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 تومسون رويترز تختتم القمة السابعة للجهات الرقابية لدول مجلس التعاون الخليجي في قطر

 حدود تقّدم لمحة عن مستقبل التنظيمال عابرةالتشريعات : المؤتمر 
 نوعية اإلشراف أهمية على شددجهة رقابية رفيعة ت 

المصدر العالمي الرائد للمعلومات الذكية للشركات اختتمت اليوم شركة تومسون رويترز،  – 2013فبراير  26الدوحة، قطر، 
 .فبراير 26و 25القمة السابعة للجهات الرقابية لدول مجلس التعاون الخليجي التي انعقدت في الدوحة في والمحترفين، 

حول اإلشراف على األعمال المصرفية، وقال إن الشركات ستالحظ  وقد حضر المؤتمر السيد ويليام كووين، نائب األمين العام للجنة بازل 
وأيّد عدد من كبار المسؤولين مالحظاته هذه خالل حلقات النقاش التي دارت . من التنظيم إلى اإلشراف إن لم تلحظ ذلك بعد" واضحاً "تحوالً 

 .في اليوم نفسه

فهذا التحول . في نهاية المطاف المع تيرة المرحلة التنظيمية بالفعل، وثمة ضوءلقد خفّت و: "وعبّر السيد كووين في افتتاح المؤتمر قائالً 
 ".الواضح ينطلق من التنظيم إلى اإلشراف أو من تطوير السياسات إلى اإلشراف

هة نظره حول تركزت مالحظات السيد كووين تحديداً على عمل لجنة بازل حول مبادئها األساسية المعدلة، غير أن متحدثين آخرين دعموا وج
 .أهمية نوعية اإلشراف، تحديداً في منطقة الخليج حيث تنتشر أساليب متعددة للهندسة التنظيمية

، وأولها األسلوب المرتكز على القطاع، المعروفة حسنات األساليب الثالثة" اإلتجاهات التنظيمية الناشئة"وناقشت حلقة النقاش األولى حول 
وثانيها األسلوب المتكامل المعتمد في بريطانيا إلى حين الشروع بتفكيك هيئة الخدمات المالية، وثالثها األسلوب  المعتمد في الواليات المتحدة،

عمال المزدوج المرتكز على اإلشراف اإلحترازي وتنظيم مزاولة األعمال، الذي تتجه إليه بريطانيا مع إنشاء هيئة التنظيم اإلحترازي وهيئة األ
 .المالية

ونستون، المدير التنفيذي لهيئة دبي للخدمات المالية، فاعتبر أن نوعية اإلشراف في أي نظام هي المفتاح الذي يشّغل نموذجاً رقابياً أما إيان ج
 ".ال يحتمل الفشلما من نظام "كما أشار إلى أن . مركز دبي المالي العالمي مثل النموذج المعتمد فيمتكامالً 

، مع التوضيح أنه يفضل اعتماد األسلوب المرتكز على "م واإلشراف هي أهم بكثير من النموذج الذي تختارونهإن نوعية التنظي: "وأضاف قائالً 
 .لثغرات في التنظيما ويقلل من إمكانية حدوثوالمستثمر بشكل أفضل التنظيم المزدوج وهو اإلتجاه السائد حالياً العتقاده بأنه يحمي العميل 

حو األفضل عموماً، ن خطوةيعتبر سعي بعض الدول، وتحديداً الواليات المتحدة، إلى الدفع بالتنظيم المالي إلى خارج الحدود في هذا اإلطار، 
 .رأي الجهات الرقابية واختصاصيي االمتثالبحسب استطالع 

إال أنه . التعاون الخليجي عدداً من الوفود قد أدهشت نتائج التصويت خالل إحدى حلقات النقاش في القمة السابعة للجهات الرقابية لدول مجلسو
برزت موافقة واضحة على أنه من المستحيل بناء مراكز مالية رفيعة في الخليج وفي الخارج من دون القواعد الصحيحة والممارسات الدولية 

 .الفضلى

المالية  كثر من الماضي، حيث ترغب المراكزمن األحوال محطة صعبة للشركات أوأشارالمؤتمر إلى أن التحكيم التنظيمي أصبح في أي حال 
 .في رفع المعايير

، بحسب ما عبر عنه مايكل ويب، عضو 2010والمثال الحديث على ذلك هو قانون مكافحة الرشوة البريطاني البالغ األهمية، الذي صدر عام 
 .مجلس إدارة هيئة األسواق المالية النيوزيلندية

بنطاق متع كل من القاعدة والقانون فرانك ويت –الحدود األخرى قانون الفاتكا وقاعدة فولكر المحفوظة في قانون دود  العابرةوتشمل القواعد 
 . ، مع العلم بأن المسألة ال تكمن فقط في أن الواليات المتحدة تحاول استعراض عضالتهاواسع

