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االقتصادية

منى الدغيمي
كشــــفت مصادر مطلعة لـ »األنباء« أن مجلس إدارة احتاد الشركات 
االستثمارية يجتمع اليوم للبت في مسألة تشكيل جلنة تنسيق خاصة 
بشركات االستثمار اإلسالمية داخل »االحتاد«، مشيرة إلى انه كان هناك 
جدول أعمال سابق ملناقشة هذا املقترح لكن غياب بعض األعضاء أجل 
طرحه. ولفتت املصادر الى أن موافقة املجلس ستخدم »االحتاد« والشركات 
اإلسالمية، موضحة أن الشركات االستثمارية اإلسالمية شددت من خالل 

املذكرة التي رفعتها في وقت سابق لالحتاد على االستمرار في عضوية 
احتاد شركات االستثمار وبينت حاجتها إلى جلنة التنسيق لتكون مبثابة 
قناة تساعدها على التنسيق والتواصل بشكل أفضل بينها وبني مجلس 
إدارة االحتاد مبا يخدم املصلحة. وأشارت ذات املصادر إلى أن الشركات 
االستثمارية اإلسالمية طالبت بضرورة تفهم الشركات ألهمية خضوع 
عمل اللجنة إلى قرارات وسلطة مجلس إدارة االحتاد والذي مت التأكيد 

عليه من خالل دراسة ملقترح جلنة التنسيق قدمت لالحتاد.

اتحاد الشركات االستثمارية يجتمع اليوم للبت في مقترح لجنة الشركات اإلسالمية

هل معوقات تنفيذ خطة التنمية تكمن في مدى قدرة البنوك على التمويل.. أم أنها الشماعة؟! الملف 
االقتصادي 

األسبوعي

هشام أبوشادي
رغم إقرار خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية بقانون في شهر 
ابريل املاضــــي ووجود الكثير من العراقيل التي تواجه تنفيذ هذه 
اخلطة بدءا من عــــدم قدرة االجهزة احلكومية على متابعة التنفيذ 
واالفتقار للكوادر البشرية املؤهلة ملثل هذه املشاريع، وكذلك القناعة 
بعــــدم قدرة القطاع اخلاص املكبل بديون تصل الى 20 مليار دينار 
على تنفيذ هذه املشاريع والدورة املستندية الطويلة التي تعد من 
اهــــم العوائق وغيرها من العراقيل التي تواجه تنفيذ هذه اخلطة، 
إال أن قضية التمويــــل كانت االكثر بروزا رغم انها في نظر الكثير 
من املسؤولني في املصارف ال متثل مشكلة قياسا باملشاكل االخرى 
التي يجب على السلطتني التركيز عليها ملعاجلتها خاصة ما يتعلق 
بضرورة اقرار حوالي 22 قانونا، فقد اظهرت األزمة العاملية ان البنوك 

احمللية افضل بكثير من بنوك خليجية وعربية عاملية.
وفي تصريحات عدة حملافظ البنك املركزي وكذلك رئيس احتاد 
املصارف اكد فيها ان البنوك احمللية متتلك القدرات املالية والفنية 
واإلدارية لتمويل مشاريع التنمية وان محاوالت استبعادها او ايجاد 
بدائل اخرى ســــتؤدي الى ازمات كبيرة ستنعكس سلبا على خطة 

التنمية واملال العام.

