتت�سلم تقاريرهم واأن تاأخذ القرارات الت�سحيحية   )1 (

يف الوقت املنا�سب لتحديد اأوجه ال�سعف يف الرقابة وعدم التوافق مع ال�سيا�سات والقوانني والنظم.

من  ذلك  وغري  ال�سمعة  الت�سغيل،  ال�سيولة،  ال�سوق،  الئتمان،  خماطر  اإدارة  ب�ساأن  العليا  لالإدارة  املبادئ  ت�سع   )2 (

املخاطر. 

التي ت�سع نظم الأجور ومبادئ تعيني الإدارة التنفيذية وامل�سئولني بالبنك مبا يتما�سى مع اأهداف واإ�سرتاتيجية البنك.   )3 (

مثل الإقرا�س للعاملني اأو املديرين اأو حملة الأ�سهم ممن لهم ال�سيطرة اأو الأغلبية اأو اإعطاء مزايا تف�سيلية لأ�سخا�س   ) 4(

ذات ال�سلة. 

باعتبارها جوهرية حلوكمة امل�سارف وبغر�س حتقيق عدد من وظائف الرقابة بغر�س اختبار وتاأكيد املعلومات   ) 5(

التي يتم احل�سول عليها من الإدارة عن عمليات واأداء البنك. 
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 .
)1(

املايل للبنك يف جميع جوانبه

املبداأ ال�ساد�س: يجب اأن يتاأكد جمل�س الإدارة من اأن �سيا�سات الأجور واملكافاآت 

الإدارة  الطويل، واأن ترتبط حوافز  البنك يف الأجل  اأهداف واإ�سرتاتيجية  تتنا�سب مع 

العليا واملديرين التنفيذيني باآداء البنك يف الأجل الطويل.

يف  امل�سجلة  للبنوك  وخا�سة  �رشوريا  املالئم  العام  الإف�ساح  يعد  ال�سابع:  املبداأ 

البور�سة لتحقيق الن�سباط يف ال�سوق، وينبغي اأن يكون الإف�ساح دقيقًا ويف الوقت 

 .
)2(

املنا�سب من خالل موقع البنك على الإنرتنت ويف التقارير الدورية وال�سنوية

املبداأ الثامن: يجب اأن يتفهم اأع�ساء جمل�س الإدارة والإدارة العليا هيكل عمليات 

اأن يتعر�س له من خماطر  البنك والبيئة الت�رشيعية التي يعمل من خاللها، وما ميكن 

   .
)3(

قانونية جراء تقدمي خدماته لعمالئه

:
اأثر تطبيق احلوكمة يف البنوك على الأ�سواق املالية)4(

 عن عدد من احلقائق من اأهمها حتول البنوك اإىل اأداء كافة 
)5(

ك�سفت الأزمة املالية

وان  املطبقة  املعايري  مع  بالتوافق  عملهم  ميار�سوا  اخلارجيني  احل�سابات  مراقبي  اأن  من  التاأكد  خالل  من  وذلك   )1 (

ي�ساركوا يف عمليات الرقابة الداخلية بالبنك املرتبطة بالإف�ساح يف القوائم املالية ، ومن املالئم اأن تقوم جلنة املراجعة 

الداخلية بكتابة التقارير مبا�رشة اإىل جمل�س الإدارة. 

ويكون متالئما مع حجم وتعقيد هيكل امللكية وحجم تعر�س البنك للمخاطر اأو عما اإذا كان البنك م�سجال يف البور�سة،   ) 2(

ومن �سمن املعلومات التي يجب الإف�ساح عنها املعلومات املتعلقة بالبيانات املالية، التعر�س للمخاطر، املو�سوعات 

املرتبطة باملراجعة الداخلية وباحلوكمة فى البنك ومنها هيكل وموؤهالت اأع�ساء جمل�س الإدارة واملديرين واللجان 

وهيكل احلوافز و�سيا�سات الأجور للعاملني واملديرين. 

ب�سكل غري مبا�رش، عندما يقوم بخدمات نيابة عن عمالئه الذين ي�ستغلون اخلدمات والأن�سطة التي يوفرها البنك   ) 3(

ملمار�سة اأن�سطة غري �رشعية مما يعر�س �سمعة البنك للخطر. 

مقدم وهيبة، احرتام �سوابط احلوكمة يف امل�سارف �سبيل لتجنب الأزمات املالية، اجلزائر، ريغ خرؤم  ) 4(

وانهيار واإفال�س موؤ�س�سة الدخار والإقرا�س الأمريكية عام 1994، بخ�سارة قدرت مببلغ 179 مليار دولر، والأزمة التي   )5 (

حدثت يف دول جنوب �رشق اآ�سيا عام 1997، واأدت لي�س فقط اإىل اإفال�س بع�س ال�رشكات، واإمنا اإىل انهيار اقت�ساديات الدول 

ذاتها ومن �سحايا الف�ساد الإداري انهيار واإفال�س �رشكة اإنرون للطاقة، التي تعمل يف جمال توزيع الغاز الطبيعي يف الوليات 

املجال، ولها  اأكرب �رشكة يف هذا  ثاين  واإفال�س �رشكة وورلد كوم لالت�سالت،  انهيار  اإىل جانب  واأوروبا،  الأمريكية  املتحدة 

العامل، فعلى  اأنحاء  الكربى يف جميع  ال�رشكات  للعديد من  65 دولة، وهكذا توالت �سل�سلة النهيارات  �سبعون فرًعا يف نحو 

17.2 مليار  82 �رشكة يف الوليات املتحدة الأمريكية، بلغ راأ�سمالها نحو  1997 انهارت واأفل�ست  �سبيل املثال، فاإنه يف عام 

دولر، ثم ارتفع العدد عام 2000 لي�سل اإىل 176 �رشكة براأ�سمال يقدر بنحو 94 مليارا. ملزيد من التف�سيل انظر حما�رشاتنا 

املطبوعة، الأزمة املالية وتداعياتها على الدول النامية، حما�رشات األقيت يف معهد النقل الدويل واللوج�ستيات، فرع القاهرة، 

ق�سم الدرا�سات العليا لطلبة املاج�ستري،الأكادميية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، القاهرة، 2008.
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الأعمال املالية من م�ساربة وا�ستثمار واإقرا�س وبيع و �رشاء. وقد اأدى ذلك اإىل ت�سابك  

وعدم  ال�سفافية  وغياب  عليها  الفعالة  الرقابة  اإمكانيات  و�سعف  اأن�سطتها  وتعقد 

فاعليتها،  من  وحد  الرقابة  اأدوات  من  اأ�سعف  التداخل  هذا  الإف�ساح.  قوانني  احرتام 

ا�ستعداد  على  وال�سفافية،  احلوكمة  عن  امل�سوؤولة  وهي  الإدارات،  جمال�س  تعد  ومل 

لإتاحة املعلومات ال�سحيحة يف الوقت املنا�سب، ومل يعد هوؤلء على ا�ستعداد لالإعالن 

عن اأهداف موؤ�س�ساتهم وو�سائل واأدوات حتقيقها، ول عن كيفية تنظيم العالقات مع 

ال�رشكات واملوؤ�س�سات املختلفة، وغابت عنهم حدود حتمل امل�سوؤولية وكيفية تطبيق 

القوانني اأو اللتزام بها. 

