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ما أسباب الهجوم في 
الفترة األخيرة عليكم في 
موضوع مبن��ى اجلمعية 

االقتصادية؟
تأسس���ت اجلمعية 
االقتصادي���ة عام 1970 
وتخضع لقانون جمعيات 
العام ومقرها في  النفع 
الش���ويخ وقب���ل عدة 
س���نوات صدر قرار من 
املجل���س البلدي بإزالة 
جميع جمعي���ات النفع 
العام بهذه املنطقة، ومت 
تخصيص أرض منفصلة 
للجمعي���ة االقتصادية 
احملاس���بني  وجلمعية 

وجلمعية الصحافيني في مناط���ق مختلفة بالكويت، وأرض 
أخرى لباقي جمعيات النفع العام التي أعلنت وزارة الشؤون 
انها س���تتولى بناء مجمع لها فيه مق���رات دائمة لكل جمعية 
وباقي اخلدمات من قاع���ة مؤمترات وصاالت وغيرها لتلبية 

احتياجاتها وأنشطتها.
عودة الى اجلمعية االقتصادية، كنا قد أخطرنا وزارة الشؤون 
بأننا سنبني مبنانا اجلديد من خالل تبرعات من القطاع اخلاص 
ووافقت الوزارة ومعها البلدية على ذلك مش���ترطتني أال يتم 
البناء وفق نظام ال� B.O.T، وكنا مس���تعدين جلمع التبرعات 
وتلقينا ترحيبا من القطاع اخلاص لكن وقوع األزمة االقتصادية 
حال دون حتقيق هذا الهدف واعتذرت أغلب الش���ركات، مما 
حدا باجلمعية الى مخاطبة وزارة الش���ؤون بالوضع والطلب 
منها متويل إنشاء مقر للجمعية االقتصادية حسب املخططات 

املعتمدة والتي وافقت عليها الوزارة في السابق.
وقامت وزارة الشؤون مبخاطبة وزارة املالية في هذا الصدد 
بتخصيص مبلغ ملبنى اجلمعية وعرض على جلنة امليزانيات 
مبجلس األمة ولم يكن لديها أي اعتراض ومت تخصيص مبلغ 
5 ماليني دين���ار ليكون 3 ماليني ملق���ر اجلمعية االقتصادية 
ومليونني جلمعية احملاسبني ومتت املوافقة على امليزانية في 

مجلس األمة.
مادام األمر كذلك، ملاذا أثير كل هذا اجلدل وملاذا اقتصر الكالم 

على اجلمعية االقتصادية؟
أمانة لست أدري، ولكن الذي أعرفه ان معاملة وزارة الشؤون 
للجمعيات ليس فيها متييز ولكنها تعتمد على أنشطة كل جمعية، 
وعلى سبيل املثال بعض اجلمعيات تأخذ إعانات سنوية تعادل 
100 ألف دينار و40 أل���ف دينار و50 ألفا مقابل 12 ألفا ألغلب 

اجلمعيات وفق القانون 
القدمي فيما ال تتقاضى 
اجلمعيات اجلديدة أي 
إعان���ات، ولم تتم إثارة 
التباين س���ابقا،  ه���ذا 
فلماذا استهداف اجلمعية 

االقتصادية اآلن؟
وم��اذا ع��ن مطالب��ة 
بالتنح��ي  ل��ك  البع��ض 
عن منصبك في رئاس��ة 
االقتصادي��ة  اجلمعي��ة 
واالتهام��ات بتراجع دور 
انتخابك  بع��د  اجلمعي��ة 

