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النومس: زيادة القرض اإلسكاني عبء ال تستطيع الدولة تحمله 
ويكون مصحوبًا بارتفاع في أسعار السكن الخاص والمواد األولية

أسامة دياب
أكد مدير عام بنك التس����ليف 
واالدخ����ار محمد النومس أن بنك 
التس����ليف واالدخار ه����و إحدى 
املؤسسات التي باشرت عملها منذ 
بداية النهضة العمرانية واالستقالل 
وحتديدا منذ صدور القانون رقم 
40 لس����نة 1960 بتأس����يس بنك 
االئتمان برأسمال قدره سبعة ماليني 
ونصف املليون دينار، وفي سنة 
1965 صدر القانون رقم 30 بإنشاء 
»بنك التسليف واالدخار« برأسمال 
قدره 20 مليون دينار ليقوم بتقدمي 
كل القروض الصناعية والتجارية 
والعقارية، مشيرا الى ان قروض 
الرعاية الس����كنية في ذلك الوقت 
كانت حوالي 12 ألف دينار سواء 
للبناء أو شراء البيوت، الفتا الى 
تدرج احلد االقصى لقرض الرعاية 
السكنية ليصل إلى 70 ألف دينار 

في عام 1993.
جاء ذلك في مجمل كلمته التي 
ألقاها أثن����اء اللقاء املفتوح الذي 
جمعه ب����رواد ديوانية الناش����ط 
السياسي ناصر العبدلي في منطقة 
العمرية مس����اء امس االول حول 
آلية عمل بنك التسليف واالدخار 

واحتياجات املواطنني.
توفير الرعاية السكنية

وأوض����ح النوم����س ان بن����ك 
التسليف واالدخار ساهم بشكل 
فاعل في توفير الرعاية السكنية 
للمواطنني، موضح����ا ان اجمالي 
القروض التي قدمه����ا البنك منذ 
نشأته وحتى عام 1990 تصل الى 
1300 مليون دينار، بينما يتراوح 
اجمالي القروض التي قدمها البنك 
منذ التحرير وحتى عام 2009 هو 
4 ملي����ارات و500 مليون دينار، 
اي ما يعادل ثالثة اضعاف املبالغ 
التي قدمت في فترة قبل االحتالل 

العراقي، مشيرا الى ان البنك يغطي 
طلبات القسائم احلكومية واخلاصة 
وشراء البيوت وقروض الترميم 
للبيوت احلكومية وقروض الزواج، 
مبينا ان البنك مستمر في أداء دوره 
ويحصل املواطن على قرضه في 
خالل مدة ال تتجاوز ال� 45 يوما.

رد القرض اإلسكاني

وردا على سؤال حول تفاصيل 
التوصية التي اعلنها نائب رئيس 
مجلس الوزراء للشؤون االقتصادية 
التنمية  الدولة لش����ؤون  ووزير 
واالسكان الشيخ احمد الفهد حول 
قضية رد القرض االس����كاني أفاد 
بأنه بعد تولي الشيخ احمد الفهد 

ال� 100 دين����ار أو 10% من إجمالي 
الراتب.

نقل المديونية

وردا عل����ى س����ؤال حول نقل 
املديونية من عقار ألخر، اوضح 
مدير عام بنك التسليف واالدخار 
انه في حال طل����ب املواطن لنقل 
املديونية من عق����ار آلخر يطلب 
البنك مستندات معينة ويتحقق من 
مدى صحتها، فإذا كان تنطبق عليه 
الشروط باالمكان نقل املديونية من 
العقار القدمي للجديد حسب وضعه، 
فعلى سبيل املثال اذا حصل مواطن 
على قرض الرعاية السكنية قبل 
عشر سنوات وكانت تنطبق عليه 

على الدولة، خصوصا اننا لدينا 
اكثر من 86 ألف طلب اس����كاني، 
مبتوسط زيادة سنوية بني 8 و9 
آالف طلب، باالضافة الى ان الزيادة 
عادة ما سيرافقها ارتفاع ملحوظ 
في أسعار السكن اخلاص او أسعار 

