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وجه النائب د.فيصل املس���لم س���ؤاال 8
لوزيرة التربية والتعليم العالي د.موضي 
احلمود جاء فيه: كم تبلغ ميزانية الصندوق 
اخليري؟ وكم عدد الطلبة من غير محددي 
اجلنس���ية الذين رفضهم الصندوق؟ وما 

اسباب الرفض؟

قدم النائب د.وليد الطبطبائي اقتراحا برغبة جاء فيه: نظرا 
حلاجة مسجد سعد راشد العليان في كيفان الى اعادة البناء 
حيث انه مضى على بنائه 43 عاما والهمية هذا املسجد حيث انه 

يتسع لعدد كبير من املصلني وللعمل على راحة املصلني.
لذا فإنني اتقدم باالقتراح برغبة لالس���راع في اعادة بناء 
مسجد سعد راش���د العليان والكائن في منطقة كيفان شارع 

الرياض.

المسلم: كم تبلغ ميزانية
صندوق التعليم؟

الطبطبائي إلعادة بناء مسجد سعد العليان

لدى البنوك حتى يونيو 2010.. 1738 مليون دينار مساحة إقراضية مقابل 392.5 مليونًا عام 2005 وطرح السؤال على هذا النحو ليس »معّبرًا«

الشمالي للبراك: سؤالك عن قدرة البنوك االئتمانية.. غير واقعي

الشيخ سالم العبد العزيز مسلم البراكمصطفى الشمالي

البقية ص 9

البن���وك الكويتية، يرجى تزويدي 
بنسخة من التقرير املذكور، كشف 
تفصيل���ي يوض���ح كل املالحظات 
والقص���ور من وجهة نظ���ر البنك 
الدولي بالنسبة للتعليمات الرقابية 
للبنك املركزي وأداء البنوك احمللية 
واحللول املطروحة بهذا الشأن، مع 
توضيح اآللية التي سيتبعها البنك 
املركزي لتفادي تلك املالحظات وأوجه 
القصور الواردة في الدراسة سالفة 

الذكر.
اإلجابة: نشير أوال، وعلى النحو 
الذي سبق ايضاحه، الى ان الدراسة 
التي أعدها فريق البنك الدولي حول 
تقييم معايير احلوكمة في البنوك 
الكويتي���ة جاءت بن���اء على طلب 
من بنك الكويت املركزي وذلك في 
إطار مس���اعيه وجهوده املتواصلة 
لتشخيص نقاط الضعف في القطاع 
املصرفي متهيدا التخاذ اإلجراءات 
املناسبة لتحس���ني أداء هذا القطاع 
وتعزيز استقراره. هذا وان التقرير 
الذي اعده فريق البنك الدولي بشأن 
تقييم معايير احلوكمة في البنوك 
الكويتية هو تقرير أولي، قام بنك 
الكويت املركزي مبراجعته وحصر 
ما لديه من مالحظات على التقرير 
وارس���الها الى فريق البنك الدولي 
ملراجعتها وتزويدنا بوجهة نظره 
بشأنها متهيدا إلصدار التقرير بشكل 
نهائي. هذا ولم يتسلم بنك الكويت 
املركزي رد فريق البنك الدولي على 
مالحظاته حت���ى تاريخ اعداد هذه 

االجابة.

دور البنك المركزي

وعن السؤال الوارد من خالل دور 
البن��ك املركزي الرقابي باالطالع على 
املالية لش��ركات االستثمار  األوضاع 
والشركات التابعة والزميلة لها، وذلك 
من خالل البيانات الدورية التي ترد اليه 
ويقوم باعتمادها باإلضافة الى التفتيش 
الذي يقوم به البنك املركزي على تلك 
الشركات مما يجعله ملما بجميع أوجه 
القصور والعجز لبعض الشركات ومتانة 
البعض اآلخر، مما يجعل البنك املركزي 
لدي��ه تصورا واضحا ف��ي إبداء رأيه 
م��ن خالل عضويته في جلنة س��وق 
الكويت لألوراق املالية على متانة تلك 
الشركات ومن ثم ادراجها بالبورصة. لذا 
يرجى تزويدي بأسماء جميع شركات 
االستثمار والشركات الزميلة والتابعة 
لها والتي وافق وصوت لصالح ادراجها 
عضو جلنة السوق ممثل بنك الكويت 
املرك��زي، وأيضا التي لم تتم املوافقة 
عليها وأس��باب رفضها منذ 1998/1/1 

حتى تاريخه.
االجاب�ة: تنص املادة اخلامس���ة 
من املرسوم بتنظيم سوق الكويت 
الص���ادر بتاريخ  املالية  ل���أوراق 
1983/8/14 على انه »يدير الس���وق 
جلنة تشكل برئاسة وزير التجارة 
وعضوي���ة كل من: مدير الس���وق 
ويك���ون نائبا للرئي���س ومتفرغا 
للعمل، وعضو ميثل وزارة التجارة 
والصناع���ة، وعضو ميث���ل وزارة 
املالية، وعض���و ميثل بنك الكويت 
املركزي، واثن���ني من ذوي اخلبرة 
والكفاءة يختارهما مجلس الوزراء 
بناء على ترشيح من وزير التجارة 
والصناعة، وأربعة أعضاء تختارهم 
غرفة جتارة وصناعة الكويت ويكون 

من بينهم أحد الوسطاء.
كما نصت امل���ادة 42 من القرار 
الوزاري رقم 35 لسنة 1983 بشأن 
إص���دار الالئحة الداخلية لس���وق 
الكويت لأوراق املالية، على انه »ملدير 
الس���وق كامل الصالحيات الالزمة 
إلدارة الس���وق واصدار التعليمات 
اخلاصة بذلك وهو املس���ؤول عن 
تنفيذ قرارات جلنة الس���وق وهو 
املمثل القانوني للس���وق وله حق 

التوقيع عنه«.
وفي هذا اخلصوص فإن النظر 
في طلبات قيد الوسطاء وقيد أسهم 
الشركات املساهمة الكويتية أو أي 
أوراق مالية أخرى في السوق والبت 
فيها يكون من اختصاص جلنة سوق 
الكويت لأوراق املالية، وليس للبنك 
املركزي اختصاص باالجابة عن هذا 
السؤال. ونشير في هذا اخلصوص 
الى ان احملكمة الدستورية قد قررت 
بجلسة 2005/4/11 في طلب التفسير 
رقم 3 لس���نة 2004 بشأن تفسير 
املادة 99 من الدستور: »ان السؤال 
البرملاني يوجه الى الوزير في املسائل 
واألمور التي تدخل في اختصاصه 
أو في نطاق أعمال وزارته بحسب 

األحوال«.
الس���ؤال يرجى تزويدي  وعن 
بكش���ف يوض���ح ع���دد صناديق 
االستثمار، وتاريخ تأسيس الصندوق 
ورأسماله ومدته، وما حجم األصول 
التي تقوم بإدارتها تلك الش���ركات 
نيابة عن الغير )لكل ش���ركة على 
حدة(؟ وملاذا لم يراع البنك املركزي 
حجم رؤوس أموال شركات االستثمار 

.Early Warning System املصرفي
ولقد أوش���كت تلك اجلهة على 
االنتهاء م���ن مهمتها، ومن املخطط 
ان تقدم تقريره���ا األولي الى بنك 
الكويت املركزي في نهاية شهر اكتوبر 

اجلاري 2010.
الى مجموعة  هذا، وباالضاف���ة 
األسس والقواعد والضوابط الصادرة 
عن مجلس ادارة بنك الكويت املركزي 
بتاريخ 2004/3/21 بش���أن اس���س 
وقواعد وضوابط ترخيص وعمل 
فروع البنوك االجنبية في الكويت 
وذلك استنادا لنص املادة 56 املعدلة 
من القانون رقم 32 لسنة 1968 بشأن 
النقد وبنك الكويت املركزي وتنظيم 
املهنة املصرفية، فقد اصدر مجلس 
ادارة بنك الكويت املركزي بتاريخ 
2007/9/30 مجموعة من االس���س 
والقواعد والضوابط بشأن تواجد 
املؤسسات املالية األجنبية في الكويت 
إلدارة االصول وذلك اس���تنادا الى 
احكام املادة 55 من القانون رقم 32 
لسنة 1968 املشار إليه والى القرار 
الوزاري الصادر بتاريخ 1987/1/18 
في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت 
املركزي على شركات االستثمار، هذا 
وقد وافق مجلس إدارة بنك الكويت 
املركزي على افتتاح تس���عة فروع 
لبن���وك اجنبية منه���ا ثالثة فروع 
لبنوك عاملية وس���تة فروع لبنوك 
وطنية من دول مجلس التعاون لدول 
اخلليج العربي���ة، وقد ترتب على 
تلك القرارات توسيع قاعدة القطاع 
املصرفي ومبا يعزز التطورات باجتاه 

