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في العدد الجديد من مجلة »المصارف«: 

الشمالي ردًا على سؤال للنائب الطبطبائي حول األموال الحكومية المودعة في البنوك المحلية:

ملتقى الكويت المالي جمع الشمل العربي والخليجي 
»بترونت« تقدم خدماتها لموظفي الهيئة 
العامة  لشؤون الزراعة والثروة السمكية

نظمت شركة بترونت للشبكة الذكية بالتعاون مع 
الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بإقامة 
أس����بوع خاص لبترونت في الهيئة لتقدمي عروض 

بترونت للموظفني والرد على استفساراتهم.
وبهذه املناسبة قال مدير العالقات العامة بشركة 
بترونت أحمد العيد ان ذلك جاء ضمن اخلطة التسويقية 
لبترونت ومتاشيا مع جهود بترونت املستمرة والرامية 
إلى التميز في مجال بطاقات الوقود وخدماتها التي 
تواكب التطور من خالل ج����ذب أكبر قدر ممكن من 
العمالء ومعرفة احتياجاتهم م����ن الوقود التي تهم 

مختلف شرائح املجتمع.
وأوضح أن بترونت تس����عى دائما لطرح ما هو 
جديد من خدمات ومنتجات مبتكرة من أجل استقطاب 
وخدمة جميع شرائح عمالء بترونت، مشيرا الى أن 

بترونت تنتج نوعني من بطاقات الوقود، وأن النوع 
األول هو بطاقات مس����بقة الدفع للوقود بست فئات 
مختلفة وأما الن����وع الثاني فهو من ثالثة أنواع من 
عائلة بطاقة »سمارت« آجلة الدفع والتي تقدم اخلاصية 
املرنة حلاملها بأن يحدد املبلغ الشهري للبطاقة وعدد 
مرات التعبئة باليوم إلى جانب حتديد أيام التعبئة 
باألسبوع وإلى حتديد مبلغ التعبئة باليوم، إضافة 
إلى إمكاني����ة الدفع من خالل البطاقات االئتمانية أو 
عبر خدمة موقع اإلنترنت petronet.com.kw أو الدفع 
في مقر الشركة أو من خالل إرسال املندوب اخلاص 
بخدمة التوصيل للمنازل لتحصيل قيمة املبلغ املستهلك 
شهريا، وأكد العيد على حصول عضو البطاقة على 
خدمة الرسائل التنبيهية والتي تصل إلى العميل بعد 

إمتام عملية التعبئة مبحطة الوقود.

صدر العدد اجلديد من مجلة »املصارف« 
)ديس���مبر( التي يصدره���ا احتاد مصارف 
الكويت، حيث تضمن العدد تغطية شاملة 
مللتقى الكويت املالي الذي عقد الشهر املاضي 
)1 � 2 نوفمبر( وحقق جناحا قل نظيره على 
صعي���د املؤمترات في الكويت، فكان مبثابة 
لّم الشمل العربي واخلليجي واالقليمي من 
محافظي البنوك املركزية اخلليجية والعربية 
ومصرفيني واستثماريني وعقاريني وجتاريني 
واقتصاديني، كل حام���ال اختصاصه وذلك 
ملناقش���ة تداعي���ات االزمة املالي���ة العاملية 
وانعكاساتها على تلك القطاعات، فكان امللتقى 
حاشدا ومنظما على نحو جيد من مجموعة 
االقتصاد واالعمال بدعم كبير من بنك الكويت 

املركزي وبالتعاون مع احتاد املصارف.
وكان محافظ بنك الكويت املركزي الشيخ 
سالم العبدالعزيز، افتتح امللتقى بكلمة قال 
فيها: »التزال االزمة املالية واالقتصادية العاملية 
تلقي بتداعياتها وانعكاس���اتها املؤثرة على 
مختلف دول العالم، واصبحت تشكل احملور 
االساسي الهتمام الباحثني وصانعي السياسات 
واملسؤولني مبختلف مستوياتهم ومواقفهم 
س���واء على الصعيد احمللي او االقليمي او 

العاملي.
ويأتي ذلك نظرا جلسامة وعمق ما ادت 
اليه االزمة املالية واالقتصادية العاملية من 
تداعيات وما افرزته من حتديات اهتز معها 
العديد من القواع���د واآلليات املنظمة لعمل 
االسواق والنظم املالية والنقدية والرقابية 

