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ساهمت املصارف بشكل كبري يف توفري السيولة الستمرار خدماتها 

بشكل إيجايب وواجهت خالل جائحة كورونا تحديات كبرية جعلتها أكرث 

مرونة مع العمالء ما أبرز الجهود التي بذلت يف ذلك الوقت؟

لعـــل مســـاهمة القطـــاع املـــرصيف يف ظل ظـــروف جائحة فـــريوس كورونا والتي 
ـــرز جهودهـــا اإليجابيـــة توفـــري الســـيولة الكافيـــة بفضـــل املســـتويات  تعـــد مـــن أب
القويـــة للمصـــارف الكويتيـــة لكفايـــة رأس املـــال ووفـــرة الســـيولة واملخصصـــات 
وجـــودة األصـــول حيـــث أقـــر بنـــك الكويـــت املركـــزي تخفيـــض ســـعر الخصـــم بواقـــع 
1% وابقـــى عنـــد 1.5% بـــدال مـــن 2.5%، إذ يعتـــر املســـتوى األدىن تاريخيـــا، مـــع 

تخفيـــض بـــذات القـــدر%1 يف ســـعر الفائـــدة.

النصف: دور الحيوي للمرشوعات الصغرية

يف تنمية االقتصاد
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قال رئيس مجلس اإلدارة يف بنك 

الكويت الصناعي، مصعب سامل 

النصف، ان القطاع املرصيف لعب 

دورا مهامً يف تخفيف األعباء عن 

املواطنني واملقيمني يف ظل أزمة 

»كورونا« موضحاً يف حوار خاص مع 

مجلة املصارف اإللكرتونية، إن البنك 

الصناعي قام بتأجيل جميع األقساط 

املستحقة للمبادرين الكويتيني من 

عمالء التمويل الصناعي متوسط 

وطويل األجل وعمالء املحفظة 

اإلسالمية، باإلضافة إىل عمالء 

محفظة الصناعي للمرشوعات 

الصغرية ومحفظة التمويل الزراعي 

ملده 6 أشهر من تاريخ 14 مارس 

2020 دون أن يرتتب عىل ذلك أي 

رسوم إضافيه متاشياً مع قرارات 

بنك الكويت املركزي. 

وأكد النصف عىل أهمية الدور 

الحيوي للمرشوعات الصغرية يف 

تنمية االقتصاد الوطني باعتبارها 

رافدا مهام لتحقيق التوجهات 

العامة للدولة إلعادة هيكلة القوى 

العاملة الوطنية، مشرياً إىل 

مساهامتها يف توظيف الشباب 

الكويتي واستثامر طاقاته يف 

مجاالت تسهم يف توسيع وتنويع 

األنشطة اإلنتاجية والخدمية... 

واليكم املزيد من التفاصيل:

 منتجات حديثة تميز 
البنك عن منافسيه 

وتعزز موقعه 
المصرفي ستطرح في 

الفترة المقبلة 
ــات  ــياب التدفقـ ــزاً النسـ وذلـــك تعزيـ
النقديـــة فيام بـــن القطاع املرصيف 
وقطاعـــات االقتصـــاد الوطنـــي غـــري 
النفطيـــة، حيـــث أن تخفيـــض ســـعر 
ـــض  ـــا يف تخفي ـــاهم ايض ـــم يس الخص
ـــي  ـــار الكويت ـــرتاض بالدين ـــة االق تكلف
ــب  ــجيع الطلـ ــه تشـ ــب عليـ ــام يرتتـ مـ
ـــات  ـــل القطاع ـــن قب ـــروض م ـــى الق ع
ــة  ــة داعمـ ــري بيئـ ــة وتوفـ االقتصاديـ
لاســـتثامر ومنـــو الناتـــج املحـــي 

للقطاعـــات غـــري النفطيـــة.

الكويـــت  بنـــك  أكـــد  ذلـــك  ومـــع 
املركـــزي قـــوة ومتانـــة نظـــام ســـعر 
رصف الدينـــار الكويتي والذي يضمن 
اســـتقراره أمـــام العمـــات العامليـــة، 
حيث أشارت وكاالت التقييم العاملية 
منهـــا وكالـــة ســـتاندرد آنـــد بـــورز 
)S&P’s( عـــى انتهـــاج دولـــة الكويـــت 
لسياســـة ســـعر رصف مرنـــة بفضـــل 
ــار الكويتـــي  ــعر رصف الدينـ ــط سـ ربـ
بســـلة عمـــات عامليـــة ودعمهـــا 
باحتياطـــات أجنبيـــة قويـــة ومســـتقرة.

