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منى الدغيمي
علمت »األنباء« من مصادر ذات صلة ان شركة رساميل 
للهيكلة املالية ألغت مشروع اتفاقية التعاون اإلستراتيجي 
مع البنك األملاني الذي سبق ان أعلنت عنه، وذلك لغرض 
تنفيذ مش���اريع البنية التحتية ووسائل النقل والطاقة 

البديلة وعدد من املشاريع األخرى.
وأرجعت املصادر سبب إلغاء االتفاقية الى مجموعة من 

اإلجراءات يفرضها البنك املركزي، مشيرا الى ان اتفاقية 
التعاون اإلستراتيجي هي مبنزلة متثيل »رساميل« للبنك 

األجنبي في الكويت.
وأضاف ان مجلس ادارة الشركة سيجتمع في شهر 
أكتوبر املقبل ملراجعة ما مت تنفيذه ومناقشة املشاريع 
التي في طور اإلجناز ورس���م اخلطة املستقبلية للسنة 

املقبلة.

»رساميل« تلغي مشروع اتفاقية التعاون اإلستراتيجي مع بنك ألماني

انتعاش ملحوظ في المبيعات رغم ارتفاع األسعار

اتحاد الشركات االستثمارية يناقش تعديالت 
جوهرية حول مقترح لجنة الشركات اإلسالمية

حامد: ارتفاع شراء الذهب في موسم العيد %4 
وعيارا 21 و18 حظيا بنصيب األسد في المبيعات 

 ضعف النمو االقتصادي وهبوط قيمة العمالت 
حدا  من هبوط أسعار الذهب عالميًا

عمر راشد
ذكر مصدر ل� »األنباء« ان مجلس ادارة احتاد 
الشركات االستثمارية سيعقد اجتماعا األسبوع 
املقبل برئاس����ة أس����عد البنوان وذلك ملناقش����ة 
التعديالت اجلوهرية على مقترح انش����اء جلنة 
الش����ركات االس����المية ضمن الهيكل التنظيمي 

لالحتاد.
وقال املصدر ان التعديالت تأتي على خلفية 
التخوفات التي أبداها بعض أعضاء مجلس االدارة 

خالل االجتماع األخير الذي مت قبل العيد واملتمثلة 
في التفرقة بني الش����ركات على أس����اس اسالمي 
وغير اس����المي، الفتا الى ان التعديالت ستركز 
على جعل مش����اكل الش����ركات واحدة مع األخذ 
في االعتبار منوذج العمل الذي تعمل من خالله 
شركات االستثمار االسالمية مقارنة بالشركات 
التقليدية. وتوقع ان يتم االنتهاء من تلك التعديالت 
وعرضها ف����ي أول اجتماع ملجلس ادارة االحتاد 

املقرر انعقاده خالل أسبوعني.

دوالرا لالونصة مدفوعة بزيادة 
الطلب على السبائك والعمالت، 
متوقعا ان تشهد األيام المقبلة 
مستويات قياسية جديدة للذهب 
فوق مس���توى ال� 1300 دوالر 

لالونصة.
ولفت إلى ان مسيرة أسعار 
المع���ادن الثمينة أخذت نفس 
المنح���ى الصع���ودي، حيث 
ارتفعت الفضة الى مس���توى 
19.98 دوالرا لالونصة بزيادة 
80 سنتا عن االسبوع الماضي 
وارتفع البالتنيوم والبالديوم 
بنحو 24 دوالرا ليصل البالتنيوم 
الى 1565 دوالرا والبالديوم الى 

570 دوالرا.
ومن األس���باب التي دفعت 
باتجاه ارتفاع أس���عار الذهب 
ومعه باقي المعادن الثمينة الى 
القفزات الحادة التي ش���هدتها 
الشهور الماضية، فقدان الثقة 
في األس���واق سواء األوروبية 
او األميركي���ة باإلضاف���ة إلى 
عدة عوامل منها تذبذب قيمة 

العمالت.

