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مشاركون: يجب تفعيل الدور الرقابي بقطاع المصارف للخروج من األزمة
أكدوا أن الحكومات عليها القيام بدور المنقذ

وعدم حماية املستثمر واالهتمام 
فقط بسالمة اجلهاز املصرفي. من 
جانب آخر ركز الرئيس التنفيذي 
للبنك املركزي العماني حمود بن 
سنجور الزدجالي في كلمته على 
ثالث���ة محاور تتمث���ل في إعادة 
الثقة بالنظام املصرفي واحلفاظ 
على قوة امل���الءة املالية للبنوك 
وحتس���ن كفاءة إدارة السيولة 
وإجراء اصالحات هيكلية في األطر 

الرقابية على املدى البعيد.
وأكد على أهمية حتسن موقف 
املالءة املالي���ة وإعادة النظر في 
احلد األدنى بالنسبة لكفاية رأس 
املال ورفعها تدريجيا وحتس���ن 
ج���ودة ادارة رأس املال بنس���ب 
عالية ووضع خطط مس���تقبلية 
في البنوك لدعم قاعدة رأس املال 
وزيادة املخصص���ات في أوقات 
االنتع���اش واحلد م���ن مكافآت 
مجالس اإلدارات وحتسن أساليب 
ادارة السيولة وأشار إلى أهمية 
تفعيل نظم احلوكم���ة وتفعيل 
أكب���ر التفاقية بازل 2 مع انتهاج 
سياسة متحفظة للتمويل ورفع 

كفاءة أنظمة اإلنذار املبكر.
وفى ذات الس����ياق قال رئيس 
العربية عدنان  احتاد املص����ارف 
يوس����ف ان مس����ؤولية اخلسائر 
تق����ع على عاتق املص����ارف ذاتها 
وليس البن����وك املركزية فدورها 
ينحصر في الرقابة. وحتدث عن 
إمكانية تطبيق التجربة اخلليجية 
التي تسمح بحرية انتقال رؤوس 
األموال فيما بينها عربيا مشيرا إلى 
أهمية وجود آلية مركزية للمخاطر 
خليجيا وعربي���ا حيث ان هناك 
التي تقترض  الش���ركات  بعض 
من ع���دة دول تعمل بها معتمدة 
على امليزانيات املجمعة للمقترض 
وأشار إلى ضرورة وجود جهاز فني 
بقيادة محافظي البنوك املركزية 
لدراس���ة مدى مواءم���ة املعايير 

الدولية التي تطبق لديهم.

املؤسس���ات الوحي���دة الفني���ة 
واحليادية 100% والتي ال تسعى 
الى الشعبية مثل احلكومات بل 
ان قراراتها غير شعبية وذكر أن 
املركزية تنبع  البنوك  ش���رعية 
من طبيعة عمله���ا بغض النظر 
الرقابة  التساهل في  عن مطالب 
ملس���اعدة الشركات وقال ان دور 
البنوك املركزية بعد األزمة سيكون 
أوس���ع ولن تعود مسؤولة عن 
معاجلة مشكلة كل بنك على حدة 
بل ستلتفت إلى بعض املتغيرات 
التي لم تكن ضمن اهتمامها من قبل 
وفي مقدمتها املوجودات وأسعار 
األسهم والعقار وأكد أنه ال ميكن 
التخلي عن اقتصاد السوق بعد 
ان أعطى اإلنس���ان أعلى درجات 
الرفاهية إال بع���د ظهور نظرات 
اقتصادية جديدة، مشيرا إلى أن 
كافة احملفزات التي س���اهمت في 
مواجه���ة االزمة كانت ناجتة عن 
التنسيق بن الدول مما أدى إلى 
جناحها. وأكد أن استمرار اقتصاد 
الس���وق ال يعني ضعف الرقابة 

التعامل مع املصارف، اذ من غير 
املنطقي ان يعامل بنك ذو كفاية 
رأسمال عالية وميتلك قدرا مناسبا 
من السيولة مع آخر ال تتوافر لديه 

