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تباين في آراء الخبراء حول تعميم  »المركزي« بشأن القروض

اقتصاديون يرون أن  التشدد في منح القروض سيربك القطاع المصرفي ويؤثر 
على المواطنين والقطاعات التجارية.. وآخرون يعتبرونه ضروريًا للحد من النزعة االستهالكية

محمود فاروق ـ منى الدغيمي ـ شريف حمدي ـ محمد البدري
أثار التعميم األخير لبنك الكويت املركزي، الذي طالب فيه البنوك وشركات االستثمار بااللتزام 
بالتعليمات اخلاصة مبنح القروض االستهالكية واملقسطة ردود فعل سلبية لدى عدد كبير من 
األوســـاط االقتصادية واالستثمارية، حيث أكدوا في استطالع لـ »األنباء« ان هذا القرار سيؤثر 
على ربحيـــة البنوك واحلركة التجارية داخل مختلف القطاعـــات االقتصادية وأغلب املواطنني 

خاصة الذين يحصلون على قروض لتلبية اإلنفاق على العالج والتعليم.
وأشـــارت االوســـاط االقتصادية الى ان عدم وضوح التعميم لدى البنوك جعلها تتوقف عن 

منح هذه القروض، فضال عن ان االلتزام به ســـيؤثر على ربحية البنوك واملواطنني وهو ما دفع 
البنوك للطلب من البنك املركزي التراجع عن هذا التعميم اال انه رفض ذلك.

وأكد املســـؤولون الذين استطلعت »األنباء« آراءهم ان البنك املركزي مطالب بإيضاحات لهذا 
التعميم، خاصة انه له تداعيات سلبية.

وباملقابل أبدى خبراء آخرون تفهمهم لهدف التعميم وهو احلد من النزعة االســـتهالكية ومن 
تزايد أعداد املتخلفني عن السداد.

وكان »املركزي« قد طالب في تعميم له مؤخرا بأنه يتعني على البنوك والشركات االستثمارية 

االلتزام بكل الشروط املقررة بشأن منح القروض االستهالكية واملقسطة، وعلى وجه اخلصوص 
احلد األقصى املقرر للقروض االســـتهالكية واملقسطة لألقساط الشهرية التي يتم حتصيلها من 
العمالء، وذلك وفقا ملا تقضي به قواعد وأسس منح هذه النوعية من القروض ومراعاة التحقق ـ 
عند املنح ـ من ان القرض املقدم للعميل سيتم استخدامه في القرض من اجل شراء االحتياجات 
الشخصية من السلع االستهالكية واملعمرة او لتغطية نفقات التعليم او العالج بالنسبة للقروض 
االستهالكية وترميم او شراء سكن خاص بالنسبة للقروض اإلسكانية املقسطة وأال يتم استخدامه 

لسداد القروض القائمة على العميل عند املنح للبنوك األخرى. وفيما يلي التفاصيل:

الطواري: التعميم يجب أن يكون وقتيًا 
وإال ستكون له انعكاسات انكماشية

العتال: تعميم »المركزي« غير منصف
ويجب العدول عنه لصالح االقتصاد الوطني

الهاجري: اإلفراط في أخذ القروض 
وإهمال سدادها يفسران صرامة القرار

المطيري: سيلقي بانعكاساته السلبية
 على حركة البيع والشراء

النقيب: القرار موّفق وأعداد كبيرة
من المقترضين تخلفوا عن السداد

أبل: تعميم جريء وسيؤدي لخفض أرباح 
قطاع البنوك بشكل كبير

قال رئيس مجلس إدارة جمعية احملاسبني الكويتية محمد 
الهاجري ان تعميم »املركزي« مبنع تقدمي قروض للعمالء الذين 
حصلوا على قروض استهالكية ومقسطة إال بعد سدادها قرار 
صائب، مشيرا إلى أن »املركزي« ميثل جهازا رقابيا ومهنيا ال 
يصـــدر قرارات جزافا، بل بناء علـــى إحصائيات وأرقام تؤكد 

حرفية قراراته.
وأضاف في ذات اإلطار ان اإلفراط في أخذ القروض االستهالكية 
وإهدارها وعدم الشعور باملسؤولية وعدم تقدير األموال وإهمال 

سدادها يفسر صرامة قرار »املركزي«.
وتابـــع الهاجري انه في ظل التوجه الواضح لالعتماد على 
الدولة بالتدخل إلسقاط القروض فإن تعميم »املركزي« يعتبر 
حكيما للحد من هذه التجاوزات ومترير رسالة للمواطن الكويتي 

بتعلم املسؤولية واإليفاء بالسداد في الوقت احملدد.

