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االقتصادية

منى الدغيمي 
جنم عن األزمة املالية العاملية انهيار العشرات من 
املصارف خاصة في الدول الغربية وتعرض بعضها 
إلى أزمات في الدول املنطقة، األمر الذي يؤكد األهمية 
الكبيرة للحوكمة في تعزيز الشفافية والوضوح 
والتنافس واملشاركة واملساواة والعدالة والرقابة 
الداخلية واخلارجية في املؤسسات املصرفية، حيث 
ان احلوكمة تبدأ من الهيكل التنظيمي للبنك مرورا 
بتشكيل ودور مجلس اإلدارة ودور اإلدارة التنفيذية 
وتشكيل اللجان وتفويض الصالحيات والتدقيق 
الداخلي واخلارجي ودور املساهمني واملتعاملني 
والتي تعد منظومة مترابطة من القمة إلى القاعدة 
تهدف في اآلخر إلى تصرفات س����ليمة تخدم كل 
األطراف خاصة في البنوك التي تخدم املساهمني 

واملودعني واملتعاملني على حد سواء.
»األنباء« ارتأت أن تكش����ف عن مدى تطبيق 
البنوك الكويتية للحوكمة املصرفية ومدى قدرة 
احلوكمة على التخفيف م����ن املخاطر والتصدي 
لألزمات وأهميتها بالنسبة إلى التصنيفات التي 

تخضع لها البنوك.
في البداية قالت رئيس مجلس إدارة ش����ركة 
كابيتال ستاندرز للتصنيف االئتماني والتقييم 
د.أماني بورس����لي ان تعزي����ز املعايير القانونية 
والتنظيمي����ة للحوكمة داخ����ل القطاع املصرفي، 
وحتسني الش����فافية واإلفصاح، أمر بالغ األهمية 

لتحقيق النمو املستدام في املنطقة.
وأضافت أن احلوكم����ة املصرفية من العوامل 
الرئيسية التي تستند إليها مؤسسات التصنيف 
العاملية في تصنيفه����ا للبنوك باعتبارها ترتبط 
بالشفافية والعدالة، مشيرة إلى أن احلوكمة أصبحت 

مطلبا رئيسيا يجب أن تلتزم به البنوك.
وأكدت بورس����لي ضرورة االلت����زام باملعايير 
الدولية في عمليات التدقيق وإعداد احلس����ابات 
اخلتامية، مشيرة إلى أن أهم مرتكزات احلوكمة 

الصدق في الشفافية واإلفصاح.
وأفادت بأن املمارسة السليمة للحوكمة تؤدي 
عامة إلى دعم وسالمة اجلهاز املصرفي، الفتة إلى 
أن جناح احلوكمة في اجلهاز املصرفي ال يرتبط 
فقط بوضع القواعد الرقابية، ولكن أيضا بأهمية 

تطبيقها بشكل سليم.
وأشارت إلى أن هذا يعتمد على البنك املركزي 
ورقابته من جهة، وعلى البنك املعني وإدارته من 

اجلهة األخرى.

مراقبة األداء

من جهته، رأى عضو مجلس إدارة بنك الكويت 

الدولي وأمني سر بنك اخلليج سابقا جاسم زينل 
أن أهم الدروس املستفادة من األزمة املالية العاملية، 
تتجلى في كشفها عن أهمية حسن اإلدارة املؤسسية 

وحتديدا داخل اجلهاز املصرفي.
وأضاف أن التنفيذ األمثل للحوكمة املصرفية 
في املنطقة سيحسن من اإلنتاجية، كما أنه قادر 
على حماية حقوق أصح����اب املصالح املختلفة، 
خصوصا العمالء واملساهمني، كما سيساعد بلدان 
املنطقة في عملية التكيف مع الصدمات اخلارجية 

والداخلية.
وقال زين����ل ان البنوك الكويتي����ة إلى حد ما 
ملتزمة بنظام احلوكمة مستدركا بقوله: »نتمنى 
أن تكون مصارفنا ملتزمة أكثر مبتطلبات ومعايير 

