
  ""Twin Peaks"أنظمة الرقابية املالية العربية وإعادة هيكلتها وفق نظام 

ــــي أمحــــــــــدم. د                دان

 232 - 223 ص، 2017السداسي الثاين ، 17 لعددا               ISSN  6132-1112                                  جملة اقتصاديات مشال إفريقيا       
223 

  المالية العربية وإعادة هيكلتها أنظمة الرقابية 
 "Twin Peaks"وفق نظام 

Arab Financial Control Systems and their restructuring 
According to the system "Twin Peaks" 

 
  دـــــــي أحمــــــــمدان .د

 اجلزائر –الشلف  -حسيبة بن بوعلي جامعة 
  "اإلفريقيشمال ال ا�ا على اقتصاديات دولالعوملة وانعكاس"مبخرب عضو 

a.medani@univhb-chlef.dz 
Abstract:  

This paper addresses research tagged "Restructuring regulatory regimes of Arab financial 
markets according to the system "Twin Peaks" roles of modern oversight bodies on the Arab 
financial markets, and the various regulatory regimes financial, first and foremost European 
models and America, and the most important changes that have occurred in recent times, 
fromwhere background and the desired results in the face of challenges posed by the financial 
crisis on the economies of the developed countries and Arab, as well as the proposal 
unenforceable regulators Arab based on the analysis of these systems, for use in the Arab 
financial markets and the restructuring of the latter to comply with the control system "twin 
Peaks".   
Key words: Restructuring regulatory regimes, Arab financial markets, Twin Peaks. 

  
  :مقدمة

عرف االقتصاد العاملي طيلة النصف الثاين من القرن املاضي وإىل حد اليوم مجلة من األزمات الظرفية املتعاقبة ومن بينها األزمة 
، 1997، األزمة اآلسيوية لسنة 1990، األزمة اليابانية لسنة 1987، أزمة البورصة األمريكية يف أكتوبر 1982كية لسنة املكسي

واليت بّينت بشكل حاسم أن األزمات املالية الكربى يف نظام العوملة تنتقل بشكل سريع من سوق  2008وأخرياً األزمة املالية العاملية 
  .نظر للرتابط اهليكلي فيما بينها مجيعاً مالية إىل أخرى وذلك بال

ويف ظل هذا التتابع لألزمات املالية وخطورة عدواها، تطلب األمر من حمافظي البنوك املركزية وهيئات األوراق املالية على مستوى 
املالية على مستوى العامل وختضع العامل ضرورة إعادة النظر يف سياسات وأنظمة الرقابة املالية، اليت تتبعها البنوك التجارية واملؤسسات 

هلا أيضا آليات التداول لألوراق املالية، باعتبار أن ضعف الرقابة املالية على أعمال وأنشطة تلك املؤسسات املالية كان أحد األسباب 
يف ممارسة أعماهلا الرئيسة يف تعرض معظمها النتكاسات وهزات مالية عنيفة للغاية، أدت إما إلشهارها إلفالسها أو لعدم قدر�ا 

  .وأنشطتها املالية واملصرفية بالشكل املطلوب
بإعادة هيكلة أنظمة الرقابة لقطاعا�ا املالية؛  -وقلة من الدول العربية–وتأيت رغبة الكثري من الدول املتقدمة على مستوى العامل 

كرار مشاكل األزمات املالية العاملية، اليت عصفت بغية ختصيص وتوزيع األدوار بني اهليئات الرقابية وتوضيحها، واحليلولة دون ت
  .باقتصادات العديد من دول العامل، مبا يف ذلك أنظمتها املالية واملصرفية

  :أهمية البحث
إن عملية إعادة هيكلة نظم الرقابة للقطاع املايل ضرورية لتحصني األسواق املالية العربية ضد الصدمات املالية، ورفع كفاء�ا يف 

األزمات املالية املستقبلية، وذلك لكون القطاع املايل العريب أصبح جزءًا ال يتجزأ من القطاع املايل العاملي، ُيصاب بعدوى  إدارة
  .األزمات وُمطالب بأن يشارك يف عالجها
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  :مشكلة البحث
عادة النظر يف النظم الرقابية على إن تسارع وقوع األزمات املالية على القطاع املايل العاملي والعريب، وبشكل أكثر حدة، يوجب إ

  .هذا القطاع، وحتديد عدد وأدوار اهليئات الرقابية بدقة ملنع التعارض والتداخل بني الصالحيات
  :هدف البحث

  :يسعى الباحث من خالل هذا البحث إىل
  .ة هليئات الرقابة على القطاع املايل العاملي والعريبديثتسليط الضوء على األدوار الرقابية احل -
  .2008استعراض أهم مناذج النظم الرقابية يف ظل األزمة املالية العاملية  -
  .للرقابة على قطاعهما املايل" Twin Peaksالقمم املزدوجة "استعراض التجربتني األمريكية واألوروبية يف تطبيقهما لنموج  -
  .اغة خطة عمل إلعادة هيكلتهاستخالص الدروس من التجربة األمريكية واألوروبية للنظام املايل العريب لصي -

  :منهجية البحث
  :اختار الباحث األسلوب اإلستنباطي بأداتيه الوصف والتحليل، وتقسيم البحث إىل ثالثة مباحث هي

  .األسواق املالية العربية واألدوار الرقابية اجلديدة هليئات الرقابة عليها: : األول حورالم -
  .م الرقابية لألسواق املاليةإصالح وإعادة هيكلة النظ: الثاني حورالم -
  .واإلجتاه حنوه يف إعادة هيكلة النظم الرقابية املالية العربية" Twin Peaks"منوذج : الثالث حورالم -

