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حريصون على 
سياسات نقدية 

احترازية مع تشديد 
الرقابة واإلشراف 

على البنوك
 

مخاطر كبيرة 
تفرضها اجتاهات 

أسعار النفط على 
دول التعاون

علينا رفع القدرات 
التنافسية القتصادنا 

وتقليص االعتماد 
على النفط

دول اخلليج ستتخذ 
قرارات لترسيخ 
استقرار أسعار 
النفط العاملية

خالل االجتماع الـ 60 حملافظي البنوك املركزية اخلليجية.. العالم مرتبك للتخلي عن السياسات النقدية غير التقليدية

الهاشل: األوضاع االقتصادية متدهورة باملنطقة وانعكاساتها سلبية علينا
على الصعيدين اإلنس����اني 
والتنموي، ولتتبوأ الكويت 
مكانة عاملية »كمركز عاملي 
للعمل اإلنساني«، يكون مدعاة 
لنا جميعا للشعور بالفخر 
واالعتزاز بهذه املكانة الرفيعة 
في مد يد العون واملساعدة 
لإلنسانية جمعاء في مشارق 

األرض ومغاربها.
واك����د ان إدراكن����ا حجم 
وأبعاد التطورات واملستجدات 
املتسارعة التي تشكل واقع 
املرحلة الصعبة واحلساسة 
التي تعيش����ها دول املنطقة 
بشكل عام، وفي ظل تعاظم 
حج����م وعم����ق التحدي����ات 
واملخاط����ر وضبابي����ة آفاق 
األداء االقتصادي في العديد 
من مناطق العالم، يتزايد عبء 
املسؤولية امللقاة على عاتق 
النقد والبنوك  مؤسس����ات 
املركزية بدول مجلس التعاون 
لدول اخلليج العربية، وعلى 
جلنتكم املوق����رة في مجال 
قيادة وتوجيه دفة األوضاع 
النقدي����ة واملصرفية بدول 
املجلس، وذلك ضمن مسار 
تعزيز القدرة على التصدي 
ملختلف املخاطر والتحديات، 
ومبا يضمن تكريس أجواء 
االستقرار النقدي واالستقرار 

املالي.
وقال: »مما ال ش���ك فيه 
ان مؤسسات النقد والبنوك 
املركزية ب���دول املجلس قد 
لعبت دورا أساسيا في ترسيخ 
النقدي  أس���س االس���تقرار 
واالستقرار املالي، سواء من 
خ���ال السياس���ات النقدية 
الداعمة للنم���و االقتصادي 
املستدام مع اتخاذ اإلجراءات 
الكفيلة باحلفاظ على استقرار 
او  العام لألسعار،  املستوى 
من خال العمل على تطوير 
نظم وبرامج اإلشراف والرقابة 
لتتماشى مع أفضل املعايير 
واملمارسات املتعارف عليها 
دوليا. وفي واقع األمر، فإن 
النقد والبنوك  مؤسس���ات 
املركزية ب���دول املجلس قد 
تعاملت مبهنية وكفاءة مع 
العديد من التحديات واملخاطر 
املختلفة خال الفترة املاضية، 
وهو م���ا عكس���ه احلرص 
املستمر على انتهاج سياسات 
احترازية يتم تفعيلها ضمن 
إطار عام من النظم والتدابير 
الرقابية واإلشرافية احملكمة، 
ومع اس���تمرار تلك اجلهود 
احلصيف���ة  والسياس���ات 
املستمدة من رؤى وتوجيهات 
جلنتكم املوقرة، متكنا بحمد 
اهلل من تكريس متانة وسامة 
أوضاع األنظم���ة املصرفية 
واملالية بدول املجلس، وذلك 
في خضم محيط اقتصادي 
عاملي اليزال فيه العديد من 
األنظم���ة املصرفية واملالية 
تئن حتت وط���أة تداعيات 
األزمة املالي���ة واالقتصادية 
العاملية األخيرة، وتركز جميع 
إمكانياتها ومجهوداتها على 
معاجلة آثار تلك التداعيات. 

