
االربعاء   9  سبتمبر   2009   35اقتصاد
ردًا على تساؤل للنائب عبدالرحمن العنجري حول العملة الخليجية الموحدة واالتحاد النقدي

»المركزي«: المرحلة الحالية ال تستدعي تغيير سياسة سعر صرف الدينار 
وعلى المجلس النقدي تحديد مواصفات العملة الموحدة مقابل العمالت

تشمل عمليات بيع وشراء الذهب الخام بالكويت

إسماعيلي: »الزمردة للمجوهرات« 
بصدد توقيع شراكة  مع أحد البنوك

قال مدي���ر رقابة اجلودة 
في شركة مجوهرات الزمردة 
علي اسماعيلي ان االجنازات 
احلالية التي حققتها الشركة 
على ارض الواقع كبيرة اذا ما 
الزمردة اآلن بالزمردة  قارنا 
األمس فحتى معارضنا تغيرت 
لألفض���ل وأصبح���ت بحق 
إلى  اسطورة فريدة، مشيرا 
التراث والذوق  ان املزج بني 
احمللي ومراع���اة الصيحات 
التطور وهذا  العاملية يخلق 
ما دفع الش���ركة إلى إرسال 
مندوبني عنها حلضور أكثر من 
9 معارض دولية متخصصة 
في مجال الذهب واملجوهرات 
في مختلف أنحاء العالم، ومما 
ساعد على فتح خطوط تعاون 
مفيدة بيننا وبني شركات كبرى 
في هونغ كونغ وسنغافورة 
وأوروبا. وقال اسماعيلي ان 
الشركة تسعى ضمن خطتها 
أفرع  افتتاح  إلى  املستقبلية 
لها في جميع أسواق الكويت 
عمال مببدأ الوصول إلى العميل 
في مكان تواجده كما ستقوم 
الشركة بإعداد ورش التصنيع 
التابع���ة لها لتكون  احمللية 
قادرة على تق���دمي منتجات 
صاحلة للمنافسة في أسواق 
مجاورة مثل السعودية ودبي 
وقطر. وكش���فت ان الشركة 
بصدد التعاون مع احد البنوك 
العاملية في مش���رع شراكة 
يشمل عمليات »بيع وشراء 
الذهب اخلام بالكويت« وقد 
جهزت الشركة مركز معلومات 
الذهب خلدمة  متكامل ع���ن 
العمالء ووفرت كذلك  جميع 
خدمة أسعار الذهب من خالل 
موقعها االلكتروني باإلضافة 

الى خدمة اخلط الساخن. 
كما أنها اختتمت يوما توعويا 
للعم���الء حتت ش���عار »كيف 
تشتري الذهب واملجوهرات؟« 
ولوحظ وجود حضور مكثف من 
عمالء الشركة غلب عليه العنصر 
النسائي بقوة حيث بلغت نسبة 
حضور النساء 70% للنساء مما 
زاد من فاعلية تواصل احلضور 

مع احملاضرين. 
وأعرب اسماعيلي عن سعادته 
باستجابة عمالء الشركة للدعوة 
مؤكدا على ان مبادئ الش���ركة 
قائمة على ثقافة العميل وليس 
جهل العميل وفاجأ اجلميع بخطة 
الشركة في تكرار هذه التجربة 
اللقاءات  ودعمها بسلسلة من 
التنويرية لصالح عمالء الشركة 
لتجمعهم بصفوة املختصني في 

مجال الذهب واملجوهرات.
الثانية من  وكانت املرحلة 
اليوم عبارة عن ندوة  انشطة 
اقتصادية لعالج تداعيات األزمة 
العاملية نتيجة إصرار احلضور 
على االستفسار عن أهمية الذهب 
كم���الذ آمن وقوة اس���تثمارية 

ناجحة وقت األزمات.

