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الجلسة األولى

رؤية الدولة لقطاع االستثمار

بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين

بالبداية أشكر القيادة السياسية على دعمها المتواصل وحرصها الكبير على دعم 
المنظومة االقتصادية

وأشكر أيضًا األخوة في اتحاد شركات االستثمار على الدعوة وتنظيم الملتقی.

اليوم نتحدث عن رؤية الدولة لقطاع االستثمار..

إننــا اليــوم نســعى كل الســعي إلــى جعــل الكویــت مركــز مالــي جــاذب لاســتثمار، يســاهم فيــه 
القطــاع الخــاص بشــكل فعــال لتحقيــق تنميــة اقتصاديــة مســتدامة وهــذا يصــب فــي تحقيــق 

رؤيــة الكويــت االقتصادية.

وهنــا تســعى وزارة التجــارة والجهــات التابعــة لوزيــر التجــارة كل الســعي للوصــول إلــى هــذه 
األهــداف مــن خــال خطــط مدروســة وواضحــة.

فــإن وزارة التجــارة اليــوم تقــوم بتطويــر القوانيــن التجاريــة لمواكبــة التغيــرات العالميــة مثــل 
قانــون التجــارة اإللكترونيــة، وإعــادة هيكلــة ورقمنــة وتطويــر نظــام تراخيــص الشــركات، 

ــة. ــة ذات العاقــة فــي إصــدار التراخيــص التجاري ــي مــع الجهــات الخارجي ــط اآلل والرب

وال نغفــل عــن أهميــة تشــييد المــدن الصناعيــة التــي تفتــح البــاب أمــام االســتثمار الصناعــي 
فــي الكویــت ومــن أبرزهــا إنشــاء:

مشروع البنية التحتية لمنطقة الشدادية الصناعية.  •

مشروع صناعات تدوير النفايات بمنطقة الشقايا.  •

مشروع إنشاء مبنى مركز المعلومات ودعم القرار للحماية من الكوارث.  •

وكذلــك اإليعــاز للهيئــات الناظمــة مثــل هيئــة أســواق المــال إلــى اســتحداث القوانيــن التــي 
تســاهم فــي وضــع الكويــت علــى الطريــق نحــو اعتمادهــا كمركــز مالــي إقليمــي، تقــوم هيئــة 
أســواق المــال حاليــًا علــى العمــل الســتكمال الجــزء الثانــي مــن المرحلــة الثالثــة مــن برنامــج 
ــزي النقــدي،  ــي تتكــون مــن: اســتحداث الوســيط المرك ــر منظومــة ســوق المــال والت تطوي
وتطبيــق نمــوذج التســويات النقديــة، وتهيئــة البنيــة التشــريعية والتشــغيلية لتقديــم منتجــات 
وخدمــات جديــدة، وفــي هــذا الصــدد أيضــًا فــإن الهيئــة تســعى إلــى تطويــر الكوادر فــي المجال 

المالــي مــن خــال مشــروع أكاديميــة أســواق المــال.

المتحدث: معالي السيد/ فهد مطلق نصار الشريعان
وزير التجارة والصناعة ووزير الشؤون االجتماعية والتنمية المجتمعية

عنوان الكلمة: )رؤية الدولة لقطاع االستثمار(
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أمــا فيمــا يخــص المشــاريع الصغيــرة فهنالــك العديــد مــن المشــاريع القادمة وأهمها مشــروع 
المنصــة االســتثمارية التــي تخــدم المشــاريع الصغيــرة لاســتفادة من مرافــق الدولة.

وأخيــرًا ال نغفــل عــن أهميــة تهيئــة بيئــة األعمــال مــن خــال إنشــاء المناطــق الحــرة وتطويــر 
ــة  ــئ الكويتي ــع لمؤسســة الموان ــاء الشــويخ التاب ــر مين ــة تطوي ــا نســتذكر أهمي ــئ وهن الموان

ــاء عبداللــه. ومشــروع إنشــاء وتشــغيل المواقــع الجديــدة فــي منطقــة مين

عنوان الكلمة: )رؤية الدولة لقطاع االستثمار(

المتحدث: معالي السيد/ فهد مطلق نصار الشريعان
وزير التجارة والصناعة ووزير الشؤون االجتماعية والتنمية المجتمعية
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الجلسة األولى

القوانين والتشريعات المتعلقة باالستثمار

الدكتور / بدر المال
عضو لجنة الشؤون المالية واالقتصادية

مجلس األمة
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القوانين والتشريعات المتعلقة باالستثمار

بســم اللــه الرحمــن الرحيــم شــاكر لــك أخــوي ماضــي علــى هــذه الدعــوة الكريمــة، لموضــوع 
قطعــًا هــو غايــة فــي األهميــة، وهــو دائمــًا محــل اهتمامــي حتــى قبــل دخولــي فــي عضويــة 

مجلــس األمــة. 

األمــور المتعلقــة باالســتثمار قطعــًا أمــور هامــة جــدًا، الكويــت يجــب أن ال تقــف فقــط عنــد 
حــدود الدولــة الريعيــة وإنمــا يجــب أيضــًا أن يكــون للقطــاع الخــاص دور هــام جــدًا وهــذا القطاع 
الخــاص ال يســتطيع أن ينمــو إال فــي ظــل بيئــة اســتثمارية ســليمة، ســأتحدث بلمحــة تاريخيــة 
ليســت ببعيــدة وإنمــا تقريبــًا عمرهــا يمكــن خمــس أو ســت ســنوات تشــرفت بالمشــاركة فيهــا 
قبــل عضويــة مجلــس األمــة كنــا مــن النــاس التــي تحركــت إلــى تعديــل قانــون أســواق المــال 
وكنــا نــرى أن هنــاك قصــورًا فــي هــذا القانــون وقصــورًا أيضــًا فــي تطبيــق هــذا القانــون وأدى 

األمــر إلــى تعديــل قانــون أســواق المــال فــي 2015.

