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منى الدغيمي 
إن معرفة املخاطر وتقوميها وإدارتها من العوامل 
الرئيسية في جناح البنوك وازدهارها وحتقيقها 
ألهدافها، فإذا كان الدخول في املخاطرة املقصود 
به احلصول على أرباح أعلى إال أن عدم إدارة هذه 
املخاطر بطريقة علمية صحيحة قد يؤدي إلى فقدان 
العائدات والفشل في حتقيق األهداف اإلستراتيجية 
للبنك، ل����ذا فإن الفهم الصحي����ح إلدارة املخاطر 
املصرفية، والتق����ومي الذاتي للمخاطر وإجراءات 
الرقابة، تتطلب ضرورة وجود ادارة عليا حكيمة 
داخل البنك تتقي����د بتوصيات ادارة املخاطر وال 
تنجرف وراء حتصيل األرباح السريعة والدخول في 
مغامرات من شأنها أن تعرض البنك إلى السقوط 

في منحدر األزمات.
وح����ول مدى فعالية إدارة املخاطر في البنوك 
احمللية واحل����د الفاصل بينها وبني اإلدارة العليا 
للبنك، ومدى تطبيق توصياتها قال رئيس مجلس 
إدارة املص����رف اخلليجي التجاري ونائب رئيس 
مجلس إدارة الشركة اخلليجية املغاربية القابضة 
د.فؤاد العمر ان األزمة كشفت أهمية إدارة املخاطر 
في البنوك وشدد على أن تكون على سلم أولويات 
مجلس اإلدارة، مشيرا إلى أن األزمة ألزمت وجود 
تقارير مستمرة تتضمن حجم املخاطر التي ميكن 

للبنك التعرض لها.
وأضاف العمر أنه يجب التقيد مبعايير بازل 2 
الذي ركز في محوره األول على أساليب القياس 
املختلفة ملخاطر االئتمان ومخاطر التشغيل وأعطى 
للبنوك احلرية في استخدامها أساليبها ومناذجها 
الداخلية، مش����يرا الى انه ل����م يتوافر في الوقت 
احلالي إال لعدد غير كبير من البنوك الكبرى على 

املستوى العاملي فقط.
وعن مدى فعالية إدارة املخاطر داخل البنوك 
الكويتية واخلليجية عموما، قال العمر انها لم تصل 
بعد إلى مرحلة متقدمة مقارنة بالبنوك األوروبية، 
مشيرا إلى أن إدارة املخاطر في البنوك الكويتية 
تعتبر مقبولة عموما ولعل ما يعكس فعاليتها أن 
القط����اع املصرفي الكويتي لم يتعرض إلى هزات 

قوية على غرار البنوك العاملية.
وأضاف أن بيانات البنوك الكويتية تعتبر خير 
دليل على فعالية إدارة املخاطر داخلها، مستدركا 
بقوله ان هن����اك بعض البنوك التي مازالت إدارة 

املخاطر لديها شكلية وفعاليتها دون املقبول. 
وذهب بعض املس����ؤولني ف����ي القطاع البنكي 
الى القول ان من ضمن اإلخفاقات األساسية التي 

واجهتها البنوك وكشفتها األزمة عدم إملام مجالس 
إدارة املصارف بحجم ونوعية املخاطر التي تواجهها 

هذه املؤسسات
نتيجة لعدم خبرة بعض أعضاء مجالس اإلدارات 
ما انعكس سلبا على فاعلية إدارة املخاطر وجتميد 

توصياتها.
من ناحيته، رأى مدير االستثمار في شركة بيت 
االستثمار العاملي )جلوبل( ميثم الشخص أن من 
ضمن مهام اإلدارة العليا للبنك توظيف الكوادر 
املناسبة في إدارة املخاطر وانتقائهم انطالقا من 

خبرتهم، مشيرا إلى أن هذا األسلوب في احلرص 
على اس����تخدام الكوادر في إدارة املخاطر يختلف 
من إس����تراتيجية بنك عن اآلخر حيث تعتمد كل 
إس����تراتيجية إما على إبراز أهمية إدارة املخاطر 
لدى البنوك وتفعيل دورها بش����كل مميز واألخذ 
بكل توصياتها أو العكس اي تهميشها واالعتماد 

على قرارات اإلدارة العليا.
وأوضح الشخص ان بعض البنوك تفضل أن 
تكون إدارة املخاطر تابعة ملجلس اإلدارة وأحيانا 
أخرى تابعة لإلدارة التنفيذية، مشيرا الى انه اذا كان 

هناك تقصير فهو مشترك بني اإلدارة الرقابية العليا 
أي البنك املركزي واملجلس اإلداري للبنك.

