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تعريف بالمجلة:
ُ
مجلة أبحاث مالية مصرفية علمية محكمة ،تعنى بنشر البحوث العلمية األصيلة في مجال العلوم اإلنسانية والتطبيقية،
باللغتين العربية واإلنجليزية ،ويجب أن يتسم البحث المقدم إليها بشروط البحث العلمي ،وخطواته وفق ما هو متعارف
عليه عربيا ً وعالمياً ،وهي تعنى ،إضافة إلى ذلك ،بنشر المراسلة القصيرة ،ورسالة المحرر ،ومراجعة الكتب أو
الموضوعات.
تسليم مخطوطة البحث :يقدم المؤلف نسخة الكترونية من مخطوطة البحث ،ويعني تقديم مخطوطة البحث للنشر في
المجلة ،أن المؤلف قد فوّض المجلة قانونيا بنشر بحثه ودراسته ،ويعني ذلك أيضا أن المعلومات ،التي تتضمنها تلك
األبحاث والدراسات المقدمة للنشر ،هي معلومات حقيقية ،وأصيلة ،وغير منشورة سابقاً ،وأنها من إنتاج المؤلف
المذكور في المخطوطة فقط ،إضافة إلى أنها ليست قيد النشر في أماكن أخرى.
ً
و في حال قبول األبحاث والدراسات للنشر فأن حق النشر والتوزيع ،ينتقل تلقائيا إلى الناشر ،ومن شأن هذا الحق أن
يم َّكن من توزيع المعلومات قدر اإلمكان.
وتقدم مخطوطة البحث إلى  research@pbi.psباللغتين العربية أو اإلنجليزية ،مع مراعاة أال يزيد حجم البحث
على ( )35صفحة ،بما في ذلك الهوامش ،والمراجع ،والجداول ،واألشكال ،والمالحق ،ويراعى ترقيم الجداول
واألشكال على التوالي وفق ورودها في البحث ،مع تزويدها بعناوين ،بحيث يكتب عنوان الجدول في أعاله ،وعنوان
الشكل في أسفله ،وفي حالة استخدام الباحث أداة أو أدوات بحثية في القياس ،مثل االستبانة ،ال بد من وضع ملحق
خاص بها ،إذا لم ترد في متن البحث.
ويجب أن يستهل كل بحث بصفحة مستقلة تشتمل على ملخصين للبحث باللغتين العربية ،واالنجليزية ،بما ال يزيد،
كل واحد منها ،على ( )150كلمة.
المخطوطة :تقدم المخطوطة مطبوعة على ورق أبيض ( )A4على وجه واحد ،وبالتباعد المزدوج ،مع ترك هوامش
مناسبة ( 2.5سم) من جميع الجهات ،ويكون الخط من نوع ( ،)Simplified Arabicوتكون العناوين الرئيسية بخط
عريض وبحجم ( ،)16أما باقي المادة المطبوعة فتكون بحجم (.)14
وتشتمل المخطوطة على عنوان البحث ،واسم المؤلف ،وعنوانه ،والملخصين ،والمتن ،ثم ينتهي البحث بالنتائج
والتوصيات .ويذيل بقائمة للمراجع والمصادر التي ترد مرتبة ترتيبا أبتثياً ،ثم المالحق حال وجودها.
التوثيق:
أ .في متن البحث:
يتم التوثيق ،في متن البحث ،وفقا ً ألسلوب الجمعية األمريكية السيكولوجية ( )APA5على النحو اآلتي:
» »إذا كان المرجع كتابا ً يكتب :اسم عائلة المؤلف ،سنة النشر ،الصفحة أو الصفحات ،ويتم ذلك بين قوسين هكذا:
• إذا كان المؤلف منفرداً يكتب( :الهيتي ،2010 ،ص )312
• إذا كان لمؤلفين اثنين يكتب( :الشوملي ،والمومني ،2011 ،ص )212
• وإذا كان لثالثة فأكثر يكتب :اسم عائلة المؤلف األول ،ويضاف إليها عبارة وآخرون هكذا:
(الحاج وآخرون ،2011 ،ص)404
» »إذا كان المرجع بحثا ً منشوراً في مجلة علمية يراعي فيه ما سبق.
» »أما إذا كان موقعا ً على االنترنت ،فيكتب على النحو اآلتي:
• اسم المؤلف (إن وجد) ،عنوان المقالة ،السنة .الموقع .هكذا:
”. 2010الخدمات المصرفية” http:// www.tit.net
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ترد المصادر والمراجع العربية أوالً ،ومن ثم تعاد القائمة باللغة االنجليزية (كما جاءت باللغة العربية في قائمة
منفصلة) ،ثم المصادر والمراجع األجنبية على النحو اآلتي:
توثيق كتاب باللغة العربية أو األجنبية ،يراعي في ذلك الترتيب اآلتي:
• اسم عائلة المؤلف أو شهرته ،يليها اسمه ،سنة النشر ،فراغان طباعيان ،عنوان الكتاب ،ويوضع تحته خط،
الطبعة ،فراغان طباعيان ،الناشر ،مكان النشر .مثال:
شوملي  ،سهير )2011( .السلوك التنظيمي .داروائل ،عمان ،األردن.
Peter, M. (2009). An outline of English phonetics, Berlin University Press, Berlin, Germany.
Al-Nimr, Saleh. (2011) Alschareaa Aleslamiya. Dar Al-Amal. Amman-jordan.
» »توثيق بحث منشور في مجلة علمية باللغة العربية أو األجنبية ،يراعي في ذلك الترتيب اآلتي:
• اسم عائلة المؤلف ،يليها اسمه .سنة النشر ،عنوان البحث ،اسم المجلة ،المجلد ،العدد إن وجد .الصفحات .ويوضع
خط تحت اسم المجلة ،ورقم المجلد ،والعدد إن وجد.
مثال ذلك:
الفيومي ،أحمد« ،)2009( .التسهيالت األئتمانية في المصارف االسالمية  .»...مجلة جامعة النجاح لألبحاث – ب
(العلوم اإلنسانية).32-64 .)2(18 ،
Alzatare, D. (2009). “Principels of Enginering”. An-Najah National University Research Journal- B, 14.2; 215-326.
Al-Qagadamany, Ali. (2011). “Reasearch Methodolgy …”. Majalet jameat Kadoore.
23(5). 19-30.
» »توثيق رسالة جامعية غير منشورة باللغة العربية أو األجنبية ،يراعى في ذلك الترتيب اآلتي:
• اسم عائلة الباحث ،يليها اسمه .السنة .عنوان الرسالة .الكلية ،الجامعة .بلد النشر .ويتم كتابة عنوان الرسالة بين
عالمتي تنصيص هكذا.
الناجي ،سلمى« .)2009( .اثر الدعم الحكومي على التنمية في فلسطين» .رسالة ماجستير غير منشورة .كلية
الدراسات العليا ،جامعة فلسطين التقنية .طولكرم ،فلسطين.
Faysal, M. A. (2012) “Adaptive and maladptive and creativity. How are they related to
professional and female actors” Unpublished dissertation University of London, Berekley, Cal., UK.
Makdise, Marwa. (2010). “Alhadara al-arabeya fi phalestine”. Resalet majester ghair
manshurah. Kuleyt al-derasat alolya, jameat KadureTolkarem. Palestine.
» »توثيق االنترنت ،يراعي في ذلك الترتيب اآلتي:
اسم عائلة المؤلف أو شهرته ،اسمه ،سنة النشر« .عنوان المقالة» ،الموقع ،ويوضع تحته خط ،مثال ذلك:
الجيار ،عطية« ،2009 ،ذكاء االعمال»www.tit.net ،
Aljayar, Ateya. 2009. “thakaa almaarefa. www.tit.net.
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الملخص
تواجــه البنــوك العديــد مــن المشــكالت المصرفيــة ،ومنهــا مشــكلة الوكالــة ،واألزمــات المصرفيــة المتالحقــة،
وتركــز الملكيــة ،وعــدم تماثــل المعلومــات ،وإلغــاء القيــود التنظيميــة ،واالبتــكارات الماليــة ،وغيرهــا مــن
المشــكالت .كمــا تتســم البنــوك بمجموعــة مــن الســمات التــي جعلــت للبنــوك طبيعتهــا الخاصــة ،وفــي نفــس الوقــت
ضاعفــت مــن حجــم المشــكالت التــي يعانــي منهــا القطــاع المصرفــي ،األمــر الــذي زاد مــن أهميــة االهتمــام
بآليــات الحوكمــة للحــد مــن آثــار تلــك المشــكالت ،خاصــة بعــد األزمــات المصرفيــة التــي شــهدتها عــدد مــن
الــدول ،وامتــد تأثيرهــا إلــى النظــم المصرفيــة فــي باقــي أنحــاء العالــم.
وتهــدف الدراســة إلــى التعــرف علــى الطبيعــة الخاصــة للبنــوك ،وتنــاول عــدد مــن المشــكالت التــي يعانــي منهــا
القطــاع المصرفــي ،وكيــف يمكــن آلليــات الحوكمــة أن تســهم فــي الحــد مــن آثــار تلــك المشــكالت.
الكلمات االفتتاحية :الطبيعة الخاصة للبنوك ،المشكالت المصرفية ،آليات الحوكمة في البنوك.

Abstract
Many banks are facing banking problems, including the problem of the agency, banking crises successive, focused property, and information asymmetry, deregulation, financial innovation and other problems. Banks also characterized by a set of features
that have made banks own nature, and at the same time doubled the size of the problems facing the banking sector, which has increased the importance of attention to
governance mechanisms to reduce the effects of these problems, especially after the
banking crises in a number of countries, and spread impact to the banking systems in
the rest of the world. The study aims to identify the specific nature of the banks, and
addressed a number of problems facing the banking sector and how can governance
mechanisms that contribute to the reduction of the effects of these problems.
Key words: The special nature of banks, banking problems, mechanisms of
governance in banks.
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مقدمة
فــي العقديــن الماضييــن حدثــت تطــورات ســريعة فــي األســواق الماليــة وعولمــة التدفقــات الماليــة ،وقــد غيــرت
هــذه التطــورات البيئيــة المصرفيــة تقريبـا ً أكثــر ممــا هــو معتــرف بــه ،فالتقــدم التكنولوجــي الســريع والتحــرر مــن
القيــود التشــريعية قــد أديــا إلــى ضغــوط تنافســية متزايــدة بيــن البنــوك والمنشــآت غيــر البنكيــة علــى حــد ســواء،
وفــي نفــس الوقــت توســعت البنــوك ،وارتفعــت فــرص تصميــم منتجــات جديــدة وتقديــم خدمــات أكثــر ،وعلــى
الرغــم مــن أن خطــا هــذه التغيــرات أســرع فــي بعــض الــدول عنهــا فــي غيرهــا مــن الــدول ،إال انــه يبــدو أن
البنــوك فــي كل مــكان قــد صــارت مهتمــة بإيجــاد أدوات ومنتجــات وخدمــات وأســاليب فنيــة جديــدة .تلــك التغيرات
وغيرهــا كان لهــا تأثيرهــا الواضــح علــى البنــوك بســبب طبيعتهــا الخاصــة ،وفــي نفــس الوقــت ضاعفــت مــن
حجــم المشــكالت التــي يعانــي منهــا القطــاع المصرفــي ،األمــر الــذي زاد مــن أهميــة االهتمــام بآليــات الحوكمــة
للحــد مــن آثــار تلــك المشــكالت خاصــة بعــد األزمــات المصرفيــة التــي شــهدتها عــدد مــن الــدول ،وامتــد تأثيرهــا
إلــى النظــم المصرفيــة فــي باقــي أنحــاء العالــم.