احلوكمة العاملية«.
وأضاف في ذات اإلطار أن 

معايير احلوكمة تختلف 
من بلد إل����ى بلد لكن 

يبقى من شروطها 
س����ية  سا أل ا
احملافظ����ة على 
مبدأ الشفافية، 
الفت����ا إلى أن 
كم����ة  حلو ا
ة  معتم����د
البنوك  ف����ي 
يتي����ة  لكو ا
وه����ي أفضل 
أداء مقارن����ة 

باملؤسسات.
وعن مفهوم 

احلوكمة في اجلهاز 
أفاد زينل  املصرفي 

بأنها تعني مراقبة األداء 
م����ن قبل مجل����س اإلدارة 

واإلدارة العليا للبنك، وحماية 
حقوق املساهمني واملودعني، باإلضافة 

إلى االهتمام بعالقة هؤالء بالفاعلني اخلارجيني، 
والتي تتحدد من خالل اإلطار التنظيمي وسلطات 

الهيئة الرقابية.
وأض����اف أن احلوكم����ة تنطبق ف����ي اجلهاز 
املصرفي على البن����وك العامة والبنوك اخلاصة 

واملشتركة.
وأوضح زينل أن هناك تعليمات واضحة ملتطلبات 
احلوكمة فرضها البن����ك املركزي ولوائح خاصة 

بالبنوك تعتمد فيها على مبادئ احلوكمة.
وعن مدى ق����درة احلوكمة على التخفيف من 

املخاطر والتصدي لألزمات، أفاد زينل بأن احلوكمة 
من ش����أنها أن تقلل من حدة املخاطر االئتمانية، 
كما أن من ش����أنها أن تس����اعد على سمعة البنك 

وحقوق املساهمني.
وكش����ف زينل عن أن من العناصر األساسية 
التي تعتمدها مؤسسات التصنيف االئتمانية في 

عملية تقييمها للبنوك احلوكمة.
وأكد في ذات السياق أهمية أن تطبق املؤسسات 
والش����ركات معايير احلوكمة وأال تنفرد البنوك 
بهذه املعايير، الفتا إلى أن احلوكمة ال تستقيم في 
ظل غيابها عند الطرف ذي العالقة بالبنك، داعيا 
احلكومة وهياكلها الى التح����رك لفرض معايير 

احلوكمة داخل الشركات.

قيمة مضافة

م����ن جانب آخ����ر أكد 
اخلبي����ر االقتصادي 
حج����اج بوخضور 
أهمي����ة احلوكمة 
داخ����ل اجلهاز 
 ، ف����ي ملصر ا
إل����ى  داعي����ا 
تغيير عقلية 
التنفيذي����ني 
داخل البنوك 
حول مفهوم 
احلوكم����ة، 
واعتباره����ا 
قيم����ة مضافة 
له����م  عما أل
التجاري����ة وأداة 
إلدارة  فعال����ة 
العالقات مع أصحاب 
املصلحة واملساهمني على 

حد سواء.
وطالب بضرورة إعادة النظر في 
نظ����ام احلوكمة املتبع داخل البن����وك الكويتية، 
وأهمية مراقبت����ه من قبل عدد كاف من املديرين، 
حتى تتمكن من ممارسته ممارسة بكل موضوعية 

واستقاللية.
واعتب����ر ان حوكمة املصارف هي أولوية على 
مستوى السياسات الوطنية، كما أن عملية إصالحها 
حتتاج إل����ى إعطاء املزيد من التركيز على عملية 
التطبيق، مبشاركة جميع اجلهات النظامية، سواء 
كانت ممثلة في منظمي املصارف أو سلطات أسواق 
املال، وبالتالي احلاجة ملحة اليوم إلى تأس����يس 

إدارات خاصة باحلوكمة تتولى متابعة تنفيذ حوكمة 
الشركات في الكيانات التي تخضع إلشرافها.