العربي���ة والعالمي���ة، قال ان 
النظرة للذهب في األس���واق 
العربية تختلف عن األسواق 
األوروبية والغربية، حيث ان 
للتأثير االجتماعي دافعا أقوى 
من التأثير االقتصادي يتمثل في 

االحتفاظ واقتناء الذهب.
وعلى صعيد أسعار الذهب 
العالمية، أشار إلى أنها حققت 
أعلى مس���توى لها منذ اربعة 
أسابيع وتجاوزت مستوى 1260 

أحمد يوسف
الس���بائك  قال مدير قس���م 
الزمردة  بش���ركة مجوه���رات 
 رجب حامد ان أس���واق الذهب 
المحلية شهدت انتعاشة ملحوظة 
على شراء المشغوالت الذهبية 
خالل األسبوع األخير من شهر 
أيام عيد  الى  رمضان باإلضافة 
الفطر المبارك بنسبة زيادة تقدر 

بنحو 4% عن بداية رمضان.
وأض���اف ان المش���غوالت 
الذهبية عي���ار 21 و18 كان لها 
نصيب األس���د من المبيعات، 
وذلك رغم االرتفاع الذي شهدته 

أسعار الذهب مؤخرا.
وأكد على أنه تمت مالحظة 
إقبال كثيف م���ن قبل العمالء 
على اقتناء السبائك والعمالت 
الذهبية على اعتبار أن الذهب 
المالذ اآلمن في ظل اس���تمرار 
األزمة، األمر الذي جعل هناك 
شريحة جديدة من المستثمرين 
يفضل���ون االس���تثمار ف���ي 

الذهب.
وعل���ى صعيد األس���واق 

رجب حامد

علي البدر ماجد العجيل عبداحملسن احلنيف

أشارت إلى وجود بنوك تصدر صكوكًا إسالمية ال تتقيد بالضوابط الشرعية

»ماكنزي«: التحدي األكبر أمام البنوك اإلسالمية 
يكمن في تطويع اتفاقيات »بازل« لتتالءم مع طبيعة عملها

اإلسالمية وفي العديد من البلدان 
الت����ي تعمل فيها هذه البنوك مبا 
فيها تلك األعضاء باملجلس، على 
غرار املعايير التي تصدرها هيئة 
احملاسبة واملراجعة للمؤسسات 

املالية اإلسالمية بالبحرين.
كم���ا ان عدم تقي���د البنوك 
اإلسالمية مبعايير تلك الهيئات 
وخاصة معايير املجلس، يعني 
باختصار إهدارا للجهد والوقت 
واملال، بع���د أن مت وضعها من 
ط���رف اخلب���راء واملختصني، 
وبتمويل من البنوك اإلسالمية 
نفسها، ومتت إجازتها من الهيئات 
الشرعية لتلك البنوك، ثم لقيت 
النقدية  اعترافا من املؤسسات 
واملالية الدولي���ة مبا فيها بنك 
التسويات الدولية صاحب فكرة 
هذه املعايي���ر، وهذا كفران من 
البنوك اإلسالمية لنعمة توافر 
معايير جتمع بني احلس���نيني، 
القالب اإلسالمي أو الشرعي لها، 
واالعتراف الدولي بها من طرف 

الهيئات املعنية.

3 إلى فرض املزيد من القيود على 
البنوك بغرض احلد من قدرتها على 
املضاربات في األسواق املالية، وهو 
الشيء الذي أثبتت األزمة األخيرة 
أن البنوك اإلسالمية مبنأى عنه 
أيضا، وبالتالي فهي ليست بحاجة 
إلى مثل هذا اإلجراء ما لم تتحول 
أسواق الصكوك أيضا إلى أسواق 

للمضاربات.
ومع ذلك يبقى التحدي األكبر 
أمام البنوك اإلسالمية هو تطويع 
اتفاقيات بازل في كل مرة مبا يتالءم 
مع طبيعة عملها، وهو ما حترص 
عليه تلك البنوك والهيئات الداعمة 
لها بغرض اكتساب مصداقية أكبر 
على املستوى الدولي، وهو ما تنجح 
فيه أيضا كل مرة بفضل اجلهود 
التي يتبناه����ا مجلس اخلدمات 
املالية اإلسالمية IFSB مباليزيا، 
لكن كسب ذلك التحدي يبقى غير 
ذي قيمة في ظل عدم إلزامية تلك 
املعايير للتطبيق، وذلك بسبب عدم 
تبنيها من طرف العديد من البنوك 
املركزية املش����رفة عل����ى البنوك 

للحالتني. واألصول السائلة عالية 
التي توص����ي بها جلنة  اجلودة 
ب����ازل ميك����ن أن تغطيها البنوك 
اإلس����المية بالصكوك واألدوات 
املالية اإلس����المية، وذلك بإصدار 
املزيد منها، وك����ذا التنويع فيها 
خاصة من حيث األجل، الس����يما 
أن صيغ التمويل اإلسالمي التي 
جتسدها تلك الصكوك ميكن أن 
تس����تجيب للتعامل بها ملختلف 

