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ك�� �ش� ��ف أن ب�� �ن� ��ك االئ � � �ت � � �م� � ��ان ب�� �ح� ��اج� ��ة إل � � � ��ى  16م�� �ل�� �ي� ��ار دي� � � �ن� � ��ار ل� � �ت � ��وزي� � �ع � ��ات ال� � � � �ـ  12ال � � � ��ف وح � � � � ��دة ح�� �ت� ��ى 2035

امل � � �ض � ��ف م� � �ب� � �ش � � ً�را ال� � �ك � ��وي� � �ت� � �ي � ��ات :ف � � �ئ � ��ات ج � � ��دي � � ��دة س �ت �ح �ص �ل��ن
ع� � � �ل � � ��ى ال � � � � �ق� � � � ��رض اإلس� � � � �ك � � � ��ان � � � ��ي ب� � � � ��واق� � � � ��ع  70أل� � � � � � ��ف دي� � � �ن � � ��ار
ك�شف نائب رئي�س جمل�س الإدارة املدير العام لبنك االئتمان الكويتي �صالح امل�ضف ان البنك بحاجة �إىل
 16مليار دينار لتغطية متويل التوزيعات الإ�سكانية بواقع  12الف وحدة �سنويا حتى عام  ،2035معلنا
�أن ال�سيولة املوجودة الآن تكفي لتغطية متويل (الدفعة االوىل) فقط من توزيعات م�رشوع مدينة املطالع
الإ�سكانية.
و�أبدى امل�ضف يف حديث ن�رشته �صحيفة الراي ،تفا�ؤله بالنتائج التي �ستتو�صل �إليها ال�رشكة العاملية
التي ا�ستعان البنك بخدماتها لإيجاد بدائل ت�ضمن ا�ستمرار تقدميه القرو�ض العقارية للمواطنني ،ومتويل
التوزيعات الإ�سكانية ال�ضخمة املرتقبة ،بحيث لن يكون هناك �أي �إ�شكاليات متويلية �ستواجه توزيعات
املواطنني يف امل�ستقبل.
وب�رش امل�ضف ب�أن امل��ر�أة الكويتية �ستحظى مبكا�سب اكرث بتعديالت قانون امل��ر�أة حيث تنال املطلقة
والأرملة ممن لديها �أبناء ،على قر�ض �إ�سكاين ،وكذلك الأختان �أو �أكرث غري املتزوجات وفاقدات الأبوين
�ستح�صلن على القر�ض اال�سكاين بواقع  70الف دينار .ويف ما يلي التفا�صيل:
] هل هناك م�شكلة ل��دى بنك االئتمان
يف متويل �أ���ص��ح��اب الطلبات الإ�سكانية
امل�ستقبلية؟
ـ يف البداية الب��د �أن ن�ؤكد �أن امل�ؤ�س�سة
العامة للرعاية ال�سكنية �أخذت على عاتقها
�سيا�سة ج��دي��دة بالتو�سع يف توزيعات
�إ�سكانية �ضخمة �سنويا ،حيث �سيتم بدءا
من عام  2019توزيع  12الف وحدة �سنويا،
وهذا يعني �أنه �ستكون هناك تكلفة �سنوية
على بنك االئتمان يف ح��دودد  880مليون
دينار ،وبالتايل نحن �سنحتاج �إىل  16مليار
دينار لتمويل توزيع  12الف ق�سيمة �سنويا
حتى عام .2035
] �أال يعني هذا الرقم �أن هناك خطرا �أو
�إ�شكالية �ستواجه بنك االئتمان يف امل�ستقبل
القريب؟
ـ عندما ا�ست�شعر بنك االئتمان بوجود
خطر او �إ�شكالية �ستواجه متويل �أ�صحاب
الطلبات يف امل�شاريع الإ�سكانية على املدى
ال��ق��ري��ب ،بحث م��ن خ�لال جمل�س �إدارت���ه
بعمق ع��ن احل��ل��ول املالئمة لتمويل هذه
التوزيعات ،وتو�سع هذا البحث من خالل
م�شاركة اجلهات املعنية ذات االخت�صا�ص،

