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

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

● ثــمــة رأي بــأنــه لــو اســتــمــرت املــشــاريــع 
الــبــنــك  إدارة  تــحــت  واملــتــوســطــة  الــصــغــيــرة 
الصناعي لكان أفضل من تأسيس صندوق 
مستقل لهذا النشاط، لكن عمليًا هل لديكم 
القدرة اإلدارية والفنية للتوسع بهذا املجال؟

يمتلك  »الصناعي«  إن  القول  يمكن   -
خبرة طويلة في مجال دعم املشروعات 
الصغيرة والكبيرة على حد سواء، فمنذ 
الـــعـــام 1973 حــتــى نهاية  فـــي  تــأســيــســه 
من  الكثير  تمويل  مــن  تمكن   2015 عــام 
املـــشـــروعـــات فـــي األنــشــطــة االقــتــصــاديــة 
املجتمعي  املــفــهــوم  أن  املــخــتــلــفــة، ورغــــم 
ــدركـــا ألهــمــيــة املـــــردود  ــم يــكــن مـ آنــــــذاك لـ
مـــن هــــذه املـــشـــروعـــات عــلــى املــســتــويــن 
الــذي يؤدي  بالشكل  والوطني،  الــفــردي 
ــخـــراط املـــبـــادريـــن الــكــويــتــيــن بشكل  النـ
كبير في مجاالت املشروعات الصغيرة، 
وذلك بسبب وجود الكثير من العقبات 
العمالة،  الــتــراخــيــص،  بــإصــدار  املتعلقة 
أن  إال  الــخ،  والتأهيل...  التدريب  املواقع، 
ــوام القليلة  الــبــنــك اســتــطــاع خــــال األعــــ
املبادرين  من  الكثير  يجذب  أن  املاضية 
ــم  ــهـ ــعـ ــاريـ ــيــــس مـــشـ ــأســ ــتــ ــيــــن لــ ــتــ ــويــ ــكــ الــ
الخاصة التي حققت نجاحات واضحة 
على  منهم  البعض  توسع  كما  للعيان، 

املستوى اإلقليمي.
ــــول إن الـــتـــوســـع  ــقـ ــ الـ ــيــــه، يـــمـــكـــن  ــلــ وعــ
ــذه املــشــاريــع ال يــمــثــل عائقا  ــم هـ فـــي دعـ
أمــــام الــبــنــك الــــذي يــتــوفــر لــديــه الــجــهــاز 
اإلداري والجهاز الفني املتمتع بالخبرة 
املشروعات،  املطلوبة في دعم مثل هذه 
احتياجات  بتطوير  الــبــنــك  يــقــوم  حــيــث 
الجهاز بشكل دوري حسب حاجة  هــذا 
الــعــمــل، ويـــاحـــظ ذلــــك مـــن خــــال أعــــداد 
املــشــاريــع الــســنــويــة الــتــي يــتــم تمويلها 
مـــن قــبــل الــبــنــك بــصــفــتــه مـــديـــر محفظة 

الصناعي للمشروعات الصغيرة.
إال  الكلفة،  تمويالتكم منخفضة  رغــم   ●
لم  البنك  نــمــوذج عمل  أن  يعتقد  البعض  أن 
يطور الصناعة أو حتى الزراعة، ولم يحقق 

الدور املطلوب؟ 
- تأسيس »الصناعي« جاء بالتعاون 
بــن الــحــكــومــة والــقــطــاع الــخــاص، وكــان 
بــمــثــابــة خـــطـــوة مــتــقــدمــة وســـبـــاقـــة فــي 
مــنــطــقــة الــخــلــيــج، تـــهـــدف إلــــى تشجيع 
القطاع  كفاءة  ورفــع  الصناعية  التنمية 
ــد حــقــق  ــقــ ــــي الــــكــــويــــت، ولــ ــاعـــي فـ الـــصـــنـ
نجاحات كبيرة فــي أهــدافــه وفــي مجال 
عــمــلــه كــمــؤســســة مــالــيــة تــنــمــويــة تــقــّدم 
ــــازم لــلــقــطــاع الـــخـــاص لتنفيذ  الـــدعـــم الـ
توفير  خــال  من  الصناعية  مشروعاته 
الــــخــــدمــــات االئـــتـــمـــانـــيـــة طـــويـــلـــة األجــــل 
والــتــســهــيــات املــصــرفــيــة واالســتــشــارات 
الــفــنــيــة، بــاإلضــافــة إلـــى عــمــل الــدراســات 