وأكد الش����خص أن األخطاء أو اإلخفاقات التي 
تتعرض لها البنوك ترجع الى أهمية موقع إدارة 
املخاط����ر في الهيكل الوظيفي حيث انها إذا كانت 
تابعة بنسبة مهمة إلى اإلدارة التنفيذية فالتقصير 
يعود إلى اإلدارة التنفيذية والعكس إذا كانت تابعة 

لإلدارة العليا للبنك.
وعن تفعيل إدارة املخاطر وجتنيبها التقصير، 
قال الشخص انه يجب ان تكون تابعة ملجلس إدارة 
البنك لتعطيها قوة اكبر، مضيفا في ذات اإلطار أن 
فاعليتها تخضع لهيكل القطاع التابعة له ومدى 

تلبيتها الحتياجاته.
ورأى الشخص أن إدارة املخاطر تبقى مبنأى عن 
أي تقصير ألنها تقدم توصياتها والقرار النهائي 
يعود إلى مجلس اإلدارة، مشيرا إلى انه ال ميكن 
تقييم أي إدارة مخاطر بس����بب غياب الش����فافية 

واإلفصاح وسرية تقاريرها. 
 وأوضح في ذات السياق ان اتفاقية »بازل 2« 
ركزت في محورها الثاني على أهمية إدارة املخاطر 
املصرفية واعتبارها جزءا ال يتجزأ من متطلبات 
»بازل 2«، مش����يرا إلى أن العبرة الرئيس����ية من 
إب����رام االتفاقية هو كيفية إدارة البنوك للمخاطر 
املصرفية بصورة س����ليمة جتعلها في مأمن من 

األزمات املصرفية بقدر اإلمكان. 
وانطالقا مما سبق، أشار الشخص إلى أنه لكي 
تستطيع البنوك أن تدير مخاطرها بصورة سليمة 
وحتقق متطلبات »بازل 2« بطريقة سليمة، فإنه 
يجب عليها أن تطبق اإلرشادات والتوصيات التي 

أصدرتها جلنة بازل للرقابة املصرفية. 
وأك����د الش����خص عل����ى أن اإلدارة الس����ليمة 
للمخاط����ر املصرفية تس����تلزم أن تكون مجالس 
اإلدارات واإلدارات العليا بالبنوك مهتمة ومدركة 
متام����ا ألهمية إدارة املخاط����ر املصرفية، ووضع 
االستراتيجيات والسياسة اخلاصة بها، واالعتماد 
على األسلوب العلمي في قياس املخاطر املصرفية 

والكفاءة واخلبرة في إدارة تلك املخاطر.
ودعا البن����وك العربية إل����ى تطوير أنظمتها 
وسياس����اتها اخلاصة بإدارة املخاطر املصرفية، 
الفتا إلى أنها أصبحت مطلبا أساسيا من متطلبات 
»بازل 2«، إضافة إلى أنها كذلك متثل مطلبا هاما 
للبقاء في ظل تنامي العوملة املالية وانفتاح األسواق 
املالية على بعضها البعض واحتدام املنافسة بني 

املؤسسات املصرفية.

ميثم الشخص

د.فؤاد العمر

منى الدغيمي
بادرت شركة »كابيتال ستاندردز« برفع مسودة 
مقترح معايير حوكمة الشركات العامة إلى وزير 
التجارة والصناعة ورئيس جلنة سوق الكويت 
لألوراق املالية أحمد الهارون وذلك عقب االنعقاد 

األخير للجنة السوق.
وقالت رئيس مجلس ادارة ش���ركة كابيتال 
ستاندردز د.اماني بورسلي في تصريح خاص 
ل� »األنباء« ان تأكيد وزير التجارة احمد الهارون 
في تصريحه األخير على أن يكون بند احلوكمة 
أحد الشروط الرئيس���ية للموافقة على إدراج 
الشركات في البورصة يعتبر قرارا حكيما وخطوة 
نحو الطريق السليم، السيما من حيث توقيتها 
وحاجة الشركات الكويتية إلى التطوير من أدائها 

وتنافسيتها وإنتاجيتها.