اآلجال.
إال أن العائ����ق األكب����ر حاليا 
أمام إص����دار وت����داول الصكوك 
اإلسالمية هو عدم تقيد الكثير منها 
بالضوابط الشرعية، خاصة بعد أن 
دقت أجراس اإلنذار أكثر من مرة 
بشأن هذا املوضوع، وأثيرت العديد 
من الشبهات حول التعامل بهذه 
الصكوك. هذا إلى جانب ضرورة 
توفير سوق مالية إسالمية باملفهوم 
املكاني وعلى نطاق محلي وإقليمي 
واسع، إذ ال ميكن إصالح األدوات 

دون إصالح املكان.
كما يفترض أيضا أن تتجه بازل 

من تلك األزمة، مبا فيها القواعد 
أو معايي����ر احلذر  االحترازي����ة 
Prudential Standards، فكان اإلسراع 

إلى إصدار معايير بازل 3.
والس����ؤال الذي يطرح نفسه 
اآلن، م����اذا ميك����ن أن تس����تفيد 
البنوك اإلسالمية من هذه املعايير 
اجلديدة؟، وهل هي في حاجة إلى 
هذه املعايير أصال؟ ويفترض أن 
تتجه اتفاقية ب����ازل 3 إلى إيالء 
اهتمام أكبر ألدوات إدارة السيولة 
لدى البنوك، وذلك اس����تكماال ملا 
أصدرته جلنة ب����ازل من مبادئ 
السيولة  إرشادية إلدارة مخاطر 
تضمنت باخلصوص اس����تخدام 
أدوات إلدارة تل����ك املخاطر مثل 
مناذج التنبؤ بالتدفقات النقدية، 
وكذا االحتفاظ بنسبة من األصول 
الس����ائلة عالية اجل����ودة ملقابلة 

االستحقاقات الطارئة.
وتعاني البنوك اإلسالمية من 
مشكلة في إدارة السيولة، واملعاناة 
تكون في أحيان كثيرة بالفائض ال 
بالعجز، لكن مع ذلك يجب االنتباه 

 محمود فاروق 
أكدت شركة »ماكنزي« العاملية 
أن البنوك اإلسالمية احمللية تتجه 
نحو حتقي����ق منو قوي وربحية 
عالي����ة بداية من الع����ام احلالي، 
مستندة إلى أداء البنوك اإلسالمية 
الذي ف����اق أداء البنوك التقليدية 

خالل فترة األزمة وما بعدها.
وذكر تقرير شركة ماكنزي الذي 
حصلت »األنباء« على نسخة منه 
والذي ناقش التنافسية في قطاع 
الصيرفة اإلسالمية ومدى حاجة 
البنوك التي تعمل وفق الشريعة 
اإلس����المية إلى تطبي����ق معايير 
بازل 3 بالكويت، أن تأثر البنوك 
اإلسالمية باألزمة املالية العاملية 
كان مح����دودا بس����بب انخفاض 
نسبة املخاطر املتأصلة في قطاع 
املالية اإلس����المية، مث����ل ارتفاع 
نسبة عدم تواؤم االستحقاق في 
البنوك اإلسالمية عنها في البنوك 
العديد  التقليدية، وكذلك تعامل 
من املؤسس����ات املالية اإلسالمية 
الرئيسية مع قطاع العقارات. إال 
أن تأثير األزمة املالية العاملية كان 
أقل على املصارف اإلسالمية مقارنة 
التقليدي����ة، فالبنوك  باملصارف 
اإلسالمية أقل اعتمادا في سيولتها 
على الدي����ون وأكثر اعتمادا على 
إيداعات العمالء، مما حد من تعاملها 

مع أسواق الديون.
كم����ا أش����ار التقري����ر إلى أن 
الصيرفة اإلسالمية رغم أنها متثل 
جزءا من احلل لألزمة املالية العاملية 
الراهنة ولي����س احلل بأكمله، إال 
أنها التزال متثل نسبة ضئيلة ال 
تتجاوز 3% من إجمالي الصيرفة 
املالي����ة العاملية، وهي األقل تأثرا 
املالية مقارنة باملصارف  باألزمة 
التقليدية، وستكون موضع ترحيب 
أكبر في الغرب حاليا بفعل األزمة 

املالية العاملية الراهنة.
ولعل من بني أهم آثار األزمة 
املالي����ة العاملية أيض����ا، اإلميان 
العمل  بضرورة مراجعة معايير 
البنوك واملؤسسات  واإلدارة في 
املالي����ة لكونها املتض����رر األكبر 