  .خاتمة بنتائج ومقترحات
  .هوامش ومصادر البحث

  
  واألدوار الرقابية الجديدة لهيئات الرقابة عليها سواق المالية العربيةاأل :المحور األول

سوق املايل حلقة الوصل بني اإلدخار واإلستثمار من خالل قنوات رئيسة ممثلة باألدوات واملؤسسات املتخصصة، فاألسواق ال ميثل
سوق املايل يشري إىل امليكانيكية اليت تضمن جتميع املدخرات الولذا فإن . 1املالية تقوم بتهيئة الفرص اإلستثمارية لألرصدة النقدية

وألداء هذا الدور البالغ األمهية، تتعدد . 2طة اإلقتصادية املختلفة من خالل املؤسسات املالية اليت يضمها السوقوتقدمي األموال لألنش
وقد سامهت اإلبتكارات املالية يف إجياد منتجات مالية شديدة التعقيد تتمثل يف املشتقات . وتتشابك األدوات املالية الكفيلة بذلك

من أدوات للتحوط ضد املخاطر إىل أدوات للمضاربة والكسب املايل، وكانت نتيجة ذلك أزمة مالية مل  3املالية واليت حادت عن دورها
  .املالية باعتبارها املسؤول األول مباشرة سواقتنطفئ نارها بعد، ودفع ذلك إىل تفعيل األدوار الرقابية هليئات األ

املالية يف خمتلف دول العامل، وقد شهد هذا املوضوع تطورات  سواقاأل يعترب الدور الرقايب من األدوار الرئيسية اليت تناط �يئاتو 
هامة على املستوى الدوىل دفعت هذه اهليئات يف �اية املطاف إىل إنشاء مؤسسة دولية تضم يف عضويتها هيئات األوراق املالية 

ية واألسواق يف دول العامل وهي املنظمة واألسواق من خمتلف دول العامل �دف وضع توصيات موحدة لتحكم عمل اهليئات الرقاب
  ".IOSCO"الدولية هليئات الرقابة على أسواق املال 

سواق املالية، واليت تتطلب من هيئات الرقابة العربية اإلجتهاد من أجل حتسينها وإتقا�ا مبا األيتضح لنا مما سبق أمهية الرقابة على 
  .5السيما يف مرحلة ما بعد األزمة املالية العاملية 4لتحقيق اإلستقرار املايل اذ القواننيمتلكه من أنظمٍة للرقابة والتفتيش وطُرٍق إلنف

  :سواق المالية العربيةاألالرقابة على  مزايا. 1
املالية، حبيث تتم  دوات�دف اهليئات الرقابية بشكل أساسي إىل توفري املناخ املالئم لوجود سوق عادل وكفؤ جلميع املتعاملني باأل

على أسس سليمة وعادلة تتسم بالنزاهة واملصداقية، وتسعى هذه اهليئات من وراء ذلك إىل حتقيق  ةسوق املالياأليع التعامالت يف مج
  :6املزايا الرئيسية التالية

  .تطوير السوق وزيادة حجم التداول فيه وجذب اإلستثمارات األجنبية -
ث طارئ وجديد ميكن أن يؤثر على سالمة السوق، ألن الرقابة أن الرقابة الفاعلة تساعد على استباق ومعاجلة أي حد -

  .الواعية واحلديثة تأخذ يف اإلعتبار كافة املستجدات اليت تطرأ وذلك لإلستعداد ومواجهتها قبل أن تصبح أمراً واقعاً 
  .تغطية أي نقص أو قصور يف القوانني أو اللوائح املنظمة لعمل األسواق -

2  
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  :سواق والخدمات الماليةعلى األ الرقابة أنواع. 
  :7ميكن تصنيف أهم أنواع الرقابة يف اهليئات الرقابية العربية إىل

   :الرقابة على الجهات المصدرة لألوراق المالية. 1.2
  .للتأكد من إلتزامها وتقيدها مبتطلبات اإلفصاح واإللتزام مببادئ حوكمة الشركات ومعايري اإلنضباط املؤسسي الواجبة التطبيق

   :الرقابة على التداول. 2.2
وتشمل الرقابة اليومية على عمليات التداول يف سوق األوراق املالية حلماية السوق من عمليات التالعب وضبطها، وكشف أي 

بة تداول يتم بناًء على معلومات داخلية وغريها من املمارسات غري املشروعة، والرقابة املعمول �ا حاليًا لدى معظم اهليئات هي رقا
  .إلكرتونية تعتمد على برامج إلكرتونية متطورة توفر إمكانية تتبُّع كافة عمليات التداول اليومية

   :مزازلو الخدمات الماليةالرقابة على . 3.2
تشمل الرقابة على أعمال مجيع الشركات املرخص هلا ملزاولة اخلدمات املالية يف األسواق للتأكد من مدى إلتزامها بأحكام  واليت

  .لقوانني واألنظمة واللوائح الداخلية لألسواقا
   :مراقبة عمليات غسل األموال. 4.2

حيث تويل اهليئات الرقابية إهتماماً متزايداً يف وضع إجراءات وضوابط تنظيمية ملكافحة عمليات غسل األموال ومتويل اإلرهاب من 
، حيث ألزمت هذه التشريعات كافة اجلهات العاملة يف جمال األوراق خالل تشريعا�ا وأنظمتها الرقابية على اجلهات اخلاضعة لرقابتها

  .املالية باإللتزام الكامل بالقوانني احمللية املعنية ومتطلبا�ا اخلاصة مبكافحة عمليات غسل األموال ومتويل اإلرهاب
  :عمول بهاالتفتيش الم برامج .3

يدة ومتباينة فيما بينها لغرض التفتيش من خالل نظام خاص �ذا الغرض، تتوفر لدى اهليئات الرقابية العربية أنظمة وإجراءات عد
وذلك للتأكد من توافر اإللتزامات املستمرة اليت تفرضها التشريعات املنظمة لعمل الشركات املرخصة للعمل يف جمال األوراق املالية، 