لترويج املشروعات الصناعية الواعدة.
وتمّيز نموذج عمل البنك في تحقيق 
والوفاء  التنمية  متطلبات  بن  الــتــوازن 
ولقد  واملصرفية،  التمويلية  بالتزاماته 
الــدراســات االستشارية  له بذلك  شهدت 
الــــتــــي قــــامــــت بـــهـــا مــــؤســــســــات دولــــيــــة، 
ــوز  ــــي ومـــؤســـســـة »بــ ــــدولـ مـــثـــل الـــبـــنـــك الـ
ــد كــومــبــانــي« عـــن أداء بــنــك الــكــويــت  أنــ

الصناعي ودوره التمويلي.
ورقميا، حقق البنك نموًا في نشاطه 
ــيـــع االســـتـــثـــمـــار  ــي تـــشـــجـ ــ ــيــــســــي فــ ــرئــ الــ
الــصــنــاعــي مـــن خــــال تــوفــيــر الــتــمــويــل 
ــد  ــفــــوائــ ــــات الــــصــــنــــاعــــيــــة بــ ــــروعـ ــــشـ ــمـ ــ ــلـ ــ لـ
مـــيـــســـرة، حــيــث بــلــغ مـــتـــراكـــم الـــتـــزامـــات 
األجــل  طويلة  صناعية  بــقــروض  البنك 
لــلــصــنــاعــة نــحــو 1.1 مــلــيــار ديـــنـــار مع 
ألـــف  ــن  ــ مـ ــر  ــثــ ألكــ ــدمــــت  قــ  ،2015 نـــهـــايـــة 
مشروع، بلغت تكلفتها اإلجمالية نحو 

ملياري دينار.
فــي تطوير  البنك  لـــدور  بالنسبة  أمــا 
وتــــــــرويــــــــج املـــــــشـــــــروعـــــــات الـــصـــنـــاعـــيـــة 
الــواعــدة، فقد تمكن من دراســة وترويج 

أكــثــر مـــن 66 مــشــروعــا اســتــثــمــاريــا في 
الــقــطــاع الــصــنــاعــي، قـــّدر إجــمــالــي حجم 
االســـتـــثـــمـــارات فــيــهــا نــحــو 740 مــلــيــون 
دينار، قام القطاع الخاص بتنفيذ عدد 

كبير منها بمشاركة ودعم البنك.
كـــمـــا تـــؤكـــد املـــــؤشـــــرات االقـــتـــصـــاديـــة 
للقطاع الصناعي ارتفاع الناتج املحلي 
التحويلية  الصناعة  لقطاع  اإلجــمــالــي 
من نحو 300 مليون دينار عام 2000 إلى 
نحو 1.5 مليار دينار عام 2014، بمعدل 

نمو 12.6 في املئة سنويا.
الــقــول إن مساهمة  ورغـــم ذلـــك، يمكن 
ــنـــاتـــج املـــحـــلـــي لـــقـــطـــاع الـــصـــنـــاعـــة فــي  الـ
ــلــــي االجـــــمـــــالـــــي ال تــــــزال  ــحــ ــــج املــ ــاتـ ــ ــنـ ــ الـ
منخفضة، ويطمح الجميع إلى تحقيق 
املزيد من االنجازات في مجال الصناعة 
في الكويت، ولذلك تسعى الحكومة الى 
أساسيا  رافـــدًا  الصناعي  الــقــطــاع  جعل 
فـــي الــتــنــمــيــة االقـــتـــصـــاديـــة لـــلـــدولـــة في 
خــطــطــهــا الــنــمــائــيــة، كــمــا تــعــمــل جــاهــدة 
ــتـــي يــواجــهــهــا  عـــلـــى إزالـــــــة املـــعـــوقـــات الـ
ــدم تــوافــر  ــتـــي مـــن أهــمــهــا عــ الـــقـــطـــاع والـ
اإلجــراءات  وتعقيد  الصناعية،  القسائم 
توافر  وعـــدم  املستندية،  ــدورة  الــ وطـــول 
لتشجيع  املــائــم  التشريعي  االســتــقــرار 
ــتـــثـــمـــار الـــصـــنـــاعـــي، وعــــــدم تــنــمــيــة  االسـ
ــق نـــطـــاق  ــيــ الـــــــصـــــــادرات الـــوطـــنـــيـــة وضــ