واســتمرت رقابتنــا علــى أداء الهيئــة واليــوم نــرى مثــًا هيئــة أســواق المــال كيــف ترقــت وفــق 
المؤشــرات العالميــة وهــذا انعكــس أيضــًا علــى توافــر الســيولة داخــل بورصــة الكويــت لــأوراق 
الماليــة وهــذا األمــر مشــجع لتطــور عمليــة الســوق المالــي فــي دولــة الكويــت، ال شــك بعــد 
دخولنــا إلــى مجلــس األمــة مــرت علينــا بعــض األزمــات التــي لهــا انعــكاس اقتصــادي كانــت أكثــر 
أزمــة هامــة هــي أزمــة الجائحــة وحاولنــا داخــل مجلــس األمــة التصــدي ووضــع بعــض الحلــول 
منهــا مــا قدمنــاه كحــل تشــريعي لكــن لأســف لــم ينعكــس كــدور تنفيــذي داخــل الدولــة لعــل 
ذلــك كان هــو قانــون ضمــان المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة وهــذا القانــون الــذي كنــا نحــاول 
أن نســعف فيــه أصحــاب المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة، لكــن لأســف أيضــًا حتــى بالــدور 
التنفيــذي مــا رأينــا انعــكاس واضــح عليــه بحيــث نجنــي ثمــار مثــل هــذا القانــون، هنــاك بعــض 
األمــور التــي تســتلزم تشــريعات ولهــا تأثيــر قطعــًا علــى القطــاع الخــاص ولهــا تأثيــر حتــى علــى 

قطــاع االســتثمار وأيضــًا علــى القطــاع المالــي والقطــاع المصرفــي. 

فــي الثــاث ســنوات األخيــرة كيــف أن تصنيــف الدولــة االئتمانــي يســتمر باالنخفــاض فــي 
ظــل لأســف الشــديد عــدم التعامــل مــع هــذه المشــكلة بجديــة أكثــر وبحلــول واقعيــة أكثــر، 

وهــذا لــه أثــره أيضــًا علــى القطــاع المصرفــي فــي عمليــة تصنيــف البنــوك. 

بقطــاع  تنهــض  أن  التــي ممكــن  االقتصاديــة  التشــريعات  مــن  مزيــد  إلــى  نحتــاج  الزلنــا 
االســتثمار لكــن أيضــًا ال ننكــر أن هنــاك جرعــة سياســية موجــودة اليــوم هــي التــي تمنــع هــذا 
ــى  ــر مباشــر عل ــا تأثي ــي له ــع حقيقــة صــدور بعــض التشــريعات الت ــوع مــن االلتقــاء وتمن الن
األقــل، اليــوم نواجــه مشــكلة أخــرى لربمــا الجميــع متأثــر فيهــا اآلن وهــي الحــرب الدائــرة بيــن 
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روســيا وأوكرانيــا وأثــر ذلــك علــى األســواق العالميــة فــي جميــع القطاعــات ســواء كان القطــاع 
االســتثماري أو القطــاع المالــي أو حتــى القطاعــات التجاريــة واألمــر يحتــاج أيضــًا إلــى وضــع 

بعــض الحلــول التشــريعية والتأكــد مــن حمايــة المســتثمرين.

يوجــد لدينــا مســتثمرون يســتثمرون فــي روســيا وفــي أوكرانيــا، هنــاك شــركات فــي البورصــة 
أيضــًا لديهــا بعــض األعمــال المرتبطــة وبعــض الملكيــات الموجــودة فــي هــذه الــدول، 
وبالتالــي أعتقــد أن األمــر يحتــاج أن نضــع لهــذا األمــر تدابيــر تمنــع تضــرر المســتثمرين 
الكويتييــن أيضــًا علينــا أن نســتفيد حتــى مــن وجــود األزمــات، كنــا نعــرف أنــه مثــل مــا يوجــد 
تجــار انتعــاش يوجــد تجــار انكمــاش مثــل مــا يوجــد تجــار ســام هنــاك تجــار حــروب لربمــا 
الهيئــة العامــة لاســتثمار وصنــدوق التنميــة والمؤسســة العامــة للتأمينــات لــم تحقــق 
أرباحــًا قياســية فــي تاريخهــا اال فــي فتــرة الجائحــة، عندمــا دخلــت علــى األســواق واســتخدمت 
الســيولة فــي عمليــة شــراء األصــول وبالتالــي اســتفادت بأربــاح غيــر مســبوقة، أعتقــد اليــوم 
حتــى هــذه األزمــة التــي نحــن موجوديــن فيهــا كأزمــة عالميــة مرتبطــة بالحــرب بيــن روســيا 

ــا يجــب أن نســتفيد منهــا.  وأوكراني

لأســف الشــديد اقتراحــات بقوانيــن التــي نراهــا فــي اللجنــة الماليــة اآلن أعتقــد هنــاك 
نــدرة فــي القوانيــن أو االقتراحــات أو حتــى مشــاريع القوانيــن المقدمــة للحكومــة تتعلــق 
بالقطــاع االســتثمار، تــم االطــاع علــى جــدول أعمــال المشــاريع والقوانيــن الموجــودة وأيضــًا 

االقتراحــات المقدمــة. 