  .عايري السلوك املهينوكذلك للتأكد من إلتزام األشخاص املعتمدين العاملني لدى هذه الشركات مب
  :وغالبا ما تقوم اهليئات بنوعني من برامج التفتيشن مها

  .برامج التفتيش الدوري اليت تقوم �ا اهليئات بصفة دورية ملرة أو أكثر خالل العام -
  .برامج التفتيش املفاجئة اليت تقوم �ا اهليئة الرقابية تلبيًة إلحتياجات وأغراض معيَّنة -

  :يات إنفاذ القوانين في الهيئات الرقابية العربية واألسواقوصالح إجراءات .4
 بالرجوع إىل جتارب الدول العربية جمال إنفاذ القوانني وسريان العمل �ا، يتبنيَّ هلا القواعد والصالحيات املعمول �ا يف هذا الشأن

  :من قبل اهليئات الرقابية، وهي على النحو التايل
  : ن واألنظمة واللوائح من قبل الهيئات الرقابية واألسواقإجراءات إنفاذ القواني. 1.4

ن يكون بدء العمل بقانون اهليئة الرقابية واللوائح واألنظمة الصادرة مبقتضاه بعد نشر هذه التشريعات يف اجلريدة الرمسية، واستثناًء م
 اجلريدة الرمسية بفرتة خاصة إذا كان النظام ذلك فقط تتطلب بعض اإلعتبارات تأجيل بدء العمل بتشريع معني إىل ما بعد نشره يف

 يرتِّب بعض اإللتزامات والواجبات على األسواق أو الشركات العاملة يف جمال األوراق املالية أو الشركات املدرجة، وبالتايل فإن تأجيل
ًا ملتطلبات هذا التشريع، ويرتتب العمل به أو تطبيقه على عدة مراحل يكون إلعطاء هذه اجلهات فرصة مناسبة لتوفيق أوضاعها وفق

  .على اإلخالل بأحكام هذه التشريعات عقوبات إدارية وجنائية على حد سواء
ومن اجلدير بالذكر أن اإلجراءات والطرق املتبعة إلنفاذ القوانني اخلاصة بإنشاء األسواق املالية واللوائح الداخلية الصادرة عنها 

  .باإلنفاذ للتشريعات املتعلقة باهليئات الرقابية تتوافق مع اإلجراءات والطرق اخلاصة
  : صالحيات الهيئات الرقابية في مجال التفتيش والتحقيق واإلجراءات المترتبة عليها. 2.4

تتباين صالحيات اجلهات الرقابية بشأن اجلهة املختصة بإجراء التفتيش والتحقيق وما يرتتب على ذلك من جزاءات ميكن اختاذها 
  .ص املخالفني إذا ما كانت هذه املخالفات متعلقة بالقوانني واألنظمة اخلاصة مبجال األوراق املاليةحبق األشخا

ألوراق وباطِّالعنا على جتارب الدول العربية يف جمال املخالفات املتعلقة بالقوانني واألنظمة املعمول �ا يف اهليئات الرقابية على أسواق ا
  :التايل) 01(ول رقم ، خلصنا إىل تشكيل اجلد8املالية
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  ):01(جدول رقم 
  جهات التفتيش والتحقيق وإصدار الجزاءات التأديبية

  الجزاءات التأديبية  جهة التفتيش التحقيق  البلد
  .اإلنذار، الغرامة املالية، حضر النشاط أو سحب اإلعتماد غرفة تأديبية وحتكيمية  الجزائر
جملس مفوضي هيئة   األردن

  الرقابة
شر نتائج التحقيق، فرض غرامة مالية، تعليق أو إلغاء الرتخيص، اإليقاف عن اإلنذار، ن

  التداول
  .التنبيه، اإلنذار، الغرامة املالية، اإليقاف عن التداول، إلغاء الرتخيص  هيئة الرقابة  اإلمارات
  .تبعاً جلسامة املخالفة، وقد تصل إىل فرض غرامة مالية والسجن  حمكمة خاصة  السعودية

التنبيه أو اإلنذار، وقد تصل إىل وقف التداول أو الوقف عن العمل والشطب من   جملس املفوضني  اسوري
  .السجل

  عمان
  هيئة الرقابة: التحقيق

اللجنة : اجلزاءات
  التأديبية

أشهر،  03التنبيه، اإلنذار، الغرامة املالية، الوقف عن العمل يف السوق ملدة ال تزيد عن 
  .السوق الشطب النهائي من عضوية

  هيئة الرقابة  قطر
أشهر، سحب 06اإلنذار، اللوم، اإليقاف عن العمل لفرتة زمنية حمددة ال تتجاوز 

لایر عن املخالفة املستمرة، فرض جزاء  5000الرتخيص، فرض جزاء مايل ال يتجاوز 
  .ماليني لایر 10مايل مبا ال جياوز مبلغ مقداره 

يوماً، املنع  30الية، وقف املرخص هلم عن مزاولة النشاط ملدة أقصاها اإلنذار، الغرامة امل  هيئة الرقابة  مصر
  .من مزاولة كل أو بعض األنشطة وقد تصل إىل حد إلغاء الرتخيص

  مفوض احلكومة  لبنان

  .التنبيه، اللوم: عقوبات من الدرجة األولى -1
  :ختتلف باختالف أعضاء بورصة بريوت: عقوبات من الدرجة الثانية -2

غرامة نقدية حدها األقصى مخسة أضعاف : )المستثمرون(السوق  أعضاء -
  .اإلشرتاك السنوي