من جهة وبالقطاعات االستهالكية 
ذات الصلة من جهة أخرى، حيث 
ســـيترتب على التعميم تقليل 
حجم وسقف القروض مما سيؤثر 
على حركة اإلقراض واالقتراض 
البنكي وخفض سقفه مما سيقيد 
أداء القطاع البنكي واملالي بوجه 
عام ويقلص من قدرته التمويلية 

في املستقبل.
وتابـــع د.املطيـــري بالقول 
انه من ناحية أخرى ستتقلص 
القـــدرة الشـــرائية للمواطنني 
بسبب تقليص سقف االقراض 
واالقتـــراض، ممـــا ســـيلقي 
بانعكاســـاته السلبية على حركة البيع والشراء 
ومن ثم يتوقع أن تشـــهد الفتـــرة املقبلة ركودا 
كبيرا في األســـواق وتراجعا في حجم املبيعات 
بسبب التأثر السلبي املتوقع أن تشهده القطاعات 
االستهالكية بعكس ما كان في السابق، األمر الذي 
ســـيؤثر على مجمل حركة النشاط االقتصادي 

العام في البالد.

عليه املقترض من اجله، سيحد 
كثيرا من االفــــراط في القروض 
االستهالكية واملقسطة وسيجعل 
من يقبل عليها فقــــط هم الذين 
يستغلونها في اهداف استهالكية 
بالفعل. ودعا في هذا الصدد الى 
ضرورة التزام البنوك بالتأكد من 
اوجه انفاق القروض الن هذا من 
شأنه احلد من الظاهرة التي ألقت 
بظالل سلبية على بعض البنوك 
التي تعاني من عدم قدرة شريحة 
كبيرة من العمالء على الســــداد. 
وذكر ان القرار سيكون في صالح 
البنوك نظرا الن تراجع معدالت 
الدخل من االقراض نتيجة التحفظ في منح القروض 
سيكون افضل من عدم حتصيل قيمة ما مت اقراضه 

للعمالء املتعثرين.

اعتبر أســـتاذ املالية العامة 
بكلية العلوم اإلدارية في جامعة 
الكويـــت د.يوســـف املطيري 
اخلطـــوة التي اتخذهـــا البنك 
املركـــزي جاءت بهـــدف وضع 
حلد للتداعيات السلبية الكثيرة 
التي ترتبت على توسع البنوك 
القروض االستهالكية  في منح 
خالل الفترة املاضية، حيث اندفع 
املواطنون إلى احلصول على هذه 
النوعيـــة من القروض لإلنفاق 
على أمور ليست ضرورية، األمر 
الذي ترتب عليه مشاكل املديونية 
حتى ان بعض الدراسات بينت 

أنه فـــي بعض احلاالت كانت أقســـاط القروض 
االستهالكية تستنفد نحو 95% من الراتب، وبالتالي 
جاء حتـــرك بنك الكويت املركزي حلماية كل من 

العميل املقترض والبنك املقرض.
وأضاف أنه رغم األهداف االيجابية لتعميم البنك 
املركزي، إال أنه سيصاحبه تداعيات سلبية، مشيرا 
إلى أن الضرر سيلحق بالقدرة االئتمانية للبنوك 

أشاد مساعد املدير العام لدائرة 
األصول في شركة مشاريع الكويت 
االستثمارية الدارة االصول )كامكو( 
زيد النقيب بالقرار واعتبره قرارا 
موفقا الى حد كبير، مشيرا الى ان 
القروض االســــتهالكية زادت في 
الفترة االخيرة بشكل الفت لالنتباه 
خاصة ان هناك اعدادا كبيرة من 
املقترضني تخلفوا عن السداد في 