السوق املحلي.
لـــزيـــادة تمويالتكم  لــديــكــم خــطــط  ● هــل 

للقطاع الصناعي؟
املوافقة  املعنية  الجهات  من  طلبنا   -
على زيادة رأسمال »الصناعي« من 300 
إلى 600 مليون دينار، وذلك لاستمرار 
فـــي تــمــويــل املــشــاريــع الــصــنــاعــيــة بكلفة 
مــنــخــفــضــة، بـــعـــد أن بــلــغــت الــتــزامــاتــنــا 
وقــد  مــلــيــونــا،   290 املــمــنــوحــة  التمويلية 
خاطبنا الهيئة العامة لاستثمار ممثلة 
عن وزارة املالية لتغطية الزيادة املقترحة 
فــي رأســمــال البنك واملــقــدرة على أســاس 
واملبنية على  لدينا  التي  الطلبات  حجم 
دراسة تقديرية حتى 30 عاما، مع األخذ 
باالعتبار أن هذه النوعية من التمويات 
تقدم بتسهيات كبيرة منها أن متوسط 
العائد 3.5 في املئة مع منح املبادر سنتي 

سماح، فيما تمتد أعمارها لـ 15 عاما.
ــذي قــــّدمــــه الــبــنــك  ــ ــ ● مــــا حـــجـــم الـــتـــمـــويـــل ال
للمشاريع الصناعية خالل العام املاضي؟ وكم 
نسبة النمو املحققة قياسًا بالعامني املاضيني، 

وما حجم التمويل طوال سنوات التشغيل؟
- حجم التمويل بلغ 57.3 مليون دينار 
بــلــغــت تكلفتها  لــــ 26 مــشــروعــا صــنــاعــيــا 
ذلـــك  ــثـــل  ــمـ ويـ ــيــــون،  ــلــ مــ  79.3 اإلجــــمــــالــــيــــة 
ارتفاعا بنسبة 16.2 في املئة باملقارنة مع 
2014، فيما بلغ إجمالي االلتزام بقروض 
صناعية منذ تأسيس البنك وحتى نهاية 

العام املاضي 1.113 مليار دينار.
ــتــي تم  ● مـــا أهـــم الــقــطــاعــات الــصــنــاعــيــة ال

تمويلها؟ 
ــم تــقــديــم الــتــمــويــل  - مــتــنــوعــة، حــيــث تـ
لـــــأكــثــر مـــن ألـــف مـــشـــروع بــكــلــفــة إجــمــالــيــة 
ديــنــار، شملت مشاريع  تــجــاوزت ملياري 
صناعة منتجات املعادن الافلزية األخرى 
)مــواد البناء( والــذي أخذ النصيب األكبر 
مــن حجم االلــتــزامــات، بما شــّكــل 36.7 في 
ــات بـــقـــروض  ــزامــ ــتــ ــئـــة مــــن إجـــمـــالـــي االلــ املـ
ــمـــويـــل 7 مـــشـــاريـــع  ــتـ صــــنــــاعــــيــــة، وذلــــــــك لـ
ألــف دينار، فيما جاء  صناعية بقيمة 21 
تـــرتـــيـــب قـــطـــاع اســـتـــخـــراج الـــنـــفـــط الـــخـــام 
والـــغـــاز الطبيعي فــي املــرتــبــة الــثــانــيــة، إذ 
إجمالي  مــن  املــئــة  فــي   26.4 بــلــغ نصيبها 
االلتزامات بقروض صناعية، ثم جاء في 
املرتبة الثالثة وبنصيب 14.6 في املئة من 
إجمالي االلتزامات قطاع املواد واملنتجات 

الكيميائية.
عاوة على ذلك، تم تمويل مشاريع في 
صناعة الورق ومنتجات الورق بـ 5.8 في 

الغذائية  املنتجات  صناعة  وكــذلــك  املــئــة، 
بـــــ 4.8 صـــنـــاعـــة مــنــتــجــات  ــــات  ــــروبـ ــــشـ واملـ
املعادن املشكلة ما عدا املاكينات واملعدات 
 عن صناعة الخشب 

