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هل القدرات التمويلية 
احلالية للبنك كافية ملواكبة 

طموح نهضة الصناعة 
احمللية، وما الذي يحتاجه 

البنك من اضافة ليلعب دورا  
اكرب يف هذه النهضة؟

يحرص البنك دائمًا على طرح رؤى 
جديدة ملسار عمله وقدراته 

ونشاطه يف املستقبل بحيث 
تركز على تنويع وحتسني اخلدمات 

االئتمانية طويلة األجل والتسهيالت 
املصرفية واالستشارات الفنية 
وذلك سعيًا لضمان استمرارية 
النجاح يف أدائه ودعم النهضة 
الصناعية احمللية وليلعب دورًا 

أكرب يف التنمية الشاملة. وانطالقًا 
من اخلطة االمنائية  2016/2015
2020/2019، والتي يعد من أهم

أهدافها رفع مساهمة القطاع 
اخلاص يف االقتصاد الوطني وذلك 

من خالل رفع نسبة مساهمة  
)اخلاص الناجت احمللي غري النفطي

والعام( يف الناجت احمللي اإلجمايل 
كمتوسط خالل سنوات  إىل نحو %64

اخلطة، وكذلك رفع مساهمة
القطاع اخلاص يف الناجت احمللي 

اإلجمايل إىل نحو %49.1.

 أما فيما يتعلق بقطاع الصناعة
فإن اخلطة االمنائية تهدف اىل

زيادة معدل النمو احلقيقي للقطاع 
سنويًا، وزيادة  الصناعي ليبلغ %8.3

حجم االستثمار اإلجمايل الصناعي
مليون دينار  ليصل إىل 1,745

دينار ومبتوسط سنوي قدره 349
ومبساهمة أساسية من القطاع

اخلاص. ونظرًا للطلب املتزايد على 
التمويل الصناعي واحلاجة إىل تدعيم 

املوارد املالية حملفظة البنك، 
فلقد تقدم البنك إىل احلكومة بطلب 

تعزيز هذه احملفظة مبوارد مالية 
مليون دينار من  إضافية بحدود 300

أجل متويل املزيد من املشاريع
الصناعية الكبرية والتوسع يف  

اإلقراض مستقبال.

ما هو الفارق اجلوهري الذي 
يجعل بنك الكويت الصناعي 

متميزًا عن غريه من  
مؤسسات التمويل؟

لقد شهدت العقود األخرية تطورًا 
نوعيًا يف األنظمة واخلدمات 

املصرفية التي تقدمها البنوك 
للعمالء، تتنافس من خاللها على 

استقطابهم. وهناك تباينًا بني طبيعة 
القروض الصناعية التي يوفرها 

بنك الكويت الصناعي مقارنة مع  
تأسس قروض البنوك التجارية، فقد

بنك الكويت الصناعي مببادرة من 
احلكومة الكويتية وتعاون القطاع 

اخلاص بهدف تشجيع التنمية 
الصناعية يف البالد من خالل توفري 

القروض الصناعية امليسرة للقطاع 
الصناعي، فلم يكن باألساس وجود 
القروض الصناعية لتنافس نشاط 
البنوك التجارية، فالقرض الصناعي 

صمم ليكون قرض تنمية بفوائد 
ومزايا ميسرة، يتطلب احلصول 

عليه االلتزام بشروط وضوابط 
حمددة تفوق متطلبات تسهيالت 
القروض التجارية، ومع ذلك، تتوفر 

لدى القروض الصناعية التي يقدمها 
بنك الكويت الصناعي بعض املزايا 

واملنافع االقتصادية التي يستفيد  
منها العميل نذكر منها ما يلي: 

توفر سعر فائدة ميسر وثابت >>
سنوي  طوال فرتة القرض )%3.5

على رصيد القرض(، ويحقق 
العميل منافع اقتصادية كبرية 

كلما ارتفع سعر اخلصم املعلن 
من بنك الكويت املركزي مقارنة 

مع أسعار الفائدة للقروض 
التجارية.  

يوفر البنك فرتة سماح عن >>
سداد القرض تصل إىل عامني من 

تاريخ بدء اإلنتاج، يسدد خاللها 
الفائدة فقط، وتعترب هذه امليزة 

االقتصادية مهمة جدًا إلتاحة 
الفرصة للمشروع لبدء اإلنتاج 
وتوفري النقد الكايف لتشغيل  

املشروع.

