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رئيس البنك التجاري: البنوك ال تصدر أي معلومات عن عمالئها إال بحكم محكمة أو تفويض من العميل

املوسى لـ »األنباء«: على أميركا أن حتترم قوانيننا ولن نكشف عن أسرار عمالئنا

)محمد خلوصي( علي املوسى خالل مقابلته مع »األنباء« 

أم����وال لتلك البنوك لن يحقق 
الفائدة املرجوة.

وأضاف قائ����ا: »لن يكون 
مفيدا لبعض البنوك أن تكون 
مش����اركة في بعض العمليات 
الدولية، حي����ث ال يعتبر ذلك 
نشاطا دوليا نظرا الن النشاط 
الدولي يتطلب قيادة العمليات 
في اخلارج«. وأضاف: »لدينا 
10 بنوك محلي����ة منها بنكان 
رئيسيان كبيران لهما تواجد 
دولي كبير و4 لديهم أنش����طة 
دولية والبقية محلية وبالتالي 
ال مخ����رج للبنوك من حتقيق 
إال بالدمج  ب����ازل 3  متطلبات 
سعيا للتوسع اخلارجي وزيادة 
قدراتها املالية على ذلك عوضا 
عن زيادة رؤوس أموالها التي 
س����تكون با فائدة نظرا لعدم 
وج����ود أفرع خارجي����ة لتلك 
البنوك حتقق من ورائها أهداف 

زيادة العوائد«.
ومن هنا أؤكد أن خيار دمج 
البنوك ال بد أن يعود من جديد 
على الساحة السيما انه سيكون 
احد أهم احللول املباشرة واألقل 
كلفة على البنوك للخروج من 
أزمة زيادة القاعدة الرأسمالية 

لها.
وبني ان دمج البنوك احمللية 
يقابل بفتور ش����ديد نظرا الن 
العاملية ليس����ت  التنافس����ية 
مطروحة على أجندتنا احمللية، 
باإلضافة الى عدم توافق املاك 
والسلطات الرقابية في الدولة 
على هذا األمر ومن هنا أؤكد ان 
الدولة لو حريصة على الصناعة 
النظر  إعادة  املصرفية فعليها 

في تشجيع دمج البنوك احمللية 
والتشجيع.

وأوضح املوسى ان مشكلة 
خطة التنمية هي أنها مازالت 
مشاريع بتمويل حكومي ودون 
دور حقيق����ي للبن����وك فيها، 
مضيفا: »البنوك ستلعب دورا 
مهما إذا منحت الدولة الفرصة 
للقطاع اخل����اص لتنفيذ تلك 
املشاريع السيما ان البنوك على 
دراية كبيرة بالس����وق احمللي 
ولديها خب����رات مميزة ولذلك 
جند أن املشروعات التي رفضت 
البنوك تقدمي ضمانات لها قد 
فشلت فش����ا ذريعا، فالبنوك 
متول املشاريع ولكنها ال متول 
الشركات املجهولة الهوية، ومن 
هنا أؤكد ان الضمانات لن تكون 
األصل في منح االئتمان خال 
املقبلة حيث سيكون  املرحلة 
األصل في التمويل هو اجلدوى 
االقتصادية للمشروع والتدفقات 
النقدي����ة واملالي����ة املتوقع����ة 

منه«.
ونفى املوس����ى م����ا تردد 
عن انحياز البن����وك الى كبار 
املقاول����ني في من����ح االئتمان، 
مؤكدا ان البنوك تنحاز ألنفسها 
العام����ة، حيث  وللمصلح����ة 
تقوم بدراس����ة العميل الراغب 
في االئتمان من خال دراس����ة 
املشروع وحتليله بصورة علمية 
ودقيقة باإلضافة إلى الضمانات 
املتوافرة للقرض، والتي غالبا 
ما تكون مشروعا ناجحا معززا 
بتدفقات نقدية ومن ثم يتضح 
أن األصل في منح االئتمان هو 
الدراسة والتحليل للمشروع.