ً
بـ 4.8 في املئة، فضا

ــا عــــــدا األثــــــاث  ــ ــتــــجــــات الـــخـــشـــبـــيـــة مـ ــنــ واملــ
املئة،  في   2.6 بـ  وغيرها  القش  ومنتجات 
وصناعة الفلزات األساسية بـ 1.7 في املئة، 
وصناعة األجهزة الطبية وأدوات القياس 
عالية الدقة واألدوات البصرية والساعات 
بأنواعها بـ 1.6 في املئة وصناعة املركبات 
ذات املحركات واملركبات املقطورة ونصف 
الطباعة  املئة صناعة  في   0.5 بـ  املقطورة 

والنشر بـ 0.5 في املئة.
ــقــطــاعــات الـــتـــي أثــبــتــت دراســاتــكــم  ● مـــا ال
حاجة السوق املحلي لها وتعتقدون أنه يجب 

االهتمام في توجيه الدعم والتمويل لها؟
والباستيكية،  الكيماوية  املنتجات   -
فــهــي صــنــاعــة مــتــطــورة كثيفة رأس املـــال، 
محليا  عــالــيــة  تنافسية  بــمــقــدرة  وتتمتع 
ودوليا، تتوفر فيها فرص استثمار كبيرة 
األولية  للمواد  جيد  واستخدام  للتوسع، 

املتوفرة. 
املصنعة،  املعدنية  الــصــنــاعــات  وكــذلــك 
وهـــو قــطــاع كــبــيــر يــمــثــل صــنــاعــة تشكيل 
املــــعــــادن، واملــــعــــدات واملــنــتــجــات املــعــدنــيــة 
اإلنشائية والصهاريج، واآلالت واألجهزة 
ــــدات الــنــقــل.  ــعـ ــ ــات ومـ ــا واملــــركــــبــ ــهـ ــواعـ ــأنـ بـ

املضافة  القيمة  مساهمة  بكفاءة  ويتميز 
ومؤشر قياس اإلنتاج،

ــاعـــات الــتــعــديــنــيــة  ــنـ ــة إلـــــى الـــصـ ــافــ إضــ
ــاء(، وهــــي من  ــنـ ــبـ ــواد الـ ــ غــيــر املــعــدنــيــة )مــ
بالدولة،  واألساسية  الكبيرة  الصناعات 
إال أن مساهمتها التزال متدنية ويتطلب 
زيادة حجم االنتاج ورفع نسبة املساهمة 

في الناتج املحلي اإلجمالي.
وكــــذلــــك صـــنـــاعـــة املـــنـــتـــجـــات الــغــذائــيــة 
ــات  ــاعــ ــطــ ــقــ واملــــــــشــــــــروبــــــــات، وهــــــــي مــــــن الــ
ــة وتــــقــــدم قــيــمــه  ــالــــدولــ االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة بــ
مضافة عالية، وتتوفر فيها فرص كبيرة 

للتوسع واالستثمار
● تــركــز قــائــمــة تــمــويــالتــكــم عــلــى املــفــهــوم 
الـــثـــورة الصناعية  يــواكــب  ــــذي ال  ال الــتــقــلــيــدي 
الـــحـــديـــثـــة، هــــل لـــديـــكـــم خـــطـــة لــتــنــويــع قـــاعـــدة 
مــشــاريــعــكــم بــمــا يــنــســجــم مـــع هــــذه الـــثـــورة، 
أم ســتــســتــمــرون فـــي املــحــافــظــة عــلــى نــمــوذج 

أعمالكم؟ 
- يـــحـــرص »الـــصـــنـــاعـــي« عــلــى مــواكــبــة 
واإلنــتــاج  للصناعة  الــحــديــثــة  الــتــطــورات 
الـــقـــروض للصناعات  الــصــنــاعــي، ويــقــدم 
الــتــي تــتــنــاســب مـــع الـــظـــروف وإمــكــانــيــات 
الــتــنــمــيــة الــصــنــاعــيــة فـــي الـــكـــويـــت، حيث 
يركز اإلقراض على تمويل إقامة املنشآت 
ــــات وخـــطـــوط  ــيــ ــ ــيـــة وشـــــــــراء اآللــ ــنـــاعـ الـــصـ
اآلالت  استبدال  وكذلك  الحديثة،  اإلنــتــاج 
بــمــعــدات  والــقــديــمــة  املستهلكة  واملـــعـــدات 

أكثر تطورًا.
ويــــــــقــــــــوم الـــــبـــــنـــــك مــــــــن خــــــــــال خـــطـــتـــه 
-2015( للسنوات  الحالية  االستراتيجية 