في مختلف دول العالم، مع امتداد تداعيات 
ه���ذه االزمة الى القطاع احلقيقي للنش���اط 
االقتصادي، فيما متكن مش���اهدته من حالة 

عامة من الركود واالنكماش.
هذا وقد تضم���ن العدد حوارا خاصا مع 
الرئيس التنفيذي لبن���ك HSBC »الكويت« 
لويد مادوك »للمصارف« اعتبر فيه ان سرعة 
تعافي اقتصادات منطقة اخلليج س���تعتمد 
على نطاق ودميومة احلوافز املالية، والتركيز 
احمللي على النمو، وسيولة القطاع املصرفي، 
وامكانية الوصول الى اسواق التمويل الدولي، 
وهناك بعض االشارات الى ان االنتعاش قد 
بدأ، رغم ان معدل التضخم اآلخذ باالنخفاض 
يوحي بان الطلب مس���تمر في ضعفه، ومن 
احملتمل لبعض الشركات املتعثرة في الكويت 

ان تفشل.
كما تضمن العدد لقاء خاصا مع اخلبير 
واحملاضر املتخصص في علوم الرياضيات 
وادارة املخاطر البروفيسور بول ويلموت قال 
فيه ان دول منطقة الشرق االوسط كانت اقل 
تعرضا ملخاطر االزمة املالية العاملية بسبب 
اعتمادها على اسس اكثر حتفظا في االقراض 
والتمويل، كما نأت بنفس���ها عن االنغماس 
في تداول املشتقات التي بلغت مستوياتها 
ارقاما فلكية وعرضت للمخاطر الش���ديدة 
كبرى الشركات املالية في العالم، االمر الذي 
حال دون سقوط وافالس املؤسسات املالية 
باجلملة في هذه املنطقة كما حدث في مناطق 

اخرى من العالم.

ويتمثل األمر الثاني في ان بنك الكويت املركزي ال يتدخل في القرارات 
االئتمانية للبنوك، وال يحدد لها مصادر أموال معينة من اجل إلزام 
البنوك بتوجيه مثل هذه األموال الى ش���ركات او مؤسسات محددة، 
ذلك ان البنوك هي التي تقوم بإدارة موجوداتها ومطلوباتها في ضوء 
ما تعتمده من سياس���ات لهذا الغرض، وهناك تعليمات صادرة عن 
البنك املركزي الى البنوك احمللية بشأن مراعاة أصول العمل املصرفي 
السليم، وتتضمن هذه التعليمات الضوابط والنسب الرقابية املوجهة 
نحو تعزيز االستقرار املالي، وتأكيد أهمية الدور الذي يجب ان متارسه 
البن���وك في خدمة االقتصاد الوطني، وفي إطار آليات عمل االقتصاد 

الكلي، وذلك دون التدخل في القرارات االئتمانية للبنوك.
هذا وجدير بالذكر ان بنك الكويت املركزي، ومنذ بداية ظهور األزمة 
املالية العاملية، اتخذ حزمة متكاملة من السياسات واإلجراءات التي 
من شأنها تعزيز مستويات السيولة في القطاع املصرفي، وتخفيف 
ضوابط اإلقراض مبا يس���اهم في توسيع املس���احة اإلقراضية أمام 
البنوك لتمويل مختلف قطاعات االقتصاد الوطني، وتسهيل حركة 
التدفق النقدي لألموال فيما بني القطاع املصرفي وهذه القطاعات، ومن 
أهم تلك االجراءات، قيام بنك الكويت املركزي في بداية شهر أكتوبر 
2008 بإصدار تعليمات الى البنوك تتضمن رفع احلد األقصى لنسبة 
القروض الى الودائع من 80% الى 85%، والسماح للبنوك بالتوسع في 
احملفظة اإلقراضية بنسبة منو إضافية قدرها 5%، واعتبار العقارات 
م���ن ضمن الضمانات املقبولة لتخفي���ف املخاطر االئتمانية لغرض 
احتساب معيار كفاية رأس املال بازل 2، وذلك باالضافة الى توجهات 
اخرى بشأن عدم قيام البنوك بقطع خطوط االئتمان احلالية املمنوحة 
لشركات االس���تثمار مع تقدمي متويل إضافي للشركات املؤهلة بناء 
على دراس���ات ائتمانية، كذلك قام البنك املركزي بتخفيض نس���بة 
السيولة لدى البنوك من 20% الى 18%، باالضافة الى قيامه فيما بني 
ش���هر أكتوبر 2008 وشهر مايو 2009 بإجراء 5 تخفيضات في سعر 
اخلصم، وذلك م���ن 5.75% ليصل الى 3.00%، وذل���ك باالضافة الى 
تدخله املنتظم في عمليات السوق النقدي مع البنوك من اجل تنظيم 