املواد االولية.
وردا عل����ى س����ؤال عن كيفية 
التعامل مع قضية ارتفاع أسعار 
البناء املغالى فيها، أفاد بأن هذه 
القضي����ة من اختص����اص وزارة 
التجارة، ولكن باإلمكان اعادة النظر 
في قيمة الدعم والتوسع بإدخال 
مواد اخرى ضروري����ة يحتاجها 
املواطن، الفتا الى ان اسعار مواد 
البناء غالية في الكويت باملقارنة 

مسؤولية االس����كان بادر بحصر 
املش����اكل التي تواج����ه املواطنني 
البداية  للمسارعة بحلها، وكانت 
مع����ي توفي����ر ق����روض لبيوت 
التركيب، حيث صدر قرار مجلس 
الوزراء باملوافقة والقرار الوزاري 
بتحديد الش����روط وتوفير 5000 
دينار منحة من الدولة و5000 آالف 
أخرى قرض. أما فيما يتعلق برد 
القرض االسكاني، أوضح ان القسط 
كان يرهق مجموعة من املواطنني 
الذين باعوا منازلهم وحصلوا على 
إعادة املسدد، ولذلك تلمس الشيخ 
احمد الفهد معاناة املواطن وقرر 
إلغاء احلد االقصى للقرض الذي 
كان 170 دين����ارا وإعادته حلدود 

الشروط، ولكن في خالل هذه الفترة 
تغير وضع����ه املالي لألفضل عن 
طريق ميراث أو جتارة، فإذا سدد 
القرض وتقدم للبنك مرة ثانية قد 
يفلس من البنك وبالتالي يفتح له 
البنك املجال لنقل املديونية بحيث 
يسدد نصف القرض ويستفيد وال 

يحرم منه بالكامل.
وردا على سؤال حول مطالبات 
البعض بزيادة القرض االسكاني، 
شدد على ان هذا املوضوع قد متت 
مناقشته في اللجنة االسكانية بناء 
على اقتراح مجموعة من النواب، 
وكان توجه البنك الى عدم املوافقة 
على زيادة القرض االسكاني، ألن 
الزيادة ستمثل تكلفة كبيرة وعبئا 

بدول اخلليج االخرى.
وكشف عن توجه داخل اللجنة 
االسكانية لرفع سقف التصرفات 
العقارية م����ن 200 ألف الى 300 
ألف، وهذا املقترح قد نال موافقة 
التشريعية واالسكانية  اللجنتني 
ووافق عليه الوزير، وسيقر قبل 
نهاية الشهر املقبل، باالضافة الى 
رفع سقف قروض املعاقني الذين 
يحتاجون عناية خاصة من 5000 

الى 10000 وفق ضوابط معينة.
وردا على سؤال حول طبيعة 
مشكلة االسكان في الكويت ومن 
خلقها وسبب ترديها، اشار الى ان 
طاقة مؤسس����ة الرعاية السكنية 
حوالي 3 آالف وحدة سنويا، بينما 

الطلبات تتجاوز ال� 8 آالف، موضحا 
ان الشركات املس����اهمة قد تكون 
حال مميزا يساهم في حل مشكلة 

الرعاية السكنية.
وع����ن م����دى تقب����ل املواطن 
للس����كن العمودي أفاد بأن فكرة 
السكن العمودي تلقى تقبال كبيرا 
اكثر من ذي قبل، مش����يرا الى ان 
مشروع شمال الصليبخات ستكون 
االراضي املطل����ة على البحر كلها 
عمارات من خمس الى ستة ادوار 
كل دور مبس����احة 400 متر شقة 
والقطاع اخلاص يبني عمارات في 
مناطق مثل أبوفطيرة، وهناك اقبال 
على ذلك. وهناك ضوابط للسكن 
العمودي حتى يستطيع املواطن 
احلصول على قرض له وهو أال تقل 
مساحة الشقة عن 200 متر وتوفر 
غرفة للحارس واخلادمة ومواقف 
للسيارات، وبالتالي فإن العمارة 
التي س����تنطبق عليها الش����روط 