هنــاك نــدرة تامــة فــي عمليــة المعالجــة، ونحــن بالعكــس أيدينا ممــدودة لأجهــزة المتخصصة 
لمؤسســات المجتمــع المدنــي المتخصصــة فــي األمــور االقتصاديــة واألمــور االســتثمارية، 
أيدينــا ممــدودة للتعــاون فــي تبنــي هــذه الحلــول إذا كانــت لديهــم حلــول ومســتعدين كلجنــة 
ماليــة اليــوم يمكــن بالرغــم مــن الجرعــة السياســية الموجــودة داخــل مجلــس األمــة لكــن 
هنــاك تعــاون كبيــر جــدًا داخــل اللجنــة الماليــة تلمــس األخ وزيــر التجــارة واألخ أيضــًا وزيــر 
التشــريعات والتعــاون وال يوجــد  الماليــة وشــاهدا عمليــة االهتمــام فــي عمليــة إصــدار 

انقســام بالعكــس. 

لذلــك أي حلــول تطــرح حتــى فــي هــذا الملتقــى، علــى اســتعداد لتبنيهــا وعلــى اســتعداد 
لتقديمهــا وتعجيــل البــت فيهــا وتعجيــل النظــر فيهــا، وهــذا دورنــا وأعتقــد نحــن مقصريــن إذا 

لــم يكــن لدينــا هــذا النــوع مــن التبنــي تجــاه هــذا األمــر. 
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إجراءات البنك المركزي في حفظ االستقرار االقتصادي

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

فــي إطــار المحافظــة علــى االســتقرار النقــدي والمالــي، اتخــذ بنــك الكويــت المركــزي خــال 
فتــرة األزمــات االقتصاديــة العالميــة التــي عصفــت بالعالــم منــذ عــام 2008 وكذلــك األزمــة 
الناجمــة عــن جائحــة كورونــا فــي عــام 2020 وحتــى وقتنــا الحاضــر العديــد مــن اإلجــراءات 
والسياســات الحصيفــة التــي ســاهمت بشــكل كبيــر فــي اســتمرار قــوة ومتانــة القطــاع 

ــام. ــي بشــكل ع المصرفــي واالقتصــاد الكويت

نذكــر منهــا علــى ســبيل المثــال اإلجــراءات والتدابيــر المتخــذة لمواجهــة أزمــة جائحــة كورونــا 
المســتجد )COVID-19(، حيــث كان للبنــــك المركــــزي منــذ بدايــة الجائحــة دور اســتباقي 
المالــي  النقديــة والتحوطيــة لحمايــة االســتقرار  العديــد مــن األدوات  مــن خــال تفعيــل 
وتمكيــن البنــوك المحليــة مــن المســاهمة فــي امتصــاص الصدمــة بــداًل مــن تعزيزهــا، 
وعلــى ســبيل المثــال خفــــض ســــعر الخصــــم مرتيــن إلــــى مســــتوى هــــو األدنــــى تاريخيــــًا، 
وتخفيــــف متطلبــــات الســــيولة ومعاييــر صافــي التمويــل المســتقر، كمــــا شــــملت اإلفــــراج 
عــــن المصــــدة الرأســــمالية التحوطيــة لزيــادة المســــاحة اإلقراضيــة للبنــوك عبــر رفــع الحــد 
األقصــــى المتــــاح للتمويــــل، وخفــــض أوزان المخاطــــر، وتخفيــــف التعليمــــات المنظمــــة 

لحجــــم التمويــــل الممنــــوح إلــــى قيمــــة العقــــار أو تكلفــــة التطويــــر. 

ــات واألرقــام التــي ينشــرها البنــك المركــزي أن تلــك اإلجــراءات  ــات واإلحصائي وتشــير البيان
كان لهــا األثــر اإليجابــي علــى أداء القطــاع المصرفــي، فنجــد أن القطــاع المصرفــي ارتفعــت 
أصولــه محليــًا إلــى ســبعة وســبعين مليــار دينــار كويتــي بنســبة ارتفــاع بلغــت %5 فــي ظــل 
األوضــاع والتحديــات االقتصاديــة التــي شــهدها القطــاع خــال الجائحــة، كذلــك فــي ظــل هــذا 
ــًا خــال الجائحــة،  ــي ارتفعــت قلي ــر المنتظمــة، والت الوضــع انخفضــت نســب القــروض غي
ولكــن مــع نهايــة عــام 2021 فــإن البيانــات تشــير إلــى أن نســب عــدم االنتظــام بلغــت 1.4% 

وهــي األدنــى تاريخيــًا.

كمــا حــرص بنــك الكويــت المركــزي علــى متابعــة ودعــم القطــاع المصرفــي فــي تبنــي 
التقنيــات الماليــة الحديثــة )Fintech( وذلــك مــن خــال دعــم المبــادرات المبتكــرة فــي هــذا 

المجــال وتنظيمهــا رقابيــًا بمــا يخــدم مصلحــة االقتصــاد الكويتــي.