مقترحات ومالحظات

مصدر مصرفي كبير خــــص »األنباء« مبجموعة من املقترحات 
واملالحظات حول متويل وتنفيذ خطة التنمية االقتصادية، والتي 
جاء فيها ان البنوك لم تتأخر يوما في توفير التمويل املطلوب ألي 
من املشــــاريع التنموية وان ما يجري تداوله في الوقت الراهن من 
اقتراحات وافكار لتمويل خطة التنمية يتناقض مع مسيرة البنوك 

الطويلة وتاريخها املضيء في هذا املجال.
وجاء في الدراســــة ان املشاريع الضخمة القائمة حاليا بتمويل 
محلي واجنبي مشترك، وهناك ما قيمته 2 مليار دينار من املشاريع 
الضخمة التي منحت هذا العام وما قيمته 1.2 مليار دينار قد طرحت 

مناقصاتها والتي يجري متويلها بالقنوات الطبيعية.
إال أن الدعم احلكومي ســــيبقى ضروريا في املستقبل على شكل 
توفير السيولة الالزمة للبنوك، وفي بعض احلاالت تقدمي ضمانات 
لبعض القروض على نحو مشابه للدول األخرى )مثل بنكي الكوفاس 
الفرنســــي واكزمي االميركي( لكن هذه الضمانات ال يجب ان تغطي 

املقاول االئتمانية وأهليته لتنفيذ املشروع وبالتالي ملاذا على احلكومة 
ان تتحمل مخاطر ســــبق أن رفض القطاع اخلــــاص ان يتحملها؟ 
فاملسألة هنا هي مسألة تقنية ترتبط بأهلية املقاولني والشركات، 
وقدرتهــــم املالية واملهنية على تنفيذ املشــــاريع مبا يجعلها جذابة 

للبنوك لتمويلها ومبا يضمن تنفيذها على نحو أفضل.

قدرة البنوك

البد أن تتولى البنوك الكويتية متويل املؤسســــات اخلاصة من 
مقاولني او مساهمني في مشاريع التنمية، لعدة اسباب اهمها وفرة 
السيولة لدى البنوك واخلبرات املتراكمة في إدارة املشاريع ومتويل 

املقاولني وتقييم املخاطر.
مــــن ناحية توفير التمويل املطلوب يبلغ املتوســــط الســــنوي 
لكلفة مشاريع التنمية حوالي 7.5 مليارات دينار، يتطلب تنفيذها 
متويــــال نقديا جديدا يتراوح بني 1 و2 مليار دينار ســــنويا، والذي 
باســــتطاعة البنوك احمللية توفيره، الى جانب اإليفاء بنمو الطلب 
على القروض الشخصية والتجارية، كما ان حجم التمويل النقدي 
الالزم من البنوك ال يتجاوز 15-25% في مرحلة البناء سواء أكانت 
مشاريع حكومية أو خاصة والدليل على ذلك ارتفاع حجم التسهيالت 
االئتمانية النقدية لقطاع التشييد والبناء وقطاع العقار في األعوام 
اخلمســــة املنتهية في آخر 2008 بحوالي 5.6 مليارات دينار بينما 
بلغ إجمالي حجم تكوين رأس املال الثابت التراكمي في هذه الفترة 

26.3 مليار دينار.
وتشــــير الدراســــة التي قام بها البنك الى ان نســــبة النمو في 
القروض احمللية ســــتتراوح بني 8 و9% في أول ســــنة من سنوات 
تنفيذ اخلطة، لتصل الى 20% في آخر سنة ومع السيولة الضخمة 
التي ستقوم احلكومة بضخها من خالل مصروفاتها الرأسمالية فإن 
قدرة القطاع املصرفي احمللي على اســــتيعاب مثل هذه النسبة من 

النمو تعتبر قوية جدا.
ولدى البنوك احمللية القدرة الالزمة للوفاء بالطلب على التمويل 
من دون احلاجة ألن تقوم اجلهات احلكومية بضخ سيولة اضافية 
في القطاع املصرفي إال بشــــكل طفيــــف وان كانت هناك حاجة فلن 
تتعدى 200-500 مليون دينار ســــنويا علما أن االنفاق احلكومي 
يعتبر املصدر األساسي للســــيولة الذي يعوض التدفقات النقدية 

على السلع واخلدمات الواردة من اخلارج.