توقعات بأن حتقق البنوك احمللية منواً قوياً وربحية عالية بداية العام املقبل

ردود فعل إيجابية من قبل مصرفيين على تطبيقها 

 البنوك الكويتية األكثر قدرة على تطبيق معايير »بازل 3«
 وفترة الخمس سنوات كافية إلنهاء ملفي الديون الرديئة والمخصصات

 في البداية، أوضح رئيس مجلس إدارة 
بنك الكويت الصناعي عبد المحسن الحنيف 
أن تطبيق معايير »بازل 3« يمثل أحد األسس 
القوية إلضفاء مزيد من الحماية للبنوك 

في مواجهة األزمات المستقبلية. 
 وأضاف أن تطبيق تلك المعايير على 
مستوى البنوك المحلية يحتاج إلى فترة 
زمنية كافية لمواءمة البنوك ألوضاعها مع 

المتطلبات الجديدة. 
 ولف���ت الحنيف ال���ى أن بنك الكويت 
المركزي كان س���باقا ف���ي حماية البنوك 
المحلي���ة من أي أزمات مس���تقبلية وقام 
بوضع قواعد صارمة بشأن منح التسهيالت 
االئتمانية م���ن قبل البنوك وكذلك ضبط 
التسهيالت االئتمانية والتي تضمن عدم 
انجرار البنوك إلى أزمة المشتقات المالية 

مجددا. 
 وأضاف الحنيف أن من بين الخطوات 

االس���تباقية التي عزز بها البنك المركزي 
وضع البنوك المحلية قيامه بتكليف جهات 
استشارية عالمية بدراسة أوضاع البنوك 
واحتياجه���ا لزيادة رأس���مالها من عدمه 
وقدرتها الراهنة على اس���تيعاب األزمات 

المالية مستقبال. 
 وأب���دى الحني���ف اعتقاده ب���أن رفع 
االحتياط���ي من رأس���مال البنوك إلى %7 
س���يعزز من قدرة البن���وك المحلية على 
مواجه���ة األزمات المس���تقبلية في حال 

حدوثها.

ال حاجة لرفع رأسمال البنوك

ومن جانب���ه اوضح رئي���س مجلس 
ادارة بنك برقان ماجد العجيل ان الكويت 
كانت اول دولة طبق���ت معيار »بازل 2« 
على مس���توى الدول العربية، منوها الى 
ان المعايير الجديدة سيتم تطبيقها عالميا 

خالل 5 سنوات وهو ما سيعطي البنوك 
فرصة للتكيف معها.

العجيل أن يكون للمخصصات  ونفى 
أو الديون المعدومة أي تأثير على تطبيق 

تلك المعايير. 
وبين أن معايير »بازل 3« استرشادية 
وليس���ت إلزامية وللبنك المركزي الحق 
في تطبيقه���ا إذا رأى ضرورة لذلك خالل 

المرحلة المقبلة. 
واكد على ان البنوك الكويتية بأوضاعها 
المالية الراهنة قادرة على مواجهة التحديات 

المستقبلية. 

معايير كفاية رأسمال البنوك كبيرة

 وبدوره، أشار كبير المدراء العامين في 
بنك »برق���ان« رائد الهقهق إلى أن البنوك 
الكويتية لديها الق���درة على مواجهة أية 
أزمات مستقبلية على خلفية معيار كفاية 

رأس المال، الفتا أن نس���بها تراوحت من 
12 إلى 13% وهي كافية لمواجهة أي أزمات 

مستقبلية. 
 وبين الهقهق أن تلك النسب التي أقرتها 
اتفاق »ب���ازل3« موجهة للبنوك  معايير 
العالمية التي عانت خالل المرحلة الماضية 
من قضية المشتقات المالية، والتي التزال 
مستويات احتياطي رأسمالها ال تتجاوز 

 .%5
 وأض���اف أن بن���وكا كويتي���ة رفعت 
 معايير كفاية رأسمالها لتصل الى 16 و%17 
وهو ما يجعلها تتخطى النسب العالمية 
 بش���كل كبير مما يعزز م���ن قدرتها على 
المس���تقبلية.   مواجهة تحديات األزمات 
وق���ال مصدر مصرفي ف���ي بيت التمويل 
الكويت���ي، فض���ل ع���دم ذكر اس���مه، ان 
هناك تس���اؤالت حول مدى ق���درة إدارة 
 الرقاب���ة في بنك الكوي���ت المركزي على 

