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أحمد مغربي 
شـــدد رئيـــس مجلس 
االدارة والعضـــو املنتدب 
في شـــركة أفكار القابضة 
اليوســـف على ان  صالح 
50% مـــن املعوقـــات التي 
تواجه اجلهـــاز احلكومي 
خالل تنفيذ مشاريع خطة 
إداريـــة، تتمثل  التنميـــة 
معظمها في الفساد اإلداري 
والبيروقراطية والروتني 
احلكومـــي املتضخم منذ 
عدة سنوات باإلضافة إلى 
القرار  اتخـــاذ  التأخر في 

وعدم تطويـــر البنية التحتية التي حتتاجها 
املشـــاريع اخلاصة والعامة وعـــدم االهتمام 
بالتنمية البشرية والعنصر البشري الكويتي. 
وأوضح اليوسف ان تشـــابك االختصاصات 
بني بعض جهات الدولة والفساد املبطن كلها 
معوقات إدارية موجودة في الكويت منذ سنوات 
وينبغي التخلص منهـــا قبل البدء في تنفيذ 
اخلطة. ومتنى اليوسف تقصير مدة تنفيذ خطة 

التنمية كونها ستصب في 
مصلحة تنشيط حركة البالد 
وتنفيذ عشرات املشاريع، 
وضخ مليارات الدنانير في 
السوق احمللي، األمر الذي 
سيساهم في حتريك عجلة 
االقتصاد ويساعد الشركات 
علـــى اخلروج مـــن نفق 
االزمة املالية العاملية التي 
أثرت على جميع الشركات 
وأصابت مشاريعها بالشلل. 
وذكر اليوسف انه ال ميكن 
ألي خطـــة تنموية في أي 
دولة أن تنفذ بدون متهيد 
حتى تضمن االستمرارية، وطالب بإعادة هيكلة 
اجلهاز احلكومي وإزالة جميع العراقيل التي 
تواجه خطة الدولة الطموح لتنفيذ املشاريع 
التنموية والبدء بتشكيل فريق عمل من الكفاءات 
واخلبرات الوطنية في مجال التنظيم واالدارة 
والتطويـــر االداري للقيـــام بتحديد وحتليل 
املعوقات ووضع احللـــول والتوصيات التي 

تساعد في جناح خطة التنمية.

شريف حمدي
رغم جاهزيـــة البنوك الكويتية وقدرتها على 
متويل مشروعات خطة التنمية كما أكد كل القائمني 
على املنظومة املصرفية الكويتية، إال أن هناك بعض 
املعوقات الفنية التي يجب تذليلها قبل الشروع 
في متويل مشاريع خطة التنمية.. حول أهم هذه 
املعوقات وكيفية تذليلها قال رئيس مجلس اإلدارة 
السابق لبنك الكويت الدولي عبدالوهاب الوزان 
ان البنـــوك الكويتية متلك من اإلمكانيات الفنية 
والسيولة املتوافرة ما يؤهلها للقيام بدورها في 
متويل مشاريع خطة التنمية، مشيرا الى ان البنوك 
الكويتية لها جتارب سابقة في متويل املشاريع 

العمالقة بعد التحرير مباشرة.
واضاف الـــوزان ان موضوع الضمانات التي 

ستقدمها اجلهات املقترضة للبنوك للحصول على تسهيالت ائتمانية 
تعتبر من اجلوانب الفنية التي يجب معاجلتها كي يتسنى إجناز عمليات 

التمويل بالسرعة املطلوبة التي حتتاجها مشاريع التنمية.
وذكر في هذا اخلصوص ان الضمانات التي تقدم للحصول على 
قروض يجب ان تكون مرتبطة باجلدوى االقتصادية لكل مشـــروع 
علـــى ان يكون ذلك وفقا للضوابـــط واملعايير التي يحددها اجلهاز 

الرقابي على البنوك.
من جانبه، قال مسؤول مصرفي فضل عدم ذكر اسمه انه ال توجد 
معوقـــات حقيقية حتول دون قدرة البنـــوك الكويتية على متويل 
مشـــاريع اخلطة، مشيرا الى ان البنوك لديها فائض يفوق امللياري 
دينار وبالتالي ال توجد إشكالية من هذا اجلانب، غير ان هناك بعض 
اجلوانب الفنية التي ميكن ان يكون لها دور ولو بشكل محدود في 

تباطؤ عمليات التمويل.