النق�دي  تتسم باالستق��رار 
واالستقرار املالي.

وأض����اف انه انطاقا من 
الذي تلعبه  الدور  محورية 
التعاون  منظومة مجل����س 
لدول اخللي����ج العربية في 
دعم اجلهود الدولية للحفاظ 
على االستقرار االقتصادي 
دول  حت����رص  العامل����ي، 
املجلس على اتخاذ التدابير 
الكفيلة بترسيخ  والقرارات 
استقرار أسواق النفط العاملية 
واحليلولة دون حدوث تقلبات 
حادة في أداء تلك األسواق، 
إضافة إلى ذلك، وبالتوازي 
مع ذلك الدور الفاعل، تتواصل 
جهود دول املجلس في مجال 
دعم ومساعدة الدول العربية 
الشقيقة والدول النامية بشكل 
عام على جتاوز أزماتها املالية 
واالقتصادية والتخفيف من 
معان����اة ش����عوبها، وتقدمي 
مختلف أشكال الدعم املادي 
للمحتاج����ن  واملعن����وي 
واملتضررين ليس باملنطقة 
العربي����ة فحس����ب، بل في 
مختلف أنحاء العالم، وذلك 
من منطلق إميان دول املجلس 
بواجبه����ا اإلنس����اني، حتى 
أصبحت دول املجلس نبراسا 
ومنبرا للمساعدات اإلنسانية، 
ولقد متت ترجمة هذه اجلهود 
املضيئة في صفحات مسيرة 
العمل اإلنساني لدول املجلس 
باحتفاء منظمة األمم املتحدة 
في شهر سبتمبر 2014 مبنح 
صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد لقب »قائد للعمل 
اإلنساني« استحقاقا جلهود 
السباقة واملتواصلة  سموه 
في مسيرة اخلير واإلنسانية، 
البارز  وتقديرا لدور سموه 

الوطنية لتواكب متطلبات 
العمل ف����ي القطاع اخلاص، 
لينهض بدوره األساسي في 
دفع عجلة النشاط االقتصادي 

في دول املجلس.
وقال إن منظومة مجلس 
التع����اون ل����دول اخللي����ج 
العربية ج����زء ال يتجزأ من 
خارط����ة النظام االقتصادي 
العاملي، نؤث����ر ونتأثر بكل 
التطورات واملتغيرات  تلك 
العالم من  التي يعاصره����ا 
حولنا، سواء بشكل مباشر 
أو غير مباشر، وفي خضم 
تلك األمواج املتاطمة، يظل 
تكتل مجلس التعاون لدول 
العربي����ة مرتكزا  اخللي����ج 
صلبا لاستقرار االقتصادي، 
معززا مبجموعة من العوامل 
واملقومات اإليجابية، والتي 
يأتي في مقدمتها انتهاج دول 
املجلس لسياسات اقتصادية 
كلية حصيفة، داعمة للنمو 
املس����تدام،  االقتص����ادي 
في ظ����ل بيئ����ة اقتصادي��ة 

نحو 3.8% في عام 2015«.
وأشار الهاشل الى انه في 
ظل هذا الزخم من التطورات 
والتحديات املتعاظمة، تبرز 
بعض املخاطر األخرى ذات 
الطبيعة واألهمية اخلاصة، 
السيما بالنسبة لدول املجلس، 
وأعني هنا حتديدا ما يتعلق 
بالتحدي����ات واملخاطر التي 
التطورات األخيرة  تفرضها 
في اجتاهات أس����عار النفط 
في أس����واق النفط العاملية، 
والتي تأثرت بشكل واضح 
ببعض التطورات التي أشرت 
اليها س����لفا، وتتضافر هذه 
املستجدات لتفرض حتديات 
ملحة أمام جهود دول املجلس 
في س����بيل تعزيز مسيرة 
اإلصاح االقتصادي وتهيئة 
مناخ االستثمار ورفع القدرة 
التنافسية القتصاداتنا، فضا 
عن دعم اجلهود الرامية الى 
التنويع االقتصادي وتقليص 
االعتماد على املوارد النفطية، 
الكوادر  ق����درات  وتطوي����ر 