دوالر باللرية اللبنانية   10000غرامة نقدية حدها األقصى يعادل : الوسطاء -
أشهر،  03كل مرة، أو تعليق الوسيط عن العمل يف البورصة لدة ال تتجاور 

  .أو ملدة ال تتجاوز السنة، أو شطب الوسيط �ائياً 
غرامة نقدية حدها األقصى نصف يف املائة من رأس ماهلا يف كل : المصدرون -

أشهر، نقل املصدر من السوق الرمسية  06مرة، تعليق املصدر ملدة ال تتجاوز 
  . إىل السوق املوازية، شطب املصدر من أسواق بورصة بريوت

  .واملواقع اإللكرتونية ألسواق األوراق املالية العربية املعنية من إعداد الباحث باإلستناد إىل التقارير السنوية والفصلية: المصدر
  
  إعادة هيكلة النظم الرقابية لألسواق الماليةإصالح و  :الثاني محورال

النماذج  خمتلفد مراحل الدورة الرقابية و حتدي، تتطلب هذه العملية ألنظمة الرقابية لألسواق املاليةإعادة هيكلة اإلصالح و 
  .تيار النموذج الرقايب األنسب بناًء على أهم التجارب الدولية يف هذا ا�الالرقابية، واخ

  :مراحل الدورة الرقابيةوتحديد األمريكي -جهود التعاون المالي األوروبي .1
النظر يف  إىل إعادة األخرية واليت عصفت باقتصاديهما األمريكي أبان األزمة املالية العاملية- جهود التعاون املايل األورويب دفعت

، وبالتايل إعادة هيكلة نظم الرقابة على األسواق املالية العاملية واحمللية، وذلك مدى كفاءة نظامهما الرقايب وصالحيته وقت األزمات
  . على عدة مراحل مت حتديدها مبوجب هذا التعاون

دت هذه املراحل بأربعة يف " اخلطة الكربى"حتقيق اإلستقرار، مث ظهور ، حيث أن املرحلة األوىل هي مرحلة إدارة املخاطر و 9وُحدِّ
  .املرحلة الثانية بالتعاون الدويل من قبل جمموعة العشرين وجملس اإلستقرار املايل، مما أدى إىل بداية استقرار إقتصاد بعض دول العامل
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تصادات العامل يف التعايف من أما املرحلة الثالثة، فقد شهدت ظهور عدد من املقرتحات التشريعية املفصلة، كما بدأت بعض اق
لصناعي، األزمة املالية العاملية، مث جاءت املرحلة الرابعة اليت مت فيها جتربة املقرتحات التشريعية املفصلة، وزاد فيها التقهقر يف النمو ا

  .لرقابية املثاليةوضعف القرار السياسي، ليدخل العامل يف مرحلة التطبيقات العملية الطويلة للوصول إىل منوذج اهليئات ا
  :وخصائصهالرقابية المالية العالمية النماذج ا .2

أنظر (، كما تتباين الدول تبعا لذلك يف تبينِّ كل منوذج -مبا فيه قطاع األوراق املالية-تتعدد مناذج الرقابية على القطاع املايل 
 الفلسفة اليت ُبين عليها ذلك النموذج ويف جودة ، حيث جيب التنويه إىل أن كفاءة أي منوذج رقايب تكمن يف))02(اجلدول رقم 

  .2008القرارات اليت تصدر من جرائه، وأن تبينِّ هذه األنظمة وما حصل عليها من تطورات ناجم كله عن األزمة املالية العاملية 
   ": Twin Peaksالقمم المزدوجة أو"نموذج  .1.2

همة رقابة القطاع املايل للبلد إىل جهتني رقابيتني، حيث يتم التحول إليه من يف ِظلِّه م سندنموذج اإلشراف الثنائي، تُ ب يُعرف
خالل حتويل ودمج اإلشراف على قواعد ممارسة األعمال يف كل من البنوك واألوراق املالية والتأمني يف جهة رقابية واحدة، كما يتم 

ويف ظل األزمة املالية العاملية . ة رقابية أخرى مع التنسيق بينهمادمج اإلشراف على الرقابة اإلحرتازية للجهات الثالث املذكورة يف جه
  .، فقد تبنَّت كل من الواليات املتحدة األمريكية، بريطانيا، هولندا، إسبانيا، إيطاليا، بلجيكا واسرتاليا هذا النموذج2008

  :مجلة من املزايا، منها Twin Peaksولنموذج 
  .ازية األسبقية أو األفضلية على قواعد ممارسة العملاحليلولة دون إعطاء الرقابة اإلحرت  -
  .أمثل من حيث التأكيد على قضايا الشفافية ونزاهة وعدالة األسواق Twin Peaksقد يكون منوذج  -
  .محاية املستهلك أمهية قصوى Twin Peaksيعطي منوذج  -
  .ية املستثمرين خاصة األفرادوسيلة للحصول على كل من مزايا النظم املتكاملة مع الرتكيز الواضح على محا -
ميكن لكل من اجلهتني الرقابيتني تعيني موظفني هلم  خربات مناسبة لألعمال املنوطة �م، وأن فصل املسؤوليات يف جهات  -

  .منفصلة ميكن أن يؤدي إىل تقليل تعارض املصاحل
  ): الموحد(النموذج المتكامل . 2.2

يف جهة ) جهتان رقابيتان أو أكثر(يقوم على دمج اجلهات الرقابية املختلفة للبلد  هذا النموذج دولة إيرلندا، والذي تسري على
وتتدعَّم   .رقابية واحدة موحدة اهليكل واألهداف والوظائف سعيًا حنو القضاء على الثغرات الرقابية وتشتت املصاحل والتعارض بينها