يحرص بنك الكويت الصناعي على تطوير أعماله 
من خالل تنفيذ الربامج التي أعدها يف خطته 

االسرتاتيجية، التي تهدف على املدى البعيد إىل 
تعزيز دوره يف دعم الصناعة واالقتصاد الوطني 

وحتقيق قيمه مضافة عالية لقطاع الصناعة 
من خالل النمو يف متويل املشروعات الصناعية 

الواعدة وتوسيع نطاق أنشطته التمويلية لتشمل 
قطاع اخلدمات املساندة للقطاع الصناعي، 
ويؤكد الرئيس التنفيذي للبنك علي عبد النبي 

خاجة يف حواره مع "الصناعي" أن البنك رغبة منه 
يف متويل املزيد من املشاريع الصناعية الكبرية 
تقدم إىل احلكومة  والتوسع يف اإلقراض مستقباًل

بطلب تعزيز حمفظته مبوارد مالية إضافية يف 
مليون دينار، الفتًا إىل أن البنك مهتم  حدود 300

بالتعاون اإلقليمي مع دول اخلليج يف ظل وجود
اهتمام كبري من حكومات دول جملس التعاون 

لتشجيع املشروعات الصناعية املشرتكة، كما 
يشارك البنك مع منظمة اخلليج لالستشارات  

الصناعية )GOIC( بالتنسيق مع املؤسسات
احلكومية واخلاصة املعنية بالتنمية الصناعية يف 

دول اجمللس لدعم مسرية األعضاء والنهوض 
بالقطاع الصناعي وحتقيق التنمية االقتصادية،  

وفيما يلي تفاصيل احلوار: 
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يوفر البنك فرتة سداد كافية  >>
للقرض الصناعي قد تصل 

سنوات حسب  إىل أكرث من 10
طبيعة وحجم املشروع، وبذلك

تساعد العمالء على تخفيض 
حجم الدفعات املطلوبة لسداد  

القرض يف كل عام. 

مرونة كبرية يف حتديد حجم >>
الدفعات والفرتات الزمنية 

لسداد القرض الصناعي 
والتسهيالت املصرفية األخرى 
تتماشى مع طبيعة املشروع 
وتدفقاته النقدية وفق دراسة  

اجلدوى. 

توفري االستشارة املالية >>
والفنية والتسويقية لعمالء 

القرض الصناعي، واعداد 
دراسة اجلدوى االقتصادية 

ملشاريع العمالء يف املراحل 
االوىل للمشروع تضمن 

االستثمار والعائد االقتصادي  
اجليد للعميل. 

توفر املتابعة الفنية واملالية >>
جلميع مراحل املشروع 

لضمان جناحه طوال فرتة  
القرض. 

علما بأن البنك قد متكن >>
منذ إنشائه وحتى االن من 

حتقيق التوازن بني متطلبات 

التنمية الصناعية من جانب، 
والوفاء بااللتزامات املالية 

والنمو والربحية من جانب آخر. 
فهي من السمات التي متيز 

بها البنك بجدارة يف دوره 
كمؤسسة مالية تنموية. 

إجمايل حجم التمويل الذي 
قدمه البنك للمشاريع 

حتى  الصغرية من 2001
مليون دينار، 85 بلغ 2015

أال ترى أن هذا املبلغ 
عامًا قليل للغاية،  يف 14

وما مقرتحاتكم لزيادة
معدل متويل املشروعات  

الصغرية؟

إن إجمايل ما قدمه البنك 
للمشاريع الصغرية يف الفرتة 

املذكورة بصفته مدير حملفظة 
الصناعي للمشروعات الصغرية 

مرتبط برأس مال احملفظة البالغ  
مليون دينار، ومع ذلك استطاع 50

البنك القيام بتدوير رأس مال 
احملفظة وإعادة متويله من خالل  

السدادات املحصلة، كما استمر
األمر يف العام التايل من خالل زيادة 
حجم التمويل املقدم للمشروعات 

الصغرية باستخدام السدادات  
املحصلة من إعادة التمويل.

هل لدى البنك تفكري يف 
للشباب  متويلية حزم تقدمي

املبادرين بشروط أكرث  
يسرًا كدعم إضايف لهم؟

بنك الكويت الصناعي ال يرتدد 
دائمًا يف التعاون مع اجلهات ذات 

العالقة باملشروعات الصغرية 
ذات النشاطات امللحوظة يف 

السوق احمللي مثل برنامج إعادة 
الهيكلة من خالل برامج التدريب 

التي يعدها ويتم التعاون معه 
بشأنها، كذلك التعاون مع وزارة 

الشؤون االجتماعية والعمل فيما  
يتعلق بهذه املشاريع.