وكانت قد �سبقت الأزمة املالية انخفا�س �سعر الفائدة اإىل اأقل من اإىل 1%، وما تبعها 

الطلب  رفع  مما  العقارية(،  بالرهون  املرتبطة  الديون  )وهي  الديون  توريق  اأزمة  من 

يف  البنوك  تو�سعت  التوريق  اأزمة  ومع  العقارية.  القرو�س  وخا�سة  القرو�س  على 

املالية( لتوليد م�سادر جديدة  تقدمي القرو�س الأقل جودة، بل ا�ستخدمت )امل�ستقات 

الأو�ساع عدة  . وقد �ساعد على تفاقم  هذه 
)1(

الإقرا�س للتو�سع يف  للتمويل، وبالتايل 

عوامل نذكر منها:

�سبه غياب للرقابة من قبل ال�سلطات النقدية على العمل امل�رشيف.. 1

امل�ساربة، املحمومة يف اأ�سواق الأوراق املالية والبور�سات. . 2

 واملتاجرة يف املخاطر.. 3
)2(

ا�ستخدام اأدوات مالية مبتكرة

كثريا . 4 تهتم  ل  جعلها  مما  املوؤ�س�سات،  هذه  من  كثري  يف  العليا  الإدارة  ف�ساد 

بالقواعد امل�رشفية، الأمر الذي اأفرز الفو�سى يف اجلهاز امل�رشيف باأكمله.

بعد امل�سارف الأمريكية عن اأهم مبادئ احلوكمة وتطبيقاتها.. 5

عدم اللتزام غري امل�سئول، بل املتعمد من قبل الحتياطي الفيدرايل، اأي البنك املركزي، الأمريكي يف القيام بواجباته   ) 1(

الإ�رشافية والرقابية والتفتي�سية، نتج عنه الأزمة املالية احلادة، والتي امتدت اإىل الدول الأوربية، ودول جنوب �رشق 

اآ�سيا، واليابان، وال�سني، ثم الدول النامية، وكادت اأن تنذر بك�ساد عاملي ي�سغر اأمامه متاًما الك�ساد العاملي العظيم 

م�سارف  على  النقدية  املوؤ�س�سات  اأ�سبحت  اأن  بعد  املا�سي  القرن  من  الثالثينيات  واأوائل  الع�رشينيات  اأواخر  فى 

الإفال�س. 

وهى امل�ستقات: امل�ستقبليات، واخليارات والتحوطات �سد تغيري �سعر الفائدة.  ) 2(
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غياب ال�سلوك الأخالقي يف املعامالت.. 6

غياب �سابطي ال�سفافية و الإف�ساح يف البنوك الأمريكية.. 7

الت�رشفات الالم�سوؤولة من قبل الإدارة يف البنوك و �سياع حقوق امل�ساهمني.. 8

ازدياد عدد البنوك ا�سعف املعلومات ال�سخ�سية و املالية املطلوبة مما انعك�س . 9

على جودة املعلومات.

 الإقرا�س دون النظر اإىل قدرة املقرت�س على ال�سداد.. 10

بالديون . 11 املتعلقة  باملعلومات  يتعلق  فيما  خ�سو�سا  الرقابي  النظام  �سعف   

القانوين  النظام  و�سعف  الئتمانية،  امل�رشف  حمفظة  يف  ون�سبتها  املعدومة 

الأق�سى  بالقانون اخلا�س باحلد  اللتزام  امل�رشفية وعدم  للعمليات  امل�ساند 

للقرو�س املقدمة للمقرت�س الواحد ون�سبتها من راأ�س مال امل�رشف.

جممل القول، فاإن غياب ال�سفافية وغياب تطبيق �سوابط ومعايري احلوكمة وما 

يف  وال�سليمة  الفعالة  الإدارة  ل�سمان  الأخرية  هذه  مبادئ  باأهم  اإخالل  من  عنه  جنم 

وم�سوؤوليات  حلدود  وا�سحة  معامل  و�سع  وكذا  الإف�ساح،  قوانني  واحرتام  البنوك، 

اإداري يحدد امل�سوؤوليات ويحدد املهام بدقة،  جمل�س الإدارة يف البنوك وو�سع هيكل 

هو ال�سبب الرئي�سي ملا عرفته الأ�سواق النقدية واملالية من اأزمات.

وهكذا ات�سح اأن وجود نظام م�رشيف �سليم يعترب من الركائز الأ�سا�سية ل�سالمة 

عمل الأ�سواق املالية والقت�ساد ككل، كما اأن توفري املمار�سات ال�سليمة املتنا�سبة مع 

على  وت�سجعه  وعمله   البنك  اإدارة  تنظيم  يف  ي�ساعد  احلوكمة  تت�سمنها  التي  املبادئ 

ا�ستخدام موارده بدرجة اأكرب واأكرث كفاءة. وظهر جليًا ما يرتتب على حوكمة البنوك 

من نتائج اإيجابية كزيادة فر�س التمويل، وانخفا�س تكلفة ال�ستثمار وا�ستقرار �سوق 

املال، واحلد من الف�ساد، ف�سال عن ت�سجيع ال�رشكات طالبة القرو�س على تطبيق هذه 

وب�سفة  املخاطر،  خمتلف  جتنب  و�سمان  البنوك  مكانة  تعزيز  عن  ف�ساًل   ،
)1(

القواعد

خا�سة املخاطر املالية.

والتي من اأهمها الإف�ساح وال�سفافية والإدارة الر�سيدة، حيث يوؤدي تطبيق ال�رشكات ملبادئ احلوكمة اإىل انخفا�س   ) 1(

درجة املخاطر عند تعاملها مع البنوك والإقالل من التعرث. 
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الإطار املوؤ�س�سي حلوكمة البنوك:

ل تكتمل الركائز الأ�سا�سية للحوكمة اإل باإحكام الرقابة الفعالة على اأداء البنوك، اإذ 

ل يتوقف جناح احلوكمة يف اجلهاز امل�رشيف فقط بو�سع القواعد الرقابية، ولكن اأي�سا 

باأهمية تطبيقها ب�سكل �سليم، وهذا يعتمد على البنك املركزي ورقابته من جهة، وعلى 

اأخرى. فاحلوكمة املوؤ�س�سية نظام يتم مبوجبه توجيه  البنك املعني واإدارته من جهة 

الإطار،  هذا  يف  هامًا  دورًا  املركزي  البنك  ويلعب  للبنوك.  الت�سغيلية  العمليات  ورقابة 

حيث تفر�س عليه م�سوؤولياته الإ�رشافية خلق اآليات عملها و�سمان تطبيقها.