ظل األزمة املالية احلالية.
ولفت النقيب الى ان املشكلة 
تكمن في ان املقترضني يتحصلون 
على القروض االستهالكية بدواع 
مختلفة ولكنهــــم يوجهون هذه 

االموال الستثمارات معينة اغلبها في سوق االسهم. 
مؤكدا ان قرار »املركــــزي« املتعلق بضرورة التأكد 
من انفــــاق قيمة القرض في الغــــرض الذي حصل 

وصف اخلبير االقتصادي بدر ابل تعميم املركزي االخير بأنه 
جريء ملعاجلة األوضاع املالية بالبنوك فيما يتعلق بالقروض 
االســـتهالكية، وهو أمر يســـاعد على تضخم األزمة وبالتالي 
سيؤخر آلية معاجلة األوضاع االقتصادية بعد األزمة وسيؤدي 
الى ارهاق املقترض ويدفعه الى ترتيب أموره املالية واملعيشية 

بطرق غير شرعية.
ولفت أبل إلى أن هذا التعميم سيؤدي إلى انخفاض األرباح 
املرتبطة بهـــذا النوع من التــعامالت بالنســــــبة إلى البنوك 
والشركات التمويلية، ولكن تبقى أوال وأخيرا حماية املواطنني 
والبنوك على حد ســـواء في ذمة املركـــزي، موضحا أن القرار 
سيترك آثاره على املدى القصير، إال انها على املدى البعيد من 
املمكـــن ان تكون ملصلحة اجلميع املقرض واملقترض على حد 

وصف املركزي.

وأوضح العتال أن القروض 
االستهالكية متثل رافدا من روافد 
اإليرادات البنكية وكذلك الشركات 
االســـتهالكية ووسيلة لتلبيات 
احلاجات الضرورية للمواطنني. 
القرار  العتال مبنـــع  وطالـــب 
باعتباره غيـــر منصف ومدمرا 
للكيـــان االقتصادي، معتبرا ان 
االقتراض يعزز من امللكية السيما 

في ظل الظروف احلالية.
ورأى العتال أنه من املفروض 
علـــى املركزي ان يقر مجموعة 
من الضوابط تنظـــم عمليات 
اإلقراض مستقبال ويضمن حق 
البنك واجلهة املمولة داعيا إياه 
الى التريث وإجراء مجموعة من 
الدراسات حول املسألة والعدول 

عن قراره.

املجحف الذي سيضر بالبنوك 
والشركات االستهالكية واملواطن 
فالتأثير سيكون سلبيا على كل 

األطراف دون استثناء.

قال رئيـــس مجلس اإلدارة 
املنتـــدب للمجموعة  والعضو 
العتال  املالية حسني  الكويتية 
ان تعميم »املركزي« مبنع تقدمي 
قروض للعمالء الذين حصلوا 
على قروض استهالكية ومقسطة 
إال بعد سدادها غير صحي وغير 
منصف لتداعياته السلبية على 
املواطن وبالتالي على االقتصاد 

الوطني.
وأكد العتـــال على ضرورة 
مراجعة القرار من قبل »املركزي« 
والتفطن إلى عواقبه التي ستؤدي 
إلى شـــل احلركة االقتصادية 
باإلحجام عن اإلنفاق، مشيرا إلى 
ان »املركزي« أراد تقليل ظاهرة 
االســـتنزاف في منح القروض 
االســـتهالكية باتخـــاذه للقرار 

 وحذر الطواري من خفض 
الذي  مســــتوى االســــتهالك 
سيكون له تأثير سلبي على 
احلركة االقتصادية الســــيما 
أن الكويــــت في مرحلة تأهب 
لتطبيق اخلطة التنموية التي 
ســــتعطي ثمارها على األمد 
الطويل، مشيرا إلى أن اختيار 
هذا التوقيــــت ملنع القروض 
االستهالكية لن يخدم االقتصاد 
بل سيشله السيما أن الشركات 
ليست مؤهلة بعد. وتابع ان 
البنوك الكويتية ستجد نفسها 
في وضع محرج ألنها ستضطر 
إلى فتح خطوطها التمويلية مرة ثانية للشركات 

وأوضعها الزالت مشكوكا فيها. 