من جه����ة اخ����رى حتديات 
اجتاهات السياسات النقدية 
في االقتصادات املتقدمة، وما 
قد يترتب عليها من إرباكات 
محتملة في مختلف مناطق 
العال����م، الس����يما التخل����ي 
تدريجي����ا عن السياس����ات 
النقدية غير التقليدية، وما 
قد يترتب على تلك اإلرباكات 
من آثار سلبية على وتيرة 
االنتع����اش االقتصادي في 
أسواق االقتصادات الناشئة 
واالقتصادات النامية نتيجة 
لتزاي����د احتم����االت حدوث 
ف����ي مس����تويات  تقلب����ات 
التدفقات الرأسمالية وأسواق 
امل����ال، وعلى خلفية تضافر 
تل����ك املعطي����ات التي ألقت 
بظال ثقيلة على األوضاع 
االقتصادي����ة العاملية، اجته 
صندوق النقد الدولي مؤخرا 
الى تخفيض احدث توقعاته 
بش����أن معدل منو االقتصاد 
العاملي ليصل الى 3.3% في 
العام احلال����ي 2014 وليبلغ 

وما يحمله ذلك من انعكاسات 
سلبية على استقرار األوضاع 
في املنطق����ة بأكملها، فإلى 
جانب ذل����ك، تتعالى ايضا 
وتيرة االضطرابات والتوترات 
السياسية في هونغ كونغ، 
وما يقترن بها من آثار سلبية 
محتملة على أداء األس����واق 
املالي����ة اآلس����يوية، اضافة 
التداعيات  الى ذلك، تتفاقم 
الناجمة عن اس����تمرار أزمة 
أوكرانيا، وما يترتب عليها 
من مردود س����لبي على أداء 
اقتص����اد منطق����ة الي����ورو 
بصفة خاص����ة، يضاف الى 
تلك املخاطر اجليوسياسية 
املؤثرة عل����ى اجتاهات أداء 
االقتصاد العاملي، ما يرتبط 
بظهور وانتش����ار ڤيروس 
ايبوال في بعض دول غرب 
أفريقيا من مخاطر جمة، لسنا 

مبعزل عن تداعياتها.
وتاب����ع قائ����ا: »عاوة 
عل����ى حتدي����ات األوض����اع 
اجليوسياسية حولنا، تبرز 

محمود فاروق - منى الدغيمي

قال محافظ بنك الكويت 
ان  الهاشل  املركزي د.محمد 
هناك حتديات جلية حلساسية 
املرحلة الراهنة بالنسبة لدول 
املجلس، نظرا ملا تنطوي عليه 
هذه املرحلة من مخاطر جمة 
وحتديات صعبة، سواء على 
املستوى العاملي أو اإلقليمي، 
وما ميك����ن ان يكون لها من 
آث����ار وتداعي����ات على دول 
املجلس، وما يستدعيه ذلك 
م����ن ض����رورة التعاطي مع 
التط����ورات والتصدي  تلك 
باحلصاف����ة  لتداعياته����ا 
الازمة، من خال إجراءات 
وتدابير احترازية تنبع من 
رؤية شاملة وإدراك واع ملا 
تنطوي عليه تلك التطورات 