حتويل الكويت الى مركز مالي.
كذلك يقوم بنك الكويت املركزي 
بصورة منتظم���ة بتعزيز معايير 
احلوكمة وحتسني البيئة التنافسية 
في العمل املصرفي وتطبيق معايير 
الرقابة الدولية وجميعها من الشروط 
واملتطلب���ات لتطوير املراكز املالية 
كذلك وفي اطار اجلهود التي يبذلها 
املرك���زي في مواكبة  الكويت  بنك 
معايير العمل املصرفي وفقا ألفضل 
املمارس���ات العاملية فقد قام فريق 
مش���ترك من صندوق النقد والبنك 
الكويت والقيام  الدوليني بزي���ارة 
بإج���راء حتديث لتقيي���م برنامج 
االستقرار املالي FSAP بهدف التحقق 
من تطبيق املبادئ األساسية للرقابة 
املصرفية الفعال���ة، وقد صدر هذا 
التقرير في يولي���و 2010 متضمنا 
التأكي���د على الت���زام بنك الكويت 
املركزي مبب���ادئ الرقابة املصرفية 
القطاع  الفعال���ة ومنوها مبتان���ة 
املصرفي والدور الرقابي لبنك الكويت 
املركزي وقدرة البنوك الكويتية على 
مواجهة الصدمات في ضوء اختبارات 
الضغط الت���ي اجراها فريق البنك 
الدولي، كذل���ك وعلى النحو الوارد 
في االجابة عن السؤال الثالث، نشير 
الى انه وفي اطار جهود بنك الكويت 
القطاع  املرك���زي لتعزيز س���المة 
املصرفي وتطبيق افضل املمارسات 
الدولية مع العم���ل باجتاه تطوير 
الكويت كمركز مالي، فقد طلب بنك 
الكويت املرك���زي من البنك الدولي 
اعداد دراس���ة حول تقييم معايير 
احلوكمة في البنوك الكويتية بهدف 
تطوير معايير وممارسات احلوكمة 
في البنوك الكويتية والتأكيد على 
الرقابية وتطبيقها  املعايير  سالمة 
في الكويت وهي من ضمن محاور 

تطوير الكويت كمركز مالي.
كذلك البد من االشارة الى ان هناك 
بعض االمور التي تدفع في مجال دعم 
خط���ة التنمية ومجاالتها وذلك من 
خالل التوعية للجمهور حول اخلدمات 
املصرفية واملالية، حيث يتولى معهد 
الدراسات املصرفية بالتنسيق مع 
بنك الكويت املركزي اصدار نشرة 
توعوية دورية بعنوان »إضاءات« 
تتناول العديد من املوضوعات في 

هذا املجال.
ولقد ص���در من هذه النش���رة 
ستة اصدارات في العام 2010/2009 
كما صدر منها سبعة اصدارات في 
العام الس���ابق، وم���ن املوضوعات 
التي تناولتها تلك النشرات: بطاقات 
االئتمان، صناديق االستثمار، التمويل 
البورصة،  املرابح���ات،  باملضاربة، 

املشتقات املالية.
كذل���ك ينبغي اإلش���ارة الى ان 
موضوع حتويل الكويت الى مركز 
مالي اقليمي ميثل مشروعا وطنيا 
معني به العديد م���ن األطراف في 
الدول���ة، وبالنس���بة لبنك الكويت 
املركزي فإن أهم مس���ؤولياته في 
هذا املشروع هو تعزيز االستقرار 
النقدي واملالي ف���ي البالد باعتبار 
ذلك أحد أهم العوامل لتهيئة املناخ 
املناسب لالستثمار، ومن ثم املساهمة 
في إجناح هذا املشروع، وهو الدور 
الذي يضطلع به بنك الكويت املركزي 
بالش���كل املطلوب وفقا ملا س���لف 

التنويه به.
وعن الس���ؤال ال���وارد في إطار 
الدراس���ة التي قام بها فريق البنك 
الدولي لتقييم معايير احلوكمة في 

األقصى لنسبة التسهيالت االئتمانية 
الى الودائع من 80% إلى 85% ورفع 
نس���ب النمو املقررة ف���ي احملافظ 
االئتمانية للبنوك لعام 2008، وذلك 
أمام تلك  لزيادة املس���احة املتاحة 
البنوك ملنح املزيد من التس���هيالت 
االئتماني���ة، واعتبار العقارات أحد 
الضمانات املقبولة واملؤهلة لتقليل 
املخاطر االئتمانية والتي تؤخذ في 
االعتبار عند احتساب معيار كفاية 

رأس املال »بازل 2«.
إلى جانب ذلك، وفي إطار املساعي 
الرامية إلى اس���تعادة اجواء الثقة 
القطاع  واحملافظة على تنافس���ية 
املصرفي احمللي، فق���د صدر في 3 
نوفمبر 2008 القانون رقم 30 لسنة 
2008 في شأن ضمان الودائع لدى 
البنوك احمللية في الكويت الذي بادر 
البنك املركزي باعداد مسودته وبتاريخ 
26 مارس 2009 صدر املرسوم بقانون 
رقم 2 لسنة 2009 في شأن تعزيز 
االستقرار املالي في الدولة وصدرت 
الئحت���ه التنفيذية بتاريخ 2 ابريل 
2009 ويقوم املرسوم بقانون على 
مجموعة محاور استباقية واحترازية 
لتحصني القطاع املصرفي في الكويت 
وتعزيز االس���تقرار املالي وحتفيز 
حركة النشاط االقتصادي، ومما ال 
شك فيه ان صدور مثل هذا املرسوم 
بقانون يؤك���د مصداقية الدولة في 
تعزيز االس���تقرار املالي، وهي من 
االمور التي تس���ير باجتاه حتويل 
الى مرك���ز مالي وجتاري  الكويت 

اقليمي رئيسي.
كما يواصل بنك الكويت املركزي 
اجراء تعديالت مؤث���رة في نظمه 
االش���رافية والرقابية على وحدات 
القطاع املصرفي واملالي اخلاضعة 
إلش���رافه ورقابته ومبا ينس���جم 
مع تعزيز متان���ة النظام املصرفي 
واملالي التي تعتبر احد الش���روط 
األساس���ية لتعزيز مسيرة حتويل 
الكويت املركز مالي وجتاري اقليمي 
رئيسي، وكان من ابرز تلك التعديالت 
تعزي���ز ضوابط العم���ل املصرفي 
املرتبطة بصفة خاصة بكل من إدارة 
املخاطر واختبارات الضغط املالي، 
وادخال تعدي���ل على الركن الثاني 
من معيار كفاي���ة رأس املال »بازل 
2« اخلاص بعملية املراجعة الرقابية 
بهدف التأكيد عل���ى اهمية التقييم 
 ICAAP الداخلي لكفاي���ة رأس املال
من قبل البنوك في مواجهة مختلف 
املخاطر مبا في ذلك مخاطر االئتمان 
ومخاطر السيولة ومخاطر السوق، 
وغيرها ه���ذا باالضافة الى التأكيد 
على اهمية اجراء اختبارات الضغط 
املالي Stress Testing بصفة دورية 
منتظمة بهدف تقييم قدرة البنوك 
احمللية على مواجهة االنكشافات في 
ظل اوضاع وظ���روف عمل صعبة 

.Stress Situations
وفي إطار ارساء اطر عمل سليمة 
إلدارة املخاطر وتطبيق نظم انذار 
مبكر ملواجه���ة اي مخاطر نظامية 
فلق���د مت التعاقد مع احدى اجلهات 
االستشارية العاملية املتخصصة وهي 
Booz & Company وذلك بغرض القيام 

بعدد من املهام تتمثل في اآلتي: 
أ � إعداد تقييم شامل للمخاطر 
بالقطاع املصرفي الكويتي، وكذلك 
تقيي���م للمخاط���ر ل���كل بنك على 

حدة.
 Stress ب � إعداد اختبارات ضغط
Testing للقطاع املصرفي وذلك لتحديد 
قدرة القطاع على مواجهة األزمات 
املالية وكذلك اختبارات ضغط لكل 

بنك على حدة.
ج � اعداد نظام انذار مبكر للجهاز 

قطاعات النشاط االقتصادي املنتجة. 
كما ان سياسة بنك الكويت املركزي 
تسمح مبنح استثناءات من الضوابط 
الرقابي���ة في مجال من���ح االئتمان 
وبصفة خاصة املشروعات الكبيرة 
ذات الطابع الوطني أو االستراتيجي، 
ومثال ذل���ك محطات الطاقة واملياه 
واملشاريع املتعلقة بالبنية التحتية 
أو املشروعات االسكانية أو اخلدمات 
أو املش���روعات الصحية  العام���ة 