تطبيق تلك المعايي���ر خاصة وأن هناك 
نقصا على المستوى العددي والفني داخل 
البنك المركزي، مما قد ال يمكنه من متابعة 

وتطبيق المعايير الرقابية الجديدة.  
وقال إن معايير »بازل3« جعلت هناك 
حاجة ملحة لرف���ع رؤوس أموال بعض 
 البن���وك المحلي���ة لتمكينها م���ن تمويل 
خط���ة التنمية، منوه���ا أن ضياع الوقت 
 في تأس���يس ش���ركات مس���اهمة جديدة 
للتمويل ليس لديها الخبرة الكافية لمنح 
التس���هيالت االئتمانية ق���د يعيق تنفيذ 
مشاريع التنمية بشكل كبير على المدى 

الطويل. 

 المخصصات والديون الرديئة 

 أما الخبير المصرفي واالقتصادي علي 
البدر أش���ار إلى أن مدة الخمس سنوات 
كافية أمام البنوك لتطبيق معايير »بازل 

3«، مشيرا الى أن هناك أمرين سيتضحان 
خالل تلك الفترة: 

األول يتعلق بالديون الرديئة للشركات 
االستثمارية والتي اثرت على اداء البنوك، 
الفتا الى أن هناك الكثير من الشركات يتوقع 
خروجها من السوق ما لم يتم إعادة جدولة 

ديونها وزيادة رأسمالها. 
 أم���ا العنص���ر الثان���ي فيتمث���ل في 
المخصصات الت���ي التهمت أرباح البنوك 
والتي تأتي في إطار استراتيجية المركزي 
الرامية لتعديل وتحسين المؤشرات المالية 

للبنوك.
هذا، ومن المتوقع أن يبدأ تنفيذ معايير 
المستوى األول الجديدة اعتبارا من يناير 
2013 على أن يتم تنفيذها بالكامل بحلول 
يناير 2015 وأن يتم تكوين احتياطي تحويل 
رأس المال بالتدريج اعتبارا من يناير 2016 

حتى يناير 2019.

البدر: 
»المركزي« اتخذ 

إجراءات حصيفة 
ومرنة للخروج بقطاع 
البنوك إلى بر األمان 

منذ 2008

العجيل: 
ال حاجة لزيادة 

رؤوس أموال 
البنوك فلديها 

القدرة على تمويل 
خطة التنمية

الحنيف: منح 
البنوك فترة من الوقت 

لتطبيق تلك المعايير 
أمر »جيد« ووجودها 
يحصن البنوك ضد 

األزمات المحتملة

عمر راشد 
قال بعض رؤس�اء مجالس إدارات البنوك احمللية وخبراء مصرفيون أن تطبيق معايير 
»بازل 3« للبنوك احمللية لن يش�كل عائقا أمامها، الفتني الى أن معيار كفاية رأس املال 
وصل لدى بعض البنوك ملستوى ما بني 16 و17% وهو ما يعزز قدرة البنوك في مواجهة 

الصدمات املستقبلية. 
 واشاروا الى أن تلك املعايير ستضاعف من مسؤولية بنك الكويت املركزي في املرحلة 

املقبلة من حيث اإلشراف على متويل البنوك احمللية للمشاريع التنموية مبا يتوافق مع 
املعايير العاملية اجلديدة. 

 واوضحوا أن فترة اخلمس س�نوات التي مت حتديدها لتطبيق معايير »بازل 3« ستكون 
كافي�ة أمام البنوك احمللية النهاء ملف املخصص�ات والديون الرديئة لتطبيق مثل تلك 
املعايي�ر، مبينني أن البنوك احمللية تع�د األكثر متانة وحتفظا في األداء على مس�توى 

البنوك اخلليجية. 

وأكد املصرفيون أن البنوك الكويتية قادرة عل�ى تطبيق تلك املعايير دون أن تواجه 
أي صعوبات في التطبيق المتالكها نس�با عالية من معايير كفاية رأس املال ملواجهة أي 

أزمات مستقبلية.
وكان مصدر في بنك الكويت املركزي قد افاد ل�»األنباء«  اول من امس بأن تلك املعايير 
»استرشادية« وليست »إلزامية«، موضحا أن تطبيقها يخضع لرؤية بنك الكويت املركزي ألداء 

البنوك احمللية خالل املرحلة املقبلة.   وفيما يلي التفاصيل:

رائد الهقهق

الهقهق: معيار 
كفاية رأسمال بعض 

البنوك بلغ %17 
وهو أعلى بكثير من 
المعدالت العالمية 

المطلوبة


