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االطار املؤسسي والتشريعي حلاكمية املؤسسات املالية التجربة املاليزية
د /سناء عبد الكريم اخلناق
اجلامعة التكنولوجية املاليزية
ماليزيا
املستخلص
شاع استخدام مفهوم الحوكمة حديثا على املستوى االقتصادي واالجتماعي في جميع أنحاء العالم نتيجة االزمات
املالية املتعددة التي شهدها العالم ،والتي تشيرالى النظام الذي يتم من خالله إدارة ورقابة منشآت األعمال والسعي الى
ً
تعظيم أداء الشركات ،ووضع األنظمة الكفيلة بتجنب أو تقليل الغش وتضارب املصالح والتصرفات غير املقبولة ماديا
ً
وإداريا وأخالقيا .وقد قامت العديد من الدول املتقدمة بخطوات هامة فى سبيل تدعيم فاعليات حوكمة الشركات ،ورأت
ان التطبيق الجيد ملبادئ حوكمة الشركات اذا ماتم انجازها بشكل سليم فانها تمثل سبيل التقدم لكل من االفراد
واملؤسسات واملجتمع ككل وتؤدي الى تقليل املخاطر و تحفيز األداء .وتهدف هذه الدراسة الى تسليط الضوء على مفهوم
الحوكمة ،حاكمية املصارف واملؤسسات املالية واهميتها،من خالل اطار مؤسس ي وقانوني ،باالضافة الى التعرف على
التجربة املاليزية في هذا الخصوص.
Abstract
Recently, many world crises have happened; which lead many developed countries to take
important steps in order to strengthen corporate governance activists, and maximizing
corporate performance and developing schemes to avoid or reduce fraud and conflicts of
interest.The application of the principles of good corporate governance if what has it done right,
it's a way forward for each of the individuals, institutions and society as a whole and lead to risk
reduction and stimulate performance.This study aims to shed light on the concept of corporate
governance, governance of banks and financial institutions and their significance, through
institutional and legislative framework, as well as to identify the Malaysian experience in this
regard.

املقدمة
لقد ادت املامرسات االدارية غري املسؤولة ،باالضافة اىل ضعف الرقابة واملتابعة ،واستخدام اساليب
جديدة مل ختترب ملعاجلة الظواهر اجلديدة التي تواجه منظامت االعامل ،والتي ينقصها احلكمة يف تطبيقها اىل
حصول االزمات املؤسساتية واالقليمية والعاملية والتي تشكل احد اهم التحديات التي تواجه منظامت
االعامل ،والتي هددت والزالت هتدد الكثري من الكيانات االقتصادية الكبرية منها والصغرية .واضحى
اجلميع يبحث عن خمرج هلذه االزمات التي اخذت تعصف بكافة ميادين احلياة ،واملطالبة باجياد متطلبات
ومعايري ومواثيق للحد وضبط التعامل مع السلوكيات غري املرغوب هبا يف منظامت االعامل ،واىل حماربة
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الفساد بكل اشكاله .باالضافة اىل حماولة تضافر اجلهود الرساء قواعد ومواثيق سلوكية ضامنا لتحقيق
الشفافية ومحاية مصالح كافة االطراف املتعاملة.
واجتهت انظار اجلميع اىل احلوكمة باعتبارها الوسيلة التي هتدف اىل تعظيم أداء الرشكات ،ووضع األنظمة
الكفيلة بتجنب أو تقليل الغش وتضارب املصالح والترصفات غري املقبولة مادي ًا وإداريا وأخالقي ًا .وقد
قامت العديد من الدول املتقدمة بخطوات هامة ىف سبيل تدعيم فاعليات حوكمة الرشكات ،ورأت ان
التطبيق اجليد ملبادئ حوكمة الرشكات اذا ماتم انجازها بشكل سليم فاهنا ستمثل ااالداة التي تقدم لكل
االفراد واملؤسسات واملجتمعات لرفع مستوى االداء وتقليل املخاطر و حتفيز األداء.
ويأيت هذا البحث ملناقشة املشكلة الرئيسة املحددة له والتي تنطلق من الكيفية التي يمكن للمؤسسات
املالية ان تقوم بمسؤليتها يف ظل توفري اطار قانوين ومؤسيس للحوكمة لغرض رفع كفاءة العمل فيها وضامن
قدر من الثقة مع اصحاب املصالح ،وبام يعزز استمرارها يف السوق؟ اما االهداف التي رسمت للبحث هي
يف التعرف عىل حوكمة الرشكات واملؤسسات املالية ،مبادئها،امهيتها ،املزايا املتحصلة منها .باالضافة اىل
حماولة حتديد اهم مالمح التجربة املاليزية واالطار املؤسيس والقانوين يف جمال حوكمة مؤسساهتا املالية.
وقد تم اعداد البحث يف ستة حماور ،كرس املحور االول ملنهجية البحث .اما املحور الثاين والثالث فقد
تناول اهم املفاهيم واملنطلقات ملوضوع احلوكمة ،وحماولة اجياد اطار لتناول موضوع حوكمة املصارف
والرشكات واملؤسسات املالية .اما املحورين الرابع واخلامس فقد خصص للتجربة املاليزية يف جمال احلوكمة
والتعرف عليها ضمن اطار عمل يضمها ،مع بيان اهم خصائص التجربة املاليزية يف هذا املجال.

المحور االول :المنهجية
تتمحور املنهجية التي وضعت للبحث يف حتديد مشكلة رئيسة تتفرع منها جمموعة من
التساؤالت الفرعية جيري حتقيقها من خالل وضع جمموعة من االهداف التي تم صياغتها هلذا
الغرض ،اضافة اىل تناول االمهية التي يشكلها هذا البحث للباحثني واملهتمني يف جمال احلوكمة.

اوال :مشكلة الدراسة

تزايد اهتامم احلكومات واملؤسسات بشكل عام واملؤسسات املالية بشكل خاص باحلوكمة
كاحد احللول التي يمكن ان تنفذ من خالله الجياد جمموعة من اخلطوط االرشادية لتحسني ادائها،
يف ظل ما تتعرض له من ضغوطات ادارية واقتصادية وسياسية نتيجة ما سببته العوملة من اتساع
حجم االنشطة وانتقال رؤس االموال عرب احلدود وضعف الرقابة والسيطرة عليها ،اضافة اىل تعدد
اجلهات املسؤولة عن ذلك .وتأيت مشكلة البحث من خالل التساؤل الرئيس التايل االيت:
كيف يمكن للمصارف واملؤسسات املالية القيام بمسؤليتها وحتقيق اهدافها واعتبارها
منظومة واحدة يف ظل اطار ترشيعي ومؤسيس للحوكمة لغرض رفع كفاءة العمل فيها وضامن قدر
من الثقة مع اصحاب املصالح ،وبام يعزز استمرارها يف السوق؟
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اما التساؤالت الفرعية فهي:




ما هو مفهوم حاكمية املؤسسات ،امهيتها ومن املستفيد منها؟
كيف يمكن حتقيق احلكم الرشيد للمؤسسات املالية؟
ما هو االطار القانوين واملؤسيس والترشيعي حلوكمة اجلهاز املايل واملرصيف املاليزي؟

ثانيا :اهداف الدراسة
لالجابة عىل تساؤالت البحث ،تم وضع جمموعة من االهداف التي نسعى من خالل هذا البحث
لالجابة عليها:
 صياغة اطار مفاهيمي مؤسيس ورقايب للحوكمة جيمع اهم العوامل التي تضمن تطبيق
احلوكمة.
 القاء الضوء عىل جوانب التجربة املاليزية يف جمال حوكمة املؤسسات املالية.
 التعرف عىل مفهوم حوكمة الرشكات بشكل عام وحوكمة املؤسسات املالية بشكل
خاص ،مبادئها ،امهيتها ،املزايا املتحصلة منها.

ثالثا :امهية الدراسة
مل يكن حدوث االزمات املالية واالقتصادية التي شهدها العامل وليد اللحظة او الصدفة ،وانام
كانت وبشهادة كافة االطراف املعنية ،وليدة ممارسات منظامت االعامل اخلاطئة ولفرتة طويلة ساد
فيها مظاهر الفساد االداري والفضائح املالية واملامرسات االدارية غري املسؤولة ،باالضافة اىل ضعف
الرقابة واملتابعة .كل ذلك ادى اىل مطالبة اجلميع من مؤسسات وحكومات يف البحث عن االساليب
التي تنقذها من هذه االزمات ومن االثار التي حتدثها عىل احلياة االقتصادية والسياسية واالجتامعية.
وتأيت امهية هذا البحث من امهية املتغريات التي يناقشها كحوكمة الرشكات ،حوكمة املؤسسات
املالية والتجربة املاليزية يف هذا املجال ،من خالل التاكيد علياجلوانب املنظمية االجرائية واالرشادية
التي هتدف اىل الرشاد يف السلوك االداري وحتسني اداء املنظامت بشكل عام  ،واملؤسسات املالية
واملصارف بشكل خاص .وتتعلق امهية البحث ايضا يف بيان امهية القوانني واالنظمة كقوة دافعة
الختاذ ا لقرارات السليمة وتنظيم العالقات داخل املنظمة وخارجها وذلك من خالل اطار عمل
سليم للحوكمة.