ويتطلب جناح احلوكمة في اجلهاز املصرفي 
وجود نوع من العق����اب في حالة اخلطأ ووجود 

آلية لتصحيح األخطاء.
ورأى أن األزمة املالية العاملية كشفت عن أوجه 
قصور مهمة في ممارس����ات نظام احلوكمة داخل 
املصارف في جميع أنحاء العالم، مشيرا في الوقت 
نفس����ه إلى أن حدة األزمة املالية العاملية تفاقمت 
كنتيجة مباشرة إلخفاقات حوكمة الشركات، وسوء 
املمارسات على أصعدة ومستويات متعددة، مشيرا 
الى ان تعزيزها وإصالحها ضرورة ال يجوز اإلخفاق 

فيها.
وطالب بأن تش����مل عملية اإلفصاح بشكل 
خاص البيانات املالية احلقيقية للمنشآت وتقييما 
موضوعيا لألصول والقروض، واإلفصاح عن 
الرواتب التي يحصل عليها كبار املوظفني وأعضاء 

مجلس اإلدارة.
وبني أن أهداف احلوكمة بالنس����بة للجهاز 
املصرفي هي تعزيز ثقة اجلمهور وحماية حقوق 

املودعني واملساهمني وتنمية االستثمار.
وقال ان االلتزام مببادئ احلوكمة في اجلهاز 
املصرفي س����يؤدي إلى إدارة أفضل للمخاطر، 
مما يعزز م����ن دور البنوك في عملية التنمية 
االقتصادية عن طريق منح التسهيالت االئتمانية 

لكل الشرائح والقطاعات.
ولفت إلى أن أس����اليب إدارة املصارف من 
خالل مجالس اإلدارات واإلدارات العليا هي التي 
حتدد كيفية وضع أهداف املصارف والتشغيل 
وحماية مصالح املساهمني وأصحاب املصالح مع 
االلتزام بالعمل وفقا للقوانني والنظم السائدة 
ومبا يحقق املصلحة للمودعني واملتعاملني مع 

تلك البنوك.
وعن مدى التزام اجلهاز املصرفي الكويتي 
باحلوكمة، قال بوخضور ان البنوك الكويتية 
مازالت متمسكة بفكر الشركات العائلية التي 
تقوم على العالقة العائلية وليس على الكفاءة 
في إدارة املص����ارف مما ينتج عنه اخللط بني 
مهام اجلهاز التنفيذي واملالك، ويغيب أهم مبدأ 
للحوكمة وهي الش����فافية التي تفترض عدم 

االزدواجية في املهام وتدحض املصالح.
وأض����اف بوخض����ور أن اإلدارة املصرفية 
الكويتية مازال ينقصها نضج مفهوم احلوكمة 
الرشيدة، مشيرا إلى أن معاجلة هذا اخللل لن 
يتم إال عبر تدعيم إدارة الرقابة بتخصيص خلية 

خاصة باحلوكمة داخل اجلهاز املصرفي.

فوضت مجلس اإلدارة في وضع الشروط والقواعد الستدعاء زيادة رأس المال

العثمان: عمومية »الحمراء العقارية« أقّرت رفع 
رأسمالها إلى 100 مليون دينار لتمويل برج الحمراء 

 عمر راشد 
أقرت عمومية شركة الحمراء 
العقارية رفع رأسمالها بمبلغ 
40 مليون دينار ليصبح 100 
مليون دين���ار بغرض تمويل 
مشروع برج الحمراء على أن 
الزيادة للمساهمين  تخصص 
الحاليين والجدد وتكون طريقة 

الدفع على دفعات. 
 وبهذه المناس���بة، أوضح 
اإلدارة  نائب رئيس مجل���س 
والعضو المنتدب خالد العثمان 
أن العمومي���ة العادي���ة التي 
انعقدت بنصاب قانوني %100 
أقرت بنودها ال� 11 والتي تشمل 
اإلدارة  س���ماع تقرير مجلس 
والمصادقة عليه عن الس���نة 

المالية المنتهية في 31 أكتوبر 
2009، كما تم اعتماد البيانات 
المالية عن السنة المنتهية في 
31 أكتوبر في 2009 والموافقة 
على التعامالت مع أطراف ذات 

صلة. 
 وأضاف أن عمومية الشركة 
العادية وافقت كذلك على مكافأة 
أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة 
المالية المنتهية وكذلك الموافقة 

على أطراف ذات صلة. 
الش���ركة   وأقرت عمومية 
تفويض مجلس اإلدارة بإصدار 
سندات مقومة بالدينار أو عملة 
أخرى يراها مناسبة بمبلغ ال 
يزيد على رأس���مال الش���ركة 

المدفوع. 