علي إسماعيلي 

عماد الصرعاوي

 رشاد جناحي

يشارك في المنتدى االقتصادي العالمي »االجتماع السنوي لألبطال الجدد« بداليان

اختيار »بيت أبوظبي لالستثمار« عضوًا 
في مجموعة الشركات العالمية الواعدة

أعلن بيت ابوظبي لالستثمار 
املنتدى  ف����ي  عن مش����اركته 
العاملي في مدينة  االقتصادي 
داليان الساحلية بشمال شرق 
الصني واملعروف أيضا مبنتدى 
دافوس الصيفي في الفترة من 
10 حتى 12 س����بتمبر اجلاري 
وقد مت اختي����ار بيت ابوظبي 
إلى  لالس����تثمار لالنضم����ام 
مجموعة »الش����ركات العاملية 
الواعدة« في 2008 املنبثقة عن 
املنتدى االقتصادي العاملي في 
دالي����ان العام املنصرم وتضم 
ه����ذه املجموعة أعض����اء من 
مختلف الدول والقطاعات والتي 
أظهرت إمكانيات بارزة لتقود 
االقتصاد إلى االنتعاش والنمو 
خالل الس����نوات املقبلة ولدى 
املنتدى حاليا حوالي 160 شركة 
عضوا من هذا النوع، 35 منها 
من الصني بينها 13 شركة مقرها 
في داليان، وتختار الشركات 
على أساس إيرادها، معدل النمو، 
واالنفتاح اجلغرافي والقيادة، 
وسيركز امللتقي الثالث للرواد 
اجل����دد على »إنع����اش النمو 
االقتص����ادي« وكيفي����ة خلق 
حوافز للنمو وابتكار وإتباع 
أفضل املمارسات خللق الفرص 
التي  التحديات  الواعدة م����ن 
يواجهها االقتصاد العاملي وذلك 
بحضور أكثر من 1300 مشارك 
من نخبة من رجال السياسة 
واخلبراء ورجال األعمال من 
68 دولة ومجموعة مختارة من 
كبار رجال األعمال من املنتدى 
االقتصادي العاملي واألفراد الذين 
لديهم خبرة دولية كبيرة في 
بناء االقتصاد العاملي ليكونوا 
مبثابة املوجهني في االجتماع، 
وق����د اس����تضافت داليان أول 
منت����دى لدافوس الصيفي في 

عام 2007.

االجتماع السنوي

 وفي مع����رض حديثه عن 
املشاركة في املنتدى االقتصادي 
العاملي واالنضمام إلى االجتماع 

الس����نوي لالبطال اجلدد قال 
العضو املنتدب لبيت ابوظبي 
لالستثمار رشاد جناحي: »لقد 
حرص بيت ابوظبي لالستثمار 
على املشاركة وحضور مثل هذه 
املؤمترات واملنتديات لتشكل 
إلى اخلبرات  إضافة جدي����دة 
املكتسبة عبر التعاون والتباحث 
وعرض اخلب����رات إضافة إلى 
تعميق العالق����ات وفتح آفاق 
عاملية جديدة ميكن من خاللها 
االنفتاح على املبادرات والفرص 
االستثمارية اجلديدة باإلضافة 
التعرف على املش����كالت  إلى 
العاملي����ة وكيفي����ة معاجلتها 
ملواجهة التحديات االقتصادية 
م����ع اس����تعداده للمش����اركة 
الفعالة ككيان اقتصادي رائد 
في املنطقة لتخ��طي األزمات 

االقتصادية«. 

