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الشيخ سالم العبدالعزيزممثال الكويت في اجتماع محافظي البنوك املركزية اخلليجية امس

محافظ المركزي: تمويل الخطة التنموية البد أن يكون من خالل المصارف
أكد أن الكويت تتعامل بسياسة سلة العمالت وستظل تتبعها ألن ذلك يخفّض من معدالت التضخم

ال أعتقد أن هناك أي دولة في العالم تتدخل بإصدار تعليماتها لوحدات البنك المركزي بأن تزيد من معدل النمو 
في االئتمان فهذا القرار يخص البنوك وحدها وهي تتحمل مخاطر التسهيالت الممنوحة

محمود فاروق ـ منى الدغيمي
أكد محافظ بنك الكويت املركزي 
الشيخ سالم العبدالعزيز أن موقف 
»املركزي« من متويل خطة التنمية 
أساسي وثابت ومستمر، فاملركزي 
لم يتراجع في أي قرارات اتخذت 

بشأن خطة التمويل حتى اآلن.
وق���ال العبدالعزيز في مؤمتر 
صحافي على هامش اجتماع ال� 51 
للجن���ة محافظي البنوك املركزية 
في دول مجلس التعاون اخلليجي 
الذي عقد ف���ي الكويت أمس »ان 
لدي الشجاعة الكافية ألن اعترف 
بالتراجع إذا حدث منا ذلك، مشددا 
على أن���ه ال يوجد أح���د يرفض 
الضمانات احلكومية.  وتس���اءل 
العبدالعزيز: أين هذه الضمانات 
التي قدمت حت���ى اآلن فال توجد 
ضمانات حكومية بقانون حتى اآلن، 
وهي غير واردة أو متوافرة حتى 
اآلن، وأعرب عن امله في ان تتوافر 
هذه الضمانات بقوله »ياليت تكون 
في ضمانات حكومية تسهل عمليات 
التمويل وفق نص تشريعي وليس 

ورقة تقدمها احلكومة«.
وحول التمويل املباشر خلطة 
التنمية من قبل البنوك قال احملافظ 
ان البنك املركزي يعتبر ان متويل 
املشروعات التنموية خارج القطاع 
املصرف���ي يتعارض م���ع مبادئ 
السوق، كما تتعارض مع توجهات 
الدولة الرامية إلى التحول إلى مركز 
مالي اقليمي وتتناقض مع اعطاء 

أن هناك مطالبات من قبل البنوك 
باعتم���اد حوالة احل���ق كضمان 
واصباغها بصبغة قانونية، موضحا 
أن مجلس االمة ف���ي حال رفضه 

مقترح كهذا سيكون على حق.
وأوضح ان قانون االس���تقرار 
املالي لم يعتبر حوالة احلق كضمان 

يكفل للبنوك حتصيل حقوقها.
 وبني العبدالعزيز أن تأثيرات 
األزم���ة املالية العاملية أصابت كل 
دول العالم بال اس���تثناء معتبرا 
الكويت جتاوزت آثار األزمة الفتا 
إلى أن األمور باتت تأخذ نصابها 
السليم، مضيفا أن متويل اخلطة 
التنموي���ة البد أن يكون من خالل 
املصارف كما هو معمول في كافة 

دول العالم.

هيئة أسواق المال 

وأوضح احملافظ أن هناك ممثال 
للبنك املركزي في جلنة سوق املال 
وليس في الهيئ����ة ألنهما كيانان 
قانونيان مختلفان، مشيرا إلى انه 
س����يكون هناك تنسيق بني البنك 
املركزي وهيئة أسواق املال، وبني 
أنه حسب القانون املعني بأسواق 
املال فإن كل الشركات التي تدير 
أمواال للغي����ر ينبغي أن تخضع 

لرقابة أسواق املال. 
وتاب����ع أن املرك����زي يراق����ب 
الشركات االستثمارية التي تدير 
أموال الغير مؤكدا أن منح القروض 
ستخضع لرقابة ثنائية بني الهيئة 

بأن البنوك لم تتوس����ع ائتمانيا 
بل تنكم����ش حتى في أكثر الدول 
املتقدمة. وأوضح أن السؤال األهم 
يتعلق بأن كثيرا من املطلعني على 
بيانات »املركزي« املالية يفتقدون 

لدراية تفسيرها وحتليلها.