وغيرها.
أما فيما يتعلق مبا ورد بالسؤال 
عن اإلجراءات التي قام بها مجلس 
إدارة بنك الكويت املركزي من جانبه 
لسرعة حتويل الكويت إلى مركز مالي 
وإقليمي عاملي، فنشير إلى أنه تنفيذا 
السامية لصاحب  للرغبة االميرية 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
حفظه اهلل في حتويل الكويت الى 
مركز مالي وجتار رئيسي، أعد بنك 
الكويت املركزي دراسة بذلك الشأن 
ف���ي يوني���و 2005. واطلع مجلس 
الدراس���ة  الوزراء املوقر على تلك 
واصدر في  اجتماعه املنعقد بتاريخ 
3 يولي���و 2005 الق���رار رقم )719( 
الذي نص باملوافقة من حيث املبدأ 
على تطوير الكويت لتصبح مركزا 
ماليا واقتصاديا، وتش���كيل فريق 
عمل برئاس���ة محافظ بنك الكويت 
املركزي وعضوي���ة رئيس اللجنة 
االقتصادي���ة في املجل���س األعلى 
للتخطيط والتنمية باإلضافة ملمثلني 
عن كل من: وزارة التخطيط � وزارة 
املالية � وزارة التجارة والصناعة � 
سوق الكويت لأوراق املالية � احتاد 
مصارف الكوي���ت � غرفة التجارة 
وصناعة الكويت � مؤسسة املوانئ 
الكويتية � اإلدارة العامة للجمارك، 
ليتولى دراسة هذا املشروع من جميع 
جوانبه وحتدي���د جميع متطلباته 
ومقوم���ات جناحه، واع���داد اآللية 
املناس���بة للتنفيذ، وبرنامج العمل 
الزمني لتحقيق االهداف املنشودة، 
وللفريق أن يس���تعني مب���ن يراه 
ملعاونته ف���ي إجناز مهمته على أن 
يرفع الفريق تقريرا بنتائج اعماله 
ملجل���س الوزراء قبل نهاية ش���هر 
سبتمبر 2005. واستنادا الى التقرير 
األول لفريق، اصدر مجلس الوزراء 
املوقر بتاريخ 4 ديسمبر 2005 القرار 
رق���م )1287( بش���أن التقرير االول 
لرفيق عمل تطوير الكويت كمركز 
مالي واقتصادي، والذي اشتمل على 
استمرار فريق العمل املكلف بتطوير 
الكويت كمركز مالي واقتصادي في 
مهمته على أن يرفع الفريق تقريره 
الوزراء  إلى مجلس  بنتائج اعماله 
كل ثالثة أشهر، وتكليف وزير املالية 
بتوفير االعتم���ادات املالية الالزمة 
العمال الفريق لالستعانة مبستشار 
عاملي متخصص في أداء املهام املنوطة 
به. وقد زود فري���ق العمل مجلس 
الوزراء بخمسة تقارير دورية ضمن 

الفترات احملددة لذلك.
وق���د تقرر االس���تعانة ببيوت 
االستشارة العاملية لبلورة السياسات 
والبرام���ج الالزمة خلل���ق االجواء 
املالئمة لتطوير الكويت كمركز مالي 
وجتاري اقليمي رئيسي، حيث قام 
الفريق بإعداد الش���روط املرجعية 
للدراسة، وكذلك بدراسة العروض 
املقدمة من كل اجلهات االستشارية 
العاملية التي متت مخاطبتها لتقدمي 
عروضها الجراء الدراسة املطلوبة، 
ومت التعاقد مع مستشار عاملي )شركة 
ماكينزي( العداد الدراسة حول تطوير 
الكويت كمركز مالي وجتاري إقليمي 
رئيسي، وقد مت رفع الدراسة النهائية 
لشركة ماكينزي الى مجلس الوزراء 

املوقر في نهاية عام 2007. ومن أبرز 
ما خلص إليه فريق العمل املشكل 
مبوجب قرار مجلس الوزراء املذكور 
هو أن موضوع تطوير الكويت كمركز 
مالي وجتاري إقليمي رئيس���ي هو 
موضوع يجب التعامل معه كمشروع 
وطني ذي طابع استراتيجي يستلزم 
رؤية واضحة تتبل���ور في خطط 
وبرامج وسياسات تنفيذية بتتبع 
محدد وواضح ووف���ق اطار زمني 
ممتد، وضرورة أن ينظر إلى مشروع 
حتويل الكويت كمركز مالي وجتاري 
اقليمي رئيس���ي باعتباره مسيرة 
متواصلة لالصالح االقتصادي، اضافة 
الى أن هذا املشروع يستلزم التعاون 
الفع���ال بني الس���لطتني التنفيذية 
والتشريعية والقطاع اخلاص مبا 
يس���اهم في خلق مناخ استثماري 
محفز وجاذب للمستثمرين بوجه 
عام. ويساهم بنك الكويت املركزي 
كسلطة نقدية ورقابية بالعمل على 
املناس���بة لتحقيق  توفير االجواء 
االستقرار في أداء االقتصاد احمللي 
وتوفي���ر نظام مصرفي متني وذلك 
كشروط اساس���ية لتعزيز مسيرة 
حتويل الكويت كمركز مالي وجتاري 
اقليمي رئيسي، لذلك جاءت جهود 
بنك الكويت املركزي في هذا السياق 

كما سيأتي بيانها تاليا.
ويتمثل دور بنك الكويت املركزي 
بالعمل على رسم وتنفيذ السياسة 
النقدية مبا يس���اهم ف���ي تكريس 
النقدي، وكذلك  دعائم االس���تقرار 
االشراف والرقابة على وحدات اجلهاز 
املصرفي واملالي اخلاضعة لرقابته 
ومبا يس���اهم في ترسيخ الثقة في 
اجلهاز املصرفي واملالي في البالد. 
ووفقا للقانون رقم 32 لسنة 1968 
في شأن النقد وبنك الكويت املركزي 
وتنظيم املهنة املصرفية وتعديالته، 
فقد مارس مجلس ادارة بنك الكويت 
املركزي مهامه برسم سياسة البنك 
النقدية واالئتمانية، وتقرير االمور 
املتعلقة بتنظيم مهنة البنوك واحكام 

الرقابة عليها.
وبدءا من الربع األخير من عام 
2008، ومع بروز بوادر االزمة املالية 
العاملية وانعكاساتها  واالقتصادية 
على االقتصاد احمللي، قام بنك الكويت 
املركزي بتركيز جهوده لتعزيز الثقة 
في االقتصاد احمللي وترسيخ دعامات 
االستقرار املالي، وذلك ملعاجلة آثار 
تل���ك االزمة على وح���دات القطاع 
املصرف���ي واملالي من خالل اتخاذه 
حزمة متكاملة من االجراءات بهدف 
ضمان تدفق السيولة داخل اجلهاز 
املصرفي، واستمرار التدفق املنتظم 
لأم���وال فيم���ا بني القط���اع املالي 
والقطاعات االقتصادية األخرى في 
البالد، اضافة إلى ترسيخ الثقة في 
اجلهاز املصرفي وتعزيز االستقرار 
املالي في الدولة، ومن ضمنها قيامه 
بإجراء س���تة تخفيضات في سعر 
اخلصم لديه مبقدار 325 نقطة اساس 
اعتبارا من 8 اكتوبر 2008 ليصل الى 
2.5% اعتبارا من 8 فبراير 2010. كما 
حرص بنك الكوي���ت املركزي على 
بذل جهوده املكثفة لضخ املزيد من 
السيولة لوحدات القطاع املصرفي، 
ومبا يتيح له���ا تدبير االحتياجات 

التمويلية للعمالء.
كما أجرى بنك الكويت املركزي 
اعتبارا من 2008/10/8 تعديالت مؤثرة 
لبعض الضوابط والتعليمات الرقابية 
املنظمة لالئتمان املصرفي املمنوح من 
البنوك احمللية لعمالئها ومبا يزيد 
على قدرتها على توفير االحتياجات 
التمويلية ملختلف قطاعات االقتصاد 
الوطني، وكان من ابرزها رفع احلد 

االقتصادي، وحركة تدفقات األموال 
فيما بني القطاع املصرفي وقطاعات 
االقتصاد الوطني، وحركة تدفقات 
األموال فيما بني االقتصاد الكويتي 
والعالم اخلارج���ي وغير ذلك من 
املؤش���رات االقتصادي���ة األخرى، 
واثر ذلك على عمق تفاعل القطاع 
املصرفي مع االقتصاد احلقيقي مبا 
في ذلك اتس���اع الدور الذي تقوم 
البن���وك في مج���ال االقراض  به 
والتمويل، واخذا باالعتبار ايضا 
ان البن���وك تقوم من خالل عملية 
االق���راض والتمويل بخلق ودائع 
جديدة في االقتصاد تعزز بدورها 

القدرة التمويلية للبنوك.
من جانب آخر، جتدر اإلش���ارة 
ال���ى ان البنوك الكويتي���ة تتوافر 
لديها قواعد رأس���مال قوية تسمح 
لها بالتوسع في منح القروض دون 
التأثير سلبا على نسبة احلد األدنى 
لكفاية رأس املال لديها احملددة مبوجب 
تعليمات بن���ك الكويت املركزي أو 
النسب والتعليمات الرقابية األخرى، 
وأخذا في االعتبار السياس���ة التي 
انتهجها بنك الكويت املركزي لتدعيم 
القواعد الرأسمالية للبنوك من خالل 
توجيهها لبناء مخصصات احترازية 
الى املخصصات احملددة  باإلضافة 

واملخصصات العامة.
كذلك فإن البنوك الكويتية تتمتع 
مبستويات سيولة عالية تعزز عملية 
االقراض لديها، إضافة الى ان حركة 
تدفق األم���وال الناجتة عن االنفاق 
العام وانفاق القطاع اخلاص توفر 
لهذه البنوك قنوات لتعزيز سيولتها 
املالية بش���كل منتظم  وموارده���ا 
ومبا يساعد ايضا في دعم النشاط 

االقراضي لديها والتوسع فيه.

