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قال رئيس مجلس اإلدارة يف بنك

وذلـــك تعزيـــزا ً النســـياب التدفقـــات

الكويت الصناعي ،مصعب سامل

النقديــة فيام بــن القطاع املرصيف

النصف ،ان القطاع املرصيف لعب

وقطاعـــات االقتصـــاد الوطنـــي غـــر

دورا مهامً يف تخفيف األعباء عن

النفطيـــة ،حيـــث أن تخفيـــض ســـعر

املواطنني واملقيمني يف ظل أزمة

الخص ــم يس ــاهم ايض ــا يف تخفي ــض

«كورونا» موضحاً يف حوار خاص مع

تكلف ــة االق ــراض بالدين ــار الكويت ــي

مجلة املصارف اإللكرتونية ،إن البنك

مـــا يرتتـــب عليـــه تشـــجيع الطلـــب

الصناعي قام بتأجيل جميع األقساط

ع ــى الق ــروض م ــن قب ــل القطاع ــات

املستحقة للمبادرين الكويتيني من

االقتصاديـــة وتوفـــر بيئـــة داعمـــة

عمالء التمويل الصناعي متوسط
وطويل األجل وعمالء املحفظة

لالســـتثامر ومنـــو الناتـــج املحـــي

اإلسالمية ،باإلضافة إىل عمالء

للقطاعـــات غـــر النفطيـــة.

محفظة الصناعي للمرشوعات

ومـــع ذلـــك أكـــد بنـــك الكويـــت

الصغرية ومحفظة التمويل الزراعي
ملده  6أشهر من تاريخ  14مارس

رافدا مهام لتحقيق التوجهات

العامة للدولة إلعادة هيكلة القوى
العاملة الوطنية ،مشريا ً إىل

مساهامتها يف توظيف الشباب
الكويتي واستثامر طاقاته يف

مجاالت تسهم يف توسيع وتنويع

األنشطة اإلنتاجية والخدمية...
واليكم املزيد من التفاصيل:
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الصناعـــي للمرشوعـــات الصغـــرة

ومحفظــة التمويــل الزراعــي .وذلــك
مل ــده  6أش ــهر م ــن تاريخ ــه دون أن

قانــون التمويــل امليــر متاشــيا مع

قـــرار مجلـــس الـــوزراء ،ملســـاعدة
عمــاء البنــك املتعرثيــن خــال هــذه

األزمــة .كام قامــت محفظــة التمويل

يرتتــب عىل ذلــك أي رســوم إضافيه

الزراعـــي بتأجيـــل األقســـاط لدعـــم

املركـــزي.

باالنتـــاج وتغطيـــة حاجـــة الســـوق

متاشـــيا مـــع قـــرارات بنـــك الكويـــت
وبن ــاءا ً ع ــى ق ــرار مجل ــس ال ــوزراء
رق ــم ( )455الص ــادر بتاري ــخ  31م ــارس

املزارعني واعطائهــم فرصة للرتكيز
املحيل مــن املنتجــات الزراعية خالل
الف ــرة املعني ــة.

( )S&P’sعــى انتهــاج دولــة الكويــت

واملتوســطة والــركات عــر تقديم

مج ــال دع ــم املرشوع ــات الصغ ــرة

ربـــط ســـعر رصف الدينـــار الكويتـــي

لتلــك القطاعــات لتغطيــة العجــز يف

التحدي ــات الت ــي يواجهه ــا العم ــاء

منهـــا وكالـــة ســـتاندرد آنـــد بـــورز

وأكد النصف عىل أهمية الدور

باإلضافـــة إىل عمـــاء محفظـــة

بنــك الكويــت الصناعــي بالعمــل عىل

ميتلـــك بنـــك الكويـــت الصناعـــي

حيث أشارت وكاالت التقييم العاملية

الحيوي للمرشوعات الصغرية يف

متويـــل املرشوعـــات الصغـــرة يف

املضافـــة لالقتصـــاد املحـــي مـــن

اســتقراره أمــام العمــات العامليــة،

بنك الكويت املركزي.