وتهــدف الدراســة إلــى التعــرف علــى الطبيعــة الخاصــة للبنــوك ،وتســليط الضــوء علــى عــدد مــن المشــكالت
المصرفيــة ،وكيــف يمكــن آلليــات الحوكمــة أن تســهم فــي الحــد مــن آثــار تلــك المشــكالت.
لذا سيتم تناول الموضوع ضمن المحاور اآلتية:
•اإلطار العام للدراسة.
•الطبيعة الخاصة للبنوك.
•المشكالت المصرفية من منظور الحوكمة.
•دور آليات الحوكمة في معالجة المشكالت المصرفية.
•الخاتمة.

 .1اإلطار العام للدراسة:
 1.1مشكلة الدراسة:
يعــد القطــاع المصرفــي أحــد الركائــز األساســية فــي أي اقتصــاد وخاصــة فــي البلــدان الناميــة؛ إذ يمثــل أهــم
مصــادر التمويــل بالنســبة لمعظــم الشــركات ،وأصبــح تطــور أوضاعــه ومتانتهــا معيــاراً للحكــم علــى ســامة
االقتصــاد وقدرتــه علــى جــذب رؤوس األمــوال المحليــة والخارجيــة.
إن األزمــات المصرفيــة وحــاالت الفشــل والتعثــر وغيرهــا مــن المشــكالت المصرفيــة التــي واجهتهــا العديــد مــن
البنــوك زادت مــن الحاجــة إلــى حوكمــة البنــوك التــي تظــم اآلليــات التــي تضمــن كفــاءة اتخــاذ القــرار وتحســين
أداء البنــوك .العديــد مــن القضايــا فــي حوكمــة الشــركات تجــاوزت الصناعــات بغــض النظــر عــن المنتــج أو النظــم.
ومــع ذلــك يظــل القطــاع المصرفــي فريــداً فــي العديــد مــن الجوانــب؛ األمــر الــذي ينعكــس علــى ترتيبــات الحوكمة.
وفي ضوء ذلك تتجلى مشكلة الدراسة في اإلجابة عن التساؤالت التالية:
-ما السمات التي تتصف بها البنوك والتي تجعل للبنوك طبيعتها الخاصة؟-ما هي أبرز المشكالت المصرفية من منظور الحوكمة؟--ما هو دور آليات الحوكمة في الحد من آثار المشكالت المصرفية؟
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 2.1هدف الدراسة:
تهــدف الدراســة إلــى التعــرف علــى الطبيعــة الخاصــة للبنــوك وتســليط الضــوء علــى عــدد مــن المشــكالت
المصرفيــة وكيــف يمكــن آلليــات الحوكمــة أن تســهم فــي الحــد مــن آثــار تلــك المشــكالت.
 3.1أهمية الدراسة:
إن اآلثــار الســلبية للمشــكالت المصرفيــة وإخفاقــات البنــوك شــديدة الخطــورة؛ نظــراً ألن البنــوك مســتودع الثــروة
للكثيــر مــن المســاهمين والمودعيــن والعامليــن ،وألن مخاطرهــا العامــة أكبــر مــن مخاطــر الشــركات األخــرى،
مــن هنــا تنبــع أهميــة البحــث فــي تلــك المشــكالت ،وكيــف يمكــن آلليــات الحوكمــة أن تحــد مــن آثــار تلك المشــكالت
والتعزيــز مــن أداء البنــوك .
 4.1منهج الدراسة
تــم االعتمــاد فــي هــذه الدراســة علــى المنهــج الوصفــي االســتطالعي .حيــث إنــه مــن أكثــر المناهــج العلميــة
المناســبة لدراســة هــذه الموضوعــات.

.2الطبيعة الخاصة للبنوك:
عــادة مــا يثــار تســاؤل لــدى الباحثيــن وهــو :لمــاذا االهتمــام الخــاص بالحوكمــة فــي البنــوك؟ وهــل البنــوك تختلــف
عــن الشــركات األخــرى فــي المســتوى المطلــوب لمعاييــر حوكمــة الشــركات ونطــاق أصحــاب المصالــح الــذي
يجــب آلليــات حوكمــة الشــركات أن تكــون مســؤولة عنــه؟
لإلجابــة عــن هــذا التســاؤل ال بــد مــن اســتعراض عــدد مــن الســمات التــي تتصــف بهــا البنــوك ،التــي تجعــل للبنــوك
طبيعتهــا الخاصة.
 1.2البنوك بوصفها صانع للسيولة Banks as creators of liquidity
إن البنــوك مميــزة عــن غيرهــا مــن الشــركات فــي هيــكل رأس مالهــا بطريقتيــن .األولــى :هــي أن البنــوك تميــل
إلــى أن يكــون لهــا حقــوق ملكيــة بنســبة أقــل مقارنــة بالشــركات األخــرى .بشــكل عــام الشــركات الصناعية تســتخدم
التمويــل عــن طريــق األســهم أكثــر مــن التمويــل عــن طريــق الديــن .فــي حيــن أن البنــوك لديهــا هيــكل رأس مــال
يتســم بـــ  90%أو أكثــر تمويــل عــن طريــق الديــن .الســمة الثانيــة :ســمة حاســمة للبنــوك ،وهــي أن معظــم الخصــوم
علــى شــكل ودائــع .وهــذه الودائــع متاحــة لمودعيهــا  /دائنيهــا عنــد الطلــب ،فــي حيــن أن األصــول فــي كثيــر مــن
األحيــان تأخــذ شــكل قــروض ذات آجــال اســتحقاق طويلــة "علــى الرغــم مــن أن التنقيــح والصقــل( )refined
المتزايــد لألســواق الثانويــة قــد قلــل إلــى حــد مــا مــن عــدم التوافــق فــي هيــكل أصــول البنــك وخصومــه" .
تقــوم البنــوك بخلــق الســيولة؛ ألنهــا تقتــرض ألمــد قصيــر وتقــرض ألمــد طويــل ،ومــن خــال االحتفــاظ باألصــول
غيــر الســائلة وإصــدار خصــوم ســائلة .وبقيامهــا بذلــك تصبــح أقــل حيــازة للســيولة .وهــو مــا يخلــق إمكانيــة لــدى
القطاعــات األخــرى (غيــر البنكيــة) ألن تصبــح أكثــر ســيولة ( )Hassan et.al,2004,P94 -107
فــي ظــل وظيفــة إنتــاج الســيولة فــإن البنــوك يمكــن أن تواجــه مشــكلة الفعــل الجماعــي مــن قبــل المودعيــن ،حيــث
إن البنــوك تحتفــظ بنســبة مــن ودائعهــا تكــون متاحــة فــي أي وقــت كان .المودعــون يتجهــون إلــى ســحب إيداعاتهــم
فــي وقــت واحــد عنــد حــدوث أزمــة ماليــة ،وال يمكــن الوفــاء بهــا ،حيــث إن البنــك ال يحتفــظ بمــا يكفــي مــن
األمــوال لتأميــن جميــع الودائــع تحــت الطلــب (.)Hara’O and ,Macey 2003,1-107
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عــدم التوافــق بيــن آجــال الودائــع والخصــوم يمكــن أن يوجــد مشــكلة الهرولــة نحــو البنــك الــذي هــو مشــكلة الفعــل
الجماعــي للمودعيــن .ويحــدث ذلــك عندمــا يبــدأ ســحب كبيــر وغيــر متوقــع فــي أحــد البنــوك ،األمــر الــذي قــد يدفــع
بقيــة المودعيــن اآلخريــن إلــى ســحب أصولهــم مــن البنــك قبــل أن يفقــد البنــك القــدرة علــى اإليفــاء بســحب ودائعهــم
نتيجــة الهرولــة علــى ســحب الودائــع مــن البنــك .إن البنــوك معرضــة لســحب الودائــع بمعــدالت كبيــرة أو مــا
يســمى بالهرولــة عليهــا ،وذلــك لعــدد مــن األســباب:
§تلتــزم البنــوك للمودعيــن ولدائنيــن آخريــن بالتزامــات ماليــة ثابتــة مــن دون النظــر إلــى نوعيــة
األصــول وآجالهــا.
§ال تكــون قيمــة أصــول البنــك معروفــة للمودعيــن .وعلــى هــذا ،فــإن الهرولــة أمــر نفســي ويرتبــط
بالمصداقيــة أكثــر مــن اعتمــاده علــى التقييــم الحقيقــي لألصــول المصرفيــة.
§تقــوم البنــوك بســداد التزاماتهــا (رد الودائــع) لمــن يأتــي أوالً فــي ظــروف الهرولــة؛ مــا يــؤدي إلــى
ازديــاد الهرولــة نحــو البنــوك فــي حالــة وجــود صعوبــات مالية.
§البنــوك أكثــر المؤسســات ارتباط ـا ً بعضهــا ببعــض ،مــن خــال عمليــة المدفوعــات والتســويات،
ويــدرك المودعــون هــذه الحقيقيــة (خــان وأحمــد.)2003،97،
وفــي ضــوء هــذا الــرأي تتجــه الــدول إلــى ســن التشــريعات الخاصــة بالتأميــن علــى الودائــع ،وغالبـا ً مــا يتــم تبريــره
علــى أســاس أنــه يبــدد هــذه المشــكلة عــن طريــق ردع الســبب الجوهــري ألي مــودع وحيــد أو فــردي لطلــب
ســداد إيداعاتــه فــي وقــت واحــد بالتزامــن مــع اآلخريــن .وعلــى الرغــم مــن األثــر اإليجابــي لتأميــن الودائــع لمنــع
الهرولــة نحــو البنــك إال أن تطبيــق التأميــن علــى الودائــع يشــكل كلفــة تنظيميــة ألصحابــه؛ وهــي تعطــي حملــة
األســهم ومديــري البنــوك المؤمنــة الحافــز للدخــول فــي اســتثمارات تنطــوي علــى مخاطــر مفرطــة بهــدف تحقيــق
أربــاح عاليــة نظــراً لوجــود نظــام التأميــن علــى الودائــع ،وهــو مــا يشــار إليــه بالخطــر األخالقــي.