خطة عمل البنوك

وعن الس��ؤال حول خط��ة العمل 
اخلاصة بالقطاع املصرفي التي اعدها 
البن��ك املرك��زي، وذلك لدع��م خطة 
التنمية ومتطلباتها، مع بيان االجراءات 
والدراسات التي متت بهذا اخلصوص، 
وم��ا اإلجراءات التي ق��ام بها مجلس 
ادارة البنك املركزي من جانبه لسرعة 
حتويل الكويت الى مركز مالي واقليمي 
وعاملي، وذلك منذ تاريخ الرغبة السامية 
لصاحب السمو، حفظه اهلل ورعاه، حتى 

تاريخه.
االجابة: أما  بالنسبة لطلب خطة 
العمل اخلاص���ة بالقطاع املصرفي 
التي أعدها البنك املركزي لدعم خطة 
التنمية ومتطلباتها، فجدير بالذكر 
ان كل بنك يتعني عليه وضع خطة 
العمل املناسبة واخلاصة به والتي 
تس���تند الى استراتيجيته ورؤيته 
املستقبلية وأهدافه وما يخطط له 
في األجل الطويل والقصير من حيث 
التوسعات واألرباح وتنمية األعمال 
وإدارته ألمواله والسيولة وغيرها من 
األمور ذات الصلة املباشرة بأعمال 
البنوك. ويتمثل دور البنك املركزي 
في دعم خطط التنمية من خالل اتخاذ 
حزمة من اإلجراءات من أجل تشجيع 
تدفق األموال في اجلهاز املصرفي، 
وفيما بني القطاع املصرفي وقطاعات 
النش���اط االقتصادي، وتتمثل هذه 
اإلجراءات، على النحو الذي سيأتي 
ذكره تفصيال فيما بعد، في تعزيز 
مستويات الس���يولة داخل اجلهاز 
املصرفي، ومبا يزيد من قدرة اجلهاز 
املصرفي عل���ى توفير االحتياجات 
التمويلية جلميع القطاعات، فضال 
عما تضمنه املرسوم بالقانون رقم 2 
لسنة 2009 بشأن تعزيز االستقرار 
املالي في الدولة من إجراءات بشأن 
حث البنوك وتشجيعها على متويل 

تدفق االموال داخل االقتصاد، االمر 
الذي قد تشهد معه حركة النمو في 
القروض تباطؤا أو تس���ارعا عبر 
فترة ممتدة من الزمن أخذا باالعتبار 
مجموعة العوامل املشار اليها أعاله. 
ولذل���ك فإن املس���احة االقراضية 
للبنوك على اساس احد مؤشرات 
النسب الرقابية بتاريخ معني، وكما 
هو واضح من طرح السؤال، يجب 
أال يكون هو املقياس حلجم التمويل 
والقروض الت���ي ميكن ان تقدمها 
البنوك عبر فترة قادمة من الزمن 
قد متتد لعدد من السنوات. ولذلك 
فإن طرح السؤال على هذا النحو 
هو خارج االط���ار الواقعي آلليات 
عمل السوق املتحركة، وخارج آليات 
النظم واالدوات الرقابية ومختلف 
العوامل االخرى التي حتكم النمو في 
االئتمان املصرفي، وبالتالي لن يكون 

معبرا عما يرمي اليه من اهداف.
وللتدليل على عدم واقعية هذا 
السؤال وتعبيره عن الواقع، فإننا 
نشير هنا الى انه لو مت طرح هذا 
الس���ؤال في نهاية يونيو من عام 
2005 فإن االجابة ستكون ان احلد 
االقص���ى لالقراض املس���موح به 
للبنوك الكويتية على أساس احلد 
االقصى لنسبة القروض الى الودائع 
)آنذاك( ه���و 10397 مليون دينار، 
وحيث ان الرقم الفعلي للقروض بلغ 
بذلك التاريخ 10004.5 مليون دينار، 
وبالتالي فإن املساحة االقراضية 
االضافية ام���ام البنوك هي 392.5 
مليون دينار. وعلى هذا املنوال من 
السؤال، فإن املساحة  االجابة عن 
االقراضية أم���ام البنوك الكويتية 
كانت عل���ى النحو ال���ذي يظهره 

اجلدول التالي:
ويتب���ني من هذه التطورات ان 
الواقع الفعلي آلليات عمل السوق 
قد كشف عن تسارع حركة النمو 
في االئتمان املصرف���ي املقدم من 
البن���وك الكويتية بحي���ث ارتفع 
رصي���د محفظة القروض بصورة 
مغايرة ملبلغ املس���احة االقراضية 
االضافية احملتس���ب على أساس 
بيانات فترة محددة بتاريخ معني. 
ذلك انه يالحظ ان رقم املس���احة 
االقراضية اإلضافية لنهاية يونيو 
2005 بلغ 392.5 مليون دينار في 
حني ارتفع رصيد محفظة القروض 
من 10004.5 مليون دينار في نهاية 
إلى 12548.9 مليون  يونيو 2005 
دينار في نهاية يونيو 2006، بزيادة 
قدرها 2544.4 مليون دينار لسنة 
واحدة وهو أكبر من 6 أضعاف رقم 
املساحة االقراضية اإلضافية لنهاية 
يونيو 2005، وينسحب هذا املثال 
على بقية السنوات األخرى كما هو 
مالحظ من مبلغ الزيادات السنوية 
وحركة النمو السنوي في القروض. 
ولو أردن���ا ان نأخذ املقارنة لعدد 
أكبر من الس���نوات )2005 � 2009 
مثال( فإنه يالحظ انه في حني بلغ 
رقم املساحة االقراضية اإلضافية 
امام البنوك 392.5 مليون دينار في 
نهاية يونيو 2005 إال ان الرصيد 
الفعلي حملفظة القروض ارتفع من 
10004.5 مليون دينار بذلك التاريخ 
الى 23764.3 مليون دينار في نهاية 
يونيو 2009، بزيادة قدرها 13759.8 
مليون دينار وبنسبة منو %137.5 
خالل أربع سنوات، وباإلضافة الى 
ذلك، وعلى اثر النمو الذي شهدته 
الودائع خالل تلك الفترات، ارتفع 
ايض���ا احل���د األقص���ى لالقراض 
املسموح به لهذه البنوك، مبوجب 
تعليمات بنك الكويت املركزي من 
10397.0 مليون دينار الى 25609.2 
مليون دينار، وبزيادة قدرها 15212.2 
مليون دينار، وهذا املبلغ اكبر مبا 
يزيد عن 38 مرة من مبلغ املساحة 
االقراضية اإلضافية احملتسب كما 
في نهاية يونيو 2005 وقدره 392.5 

مليون دينار.
ولذل���ك البد م���ن التأكيد مرة 
أخ���رى على ان م���ا مت ذكره حول 
مدى قدرة البنوك على التوس���ع 
االئتماني ال ميكن اس���تنباطه من 
خالل قراءة بيانات في فترة معينة 
من الزمن دون النظر الى امكانية 
حترك البنوك على جانبي امليزانية 
وأخذا باالعتب���ار ديناميكية عمل 
األسواق وحركة النمو في العديد من 
املؤشرات االقتصادية واملالية على 
مستوى االقتصاد الكلي. ذلك انه 
يالحظ من خالل اجلدول أعاله كيف 
البنوك زيادة ودائعها  استطاعت 
بالدينار واالستفادة من النمو في 
الودائع مبا ساعدها على التوسع 

في االقراض.
ولذلك فإنه يتبني مما تقدم، وهو 
أمر غني عن البيان، ان أي تساؤل 
مطروح حول قدرة البنوك الكويتية 
على االقراض والتمويل اس���تنادا 
الى مؤشر لنسبة رقابية في تاريخ 
محدد من الزمن أمر ال ينسجم مع 
التطبيق الواقعي آللية عمل األسواق 
املتحركة، مبا في ذلك حركة النمو 

موسى أبو طفرة � ماضي الهاجري
املالية مصطفى  أحال وزي���ر 
الشمالي إلى رئيس مجلس األمة 
ردا مطوال حملافظ البنك املركزي 
النائب مسلم  على أسئلة وجهها 
البراك الشهر املاضي للشمالي عن 
حجم التسهيالت االئتمانية التي 
تستطيع البنوك الكويتية مجتمعة 
منحها دون جتاوز تعليمات البنك 