وماحظة تراجع نسبة القروض 
املتعثرة ملس����تويات قياسية، 
قال املوسى إن نسبة القروض 
املتعثرة هي املؤشر الذي يكشف 
ما إذا كنا في حاجة إلى املزيد 
من املخصصات، وهذه النسبة 
معلنة ويستطيع أي شخص 
مراجعة البيانات املالية، فنحن 
في البنك التجاري على سبيل 
املثال لدينا أدنى نسبة للقروض 
املتعثرة 1.5% ويق����ل معدلها 
بشكل سريع فصا بعد آخر. 
أما بخصوص حجز املخصصات 
فيجب حجزها قبل وقوع الفأس 
في الرأس فليس علينا االنتظار 
حتى حتدث األزمة، هناك ما هو 
أسوأ من املخصص وهو شطب 
الدين، حيث إن البنك يفقد أصا 
من أصوله خرج من امليزانية 
وانخفضت بسببه وهذا في حد 
ذاته ضياع حلقوق املساهمني. 
وأود أن أوض����ح أن جزءا من 
أرب����اح محتجزة  املخصصات 
س����تنعكس ف����ي امليزانية في 
وقت الحق. وبني املوس����ى ان 
تطبيق معايير بازل 3 قد يكون 
من األمور الهينة على البنوك 
احمللي����ة في البداي����ات ولكنه 
سيكون أمرا غاية في الصعوبة 
عقب 4 سنوات تقريبا نظرا ألن 
تلك املعايير تستند إلى زيادة 
القاعدة الرأسمالية للبنوك وهو 
األمر الذي ل����ن يتحقق إال من 
خال توسع البنوك في أنشطتها 
اخلارجية مما سيمثل صعوبة 
كبيرة على العديد من البنوك 
في ظل عدم وجود أفرع خارجية 
وبالتالي فإن أي زيادة لرؤوس 

هالة عمران 

قال رئيس مجلس إدارة 
الكويتي  التج����اري  البنك 
علي املوسى في مقابلة مع 
»األنباء« إنه رغم جاهزية 
املصارف الكويتية لتطبيق 
اتفاقية »فاتكا«، إال »أننا لن 
جنبر عماءنا على كش����ف 
أسرارهم إال بحكم محكمة 
أو تفوي����ض م����ن العميل، 
فالكويت حتت����رم قوانني 
املتح����دة وعليها  الواليات 
قوانينن����ا«.  أن حتت����رم 
الدولة أعلنت  أن  وأضاف: 
عن اس����تعدادها لانضمام 
لاتفاقي����ة ويبقى حتديد 
التعامل مثل حتديد  آليات 
نقاط االتصال بني الكويت 
والوالي����ات املتح����دة على 
مس����توى اجلهات املعنية. 
وقال: »في احلقيقة استغربت 
مما سمعته بشأن أننا بحاجة 
إلى إصدار قانون لاتفاقية 
مع أن القضية محس����ومة، 
ألن أكثر ما يخشاه الناس 
هو الكش����ف عن األس����رار 
املنبر  املصرفية، ومن هذا 
أود أن أزيل اللبس عن هذه 
القضية فلن يجبر أي شخص 
على كشف سره املصرفي ألن 
البنوك عموما ال تصدر أي 
معلومات ع����ن عمائها إال 
بعد حكم محكمة أو تفويض 

صريح من العميل«. 
وف����ي ملف آخ����ر حول 
تراج����ع املخصص����ات في 
الربع الثاني من هذه السنة 

