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الشمالي: إيداع أموال بعض المؤسسات الحكومية

في البنوك المحلية لتعزيز السيولة

د. وليد الطبطبائي مصطفى الشمالي

مواجهة انعكاسات األزمة املالية 
العاملية على االقتصاد الكويتي«. 
مستدركا اال انه وفي ضوء تطرق 
السؤال للجنة اإلنقاذ )فريق عمل 
مواجهة انعكاسات األزمة املالية 
العاملية على االقتصاد الكويتي(، 
واحتم����ال ان يكون املقصود من 
السؤال عدم قيام البنوك بتمويل 
شركات االستثمار مع وجود هذه 
الودائع احلكومية لديها، فإننا نود 
ان نشير أوال الى أن بنك الكويت 
املركزي أو فريق العمل املذكور لم 
يقم أي منهما بإيداع أي أموال مع 
البنوك لهذا الغرض. ولذلك نشير 
في هذا الشأن الى ان فريق عمل 
مواجهة انعكاسات األزمة املالية 
الكويتي،  العاملية على االقتصاد 
وهو برئاسة محافظ بنك الكويت 
املركزي، ارتأى انه من املناسب – 
وفي اط����ار األولويات التي أقرها 
ملواجهة انعكاسات األزمة املالية 
العاملية – أن يت����م البدء بتقدمي 
املساندة لشركات االستثمار احمللية 
باعتبارها أحد روافد السوق املالي 

احمللي.
مش����يرا الى انه في ضوء ما 
أبدته قيادات البنوك من استعداد 
وجتاوب للمشاركة في القيام بدور 
فاعل في هذا االجتاه، فقد تقرر، 
خالل شهر نوفمبر 2008، ان تقوم 
البنوك الكويتية بتقدمي ما يلزم 
من متويل اضافي جديد لشركات 
االس����تثمار احمللية، استنادا الى 
مجموعة من األسس والضوابط 
والتي تتمثل في حصر هذا التمويل 
اجلديد بشركات االستثمار ذات 
املالءة اجليدة والتي تواجه مشاكل 
س����يولة، مضيفا وان يكون هذا 
التمويل مقاب����ل ضمانات كافية 
ذات نوعية جيدة، وان يقوم البنك 
صاحب أكبر مديونية على الشركة 
بوظيفة البنك املدير، وعلى ان يتم 
تقدمي التمويل مبش����اركة جميع 
البنوك الكويتية الدائنة وأي من 
البنوك الكويتية األخرى الراغبة 
في املشاركة. كذلك، ومبوجب هذه 
األس����س والضوابط فإن شركات 
االستثمار املعنية عليها االلتزام 
بتقدمي جميع البيانات واملعلومات 

التي يطلبها البنك املدير.

املصرفي خاصة مع ظهور تداعيات 
األزمة املالي����ة العاملية في بعض 

دول العالم.
وفيم����ا يتعلق مب����ا جاء في 
السؤال حول دعم وتفعيل عمليات 
السوق احمللي والشركات، فإنه من 
غير الواضح ما املقصود بالسوق 
ثم ما الشركات املقصودة بالسؤال. 
ولذلك، وفي اطار التوضيح املشار 
اليه لطبيعة تلك الودائع احلكومية، 
فإنه لم يتم تخصيص مبالغ محددة 
من ه����ذه الودائع احلكومية لكي 
يتم استتخدامها من قبل البنوك 
الكويتية في دعم وتفعيل عمليات 
السوق احمللي والشركات، وعلى 
النحو الذي ورد في السؤال، وإن 
كان من ش����أن هذه الودائع دعم 
القدرات التمويلي����ة للبنوك من 
خالل تعزيز مستويات السيولة 

لديها.
وعن مبررات جلنة اإلنقاذ وبنك 
الكويت املركزي إليداع هذه الودائع 
مقابل امتناع البنوك عن متويل 
الشركات املساهمة بفارق كبير جدا 
عن الس����ابق أكد الشمالي انه من 
غير الواضح أيضا ما املقصود بهذا 
السؤال، وما املقصود بالتحديد من 
»إيداع هذه الودائع مقابل امتناع 
الش����ركات  البنوك ع����ن متويل 
املس����اهمة بفارق كبير جدا عن 
الواضح  السابق«. وانه من غير 
أيضا ما املقصود بالفارق، وفيما إذا 
كان هناك بيانات مقارنة ملتغيرات 
ال تبدو واضحة في هذا السؤال. 
كذلك فإن����ه ال يوجد هناك جلنة 
إنقاذ، بل ان هن����اك »فريق عمل 

