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حوكـمة املصارف العراقية اخلاصة... ضـرورة ملحـة

هزت االنهيارات االقتصادية واألزمات املالية التي 
مستوى  على  الكبرى  والبنوك  الشركات  شهدتها 
وعلى  الشركات،  هذه  في  املساهمن  ثقة  العالم 
أثرها بدأت الدراسات واألبحاث الهادفة إلى إيجاد 
طرق ووسائل للرقابة على أعمال تلك الشركات 
والبنوك للحفاظ على حقوق املساهمن، وضمان 
بعيًدا  ب��دوره��ا  والشركات  املؤسسات  تلك  قيام 
إلى ظهور  أدى  املالي واإلداري، مما  الفساد  عن 
مفهوم حوكمة الشركات الذي يتلخص في وضع 
حسن  تضمن  التي  الرقابية  والوسائل  الضوابط 
إدارة الشركات، وحتد من التصرفات غير السليمة 
اإلدارة.  دور مجالس  تفعيل  إلى  وتؤدي   للمدراء، 
وت��ش��ك��ل ح��وك��م��ة ال���ش���رك���ات إح����دى اخل��ط��وات 
علمية  منهجية  أساليب  إي��ج��اد  نحو  األس��اس��ي��ة 

وعملية إلدارة الشركات، وصوالً لإلدارة الرشيدة 
والقائمة على ثالثة أركان أساسية:

جميع . 1 على  احملاسبة  شكل  ت��أخ��ذ  امل��س��اءل��ة: 
العملية  أط���راف  ِق��ب��ل جميع  وم��ن  األص��ع��دة، 
جهة،  م��ن  العمل  تقييم  ب��ه��دف  االق��ت��ص��ادي��ة، 
ومحاسبة القائمن عليه من جهة أخرى، ففي 
الشركات تخضع مجالس اإلدارة إلى املساءلة 
م��ن ق��ب��ل امل��س��اه��م��ن، وامل��دي��ر ال��ع��ام يخضع 
وامل���دراء  اإلدارة،  مجلس  قبل  م��ن  للمساءلة 
العام  امل��دي��ر  مل��س��اءل��ة  يخضعون  التنفيذيون 

وهكذا.
اإلفصاح والشفافية: العمل على إخضاع جميع . 2

وقوائمها  الشركات  ب��أداء  املتعلقة  املعلومات 
أصحاب  جلميع  متاح  بشكل  وملكيتها  املالية 

بقلم:  د.  عمر القاضي

املصلحة، وتوفير قنوات إيصال تلك املعلومات 
وبشكل  عليها  احل��ص��ول  للجميع  يسهل  مب��ا 

دوري وبأدنى التكاليف.  
الدميقراطية . 3 اإلدارة  مفهوم  تعزيز  املشاركة:  

مب��ا يشجع امل��ب��ادرة واالب��ت��ك��ار واالب��ت��ع��اد عن 
اإلدارة التسلطية الفوقية القائمة على احتكار 
خاللها  من  ينشأ  والتي  القرار،  اتخاذ  سلطة 
العمل  قوى  لدى  والالمباالة  التقاعس  ظاهرة 
القيام  ع��ن  اإلدارة  مجالس  ويبعد  جهة،  م��ن 
بواجبها األساسي املتمثل في رسم السياسات 

واالستراتيجيات من جهة أخرى.

حوكمة الشركات للمصارف في العراق
لقد فرضت حالة التغيير السياسي في العراق بعد 

العام 2003 واقًعا جديًدا على االقتصاد العراقي، 
بعد  السوق  اقتصاد  نحو  للتوجه  بالسعي  وذل��ك 
عاًما،  أربعن  من  ألكثر  امتدت  الزمن  من  حقبة 
ت���أرج���ح ف��ي��ه��ا ال��ن��م��ط االق���ت���ص���ادي ل��ل��دول��ة بن 
مرحلة  في  الدولة  ورأسمالية  املركزي  التخطيط 
م��ع��ي��ن��ة، وان��س��ح��اب ال���دول���ة م��ن ب��ع��ض األنشطة 
االق��ت��ص��ادي��ة ف��ي م��راح��ل أخ���رى. ل��ذا ك��ان حلالة 
التحول السياسي في القطر أن تؤدي إلى تغيير في 
السوق،  اقتصاد  النظام االقتصادي باالجتاه نحو 
األمر الذي تطلب تشكيل العديد من ورشات العمل 
الكثير  في  وأكادميين  اختصاصين  ضمت  التي 
م��ن امل��ج��االت االق��ت��ص��ادي��ة، ع��ق��دت ال��ع��دي��د من 
االجتماعات من أجل وضع برنامج شامل للتحول 
ع��ل��ى غ���رار م��ا ح��ص��ل ف��ي الكثير م��ن ال���دول 

قضايا اإلصالح

العراق
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النامية )مصر، واألردن، واملغرب، ودول أوروبا 
الشرقية(. إال أن الواقع األمني غير املستقر، 
ورغبة البعض من أصحاب املصالح في اإلبقاء 
يعيشها  التي  االقتصادية  الفوضى  حالة  على 
العراق، شكلت جميعها حتديات أمام صياغة 

قواعد ومعايير خاصة حلوكمة الشركات.
تشير الوقائع حالًيا إلى أن ممارسات احلوكمة 
في املصارف العراقية ضرورة ملحة البد من 
تطبيقها في الوقت الراهن، بالنظر للتطبيقات 
اخل��اط��ئ��ة ل��ل��ق��وان��ن وال��ت��ش��ري��ع��ات امل��ن��ظ��م��ة 
تلك  إدارات  بعض  ِق��ب��ل  م��ن  امل��ص��ارف  لعمل 
رقم  املصارف  قانون  في  واملتمثلة  املصارف، 
رقم  املركزي  البنك  وقانون   ،2004 لسنة   94
تأسيس  عنهما  نتج  وال��ذي   ،2004 لسنة   56