ك��وزارة املالية والهيئة العامة لال�ستثمار
والبنك املركزي ،لإيجاد �آلية جديدة لتمويل
هذه التوزيعات ال�ضخمة.
] و�إىل ماذا تو�صل هذا البحث؟
ـ �أ�صبح لدى بنك االئتمان قناعة ب�رضورة
�إيجاد �آلية جديدة ت�ضمن ا�ستمرار متويل
التوزيعات اال�سكانية ال�ضخمة ،ويف �ضوء
ذل��ك وبعد ع��دة اجتماعات ،ق��رر جمل�س
�إدارة البنك التعاقد مع �إح��دى ال�رشكات
اال�ست�شارية العاملية لإع��داد درا�سة حول
هذا املو�ضوع ،ونحن االن يف انتظار نتائج
وخم��رج��ات ه��ذه ال��درا���س��ة ،التي �ستقدم
احللول املنا�سبة يف كيفية �إي��ج��اد �أدوات
م��ت��ع��ددة ومت��وي��ل��ي��ة ل��ه��ذه ال��ت��وزي��ع��ات
الإ�سكانية ال�ضخمة ،فنحن وجدنا �أن البنك
ق��د ي��واج��ه عجزا م�ستقبال بالتزامن مع
ال�سيا�سة اجلديدة لتوزيعات امل�ؤ�س�سة
العامة للرعاية ال�سكنية بهذه التوزيعات
ال�ضخمة ،فا�ضطررنا �إىل ان نقرع اجلر�س
بوجود خطر ق��ادم ،لذلك بادرنا بدرا�سة
�إيجاد �آليات جديدة للتمويل.
] وهل انتهت هذه الدرا�سة وما الذي
و�صلت �إليه؟

ـ مت التعاقد مع ال�رشكة اال�ست�شارية
العاملية لبحث �آل��ي��ات ج��دي��دة لتمويل
بنك االئتمان ،مبا ي�ضمن ا�ستمرار متويل
التوزيعات الإ�سكانية اجلديدة يف مار�س
املا�ضي ملدة � 60أ�سبوعا ،ونحن الآن على
م�شارف االنتهاء من ه��ذه الدرا�سة التي
�ستظهر نتائجها يف نهاية �شهر يونيو
اجل����اري ،و�سيتم عر�ضها على جمل�س
الوزراء يف �سبتمرب املقبل.
] هناك من يرى ان القرو�ض التي يقدمها
بنك االئتمان لي�ست منحا ،وه��ي �أم��وال
م�سرتجعة للبنك من خالل اق�ساط �شهرية
ت�ستقطع من املواطن ،وبالتايل ال يوجد لديكم
�إ�شكالية بال�سيولة لأن البنك ي�سرتجع قيمة
القرو�ض ،ف�أين هي امل�شكلة؟
ـ �صحيح ،من املفرت�ض �أال يكون لدى بنك
االئتمان م�شاكل ،لأن القرو�ض التي يقدمها
ت�سرتجع ،لكن حتى نكون وا�ضحني ،ما
ي�سرتجع �سنويا ه��و  220مليون دينار
ون��ح��ن م��ط��ال��ب��ون ب��ت��وف�ير م��ل��ي��ار دي��ن��ار
للمواطنني اذا ا�ستمرت امل�ؤ�س�سة العامة
للرعاية ال�سكنية بتوزيع  12الف وحدة
�سكنية �سنويا.
] وماذا عن �إمكانية رفع قيمة ا�ستقطاع
القر�ض اال�سكاين من امل��واط��ن كخيار من
خيارات �إيجاد بدائل لتمويل بنك االئتمان؟
ـ ال يوجد توجه لرفع قيمة ا�ستقطاع
القر�ض الإ�سكاين على املواطنني ،وال يعد
اال�ستقطاع ح�لا م��ن احل��ل��ول ال��ت��ي ميكن
االعتماد عليها يف ا�ستمرارية تقدمي البنك
للقرو�ض العقارية ،وحتى الدرا�سة التي
مت و�ضعها مل تطرح هذا اخليار المن قريب
وال من بعيد ،و�أ�ستغرب �إثارة هذا املو�ضوع
الذي لي�س له �أي �أ�سا�س من ال�صحة.
] �أال مي��ك��ن ان ت�ترت��ب ع��ن ال��ب��دائ��ل