رابعا :االطار املفاهيمي للدراسة

تم تطوير مفهوم اطار نظري للدراسة عىل ضوء ما تتضمنه من مفاهيم ونظريات وعنارص
التي حتقق نظام احلوكمة للمؤسسات املالية واملرصفية ،ويشمل هذا االطار املفاهيم االساسية التالية:
احلوكمة الرشعية ،احلوكمة الداخلية ،احلوكمة اخلارجية.
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االطار املؤسيس والترشيعي حلاكمية املؤسسات املالية واملرصفية

المحور الثاني :مفهوم واهمية حوكمة الشركات
لقد كانت املشاكل العديدة التي برزت إىل املقدمة يف أثناء األزمة االقتصادية تتضمن
عمليات ومعامالت املوظفني الداخليني واألقارب واألصدقاء بني منشآت األعامل ،وحصول
الرشكات عىل مبالغ هائلة من الديون قصرية األجل ،ويف نفس الوقت حرصت فيه عىل عدم معرفة
Abstract
املسامهني هبذه األمور وإخفاء هذه الديون من خالل طرق ونظم حماسبية "مبتكرة" .كام أن
األحداث األخرية ابتداء بفضيحة رشكة إنرون  Enronوما تىل ذلك من سلسلة اكتشافات تالعب
الرشكات يف قوائمها املالية ،أظهر بوضوح أمهية حوكمة الرشكات حتى يف الدول التي كان من
املعتاد اعتبارها أسواقا مالية "قريبة من الكامل" .وقد أدت األزمة املالية بكثري منا إىل اختاذ نظرة
عملية جديدة عن كيفية استخدام حوكمة الرشكات اجليدة ملنع األزمات املالية القادمة .ويرجع هذا
إىل أن حوكمة الرشكات ليست جمرد شئ أخالقي جيد نقوم بعملة فقط ،بل إن حوكمة الرشكات
مفيدة ملنشآ ت األعامل ،ومن ثم فإن الرشكات ال ينبغي أن تنتظر حتى تفرض عليها احلكومات
معايري معينة حلوكمة الرشكات إال بقدر ما يمكن هلذه الرشكات أن تنتظر حتى تفرض عليها
احلكومات أساليب اإلدارة اجليدة التي ينبغي عليها اتباعها يف عملها (.)CIPE, 2004
وقد جاء يف تقرير التنمية البرشية الصادر عن الربنامج اإلنامئي لألم املتحدة لعام  ،1002ان
التجربة املاليزية كانت متميزة يف مواجهة أزمة جنوب رشق آسيا الشهرية التي شهدها العام ،2991
حيث مل تعبأ بتحذيرات الصندوق والبنك الدوليني وأخذت تعالج أزمتها من خالل أجندة وطنية
فرضت من خالهلا قيود ًا صارمة عىل سياستها النقدية ،معطية البنك املركزي صالحيات واسعة
لتنفيذ ما يراه لصالح مواجهة هروب النقد األجنبي إىل اخلارج ،واستجلب حصيلة الصادرات
بالنقد األجنبي إىل الداخل وأصبحت عصا التهميش التي يرفعها الصندوق والبنك الدوليني يف
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وجه من يريد أن خيرج عن الدوائر املرسوم ة بال فاعلية يف مواجهة ماليزيا التي خرجت من كبوهتا
املالية أكثر قوة خالل عامني فقط ،لتواصل مسرية التنمية برشوطها الوطنية (الصاوي.)1002،
اما فيام يتعلق باالزمة احلالية فقد اشارت حمافظة البنك املركزي (زيتي اكرت )1002،اىل رضورة
الفصل بني ظروف االزمتني  ،واوضحت بأن البنك املركزي املاليزي قد قام بضامن يميع الوداثع يف
ماليزيا ،وقد طمأن املستثمرين اىل ان النظام املرصيف قوي وقادر عىل الصمود امام االضطرابات
املالية ،باالضافة اىل ان البنوك الزالت متارس مسؤولية االقراض .وقد اعلنت احلكومة حزمة من
احلوافز لدفع ا لنمو وتشجيع االنفاق ،وهتدف يميع هذه االتدابري اىل دعم االقتصاد وتعزيز الثقة به.
واضافت من جانبها ،نحن لسنا يف ركود ،ونحن ال نتوقع أن نكون واحدةمن الدول يف نصف العامل
الذي من املرجح أن يكون يف وضع الركود ،وقد اختذنا إجراءات يف وقت مبكر جدا الحتواء خماطر
األزمة.

اوال :مفهوم حوكمة الرشكات
اختلفت اراء الباحثني واملختصني واملهتمني يف حتديد مفهوم جامع ومانع ملفهوم احلوكمة
أواالتفاق عىل مصطلح واحد يمكن اطالقه يف يميع االحوال .احلوكمة ،احلاكمية ،احلكم الرشيد،
التحكم وكذلك احلكم يميع هذه الكلامت ،تطلق بشكل مرتادف وبمعنى واحد يف اللغة العربية ،اما
باللغة اإلنجليزية فأن كلمة “ ”governanceتعني الكيان املوجه للمؤسسة ،باإلضافة إىل ذلك فإن
حوكمة املؤسسات تعنى بتحقيق القيم اجلوهرية املتمثلة بالشفافية ،املسئولية ،اإلنصاف،
والمحاسبة ).( Sullivan hkolnikov, 2006:2
ورد مفهوم احلاكمية يف القاموس االداري  Business Dictionaryبانه وضع السياسات،
والرصد املستمر للتنفيذ عىل نحو سليم ،من قبل أعضاء اهليئة اإلدارية للمؤسسة ،وتشمل اآلليات
املطلوبة لتحقيق التوازن بني صالحيات أعضاءها واجبها الرئييس لتعزيز االزدهار وقدرهتا عىل
البقاء يف املنظمة .وقد وردت مصطلحات متعددة للحوكمة مثل احلاكمية ،التحكم ،احلكم واحلكم
الرشيد .وعرفت كاثرين واخرون ) ( 1002احلوكمة باهنا تلك املجموعة من القواعد التي يتم
بموجبها ادارة الرشكة داخليا .كام يتم وفقا الرشاف جملس ادارة الرشكة ،هبدف محاية املصالح
واالستثامرات املالية للمسامهني ،الذين قد يقيمون عىل بعد آالف االميال من الرشكة .وتشري
حوكمة الرشكات بشكل عام بأهنا الطريقة التي توجه ،تدار ،او تراقب هبا املؤسسات (Khir, et
)al, 2008: 285
اما اخلالدي ( )1002فقد عرف حاكمية الرشكات بشكل اكثر تفصيل ،فقد بني بأهنا جمموعة
من القواعد والعالقات والنظم والعمليات .يقصد بالقواعد جمموعة القوانني واللوائح والقيود
التنظيمية املنظمة لعمل الرشكات ىف الداخل واخلارج .اما العالقات فتشمل يميع العالقات
املتداخلة مع األطراف ذات العالقة كافة او ذات املصلحة بعمل الرشكة خاصة بني املالكني واإلدارة
جملة العلوم االقتصادية وعلوم التسيري
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العليا وجملس اإلدارة فضال عن العالقة مع املنظمني القانونيني  Regulatorsواحلكومة والعاملني
واملجتمع الكبري املحيط بالرشكة .وتشريالنظم واملعايرياىل جمموعة النظم التي توظفها الرشكة ملامرسة
عملها وحتقيق أهدافها مثل نظم القياس ومعايري األداء واملعايري املحاسبية الدولية ومعايري التدقيق
الدولية ،وأخالقيات وسلوكيات ممارسة املهنة .واخريا العمليات حيث تشري اىل ان التحكم يف
مفهوم حاكمية الرشكات يكون من خالل عنرصان مهامن االول هو املتابعة والرقابة او عنرص
التفتيش الكتشاف االنحرافات والتجاوزات والثاين تعديل وتطوير عمل الرشكات عن طريق
الضبط والتحكم هبدف تصحيح االنحرافات (اخلالدي .)63: 1002 ،اما سري ادريان كادبور يفقد
قام بوضع تعريف أكثر حتديدً ا للحوكمةحيث تقوم حوكمة الرشكات باحلفاظ عىل التوازن بني
األهداف االقتصادية واالجتامعية ،وأهداف األفراد واملجتمع ،من اجل التقريب بني مصالح األفراد
والرشكات واملجتمع ككل (جون.)20 : 1009 ،
ومن خالل استعراض هذه املفاهيم يمكن تعريف احلوكمة وبام تنسجم واهداف هذا البحث،
باهنا عبارة عن نظام متكامل من مؤسسات وعالقات منظمية داخلية وخارجية ،باالضافة اىل
جم موعة من االنظمة والقواعد والقوانني التي حتكم هذه العالقات ،وذلك للحفاظ عىل التوازن بني
االهداف االقتصادية واالجتامعية من جهة واهداف املجتمع واالفراد من جهة اخرى.