العمل المتكامل واالستراتيجيات

وأعرب جناحي عن سعادته 
ملشاركة بيت ابوظبي لالستثمار 
في االجتم����اع الثالث لإلبطال 
اجلدد في داليان وكونه عضوا 
في مجموعة الشركات العاملية 
الواعدة ولتجد االجنازات التي 
حققته����ا الش����ركة عبر فريق 
العمل املتكامل واالستراتيجيات 
الواضح����ة لتحقي����ق النم����و 
التقدير  واالنتشار اجلغرافي 
العاملي واختيارها ضمن هذه 
املجموعة م����ن اإلبطال اجلدد 
اس����تنادا إلى منوذج أعمالها، 

وس����جل منوها، وريادتها في 
األس����واق الت����ي تعم����ل فيها 
باإلضافة وتطلعاتها الطموحة 
التي تتجاوز النطاق االقليمي 
لتمتد نحو األس����واق الدولية 
لتك����ون ش����ريكا اقتصادي����ا 
يسهم في رسم مالمح املشهد 
االقتصادي املستقبلي للمنطقة 
وتعم����ل ضم����ن مجموعة من 
الش����ركات العاملية كقوة دفع 
رئيسية تقود االقتصاد العاملي 
إل����ى النمو وجتس����د منوذج 
الواعدة،  الشركات اإلماراتية 
حيث م����ن املتوق����ع أن ميثل 
»رواد االقتصاد اجلدد« احملرك 
الرئي����س للموجة القادمة من 
النمو االقتصادي، موضحا بان 
لبيت ابوظبي لالستثمار لديه 
العديد من املنتجات االستثمارية 
واملشروعات التي ينطلق بها 
من ابوظبي لتنتش����ر وتلقى 
ترحيبا وتقديرا في جل أنحاء 

العالم .

تحفيز االقتصاد

 وأضاف قائال: »لقد سعت 
حكومة دولة اإلمارات العربية 
املتح����دة وخصوصا حكومة 
ابوظبي وعلى رأسها صاحب 
السمو الشيخ خليفة بن زايد 
ال نهيان رئيس الدولة وحاكم 
إل����ى حتفيز  ابوظبي  إم����ارة 
االقتص����اد بإتباع سياس����ات 
اقتصادية مالئمة للوضع الراهن 
في محاولة لتجنيبه تداعيات 
الراهن����ة والعمل على  األزمة 
إنعاش النم����و االقتصادي إال 
أن الدور ال يقتصر على الدور 
احملفز الذي تقوم احلكومات بل 
البد وان تبرز مساهمات ودور 
القطاع اخلاص عبر جيل جديد 
من القيادات الواعدة القادرة على 
االبتكار وإذكاء روح املنافسة 
بني املؤسس����ات في القطاعات 
املختلفة وتضافرها لتأخذ دورها 
احليوي في حتريك وإنعاش 
األسواق اإلقليمية واالنفتاح 
على األسواق اخلارجية عبر 
فتح قنوات للحوار والتعاون 
وتب����ادل األف����كار بغية تغير 
الوض����ع الراه����ن ومحاول����ة 
النفس����ية  حتس����ني احلال����ة 
واستعادة الثقة والتي تتطلب 
استراتيجيات مبتكرة وقادرة 
على توليد موجة جديدة من 
النمو االقتصادي في ظل ظهور 
اقتصاديات جديدة تلعب دورا 
بارزا في تغيير املالم��ح الدولية 
الع���املي كالص���ني  لالقتصاد 
والهند ودول أخ���رى تأخ���ذ 
دورها في املنظومة االقتصادي��ة 

العاملية«.

يقدم خدمات مميزة للشركات بقاعات خاصة في بعض الفروع

الصرعاوي: »بيتك« يستعد لتشغيل 5 فروع جديدة قريبًا
قال مدير إدارة الفروع في بيت التمويل 
الكويتي )بيتك( عماد الصرعاوي إن »بيتك«، 
سيبدأ خالل الفترة القريبة املقبلة تشغيل 
5 ف����روع جديدة في مناط����ق الصباحية 
والعاصمة »شارع السور« و»برج بيتك« 
واجلهراء »املرك����ز االدارى« باإلضافة إلى 
فرع في جليب الشيوخ »سوق السمك« مبا 
يضيف إمكانيات جديدة لشبكة فروع بيتك 
التي سيصبح عددها 52 فرعا بنهاية العام 
احلالي، فيما بدأ بيتك خدمة جديدة تتمثل في 
تخصيص قاعات منفصلة ملمثلي الشركات 
واملؤسسات يتمكنون من خاللها من مساعدة 
املوظفني في إجراء كافة عملياتهم املصرفية 
وتلقي اخلدمة في جو من اخلصوصية مبا 
يوف����ر الوقت واجلهد ويحد من اي تزاحم 