ــن  ــارس 2020 أعلـ ــخ 14 مـ ويف تاريـ
بنـــك الكويـــت الصناعـــي تأجيـــل جميـــع 
للمبادريـــن  املســـتحقة  األقســـاط 
التمويـــل  عمـــاء  مـــن  الكويتيـــن 
الصناعـــي متوســـط وطويـــل األجـــل 
اإلســـامية،  املحفظـــة  وعمـــاء 

محفظـــة  عمـــاء  إىل  باإلضافـــة 
الصغـــرية  للمروعـــات  الصناعـــي 
ومحفظـــة التمويـــل الزراعـــي. وذلـــك 
ـــه دون أن  ـــن تاريخ ـــهر م ـــده 6 أش مل
يرتتـــب عى ذلـــك أي رســـوم إضافيه 
متاشـــيا مـــع قـــرارات بنـــك الكويـــت 

املركـــزي. 

وبنـــاءاً عـــى قـــرار مجلـــس الـــوزراء 
رقـــم )455( الصـــادر بتاريـــخ 31 مـــارس 
ـــراءات  ـــة اج ـــدم حزم ـــذي ق 2020 وال
تحفيزيـــة مـــن خـــال دعـــم القطاعـــات 
الحيويـــة واألنشـــطة ذات القيمـــة 
املضافـــة لاقتصـــاد املحـــي مـــن 
الصغـــرية  واملروعـــات  األفـــراد 
واملتوســـطة والـــركات عـــر تقديم 
البنـــوك الكويتيـــة متويـــا ميـــراً 
لتلـــك القطاعـــات لتغطيـــة العجـــز يف 
التدفقـــات النقديـــة لهـــا تجنبـــاً لتحـــول 
التحديـــات التـــي يواجههـــا العمـــاء 
مـــن نقـــص مؤقـــت يف الســـيولة 
إىل مشـــاكل طويلـــة األجـــل تؤثـــر 
ـــتمرار  ـــة باالس ـــم املالي ـــى قدرته ع
ومســـاعدتهم عـــى تخطـــي األوضاع 
الراهنـــة. وامتثـــاالً لهـــذا القـــرار قامت 
ـــة،  ـــاريع الصناعي ـــل املش ـــرة متوي دائ

واملحفظـــة اإلســـامية ومحفطـــة 
متويـــل املروعـــات الصغـــرية يف 
بنـــك الكويـــت الصناعـــي بالعمـــل عى 
قانـــون التمويـــل امليـــر متاشـــيا مع 
قـــرار مجلـــس الـــوزراء، ملســـاعدة 
عمـــاء البنـــك املتعرثيـــن خـــال هـــذه 
األزمـــة. كام قامـــت محفظـــة التمويل 
ــم  ــاط لدعـ ــل األقسـ ــي بتأجيـ الزراعـ
املزارعن واعطائهـــم فرصة للرتكيز 
باالنتـــاج وتغطيـــة حاجـــة الســـوق 
املحي مـــن املنتجـــات الزراعية خال 

ـــة.  ـــرتة املعني الف

ما حجم املحفظة التمويلية 

للمشاريع الصغرية؟ وما دوركم 

يف دعم املشاريع؟

الصناعـــي  الكويـــت  بنـــك  ميتلـــك 
يف  واملعرفـــة  الطويلـــة  الخـــرة 
ـــرية  ـــات الصغ ـــم املروع ـــال دع مج
والكبـــرية عـــى حـــد ســـواء، والتـــي 
ــري  ــل الكثـ ــم ومتويـ ــن دعـ ــه مـ مكنتـ
االنشـــطة  يف  املروعـــات  مـــن 
االقتصاديـــة الصناعيـــة والخدمـــات 
النفطيـــة منـــذ انشـــائه يف اواخـــر 
عـــام 1973 وقد عهـــدت الحكومة يف 
عـــام 1998 اىل البنـــك بإدارة محفظة 
ماليـــة تهـــدف إىل دعـــم املروعات 
الصغـــرية للكويتيـــن لتســـهم يف 
ـــة  ـــة للدول ـــات العام ـــق التوجه تحقي

حوار خاص مع رئيس مجلس إدارة البنك الصناعي 



89

www.kba.com.kwwww.kba.com.kw www.kba.com.kwwww.kba.com.kwISSUE (164( 2021ISSUE (164( 2021
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نواصل سعينا لخلق 
بيئة مواتية لفرص 
االستثمار الصناعي

في البالد

البنك الصناعي قام 
بتأجيل جميع األقساط 
المستحقة للمبادرين 

الكويتيين 6 أشهر

محفظة التمويل 
الزراعي مّولت 56 
مشروعا في 2019

بقيمة 8.8 ماليين دينار

ــق  ــاهم يف تحقيـ ــات وتسـ والخدمـ
التكامـــل االقتصـــادي.