واملحفظـــة اإلســـامية ومحفطـــة

 2020وال ــذي ق ــدم حزم ــة اج ــراءات

رصف الدينــار الكويتي والذي يضمن

رسوم إضافيه متاشياً مع قرارات
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ما حجم املحفظة التمويلية
للمشاريع الصغرية؟ وما دوركم
يف دعم املشاريع؟

املركــزي قــوة ومتانــة نظــام ســعر

 2020دون أن يرتتب عىل ذلك أي

تنمية االقتصاد الوطني باعتبارها

منتجات حديثة تميز
البنك عن منافسيه
وتعزز موقعه
المصرفي ستطرح في
الفترة المقبلة

لسياســـة ســـعر رصف مرنـــة بفضـــل

تحفيزيــة مــن خــال دعــم القطاعــات

الحيويـــة واألنشـــطة ذات القيمـــة
األفـــراد واملرشوعـــات الصغـــرة

الخـــرة الطويلـــة واملعرفـــة يف

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؟

البنـــوك الكويتيـــة متويـــا ميـــرا ً

والكب ــرة ع ــى ح ــد س ــواء ،والت ــي

بســـلة عمـــات عامليـــة ودعمهـــا

باحتياطــات أجنبيــة قويــة ومســتقرة.

التدفقــات النقديــة لهــا تجنبـاً لتحــول

مـــن املرشوعـــات يف االنشـــطة

لعــل مســاهمة القطــاع املــريف يف ظل ظــروف جائحة فــروس كورونا والتي

ويف تاريـــخ  14مـــارس  2020أعلـــن

مـــن نقـــص مؤقـــت يف الســـيولة

النفطيـــة منـــذ انشـــائه يف اواخـــر

القويــة للمصــارف الكويتيــة لكفايــة رأس املــال ووفــرة الســيولة واملخصصــات

األقســـاط املســـتحقة للمبادريـــن

 %1وابق ــى عن ــد  %1.5ب ــدال م ــن  ،%2.5إذ يعت ــر املس ــتوى األدىن تاريخي ــا ،م ــع

الصناعـــي متوســـط وطويـــل األجـــل

تع ــد م ــن أب ــرز جهوده ــا اإليجابي ــة توف ــر الس ــيولة الكافي ــة بفض ــل املس ــتويات

بنــك الكويــت الصناعــي تأجيــل جميــع

وجــودة األصــول حيــث أقــر بنــك الكويــت املركــزي تخفيــض ســعر الخصــم بواقــع

الكويتيـــن مـــن عمـــاء التمويـــل

تخفيــض بــذات القــدر 1%يف ســعر الفائــدة.

وعمـــاء املحفظـــة اإلســـامية،
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مكنتـــه مـــن دعـــم ومتويـــل الكثـــر
االقتصاديـــة الصناعيـــة والخدمـــات

إىل مشـــاكل طويلـــة األجـــل تؤثـــر

عــام  1973وقد عهــدت الحكومة يف

ومســاعدتهم عــى تخطــي األوضاع

ماليــة تهــدف إىل دعــم املرشوعات

دائ ــرة متوي ــل املش ــاريع الصناعي ــة،

تحقي ــق التوجه ــات العام ــة للدول ــة

ع ــى قدرته ــم املالي ــة باالس ــتمرار

عــام  1998اىل البنــك بإدارة محفظة

الراهنــة .وامتثــاالً لهــذا القــرار قامت

الصغـــرة للكويتيـــن لتســـهم يف
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حوار خاص مع رئيس مجلس إدارة البنك الصناعي

حوار خاص مع رئيس مجلس إدارة البنك الصناعي

البنك الصناعي قام
بتأجيل جميع األقساط
المستحقة للمبادرين
الكويتيين  6أشهر

نواصل سعينا لخلق
بيئة مواتية لفرص
االستثمار الصناعي
في البالد
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مليــون دينار وقــد مثــل التمويل إىل

إلعـــادة هيكلـــة القـــوى الوطنيـــة

العامل ــة وتوجي ــه الش ــباب الكويت ــي
للعمــل الحــر يف االنشــطة االنتاجيــة
والخدميـــة.