رأى رئيس مجلس اإلدارة 
املنتدب لشــــركة  والعضــــو 
رساميل للهيكلة املالية عصام 
الطــــواري أن دعوات مجلس 
األمة إلسقاط القروض واللغط 
األخير حول هذه املسألة أدت 
إلى اتخاذ »املركزي« لقراره.

الطــــواري ان هذا  وقــــال 
التعميم يجب ان يكون وقتيا 
انعكاسات  ألنه ســــتكون له 
انكماشــــية علــــى االقتصاد 
الوطني، مشــــيرا الى انه في 
حال اعتماد القرار على املدى 
الطويل فسيؤدي الى تقليص 

اإلنفاق وتضييق اخلناق على إيرادات البنوك 
املتأتية من القروض.

عصام الطواري

حسني العتال

محمد الهاجري

د. يوسف املطيري

زيد النقيب

بدر أبل

مهدي اجلزاف

علي النمش

إياد السري

حجاج بوخضور

النمش: سيجعل البنوك أكثر انضباطًا
من ذي قبل في منح القروض االستهالكية

قال اخلبير االقتصادي علي النمش ان 
تعميم بنـــك الكويت املركزي جاء بعد أن 
الحظ ووجد أمورا »يشـــيب لها الشعر« 
في أداء البنـــوك. فأصدر تعميمه للتأكيد 
على ضرورة االلتزام بالضوابط املؤسسية 
واملهنية ملنح القروض االستهالكية، موضحا 

أنه من األسباب التي رمبا تفسر هذا التعميم 
ضعف الرقابة الداخلية في البنوك خاصة من 
قبل إدارات املخاطر واالئتمان، كما أن حرص 
»املركزي« على احلفاظ على معدالت التضخم 

منخفضة يصب في االجتاه ذاته.
ورأى النمش أن البنوك ستكون أكثر 

اجلهات التي ستتأثر بتعميم بنك الكويت 
املركزي خاصة فيما يتعلق مبنح القروض 
واالجتـــاه لتكون أكثر ضبطـــا وصرامة 
من ذي قبل، مما يعنـــي احتماالت تقييد 
وتقليص حجم وقيمة القروض االستهالكية 

واملقسطة.

الجزاف: »المركزي« يضغط على البنوك
لضبط سجالت عمليات القروض

أكد رئيس مجلس ادارة شركة 
كي جي ال لالستثمار مهدي اجلزاف 
أن قرار »املركزي« األخير يعتبر 
ضغطــــا على البنوك وشــــركات 
التمويــــل، الفتا في املقابل إلى أن 
هذا القرار ســــينعكس بالســــلب 
علــــى الســــيولة املالية وخفض 
معــــدل اإلقــــراض مما ســــيؤثر 
ذلك على خفــــض ربحية البنوك 
وبالتالي يعرقــــل عجلة التنمية 

االقتصادية.
وأكد ان اآلثار التي ستتركها تلك 
القرارات، ومما ال شك فيه حسب 
قوله، ستكون أكثر سلبية بالنسبة 
إلى العميل، هذا إذا وجد العميل من 

يقرضه، مبينا ان القرار سيساهم 
في اضمحالل مصادر عوائد البنوك 
على الرغم أن توافر السيولة في 
الكويت وعدم قلتها يجعل تأثير 

القرار املذكور غير واضح.
 وأضــــاف ان املدخول النقدي 
الذي يصرف إذا كان اكبر، فإن هذا 
من شأنه التشجيع على مزيد من 
زيادة االسعار، االمر الذي بدوره 
ســــيزيد من معــــدل التضخم في 
البلد، خصوصا فيما يخص السلع 

االستهالكية.
 وأشار إلى ان قرار »املركزي« 
جاء بغرض ضبط اإلقراض وتوفير 
السيولة وهي أصال متوافرة، ولكن 