ثانيا :امهية تطبيق احلوكمة
ان حاكمية الرشكات تعترب حيوية لرتويج املسؤولية واملحاسبة االخالقية ،االمنية ،املتكاملة،
املوثوقة ،املنفتحة ،واملسؤولة اداريا ،وباالضافة اىل النضج واالحرتام وااللتزام من قبل املنظمة جتاه
يميع اصحاب املصلحة معها .ويرى (املهايني )6: 1001 ،بان امهية حوكمة الرشكات قد تزايدت
خالل العقدين األخريين نتيجة لعدة أسباب من أمهها التحول إىل نظام اقتصاديات السوق ،حتقيق
معدالت مرتفعة ومتواصلة من النمو االقتصادي ،اتساع حجم املرشوعات الذي أدى إىل انفصال
امللكية عن اإلدارة ،تزايد انتقاالت رؤوس األموال عرب احلدود باالضافة اىل ضعف آليات الرقابة
عىل ترصفات املديرين ،كل ذلك أدى بدوره إىل حصول األزمات االقتصادية .كأزمة جنوب رشق
آسيا يف أواخر التسعينات ،ثم توالت األزمات بعد ذلك ولعل من أبرزها أزمة رشكة إنرون
وورلدكوم يف الواليات املتحدة عام .1002
وتايت امهية حوكمة الرشكات ايضا نتيجة توقع الرشكات التى تطبق أسس احلوكمة الرشيدة ان
ينخفض تكلفة رأسامهلا ،ومن ثم تستطيع أن جتتذب مستثمرين عىل نطاق أوسع ،ومعظمهم من
الذين يسعون لالستثامر طويل األجل .كام أهنا تتوقع أن تتحسن إدارهتا ىف جماالت مثل إعداد
اسرتاتيجية للرشكة ،عالوة عىل أهنا تضمن حدوث االستحواذ والدمج يتم ألسباب عملية سليمة،
وإن نظم منح مكافآت العاملني فيها مبنية عىل أساس متيز األداء .ومن األمهية بمكان أن تقلل
الرشكة من احتامالت تعرضها للمخاطر املختلفة بام ىف ذلك تعرضها للدعاوى القانونية .كام أن
جملة العلوم االقتصادية وعلوم التسيري
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الرشكة إذا ترصفت بمسئولية وبعدل يمكن أن تبنى عالقات مثمرة وطويلة املدى مع كل أصحاب
املصلحة بام ىف ذلك الدائنني والعاملني والعمالء واملوردين وجمتمعهم املحىل ).(CIPE, 2008
إن بناء رشكات تلتزم بالقيم واملبادئ األخالقية مسألة تتعلق بدرجة كبرية بسلوك القيادات
وااللتزام املؤسيس ،أكثر من جمرد اتباع إجراءات أو نظم رسمية ،وما ينطبق عىل سلوك القيادة
والذي يعرف ب» ضبط النغمة يف القمة » ينطبق بنفس القدر عىل أصحاب املصلحة ،الداخليني
واخلارجيني عىل حد سواء .وكام هو احلال بالنسبة لبناء الثقة ،فإن بناء ثقافة املبادئ والقيم للرشكات
يستلزم عم ً
ال تنظيم ًيا (جون.)20 : 1009 ،

ثالثا :حاكمية املؤسسات املالية واملصارف
تتامثل حوكمة املصارف واملؤسسات املالية مع حاكمية الرشكات يف يميع املفاصل املتعلقة هبام.
اال ان االوىل تتميز بحساسيتها الشديدة جتاه املخاطرة ،اضافة اىل امتداد اعامهلا اقتصاديا واجتامعيا
وسياسيا حمليا وعامليا .وتتميز املصارف االسالمية عىل وجه اخلصوص بمعايري اخالقية ،وبالتايل
متاشيها مع معايري واعامل احلوكمةالرشيدة.
ويرى) (Khir,et al, 2008: 285ان اختالف انموذج احلاكمية يف املصارف عن احلاكمية
يف الرشكات االخرى ،يعود اىل ان املصارف تتمتع بخصائص منفردة ومنها ان املصارف بشكل عام
غري ش فافة نسبة اىل باقي املؤسسات املالية ،واذات كثافة عالية من املشاكل ،باالضافة اىل تعرضها اىل
قوانني وقواعد صارمة ،ناهيك عن ان ال سلطة املالكة للمصارف جتعل احلوكمة ختتلف عن االنواع
االخرى يف املنظامت وبام يتناسب وطبيعة العمل فيها.
اما أمهية تفعيل وتطبيق احلوكمة يف البيئة املرصفية فقد اخذت تتزايد لسببني أساسيني
(الشحادة والربغوثي )1009:1 ،االول هوإن القطاع املرصيف من أهم مكونات اقتصاديات الدول،
ومن جهة أخرى فإن املصارف هي من أشد القطاعات حساسية للمخاطر بسبب اخلصوصية يف
تركيبة حقوق امللكية كام أسلفنا سابقا .اما السبب الثاين فيعود اىل خضوع القطاع املرصيف عامليا
وحمليا إلجراءات رقابة ختتلف عن باقي املنظامت ولذلك لكي تستطيع املنظامت املرصفية مواجهة
املصارف العاملية البد هلا من االلتزام باملعايري الرقابية العاملية .وتستأثر احلاكمية يف املؤسسات
املرصفية بامهية اكرب من نظريهتا يف الرشكات العتبارات تتعلق بام ي ًايت (اخلالدي: )1002 ،




متارس املصارف دور ًا رقابي ًا عىل زبائنها من الرشكات املقرتضة وذلك لتأمني محاية قروضها وتسهيالهتا
االئتامنية من املخاطر املالية واالفالس يف الرشكات املقرتضة .والشك ان هذا الدور اليمكن ان تلعبه
املصارف بصورة مناسبة مامل تتمتع بحاكمية جيدة.
بالنظر لألرتباط الوثيق بني كثري من املصارف ،فان اهنيار أي منها سيؤدي دون شك اىل اهنيار النظام
املرصيف برمته.
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تلعب حاكمية املصارف دور ًا مركزي ًا يف الرتويج لثقافة حاكمية الرشكات انطالق ًا من امهية املصارف
باعتبارها املصدر الرئييس لتمويل القطاعات االقتصادية ،فاذا ما قام مدراء املصارف بتطبيق آليات
احلاكمية السليمة فسيكون هناك احتامل اكرب لتخصيص املوارد املالية عىل القطاعات املستفيدة بطريقة
اكثر كفاءة وتطبيق حاكمية رشكات فعالة عىل املنشآت التي يمولوهنا .وبعبارة اخرى ان حاكمية
املصارف اجليدة يف القطاع املرصيف تعد من االمور االساسية لضامن االستقرار املايل واملساعدة يف فرض
ممارسة جيدة حلاكمية الرشكات يف رشكات القطاع غري املرصيف.

المحور الثالث :االطار المؤسسي والقانوني لحوكمة الشركات
يتطلب تطبيق احلوكمة الرشيدة رضورة ضم االقسام واجلهات والتدابري الداخلية ذات
العالقة بتطبيق وبمتابعة سري االجراءات الالزمة لضامن التحقيق السليم للقوانني والتعليامت
والتوجيهات ،وكذلك ملراعاة املؤسسات واالنظمة اخلارجية والدولية ذات العالقة ،وذلك من
خالل اطار جيمع املكونات االساسية لذلك وهذه اجلهات الداخلية واخلارجية املرتبطة بتطبيق
احلوكمة ،اضافة اىل القوانني واالنظمة الضابطة هلذه العملية .وفيام ييل بيان الهم مكونات هذا
االطار ))1: 1002،CIPE

