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أكد أن «الخطوة مبنية على حجم الطلبات التقديرية لـ  30عامًا»

خاجة لـ «الراي»« :الصناعي» خاطب «هيئة االستثمار»
ملضاعفة رأسماله إلى  600مليون دينار
إضاءات

| كتب رضا السناري |

كشف الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الصناعي ،علي خاجة ،أن البنك خاطب الهيئة
العامة لالستثمار ،ملضاعفة رأسماله بهدف توفير التسهيالت االئتمانية امليسرة
طويلة اآلجل للمشاريع الصناعية ،من  300إلى  600مليون دينار ،علما أن التزامات
البنك التمويلية املمنوحة بلغت  290مليونا ،مشيرا إلى أن التعزيز املطلوب لرأس
املال مبني على حجم الطلبات التقديرية لـ ّ 30عامًا.
وأوضح خاجة في مقابلة مع «الراي» أن البنك وقع اتفاقية شراكة مع صندوق كوري
لقيام صناعة مشتركة في الكويت تتعلق بلفائف البولي بروبيلني املزدوج ،حيث
يتجه للمشاركة في التمويل املقترح للمشروع الذي تبلغ كلفته  30مليون دينار،
بنحو  20مليونا ،فيما من املقرر أن يساهم في رأسماله بواقع  51في املئة.
ولفت خاجة إلى أن توسع «الصناعي» في دعم املشروعات الصغيرة واملتوسطة ال
يمثل عائقًا أمامه ،مبينًا أنه يتمتع بجهازين إداري وفني ذات خبرة كبيرة في دعم
مثل هذه املشروعات ،ومنوها بأن نموذج عمل البنك تميز بتحقيق التوازن بني
متطلبات التنمية والوفاء بالتزاماته التمويلية واملصرفية.
وأوضح خاجة أنه عند تأسيس البنك لم يكن املفهوم املجتمعي مدركًا ألهمية
املردود من هذه املشروعات على املستويني الفردي والوطني ،بالشكل الذي
يؤدي إلى انخراط املبادرين الكويتيني بشكل كبير في مجاالت املشروعات
الصغيرة ،إال أن «الصناعي» استطاع خالل األعوام القليلة املاضية أن يجذب الكثير
من املبادرين الكويتيني لتأسيس مشاريعهم الخاصة.
وردا على االنتقادات بأن تمويالت «الصناعي» تركز على املفهوم التقليدي
للمشاريع الصناعية التي ال تواكب الثورة الصناعية الحديثة ،أفاد خاجة ّبأن البنك
يحرص على مواكبة التطورات الحديثة للصناعة واإلنتاج الصناعي ،ويقدم
القروض للصناعات التي تتناسب مع الظروف وإمكانيات التنمية الصناعية في
الكويت ،مشيرًا إلى أن اإلقراض الصناعي يركز على تمويل إقامة املنشآت وشراء
اآلليات وخطوط اإلنتاج الحديثة ،وكذلك استبدال اآلالت واملعدات املستهلكة
والقديمة بمعدات أكثر تطورًا.
وهنا نص املقابلة:

دور أكبر
للصناعة التحويلية

علي خاجة

مقابلة

● ثـمــة رأي بــأنــه لــو اسـتـمــرت املـشــاريــع
ال ـص ـغ ـيــرة وامل ـتــوس ـطــة ت ـحــت إدارة الـبـنــك
الصناعي لكان أفضل من تأسيس صندوق
مستقل لهذا النشاط ،لكن عمليًا هل لديكم
القدرة اإلدارية والفنية للتوسع بهذا املجال؟
 يمكن القول إن «الصناعي» يمتلكخبرة طويلة في مجال دعم املشروعات
الصغيرة والكبيرة على حد سواء ،فمنذ
تــأسـيـســه ف ــي ال ـع ــام  1973حـتــى نهاية
عــام  2015تمكن مــن تمويل الكثير من
امل ـش ــروع ــات ف ــي األن ـش ـطــة االقـتـصــاديــة
املـخـتـلـفــة ،ورغ ــم أن املـفـهــوم املجتمعي
آنـ ـ ــذاك ل ــم ي ـكــن م ــدرك ــا أله ـم ـيــة امل ـ ــردود
م ــن هـ ــذه املـ ـش ــروع ــات ع ـلــى املـسـتــويــن
الـفــردي والوطني ،بالشكل الــذي يؤدي
النـ ـخ ــراط امل ـب ــادري ــن الـكــويـتـيــن بشكل
كبير في مجاالت املشروعات الصغيرة،
وذلك بسبب وجود الكثير من العقبات
املتعلقة بــإصــدار الـتــراخـيــص ،العمالة،
املواقع ،التدريب والتأهيل ...الــخ ،إال أن
ال ـب ـنــك اس ـت ـطــاع خ ــال األعـ ـ ــوام القليلة
املاضية أن يجذب الكثير من املبادرين
ال ـ ـكـ ــوي ـ ـت ـ ـيـ ــن لـ ـت ــأسـ ـي ــس مـ ـش ــاريـ ـعـ ـه ــم
الخاصة التي حققت نجاحات واضحة
للعيان ،كما توسع البعض منهم على
املستوى اإلقليمي.
وعـ ـلـ ـي ــه ،ي ـم ـك ــن ال ـ ـقـ ــول إن ال ـت ــوس ــع
ف ــي دع ــم ه ــذه امل ـشــاريــع ال يـمـثــل عائقا
أمـ ــام ال ـب ـنــك الـ ــذي ي ـتــوفــر لــديــه الـجـهــاز
اإلداري والجهاز الفني املتمتع بالخبرة
املطلوبة في دعم مثل هذه املشروعات،
حـيــث يـقــوم الـبـنــك بتطوير احتياجات
هــذا الجهاز بشكل دوري حسب حاجة
ال ـع ـمــل ،وي ــاح ــظ ذل ــك م ــن خ ــال أع ــداد
امل ـشــاريــع الـسـنــويــة الـتــي يـتــم تمويلها
م ــن ق ـبــل ال ـب ـنــك بـصـفـتــه م ــدي ــر محفظة
الصناعي للمشروعات الصغيرة.
● رغــم تمويالتكم منخفضة الكلفة ،إال
أن البعض يعتقد أن نـمــوذج عمل البنك لم
يطور الصناعة أو حتى الزراعة ،ولم يحقق
الدور املطلوب؟
 تأسيس «الصناعي» جاء بالتعاونبــن الـحـكــومــة والـقـطــاع ال ـخــاص ،وكــان
ب ـم ـثــابــة خ ـط ــوة م ـت ـقــدمــة وس ـب ــاق ــة فــي
مـنـطـقــة ال ـخ ـل ـيــج ،ت ـه ــدف إلـ ــى تشجيع
التنمية الصناعية ورفــع كفاءة القطاع
الـ ـصـ ـن ــاع ــي فـ ــي ال ـ ـكـ ــويـ ــت ،ول ـ ـقـ ــد حـقــق
نجاحات كبيرة فــي أهــدافــه وفــي مجال
عـمـلــه ك ـمــؤس ـســة مــال ـيــة ت ـن ـمــويــة ت ـقـ ّـدم
ال ــدع ــم الـ ــازم لـلـقـطــاع ال ـخ ــاص لتنفيذ
مشروعاته الصناعية من خــال توفير
الـ ـخ ــدم ــات االئ ـت ـم ــان ـي ــة ط ــوي ـل ــة األجـ ــل
والـتـسـهـيــات املـصــرفـيــة واالس ـت ـشــارات
الـفـنـيــة ،بــاإلضــافــة إل ــى عـمــل الــدراســات
لترويج املشروعات الصناعية الواعدة.
ّ
وتميز نموذج عمل البنك في تحقيق
الـتــوازن بن متطلبات التنمية والوفاء
بالتزاماته التمويلية واملصرفية ،ولقد
شهدت له بذلك الــدراســات االستشارية
ال ـ ـتـ ــي قـ ــامـ ــت بـ ـه ــا م ــؤسـ ـس ــات دول ـ ـيـ ــة،
م ـث ــل ال ـب ـن ــك الـ ــدولـ ــي وم ــؤسـ ـس ــة «بـ ــوز
أنـ ــد كــوم ـبــانــي» ع ــن أداء ب ـنــك الـكــويــت
الصناعي ودوره التمويلي.
ورقميا ،حقق البنك نموًا في نشاطه
الـ ــرئـ ـيـ ـسـ ــي فـ ـ ــي ت ـش ـج ـي ــع االسـ ـتـ ـثـ ـم ــار
ال ـص ـنــاعــي م ــن خـ ــال تــوف ـيــر الـتـمــويــل
ل ـ ـل ـ ـم ـ ـشـ ــروعـ ــات ال ـ ـص ـ ـنـ ــاع ـ ـيـ ــة بـ ـف ــوائ ــد
م ـي ـس ــرة ،ح ـيــث ب ـلــغ م ـت ــراك ــم ال ـت ــزام ــات
البنك بـقــروض صناعية طويلة األجــل
ل ـل ـص ـنــاعــة ن ـحــو  1.1م ـل ـيــار ديـ ـن ــار مع
نـ ـه ــاي ــة  ،2015قـ ــدمـ ــت ألك ـ ـثـ ــر مـ ــن أل ــف
مشروع ،بلغت تكلفتها اإلجمالية نحو
ملياري دينار.
أمــا بالنسبة ل ــدور البنك فــي تطوير
وتـ ـ ـ ــرويـ ـ ـ ــج املـ ـ ـ ـش ـ ـ ــروع ـ ـ ــات الـ ـصـ ـن ــاعـ ـي ــة
الــواعــدة ،فقد تمكن من دراســة وترويج