كامل قيمة القرض، بل يجب ان يتشــــارك القطاعان العام واخلاص 
عوامل املخاطر، ما ســــيتيح للبنوك تقدير هذه املخاطر على نحو 

سليم وبالتالي منح التمويل وما سيعود بالفائدة على اجلميع.
يشار الى ان متويل املشــــاريع وتقدير املخاطر املرتبطة عملية 
بالغة التعقيد وتقنية بالكامل، والقطاع املصرفي يزخر باخلبرات 
في هذا املجال اكثر من اي قطاع آخر، وهذه اخلبرات تشمل املجاالت 
القضائية واالستشــــارية واخلدمات الهندسية وغيرها السيما في 

املشــــاريع الضخمة التي تقوم على نظام الـــــ B.O.T أو PPP، ومع 
وجــــود جهة متويلية من خارج القطــــاع املصرفي او ال، لن يؤتى 
بهذه اخلبرات اال من القطاع املصرفي الذي سيكون الوحيد القادر 
على توفيرها، إما بشــــكل مباشر أو من خالل عمل البنوك مع هذه 

اجلهة التمويلية احملتملة.
أما بالنسبة لتباطؤ منو االئتمان واحلاالت القليلة التي امتنعت 
فيها البنوك عن منح متويل ما فذلك يعود بشكل رئيسي الى جدارة 

وفرة السيولة والخبرات المتراكمة في إدارة المشاريع وتقييم المخاطر 
وتمويل المقاولين.. أبرز العوامل التي تدفع لتولي البنوك تمويل المشاريع

مصرفيون: آلية تمويل مشاريع الخطة
أكثر تعقيدًا من اعتراض نيابي أو اتفاق حكومي

مقترحات ومالحظات حول تمويل وتنفيذ خطة التنمية االقتصادية

7.5 مليارات دينار المتوسط السنوي لكلفة مشاريع التنمية.. وتنفيذها يتطلب تموياًل نقديًا بين 1 و 2 مليار دينار

البنوك المحلية لديها القدرة الالزمة للتمويل وحاجتها إلى السيولة الحكومية تتراوح بين 200 و 500 مليون دينار سنوياً

جناة السويدي فوزي الثنيان جاسم زينل

عمر راشد ـ محمود فاروق
أجمعت أوساط مصرفية 
علـــى ان التدخل السياســـي 
أمـــر غير  البنوك  في عمـــل 
مرغوب، وطالبوا بأهمية أن 
تلعب احلكومة دورا أساسيا 
في متويل املشاريع، مؤكدين 
ان البنوك قادرة على متويل 
التنمية االقتصادية  مشاريع 
بفضـــل ما لديها مـــن قدرات 
مالية وفنية وقدرة على حتديد 

املخاطر.
وقـــد ذكر عضـــو مجلس 
إدارة بنك البحرين والكويت 
إدارة شركة  ورئيس مجلس 
األنظمة اآللية جاسم زينل ان 
مسألة التمويل البد ان تكون 
بيد اجلهات املتخصصة وهي 
البنـــوك احمللية ملـــا لها من 
قدرة على دراســـة املشاريع 
املقدمة وتقييمها وفق ضوابط 
اإلقراض، باإلضافة الى ان منح 
البنوك  القروض مســـؤولية 
وحدها دون غيرها وعليها يقع 

عبء حتصيل القرض.
وأبدى زينل اعتراضه على 
رفض السعدون ضخ ودائع 
احلكومة للبنوك بفائدة متدنية 
إقراضهـــا مرة اخرى  إلعادة 
باعتبارها ظاهـــرة موجودة 
ومطبقة فـــي العديد من دول 
العالـــم، الفتـــا الـــى انه بعد 
اندالع األزمـــة املالية العاملية 
وتداعياتهـــا قامت الكثير من 
البنوك  بإقـــراض  احلكومات 
ليس حبا فيها ولكن باعتبارها 
الفقري ألي اقتصاد،  العمود 
مستدركا بأن تطبيق األمر في 
الكويت ليس بدعة وإمنا يسير 