اوال  :النظم والترشيعات
يتطلب حتقيق مناخ سليم للحوكمة يسمح بالتنافس ،رضورة إقامة بعض املؤسسات لدعم
اقتصاد السوق .ومن ثم فعىل املطالبني بتطبيق حوكمة رشيدة للرشكات البد من مراعاة ما
يأيت ))1: 1002،CIPE
 حقوق امللكية وقانون العقود :أى نظام فعال خاص بحقوق امللكية البد من أن حيدد من يملك
ماذا وكيف يمكن الترصف ىف امللكية ً .إذا جيب محاية املالك من نزع ملكيتهم دون أن يكون
لذلك إجراءات حمددة .وجيب أن حتدد القوانني الشخصية القانونية للرشكات وأن تسمح بإنشاء
الرشكات املسامهة ذات املسئولية املحدودة للمالك .وجيب أن تضمن القوانني قدسية العقود.
 نظم قضائية مستقلة وسيادة القانون :النظام القضائى القوى واملستقل والذى يتمتع بالشفافية هو
أساس فرض القواعد وحل املنازعات .فيجب أن تقوم املحاكم بحل املنازعات برسعة وبشكل
ثابت ومنطقى وعادل .كام أن سيادة القانون تتطلب قيام احلكومات بخدمة الصالح العام ال
املصالح اخلاصة .وجيب أن يمد القانون مظلة محايته لتشمل كل املواطنني عىل حد سواء ،وأال
تكون احلكومة فوق القانون.
 حرية الدخول لألسواق :جيب أن تكون األسواق مفتوحة وتسمح بالتنافس ودخول رشكات
جديدة .وجيب إزالة كل العوائق التى متنع ذلك بام فيها العوائق اإلدارية واالحتكارات
جملة العلوم االقتصادية وعلوم التسيري
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احلكومية .وجيب إصدار قوانني متنع االحتكار ،مع تنفيذ هذه القوانني .وجيب استبعاد أية
معامالت تفضيلية سواء كانت ىف شكل دعم أو حصص أو إعفاءات رضيبية.
 إصالح اإلدارات احلكومية واهلياكل التنظيمية :البد أن يكون لدى موظفى احلكومة املعرفة
والقدرة وأعىل درجات النزاهة ،وأن تكون للهيئات التنظيمية قواعد واضحة بشأن تضارب
املصالح ،وأن تكون حدود صالحياهتا واضحة متاما .وجيب تبسيط اللوائح باستبعاد القواعد
والقوانني املكررة واملتضاربة.
 حرية تداول املعلومات :جيب أن تتمتع سياسيات احلكومة بالشفافية وال حتجب أية معلومات
اقتصادية ،كام جيب أن يتمكن رجال األعامل واإلعالم واملجتمع املدنى من التعبري عن آرائهم،
وأن يتشاركوا ىف كل املعلومات بحرية.

ثانيا :احلوكمة الداخلية للرشكات
احلوكمة الداخلية للرشكات تعنى التدابري التى تطبقها الرشكة داخليا لتحديد العالقات بني
محلة األسهم وجملس اإلدارة واملديرين وأصحاب املصلحة وحقوق وأدوار ومسئوليات كل منهم
عىل التوايل .وفيام يىل نورد بعض املجاالت التى حتقق احلوكمة الداخلية الرشيدة للرشكات )CIPE
)1: 1002،
جملس اإلدارة :للمديرين واجبان أساسيان مها :أوال واجب رعاية مصالح الرشكة .وهذا يتطلب
حصوهلم عىل املعلومات ،والترصف بحكمة ودراية ،ومتابعة ما قد تتعرض له الرشكة من
خماطر .وثانيا ..واجب االنتامء الذى يتطلب منهم رعاية مصالح الرشكة وكل مسامهيها ىف كل
عمل يقومون به ،وأن يتفادوا تضارب املصالح .وعىل جملس اإلدارة اختيار القيادة التنفيذية
للرشكة ،ومراقبة أدائها ،ومنح املديرين التنفيذيني مكافآهتم استنادا إىل أدائهم.
وحيث إن املديرين التنفيذيني يكونون مسئولني أمام جملس اإلدارة ،فإن جملس اإلدارة بدوره
يكون مسئوال أمام محلة األسهم .ومن الواجبات املهمة أيضا ملجلس اإلدارة اإلرشاف عىل
اسرتاتيجية الرشكة ،والتأكد من التزامها بالقوانني ،واإلرشاف عىل تدقيق القوائم املالية .وقد اتفق
الرأى بشكل عام عىل رضورة أن تضم جمالس اإلدارات عددا من املديرين املستقلني عن الرشكة
وعن إدارهتا .وأن عىل كل املديرين املشاركة ىف حوكمة الرشكة.
حقوق محلة األسهم :ط ًبقا للمبادئ التى أقرهتا منظمة التعاون االقتصادي" "OECDفإنه
يتوجب عىل الرشكات ىف األسواق ،والتنمية الناشئة اختاذ اإلجراءات التى تضمن احلفاظ عىل
حقوق أقلية املسامهني ،وجيب أن تتاح حلملة األسهم الفرصة للحصول عىل املعلومات
واملشاركة ىف اختاذ القرارات ،بام ىف ذلك انتخاب املديرين ،واملشاركة ىف االجتامع السنوى
للجمعية العمومية حلملة األسهم .وجيب أن تراعى الرشكة عدم تضارب املصالح والبيع
الصورى من شخص لنفسه ،ومنع استغالل املعلومات الرسية ،كام جيب أن يتم اإلفصاح متاما
جملة العلوم االقتصادية وعلوم التسيري

00

العدد  21لسنة 1121

االطار املؤسسي والتشريعي حلاكمية املؤسسات املالية التجربة املاليزية ..........................................د /سناء عبد الكريم اخلناق

عن هيكل امللكية واملعامالت املالية التى تتم بني أطراف هذا اهليكل .فهذه اإلجراءات تشكل
ض ًامنا للمستثمرين عموما وتسمح للمستثمرين األقلية بأن يلعبوادورا رقابيا ملموسا.
إعداد التقارير والرقابة الداخلية :عىل جملس اإلدارة واإلدارة إقامة نظم تضمن إعداد التقارير
الدقيقة ،وأحكام الرقابة الداخلية ،وختفيف شدة املخاطر ،وضامن االلتزام بالقوانني وتعزيز الثقة
ىف التقارير املالية أو غري املالية عىل حد سواء .وجيب أن يكون للرشكة نظم ومعايري حماسبية
تتمتع بالشفافية تدعمها مراجعة داخلية وخارجية للقوائم املالية .وعىل قادة الرشكة تعزيز
التمسك بمحاسن األخالق وااللتزام هبا.