وأضافت أن هذه املعايير من شأنها أن تعزز 
من ثقة املستثمرين واملساهمني وتعزز من مكانة 
الشركات الكويتية أمام املستثم��رين األجانب، 
الفتة إلى انه من ضم��ن مزايا املعايير التعزيز 
من مكانة الش���ركات أمام اجله��ات الرقابي����ة 
والتعزيز من عنصر الش���فافي���ة واملعلومات 
واإلفصاح وجذب الشركات األجنبية ورؤوس 

األموال.
وذك���رت د.اماني بورس���لي ان تبني مفهوم 
احلوكمة وتنفيذه في الكويت مازال دون املستوى 
املطلوب، مشيرة الى ان األزمة املالية قد برهنت 
على أن ممارس���ات احلوكم���ة املطبقة من قبل 
الشركات الكويتية، ان وجدت، لم تواكب وتيرة 
منو الشركات املنافس���ة في األسواق املجاورة 

واألسواق العاملية.

املؤشر 
السعري 
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أحمد مغربي
رفضت جلنة املناقصات املركزية طلبا تقدمت 
به شركة البترول الوطنية لزيادة قيمة عقدين 
مبرمني مع ش���ركتني محليتني لتزويد مصافي 
الشركة الثالث بغاز النيتروجني. وقالت مصادر 
مطلعة ل� »األنباء« ان الش���ركة قد تقدمت بهذا 
الطلب لتغطية تكاليف االستهالك غير املتوقع 

من غاز االوكس���جني املصاحب لعمليات النقل 
للشركتني، مشيرة الى ان جلنة املناقصات رفضت 
زيادة قيمة العقود بناء على انتهاء مدة سريان 
العقدين. وأوضحت املصادر ان الشركة ستقوم 
بطرح املناقصتني من جديد خالل الفترة القليلة 
املقبلة، وستقتصر العروض على شركات محلية 

مؤهلة في هذا املجال.

لجنة المناقصات ترفض زيادة قيمة عقدين لـ »البترول الوطنية«

شريف حمدي
علمت »األنباء« من مصادر مطلعة ان هناك اعدادا 
كبيرة من املساهمني في مجموعة استثمارية تضم 3 
شركات احداها مدرجة في قطاع االستثمار والشركتان 
اآلخريان مدرجتان في قطاع العقار يعتزمون عدم ابراء 
ذمم مجالس ادارات هذه الش����ركات خالل اجلمعيات 
العمومية لهذه الشركات بعد ان تقدم بياناتها املالية، 
علما ان اسهم هذه الشركات متوقفة عن التداول لعدم 

تقدمي بياناتها ل� 2009.
وكش����فت املصادر عن ان هذه اجلمعيات متوقع 
ان تكون ساخنة، خاصة وان هناك اجتاها مبطالبة 
بعض املساهمني الجراء عمليات تصفية، مشيرة الى 

ان ذلك يعود الى سوء ادارة هذه الشركات.
واش����ارت املصادر الى ان ما دفع املستثمرين الى 
ذلك هو انهم يرون ان هناك تخبطا وسوء ادارة أديا 

الى توقف اسهمها عن التداول.

تعتم��د اتفاقية بازل)2( عل��ى ثالث ركائز 
أساسية وهي كاألتي:

أوال: ضرورة ربط معيار كفاية رأس املال 
باملخاطر احلقيقية التي قد يتعرض لها املصرف 
ومدى قدرته على قياس تلك املخاطر والتحوط 
لها عن طريق تقرير العالقة املتبادلة بني العائد 

واملخاطرة. 
إضافة إلى قدرة املصرف على التنبؤ بتلك 
العالقة ومدى كفاية رأس املال لدرء تلك املخاطر 
ومت إصدار جملة من التعليمات بشأن احتساب 
مخصصات كفاية رأس املال للتحوط من املخاطر 
التشغيلية واالئتمانية والسوقية. كما مت منح دور 
رئيسي لوكاالت التصنيف االئتماني للمساهمة 
في تلبي��ة متطلبات كفاية رأس املال واملتعلقة 
بتحديد أوزان مخاطر االصول املناسبة مقابل 
االئتمان لتقليل حاالت القروض املتعسرة وهذا 
 standariezed ما يطلق عليه االسلوب املعياري

. approach
ثانيا: ض��رورة مراجعة القواعد التنظيمية 
املعمول بها فيما يخص االشراف والرقابة على 
املصارف وبيان م��دى كفايتها والتركيز على 
فتح قنوات اتصال بني االجهزة املعنية لضمان 
التنسيق فيما بينها بشأن عمليات تقييم اسس 

املراجعة الداخلية والرقابة.
ثالثا: تتعلق بالبيئ��ة اخلارجية التي يعمل 
فيها املصرف واعتبار الس��وق مبثابة الرقيب 
على اداء املصرف من خالل تتبع تقاريره املالية 

بصفة دورية لبيان مدى قدرته على استيعاب 
املخاطر وحتملها، االمر الذي يبرز احلاجة الى 