املركزي.
وجاء في الرد أنه على أساس 
نسبة احلد األقصى للقروض إلى 
الودائ���ع فإنه ف���ي نهاية يونيو 
2010 كانت هناك مساحة إضافية 
لإلقراض أم���ام البنوك الكويتية 
قدرها 1738.2 مليون دينار للوصول 

إلى احلد األقصى لتلك النسبة.
لكن الرد أضاف أن طرح السؤال 
على هذا النحو هو خارج اإلطار 
الواقعي آلليات عمل السوق وخارج 
الرقابية  النظ���م واألدوات  آليات 
ومختلف العوام���ل األخرى التي 
حتكم النمو في االئتمان املصرفي 
وبالتالي لن يكون معبرا عما يرمي 

إليه من أحداث، وجاء في الرد:

النسب اإلشرافية

بالنسبة للسؤال التالي في ضوء 
النس��ب االش��رافية والرقابية التي 
يفرضها البنك املركزي على البنوك، 
ما حجم التسهيالت االئتمانية التي 
تس��تطيع البنوك الكويتية مجتمعة 
منحها دون جتاوز أو اس��تثناء أي 

من تلك النسب؟
االجاب�ة: بداي���ة فإن���ه البد من 
االشارة الى ان عملية منح االئتمان 
املصرفي ومعدالت النمو في محفظة 
القروض ل���دى البنوك الكويتية، 
ش���أنها في ذلك كالبنوك االخرى 
في دول العالم، تعتمد على العديد 
من العوامل املتعلقة بجانب الطلب 
على القروض مثل حركة النشاط 
االقتصادي والتوقعات االقتصادية 
الى اجلدارة االئتمانية  باالضافة 
للمقترض وجدوى املشروع ومدى 
توافر الضمان���ات اجليدة، وغير 
ذلك من العوامل االخرى املتعلقة 
بجانب عرض االئتمان مثل حجم 
االموال املتاحة لالقراض، وسياسات 
االقراض الداخلية للبنوك ودرجة 
حتملها للمخاطر، وحركة تدفقات 
االموال في القطاع املصرفي وبصفة 
خاصة فيما يتعلق بنمو الودائع 
بصفتها من املصادر االساس���ية 
لإلقراض، ومدى رغبة البنوك في 
استقطاب املزيد من الودائع واملوارد 
املالية االخرى بهدف التوسع في 
االقراض في إطار سياس���ة ادارة 
موجوداتها ومطلوباتها، باالضافة 
الى درجة تطور االسواق النقدية 
واملالية. كذلك تأتي تلك العوامل في 
اطار مجموعة من الضوابط والنسب 
الرقابية الصادرة عن بنك الكويت 
املركزي فيما يتعلق بعملية منح 
االئتمان املصرفي، وهي بطبيعتها 
قواعد ونس���ب رقابية قد تتغير 
من وقت آلخر في ضوء متغيرات 
االوضاع االقتصادية، اضافة الى 
ان هذه النسب والضوابط قد تعمل 

بأكثر من اجتاه.
باالضافة الى ما تقدم، فإن النمو 
في محفظة القروض يعتمد ايضا 
على الكثير من الضوابط النوعية 
التي قد تدفع باجتاه زيادة النمو 
في محفظة الق���روض أو باجتاه 
التباطؤ في هذا النمو، خاصة ان 
بن���ك الكويت املركزي يتحكم في 
منو االئتم���ان املصرفي من خالل 
مجموع���ة من النس���ب الرقابية 
وأخذا باالعتبار ايضا ان سياسة 
بنك الكويت املركزي تسمح مبنح 
استثناءات من الضوابط الرقابية في 
مجال منح االئتمان وبصفة خاصة 
املش���روعات الكبيرة ذات الطابع 
الوطني أو االس���تراتيجي. كذلك 
فإن ادارة املوجودات واملطلوبات 
الداخلية قد  وسياسات االقراض 
تختلف من بن���ك آلخر في ضوء 
هيكل امليزانية لدى كل بنك، االمر 
الذي يجعل عملية منح االئتمان 
الق���رارات اخلاصة  املصرفي من 

بكل بنك.
وأخذا باالعتبار ما تقدم، وفي 
اطار الرد على السؤال فيما يتعلق 
بحجم التسهيالت االئتمانية التي 
تستطيع البنوك الكويتية منحها 
دون جتاوز التعليمات والضوابط 
التي وضعها بنك الكويت املركزي، 
فإنه يتبني وعلى أساس نسبة احلد 
االقص���ى للقروض ال���ى الودائع، 
واحملددة حاليا بنس���بة 85% انه 
في نهاية يوني���و 2010 كان هناك 
مس���احة اضافية لالق���راض امام 
الكويتي���ة قدرها 1738.2  البنوك 
مليون دين���ار للوصول الى احلد 
االقصى لتلك النسبة. وهنا يتطلب 
االمر مرة اخرى توضيح مسألة مهمة 
وهي ان الودائع لدى البنوك متحركة 
بطبيعتها ويعتمد منوها على حركة 

الفترة يونيو
اجمالي محفظة القروض لغرض احتساب 

نسبة الحد األقصى لإلقراض
نسبة النمو السنوي في محفظة 

القروض
الحد األقصى لالقراض المسموح به 

بموجب التعليمات
المساحة االقراضية اإلضافية
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ولي���س بنك الكويت املركزي، وفق 
أحكام املادة 92 من الالئحة التنفيذية 

املشار إليها.
أما فيما يتعلق مبا ورد بالسؤال 
عما اذا مت اعطاء الشركات املخالفة 
موافقات إلنشاء صناديق استثمار 
جديدة، فتجدر االشارة الى انه ال 
توجد عالقة بني وجود مخالفات 
لدى الش����ركات وصدور موافقات 
جديدة لها إلنشاء صناديق استثمار 
جديدة، حيث ان الصناديق ذات كيان 
منفصل عن الشركة املديرة لها، كما 
انه وفقا ملا سلف ذكره فإن إنشاء 
صناديق االس����تثمار يصدر بناء 
على قرار وزير التجارة والصناعة 
بعد موافقة بنك الكويت املركزي، 
وذلك في ضوء استيفاء الشروط 
الواجب توافرها في الشركات التي 
تنشئ صناديق االستثمار واحملددة 
باملادة 33 م����ن الالئحة التنفيذية 
إلنشاء صناديق االستثمار، وكذا 
في ضوء التقرير الذي تعده الوزارة 
حول الطلب املقدم من الشركة التي 
ترغب في إنشاء الصندوق واملرفق 
به املستندات والبيانات املطلوبة 
في هذا الشأن. وبالنسبة ملا ورد 
بالس����ؤال حول حج����م القروض 
التي حصلت عليها الصناديق من 
اجلهاز املصرفي، والضمانات كما 
في 2008/9/30 فإنه وفقا لبيانات 
مركزية املخاطر املبلغة لبنك الكويت 
املركزي فإن رصيد القروض املقدمة 
من البن����وك احمللية الى صناديق 
االس����تثمار يبلغ نحو 1.5 مليون 
دينار ف����ي التاريخ املذكور، وهي 

قروض بدون ضمانات.

التجاوزات القائم���ة لدى صناديق 
االستثمار في ظل عمليات االقراض 
التي قامت بها الصناديق، فنش���ير 
بداي���ة ال���ى ان النظم األساس���ية 
لصناديق االستثمار وكذا التعليمات 
الصادرة ملديري الصناديق حتظر 
عليها تقدمي متويل للغير حتت اي 
مسميات ومنها الوكاالت باالستثمار 
واملرابحات واي صيغ اخرى تنطوي 
على تقدمي اموال للغير مما يندرج 

حتت مفهوم عمليات التمويل.
وحي���ث إن إنش���اء صنادي���ق 
االس���تثمار وقيدها في الس���جالت 
الرس���مية املعدة لذلك يتوقف على 
موافق���ة وزارة التجارة والصناعة 
وما يصدر عنها م���ن قرار في هذا 
الشأن، اتس���اقا مع احكام الالئحة 
التنفيذية للمرسوم بقانون 31 لسنة 
1990 بش���أن تنظيم تداول األوراق 
املالية وإنشاء صناديق االستثمار 
وننوه الى أن الالئحة املش���ار إليها 
قد اوكلت الى بنك الكويت املركزي 
مسؤولية االش���راف والرقابة على 

صناديق االستثمار.
وترتيب���ا على ذل���ك، فإنه في 
حالة اكتشاف بنك الكويت املركزي 
اي مخالف���ة يكون قد ارتكبها مدير 
الصندوق او امني االستثمار، وسواء 
تعلقت باخلروج على احكام القانون، 
او الالئح���ة التنفيذية او تعليمات 
جهة االش���راف، فيتم اخطار وزارة 
التجارة والصناع���ة بهذه املخالفة 
واقتراح توقيع اجلزاء املناسب، وذلك 
التخاذ الالزم بشأن تلك املخالفات 
بصفتها اجله���ة املختصة بتطبيق 
العقوبات على صناديق االستثمار، 