في  أو  اخلاصة  احمللية  املصارف  من  العديد 
دخول العديد من املصارف العربية إلى السوق 
العراقية بعيًدا عن املهنية، مع قلة اخلبرة لدى 
أو  امل��ص��ارف،  تلك  عمل  على  القائمن  بعض 
احملافظة  بهدف  التحديث  ف��ي  الرغبة  ع��دم 
قانون  فبموجب  الشخصية.  امل��ك��اس��ب  على 
للبنك  ال��رق��اب��ي��ة  األدوات  حت��ول��ت  امل���ص���ارف 
امل��ص��ارف إلى  امل��رك��زي م��ن ق��وة مقيدة لعمل 
قوة مراقبة لعملها، تتولى تهيئة املناخ املناسب 
لعمل القطاع املصرفي دون أية قيود حتد من 
حركته وفعاليته، مما ترتب عليه إلغاء خطط 
االئتمان، وترك املصارف تعمل وفق سياساتها 
ال��ف��ائ��دة املناسبة  ف��ي منح االئ��ت��م��ان وحت��دي��د 
االقتصادي  الوضع  يفرضها  تنافسية  بصورة 
اجلديد، وهو الوضع الذي سهل وجود أرضية 
وسوء  الفساد،  ممارسات  من  للعديد  خصبة 
استغالل املال العام واخلاص، وهيمنة املنفعة 
الشخصية الضيقة، وغياب الشعور باملسئولية. 
القوانن  يقابل كل ذلك إما ضعف شديد في 
اخلاصة مبكافحة الفساد، أو عدم القدرة على 
مجتمع  ظل  في  األكمل،  الوجه  على  تطبيقها 
والسياسية،  والقبلية  الدينية  ال��والءات  حتكمه 
واقتصاد سياسي يتمتع بدرجة من احملسوبية 
وال��ب��ي��روق��راط��ي��ة ل����دى أص���ح���اب امل��ص��ال��ح.
ومعاييرها،  احل��وك��م��ة  ل��ق��واع��د  بالنسبة  أم��ا 
ال��ق��وان��ن امل��ش��ار إليها  وامل��ت��واج��دة ف��ي نسيج 
21 لسنة  الشركات رق��م  ق��ان��ون  أع���اله، وف��ي 
1997، وفي القوانن األخرى املنظمة للنشاط 
املادة  على سبيل احلصر،  ومنها  االقتصادي، 
)29( م��ن ق��ان��ون امل��ص��ارف وال��ت��ي ع��ززت من 
الشفافية في ممارسة العمل املصرفي عندما 
بسجل  باالحتفاظ  القيام  للمصرف  ح���ددت 
بغية  عليه  ب��اإلط��الع  للجمهور  يسمح  مركزي 
عن  فضاًل  املصرفي،  النظام  في  الثقة  تعزيز 
بقية مواد القانون األخرى، فإن الوقائع تشير 
إلى أن معظم املصارف ال تطبق تلك القواعد 
واملعايير، وحتى في حال تطبيقها فهي معرضة 
ينحصر  األس��ب��اب،  م��ن  جلملة  نتيجة  للفشل 
أبرزها في صورة هياكل ملكية تلك املصارف 

والتي في معظمها تأخذ شكل امللكية الفردية 
أو العائلية، مما يفقدها اإلطار املالئم لتطبيق 
قواعد احلوكمة، خاصة في ظل غياب القانون 
اخلاص بحوكمة الشركات أو عدم العدالة في 
تطبيقه. نحن اآلن في العراق، أحوج ما نكون 
م��ن أي وق��ت م��ض��ى، ل��زي��ادة االه��ت��م��ام ونشر 
الشركات  حوكمة  مسألة  ح��ول  أفضل  ثقافة 
وتطبيقاتها السليمة، خاصًة في ظل التغيرات 
والتحوالت االقتصادية التي يشهدها االقتصاد 
اقتصاد  إل��ى  التحول  نحو  والسعي  ال��وط��ن��ي، 
ال���س���وق، وح���ري���ة ع��م��ل امل���ص���ارف اخل��اص��ة، 
األخيرة.  السنوات  في  منها  العديد  وافتتاح 
ا، بروز جتارب واضحة  ومما يجعل األمر ملًحّ
لهذا  التطرق  تستدعي  مؤخًرا  حدثت  للعيان 

املوضوع، منها قضيتا شركة مصرف البصرة 
سوء  في  املتمثلة  الرافدين،  ومصرف  األهلي 
استغالل الوظيفة؛ مما تسبب في تراجع ثقة 
عن  سينجم  وم��ا  املصرفي،  باجلهاز  امل��واط��ن 
التنمية؛  ذلك من تداعيات سلبية على عملية 
ومعايير محددة حلوكمة  قواعد  بسبب غياب 
وانعدام  اإلداري،  الفساد  وتفشي  الشركات، 
الشفافية، وغير ذلك من املشاكل وعليه فالبد 
من قيام اجلهات الرقابية واملؤسسات القائمة 
ال��ش��رك��ات )منظمات  ع��ل��ى م��وض��وع ح��وك��م��ة 
ودول��ي��ة(  محلية  وم��ؤس��س��ات  م��دن��ي،  مجتمع 
لتأمن  القصوى  واأله��م��ي��ة  األول��وي��ة  بإعطاء 
حوكمة  معايير  لتطبيق  األس��اس��ي��ة  ال��ق��واع��د 

الشركات في املصارف.

العراق
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