باملجلس؟
أمتنى ممن يتكلمون 
ف���ي ه���ذا املوض���وع 
واملنخرطني بالعمل التطوعي ان يقدموا نصف ما تقدمه اجلمعية 
االقتصادية من أعمال تطوعية مهنية ومجتمعية سابقا واليوم 
حتى بعد ان توليت منصب مجلس األمة، وللعلم للجميع عند 
جناحي ف���ي مجلس األمة عرضت على أعضاء مجلس اإلدارة 
التنحي عن املنصب وافس���اح املجال ألعضاء مجلس اإلدارة 
اآلخرين لرئاس���ة اجلمعية ولكن بإجماع األعضاء كان هناك 
رفض وطلب مني االستمرار لنتابع معا حتقيق رؤية وأهداف 
اجلمعية التي بدأناها معا، ومن األنشطة باجلمعية االقتصادية 
دربنا مجانا حوالي ألف شخص خالل ال� 3 سنوات املاضية على 
استخدام التكنولوجيا والكمبيوتر واإلنترنت وحصولهم على 
شهادات من شركة مايكروسوفت في هذه الدورات عبر مشروع 
اسمه »متكني« إميانا منا بأهمية ردم الفجوة املعلوماتية بني 
أفراد املجتمع ولتمكني هؤالء األفراد من التواصل املعلوماتي 
والتقدم املهني، باإلضافة الى اننا ندرب سنويا ما ال يقل عن 300 
شخص في الدورات املهنية والفنية باملجال املالي واالقتصادي 
إميانا منا باملساهمة في التنمية البشرية، هذا فضال عن قيام 
اجلمعية االقتصادية بدعم املشروعات الصغيرة واملتوسطة من 
خالل املشورة املهنية والفنية والدورات التدريبية واملعارض 
والندوات والتشابك بينها خللق أسواق لبيع منتجاتها، ناهيك 
عن األم���ور االقتصادية األخرى التي تس���اهم فيها اجلمعية 
بإعطاء وجه���ة النظر االقتصادية في القضايا املطروحة على 

الساحة للمشرع واحلكومة.
ونتطل���ع في اجلمعية من خالل إنش���اء املبنى اجلديد في 
بنيد القار الى انش���اء مركز للدراسات واألبحاث االقتصادية 
والسياسات العامة خلدمة املشرع واحلكومة وتوعية املجتمع 

متعاونني مع أشهر مراكز األبحاث واجلامعات العاملية.

د.روال دشتي لـ »األنباء«: هناك حملة  »تشويه منظم«
ضد أفكار  تمويل مشاريع الخطة التنموية

..وال أحد يدفع بإقصاء »المركزي« فلماذا هذه الزوبعة؟!

المشكلة ليست
في السيولة ألنها موجودة
بل في تحويل السيولة
إلى تمويل رغم أن هناك 
ودائع حكومية
تفوق الـ 4 مليارات
في البنوك

زيـادة رأسـمال صنـدوق التنميـة لتمويـل المشـاريع مجـرد مقتـرح وليـس اآلليـة الوحيـدة.. ونؤيـد أن يكـون أي حـّل تحـت رقابـة »المركـزي«

نبدأ من تأكيد البنوك على أنها مس��تعدة لعمليات التمويل وأنه ال حاجة 
إلى التمويل احلكومي فما رأيكم في ذلك؟

ال ليس صحيحا، اليوم الوضع االقتص����ادي في الكويت واوضاع 
البنوك ال يضمنان أن تقدم البنوك الكويتية التمويل املطلوب جلميع 
الش����ركات التي تطرحه����ا احلكومة الى االكتتاب الع����ام. بل ان احتاد 
املص����ارف اكد على انه اذا كانت احلكومة تريد ضمانا من البنوك على 
أنها قادرة على متويل املش����اريع فإن البن����وك في املقابل تريد ضمانا 
حكوميا لعمليات التمويل وهذا يؤك����د مخاوف بعض أعضاء اللجنة 
املالية في مجلس األمة من وجود حتد كبير يواجه اجناح خطة التنمية 
واملشاريع املطروحة لالكتتاب العام واحلصول على التمويل املطلوب 