البنوك مجبرة على 
االندماج لتحقيق 
متطلبات بازل3

قريبًا.. الضمانات 
ليست األصل

في منح االئتمان 
وإمنا اجلدوى 

االقتصادية للمشاريع 
التنموية

البنك التجاري لديه 
أدنى نسبة قروض 
متعثرة في القطاع 

املصرفي 

العقاريون يحوّلون أموالهم إلى األسهم تدريجياً خوفاً من رفع الفائدة

لهذه األسباب.. ترتفع السيولة في البورصة

التي كانت تهدد استمراريتها 
في الس���وق، وباتت األكثر 
جذبا للمستثمرين بالبورصة 

في الوقت الراهن.
٭ تسويات أجرتها الكثير 
من الشركات من خال إعادة 
جدولة ديونها مع األطراف 
الدائن���ة بقيمة وصلت إلى 
أكث���ر من 150 مليون دينار 
منذ بداية العام احلالي، وهو 
ما ساهم في عودة النشاط 
على أس���هم هذه الشركات 
التي باتت حتظى باهتمام 
كبير وبالتالي تتدفق عليها 

السيولة.
البورص���ة  اس���تقرار  ٭ 
الكويتي���ة على املس���توى 
الرقابي، فمنذ إقرار مجلس 
األمة تعديا على قانون هيئة 
أسواق املال مبا يتعلق مبدة 
عمل املفوض���ني، وقصرها 
م���ن 5 إلى 4 س���نوات في 
23 يونيو املاضي وتعيني 
مجلس جديد ينتهج أسلوبا 
التنظيم والرقابة،  آخر في 
هناك ارتفاع ملحوظ للمعدل 
الشهري للسيولة، كما هو 

مذكور أعاه.

الوحدات للمواطنني، كما ان 
من مؤشرات تراجع العائد 
على العقار االستثماري ان 
هناك زي���ادة في اإليجارات 

لتعويض هذا التراجع.
التوقعات  ارتفاع سقف  ٭ 
ب���أن الفائدة ف���ي الكويت 
سترتفع في 2015، وهو ما 
يعني أن تكلفة االقتراض في 
العقار ستزيد وسيقلل ذلك 
بدوره هامش العائد. يذكر 
ان تقريرا سابقا ل�»الشال« 
حذر من تأثير رفع الفائدة 
املقترض���ني للعقار  عل���ى 

االستثماري.
٭ زيادة ثقة البنوك احمللية 
في أسعار األسهم وذلك ألول 
مرة منذ بداية األزمة املالية 
ارتفعت  في 2008، حي���ث 
التسهيات لشراء األسهم في 
الربع األول من 2014 بنسبة 
5% أو ما يعادل 134 مليون 
دينار، وهذا دليل على حتسن 
وضع سوق املال الكويتي.

٭ كثير من الشركات الكويتية 
خفض���ت رؤوس أمواله���ا 
مبقدار اخلسائر التراكمية، 
وبالتالي تخلصت من األعباء 

لكي يضمنوا احملافظة على 
عوائ���د مرتفعة، خصوصا 
التي  املقبل���ة  الفت���رة  في 
الفائدة  ارتفاع  يرجح فيها 
العقار  وتأثيره على جتار 
الذين يش���ترون عقاراتهم 
عن طريق االقتراض. وأظهر 
تقرير حديث لبنك الكويت 
الوطني أن املبيعات العقارية 
في أغسطس املاضي تراجعت 
بنس���بة 6.7% ببلوغ قيمة 
املبيعات 250 مليون دينار، 
وبذلك يك���ون هذا التراجع 
للشهر الثاني على التوالي 
حيث تراجع���ت القيمة في 
يوليو الذي سبقه إلى 291 
مليون دينار بانخفاض %50 
مقارنة مع يونيو 2014. ورغم 
ان هناك أس���بابا موسمية 
قد تكون لعب���ت دورا في 
العقارية،  تراجع املبيعات 
إال أن ذلك تزامن مع ارتفاع 
نسب السيولة املتدفقة إلى 

البورصة الكويتية.
وعلى املس���توى العام، 
هناك نية للحكومة في حل 
األزمة اإلس���كانية وزيادة 
ط���رح األراضي وتس���ليم 