ثالثا :احلوكمة اخلارجية للرشكات
ال تستطيع اي رشكة ان تدار بشكل جيدو تزدهر وجتتذب استثامرات إضافية إذا كانت تنقصها
احلوكمة اخلارجية ،ذلك أن إجراءات احلوكمة الداخلية ال يمكن أن تصبح فعالة إال إذا عززهتا
النظم اخلارجية لألسواق واملؤسسات فهذه القوى اخلارجية تكرس الكفاءة ،وحتدد معايري احلوكمة
وتعاقب املخالفني ،وتشجع عىل تدفق املعلومات ))1: 1002، CIPE
 العوامل التى تؤثر عىل أسواق املنتجات :حتث األسواق التى تعزز املنافسة عىل حتسني أداء
الرشكات وتضمن ختصيص الرشكة ملواردها بكفاءة .فمثل هذه األسواق ترغم الرشكات عىل أن
تعمل بكفاءة ،وأن تسعى لزيادة إنتاجيتها وإال فقدت حصتها من السوق .كام أن التنافس ىف
األسواق ال خيفض فقط من تكلفة السلع واخلدمات بل يشجع أيضا عىل االبتكار والريادية ىف
األعامل ،ذلك أن الرشكات ستسعى دائام لتقديم أفضل االختيارات من السلع تساندها مؤسسات
خارجية قوية تتيح للجميع العمل فيها عىل حد سواء.
 أسواق األوراق املالية :أسواق األوراق املالية التى تتمتع بالكفاءة تنقل للمستثمرين معلومات
دقيقة عن األسعار مما يسمح هلم بتسييل استثامراهتم.فهذه األسواق تساعد عىل انضباط املديرين،
وتسهل للرشكات التى تدار بحكمة احلصول عىل رأس مال .ولكى يعمل سوق األوراق املالية
بكفاءة فإن ذلك يتطلب ما يىل :قوانني حتكم كيفية إصدار هذه األوراق والتعامل هبا ،وحتديد
مسئولية مصدرى هذه األوراق والوسطاء ىف السوق .متطلبات التسجيل ىف البورصة مبنية عىل
الشفافية واإلفصاح الدقيق .قوانني حتمى حقوق أقلية محلة األسهم وهيئة أوراق مالية مستقلة
خمولة بتنظيم املعامالت وفرض القوانني املنظمة لسوق األوراق املالية.
 أسواق االستحواذ :تضبط األسواق الرقابة عىل الرشكات وعىل سلوك املتعاملني الداخليني،
الذين جيب عليهم إما أن حيسنوا أداء الرشكة ،أو يتعرضوا ملخاطر فقدان السيطرة .فإذا مل تؤد
رشكة ما عملها بشكل جيد فإن األسواق تسمح ملالك جدد باالستحواذ عليها وحتسني إدارهتا،
ومن ثم تضيف قيمة لألسهم وحلملتها .لذلك جيب أن تكون هذه األسواق منظمة وتتمتع
بالشفافية ،حتى تسهل الدمج واالستحواذ بشكل عادل ومنصف ومربر اقتصاديا.
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 آليات اخلروج من السوق -قوانني اإلفالس :اإلفالس من احلقائق الواقعة ىف العديد من
الرشكات .ومن ثم فقوانني اإلفالس اجليدة تعامل الدائنني وأصحاب املصلحة بشكل عادل
ومنصف ،وىف نفس الوقت تسمح باخلروج من السوق بيرس .ولذلك فإن القوانني والقواعد التى
تنظم وترسع إجراءات اإلفالس تساعد عىل إعادة توجيه ما تبقى من موارد إىل مرشوعات أكثر
إنتاجية.
 أجهزة الدعاية :تتضمن أجهزة الدعاية وسائل اإلعالم ووكاالت تصنيف االئتامن ومدققو
احلسابات واملحامون واالحتادات املهنية .وهذه املجموعات تسد ثغرة نقص املعلومات بني
العاملني الداخليني ىف الرشكة واملستثمرين اخلارجيني ،كام تلعب دورا مهام ىف متابعة أداء
الرشكات ،وىف توفري املعلومات للمستثمرين ،وىف إعداد معايري فنية لألداء ،ومن ثم فيجب أن
تتاح هلا الفرصة للعمل بنشاط وأن توفر هلا املعلومات.
 القطاع املرصىف :للنظام املرصىف املنظم أمهية كربى ،خاصة ىف اقتصاديات البلدان النامية ،حيث
يعتمد معظم التمويل اخلارجى للرشكات عىل البنوك ،ومن ثم فالبد من وجود آليات تضمن
إدارة البنوك لرءوس األموال بكفاءة وحكمة حتى تظل ناجحة ماليا .وتتضمن هذه اآلليات
خفض متطلبات اإلقراض إىل أقىص حد ممكن ،وإلزام البنوك باإلفصاح عن املخاطر التى قد
تتعرض هلا ،وعن عالقاهتا.
 إجراءات اخلصخصة :لقد كان لعمليات اخلصخصة التى متت بشكل سيئ آثارا مدمرة عىل
اقتصاديات األسواق الناشئة ،مما أدى إىل تفشى الفساد واستنزاف أصول الرشكات ،ولذا جيب أن
تكون عمليات اخلصخصة عادلة ومنصفة ومنفتحة وتتمتع بالشفافية وإن تدعمها آليات تنفيذ
قوية.
المحور الرابع :ابعاد النظام المالي والمصرفي االسالمي الماليزي
بالرغم من اهتامم ماليزيا بتحقيق التنمية الشاملة بمظاهرها االقتصادية واالجتامعية ،مع
املوازنة بني األهداف الكمية واألهداف النوعية ،اال ان اهتامماهتا التنموية كانت متامشية مع املبادئ
االسالمية التي كانت تتمحور حول جعل اإلنسان حمور النشاط التنموي وأداته ،فأكدت متسكها
بالقيم األخالقية والعدالة االجتامعية واملساواة االقتصادية .ويرى (السعدين )1002 ،ان احلكومة
املاليزية التزمت باألسلوب اإلسالمي يف ممارسة خمتلف األنشطة االقتصادية وتوجيه املوارد ،ففي
حني ع ملت عىل حتويل ملكية خمتلف املرشوعات االقتصادية إىل القطاع اخلاص ،فقد نمت مسؤولية
األفراد وأرشكتهم عملي ًا يف حتقيق األهداف القومية ،واحتفظت بسهم خاص يف إدارة املؤسسات
ذات األمهية االجتامعية واالسرتاتيجية ،لعدم التخيل عن دورها يف ممارسة الرقابة واإلرشاف عليها.
ويمتاز النظام املايل املاليزي بام يايت:
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اوال :خصائص النظام املايل املاليزي
متتلك ماليزيا نظاممرصيف إسالمي شامل .حيث يوجد يف ماليزيا حال ًيا مخسة عرش بنكًا ماليز ًيا
عريضا من املنتجات واخلدمات
عايل املستوى ـ تأيت ثالثة منها من الرشق األوسط ـ وتوفر نطا ًقا
ً
املالية عىل أساس مبادئ الرشيعة .وهناك يف نفس الوقت مخسة بنوك تقليدية ـ ثالثة منها ُتعترب
مصارف أجنبية كبرية ـ تقدم منتجات وخدمات مرصفية إسالمية عرب النافذة القائمة لألعامل
املرصفية اإلسالمية .ويؤدي دخول البنوك اإلسالمية األجنبية الثالثة إىل حتسني التنافس وحتفيز
االبتكار بني املشاركني يف األعامل املرصفية اإلسالمية ،ويتكامل يف نفس الوقت مع املشاركني
املاليزيني للدخول يف مناطق نمو إسرتاتيجية مثل أعامل البنوك االستثامرية وإدارة الثروة .باإلضافة
أيضا لتجعل ماليزيا ممرهم املايل إىل هذه املنطقة
إىل أن هذه املؤسسات لدهيا خطط ً
()MalaysianInvestment Development Authority, 2012
ومن جهة اخرى فان لنظام املايل واملرصيف االسالمي يشكل العصب النابض يف االقتصاد
املاليزي ولذلك فقد تم الرتكيز عليه يف تناول مفردات هذا املحور .وفيام ييل اهم املالمح التي تربز
امهية هذا القطاع.
 لقد اصبح للنظام املايل االسالمي املاليزي قنوات دولية تنافس يف منتجاهتا وخدماهتا النظام
التقليدي ،إن النظام املايل اإلسالمي استطاع التأثري يف النظام التقليدي يف املعامالت اإلسالمية
وتفوق عليه من ناحية الصالحية والسالمة يف ظل األزمة املالية.
 أن النظام املايل اإلسالمي نافس نظريه التقليدي يف ظل األزمة االقتصادية احلالية ،مؤكد ًا أنه
استطاع التأثري يف املصارف التقليدية من خالل املعامالت املالية اإلسالمية.
 البنك املركزي املاليزي يضع نصب عينيه تطوير النظام املايل اإلسالمي منذ ثالثة عقود معترب ًا أن
هذا النظام جزء ال يتجزأ من النظام املايل الدويل.
 يمتاز النظام االقتصادي املاليزي ببعض التطبيقات واملؤسسات ااملالية كنظام التكافل – كنهج
اسالمي لرشكات التامني -و صندوق الزكاة ،وكذلك صندوق احلج ( خميمر.)1009،
 يعترب املرصف االسالمي احد اهم املؤسسات املالية يف املنظومة املرصفية يف ماليزيا الذي تأسس
وفقا مليثاق البنوك اإلسالمية لعام  .2926ولقد سامهت احلكومة الفدرالية من خالل مؤسساهتا
املالية املتعددة ،وهيئة احلج ب  %36من رأس املال املدفوع مقدما ،بينام سامهت الواليات املحلية
ببقية راس املال .ولقد حقق املرصف نجاحا كبريا حتى أن عددا كبريا من املتعاملني معه هم من
غري املسلمني .فمثال ،تشري التقاريراملرصفية لعام  2996إىل أن حوايل  %20من أصحاب
حسابات االستثامر العام يف البنك اإلسالمي هم من غري املسلمني .إن أمهية هذا النشاط بالرغم
من حمدوديته مقارنة بمشاريع أخرى هو انه ُيرعى و ُيدار أيضا من قبل احلكومة الفدرالية ( ابو
غزالة)1002 ،
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تنفرد االدارة املالية يف النظام االسالمي بحوكمة الرشيعة ،التي تؤخذ بنظر االعتبار من قبل
اصحاب املصارف لتكون بمثابة مستوى اخر من حوكمة الرشكات للمؤسسات املالية املرصفية.
وتعترب ماليزيا اكثر الدول تطورا يف جمال البنى التحتية ومعامرية احلوكمة الرشعية ،وفق مدخل
نظمي ،شامل ،مع انضباط عايل (  .)Parker, 1009وسيجري التحدث عنها يف خامسا من هذا
املحور.