اجلهاز  يف  تنظيمية  �سلطة  اأعلى  باعتباره  املركزي،  البنك  على  يقع  ناحية،  فمن 

امل�رشيف، بناء الإطار املوؤ�س�سي للحوكمة واإدارة املخاطر ومبا يحفظ ثقة املتعاملني يف 

القطاع امل�رشيف، وبناء موؤ�س�سات مالية قادرة على تقدمي خدمات مالية اآمنة ذات معايري 

ال�سلة.  املخاطر وال�سيا�سات ذات  اإدارة  اإر�سادية حول  ائتمانية جيدة، وتوفري قواعد 

اأنها مراقبة و تقييم تقوية  لذلك فاإن مهمة الإ�رشاف على البنوك ميكن النظر لها على 

عملية اإدارة املخاطر التي توؤديها البنوك، وحتديد م�سوؤوليات خمتلف الأطراف.

خالل  من  وذلك  البنوك،  حوكمة  تقرير  يف  هاما  دورا  امل�ساهمون  يلعب  وثانيًا، 

اأن  وباعتبار  البنك،  توجه  بتحديد  للم�ساهمني  ي�سمح  ومبا  الإدارة  جمال�س  انتخاب 

م�سوؤوليات الإدارة التنفيذية وجمال�س الإدارة لي�ست فقط جتاه حملة الأ�سهم بل اأي�سا 

جتاه املودعني، الأمر الذي يلقي مب�سوؤولية خا�سة على اأع�ساء جمال�س اإدارة البنوك.

ثالثًا، �رشورة و�سع اإطار وا�سح من ال�سيا�سات والأهداف يف كافة املجالت التي 

يجب اأن تعمل الإدارة يف نطاقها وهذه ال�سيا�سات تغطي ال�سيا�سات اخلا�سة بالأفراد 

والنظام املايل الأ�سا�سي، ف�ساًل عن �رشورة حتديد الأهداف وال�سرتاتيجيات طويلة 

الأجل وخطط العمل يف الأجلني املتو�سط والق�سري. 

رابعًا، اإن ال�سالمة املالية واآداء النظام امل�رشيف يعتمد يف نهاية الأمر على جمال�س 

الإدارة وعلى الإدارة العليا للبنوك، واملركز ال�سرتاتيجي للبنك وكيفية اإدارة املخاطر، 

وكفاية النظم للتعرف على �سكل املخاطرة ومراقبتها واإدارتها. لذلك فالأمر يقت�سي 

املخاطر  اإدارة  الإدارة يف جانب  الإدارة، ومهمة جمل�س  اأع�ساء جمل�س  تقوية م�ساءلة 

تتمثل يف التعامل مع املخاطر الإ�سرتاتيجية، والتي توؤثر يف ال�سيا�سات الرئي�سية.
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خماطر  مواجهة  بحتمية  املالية  واملوؤ�س�سات  للبنوك  عمليات  اأي  ترتبط  خام�سًا، 

متعددة الأنواع واملتمثلة يف املخاطر الئتمانية، وخماطر ال�سوق، وخماطر �سعر الفائدة، 

القانونية.  واملخاطر  املعامالت،  وخماطر  الت�سغيلية،  واملخاطر  ال�سيولة،  وخماطر 

وعلى جمل�س الإدارة اأن يعي اأن عالج اأي نوع من املخاطر ينبغي اأن يبداأ بتحليل منتظم 

لعن�رشين هامني هما عن�رشي الحتمالت والآثار؛ الحتمالت مبعنى انتظار وترقب 

وقوع احلدث، والآثار مبعنى ال�رشر الذي ينتج يف حال حدوث الحتمال ف�ساًل عن 

مهمة جمل�س الإدارة يف اإدارة املخاطر كما اأ�رشنا.

حوكمة البنوك الكويتية: 

لتطبيق مبادئ احلوكمة  الكويتية  امل�رشفية  ال�سوق  العاملة يف  البنوك  ا�ستعداد  مع 

والتي اأقرتها »بازل 3« يرى البع�س اأن الأ�س�س التي �ستطبقها البنوك مبقت�سى تعليمات 

بنك الكويت املركزي �سوف ت�سهم يف الرتقاء بالأداء والرقابة ومن ثم توؤثر اإيجابًا على 

القطاع امل�رشيف بينما يحذر اآخرون من الأثر ال�سلبي لتلك القواعد والتعليمات. 

بنية القطاع امل�رشيف الكويتي)1(:

، ت�سمل 11 بنكا كويتيًا و12 
)2(

يبلغ عدد امل�سارف العاملة يف الكويت 23 م�رشفًا 

)1( ملزيد من التفا�سيل انظر: احتاد امل�سارف العربية - اإدارة الدرا�سات والبحوث. 

)2( بنك الكويت املركزي هو بنك الدولة املركزي، واأما ما يعرف ببنك الئتمان الكويتي فال يدخل يف النظام امل�رشيف ول يخ�سع 

ل�سوؤون  الدولة  وزير  اإ�رشاف  حتت  م�ستقلة  معنوية  �سخ�سية  ذات  عامة  موؤ�س�سة  فهو  املركزي،  الكويت  بنك  لرقابة 

الإ�سكان طبقا للمر�سوم رقم 81  ل�سنة  2007 وي�سدر النظام الأ�سا�سي بقرار من وزير الدولة ل�سوؤون الإ�سكان.  وقد 

للمواطنني،  والزراعي  وال�سناعي  العقاري  الئتمان  بتي�سري  ليقوم  تاأ�س�س بنك الئتمان بالقانون رقم 40 ل�سنة 1960  

باإن�ساء   30 رقم  القانون  �سدر   1965 عام  ويف  مكافاآتهم.  اأو  رواتبهم  ب�سمان  الدولة  موظفي  اإقرا�س  اإىل  بالإ�سافة 

17-12-1995 قرر جمل�س الإدارة وقف ن�ساط الدخار بكافة اأ�سكاله ووقف  بتاريخ  و  الإدخار”.  و  الت�سليف  “بنك 
الت�سليف  بنك  ا�سم  1995/12/31، هذا وقد عدل  اعتبارا من نهاية يوم عمل  الدخار  الفوائد على ح�سابات  احت�ساب 

ال�سناعي فهو  الكويت  2014. واأما بنك  1 ل�سنة  املر�سوم بقانون رقم  الكويتي ب�سدور  والدخار ليكون بنك الئتمان 

يهدف  متخ�س�س  بنك  وهو  الكويت،  دولة  حكومة  من  مببادرة   1973 عام  اأواخر  اأن�سئ  مقفلة  كويتية  م�ساهمة  �رشكة 

اإىل دعم وت�سجيع ال�سناعة يف الكويت. متثلت م�ساركة احلكومة بوزارة املالية وبنك الكويت املركزي واملوؤ�س�سة العامة 

وعدد  ال�سناعي  القطاع  يف  كربى  و�رشكات  الكويتية،  امل�سارف  من  عدد  اخلا�س  القطاع  وميثل  الجتماعية،  للتاأمينات 

من �رشكات ال�ستثمار املحلية، ويعترب اإن�ساء بنك الكويت ال�سناعي نقلة نوعية متقدمة لدولة الكويت يف ت�سجيع ودعم 