»بازل 3«

وفيما يتعلق بق����درة البنوك 
الكويتية على تطبيق معايير »بازل 
3«، أف����اد احملافظ بأن البنوك في 
الش����ق اخلاص بكفاية رأس املال 
قريبة ج����دا ما لم تك����ن جاهزة 
املعيار، موضحا ان  لتطبيق هذا 
هناك جوان����ب أخرى من معايير 

»بازل 3«.
وأضاف أن الشق اخلاص مبعيار 
كفاية رأس املال من ضمن اإلجراءات 
الكويت  اتبعتها  التي  االحترازية 
منذ 2005 وذل����ك بتطبيق »بازل 
2« حيث فرضت احلد األدنى من 
كفاية راس املال 8% لكن الكويت 
رفعت احلد األدنى من كفاية رأس 
املال إلى 12% ما جعلها في وضع 
مريح وقادرة على مواجهة املخاطر 

املستقبلية.

غسيل األموال 

وع����ن حجم عمليات غس����يل 
األموال في منطق����ة اخلليج قال 
احملاف����ظ ان ه����ذه العمليات تتم 
في جميع أنحاء العالم وليس����ت 
في منطقتنا فقط، مشددا على أن 

القطاع اخلاص مساحة اكبر للعب 
دور في النشاط االقتصادي، مؤكدا 
ان هذا دور اصيل للقطاع املصرفي 
وأي محاوالت بخالف ذلك ستقلل 

من دوره.
املرك���زي لتمويل  وعن رؤية 
اخلطة قال احملافظ إننا لن نبتدع 
اسلوبا جديدا فالتمويل يتم عبر 
القطاع املصرفي واملالي، عامليا من 
خالل القروض املباشرة واملجمعة 
البنوك احمللي���ة واالجنبية،  بني 
باإلضاف���ة إل���ى االدوات املالي���ة 
املختلفة، مشددا على أنه يجب أن 
متارس عملية التمويل وفق األسس 

الصحيحة.
وشدد احملافظ على أن حواالت 
احلق ال تعتب���ر ضمانا بنكيا من 
الناحية القانونية فجميع القانونيني 
يؤكدون على ذلك، خاصة أنها عبارة 
عن ورقة مينحها املقترض للجهة 
املقرضة حتتوي على إقرار منه أن 
كل حقوقها ستؤول إليها في حال 
عدم قدرته على السداد، معتبرا ان 
هذه احلوالة ال تعد سندا قانونيا وال 
متثل اصال عينيا أو نقديا ألنه في 
حالة التعثر في السداد ال ميكن من 

خاللها حتصيل فلس واحد.
وأشار احملافظ إلى أن استخدام 
البنوك حل���واالت احلق  بع���ض 
كضمان يعد ش���أنا خاصا بها وال 
دخل للمركزي في ذلك، إذ ان البنوك 
اس���تخدمتها من جانب اطمئناني 
وليس من جانب التنفيذ، الفتا إلى 

مستوى حدوثها في دول املجلس 
يعد مطمئنا ومنخفضا مقارنة بدول 
العالم، ويجب أن نستمر في وضع 
القواعد واألنظم����ة الالزمة للحد 
من هذه العمليات. وحول االحتاد 
النقدي، لفت احملافظ إلى أن هناك 
خلطا بني االحتاد النقدي وإطالق 
عملة موح����دة، قائال »العالم كله 
مستعجل إلطالق العملة املوحدة 
بشكل عجيب« موضحا أن هذا األمر 
يحتاج إلى ترتيبات خاصة ترتبط 
بفترات زمنية محددة، مؤكدا أنه 
لم يصدر أي حتديد ملوعد اطالق 
العملة اخلليجية في اي من القرارات 

السابقة للمجلس.
 وأشار إلى أنه مت عقد االجتماع 
الرابع للمجلس النقدي امس ، قائال: 
األمور تسير في الطريق الصحيح 
وسيتم بلورة العديد من االشياء 

اإليجابية خالل الفترة املقبلة.
ونفى احملافظ وجود تدهور في 
جودة االصول لدى البنوك احمللية، 
متسائال: كيف يكون هناك تدهور 
فيها مع االرباح التي حققتها البنوك 
خالل املرحلة الس����ابقة، الفتا إلى 
أن املخصص����ات جتون بناء على 
حجم املخاط����ر التي يتعرض لها 
اجلهاز املصرفي وتنتهي مبجرد 
زوال تلك املخاط����ر، وهي عملية 
دينامكية مستمرة، مضيفا ان هناك 
مخاطر جنم����ت عن األزمة املالية 
إلى املخاطر االجتماعية  تخطتها 
وبالتالي فالبنوك ال تقوم ببنائها 