()Macey and O’Hara,2003, P1 -107
وتشــكل هــذه مخاطــر أخالقيــة لســببين :أحدهمــا أن مســاهمي البنــك قــادرون علــى نقــل بعــض مــن خســائرهم
إلــى أطــراف آخريــن ،وهــم البنــوك القويــة التــي مســاهماتها بأقســاط تأميــن الودائــع تدفــع للمودعيــن فــي البنــوك
الفاشــلة .الثانــي يظهــر ألن أقســاط التأميــن علــى الودائــع غيــر مرتبطــة ،أو ليســت تعويضـا ً كامـاً لزيــادة المخاطر
مــن بنــك معيــن (.)Kabir et.al,2004,P94 -107
 2.2تضارب المصالح بين أصحاب الدين وحملة األسهم:
تضــارب المصالــح بيــن أصحــاب الديــن وحملــة األســهم يوجــد فــي كل شــركة .حيــث يــؤدي االختــاف فــي طبيعــة
المطالبــات ( )Claimsبيــن المســاهمين وأصحــاب الديــن إلــى ظهــور فــرص أمــام الشــركة الختيــار مشــروعات
اســتثمارية ذات مســتويات مخاطــرة تعـ ّد مفضلــة مــن ناحيــة هــدف تعظيــم الثــروة للمســاهمين ،ولكنهــا تزيــد مــن
احتمــال اإلضــرار بمصالــح أصحــاب الديــن .
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هــذه المشــكلة لهــا اهتمــام خــاص فــي البنــوك بســبب ارتفــاع نســبة الديــن إلــى حــق الملكيــة للبنــوك .كمــا يختلــف
المودعــون عــن الدائنيــن التجارييــن العادييــن؛ ألن كامــل وظيفــة الوســاطة فــي االقتصــاد ،بمــا فــي ذلــك المدفوعات
والمقاصــة ،ومــن ثــم اســتقرار النظــام المالــي قــد تكــون عرضــة لالهتــزاز(.)Kabir et.al,2004,P1 -107
أهميــة الدائنيــن للبنــك تســتدعي الحاجــة إلــى أن يكــون لديــه آليــات الحوكمــة وإدارة المخاطــر التــي تمكــن البنــك
مــن الحفــاظ علــى عالقــة قويــة بالعميــل والثقــة فــي الوضــع المالــي للبنــك .لــذا ينبغــي لمجلــس اإلدارة واإلدارة
العليــا االنتبــاه إلــى الصراعــات المحتملــة التــي قــد تنشــأ بيــن مصالــح المســاهمين والدائنيــن.
بشــكل عــام ،مصالــح المســاهمين تكــون مراعــاة بشــكل أفضــل مــن خــال تعظيــم القيمــة الحاليــة طويلــة األجــل
للبنــك ،بالرغــم مــن أنــه غالبــا ً مــا يكــون هنــاك ميــل للتركيــز علــى زيــادة األربــاح قصيــرة األجــل بــدالً مــن
ضــرورة التركيــز علــى الوضــع طويــل األجــل .بينمــا مصالــح الدائنيــن تكــون مراعــاة بشــكل أفضــل مــن قبــل
البنــك بنظــرة أكثــر حضــراً إلــى إدارة المخاطــر ،بمثــل هــذا يمكــن للدائنيــن أن يضمنــوا أن تكــون أموالهــم متوفــرة
بالكامــل عنــد االســتحقاق أو الطلــب ()Micah et.al,2000P,26
 3.2التعارض بين مصالح المساهمين والرقيب:
تتعــارض مصالــح المســاهمين فــي البنــك مــع المنظميــن الحكومييــن الذيــن لهــم أهــداف معينــة قــد ال تتطابــق
بالضــرورة مــع تعظيــم قيمــة البنــك .حملــة األســهم قــد يرغبــون فــي اتخــاذ المزيــد مــن المخاطــر مــن قبــل المــدراء،
(البنــك ميــال بطبيعتــه لحيــازة أصــول خطــرة ،علــى أســاس أن العائــد علــى مثــل هــذه األصــول أعلــى منــه علــى
األصــول اآلمنــة) فــي حيــن يفضــل المنظمــون أن يتخــذ المــدراء مخاطــر أقــل بســبب مخاوفهــم إزاء االســتقرار
المالــي للنظــام االقتصــادي ككل .إن حملــة األســهم يمكــن أن يدفعــوا المــدراء باتجــاه الدخــول فــي اســتثمارات
ذات مخاطــر مفرطــة مســتخدمين فــي ذلــك حافــز خطــط التعويضــات .بينمــا ينظــر المنظمــون إلــى أن خطــط
التعويضــات للمديريــن يجــب ترتيبهــا بحيــث تمنــع البنــوك مــن أن تصبــح خطــرة جــدا
(.)Arun and Turner,2004,P371 -377
 4.2عالقة الموكل -الوكيل:
عالقــة المــوكل بالوكيــل تعــد مشــكلة كبيــرة تعتــرض تنفيــذ اإلشــراف المصرفــي .وهــذه مســألة تحظــى باهتمــام
كبيــر ،حتــى فــي العديــد مــن البلــدان الصناعيــة ،ومنهــا الواليــات المتحــدة ،حيــث رســخت قواعــد مصرفيــة وأطــر
قانونيــة ،ومــع ذلــك وحتــى اآلن لــم يعثــر بعــد علــى حلــول مرضيــة لهــذه المشــكلة .وممــا ال شــك فيــه أن هــذه
المســألة عصيــة أكثــر فــي البلــدان الناميــة ،حيــث القواعــد القانونيــة والمؤسســاتية للنظــام المالــي ضعيفــة.
تبــرز مشــكلة المــوكل بالوكيــل مــن تبايــن الدوافــع بيــن الوكيــل ،وهــو المنظــم أو المشــرف ،والمــوكل ،وهــم
المودعــون .حيــث إن مــن واجبــات المشــرفين المصرفييــن األوليــة خدمــة مصالــح المودعيــن بالعمــل علــى
اســتقرار النظــام المالــي وســامته .ولتحقيــق هــذا الهــدف يــؤدي هــؤالء وظائــف متنوعــة ،مــن بينهــا كبــح األنشــطة
عســرة .ولكــن كثيــراً مــا تكــون
الخطــرة للبنــوك ،وفــرض متطلبــات تتعلــق بكفايــة رأس المــال وإغــاق البنــوك ال ُم ِ
لــدى المنظميــن والمشــرفين المصرفييــن دوافــع تحــدو بهــم إلــى ممارســة مــا يعــرف بالتراخــي فــي فــرض األنظمــة
علــى الضــد مــن مصالــح دافعــي الضرائــب ،وهنــاك عــدة تفســيرات معقولــة لهــذا النــوع مــن الســلوك المعــادي
للمصلحــة االجتماعيــة:
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أوالً :يميــل المنظمــون عندمــا تعــزى حــاالت إخفــاق البنــك المتزايــدة إلــى أداء الوكيــل الســيئ ،إلــى تجنــب اللــوم
بإرخــاء المعاييــر التنظيميــة ،مثــل متطلبــات كفايــة رأس المــال ،وبالتكتــم علــى مشــكلة إعســار بنــك أو آخــر
علــى أمــل أن يتحســن الوضــع ،وهــذا مــا حــدث فــي أزمــة القــروض واالدخــار فــي الواليــات المتحــدة فــي أوائــل
الثمانينــات.
ثانيـاً :الهــم األساســي للمنظميــن هــو دائمـا ً حمايــة وظائفهــم؛ ولــذا يصعــب عليهــم مقاومــة الضغــط الــذي يفرضــه
أصحــاب النفــوذ القــوي ،وربمــا تكــون هــذه المشــكلة أكثــر حــدة فــي البلــدان الناميــة ،حيــث تقــدر الوظيفــة
الحكوميــة تقديــراً عالي ـاً ،ويتــم الحصــول عليهــا بواســطة عالقــات شــخصية بسياســيين أقويــاء أو مجموعــات
سياســية نافــذة أخــرى.
ثالثـاً :قــد يرغــم تغيــر الظــروف االقتصاديــة المنظميــن علــى الرضــوخ بســرعة للضغــوط السياســية واالنخــراط
فــي عمليــة التراخــي فــي فــرض القيــود التنظيميــة .فمثًــا ،فــي أوقــات الكســاد الحــاد وشــح أمــوال االقتــراض،
يوجــه السياســيون عــادة ضغط ـا ً هائ ـاً علــى المنظميــن المصرفييــن لحملهــم علــى إرخــاء المعاييــر التنظيميــة،
ويكــون مــن الصعــب علــى هــؤالء مقاومــة مثــل هــذا الضغــط (اللجنـــة االقتصاديـــة واالجتماعيــة لغربــي آســيا،
.)40 ،2005
عــدد األطــراف الذيــن لهــم مصلحــة فــي أنشــطة البنــوك يعقــد حوكمــة البنــوك ،فاإلضافــة إلــى المســاهمين هنــاك
المودعــون والمنظمــون الذيــن لهــم مصلحــة مباشــرة فــي أداء البنــوك .وبشــكل عــام يهتــم المنظمــون بتأثيــر
الحوكمــة علــى أداء المؤسســات الماليــة؛ ألن صحــة االقتصــاد بشــكل عــام تعتمــد علــى أدائهــم
(.)Adams and Mehran, 2003,P123 -142

.3المشكالت المصرفية من منظور الحوكمة
تواجــه البنــوك العديــد مــن المشــكالت فــي ظــل بيئــة إشــرافية وتنظيميــة وقانونيــة تختلــف بشــكل جوهــري عــن
الشــركات غيــر الماليــة .ويرجــع ذلــك إلــى مــا يمثلــه اســتقرار البنــوك مــن أهميــة علــى االســتقرار االقتصــادي
ككل .وفيمــا يلــي يعــرض الباحــث أهــم جوانــب تلــك المشــكالت:
 1.3مشكلة الوكالة:
إن مصالــح المســاهمين هــي الغايــات التــي يجــب أن توجــه نحوهــا الممارســات ،وأن الشــركة كيــان اقتصــادي
تحشــد مــوارده لغــرض تحقيــق الربــح لمالكيهــا أي التركيــز علــى تعظيــم الربحيــة لصالــح المســاهمين .إن هــدف
الشــركة فــي تعظيــم ثــروة المســاهمين يتــم مــن خــال كفــاءة التخصيــص واإلنتــاج والديناميكيــة ،ومــن ثــم يتحقــق
هــدف الشــركة فــي تعظيــم األربــاح ()Heath and Norman,2004,P247 -265
إن حــق المســاهمين فــي التأثيــر علــى الســير المعتــاد للنشــاط بالشــركة يعــد محــدوداً باختيــار أعضاء مجلــس اإلدارة
وإقصائهــم إذا اســتدعت الضــرورة ذلــك ،ويقــوم أولئــك األعضــاء بــإدارة نشــاط الشــركة نيابــة عــن المســاهمين.