الن�ساط ال�سناعي، فقد كان اأول م�رشف متخ�س�س لتمويل ودعم التنمية ال�سناعية يف دول جمل�س التعاون لدول اخلليج 

العربية. انظر كل من موقع:  

  /http://www.kcb.gov.kw  بنك الئتمان الكويتي        

   http://www.ibkuwt.com/ibk/web/ar بنك الكويت ال�سناعي       
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 .
)2(

، ف�ساًل عن 353 فرعًا داخليًا للم�سارف الكويتية املحلية
)1(

فرعًا لبنوك اأجنبية

 ويتميز القطاع امل�رشيف يف الكويت بن�سبة تركز عالية حيث تدير اأكرب 5 م�سارف 

كويتية اأكرث من 95% من جمموع موجودات وودائع القطاع، ولديها حوايل 89% من 

80% من  القرو�س، كما بلغت احل�سة ال�سوقية لأكرب ثالثة م�سارف كويتية حوايل 

.
)3(

جممل موجودات القطاع و79% من جممل القرو�س

الكويتي  امل�رشيف  القطاع  موجودات  يف  الكبري  الرتفاع  املتاحة  البيانات  وتظهر 

خالل ال�سنوات القليلة املا�سية، فقد زادت تلك املوجودات من حوايل 146 مليار دولر 

بزيادة  )اأي   2014 عام  من  الثالث  الف�سل  بنهاية  مليار   187 حوايل  اإىل   2008 عام 

28.2%(. كما زادت الودائع من حوايل 90 مليار دولر اإىل حوايل 127 مليار)اأي بزيادة 
 94.7 للقطاع اخلا�س فقد زادت من حوايل  املمنوحة  القرو�س  جممل  اأما   ،)%41.1
مليار دولر اإىل حوايل 113 مليار )اأي بزيادة 19.3%(. كما ارتفع راأ�سمال امل�سارف 

)بزيادة  دولر  مليار   27 حوايل  اإىل  دولر  مليار   17.1 حوايل  من  املحلية  الكويتية 

. وارتفع الر�سيد الإجمايل للموجودات الأجنبية للم�سارف املحلية بن�سبة 
)4(

)%56.6
9% لي�سل اإىل حوايل10.96 مليار دينار )حوايل 38 مليار دولر( يف نهاية ال�سنة املالية 
2013/2014 مقابل 10.06 مليار دينار )حوايل 34.86 مليار دولر( يف نهاية ال�سنة 

)1( وتتوزع هذه الأخرية بني م�سارف حملية، م�سرتكة واأجنبية. فوفقًا ملوقع بنك الكويت املركزي الإلكرتوين ومواقع 

البنوك الإلكرتونية العاملة يف دولة الكويت، يوجد 12 فرعًا لبنوك اأجنبية و11 بنكا كويتيا جتاريًا. وجدير بالإ�سارة 

بنك  الدويل،  الكويت  بنك  املتحد،  الأهلي  البنك  وهي  خم�سة،  حاليًا  الكويت  يف  يبلغ  الإ�سالمية  امل�سارف  عدد  اأن 

بوبيان، بنك وربة، وبيت التمويل الكويتي. كما قررت اجلمعية العمومية للبنك التجاري الكويتي يف اأكتوبر 2014 

التحول للعمل وفق ال�رشيعة الإ�سالمية ليكون بذلك �ساد�س م�رشف يعمل وفق قواعد ال�رشيعة الإ�سالمية. انظر 

http://www.cbk.gov.kw/ar/supervision/financial-units/ الأجنبية  البنوك  موقع   من  كل 

http://www.cbk.gov.kw/ar/supervision/الكويتية البنوك  وموقع    foreign-banks.jsp
financial-units/kuwaiti-banks.jsp على موقع بنك الكويت املركزي.

)2( وميثل القطاع امل�رشيف يف الكويت ثاين اأكرب قطاع اقت�سادي يف البالد بعد النفط، ي�ساهم ب�سورة كبرية يف منو الناجت 

املحلي الإجمايل للبالد. وتنت�رش فروع امل�سارف الكويتية يف عدد كبري من دول العامل. ويعمل يف امل�سارف الكويتية 

اأكرث من 50% من القوة العاملة يف القطاع اخلا�س الكويتي. ويعترب من اأكرث القطاعات القت�سادية تدريبًا للموارد 

الب�رشية والأكرث ا�ستخدامًا للتكنولوجيا.

امل�سارف  واحتاد    http://www.cbk.gov.kw/ar/index.jsp املركزي  الكويت  لبنك  الإلكرتوين  املوقع   )3(

http://www.uabonline.org/ar .العربية - اإدارة الدرا�سات والبحوث

)4(  املوقع الإلكرتوين لبنك الكويت املركزي.
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اأر�سدة كل من ودائع امل�سارف  املالية ال�سابقة. وجاء هذا الرتفاع نتيجة للزيادة يف 

املحلية لدى امل�سارف الأجنبية )بن�سبة 12.7%(، وال�ستثمارات الأجنبية للم�سارف 

ور�سيد   ،)%8.1 )بن�سبة  الأخرى  الأجنبية  واملوجودات   ،)%4.7 )بن�سبة  املحلية 

الت�سهيالت الئتمانية املقدمة لغري املقيمني )بن�سبة 2.6%(. يف املقابل، ارتفعت اأر�سدة 

املطلوبات الأجنبية على امل�سارف املحلية بن�سبة 19.4%، لت�سل اإىل نحو 3.88 مليار 

 3.25 نحو  مقابل   2014/2013 املالية  ال�سنة  بنهاية  دولر(  مليار  دينار)13.48 

مليار دينار )11.26 مليار دولر( يف نهاية ال�سنة املالية ال�سابقة. وقد جاء ذلك نتيجة 

لرتفاع اأر�سدة الودائع من امل�سارف غري املقيمة )بن�سبة 26.5%(، وارتفاع اأر�سدة 

4.3%(، وارتفاع اأر�سدة مطلوبات اأجنبية  الودائع الأخرى من غري املقيمني )بن�سبة 

.
)1(

اأخرى )بن�سبة 22.6%(. انظر ر�سم بياين )1( 

وبالن�سبة لل�سيولة، انخف�ست ن�سبة القرو�س للقطاع اخلا�س اإىل املوجودات من 

2008 اإىل 60.6% يف نهاية الف�سل الثالث من عام 2014، وانخف�ست  64.9% عام 
 %89 اإىل   %119.8 من  اخلا�س  القطاع  ودائع  اإىل  اخلا�س  للقطاع  القرو�س  ن�سبة 

 )1(  وم�سدره املوقع الإلكرتوين لحتاد امل�سارف العربية - اإدارة الدرا�سات والبحوث.
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الكويتية  املوؤ�رشين �سعي امل�سارف  الفرتة نف�سها، ويربز النخفا�س يف هذين  خالل 