ولعـــل أبـــرز التحديـــات التـــي تواجـــه 
الصغـيــــــرة  املروعــــات  قيــــام 
الصعوبـــات  هــــي  واملتوســـطة، 
املتصلــــة  تلـــك  سيــــام  املاليــــة 
بالوفـــاء بإلتزاماتهـــم قصـــرية األمـــد 
باالضافة اىل وفـــرة العامله وتوفري 
ــف  ــع التكاليـ ــع دفـ ــتحقاتهم مـ مسـ
الثابتـــة مـــام قـــد تضطرهـــا إىل إيقاف 
ـــوارد  ـــا امل ـــدم امتاكه ـــا لع عملياته
الكافيـــة التـــي متكنهـــا مـــن الصمـــود 

أمـــام آثـــار هـــذه الجائحـــة.

املروعـــات  اســـتمرار  ولضـــامن 
الصغرية واملتوســـطة ال بد من توافر 
عوامـــل عديـــدة حتـــى تكـــون هـــذه 
املروعـــات مبســـتوى الطموحـــات 
التريعـــات  توفـــري  يف  متمثلـــة 
الازمـــة لدعـــم توجـــه الكويتيـــن ملثل 
هـــذه األعـــامل، باإلضافـــة إىل العديـــد 
مـــن العوامـــل األخـــرى مثـــل رضورة 
االهتـــامم برامـــج التدريـــب والتأهيـــل 
للمبادريـــن الراغبـــن يف اإلنخـــراط 
يف مجـــاالت األعـــامل الحـــرة، وكذلـــك 
رضورة توفـــري الحاضنـــات التي تحتضن 
حتـــى  وتنميهـــا  املبـــادرات  هـــذه 
تتخطـــى املراحـــل األوىل والصعبـــة 

مـــن عمـــر املـــروع.

إلعـــادة هيكلـــة القـــوى الوطنيـــة 
ـــه الشـــباب الكويتـــي  ـــة وتوجي العامل
للعمـــل الحـــر يف االنشـــطة االنتاجيـــة 

والخدميـــة.

وبذلـــك يقـــوم بنك الكويـــت الصناعي 
بـــإدارة ثـــاث محافـــظ ماليـــة متخصصة 
نيابـــة عـــن الحكومـــة، وهـــي محفظـــة 
الصغـــرية  للمروعـــات  الصناعـــي 
برأســـامل قـــدره 150 مليـــون دينـــار 
الزراعـــي  التمويـــل  ومحفظـــة 
برأســـامل قـــدره 50 مليـــون دينـــار 
ــا  ــة وفقـ ــل الصناعـ ــة متويـ ومحفظـ
للريعـــة اإلســـامية برأســـامل قدره 
100 مليـــون دينـــار. وتهـــدف محفظـــة 
الصغـــرية  للمروعـــات  الصناعـــي 
إىل توفـــري الدعـــم والتمويـــل وفقـــا 
ألحكام الريعة اإلســـامية ألنشـــطة 
الكويتيـــن يف مجـــاالت املروعـــات 
حجـــم  يزيـــد  ال  التـــي  الصغـــرية، 
االســـتثامر فيهـــا عـــن 500 ألـــف دينار، 
يف مختلـــف القطاعـــات االقتصاديـــة. 

بنـــك الكويـــت الصناعـــي  ويقـــوم 
عـــن  الصغـــرية  املشـــاريع  بدعـــم 
طريق متويـــل املروعـــات الصغرية 
مبـــا ميلكـــه مـــن خـــرة ومعرفـــة 
يف مجـــال التمويـــل، حيـــث اســـتمرت 
للمروعـــات  الصناعـــي  محفظـــة 
أنشـــطة  دعـــم  يف  الصغـــرية 