لذلك من القطاع املصرفي.
ونحن باختصار لن نقبل بأن نضع خطة التنمية رهن قرارات خاصة 

وأمزجة البعض في القطاع املصرفي.
ه��ل متلك البن��وك احمللية حاليا الس��يولة الكافية لتمويل مش��روعات 

التنمية؟
املش����كلة ليست مشكلة س����يولة لدى البنوك وامنا مشكلة حتويل 
الس����يولة الى متويل حيث انه على س����بيل املثال هن��اك م��ا ال ي�ق��ل 
ع��ن 4 مليارات ودائع حكومية لدى البنوك الكويتية مبتوسط عائد ال 
يتعدى ال� 1%، وكان من املفترض ان تس����اهم هذه اإليداعات في انعاش 
االقتصاد من خالل العملية التنموية للقطاعات االقتصادية التي تعتبر 
االكس����جني الالزم لنمو االقتصاد، خاصة ان هدف االيداعات احلكومية 

ليس فقط انقاذ البنوك الكويتية من انكشافاتها.
كما أود أن أشير إلى أن احلكومة اتخذت قرارا خالل االزمة االقتصادية 
بدعم املصارف ولي����س تأميمها، مثلما فعلت بعض الدول الغربية في 

الظروف نفسها.
ولكن لالس����ف الي����وم نرى أن هن����اك انكماش����ا متواصال في منو 
القروض املمنوحة لالنش����طة االقتصادي����ة االنتاجية واخلدمية على 

الشكل التالي:
2006: 26% )نسبة منو القروض املذكورة(.

%43 :2007
%33 :2008
%8 :2009
%3 :2010

طرح بعض االعضاء في اللجنة املالية والنواب ان يتم متويل املشروعات 
عبر الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية، فهل تؤيدون ذلك؟

كان االمر اجتهادا من بعض األعضاء، ولكن اللجنة غير متمس����كة 
بأن تكون هذه اآللية هي الوحيدة.

وفي هذا االطار هناك عدة تصورات حول اآللية تضمن رقابة البنك 
املركزي على التمويل الذي ستس����تفيد منه الشركات التي ستطرحها 

الدولة لالكتتاب العام.
أما »التشويه املنظم« احلاصل اآلن لفكرة مساندة احلكومة في متويل 
هذه املشاريع فما هو إال خلدمة مصالح خاصة وقطاع بعينه لم يكتف 

مبا قدمته له احلكومة من دعم حتى اآلن.
وزير املالية ذكر في رده على املقترح لزيادة رأس��مال صندوق التنمية 
الذي نشرته »األنباء« بأنه يسلب البنك املركزي اختصاصاته ويعرض املال 

العام للضياع، أليس ذلك صحيحا؟
لنوضح املوضوع اوال، إن حكومة الكويت ال ميكنها تقدمي قروض 

ميسرة اال من خالل قانون وجهات حكومية ُيسمح لها باالقراض.
واليوم هناك جهات في الدولة )حكومية وشبه حكومية( لديها احلق 
في ان متنح القروض وهي: الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية وبنك 
التسليف واالدخار، والبنك الصناعي، والشركة الكويتية لالستثمار. 
الصندوق الكويتي وبنك التسليف واالدخار متلك احلكومة فيهما %100 
والبنك الصناعي والش����ركة الكويتية لالستثمار متلك احلكومة فيهما 
ما يعادل 70%، بناء على هذه املعطيات ارتأى بعض األعضاء باجتهاد 
منهم أن يوكلوا مهمة متويل املشاريع املطروحة إلى الصندوق الكويتي 
انطالقا من أن له باعا طويال في متويل املشاريع التنموية في اخلارج 
باالضافة الى كونه مملوكا للدولة بنس����بة 100% ولكن لم نتمسك بهذا 
الرأي وتركنا الباب مفتوحا وعندما متت املناقشات في اللجنة املالية 
وأوضح البنك املركزي أهمية أن تكون عملية التمويل حتت رقابته لم 
يختل����ف أحد معه في هذا املطلب ولذلك فإن الس����ؤال هو ملاذا كل هذه 
الزوبعة ومحاولة اظهار االم����ور وكأن اللجنة املالية في مجلس األمة 
ال تريد اش����راف البنك املركزي على عملية متويل املشروعات، بل وقد 
ذهبت اللجنة املالية الى أبعد حدود مع احلكومة وطلبت منها ان تأتي 
باآللية التي تراها مناسبة للدفع بعملية متويل مشاريع التنمية ونحن 
بانتظار رد نائب رئيس مجلس الوزراء للش����ؤون االقتصادية ووزير 

