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في تطور جديد للقضية التي طرحتها 
»الــــراي« فــي عــددهــا الــصــادر أمــس، تحت 
عنوان »البنوك تغلق عشرات الحسابات 
امــشــكــوك فــيــهــا«، اشتكى رئــيــس ااتــحــاد 
الكويتي لشركات الصيرفة عبدالله اما، 
إلى رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت 
لــقــاء جمعهما أمــس،  الــصــقــر، فــي  محمد 
قــيــام الــعــديــد مــن الــبــنــوك امحلية برفض 
ــتـــمـــرار  فـــتـــح حـــســـابـــات جــــديــــدة، أو ااسـ
فـــي عـــاقـــة الــعــمــل مـــع شـــركـــات الــصــرافــة 
بــالــكــويــت، مــن دون إبــــداء اأســبــاب التي 
أدت لذلك، فيما نقل له مجموعة صعوبات 

تواجه شركات الصرافة بهذا الشأن.
فــي هذا  اإجــــراءات امصرفية  وشملت 
الـــخـــصـــوص إغـــــــاق حـــســـابـــات شـــركـــات 
ــام و»تـــاكـــســـي« ومـــقـــاوات  ــنـ صــيــرفــة وأغـ
الــتــي تعتبرها  الــقــطــاعــات  وغــيــرهــا مـــن 

امصارف عالية امخاطر.
وأعـــــرب امـــا لــلــصــقــرعــن تــطــلــع اتــحــاد 
ــات الــــصــــرافــــة لـــتـــدخـــل فــــــــوري مــن  ــ ــركـ ــ شـ
»الغرفة« لدى اتحاد مصارف الكويت، من 
أجل مخاطبة البنوك اأعضاء، والتوافق 
على حل سريع إنهاء هذه امشكلة، مبينً 
أن الحالة القائمة تضع بحسب رأيه أمام 
القطاع تحديً كبيرً من شأنه إعاقة الدور 
امالي الكبير الذي تمارسه هذه الشركات، 
لجهة الحفاظ على تعزيز سوق الصرافة 

الرسمي، في مواجهة صرافة الظل.
وقــال امــا في كتاب وجهه إلــى رئيس 
لــقــاء جمعهما بحضور  عــقــب  »الــغــرفــة« 
شـــركـــات  إحـــــــدى  إدارة  مـــجـــلـــس  ــيــــس  رئــ
امــوقــوف حساباتها اخــيــرً، إن  الــصــرافــة 
تــحــركــه بــهــذا الــشــأن يــأتــي مــن أجـــل دعــم 
الشركات العاملة بالكويت وامرخص لها 

من »الغرفة« مزاولة اأنشطة امختلفة.
الـــصـــدد نحيطكم  وأضــــــاف »فــــي هــــذا 
علمً بـــأن شــركــات الــصــرافــة الــعــامــلــة في 
ــتــــي تـــخـــضـــع لـــبـــنـــك الـــكـــويـــت  الــــكــــويــــت الــ
امـــركـــزي تـــواجـــه تــحــديــً صــعــبــً بــالــوقــت 
الــــراهــــن والـــــــذي يــتــمــثــل فــــي رفـــــض فــتــح 
حسابات جديدة، أو ااستمرار في عاقة 
العمل مع شركات الصرافة بالكويت، من 

دون إبداء اأسباب«.
وتابع »يمثل التحدي امطروح أمامكم 
مشكلة جوهرية لقطاع شركات الصرافة 
بالكويت، حيث أن ذلك سيؤدي إلى عدم 
إمــكــانــيــة قــيــام شــركــات الــصــرافــة بــإجــراء 
الــتــحــويــات امــالــيــة الــتــي ا غــنــى عنها، 

سواًء للمواطنن وامقيمن.
وإلـــى ذلـــك، أوضــحــت مــصــادر مقربة 
»الراي« أن هناك توافقً على أن تحرك  لـ
»الغرفة«  الصرافة نحو  اتحاد شركات 
ا يــعــنــي بــــأي حــــال الــتــضــامــن مـــع أي 
مخالفة مالية أو رقابية، مبينة أن نقطة 
الــنــقــاش امــفــتــوحــة هــنــا، تــتــعــلــق بــعــدم 
بــإغــاق حساب  بــنــك  أي  قــيــام  منطقية 
لشركة صيرفة أو رفض فتح حسابات 
أخــرى للشركة مــن دون أن يوضح لها 

اأسباب التي قادت لذلك.
ــذا اإجــــــــراء ا  ــ وذكـــــــرت امــــصــــادر أن هـ
يستقيم مع توجيهات »امركزي« اأخيرة 
والــتــي طــلــب خــالــهــا مــن الــبــنــوك أنـــه إذا 
لامتناع  أســبــاب وجيهة  لديها  تــوافــرت 
عــن الــتــعــامــل مــع أي مــن الــعــمــاء أو عــدم 
تــنــفــيــذ عــمــلــيــة مــــا، أن تـــوضـــح اأســـبـــاب 
التبعية على  إلــقــاء  دون  لــذلــك،  الحقيقية 
»امـــركـــزي«، مــا لــم يكن قـــرار اامــتــنــاع عن 
ــــى تــعــلــيــمــات  ــًا إلـ الـــتـــعـــامـــل مــســتــنــدً فـــعـ