نود ان نشير في هذا املجال الى 
ان ودائ����ع احلكومة لدى البنوك 
احمللية ليس����ت بظاهرة جديدة، 
ذلك ان هذه الودائع موجودة لدى 
البنوك منذ سنوات طويلة تعود 
لبداية عمل هذه البنوك، مضيفا: 
حيث ان هناك هيئات ومؤسسات 
حكومية وشبه حكومية، وفي اطار 
ادارة اموالها، تقوم بايداع اموال 
البنوك احمللية، ولذلك فان  لدى 
حجم ودائع تلك املؤسسات لدى 
البنوك قابل للتغيير باستمرار، 
ارتفاعا وانخفاضا في ضوء حركة 
تدفق االموال لدى تلك املؤسسات 
احلكومية واسلوب ادارة اموالها. 
مؤكدا ان الودائع احلكومية لدى 
البن����وك احمللية وكما هو واضح 
من البيانات املنش����ورة من قبل 
بنك الكويت املركزي على موقعه 
االلكتروني بلغت نحو 1552 مليون 
دينار في نهاية شهر مارس من عام 
الى نحو 2109.2  ارتفعت   ،2007
ماليني دينار في نهاية يوليو 2008 
وقبل ظهور تداعيات االزمة املالية 

العاملية.
ومع ان هذه الودائع ش����هدت 
ارتفاع����ا لتصل الى نحو 3535.1 
مليون دينار في نهاية ديس����مبر 
2008، اال انه����ا انخفض����ت ال����ى 
3028.2 ملي����ون دينار في نهاية 

ابريل 2009.
مضيف����ا: ان تزايد حجم هذه 
الودائ����ع احلكومية م����ع البنوك 
احمللية خالل الرب����ع األخير من 
عام 2008 قد س����اهم في تعزيز 
مستويات الس����يولة في القطاع 

ق����ال وزير املالي����ة مصطفى 
الشمالي ان قيام بعض املؤسسات 
احلكومية بإيداع اموال في البنوك 
احمللية يأتي ف����ي اطار قيام تلك 

املؤسسات بادارة اموالها.
جاء ذلك ردا على سؤال للنائب 
د.وليد الطبطبائي بشأن األموال 
احلكومي����ة الت����ي مت ايداعها في 

البنوك احمللية.
وقال ان بنك الكويت املركزي 
لم يقم بايداع اموال لدى البنوك 
للغرض املشار اليه، لذلك فان قيام 
بعض املؤسسات احلكومية بإيداع 
اموال لدى البنوك احمللية يأتي في 
اطار قيام تلك املؤسسات بادارة 
اموالها، وان هذه االموال ليست 
موجهة بغرض اس����تخدامها من 
قبل البنوك في عمليات متويلية 
للسوق احمللي والشركات بحيث 
يجب ان يتم سحبها من البنوك في 
حالة عدم استخدام هذه الودائع 
في عمليات متويلية على النحو 
الوارد في الس����ؤال، وان كان من 
شأن هذه الودائع تعزيز مستويات 
الس����يولة في اجله����از املصرفي 
وتعزيز القدرات التمويلية للبنوك، 
ولذلك فان هذه الودائع احلكومية 
قابلة للتغير املس����تمر بناء على 
االسلوب املتبع في ادارتها، ودون 
ان يكون هذا األمر مرتبطا بقيام 
البنوك بتمويل الس����وق احمللي، 
وجتدر االشارة الى ان هذه الودائع 
احلكومية تعزز مستويات السيولة 
ل����دى القطاع املصرف����ي، وتعزز 
الثقة في البنوك، وبالتالي حماية 
التزام الدولة بضمان الودائع في 

البنوك.
وردا على س����ؤال حول قيمة 
الودائع احلكومية التي مت ايداعها 
في البنوك احمللية لدعم وتفعيل 
عمليات السوق احمللي والشركات، 
قال الشمالي انه وفقا للتعريفات 
التي تتضمنها النشرة االحصائية 
الفصلية التي يصدرها بنك الكويت 
املركزي واملنشورة على موقعه 
االلكتروني فان الودائع احلكومية 
تشمل كل من الوزارات والدوائر 
احلكومية واملؤسسات العامة ذات 
الى  امللحقة باالضافة  امليزانيات 
التس����ليف واالدخار، كذلك  بنك 