العمــل  المركــزي لصياغــة مســتقبل  الكويــت  بنــك  بذلهــا  التــي  الجهــود  إلــى  باإلضافــة 
المصرفــي والمالــي، مــن أجــل خلــق قيمــة مضافــة للعمــاء وتعزيــز االســتقرار المالــي، 

عنوان الكلمة: )إجراءات البنك المركزي في حفظ االستقرار االقتصادي(
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فكانــت الجهــود علــى جانبيــن، الجانــب األول هــي صياغــة اســتراتيجية التحــول الرقمــي فــي 
البنــك المركــزي ذاتــه، علــى النحــو التالــي:

منصة بيانات متكاملة، الستخاص التقارير والمعلومات رقمًيا.  •

رؤية شاملة للجهات الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي.  •

خدمات رقمية بالكامل بأعلى درجات الكفاءة.  •

قدرة على استشراف المستقبل من خال تحليل عميق ودقيق للبيانات.  •

تقنيات مستقبلية ضمن منظومة عمل رقمية جديدة.  •

وأخيًرا دعم كل ذلك بقدرات متميزة وهيكل تنظيمي مرن.  •

أمــا الجانــب الثانــي، فهــو رؤيــة البنــك المركــزي لدعــم التحــول الرقمــي فــي القطــاع المصرفي 
نفســه، والــذي تــم طرحــة فــي اللقــاء االفتراضــي بعنــوان »التمكــن والتمكيــن« الــذي ُأقيــم 

فــي شــهر ينايــر مــن العــام الماضــي، حيــث يغطــي ثاثــة نمــاذج أساســية:

النمــوذج األول: هــو عبــارة عــن »خدمــات رقميــة« تقدمهــا البنــوك القائمــة حالًيــا، باســتخدام 
ذات الترخيــص الممنــوح لهــا، مــن خــال تكويــن وحــدة مصرفيــة رقميــة داخــل البنــك، 
تســتفيد مــن نظــم التشــغيل لديــه، ومــن الممكــن أن تشــترك مــع البنــك الرئيســي بالعامــة 

التجاريــة أو تكــون لهــا عامــة خاصــة بهــا.

ــى شــراكة  ــي عل ــي: هــو مــا يعــرف بــــ »الصيرفــة كخدمــة« وهــو نمــوذج مبن النمــوذج الثان
بيــن بنــك قائــم ومؤسســة رقميــة، تشــكل الواجهــة األماميــة مــن حيــث إدارة العاقــة مــع 
ــات  ــن تقــع مســؤولية العملي ــة، واألنشــطة التســويقية، فــي حي العمــاء، والعامــة التجاري

ــك المركــزي. ــة واإلشــراف مــن البن ــك، ويخضــع للرقاب ــى البن ــة عل المصرفي

النمــوذج الثالــث: تأســيس »بنــوك رقميــة مســتقلة« تــزاول أعمالهــا بصــورة رقميــة بالكامــل 
مــن حيــث العمليــات والخدمــات، والعاقــات مــع العمــاء. وهــو األمــر الــذي يطرحــه بنــك 
ــأن هــذه خطــوة مهمــة  ــة، حيــث نعتقــد ب ــرة طويل ــذ فت ــى من ــت المركــزي للمــرة األول الكوي
وجريئــة اتخذهــا البنــك المركــزي والهــدف منهــا دعــم وتطويــر القطــاع المصرفــي فــي دولــة 

الكويــت. 

المتحدث: الدكتور/ محمد بدر الخميس
مدير إدارة الرقابة المكتبية - بنك الكويت المركزي

عنوان الكلمة: )إجراءات البنك المركزي في حفظ االستقرار االقتصادي(



23

الجلسة األولى

واإلعــان عــن فتــح بنــك الكويــت المركــزي المجــال لتقديــم طلبــات تأســيس البنــوك الرقميــة 
)النمــوذج الثالث(.

كمــا أطلــق بنــك الكويــت المركــزي مســودة تعليمات خاصــة بتنظيم أعمال الدفــع اإللكتروني 
لأمــوال، ويرحــب بأيــة آراء ومقترحــات بشــأنها، وذلــك تمهيــدًا إلصدارهــا بشــكلها النهائــي، 

بهــدف تحفيــز االبتــكار وتشــجيع المشــروعات القائمــة والناشــئة فــي هــذا المجــال. 

ــادرات التــي أطلقهــا بنــك الكويــت المركــزي تســاهم  وبمــا ال شــك فيــه أن مثــل هــذه المب
وبشــكل كبيــر فــي خلــق فــرص اســتثمارية قيمــة ســواء علــى صعيــد البنــوك الرقميــة أو 

شــركات التقنيــات الماليــة.

هذا ونشكركم على حسن استماعكم

المتحدث: الدكتور/ محمد بدر الخميس
مدير إدارة الرقابة المكتبية - بنك الكويت المركزي

عنوان الكلمة: )إجراءات البنك المركزي في حفظ االستقرار االقتصادي(



24

رؤية القطاع المصرفي للنهوض

باالستثمار في الكويت

أ.د. فايز الكندري
رئيس لجنة المستشارين القانونيين

اتحاد مصارف الكويت
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رؤية القطاع المصرفي للنهوض باالستثمار في الكويت

أنــا كممثــل التحــاد مصــارف الكويــت أعتقــد اليــوم أن البنــوك تشــارك بصفــة أساســية 
ــة الكويــت يمكــن اختصــار الموضــوع فــي عــدة  وكشــريك أساســي فــي االســتثمار فــي دول

نقــاط وهــم:

االســتثمار فــي الكويــت يحتــاج إلــى اســتقرار سياســي، هــذا االســتقرار إن لــم يكــن موجود   •
ــة أو  ــت فــي أمــوال محلي ــة اســتثمارية صالحــة ســواء كان ــاك بيئ ال يمكــن أن يكــون هن
أمــوال دوليــة لــذا نحتــاج إلــى اســتقرار سياســي، نحتــاج إلــى تعــاون أكبــر بيــن الســلطتين 
التشــريعية والتنفيذيــة، نحتــاج إلــى المضــي قدمــًا بــأن نشــعر بالفعــل بأننــا دولــة ال 