هذه االمكانات.
وق���ال محافظ بن���ك املركزي 
األردني امية طوق���ان ان األزمة 
البنوك  املالية أثبت���ت ان رقابة 
املركزي���ة العربي���ة واخلليجية 
كان���ت فاعلة ولك���ن اذا لم يكن 
لدى البنوك رقابة داخلية حقيقية 
وجلان تدقيق فاعلة فلن نصل الى 

نتيجة افضل.
واشار الى انه ال يجوز التوجه 
إل���ى أن���واع اخرى م���ن الرقابة 
والتس���اهل مع البن���وك امتثاال 
ملطالب الصحافة والشركات ومن 
ثم نفق���د مصداقيتنا وذلك فقط 
إلرضاء قط���اع معن في مرحلة 

معينة.
ولفت إلى أنه لوال االجراءات 
التي اتخذتها البنوك املركزية على 
مس���توى العالم لكنا في الهاوية 
مضيفا أن البن���وك املركزية هي 

االجل وتناس���ت ان هناك اصوال 
ومعايير للتعامالت املالية يجب 

االخذ بها عند االقراض.
وش���دد على ان االصول غير 
القابلة للتس���ييل تع���د جوهر 
التي تواجهها بعض  املش���كالت 

املصارف في املنطقة العربية.
الى احلديث  وتطرق املعراج 
عن الفقاعة التي حتدث بن احلن 
واآلخر في املنطقة العربية نتيجة 
قلة القنوات االس���تثمارية وقلة 
االدوات املالية والوسائل الداعمة 
للنمو االقتصادي خاصة في ضوء 
اعتماد العديد من تلك االقتصادات 
على مصادر دخل قليلة وضيق 
املجاالت االستثمارية فضال عن 
تركز االس���تثمارات في قطاع او 

قطاعن دون باقي القطاعات.
وف���ي مداخل���ة لرئيس بنك 
الكويت والش���رق االوسط حمد 
املرزوق اكد فيها ان اخللل االساسي 
في النم���وذج الرقابي املطبق في 
اتباع  الى  العربية يعود  البلدان 
سياس���ة املس���طرة الواحدة في 

رشيد محمد املعراج ان املصارف 
العربية لديها ازمة في االقراض 
وال تقوم بذلك بالصورة الصحيحة 
بسبب غياب الدور الفعال لالدارة 
الداخلية التي قامت باالقراض في 
السابق. وشدد على اهمية التشدد 
الرقابية  املعايي���ر  في تطبي���ق 
خاصة ان االزمة املالية ستؤدي 
الى اس���تحداث معايي���ر جديدة 
للرقابة امليدانية على املؤسسات 
املالية واملصرفية. وبن ان ضعف 
الرقابة الداخلية من قبل مجالس 
ادارات املصارف واملؤسسات املالية 
وتراجع سلطتها اديا الى افراغها 

من دورها الرقابي.
واكد املع���راج على ان االزمة 
املالية بين���ت ان ضبط معدالت 
السيولة ومس���توى مناسب من 
كفاية رأس املال امر مهم للغاية 
خاصة في حال وقوع ازمات مالية 

كالتي نعيشها اليوم.
واوضح ان العديد من املؤسسات 
املالي���ة واملصرفي���ة اخفقت في 
تقديراتها للتمويل طويل ومتوسط 

محمود فاروق 
سلط املشاركون في اجللسة 
الثانية على اهمية تفعيل الدرو 
الرقابي في القطاع املصرفي نظرا 
ملا اظهرته االزمة املالية العاملية من 

ضعف اجلوانب الرقابية.
واشاروا الى اهمية العودة الى 
اعطاء دور رقابي ملصارف املركزية 
خاصة في ضوء كثرة املخاطر التي 
تواجهها املصارف وتعددها خالل 
الفترة املقبلة كما هو متوقع. وقد 
ترأس اجللسة محافظ بنك الكويت 
املركزي الشيخ سالم العبدالعزيز 
فف���ي البداية حتدث محافظ بنك 
لبن���ان املركزي رياض س���المة 
حيث ش���دد على اهمية ان يكون 
للشركات التي متتلك حصصا في 
املصارف دورا في عمليات الرقابة 
امليدانية بالتنس���يق مع البنوك 
املركزية في االسواق التي تتواجد 
فيها تلك البنوك. وبن ان الرقابة 
الشديدة من قبل املصارف العربية 
اظهرت قوة ومتانة البنوك العربية 
وقدرته���ا على الصمود في وجه 
االزمة املالي���ة والدليل ان العالم 
العربي لم يشهد اي حاالت افالس 