مستويات السيولة.
السؤال:

4 � هل سيتم سحب الودائع في حال عدم جتاوب البنوك احمللية 
مع إرشادات وتعليمات بنك الكويت املركزي اخلاصة بتشجيعها على 

متويل السوق احمللي والشركات.
اإلجابة:

بداية، نؤكد أيضا ان بنك الكويت املركزي لم يقم بإيداع أموال مع 
البنوك للغرض املشار إليه، لذلك وعلى النحو الذي سبقت اإلشارة 
إليه، في اإلجابة على األس���ئلة السابقة، فإن قيام بعض املؤسسات 
احلكومية بإيداع أموال م���ع البنوك احمللية يأتي في إطار قيام تلك 
املؤسس���ات بإدارة أموالها، وان هذه األموال ليست موجهة بغرض 
اس���تخدامها من قب���ل البنوك في عمليات متويلية للس���وق احمللي 
والش���ركات بحيث يجب ان يتم س���حبها من البنوك في حالة عدم 
اس���تخدام هذه الودائع في عمليات متويلي���ة على النحو الوارد في 
السؤال، وإن كان من شأن هذه الودائع تعزيز مستويات السيولة في 
اجلهاز املصرفي وتعزيز القدرات التمويلية للبنوك، ولذلك فإن هذه 
الودائع احلكومية قابلة للتغير املس���تمر بناء على األسلوب املتبع 
ف���ي إدارتها، ودون ان يكون هذا األمر مرتبطا بقيام البنوك بتمويل 
السوق احمللي، وجتدر اإلشارة الى ان هذه الودائع احلكومية تعزز 
مستويات السيولة لدى القطاع املصرفي، وتعزز الثقة في البنوك، 

وبالتالي حماية التزام الدولة بضمان الودائع في البنوك.

3535.1 مليون دينار الودائع الحكومية بالبنوك المحلية 
في نهاية 2008 انخفضت إلى 3028.2 مليونًا بنهاية أبريل

الودائع الحكومية بالبنوك المحلية خالل الربع األخير من 2008 ساهمت في تعزيز السيولة بالقطاع المصرفي

البنك المركزي ال يتدخل في القرارات االئتمانية للبنوك وال يحدد لها مصادر أموال معينة

أحمد العيد مقدما درعا تذكارية جلالل اللنقاوي 

غالف مجلة »املصارف« 

اال انه وفي ضوء تطرق السؤال للجنة االنقاذ )فريق عمل مواجهة 
انعكاسات االزمة املالية العاملية على االقتصاد الكويتي( واحتمال ان 
يكون املقصود من السؤال عدم قيام البنوك بتمويل شركات االستثمار 
مع وجود هذه الودائع احلكومية لديها، فاننا نود ان نشير اوال الى أن 
بنك الكويت املركزي او فريق العمل املذكور لم يقم اي منهما بايداع 
أي اموال مع البنوك لهذا الغرض، ولذلك نشير في هذا الشأن الى ان 
فريق عمل مواجهة انعكاس���ات االزمة املالية العاملية على االقتصاد 
الكويتي، وهو برئاس���ة محافظ بنك الكويت املركزي، ارتأى انه من 
املناسب – وفي اطار األولويات التي اقرها ملواجهة انعكاسات االزمة 
املالية العاملية – أن يتم البدء بتقدمي املس���اندة لش���ركات االستثمار 

