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محافظ البنك املركزي: خطة زمنية مدروسة لتطبيق نسبة جديدة للرفع املالي ومعيارين للسيولة بالنصف الثاني من 2014

الهاشل: معايير جديدة ومشددة  لكفاية رأس املال حسب بازل )3(
باملعدالت التي تعزز قدراتها 
على االســتمرار في توسيع 
نشــاطها وبصفــة خاصــة 
ملواجهة أي توسع في االقراض 
فــي اطــار متويــل مشــاريع 
التنمية االقتصادية في البالد 
بحيث تظل في موقف تنافسي 

قوي مع البنوك األخرى.
وقــال احملافظ: ان البنوك 
الكويتية ستقوم بتزويد بنك 
الكويت املركزي ببيانات كفاية 
رأس املال اعتبارا من بيانات 
ديســمبر 2013 وبشكل مواز 
لبيانات معيار بازل )2( علما 
أن هذه البنوك كانت قد بدأت 
باختبارات جتريبية اعتبارا 

من بيانات 2012/12/31.
وأضــاف أن دراســة األثر 
الكمــي أســفرت عــن نتائج 
جيــدة أظهرت قــدرة البنوك 
على استيفاء متطلبات معيار 
كفاية رأس املال بازل )3( رغم 
ما يتطلبه تطبيق هذا املعيار 
من متطلبات اضافية في رأس 
املال الرقابي في ضوء ما سبق 

االشارة اليه من تعديالت.
النتائــج  وبــن أن هــذه 
اجليدة لدراســة األثر الكمي 
جاءت نتيجــة الحتفاظ هذه 
البنوك مبعدالت عالية لكفاية 
رأس املال )بازل 2( بناء على 
التي  التحوطية  السياســات 
يطبقهــا املركــزي فــي اطار 
املنهجية املتزنــة واملتدرجة 
فــي تطبيق ضوابــط العمل 

املصرفي.
وأشار إلى أن البنك املركزي 
وبالتعاون مع البنوك الكويتية 
واملكتب االستشاري يعمل على 
اجناز تعليمات معيار كفاية 
رأس املــال بشــكلها النهائي 
والتي سيتم نشرها واإلفصاح 
عنها الحقا خالل النصف األول 

من هذا العام.
وأضــاف ان »املركــزي« 
وبالتعاون مــع هذه اجلهات 
مــاض قدمــا فــي اســتكمال 
املعاييــر األخــرى حلزمــة 
اصالحات بازل )3( واملتمثلة 
في معيار نسبة الرفع املالي 
ومعياري السيولة بناء على 
خطة زمنية مدروســة واخذا 
باالعتبار نتائج دراسات األثر 
الكمي لتطبيق هذه املعايير.

الهاشــل أن بنــك  وأكــد 
الكويت املركزي يعمل بصفة 
مستمرة على تطوير ما لديه 
من أدوات رقابية بناء على ما 
يصدر من معايير تتماشى مع 
أفضل املمارسات وتعزز من 
مرونــة البنوك على مواجهة 
الصدمــات بناء علــى النهج 
املتزن واملتدرج الذي يعتمده 
في إطار ما يطبقه من سياسات 
رقابية تهدف إلى تعزيز متانة 
وقوة النظام املصرفي واملالي 
ودون التأثير على متطلبات 

النمو االقتصادي.

لتطبيق تعليمات كفاية رأس 
املال اضافة إلى معيار السيولة 
ومعيار الرفع املالي وتدريب 
موظفي البنك املركزي والبنوك 
على آلية تطبيق التعليمات.

الكويــت  ان بنــك  وقــال 
املركــزي اصــدر في شــهري 
يوليو وأغســطس من العام 
املاضي مسودة تعليمات لكل 
من البنوك التقليدية والبنوك 
االسالمية والتي مت بناء عليها 

اعداد دراسة األثر الكمي.
وحول قرار مجلس ادارة 
بنك الكويت املركزي بشــأن 
تطبيق معيار كفاية رأس املال 
بازل )3( ومراحل تطبيقه أشار 
احملافــظ إلى أنه في ضوء ما 
أسفرت عنه نتائج دراسة األثر 
الكمــي لتطبيق معيار كفاية 
رأس املال بازل )3( على البنوك 
الكويتيــة وأخــذا باالعتبار 
مراحل تطبيــق املعيار على 
النحو الذي تضمنته ارشادات 
بازل )3( وكذلك التوجه العاملي 
من جانب البنوك املركزية في 
الدول األخرى بشأن تطبيق 

هذا املعيار.
وأضــاف ان مجلس إدارة 
بنك الكويــت املركزي اعتمد 
نســبة اجمالية لكفاية رأس 
املال بحد أدنى 13% مع تطبيقها 
على مراحل على النحو التالي 
)فــي بداية عــام 2014 تطبق 
نســبة 12% وفــي بداية 2015 
نســبة 12.5% وفي بداية عام 