ومــن ثــم يتمثــل دور المســاهمين فــي الرقابــة علــى اإلدارة بمــا يضمــن اتخــاذ القــرارات التــي تتســم بالكفــاءة مــن
خــال تحــري مصالحهــم ،ويتــم التعبيــر عــن هــذه المصالــح فــي شــكل ثــروة المســاهمين ،وتكــون مهمــة مجلــس
اإلدارة هــي ضمــان إدارة الشــركة علــى النحــو الــذي يــؤدي إلــى تعظيــم هــذه الثروة (جــون وآخــرون.)2003،83،
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إن المعيــار الــذي يحكــم األداء فــي هــذا النمــوذج هــو ببســاطة القيمــة الســوقية "أي قيمــة الثــروة للمســاهمين"
للشــركة؛ لــذا فــإن المــدراء وأعضــاء مجلــس اإلدارة لديهــم التــزام ضمنــي بضمــان أن تــدار تلــك الشــركات لمصلحة
حملــة األســهم .المشــكلة الكامنــة فــي حوكمــة الشــركات فــي هــذا النمــوذج ناجمــة عــن عالقــات الرئيــس -الوكيــل
الناشــئة عــن الفصــل بيــن الملكيــة واتخــاذ القــرارات التنفيذيــة والتــي يشــار إليهــا بمشــكلة الوكالــة .ومــن شــأن هــذا
الفصــل أن يســبب تباعــد ســلوك الشــركة مــن تعظيــم األربــاح المثالــي .ويحــدث ذلــك ألن مصالــح وأهــداف الرئيــس
"المســتثمرين" والوكيــل "اإلدارة" تختلــف عندمــا يكــون هنــاك انفصــال الملكيــة والســيطرة ،وحيــث إن المــدراء
ليســوا مالكــي الشــركة فإنهــم ال يتحملــون التكاليــف الكاملــة ،أو حتــى الفوائــد الكاملــة مــن أعمالهــم.
وبالرغــم مــن أن المســتثمرين يهتمــون بتعظيــم قيمــة الثــروة لحملــة األســهم ،إال أن المــدراء قــد يكــون لديهــم
أهــداف أخــرى كتعظيــم رواتبهــم والنمــو فــي حصــة الســوق أو االرتبــاط بمشــاريع اســتثمارية معينــة وغيرهــا .إن
مشــكلة الرئيــس – الوكيــل أيضــا عنصــر أساســي فــي " العقــود الناقصــة " للشــركة؛ ويرجــع هــذا إلــى أن مشــكلة
الرئيــس – الوكيــل لــن تظهــر إذا كان هنــاك إمكانيــة لكتابــة "عقــد كامــل " .وفــي هــذه الحالــة فــإن المســتثمر
والمديــر فقــط يوقعــان العقــد الــذي يحــدد مســبقا ً كميــات األمــوال ،وكيــف يتصــرف المديــر بتلــك األمــوال ،وكيفيــة
توزيــع العوائــد وغيرهــا .بعبــارة أخــرى يمكــن للمســتثمرين اســتخدام عقــد لترتيــب مصالــح وأهــداف المــدراء مــع
المالكيــن بشــكل مثالــي.
غيــر أن العقــود الكاملــة غيــر واقعيــة ألن مــن المســتحيل التنبــؤ أو وصــف جميــع الحــاالت الطارئــة فــي المســتقبل.
هــذا النقــص فــي العقــود يعنــي أن المــدراء والمســتثمرين ســيكون لديهــم تخصيــص "حقــوق ســيطرة متبقيــة "
( )Residual control rightsبطريقــة مــا ،حيــث إن حقــوق الســيطرة المتبقيــة هــي الحــق باتخــاذ القــرارات
فــي الظــروف غيــر المتوقعــة أو فــي الظــروف غيــر المشــمولة فــي العقــد ،فهــي ال تخضــع لهيمنــة أي طــرف .لــذا
يمكــن النظــر إلــى هيــاكل الحوكمــة كآليــة التخــاذ القــرارات التــي لــم تحــدد فــي العقــد األولــي
(.)Maher and Andersson, 1999,P1 -51
وأيضــا عــدم تماثــل المعلومــات ،بمعنــى أن المــدراء أكثــر اطالعــا علــى أفضــل االســتخدامات البديلــة ألمــوال
المســتثمرين .وكنتيجــة لذلــك يصبــح لــدى المديــر حقــوق ســيطرة متبقيــة ضخمــة لتقديــر وتخصيــص األمــوال
كيــف يشــاء ( )Christine,2004,P11وفــي ضــوء مــا ســبق يمكــن القــول إنــه وفقـا ً لمنظــور مشــكلة الوكالــة فــإن
حوكمــة الشــركات تعنــى أساســا بإيجــاد الســبل للتوفيــق بيــن مصالــح المــدراء ومصالــح المســتثمرين ،مــع ضمــان
تدفــق األمــوال الخارجيــة إلــى الشــركات وحصــول المموليــن علــى عوائــد اســتثماراتهم .ووفــق هــذا المنظــور تهتــم
حوكمــة الشــركات بــكل مــا يتعلــق بمجلــس اإلدارة ،وحمايــة حملــة األســهم ،وأنظمــة المكافــآت ،ودور المســتثمرين
المؤسســاتيين ،وكفــاءة الســوق للســيطرة ،والتعليمــات القانونيــة والمحاســبية( .)Charreaux ,2004,P1 -53
 2.3األزمات المالية المصرفية المتالحقة
إن األزمــات الماليــة اآلســيوية فــي العــام  1997ومــا أعقبهــا مــن أزمــات فــي األرجنتيــن وروســيا
وتركيــا ،باإلضافــة إلــى األزمــة الماليــة فــي العــام  2008أظهــرت الحساســية الزائــدة والتقلــب الــذي يمكــن أن
يحــدث فــي القطــاع المصرفــي.
إن أهــم األزمــات االقتصاديــة الرئيســية التــي ظهــرت فــي عــدد مــن الــدول فــي األســواق الناشــئة فــي الســنوات
األخيــرة فجرتهــا األزمــة فــي القطــاع المصرفــي .علــى ســبيل المثــال فــي حالــة إندونيســيا التــي تضــررت مــن
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األزمــة الماليــة اآلســيوية بلغــت التكاليــف الماليــة وحدهــا التــي تحملتهــا الحكومــة للوفــاء بالتزامــات البنــوك الخاصــة
مبالــغ تجــاوزت  % 100مــن الناتــج المحلــي للبــاد .باإلضافــة إلــى التكاليــف االجتماعيــة واالقتصاديــة التــي طالــت
مختلــف الفئــات حيــث تضاءلــت فــرص العمــل واألجــور جــراء انهيــار الناتــج المحلــي اإلجمالــي واالنخفــاض الحــاد
فــي قيمــة العملــة .
كمــا شــهد العــام  2008أزمــة ماليــة كبــرى أدت إلــى انهيــار العديــد مــن البنــوك فــي عــدد مــن الــدول الغربيــة وفــي
مقدمتهــا الواليــات المتحــدة األمريكيــة .بــدأت األزمــة فــي صيــف  ،2007عندمــا تراكمــت الخســائر األمريكيــة
جــراء قــروض الرهــن العقــاري ذات التصنيــف االئتمانــي الــرديء ،والتــي أدت إلــى اضطرابــات واســعة النطــاق
فــي النظــام المالــي العالمــي.
المشــاكل نشــأت مــن تزايــد اســتخدام البنــوك وشــركات التمويــل العقــاري األخــرى اللتزامــات الرهــن العقــاري
المضمــون ( )collateralized mortgage obligationsوهــي منتجــات مشــتقة مــن األوراق الماليــة المضمونــة
برهــن عقــاري ( )Mortgage-Backed Securitiesاألمــر الــذي أدى لتعــرض البنــوك لمخاطــر االئتمــان.
وكنتيجــة النخفــاض األســعار ،تكبــدت المؤسســات خســائر كبيــرة علــى األوراق الماليــة المعقــدة التركيــب ،مــا
أدى إلــى زيــادة الطلــب علــى األصــول الســائلة .وفــي ظــل انعــدام الثقــة انخفضــت الســيولة فــي العديــد مــن أســواق
االئتمــان ،األمــر الــذي ضاعــف مــن المشــاكل .نتيجــة لذلــك شــهدت المؤسســات الماليــة فتــرات تعرضــت خاللهــا
النهيــارات فــي قيمــة األصــول مقترنــة بتالشــي ســيولة الســوق (.)Woods, et.al ,2009,P114 -134
أدت األزمــة الماليــة إلــى انهيــار العديــد مــن البنــوك والمؤسســات الماليــة ،كان أعظمهــا فــي الواليــات المتحــدة،
ومــن تلــك البنــوك بنــك بيــر ســتيرنز ( )Bear Stearnsالــذي غامــر بشــراء األوراق الماليــة ذات التصنيــف
االئتمانــي المنخفــض ســعيا ً لتحقيــق األربــاح ،حينهــا اضطــر االحتياطــي الفيدرالــي إلــى تدبيــر عمليــة شــرائه مــن
قبــل جــي بــي مورغــان تشــيز  ،)J.P. Morgan) Chaseومــع تزايــد أزمــة الرهــن العقــاري ،أدى ذلــك إلــى انهيــار
فانــي مــاي ( ()Fannie Maeوفريــدي مــاك  )Freddie Macاللتيــن تســيطران علــى مــا يقــارب مــن  50%مــن
ســوق الرهــن العقــاري األمريكــي أي مــا يعــادل  3تريليــون دوالر ،األمــر الــذي أدى إلــى وضعهمــا تحــت الوصايــة
مــن قبــل وزارة الخزانــة األمريكيــة .كمــا أعلــن مصــرف ليمــان بــراذرز ( )Leman Brothersرابــع أكبــر بنــك
بالواليــات المتحــدة إفالســه بعــد أن وصلــت خســائره إلــى مليــارات الــدوالرات بســبب اســتثماراته فــي ســوق الرهــن
العقــاري .وفــي سلســلة تداعيــات األزمــة الماليــة أقــدم بنــك أوف أميــركا ( )Bank of Americaعلــى شــراء
ميــرل لينــش ( )Merrill Lynchبعــد أن تكبــدت خســائر كبيــرة جــراء رهانــات فــي قطــاع الرهــن العقاريــة عاليــة
المخاطــر(.)John,2008,P1 -8
كمــا عانــت العديــد مــن البنــوك البريطانيــة مــن خســائر واســعة فــي الســندات المضمونــة بقــروض عقاريــة،
باإلضافــة إلــى انخفــاض قيمــة الكثيــر مــن األوراق الماليــة بســبب األزمــة العالميــة .وبحلــول أبريــل 2008 ،ســجلت
أكبــر خمســة بنــوك فــي المملكــة المتحــدة وهــي :بنــك إتــش إس بــي ســي ( ،)HSBCورويــال بنــك اوف ســكوتالند
( ،)Royal Bank of Scotlandولويــدز تــي إس بــي ( ،)Lloyds TSBوباركلــي ( )Barclaysوبنــك إتــش
بــي أو إس ( )HBOSخســائر جــراء االنخفــاض فــي قيمــة أصولهــا قــدرت بحوالــي  22بليــون جنيــه إســترليني.