معدل  تطور  ُيظهر  كما  ال�سيولة،  خماطر  خلف�س  لديها  الإقرا�س  معدلت  خف�س  اإىل 

 2014 14.3% يف نهاية الف�سل الثالث من عام  2008 اإىل  11.7% عام  الر�سملة من 

دعم امل�سارف الكويتية لقواعدها الراأ�سمالية، كما اأ�سار بيان بعثة �سندوق النقد الدويل 

وحتقق  عالية  ر�سملة  مبعدلت  تتمتع  الكويتية  امل�سارف  اأن  اإىل  موؤخرًا  الكويت  اإىل 

اأرباح م�ستقرة، مما يعك�س الرقابة ال�سديدة لبنك الكويت املركزي، فبلغت ن�سبة كفاية 

راأ�س املال للم�سارف جمتمعة حوايل 18.3%، وتراجعت ن�سبة القرو�س غري املنتظمة 

.
)2(

. انظر ر�سم بياين )2( 
)1( 

القرو�س حمفظة  اإجمايل  اإىل نحو 3.5% من 

وتظهر البيانات اأن الت�سهيالت الئتمانية املقدمة اإىل خمتلف القطاعات القت�سادية 

102.39 مليار دولر مقارنة  2013/2014 حوايل  املحلية بلغت خالل ال�سنة املالية 

بحوايل 94.7 مليار دولر يف نهاية ال�سنة املالية ال�سابقة )2013/2012(، وقد جاءت 

هذه الزيادة لرتفاع اأر�سدة الت�سهيالت لكل من قطاع الت�سهيالت ال�سخ�سية )بن�سبة 

 )%14.8 )بن�سبة  التجارة  وقطاع   ،)%1.6 )بن�سبة  ال�سناعة  وقطاع   ،)%12.4

 )1( احتاد امل�سارف العربية - اإدارة الدرا�سات والبحوث.

 )2( م�سدره، املوقع الإلكرتوين لحتاد امل�سارف العربية - اإدارة الدرا�سات والبحوث.



أثر حوكمة البنوك على األسواق املالية: حالة البنوك الكويتية

مجلة كلية القانون الكويتية العاملية - السنة الرابعة - مايو 2422016

وقطاع العقارات )بن�سبة 6.3%( وقطاع الإن�ساء )بن�سبة 5.0%( وقطاع النفط اخلام 

املقدمة  الئتمانية  الت�سهيالت  اأر�سدة  تراجعت  املقابل  يف   .)%71.1 )بن�سبة  والغاز 

اإىل قطاع املوؤ�س�سات املالية غري امل�سارف بن�سبة 18.4%) (. وجدير بالإ�سارة اإىل اأن 

امل�سارف  من  املقدم  الئتمان  من  الأكرب  الن�سبة  على  حت�سل  ال�سخ�سية  الت�سهيالت 

الكويتية لقطاعات القت�ساد الأ�سا�سية، يليها قطاع العقارات، فقطاع التجارة، فقطاع 

الإن�ساءات، فقطاع املوؤ�س�سات املالية غري البنوك، فقطاع ال�سناعة، واأخريًا قطاع النفط 

       .
)1(

اخلام والغاز

تعليمات بنك الكويت املركزي ب�ساأن احلوكمة:

اإطار  بتطوير  املركزي  الكويت  بنك  قام  الكويت،  امل�رشيف يف  العمل  بهدف تطوير 

�سيا�ساته  وحتديث  وامل�رشفية،  املالية  للمعامالت  والت�رشيعي  التنظيمي  العمل 

الإ�رشافية وبراجمه واتخاذ التدابري الالزمة متهيدًا لتطبيق املعايري الرقابية ال�سادرة 

عن جلنة بازل »بازل 3«، وذلك من خالل و�سع جمموعة من ال�سوابط التي من �ساأنها 

حت�سني جودة راأ�س املال، وتعزيز معايري ال�سيولة التي ت�ستهدف حت�سني اإدارة خماطر 

ت�ستهدف  معايري  اإىل  بالإ�سافة  املالية،  املوارد  يف  ال�ستقرار  درجة  وتعزيز  ال�سيولة 

اإجراءات الرقابة الكلية ملواجهة تلك املخاطر. 

الرقابة امل�رشفية  املركزي على مواكبة معايري  الكويت  وانطالقا من حر�س بنك 

اعتمد جمل�س   ،3 اإ�سالحات بازل  التعليمات اجلديدة حلزمة  اإعداد  اإطار  الدولية، ويف 

املال »بازل3«  الرقابي ملعيار كفاية راأ�س  املال  الكويت املركزي هيكل راأ�س  اإدارة بنك 

، وحدد ن�سبة اإجمالية لكفاية راأ�س املال بحد اأدنى %13 
)2(

واملرحلة النتقالية لتطبيقه

يتم تطبيقها على مراحل بني عامي 2014 و2016. وجاء حتديد هذه الن�سبة بناًء على 

كفاية  متطلبات  ا�ستيفاء  على  الكويتية  البنوك  قدرة  اأظهرت  التي  الكمي  الأثر  درا�سة 

 .
)3(

راأ�س املال

)1( املوقع الإلكرتوين لبنك الكويت املركزي.

)2( طبقًا لت�رشيحات حمافظ بنك الكويت املركزي.

احتاد  انظر  التعليمات،  م�رشوع  باإعداد  املكلفة  ال�ست�سارية  اجلهات  اإحدى  مع  بالتعاون  املركزي  البنك  بها  قام   )3(

امل�سارف العربية - اإدارة الدرا�سات والبحوث. مل يذكر املوقع ا�سم هذه اجلهة.
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البنوك  يف  احلوكمة  ونظم  قواعد  �ساأن  يف  تعليماته  اإ�سدار  مت  الإطار  هذا  ويف 

2004 )مبادئ  3 مايو  البنك بتاريخ  ال�سادرة عن  التعليمات  ، لتحل حمل 
)1(

الكويتية

مراعية  اجلديدة  التعليمات  وجاءت  املالية(.  واملوؤ�س�سات  للبنوك  ال�سليمة  الإدارة 

العاملية، وما �سدر من معايري حوكمة جديدة  املالية  الأزمات  امل�ستفادة من  الدرو�س 

يف هذا ال�ساأن، وب�سفة خا�سة الورقة ال�سادرة عن جلنة )بازل( للرقابة امل�رشفية يف 

اأكتوبر 2010 حول )مبادئ تعزيز احلوكمة(، واملبادئ ال�سادرة عن جمل�س ال�ستقرار 

املايل ب�ساأن نظم املكافاآت، والتو�سيات الواردة يف تقرير فريق عمل البنك الدويل حول 

تقييم معايري احلوكمة يف البنوك الكويتية ال�سادر يف اأواخر عام 2010 والذي مت بناء 

التنفيذ  حيز  اجلديدة  التعليمات  دخلت  وقد   .
)2(

املركزي الكويت  بنك  من  تكليف  على 

اعتبارا من 1 يوليو 2013.