ينتج عن تقدمي اخلدمة لألفراد والشركات في 
مكان واحد رغم تعدد اهتمامات ومطالب كل 
شريحة، وذلك في أربعة فروع هي خيطان 
والفحيحي����ل واجلهراء وجار جتهيز فرع 

الشويخ لتقدمي اخلدمة من خالله قريبا.
وأضاف الصرعاوي في تصريح صحافي 
أن تصميم الفروع اجلديدة التي س����يتم 
تشغيلها تباعا بعد االنتهاء من جتهيزها، 
مت وفق الشكل املوحد لفروع بيتك وستقدم 
خدمات شاملة ومتكاملة »اخلدمات التجارية 
والتمويلية والعقار«، حيث يستهدف بيتك 
جعل فروعه مركزا لتقدمي كافة خدماته بشكل 
يحقق الراح����ة والرضا لعمالئه من خالل 

احلصول على اخلدمة من اقرب نقطة.
وأشار إلى تسلم بيتك احلزمة الثانية 

من الفروع التي مت االنتهاء من إعادة بنائها 
أو جتديدها وعددها 11 فرعا، إذ مت تشييد 
7 فروع بعد هدمها وهى: بيان، اخلالدية، 
الس����املية، صبحان،  الرقة،  العارضي����ة، 
الشعب، فيما مت جتديد وتطوير 4 فروع 
هي اجله����راء وخيطان والفحيحيل وفرع 
مجمع املثنى، وسيتم تشغيل فرع الساملية 
من خالل موقعه الق����دمي بحلته اجلديدة 
خالل الفترة القريبة املقبلة، وبذلك يكون 
بيتك قد انتهى من خطته الش����املة لبناء 
وجتديد كافة فروعه املصرفية وتطويرها 
وفق الشكل املوحد وبإمكانيات متميزة من 
حيث املساحة والترتيب الداخلي متكن من 
التسويقية اجلديدة  تنفيذ اإلستراتيجية 

للفروع املصرفية.

ال يجوز للسلطة النقدية مراقبة اإلنفاق على املشاريع التنموية الكبرى أو االطالع على املوازنة العامة للدول

)البنك املركزي اخلليجي(، وعلى 
وجه التحدي���د، تناولت املادة 14 
من االتفاقية املذكورة مهام البنك 
املرك���زي، لتضم: رس���م وتنفيذ 
السياسة النقدية للعملة املوحدة 
مبا فيها سياس���ة س���عر صرفها، 
وضمان التطبيق املتوافق لها في 
منطق���ة العملة املوحدة من خالل 
البن���وك املركزية الوطنية وإدارة 
االحتياطيات من النقد األجنبي العائد 

للعملة املوح���دة، وإصدار أوراق 
النقد واملسكوكات املعدنية بفئات 
العملة املوحدة.وتعزيز التشغيل 
الفع���ال للبنية االساس���ية لنظم 
املدفوعات املالية ونظم تسويتها 
ضمن منطقة العملة املوحدة، واداء 
الوظائف التشغيلية واالحصائية 
واالستشارية الالزمة ملمارسة اعماله 
واداء وظائفه، ووضع قواعد عامة 
الوقائية على املؤسسات  للرقابة 