رأس � �م� ��ال ب��ن��ك االئ� �ت� �م ��ان  3م� �ل� �ي ��ارات دي��ن��ار
ُق�� ّ
�دم منها م �ل �ي��اران ون�ص��ف امل�ل�ي��ار للمواطنني
ش��رك��ة ع��امل �ي��ة مل �ع��اجل��ة ع �ج��ز ال �ب �ن��ك وع ��رض
نتائجها على مجلس ال� ��وزراء سبتمبر املقبل
الـ 70أل �ف��ا ق�ي�م��ة ال��ق��رض اإلس �ك��ان��ي مناسبة
وغ�� �ي� ��ر م � �ط� ��روح� ��ة زي� � ��ادت� � ��ه أو تخفيضه

�صالح امل�ضف

التمويلية للبنك والتي تبحثون عنها �أي
مغامرة باموال البنك ،خا�صة واننا ن�سمع
بني حني و�آخر عن وجود خ�سائر باالموال
التي ت�ستثمر من قبل م�ؤ�س�سات حكومية؟
ـ البدائل التي يبحث عنها بنك االئتمان
لتمويل التوزيعات اال�سكانية ال يوجد
بها �أي ا�ستثمار لهذه االم���وال ،فالعملية
التمويلية بعيدة كل البعد عن اال�ستثمار،
وبالتايل ال خماطر نهائيا يف البدائل التي
ي�سعى البنك لإيجادها.
] ما هي اذا البدائل املطروحة ،اذا مل تكن
ت�أ�سي�س �صندوق للبنك او توجيه الأموال
لال�ستثمار لتنمية ر�أ�سماله؟
ـ م��ن غ�ير املنا�سب احل��دي��ث الآن عن
خيارات التمويل التي �سيتم طرحها ،لأنها
قد ال تعتمد ب�شكل ر�سمي ،لكن بالت�أكيد لن
يكون هناك اي توجه لال�ستثمار يف ر�أ�سمال
البنك ،وال توجد �أي خماطر على املال العام
و�أم��وال املواطنني لإيجاد حلول متويلية،
فهناك �أدوات متويلية بعيدة كل البعد عن
املخاطر.
] ط��رح يف �أك�ثر م��ن منا�سبة احلديث
عن م�رشوع قانون الرهن العقاري ،لكن
نظرا لظروف املواءمة ال�سيا�سية� ،أرجئ
هذا امل�رشوع ،فهل ترى �أن مثل هذا النوع
من امل�شاريع ي�ساعد بنك االئتمان يف عمله
وتوفري التمويل الالزم للتوزيعات اال�سكانية
امل�ستقبلية؟
ـ ال��ره��ن ال��ع��ق��اري ن��ظ��ام معمول ب��ه يف
كافة دول العامل ،ودولة الكويت الوحيدة
يف العامل التي اليوجد بها ره��ن عقاري،
ومرجع ذلك �إىل ان عدد ال�سكان كان قليال يف
ال�سابق ،ومل تكن هناك حاجة لهذا النوع
من القوانني ،ولكن م�ستقبال قد يكون الرهن
العقاري �أح��د اخليارات� ،أم��ا الآن فنحن ال
نحتاج �إليه.
] هل ال�سيولة املتوافرة لدى بنك االئتمان
الآن تكفي لتمويل توزيعات م�رشوع املطالع