الأ�سا�سية  وال�سمات  الكويتي،  امل�رشيف  القطاع  هيكل  التعليمات  هذه  راعت  وقد 

من  التي  العوامل  من  ذلك  وغري  العاملي،  القت�ساد  مع  اندماجه  ودرجة  لالقت�ساد 

�ساأنها التاأكيد على اأهمية و�رشورة مو�سوع احلوكمة يف البنوك الكويتية، ومبا ي�سمن 

وجاءت  عامة.  ب�سفة  الكلي  القت�ساد  اأداء  وتعزيز  للبنوك  الت�سغيلية  البيئة  حت�سني 

مواكبة للتطور يف معايري احلوكمة على امل�ستوى الدويل، وهي متثل احلد الأدنى من 

الثقة  اأ�سا�سية لرت�سيخ  الكويتية، وركيزة  البنوك  اأن تطبقه  ملا يجب  معايري احلوكمة 

بالقطاع امل�رشيف،على ال�سعيدين املحلي والدويل. 

ففي اإطار حر�سه على تطبيق حزمة اإ�سالحات بازل )3( وما ت�سمنته من مبادئ 

ولتظل  لتطبيقها،  الالزمة  الإجراءات  اتخاذ  اإىل  املركزي  الكويت  بنك  بادر  توجيهية، 

الكويت يف طليعة الدول التي تطبق اأف�سل معايري الرقابة امل�رشفية الدولية. وقد جاءت 

37 كتاب ب�ساأن  الباب الأول والثاين وي�سمان  اأبواب.  التقليدية” وتت�سمن ثالثة  البنوك  “التعليمات الرقابية على   )1(

البنوك املحلية للبنك املركزي ب�سفة  التي تقدمها  البيانات والإح�ساءات  الثالث  الباب  القواعد والتعليمات، ويحدد 

دورية. املوقع الإلكرتوين لبنك الكويت املركزي

http://www.cbk.gov.kw/ar/legislation-and-regulation/cbk-regulations-and-
instructions/instructions-to-conventional-banks.jsp 
 )2( وطبقًا ملا يرى العديد من امل�رشفيني اأن البنوك الكويتية لديها توجه قوي نحو كفاية راأ�س املال وجميع الإجراءات 

والقوانني التي يقرها البنك املركزي، لذلك فهم ل يرون اأن هناك اإ�سكالية اأو عراقيل حتول دون تطبيق “بازل 3”، 

ل�سيما وان البنوك الكويتية تعد من اأوائل من طبق “بازل 2” يف ال�رشق الأو�سط.
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اأ�سفرت عنه من نتائج لتطبيق   وما 
)1(

هذه التعليمات  م�سرت�سدة بدرا�سة الأثر الكمي

معيار كفاية راأ�س املال )بازل 3( على البنوك الكويتية، واأخذا يف العتبار مراحل التطبيق 

يف بازل )3(، وكذلك التوجه العاملي من جانب البنوك املركزية يف الدول الأخرى ب�ساأن 

تطبيق هذا املعيار. وجاءت حماورها الرئي�سية مت�سمنة ما يلي: 

البنك، مبا يف ذلك و�سع  اأهمية الدور املنوط مبجل�س الإدارات وم�سوؤولياته جتاه   .1
وامل�ساركة  م�ستمرة،  ب�سفة  احلوكمة  معايري  وتطوير  الإ�سرتاتيجية،  الأهداف 

الفعالة يف تنظيم البنك وحتمل كافة امل�سوؤوليات املتعلقة ب�سالمته املالية، واحلفاظ 

على م�سالح امل�ساهمني واملودعني والأطراف الأخرى املعنية، والرتكيز على اإدارة 

املخاطر وحوكمتها وتعزيز نظم الرقابة الداخلية والتدقيق الداخلي واخلارجي.

الإدارة. جمل�س  ا�ستقاللية  مبداأ  تر�سيخ   .2

البنك،  اإدارة  يف  الثقة  تر�سيخ  يف  بدورهم  الإدارة  جمل�س  اأع�ساء  ا�سطالع  اأهمية   .3
اأثر املخاطر على م�سالح املودعني وال�ستقرار املايل للبنك ب�سكل خا�س  ومراعاة 

ميتد  بل  الربحية  مفهوم  يف  دوره   ينح�رش  واأل  عام،  ب�سكل  امل�رشيف  والقطاع 

تفعيل  وكذلك  املايل.  ال�ستقرار  وعلى  املودعني  م�سالح  على  املخاطر  اأثر  لي�سمل 

التنفيذية من خالل  الإدارة  الفعال على  الإدارة والإ�رشاف  الرقابي ملجل�س  الدور 

ت�سكيل جمموعة اللجان املنبثقة عن جمل�س الإدارة بهدف تعزيز فاعلية الرقابة.

العمل  الالزمة يف جمال  الإدارة اخلربات  اأع�ساء جمل�س  لدى  يتوافر  اأن  �رشورة   .4
واملالية  امل�رشفية  التطورات  ملواكبة  خرباتهم  تنمية  �رشورة  مع  واملايل،  امل�رشيف 

ب�سكل م�ستمر.

الزمني للمخاطر.  واملدى  البنك  باأداء  وربطها  املكافاآت  و�سيا�سات  نظم  تطوير   .5

والتنظيمية للبنوك  القانونية  الهياكل  و�سفافية  الإف�ساح  معايري  وتعزيز  تو�سيع   .6
وجمموعاتها مبا ي�سمح ب�سهولة اإدارة املخاطر.

 )1( طبقًا لت�رشيحات حمافظ بنك الكويت املركزي اأظهرت نتائج درا�سة الأثر الكمي قدرة البنوك على ا�ستيفاء متطلبات 

معيار كفاية راأ�س املال )بازل3( رغم ما يتطلبه تطبيق هذا املعيار من متطلبات اإ�سافية يف راأ�س املال الرقابي واأنه 

نظرًا لحتفاظ البنوك مبعدلت عالية لكفاية راأ�س املال )بازل2( بناء على ال�سيا�سات التحوطية التي يطبقها البنك 

املركزي يف اإطار املنهجية املتدرجة يف تطبيق �سوابط العمل امل�رشيف.
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القيم ال�سلوكية كاأحد املحاور املهمة ملعايري احلوكمة. اأهمية    .7
املهنية التي تعزز نزاهة البنك، من خالل حتديد �سيا�سات مكتوبة  املعايري  تطوير   .8
اإىل  اإ�سافة  امل�رشفية،  وال�رشية  العالقة،  ذات  والأطراف  امل�سالح  تعار�س  ب�ساأن 

م�سوؤولية جمال�س الإدارات يف حماية حقوق امل�ساهمني وكافة الأطراف من اأ�سحاب 

امل�سالح، و�سمان حماية حقوق الأقلية.