املالية، وباالضافة الى ذلك، جاءت 
املادة 18 من اتفاقية االحتاد النقدي 
لتنظم العالقة بني البنك املركزي 
»اخلليج���ي« والبن���وك املركزية 
الوطنية، حيث نصت تلك املادة على 
ما يلي: ان متارس املؤسسات املالية 
القائمة في الدول االعضاء انشطتها 
طبقا للوائح والقرارات الصادرة عن 
ابالغها  البنك املركزي والتي يتم 
من خالل البنوك املركزية الوطنية، 

املرك���زي مبادئ  البن���ك  ويضع 
الوقائية  الرقابة  وشروط تنظيم 
على املؤسسات املالية املوجودة في 
الدول االعضاء واجراءات االلتزام 
والتدابي���ر الواج���ب اتخاذها في 
مجال االس���تقرار املالي، وترتيبا 
الرقابية  على ذلك، فإن السلطات 
الوطنية تبقى صاحبة االختصاص 
في مجال االشراف والرقابة على 
وحدات اجله���از املصرفي واملالي 

ف���ي دول املجلس في ظل القواعد 
العامة للرقابة الوقائية التي تضعها 
السلطة النقدية اخلليجية »البنك 

املركزي اخلليجي«.
اما في مجال االنفاق احلكومي في 
كل دولة من الدول املنظمة للعملة 
اخلليجية املوحدة، فقد نصت املادة 
20 من اتفاقية االحتاد النقدي على 
ان »تلت���زم الدول االعضاء بتبني 
سياس���ات اقتصادي���ة تؤدي الى 
حتقيق التقارب االقتصادي الكلي 
في منطقة العمل���ة املوحدة وفق 
معايير تق���ارب االداء االقتصادي 
املالي  املقرة لتحقيق االس���تقرار 
والنقدي، ويض���ع البنك املركزي 
اجراءات وآليات مراقبة وتقييم هذه 
املعايي���ر بصفة منتظمة، وتلتزم 
اجله���ات االحصائية ف���ي الدول 
االعضاء بتمكني البنك املركزي من 
احلصول على البيانات االحصائية 
خالل الفت���رة الزمنية التي يراها 
الزمة الداء مهامه«، وفي ضوء ذلك 
فإن الدور املناط بالسلطة النقدية 
املشتركة »البنك املركزي« يتمثل 
في وضع ومتابعة حتقيق الدول 
االعض���اء ملعايير تق���ارب االداء 
االقتصادي والتي تش���مل حاليا، 
كما ه���و معلوم، معايير بش���أن 
عجوزات املوازنات العامة، ونسب 
الدين الع���ام، ومبا يكفل تكريس 
االس���تقرار االقتصادي في الدول 

االعضاء في االحتاد النقدي.
وعلى وجه اخلصوص فليس من 
اختصاص السلطة النقدية املشتركة 

طبق���ا التفاقية االحت���اد النقدي 
»مراقب���ة االنفاق على املش���اريع 
التنموية الكبرى« او »االطالع على 
تفاصيل املوازنة العامة لكل دولة 
ومراقبة سبل االنفاق العام فيها« 

على النحو الوارد في السؤال.
دراسات محلية وعالمية

الى مشاركة  املركزي  واش���ار 
العديد من اجلهات الرسمية بالكويت 
في العديد من اللجان الرئيس���ية 
والفرعي���ة وفرق العم���ل املعنية 
بأعم���ال االعداد لالحت���اد النقدي 
والعمل���ة املوحدة ل���دول مجلس 
التعاون ل���دول اخلليج العربية، 
وجتتمع تلك اللجان والفرق حتت 
مظلة االمانة العامة لدول املجلس، 
ومتت االستعانة ببعض اجلهات 
الدولية كالبنك املركزي االوروبي 
وصندوق النقد الدولي العداد بعض 
الدراس���ات ذات الصلة مبشروع 
النقدي والعملة املوحدة،  االحتاد 
وقامت اللج���ان والفرق املذكورة، 
كل في مجاله، مبناقش���ة النسخ 
املتعاقب���ة للدراس���ات والتقارير 
واوراق العم���ل املع���دة، وجميع 
الدراسات والتقارير واوراق  تلك 
العمل واملناقشات التي متت بشأنها 
مودعة لدى االمانة العامة ملجلس 
التعاون ل���دول اخلليج العربية، 
التي  باعتبارها اجله���ة املركزية 
تقوم على شؤون حفظ الدراسات 
والتقارير واوراق العمل املتعلقة 

بهذا املوضوع.