الدولة لشؤون االسكان والتنمية الشيخ أحمد الفهد.
وماذا عن املخاوف من ضياع املال العام؟

إن التمويل احلكومي لهذه املش����اريع سيكون عامال محفزا للقطاع 
املصرف����ي، إذ إن بإمكانه متويل اجل����زء املتبقي من القروض املطلوبة 
لتغطية تكلفة أي من املشروعات، حيث إنه ليس بالضرورة ان متول 
الدولة جميع القروض فإذا كان هناك مشروع قيمته مليار دينار ورأسمال 
الشركة 300 مليون وحتتاج 700 مليون متويل، ميكن أن توفر الدولة 

400 بينما يقدم البنك 300 مليون.
وثانيا: س����تكون تكلفة القروض على الش����ركة التي سيتم طرحها 
عن طريق االكتتاب العام منخفضة مما سينعكس ايجابا على ربحيتها 

وبالتالي سيستفيد املال العام واملواطن املكتتب نتيجة لذلك.
وثالثا: وهو األهم ان الدفع بالقطاعات االقتصادية غير النفطية الى 
املشاركة الفعلية في العملية التنموية والبدء في انعاش هذه القطاعات 
س����يعزز مكانة ووضع البنوك احمللية النن����ي أؤمن بأن متانة البنوك 
هي من متانة القطاع االقتصادي غير النفطي، ومادامت هذه القطاعات 
االقتصادية متعثرة فإن هذا سينعكس على املصارف نفسها سلبيا وقد 

يوصلها الى االفالس، وعلى البنوك ان تفكر في االستفادة من املال العام 
للمساهمة في التنمية االقتصادية للبلد وليس عبر تعظيم أرباحها.

الخبرات االئتمانية

يقول وزي��ر املالية ان منح االئتمان لش��ركات خاص��ة يتطلب خبرات 
ائتمانية ال تتوافر اال لدى وحدات اجلهاز املصرفي فما تعليقكم؟

أعتقد ان هناك لبس����ا في املوضوع حول متى يكون قرار االئتمان، 
املطروح حاليا ه����و ان اجلهات املعنية بطرح املش����روعات لالكتتاب 
العام ستقوم بعمل دراسات اجلدوى االقتصادية من خالل جهات مالية 
متخصصة، وكما هو معروف فإن دراس����ة اجلدوى ستتضمن العوائد 
على هذه املش����روعات وتكلفة كل مشروع ورأس املال والقروض التي 

يتطلبها تنفيذه.
ومن خالل حتديد قيمة القروض سيتم حتديد النسبة التي ستساهم 
فيها احلكومة وتكلفتها ومدتها وبناء على عدة سيناريوهات وانعكاساتها 
على اجلدوى االقتصادية للمشروع حتى تقوم اجلهة احلكومية املعنية 
باتخاذ قرار التمويل املناس����ب لتضمينها ضم����ن وثائق املزايدة على 

املش����روع وليست لدينا مش����كلة في ان يكون هناك تنسيق بني البنك 
املركزي واجلهة املعنية في هذا اإلطار.