وبذلــك يقــوم بنك الكويــت الصناعي

بــإدارة ثــاث محافــظ ماليــة متخصصة

نيابــة عــن الحكومــة ،وهــي محفظــة
الصناعـــي للمرشوعـــات الصغـــرة
برأســـال قـــدره  150مليـــون دينـــار

ومحفظـــة

التمويـــل

الزراعـــي

برأســـال قـــدره  50مليـــون دينـــار

ومحفظـــة متويـــل الصناعـــة وفقـــا

للرشيعــة اإلســامية برأســال قدره
 100مليــون دينــار .وتهــدف محفظــة

الصناعـــي للمرشوعـــات الصغـــرة

إىل توف ــر الدع ــم والتموي ــل وفق ــا

ألحكام الرشيعة اإلســامية ألنشــطة
الكويتيــن يف مجــاالت املرشوعــات
الصغـــرة ،التـــي ال يزيـــد حجـــم

إجــايل التكلفــة مــا نســبته .81.68%

الكويتيــن يف مجــاالت املرشوعــات

الصغــرة ،لتحقيــق توجهــات الدولــة
يف شـــأن إعـــادة هيكلـــة القـــوى

طريق متويــل املرشوعــات الصغرية

مبـــا ميلكـــه مـــن خـــرة ومعرفـــة

يف مج ــال التموي ــل ،حي ــث اس ــتمرت
محفظـــة الصناعـــي للمرشوعـــات
الصغـــرة يف دعـــم أنشـــطة
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حيـــث يقـــوم بـــن فـــرة وأخـــرى

بإقامـــة مؤمتـــرات ونـــدوات تطـــرح

العامل ــة الوطني ــة ،وتوجي ــه طاق ــات
شـــأنه تخفيـــف العـــبء امللقـــى

وتنفيذهـــا.

الشـــباب للعمـــل الحـــر ،والـــذي مـــن
عـــى عاتـــق أجهـــزة الدولـــة يف

شـــأن توظيـــف الكـــوادر الكويتيـــة.
وهــذه املحفظــة تــدار وفــق أحــكام
الرشيعـــة اإلســـامية .وقـــد متـــت

املوافق ــة خ ــال الع ــام  2019ع ــى
متويـــل  224مرشوعـــاً يف مختلـــف

األنشــطة بلغت التكلفة االســتثامرية
لهـــذه املشـــاريع مـــا قيمتـــه 22.6

مليــون دينــار يف حــن بلــغ إجــايل
موافقـــات متويـــل املحفظـــة 18.5

يف مختل ــف القطاع ــات االقتصادي ــة.
بدعـــم املشـــاريع الصغـــرة عـــن

مواتي ــة لف ــرص االس ــتثامر الصناع ــي

فيهـــا فـــرص اســـتثامرية ملشـــاريع

االســتثامر فيهــا عــن  500ألــف دينار،
ويقـــوم بنـــك الكويـــت الصناعـــي

ويســـعى البنـــك دامئـــا لخلـــق بيئـــة

محفظة التمويل
ّ
الزراعي مولت 56
مشروعا في 2019
بقيمة  8.8ماليين دينار

صناعيــة للصناعيــن لالســتفادة منها

برأيك ما الفرص والتحديات التي
تواجه قيام املرشوعات الصغرية
واملتوسطة بعد جائحة كورونا؟
املرشوعـــات الصغـــرة لهـــا دور

حيـــوي يف تنميـــة االقتصـــاد

الوطنـــي ورافـــدا مهـــا لتحقيـــق

التوجهـــات العامـــة للدولـــة إلعـــادة
هيكلـــة القـــوى العاملـــة الوطنيـــة

والخدمـــات وتســـاهم يف تحقيـــق

التكامـــل االقتصـــادي.