ذكر بن���ك الكويت املركزي في 
رد على سؤال لنائب مجلس األمة 
عبدالرحمن العنجري حول صدور 
العملة اخلليجي���ة املوحدة ونية 
البالد رب���ط الدينار بالدوالر مرة 
اخ���رى ان اتفاقية االحتاد النقدي 
ملجل���س التعاون ل���دول اخلليج 
العربي���ة في امل���ادة 9 تنص على 
ان »يحدد املجلس النقدي مسمى 
العملة املوحدة وتقسيماتها وفئاتها 
ومواصفاته���ا وعالماتها األمنية، 
وس���عر صرفها مقاب���ل العمالت 
األجنبية«، وبالتالي، فإن نظام سعر 
صرف العملة املوحدة هو من صميم 
اختصاص السلطة النقدية املشتركة 
التي تبدأ � كما نصت االتفاقية � على 
شكل مجلس نقدي، يعد إلنشاء بنك 
مركزي يتمتع باالستقاللية التامة، 
البنك  أغ���راض  بحيث يكون من 
املركزي األساس���ية رسم وتنفيذ 
النقدية وسياسة سعر  السياسة 

الصرف للعملة املوحدة.
اما فيما يتعلق بالتساؤل حول 
ما اذا كانت الكويت تنوي العودة 
لربط الدينار بالدوالر بدال من سلة 
العمالت، فينبغي التأكيد على ان 
»املركزي« ال يرى في هذه املرحلة 
ما يستدعي تغيير سياسة سعر 
صرف الدينار القائمة على ربطه 
بسلة خاصة موزونة من عمالت 
الدول الت���ي ترتبط معها الكويت 
بعالقات مالية وجتارية مهمة، حيث 
تس���تمر تلك السياسة في إتاحة 
قدر مناسب من املرونة جلهود بنك 

الكويت املركزي في مجال رس���م 
وتنفيذ سياسته النقدية.

وفيما يتصل بأث���ر ذلك على 
سعر اخلصم ومعدالت التضخم 
في البالد والتوجهات االقتصادية 
الوطنية بشكل عام، جتدر اإلشارة 
الى ان نظام سعر الصرف يشكل 
إط���ار عم���ل للسياس���ة النقدية، 
تتحرك ضمن نطاق ما يوفره ذلك 
النظام من مساحة، وال شك في ان 
مرونة سعر الصرف تتيح مساحة 
السياسة  أدوات  أوسع الستخدام 
النقدية، ومن ضمنها سعر اخلصم، 
لتحقيق الهدف األساسي للسياسة 
النقدية واملتمثل في السعي للحد 
من الضغوط التضخمية وحتقيق 
االس���تقرار النقدي، ويساهم ذلك 
في خلق األجواء املناسبة لتعزيز 
كفاءة السياسات االقتصادية األخرى 
في حتقيق التوجهات االقتصادية 

الوطنية بشكل عام.
سلطات رقابية

وحول السلطات الرقابية التي 
ستمنح للسلطة النقدية اخلليجية 
)البنك املركزي اخلليجي( ومراقبة 
اإلنف���اق احلكومي ف���ي كل الدول 
املنضمة للعملة اخلليجية املوحدة، 
قال البنك املركزي ان املواد املختلفة 
للفصل الرابع )البنك املركزي( من 
النقدي ملجلس  اتفاقية االحت���اد 
العربية  التعاون لدول اخللي���ج 
نظمت اجلوانب املختلفة ألهداف 
النقدية املشتركة  ومهام السلطة 


