
ضمن أعمال االجتماع السنوي الرابع 
عشر عالي املستوى ملنطقة الشرق األوسط 
وشمال إفريقيا، ال��ذي تنظمه جلنة بازل 
للرقابة املصرفية باملشاركة م��ع معهد 
االستقرار املالي وصندوق النقد العربي 
واملنعقد ف��ي أب��و ظ��ب��ي، دول���ة اإلم���ارات 
العربية املتحدة بتاريخ 11 ديسمبر ألقى 
محافظ بنك الكويت املركزي الدكتور محمد 
يوسف الهاشل الكلمة االفتتاحية وحملت 
عنوان »الرقابة واإلشراف: أخطاء املاضي 
ومخاوف احلاضر« سلط من خاللها الضوء 
على واقع الرقابة املصرفية والدروس التي 
تعلمها القطاع املصرفي من األزم��ة املالية 

العاملية.
وج����اءت كلمة ال��دك��ت��ور ال��ه��اش��ل في 
محورين، أولهما يتعلق بواقع الرقابة وما 
وصلت إليه بعد سنوات من اإلصالحات 
ال��رق��اب��ي��ة ملعاجلة أوج���ه ال��ق��ص��ور التي 
كشفتها األزمة املالية العاملية، والثانية هي 

هموم الرقابة واإلشراف املستقبلية.
فعلى احمل��ور األول املتعلق مبا وصلت 
إليه اجلهود واإلصالحات الرقابية أوجز 
احملافظ آثار األزم��ة مشيرا إلى أن خسائر 
األزم���ة - طبقاً ألب��ح��اث بنك التسويات 
ال���دول���ي - ب��ل��غ��ت م��ا نسبته %25 من 
ال��ن��اجت احمللي اإلج��م��ال��ي ال��ع��امل��ي، فضال 
عن التكاليف االجتماعية الرتفاع معدالت 

البطالة وانخفاض اإلنتاج.
وأش���اد الدكتور الهاشل بتحرك ق��ادة 
العالم حينذاك ملواجهة العواقب واملخاطر 
التي أحاقت بالنظام املالي، واصفا إياه بأنه 
حت��رك استثنائي مقارنة بأوضاع اليوم 
التي يغلب عليها طابع تنامي االجتاهات 

القومية واملشاحنات التجارية. 
ث��م ع��رج احمل��اف��ظ الهاشل على أوج��ه 
االخ��ت��الالت والقصور التي كشفت عنها 
األزم��ة بقوله: »لم يكن التعرف على هذه 
االختالالت وأوجه القصور صعباً، فقد كان 
من الواضح عدم كفاية رأس املال وضعف 

جودته، وما زاد األمر سوءاً غياب املصدات 
والتدابير الوقائية الحتواء الرفع املالي 
املفرط. فيما استفادت البنوك الكبرى، التي 
حال حجمها دون سقوطها، من قوتها في 
السوق دون أن تتحمل كلفة املخاطر التي 
تسببت فيها للنظام برمته. كما لم تكن هناك 
تدابير خاصة بالسيولة، س��واء من حيث 
التمويل أو تغيرات السوق، وكانت الرؤية 
ضبابية بالنسبة جلهود احتواء املخاطر 
النظامية من حيث البعد الزمني أو الهيكلي. 
خالصة القول، إن اخللل قد كان جليا في كل 

القواعد التنظيمية جملًة وتفصيالً«. 
كما أك��د الدكتور الهاشل أن من أوجه 
القصور التي كشفت عنها األزم��ة املالية 
العاملية النظرة التي رأت ف��ي اإلش��راف 
املصرفي عملية تقوم على التحوط اجلزئي 
وحده، إذ ساد االعتقاد أن استقرار وحدات 
النظام املالي كال على حدة كفيل باستقرار 
النظام ككل، مما أدى إلى جتاهل املخاطر 

النظامية اآلخذة في التنامي.
وأش���اد احمل��اف��ظ ف��ي كلمته باجلهود 
واملبادرات واإلجراءات التي اتخذت ملعاجلة 
األزمة بالقول: »حلسن احلظ، فإن الدروس 
املستفادة م��ن األزم���ة املالية العاملية لم 

تهدر، فقد قطعت البنوك املركزية واجلهات 
الرقابية أشواطاً واسعًة نحو بناء نظام 
مالي أكثر استقراراً ومتانًة، ولم تتوقف 
حزمة اإلصالحات الرقابية من قبل جلنة 
بازل للرقابة املصرفية عند تعديل القواعد 
احلالية بل طرحت تدابير واسعة النطاق 
لم تكن موجودة فيما سبق أو أنها لم تكن 