ال�سيولة  اأو�ساع  ب�ساأن  ال�سادرة  والتعليمات  ال�سيولة  بنظام  اخلا�سة  القواعد   .9
بتاريخ  ال�سادر  للتعميم  طبقا  املحلية  البنوك  األزمت  والتي  امل�رشيف،  اجلهاز  يف 

 ( الكويتي  بالدينار  عمالئها  ودائع  من   %18 بن�سبة  بالحتفاظ   2008/12/4
وبا�ستبعاد الودائع بالدينار الكويتي التي تتلقاها البنوك من الهيئات واملوؤ�س�سات 

ملعاجة  ال�ستثمار  �رشكات  متويل  برنامج  اإطار  يف  احلكومية  و�سبه  احلكومية 

عدم  مبربرات  احلدود   تلك  تتجاوز  التي  البنوك  واإلزام  لديها(،  ال�سيولة  اأو�ساع 

قدرتها و�رشورة و�سع برنامج زمني يو�سح الإجراءات التي �ستتخذها ملواءمة 

اأو�ساعها ب�سكل تدريجي للو�سول لهذه الن�سبة.

بها  تلتزم  التي  الئتماين  للرتكز  الق�سوى  احلدود  ب�ساأن  جديدة  قواعد  و�سع   .10
البنوك املحلية و�رشكات ال�ستثمار، بهدف توزيع املخاطر الئتمانية، واأوجب األ 

اأو �رشكة ال�ستثمار  البنك  الواحد جتاه  للعميل  الئتمانية  اللتزامات  اإجمايل  يزيد 

عن 15% من قاعدة راأ�س املال.

البنوك لأ�سهمها واإلزامها باحل�سول على املوافقة  ال�سوابط ب�ساأن �رشاء  11. و�سع 
امل�سبقة من البنك املركزي.

اعتماد تعليمات معيار كفاية راأ�س املال بازل )3( بتاريخ 2014/6/24، بهدف    .12
حت�سني جودة راأ�س املال، وزيادة ن�سبة راأ�س املال الرقابي، وحت�سني اإدارة املخاطر، 

مبا ي�ساعد البنوك على امت�سا�س اخل�سائر وزيادة قدراتها يف مواجهة ال�سدمات، 

الإف�ساح وال�سفافية. وقد  اأ�سا�سية يف جمال تعزيز  اإدخال تعديالت  اإىل  بالإ�سافة 

األزمت البنوك برفع احلد الأدنى ملعيار كفاية راأ�س املال اإىل %13.  

اأ�سواق الأوراق املالية  املعدة لأغرا�س  البيانات  ب�ساأن  املركزي،  تعليمات  راعت   .13
املالية، وقرارها  الكويت لالأوراق  البنك، متطلبات جلنة �سوق  اأ�سهم  املدرجة فيها 
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باإلزام ال�رشكات املدرجة يف ال�سوق بتقدمي معلومات ربع �سنوية، فاألزمت البنوك 

من  الأقل  على  اأ�سبوع  قبل  البيانات  من  بن�سخة  املركزي  البنك  موافاة  ب�رشورة 

تاريخ تقدميها اإىل �سوق الكويت لالأوراق املالية، اإ�سافة اإىل اإلزام البنوك التي تقوم 

عند  م�سبقًا  املركزي  اإحاطة  ب�رشورة  اخلارجية  املال  اأ�سواق  يف  اأ�سهمها  باإدراج 

اتخاذ جمال�س الإدارات قراراتها بالإدراج. 

ب�ساأن  التنفيذية  ولئحته   2009 ل�سنة   )2( رقم  بقانون  باملر�سوم  جاء  ما   .14
تعزيز ال�ستقرار املايل بدولة الكويت من متطلبات ل�سمان العجز يف خم�س�سات 

ال�ستثمارات  حمفظتي  يف  النخفا�س  و�سمان  والتمويل  الئتمانية  الت�سهيالت 

املالية والعقارية.

ما الذي يعيق حوكمة البنوك الكويتية؟

�سمحت اإر�سادات بازل )3( بتطبيق معيار ن�سبة كفاية راأ�س املال على مراحل زمنية 

2019 لإعطاء مهلة للبنوك للرتكيم التدريجي   / 1  / 1 اإىل   2013  / 1  / 1 تبداأ من 

ي�سببه  اأن  ميكن  ما  ومراعاة  ائتماين  انكما�س  حلدوث  جتنبا  ونوعًا،  كمًا  املال،  لراأ�س 

اللتزام بال�سوابط اجلديدة لكثري من البنوك العاملية خالل الفرتة النتقالية. وكان بنك 

الكويت املركزي قد اعتمد ن�سبة اإجمالية لكفاية راأ�س املال بحد اأدنى 13% مت تطبيقها 

الكويتية  البنوك  لدى  املال  راأ�س  كفاية  تظل  اأن  على  حر�سًا   ،
)1(

زمنية مراحل  على 

باملعدلت التي تعزز قدراتها التناف�سية مع البنوك الأخرى، ودعما لها ملواجهة الطلب 

على القرو�س لتمويل م�رشوعات التنمية القت�سادية يف البالد.

على  التغلب  من   متكنها  �سوف  البنوك  حوكمة  اأن  مكابر  غري  ينكر  ل  وبالطبع 

الأزمات املالية باأقل خ�سائر ممكنة خ�سو�سًا يف ظل ما مير به القت�ساد الكويتي حاليًا 

وتقل  ال�سفافية  ت�سود  حيث  التمويل،  منح  على  قدرتها  من  �سرتفع  اإذ   ،
)2(

اأزمات من 

 2016 عام  بداية  12.5%ويف  ن�سبة   2015 بداية  ويف   %12 ن�سبة  تطبق   2014 عام  بداية  يف  التايل:  النحو  على   )1(

ن�سبة%13.

)2( حيث فر�ست تراجعات اأ�سعار النفط اإىل اأدنى م�ستوى لها يف 12 عاما واقعا اقت�ساديا وماليا مغايرا على العديد من 

قطاعات القت�ساد الكويتي، وعلى راأ�سها القطاع امل�رشيف الذي يواجه العديد من التحديات يف البيئة الت�سغيلية من 

حيث تباطوؤ الئتمان وتراجع حاد يف قيمة الرهون، بالإ�سافة اإىل تراجع وترية منو الودائع احلكومية.
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املخاطر وتزيد الأرباح، اإل اأن تطبيقها يفر�س كثريًا من القيود مبا تتطلبه من  تكاليف 

على البنوك نظرًا ملا تقت�سيه عملية اإعادة الهيكلة، ومبا قد يخف�س من معدلت العائد 

على حقوق امللكية ومن ثم التاأثري �سلبًا على املحافظ الئتمانية لديها.

 اأوًل: ينبغي الإ�سارة اإىل اأن جناح احلوكمة يف اجلهاز امل�رشيف ل يتوقف فقط على 

وا�ستعداد  تطبيقها،  رقابة  على  املركزي  البنك  بقدرة  ولكن  الرقابية،  القواعد  و�سع 

اإدارة البنوك وقدرتها على التطبيق.

ب�سبب عدم  البنوك  التي �ستواجه  امل�سكالت  اأكرب  ثانيًا: قد متثل نق�س اخلربات 

توافر اخلربات الوطنية.