من انتقاد لنظام الكيانات الثالثة يف التنظيم املايل واليت وزَّعت األدوار كفاءة هذا النموذج مبا وجهه رئيس البنك املركزي يف بريطانيا 
الرقابية بني البنك املركزي وسلطة اخلدمات املالية واخلزانة حيث مل يسيطر أي منهم على مستوى املديونية، وحني أتت األزمة مل يعرف 

، واليت مل يتم النظر "Bundesbank"الكثرية واألداة اإلعالمية لـ ضف إىل ذلك، أن املفاهيم اخلاطئة . أحد من هي املؤسسة املسؤولة
، فقد مت تكميمه من قبل وزارة املالية ما أدى إىل فشل املنظم يف الكشف "BaFINهيئة "إليها بعني ناقدة من قبل املنظم يف أملانيا 

  .10ة األملاينودق جرس اإلنذار عن نسبة اإللتزامات اإلئتمانية املبالغ فيها يف بنك الصناع
  : النموذج الُمتفرِّد .3.2

فرنسا، أملانيا، سنغافورة، مركز ديب املايل العاملي، ووفقه يتم تأسيس هيئة رقابية  مثلتسري على هذا النموذج توجد دول عديد وقوية 
ولقطاعات اخلدمات اإلستثمارية احرتازية مرتبطة بالبنك املركزي لتكون اهليئة الرقابية الوحيدة املسؤولة عن إصدار الرخص للبنوك، 

يطرح هذا النموذج جمموعة من املخاوف عما إذا كان ممكناً ملؤسسة واحدة أن تقود بإدارة نظام متكامل يشمل املؤسسات و  .والتأمينية
  .الكربى والصغرى يف آن واحد، وإدارة السياسات املالية يف نفس الوقت

  : النموذج الوظيفي .4.2
، والذي يتم فيه مراقبة املؤسسات وفقاً للقطاعات اليت تنتمي إليها، مما يتطلب من هيئة الرقابة أن 11لنموذج أيضاً تتَّبع فرنسا هذا ا

  .تزخر بعدد كبري من اخلرباء والفنِّيني
  : النموذج القطاعي. 5.2

  .م �امراقبة املؤسسات املالية املختلفة تِبعاً ألصناف الوظائف اليت تقو  النموذج الذي يتم وفق هذا
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  : نموذج المنظمين المتعدِّدين والبنك المركزي .6.2
يتميز هذا النموذج بوجود أكثر من هيئتني للرقابة على القطاع و  .تسري على هذا النموذج كل الدول العربية وغالبية الدول النامية

تنسيق بني اهليئات املشرفة على هذه القطاعات املصريف واألوراق املالية وقطاع التأمني واخلدمات اإلستثمارية، مع وجود بعض سوء ال
  .فلتةت التشريعية املسببة للرقابة املوتداخل يف املصاحل وكثرة الثغرا

  :والدول اليت تبّنت كل نظام 2008خمتلف مناذج النظم الرقابية السائدة أثناء األزمة املالية العاملية ) 02(ويلخص اجلدول رقم 
  ):02(جدول رقم 

  .2008الرقابية في ظل األزمة المالية العالمية نماذج النظم 

  
  نموذج

Twin 
Peaks  

النموذج 
  النموذج القطاعي  النموذج الوظيفي  النموذج المتفرِّد  المتكامل

نموذج المنظمين 
المتعددين 

  والبنك المركزي
              أ.م.الو

              بريطانيا
              فرنسا
              ألمانيا
              هولندا
              بلجيكا
              إيرلندا

              أستراليا
              سنغافورة
الدول 
              العربية

  .باإلستناد إىل ما سبق من حتليل من إعداد الباحث: المصدر
   إعادة هيكلة النظم الرقابية المالية العربيةواإلتجاه نحوه في " Twin Peaks"نموذج  :الثالث حورالم

وحبكم تأثرها النسيب . عادة النظر يف تركيبة وهيكل أنظمة الرقابة على أسواقها املاليةإلول العربية على الدأصبح األمر ضروريا 
بتداعيات األزمة املالية العاملية األخرية مقارنة بالدول الصناعية الكربى، عليها أال تتسرع يف إعادة هيكلة أنظمتها الرقابية، وأن 

  .لية األمريكية واألوروبية قبل إختاذ أي قرارتستخلص الدروس املالية حول الرقابة من التجارب الدو 
  :"Twin Peaks"واإلتجاه نحو نموذج  الدوليةة يالرقاب اربتجال .1

  :عرض التجربة األمريكية. 1.1
والذي يعترب كرد فعل لألزمة املالية العاملية، ،  21/07/2010يف " Dodd-Frank"أصدرت الواليات املتحدة األمريكية قانون 

وتوسع هذا القانون يف يف زيادة السلطات والصالحيات الرقابية . لتشريعات األسواق املالية منذ ثالثينات القرن املاضي أكرب مراجعة
للهيئات احلالية، واحلد من سلطات وصالحيات نظام رقابة وإشراف اهليئة الواحدة، باإلضافة إىل إنشاء وإجياد جملس جديد للهيئات 

مكوِّنات رئيسية تضم إنشاء جملس للرقابة على اإلستقرار املايل، التوسع يف  10على " Dodd-Frank"وحيتوي قانون . 12الرقابية
، تفعيل "FDIC"الصالحيات املمنوحة لبنك اإلحتياط اإلحتادي، هيئة التسييل النظامية والتوسع هليئة تأمني اإليداعات اإلحتادية 

حتضر على اجلهات البنكية من التداوالت وجتارة العقارات أو ملكيات التحوط،  اليت" Volker Ruleفولكر "قاعدة احلذر املعروفة بـ 
  .13وكذلك متلُّك صناديق األسهم اخلاصة