هل سيتم مد العمل 
مبحفظة الصناعي لتمويل 

املشاريع الصغرية ملا بعد 
عام 2018، وهل هناك توجه 

لزيادة حجمها إىل اكرث من 
مليون دينار؟ 50 

وافق نعم، ففي مارس 2017
جملس األمة على جتديد العمل
بالتوافق مع  بالقانون رقم 98/10

احلكومة ملدة عشرين سنة
مقبلة وزيادة رأس مال احملفظة 

مليون دينار، وميتلك  ليصبح 150
بنك الكويت الصناعي اخلربة

الطويلة واملعرفة يف جمال 
دعم املشروعات الصغرية 

والكبرية على حد سواء، والتي 
مكنته من دعم ومتويل الكثري 

من املشروعات يف االنشطة 
االقتصادية الصناعية واخلدمات 

النفطية منذ إنشائه يف أواخر عام  
وقد عهدت احلكومة يف 1973

إىل البنك بإدارة حمفظة  عام 1998
مالية تهدف إىل دعم املشروعات

الصغرية للكويتيني لتسهم يف 
حتقيق التوجهات العامة للدولة 

إلعادة هيكلة القوى الوطنية 
العاملة وتوجيه الشباب الكويتي 

للعمل احلر يف األنشطة اإلنتاجية  
واخلدمية.

وعلى الرغم من أن املفهوم 
اجملتمعي آنذاك مل يكن مدركًا 

ألهمية املردود من هذه 
املشروعات الصغرية على 

املستويني الفردي والوطني، 
بالشكل الذي يشجع على انخراط 

املبادرين الكويتيني بشكل كبري 
الصغرية.  املشروعات جماالت يف

إال أن البنك استطاع من خالل 
نشاط احملفظة يف الندوات 

واملعارض اخملتلفة أن ينجح 
يف جذب الكثري من املبادرين 

الكويتيني لتأسيس مشاريعهم 
اخلاصة التي حققت جناحات 

واضحة للعيان، كما توسع البعض 
منهم على املستوى اإلقليمي. 

ولقد بلغ مرتاكم متويل حمفظة 
الصناعي للمشروعات الصغرية 

حوايل  حتى نهاية عام 2016
1299 مليون دينار قدمها لـ 115.5

مشروعًا.

ومل يكن التوسع يف دعم هذه 
املشاريع ميثل عائقًا أمام 

احملفظة التي حتظى بالدعم 
الكامل من البنك الذي يتوفر لها 

اجلهاز اإلداري والفني املتمتع 
باخلربة املطلوبة يف دعم مثل 

هذه املشروعات، حيث يقوم 
البنك بتطوير احتياجات هذا اجلهاز 

البنك الصناعي 
حقق التوازن بين 
متطلبات التنمية 

والوفاء بااللتزامات 
المالية والنمو 

والربحية 

تمديد محفظة 
المشروعات 

عامًا  الصغيرة لـ 20
مقبلة وزيادة

رأس مالها إلى 150
مليون دينار 
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بشكل دوري، ولقد استنفدت 
احملفظة رصيدها بالكامل مما 

دفعها اىل التقدم اىل احلكومة 
بطلب زيادة رأس مال احملفظة 

والتمديد لها بالعمل اىل ما بعد عام 
وذلك لوجود عدد كبري من  2018

طلبات االقراض والنجاح الكبري الذي  
حققته يف السنوات املاضية.

هل هناك تعاون بني 
البنك ومؤسسات النفع 

العام والصندوق الوطني 
للمشروعات الصغرية، وما  

هو حجمه؟

يقوم بنك الكويت الصناعي بصفة 
أساسية على تشجيع وتنمية 

القطاع الصناعي بدولة الكويت، 
وتوفري التمويل الصناعي امليسر 

واخلدمات املصرفية الشاملة 
إلقامة املشروعات الصناعية، 

وهناك تعاون كبري بني البنك 
واملؤسسات والهيئات احلكومية 

واخلاصة من أجل النهوض بهذا 
القطاع والرتويج له وحتقيق 

أهداف اسرتاتيجية التنمية 
الصناعية الشاملة لدولة الكويت. 

ومن تلك اجلهات الهيئة العامة 
للصناعة، األمانة العامة للمجلس 

األعلى للتخطيط، باإلضافة إىل 
احتادات ومؤسسات وهيئات دعم  

املشروعات الصغرية وغريها.

من خالل تعاملكم مع 
املستثمرين الصناعيني 
ما هي أبرز العقبات التي 

تواجههم وماذا يتعني على 
مؤسسات الدولة تقدميه  

لتذليلها؟

يعترب قطاع الصناعة أحد 
القطاعات الرئيسية لتنويع القاعدة 

اإلنتاجية يف االقتصاد الكويتي، 
ولقد قامت احلكومة بتقدمي الدعم 

الالزم لتنميته ولتطويره وتقدمي 
التمويل الالزم له من خالل إنشاء 

بنك الكويت الصناعي يف عام 1973
والهيئة العامة للصناعة، كما

قامت بتخصيص مواقع األراضي 
الصناعية وجتهيز البنية االساسية 
لهذه املواقع وتهيئة ما يلزم من 
خدمات صناعية. وعلى الرغم من 