2016 نسبة %13(.
وبن أن قيام بنك الكويت 
املركزي بتطبيق املعيار على 
مراحــل زمنيــة أخــذ أيضــا 
باالعتبار أن تظل كفاية رأس 
املــال لدى البنــوك الكويتية 

الكم والنــوع جتنبا حلدوث 
انكماش ائتماني أخذا باالعتبار 
أن هنــاك الكثيــر من البنوك 
العامليــة التي يتعــذر عليها 
االلتــزام بالضوابط اجلديدة 
للمعيــار في مثل هذه الفترة 

االنتقالية.
وأشــار الى أنه فــي اطار 
حرص »املركزي« على تطبيق 
حزمة اصالحات بازل )3( وما 
تضمنتــه من ارشــادات فقد 
بادر بنــك الكويــت املركزي 
ومنــذ بدايــة صــدور حزمة 
هــذه االصالحات الــى اتخاذ 
االجــراءات الالزمــة لتطبيق 
هذه االرشــادات بحيث تظل 
الكويت في طليعة الدول التي 
تطبق أفضل معايير الرقابة 

املصرفية الدولية.
وذكــر ان الكويــت كانت 
مــن أول الدول التــي طبقت 
معيار بازل )2( وقد كان ذلك 
محــل ترحيــب وتقديــر من 
املؤسســات الدولية وتعزيز 
الســمعة اجليــدة للســلطة 
الرقابية والقطــاع املصرفي 
فــي الكويــت علــى الصعيد 
الدولــي مبا فــي ذلك وكاالت 
التصنيف االئتماني العاملية، 
وهــو ما انعكس فــي تعزيز 
التصنيف االئتماني  درجات 

للبنوك الكويتية.
وأفــاد احملافــظ بأنــه في 
اطار تطبيق ارشــادات بازل 
)3( مت أيضــا تشــكيل جلنة 
البنــك  توجيهيــة برئاســة 
املركــزي وعضويــة ممثلن 
من البنوك الكويتية واختيار 
مكتب استشــاري للمساهمة 
في صياغة مسودة بازل )3( 
وإعداد دراســة األثــر الكمي 

كونــا: قــال محافــظ بنك 
املركــزي د.محمــد  الكويــت 
إدارة  الهاشــل: ان مجلــس 
البنك اعتمد هيكل رأس املال 
الرقابي ملعيار كفاية رأس املال 
بازل )3( واملرحلة االنتقالية 
لتطبيق هذا املعيار والذي هو 
من ضمــن مجموعة املعايير 
التي تضمنتها حزمة اصالحات 
بازل )3( الصادرة عن جلنة 

بازل للرقابة املصرفية.
وأضاف د.الهاشل لـ »كونا« 
أمــس أن معيــار كفاية رأس 
املال بازل )3( تضمن ادخال 
تعديالت أساســية في معيار 
كفايــة رأس املال بــازل )2(، 
تتمثــل فــي زيــادة النســبة 
االجمالية لرأس املال الرقابي 
مع اعــادة تعريف رأس املال 
الرقابــي في إطــار مجموعة 
معاييــر تســتهدف حتســن 

جودته.
وأوضــح ان مــن بن هذه 
املعايير وضع حدود دنيا ملا 
هو في صورة حقوق مساهمن 
وحتديد هوامش اضافية في 
صورة مصــدات رأســمالية 
حتوطية ومصدات رأسمالية 
للتقلبات االقتصادية ووضع 
شروط أكثر تشددا للشريحة 
الثانية من رأس املال اضافة 
إلــى الغاء الشــريحة الثالثة 
التي كانت مسموحة في بازل 
)2( فضال عن نسب اضافية 
للبنوك ذات التأثير النظامي 

احمللي.
وذكر ان حزمة اصالحات 
بازل )3( تتضمن ايضا تطبيق 
معاييــر أخــرى تتمثــل في 
احلدود القصوى للرفع املالي 
ومعيارين جديدين للسيولة 
أحدهما معيار للســيولة في 
األجــل القصير وهو نســبة 
الســيولة ومعيــار  تغطيــة 
ســيولة لألجل الطويل وهو 
نسبة صافي التمويل املستقر.
أن  احملافــظ  وأضــاف 
التعديــالت التــي مت ادخالها 
من قبل جلنة بــازل للرقابة 
املصرفية علــى معيار كفاية 
رأس املال بازل )2( تستهدف 
حتســن جــودة رأس املــال 
املــال  وزيــادة نســبة رأس 
الرقابــي مبــا يســاعد علــى 
امتصاص اخلسائر اضافة الى 
بناء مصدات رأسمال اضافية 
في اطار سياســات التحوط 
الكلي التي تطبقها السلطات 
الرقابيــة للحد مــن املخاطر 
النظامية وتعزيز االستقرار 