الإ���س��ك��اين� ،أم ان ه��ذه التوزيعات
�ستواجه �إ�شكالية يف التمويل؟
ـ ال�سيولة املتوافرة الآن لدى بنك
االئتمان تكفي فقط للدفعة الأوىل
من توزيعات املطالع ،اما الدفعات
املتبقية ف�سيتم توفري متويلها من احللول
التي �ستقدمها الدرا�سة ،ونحن متفائلون
ب�أنه لن يكون هناك �أي �إ�شكاليات متويلية
لتوزيعات املواطنني يف امل�ستقبل.
] وم����اذا ع��ن مت��وي��ل ق��رو���ض امل����ر�أة
الكويتية ،وم���اذا يقدم لها بنك االئتمان
الكويتي؟
ـ وفق القانون ال�صادر يف �سنة  2010يوفر
البنك للمر�أة الكويتية املطلقة طالقا بائنا،
والأرملة احلا�ضنة للأطفال قر�ضا �إ�سكانيا
بقيمة  70الف دينار ،والكويتية املتزوجة
م��ن غ�ير كويتي ت�ستحق ال�سكن بقيمة
�إيجارية منخف�ضة ،ويف احلقيقة نحن الآن
ب�صدد تعديل هذا القانون ملا له من مثالب
ك�شف عنها التطبيق ،وهذا التعديل �سيكون
بالتوافق مع �أع�ضاء جلنة امل��ر�أة والأ��سرة
الربملانية ،الذين ن�شكر تعاونهم معنا ،ومن
املتوقع �أن ت��رى ه��ذه التعديالت النور يف
بداية دور االنعقاد املقبل ،و�ستحظى املر�أة
الكويتية مبكا�سب اكرث بتعديالت قانون
املر�أة.
] �إىل ماذا ترمي هذه التعديالت؟
ـ مبوجب التعديالت اجلديدة� ،ستحظى
املر�أة الكويتية املطلقة والأرملة ممن لديها
�أبناء ،على قر�ض �إ�سكاين ،وكذلك الأختان
�أو �أك�ثر غري املتزوجات وفاقدات الأبوين
�ستح�صلن على القر�ض اال�سكاين بواقع 70
الف دينار ،و�سيتم تقلي�ص املدة املطلوبة
للح�صول على القر�ض بالن�سبة للمطلقة
من � 3سنوات �إىل �سنتني على وقوع الطالق
البائن ،وزي���ادة �سقف قر�ض الرتميم او
التو�سعة �إىل  35الف دينار عو�ضا عن 25
الف دينار ملن متلك بيتا حكوميا ،وعو�ضا
عن  30الفا ملن متلك بيتا خا�صا.
] هناك توجه اليوم لدى امل�ؤ�س�سة العامة
للرعاية ال�سكنية ب�إلغاء توزيع البيوت
احلكومية واعتماد نظام توزيعات الوحدات

ال�سكنية «�أرا�ض وقرو�ض �إ�سكانية» �أال يزيد
ذلك من اعباء بنك االئتمان املالية؟
ـ �أخذ التوجه احلكومي يف الرعاية ال�سكنية
القت�صار التوزيعات على االر�ض والقر�ض يف
عني االعتبار يف الدرا�سة املرتقبة ،وهذا يعني
�أن كافة التوزيعات الإ�سكانية امل�ستقبلية
حتتاج �إىل متويل من بنك االئتمان ،وال �أعتقد
�أنه �ستكون هناك �إ�شكالية يف هذا التوجه،
النه معمول به منذ فرتة ،والدرا�سة �أعدت
ملواجهة ه��ذه التوزيعات التي تقوم بها
امل�ؤ�س�سة العامة للرعاية ال�سكنية ،والت�أكد
من ا�ستمرارية البنك يف التمويل العقاري
للمواطنني.
] وفق املقيدين احلاليني يف امل�ؤ�س�سة
العامة للرعاية ال�سكنية م��ن م�ستحقي
الرعاية ،كم قيمة العجز لدى بنك االئتمان؟
ـ لدينا ما يقارب الـ 100الف طلب �إ�سكاين
مقيدة حتى الآن ،بحاجة �إىل ما ي�تراوح
م��ن � 6إىل  7مليارات دي��ن��ار ،ونحتاج �إىل
 16مليارا لتمويل توزيع  12الف ق�سيمة
�سنويا حتى عام  ،2035ور�أ�سمال البنك 3
مليارات دينار ،مت تقدمي مليارين ون�صف
املليار للمواطنني وهناك  500مليون غري
مدفوعة خم�ص�صة لقانون امل���ر�أة ،وعلى
البنك قر�ض ل�صالح ال�صندوق الكويتي
للتنمية االقت�صادية بواقع  500مليون
دينار على مدة �سداد  20عاما يحل يف نهاية
 2020ل�سداد هذا القر�ض وبفوائد خمف�ضة
تبلغ  10ماليني دي��ن��ار �سنويا ،ويف عام
� 2022سيتم ت�سديد هذا القر�ض على خم�س
�سنوات بواقع  100مليون دينار �سنويا.
] قيمة القر�ض اال�سكاين هل هي بحاجة
�إىل مراجعة الآن يف ظل انخفا�ض القيمة
ال�رشائية للدينار ،وهل هناك نية لزيادته
�أو خف�ضه؟
ـ قيمة القر�ض الإ�سكاين يف الوقت الراهن
منا�سبة وغ�ي�ر م��ط��روح��ة الآن م�س�ألة
زيادته او تخفي�ضه ،ولي�س من ال�صحيح
و�ضع ت�صور له يف امل�ستقبل ،لأن الظروف
االقت�صادية يف حينها وم�ساحة وطبيعة
الوحدات اال�سكانية املوزعة هي من يحكم
هذه امل�س�ألة.