ومن أهم كوناته أيضًا توسيع دائرة املالءة املالية املعمول �ا يف البنوك لتمتد أيضًا لتشمل الشركات غري البنكية العاملة يف جمال 
ومت التوسع يف سلطات وصالحيات محاية املستثمرين املعمول �ا يف هيئة األوراق . ات املتداولة خارج املقصورةاخلدمات املالية واملشتق

املالية، إضافة إىل التوسع يف النظم الرقابية واإلشرافية املنظمة لشركات التقييم اإلئتماين، وتنظيم عمل صناديق التحوط مبا يضمن 
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تفاظ بسجالت عن التداول، إعتماد نظام التقارير، وكذلك أعمال الفحص والتفتيش، كما تسجيل مدراء صناديق التحوط، اإلح
  .14يتضمن أيضاً مكتب احلماية املالية للمستثمرين، ومكتب التأمني اإلحتادي

  :تجارب الدول األوروبية. 2.1
حيث يتوىل البنك املركزي املتمثل يف هيئة الرقابة عن بريطانيا، فقد حتولت بعد األزمة املالية العاملية إىل منوذج الرقابة املزدوجة، ف

اإلحرتازية اإلشراف املايل واإلحرتازي على البنوك واجلمعيات العقارية، وبنوك اإلستثمار، وشركات التأمني ومؤسسات مالية أخرى، 
. تأمني واإلستثمار والرهن العقاريبينما تقوم هيئة محاية املستهلكني واألسواق باإلشراف على األسواق وشركات الوساطة يف جمال ال

، سريكز دور هيئة الرقابة اإلحرتازية على الرقابة اإلحرتازية، حيث سيتم 2012وبعد تطبيق هذا النموذج يف النصف الثاين من سنة 
ر والعملية تزويدها بكل ما جتتاج إليه من الفلسفة والنظم واملهارات لتحقيق األهداف املرجوة، كما ستعمل على دعم اإلستقرا

اإلحرتازية للنظام املايل من خالل تنظيم ومراقبة الشركات املالية كل على حدى �دف التقليل من التأثري السليب الذي ميكن أن تسببه 
أي شركة عند فشلها، أما هيئة محاية املستهلكني واألسواق فيرتكز دورها بشكل رئيسي على محاية املستهلكني، وهي مسؤولة عن 

  .15شركة أخرى حتت الرقابة املباشرة هليئة الرقابة اإلحرتازية 2200ألف شركة، باإلضافة إىل  25عمال حوايل تنظيم أ
، 2010أما فرنسا فتعتمد النموذج الوظيفي، ولتقوية وتدعيم سوق رأس املال الفرنسي مت إصدار قانون البنوك واملالية اجلديد لسنة 

املخاطر النظامية، مع تقوية دور هيئة األسواق املالية من حيث قواعد ممارسة العمل ومحاية حيث مت إنشاء جملس الرقابة واملالية و 
املستثمرين، وإنشاء هيئة الرقابة اإلحرتازية، مث إصدار قواعد للمشتقات والبيع على املكشوف ومؤسسات التصنيف اإلئتماين 

  .16وتشريعات ملقدمي املنتجات املالية واخلدمات
ى اإلصالح الرقايب إىل الفصل بني مسؤوليات الرقابة اإلحرتازية واليت ُأحيلت إىل البنك املركزي اهلولندي ليقوم ويف هولندا، أد

باإلشراف على مجيع املؤسسات املالية بالبلد، ومسؤوليات الرقابة على مؤسسات األعمال واليت مت إحالتها إىل مؤسسة جديدة وهي 
وبناًء على ما سبق، مت دمج اهليئة . سها وتكليفها مبراقبة التعامالت يف األسواق ومحاية املستثمرينهيئة األوراق املالية اليت مت تأسي

  .17الرقابية القائمة آنذاك يف اهليئة اجلديدة، بينما مت دمج معظم املؤسسات الرقابية للتأمني واملعاشات مع البنك املركزي اهلولندي
يف هولندا مكن البنك املركزي من النظر وتفحص النظام   Twin Peaksندا، فإن نظام ووفقا لتقرير صندوق النقد الدويل عن هول

 ككل وكذا القدرة على اإلستجابة السريعة واحلامسة، ومت اختبار مصداقية اهليئات املسؤولة عن الرقابة اإلحرتازية، وكان البنك املركزي
وزارة املالية والبنك املركزي وهيئة األسواق املالية خالل األزمة كانت فعالة، وأنه رائدا يف هذا ا�ال، وأن اجلهود واإلستجابة املنسقة بني 

  .IOSCOبوجه عام طورت هولندا إطار عمل رقايب قوي أظهر تطبيقاً سليما ملبادئ 
سسا�ا املالية ، وذلك بدجمها جانب الرقابة اإلحرتازية ملؤ Twin Peaksويف بلجيكا، قررت احلكومة البلجيكية التحرك حنو منوذج 

  .18يف البنك املركزي، على عكس احلكومة اإليرلندية اليت شكلت مؤسسة رقابية متكاملة وموحدة
  :عرض تجربة أستراليا. 3.1

مسؤولية الرقابة " APRA"حيث تتوىل هيئة الرقابة اإلحرتازية  Twin Peaksفيما خيص جتربة أسرتاليا، فهي تعتمد نظام 
فهي مسؤولة عن " ASIC"شركات اإلستثمار والتأمني وصناديق التقاعد، أما هيئة األوراق املالية واإلستثمار اإلحرتازية على البنوك و 

 الرقابة على األسواق املالية لضمان نزاهة األسواق ومحاية املستهلك، أما بنك اإلحتياط فيتوىل اإلشراف على اإلستقرار املايل من خالل
  .19اً مفوضية املنافسة واملستهلك فتتوىل مسؤولية قواعد محاية املنافسةتأثريه يف السياسة النقدية، وأخري 