ولعـــل أبـــرز التحديـــات التـــي تواجـــه

ما دور املحفظة الزراعية

واملتوســـطة ،هــــي الصعوبـــات

حجمها؟

قيــــام املرشوعــــات الصغـيــــــرة

املاليــــة سيــــا تلـــك املتصلــــة

بالوف ــاء بإلتزاماته ــم قص ــرة األم ــد
باالضافة اىل وفــرة العامله وتوفري

مســـتحقاتهم مـــع دفـــع التكاليـــف
الثابتــة مــا قــد تضطرهــا إىل إيقاف

عملياته ــا لع ــدم امتالكه ــا امل ــوارد
الكافيــة التــي متكنهــا مــن الصمــود

والتـــي يبلـــغ حجـــم رأســـالها
 50مليـــون دينـــار لتمويـــل كافـــة
قطاعـــات األمـــن الغـــذايئ متمثلـــة
يف إنتــاج املحاصيــل النباتيــة ،تربيــة
الدواجـــن وإنتـــاج البيـــض وإنتـــاج

ولضـــان اســـتمرار املرشوعـــات

واالس ــتزراع الس ــميك ،حي ــث قام ــت

الصغرية واملتوســطة ال بد من توافر

عوامـــل عديـــدة حتـــى تكـــون هـــذه
املرشوع ــات مبس ــتوى الطموح ــات

طاقاتـــه يف مجـــاالت تســـهم يف

هــذه األعــال ،باإلضافــة إىل العديــد

والخدميـــة يف االقتصـــاد الكويتـــي

االهتــام بربامــج التدريــب والتأهيــل

أمــام الشــباب الكويتــي الراغــب يف

يف مجــاالت األعــال الحــرة ،وكذلــك

وتتمتـــع املرشوعـــات الصغـــرة

هـــذه املبـــادرات وتنميهـــا حتـــى

توظيــف الشــباب الكويتي واســتثامر

الالزمــة لدعــم توجــه الكويتيــن ملثل

توس ــيع وتنوي ــع األنش ــطة اإلنتاجي ــة

مـــن العوامـــل األخـــرى مثـــل رضورة

باإلضافــة إىل إتاحــة الفــرص الواعدة

للمبادريـــن الراغبـــن يف اإلنخـــراط

إقامـــة مشـــاريع إنتاجيـــة متميـــزة،

رضورة توفــر الحاضنــات التي تحتضن
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ته ــدف محفظ ــة التموي ــل الزراع ــي

األلبــان باإلضافــة إىل صيــد األســاك

حيــث تعمــل تلــك املرشوعــات عــى

املرشوعـــات املتوســـطة والكبـــرة

يف دعم األمن الغذايئ وكم

أمـــام آثـــار هـــذه الجائحـــة.

متمثلـــة يف توفـــر الترشيعـــات

برواب ــط خلفي ــة وأمامي ــة قوي ــة م ــع
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تتخطـــى املراحـــل األوىل والصعبـــة
م ــن عم ــر امل ــروع.
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محفظـــة التمويـــل الزراعـــي خـــال
العـــام  2019عـــى متويـــل عـــدد
 56مـــروع زراعـــي بتكلفـــة ماليـــة
تص ــل إىل  8.88ملي ــون دين ــار ،حي ــث
بلغ ــت مس ــاهمة محفظ ــة التموي ــل
الزراع ــي مبل ــغ وق ــدره  5.23ملي ــون
دينـــار وماميثـــل  %59مـــن إجـــايل
تكلفـــة املشـــاريع.

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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