ويعــد رويــال بنــك أوف ســكوتالند ( )Royal Bank of Scotlandأكثــر البنــوك البريطانيــة تأثــراً باألزمــة ،إذ
تراجعــت قيمــة أســهمه بنســبة  % 66بعــد أن أعلــن أن خســائره قــد تصــل إلــى  28مليــار جنيــه إســترليني خــال
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عــام )Woods et.al ,2009,P114 -134( . 2008
 3.3تخضع البنوك لقدر كبير من النظم واللوائح:
البنــوك منظمــة بشــدة ،فالقطــاع المصرفــي يخضــع لمجموعــة كبيــرة مــن التعليمــات الحكوميــة التــي يعــد حمايــة
االســتقرار فــي القطــاع المالــي أحــد أهدافهــا ،بعــض هــذه النظــم قــد يتعــارض مــع آليــات حوكمــة الشــركات .وعلــى
ســبيل المثــال تأميــن الودائــع يخفــض مــن الرقابــة مــن قبــل المودعيــن المؤمــن علــى ودائعهــم ،ويخفــض مــن رغبــة
البنــوك فــي زيــادة رأس المــال مــن كبــار المودعيــن غيــر المؤمــن عليهــم ،وزيــادة الحوافــز لتحويــل أصــول البنــك
إلــى أصــول أكثــر مخاطــرة( .)Robert et.al, 2002,P28
إن نظــام حمايــة الودائــع ســيحمل البنــوك علــى المخاطــرة بأمــوال المودعيــن بشــكل كبيــر ،كمــا أنــه ســيؤدي إلــى
التراخــي مــن إدارات البنــوك .كذلــك التكلفــة الماليــة لنظــام حمايــة الودائــع ،والتــي يتحملهــا المودعــون والمســاهمون
فــي البنــوك بــل والمســتثمرون .هــذا فض ـاً عــن أن نظــام حمايــة الودائــع يقــوم علــى عــدم المســاواة بيــن البنــوك
الكبيــرة التــي تدفــع اشــتراكاتها ،ولكنهــا ال تتعــرض ألزمــات ماليــة كبيــرة وبيــن البنــوك الصغيــرة التــي تدفــع
اشــتراكات ماليــة قليلــة ،بينمــا تتعــرض ألزمــات ماليــة أكثــر ممــا تتعــرض لــه البنــوك الكبيــرة (عثمــان.)22 ،2000،
وباإلضافــة إلــى مــا قــد ينتــج مــن جــراء التأميــن علــى الودائــع إلــى جانــب وظيفــة البنــوك المركزيــة كمــاذ أخيــر
لإلقــراض مــن تخفيــض للرقابــة علــى البنــوك ،فــإن النســبة المنخفضــة لــرأس المــال (األصــول) تزيــد مــن حوافــز
المالكيــن المســيطرين لزيــادة مخاطــر البنــك ()Sang- and Chee,2006,P18
ومــع ذلــك تظــل القيــود التنظيميــة الحكوميــة فــي كثيــر مــن األحيــان غيــر فاعلــة بســبب مجموعــة مــن العوامــل التــي
يمكــن أن تحــد مــن دور اإلشــراف والرقابــة المصرفيــة:
أوالً -اإلشــراف محــدود بقــدرة المعلومــات المتاحــة للســلطات النقديــة ،فالمعلومــات الدقيقــة حــول المحافــظ وحســاب
المخاطــر متوفــرة لــدى البنــوك ،ومــن مصلحتهــا أن تجعلهــا ســرية حتــى علــى المشــرفين؛ مــا يحــد مــن قــدرة
المشــرفين علــى التعــرف ومنــع األزمــات المصرفيــة ومــن القيــام بالرقابــة الفاعلــة .كمــا يص ّعــب مــن تقييــم مخاطــر
البنــك ،ومنــه صعوبــة تقييــم المحفظــة الماليــة للبنــك ،خاصــة فــي ظــل تفاقــم مشــكلة عــدم تماثــل المعلومــات.
ثانيـاً -قــد يتعــرض المشــرفون علــى البنــك لضغــوط سياســية تحملهــم علــى عــدم متابعــة التحقيــق فــي القــروض التي
قــد يترتــب عليهــا مشــاكل ،وقدمــت ألشــخاص أو لعائالتهــم كونهــم يتمتعــون بموقــع سياســي قــوي ،أو أيــة قــروض
أخــرى قدمــت بدافــع سياســي .وتنشــأ الحالــة األســوأ عندمــا يســتغل رســميو البنــك مــوارده مــن خــال اإلقــراض
الذاتــي أو حتــى عمليــات الغــش المباشــرة ،ويقومــون بعــد ذلــك بإخفــاء المعلومــات عــن الهيئــات المنظمــة ألعمــال
المصــارف مــن خــال التالعــب بالحســابات ،أو القيــام بعمليــات أخــرى غيــر مشــروعة .وليســت أنــواع أنشــطة
الغــش هــذه شــائعة فــي عــدد كبيــر مــن البلــدان الناميــة ،بــل وحتــى فــي البلــدان المتطــورة ،ومــن بينهــا اليابــان
والواليــات المتحــدة ،حيــث حدثــت انهيــارات مصرفيــة (اللجنــة االقتصاديــة واالجتماعيــة لغربــي آســيا،2005 ،
.)35-34
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ثالثـاً -تضطلــع الحكومــات باإلشــراف علــى البنــوك نظــراً للخصائــص الفريــدة للبنــوك ،والحاجــة للحــد مــن الدخــول
فــي مخاطــر مفرطــة وغيرهــا مــن ســلوك المخاطــر األخالقيــة مــن خــال تأميــن أو كفالــة الودائــع .وظيفــة الرقابــة
حوّلــت مــن المودعيــن إلــى الدولــة ،ونتيجــة لمــا يوفــره تأميــن الودائــع مــن ضمــان لقــدر معيــن مــن االســتقرار فــي
القطــاع المصرفــي.
 4.3ضعف المنافسة بين البنوك
المنافســة ليســت حــادة فــي القطــاع المصرفــي ،وذلــك علــى الرغــم مــن االتجــاه نحــو التحريــر وإلغــاء القيــود
التنظيميــة الماليــة منــذ الثمانينيــات .إن المنافســة غيــر الحــادة ترجــع بشــكل كبيــر إلــى التعليمــات الحكوميــة
المختلفــة الهادفــة إلــى اســتقرار الســوق الماليــة ،مثــل :موانــع الدخــول ،وتقييــد تقديــم الخدمــات ،والملكيــة
الحكوميــة للبنــوك فــي بعــض الــدول .وضعــف المنافســة أيضـا ً يميــز رقابــة الســوق للشــركات ؛ حيــث إن أنشــطة
الســيطرة العدائيــة غائبــة إلــى حــد كبيــر فــي القطــاع المصرفــي.
 5.3االبتكارات المالية:
جلبــت االبتــكارات الماليــة مخاطــر أعلــى للمؤسســات الماليــة عامــة وللبنــوك خاصــة؛ حيــث دخلــت المؤسســات
الماليــة فــي أنشــطة جديــدة ،وتعاملــت مــع عمــاء جــدد وأدوات ماليــة معقــدة .فــي الوقــت نفســه اتســم اتخــاذ
القــرارات داخــل تلــك المؤسســات بالمجازفــة ،وازديــاد التفويــض لــه مــن األعلــى؛ ولعــل ذلــك يرجــع إلــى أن
اإلدارة العليــا ال تمتلــك الخبــرة الكافيــة .وترتــب علــى ذلــك كلــه ارتفــاع المخاطــر وارتفــاع االحتمــاالت التخــاذ
قــرارات ســيئة (القرشــي.)85 ،2011،
 6.3تركز الملكية:
إن التركيــز العالــي ،وهيمنــة العائلــة علــى هيــكل الملكيــة يعنــي أن مشــكلة الوكالــة التقليديــة الناجمــة عــن الفصــل
بيــن الملكيــة والســيطرة مــن النــادر مالحظتهــا .بيــد أن هــذا النــوع مــن الملكيــة غالبــا مــا ينتــج عنــه تعتيــم وقلــة
الشــفافية .ومــن المحتمــل أن يــؤدي إلــى صــراع وكالــة مــن نــوع آخــر بيــن المالكيــن الذيــن هــم أيضـا ً مديــرون
"داخليــون" وحملــة األســهم األقليــة "الخارجيــون" .وهــذا يعنــي أيض ـا ً أن آليــات ضبــط الســوق مثــل االســتيالء
العدائــي ال يمكــن أن يــؤدي دوره علــى الوجــه المطلــوب( . )Cheung ,et.al,2007,p86 -122
كمــا أنــه كلمــا كان هنــاك مســاهمون كبــار يحتفظــون بحصــة كبيــرة مــن األســهم ،أو يحتفظــون بحقــوق تصويــت
غيــر متكافئــة ،أو غيرهــا مــن التفضيــات ،أثــار ذلــك القلــق تجــاه ضمــان المعاملــة العادلــة لحملــة األســهم األقليــة
()Krivogorsky, 2006, P176 -197
مــن ناحيــة أخــرى تركيــز الملكيــة لــه كلفتــه أيضـاً ،والمتمثلــة بشــكل أساســي فــي إمكانيــة قيــام كبــار المســاهمين
بنــزع الملكيــة مــن صغــار المســاهمين فــي الشــركة .تكلفــة أخــرى لتركيــز الملكيــة هــي أن كبــار المالكيــن
يتحملــون مخاطــر عاليــة مــن انخفــاض التنويــع.
كمــا أن هنــاك بعــض العوامــل التــي تجعــل تركيــز الملكيــة أقــل جاذبيــة للمســتثمرين .ومــن هــذه العوامــل المخاطر
المفرطــة ،التــي يتحملهــا المســتثمرون غيــر المنوعيــن ،ونــزع الملكيــة المحتمــل مــن جانــب كبــار المســتثمرين
اآلخريــن ،وتكاليــف المعامــات والمعلومــات المرتبطــة باإلبقــاء علــى الســيطرة علــى الشــركة
(.)Andrei and Vishny, 1997,P737 -783
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إن تركيــز الملكيــة فــي البنــوك يمكــن أن يكــون لــه أثــر ســلبي علــى أدائهــا ،فالبنــوك مــع هيــكل أكثــر تركيــز
معرضــة إلــى مخاطــر أعلــى لمحفظــة القــروض ،التــي يمكــن أن تســتخدم لخدمــة كبــار المالكيــن .وهــذا مثــال
يفســر مــا يمكــن أن يترتــب علــى تركيــز الملكيــة مــن تضــارب للمصالــح بيــن المالكيــن والمودعيــن فــي البنــك.
كمــا أن المســاهمين يميلــون إلــى الدخــول فــي مشــاريع عاليــة المخاطــر تزيــد مــن قيمــة الســهم علــى حســاب
قيمــة الودائــع .كمــا أن قضيــة الخطــر المعنــوي "األخالقــي" ( )Moral hazardأكثــر خطــورة بيــن المالكيــن
والمودعيــن عندمــا يقــرض البنــك الشــركات المرتبطــة بأعضائــه وإدارتــه العليــا .