كافية.
وبفضل ه��ذه اجل��ه��ود، مت��ت معاجلة 
القصور إلى حد كبير، وحتسني نظام كفاية 
رأس امل��ال برفع معدله وحتسني جودته. 
كما فرضت متطلبات بشأن تكوين املصدات 
الرأسمالية التحوطية وامل��ص��دات املالية 
ضد التقلبات االقتصادية، ملساعدة البنوك 
للمحافظة على هوامش إضافية في صورة 
م��ص��دات رأس��م��ال��ي��ة واحل���د م��ن املخاطر 
النظامية. وفي السياق ذاته، طبق تدريجيا 
معيار ال��رف��ع امل��ال��ي لدعم تطبيق معيار 
كفاية رأس امل��ال.  أما بالنسبة للسيولة، 
فقد أدى تطبيق معياري نسبة تغطية 
السيولة وصافي نسبة التمويل املستقر إلى 
تعزيز قدرة البنوك على مواجهة ضغوط 
السيولة، وزي��ادة استقرار هيكل التمويل 
لديها. وملواجهة البعد الهيكلي من املخاطر 
النظامية، أضيفت متطلبات رأسمالية 
للبنوك ذات األهمية النظامية، إلى جانب 
تعزيز خطط اإلنعاش وتسوية األوضاع 
وحتسني شبكات األمان، هذا فضالً عن كثير 

من التدابير األخرى«.
وج��اء في كلمة احملافظ أن هنالك أدلة 
على أن البنوك غدت أكثر استقرارا مما كانت 
عليه قبل عقد من الزمن. حتى إن أثر هبوط 
أسعار النفط في عام 2014 على البنوك 
اخلليجية كان محدوداً رغم تفاوت درجة 
املتانة من دولة ألخرى. وهناك توافق على 
أن بنوكنا قد دخلت حقبة تراجع أسعار 
النفط من مركز قوة معززًة باإلصالحات 

الرقابية التحوطية.
وبني احملافظ الهاشل في كلمته أهمية 

استضافت شركة الوطني لالستثمار 
مجموعة م��ن ط��الب الكلية األسترالية 
ب��ال��ك��وي��ت ف��ي إط���ار سعيها وج��ه��وده��ا 
املشتركة مع إجناز )الكويت(، وهي منظمة 
غير حكومية وغير هادفة للربح، وذلك 
بهدف تثقيف الطلبة في مجالي اإلدخ��ار 
واالستثمار وتهيئتهم لبيئة املال واألعمال 

في القطاع اخلاص.
ه��ذا وق��د ق��ام ال��ط��الب خ��الل زيارتهم 
لشركة ال��وط��ن��ي لالستثمار بجولة في 
مختلف إدارات الشركة شملت إدارة األصول 
وإدارة اخل��دم��ات املصرفية االستثمارية 
وإدارة التداول، حيث شاهدوا على الطبيعة 
كيفية إدارة العمل اليومي بالشركة كنموذج 
واق��ع��ي ل��الط��الع على كيفية سير العمل 
داخل أحد أكبر الشركات العاملة في القطاع 
االستثماري باملنطقة. تلت اجلولة محاضرة 
تثقيفية عن »اإلدخ��ار واالستثمار« قدمها 

متطوعي الوطني لالستثمار. 
وتعليقاً على هذه الزيارة، صّرح الرئيس 
التنفيذي في شركة الوطني لالستثمار 
السيد/ فيصل احلمد قائاًل: »نحن نهدف 
من هذه املبادرات اإلجتماعية أمرين، األول 
إتاحة الفرصة للطالب املشاركني لالطالع 
على طبيعة العمل في القطاع اخلاص وما 
ميثله من أهمية في تنمية االقتصاد الوطني، 
أما األمر الثاني فيتمثل في تطوير وتعليم 
الشباب الكويتي ثقافة االدخار واالستثمار. 
وأك��د احلمد على ض��رورة توعية الشباب 
بأهمية اإلدخ����ار، وإط��الع��ه��م على ثقافة 
االستثمار، والتخطيط اجليد للمستقبل من 
خالل الوعي بأهمية التوفير وكيفية إدارة 

املدخرات.
وتلتزم الوطني لالستثمار بشكل راسخ 
ببرامجها اخلاصة باملسؤولية اإلجتماعية 

والتي تركز على تطوير الكوادر الكويتية 
في سبيل حتقيق مزيد من الرقي واالزدهار 
ل��ل��ك��وي��ت. ح��ي��ث تسعى دائ��م��اً إل���ى دع��م 