ثانيا :بعض السياسات واالجراءات لتطوير نظام حوكمة املؤسسات املالية املاليزية
 تم إنشاء نظام مرصيف مزدوج إسالمي وتقليدي يسريان بشكل متوازي .وقد حقق هذا النظام
نجاحا ملحوظا أيضا ،حتى أن األزمة االقتصادية االخرية نفسها أظهرت أمهية البنك اإلسالمي.
ففي الوقت الذي كان هناك فيه حاجة العادة هيكلة البنوك التجارية املاليزية هبدف ختفيض عددها
إىل عرشة ،قام البنك املركزي باملوافقة عىل تأسيس بنك إسالمي ثاين هو بنك معامالت .ومل يقترص
النشاط االقتصادي اإلسالمي عىل البنوك بل تعداها إىل مشاريع مالية أخرى يف املجتمع .ولضامن
العدالة االجتامعية وختفيض الفجوة بني الفقراء واألغنياء ،اذ قامت احلكومة بتأسيس صندوق
ائتامن خاص هيدف إىل منح قروض للفقراء بدون فائدة .لقد اصبح هذا النظام املايل الذي يعمل
بنجاح منذ  10عاما جزء من احلياة اليومية للامليزيني ،وان مل يكن بديال للنظام القائم بقدر ما هو
جزء مكمل له ( ابو غزالة.)1002 ،
 منحت هيئة األوراق املالية املاليزية ثالثة تراخيص جديدة إلدارة صناديق إسالمية أجنبية إىل كل
(Aberdeen Asset Management, Islamic);( BNP Paribas Asset
من
)Management, Islamic); and (Nomiura, Islamic Asset Managementمما يرفع
إيمايل عدد رشكات الصناديق املسموح هلا بإدارة عمليات الصناديق اإلسالمية يف البلد إىل 2
رشكات .وتعتقد هيئة األوراق املالية أن االهتامم املتزايد بني رشكات الصناديق األجنبية بالرتاخيص
اإلسالمية املتاحة للجميع يف ماليزيا يعكس ثقتها يف أن البلد يمكنها أن تكون مركز ًا عاملي ًا ألنشطة
إدارة الثروة والصناديق اإلسالمية .وتوجد يف ماليزيا سوق أوراق مالية متوافقة مع الرشيعة
اإلسالمية بنسبة  ،% 26والدولة هي أكرب مصدر للصكوك اإلسالمية يف العامل ،كام يوجد هبا ما يزيد
عىل  26صندوق استثامر يماعي إسالمي ( خميمر.)1009،
ختصيص املبالغ الالزمة لرتويج برنامج لتطوير احلوكمة واالمتثال اىل الرشيعة االسالمية يف
القطاع املايل واملرصيف العاملي ،كخطوة أساسية نحو جتسري الفجوة وتوثيق العالقات بني اقتصاديات
بلدان الرشق االوسط وجنوب رشق آسيا يف هذا املجال .ويعود السبب الختاذ هذه اخلطوة هو رغبة
احلكومة املاليزية اىل ايقاظ قطاع املالية االسالمي لبناء خارطة الطريق التفاق ايماعي للتوسع
املستقبيل هلذا القطاع احليوي  ،والذي يقدر له امتالك ما قيمته  $ 600-600نسبة نمو سنوي
بمعدل  .% 10اما املجاالت املقررة لرصف هذه التخصيصات فسيكون عىل املنح الدراسية يف
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ختصصات الرشيعة وفقه املعامالت االسالمية ،اضافة اىل اجراء البحوث يف جمال تطوير منتجات
التمويل االسالمي ،واقامة برامج تدريبية ومنصات حورية بني مدارس التمويل االسالمي يف
االقطار املختلفة ( .)Parker, 1009
 السامح بملكية األجانب بنسبة  % 200لرشكات إدارة الصناديق اإلسالمية وذلك متاشي ًا مع
سعيها إىل اجتذاب املزيد من الفاعلني الرئيسيني يف جمال الصناديق إىل البالد ،وتأيت هذه احلوافز يف
إطار اإلجراءات احلالية لتحرير السوق الرأساملية املاليزية فض ً
ال عن كوهنا هتدف إىل تكملة
مبادرات املركز املايل اإلسالمي الدويل املاليزي الرامية إىل جعل البلد مركز ًا هلذا النشاط.
 و ُيسمح لرشكات إدارة الصناديق اإلسالمية باستثامر كل أمواهلا يف اخلارج وسوف يتم منحها
إعفاءات من رضيبة الدخل عىل الرسوم التي تتقاضاها حتى عام  .1023كام سيكون يف مقدور
هذه الرشكات االستفادة من  1.2مليار دوالر يف صورة رأسامل ابتدائي من صندوق املعاشات
الوطني للعاملني بالقطاع اخلاص يف ماليزيا .كام تقدم حوافز رضيبية إىل سامرسة األوراق املالية
احلاليني الذين ينشئون رشكات تابعة إسالمية ( خميمر.)1009،

ثالثا :املزايا التي حققها النظام املايل االسالمي يف ماليزيا
ان الغرض االسايس من حوكمة الرشكات هو العمل عىل حتسني كفاءة استخدام املوارد
وتعظيم قيمة الرشكات وتدعيم قدرهتا التنافسية يف األسواق ،مما يمكنها من جذب مصادر متويل
حملية ودولية للتوسع والنمو و جيعلها قادرة عىل خلق فرص عمل جديدة مع احلرص عىل تدعيم
استقرار أسواق املال واألجهزة املرصفية ،األمر الذي يؤدي إىل حتقيق الكفاءة والتنمية االقتصادية
املستهدفة (املهايني.)2: 1001 ،
ويعترب ختطي ماليزيا لالزمات املالية التي مرت هبا هو بمثابة مؤرش عىل نجاح النظام
االقتصادي واملايل املتبع وقد اكد رئيس وزراء ماليزيا السابق عبد اهلل بدوي عىل انه بفضل تطوير
النظام املايل االسالمي متكنت ماليزيا من التصدي لالزمة احلالية مع بعض االجراءات االقتصادية
واملالية االخرى وكام يايت:
 النظام املايل اإلسالمي أصبح يف الوقت احلايل عنرص ًا قاب ً
ال للتطور وراسخ ًا ،يستكمل النظام املايل
التقليدي.
 التقدم الرسيع الذي أحرزه النظام املايل اإلسالمي يف ماليزيا قد أفسح املجال أمام اندماجه يف السوق
العاملية.
 اجلهود املبذولة يف املستوى العاملي جلعل النظام املايل اإلسالمي عنرص ًا مصداقي ًا ،ستساعد كثري ًا عىل
تعزيز تطور النظام املايل يف ماليزيا
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 إنشاء جملس اخلدمات املالية اإلسالمية والسوق املالية اإلسالمية العاملية بكواالملبور ،الذي هيدف إىل
وضع املعايري التنظيمية الدولية القائمة عىل خصائص وخماطر فريدة للمؤسسات املرصفية
اإلسالمية ،سوف يسهم يف االحتفاظ بقوة النظام املايل اإلسالمي واستقراره (نوردين.)1009 ،

المحور الخامس :االطار التشريعي والمنظمي لحوكمة الجهاز المالي والمصرفي الماليزي
يضمن نظام احلوكمة املاليزي ضامن الشفافية واالفصاح عن املعلومات وضامن انسيابيتها،
باالضافة اىل وضع وضامن انسيابيتها باالضافة اىل وضع وضامن تنفيذ اعامل املراجعة والتدقيق
واملراقبة للنظام املايل واملرصيف ومراعاة املعايري ال الدولية والعمل عىل ضامن تطبيقها بكفاءة .ان ما
يمتاز به النظام املايل يف ماليزيا هو عىل العكس من اكثر املصارف االسالمية يف البلدان االسالمية
والغربية يف العمل ضمن نظام مرصيف ثنائي مزدوج ،اما يف ماليزيا فقد حدد اطار عمل منظم
(قانوين) لك ل نظام من االنظمة املرصفية .وهذا يضمن عدم وجود فرصة للمفاضلة القانونية يف
التطبيقات املرصفية والتي جتعل احد االنظمة اكثر موافق لالخر يف حالة تسعري املنتجات .وكذلك
ان التنوع يف مكونات اطار العمل القانوين التنظيمي ،سوف يعزز من تطبيق حوكمة الرشكات
احلالية يف املصارف املاليزية.
ولغرض حتقيق اهداف هذا البحث يف صياغة اطارحوكمة للجهاز املايل واملرصيف املاليزي (
مع الرتكيز عىل اجلانب االسالمي فيه)  ،فأنه سيجري تناول ذلك من خالل توضيح اهم الترشيعات
التي وضعتها احلكومة املاليزية لضامن احلوكمة الرشيدة هلذا اجلهاز ،وسيتم التطرق ايضا اجلهات
الداخلية واالجراءات والعالقات التي تدعم وتنفذ هذه االحكام ،ورغبة من احلكومة املالزية
لالندماج ضمن املنظومة العاملية فسيجري التعرف عىل اهم اجلهات املسامهة يف حتقيق ذلك.