إذن احلكومة لن تقوم بتحديد قيمة القروض بعد ترسية املزايدة؟
نحن حريصون على تعزيز الشفافية وتكافؤ الفرص بني املتنافسني 
في هذه املش����روعات التي تطرحها احلكومة، وك����ون تكلفة التمويل 
املنخفض وقيمة التمويل سيؤثران كثيرا على ربحية املشروع فيجب 
عل����ى اجلميع أن يعلموا به����ا من مبدأ تكافؤ الف����رص قبل ان يقدموا 

عرضهم باملزايدة.

بنك التنمية

ف��ي ظل عدم تبن��ي مقترح زيادة رأس��مال صن��دوق التنمية ما احلل 
األقرب برأيكم؟

هناك عدة وجهات نظر منها إنشاء بنك للتنمية غرضه فقط إقراض 
الش����ركات التي تطرحه����ا احلكومة لالكتتاب العام وف����ق املبالغ التي 
حتددها شروط وضوابط املزايدة، وهذا البنك سيكون خاضعا لرقابة 
البنك املركزي، وخالل مرحلة تأسيسه يقوم البنك الصناعي أو البنوك 
احمللية بإدارة هذه القروض عبر محفظة حكومية تنشأ لهذا الغرض، 
وهن����اك فكرة أخرى هي ان يوكل الى البن����وك احمللية إدارة القروض 
احلكومية امليس����رة مقابل أتعاب معينة تدفعها الشركة التي تستفيد 

من القروض.
ألن تؤثر عملية ضخ األموال عبر هذه القنوات على نسبة التضخم؟

ل����و نظرنا الى عرض النقد بني 2009 و2010 لوجدنا انه لم يش����هد 
منوا في 2009-2010 بعكس السنوات السابقة إذ تراوحت نسبة منوه 
بني 17% و22% س����نويا. كما ان مؤشر أسعار املستهلكني الذي يعكس 

واقع التضخم هو في تراجع.
ونحن لس����نا بحاجة الى ضخ أموال حكومي����ة جديدة بل نحتاج 
الى حتويل اإليداعات احلكومية في املصارف الكويتية باجتاه متويل 
املشروعات التنموية. وعوضا عن حصول الدولة على 1% كعوائد عن 
هذه الودائع ميكن توجيهها الى قروض تنموية ميسرة بتكلفة ال تتعدى 
2% على الش����ركات إلنعاش القطاعات االقتصادية احلقيقية وحتقيق 
متطلبات اخلطة وأهدافها مع إعطاء البنوك احمللية فرصة إلدارة هذه 

القروض مقابل الرسوم.

مسار الخطة

هل أنت راضية عن مسار خطة التنمية وما مت إجنازه حتى اآلن؟
إن السياس����ات العامة التي أقرتها اخلطة التنموية تعكس التحول 
االقتصادي واالجتماعي للمرحلة املقبلة لضمان مجتمع مثقف ومنتج 
يواك����ب التطورات العاملي����ة ويحد من االعتماد عل����ى النفط في خلق 

الثروة.
هذه السياسات تواجه كثيرا من التحديات ويجب أن تتضافر جهود 
جميع أطراف املجتمع من حكومة ومجلس وأفراد ملواجهتها، لكن لألسف 
فإن اجلهاز احلكومي لم يستوعب إلى اآلن عملية التحول االقتصادي 
واالجتماعي التي أقرتها السياس����ات العامة للخطة مما سيعيق إجناز 
اخلطة، ناهيك عن أن هناك أطرافا ذات مصالح خاصة مس����تفيدة من 
تدهور األوضاع وتريدها أن تستمر بهذا الشكل وان تبقى حالة املراوحة 
ألنها مستفيدة من الوضع، وحتى اآلن مازلنا نلمس وجود حالة سلبية 
وحالة ش����ك في جهات كثيرة في املجتمع إزاء اخلطة مما س����ينعكس 

سلبيا على حتقيق األهداف في الوقت املطلوب.
وإذا أتينا الى مجلس األمة فسنجد انه استطاع ان يصدر كثيرا من 
القوانني االقتصادي����ة امللحة واملهمة إلجناح اخلطة وتلبية متطلباتها 
التش����ريعية، وال شك في ان مجلس األمة حريص على ان يقر القوانني 
املطلوبة ولكن لألسف هناك تباطؤ من احلكومة في تقدمي املشروعات 
بقوانني مما يضع عبئا أكبر على املش����رع ليلعب هذا الدور من خالل 

تقدميه القتراحات بقوانني.