واملستجدات من حتديات.
الهاش����ل خال  واضاف 
إلق����اء كلمت����ه االفتتاحية 
ألعمال االجتماع ال� 60 للجنة 
النقد  محافظي مؤسس����ات 
والبنوك املركزية لدول مجلس 
التع����اون أم����س: ان الدافع 
األساسي ألستهل باإلشارة 
الى حساسية املرحلة الراهنة 
بالنسبة لدول املجلس، هو 
ما نلمسه جميعا من سرعة 
تفاعل العديد من املتغيرات 
التي يفرزها  واملس����تجدات 
زخم األح����داث والتحوالت 
اإلقليمية والعاملية، السيما 
في منطقة الشرق األوسط، 
األمر الذي يفرض علينا املزيد 
من األعباء واملس����ؤوليات 
في س����بيل ترس����يخ دعائم 
االستقرار النقدي واالستقرار 
املالي، وتقوية قدرات األنظمة 
النقدية واملالية بدول املجلس 
على امتص����اص الصدمات 
ومواجهة املخاطر والتحديات، 
ومبا يس����اهم في ترس����يخ 
الداعم����ة ملواصلة  األجواء 
النمو االقتصادي  مس����يرة 

على أسس مستدامة.
وق����ال: ان أداء االقتصاد 
الراهنة  العاملي في املرحلة 
وما يرتبط به من توقعات 
آف����اق اجتاهات����ه  بش����أن 
املس����تقبلية يتأثر بتضافر 
مجموع����ة متنوع����ة م����ن 
العوام����ل واملتغيرات، ومن 
أبرزها تزايد حدة التوترات 
واملخاطر اجليوسياس����ية 
واتساع رقعتها، السيما مع 
تسارع وتيرة االضطرابات 
السياسية لتمتد من هونغ 
كونغ شرقا الى بعض دول 
غ����رب افريقي����ا غربا، ومن 
أوكرانيا شماال وحتى اليمن 
جنوبا، فإلى جانب ما تشهده 
بعض الدول العربية احمليطة، 
والت����ي تعاصر حتوالت في 
السياس����ية، من  أنظمته����ا 
اضطرابات وصراعات عنيفة، 
خاصة تلك األوضاع في كل 
من العراق وسورية واليمن، 
ومبا قد يؤدي الى مزيد من 
التدهور في األوضاع املالية 
واالقتصادية في تلك الدول، 

محافظ بنك الكويت املركزي د.محمد الهاشل مترئسا أعمال اجللسة االفتتاحية لالجتماع الـ 60 للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك املركزية لدول مجلس التعاون  )قاسم باشا( 

قال األمني العام ملجلس التعاون اخلليجي 
عبداللطيف الزياني ان اللجنة ساهمت والتزال 

في دعم برامج التكامل والتقارب االقتصادي 
في املجال النقدي واملصرفي بني دول املجلس 

من خالل تبنيها للمعايير املشتركة في مجاالت 
الرقابة املصرفية وفق املتطلبات واملعايير الدولية، 

والبدء في وضع اطار آللية تبادل املعلومات 
االئتمانية بني مراكز املعلومات االئتمانية )او ما 

يعادلها( بدول املجلس، والعمل على دراسة افضل 

االستراتيجيات املتاحة لربط انظمة املدفوعات بني 
الدول األعضاء، حيث يتم تنفيذ الدراسة حسب 

خطة العمل املوضوعة، ويجري حاليا اجناز 
املرحلة الثالثة قبل األخيرة من مشروع الدراسة 
»مرحلة تصميم منوذج التشغيل« بعد استكمال 

املرحلة الثانية »مرحلة تطوير استراتيجية الربط« 
واملعروض بشأنها تقرير من اللجنة املشرفة على 

الدراسة وتقرير من الشركة املكلفة بإعدادها، ومن 
املتوقع استكمال الدراسة منتصف عام 2015.