ــى المســائل الهامشــية، ولكــن نركــز علــى األمــور األساســية. تلتفــت إل

عــاج االختــاالت فــي القطــاع الحكومــي، ألنــه لأســف الشــديد أغلبــه قطــاع مترهــل   •
وإنتاجيــة متراجعــة وهــذا األمــر قيــل فــي سياســة الحكومــة التــي طرحــت فــي مجلــس 
األمــة، وكانــت مــن أهــم سياســات الحكومــة كيفيــة عــاج االختــاالت فــي القطــاع 
الحكومــي، وهــي صحيحــة جــدًا وهــي معــوق رئيســي لاســتثمار فــي دولــة الكويــت، إن 
ــوك  ــى مجــاراة القطــاع الخــاص مــن شــركات وبن ــة قــادرة عل ــم نجــد قطاعــات حكومي ل
ــا البنــوك الجهــة  ال تســتطيع البنــوك والشــركات الخاصــة أن تعمــل، ولكــن بالنســبة لن
الرقابيــة للبنــك المركــزي، وحقيقــة أنهــا جهــة جــدًا متفاهمــة مــن البنــوك وراقيــة وأيضــًا 
متابعــة للمســتجدات فــي هــذا المجــال وأبلــغ دليــل علــى ذلــك اليــوم تصريحهــا للبنــوك 
الرقابيــة مواكبــة الثــورة الرقميــة والتحــول الرقمــي المطلــوب فــي دولــة الكويــت والــذي 

طــال انتظــاره ومازلنــا نســير ببــطء.

نتمنــى أن يكــون هنــاك توســع فــي قطاعــات الشــراكة بيــن القطــاع العــام والقطــاع الخــاص، 
هــذا القطــاع أصبــح اآلن مجمــد بعــد محطــة الــزور لــم نشــهد أي مشــروع شــراكة بديــل آخــر 

غيــر محطــة الــزور.

نحتــاج إلــى مشــاريع شــراكة فــي دولــة الكويــت وقفــت بعــد محطــة الــزور وهــذه المحطــة تعــد 
أحــد أهــم مظاهــر نجــاح قطاعــات الشــراكة بيــن القطــاع العــام والخــاص وهــو أمــر مهــم جــدًا 
نحتــاج إلــى مثــل هــذه المشــاريع التــي تخلــق فــرص عمــل التــي يكــون فيهــا القطــاع العــام 

والقطــاع الخــاص مهيئيــن، واالســتثمار المباشــر كذلــك.

المتحدث أ.د. فايز الكندري - رئيس لجنة المستشارين القانونيين - اتحاد مصارف الكويت

عنوان الكلمة: )رؤية القطاع المصرفي للنهوض باالستثمار في الكويت(
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االســتثمار المباشــر علــى ســبيل المثــال: تخيلــوا أنــه إلــى هــذا اليــوم البنــوك غيــر قــادرة علــى 
تفعيــل خدمــة Apple Pay مــن خــال Apple Watch لمــاذا؟ ألن وزارة الماليــة تريــد أن 
تفــرض رســوم 5% علــى شــركة Apple Pay، هــذا غيــر مقبــول ألن الســعودية واإلمــارات 
والبحريــن أعفــوا مــن هــذه الرســوم فمازلنــا مصريــن علــى فــرض هــذه الرســوم، وهنــاك 
قانــون االســتثمار المباشــر يعطيــك الحــق أن تعفــي مــن هــذه الرســوم ولهــذا اليــوم ال 
ــل هــذه الخدمــة  نســتطيع أن نفعــل، اليــوم بنــك بوبيــان مــن خــال بنــك بريطانــي تابــع لــه فعَّ

وكان لــه تأثيــر علــى أغلــب العمــاء بالفرحــة لتفعيــل هــذه الخدمــة.

يجــب أن ننظــر لأمــور بشــكل أكبــر، وأعتقــد أيضــًا بأنــه يفتــرض أن يعــاد النظــر فــي بعــض 
التشــريعات.

المتحدث أ.د. فايز الكندري - رئيس لجنة المستشارين القانونيين - اتحاد مصارف الكويت

عنوان الكلمة: )رؤية القطاع المصرفي للنهوض باالستثمار في الكويت(
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قواعد بناء استثمار حقيقي

السيد/ مهنــد محمــد الصانــع
عضو مجلس إدارة هيئة تشجيع االستثمار المباشر
عضو مجلس إدارة الجمعية االقتصادية الكويتية
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قواعد بناء استثمار حقيقي

توقيــت هــذا الملتقــى جــاء بوقــت ممتــاز لتقييــم الوضــع االقتصــادي والمتغيــرات التــي 
الملتقــى  هــذا  عنــوان  أن  كمــا  الوطنــي،  االقتصــاد  علــى  وأثرهــا  الجائحــة  بعــد  حصلــت 
ــات الواقــع  ــات الواقــع يتطلــب أن نخــرج بورقــة لترجمــة إمكان ــات المســتقبل وإمكان متطلب
ومــدى واقعيتهــا، ألن التحديــات االقتصاديــة العالميــة الحاليــة علــى الســاحة واإلمكانــات 
التــي شــهدناها علــى أرض الواقــع خــال التعامــل مــع األزمــة - اقتصاديــًا - كان أبلــغ رســالة 
ــأن علــى الرغــم أن المــوارد الماليــة قويــة وللــه الحمــد أنهــا ال  للحكومــة أن تعــي وتتــدارك ب
تكفــي بــدون وجــود أي إجــراءات واســتعدادات وقائيــة ألي أزمــة أو تحــدي قــادم مثــل مــا 