ثالثًا: ما تفر�سه معايري بازل 3 من قيود على ا�ستثمارات البنوك يف الأوراق املالية 

التي ت�سدرها املوؤ�س�سات املالية.

رابعًا: يف اإطار متطلبات تطبيق معايري بازل 3 وتعليمات بنك الكويت املركزي قد 

 ف�ساَل عن التدابري الحرتازية الواجب 
)1(

تلجاأ البنوك اإىل �سوق القرتا�س بتكلفة مرتفعة

اتخاذها، الأمر الذي ي�سكل �سغطا على ميزانياتها وينذر بتخفي�س توزيعاتها النقدية 

على امل�ساهمني، حيث تلزم تلك املعايري البنوك الكويتية برفع روؤو�س اأموالها واللجوء 

اإىل اإ�سدار اأدوات دين مثل ال�سندات وال�سكوك، يف الوقت الذي ي�سهد فيه �سوق الدين 

.
)2(

زيادة كبرية يف تكلفة التمويل وارتفاع العوائد، وهو ما واجهته العديد من البنوك

تزاحم البنوك الكويتية لدخول �سوق ال�سندات لأجل ا�ستيفاء املتطلبات  خام�سًا: 

املركزي  الكويتي  بنك  يفر�سه  مما   اأقل  راأ�سمالها  كفاية  معدل  بها  والتي  التنظيمية 

�سريتب �سعوبات جمة يف ظل تدهور اأ�سعار النفط وتباطوؤ منو القت�ساد العاملي.

)1( يف ظل ما تفر�سه املعايري املحددة من قبل بنك الكويت املركزي والتي هي اأعلى من املعايري العاملية طبقًا لبازل 3 من 

حيث الحتفاظ براأ�سمال عايل اجلودة يعادل 13% من اأ�سولها عالية املخاطر يف وقت ت�سل فيه املعايري العاملية اإىل 

م�ستويات 9.5% وهو ما ي�سطرها اإىل اإ�سدار �سندات بتكلفة اقرتا�س اأعلى، يف الوقت الذي ت�سعى فيه احلكومة اإىل 

اللجوء اإىل القرتا�س لتمويل عجز امليزانية.

 )2( مثل بنك الكويت الوطني وبنك برقان. وطبقًا ل »رويرتز« قفز العائد على �سندات بنك برقان من 7.25% يف �سبتمرب 

الوطني )اأكرب البنوك الكويتية  الكويت  بنك  �سندات  عائد   ارتفع  كذلك  املا�سي،  فرباير  11.525% يف  اإىل   2014
من حيث الأ�سول( من 5.75% يف ابريل 2015 لتبلغ 5.92% يف مطلع 2016 لتبلغ  نحو 7.27% مع نهاية يناير 

املا�سي.
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املركزي  الكويت  بنك  جانب  من  املطبق  ال�سيولة،  تغطية  معيار  يفر�س  �ساد�سًا: 

الأ�سول  من  كاف  بقدر  الحتفاظ  �رشورة  البنوك  على   ،3 بازل  ل�سرتاطات  طبقًا 

30 يوما حال التعر�س  ال�سائلة عالية اجلودة لتغطية �سايف التدفقات اخلارجة لفرتة 

ل�سغوط �سديدة، الأمر الذي  �سيخف�س حتمًا من ربحيتها.

5.87 مليارات دينار نهاية عام  الودائع احلكومية لتبلغ  انخفا�س حجم  �سابعًا: 

2014.  ف�ساًل عن  فقط عن نهاية عام  دينار  مليون   600 وبزيادة  املا�سي   2015
انخفا�س حجم الئتمان الذي بلغ بنهاية العام 2015 نحو 33.2 مليار دينار والناجم 

عن ت�سديد القيود على القرو�س ال�ستهالكية. 

من  جتنيبها  البنوك  على  الالزم  املخ�س�سات  حجم  املركزي  البنك  رفع  ثامنًا: 

.
)1(

التوزيعات النقدية امل�ستقبلية

تا�سعًا: ياأتي تباطوؤ معدل منو الإقرا�س املتوقع، ب�سبب ارتفاع تكلفته، كاأحد اأبرز 

2016، والتزام البنوك  اأ�سعار الفائدة خالل هذا العام  التحديات يف ظل توقعات رفع 

بزيادة ن�سبة تغطية الرهون مقابل القرو�س املمنوحة للقطاع اخلا�س اإيل ن�سب ت�سل 

اإىل %300. 

)1( وهو ما يخيف امل�ساهمون، حيث يبلغ متو�سط توزيعات البنوك الكويتية نحو 50% من �سايف اأرباحها.
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اخلامتة:

الأ�سواق  عمل  ل�سالمة  الأ�سا�سية  الركائز  اأحد  �سليم  م�رشيف  نظام  وجود  يعد 

املالية والقت�ساد ب�سفة عامة، ذلك اأن توفري املمار�سات ال�سليمة املتنا�سبة مع املبادئ 

اإذ توفر احلوكمة هيكال  اإدارة البنك وعمله،  التي تت�سمنها احلوكمة ي�ساعد يف تنظيم 

مراقبة  عن  ف�ساًل  لتحقيقها،  و�سبال  اأهدافا  خالله  من  البنك  يحدد  ومنظما  من�سبطا 

الأداء وت�سجيع البنك على ا�ستخدام موارده بدرجة اأكرب واأكرث كفاءة. لقد بات وا�سحًا 

قيام البنوك بتقدمي كافة اخلدمات املالية من م�ساربة وا�ستثمار واإقرا�س وغريها،  مما 

الفعالة عليها  الرقابة  اإمكانيات  اأن�سطتها وبالتايل �سعف  ت�سابك  وتعقد  اإىل  ذلك  اأدى 

وغياب احلوكمة وما يرتبط بها من �سفافية واإف�ساح.

الرقابة  اأدوات  اأ�سعف من  املالية  الأدوات والأ�سواق  التداخل بني خمتلف  اأن  كما 

وقلل من فاعليتها، واأدى اإىل غياب معايري امل�سوؤولية وامل�ساءلة وكيفية تطبيق القوانني 

اأو اللتزام بها. وكان لغياب ال�سفافية وغياب تطبيق �سوابط ومعايري احلوكمة، وما 

واإذ  املالية.  الأزمة  اأ�سباب  اأهم  اأحد  الأخرية،  هذه  مبادئ  باأهم  اإخالل  من  عنه  جنم 

تعتمد احلوكمة يف امل�سارف على مبادئ اأ�سا�سية توؤكد اأهمية ال�سفافية ل�سمان الإدارة 

الفعالة وال�سليمة يف البنوك، واحرتام قوانني الإف�ساح، وو�سع معامل وا�سحة حلدود 

وم�سوؤوليات جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية يف البنوك، وو�سع هيكل اإداري يحدد 

امل�سوؤوليات ويحدد املهام بدقة، فقد باتت اأمرا �رشوريا باجتاه تدعيم وتعزيز مكانة 

البنوك يف القت�ساد  و�سمان جتنب خمتلف املخاطر وعلى اختالف تباينها.
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