  :من التجارب الدولية إلعادة هيكلة النظم الرقابية المالية العربية فوائد. 2
اخلزينة العامة، وزارة املالية، هيئة األوراق املالية، البنك املركزي، (ُتطبِّق الدول العربية منوذج املنظمني املتعددين والبنك املركزي 

مع ضعف يف التنسيق وتداخل يف األدوار والوظائف، األمر الذي سيبب ثغرات تشريعية وهو ما قد ) سلطات اخلدمات املالية وغريها
  .يؤدي إىل اإلفالت من الرقابة

ة دورًا أكثر أمهية يف تنظيم ، تُعطي قوانني األوراق املالية يف الدول العربية هيئات األوراق املالي-ال احلصر–فعلى سبيل املثال 
واألجنبية يف (اخلدمات املالية ولوائح أكثر تفصيًال بشأن آليات التداول والتسوية واملقاصة واإلعفاءات يف السوق لألوراق املالية احمللية 

ؤولية ميكن أن تُعطى هليئة ، ويف املقابل جند البنك املركزي ينظم عرض وبيع األوراق املالية حسب تشريعاته، فهذه املس)بعض األسواق
األوراق املالية، مع حصر سياسة السوق املفتوحة داخل السوق النقدية فقط للسماح للبنك املركزي بالتحكم يف عرض النقود، مع 

  .التنسيق املشرتك بني اهليئة والبنك فيما يتعلق �ذا اجلانب
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 فوائدية األوروبية واألمريكية، أمكننا ذلك من استخالص جمموعة من الوإذا تفحصنا جيدا جتارب إعادة هيكلة األنظمة الرقابية املال
  :ما يلي فوائدومن مجلة هذه ال. املهمة لفائدة نظم الرقابة املالية العربية إذا ما أرادت أن حتذو حذوة هذه التجارب يف إعادة اهليكلة

يف الفراغ بالسياسات يف الناحية اإلحرتازية، واليت مل تستطع متثلت أهم األخطاء السابقة اليت برزت وقت األزمة املالية العاملية  -
  .التعامل مع األزمة إلجياد حلول، إضافة إىل تصميم اهليكل التنظيمي وتنفيذ السياسات

راً على األزمة العاملية دليًال على النظام الرقايب األمثل، وأن تركيز الرقابة االحرتازية من خالل البنك املركزي جيعله قادمل تقدم  -
النظر بعمق لألنظمة يف جوانب النظام املايل كافة، وأن يستجيب بسرعة وحسم عند الضرورة، وأن النظام أو النموذج األمثل 
ألي دولة يعتمد على عوامل عدة تشمل احلجم، وطبيعة القطاع املايل وإىل أي مدى تعترب الشركات نشطة ومتداخلة يف 

  .عاتإطار احلدود التقليدية بني القطا
  .تكمن كفاءة أي منوذج رقايب يف الفلسفة اليت ُبين عليها ذلك النموذج ويف جودة القرارات اليت تصدر من جرائه -
  .يؤدي وجود عدة جهات رقابية إىل تداخل املصاحل وحدوث تغرات تشريعية وهو ما قد يؤدي لإلفالت من الرقابة -
ه وعيوبه، وال جيب النظر للنموذج على أنه النهاية بل على أن له مزايا Twin Peaksأي منوذج رقايب سواء متكامل أو  -

  .إن جودة األحكام وفلسفة النظام املايل هي اليت حتدد فعالية النظام الرقايب. يكون األمثل
التعاون الدويل هام وحيوي، ولكن التطبيق جيب أن يكون حمليًا يف إطار كل دولة عربية لتطبيق إجراءات نظامية مالئمة،  -

  .ب تنسيق اجلهود احمللية والدوليةوجي
قبل إعادة هيكل أي نظام رقايب عريب، جيب متابعة املبادرات اليت تقوم األنظمة األخرى، ودراسة ما إذا كانت األنظمة  -

  .العربية حباجة إىل هيكل إشرايف جديد
  ":Twin Peaksالقمم المزدزجة "جدول زمني مقترح للتحول نحو نظام  .3

الية متعددة األطراف واملتداخلة دون حدود واضحة تعترب حتديًا كبريًا لألنظمة الرقابية املالية العربية حيث الفصل إن الرقابة امل
الغ واإلستقالل ما بني اجلهات الرقابية هو عنصر هام لفعالية الرقابية، وأن إعطاء احلماية القانونية للجهات الرقابية عن تصرفا�ا أمر ب

  .األمهية
لى ما سبق من من جتارب ودروس، فإننا نقرتح أن تقوم الدول العربية بإعادة هيكلة أنظمتها الرقابية بتغيري منوذجها الرقايب وبناًء ع

جهتني رقابيتني فقط ومستقلتني، وحتت سقفني منفصلني ) تشكيل(بتعيني  Twin Peaksاحلايل والتحول حنو منوذج القمم املزدوجة 
  :تلفتنيجبعل تبعيتهما لوزارتني خم

هيئة األوراق املالية تابعة لوزارة اإلقتصاد أو اإلستثمار، تتوىل اإلشراف على األسواق املالية وقواعد ممارسة العمل ومحاية  -
  .املستهلك

البنك املركزي كهيئة رقابية احرتازية تابعة لوزارة املالية، يشرف على الرقابة اإلحرتازية والنظامية من خالل اإلشراف على  -
وك والشركات العقارية، وبنوك اإلستثمار، وشركات التأمني واملؤسسات املالية األخرى، والسهر على تنفيذ السياسة البن

  .النقدية
، فإننا نقرتح أن يتم تنفيذه عرب أربعة مراحل خالل أجل أقصاه ))03(رقم  اجلدولأنظر (أما عن اجلدول الزمين املقرتح للتنفيذ 