في قطاع املصارف.
واوضح ان الفصل بن البنوك 
التجارية واالستثمارية من حيث 
تكوين رأس املال وكفايته امر مهم 
لتحديد درجة املخاطر والوصول 
الى مستوى مرض من الشفافية. 
كما انه ال ميكن ايجاد جهاز رقابي 
مستقل متاما عن املصارف املركزية 
والتي بينت االزم���ة املالية بعد 
البعض منها عن السوق وما يدور 

في اجلهات الرقابية.
واشار الى ان التوجه العاملي 
اليوم نحو اعادة هيكلة اجلهات 
واالنظمة املعنية بالقطاع املصرفي 
واالسراع في ايجاد معايير رقابية 
جدي���دة ملواجهة حتديات الفترة 
املقبلة. من ناحيته، قال محافظ 
بنك مص���رف البحرين املركزي 

جلسة العمل الثانية التي ترأسها محافظ املركزي مبشاركة محافظ مصرف لبنان املركزي رياض سالمة

المحافظ: 6 خطوات للرقابة الجديدة

توق��ع محافظ البن��ك املركزي الش��يخ س��الم العبدالعزيز ان 
يتضمن منوذج الرقابة اجلديد الذي سيتش��كل في النصف الثاني 

من العام املقبل عدة نقاط اهمها:
1- تقدمي معايير كفاية رأسمالية نوعية وفنية.

2- الرفع املالي ويعد من املشاكل التي تعاني منها الشركات.
3- رؤية مختلفة ملستويات وانظمة السيولة.

4- نظام جديد للحوافز واملكافآت.
5- تطبيق افضل للحوكمة.

6- افراز توازن بني رقابة فاعلة ومس��احة كافية لالدارة، فليس 
هناك نظام رقابي صالح لكل زمان ومكان.

وف��ي تعقيبه على عملية ادارة املخاط��ر وانواعها قال احملافظ 
هن��اك عدة ان��واع من املخاط��ر ترتبط في جان��ب منها باالصول 
ومحفظة التس��هيالت االئتمانية، مشيرا الى املخاطر االخرى التي 
منها تشغيلية وقانونية وادبية وهي التي تعوض املقترض على نوع 

معني من التسهيالت اضافة الى مخاطر اسعار الفائدة وحتركها.
وفي رد على س��ؤال حول مقترح بتعيني جلان الش��رعية في 
البنوك االس��المية، ق��ال: اننا نحترم القانون س��واء كنا مقتنعني 
بالقانون او ال، فالتشريع ينص على ان املركزي يوافق على مقترح 
اجله��ة بتعيني اعضاء اللجان الش��رعية ما لم تكن هناك مالحظات 

معينة وبالتالي املركزي يوافق وال يعني.
وش��دد على اهمية ان يكون اعضاء اللج��ان من ذوي الكفاءة 
واألمانة، مش��يرا الى ان مس��ؤولية االختيار تقع على املساهمني، 
الفت��ا الى انه ال ينبغي التعميم فقد يكون هناك حاالت ولكن ليس 

بشكل عام ونعاجلها في ضوء القانون.

الشيخ سالم العبدالعزيز

العيار ل� »األنباء«: الملتقى انطالقة حقيقية 
لتحول الكويت لمركز مالي وتجاري

عبد السالم: زيادة أموال البنوك ستكون كافية

الصين: سنواصل تطبيق سياسة مالية نشطة

أشار نائب رئيس مجلس إدارة »كيبكو« ل� 
»األنباء« إلى أن امللتقى فرصة جيدة لالقتصاد 
الوطني وأيضا يعد انطالقة حقيقية لتحقيق 
حلم الكويت للتحول ملركز مالي وجتاري، ولم 
يرد العيار على سؤال »األنباء« حول التسهيالت 
 االئتماني���ة املقبل���ة التي ميك���ن أن تقوم بها

»كيبك���و« خالل املرحلة املقبل���ة قائال بعدين 
بعدين. 