وتشجيع املبادرات التي تخدم مجتمعنا في 
مجال التعليم؛ مما يحفز أبناء الكويت على 

النجاح وحتقيق طموحاتهم.
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انطالقاً من دور هيئة أس��واق امل��ال التوعوي، وتنفيذاً 
ألحد أهدافها الرئيسية الواردة في املادة الثالثة من قانون 
إنشائها، وحت��دي��داً الفقرة السابعة منها وال��ت��ي تنص 
على »توعية اجلمهور بنشاط األوراق املالية واملنافع 
واملخاطر وااللتزامات املرتبطة باالستثمار في األوراق 
املالية وتشجيع تنميته«، وتكريساً لنهجها املنبثق من 

قناعٍة تامة بأهمية الشراكة مع كافة اجلهات الوطنية 
وتعزيز أطر التعاون فيما بينها لتحقيق األهداف املشتركة، 
أتت مشاركة الهيئة في »الورشة الوطنية لتطوير سوق 
الصكوك في دول��ة الكويت« والتي عقدت بالتعاون مع 
مركز الكويت لالقتصاد اإلسالمي التابع ل��وزارة األوقاف 
وال��ش��ؤون اإلسالمية وحت��ت رعايته، خاصًة مع توافق 

التوجهات ذات الصلة بتطوير األدوات االستثمارية احمللية 
لدى اجلهتني، حيث تسعى الهيئة لتحقيق مبادراٍت عدة 
تنفيذاً للفقرة الثانية من املادة الثالثة  من قانون إنشائها 
آنفة الذكر،  والتي تنص على »تنمية أسواق املال وتنويع 
وتطوير أدواتها االستثمارية مع السعي للتوافق مع أفضل 

املمارسات العاملية«.

صورة جماعية

في إطار تهيئة الشباب الكويتي للعمل بالقطاع اخلاص

»الوطني لالستثمار« تستضيف طالب 
»األسترالية« بالتعاون مع »إجناز« 

الكويت شمال  اخلفيف  االنتاج  مواقع  إلى  ميدانية  زيارة  نظمت  النفط  وزارة 

2023 »نفط الكويت« تخطط إلنتاج مليار قدم مكعبة من الغاز في 

الهاشل متحدثاً

alwasat.com.kw

كشف كبير مهندسي التصنيع واالنتاج 
والتشغيل ف��ي ش��رك��ة نفط ال��ك��وي��ت طالل 
احلساوي أن اجمالي انتاج الشركة من النفط 
اخلفيف يبلغ حاليا 160 ألف برميل يوميا ، 
فيما يبلغ حجم انتاج الغاز احلر نحو 500 
مليون قدم مكعبة يوميا، مشيرا الى ان الشركة 
لديها خطة استراتيجية لتطوير وزيادة انتاج 
النفط اخلفيف والغاز احلر ليصل إلى مليار 

قدم مكعب من الغاز في عام 2023.
 حديث احلساوي جاء على هامش تنظيم 
إدارة العالقات العامة في وزارة النفط زيارة 
ميدانية ملرافق انتاج النفط الكويتي اخلفيف 
عالي اجل���ودة )إش��راق��ة ج��دي��دة( ف��ي شمال 
الكويت باإلضافة الى زي��ارة منشأة االنتاج 

املبكر في منطقة الصابرية.
وذكر أن شركة نفط الكويت تبذل جهوداً 
حثيثة إلنتاج القدر األكبر من كميات الغاز 
احلر على املستويني املتوسط والبعيد، مؤكداً 
أن اس��ت��م��رار الشركة على نفس النهج في 
عمليات اإلن��ت��اج ستصل إل��ى الكميات التي 

تطمح إليها ضمن اخلطة االستراتيجية.
وأوضح احلساوي ان االعمال التشغيلية 
في منشأة االن��ت��اج املبكر رق��م 50 ب��دأت في 
عامي 2008-2009 ، وه��ي املرحلة األول��ي 
م��ن اخلطة االستراتيجية املنقسمة لثالث 
مراحل إلنتاج الغاز احلر للحقول اجلوراسية 
في شمال الكويت، وقامت شركة نفط الكويت 
بإدخال بعض التحسينات علي هذه احملطة 

لزيادة القدرة اإلنتاجية لتصل إلى طاقة 80 
أل��ف برميل يوميا م��ن النفط اخل��ام و 210 

مليون قدم مكعبة من الغاز احلر.
وذك��ر ان شركة نفط الكويت قامت خالل 
املرحلة الثانية من تطوير انتاج الغاز احلر 
في عام 2018 بإضافة 3 منشآت أخرى تبلغ 
طاقتها االنتاجية اليومية لكل منشأة نحو 40 
ألف برميل من النفط اخلفيف يوميا باإلضافة 