()Barako and Tower,2007,P133 -144
إن تركيــز الملكيــة يمكــن أن يســمح للمصالــح الخاصــة فــي الهيمنــة علــى شــؤون البنــك اســتنادا إلى قــوة التصويت
التــي تمتلكهــا .وهنــا تكمــن ضــرورة الحمايــة القانونيــة لحقــوق المســاهمين األقليــة .وفــي ظــل حمايــة قانونيــة
ضعيفــة يمكــن أن يشــجع ذلــك المســاهمين المهيمنيــن توجيــه مــوارد البنــك إلــى خدمــة مصالحهــم الخاصــة علــى
حســاب المســاهمين األقليــة والمودعيــن(.)57-Dyck,2000, P1
فــي العديــد مــن االقتصاديــات األســيوية ،اتضــح أن كبــار المســاهمين غالبــا مــا يمثلــون عائلــة قــد تســيطر علــى
البنــك ،وتســعى فــي مصالحهــا الخاصــة علــى حســاب حملــة األســهم األقليــة أو غيرهــم مــن أصحــاب المصالــح.
حيــث إن البنــك هــو واحــد مــن ضمــن مجموعــة أوســع مــن المشــاريع الخاضعــة لســيطرة العائلــة؛ مــا يوســع
النطــاق الســتغاللهم( .)Nam and Chee, 2006,P28
 7.3عدم تماثل المعلومات:
عــدم تماثــل المعلومــات بيــن مقدمــي األمــوال (المودعيــن) والداخلييــن مــن صميــم مشــاكل حوكمــة البنــوك .جميــع
الشــركات تعانــي مــن قــدر معيــن مــن التبايــن فــي المعلومــات بيــن الداخلييــن والمســتثمرين الخارجييــن ،إال أن
البنــوك عمومــا أقــل وضوح ـا ً مــن غيرهــا مــن الشــركات غيــر الماليــة )1( .وعلــى الرغــم مــن أنــه فــي معظــم
الشــركات تحــل هــذه المشــاكل مــن خــال اآلليــات القائمــة علــى الســوق " حيــث إن الســوق الماليــة نفســها قــادرة
علــى إعطــاء ســعر لألنشــطة الماليــة بفضــل اإلفصــاح الــذي تقدمــه الجهــات المصــدرة " فــإن الشــركات الماليــة
علــى العكــس مــن ذلــك ،حيــث إن أصــول البنــك يصعــب تقييمهــا مــن قبــل الخارجييــن ،وبالتالــي آليــات الســوق
ال تســتطيع الســيطرة علــى مديــري البنــوك وحملــة األســهم بشــكل كبيــر (.)Andrea Polo,2007,P1 -16
كمــا أن عــدم تماثــل المعلومــات الكبيــر بيــن الداخلييــن والخارجييــن فــي البنــوك ،يجعــل مــن الصعــب جــدا علــى
المســاهمين وأصحــاب الديــن مراقبــة مديــري البنــوك .وفــي حيــن أن المالكيــن المســيطرين لديهــم الحوافــز لزيــادة
مخاطــر محفظــة البنــك ،فــإن أصحــاب الديــن ال مصلحــة لهــم فــي أي زيــادة فــي المخاطــر بــل علــى العكــس مــن
ذلــك قــد ال يســتطيع البنــك دفــع ديونــه .كمــا أن تعاظــم عــدم الشــفافية للبنــوك يجعــل مــن الصعــب علــى أصحــاب
الديــن الســيطرة علــى التحــول إلــى المخاطــر فــي البنــوك .كذلــك فــإن تعاظــم عــدم تماثــل المعلومــات يجعــل مــن
تصميــم عقــود الحوافــز لتوفيــق مصالــح المــدراء مــع مصالــح المســاهمين أكثــر صعوبــة.
كمــا أن عــدم وضــوح البنــوك يجعــل عــدم تماثــل المعلومــات ومشــكلة الوكالــة بالغــة الخطــورة علــى ســبيل المثــال
نوعيــة محفظــة القــروض للبنــك صعبــة التقييــم للخارجييــن والمشــاكل قــد يســهل إخفائهــا عــاوة علــى ذلــك يمكــن
للبنــوك أن تغيــر مــن تراكيــب المخاطــر ألصولهــا بســرعة أكبــر مــن معظــم الصناعــات غيــر الماليــة ،كمــا يمكــن
أن تخفــي المشــاكل بســهولة مــن خــال تمديــد القــروض إلــى العمــاء الذيــن ال يســتطيعون دفــع التزامــات الديــون
 1على خالف المنتجات والخدمات السوقية األخرى التبادل ليس فوريا ً وملحوظاً ،لكنه تعهد بالدفع في المستقبل .كما أن عدم الوضوح ليس فقط لضعف
اإلفصاح ،وإنما يرجع بشكل رئيسي إلى طبيعة العقود التي تتفاوت معها المخاطرة (العائد) مع كل اقتراح أو عرض لمعظم األصول.
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الســابقة ،هــذا النــوع مــن عــدم الشــفافية يص ّعــب التقييــم المســتمر ألداء الشــركة ،وبصفــة خاصــة فــي البنــوك،
حيــث القــروض عمومــا ال يتــم تداولهــا فــي األســواق الثانويــة (. )Levine Ross
كمــا أن انعــدام الشــفافية وعــدم تماثــل المعلومــات يعطــي حوافــز قويــة لداخلــي البنــك ()Bank Insiders
لالهتمــام بمصالحهــم الخاصــة علــى حســاب مصلحــة أصحــاب المصالــح اآلخريــن .هنــاك العديــد مــن األمثلــة
علــى التجــاوزات مــن قبــل مديــري البنــك أو المالكيــن المســيطرين فــي االقتصاديــات الناميــة أو المتحولــة .حيــث
مــن الســهل علــى مجلــس اإلدارة التالعــب أو تجاهــل أي تقييــم جــاد لمديــري البنــك ،كمــا أن المســاهمين قــد ال
تتوافــر لديهــم المعلومــات الكافيــة التــي تمكنهــم مــن المشــاركة بشــكل فاعــل فــي اتخــاذ القــرارات المتعلقــة بالبنــك
(.)Sang and Chee,2006,P15
وبســبب عــدم الوضــوح وتبايــن المعلومــات تكــون النتائــج صعبــة القيــاس وســهلة للتأثيــر فــي األجــل القصيــر،
وســيكون مــن الســهل علــى المــدراء التالعــب مــن أجــل الحصــول علــى مكافــآت أعلــى .إن المصرفييــن الذيــن
يهتمــون برفــع مكافآتهــم فــي األجــل القصيــر يمكــن أن يســهلوا عمليــات إعطــاء قــروض بفائــدة عاليــة لمقتــرض
فــي ضائقــة ماليــة(  ،)troubleوبالتالــي رفــع إيــرادات الفائــدة .ومــن خــال حشــد مجموعة مــن الديون المتجانســة
والمضمونــة كأصــول ( )Poolsضمــن عمليــة مــا يســمى بالتوريــق ،يمكــن أن تتحــرك أســعار األصــول بمــا
يمكــن المصرفييــن مــن إطــاق دفعــات ألنفســهم بموجــب عقــود الحوافــز وعــاوة علــى ذلــك ،ولكــون المــدراء
يســيطرون علــى أعضــاء مجلــس اإلدارة الذيــن يضعــون عقــود الحوافــز؛ مــا يمكــن مديــري البنــوك غيــر الشــفافة
فــي كثيــر مــن األحيــان مــن تصميــم برامــج تعويضــات تســمح لهــم باالســتفادة علــى حســاب ازدهــار البنــك فــي
المــدى البعيــد )Ross 2004,20-P1(.

 .4دور آليات الحوكمة في معالجة المشكالت المصرفية
إن وجــود نظــام فاعــل لحوكمــة البنــوك يســاعد علــى توفيــر الثقــة والســامة والشــفافية الفاعلــة والســليمة للعمليات
المصرفيــة ،ويهــدف إلــى تحســين كفــاءة األعمــال المصرفيــة وأدائهــا ،كمــا يــؤدي إلــى مكافحــة الفســاد .كمــا أن
االلتــزام بمبــادئ الحوكمــة وتطبيقهــا أصبــح مهمـا ً لــكل المؤسســات الماليــة لحصولهــا علــى تصنيــف جيــد وســمعة
طيبــة (المجلــس العــام للبنــوك والمؤسســات الماليــة اإلســامية.)121-1 ،2010,
إن حوكمــة البنــوك فــي مجملهــا مجموعــة مــن اآلليــات التــي تعمــل بصفــة أساســية على حمايــة حقوق المســاهمين
وكل األطــراف ذوي المصلحــة المرتبطيــن بأعمــال البنــك مــن خــال إحــكام الرقابــة والســيطرة علــى أداء إدارة
البنــك ،وتخفيــض حــدة تعــارض المصالــح بيــن اإلدارة والمســاهمين فــي البنــك مــن جهــة وأصحــاب المصالــح
مــن جهــة أخــرى ،وبالتالــي فإنهــا تهــدف إلــى حمايــة المالكيــن مــن التصرفــات االنتهازيــة ،وتجعــل المــدراء
يعملــون علــى تحقيــق مصالــح أصحــاب المصالــح وعلــى األخــص حملــة األســهم .إن الهــدف مــن آليــات الحوكمــة
هــو دفــع المــدراء نحــو تعظيــم قيمــة البنــك مــن خــال تحســين األداء المالــي للبنــك.
عــادة مــا تقســم آليــات الحوكمــة إلــى آليــات داخليــة وآليــات خارجيــة ،وهنــاك منظــورات مختلفــة حــول آليــات
الحوكمــة الداخليــة والخارجيــة .يشــير بعــض الباحثيــن إلــى أن آليــات الحوكمــة الداخليــة تتمثــل فــي قــدرة المالكيــن
أو مجلــس اإلدارة علــى الســيطرة علــى المــدراء ،فــي حيــن عرّفهــا آخــرون كمجموعــة مــن الحوافــز التــي تهــدف
إلــى تحســين اتخــاذ القــرارات والمراقبــة( .)Gup , 2007,P151
فــي حيــن تشــير الحوكمــة الخارجيــة إلــى الســيطرة التــي تمــارس مــن قبــل أصحــاب المصالــح واألســواق ،أو
بوصفهــا كآليــات مســاءلة تعمــل علــى تقويــة الحوكمــة الداخليــة وينظــر إلــى آليــات الحوكمــة الخارجيــة للشــركات
المصرفيــة علــى أنهــا آليــات تكمــل آليــات الحوكمــة الداخليــة الجيــدة ألنهــا تع ـرّض إدارة البنــك لمعاقبــة القــوى
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الخارجيــة للبنــك والســلطات التنظيميــة (.)2
وســيتم االقتصــار هنــا علــى تنــاول آليــات الحوكمــة الخارجيــة نظــراً ألهميتهــا فــي تحقيــق االنضبــاط والرقابــة
علــى أداء البنــوك ،بمــا يســهم فــي معالجــة العديــد مــن المشــكالت المصرفيــة وتحقيــق أهــداف البنــوك.
 1.4السوق لرقابة الشركات
إذا فشــلت آليــات الحوكمــة الداخليــة للبنــك ،فــإن الســوق لرقابــة الشــركات كآليــة تأديــب تعمــل كمــاذ أخيــر.