هذا وق���د مت تكرمي نائب رئيس مجلس إدارة 
شركة مشاريع الكويت فيصل العيار خالل أنشطة 
ملتقى الكويت املالي تقديرا ملساهمته القيمة في 

قطاع االس���تثمار وجناحاته املتميزة في السوق 
املالي العاملي. 

وفي هذه املناسبة، قال العيار: »إنه لشرف عظيم 
لي أن أتلقى ه���ذا التقدير والتكرمي. ولذا، أعتبر 
هذا التكرمي ليس لنفس���ي فحسب، بل ملساهمي 
ومجلس إدارة شركة مش���اريع الكويت لدعمهم 
الالمحدود ولكل العاملن بشركة مشاريع الكويت 
الذين أدوا دورهم وكانت لهم مس���اهمتهم املهمة 
في جناحنا. فنحن فريق عمل رائع، ومن دواعي 
اعتزازي أن أكون عضوا في شركة تعتبر مصدر 

إلهام لآلخرين«.

أشاد رئيس مجلس إدارة بنك برقان طارق 
عبد السالم بامللتقى واألداء املتميز الذي حفل 

به امللتقى خالل الفترة املاضية.
واشار الى أن امللتقى يعد نافذة جيدة ومتميزة 
لتبادل اخلبرات بن الدول املشاركة لتكوين رؤى 

واضحة ومتميزة لألداء االقتصادي. 
 وردا على تساؤل حول تأثير زيادة رؤوس 
أم���وال البنوك احمللية على أدائها، أش���ار عبد 
السالم ستكون كافية ولن تؤثر على أداء البنوك 

احمللية في املستقبل. 

قال أحد مساعدي محافظ البنك املركزي الصيني 
لي دون����غ رونغ إن االقتصاد الصيني يقف عند 
مرحل����ة حرجة بن االس����تقرار واالنتعاش وأن 

الصن س����تواصل تطبيق سياسة مالية نشطة 
وسياسة نقدية متساهلة.

وص����رح قائال: »االقتصاد الصيني يقف عند 

نقطة حرجة بن االستقرار واالنتعاش، واستنادا 
إلى وجهة النظر هذه سنواصل تطبيق سياسة 

مالية نشطة وسياسة نقدية متساهلة«.

الوزان: تأسيس بنوك 
إسالمية جديدة دليل قوة

وزير التجارة زار جناح 
»المركز« بالمعرض 

المصاحب

ادارة  اوضح رئي����س مجلس 
بنك الكوي����ت الدولي عبدالوهاب 
الوزان ان تأسيس بنوك اسالمية 
جديدة هو دليل صحة عمل نظام 
القادرة على  الصيرفة االسالمية 

العمل االقتصادي بشكل سليم.
وحول اداء املصارف االسالمية 
في الكويت خالل املرحلة املقبلة قال 
الوزان ان القطاع املصرفي االسالمي 
يتمتع باداء جيد ميكنه من مواصلة 

التحرك بشكل سليم.

قام وزير التجارة احمد الهارون 
بزيارة جناح شركة املركز املالي 
الكويتي )املرك���ز( في املعرض 
املقام على هامش ملتقى الكويت 
املالي الذي مت افتتاحه حتت رعاية 
وحضور س���مو رئيس مجلس 
الوزراء الش���يخ ناص���ر احملمد 
ومحافظ بن���ك الكويت املركزي 

الشيخ سالم العبدالعزيز.
وقد اوضح من���اف الهاجري 
ان الش���ركة ش���اركت في رعاية 
امللتقى اميانا منه���ا بأهمية هذا 
احلدث الكبير وبدوره في وضع 
ت�ش�خ�ي�ص دق�ي�ق لالزمة املالية 
احمللي���ة واخلليجي���ة للخروج 

منها.

عبدالوهاب الوزان

مناف الهاجري مستقبال الوزير الهارون بحضور فهد العبداجلليل