 كما فوضت عمومية الشركة 
اإلدارة باالقت���راض  مجل���س 
والش���ركات  البن���وك  م���ن 

االستثمارية. 
 وقال إن عمومية الش���ركة 
وافقت على زيادة رأسمال المبلغ 
المدفوع بقيمة 40 مليون دينار 
وذلك لغرض تمويل مشروع 
برج الحمراء على أن تخصص 
الحاليين  الزيادة للمساهمين 
والج���دد وتكون طريقة الدفع 

على دفعات. 
 وبّين أن العمومية وافقت 
كذل���ك عل���ى تفويض مجلس 
الضواب���ط  بوض���ع  اإلدارة 
والشروط والقواعد الستدعاء 

زيادة رأس المال. 
 وأوضح أن البند العاش���ر 
من العمومية وافق على إخالء 
طرف السادة األعضاء مجلس 

اإلدارة وإبراء ذمتهم في كل ما 
القانونية  يتعلق بتصرفاتهم 
عن السنة المالية المنتهية في 

31 أكتوبر 2009. 
 كما أقرت عمومية الشركة 
إعادة تعيين مراقب الحسابات 
للسن��ة المال��ية المنته��ية ف��ي 
31 أكت��وب���ر 2009 وتفويض 
بتحدي���د  اإلدارة  مجل���س 

أتعابهم. 
 وفي الس���ياق ذاته، أشار 
العثم���ان ال���ى أن الجمعي���ة 
العمومية غي���ر العادية أقرت 
زيادة رأسمال الشركة بواقع 40 
مليون دينار ليصبح 100 مليون 
دينار وقيمة السهم 100 فلس 

وجميع األسهم نقدية.

خالد العثمان

املؤشر 
السعري 

7378.7
بتغير قدره

+ 75.1 

 أحمد مغربي
علمت »األنباء« من مصادر مطلعة في شركة البترول 
الوطنية إحدى شركات مؤسسة البترول الكويتية ان 
الشركة مددت طرح مناقصة صيانة مصفاة الشعيبة 
ملدة 4 أيام إضافية على اإلغالق الرس����مي للمناقصة 
وال����ذي كان من املقرر له ف����ي يوم 14 اجلاري على ان 
يكون املوعد اجلديد لإلغالق يوم اخلميس املقبل.وذكرت 

املصادر ان القيمة اإلجمالية للمناقصة ستتراوح بني 20 
و23 مليون دينار وستتولى الشركة الفائزة باملناقصة 
جميع اعمال الصيانة الفنية في املصفاة ملدة 5 سنوات، 
مشيرة الى ان الشركة جلأت الى متديد املوعد إلعطاء 
الشركات الراغبة في الدخول في املناقصة الفرصة ملدة 
4 ايام للتقدم للمناقصة، خاصة ان العديد من الشركات 

احمللية والعاملية أعلنت نيتها الدخول في الصفقة.

»البترول الوطنية« تمدد مناقصة صيانة مصفاة الشعيبة لمدة 4 أيام

الحوكمة المصرفية مطلب رئيسي 
يجب أن تلتزم به البنوك الكويتية

حسن اإلدارة داخل 
الجهاز المصرفي أهم 
الدروس المستفادة 
من األزمة

تصنيفات البنوك تستند 
للبيانات المالية والممارسة 
السليمة للحوكمة 

بعض البنوك المحلية مازالت 
متمسكة بفكر الشركات 
العائلية وال تعتمد الكفاءة في 
إدارة المصارف

الحوكمة تقلل من حدة 
المخاطر االئتمانية وتساعد 
على حماية سمعة البنك 
وحقوق المساهمين

اإلدارة المصرفية الكويتية 
مازالت ينقصها نضج مفهوم 
الحوكمة الرشيدة

حوكمة المصارف تمثل أولوية 
على مستوى السياسات 
الوطنية