الزياني: نعمل على دعم برامج التكامل والتقارب االقتصادي اخلليجي

عبداللطيف الزياني

ال تعليق حول متويل البنوك الكويتية لالكتتاب الضخم

محافظ »املركزي« لم يبدِ رأياً حول بيع حصة الهيئة العامة لالستثمار في »بيتك«
القدمية يحتاج إلى 3 اشهر 
لتطبيقه ولم يتم اتخاذ قرار 
رسمي حتى اآلن، علما بأن 
القان���ون الكويتي يعطي 
فترة س���ماح 10 سنوات 
الستبدال العملة القدمية عن 
طريق »املركزي«، متوقعا 
ان يتم االنتهاء من سحب 
العمل���ة القدمية منتصف 
2015 على ان يتم االنتهاء 

منها متاما 2025.
وح���ول مل���ف العملة 
اخلليجية املوحدة، قال: انها 
ما زالت حتت الدراسة وان 
الدول اخلليجية ستأخذ في 
االعتبار التجربة األوروبية 
من اجل بناء احتاد نقدي 
قوي له كي���ان صلب مع 

تافي أخطائها.
وحول محاوالت تزوير 
العملة اجلديدة، قال الهاشل 
انها جميعها محاوالت فاشلة 
ومحدودة ولم حتتو على 

صفة أمنية واحدة.
وأض���اف الهاش���ل: ان 
اجتم���اع احملافظ���ن ال���� 
60 ناق���ش العدي���د م���ن 
املوضوع���ات ذات الطابع 
املش���ترك مثل التعلميات 
اخلاص���ة بالرقاب���ة على 
البنوك وتطورات مكافحة 
غس���يل االم���وال ووضع 
نظام وآلية موحدة لنظام 

املدفوعات.

نتوقع سحب العملة 
القدمية منتصف 

2015.. و260 مليون 
دينار متاحة في 

السوق اآلن

الدراسة مستمرة 
حول العملة 

اخلليجية املوحدة 
وسنأخذ التجارب 

السابقة بعني 
االعتبار

جميع محاوالت 
تزوير العملة 

اجلديدة فاشلة 
ومحدودة

تتفاوت من ربع آلخر وال 
يوجد لها رقم ثابت وامنا 
حتكمه���ا الظروف، ونرى 
البنوك  اآلن حتس���ن في 
من حتقيقه���ا متطلباتها 
من املخصصات حيث قامت 
البنوك ببناء مخصصات 
اس���تخدمت لشطب ديون 
س���يئة، مؤكدا ان البنوك 
الكويتي���ة أصبحت اآلن 
تتميز بحصاف���ة ونظرة 
مس���تقبلية قوية وباتت 
لديها القدرة على امتصاص 
أي صدم���ات خاصة فيما 
يتعلق بتراجع أس���ع��ار 

النف��ط.
إلى أن نسبة  وأش���ار 
الديون املتعثرة لدى البنوك 
العام  بلغت 3.2% خ���ال 
احلالي، مبينا أن »املركزي« 
يستهدف الوصول إلى ما 
دون 3% نهاية العام احلالي 
إلى  لتنخفض خال 2015 

ما دون %2.
وفيما يتعلق بالعملة 
الكويتية اجلدي���دة، قال 
الهاش���ل: ان حج���م النقد 
املتداول 1.5 مليار دينار، 
منه���ا 1.2 مليار دينار من 
العملة اجلديدة )االصدار 
السادس(، بينما هناك 260 
مليون دين���ار من العملة 
القدمية )االصدار اخلامس(، 
مضيفا ان قرار سحب العملة 

ماءة مالي���ة وقدرة على 
امتصاص الصدمات وقادرة 
على جتاوز مرحلة تراجع 
اس���عار النفط، السيما ان 
هذه املرحلة مرت علينا في 

السابق.
وعن تطبي���ق معايير 
الهاشل  »بازل 3«، اوضح 
ان البنوك بدأت في التطبيق 
الفعلي لهذه املعايير منذ 
يونيو املاض���ي كما بدأنا 
مؤخرا في تطبيق معايير 
املالي والتي سيبدأ  الرفع 
التطبي���ق الفعلي لها من 