فـــي تــمــويــل  الــنــمــو  2017( عــلــى تــحــقــيــق 
وتوسيع  الــواعــدة  الصناعية  املشروعات 
قطاع  لتشمل  التمويلية  أنشطته  نــطــاق 

الخدمات املساندة للقطاع الصناعي.
ل نسبة التمويالت املتعثرة في 

ّ
● كم تشك

محفظتكم؟
- انخفضت إلى 1.09 في املئة عن العام 

املاضي نزوال من 1.2 في املئة في 2014.
ــتــوجــه لــرفــع قــيــمــة تــمــويــل  ● هـــل لــديــكــم ال

املشاريع؟
- تبنى البنك منذ 2014 سياسة تمويل 
جـــديـــدة تــعــمــل عــلــى رفـــع نــســبــة الــتــمــويــل 
إلى  لتصل  القائمة  الصناعية  للمشاريع 
100 في املئة من إجمالي تكلفة املشاريع، 
ــراوح بـــن 50 فـــي املـــئـــة إلــــى 65  ــتــ فــيــمــا تــ
فـــي املــئــة مـــن إجــمــالــي الــتــكــلــفــة بالنسبة 

للمشاريع الجديدة.
● وعــلــى مـــاذا تــركــزت نــشــاطــات تمويالت 

محافظكم؟
ــي  ــاعــ ــنــ الــــصــ ــة  ــظــ ــفــ ــحــ ملــ بــــالــــنــــســــبــــة   -  
لــلــمــشــروعــات الــصــغــيــرة شــمــلــت أكــثــر من 
ــادات ومــراكــز  ــيـ قــطــاع أبـــرزهـــا الــصــحــة )عـ
صـــحـــيـــة( وحـــصـــل عـــلـــى أكـــبـــر نــســبــة مــن 
تمويل  مــن  املــئــة  فــي   24.6 بلغت  التمويل 
املــحــفــظــة لــعــدد 25 مــشــروعــا، تـــاه قــطــاع 
الفنادق واملطاعم بنسبة 21.3 في املئة من 
مــشــروعــا، ومن   58 لــعــدد  املحفظة  تمويل 
بنسبة  التحويلية  الــصــنــاعــات  قــطــاع  ثــم 
18.6 في املئة من تمويل املحفظة لعدد 37 
مشروعا، ولقد استحوذت هذه القطاعات 
تمويل  مــن  املــئــة  فــي   64.5 عــلــى  مجتمعة 

املحفظة لعام 2015.
ارتفع   2016 مــن  األول  النصف  وخـــال 
املــحــفــظــة، حيث  عــلــى  الــطــلــب  بشكل كبير 
بــلــغــت  مــــشــــروعــــا   158 بـــتـــمـــويـــل  ــــت  ــامـ ــ قـ
في  مليونا،   22 نحو  االجمالية  تكلفتها 
حــــن بـــلـــغ حـــجـــم الـــتـــمـــويـــل 17.5 مــلــيــون، 
رصيدها  حاليا  املحفظة  استنفدت  وقــد 
بــالــكــامــل، فـــي حـــن أن حــجــم االلـــتـــزامـــات 
الحالية ملشروعات جديدة تنتظر التمويل 
منذ  البنك  مليونا، ويسعى   20 نحو  بلغ 
فترة الى زيادة حجم املحفظة مع الجهات 
تعليق  الــى  وإال سيكون مضطرا  املعنية، 

نشاطها.
الــزراعــي،  الــتــمــويــل  ملحفظة  وبالنسبة 

فـــقـــد مـــولـــت الــــعــــام املــــاضــــي 64 مــشــروعــا 
بتكلفة إجمالية 15.4 مليون دينار بلغت 
 8 لها  الزراعي  التمويل  مساهمة محفظة 
املــئــة مــن إجمالي  مــايــن، بنسبة 52 فــي 
القروض  متراكم حجم  بلغ  ولقد  التكلفة، 
ــيـــة الـــتـــي تـــم املـــوافـــقـــة عــلــيــهــا نحو  الـــزراعـ
101.7 مليون منذ 2001 وحتى نهاية عام 