في الش����ق اخلاص به����ا والبنك 
املركزي في الشق اخلاص باالئتمان 
مؤكدا على ضرورة التنسيق بني 
املركزي والهيئة من خالل مذكرة 
تفاهم حتدد آلي����ة العمل لتجنب 

االزدواجية.
وعن تدخل »املركزي« لفرض 
تعليمات معينة على البنوك لزيادة 
االئتمان قال: »ال أعتقد أن هناك أي 
دولة في العال����م تتدخل بإصدار 

تعليماتها بأي شكل من األشكال 
لوحدات البنك املركزي بأن تزيد 
من معدل النمو في االئتمان مؤكدا 
ان هذا القرار يخص البنوك وحدها، 
مشيرا الى أن البنوك تتحمل مخاطر 

التسهيالت املمنوحة«.
واستدل احملافظ ببيان جلنة 
السوق املفتوحة الفدرالي األميركي 
ال����ذي صدر مؤخرا، مش����يرا الى 
أن هن����اك نص����ا صريحا يقضي 

دون احلاجة إليها، مشددا على انه 
ال يس����تطيع ذكر البيانات املالية 
للبنوك التي سيعلن عنها في الربع 
الثالث قب����ل ان يتم االعالن عنها 
مبا يظهر ارتفاع ارباح البنوك أو 
إلى  انخفاض املخصصات، داعيا 

انتظار االعالن عنها.

سلة عمالت 

وف����ي رده على س����ؤال حول 
السياسة النقدية لدولة الكويت وهل 
ستستمر في اتباع استراتيجية سلة 
من العمالت، قال احملافظ ان الكويت 
العمالت  تتعامل بسياسة س����لة 
وستظل تتبعها الن ذلك يخفض 
من معدالت التضخم التي مازالت 
عند مستويات عالية في غالبية دول 
العالم ودول اخلليج خاصة. وتوقع 
احملافظ زيادة معدالت التضخم مع 
نهاية العام احلالي وذلك الرتفاع 
اسعار املواد الغذائية على املستوى 
العاملي ومنو نسبة الناجت احمللي 
االجمالي بنسبة تتراوح بني 4 و%5. 
وفي رده على تساؤل حول حجم 
الديون املتعثرة واملخصصات التي 
أخذت مقابلها بالنسبة لكل بنك قال 
احملافظ ان حجم الديون املتعثرة 
هي عب����ارة عن صاف����ي الديون 
مطروحا منه����ا املخصصات وفقا 
للمعايير احملاسبية، الفتا إلى أن 
هناك العديد من احملللني واالعالميني 
ال يستطيعون تفسير التقارير التي 

ينشرها »املركزي«.

حواالت الحق ال تعتبر ضمانًا 
بنكيًا من الناحية القانونية فجميع 

القانونيين يؤكدون على ذلك

)كرم ذياب( الشيخ سالم العبدالعزيز مترئسا االجتماع الـ 51 للجنة محافظي البنوك املركزية ومؤسسات النقد  لدول مجلس التعاون  

سلطان ناصر السويدي ورشيد محمد املعراج خالل وصولهما قاعة االجتماع

الكويت تؤكد أن معايير »بازل 3« ستساهم في ترسية االستقرار المالي
على المدى البعيد وتوفير البيئة المناسبة للحفاظ على متانة القطاع المصرفي الخليجي

رؤساء
الوفود

أهم ما تم استعراضه في اجتماع محافظي البنوك المركزية

المزروعي: مناقشة مسودة التشريعات الرقابية

قال احملافظ ان أهم ما مت استعراضه في اجتماع 
احملافظني التطرق إلى سير العمل في الدراسة التي 
منحت جلهة متخصصة في مجال تقريب أس����اليب 
الرقاب����ة ومعايير وسياس����ات الرقابة على األجهزة 
املصرفية واملالية في دول مجلس التعاون، مشيرا الى 
ان الدراسة تسير بشكل جيد آمال ان تنتهي اجلهة من 
الدراسة في املستقبل القريب وتقدم توصياتها إلى 

جلنة احملافظني حتى يتم اخذ القرار بشأنها.
وأضاف انه مت استعراض أهم التطورات في اللجنة 
املالية ملكافحة عمليات غسيل األموال ومكافحة متويل 
اإلرهاب، الفتا الى انه مت عرض أهم املستجدات في هذا 