فاآلليــات الداخليــة غيــر المناســبة تعكــس نفســها فــي األداء الســيئ للبنــك .وهــذا يعطــي إشــارات إلــى أن البنــك
هــدف لالســتيالء .إن وجــود ســوق نشــطة لمراقبــة الشــركات أمــر ضــروري للتخصيــص الكــفء للمــوارد .حيــث
إنهــا تســمح بإزالــة المــدراء غيــر األكفــاء واســتبدالهم بمديريــن قادريــن علــى تحقيــق أهــداف البنــك وتحســين
األداء(.)Bai , 2004,P1 -43
إن خطــر الســيطرة علــى البنــك عــن طريــق االســتيالء العدائــي عليــه مــن بنــك آخــر يعيــق حافــز اإلدارة علــى
التصــرف خالفـا ً لمصالــح البنــك .إن إدارة البنــك غيــر الكفــؤة يمكــن أن تتســبب فــي هبــوط أســعار أســهم البنــك؛
مــا يزيــد مــن احتمــاالت االســتيالء علــى البنــك؛ األمــر الــذي يمكــن أن يترتــب عليــه اســتبدال اإلدارة الحاليــة
بــإدارة أفضــل .إن المســاهمين الذيــن ال يحصلــون علــى العائــد المناســب يمكــن أن يوجــدوا علــى ســبيل المثــال
البيئــة التــي تســهل االســتيالء العدائــي (.)Burlak, 2006,851- 891
إال أن تركيــز ملكيــة البنــوك فــي معظــم البلــدان تحــد مــن فاعليــة هــذه اآلليــة .فالحكومــات إمــا أن تتصــرف كمالك
ألجــزاء كبيــرة مــن الخدمــات للصناعــة المصرفيــة المحليــة "مثــل سويســرا ،وحتــى وقــت قريــب فــي فرنســا "
أو تقيــد قــدرة الخارجييــن علــى شــراء حصــة كبيــرة فــي بعــض البنــوك " علــى ســبيل المثــال ،ألمانيــا وإيطاليــا ".
هــذه الممارســات تســتند إلــى االعتقــاد الواســع لــدى المنظميــن بأهميــة االســتقرار العــام الــذي لــه األولويــة علــى
عــدم الكفــاءة اإلداريــة وإمكانيــة التأثيــر الســلبي علــى عوائــد األســهم .وهــذا االعتقــاد شــائع حتــى فــي البلــدان التــي
فيهــا تدخــل أقــل فــي القطاعــات األخــرى غيــر المصرفيــة بمــا فــي ذلــك المملكــة المتحــدة والواليــات المتحــدة.
وكنتيجــة لذلــك فــإن الســيطرة العدائيــة علــى البنــوك قليلــة فــي العديــد مــن البلــدان؛ األمــر الــذي يضعــف وظيفــة
الســوق لرقابــة الشــركات فــي حالــة عــدم فاعليــة إدارة البنــك()Hagendorff et.al, 2007, P957 -968
إن عمليــات الســيطرة يمكــن أن تكــون أقــل فاعليــة عندمــا يكــون لــدى الداخلييــن معلومــات أكثــر بكثيــر مــن
المشــترين المحتمليــن للبنــوك .وحتــى فــي البلــدان الصناعيــة ،عمليــات الســيطرة تميــل إلــى أن تكــون نــادرة فــي
األعمــال المصرفيــة ( .)Levine, 2004,P1 -20
 2.4المنافسة في سوق المنتج Product Market Competition
إن المنافســة فــي ســوق الســلعة أو الخدمــة يمكــن أن تعمــل كآليــة حوكمــة شــركات .حيــث إن الشــركات ذات
المســتوى األدنــى وســوء اإلدارة ســتجبر علــى الخــروج مــن الســوق .غيــر أن األعمــال المصرفيــة بســبب طبيعــة
االســتخدام الكثيــف للمعلومــات مــن المحتمــل أن تكــون فيهــا المنافســة أقــل بكثيــر مــن غيرهــا مــن قطاعــات
األعمــال( .)Arun and Turner, 2004, P371 -377
كمــا أن غيــاب الشــفافية للبنــوك يمكــن أن يضعــف القــوى التنافســية تلــك التــي فــي صناعــات أخــرى تســاعد فــي
انضبــاط المــدراء مــن خــال أســواق المنتــج التنافســية .إن المصرفييــن عــادة مــا يكوّنــون عالقــات طويلــة المــدى
مــع العمــاء ،لتحســين المشــاكل المعلوماتيــة المرتبطــة بعمــل القــروض ،وتمثــل هــذه العالقــات موانــع للمنافســة
(.)Ross ,2004,P1 -20
 2لمزيد من المعلومات عن آليات الحوكمة الداخلية يمكن الرجوع إلى القرشي ،2011،آليات الحوكمة في البنوك ودورها في تحسين األداء المصرفي ،اتحاد
المصارف العربية ،بيروت.
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 3.4سوق العمل اإلداري (:)Managerial Labor Market
إن كل مديــر لــه مصلحــة ترتبــط بــأداء المــدراء األعلــى (رؤســائه) واألدنــى (مرؤوســيه)؛ ولــذا فهــو يضطلــع
بالرقابــة فــي االتجاهيــن ،أي يكــون هنــاك رقابــة متبادلــة ،ومــن هنــا تبــرز أهميــة ســوق العمــل اإلداري الــذي
يســتخدم أداء البنــك لتحديــد أجــر كل مديــر ثوابـا ً وعقابـاً ،ومــن ثــم وجــود هــذا الســوق يعـ ّد آليــة حوكمــة ،حيــث
يؤثــر علــى مســتوى الرقابــة المتبادلــة بيــن المــدراء ،كمــا أنــه يمثــل ضغطــا ً علــى البنــك لتعويــض ومكافــأة
المــدراء المتميزيــن مــن ناحيــة وعقــاب المــدراء الســيئين مــن ناحيــة أخــرى (مصطفــي.)387-325 ،2006،
يمكــن أيض ـا ً لحملــة األســهم التأثيــر علــى ســلوك المــدراء مــن خــال ســوق العمالــة للمديريــن .ألنهــم يمكــن أن
يؤثــروا علــى إمكانيــة دوران المــدراء ،األمــر الــذي يوجــد الحوافــز لــدى المــدراء للتصــرف وفــق مصلحــة حملــة
األســهم( .)Hamalainen,2004,P93 -106
 4.4دور أصحاب المصالح:
وفقــا ً لـــ( )Macey and O’Hara,2003فــإن الشــركة عبــارة عــن مجموعــة مــن الترتيبــات التعاقديــة بيــن
مختلــف المطالبيــن بالمنتجــات واألربــاح الناتجــة عــن أعمــال الشــركة .وهكــذا فإنــه يمكــن تحديــد أصحــاب
المصالــح بجميــع الكيانــات التــي لهــا عالقــة تعاقديــة مــع البنــك.
ومــن الضــروري التعــرف علــى أصحــاب المصالــح الذيــن يجــب أن تحمــى مصالحهــم لضمــان الحوكمــة الســليمة
للبنــوك .إن أصحــاب المصالــح تشــتمل علــى المســاهمين والمودعيــن والدائنيــن والعامليــن والمنظميــن والمجتمــع
المحلــي والمجهزيــن والعمــاء .ولــكل هــؤالء جميعـا ً مصلحــة فــي البنــك.
يعــد عــدم تماثــل المعلومــات بيــن أصحــاب المصالــح وإدارة البنــك أحــد األســباب الرئيســية لألزمــات المصرفيــة.
األمــر الــذي قــد يدفــع إدارة البنــك للدخــول فــي أنشــطة ذات مخاطــر عاليــة .وتعمــل الحوكمــة الســليمة للبنــوك
علــى تشــجيع كل مجموعــات المراقبــة المحتملــة للحــد مــن الدخــول فــي أعمــال مــن قبــل البنــك تنطــوي علــى
مخاطــر مفرطــة .كمــا أن توســيع مســؤولية مجلــس اإلدارة وواجــب األمانــة (  )Fiduciary dutiesليشــمل إلــى
جانــب المســاهمين الدائنيــن ،وخصوص ـا ً مســؤولياتهم تجــاه التقييــم والســيطرة علــى المخاطــر الماليــة للبنــك،
يحمــي االقتصــاد ككل مــن اإلفــراط فــي المخاطــر وإدارة البنــك االنتهازيــة ،وكل ذلــك فــي مصلحــة جميــع
أصحــاب المصالــح ( .)Nivar, 2007, Spring,P305 -334
 5.4اآلليات القانونية والتنظيمية
إن الشــكل األساســي للبنــوك هــو شــركات المســاهمة ذات المســؤولية المحــدودة ،ســواء أكانــت أســهم الشــركة
مســجلة فــي البورصــة ومتداولــة أم ال .ويهــدف إطــار الشــركة المســاهمة ذات المســؤولية المحــدودة إلــى تســهيل
تعبئــة رؤوس األمــوال ،وإمكانيــة تخليــد الشــركة ،وتوفيــر فرصــة تركيــز الســلطة مــن أجــل اإلدارة .وتخضــع
البنــوك عــادة لقوانيــن خاصــة باإلضافــة إلــى القانــون األساســي الــذي يحكــم وينظــم الشــركات ،ويتــم اإلشــراف
علــى البنــوك مــن جانــب البنــك المركــزي للدولــة (جوناثــان.)14 ،2003 ،
 1.5.4الحماية القانونية:
تعــد الحمايــة القانونيــة مــن أهــم آليــات الحوكمــة الخارجيــة .وهــي منظومــة مــن القوانيــن التــي تحكــم نشــاط الشــركات.
وتعتمــد درجــة الحمايــة للمســتثمرين علــى كل مــن القوانيــن الســارية ودرجــة إنفــاذ تلــك القوانيــن .وتظهــر االختالفــات
عبــر البلــدان فــي هيــكل الملكيــة ،وأســواق رأس المــال ،والتمويــل ،وسياســات توزيــع األربــاح فــي درجــة الحمايــة القانونيــة
للمســتثمرين مــن نــزع الملكيــة مــن قبــل المــدراء والمســاهمين المســيطرين(.)Hassan et.al, 2004,P94 -107
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يحصــل المســاهمون والدائنــون علــى مجموعــة متنوعــة مــن أشــكال الحمايــة القانونيــة ،التــي تختلــف
باختــاف البلــدان .ومعظــم االختالفــات فــي أنظمــة الحوكمــة حــول العالــم نابعــة عــن االختالفــات فــي
طبيعــة االلتزامــات القانونيــة التــي تجــب علــى المــدراء تجــاه المســاهمين ،باإلضافــة إلــى االختــاف
فــي كيفيــة تنفيــذ تلــك االلتزامــات .إن الحقــوق القانونيــة األكثــر أهميــة لــدى المســاهمين هــي الحــق فــي
التصويــت علــى القضايــا المهمــة بالشــركة مثــل االندمــاج والتصفيــة ،وكذلــك انتخــاب مجالــس اإلدارة
أو إقصائهــا ( . )Andrei and Vishny, 1997, P737 -783
كمــا تشــمل حقــوق المســاهمين الحصــول علــى توزيعــات األربــاح والدعــوة للمشــاركة فــي اجتماعــات
المســاهمين العاديــة والدعــوة لالجتماعــات غيــر االســتثنائية ،ومقاضــاة المــدراء أو األغلبيــة لالشــتباه
فــي نــزع الملكيــة ،وكــذا الحصــول علــى المعلومــات التــي يحتاجونهــا لممارســة الحقــوق األخــرى.