المالية في الشرق األوسط وتركيا إن قاعدة فولكر التي تحد من التداول وقال السيد وليد علم الدين، المدير التنفيذي لمجموعة برومونتوري 
ووصف السيد علم . باألمالك، تغطي البنوك األميركية؛ كما تؤثر على األعمال المصرفية اإلسالمية وعدد محدود من البنوك في منطقة الخليج

لبيروقراطية اإلضافية التي تتطلبها، وقال إنه من المستحيل مثالً  إنشاء النظر عن األعمال ا ، بغض"باإليجابية واألساسية"الدين قاعدة فولكر 



وقال إنه من المستحيل لمثل . مراكز مالية رفيعة في دول الخليج وتركيا وأي مكان آخر من دون اتباع التشريعات وأفضل الممارسات الدولية
 .هذه المراكز اإلستمرار من دون هذه القاعدة

في هذا المثال بالتحديد، تسبق . التنظيم ليتوافق أكثر فأكثر مع المعايير الدولية قة هو تطوير تنظيمي متقدم وتعزيزلمنطما نحتاجه في هذه ا"
 ."قاعدة فولكر كل التشريعات األخرى سواء كانت في أوروبا أو اليابان، أو أستراليا، أو كندا، أو أي مكان آخر

 ".لتي تميز نفسها عن األخرىاهي فحسب ] المالية[ليست المراكز : "وأضاف

وبالتالي، فعليه اتباع أفضل الممارسات الدولية وامتالك . كذلك ذكر السيد علم الدين بنك قطر الوطني كمثال ألكبر البنوك في الشرق األوسط
 ."نؤخذ على محمل الجديتعين على البنوك الكبرى اتباع ما يشبه قاعدة فولكر إذا أردنا أن : "وقال. أنظمة وضوابط من الطراز األول

بول واعتبر مشاركون آخرون أن تصدير قاعدة فولكر خارج الواليات المتحدة كان غير مناسب تماماً بعكس نظرية علم الدين، ومنهم السيد 
كة أتكينز، وهو عضو سابق في لجنة األوراق المالية والبورصات، واآلن يشغل منصب رئيس شركة باتوماك غلوبال بارتنرز، وهي شر

 . وكان السيد أتكينز يدير حلقة نقاش في المؤتمر. استشارات تنظيمية

ففي شهر يناير، وافق ويغلن على دفع . وجاء إقفال بنك ويغيلن وهو البنك الخاص األقدم في سويسرا، ليشير إلى أهمية اعتماد أسلوب وحيد
التآمر الموجهة ضده بسبب مساعدة األميركيين األغنياء على تجنب عترافه بتهم ركي إلى الحكومة األميركية، بعد امليون دوالر أمي 57.8

يتمتع البنك بوجود في الواليات المتحدة وقد التزم بالقواعد  وال. مليار دوالر أميركي من الضرائب لدائرة اإليرادات الداخلية 1.2دفع أكثر من 
 .السويسرية، ولكن باتت هذه المسألة اليوم عالمية يواجهها الفاتكا

فبريطانيا تدرس هذه المسألة . سيكون هناك قوانين فاتكا أخرى: "وقال شهدان جبيلي، رئيس القسم القانوني واإللتزام في بنك عودة في بيروت
 ".أيضاً 

موال، ، وهي الجهة التي تضع المعايير العالمية لمكافحة غسل األ)الفاتف(وجاء في المؤتمر بأن القرار المتخذ من مجموعة العمل المالي 
في البنوك حول " إعرف عميلك"بتصنيف التهرب الضريبي كجريمة أصلية لغسل األموال، كان له تأثيرات مهمة على اإلجراءات الخاصة بـ

 .العالم، والتي تشير إلى أهمية اعتماد مقاربة جماعية عالمياً 

. عدم اإللتزام بالفاتكا واألسلوب األميركي الصارمم بشأن العقوبات الناتجة عن إال أن المسؤولين عبروا في أحاديثهم الجانبية عن مخاوفه
، بحسب ما عبر "فعليهم اإلهتمام باألعمال المصرفية أكثر من السياسة. يدخل في القواعد عنصر األعمال المصرفية وأيضاً عنصر السياسة"

 .  مؤتمرعنه أحد المشاركين إلى وكالة كومبالينس كومبليت على هامش ال

  



 رويترز تومسون

 لتقديم المبتكرة والتكنولوجيا القطاع في خبرةال بين جمعنحن ن. والمحترفين للشركات الذكية للمعلومات الرائد المصدر هي رويترز ومسونت
 التي واإلعالم العلومالملكية الفكرية وو والمحاسبة والضرائب والقانون والمخاطر المال أسواق في القرار صانعي لكبار حيوية معلومات
 لندن في رئيسية عمليات مراكز ولها نيويورك في رويترز تومسونل رئيسيال مقرويقع ال. العالم في مصداقية األكثر االخبارية المؤسسة تحركها
 نيويورك بورصة في مدرجة رويترز تومسون وأسهم. بلد 100 من أكثر في موظف ألف 60,000 من أكثر لديها ويعمل ومينسوتا وايغان
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