إلى 104 مليون قدم مكعبة من الغاز.
وبالنسبة للمرحلة الثالثة واألخيرة ذكر 
احلساوي ان هناك مشروعني إلضافة محطتني 
بسعة 50 ألف برميل يوميا من النفط اخلفيف 
و 150 مليون قدم مكعب من الغاز ، حيث مت 
اإلع��الن املسبق للطرح لهما من قبل اجلهاز 
امل��رك��زي للمناقصات العامة وف��ي انتظار 
املوافقة النهائية للطرح، ويجري حالًيا اإلعداد 
ملشاريع اخرى في طريقها للطرح بعد االنتهاء 

من الدراسات واملوافقات االزمه.
ويأتي تطوير انتاج الكويت من الغاز احلر 
والنفط اخلفيف ضمن ح��رص شركة نفط 
الكويت على رفع مستوى إنتاج الغاز احلر 
لتحقيق أح��د أب��رز األه���داف االستراتيجية 

املتمثل بتلبية احتياجات الدولة من الغاز.
م��ن جانبهم ق���ال م��س��ؤول��ني ف��ي شركة 
شلمبرجير العاملية التي تقوم بتشغيل محطة 
الصابرية في شمال الكويت ان املنشأة مت 
تشغيلها في 5 يناير 2018 ومت تصدير اول 
كميه من الغاز في 7 م��ارس 2018 ، وتبلغ 

الطاقة االنتاجية القصوى للمنشأة نحو 46 
ألف برميل يوميا ومت الوصول الهيا في شهر 
مايو املاضي، ويتم تصدير نحو 170 طن من 

الكبريت يوميا.
وكشفوا ان املنشأة في الصابرية قامت 
بتصدير نحو 24.7 مليون برميل من النفط 
اخلام منذ افتتاحها قبل عامني ، وبلغت كميات 

الكبريت التي مت تصديرها نحو 15 ألف طن.
وذك��روا ان شركة شلمبرجير تعمل على 
تطوير مهارات العاملني الكويتيني من خالل 
اشراكهم في عملية التشغيل للمحطة حيث 
يبلغ عدد الكويتيني العاملني في املنشأة 7 فيما 

يتم تدريب 2 كويتي حاليا.
وأوضحوا أن الغاز احلر يعد من املصادر 
الطبيعية النظيفة املصاحبة للبيئة أكثر من 
املصادر األخ��رى للمشتقات النفطية، مشدداً 
على أن الغاز يعد أح��د مصادر الطاقة التي 
ترتكز عليها محطات تشغيل الكهرباء، السيما 
مع التحديث وعمل التربوينات بالغاز احلر، 

بدالً من الديزل. 
ومن جانبها، قالت مراقب العالقات العامة 
ورئيس مشروع الثقافة البترولية في وزارة 
النفط الشيخة متاضر خالد االحمد الصباح 
أن الزيارة امليدانية التي نظمتها إدارة اإلعالم 
البترولي في وزارة النفط تهدف الى التعريف 
بأهمية الغاز احلر بالنسبة لدولة الكويت، 
السيما وأن���ه يعد م��ن أه��م م��ص��ادر الطاقة 
النظيفة استخداما في العالم نظرا لألهمية 

البيئية ملصادر الطاقة النظيفة عامليا .
وذكرت ان رفع الطاقة اإلنتاجية للغاز احلر 
والنفط اخلفيف في الكويت أدى إلى زيادة في 

كميات الغاز الطبيعي املتوفرة للسوق احمللية 
بهدف تلبية احتياجات وزارة الكهرباء واملاء 
لتوفير الوقود ال��الزم لتشغيل محطاتها مما 

شكل دخال إضافيا للدولة بتوفير كميات من 
النفط اخلام، والذي كان يستخدم في تشغيل 

هذه احملطات.

جانب من الزيارة

موظفو الشركة
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ال��������غ��������از م������������ن  ق����������������دم  م��������ل��������ي��������ون   150 و  ن��������ف��������ط  ب��������رم��������ي��������ل  أل����������������ف   50 ب�������س�������ع�������ة  م������ح������ط������ت������ن  م������������ش������������روع  ط����������������رح  احل����������������س����������������اوي: 

طالب األسترالية مع مسؤولي الوطني لالستثمار

تفاعل الطالب مع مسؤولي اإلدارات

دون اإلشراف الفعال سيكون من الصعب حتقيق االستقرار املالي

الزمان من  عقد  قبل  عليه  كانت  مما  استقرارا  أكثر  بنوكنا  الهاشل: 