أك ـثــر م ــن  66م ـشــروعــا اس ـت ـث ـمــاريــا في
الـقـطــاع الـصـنــاعــي ،ق ـ ّـدر إجـمــالــي حجم
االس ـت ـث ـم ــارات فـيـهــا ن ـحــو  740مـلـيــون
دينار ،قام القطاع الخاص بتنفيذ عدد
كبير منها بمشاركة ودعم البنك.
ك ـم ــا ت ــؤك ــد امل ـ ــؤش ـ ــرات االق ـت ـص ــادي ــة
للقطاع الصناعي ارتفاع الناتج املحلي
اإلجـمــالــي لقطاع الصناعة التحويلية
من نحو  300مليون دينار عام  2000إلى
نحو  1.5مليار دينار عام  ،2014بمعدل
نمو  12.6في املئة سنويا.
ورغ ــم ذل ــك ،يمكن الـقــول إن مساهمة
ال ـن ــات ــج امل ـح ـل ــي ل ـق ـط ــاع ال ـص ـن ــاع ــة فــي
ال ـ ـنـ ــاتـ ــج امل ـ ـح ـ ـلـ ــي االجـ ـ ـم ـ ــال ـ ــي ال تـ ـ ــزال
منخفضة ،ويطمح الجميع إلى تحقيق
املزيد من االنجازات في مجال الصناعة
في الكويت ،ولذلك تسعى الحكومة الى
جعل الـقـطــاع الصناعي رافـ ـدًا أساسيا
ف ــي ال ـت ـن ـم ـيــة االق ـت ـص ــادي ــة ل ـل ــدول ــة في
خـطـطـهــا الـنـمــائـيــة ،كـمــا تـعـمــل جــاهــدة
ع ـل ــى إزال ـ ـ ــة املـ ـع ــوق ــات الـ ـت ــي يــواج ـه ـهــا
ال ـق ـط ــاع وال ـت ــي م ــن أه ـم ـهــا عـ ــدم تــوافــر
القسائم الصناعية ،وتعقيد اإلجــراءات
وط ــول الـ ــدورة املستندية ،وع ــدم توافر
االسـتـقــرار التشريعي املــائــم لتشجيع
االس ـت ـث ـم ــار ال ـص ـن ــاع ــي ،وعـ ـ ــدم تـنـمـيــة
الـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادرات ال ــوطـ ـنـ ـي ــة وض ـ ـيـ ــق ن ـط ــاق
السوق املحلي.

● هــل لــديـكــم خـطــط ل ــزي ــادة تمويالتكم
للقطاع الصناعي؟
 طلبنا من الجهات املعنية املوافقةعلى زيادة رأسمال «الصناعي» من 300
إلى  600مليون دينار ،وذلك لاستمرار
ف ــي تـمــويــل امل ـشــاريــع الـصـنــاعـيــة بكلفة
م ـن ـخ ـف ـضــة ،ب ـع ــد أن ب ـل ـغــت ال ـتــزامــات ـنــا
التمويلية املـمـنــوحــة  290مـلـيــونــا ،وقــد
خاطبنا الهيئة العامة لاستثمار ممثلة
عن وزارة املالية لتغطية الزيادة املقترحة
فــي رأسـمــال البنك واملـقــدرة على أســاس
حجم الطلبات التي لدينا واملبنية على
دراسة تقديرية حتى  30عاما ،مع األخذ
باالعتبار أن هذه النوعية من التمويات
تقدم بتسهيات كبيرة منها أن متوسط
العائد  3.5في املئة مع منح املبادر سنتي
سماح ،فيما تمتد أعمارها لـ  15عاما.
● م ــا ح ـج ــم ال ـت ـم ــوي ــل ال ـ ــذي ق ـ ّـدم ــه الـبـنــك
للمشاريع الصناعية خالل العام املاضي؟ وكم
نسبة النمو املحققة قياسًا بالعامني املاضيني،
وما حجم التمويل طوال سنوات التشغيل؟
 حجم التمويل بلغ  57.3مليون دينارلـ ـ  26م ـشــروعــا صـنــاعـيــا بـلـغــت تكلفتها
اإلجـ ـم ــالـ ـي ــة  79.3مـ ـلـ ـي ــون ،ويـ ـمـ ـث ــل ذل ــك
ارتفاعا بنسبة  16.2في املئة باملقارنة مع
 ،2014فيما بلغ إجمالي االلتزام بقروض
صناعية منذ تأسيس البنك وحتى نهاية
العام املاضي  1.113مليار دينار.
● م ــا أه ــم ال ـق ـطــاعــات الـصـنــاعـيــة ال ـتــي تم
تمويلها؟
 م ـت ـنــوعــة ،ح ـيــث ت ــم ت ـقــديــم الـتـمــويــللـ ــأكـثــر م ــن أل ــف م ـش ــروع بـكـلـفــة إجـمــالـيــة
تـجــاوزت ملياري ديـنــار ،شملت مشاريع
صناعة منتجات املعادن الافلزية األخرى
(مــواد البناء) والــذي أخذ النصيب األكبر
ّ
مــن حجم االل ـتــزامــات ،بما شــكــل  36.7في
امل ـئ ــة م ــن إج ـم ــال ــي االلـ ـت ــزام ــات ب ـق ــروض
صـ ـن ــاعـ ـي ــة ،وذلـ ـ ـ ــك ل ـت ـم ــوي ــل  7م ـش ــاري ــع
صناعية بقيمة  21ألــف دينار ،فيما جاء
ت ــرت ـي ــب قـ ـط ــاع اسـ ـتـ ـخ ــراج ال ـن ـف ــط ال ـخ ــام
وال ـغ ــاز الطبيعي فــي املــرتـبــة الـثــانـيــة ،إذ
بـلــغ نصيبها  26.4فــي املـئــة مــن إجمالي
االلتزامات بقروض صناعية ،ثم جاء في
املرتبة الثالثة وبنصيب  14.6في املئة من
إجمالي االلتزامات قطاع املواد واملنتجات
الكيميائية.
عاوة على ذلك ،تم تمويل مشاريع في
صناعة الورق ومنتجات الورق بـ  5.8في