اوال :الترشيعات والقوانني
وهي الترشيعات التي ت ضمن حوكمة النظام املايل واملرصيف والتي تتكون من جمموعة من
القوانني والقواعد لتنظيم ورقابة ومراجعة االعامل وبام يضمن االستقرار املايل ،وبام يساهم يف ضامن
كفاءة العمل وتقليل املخاطر ومحاية حقوق اصحاب املصالح .ومتتلك ماليزيا نظام شامل ،رقايب
وارشايف ،والتي جعلتها تنفرد بخصائص يف جمال الصريفة االسالمية .ويرى Memiyanty Abdul
)Rahim, et al (2012ان تطوير احلكم الرشعي يف املؤسسات املالية اإلسالمية يف ماليزيا يايت من
خالل شمول املؤسسات املالية الدولية يف ماليزيا ،بقوانني واحكام املصارف اإلسالمية املرخصة
بموجب قانون املصارف اإلسالمية  ،)IBA( 2926والتكافل وإعادة التكافل بموجب قانون
التكافل  ،)TA( 2922واملؤسسات املالية املرخصة بموجب قانون املصارف واملؤسسات املالية
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 2929التي تشارك يف خمطط املرصفية اإلسالمية ،وقانون تنمية املؤسسات املالية لسنة 1001
املعروف بقانون ( )DFIAاملنصوص عليه يف إطار التنمية املالية بمشاركة النظام املرصيف اإلسالمي.
كذلك ف ان املصارف االسالمية يف ماليزيا تتبع القوانني التالية كجزء من ممارسة عملياهتا اليومية،
وفيام يأيت بيان الهم هذه القوانني ( .(Khir et al,2008: 292-294
 قانون املصارف االسالمية  :3891ويعترب االساس القامة البنوك االسالمية .وجييزهذا القانون
للبنك املركزي املاليزي صالحية مالحظة وضبط البنوك االسالمية كغريها من البنوك االخرى
املجازة يف ماليزيا .وهذا القانون ينفرد بصالحيته بمنح االجازات بتاسس البنوك االسالمية يف
ماليزيا .وهذا مما اعطى الوعي واحلس االخالقي للمرة االوىل من قيام الربملان بسن قاون يتعامل
بشكل خاص مع البنوك االسالمية يف ماليزيا.
 قانون نظام التكافل  :3891يقصد بنظام التكافل كام ورد يف موقع مؤسسة التكافل املاليزي،
هو ذات نظام التأمني املتعارف عليه ولكن مع اخلضوع الحكام الفقه االسالمي او الرشيعة .يتم
بموجب هذا القانون تنظيم اجراءات وعمليات نظام "التكافل" وفق ضوابط معينة جييزها هذا
القانون .وتم اعالن ها القانون من قبل الربملان املاليزيا هبدف ضامن ان يكون عمل قطاع "التكافل"
ضمن نظام املالية املاليزي( .ان قطاع التأمني يف ماليزيا يرخص ويسيطر عليه من قبل قانون اخر).
وان صالحية االرشاف عىل نظام التكافل يعود اىل البنك الركزي املاليزي.
 لقانون االستثامر احلكومي  :3891والذي يطلق عليه ايضا بقانون االموال احلكومية .حيث
يمكن احلكومة املاليزية من اصدار شهادات استثامر حكومية ،واصدار االوراق املالية احلكومية وفق
مباديء الرشيعة االسالمية .ان هذا القانون سوف يمكن من زيادة االموال من قبل احلكومة املاليزية
باستعامل وسائل تعتمد مباديء الرشيعة وحتت ارشاف "املركز الوطني لألفتاء الرشعي"
 قانون املصارف واملؤسسات املالية  :3898جاء هذا القانون هبدف تقديم قوانني جديدة
لرتخيص وتنظيم ومواصلة عمل املصارف واملؤسسات املرصفية ،رشكات التمويل ،املصارف
التجارية ،اعامل اخلصومات املرصفية ،ورشكات الوساطة املالية ،وكذلك تنظيم عمل املؤسسات
التي تقوم عىل اسس جتارية ومالية اخرى ،واملسائل املتعلقة بذلك أو املرتبطة هبا .ويوفر هذا القانون
ايضا توفري اإلرشاف املتكامل من قبل النظام املايل املاليزي عىل هذه املؤسسات ،وكذلك يوفر هذا
القانون للبنك املركزي سلطة التحقيق واملحاكمة عىل وجه الرسعة ،ألي أنشطة غري مرشوعة يف
حماولة لتقليل جرائم ذوي الياقات البيضاء.
وهناك ثالث جمموعات من املؤسسات املشمولة بقانون املصارف واملؤسسات املالية وهي:
 املؤسسات البنوك التجارية املرخصة وهي رشكات التمويل والبنوك التجارية وبيوت السامرسةواخلصم املايل
 املؤسسات املجدولة والتي تشمل رشكات بطاقات االئتامن ،ومؤسسات متويل التنميةجملة العلوم االقتصادية وعلوم التسيري
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 املؤسسات غري املجدولة والتي تشمل املؤسسات العاملة يف جمال توفري التمويل ولكن من غري اجلهاتاملذكورة سابقا ).( Memiyanty Abdul Rahim et al, 2012

 قانون تنمية املؤسسات املالية  :2002يف عام  1001صدر قانون تنمية املؤسسات املالية املعروف
ب ( )DFIAلتعزيز السالمة املالية والتشغيلية للمؤسسات التمويلية اإلنامئية من خالل املامرسات
املستدامة واإلطار التنظيمي والرقايب املطلوب ،حيث يرتتب عىل هذه املؤسسات أداء األدوار
املنوطة هبا بحكمة وكفاءة وفعالية .وبموجب هذا القانون ايضا ،تم تعيني البنك املركزي املاليزي
باعتباره اهليئة املركزية للرقابة واإلرشاف عىل مؤسسات التمويل اإلنامئي .كجزء من اإلطار
التنظيمي والرقايب ،حيث يقوم بدوره يف مراقبة األنشطة واألداء املايل هلذه املؤسسات للتأكد من
أداءها لألدوار املنوطة هبا بطريقة حذرة وحموكمة.
 قانون مناهضة تبييض االموال :وهو القانون الذي ينظم اخذ التدابري االحرتازية من االساءة
املتحصلة من تبييض االموال ،الوقاية ومنع اهلتداء اليها ،ومقاضاة تبييض االموال ،ومصادرة
املمتلكات الناشئة منها ،او املتعلقة هبا ،وذلك من خالل رفع التقارير اىل اجلهات املسؤولة عن ذلك.
ويقوم وزير املالية بتحديد البنك املركزي املاليزي كسلطة خمولة الختاذ االجراءات االدارية اخلاصة
هبذا القانون.
 قانون انظمة املدفوعات :وهو النظام الذي يزود بالتنظيم واالرشاف عىل انظمة واساليب
ااملدفوعات .واهلدف من هذا القرار هو لضامن سالمة وكفاءة املكافأت املتعلقة بالبنى التحتية
واملحافظة عىل املصلحة احلكومية .وسيمكن البنك املركزي املاليزي حتديد الوسائل واالنظمة
اخلاصة هبذا املوضوع.
 قانون جدولة اعامل البورصة :بشكل عام ان املباديء القواعد الرشعية ملسامهة االسهم هي ذاهتا
املتعارف عليها يف الرشكات التقليدية .ويف املنظور االسالمي فان اسهم الرشكات يمكن ان تصنف
فقط وفق االذعان ا لرشعي يف حالة ان انشطة االعامل غري متعلقة بانشطة هلا عالقة بمحاذير خارج
حدود الرشعية.

ثانيا :احلوكمة الداخلية
متتلك ماليزيا البنى التحتية التمويلية املتطورة والتي تتضمن اطار عمل رشعي ،فعال ،تنظيمي
وارشايف والذي يدعم استمرارية النظام املايل .وتعترب الوظائف التي تقوم هبا السلطات القانوية
واالرشافية ال يمكن االستغناء عنها ،وكذلك كوهنا مكونات حيوية للبنى التحتية املالية .وهي تقوم
بادامة وتنظيم النظم البيئية التي تشجع عىل االبداع واملنافسة الكفوءة يف اخلدمات املالية .ان اهلدف
االسايس للرتويج الستقر ار االنظمة املالية يعود يف النهاية اىل ضامن النمو االقتصادي الذي يساهم
يف رفاهية الشعب .ان السلطات التي حتوكم املصارف االسالمية يف ماليزيا هي:
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 البنك املركزي املاليزي :تأسس عام  2969ويلعب دور ًا كبري ًا يف تطوير النظام املايل وترسيخ البنية
التحتية لالقتصاد املاليزي .وقد لعب البنك الدعم والتطوير لالقتصاد املاليزي خالل الـ 60عام ًا
املاضية و يتمتع بسلطات قانونية وارشافية للصناعة املرصفية .اما بالنسبة ااىل مهامه املتعلقة بالبنوك
االسالمية عىل وجه اخلصوص ،فانه يقوم بتمكني وضبط املصارف االسالمية وبناء قواعد
احلوكمة الرشيدة ملا يضمنه من مسؤوليات ارشافية وادارية والتصدي للمخاطر التي قد يتعرض
هلا اجلهاز املايل واملرصف املاليزي.
ومن اهم انجازاته يف جمال احلوكمة املرصفية ما يأيت:
اصدار الطبعة ااالساسية من اخلطة الرئيسة للقطاع املرصيف عام  1002والتي تعمل عىل دعم القطاع
امل رصيف يف ماليزيا ،باالضافة ايل استهدافها لتحقيق حصة سوقية للصريفة االسالمية لتصل اىل %10
عام .1020
يف عام  2993اصدر نامذج الكشوفات املالية للمؤسسات املالية الشهار العمليات املرصفية االسالمية
(كشوفات امليزانية واالرباح واخلسائر) كبنود اضافية يف اطار املالحظات عىل احلسابات.
كجزء من اجلهود املبذولة لضامن االنسابية واالنسجام مع تفسريات الرشيعة االسالمية للمصارف
ورشكات التكافل ،فقد قام البنك املركزي املاليزي بتاسيس املركز الوطني للالفتاء الرشعي للمصارف
االسالمية ورشكات التكافل ،وذلك عام  2991كاعىل سلطة رشعية للبنوك االسالمية والتكافل يف
ماليزيا.
املسامهة يف انشاء املركز املايل الدويل يف ماليزيا ،وذلك بمبادرة يماعية من البنك املركزي ،هيئة االوراق
املالية ،ودائرة اخلدمات املالية اخلارجية ،وسوق التعامالت املالية ( البورصة) املاليزية .وستكون املهمة
االساسية هلذا املركز هو السامح وضبط التعامل واخلدمات املالية االسالمية بالعمالت االجنبية يف كافة
انحاء يف ماليزيا.