ــرة الســابقة. شــهدناه خــال الفت

أواًل - الهوية االقتصادية 

مــن أهــم مرتكــزات خطــة 2035 اقتصــاد متنــوع ومســتدام هــذه الجملــة يجــب علينــا فــورًا 
ــم  ــى يت ــة؟ حت ــه اقتصادي ــا هوي ــوب أن يكــون لدين ــة، لمــاذا مطل ــة االقتصادي ــد الهوي بتحدي
التأكــد مــن أن االقتصــاد والقطــاع الخــاص أولويــة عنــد الحكومــة أم فقــط هــو أولويــة عنــد 

القطــاع الخــاص!!

ألنــه إذا كان الهــدف األساســي تحديــد الهويــة واألولويــة مــن وجــود قطــاع خــاص قــوي 
ــة بدعــم  ــز الرئيســية لخطــة التنمي ــة حســب مــا جــاء فــي أحــد الركائ ــة االقتصادي ــر المرحل يدي

االقتصــاد الوطنــي والقطــاع الخــاص أولويــة مــن عدمــه!!

وفي حال أصبح هناك هوية وأولوية للقطاع الخاص سوف يكون لدينا: 

تنويع في مصادر الدخل وهو غير موجود.  .1

سيكون القطاع الخاص مساهم رئيسي بتوظيف العمالة الوطنية وهو غير موجود.  .2

وســوف يكــون هنــاك فــرص وبيئــة اســتثمارية جاذبــة للمســتثمر المحلــي قبــل األجنبــي   .3
ألن المســتثمر المحلــي جــدًا جــريء ويتطلــع للفــرص بــكل مــكان.

المتحدث السيد/ مهند الصانع - عضو مجلس إدارة هيئة تشجيع االستثمار المباشر 
عضو مجلس إدارة الجمعية االقتصادية الكويتية

عنوان الكلمة: )قواعد بناء استثمار حقيقي(
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دائمــًا أضــرب مثــل نجــاح عمليــة تطويــر البنيــة التحتيــة لبورصــة الكويــت وكيــف أصبحــت فــي 
مصــاف األســواق الناشــئة وجذبــت االســتثمارات والســيولة لهــا وأصبحــت أحــد أهــم روافــد 

تنويــع مصــادر الدخــل للمســتثمرين، إذ لدينــا أمثلــة ناجحــة يجــب العمــل علــى تكراراهــا.

ثانيًا - االستعداد الكامل لألزمات القادمة - الدروس من األزمة 

أزمــة الجائحــة انتهــت ولكــن الــدرس مــا انتهينــا منــه، اذا مــا صــار عندنــا دليــل األزمــات 
ــة وأزمــة 2014 انخفــاض  ــة التعامــل مــع األزمة المالي ــل كيفي ــة مث ــاك أمثل والكــوارث وهن
أســعار النفــط وأزمــة كورونــا!! ويتــم وضــع أســاليب وطــرق فيهــا لمســؤوليات محــددة ســوف 
تكــرر أزمــات قادمــة وأثارهــا الســلبية ســتضرب جميــع القطاعــات وإن لــم يتــم العمــل علــى 
وضــع خطــط لأزمــات القادمــة واالســتفادة مــن التعامــل الخجــول فــي األزمــات ســوف تعــود 

الفوضــى التــي شــاهدها الــكل والتعامــل الخجــول مــره أخــرى.

ــة،  ــات المفاجئ ــًا للظــروف والتحدي ــة اقتصادي ــدم اســتعداد الدول ــا ع ــت لن ــة بين أزمــة الجائح
ــرة  ــا مــن أخطــار كثي ــا علــى االســتفادة مــن هــذا الــدرس ســوف يغنين أعتقــد اليــوم إذا عملن
ســابقة، وأن يكــون لدينــا إدارة اقتصاديــه قويــة لهــا خطــة التعامــل الســريع مــع الكــوارث 
واألحــداث االقتصاديــة ويكــون فيهــا مســؤول وفريــق واحــد معنــي ســواًء كان وزيــر الدولــة 
للشــؤون االقتصاديــة أو البنــك المركــزي ومــا يتــم تقديمــه مــن توصيــات يتــم العمــل عليهــا 

فــورًا، وهــذا عكــس مــا شــهدناه مــع األســف خــال فتــرة الجائحــة.

الختام: 

رؤية الجمعية االقتصادية لإلصاح االقتصادي 

قدمنــا ورقــة الجمعيــة لإلصــاح االقتصــادي خــال الفتــرة الســابقة وقدمــت إلــى الســلطة 
التنفيذيــة والتشــريعية، وهــي رؤيــة باختصــار كانــت مقســمة إلى 3 مراحل قصيرة ومتوســطة 
وطويلــة و3 مســتويات تبــدأ باإلصــاح المؤسســي ومــن ثــم اإلصــاح االقتصــادي ويتبعــه 

اإلصــاح المالــي وتضمنــت 55 توصيــة.