ذلك فال تزال مساهمة قطاع 

الصناعة التحويلية منخفضة، 
حيث تشري البيانات الصادرة من 

اإلدارة املركزية لإلحصاء أن نسبة 
مساهمة قطاع الصناعة التحويلية 

من الناجت احمللي  بلغت %6.7
من الناجت اإلجمايل ونسبة %9.3

احمللي غري النفطي خالل العام 
2015، وباستبعاد نشاط التكرير فإن
4% من الناجت  النسبة ستنخفض إىل

من الناجت  احمللي اإلجمايل و %5.3
احمللي غري النفطي.

ما الذي يحتاجه القطاع 
الصناعي احمللي ليتمكن 

من املنافسة إقليميًا 
وعامليًا؟ 

إن تدين مساهمة قطاع الصناعة  
احمللي اإلجمايل ويف يف الناجت

قطاع التجارة اخلارجية وضعف  
إىل بعض العقبات أداءه العام يعود

املستمرة التي  واملشاكل
ذكرناها، لكن متتلك الكويت الكثري  

الصناعية من مقومات التنمية
القطاع  متكنها من جعل هذا  التي

القومي، رافدًا أساسيًا يف الناجت
هذه املقومات توافر  ومن أهم

رأس املال والتمويل امليسر، توفر  
بأسعار مدعومة، ووجود الطاقة
نظم ضريبية ميسرة، القرب من 

االسواق اإلقليمية املهمة، إمكانية 
جذب املستثمر األجنبي صاحب 

التكنولوجيا واملعرفة.  

ما هي أكرث الصناعات حصواًل
على التمويل من البنك  

الصناعي؟

من واقع البيانات اخلاصة بتوزيع 
مرتاكم االلتزامات بقروض صناعية 

حسب أقسام وفئات النشاط 
الصناعي خالل الفرتة 1974 2016، 

فإن قطاع مواد البناء )صناعة
منتجات املعادن الالفلزية األخرى( 

قد أخذ النسبة األكرب من حيث حجم 
االلتزامات بقروض صناعية حيث بلغ 
من إجمايل االلتزامات  نصيبها %23.4

بقروض صناعية يليه قطاع
استخراج النفط والغاز الطبيعي  

ثم صناعة املنتجات الغذائية %12.3
واملشروبات  %11.9.

أهم العقبات والصعوبات التي 
تواجه املستثمرين الصناعيني 

والتي تؤدي اىل ضعف وبطئ 
تطور القطاع الصناعي 

وأنشطته اخملتلفة ما يلي: 

<<  عدم توفر القسائم الصناعية، 
األمر الذي أدى إىل عرقلة قيام 
املشاريع الصناعية والتوسع 

فيها.

<<  تدين كفاءة خدمات الدعم 
الرئيسية املساندة مثل 

الطاقة والنقل مما أدى إىل 
التأخر يف تنفيذ الكثري من 
املشاريع احليوية الكبرية. 

<<  استمرار البريوقراطية يف 
أجهزة الدولة وعدم استقرار 

القوانني واإلجراءات لهذا 
القطاع.

<<  عدم تنفيذ برنامج دعم 
الصادرات باملستوى املطلوب.

<<  استمرار تدين مشاركة الكوادر 
الوطنية.

<<  عدم توفر برامج حتسني 
اإلنتاجية والتطوير واستقطاب 

التكنولوجيا احلديثة.

<< عدم توفر املعلومات والبيانات 
احلديثة عن الصناعة واألسواق.

<< غياب التنسيق الصناعي 
احمللي واإلقليمي.

<< ضعف أساليب التسويق 
واالستثمار يف اإلعالن 

والرتويج.
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من خالل تعاملكم اليومي 
مع الشباب العاملني يف 
البنك كيف تقيم أداءهم، 

وما هي النصائح التي 
ميكن أن توجهها لهم، 
وما الذي يقدمه البنك  

لتنميتهم مهنيًا؟

يتميز الشباب العاملني يف البنك 
بحماسهم ونشاطهم يف اثبات 

قدراتهم على العمل والعطاء، 
باإلضافة اىل قدراتهم التكنولوجية 

العالية التي متكنهم من أعداد 
وعرض التقارير اخلاصة بالعمل 
بتقنية عالية متكنهم من تقدمي 

املعلومات والبيانات بصورة جيدة  
للبنك والعمالء.

يحرص البنك على إعطاء الشباب 
الكويتي الدور األكرب يف قيادة 

البنك حيث أن جميع الدوائر الربحية  
بالبنك تدار من قبل الشباب، كما

يحرص البنك على تطوير قدراتهم 
وتنمية مهاراتهم من خالل 

اشراكهم يف املؤمترات والندوات 
العلمية وكذلك الربامج التدريبية  

املتخصصة بطبيعة عملهم.