ستكون مكلفة.
القطاع اخلاص في  وعن دور 
املشاركة في التنمية، أوضح النومس 
ان منو الدول وتطورها يعتمد على 
مشاركة القطاع اخلاص فيها، الفتا 
الى ان هناك اتفاق حكوميا � نيابيا 
على ضرورة إعطاء »اخلاص« دورا 
اكبر من اجل حتقيق قفزة نوعية 

في مجال الرعاية السكنية.
وأشار لضعف اقبال املواطنني 
القروض االس����كانية خالل  على 
االربع س����نوات املاضي����ة، وذلك 
ارتفاع االسعار  لس����ببني، األول 
والثاني انتظار التوزيعات اجلديدة، 
فهناك إقبال على شمال الصليبخات 
وصباح األحمد، وذلك لوجود بعض 
املثال  املميزات فيها فعلى سبيل 
مدينة صباح االحمد املس����احات 
بها 600م وارتدادات للبيوت من 

8 الى 12م.

4.5 ملي�ارات دين�ار إجمال�ي الق�روض الت�ي قدمه�ا البن�ك من�ذ التحري�ر وحت�ى ع�ام 2009 

إقرار رفع س�قف التصرفات العقارية من 200 ألف إلى 300 ألف قبل نهاية الشهر المقبل باإلضافة إلى رفع سقف قروض المعاقين من 5000 إلى 10000 

أثناء اللقاء المفتوح مع مدير عام بنك التسليف واالدخار في ديوانية ناصر العبدلي

)أنور الكندري( محمد النومس متحدثا في ديوانية ناصر العبدلي 

)فريال حماد( العمالة املعتصمة أمام مجمع الوزارات وفي اإلطار منصور املنصور 

محمد النومس: زيادة القرض اإلسكاني عبء ال نتحمله

250 عاماًل مصريًا اعتصموا أمام وزارة الشؤون:
9 شهور دون رواتب وأعداد كبيرة من دون إقامات

وزادوا: اننا س���نحضر الى 
الوزارة اليوم ملتابعة املوضوع 
مع املس���ؤولني، وفي حال عدم 
االلتزام بصرف الرواتب سيكون 
لنا تصرف آخ���ر، ألننا لم نعد 

نكتفي بالوعود.
الوكيل املساعد  اكد  بدوره، 
لقطاع العمل منصور املنصور 
ان الوزارة منذ فترة تتابع هذه 
القضايا، وقد استدعت الشركة 
ومت ص����رف الرواتب واالموال 
موجودة في البنوك، لكن إجراءات 
البن����ك أخرت الص����رف، االمر 
الذي جعل وكيل الوزارة محمد 

بشرى شعبان
250 عام���ال من اجلنس���ية 
املصرية تابعون إلحدى الشركات 
ذات العقود احلكومية اعتصموا 
ام���س ام���ام مجمع ال���وزارات 
احتجاج���ا على عدم تس���لمهم 
رواتبهم ملدة 9 ش���هور، وعدم 
جتديد االقامات ملجموعة منتهية 

اقامتهم منذ شهور.
وقد قامت مجموعة من العمالة 
بالتوجه الى مكتب وكيل الوزارة 
لتس���ليمه كتابا باملطالب وقد 
التقوا الوكيل املس���اعد لقطاع 
العمل منصور املنصور بحضور 

السفارة  العمالي في  املستشار 
املصرية محمد سعد.

وأكد العمال ل� »األنباء« ان كل 
ما صرح به املسؤولون منذ فترة 
غير دقيق ومن أصل 9 شهور مت 
صرف شهرين فقط، ولم يجر 

جتديد االقامات لنا.
وأوضحوا ان الوكيل املساعد 
لقطاع العمل اكد لهم انه سيتم 
ص���رف كل الروات���ب املتأخرة 
اليوم، وان وكيل الوزارة محمد 
الش���ركة  الكندري وممثل عن 
يتابعان املوض���وع في البنوك 

احمللية.