واشار الى ان اهم هذه اجلوانب هي ان السقف 
األعلى للتسهيالت املمنوحة جلهة واحدة قد يكون 
اكبـــر من طاقة بنك واحد، الفتـــا الى ان هذا األمر 
ميكن التغلب عليه من خالل وضع آلية للقروض 
املشتركة ألكثر من بنك على ان يتولى احد البنوك 

قيادة هذا القرض.
ولفـــت الى ان هناك امرا فنيـــا آخر يجب أخذه 
بعني االعتبار وهو التشـــدد الى حـــد ما في منح 
القروض لتمويل مشاريع التنمية، وهو األمر الذي 
ميكن تداركه من خالل التنسيق بني الدولة واجلهاز 
الرقابي للبنوك املركزي والذي يقوم بدوره بإعطاء 

التعليمات للبنوك لتذليل اي عقبات فنية.
وأوضح ان املسؤولية املصرفية الفنية تقع على 
عاتـــق البنوك مقابل األربـــاح التي حتصل عليها، 
الفتـــا الى ان البنك الذي مينح القروض هـــو املنوط مبتابعتها من 
خالل اجهزته الفنية التي متلك اخلبرة في هذا املجال للحفاظ على 

حقوق البنك ومودعيه.
وذكـــر ان الضمانات يجب ان تختلف من عميل لعميل حســـب 
نوع التمويل وحجمه، مشيرا الى ان موضوع الضمانات ذو ارتباط 
بشروط منح التسهيالت وهو من االمور التي ميكن للمعنيني باألمر 
وضع االطر التنظيمية اخلاصة بها والتي تضمن انسيابية عمليات 

التمويل.
واكد ان هذه اجلوانب الفنية ال ميكن ان حتول دون قيام البنوك 
بتمويل مشاريع اخلطة التنموية، مشددا على ان التمويل يجب ان 
يكون من خالل النظام املصرفي ذي اخلبرة العريقة وانه من اخلطأ 
اجلســـيم محاولة إنشاء نظام بديل ال ميلك اخلبرة التي تتمتع بها 

البنوك الكويتية.

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

األسبوعي

عبدالوهاب الوزان

صالح اليوسف

السقف األعلى وشروط منح االئتمان والضمانات.. معوقات فنية
الوزان: الضمانات التي تقدم للحصول على قروض يجب أن ترتبط بالجدوى االقتصادية لكل مشروع

لغة األرقام

تكلفة باهظة لمقترح صندوق التنمية 
على القطاع الخاص والمال العام

50% من معوقات خطة التنمية إدارية 
تتمثل في البيروقراطية والروتين الحكومي والفساد اإلداري المبطن 

يعتبر املقتــــرح اخلاص بزيادة رأس مال 
الصندوق الكويتي مبقدار 10 مليارات دينار 
غير عملي وتكلفته باهظة على القطاع اخلاص 
الكويتي وعلى املال العام، كما أنه قد يدل على 
التباس بني طبيعة متويل املشروع ومتويل 
املقاولني الذين يقومون بتنفيذه ومن شوائب 

هذا االقتراح األمور التالية:
1ـ الصندوق يؤدي الى خلق جهاز اقراضي 
ومتويلي خارج النظام املصرفي، وهذا اجلهاز 
ال يخضع لرقابة البنك املركزي وال للضوابط 
والتعليمات التي حتكم عمل املصارف، وبالتالي 
يؤدي الى خلق منافسة غير عادلة في اجلهاز 
املصرفي تضر بالبنوك وبفاعلية السياســــة 

النقدية.
2ـ ال يتوافر لدى الصنــــدوق اخلبرة في 
متويل الشركات واملقاولني بشكل مباشر، كما 
ال تتوافر لديه الكوادر البشرية من خبراء في 

متويل شركات املقاوالت اخلاصة، ما يؤدي الى 
تأخير تنفيذ املشاريع.

3ـ الصندوق يــــؤدي الى تضييق اخلناق 
على البنوك الكويتية وهو ما يتعارض ورؤية 
الكويــــت بالتحول الى مركــــز مالي وجتاري 
وتعزيز دور القطاع اخلاص في مسيرة التنمية، 
فالبنوك الكويتية هي رائدة مؤسسات القطاع 
اخلاص سواء من حيث مساهمتها في النشاط 
االقتصادي او من حيــــث توفير فرص عمل 

للمواطنني.
4ـ مقترح كهذا من شأنه ان يزيد من هيمنة 
احلكومة على النشاط االقتصادي ويجعل من 
متويل املشاريع عن طريق الصندوق عرضة 
للضغوط السياسية األمر الذي قد يؤدي الى 
تعريــــض املال العام ملخاطــــر كبيرة تتنافى 
والهدف االستراتيجي اخلامس للخطة والداعي 

الى خلق إدارة حكومية فعالة.

مـــا تتقاضاه احلكومة على ودائعها لدى البنوك األجنبية كحد اقصى مقابل 
1.5% لدى القطاع املصرفي احمللي.

 مليارات دينار القاعدة الرأســـمالية  لدى البنوك احمللية، ما يعني ان لديها 
قدرة اقراضية تصل الـــى 45 مليار دينار وفقا ملعيار كفاية رأس املال وفقا 

لقرارات جلنة بازل.

مليار دينار القدرة االقراضية للبنوك استخدمت منها نحو 34 مليار دينار، 
ما يعني انها متتلك قدرة على اإلقراض تقدر بنحو 11 مليار دينار دون وجود 

اي ضمانات حكومية.
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