الشأن حيث قدمت جميع دول مجلس التعاون خالل 
االجتماع أوراق ودراسات حول جتارب الدول اخلليجية 

بشأن شركات او مكاتب املعلومات االئتمانية.
ولفت الى ان الكويت قدمت عرضا مرئيا ألعمال 
ومهام شركة املعلومات االئتمانية، مشيرا الى دولة قطر 
قدمت كذلك عرضا مرئيا ملشروع متعلق بإنشاء شركة 
للمعلومات االئتمانية التي من املقرر أن ترى النور في 
القريب العاجل. وتابع أن احملافظني استعرضوا أهم 
التطورات املالية والنقدية في دول املجلس، مشيرا 
إلى أنهم سجلوا ارتياحهم واطمئنانهم ملتانة األوضاع 

املالية للبنوك املوجودة في دول املجلس.

قال األمني العام املس����اعد لدول مجلس التعاون لدول اخلليج العربية محمد املزروعي ان االجتماع ناقش 
توصيات جلنة االشراف والرقابة على اجلهاز املصرفي واللجنة الفنية لنظم املدفوعات واملتعلقة بدراسة مسودة 
التشريعات الرقابية واإلشرافية الالزم توحيدها. وأشار املزروعي في كلمته إلى مناقشة قرار جلنة احملافظني 
بشأن السماح للبنوك الوطنية بفتح فروع لها في الدول األعضاء ومستجدات الدراسة االستراتيجية اخلاصة 
بربط نظم املدفوعات، الفتا الى أهم التطورات في اطار املجلس النقدي وجتارب دول املجلس حول ش����ركات 
ومكاتب املعلومات االئتمانية والترتيبات القائمة في الوقت احلالي حول املؤمتر املصرفي العاشر لدول مجلس 
التعاون املقرر عقده في قطر خالل شهر مارس املقبل. واضاف املزروعي ان من املواضيع املدرجة على جدول 
األعمال اهم املستجدات في اللجنة املالية ملكافحة غسيل االموال ومتويل االرهاب والتطورات النقدية واملالية 
بدول املجلس واملستجدات في مجال الرقابة املصرفية على املستوى العاملي. وأكد في ختام كلمته على اهتمام 

جلنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك املركزية بالقرارات التي سيتوصلون اليها.

محاف���ظ البن��������ك املرك���زي 
الس���عودي د.محم���د بن س���ليمان 

اجلاسر
القطري  ــزي  املرك البنك  محافظ 

الشيخ عبداهلل بن سعود آل ثاني
محافظ البنك املركزي العماني 

حمود بن سنجور الزدجالي

محافظ مصرف اإلمارات املركزي 
سلطان ناصر السويدي

محافظ البنك املركزي البحريني 
رشيد محمد املعراج

ــؤون  ــام ملجلس الش ــن الع األم
ــة ـ األمانة العامة محمد بن  االقتصادي

عبيد املزروعي

منى الدغيمي ـ محمود فاروق
اس����تعرض محافظو البنوك املركزية ومؤسس����ات النقد في دول مجلس 
التعاون اخلليجي ف����ي اجتماعهم أمس بالكويت العديد من القضايا النقدية 
واملالية على املس����تويني العاملي واخلليجي أبرزها اتفاقية »بازل 3« وخطة 

اإلصالح الضخمة للقطاع املصرفي العاملي.
وألقى محافظ البنك املركزي الش����يخ سالم العبدالعزيز كلمة افتتح بها 
االجتم����اع أكد فيها ان اتفاقية »بازل 3« التي أعلن عنها مؤخرا من قبل جلنة 
بازل للرقابة املصرفية ستساهم في ترسية االستقرار املال على املدى البعيد 
السيما انه مت االعالن عنها من قبل ممثلي املصارف املركزية وهيئات الرقابة 
املالية واتفاقهم بشأن خطة اصالحية ضخمة للقطاع املصرفي العاملي تتبنى 
معايير مصرفية جديدة بغرض زيادة صالبة ومتانة القطاع في مواجهة اي 
ازمة محتملة، مشيرا الى اهمية هذه االتقافية في ابراز دور الرقابة املصرفية 
بأنواعها الوقائية والتصحيحية ورقابة األداء من حيث توفير البيئة املناسبة 
للحفاظ على مكانة وسالمة املركز املالي للمؤسسات املصرفية من اجل الوصول 