الوزارة بكشف بأسماء العمالة 
الى  اقامتها، باإلضافة  املنتهية 
العمال الذي س���تنتهي إقامتهم 
خالل الش���هر اجل���اري التخاذ 
االجراء الالزم ومعاجلة مشكلة 
االقامات. وأكد املنصور حرص 
الوزارة عل���ى أن يأخذ كل ذي 
العمالة  حق حقه، متمنيا على 
عدم التردد بتبليغ الوزارة عند 
مواجهة أي مشكلة أو تأخير في 

صرف الرواتب.
مشددا على متابعة املوضوع 
من قبل قيادات الوزارة ملعاجلته 

بأسرع وقت.

الكندري يتابع القضية شخصيا 
في البنك، وقد توجه مع مسؤولي 
الشركة الى البنك لصرف االموال 

العائدة للعمالة.
واض���اف املنص���ور انه مت 
استدعاء املستشار العمالي في 
السفارة املصرية والذي شارك 
في االجتم���اع، ومت االتفاق مع 
العمالة على اعداد كشوف بأسماء 
العمالة التي تتقاضى رواتبها 
)كاش(، وكشف بأسماء العمالة 
الى  التي يتم حتويل رواتبهم 

البنوك.
وأيضا طلبن���ا منهم تزويد 

المنصور: وكيل »الشؤون« تابع موضوع الرواتب وطلبنا كشوفًا بأسماء العمالة المنتهية إقاماتها إلجراء الالزم

بيت الزكاة: 1.529.465 دينارًا تكلفة 
مشروع التبرعات العينية خالل عام 2009

أعلن بيت الزكاة عن استمرار 
مش���روع التبرع���ات العينية 
إلم������داد األس���ر التابع���ة له 
باملواد الغذائي���ة واالستهالكية 
الرئيسي���ة ال���ى جانب بعض 
الكهربائية  املنزلي���ة  األجهزة 
للتيس���ير عليه���ا وتقدمي كل 
ما يلزم لسد حاجتها وتوفير 
العيش الكرمي له���ا على مدار 

العام.
وبه������ذه املناس���ب���ة قال 
املدي���ر للتبرعات  مس���اع���د 
ب���إدارة املش���اريع  العيني���ة 
والهيئ���ات احمللي���ة في بيت 
ال���زكاة محم���د العجم���ي ان 

الهدف من مشروع التبرع���ات العينية هو توفير 
املواد الغذائي���ة واالستهالكي���ة الرئيسية بكل 
أنواعها وبعض األجهزة املنزلي���ة لتوزيعها على 
األسر احملتاج���ة، حيث تشمل ه���ذه املواد األرز 
والسكر والزي���ت والدجاج واللح���وم واحلليب 
والعدس ومعج���ون الطماطم والشاي وبعض 
املواد األخرى حس���بما يتوا���فر ف���ي القس���م 

من قبل املتبرعني.
وأوضح العجمي ان قسم التبرعات العينية 
يقوم كذلك بتوفير األجهزة الكهربائية املنزلية 
والتي تشمل مكيفات وطباخات وغساالت وثالجات 
وبرادات ماء ودفايات، مشيرا الى ان بيت الزكاة 
قام بتوفير املواد االستهالكية املتنوعة واألجهزة 
املنزلية املختلفة للتخفيف من األعباء املالية عن 
كاهل األسر التابعة للبيت وتفعيال ملبدأ التكافل 

االجتماعي لكفاية حاجة األسر.
وأشار العجمي الى ان قسم التبرعات العينية 
قام بصرف املواد الغذائية والكهربائية طوال عام 
2009 من خالل فرعيه بالساملية والصليبية وقام 
مبساعدة 7912 أس���رة منهم 4082 أسرة تابعة 
لفرع الساملية و3830 أسرة تابعة لفرع الصليبية 
بصفة دورية كل ش���هر او شهرين حسب نوع 
املس���اعدة التي يقرها بيت الزكاة وفقا لالئحة 