وعــدا عــن هــذا ال يكــون للمســاهمين حقــوق كاتخــاذ قــرارات مباشــرة بالنســبة إلدارة نشــاط الشــركة.
وعلــى وجــه الخصــوص ،ال يكــون للمســاهمين دور فــي توزيــع أربــاح الشــركة ،أو تعييــن المــدراء أو
فصلهــم ،أو تحديــد االســتثمارات الرئيســية للشــركة ( .)Porta et,al, 2000, PP 3 -27
 2.5.4اإلشراف والرقابة التنظيمية:
تخضــع البنــوك لدرجــة كبيــرة مــن اإلشــراف التنظيمــي .حيــث تواجــه البنــوك ســيطرة مختلفــة مقارنــة
بالشــركات غيــر الماليــة نظــراً لوجــود التعليمــات والرقابــة المشــددة .يعمــل المنظــم كوكيــل للمودعيــن
لضمــان ســامة النظــام المصرفــي واســتقراره ،وهــو ليــس دائمــا علــى توافــق مــع أهــداف أصحــاب
األســهم أو المــدراء .
فــي أي بنــك ،مصالــح مودعــي البنــك ،الذيــن يبحثــون عــن مــاذ آمــن ألموالهــم ،ليســت مماثلــة
لمصالــح مســاهمي البنــك ،الذيــن يميلــون إلــى االحتفــاظ بمزيــد مــن األصــول المحفوفــة بالمخاطــر
ســعيا منهــم فــي تحقيــق عائــد أعلــى .وإذا أديــر البنــك لمصلحــة المســاهمين دون األخــذ فــي االعتبــار
مصالــح المودعيــن ،فــإن هــذا ســيؤدي إلــى المخاطــرة بأمــوال المودعيــن؛ ولذلــك فــإن الحكومــات
ســيكون لديهــا الحافــز لحمايــة كل مــن المودعيــن ودافعــي الضرائــب ،مــن خــال اإلشــراف والرقابــة
التنظيميــة للحــد مــن المخاطــر المفرطــة ،ولحمايــة نظــام التأميــن علــى الودائــع مــن ســوء المخاطــر
األخالقيــة إلدارة البنــك .وهكــذا يصبــح التنظيــم واإلشــراف المصرفــي آليــة مهمــة فــي حوكمــة البنــوك
(.) Mullineux,2006, P 375 -382
إن ابــرز قضايــا الرقابــة تتضمــن التأميــن الصريــح أو الضمنــي للودائــع المصرفيــة وديــون البنــك
المختلفــة؛ مــا يقلــل أو يــكاد يزيــل الحوافــز لــدى أصحــاب الديــن لمراقبــة األنشــطة المصرفيــة لمــدراء
البنــوك اعتمــادا علــى وظيفــة الرقابــة المقدمــة مــن الهيئــات الرقابيــة.
لتقليــل اندفــاع البنــوك نحــو الدخــول فــي أنشــطة ذات مخاطــر عاليــة ،يمكــن تقييــد األنشــطة المصرفيــة
فــي مجاليــن :حيــازات األصــول وأنــواع األنشــطة التــي يســمح بهــا .وفيمــا يتعلــق بالمجــال األول مــن
الواضــح أن البنــك ميــال بطبيعتــه لحيــازة أصــول خطــرة ،علــى أســاس أن العائــد علــى مثــل هــذه
األصــول أعلــى منــه علــى األصــول اآلمنــة ،وتبع ـا ً لذلــك تكــون ربحيــة البنــك أعلــى فــي حــال نجــاح
المشــروع ،فــي حيــن يتعيــن علــى المودعيــن تحمــل الكلفــة فــي حالــة اإلخفــاق .
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فــي هــذه الحالــة ،وحتــى فــي غيــاب شــبكة أمــان حكوميــة ،مثــل ،تأميــن الودائــع ،لــن يقــوم البنــك
بأنشــطة خطــرة عندمــا تكــون فــي حيــازة المودعيــن معلومــات كافيــة تتعلــق بأنشــطة البنــك ،أي ،عندمــا
ال توجــد مشــكلة تبايــن المعلومــات .ففــي مثــل هــذا الوضــع ،أي عندمــا يحــوز البنــك عــدداً كبيــراً مــن
األصــول الخطــرة ،يســحب المودعــون إيداعاتهــم؛ غيــر أن مشــكلة عــدم تبايــن المعلومــات موجــودة
دائمـا ً فــي الواقــع .ولســوء الحــظ تكــون لــدى البنــك فــي وجــود شــبكة أمــان حكوميــة لحمايــة المودعيــن
حوافــز أكبــر للقيــام بأنشــطة خطــرة؛ مــا يثيــر مشــكلة المجازفــة بأمــوال المودعيــن .وهكــذا هنــاك
حجــج مقنعــة تدفــع بالحكومــات إلــى فــرض قيــود علــى البنــوك التــي فــي حيازتهــا أصــول خطــرة،
ســواء كانــت أســهما ً عاديــة أم عقــارات.
ويبــدو أن هنــاك أهميــة اســتثنائية لمثــل هــذه األنظمــة المصرفيــة التــي تقيّــد حيــازات المصــارف مــن
األصــول فــي البلــدان الناميــة التــي يستشــري فيهــا وبــاء قــروض الملكيــة غيــر العاملــة ،واالنكشــاف
الزائــد علــى عــدد صغيــر مــن الشــركات الضخمــة المقترضــة ،ومشــاكل شــديدة فــي تبايــن المعلومــات.
سـ ّ
ـن أنظمــة رقابــة مصرفيــة كافيــة وتنفيــذ مثــل هــذه األنظمــة فــارق شاســع .فاإلفصاح
غيــر أن مــا بيــن َ
ّ
عــن المعلومــات يقــف عقبــة فــي طريــق تنفيــذ أنظمــة الرقابــة المصرفيــة .ويُشـكل فــرض الكشــف عــن
المعلومــات مشــكلة جديــة بشــكل خــاص فــي البلــدان الناميــة (اللجنـــة االقتصاديـــة واالجتماعيــة لغربــي
آســيا.)37 ،2005،
وهنــاك طريقــة أخــرى لتقليــل مســتوى مجازفــة األنشــطة المصرفيــة ،وهــي فــرض قيــود علــى البنــوك
تحــول دون انخراطهــا فــي أنشــطة تجاريــة تقــع خــارج صلــب العمــل المصرفــي.
تتطلــب الطبيعــة الخاصــة للبنــوك تحلي ـاً دقيق ـا ً لوظيفــة إدارة المخاطــر ،بســبب قــوة رفعهــا العالــي
وخصائصهــا عاليــة المخاطــر .إن متطلبــات كفايــة رأس المــال فــي البنــوك تحمــي العمــاء والمودعيــن
وتخفــض المخاطــر العامــة .كمــا تعمــل الرقابــة التنظيميــة مــن خــال متطلبــات كفايــة رأس المــال
كآليــة حوكمــة قــد تســاعد فــي تحســين التوافــق بيــن مصالــح المســاهمين والمنظميــن ،وبالتالــي توفيــر
اإلمكانيــة لالعتمــاد بشــكل أكبــر علــى المســاهمين بــدالً مــن الرقابــة التنظيميــة لضمــان أمــان المودعين؛
األمــر الــذي مــن شــأنه الوصــول إلــى دور أكثــر فاعليــة للمســاهمين بمــا يســاند الجهــات الرقابيــة فــي
عملهــا ،بــل ويســاند البنــوك ذاتهــا .إن متطلبــات كفايــة رأس المــال تســتخدم لضمــان أن تكــون القواعــد
الرأســمالية للبنــوك جيــدة .إن البنــوك ذات الرســملة الجيــدة ينظــر إليهــا علــى أنهــا آمنــة نســبياً ،وهــذا
بــدوره يقلــل مــن تكلفــة االقتــراض وبالتالــي تحســين الكفــاءة (Zulkafli and Fazilah,2007, PP
.)49–74
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إن األزمــات المصرفيــة وحــاالت الفشــل والتعثــر وغيرهــا مــن المشــكالت المصرفيــة التــي واجهتهــا
العديــد مــن البنــوك زادت مــن الحاجــة إلــى حوكمــة البنــوك التــي تضــم اآلليــات التــي تضمــن كفــاءة
اتخــاذ القــرار وتحســين أداء البنــوك .عــاوة علــى ذلــك فــإن توســع أســواق رأس المــال في التســعينيات،
مــع ازديــاد عــدد الشــركات المدرجــة والعولمــة للمســتثمرين زادت مــن الحاجــة آلليــات حوكمــة جيــدة
للبنــوك؛ لــذا أصبحــت حوكمــة البنــوك قضيــة تحــوز علــى اهتمــام المجتمــع الدولــي واالقتصــادي
والمصرفــي علــى حــد ســواء ،نظــراً لمــا لهــا مــن أهميــة متناميــة فــي ضمــان حســن ســير العمــل
واالســتقرار وتجنــب األزمــات فــي المؤسســات الماليــة وغيــر الماليــة.
إن الطبيعــة الخاصــة للبنــوك تســتدعي آفاقــا ً أوســع بكثيــر ممــا هــو مطلــوب فــي حالــة الشــركات
كاف لتصميــم الهيــاكل الماليــة وعملهــا ،بمــا يضمــن
غيــر الماليــة .وبشــكل محــدد ينبغــي إيــاء اهتمــام
ٍ
حمايــة المودعيــن وشــبكات األمــان األخــرى .كمــا أنــه ال بــد مــن االهتمــام بشــكل خــاص بتعزيــز إدارة
المخاطــر والرقابــة الداخليــة.
وبســبب الخصائــص الفريــدة للبنــوك أيض ـا ً ينبغــي أن يكــون هنــاك بعــض اإلجــراءات لتعزيــز آليــات
الحوكمــة للبنــوك مقارنــة بالشــركات غيــر الماليــة .حيــث ال بــد مــن أن تركــز الســلطات اإلشــرافية الماليــة
علــى معالجــة القضايــا والمشــكالت التــي تواجههــا البنــوك فــي نطــاق الحوكمــة ،مــن خــال وصــف أدوار
مجلــس اإلدارة واإلدارة العليــا فــي إدارة المخاطــر ،بمــا فــي ذلــك حاجــة البنــوك لوضــع اســتراتيجيات لعملياتهــا،
والمســاءلة ،وأهميــة الشــفافية ،وتحســين نظــام الرقابــة الداخليــة وإدارة المخاطــر ،ونوعيــة اإلفصــاح عــن
المعلومــات .وضــرورة توافــر دليــل عمــل ومعاييــر للســلوك المالئــم ،ونظــام لضمــان االلتــزام بهــذه المعاييــر.
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