ّ
وقعنا اتفاقية شراكة
مع صندوق كوري
إلنشاء مصنع برأسمال
 30مليون دينار
محفظة املشروعات الصغيرة
استنفدت رصيدها...
«نسعى لزيادته
وإال سيعلق نشاطها»
البنك يبحث
عن فرص استثمارية
خصوصًا في الصناعات
البتروكيماوية
 500ألف دينار رسوم
«املشروعات الصغيرة
واملتوسطة» ...ال تغطي
املصروفات
استراتيجيتنا تتضمن توسيع
النشاط التمويلي ليشمل الخدمات
املساندة للقطاع الصناعي
ّروجنا ألكثر من  66مشروعا
بإجمالي  740مليون دينار

املـئــة ،وكــذلــك صناعة املنتجات الغذائية
وامل ـ ـشـ ــروبـ ــات بـ ـ ـ  4.8ص ـن ــاع ــة م ـن ـت ـجــات
املعادن املشكلة ما عدا املاكينات واملعدات
ً
بـ  4.8في املئة ،فضا عن صناعة الخشب
واملـ ـنـ ـتـ ـج ــات ال ـخ ـش ـب ـي ــة مـ ــا عـ ـ ــدا األثـ ـ ــاث
ومنتجات القش وغيرها بـ  2.6في املئة،
وصناعة الفلزات األساسية بـ  1.7في املئة،
وصناعة األجهزة الطبية وأدوات القياس
عالية الدقة واألدوات البصرية والساعات
بأنواعها بـ  1.6في املئة وصناعة املركبات
ذات املحركات واملركبات املقطورة ونصف
املقطورة بـ  0.5في املئة صناعة الطباعة
والنشر بـ  0.5في املئة.

● م ــا ال ـق ـطــاعــات ال ـت ــي أث ـب ـتــت دراســات ـكــم
حاجة السوق املحلي لها وتعتقدون أنه يجب
االهتمام في توجيه الدعم والتمويل لها؟
 املنتجات الكيماوية والباستيكية،فـهــي صـنــاعــة مـتـطــورة كثيفة رأس امل ــال،
وتتمتع بـمـقــدرة تنافسية عــالـيــة محليا
ودوليا ،تتوفر فيها فرص استثمار كبيرة
للتوسع ،واستخدام جيد للمواد األولية
املتوفرة.
وكــذلــك الـصـنــاعــات املعدنية املصنعة،
وه ــو ق ـطــاع كـبـيــر يـمـثــل صـنــاعــة تشكيل
املـ ـع ــادن ،واملـ ـع ــدات وامل ـن ـت ـجــات املـعــدنـيــة
اإلنشائية والصهاريج ،واآلالت واألجهزة
ب ــأن ــواعـ ـه ــا واملـ ــرك ـ ـبـ ــات وم ـ ـعـ ــدات ال ـن ـقــل.