المتحدث السيد/ مهند الصانع - عضو مجلس إدارة هيئة تشجيع االستثمار المباشر 
عضو مجلس إدارة الجمعية االقتصادية الكويتية

عنوان الكلمة: )قواعد بناء استثمار حقيقي(
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الجلسة األولى

رؤية القطاع الخاص لإلصالح االقتصادي وتحفيز عجلة االقتصاد

ــة فــي اإلصــاح االقتصــادي،  تشــّكل »موازنــة الدولــة الســنوّية« نقطــة االنطــاق لــكّل رؤّي
بغيــة استشــفاف المشــاكل ونقــاط الضعــف، وكخطــوة أولــى نحــو إيجــاد الحلــول. ضمــن هــذا 
الســياق أظهــرت دراســة تقســيمات موازنــة 2021-2022 الفجــوة الكبيــرة مــا بيــن اإليــرادات 
والمصروفــات التــي تســتحوذ المرتبــات والدعــوم علــى جزئهــا األكبــر بنســبة 71.6%، مقابــل 
15% للرســاميل التــي تعتبــر بدورهــا مــن األدوات األساســّية فــي تحريــك العجلــة االقتصادية 

وتشــجيع االســتثمار الخــاص والدفــع بالنمــو االقتصــادي وإتاحــة الفــرص.

المصروفاتاإليرادات

مليار دينار23مليار دينار10.9

تركيبة المصروفاتمصادر اإليرادات

غير نفطيةنفطية
71.6%مرتبات ودعوم

15%مصروفات رأسمالية

%83%17
12%باقي المصروفات

1.3%حساب العهد

المتحدث السيد/ صالح صالح السلمي - رئيس مجلس اإلدارة - اتحاد شركات االستثمار
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ــة فــي االقتصــاد الكويتــي، يتوجــب االنطــاق  بنــاًء عليــه، وســعًيا إلنجــاح أيــة خطــة إصاحّي
مــن إعــادة هيكلــة إدارات القطــاع العــام وإدخــال التحديثــات القانونّيــة األكثــر كفــاءة وفعالّيــة 
علــى مؤسســاته العامــة. هــذا باإلضافــة إلــى تجييــر الدولــة للعديــد مــن مؤسســاتها الخدماتّية 
نحــو القطــاع الخــاص واالســتفادة مــن االســتثمارات التــي ترافقــه، مّمــا يتيــح تخفيــض 
المصروفــات علــى ميزانّيــة الدولــة ونقــل الخبــرات واإلدارة الكفــوءة التــي يمتــاز بهــا هــذا 
القطــاع، وفتــح بــاب التنافــس فــي تقديــم أفضــل الخدمــات العامــة لمواطنــي دولــة الكويــت 

والمقيميــن فيهــا علــى حــدٍّ ســواء.

إّن الوصــول إلــى اإلصــاح االقتصــادي المنشــود وتحقيــق نمــوه المســتدام فــي دولــة 
ــدت الطريــق أمــام القطــاع الخــاص  الكويــت، يوجــب اتبــاع خطــى الــدول المتقدمــة التــي مهَّ

ليكــون الركيــزة االقتصادّيــة األساســّية فيهــا. 

ــرى أّن توجههــا االقتصــادي يقــوم نحــو  ــدول المجــاورة ســوف ن ــى ال ــا إل كذلــك إذا مــا نظرن
الدفــع بالقطــاع الخــاص ألخــذ الــدور األكبــر فــي االقتصــاد الوطنــي، تماهًيــا مــع تجــارب الــدول 
المتقدمــة والمكانــة التــي بلغتهــا مــع إفســاح المجــال للقطــاع الخــاص بأخــذ المبــادرة فــي 

تطويــر البنيــة االقتصادّيــة وزيــادة النمــو وتنويــع التركيبــة اإلنتاجّيــة فــي االقتصــاد. 

أّمــا دور القطــاع العــام فــي هــذا اإلصــاح فينطلق من عملية تهيئة البيئة المناســبة لتســهيل 
عمــل القطــاع الخــاص وتشــجيع االســتثمار فــي النشــاطات االقتصادّيــة كافــة، باإلضافــة إلــى 
الخدمــات العامــة مثــل الكهربــاء والمــاء والتعليــم والصحــة وغيرهــا مــن النشــاطات التــي 

ُتشــّكل عبًئــا مادًيــا علــى الدولــة حســب المنطلقــات االقتصادّيــة الحديثــة.

مــا يعنــي بالّتالــي أّن مواكبــة التطــورات االقتصادّيــة علــى الصعيديــن اإلقليمــي والعالمــي، 
توجــب وضــع خارطــة طريــق واضحــة إلصــاح اقتصــادي شــامل تكــون ركيزتــه ومحركــه 

ــت. ــة الكوي الرئيســي القطــاع الخــاص فــي دول

لقــد أظهــر القطــاع الخــاص حيوّيــة دوره وقدرتــه علــى تحريــك العجلــة االقتصادّيــة وخلــق 
فــرص العمــل، كمــا وتوّســع نشــاطه إلــى الــدول المحيطــة حيــث نجــد أبــرز األمثلــة فــي 
شــركات أجيليتــي وزيــن والمبانــي والبورصــة، إذ نجــح كّل منهــا عنــد إدارة المؤسســات التــي 

تمــت خصخصتهــا واتســعت بنشــاطها إقليميــًا وعالميــًا. 