إجناز املعامالت اإللكترونية يتضمن توفير حماية من القرصنة وضمان سرية البيانات

«ال � � �ت � � �ج � � ��ارة» :م� ��راج � �ع� ��ة ك� ��ل االج � � � ��راءات
مل�ي�ك�ن��ة امل �ع ��ام�ل�ات وال �ت��وق �ي��ع اإلل �ك �ت��رون��ي

�أعلن��ت وزارة التج��ارة وال�صناع��ة �سعيها
�إىل تطبي��ق مفه��وم احلكوم��ة الإلكرتونية عرب
ميكنة جمي��ع معامالتها وخدماته��ا وتطبيق
التوقي��ع الإلكرتوين وذلك بع��د مراجعة دقيقة
ل��كل االج��راءات واخلدم��ات الت��ي تقدمه��ا
للمواطنني واملراجعني.
وقال وكيل الوزارة الدكتورخالد الفا�ضل يف
بيان �صحفي �إن وزارة التجارة قطعت �شوط ًا
طوي ًال يف ميكنة خدماتها وت�سري نحو الو�صول
�إىل عدم ا�ستخ��دام الأوراق نهائي ًا يف معامالتها
بحيث ت�صبح الكرتونية مئة يف املئة.
و�أ�ض��اف �أن ال��وزارة يف طريقه��ا العتم��اد
التوقي��ع الإلك�تروين يف الأ�شه��ر املقبل��ة
وا�ستخدام��ه يف جمي��ع معامالته��ا ،مبين�� ًا �أن
خطتها تت�ضم��ن التعاميم والرتا�س��ل الإداري
الكرتوني�� ًا �أي�ض ًا وال��ذي حتول��ت خطواته �إىل د .خالد الفا�ضل
واقع ملمو�س يف الوزارة منذ ال�شهر املا�ضي.
وك�ش��ف الفا�ض��ل ع��ن اخلط��وات القادم��ة الت��ي �ستطب��ق خ�لال

الأي��ام القليل��ة املقبل��ة والت��ي ت�شم��ل ميكنة
االجتماع��ات وحتري��ر املحا��ضر الكرتوني�� ًا
وكذل��ك ا�ص��دار التو�صيات الت��ي تخرج بها
تلك االجتماعات لتوزع يف الوقت ذاته وتعمم
الكرتوني ًا لال�رساع يف تنفيذها.
وذك��ر �أن �إجن��از املعام�لات الإلكرتوني��ة
يت�ضمن توفري حماية م��ن القر�صنة و�ضمان
�رسي��ة البيان��ات ال�شخ�صي��ة ل�صاح��ب
املعاملة ،الفت�� ًا �إىل �أهمية ا�ستخ��دام التوقيع
الإلكرتوين يف معظ��م امل�ستن��دات الإلكرتونية
من عق��ود واتفاقيات ومعام�لات مع �إمكانية
ت�شفريها.
و�أ�شار �إىل �أنه ب�إجناز امليكنة الكاملة ميكن
القيام مبرا�سالت الربيد الإلك�تروين و�إ�ضافة
التوقيع على الر�سالة �إثبات ًا لإر�سال الر�سالة
فعلي�� ًا ،مبين�� ًا �أن ذل��ك ميك��ن اال�ستف��ادة من
اخلدم��ات الإلكرتونية التي توفره��ا الدوائر
والهيئات احلكومية يف الكويت ب�شكل �رسيع و�أكرث تطوراً.