(تصوير موسى عياش)

ويتميز بكفاءة مساهمة القيمة املضافة
ومؤشر قياس اإلنتاج،
إضـ ــافـ ــة إل ـ ــى ال ـص ـن ــاع ــات ال ـت ـعــدي ـن ـيــة
غ ـيــر امل ـعــدن ـيــة (مـ ـ ــواد ال ـب ـن ــاء) ،وه ــي من
الصناعات الكبيرة واألساسية بالدولة،
إال أن مساهمتها التزال متدنية ويتطلب
زيادة حجم االنتاج ورفع نسبة املساهمة
في الناتج املحلي اإلجمالي.
وك ــذل ــك ص ـن ــاع ــة امل ـن ـت ـج ــات ال ـغــذائ ـيــة
وامل ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــروبـ ـ ـ ــات ،وهـ ـ ـ ــي مـ ـ ــن الـ ـقـ ـط ــاع ــات
االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة ب ــال ــدول ــة وت ـ ـقـ ــدم قـيـمــه
مضافة عالية ،وتتوفر فيها فرص كبيرة
للتوسع واالستثمار

● تــركــز قــائـمــة تـمــويــالتـكــم عـلــى املـفـهــوم
الـتـقـلـيــدي ال ــذي ال يــواكــب ال ـث ــورة الصناعية
ال ـح ــدي ـث ــة ،ه ــل ل ــدي ـك ــم خ ـط ــة ل ـت ـنــويــع ق ــاع ــدة
م ـشــاري ـع ـكــم ب ـمــا يـنـسـجــم م ــع هـ ــذه الـ ـث ــورة،
أم سـتـسـتـمــرون ف ــي املـحــافـظــة عـلــى نـمــوذج
أعمالكم؟
 ي ـح ــرص «ال ـص ـن ــاع ــي» ع ـلــى مــواكـبــةال ـت ـطــورات الـحــديـثــة للصناعة واإلن ـتــاج
الـصـنــاعــي ،وي ـقــدم ال ـق ــروض للصناعات
ال ـتــي تـتـنــاســب مــع ال ـظ ــروف وإمـكــانـيــات
الـتـنـمـيــة ال ـص ـنــاع ـيــة ف ــي ال ـك ــوي ــت ،حيث
يركز اإلقراض على تمويل إقامة املنشآت
ال ـص ـن ــاع ـي ــة وش ـ ـ ـ ــراء اآلل ـ ـي ـ ــات وخـ ـط ــوط
اإلنـتــاج الحديثة ،وكذلك استبدال اآلالت
وامل ـع ــدات املستهلكة والـقــديـمــة بـمـعــدات
أكثر تطورًا.
وي ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــوم الـ ـ ـبـ ـ ـن ـ ــك مـ ـ ـ ــن خـ ـ ـ ـ ــال خ ـط ـت ــه
االستراتيجية الحالية للسنوات (-2015
 )2017ع ـلــى تـحـقـيــق ال ـن ـمــو ف ــي تـمــويــل
املشروعات الصناعية الــواعــدة وتوسيع
نـطــاق أنشطته التمويلية لتشمل قطاع
الخدمات املساندة للقطاع الصناعي.
ّ
● كم تشكل نسبة التمويالت املتعثرة في
محفظتكم؟
 انخفضت إلى  1.09في املئة عن العاماملاضي نزوال من  1.2في املئة في .2014
● ه ــل لــدي ـكــم ال ـتــوجــه لــرفــع قـيـمــة تـمــويــل
املشاريع؟
 تبنى البنك منذ  2014سياسة تمويلج ــدي ــدة تـعـمــل عـلــى رف ــع نـسـبــة الـتـمــويــل
للمشاريع الصناعية القائمة لتصل إلى
 100في املئة من إجمالي تكلفة املشاريع،
ف ـي ـمــا تـ ـت ــراوح ب ــن  50ف ــي امل ـئ ــة إلـ ــى 65
ف ــي امل ـئــة م ــن إج ـمــالــي الـتـكـلـفــة بالنسبة
للمشاريع الجديدة.
● وعـلــى م ــاذا تــركــزت نـشــاطــات تمويالت
محافظكم؟
 بـ ــال ـ ـن ـ ـس ـ ـبـ ــة ملـ ـحـ ـفـ ـظ ــة الـ ـصـ ـن ــاع ــيلـلـمـشــروعــات الـصـغـيــرة شـمـلــت أك ـثــر من
ق ـطــاع أب ــرزه ــا الـصـحــة (عـ ـي ــادات ومــراكــز
ص ـح ـي ــة) وحـ ـص ــل ع ـل ــى أكـ ـب ــر ن ـس ـبــة مــن
التمويل بلغت  24.6فــي املـئــة مــن تمويل
املـحـفـظــة ل ـعــدد  25م ـشــروعــا ،ت ــاه قـطــاع
الفنادق واملطاعم بنسبة  21.3في املئة من
تمويل املحفظة لـعــدد  58مـشــروعــا ،ومن
ثــم قـطــاع الـصـنــاعــات التحويلية بنسبة
 18.6في املئة من تمويل املحفظة لعدد 37
مشروعا ،ولقد استحوذت هذه القطاعات
مجتمعة عـلــى  64.5فــي امل ـئــة مــن تمويل
املحفظة لعام .2015
وخ ــال النصف األول مــن  2016ارتفع
بشكل كبير الـطـلــب عـلــى املـحـفـظــة ،حيث
قـ ــامـ ــت بـ ـتـ ـم ــوي ــل  158م ـ ـشـ ــروعـ ــا ب ـل ـغــت
تكلفتها االجمالية نحو  22مليونا ،في
ح ــن ب ـل ــغ ح ـج ــم ال ـت ـم ــوي ــل  17.5م ـل ـيــون،
وقــد استنفدت املحفظة حاليا رصيدها
بــال ـكــامــل ،ف ــي ح ــن أن ح ـجــم االل ـت ــزام ــات
الحالية ملشروعات جديدة تنتظر التمويل
بلغ نحو  20مليونا ،ويسعى البنك منذ
فترة الى زيادة حجم املحفظة مع الجهات
املعنية ،وإال سيكون مضطرا الــى تعليق
نشاطها.
وبالنسبة ملحفظة الـتـمــويــل الــزراعــي،