واللوائح والنظم الرقابية السارية، 
فيتم مطالب���ة الوحدة مبوافاة بنك 
الكويت املركزي بإيضاحاتها في هذا 
الشأن، كما يقوم بنك الكويت املركزي 
بإجراء تفتي���ش ميداني على هذه 
الوحدات يستند في تنفيذ إجراءاته 
الى التحقق من مدى سالمة وصحة 
البيانات املالية لتلك الوحدات، وكذا 
عدم وجود أي انحرافات مادية تؤثر 
على صحتها، وبطبيعة احلال، فإن 
هذه اإلجراءات تش���مل التحقق من 
كافة اوجه النش���اط مب���ا فيها اية 
عملي���ات غير حقيقي���ة تهدف الى 
التأثير على املركز املالي وكذا ربحية 
الوحدة حيث يس���عى بنك الكويت 
املركزي الى ان تكون البيانات املالية 
اخلاصة بالوحدة خالية من اية اخطاء 
جوهرية او مادية من شأنها التأثير 

على صحة تلك البيانات.
هذا، وقد تبني من خالل التفتيش 
امليداني الذي يجري على الوحدات 
اخلاضعة لرقابة بنك الكويت املركزي 
املكتبي وجود  الفحص  ومن خالل 
بع���ض احلاالت التي اس���فرت عن 
املالي لبعض  املرك���ز  التأثير على 
الوحدات والتأثير على ربحيتها مبا 
يعني عرض البيانات املالية للوحدة 
املعنية على غير حقيقتها، ولقد قام 
بنك الكويت املركزي بإلزام الوحدات 
الالزم  التصويب  املعنية بإج���راء 
املالية وذلك بالتنس���يق  للبيانات 
م���ع مراقب احلس���ابات اخلارجي، 
لتعكس حقيقة الوضع املالي العادل 

للوحدة.
وفيما يتعل���ق باإلجراءات التي 
اتخذها بنك الكويت املركزي جتاه 

بحق تل��ك التجاوزات؟ وهل مت اعطاء 
تلك الشركات املخالفة موافقات جديدة 
لفتح صناديق اخرى؟ وما حجم القروض 
التي حصلت عليها الصناديق من اجلهاز 
املصرفي؟ وما حجم الضمانات كما في 

2008/9/30؟
االجابة: ميارس بنك الكويت املركزي 
الرقابة واالش���راف ميدانيا  اعمال 
ومكتبيا على كل الوحدات اخلاضعة 
لرقابته وذلك بهدف التحقق من سالمة 
مراكزها املالية وعدم وجود مخالفات 
الحكام القانون رقم 32 لسنة 1968 
في شأن النقد وبنك الكويت املركزي 
وتنظيم املهنة املصرفية وتعديالته، 
وكذا التشريعات والقرارات الوزارية 
ذات العالق���ة، اضاف���ة الى اللوائح 
والتعليم���ات الرقابية املطبقة بهذا 

اخلصوص.
كما يتولى مراقب احلسابات املعني 
من قبل اجلهة املعنية اعداد وتدقيق 
البيانات املالية اخلتامية وعرضها 
بشكل عادل والتحقق من عدم وجود 

اخطاء مادية قد
تظهر املركز املالي للوحدة على 
اتس���اقا مع معايير  غير حقيقته، 
الدولية والت���ي تلتزم  احملاس���بة 
الكويت بتطبيقها على كافة الشركات 
واملؤسسات املسجلة بالكويت متاشيا 
مع احكام القرار ال���وزاري رقم 18 
لسنة 1990 بش���أن إلزام الشركات 
واملؤسسات باتباع مبادئ احملاسبة 

الدولية في إعداد بياناتها املالية.
وبالتالي، وفي حال وجود انحراف 
في التطبيق او عرض البيانات املالية 
للوح���دة املعنية على غير حقيقته 
او مخالفتها للقوانني والتشريعات 

ع���ن اس���تثمار ام���وال الصندوق 
وااللتزام بتحمل خس���ائره كما في 
حدود ما ميلك���ه منها، ويكون لكل 
منهم احلق في احلصول على نسبة 
من صافي موجودات الصندوق عند 
تصفيته بقدر ما ميلكه من حصص 

او وحدات.
ومادة )57 مكرر( ال يجوز ادخال 
النظم االساسية  اي تعديالت على 
للصناديق يكون من شأنها التأثير 
على حقوق مالكي حصص او وحدات 
اال بعد احلصول على  االس���تثمار 
موافقة ما يزيد على 50% من هؤالء 

املالكني في الصندوق.
اما بالنس���بة لآللي���ة اخلاصة 
باس���ترداد اموال حامل���ي وحدات 
الصناديق، فنش���ير الى ان تخارج 
حاملي وح���دات الصناديق يخضع 
ملا تضمنه النظام االساسي ونشرة 
االكتتاب لكل صندوق على حدة وفق 
ما ورد بالالئحة التنفذية سالفة الذكر 
من نصوص تتعلق بعملية تقييم 
حصص وحدات االستثمار وكيفية 

استرداد هذه الوحدات.

تفتيش دوري على الوحدات التابعة 
والتبادالت الوهمية

للربح الدفتري

وعن السؤال هل الحظ البنك املركزي 
من خالل التفتيش الدوري والبيانات 
التي تقدم له من قبل الوحدات اخلاضعة 
لرقابته من وجود عمليات متبادلة وهمية 
هدفها الرب��ح الدفتري، باالضافة الى 
عمليات االقراض واالقتراض ومخالفة 
لنظمها االساس��ية؟ وما  الصنادي��ق 
االجراءات التي اتخذها البنك املركزي 

لصناديق االس���تثمار، فنشير الى 
ان امل���ادة 34 من الالئحة التنفيذية 
املش���ار اليها نصت عل���ى انه على 
الش���ركات التي ترغب في انش���اء 
صندوق اس���تثمار ان تتقدم بطلب 
الى وزارة التجارة والصناعة مرفقا به 
املستندات املطلوبة والتي من ضمنها 
نس���خة من النظام املقترح النشاء 
وادارة الصندوق، كما انه وفقا للمادة 
)35( من تلك الالئحة، فان على ادارة 
الشركات بوزارة التجارة والصناعة 
ان ترسل نس���خة من طلب انشاء 
الصندوق والبيانات واملس���تندات 
املرفقة به الى بنك الكويت املركزي 
لدراسته من النواحي الفنية، حيث 
يقوم البنك املركزي بدراسة االغراض 
الواردة بالنظام االساسي للصناديق 
ومدى اتساقها مع االنشطة التي تقوم 
بها الصناديق، ويتم اخطار الوزارة 
في حال وجود أي تعديالت يتعني 
القي���ام بها على النظام األساس���ي 

للصندوق.
وبالنسبة ملا تضمنه السؤال حول 
الضمانات التي تكفل حقوق صغار 
املس���تثمرين فيه، فان هذه االمور 
تنظمها كذلك الالئحة التنفيذية املشار 
اليها، والتي يتعني ان يكون النظام 
االساسي للصندوق في اطارها، ولقد 
تضمنت الالئحة في هذا اخلصوص 

النصوص التالية:
مادة )56( حقوق حملة احلصص 
او الوح���دات: تخ���ول حصص او 
وحدات االس���تثمار للمش���تركني 
حقوقا متساوية جتاه الصناديق، 
ويكون حلاملها احلق في اقتس���ام 
القابلة للتوزيع، والناجتة  االرباح 

تواف���ر جهاز متخص���ص في ادارة 
صناديق االستثمار سواء من داخل 
الشركة او خارجها ممن يتمتعون 
بسمعة طيبة وحاصلني على شهادة 
جامعية مناسبة او ما يعادلها ولديهم 
خبرة س���ابقة في هذا املجال ال تقل 
عن ثالث سنوات، وانه ال يجوز ان 
تقل قيمة احلصص او الوحدات التي 
يشترك بها مدير الصندوق عن %5 
من رأسمال الصندوق، وال يجوز له 
ان يتصرف في هذه النسبة طاملا بقي 
الصندوق قائما، ولم تتضمن الشروط 
سالفة الذكر اي ربط يتعني مراعاته 
بني رأسمال الشركة مدير الصندوق 
والصندوق الذي تقوم بادارته، أخذا 
في االعتبار ان الصندوق وفق نظامه 
األساسي يتمتع بشخصية اعتبارية 