الى جهاز مصرفي قادر على املساهمة الفاعلة في التنمية االقتصادية.
وأض����اف احملافظ في كلمته االفتتاحية امس ف����ي االجتماع ال� 51 للجنة 
محافظي مؤسسات النقد والبنوك املركزية لدول مجلس التعاون لدول اخلليج 
العربية، ان مؤسس����ات النقد والبنوك املركزية بدول مجلس التعاون لدول 
اخلليج العربية أظهرت قدرتها على التحرك السريع والفعال للحد من تداعيات 
األزمة االقتصادية العاملية األخيرة على األوضاع االقتصادية لدول املجلس. 
وقال ان منظومة السياس����ات واإلجراءات النقدي����ة والرقابية التي اتخذتها 
الس����لطات املعنية أتاحت األجواء املالئمة لتعزيز األداء االقتصادي في دول 
املجلس. وأوضح احملافظ ان حتركات 
البنوك املركزية ومؤسس����ات النقد 
لدول املجلس ج����اءت ضمن توجه 
عام للمحافظة على االستقرار النقدي 
من جانب والعم����ل ضمن اطار من 
النظم والتدابير الرقابية واالشرافية 
الرامية الى ترسيخ دعامات االستقرار 
املالي من جانب آخر، مشيرا الى ان 
الضغوط التضخمية انحسرت في 
دول املجلس بش����كل ملحوظ دون 
ان يعني ذلك تالشي تلك الضغوط 

بصورة كلية.

الضغوط التضخمية 

وأكد احملافظ ضرورة االنتباه في 
املرحلة احلالية لظهور بوادر االرتفاع 
العاملي في أسعار املواد الغذائية موضحا ان االنحسار في الضغوط التضخمية 
أتاح إمكانية توجه مؤسسات النقد والبنوك املركزية لدول املجلس نحو تبني 
السياسات النقدية واإلجراءات الرقابية الرامية ملواجهة تباطؤ معدالت النمو 
االقتصادي. وأضاف ان األزمة املالية واالقتصادية العاملية أفرزت واقعا مصرفيا 
وماليا جديدا يستوجب املزيد من اجلهود لتطوير األطر الرقابية واإلشرافية 
ملواكبة الواقع اجلديد، مؤكدا أن املرحلة املقبلة تتطلب مزيدا من تكثيف اجلهود 
وتركيزها نحو تعزيز املالءة املالية للوحدات واملؤسسات الفاعلة في النظام 
املالي من خالل االسترشاد باملعايير الدولية واالستفادة منها في تطوير اإلطار 
التنظيمي املتكامل ألنشطة األطراف املؤثرة في اداء النظام املالي وفق قواعد 
ونظم رقابية وإش����رافية محكمة. وأوضح احملافظ دور جلنة احملافظني في 
تعزيز التعاون فيما بني السلطات الرقابية في دول املجلس واعتماد مفاهيم 
وإجراءات موحدة للرقابة املصرفية، ومن ثم بلوغ الهدف املنشود من حيث 

ترسيخ دعامات االستقرار النقدي واملالي في دول املجلس.
وحول موازاة اجلهود في مجال السياسات النقدية والرقابية أكد احملافظ 
ضرورة تطوير النظم اإلحصائية في دول املجلس ضمن منظور اكثر شمولية 
وأطول أمدا وأوثق صلة باملتغيرات االقتصادية الكلية مما يتطلب قدرا اكبر 
من التنسيق املشترك بني االجهزة اإلحصائية املركزية في دول املجلس. وأشاد 
احملاف����ظ باجلهود املبذولة من جانب األمانة العامة واللجان الفنية املختلفة 
وفرق العمل، مؤكدا دورها في دفع عجلة العمل املش����ترك سعيا الى حتقيق 
التكامل االقتصادي املنشود فيما بني دول املجلس قائال في الوقت نفسه »ان 
اجتماعنا هذا سوف يثري مناقش����تنا باآلراء واالستنتاجات التي نحتاجها 

جميعا في مسيرتنا ملا فيه املصلحة االقتصادية املشتركة«.

في االجتماع الـ 51 للجنة محافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد لدول التعاون الذي انعقد في البالد

البنوك المركزية 
الخليجية أظهرت 

قدرتها على التحرك 
السريع لمواجهة 

األزمة المالية 
واالقتصادية