شريف حمدي

ش���هد املعدل الش���هري 
البورصة  ف���ي  للس���يولة 
الش���هرين  ف���ي  ارتفاع���ا 
القيمة  املاضيني. وسجلت 
النقدية زيادة بنسبة تزيد 
عل���ى 69% في أغس���طس 
املاضي بإجمالي 416.8 مليون 
دينار مقارنة ب� 246.7 مليون 
دينار في يوليو الذي سبقه، 
وفي آخر أسبوع من الشهر 
اجلاري بلغ���ت القيمة 173 
مليون دينار مقارنة مع 120 
مليون دينار في األس���بوع 

الذي سبقه.
ورصدت »األنباء« عددا 
من املؤش���رات التي دفعت 
ال���ى زيادة هذه الس���يولة 
باالتص���ال مبجموع���ة من 
املعنيني واحملللني في أسواق 

املال والعقار: 
٭ في السوق العقاري هناك 
تراج���ع للعائد على العقار 
االستثماري وارتفاع كبير 
في أسعار األراضي السكنية، 
وبدأ املستثمرون يتحولون 
البورصة  الى  شيئا فشيئا 

بلغوا البنوك عن الوفيات..
حلفظ أموال األيتام

»بيان«: إدارة »أسواق املال« اجلديدة حتظى 
بتأييد كبير من األوساط االقتصادية واالستثمارية

قرار وزاري لتحويل مكاتب التأمني
لشركات وساطة بنهاية العام

 قال علي املوسى إن هناك قضية إنسانية 
»تؤرقني وزمالئي املصرفيني« تتعلق بأموال 

األيتام التي هي اآلن في مهب الريح، املوضوع 
ببساطة يتلخص في التأخر في إبالغ البنوك 

عن الوفيات التي حتدث يوميا، وخصوصا 
أن القاعدة العامة تقول إن الوكاالت تلغى فور 

وفاة املوكل، إال أن التأخر في إبالغ البنوك 
يسمح لبعض الوكالء من ضعاف النفوس 

بالتصرف في أموال األيتام مستغلني عدم 
علم البنوك بالوفاة. وأضاف: كل ما نطلبه 

هو سرعة التبليغ الرسمي للبنوك فور وقوع 
الوفاة مثلما تبلغ الصحف لنحمي أموال األيتام 
حتى يتسلمها املفوضون قانونا وشرعا بذلك، 
فالبنوك هي خط الدفاع األول عن هذه األموال 

ونأمل أن تسد اجلهات املعنية هذه الثغرة 
حفاظا على حقوق األيتام.

قال التقرير األسبوعي لشركة بيان لاستثمار 
ان البورصة شهدت األسبوع املاضي أداء إيجابيا 
مكنها من حتقيق مكاسب جيدة ملؤشراتها ال� 3، 
مدعومة مبوجة الشراء التي شملت العديد من األسهم 
املدرجة في مختلف القطاعات. وبني التقرير انه ومن 

الواضح ان اإلدارة اجلديدة للهيئة حتظى بتأييد 
كبير من قبل األوساط االقتصادية واالستثمارية، 
وهو التفاؤل الذي يعبر عنه األداء اجليد الذي شهده 
سوق الكويت لألوراق املالية منذ اإلعان عن تغيير 

مجلس مفوضي هيئة أسواق املال.

عاطف رمضان

أصدر وزير التجارة والصناعة د.عبداحملسن 
املدعج قرارا وزاريا ملنح مكاتب التأمني بالعمولة 
مهلة جديدة مدتها 4 ش����هور لتعديل وتوفيق 

أوضاعها وفقا للقرار الوزاري رقم 81 لسنة 2012 
اخلاص بتنظيم مهنة وسطاء ووكاء التأمني او 
إعادة التأمني وحتويل مكاتب التأمني بالعمولة إلى 
شركات وساطة برأسمال 100 ألف دينار، حيث 

تنتهي املهلة اجلديدة بنهاية العام احلالي.

السيولة ارتفعت 
70% في أغسطس 

مقارنة مع يوليو

زيادة اإليجارات
في العقار 

االستثماري مؤشر 
على تراجع عوائد 

املستثمرين 

البنوك عادت 
لتمويل األسهم 

ألول مرة منذ بداية 
األزمة املالية 