بداية العام املقبل.
وح���ول احتياج بعض 
البنوك لزيادات رأس املال، 
قال الهاشل: ان بنك برقان 
أخذ املوافقة لزيادة رأسماله 
وكذلك البنك التجاري انتهى 
من عملية إصدار السندات، 
اما بقية البنوك فهي ليست 

بحاجة لزيادة رأسمالها.
إل���ى إمكانية  ولف���ت 
حتقيق رغبة بعض البنوك 
التوس���ع مس���تقبا  في 
وبالتالي حتتاج إلى زيادة 
رأسمالها، اما حاليا فالبنوك 
ليست في حاجة إلى زيادة 

رأسمالها.
وعن نتائج الربع الثالث، 
وصف الهاش���ل ان نتائج 
البنوك جيدة في ظل وجود 
املخصص���ات ديناميكية 

اخرى فا نستطيع وضع 
حد ادنى لس���عر البرميل 
ل���دى ميزانيات كل الدول 

اخلليجية.
وبالنسبة للكويت فوزارة 
املالية تقوم باستقطاع من 
صن���دوق االجيال القادمة 
في حالة االنخفاض وحتى 
اآلن نحن م���ا زلنا نحقق 
فوائض، ولكن االمر يتطلب 
منا العمل بجد لتجاوز مثل 

هذه العقبات.
وأكد احملافظ ان البنوك 
واملصارف اخلليجية ذات 

موضحا انه يجب عند وضع 
السياس���ة املالي���ة للدول 
يجب مراعاة هذا التراجع 
في امليزاني���ات، مبينا ان 
التي حققتها  االحتياطات 
دول مجل���س التعاون في 
السنوات املاضية تتيح لها 
مرونة وقدرة في مواجهة 

مثل تلك التراجعات.
وعن سعر برميل النفط 
الذي يعد خطا احمر لدى 
ميزاني���ات دول مجل���س 
التعاون، بن الهاش���ل ان 
احلزمة تختلف من دولة الى 

محمود فاروق

رف���ض محاف���ظ بنك 
الكوي���ت املركزي د.محمد 
الهاشل التعليق على اجتاه 
الهيئة العامة لاس���تثمار 
لبي���ع حصتها ف���ي بيت 
الكويتي )بيتك(  التمويل 
بس���عر أق���ل من س���عره 
السوقي، وذلك في اكتتاب 
عام للمواطنن، على أن تقوم 
البنوك احمللية بتمويل هذا 
االكتتاب، وقال ان »الهيئة 
العامة لاستثمار أصدرت 
بيان���ا في هذا الس���ياق«، 
كما لم يجب عن رأيه بأن 
البنوك بتمويل هذا  تقوم 
االكتتاب الذي يقارب 550 
مليون دينار على أساس 
س���عر 550 فلسا للسهم، 
مكررا أن »االمر عند الهيئة 
العامة لاستثمار«. يذكر 
أن احملافظ هو احد اعضاء 
مجلس ادارة الهيئة العامة 

لاستثمار.
في س���ياق آخ���ر، قال 
ف���ي تصريحه  احملاف���ظ 
للصحافين عقب االجتماع 
الستون للجنة مؤسسات 
النقد والبنوك املركزية لدول 
مجلس التع���اون اخلليج 
العربية: ان س���عر النفط 
عام���ل مؤثر ومهم خاصة 
التعاون،  في دول مجلس 

محافظ البنك املركزي أثناء إدالئه بتصريحات صحافية عقب اجتماع احملافظني 
)قاسم باشا( اخلليجيني 

احتياطيات دول 
التعاون املتراكمة 

متّكنها من مواجهة 
تراجع أسعار النفط

البنوك الكويتية 
بدأت في تطبيق 

»بازل 3« وال حاجة 
لزيادة رؤوس 

أموالها حاليًا

3.2% نسبة 
القروض املتعثرة 

لدى البنوك 
ونستهدف

3% في 2014
و2% في 2015