أشهر، واملرحلة الثانية وهي ) 06(املرحلة األوىل وهي وضع اإلسرتاتيجية املالئمة واملستهدفات حنو ستة شهراً، حيث يتم إجناز  36
شهراً وهي وضع اهليكل املؤسسي التفصيلي للجهتني الرقابيتني املعنيتني والقواعد والتشريعات، واملرحلة الثالثة  12التخطيط وتستغرق 

شهرًا إلمتام واستكمال  12هر وفيها يتم تنفيذ ما ُخطِّط له، واملرحلة األخرية تستغرق حنو أش) 06(وهي التنفيذ وتستغرق حنو ستة 
  .اهليكل التنظيمي وقواعد العمل وحل أيَّة مشاكل قد تطرأ
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  ):04(رقم  جدول
  Twin Peaksمراحل إعادة هيكلة النظم الرقابية المالية العربية بالتحول نحو نموذج 

  مدة كل مرحلة  مون كل مرحلةمض  مراحل إعادة الهيكلة

  :المرحلة األولى
  وضع اإلستراتيجية

  .حتديد املستهدفات -
  .نظرة اسرتاتيجة حول التعامل مع اجلهات الرقابية القائمة -
  .حتديد أهداف وأدوار اجلهتني الرقابيتني بدقة -
  .اسرتاتيجية للتقيد باملدى الزمين للتنفيذ -

  أشهر) 06(ستة 

  :المرحلة الثانية
  طالتخطي

  .وضع اهليكيل املؤسسي للجهتني الرقابيتني -
  شهراً ) 12(إثنا عشر   .وضع القواعد والتشريعات واللوائح املنظمة لعمل اجلهتني -

  :المرحلة الثالثة
  التنفيذ

  .تنفيذ اسرتاتيجية وخطة العمل -
  .شروع اجلهتان الرقابيتان يف العمل وفق اإلسرتاتيجية احلديدة -
  Twin Paeksإطالق بداية تطبيق منوذج  -

  أشهر) 06(ستة 

  :المرحلة الرابعة
  المتابعة

  .استكمال اهليكل التنظيمي -
  .متابعة مدى تنفيذ قواعد العمل -
  .حل املشاكل املعرتضة -

  شهراً ) 12(إثنا عشر 

  .من إعداد الباحث: المصدر
  :خاتمة

، توصلنا إىل "القمم املزدوجة"وفق نظام لعربية الرقابية لألسواق املالية ا ةنظمإعادة هيكلة األ"بعد استعراضنا بالتحليل ملوضوع 
  :استخالص النتائج التالية

تفعَّل الدور الرقايب هليئات األوراق املالية العربية نتيجة األزمة املالية العاملية، ونستدل على ذلك بتعدد األنظمة الرقابية على  .1
 .قوانني واألنظمة واللوائحمستوى تلك اهليئات، واستصدار املزيد من قواعد وإجراءات إنفاذ ال

، النموذج املتكامل، "Twin Peaks"يف منوذج  2008متثلت أهم مناذج النظم الرقابية يف ظل األزمة املالية العاملية  .2
 .النموذج املتفرد، النموذج الوظيفي والنموذج القطاعي

على قواعد ممارسة األعمال واإلشراف  على إسناد وظيفيت اإلشراف" Twin Peaksالقمم املزدوجة أو) "منوذج(يقوم نظام  .3
 .على الرقابة اإلحرتازية يف كل من البنوك واألوراق املالية والتأمني إىل جهتني رقابيتني خمتلفتني مع التنسيق بينهما

 مع اختالف يف" Twin Peaks"حنو تطبيق منوذج  2008تتجه الكثري من دول العامل األشد تأثرًا باألزمة املالية العاملية  .4
 .توحيد جهيت الرقابة يف ظل هذا النموذج

، وال توجد ُرؤى واضحة للتوجه حنو منوذج القمم "املنظمني املتعددين والبنك املركزي"ُتطبق األسواق املالية العربية منوذج  .5
 .املزدوجة

وأن تبينِّ هذه األنظمة وما  تكمن كفاءة أي منوذج رقايب يف الفلسفة اليت ُبين عليها ويف جودة القرارات اليت تصدر من جرائه، .6
  .2008حصل عليها من تطورات ناجم كله عن األزمة املالية العاملية 

  :وبناًء على النتائج املستخلصة أعاله، يتطلب على الدول العربية إلعادة هيكلة أنظمتها املالية وإصالحها ما يلي
ىل أي نظام سواء كان تكامليًا أو رقابة مزدوجة على أنه ضرورة التأكد من وضوح األنظمة الرقابية املختلفة، وعدم النظر إ .1

  .غاية بعينه، إمنا جيب النظر إليه على أنه اختياري، وأن كفاءة أي هيكل رقايب تعتمد على قرارات ذات جودة عالية
اإلجراءات  ضرورة األخذ باالعتبار أن تطبيق األنظمة جيب أن يتم على املستوى احمللي، حيث جيب على كل دولة أن تطبق .2

مع اإلشارة إىل أن اختيار نظام رقايب بعينه . النظامية املناسبة لظروفها، ما يعين ضرورة التنسيق بني اجلهود احمللية والدولية
  .يعتمد على الطبيعة االقتصادية والسياسية لكل بلد

ختاذ القرار املناسب يف الوقت ضرورة توفر ووجود إدارة قوية لتحقيق إصالحات رقابية ملموسة وهادفة، وقادرة على ا .3
  .املناسب، إضافة إىل اتباع معايري الشفافية بالنسبة للهيئات الرقابية، السيما املتعلقة بأعمال السوق
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