مستقلة.
وح���ول رؤوس اموال صناديق 
االستثمار، فنشير الى ان املادة 36 
من الالئحة التنفيذية املش���ار اليها 
حددت البيانات التي يجب توافرها 
في النظام االساسي للصندوق، وفيما 
اذا كان  يتعلق برأسمال الصندوق 
رأسمال الصندوق ثابتا يجب اال يقل 
عن 5 ماليني دينار، وكذا حتديد احلد 
االدنى واألقصى لرأس املال اذا كان 
رأس املال متغيرا، على أال يقل احلد 
االدنى عن 5 ماليني دينار، ومن ثم 
فان حتديد احلد األقصى لرأس���مال 
صندوق االس���تثمار ذي رأس املال 
املتغير يك���ون وفقا ملا ينص عليه 

النظام االساسي للصندوق.
وفيما يتعلق مبا ورد بالسؤال عما 
اذا وافق بنك الكويت املركزي على 
التأسيس  النظم االساسية وعقود 

والصناديق التي تؤسس���ها؟ وهل 
صحيح ان بع���ض رؤوس أموالها 
متحرك )على س���بيل املثال بني 5 
ماليني دينار إلى 50 مليون دينار(؟ 
وهل وافق البنك املركزي على نظمها 
األساس���ية وعقود التأسيس لتلك 
الصناديق؟ وما الضمانات التي تكفل 
حقوق صغار املستثمرين فيه وآلية 

استرجاع تلك األموال؟
اإلجابة: جتدون مرفقا كش���ف 
يوضح بيانات الصناديق التي تديرها 
كل شركة من ش���ركات االستثمار 
املسجلة لدى بنك الكويت املركزي، من 
حيث عدد الصناديق وتاريخ تأسيس 

الصندوق ورأسماله ومدته.
كم���ا يبلغ حج���م األصول التي 
تديرها جميع ش���ركات االستثمار 
املسجلة لدى بنك الكويت املركزي 
حلساب الغير 15474.2 مليون دينار 
كويتي كما في 2010/6/30، هذا بخالف 
صناديق االستثمار املدارة من قبل تلك 
الشركات والتي يبلغ اجمالي حجم 

اصولها 4514.5 مليون دينار.
وفيما يتعلق مبا تضمنه السؤال 
حول عدم مراعاة بنك الكويت املركزي 
حجم رؤوس اموال شركات االستثمار 
والصناديق التي تقوم بانشائها، فنود 
االفادة بأن الدراس���ة التي يقوم بها 
بنك الكويت املركزي بالنسبة لطلبات 
شركات االستثمار بانشاء صناديق 
استثمار تأتي في ضوء ما تضمنته 
الالئحة التنفيذية للمرسوم بالقانون 
رقم 31 لس���نة 1990 بشأن تنظيم 
تداول االوراق املالية وانشاء صناديق 
استثمار، والتي ارتكزت على ضرورة 

تتمة المنشور ص 8

الدار إلدارة األصول االستثمارية 1
)آدام(

5 سنواتمتغير من 5 ماليني د.ك إلى 50 مليون د.ك11/8/2003صندوق الدار العقاري

10 سنواتمتغير من 5 ماليني د.ك إلى 50 مليون د.ك14/2/2004صندوق الدار لأوراق املالية

10 سنواتمتغير من 5 ماليني د.ك إلى 50 مليون د.ك26/6/2005صندوق الدار للصناديق

10 سنواتمتغير من 5 ماليني د.ك إلى 50 مليون د.ك10/3/2007صندوق النخبة

10 سنواتمتغير من 5 ماليني د.ك إلى 100 مليون د.ك8/9/2003صندوق الدار املالي

5إجمالي الصناديق
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5 سنواتمتغير من 5 ماليني د.ك إلى 100 مليون د.ك5/1/2003صندوق الدارج االستثماري

5 سنواتمتغير من 5 ماليني د.ك إلى 100 مليون د.ك5/1/2002صندوق الصفوة االستثماري

5 سنواتمتغير من 5 ماليني د.ك إلى 50 مليون د.ك8/3/2004صندوق الوطنية للتحوط

10 سنواتمتغير من 5 ماليني د.ك إلى 50 مليون د.ك12/12/2004صندوق زاجل للخدمات واالتصاالت

5 سنواتمتغير من 25 مليون د.ك إلى 100 مليون د.ك5/5/2001صندوق الوطنية االستثماري

5 سنواتمتغير من 5 ماليني د.ك إلى 50 مليون د.ك12/11/2005صندوق الوطنية النقدي

10 سنواتمتغير من 5 ماليني د.ك إلى 100 مليون د.ك13/2/2006صندوق موارد للصناعات واخلدمات النفطية

5 سنواتمتغير من 5 ماليني د.ك إلى 100 مليون د.ك6/6/2004صندوق ايفا االستثماري

8إجمالي الصناديق

10 سنواتمتغير من 5 ماليني د.ك إلى 50 مليون د.ك27/1/2001صندوق املثنى لالستثمار املالياألولى لالستثمار3

1إجمالي الصناديق

5 سنواتمتغير من 5 ماليني د.ك إلى 100 مليون د.ك11/6/2001صندوق ساحل االستثماريالساحل للتنمية واالستثمار4

1إجمالي الصناديق

الشركة اخلليجية الدولية لالستثمار5
10 سنواتمتغير من 5 ماليني د.ك إلى 60 مليون د.ك22/4/2001صندوق الشروق االستثماري

10 سنواتمتغير من 5 ماليني د.ك إلى 10 ماليني د.ك5/5/2002صندوق الهدى اإلسالمي

2إجمالي الصناديق

الشركة الكويتية للتمويل 6 
10 سنواتمتغير من 5 ماليني د.ك إلى 50 مليون د.ك10/4/2005صندوق الوسمواالستثمار

1إجمالي الصناديق
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10 سنواتمتغير من 5 ماليني د.ك إلى 50 مليون د.ك6/1/2003صندوق األثير لالتصاالت

10 سنواتمتغير من 5 ماليني د.ك إلى 150 مليون د.ك20/6/2001صندوق الرائد لالستثمار

10 سنوات10/12/199725.000.000صندوق الفرص العقارية

5 سنواتمتغير من 5 ماليني د.ك إلى 50 مليون د.ك4/6/2003صندوق الكويتية للسندات

10 سنواتمتغير من 5 ماليني د.ك إلى 100 مليون د.ك8/12/2003صندوق الهالل اإلسالمي

10 سنواتمتغير من 5 ماليني د.ك إلى 200 مليون د.ك27/4/2008صندوق العوائد االستثماري

5 سنواتمتغير من 5 ماليني د.ك إلى 100 مليون د.ك4/1/2003صندوق الكويت االستشاري

7إجمالي الصناديق

املجموعة االستثمارية العقارية 8
5 سنواتمتغير من 5 ماليني د.ك إلى 50 مليون د.ك17/9/2002صندوق املجموعة العقاري األولالكويتية

1إجمالي الصناديق

5 سنواتمتغير من 5.364 ماليني د.ك إلى 50 مليون د.ك9/7/1998صندوق املهن لالستثمار املباشراملجموعة الدولية لالستثمار9

1إجمالي الصناديق

5 سنواتمتغير من 5 ماليني د.ك إلى 30 مليون د.ك11/4/2003صندوق الشويخ العقارياملدار للتمويل واالستثمار10

1إجمالي الصناديق
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15 سنةمتغير من 5 ماليني د.ك إلى 100 مليون د.ك24/9/2003صناديق املركز اإلسالمي

5 سنواتمتغير من 5 ماليني د.ك إلى 50 مليون د.ك29/8/2001صندوق املركز  العقاري

15 سنةمتغير من 5 ماليني د.ك إلى 100 مليون د.ك17/11/1998صندوق املركز لالدخار

10 سنواتمتغير من 5 ماليني د.ك إلى 100 مليون د.ك1/3/2001صندوق املركز لالستثمار والتطوير

15 سنةمتغير من 5 ماليني د.ك إلى 100 مليون د.ك31/5/1999صندوق املركز للعوائد املمتازة

10 سنواتمتغير من 5 ماليني د.ك إلى 100 مليون د.ك19/9/2001صندوق فرصة املالي 

10 سنواتمتغير من 5 ماليني د.ك إلى 50 مليون د.ك22/10/2007صندوق املركز اإلسالمي للنقد

7 سنواتمتغير من 5 ماليني د.ك إلى 50 مليون د.ك22/2/2006صندوق املركز للطاقة

8إجمالي الصناديق

أعيان لإلجارة واالستثمار12
5 سنواتمتغير من 5 ماليني إلى 50 مليون د.ك28/5/2003صندوق مكاسب العقاري

5 سنواتمتغير من 5 ماليني د.ك إلى 100 مليون د.ك11/8/2004صندوق عوائد العقاري

2إجمالي الصناديق

شركة بيان لالستثمار13

15 سنةمتغير من 5 ماليني د.ك إلى 50 مليون د.ك25/9/2000صندوق املظلة العاملي

10 سنواتمتغير من 5 ماليني د.ك إلى 50 مليون د.ك24/7/2004صندوق اإلعمار واالستثمار

10 سنواتمتغير من 5 ماليني د.ك إلى 50 مليون د.ك13/2/2007صندوق اثمار لالوراق املالية