ف ـق ــد م ــول ــت الـ ـع ــام امل ــاض ــي  64م ـشــروعــا
بتكلفة إجمالية  15.4مليون دينار بلغت
مساهمة محفظة التمويل الزراعي لها 8
مــايــن ،بنسبة  52فــي املـئــة مــن إجمالي
التكلفة ،ولقد بلغ متراكم حجم القروض
ال ــزراع ـي ــة ال ـت ــي ت ــم امل ــواف ـق ــة عـلـيـهــا نحو
 101.7مليون منذ  2001وحتى نهاية عام
 2015قدمت لـعدد  590مشروعا.
ويـ ـسـ ـع ــى الـ ـبـ ـن ــك الـ ـ ــى ت ــدعـ ـي ــم امل ـ ـ ــوارد
امل ــال ـي ــة لـلـمـحـفـظــة م ــع ال ـج ـه ــات املـعـنـيــة،
حيث أوشكت على استخدام كامل املبالغ
املرصودة لها ،فلقد بلغ حجم االلتزامات
الـحــالـيــة ملـشــروعــات تـمــت املــوافـقــة عليها
نحو  11.5مليون ،كما يوجد لدى املحفظة
حــالـيــا  20مـشــروعــا تـحــت ال ــدراس ــة تبلغ
تكلفتها اإلجمالية نحو  7ماين يتوقع
أن تقوم بتقديم تمويل لها بما يعادل 4.3
مليون دينار.
أمــا بالنسبة ملحفظة تمويل الصناعة
وف ـقــا ألح ـك ــام الـشــريـعــة اإلس ــام ـي ــة ،فهي
ت ـه ــدف إلـ ــى تـشـجـيــع ال ـق ـط ــاع الـصـنــاعــي
م ــن خـ ــال ال ـت ـمــويــل امل ـت ــوس ــط وال ـطــويــل
األج ــل لـلـمـشــاريــع وال ـخــدمــات الصناعية
وفـ ــق أدوات ت ـت ـفــق م ــع أحـ ـك ــام الـشــريـعــة
اإلسامية والتي منها املرابحة ،اإلجــارة
واالستصناع .ولقد بلغ متراكم االلتزامات
بالتمويل مـنــذ تشغيل املحفظة فــي عــام
 2009وحتى نهاية عــام  2015نحو 41.6
م ـل ـي ــون ديـ ـن ــار ق ــدم ــت إلـ ــى  23م ـشــروعــا
صناعيا.