املالي.
وأوضح انه ولذلك سمحت 
ارشــادات بازل )3( بتطبيق 
معيار نسبة كفاية رأس املال 
على مراحــل زمنية تبدأ من 
)2013/1/1 إلى 2019/1/1( إلعطاء 
مهلة للبنوك للبناء التدريجي 
لرأس املال املطلوب من حيث 

محافظ البنك املركزي د.محمد الهاشل

اعتمد »املركزي« نسبة اجمالية لكفاية رأس املال بحد أدنى 13% مع تطبيقها على 
مراحل:

٭ املرحلة األولى خالل 2014 تطبق نسبة %12. 
٭ املرحلة الثانية خالل 2015 تطبق نسبة %12.5. 

٭ املرحلة الثالثة خالل 2016 تطبق نسبة %13.

مراحل تطبيق نسبة إجمالي كفاية رأس املال

قال تقرير الشال األسبوعي انه وبانتهاء شهر يناير، فقد 
انقضت 10 شهور من السنة املالية احلالية 2014/2013، 

وظلت أسعار النفط متماسكة فوق حاجز الـ 100 دوالر 
للبرميل، للشهر السابع على التوالي، كما بلغ معدل سعر 
برميل النفط الكويتي، للشهور العشرة األولى من السنة 

املالية احلالية 2014/2013 ـ من أبريل 2013 حتى يناير 2014 
ـ نحو 103.6 دوالرات، بزيادة بلغت نحو 33.6 دوالرا 

للبرميل، أي مبا نسبته 48% عن السعر االفتراضي املقدر 
في املوازنة احلالية، والبالغ 70 دوالرا للبرميل، ومازال 
معدل ما مضى من السنة املالية احلالية أقل بنحو -2.9 
دوالر عن معدل السنة املالية الفائتة البالغ نحو 106.5 

دوالرات للبرميل.
وطبقا لألرقام املنشورة في تقرير املتابعة الشهري لإلدارة 

املالية للدولة ـ نوفمبر 2013 ـ الصادر عن وزارة املالية، 
حققت الكويت إيرادات نفطية فعلية، حتى نهاية شهر 

نوفمبر الفائت )8 شهور(، مبا قيمته 19.679 مليار دينار، 
ويفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية، خالل 
شهري ديسمبر 2013 ويناير 2014، مبا قيمته 4.9 مليارات 

دينار، وعليه، سترتفع اإليرادات النفطية املتوقعة، خالل 
الفترة )10 شهور(، إلى نحو 24.6 مليار دينار، ورمبا أكثر، 

إذا أخذنا في االعتبار جتاوز حصة اإلنتاج النفطي في 
أوپيك، أي أعلى مبا نسبته نحو 45% عن قيمة اإليرادات 
النفطية املقدرة في املوازنة، للسنة املالية احلالية بكاملها، 

والبالغة نحو 16.8831 مليار دينار، وإن كان التقدير ال قيمة 
حقيقية له.

وإذا افترضنا استمرار مستويي اإلنتاج واألسعار على 
حاليهما، فإن قيمة اإليرادات النفطية املتوقعة، للسنة املالية 
احلالية مجملها، ستبلغ نحو 29.5 مليار دينار، وهي قيمة 
أعلى بنحو 12.6 مليار دينار، عن تلك املقدرة في املوازنة. 

ومع إضافة نحو 1.5 مليار دينار، إيرادات غير نفطية، فإن 
جملة إيرادات املوازنة االفتراضية، للسنة املالية احلالية، 

ستبلغ نحو 31 مليار دينار، مقارنة باعتمادات املصروفات 
فيها، والبالغة نحو 21 مليار دينار، أي إن النتيجة ستكون 

حتقيق فائض افتراضي في املوازنة، يقارب الـ 10 مليارات 
دينار، للسنة املالية اخلامسة عشرة على التوالي، والواقع أنه 

سيكون أعلى، عند احتساب الوفر في مصروفات املوازنة، 
للسنة املالية احلالية 2014/2013. ومعدل الوفر في السنوات 
املالية الثالث الفائتة كان نحو 9.6%، ولو حتقق معدل الوفر 
نفسه للسنة املالية احلالية، ستحقق املوازنة فائضا بحدود 

12 مليار دينار.
باقي تفاصيل التقرير على موقع »األنباء« اإللكتروني.

12 مليار دينار الفائض املتوقع
مليزانية السنة املالية احلالية

تقرير »الشال«

تعديالت أساسية 
مبعيار كفاية رأس 
املال وشروط أكثر 

تشدداً للشريحة 
الثانية

13٪ حد أدني 
لكفاية رأس املال 

في 2016

احملافظة على 
تنافسية البنوك 

احمللية ملواجهة 
متطلبات التمويل 

ملشاريع التنمية


