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 يتلقى دعوة لعضوية بنك التسوايت الدولية بنك الكويت املركزي
 
 

ورحب حمافظ بنك  بنك الكويت املركزي اليوم دعوة لالنضمام إىل عضوية بنك التسوايت الدولية تلقى
طرفا  على أن يكون هبذه الدعوة مؤكدا حرص املركزي الكوييتالكويت املركزي الدكتور حممد اهلاشل 

فاعال يف رسم السياسات املصرفية يف العامل ضمن هذه املؤسسة الدولية وداعما ألطر التعاون الوثيق 
 .بني املؤسسات النقدية الدولية لتحقيق االستقرار النقدي واملايل على املستوى العاملي

 

رئيس جملس إدارة بنك التسوايت الدولية السيد ينس فايدمان بقرار توسيع عضوية البنك مضيفا:  وأشاد
إن مراجعتنا الدورية لقاعدة العضوية لدينا هتدف إىل احملافظة على مكانة البنك العاملية وتضمن قيامه "

 ".بدوره يف تعزيز االستقرار النقدي واملايل عامليا
 

وسريفع عدد أعضاء  2011دائرة عضوية بنك التسوايت الدولية األول منذ عام  ويعد هذا القرار بتوسيع
عضوا، يقودون السياسات النقدية الدولية ويضعون األطر اإلشرافية والرقابية للحفاظ  63البنك إىل 

 .على االستقرار املايل العاملي
 

ركزية األعضاء، وتسعى إىل تعزيز وبنك التسوايت الدولية هو مؤسسة دولية تعود ملكيتها إىل البنوك امل
التعاون العاملي، وتقوم ابلبحوث والتحاليل فيما خيص السياسات، كما تقدم اخلدمات املصرفية للبنوك 

ومكسيكو املركزية، ويقع مقرها الرئيسي يف ابزل السويسرية ولديها مكاتب متثيلية يف كل من هونغ كونغ 
 .سييت

 

بنوكا مركزية لدول متقدمة وأخرى انمية  1930وتضم عضوية بنك التسوايت الدولية الذي أتسس عام 
من الناتج اإلمجايل العاملي. ومن بني أعضائه جملس  95%من دول العامل فيما تشكل جمتمعة  30%متثل 

كزي األملاين، بنك إدارة االحتياطي الفدرايل األمريكي، بنك الشعب الصيين، بنك الياابن، البنك املر 
االحتياطي اهلندي وبنك إجنلرتا، ويشكل هؤالء األعضاء وحدهم أكثر من نصف الناتج اإلمجايل 
العاملي. ومن اجلدير ابلذكر أن جلميع األعضاء حقا متساواي يف التصويت والتمثيل يف اجتماعات 

 .اجلمعية العمومية
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للرقابة املصرفية اليت ترتكز أعماهلا على تطوير  وتنطوي ضمن توابع بنك التسوايت الدولية جلنة ابزل
 .املعايري الرقابية العاملية وسياسات التحوط الكلي واجلزئي لدى البنوك

 

عاما أعرق مؤسسة مالية دولية، حيث كانت مهمته عند أتسيسه  90ويعد البنك الذي أتسس قبل 
لعاملية األوىل، وعقب التأسيس بفرتة قصرية تسوية التعويضات املالية اليت فرضت على أملانيا إثر احلرب ا

ونتيجة ألزمة الكساد العظيم، ركز بنك التسوايت الدولية على التعاون يف اجلوانب الفنية بني البنوك 
املركزية لتوفري منصة لعقد لقاءات دورية بني البنوك املركزية. ويف أواخر الثالثينيات ومع ازدايد صعوبة 

صاعد التوترات السياسية والعسكرية، أدى بنك التسوايت الدولية دورا حيواي التعاون الدويل نتيجة ت
يف نقل الذهب من أورواب إىل خمازن آمنة يف نيويورك، وكان ذلك يف معظم احلاالت لصاحل البنوك 

 .املركزية األوروبية
 

ولية ليؤدي دور ويف أعقاب احلرب العاملية الثانية، توجهت الدول األوروبية إىل بنك التسوايت الد 
الوكيل الفين إلقامة احتاد املدفوعات األورويب.  ونتيجة التفكري يف إعادة هندسة النظام املايل العاملي 
أتسس جملس االستقرار املايل العاملي للتنسيق بني عمل البنوك املركزية على املستوى الوطين وبني واضعي 

لدولية عدة أدوار يف االقتصاد العاملي من بينها خدمة املعايري الدولية، واليوم ميارس بنك التسوايت ا
 البنوك املركزية يف سعيها لرتسيخ االستقرار النقدي واملايل.
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