
 منشور اليوم الخميس الموافق 01 مارس 4102 في جريدة عمان الملحق االقتصادي ص 8

 قانون "فولكر" و تقييد البنوك

وكانت ( البنك المركزي)بول فولكر هو الرئيس السابق لمجلس االحتياطي الفدرالي األمريكي 

الذي تقاعد من أيام ، و قانون فولكر يتضمن مبادئ  ين برنا نكنسبان و بيرغ ألنقبل واليته 

و بعد إقرار هذا القانون ستتم إضافة ، معينة للسيطرة علي مضاربات البنوك و الحد منها 

 . 4101عام صالح المؤسسات المالية و البنوك الصادر في هذه المبادئ أو القواعد لقانون إ

مختصة ، ستفقد  اإلشرافية الو بموجب قانون فولكر ، و الذي أقرته أخيرا الجهات التنظيمية  

البنوك األمريكية القدرة الخاصة التي كانت تتمتع بها و التي تمكنها من المضاربة بمبالغ 

بغرض الحصول علي أرباح و أموال ( بعيدا عن أموال العمالء)ضخمة من أموالها الخاصة 

إعادة ، و كذلك القيام بللعمالء  تقديم القروض و التسهيالتكن أن تستفيد منها في طائلة يم

 . في جميع األوقاتلحصول علي أموال سائلة في يدها ضمان الو تدويرها بيع سندات األرباح 

و تهدف القواعد الواردة في قانون فولكر في مجملها إلي الحد من المخاطر الجسيمة التي 

نتيجة لممارسة ، و بكثافة في بعض الحاالت ، مالية و البنوك تتعرض لها ظلت المؤسسات ال

بما  التي تحف بهذه الممارسات ولرغم من وضوح المخاطر المتعددة المضاربات الكبيرة با

 . يعرض هذه المؤسسات المصرفية بل و يعرض كل النظام المالي للفشل و التهديد باالنهيار

أن بعض الجهات ربما تلجأ إلخفاء هذه المضاربات ، " هالطين بل"مما يزيد و ، خاصة 

 .بالعمل علي تسجيلها كمعامالت مسموح بها 

منتصف هذا اعتبارا من " المقيد لسلطات البنوك"هذا القانون بعض أحكام و سيبدأ تطبيق 

و لقد بدأت بعض البنوك الكبيرة في أمريكا ،  4102قادم عام الالو بحد أقصي  4102العام 

جولدمان ساكس و مورجان ستانلي في تجهيز نفسها للتأقلم مع األحكام الجديدة حتى ال مثل 

 قد مع مالحظة أن قواعد فولكر، تكون عرضة للمسائلة القانونية من الجهات اإلشرافية 

 . مشروعة \تي تعتبر مقبولةتضمنت بعض اإلعفاءات الجديدة لحزمة معينة من المضاربات ال

علي هذا القانون علي اعتبار أنه تدخل في حرية بشدة و في نفس الوقت هناك من يتحفظ 

تحررية يدمر الوول ستريت و يعتبر هزيمة نكراء لمبادئه ال" زلزال"العمل المصرفي بل هو 

و انطالقا من هذا الفهم ، ربما تلجأ بعض المؤسسات المالية و البنوك للمحاكم . متجذرة ال

الحد  معفيذ هذا القانون ألن التطبيق المتشدد الذي تنادي به القواعد الجديدة للوقوف ضد تن

من صالحيات البنوك في المضاربات سيفقدها أرباحا كثيرة ، إضافة إلي أنه سيأتي بآثار 



علي التحوط من الهائلة ضارة علي السيولة في السوق و أيضا يحد من مقدرات البنوك 

 .. .و كيفية مجابهتها  المخاطر

دي "تقفز لألذهان الموازنة بين مبدأ المطالبة بعدم تقييد العمل المصرفي بالطبع و هنا 

أو مبدأ وضع بعض القيود التي يجب عدم تجاوزها للمصلحة العامة ، و لكل " ريقيوليشن

و عدم التقييد بحرية و بالرغم من أن مبدأ إطالق اليد . ما يسنده و يبرره ذين المبدأين ه من

يزات كثيرة إال إن التطبيق شابه الكثير من التجاوزات غير المدروسة و التي عادت له مم

 . بسبب سوء استخدام الحرية مدمرة بآثار عكسية 

فولكر تماما م ينفذها قواعد فولكر ليست حديثة بل ظلت حبيسة األدراج لفترة من الزمن و ل

آلن و وضعها كقانون ملزم هو تجنب كن ما قاد إلي اللجوء إليها ابنفسه و ال من خلفه ، و ل

المؤلمة التي عصفت " الصب برايم"حدوث األزمات المالية و الخوف من تكرار تجربة 

و بالعديد من المستثمرين في كل العالم ، و كل هذا استدعي تطبيق بنود  بالبنوك األمريكية

متعاملين علي المنع التام لمنح مكافآت ضخمة للبعضها في فولكر التي تنص  قواعد

 . المستثمرين إذا قاموا بأجراء مضاربات تعتبر مخالفة للضوابط 

و هكذا فان القواعد توسعت لتشمل منع البنوك من المضاربات و كذلك في نفس الوقت تمنع 

بإجراء  خاصة في حالة القيامالمتعاملين المستثمرين  البنوك من منح فوائد لحزمة من

و أمر تطبيق القواعد  . ت الصحيحة و األنظمة المتبعةممارسامخالفة للتعتبر مضاربات 

 .الجديدة مثار مناقشات ال تنتهي بين المصرفيين و كل من له عالقة بهذه المهنة 

كذلك ألوربا حيث يبحثون في بدوره يسود اآلن في أمريكا و انتقل الجديد هذا الوضع الرقابي 

تنهش في تجوب آفاق القارة األوربية و ت ما زالعدة بدائل لمجابهة األزمات المصرفية التي 

هناك من ينادي بقيام اتحاد مصرفي أوربي بصالحيات إشرافية لتقنين و لذا ، . أحشائها 

و هكذا ستدور الدوائر علي كل العالم و لسنا ببعيدين مما ... السيطرة علي بعض الممارسات

 . لترابط العمل المصرفي مع بعضه البعض يجري 

واتخاذ بعض التدابير االحترازية كون من المناسب استباق األمر و قد يو بدلونا ، علينا أن ندل

ال تركب المخاطر غير المعقولة للبحث عن  ، بعض البنوك ، لتأكد من أن البنوكلالضرورية 

  . و ما يأتي بعد ذلك من طوفان األرباح و المجازفة بحرق كل النظام المصرفي المؤسسي 

مراعاة وضع بعض الفوارق في ممارسات البنوك كل هذا قد يكون من المناسب إضافة لو

و التفرقة هنا قد تكون ضرورية بنوك االستثمار من و أالتجارية سواء كانت من البنوك 

و في و لكن بخصوصية متنوعة ، علي كل أنواع البنوك بحيث تكون هناك رقابة شاملة 



الستثمارات ول علي الموافقة المسبقة في بعض احصترتيب للضرورة الجميع األحوال نري 

 ...ذات المخاطر العالية ، مع وضع سقوف لالسترشاد و التقيد بها

و قبل كل هذا و ذاك ال بد من انتهاج سبل الطرق المؤسسية الداعمة للنشاطات المصرفية 

 ...و من أوتي الحكمة ... الحكيمة 

عبد القادر ورسمه غالب. د  

ني و رئيس دائرة الشؤون القانونية لبنك البحرين و الكويتالمستشار القانو  

 و أستاذ قوانين األعمال و التجارة بالجامعة األمريكية بالبحرين

Email: awghalib@hotmail.com 

Twitter: @1awg 
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