 هيئة االوراق املالية املاليزية :تأسست عام  2996لغرض التشجيع عىل تطوير االوراق املالية يف
السوق املاليزية املستقبلية ،باالضافة اىل عملها عىل ضبط سوق راس املال .وذلك بموجب قانون
االوراق املالية  2996وقانون صناعة االوراق املالية 2926و ،2992وقانون املستقبل الصناعي
املاليزي  .2996وبخالف هيئة االوراق املالية التقليدية ،فأن قواعد سوق راس املال احلالية هتدف
لضبط السوق وكذلك تطويره .ان املبادرات التي اختذت لتطوير سوق راس املال االسالمي هي:
ان املبادرات االوىل بأجتاه البنى التحتية ،وتكريسها يف اقامة قسم متخصص بسوق راس املال.
ومن ثم القيام باالنشطة البحثية والتطويرية ،وتوفري التسهيالت الالزمة لعمل السوق .اما الثانية
فقد وضعت خطة اساسية شاملة لرسم اخلارطة االسرتاتيجية ملوقع هذا القسم ،وانشاء املركز
العاملي املاليزي لسوق راس املال.
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 مركز االفتاء الرشعي :وضع هذا املركز يف هيئة االوراق املالية املاليزية ،والغرض منه ابداء النصح
واملشورة هليئة االوراق املالية فيام خيص التطور النظمي الشامل لسوق راس املال االسالمي
واحلفاظ عىل النقاط اجلوهرية للتحكيم يف كل القضايا التي تتعلق بالتعاليم االسالمية والرشعية
يف سوق راس املال والرشيعة.
 سوق البورصة املاليزي :وهو اول سوق لتبادل العمالت ورصف االوراق املالية.وقد انشء عام
 ، 2930ويعترب اخلط التنظيمي وحمرك سوق التبادالت واالوراق املالية .وتعمل هذه السوق وفق
الرشيعة االسالمية ،وهي تعترب ايضا منصة عاملية لتجارة املنتجات االسالمية  ،واملستثمرون الذين
يودون التعامل بغري العملة املاليزية.(Khir et al, 2008: 295-298).

ثالثا :احلوكمة اخلارجية
حرصت احلكومة املاليزية عىل االلتزام بتطبيق نظام احلوكمة الرشيدة جلهازها املايل وحاولة
بذلك مراعاة كل ما يمكن عمله لضامن ذلك ،وعليه فقد قررت ان جترى حوكمة العمليات
املرصفية االسالمية ضمن املعايري الدولية ويكون االذعان هلذه املعايري بعد اقرارها وطنيا ،باالضافة
اىل رغبتها يف تعزيز صورة النظام املايل االسالمي املعروف عامليا بتطبيق افضل املعايري والتطبيقات
الرشيدة واالخالقية ،وعملت عىل تنفيذ ذلك من خالل:
 جملس املعايري املحاسبية املاليزي :انشئ هذا جملس The Malaysian Accounting
 Standard Boardعام 2991ويتمتع بصالحيات مستقلة لتطوير التقارير املحاسبية واصدار
املعايري املتالئمة مع املعايري املحاسبية والتدقيقية العاملية من خالل:
املعايري املحاسبية الدولية Internationa Accounting Standards
 هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسة املالية اإلسالمية The Accounting and Auditing
Organization for Islamic Financial Institution
 وكالة التصنيف املاليزية  :تأسست هذه الوكالة ٌ  Rating Agncy Malaysiaعام 2990

لتعزيز الشفافية وغرس الثقة  ،ولتطبيق التصنيف االلزامي من قبل البنك املركزي املاليزي
لسندات الرشكات االلزامي من قبل البنك املركزي .وكذلك جيري التصنيف للسندات
االسالمية للتاكد من مستوى االمان الزمني لدفع االلتزامات املالية يف اطار الوسائل االسالمية.
 املجلس العام للبنوك واملؤسسات املالية االسالمية :يعترب مجلس The General Council for
 Islamic Banks and financial Institutionsمؤسسة عاملية غري هادفة للربح التي متثل
اخلدمات واملؤسسات والبنوك االسالمية عىل املستوى العاملي .ويسعى املجلس اىل نرش مفاهيم
الرشيعة االسالمية من اجل حتني صناعة التمويل االسالمي .باالضافة تعزيز التعاون بني
االعضاء وتداول املعلومات بني املؤسسات املالية االسالمية.
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 جملس اخلدمات املالية اإلسالمية  :تأسس جملس  Islamic Financial Services Boardعام
 1001يف كواال المبور لغرض املسامهة يف تطوير املعايري الدولية لوكالء الترشيع  ،باالضافة اىل
تعزيز عىل صحة واستقرار نظام املالية االسالمي )(Khir et al, 2008:301-303
املحور السادس :االستنتاجات والتوصيات

اوال :االستنتاجات

من خالل املحاور االنفة الذكر يمكن استخالص النتائج االتية:


تسعى ماليزيا من خالل جهودها الرامية اىل تعزيز احلوكمة يف نظامها املايل اىل اثبات مصداقيته وزيادة

قوة النظام املايل االسالمي واستقراره.
 ان تطبيق معايري احلوكمة يف النظام املايل االسالمي اثبت قدرة النظام عىل التطور واالندماج يف السوق
املالية العاملية.
 استفادت ماليزيا نتيجة نظام احلوكمة الذي تطبقه اىل خروجها من ازمتني عامليتني متتاليتني ،خترج
بدروس تستفاد منها يف حتسني مستوى اداء منظامهتا ،وان تطور اجراءات وقائية ملنظومتها املالية
واالقتصادية.
 ان اتساع وتباين وحداثة مفهوم حوكمة الرشكات قد ادى اىل جذب اهتامم اطراف بحثية ومؤسساتية
لسرب اغواره وتطبيقه يف جماالت جديدة ملا حيققه من فوائد عملية.
 بالرغم من امكانية تطبيق مبادئ ومفاهيم احلوكمة عىل خمتلف القطاعات اال ان امهية تطبيقه اخذت
تتزايد يف املؤسسات املالية واملرصفية باعتبار ان هذا القطاع يمثل العصب احليوي القتصاد الدول.
 لقد استدلت اىل ان االسباب احلقيقية حلدوث االزمات املالية واالقتصادية والتي اخذت جتتاح الكثري
من الدول واالنظمة االقتصادية ،مما دعاها اىل جتريب واثبات ان تطبيق مبادئ الرشيعةاالسالمية قد
انقذ مؤسساهتا املالية.
 ان ما يميز مبادئ الرشيعة االسالمية املطبقة يف املؤسسات املالية املاليزية ال جتيز الكثري من التعامالت
اجلارية يف الدول الغربية والتي كانت تعد السبب االسايس حلدوث االزمة.
 وضعت ماليزيا انظمة صارمة ومدروسة حلوكمة اداءها املؤسيس واالقليمي وبخط متكامل لكافة
مؤسساهتا املالية.
 استحدثت احلكومة املاليزية وحدثت الكثري من قوانينها املالية واالقتصادية وذلك بعد االزمة املالية
السابقة ،والتي زودهتا بعنارص القوة ملواجهة االزمة الراهنة.
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ثانيا  :التوصيات
يف ضوء االستنتاجات السابقة امكن التوصل اىل بعض التوصيات:
 حث دول العامل بشكل عام والدول العربية بشكل خاص عىل االستفاد من التجربة املاليزية يف تطبيق
معايري احلوكمة بكافة اشكاهلا والرتكيز عىل املعايري الترشيعية النقاذها من ازماهتا االقتصادية.
 االستعانة باجلهات املاليزية املتخصصة يف حتديد اسباب االزمات التي تواجهها الدول واالطالع عىل
كيفية تطبيق احلوكمة االسالمية عىل وجه اخلصوص للخروج من ازماهتا.
 رضورة اضافة التجربة املاليزية يف هذا املجال اىل مناهج الفصول الدراسية املتعلقة باملالية واملرصفية ويف
كل الدول العربية عىل وجه اخلصوص.
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