3اجمالي الصناديق
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10 سنواتمتغير من 5 ماليني دينار الى 100 مليون دينار13/11/2003صندوق الدرة اإلسالمي

15 سنةمتغير من 10 ماليني دينار الى 200 مليون دينار28/4/1999صندوق جلوبال السوق النقدي

15 سنةمتغير من 5 ماليني دينار الى 80 مليون دينار11/9/2002صندوق جلوبل اإلسالمي

5 سنوات23/1/200160.728.640صندوق جلوبل املأمون

15 سنةمتغير من 5 ماليني دينار الى 200 مليون دينار7/3/2002صندوق جلوبل احمللي

15 سنةمتغير من 5 ماليني دينار الى 100 مليون دينار14/8/2000صندوق جلوبل ألكبر 10 شركات

5 سنوات13/8/200144.000.000صندوق جلوبل للسندات

7 سنواتثابت 30 مليون دينار6/1/2003صندوق االستثمارات املباشرة

8إجمالي الصناديق

بيت األوراق املالية15
5 سنواتمتغير من 5 ماليني دينار الى 25 مليون دينار3/11/1998صندوق أرزاق لالستثمار املالي

5 سنواتمتغير من 5 ماليني دينار الى 50 مليون دينار26/7/2003صندوق ديار لالستثمار العقاري

2إجمالي الصناديق

شركة االستثمارات الصناعية 16
واملالية

10 سنواتمتغير من 10 ماليني دينار الى 100 مليون دينار22/4/2000صندوق االستثمار املباشر

5 سنواتمتغير من 5 ماليني دينار الى 50 مليون دينار5/8/2006صندوق الصناعية ملؤشر داو جونز الكويت

2إجمالي الصناديق

شركة االستشارات املالية الدولية17
5 سنواتمتغير من 5 ماليني دينار الى 50 مليون دينار22/11/2005صندوق إيفا االسالمي

3 سنواتمتغير من 18 مليون دوالر الى 150 مليون دوالر17/7/2007صندوق ايفا العاملي املضمون

2إجمالي الصناديق

شركة االمتياز لالستثمار18

5 سنواتمتغير من 5 ماليني دينار الى 100 مليون دينار14/3/2007صندوق االمتياز االستثماري

10 سنواتمتغير من 5 ماليني دينار الى 50 مليون دينار27/2/2008صندوق االمتياز العقاري

10 سنواتمتغير من 5 ماليني دينار الى 50 مليون دينار10/9/2007صندوق االمتياز املالي

3إجمالي الصناديق

5 سنواتمتغير من 5 ماليني دينار الى 50 مليون دينار27/12/2006صندوق األمان اإلسالميشركة األمان لالستثمار19

1إجمالي الصناديق

10 سنواتمتغير من 5 ماليني دينار الى 50 مليون دينار13/5/2008صندوق واعد لالستثمار العقاريشركة الدار لالستثمار20

1إجمالي الصناديق

10 سنواتمتغير من 5 ماليني دينار الى 100 مليون دينار25/10/2007صندوق الزمردة اخلليجيشركة الزمردة االستثمارية21

1إجمالي الصناديق

5 سنواتمتغير من 5 ماليني دينار الى 50 مليون دينار30/12/2007صندوق لؤلؤة الساحلشركة الساحل للتنمية واالستثمار22

1إجمالي الصناديق

10 سنواتمتغير من 5 ماليني دينار الى 50 مليون دينار26/3/2007صندوق الصفاة لأسهم اخلليجيةشركة الصفاة لالستثمار23

1إجمالي الصناديق

10 سنواتمتغير من 5 ماليني دينار الى 100 مليون دينار12/10/2009صندوق الفوز العقاريشركة الفوز لالستثمار24

1إجمالي الصناديق
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15 سنةمتغير من 5 ماليني دينار الى 100 مليون دينار2/10/2005صندوق األوسط للسوق النقدي بالدوالر األميركي

15 سنةمتغير من 5 ماليني دينار الى 50 مليون دينار6/3/2002صندوق الرؤيا

15 سنةمتغير من 5 ماليني دينار الى 100 مليون دينار3/1/2006صندوق أموال النقدي

15 سنةمتغير من 5 ماليني دينار الى 50 مليون دينار16/4/2006صندوق بوابة اخلليج

5 سنواتمتغير من 18 مليون دوالر الى 100 مليون دوالر12/12/2006صندوق كميفك لأسهم الهندية

15 سنةمتغير من 5 ماليني دينار الى 50 مليون دينار30/3/2005صندوق األوسط للسوق النقدي بالدينار الكويتي

6إجمالي الصناديق

شركة املثنى لالستثمار26
10 سنواتمتغير من 5 ماليني دينار الى 50 مليون دينار25/5/2008صندوق املثنى للمصارف اإلسالمية اخلليجية

10 سنواتمتغير من 5 ماليني دينار الى 50 مليون دينار28/4/2007صندوق مؤشر املثنى االسالمي

2إجمالي الصناديق

شركة املدينة للتمويل واالستثمار27
10 سنواتمتغير من 5 ماليني دينار الى 50 مليون دينار20/5/2006صندوق املدينة

10 سنواتمتغير من 5 ماليني دينار الى 50 مليون دينار19/10/2005صندوق الهند

2إجمالي الصناديق

10 سنواتمتغير من 5 ماليني دينار الى مليار دينار24/10/2007صندوق الفرص االستثمارية الكويتيشركة الوطني لالستثمار28

1إجمالي الصناديق

متغير من 5 ماليني دينار إلى 40 مليون دينار13/12/2006صندوق مصارف االستثماريشركة متويل اإلسكان29

1إجمالي الصناديق

شركة ثروة لالستثمار30
15 سنةمتغير من 5 ماليني دينار إلى 100 مليون دينار24/3/2007صندوق ثروة االستثماري

15 سنةمتغير من 5 ماليني دينار إلى 100 مليون دينار16/4/2007صندوق ثروة اإلسالمي

1إجمالي الصناديق

10 سنواتمتغير من 5 ماليني دينار إلى 50 مليون دينار11/2/2007صندوق عمار العقاريشركة عمار للتمويل واإلجارة31

1إجمالي الصناديق

10 سنواتمتغير من 5 ماليني دينار إلى 150 مليون دينار13/7/2009صندوق كاب كورب احملليشركة كاب كورب لالستثمار32

1إجمالي الصناديق

شركة مشاريع الكويت االستثمارية 33
إلدارة األصول

10 سنواتمتغير من 5 ماليني دينار إلى 50 مليون دينار11/4/2007صندوق التعليم الكويتي

15 سنةمتغير من 5 ماليني دينار إلى 100 مليون دينار23/9/2007صندوق اجلازي النقدي

10 سنواتمتغير من 5 ماليني دينار إلى 50 مليون دينار14/4/2002صندوق السندات والعوائد املرتفعة

8 سنواتثابت 13500000 دينار4/4/2004صندوق الكويت لفرص امللكية اخلاصة

25 سنةمتغير من 5 ماليني دينار إلى 100 مليون دينار19/10/2003صندوق كامكو االستثماري

5إجمالي الصناديق

5 سنواتمتغير من 5 ماليني دينار إلى 50 مليون دينار21/1/2007صندوق منافع األولشركة منافع لالستثمار34

1إجمالي الصناديق

شركة نور لالستثمار املالي35

10 سنواتمتغير من 5 ماليني دينار إلى 50 مليون دينار28/1/2007صندوق أسلمة االستثماري

5 سنواتمتغير من 5 ماليني دينار إلى 50 مليون دينار13/2/2007صندوق نور اإلسالمي

5 سنواتمتغير من 5 ماليني دينار إلى 50 مليون دينار13/1/2007صندوق نور لأسهم احمللية والعربية

5 سنواتمتغير من 5 ماليني دينار إلى 50 مليون دينار27/12/2009صندوق نور للدخل العقاري

4إجمالي الصناديق

شركة وفرة لالستثمار الدولي36

10 سنواتمتغير من 5 ماليني دينار إلى 50 مليون دينار3/4/2005صندوق الفجر

10 سنواتمتغير من 5 ماليني دينار إلى 50 مليون دينار5/6/2002صندوق وفرة

10 سنواتمتغير من 5 ماليني دينار إلى 50 مليون دينار25/12/2002صندوق وفرة للسندات

3إجمالي الصناديق

15 سنةمتغير من 5 ماليني دينار إلى 150 مليون دينار30/11/2002صندوق مؤسسة اخلليج للسنداتمؤسسة اخلليج لالستثمار37

1إجمالي الصناديق

مجموعة األوراق املالية38
15 سنةمتغير من 5 ماليني دينار إلى 100 مليون دينار2/6/2002صندوق العنود االستثماري

10 سنواتمتغير من 25 مليون دينار إلى 100 مليون دينار22/5/2000صندوق املجموعة اإلسالمي

2إجمالي الصناديق
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بيان صناديق االستثمار المدارة أو المنشأة من قبل شركات االستثمار