من خالل اطالعكم على 
جتارب التمويل الصناعي 

يف العامل، يف رأيك ما هي 
الدول التي تتبع أسلوبا أكرث  

فعالية وملاذا؟

يقوم البنك من حني اىل آخر بزيارات 
ميدانية ولقاءات مع بنوك التنمية 

الصناعية إقليميًا ودوليًا، حيث يطلع 
على جتارب بنوك التنمية الصناعية 

يف دول جملس التعاون ويتابع 
التطور يف أنشطتهم وأدائهم، 
كما قام مؤخرًا بزيارة مؤسسة  

التمويل العاملية )IFC( التابعة للبنك
الدويل ومقرها واشنطن، وكذلك  
بنك التنمية الكندي )BDC( ومقره

مونرتيال، وقد اطلع خالل هذه 
الزيارات على نظم وإجراءات العمل 

يف تلك البنوك خاصة يف جماالت 
االئتمان واالستثمار وخدمات نظم 

املعلومات والعمالء، وتتبع تلك 
البنوك أساليب حديثة جيدة وفعالة 

يف خدمة العمالء ومت مالحظة 
تفوق بنك التنمية الكندي يف العديد 

من اخلدمات وتوفري االستشارات 
الفنية واملالية والسرعة يف 

اآللية واإلجراءات يف توفري التمويل  
وتطوير أعمال عمالئه.

ما هي نسبة القروض 
املتعرثة بالنسبة حلجم 

احملفظة االئتمانية للبنك، 
ويف رأيك ماهي أهم 
أسباب التعرث وكيفية 

معاجلتها؟ وهل تقدمون  
مساعدة للمتعرثين؟

ال تزال نسبة القروض املتعرثة 
لدى البنك وفق املعدالت املقبولة 
ويف انخفاض مستمر حيث بلغت  

2016، وهذا يف عام أدناها %0.74
دليل على حرص البنك على متويل

املشاريع الناجحة وذات اجلدوى 
االقتصادية اجليدة، كما يشري ذلك 
إىل التزام بنك الكويت الصناعي يف 

املتابعة احلثيثة لعمالئه يف تنفيذ 
وتشغيل مشروعاتهم، واحلرص 
على مراجعة املراكز املالية لهم 

وتقدمي املساعدات املناسبة 
لضمان الوفاء بالتزاماتهم. 

ومن اإلجراءات املتبعة أن يحرص 
البنك على الوقوف مع املصانع 

التي قد تواجه مشاكل مثل تأخر 
بدء املشروع بسبب املوافقات 
الرسمية، إجراءات إدارية ومالية 

غري سليمة أو تعرث يف عقود 
املبيعات، والتي حتتاج معها إىل 

فرتة أطول لسداد التزاماتها 
املالية، حيث يقوم البنك مبساعدة 

العمالء للخروج من الضائقة 
املالية بهدف ضمان االستمرار  

لنشاط املصنع ومتكني مستقبال
العميل من خدمة ديونه وفق 

جداول سداد مريحة توائم تدفقاته 
النقدية. 

ما هي رؤيتكم لربامج 
االصالح االقتصادي 

املطروحة حاليًا، ويف رأيك 
كيف ميكن أن تنجح خطة 

"نيو كويت" التي أعلن عنها  
مؤخرًا؟

برامج االصالح االقتصادي مهمة  
مستحقًا وذلك لكونها مدخال

ملعاجلة االختالالت املالية 
واالقتصادية الراهنة يف األجل 
القصري والطويل ومتثل التزامًا 
حكوميًا مبسار اإلصالح، وتعترب 

هذه الربامج جزء من رؤية 
التي تهدف إىل جعل  الكويت 2035

دولة الكويت مركزًا ماليًا وجتاريًا
جاذبًا لالستثمار، تذكى فيه روح 

املنافسة، وترفع فيه كفاءة االنتاج 
ليقوم فيه القطاع اخلاص بقيادة  

النشاط االقتصادي.

وبالنسبة لكويت جديدة " نيو كويت 
" فهو شعار حلملة اعالمية خلطة 

وفق  التنمية السنوية 2018/2017
رؤية دولة الكويت 2035. ولضمان

جناح خطة التنمية ال بد من تضافر
اجلهود والتعاون بني احلكومة 

والسلطة التشريعية والقطاع 
اخلاص وذلك يف ظل جهاز دولة 

مؤسسي داعم، يرسخ القيم، 
ويحافظ على الهوية االجتماعية، 

ويحقق التنمية البشرية املتوازنة، 
ويوفر بنية حتتية اساسية مالئمة 
وتشريعات متطورة وبيئة اعمال  

مشجعة.