2015 قدمت لـعدد 590 مشروعا. 
ــم املـــــــوارد  ــيـ ــدعـ ــنـــك الــــــى تـ ــبـ ــعـــى الـ ويـــسـ
املـــالـــيـــة لــلــمــحــفــظــة مـــع الـــجـــهـــات املــعــنــيــة، 
حيث أوشكت على استخدام كامل املبالغ 
املرصودة لها، فلقد بلغ حجم االلتزامات 
الــحــالــيــة ملــشــروعــات تــمــت املــوافــقــة عليها 
نحو 11.5 مليون، كما يوجد لدى املحفظة 
حــالــيــا 20 مــشــروعــا تــحــت الـــدراســـة تبلغ 
اإلجمالية نحو 7 ماين يتوقع  تكلفتها 
أن تقوم بتقديم تمويل لها بما يعادل 4.3 

مليون دينار.
الصناعة  تمويل  ملحفظة  بالنسبة  أمــا 
وفــقــا ألحـــكـــام الــشــريــعــة اإلســـامـــيـــة، فهي 
تـــهـــدف إلــــى تــشــجــيــع الـــقـــطـــاع الــصــنــاعــي 
مـــن خــــال الــتــمــويــل املـــتـــوســـط والــطــويــل 
لــلــمــشــاريــع والــخــدمــات الصناعية  األجـــل 
الــشــريــعــة  وفــــق أدوات تــتــفــق مـــع أحـــكـــام 
اإلجــارة  املرابحة،  منها  والتي  اإلسامية 
واالستصناع. ولقد بلغ متراكم االلتزامات 
عــام  فــي  املحفظة  تشغيل  مــنــذ  بالتمويل 
 41.6 نحو   2015 عــام  نهاية  وحتى   2009
ــــى 23 مــشــروعــا  ــدمـــت إلـ ــنــــار قـ مـــلـــيـــون ديــ

صناعيا.
البنك  التي يحصلها  الــرســوم  ● كم نسبة 
الــصــغــيــرة  املـــشـــروعـــات  مــحــفــظــة  إدارة  عــلــى 

واملتوسطة؟
- نحو 500 ألــف ديــنــار، ونبحث حاليا 
رفـــعـــهـــا بـــمـــا يــكــفــي لــتــغــطــيــة تــكــالــيــفــهــا، 
فعندما بدأنا كان حجم املحفظة وطلباتها 
صغيرة، لكن هذه املعدالت تغيرت لدرجة 
أن أعــــــداد املـــوظـــفـــن املــعــنــيــن بــاملــحــفــظــة 
وصل لنحو 23 موظفا ما تجاوز أعداد ما 

نعينهم للبنك.
● هل لديكم مشاريع مرتقبة؟

- دخــلــنــا اتــفــاقــيــة شـــراكـــة مـــع صــنــدوق 
الكويت  كوري لقيام صناعة مشتركة في 
تتعلق بلفائف البولي بروبيلن املزدوج، 
ــي الــتــمــويــل  ــارك فــ ــشــ ومـــــن املـــخـــطـــط أن نــ
املــقــتــرح لــلــمــشــروع الــــذي تــبــلــغ كــلــفــتــه 30 
مليون دينار، بنحو 20 مليونا، فيما من 
املقرر أن نساهم 51 في املئة من رأسماله، 
وســيــكــون املــنــتــج لــلــتــصــديــر، مــع اإلشــــارة 
إلـــى أنــنــا نـــدرس حــالــيــا تــركــيــبــة التمويل 
املـــطـــلـــوب، ونـــتـــوقـــع أن يـــبـــدأ املــصــنــع في 
اإلنــتــاج بـــ 2018، علما بـــأن هــدفــنــا إعـــادة 
بيع املشروع للقطاع الخاص بعد نجاحه، 
الرئيسة هي تمويلية وتحريك  فحاجتنا 
ــاريــــع الــتــي  الـــقـــطـــاع الــــخــــاص نـــحـــو املــــشــ

يتخوف من بدايتها. 
● مـــا آخــــر تـــطـــورات مــحــفــظــتــكــم املــوجــهــة 
لالستثمار املباشر، وما حجم خسائركم من 
الشركات التي ساهمتم فيها، وأبرز الشركات 