تدعيم قواعد الشفافية واإلفصاح.
وورد ضمن اتفاقي��ة بازل 2 أنواع عديدة 
من املخاطر أش��ارت إليها وأكدت على جتنبها 

وهي:   
1- مخاطر السيولة: ويقصد بها »عدم القدرة 
على دفع االلتزام��ات املالية في الوقت احملدد 
الستحقاقها« وعدم توافر السيولة، هو بوابة 
مفضية إلى حيث العجز وفقدان السمعة اجليدة، 

وهي مقدمات لإلفالس الكامل.   
2- املخاطر االئتمانية: ويعرف هذا النوع من 
املخاطر بأنه »عدم قدرة املقترض على إعادة مبلغ 

القرض كله أو جزء في تاريخ االستحقاق«. 
3- مخاطر سعر الفائدة: وتتضمن »احتمال 
ارتفاع معدالت الفائدة السوقية مع بقاء معدالت 

الفائدة الستثمارات املصرف«.   
4- مخاطر التضخم: وهي املتأتية من ارتفاع 
األسعار، وما يعقبها من انخفاض القوة الشرائية 

للعملة.  
5- املخاطر التشغيلية: عرفتها جلنة بازل 
بأنها »احتمالية اخلس��ارة التي قد تنش��أ عن 
فشل أو عدم كفاية عمليات داخلية، أشخاص، 
أنظمة، أو بس��بب أحداث خارجية«. هذا، وقد 
زادت أهمية هذا النوع من املخاطر بسبب التطور 
التكنولوجي الكبير والتعقيد في طبيعة وحجم 

اخلدمات التي تقدمها املصارف لعمالئها.

مساهمون في 3 شركات 
يعتزمون عدم إبراء ذمم مجالس إداراتها

الركائز األساسية لـ بازل)2( 

»المجموعة الدولية« تختار »كي بي إم جي« 
لتقييم وضعها المالي وخيارات الوفاء بالتزاماتها

»كابيتال ستاندردز« ترفع مسودة مقترح 
معايير حوكمة الشركات إلى »التجارة«

الدولية حددت املجموعة 
لالستثمار مكتب »كي بي 
إم جي – الكويت«، وهو فرع 
ألح����د املكاتب االستش����ارية 
العاملية، لوضع تقرير األعمال 
اخلاص بالشركة خالل املرحلة 

املقبلة. 
 وأفاد موق����ع »بلومبرج« 
االقتصادي اإلخباري، نقال عن 
إيضاح للمجموعة نشرته على 
موقع بورصة ناس����داك دبي 
أمس، أنه من املنتظر أن يقدم 
املكتب االستش����اري تقريرا 
مبدئيا بنهاية 31 مايو املقبل، 
على أن يق����دم تقرير األعمال 

النهائي اخل����اص باملجموعة 
في 30 يوني����و املقبل والذي 
سيوضح الوضع املالي احلالي 
لها، وخياراتها املتاحة للوفاء 

بالتزاماتها.
اجلدير بالذكر ان املجموعة 
الدولية لالس����تثمار كانت قد 
اعترف����ت األس����بوع املاضي 
بعدم قدرتها على سداد دفعة 
دورية عن صكوك بقيمة 200 
مليون دوالر، أعقب ذلك إعالن 
املجموعة أنه����ا بصدد القيام 
بعملي����ة إع������ادة هيكلة في 
الش����ركة لم  أن  القريب، كما 
تقدم بياناتها املالية السنوية 

لع����ام 2009 ما أدى إلى وقف 
تداول سهمها منذ بداية الشهر 

اجلاري.
ويعد »كي بي إم جي« من 
أش����هر مكاتب االستش����ارات 
العاملية، حيث اشتهر بتقدمي 
خدمات محاس����بية ومهنية 
ألكثر من 60 مؤسس����ة مالية 
إسالمية في بريطانيا واسبانيا 
وهولندا والبحرين ومالي��زيا 
وسريالنكا، مبا في ذلك خدمات 
التدقيق وإدارة املخاطر وإعادة 
الهيكلة ودراس����ات اجلدوى 
وخدمات الضرائب ودراس����ة 

القوانني واألسواق.

يقدم تقريره النهائي نهاية يونيو المقبل بعد االنعقاد األخير للجنة السوق

غياب الشفافية وسرية التقارير ..
يصعّبان تقييم إدارات المخاطر في البنوك

األزمة كشفت عن 
اإلخفاقات المصرفية 

وقصور في إدارة المخاطر 

إدارة المخاطر المصرفية 
الكويتية والعربية لم تصل 

بعد إلى مرحلة متقدمة 
مقارنة بالبنوك األوروبية