● كم نسبة الــرســوم التي يحصلها البنك
ع ـلــى إدارة مـحـفـظــة امل ـش ــروع ــات الـصـغـيــرة
واملتوسطة؟
 نحو  500ألــف ديـنــار ،ونبحث حاليارف ـع ـه ــا ب ـم ــا ي ـك ـفــي ل ـت ـغ ـط ـيــة ت ـكــال ـي ـف ـهــا،
فعندما بدأنا كان حجم املحفظة وطلباتها
صغيرة ،لكن هذه املعدالت تغيرت لدرجة
أن أعـ ـ ــداد امل ــوظ ـف ــن امل ـع ـن ـيــن بــاملـحـفـظــة
وصل لنحو  23موظفا ما تجاوز أعداد ما
نعينهم للبنك.
● هل لديكم مشاريع مرتقبة؟
 دخـلـنــا اتـفــاقـيــة ش ــراك ــة م ــع صـنــدوقكوري لقيام صناعة مشتركة في الكويت
تتعلق بلفائف البولي بروبيلن املزدوج،
وم ـ ــن امل ـخ ـط ــط أن نـ ـش ــارك ف ــي ال ـت ـمــويــل
امل ـق ـتــرح لـلـمـشــروع ال ــذي تـبـلــغ كـلـفـتــه 30
مليون دينار ،بنحو  20مليونا ،فيما من
املقرر أن نساهم  51في املئة من رأسماله،
وسـيـكــون املـنـتــج لـلـتـصــديــر ،مــع اإلش ــارة
إل ــى أنـنــا ن ــدرس حــالـيــا تــركـيـبــة التمويل
امل ـط ـل ــوب ،ون ـت ــوق ــع أن ي ـب ــدأ امل ـص ـنــع في
اإلن ـتــاج ب ـ  ،2018علما ب ــأن هــدفـنــا إع ــادة
بيع املشروع للقطاع الخاص بعد نجاحه،
فحاجتنا الرئيسة هي تمويلية وتحريك
الـ ـقـ ـط ــاع ال ـ ـخـ ــاص ن ـح ــو املـ ـش ــاري ــع ال ـتــي
يتخوف من بدايتها.
● م ــا آخ ــر تـ ـط ــورات مـحـفـظـتـكــم املــوجـهــة
لالستثمار املباشر ،وما حجم خسائركم من
الشركات التي ساهمتم فيها ،وأبرز الشركات
التي تشكل لكم نموذجا استثماريا ناجحا؟
 مــا زال البنك مستمرًا فــي البحث عنفرص استثمارية واعــدة بالقطاع املحلي
وال ـق ـط ــاع ــات امل ـك ـم ـلــة لـ ــه ،خ ـصــوصــا بما
يتعلق بالصناعات البتروكيماوية ،وذلك
عن طريق الشركة الكويتية للمشروعات
الـصـنــاعـيــة ،الـ ــذراع االسـتـثـمــاريــة املحلي
لـلـبـنــك ،وال ـتــي حـقـقــت أرب ــاح ــا بـلـغــت 515
ألـ ــف ديـ ـن ــار لـلـسـنــة امل ــال ـي ــة امل ـن ـت ـه ـيــة في
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أم ــا فيما يـخــص الـشــركــات الـتــي تمثل
نـمــوذجــا استثماريا نــاجـحــا ،تعد شركة
تـعـبـئــة م ـي ــاه ال ــروض ـت ــن وش ــرك ــة قـ ــاروه
ملنتجات الـ «بي.أي.تي» نماذج استثمارية
ن ــاج ـح ــة م ــن ح ـي ــث الـ ــريـ ــادة بـقـطــاعــاتـهــا
وتحقيق أرباح ونتائج إيجابية ملا يقارب
العشر سنوات.

ّ
تـ ـ ــوقـ ـ ــع خ ـ ــاج ـ ــة أن ي ـت ـب ــوأ
ق ـط ــاع ال ـص ـنــاعــة الـتـحــويـلـيــة
دورًا كـ ـبـ ـيـ ـرًا ف ـ ــي امل ـس ـت ـق ـبــل
ك ـ ــراف ـ ــد ل ـل ـص ـن ــاع ــة ال ـن ـف ـط ـيــة
االسـ ـتـ ـخ ــراجـ ـي ــة ،م ـش ـي ـرًا إل ــى
أن الـ ــدولـ ــة س ـع ــت إل ـ ــى تـبـنــي
مختلف الـسـيــاســات الــداعـمــة
للتنمية الصناعية.
وف ـ ــي ال ــوق ــت ن ـف ـس ــه ،ش ـ ّـدد
خ ــاج ــة ع ـلــى ضـ ـ ــرورة تفعيل
برامج خطة التنمية الجديدة،
والـتــي ُح ـ ّـدد بموجبها الــدور
املناط بالقطاع الصناعي في
عـمـلـيــة ال ـت ـن ـم ـيــة املـسـتـقـبـلـيــة
ل ـت ـح ـق ـي ــق ال ـ ــدف ـ ــع ال ـح ـق ـي ـقــي
ف ـ ــي ن ـس ـب ــة مـ ـس ــاهـ ـم ــة ق ـط ــاع
الـصـنــاعــة فــي الـنــاتــج املحلي
اإلج ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــي ،واالسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـم ـ ـ ــرار
وال ـ ـتـ ــوسـ ــع ف ـ ــي ت ـف ـع ـي ــل دور
ال ـق ـط ــاع الـ ـخ ــاص وتـشـجـيـعــه
لزيادة االستثمار في تطوير
الـقـطــاع الـصـنــاعــي ومـشــاريــع
ال ـ ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـ ــدمـ ـ ـ ـ ــات الـ ـ ـصـ ـ ـن ـ ــاعـ ـ ـي ـ ــة
وال ـ ـ ـن ـ ـ ـف ـ ـ ـط ـ ـ ـيـ ـ ــة االسـ ـ ـ ــاس ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة،
وتبسيط اإلجــراءات والقضاء
على البيروقراطية في تنفيذ
االعمال.
كـ ـم ــا دع ـ ـ ــا إل ـ ـ ـ ـ ــى تــرك ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــز
الـ ـ ـجـ ـ ـه ـ ــود وامل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوارد ن ـحــو
تـ ـشـ ـجـ ـي ــع ال ـ ـص ـ ـنـ ــاعـ ــات ذات
األولـ ـ ـ ــويـ ـ ـ ــة االسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة
لـ ـ ـل ـ ــدول ـ ــة مـ ـ ـث ـ ــل ال ـ ـص ـ ـنـ ــاعـ ــات
الـبـتــروكـيـمــاويــة ،الـصـنــاعــات
ال ـ ـغـ ــذائ ـ ـيـ ــة ،وص ـ ـنـ ــاعـ ــة م ـ ــواد
ال ـب ـن ــاء ،وذل ـ ــك مل ــا تـحـقـقــه من
قيمة مضافة عالية.