قسم التبرعات العينية.
وأكد العجمي ان تكلفة مش���روع التبرعات 
العينية خالل عام 2009 بلغت 1529465 دينارا، 
وجرى توزيع 1439280 كيلوغرام أرزا و459843 
كيلوغرام سكر و137780 علبة زيت و86010 علبة 
حليب بودرة و209011 دجاجة مجمدة و513458 
علبة معجون طماطم و43104 علبة شاي و39873 
كيلوغ���رام متر و983 رأس غن���م و1014 جهازا 

كهربائيا منزليا.
وع�������ن مش�������روع األضاح����ي 1430 ه� / 

بأن���ه  العجمي  أف���اد  2009م، 
أضحي���ة   2968 توزي���ع  مت 
عل���ى األس����ر املستفيدة من 
املساع���دات العينية في بي���ت 

الزك����اة.
أم���ا فيما يخص مش���روع 
حقيب���ة الطالب في عام 2009 
فقد مت توزي���ع 15946 حقيبة 
مدرسية )منها 15400 حقيبة 
وزعت ضمن مشروع حقيبة 

الطالب(.
وفيما يخص مركز املالبس 
التاب���ع لقس���م التبرعات ذكر 
العجم���ي ان البي���ت قام على 
مدار عام 2009 بتوزيع 2024 
بطانية و84546 قطعة مالبس و8760 قطعة من 

املصنوعات اجللدية واألحذية.
ولف���ت العجم���ي الى ان متوي���ل مشروعات 
التبرعات العيني����ة يتم الص���رف علي����ه من 
خالل مش���روع الصدق����ة اجلاري���ة وتبرعات 
احملسنني واتفاقية مصرف����ي اإلطع��ام والكسوة 
املبرمة ب���ني بيت ال���زكاة واألم��ان�����ة العامة 

لألوقاف.
وبني العجمي ان بيت الزكاة خصص صالتني 
كبيرتني في قس���م التبرعات العينية � بفرعي 
الساملية والصليبية، يتم من خاللهما توزي���ع 
املواد الغذائية واألجهزة الكهربائية على املراجعني 
عن طري���ق مواعيد مح���ددة ببطاقات الصرف 
بالتوافق مع األنظم���ة اآللية املتبعة في عملية 

الصرف.
وأفاد العجمي بأن قس���م التبرعات العينية 
يقوم بعمليات تطويرية مس���تمرة على املديني 
القريب والبعيد ويقوم بتخزين املواد الغذائية 
وفق أح���دث الطرق التخزيني���ة املتبعة عامليا 
ويحرص على نظافة األدوات املس���تخدمة في 
عمليات التعبئ����ة والتحميل والنقل والتنزيل 
وهو ما كل���ل بحصول بيت الزكاة على شهادة 
مواصف���ة إدارة س���المة األغذية اآليزو 22000 
� 2005 خ���الل ع�������ام 2009، معربا عن ختام 
تصريحه عن عميق شك����ره لكل املتبرعني الكرام 
من األفراد والش���رك���ات لتموي����ل مشروعات 

قسم التبرعات العينية.
كما اعرب في ختام تصريحه عن عميق شكره 
وامتنانه لألمانة العامة لألوقاف لدعمها املتواصل 
ملشاريع وأنشطة بيت الزكاة وتبرعها املستمر 
ملشروع مصرفي اإلطعام والكسوة والذي يتم 
تنفيذه على مدار العام من خالل اتفاقية مصرفي 

اإلطعام والكسوة.

حقيب�ة   15946 توزي����ع  العجم���ي: 
مدرس�ية و2968 أضحي�ة خالل الع�ام الماضي

يستفيد منها 7912 أسرة محتاجة بصفة دورية

محمد العجمي