التي تشكل لكم نموذجا استثماريا ناجحا؟
البنك مستمرًا فــي البحث عن  - مــا زال 
املحلي  بالقطاع  واعــدة  استثمارية  فرص 
والـــقـــطـــاعـــات املــكــمــلــة لــــه، خــصــوصــا بما 
يتعلق بالصناعات البتروكيماوية، وذلك 
للمشروعات  الكويتية  الشركة  طريق  عن 
ــــذراع االســتــثــمــاريــة املحلي  الــصــنــاعــيــة، الـ
لــلــبــنــك، والــتــي حــقــقــت أربـــاحـــا بــلــغــت 515 
ألــــف ديـــنـــار لــلــســنــة املـــالـــيـــة املــنــتــهــيــة في 
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أمـــا فيما يــخــص الــشــركــات الــتــي تمثل 
شركة  تعد  نــاجــحــا،  استثماريا  نــمــوذجــا 
تــعــبــئــة مـــيـــاه الـــروضـــتـــن وشـــركـــة قــــاروه 
ملنتجات الـ »بي.أي.تي« نماذج استثمارية 
ــادة بــقــطــاعــاتــهــا  ــ ــريـ ــ نـــاجـــحـــة مــــن حـــيـــث الـ
وتحقيق أرباح ونتائج إيجابية ملا يقارب 

العشر سنوات.
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علي خاجة                            )تصوير موسى عياش(

عنا اتفاقية شراكة 
ّ

وق
مع صندوق كوري 

إلنشاء مصنع برأسمال
30 مليون دينار

محفظة املشروعات الصغيرة 
استنفدت رصيدها... 

»نسعى لزيادته 
وإال سيعلق نشاطها«

البنك يبحث 
عن فرص استثمارية 

خصوصًا في الصناعات 
البتروكيماوية

500 ألف دينار رسوم 
»املشروعات الصغيرة 

واملتوسطة«... ال تغطي 
املصروفات 

استراتيجيتنا تتضمن توسيع 
النشاط التمويلي ليشمل الخدمات 

املساندة للقطاع الصناعي 

رّوجنا ألكثر من 66 مشروعا 
بإجمالي 740 مليون دينار

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 300 إلى 600 مليون دينار، علما أن التزامات 
البنك التمويلية املمنوحة بلغت 290 مليونا، مشيرا إلى أن التعزيز املطلوب لرأس 

املال مبني على حجم الطلبات التقديرية لـ 30 عامًا.
ع اتفاقية شراكة مع صندوق كوري 

ّ
وأوضح خاجة في مقابلة مع »الراي« أن البنك وق

لقيام صناعة مشتركة في الكويت تتعلق بلفائف البولي بروبيلني املزدوج، حيث 
يتجه للمشاركة في التمويل املقترح للمشروع الذي تبلغ كلفته 30 مليون دينار، 

بنحو 20 مليونا، فيما من املقرر أن يساهم في رأسماله بواقع 51 في 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، ويقّدم 
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:

إضاءات 

دور أكبر 
للصناعة التحويلية

يـــتـــبـــوأ  أن  خـــــاجـــــة  ــــــع 
ّ
تــــــوق

قـــطـــاع الــصــنــاعــة الــتــحــويــلــيــة 
املــســتــقــبــل  فـــــي  ــرًا  ــيــ ــبــ كــ دورًا 
كـــــرافـــــد لـــلـــصـــنـــاعـــة الــنــفــطــيــة 
ــة، مـــشـــيـــرًا إلـــى  ــيـ ــراجـ ــتـــخـ االسـ
ــــى تــبــنــي  أن الــــدولــــة ســـعـــت إلـ
الــداعــمــة  الــســيــاســات  مختلف 

للتنمية الصناعية.
ــّدد  ــي الــــوقــــت نـــفـــســـه، شــ ــ وفـ
خـــاجـــة عــلــى ضــــــرورة تفعيل 
برامج خطة التنمية الجديدة، 
الــدور  ُحـــّدد بموجبها  والــتــي 
الصناعي في  بالقطاع  املناط 
عــمــلــيــة الــتــنــمــيــة املــســتــقــبــلــيــة 
لـــتـــحـــقـــيـــق الـــــدفـــــع الــحــقــيــقــي 
ــة قـــطـــاع  ــمـ ــاهـ ــبـــة مـــسـ فـــــي نـــسـ
الــصــنــاعــة فــي الــنــاتــج املحلي 
اإلجــــــــمــــــــالــــــــي، واالســـــــتـــــــمـــــــرار 
ــي تـــفـــعـــيـــل دور  ــ والــــتــــوســــع فـ
الـــقـــطـــاع الـــخـــاص وتــشــجــيــعــه 
تطوير  في  االستثمار  لزيادة 
الــقــطــاع الــصــنــاعــي ومــشــاريــع 
الــــــــــخــــــــــدمــــــــــات الـــــصـــــنـــــاعـــــيـــــة 
والــــــنــــــفــــــطــــــيــــــة االســــــــاســــــــيــــــــة، 
وتبسيط اإلجــراءات والقضاء 
تنفيذ  في  البيروقراطية  على 