التحديات والمحاسبة

وبالرغم من هذه التحديات جند ان هناك مجهودات مخلصة تتزايد 
يوم����ا بعد يوم للدفع بتحقيق السياس����ات العام����ة للخطة ومواجهة 

التحديات التنموية.
والشيخ أحمد الفهد يحتاج الى انسجام جميع اجلهات املعنية باخلطة 

معه والسير باجتاه حتقيق األهداف الواردة في مضمون اخلطة.
واليوم هناك مس����ؤولية كبيرة على رئيس مجلس الوزراء وعلى 
مجلس الوزراء في محاس����بة الوزراء والقياديني الذين يفش����لون في 

حتقيق متطلبات اخلطة.

ُأذّكـر البنـوك بـأن الدولـة قامـت خـال األزمـة األخيـرة بدعمهـا في وقـت لجأت فيـه دول أخـرى إلـى تأميـم بنوكها
نواجه انكماشـًا متواصًا في نمو القروض الممنوحة للقطاعات اإلنتاجية والخدمية ومادامت هذه القطاعات متعثرة فذلك يهدد البنوك نفسـها

أجرى الحوار محمد الحسيني
على مدى األيام املاضية أثار موضوع متويل املشروعات الواردة في خطة الدولة التنموية من خارج 

النظام املصرفي جدال كبيرا داخل مؤسسات الدولة وخارجها في ظل انقسام وجدل كبيرين.
»األنباء« واكبت املوضوع من بدايته ونشـرنا آراء العديد من اخلبراء حوله وعلى رأسهم وزير 

املالية مصطفى الشمالي ومدير عام الصندوق الكويتي للتنمية عبدالوهاب البدر. واليوم نستعرض 
رأي رئيسة اجلمعية االقتصادية وعضو اللجنة املالية البرملانية  النائبة د.روال دشتي التي حتدثت إلى »األنباء« 

مسـتغربة ما وصفته بـ »حملة التشـويه املنظم« ضد أفكار متويل مشـروعات اخلطة رغم ان من يتبنونها ال 
يعارضون أن تكون حتت اشراف البنك املركزي بعكس ما يثار حاليا. وقالت د.روال: نحن لن نقبل بأن يخضع 
تنفيذ خطة التنمية لـ »أمزجة البعض«، مضيفة أن الودائع احلكومية التي تفوق  الـ 4 مليارات في املصارف 

الكويتية مبتوسط عائد ال يتعدى 1% أعطيت للبنوك ملساعدة كل القطاعات االقتصادية وليس لتغطية انكشافاتها 
فقط! وذّكرت د.روال البنوك بأنه خال األزمة االقتصادية قامت الدولة بدعم البنوك بدال من تأميمها كما حصل في 

العديد من الدول وأنه آن األوان لدعم القطاعات االقتصادية االنتاجية واخلدمية األخرى!..  وفيما يلي التفاصيل:

أكدت عدم قبولها بـ »خضوع تنفيذها ألمزجة البعض بالقطاع المصرفي«

كلفـة وقيمة التمويـل الحكومي سـتعلنان قبل طرح 
المشاريع من باب الشـفافية وتكافؤ الفرص أمام الجميع

لست أدري ِلَم الهجوم على »الجمعية االقتصادية«؟!

د. روال دشتي خالل إحدى مداخالتها في مجلس األمة