ما دور املحفظة الزراعية 

يف دعم األمن الغذايئ وكم 

حجمها؟

ـــي  ـــل الزراع ـــة التموي ـــدف محفظ ته

رأســـاملها  حجـــم  يبلـــغ  والتـــي 

كافـــة  لتمويـــل  دينـــار  مليـــون   50

ــة  ــذايئ متمثلـ ــن الغـ ــات األمـ قطاعـ

يف إنتـــاج املحاصيـــل النباتيـــة، تربيـــة 

وإنتـــاج  البيـــض  وإنتـــاج  الدواجـــن 

األلبـــان باإلضافـــة إىل صيـــد األســـامك 

ـــت  ـــث قام ـــميك، حي ـــتزراع الس واالس

ــال  ــي خـ ــل الزراعـ ــة التمويـ محفظـ

عـــدد  متويـــل  عـــى   2019 العـــام 

56 مـــروع زراعـــي بتكلفـــة ماليـــة 

ـــث  ـــار، حي ـــون دين ـــل إىل 8.88 ملي تص

ـــل  ـــة التموي ـــاهمة محفظ ـــت مس بلغ

ـــون  ـــدره 5.23 ملي ـــغ وق ـــي مبل الزراع

دينـــار وماميثـــل 59% مـــن إجـــاميل 

ــاريع. ــة املشـ تكلفـ

الكويتيـــن يف مجـــاالت املروعـــات 
الصغـــرية، لتحقيـــق توجهـــات الدولـــة 
يف شـــأن إعـــادة هيكلـــة القـــوى 
ـــات  ـــه طاق ـــة، وتوجي ـــة الوطني العامل
الشـــباب للعمـــل الحـــر، والـــذي مـــن 
امللقـــى  العـــبء  تخفيـــف  شـــأنه 
عـــى عاتـــق أجهـــزة الدولـــة يف 
شـــأن توظيـــف الكـــوادر الكويتيـــة. 
وهـــذه املحفظـــة تـــدار وفـــق أحـــكام 
الريعـــة اإلســـامية. وقـــد متـــت 
ـــى  ـــام 2019 ع ـــال الع ـــة خ املوافق
ــف  ــاً يف مختلـ ــل 224 مروعـ متويـ
األنشـــطة بلغت التكلفة االســـتثامرية 
ــه 22.6  ــا قيمتـ ــاريع مـ ــذه املشـ لهـ
مليـــون دينـــار يف حـــن بلـــغ إجـــاميل 
موافقـــات متويـــل املحفظـــة 18.5 

مليـــون دينار وقـــد مثـــل التمويل إىل 
إجـــاميل التكلفـــة مـــا نســـبته 81.68%. 
ويســـعى البنـــك دامئـــا لخلـــق بيئـــة 
مواتيـــة لفـــرص االســـتثامر الصناعـــي 
حيـــث يقـــوم بـــن فـــرتة وأخـــرى 
ــرح  ــدوات تطـ ــرات ونـ ــة مؤمتـ بإقامـ
فيهـــا فـــرص اســـتثامرية ملشـــاريع 
صناعيـــة للصناعيـــن لاســـتفادة منها 

ــا. وتنفيذهـ

برأيك ما الفرص والتحديات التي 

تواجه قيام املرشوعات الصغرية 

واملتوسطة بعد جائحة كورونا؟

دور  لهـــا  الصغـــرية  املروعـــات 
االقتصـــاد  تنميـــة  يف  حيـــوي 
ــق  ــام لتحقيـ ــدا مهـ ــي ورافـ الوطنـ
التوجهـــات العامـــة للدولـــة إلعـــادة 
ــة  ــة الوطنيـ ــة القـــوى العاملـ هيكلـ
حيـــث تعمـــل تلـــك املروعـــات عـــى 
توظيـــف الشـــباب الكويتي واســـتثامر 
طاقاتـــه يف مجـــاالت تســـهم يف 
توســـيع وتنويـــع األنشـــطة اإلنتاجيـــة 
والخدميـــة يف االقتصـــاد الكويتـــي 
باإلضافـــة إىل إتاحـــة الفـــرص الواعدة 
أمـــام الشـــباب الكويتـــي الراغـــب يف 
ــزة،  ــة متميـ ــاريع إنتاجيـ ــة مشـ إقامـ
الصغـــرية  املروعـــات  وتتمتـــع 
بروابـــط خلفيـــة وأماميـــة قويـــة مـــع 
املروعـــات املتوســـطة والكبـــرية 

تسريع اإلصالحات 
االقتصادية 

دعا النصف إلى ضرورة اإلسراع 
باإلصالحات اإلقتصادية للحد 

من توسع دائرة الصعوبات 
اإلقتصادية المترتبة على أثر 

جائحة كورونا والتي أضرت 
بالقطاع الخاص والقطاع 

المصرفي على وجه الخصوص.

وأضاف: ال نبخس الدور الذي 
قامت به لجنة التحفيز وكلنا 

أمل برفع توصيات اللجنة 
اإلقتصادية المشكلة من قبل 

سمو نائب األمير وولي العهد 
حفظه اهلل والبدء بمعالجة 

اإلختالالت اإلقتصادية إلنعاش 
اإلقتصاد ودعم القطاعات 

المختلفة.
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