 3محافظ
يديرها البنك
نيابة عن الحكومة
يدير «الصناعي»  3محافظ
م ــال ـي ــة ن ـي ــاب ــة ع ــن ال ـح ـكــومــة،
وه ـ ـ ـ ــي مـ ـحـ ـفـ ـظ ــة الـ ـصـ ـن ــاع ــي
لـ ـ ـلـ ـ ـمـ ـ ـش ـ ــروع ـ ــات ال ـ ـص ـ ـغ ـ ـيـ ــرة،
وم ـح ـف ـظــة ال ـت ـمــويــل ال ــزراع ــي
ب ــرأسـ ـم ــال  50م ـل ـي ــون دي ـن ــار
لكل منهما ،ومحفظة تمويل
الـ ـ ـصـ ـ ـن ـ ــاع ـ ــة وفـ ـ ـ ـق ـ ـ ــا ألحـ ـ ـك ـ ــام
الشريعة اإلسامية برأسمال
قدره  100مليون.
وتـ ـ ـ ـه ـ ـ ــدف ه ـ ـ ـ ــذه امل ـ ـحـ ــافـ ــظ
إل ـ ــى ت ــوف ـي ــر ت ـم ــوي ــل م ــدع ــوم
ومـتـخـصــص ب ـهــدف تشجيع
التنمية الصناعية في الكويت
ودعـ ـ ـ ـ ــم الـ ـ ـنـ ـ ـش ـ ــاط ال ـ ـ ــزراع ـ ـ ــي،
ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى دع ــم الـنـشــاط
الحرفي واملشاريع الصغيرة،
وهـ ـ ــو مـ ــا ي ـم ـي ــزه ــا عـ ــن بـقـيــة
امل ـحــافــظ الـتـمــويـلـيــة األخ ــرى
في السوق.
ول ـ ـ ـقـ ـ ــد تـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــزت م ـح ـف ـظ ــة
الـ ـ ـصـ ـ ـن ـ ــاع ـ ــي ل ـ ـل ـ ـم ـ ـشـ ــروعـ ــات
ال ـص ـغ ـيــرة ب ـتــوف ـيــر الـتـمــويــل
وفـ ـ ـ ـق ـ ـ ــا ألح ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــام ال ـ ـشـ ــري ـ ـعـ ــة
اإلسامية للشباب الكويتين
ف ـ ـ ـ ـ ـ ــي مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ـ ـ ــاالت الـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــرف
وامل ـ ـشـ ــروعـ ــات ال ـص ـغ ـي ــرة فــي
م ـخ ـت ـلــف ال ـق ـط ــاع ــات الـ ـت ــي ال
تــزيــد حجم أصــولـهــا عــن 500
أل ـ ــف ديـ ـ ـن ـ ــار ،وخ ـ ـ ــال ال ـف ـت ــرة
مـ ـن ــذ بـ ـ ــدء ت ـش ـغ ـي ــل امل ـح ـف ـظــة
فــي  2000وحتى نهاية 2015
قـ ـ ــامـ ـ ــت امل ـ ـح ـ ـف ـ ـظـ ــة بـ ـتـ ـم ــوي ــل
 1000م ـ ـشـ ــروع فـ ــي مـخـتـلــف
ال ـق ـطــاعــات اإلن ـت ــاج ـي ــة ،فيما
بلغ إجمالي متراكم القروض
 85مـلـيــونــا ،بلغت تكلف ـ ــتها
االج ـم ــال ـي ــة  118م ـل ـيــونــا ،أي
بنسبة تمويل  72في املئة من
إجمالي التكلفة.