صادرة تمنع إجراء مثل هذه التعامات.
وأشــــــارت، إلـــى أن الـــخـــاف لــيــس على 
التشّدد الذي تمارسه البنوك في التدقيق 
على البيانات امصرفية، باعتبار أن ذلك 
يستقيم مع متطلبات امعايير التنظيمية 
الــعــامــيــة، واآلــيــات واإجـــــراءات الرقابية 

امــخــاطــر،  لتقييم  السليمة  وامـــمـــارســـات 
ــــود  لـــلـــبـــنـــك وجـ ــبـــن  ــة أنــــــه إذا تـ مـــوضـــحـ
شـــبـــهـــات مــــحــــددة عـــلـــى الـــعـــمـــيـــل عــلــيــهــا 
ــاذ اإجــــــــــراءات الــقــانــونــيــة  ــخــ إبــــاغــــه واتــ
ضــده، وليس إغــاق حسابه مجرد الشك 
الـــعـــام، خــصــوصــً أن حــســابــات الــصــرافــة 
امــغــلــقــة تـــعـــود لــشــركــة خــاضــعــة لــرقــابــة 

»امركزي«.
أما في ما يتعلق بوجاهة رأي البنوك 
ــدنـــي قـــيـــمـــة الــــرســــوم  ــتـ فــــي مــــا يــتــعــلــق بـ
ــركــــات الـــصـــرافـــة  الـــتـــي تــحــّصــلــهــا مــــن شــ
تشكله  الـــذي  التشغيلي  الــضــغــط  مــقــابــل 
شركات  أن  امصادر  أوضحت  عملياتها، 
ــــوم أقــــل من  الـــصـــرافـــة لـــم تــطــلــب دفــــع رسـ
امـــقـــررة مــن الــجــهــات الــرقــابــيــة، كــمــا أنها 
ــددة، ومـــن  ــ ــحـ ــ لــــم تـــخـــالـــف الــتــعــلــيــمــات امـ

ثــم يتعن عـــدم الــتــذرع بــانــخــفــاض قيمة 
ــه إذا كـــان هناك  الـــرســـوم، مــنــوهــة إلـــى أنـ
اعـــتـــراض عــلــى قــيــم الـــرســـوم يــجــب رفــعــه 
إلى الناظم الرقابي للنظر في ااعتبارات 
ــال الــشــركــات  ــمـ ــك، ولـــيـــس تــعــطــيــل أعـ ــذلـ لـ

بإغاق حساباتها.
البنوك  مــســؤولــو  فــيــرى  أمــا مصرفيً، 
بالقطاع  السريعة  التطورات  ظل  في  أنــه 
امـــالـــي، ا تــفــضــل غــالــبــيــة امـــصـــارف فتح 
أكـــثـــر مــــن حـــســـاب رئـــيـــســـي لـــكـــل شـــركـــة، 
وذلــك في مسعى منها لتخفيف امخاطر 
امــتــعــلــقــة بــالــبــنــوك امـــراســـلـــة، وتــدفــقــات 
امتداخلة بأكثر من  الشركات  أمــوال هذه 
مـــصـــدر، ا ســيــمــا أن مــخــاطــر الــعــمــل مع 
هــذه الــوحــدات مرتفع وقــد يعّرض البنك 

لتحديات رقابية غير مضطر لها.

بعد رفض امصارف ااستمرار في عاقة مع بعض شركاته دون إبداء اأسباب

|  كتب رضا السناري  |

»اتحاد الصرافة« يشكو لـ »الغرفة«:
ريد تدخًا فوريً يفتح حساباتنا امغلقة بالبنوك

ُ
ن

الصقر واما والنقي خال اللقاء

شركات الصرافة تدفع 
بأن رفض فتح حسابات 

جديدة لها يمثل 
تحديً صعبً أعمالها

البنوك ترى أن الرسوم 
امتحّصلة من الصرافة 

ا تنسجم مع ضغوطها 
التشغيلية

مطالبات بإحالة العمليات 
امشكوك فيها إلى الرقيب 

باعتبارها خاضعة 
لـ »امركزي«

 الصقر يشيد 
بدور »ااتحاد«

ــر بـــــالـــــدور الــــذي  ــقـ أشـــــــاد الـــصـ
يقوم به ااتحاد لتنمية وتطوير 
قطاع الصرافة، باستخدام أفضل 
اإمـــكـــانـــات والـــخـــبـــرات امــتــاحــة، 
لــنــشــر الـــوعـــي بـــأعـــمـــال الــصــرافــة 
الــســوق  ــداف  ــ وأهـ وفـــق متطلبات 
امــــــالــــــي فــــــي الـــــكـــــويـــــت، وإجــــــــــراء 
البحوث والدراسات الخاصة في 
أعمال الصرافة وإصدار النشرات، 
الــتــعــاون امستمر  مـــؤكـــدً أهــمــيــة 
بن »الغرفة« وااتحاد لعديد من 
القضايا التي تهم قطاع اأعمال.                                            
الــذي جمع الصقر  اللقاء  وحضر 
العمات  وامــا ممثل شركة سلة 

للصيرفة جهاد النقي.