الهاجس الدائم هو اخلشــــية من 
التضخم املفاجئ والسيما توقف 

املشروعات التنموية.
ووصف اجلزاف آثار القرار على 
الشركات التمويلية بأنها سلبية 
ألنها شركات يعتمد نشاطها على 
متويل املواطنني، وهذه القرارات 
البحث عن  املواطنني لى  ستدفع 
طرق أخــــرى للتمويل فضال عن 
انخفــــاض االقبال على احلصول 
على خدمات متويلية اكبر، فضال 
عن بقيــــة القــــرارات األخيرة لـ 

»املركزي«.
وأضاف ان ذلك القرار سيكون 
له تأثير على سوق الكويت لألوراق 

املالية في ظل وجود قيمة جيدة، 
وفي ظل عدم وجود اكتتابات جديدة 
تسحب السيولة من السوق، وتابع 
قائال ان وصف اآلثار بالســــلبية 
املطلقة لقــــرار »املركزي« وصف 
غير دقيق وكذلــــك اذا وصفناها 
باإليجابيــــة، ألنها التــــزال غير 
واضحة اآلثــــار أصال حتى اآلن، 
وهي إذا كانت ايجابية كما يعتقد 
»املركــــزي« اي إذا كان املقصود 
منها ضبط اإلقراض والســــيولة 
وتوفيرها في الســــوق، فالسوق 
أساســــا الســــيولة فيه متوافرة 
ويحتاج إليها لدوران عجلة التنمية 

عبر املشروعات.

اكد رئيس مجلس ادارة شركة 
ان  إياد السري  آجال لالستثمار 
الفترة األخيرة املاضية شـــهدت 
زيـــادة ملحوظة فـــي االقراض 
االســـتهالكي، وهو ما حدا البنك 
املركزي على ان يصدر تعليمات 
للبنوك بعـــدم حتويل القروض 
من بنـــك آلخر. وأشـــار في هذا 
اخلصوص الى ان هذا القرار سيحد 
من حصول املقترضني على قروض 
اضافية دون سداد ما عليهم من 
قروض سابقة، الفتا الى ان املركزي 
يصدر تعليماته باستمرار من اجل 

حماية البنوك.
وأفاد بأن عدم حتويل القروض 
من بنك آلخر هو اجراء منطقي، 
حيث ليس من املعقول ان يتحول 
قرض مـــن بنك آلخـــر بغرض 

ذكر اخلبير االقتصادي حجاج 
بوخضور ان تعميم »املركزي« وإن 
جاء متأخرا بعض الشــــيء لكنه 
»صائب جدا وحازم ويعكس عمق 
إدراك عواقب املضي قدما بتسهيل 
منح القروض االستهالكية«، مبينا 
أن التعميم إمنا جاء ليجسد مبدأ 
أن »درء املفسدة مقدم على جلب 
املنفعة« فهــــو يضع حدا للنزعة 
االستهالكية لدى املواطنني والتي 
تسببت البنوك في خلقها بسبب 
أدائهــــا فيما يتعلــــق بالقروض 
االســــتهالكية، والتــــي كان لهــــا 
تداعياتهــــا وثمنها الــــذي تدفعه 
اقتصاديــــا واجتماعيا  الكويــــت 
وقانونيا وسياسيا، حيث جتاوزت 
البنوك احلدود املعقولة في منح 
هذه النوعية من القروض. وأضاف 
أن هــــذا التعميم شــــخص »علة 
املشكلة« ومنع من زيادة اشتعال 
األزمة، األمر الذي يتوقع أن يحرم 
البنوك من زيادة مؤكدة في أرباحها 
كانت تعتمد عليها في السابق من 

السري: عدم تحويل القروض
من بنك آلخر قرار منطقي

بوخضور: سيضع حدًا للنزعة 
االستهالكية لدى المواطنين

احلصـــول على قـــرض جديد، 
ولكن املنطق هو ســـداد ما على 
املقترض أوال قبل احلصول على 

قرض جديد.

خالل التوســــع في منح القروض 
االستهالكية. أما بالنسبة النعكاسات 
هذا التعميم على املواطنني،وخاصة 
فيما يتعلق بقدراتهم الشــــرائية، 
فقد أشار بوخضور إلى أن القرار 
لن تكون له تداعيات سلبية على 
القدرة الشــــرائية للمواطن إذا ما 
مت اتخاذ سياسات تساهم في رفع 

مستوى املعيشة.