أهم مشاكل الصناعة 
شح القسائم وتدني 

كفاءة خدمات الدعم 
المساندة والتأخر 

في تنفيذ المشاريع 
الكبيرة  

23% من القروض
ذهبت إلى مواد البناء 

و المعادن الالفلزية  
و12% للنفط ومثلها

للمنتجات الغذائية 

جميع الدوائر الربحية 
في البنك الصناعي 

يديرها شباب 
كويتيون على دراية 

كاملة بطبيعة 
عملهم  


10|عي الصنا 
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According to statements during 
the period 1974-2016, the building 
materials sector )other nonmetallic 
metal products( has got larger 
financing in terms of commitment to 
industrial loans standing at 23.4% 
followed by oil and natural gas ex-
traction sector by 12.3% then comes 
food product and beverage industry 
by 11.9%. 

Through your daily dealing 
with the youth working at the 
bank, how do you evaluate 
their performance, what 
advice do you give them and 
what does the bank offer for 
their development profes-
sionally?
The youth working at the bank are 
enthusiastic and active in proving 
their capability of working and giving 
besides their high technological po-
tentials for preparing and displaying 
work reports for them to provide 
information and data in a good way 
to the bank and clients.
The bank is keen on giving the 
Kuwaiti youth a bigger role in leading 
the bank. Most profitability offices 
at the bank are operated by those 
youth. The bank is also keen on de-
veloping their capabilities and skills 
through involving them in conferen-
ces, scientific seminars and training 
programs special for the nature of 
their work.

Through your being familiar 
with industrial financing 
experiments in the world, 
which countries follow more 
effective methods and why?
From time to time, the bank pays 
field visits and holds meetings 
with industrial development banks 
regionally and internationally. It 
familiarizes itself with the experi-
ments of industrial development 
banks in the GCC countries and 
follows up their developments and 
performance. It recently visited IFC 

of the International Bank head-
quartered in Washington and BDC 
headquartered in Montreal. During 
these visits, it got familiarized with 
the work systems and procedures, 
especially in the fields of credit, 
investment, IT services and clients. 
Those banks follow good modern 
and effective methods in customer 
service. Noticed was the excellence 
of the Bank of Development of 
Canada )BDC( in many services and 
provision of technical and financial 
consultation plus speedy mechanism 
and procedures to provide financing 
and develop the work of its clients.

What is the ratio of doubtful 
loans compared to the size of 
the bank development port-
folio and, in your opinion what 
are the reasons for that and 
how can they be addressed? 
Do you provide assistance to 
insolvents?                                                   
Stumbling loans at the bank are 
still within acceptable rates and 
in continuous decline reaching 
their lowest rate of 0.74% in 2016, 
evidencing the bank financing of 
successful enterprises enjoying 
good economic feasibility. That also 
indicates IBK commitment to steady 
follow-up of its clients in executing 
and operating their enterprises and 
keenness on reviewing their financial 
positions besides providing the 
assistance suitable for honoring their 
commitments.
The bank also watches the factories 
that might face problems, such as 
delay in the start of an enterprise 
owing to official approvals, wrong 
administrative and financial pro-
cedures or stumbling sale contracts 
needy of a longer period to settle 
their financial obligations. The bank 
helps clients get out of their financial 
straits to ensure continuous activity 
of the factory and enable clients to 
servicing their debts according to 
comfortable settlement schedules 
matching their cash flows.

What’s your vision of the 
economic reform programs 
launched at present and, do 
you think that the recently 
announced “New Kuwait” 
plan could succeed?
Economic reform programs are 
very important because they are 
a due introduction for addressing 
the present financial and economic 
imbalances on the short and long 
run. They are a governmental 
commitment to the course of reform 
and part of “Kuwait Vision 2035” 
aiming at making Kuwait a financial 
and commercial center that attracts 
investment, enjoys high spirits of 
competition and sees good efficient 
production so that the private sector 
can lead the economic activity.
As for “New Kuwait”, it is a slogan 
of a media campaign for the annual 
development plan 2017/2018 ac-
cording to “Kuwait Vision 2035”. To 
ensure success of the development 
plan, efforts should be exerted and 
cooperation is requested between 
the government, the legislature and 
the private sector under a supportive 
state institutional system.

Industrial Bank 
made balance be-
tween development 
requirements and 
honoring financial 
commitments, 
development and 
profitability

Small enterprise 
portfolio extended 
for another upcom-
ing 20 years and its 
capital increased to 
KD 150 million
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>>  Providing financial, technical 
and marketing advice for the 
loan clients, preparing the eco-
nomic feasibility study of client 
enterprises at the first phases 
to ensure good investment and 
economic return for clients.       