االعمال.
ــز  ـــ ـــ ـــ ــيـــ ـــ ــــى تــركـــ ـــ ــ ـــ كــــمــــا دعـــــــا إلــ
الـــــجـــــهـــــود واملـــــــــــــــــــــــــــوارد نــحــو 
ذات  ــــات  ــاعـ ــ ــنـ ــ ــــصـ الـ تـــشـــجـــيـــع 
ــة  ــيــ ــيــــجــ ــراتــ ــتــ األولــــــــويــــــــة االســ
ــل الــــصــــنــــاعــــات  ــ ــثـ ــ لـــــلـــــدولـــــة مـ
الــبــتــروكــيــمــاويــة، الــصــنــاعــات 
ــة مـــــواد  ــاعــ ــنــ الــــغــــذائــــيــــة، وصــ
ــا تــحــقــقــه من  ــك ملـ ــ الـــبـــنـــاء، وذلـ

قيمة مضافة عالية.

3 محافظ 
يديرها البنك 

نيابة عن الحكومة

يدير »الصناعي« 3 محافظ 
مـــالـــيـــة نـــيـــابـــة عــــن الــحــكــومــة، 
وهـــــــــي مــــحــــفــــظــــة الــــصــــنــــاعــــي 
ــات الــــصــــغــــيــــرة،  ــ ــروعـ ــ ــشـ ــ ــمـ ــ ــلـ ــ لـ
ومــحــفــظــة الــتــمــويــل الـــزراعـــي 
بـــرأســـمـــال 50 مـــلـــيـــون ديـــنـــار 
تمويل  ومحفظة  منهما،  لكل 
الـــــصـــــنـــــاعـــــة وفـــــــقـــــــا ألحـــــكـــــام 
برأسمال  اإلسامية  الشريعة 

قدره 100 مليون.
وتـــــــهـــــــدف هـــــــــذه املــــحــــافــــظ 
إلـــــى تـــوفـــيـــر تـــمـــويـــل مـــدعـــوم 
بــهــدف تشجيع  ومــتــخــصــص 
التنمية الصناعية في الكويت 
ودعــــــــــم الـــــنـــــشـــــاط الـــــــزراعـــــــي، 
بـــاإلضـــافـــة إلــــى دعــــم الــنــشــاط 
الصغيرة،  واملشاريع  الحرفي 
ــو مــــا يـــمـــيـــزهـــا عــــن بــقــيــة  ـــ وهـ
املــحــافــظ الــتــمــويــلــيــة األخــــرى 

في السوق.
ولــــــقــــــد تـــــمـــــيـــــزت مـــحـــفـــظـــة 
الـــــصـــــنـــــاعـــــي لــــلــــمــــشــــروعــــات 
الــصــغــيــرة بــتــوفــيــر الــتــمــويــل 
وفـــــــقـــــــا ألحــــــــكــــــــام الــــشــــريــــعــــة 
اإلسامية للشباب الكويتين 
فـــــــــــــي مـــــــــــــجـــــــــــــاالت الـــــــــحـــــــــرف 
ــات الـــصـــغـــيـــرة فــي  ــروعــ ــشــ واملــ
ــتـــي ال  مــخــتــلــف الـــقـــطـــاعـــات الـ
تــزيــد حجم أصــولــهــا عــن 500 
ــال الـــفـــتـــرة  ــ ــ ــار، وخـ ــ ــنـ ــ ألـــــف ديـ
مـــنـــذ بــــــدء تـــشـــغـــيـــل املــحــفــظــة 
 2015 نهاية  2000 وحتى  فــي 
قــــــامــــــت املــــحــــفــــظــــة بـــتـــمـــويـــل 
مــخــتــلــف  فــــي  مــــشــــروع   1000
اإلنـــتـــاجـــيـــة، فيما  الــقــطــاعــات 
القروض  إجمالي متراكم  بلغ 
تكلفـــــتها  بلغت  مــلــيــونــا،   85
أي  مــلــيــونــا،   118 االجـــمـــالـــيـــة 
بنسبة تمويل 72 في املئة من 

إجمالي التكلفة.
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