احمللية باعتبارها احد روافد السوق املالي احمللي.
هذا وفي ضوء ما ابدته قيادات البنوك الكويتية من استعداد وجتاوب 
للمشاركة في القيام بدور فاعل في هذا االجتاه فقد تقرر خالل شهر 
نوفمب���ر 2008، ان تقوم البنوك الكويتية بتقدمي ما يلزم من متويل 
اضافي جديد لش���ركات االستثمار احمللية، استنادا الى مجموعة من 
األسس والضوابط التي تتمثل في حصر هذا التمويل اجلديد بشركات 
االستثمار ذات املالءة اجليدة والتي تواجه مشاكل سيولة، وان يكون 
هذا التمويل مقابل ضمانات كافية ذات نوعية جيدة، وان يقوم البنك 
صاحب اكبر مديونية على الش���ركة بوظيفة البنك املدير، وعلى ان 
يتم تقدمي التمويل مبشاركة جميع البنوك الكويتية الدائنة واي من 

البنوك الكويتية االخرى الراغبة 
في املشاركة، كذلك ومبوجب هذه 
األسس والضوابط فان شركات 
االستثمار املعنية عليها االلتزام 
بتقدمي كل البيانات واملعلومات 
التي يطلبها البنك املدير، والتزامها 
بعدم االقتراض من اي جهة اخرى 
طوال فترة التمويل، وعدم رهن اي 
من اصولها احلرة )غير املرهونة( 
اال بعد احلصول عل���ى موافقة 
البن���ك املدير، وذلك  خطية من 
الى ضوابط استخدام  باالضافة 

هذا التمويل.
هذا ومن الواضح ان البنوك 
تظ���ل ه���ي صاحبة الق���رارات 
االئتمانية في هذا الش���أن، وان 
بن���ك الكويت املركزي ال يتدخل 

في القرارات االئتمانية للبنوك، حيث ان تلك القرارات تتم بناء على 
ما تقوم به البنوك من دراس���ات للطلب���ات املقدمة اليها من مختلف 
العمالء، واس���تنادا الى السياسات االقراضية املعتمدة لديها، والتي 
يجب ان حتددها االصول الس���ليمة في العمل املصرفي وعلى النحو 
ال���ذي تتضمنه التعليمات الصادرة عن البن���ك املركزي الى البنوك 
احمللية في ش���أن تنظيم وترشيد السياس���ة االئتمانية والتمويلية 

لدى البنوك.
السؤال:

ما االجراءات التي اتخذها بنك الكويت املركزي مع البنوك احمللية 
لدفعها لتمويل السوق مقابل ايداع تلك الودائع لديها؟

االجابة:
اخذا باالعتبار انه من غير الواضح ما املقصود بالس���وق، فاننا 
نش���ير الى انه وبخالف املعامالت التي يجريها بنك الكويت املركزي 
مع البنوك احمللية في اطار عمليات السوق النقدي وتنظيم مستويات 

السيولة، وهي معامالت تتم بني البنك املركزي والبنوك فقط،
فإنه وتأكيدا ملا س���بق اإلشارة إليه، فإن بنك الكويت املركزي لم 
يقم بإيداع اي أموال لدى البنوك بغرض متويل السوق، ولذلك تأتي 
اإلجابة على هذا الس���ؤال في ذات إطار اإلجابة على السؤال السابق، 
وذل���ك من حيث التأكي���د على أمرين، األول منهم���ا ان هذه الودائع 
احلكومية تأتي في إطار اجراءات تعزيز مستويات السيولة في اجلهاز 
املصرفي، وأسلوب ادارة تلك املؤسسات احلكومية لتدفقاتها النقدية، 

ردا على سؤال للنائب د.وليد 
مساعد الطبطبائي بشأن افادته 
ببعض املعلومات املتعلقة باالموال 
احلكومية الت���ي مت ايداعها في 
البنوك احمللية، قال وزير املالية 
الش���مالي ان اجمالي  مصطفى 
البنوك  الودائع احلكومية لدى 
احمللية بلغت نحو 1552 مليون 
دينار في نهاية مارس من العام 
الى نحو 2109.2  ارتفعت   2007
مليون دينار في نهاية يوليو 2008 
فيما ارتفع���ت الى نحو 3535.1 
مليون دينار في نهاية ديسمبر 

من العام املاضي.
وفيم���ا يل���ي ن���ص إجابة 
وزير املالية على س���ؤال النائب 

د.الطبطبائي:
يرجى افادتي باآلتي:

السؤال:
1 - قيمة الودائع احلكومية الت���ي مت ايداعها في البنوك احمللية 

لدعم وتفعيل عمليات السوق احمللي والشركات.
اإلجابة

بداي���ة، جتدر االش���ارة الى انه وفقا للتعريف���ات التي تتضمنها 
النش���رة االحصائية الفصلية التي يصدره���ا بنك الكويت املركزي، 
واملنشورة على موقعه االلكتروني، فإن الودائع احلكومية تشمل كل 
من »الوزارات والدوائر احلكومية واملؤسسات العامة ذات امليزانيات 
امللحقة باالضافة الى بنك التسليف واالدخار«، مرفق نسخة من هذه 
التعريفات، كذلك نود ان نشير في هذا املجال الى ان ودائع احلكومة 
لدى البنوك احمللية ليس���ت بظاهرة جديدة، ذل���ك ان هذه الودائع 
موج���ودة مع البنوك منذ س���نوات طويلة تع���ود لبداية عمل هذه 
البنوك، حيث ان هناك هيئات ومؤسسات حكومية وشبه حكومية، 
وفي اطار ادارة اموالها، تقوم بإيداع اموال مع البنوك احمللية. ولذلك 
فإن حجم ودائع تلك املؤسسات لدى البنوك قابل للتغيير باستمرار، 
ارتفاعا وانخفاضا، في ضوء حركة تدفق االموال لدى تلك املؤسسات 

احلكومية واسلوب ادارة اموالها.
ويالحظ في هذا الشأن، وعلى سبيل االيضاح، ان الودائع احلكومية 
لدى البنوك احمللية، وكما هو واضح من البيانات املنشورة من قبل 
بنك الكويت املركزي على موقعه االلكتروني بلغت نحو 1552 مليون 
دينار في نهاية شهر مارس من عام 2007، ارتفعت الى نحو 2109.2 
ماليني دينار ف���ي نهاية يوليو 2008 وقبل ظه���ور تداعيات االزمة 

املالية العاملية.
ومع ان هذه الودائع شهدت ارتفاعا لتصل الى نحو 3535.1 مليون 
دينار في نهاية ديسمبر 2008، اال انها انخفضت الى 3028.2 مليون 

دينار في نهاية ابريل 2009.
ويذكر في هذا الش���أن أن تزايد حجم هذه الودائع احلكومية مع 
البنوك احمللية خالل الربع االخير من عام 2008 قد ساهم في تعزيز 
مستويات السيولة في القطاع املصرفي، خاصة مع ظهور تداعيات 

االزمة املالية العاملية في بعض دول العالم.
وفيما يتعلق مبا جاء في السؤال حول دعم وتفعيل عمليات السوق 
احمللي والش���ركات فانه من غير الواضح ما املقصود بالسوق ثم ما 
الشركات املقصودة بالسؤال، ولذلك وفي اطار التوضيح املشار اليه 
لطبيعة تلك الودائع احلكومية لكي يتم استخدامها من قبل البنوك 
الكويتية في دعم وتفعيل عمليات الس���وق احمللي والشركات وعلى 
النحو الذي ورد في السؤال، وان كان من شأن هذه الودائع دعم القدرات 

التمويلية للبنوك من خالل تعزيز مستويات السيولة لديها.
السؤال:

ما مبررات جلنة االنقاذ وبنك الكويت املركزي اليداع هذه الودائع 
مقابل امتناع البنوك عن متويل الشركات املساهمة بفارق كبير جدا 

عن السابق؟
االجابة:

كذلك فانه من غير الواضح ايضا ما املقصود بهذا الس���ؤال، وما 
املقص���ود بالتحديد من »ايداع هذه الودائع مقابل امتناع البنوك عن 
متويل الشركات املس���اهمة بفارق كبير جدا عن السابق«، وانه من 
غي���ر الواضح ايضا ما املقصود بالفارق، وفيما اذا كان هناك بيانات 
مقارنة ملتغيرات ال تبدو واضحة في هذا السؤال، كذلك فانه ال يوجد 
هناك جلنة انقاذ بل ان هناك فريق عمل مواجهة انعكاس���ات االزمة 

املالية العاملية على االقتصاد الكويتي.

د.وليد الطبطبائي مصطفى الشمالي

الودائع احلكومية عززت السيولة بالقطاع املصرفي