>>  Providing technical and financial 
follow-up for all phases of an 
enterprise to ensure its success 
throughout the loan period. 

>>  Since its establishment, the 
bank has been able to make 
balance between the industrial 
development requirements on 
one hand and honoring financial 
commitments, growth and 
profitability on the other hand.

The total volume of financing 
by the bank to small enter-
prises from 2001 to 2015 
amounted KD 85 million, do 
you not see that this sum 
is too small in 14 years and, 
what about your proposals 
for increasing the rate of 
financing small enterprises?
The total sum provided by the 
bank, in its capacity as manager 
of the industrial portfolio of small 
enterprises, is linked to the portfolio 
capital amounting KD 50 million. 
Notwithstanding, the bank rotated 
the portfolio capital and refinanced 
it through collected settlements. 
In the following year, the same 
continued through increasing 
the volume of financing provided 
for small enterprises by the use 
of settlements collected from 
refinancing.

Does the bank think of pro-
viding financing packages to 
Mubadirin youth with easier 
conditions as an additional 
support?
IBK does not hesitate to cooperate 
with the authorities concerned with 
small enterprises with remarkable 
activities at the local market, e.g. 
restructuring through the training 

programs and cooperation there-
with and with the Ministry of Social 
Affairs and Labor regarding such 
enterprises. 

Will operation with the bank 
portfolio be extended to 
finance small enterprises till 
after the year 2018 and, is 
there a trend for increasing 
the size to over KD 50 million?
Yes! In March 2017 the N. Assembly 
approved renewal of enforcing Law 
No. 10/ 98 in agreement with the 
government for 20 years to come 
and increasing the portfolio capital 
up to KD 150 million. IBK has long 
expertise and knowledge in sup-
porting small and large enterprises, 
which enabled it to support many 
enterprises in industrial economic 
activities and oil services since 
its establishment late in 1973. In 
1998, the government assigned 
the bank to administer a financial 
portfolio aimed at supporting 
small enterprises of Kuwaitis so 
that this helps realize the general 
state trends for restructuring the 
national manpower and directing 
the Kuwaiti youth for free business 
in productive and service activities.
Through the portfolio activity in 
different seminars and expos, IBK 
succeeded in making many Kuwaiti 
Mubadirin establish their private 
enterprises which made clear 
success as many of them expanded 
regionally. The cumulative industrial 
financing of small enterprises up to 
the end of 2016 amounted around 
KD 115.5 million provided to 1,299 
enterprises.
Expansion in support of such enter-
prises has not been an obstacle for 
the portfolio which is met with full 
support of the bank that provides 
a managerial and technical body 
enjoying long expertise in support 
of such enterprises. The bank 
develops this body regularly. The 
portfolio has used up its balance in 
full, which motivated it to ask the 
government to increase the portfolio 
capital and expand its operation till 

after 2018, due to the presence of a 
large number of loaning applications 
and the great success it made in 
the previous years.

Is there cooperation between 
the bank, non-profit institu-
tions and the National Fund 
for small enterprises and, 
how about its size?
IBK basically encourages and 
pushes for the development of the 
industrial sector in Kuwait. It pro-
vides easy industrial financing and 
comprehensive banking services for 
setting up industrial enterprises. 
There is large cooperation between 
the bank and the governmental and 
private authorities for upgrading 
this sector and realizing the object-
ives of comprehensive industrial 
development in Kuwait. 

Through your cooperation 
with industrial investors, 
what are the largest impedi-
ments they are facing and 
what do the state institutions 
have to do for overcoming 
them?
The industry sector is one of the 
main sectors for diversifying the 
production base in the Kuwaiti 
economy. The government pro-
vided the necessary support and 
financing for developing it through 
establishing IBK in 1973 and the 
Public Authority of Industry )PAI(. It 
also allocated the sites of industrial 
lands, provided the basic structure 
of these sites and prepared the 
necessary industrial services. Yet, 
the contribution of downstream 
industry sector is low. Statistical 
statements indicate that the 
contribution amounted 6.7% of GLP 
and 9.3% of the non-oil LP in 2015. 
Excluding the refining activity, the 
ratio drops to 4% of GLP and 5.3% 
of the non-oil LP.
The most significant impediments 
and difficulties facing industrial 
investors, thus conducive to the 
weakness and slowness of the 

industrial sector and its various 
activities are the following:
Lack in industrial plots, thus 
conducive to obstructing the estab-
lishment and expansion of industrial 
enterprises.
Deficiency of main backing support-
ive services, e.g. energy and trans-
port, which led to delay in executing 
many large vital enterprises.
Continuous bureaucracy in govern-
ment bodies, instability of laws and 
procedures.
Non-enforcement of export support 
program as requested.
Continuous low participation by the 
national labor force.
Non-provision of programs for 
improving productivity, develop-
ment and polarization of modern 
technology.
Non-provision of modern informa-
tion and data from industry and 
markets.
Absence of local and regional 
industrial coordination.
Poor marketing and investment 
methods in advertising and 
promotion.