في االجتاه الصحيح.
وبني ان هنـــاك اتفاقا تاما 
علبى أن خلق كيانات جديدة 
للتمويل من خالل طرح فكرة 
الوطني للتمويل  »الصندوق 
يعد ضربـــا للنظام املصرفي 
الـــى ان وجود  بأكمله، الفتا 
خلل في النظـــام املصرفي ال 
يعني بالضرورة الدفع بأفكار 
من شأنها خلق نظم مصرفية 
موازية وامنا السعي ملعاجلة 

هذا اخللل وإصالحه.
وفي تعليقـــه على رفض 
السعدون اســـتفادة شركات 
»العفـــن« مـــن الدخـــول في 
املساهمة في الشركات املساهمة، 
قال زينل ان اإلشـــكالية التي 
تواجه املستثمرين واملتداولني 
تتلخص في انه ال يوجد وصف 
دقيق ملفهوم شـــركات العفن 
حيـــث ان اجلهـــات الرقابية 
املمثلـــة فـــي وزارة التجارة 
والصناعة وإدارة السوق وبنك 
الكويت املركزي لم تقم بوضع 
معايير من خاللها ميكن معرفة 
الشركات املليئة من الشركات 

الورقية.

المسألة »معقدة«

بـــدوره، أشـــار مدير عام 
شؤون مجلس اإلدارة في بنك 
اخلليج فوزي الثنيان الى ان 
آلية متويل املشاريع املدرجة 
في خطة التنمية االقتصادية 
واالجتماعية للدولة أعقد بكثير 
من حديث أو اعتراض حكومي 
أو نيابي، مشيرا الى ان هناك 
الكثير مـــن التفاصيل التزال 
معلقة وبحاجة الى توضيح من 

اجلهات احلكومية املعنية.
البنـــوك لديها  ان  وقـــال 
القـــدرة على التمويل غير ان 
املطلوب معرفة أجندة العمل 
التي ستسير عليها بالنسبة 
التـــي ســـتقوم  للمشـــاريع 

بتمويلها.
واســـتدرك بأن االنتقادات 
النيابيـــة باآلليـــة احلكومية 
املقترحة للتمويل هي خالف 
في وجهات النظر املطروحة، 
مستدركا بأن هناك الكثير من 

وميكنها ان تقدم مشـــورتها 
تلك الى الشركات التي ستقوم 
بتنفيذ مشاريع اخلطة التنموية 

خالل املرحلة املقبلة.
ان  املصـــادر  وأضافـــت 
الشركات االستثمارية لديها 
القدرة على تقدمي استشارات 
ماليـــة كبيرة وتســـتند الى 
خبرات عريقة ومتطورة في 
جميع املجاالت، داعية احتاد 
شركات االستثمار الى توضيح 
القدرات وتعزيزها لدى  تلك 

التفاصيل بحاجة الى توضيح 
خالل املرحلة املقبلة.

استشارة مالية

وعلقت مصادر استثمارية 
على رفض السعدون دخول 
شركات العفن لالستفادة من 
مشـــاريع اخلطـــة بالقول ان 
الشركات االستثمارية لديها 
خبـــرات في مجـــاالت تقدمي 
االستشـــارات املاليـــة علـــى 
املستويني اإلقليمي والعاملي 

اجلهات املعنية.
فـــي أحد  وأكد مســـؤول 
املصارف لـ »األنباء« ان البنوك 
احمللية واألجنبية قادرة على 
توفير التمويل الالزم لتنفيذ 
مشـــاريع التنمية وذلك عبر 
غطاء الضمانـــات احلكومية 
التـــي ســـيتم توفيرها عبر 
إصدار سندات طويلة األجل 
أو عبر ضخ ودائع طويلة األجل 
في البنوك، مؤكدا ان البنوك 
هي األقدر على متويل اخلطة 