What does the local in-
dustrial sector need to be 
capable of competition re-
gionally and internationally?
The low contribution of the industry 
sector to GLP and external trade 
and its general weak performance 
refer to some impediments and 
continuous problems already men-
tioned. However, Kuwait possesses 
many industrial development 
fundamentals enabling it to make 
this sector a basic tributary to 
the National Product )NP(. Of the 
most important fundamentals is 
the availability of capital and easy 
financing, subsidized energy, easy 
taxation systems, proximity of 
important regional markets and 
the possibility of attracting foreign 
investors who own technology and 
knowledge.

Which industries get more 
financing from IBK? 
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The Industrial Bank of Kuwait )IBK( is keen on 
developing its work through executing the programs 
it prepared in its strategic plan aimed on the long run 
at promoting its role in support of industry and the 
national economy plus making a high added value 
through the growth in financing the promising indus-
trial enterprises and expanding its financing activities 
to include the sector of services supportive to the 
industrial sector. In his dialogue with “Al-Sena’e”, IBK 
CEO Ali Abdul Nabi Khaja announced that out of its 
desire to finance more large industrial enterprises 
and to expand in loaning in the future, the bank re-
quested the government to enhance its portfolio with 
additional financial resources within limits of KD 300 
million, saying the bank is concerned with regional 
cooperation with the GCC countries within the great 
interest of these countries in encouraging common 
industrial enterprises. The bank is participating with 
GOIC in coordination with governmental and private 
institutions concerned with industrial development in 
GCC countries for supporting the drive of members, 
promoting the industrial sector and making economic 
development.
Following are the details:

Are the current financing 
potentials of the bank sufficient 
for coping with the ambition 
of the local industry rise and, 
what addition does the bank 
need to play a larger role in this 
rise? 
The bank is always keen on launch-
ing new visions for its future work, 
potentials and activity in such a way 
that these visions focus on diversi-
fying and improving the long-term 
credit services, banking facilities and 
technical consultations for ensuring 
continuous success and supporting 
local industrial rise in that it plays a 
larger role in comprehensive develop-
ment. Out of the development plan 
2015/2016-2019/2020 with raising 
the contribution of the private sector 
to the national economy as one of its 
most important objectives through 
raising the contribution of non-oil LP 
)private and public( to GLP to around 
64% as average during the plan years 
in addition to raising the private sector 
contribution to GLP to around 49.1%.
As for the industry, the development 
plan aims at increasing the real growth 
rate of the industrial sector so that 
it becomes 8.3 % annually and in-
creasing the size of the total industrial 
investment up to KD 1.745 million at an 
annual average estimated at KD 349 
at a basic contribution of the private 
sector. Due to the increasing demand 
for industrial financing and the need 
to support the financial resources of 
the bank portfolio, IBK applied to the 
government for enhancing this port-
folio with additional financial resources 
within limits of KD 300 million for 
financing more and larger industrial 
enterprises and expanding loaning in 
the future.

What’s the essential difference 
making IBK distinguished 
among other financing institu-
tions? 

Recent decades saw qualitative 
development in banking systems and 
services provided by banks to clients. 
Loans provided by IBK are different 
from those of commercial banks. IBK 
was established with an initiative from 
the Kuwaiti government and private 
sector cooperation for encouraging 
industrial development in the country 
through providing easy industrial loans 
to the industrial sector. An industrial 
loan was originally designed to be a 
development loan with easy interest 
and features requiring abidance by 
definite conditions and regulations. 
Some economic features and benefits 
for a client are:

>>  Easy interest rate fixed throughout 
the loan term )3.5% annually on 
the loan balance(. A client gets 
great economic benefits whenever 
the discount rate announced by 
CBK rises.

>>  The bank provides grace period for 
the loan settlement up to 2 years 
as of the production date during 
which a client settles the interest 
only. This is a good economic fea-
ture providing an opportunity for 
the enterprise to begin production 
and enough cash for the enterprise 
operation.

>>  The bank provides for the indus-
trial loan a sufficient settlement 
period likely up to over 10 years 
depending on the nature and size 
of the enterprise, thus helping 
clients reduce the size of payments 
requested to settle the loan every 
year.

>>  Great flexibility in defining the size 
of payments and time periods for 
settling the industrial loan and 
other banking facilities in line 
with the nature of enterprise and 
its cash flows according to the 
feasibility study.
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Khaja: industrial Bank requested 
additional KD 300 million for 
financing more enterprises 