التنموية نظرا لتمتعها بجميع 
التقنيـــة واملوارد  املتطلبات 
البشـــرية وإدارة املخاطـــر، 
وان احلكومـــة لو أخذت على 
عاتقهـــا منح االئتمـــان فإنها 
قـــد تقع في أخطاء تؤدي الى 
انتقاص أو جتاوزات في املال 
العام، فالبنـــوك لديها قدرة 
إقراضية تتجاوز 10 مليارات 
دينار في حالة وجود ضمانات 

حكومية.
وأشـــارت املصادر الى ان 
صياغة الضمانات احلكومية 
بالقانـــون تعتبـــر مبنزلـــة 
إشـــكالية قابلـــة للحـــل بني 
السلطة التشريعية والبنوك 
احمللية التي ميثلها بنك الكويت 
املركزي وعلى الطرفني سرعة 
االتفاق علـــى آلية الضمانات 
وصياغتها بشكل يضمن تفعيل 
اخلطة وفي الوقت ذاته احلفاظ 

على أموال البنوك.
وأوضحـــت ان الضمانات 
احلكومية بدورها ســـتعمل 
على خفض مستوى املخاطر 
البنوك احمللية  في ميزانيات 
عبر التوصل الى صيغة توفر 
للبنوك ميزات تفضيلية من 
ناحية الضمانات الســـيما ان 
اآلجال الطويلة للسداد ستزيد 
من نسبة املخاطر باعتبار ان 
البنـــوك ال ميكنها في العادة 
ان متنـــح متويالت ألكثر من 
5 ســـنوات، في حني ان مدد 
املشاريع أطول من ذلك بكثير، 
وهذا ما يفرز فجوة مصرفية 
جديدة البنوك احمللية في غنى 
عنها خاصة بعد ان ظهر التعافي 
من األزمة عليها وعودتها الى 

ربحية ما قبل األزمة.
ومن جانبها أكدت رئيس 
مجلس إدارة الشركة العربية 
لالستثمار جناة السويدي ان 
طرح فكرة تأسيس الصندوق 
الوطنـــي للتنميـــة لتمويل 
مشاريع اخلطة يعد أحد البدائل 
املهمة لفك حصار التمويل عن 
شركات االســـتثمار والعمل 
على استفادتها من املشاركة 
في مشـــاريع خطـــة التنمية 
االقتصادية واالجتماعية التي 
مت االقرار بها ومر عليها عام 
ونصف ولم يتم تدشني أي من 

مشاريعها حتى اآلن.
ولفتت السويدي في تصريح 
خاص لــــ »األنباء« الى ان ما 
يحدث مـــن ردود أفعال جتاه 
متويل اخلطة بني مقترحات 
نيابيـــة ترمي الى تأســـيس 
صناديـــق التمويـــل ورفض 
مصرفي للفكـــرة باعتبارها 
تســـلب اختصاصات البنوك 
الى  النظام املصرفي  وحتول 
نظامني ينطـــوي على نتائج 
سلبية في االمد الطويل تدفع 
الى متويت اخلطة ومشاريعها 

الطموحة.
وقالت ان ايجاد منطقة وسط 
بني االفكار املطروحة للتمويل 
امـــرا ملحـــا وضروريا  بات 
للخروج من تداعيات االزمة 
الراهنة التي تعيشها الشركات 
خاصة شركات املقاوالت التي 
رغم قدرتها على تنفيذ املشاريع 
اال انها تقف عاجزة عن احلصول 
على التمويل الالزم بسبب عدم 
قدرتها على الوفاء بشـــروط 

البنوك االئتمانية.

السويدي: التباينات 
الحادة حول آلية تمويل الخطة«

ستؤثر سلباً على تنفيذ المشاريع

الثنيان: البنوك قادرة 
على تمويل المشاريع غير أن 

أجندتها لم تتحدد مالمحها

زينل: ضخ ودائع حكومية 
بفوائد متدنية للبنوك إلعادة 

إقراضها ليس »بدعة«