ــة فــي الكويــت مثــل  ــا إلــى واقــع الجهــات التــي تقــدم خدمــات حيوّي بالمقابــل، إذا مــا نظرن
الكهربــاء والتعليــم والصحــة والبريــد وغيرهــا، ســنرى العجــز الكبيــر فــي ميزانيتهــا والــذي يقــع 
علــى عاتــق الدولــة ويزيــد مــن مصروفاتهــا. إن هــذا العجــز فــي القطاعــات المذكــورة قــد 
يتحــول إلــى ربــح وتطويــر فــي بنيتهــا التحتيــة مــع خصخصتهــا وتحويــل إدارتهــا إلــى القطــاع 

الخــاص كمــا فــي العديــد مــن الــدول المتقدمــة.

المتحدث السيد/ صالح صالح السلمي - رئيس مجلس اإلدارة - اتحاد شركات االستثمار
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الجلسة األولى

ــد الخزينــة مصروفــات  كذلــك تشــير أرقــام »الموازنــة العامــة للدولــة« فــي الكويــت إلــى تكّب
هائلــة يمكــن تفاديهــا مــع تحويــل بعــض القطاعــات العامــة إلــى الخاصــة، وهــي:

الكهرباء: 2,5 مليار دينار سنوًيا  •

التعليم: 2.7 مليار دينار سنوًيا )وزارتي التربية والتعليم العالي(  •

الصحة: 2.6 مليار دينار سنوًيا  •

هــذا فضــًا عــن أّن تدنــي اإليــرادات فــي العديــد مــن المؤسســات الخدماتّيــة، ينعكــس ســلًبا 
وبشــكل مباشــر علــى فعاليتهــا، والمثــال هنــا »قطــاع البريــد« حيــث تتجــاوز إمكانيــة تحقيــق 
األربــاح قيمــة اإليــرادات الســنوّية المتوقعــة منــه )فقــط 0.5 مليــون دينــار(، وذلــك بتطويــره 

والعمــل علــى زيــادة قدرتــه فــي تلبيــة احتياجــات دولــة الكويــت مــن خــال القطــاع الخــاص.

ــزام  ــة يوجــب االلت ــاء اقتصــاد متقــدم داخــل الدول ــه، إّن بن ــي، وكمــا هــو متعــارف علي بالّتال
ــى  ــادل التجــاري عل ــة التب ــزة األساســّية فــي عملي ــة لكونهــا الركي ــة التحتي ــر للبني بخطــة تطوي
الصعيديــن اإلقليمــي والدولــي، الســّيما وأّن دور البنيــة التحتّيــة المتطــورة يؤثــر بشــكل 
مباشــر علــى اســتقطاب االســتثمار األجنبــي مــن جهــة، ويرفــع مســتوى القــدرة والســهولة 
فــي العمليــات االقتصادّيــة الدولّيــة مــن جهــة أخــرى، األمــر الــذي يعتبــر مؤشــًرا أساســًيا 

ــة. ــي الدول ــة ف ــة االقتصادّي ــد الرؤي لتحدي

إًذا، ومــن أجــل تطويــر البنيــة التحتيــة، يجــب التوجــه نحــو إعطــاء مســاحة أكبــر للقطــاع 
ا بزيــادة نســبة االســتثمارات فــي عمليــة تطويــر  الخــاص ليكــون شــريًكا ومســاهًما رئيســيًّ
الطــرق وســكك الحديــد والمرافــئ والمنشــآت الخدماتّيــة مــن اتصــال وطاقــة، فجميعهــا 
تعتبــر أساســّية فــي عمليــة النمــو االقتصــادي واســتقطاب االســتثمارات وتطويــر العاقــات 

التجارّيــة الدولّيــة.

علــى صعيــد آخــر أيًضــا، ينبغــي العمــل علــى فتــح بــاب االســتثمار فــي »القطــاع النفطــي« 
ــرز فــي شــركة  ــال األب ــة الســابقة نجاحــه، وحيــث يتجّســد المث ــذي أظهــرت التجــارب القليل ال
EQUATE مــع مــا تحققــه مــن نتائــج يجــب أن تكــون الحافــز األكبــر لدخــول القطــاع الخــاص 
بشــكل أوســع وأكبــر لزيــادة الصناعــات النفطّيــة وتحقيــق أربــاح أكبــر تســاعد فــي عمليــة 

ــة ورفــع حجــم االســتثمار.  ــة االقتصادّي التنمي

لقــد أّدت اإلدارة الفقيــرة للمؤسســات العامــة فــي الكويــت إلــى تراجــع كبيــر فــي مســتوى 
الخدمــات التــي تقدمهــا كمــا فــي نموهــا وبــطء فــي عمليــة تطويرهــا، األمــر يعرقــل جهــود 
ــر ســلًبا وبشــكل مباشــر علــى التطــور  ــة، ويؤث القطــاع الخــاص فــي دفــع العجلــة االقتصادي

االقتصــادي فــي الكويــت مقارنــة مــع الــدول المحيطــة بهــا. 

المتحدث السيد/ صالح صالح السلمي - رئيس مجلس اإلدارة - اتحاد شركات االستثمار
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ــوزارات  ــدًدا مــن ال ــوزارات، نجــد أّن ع ــات ال ــى دراســة العتمــادات ميزاني ــا، وبالعــودة إل  أيًض
التــي تقــدم خدمــات عامــة تســتحوذ علــى الجــزء األكبــر مــن الميزانّيــة العمومّيــة التــي تثقــل 
كاهــل الدولــة. مــن األمثلــة علــى ذلــك وزارة الكهربــاء والمــاء، وزارتــي التربيــة والتعليــم 
العالــي، ووزارة الصحــة. هــذا فضــًا عــن المؤسســات المســتقلة والجهــات التابعــة التــي 
تقــدم خدمــات عامــة وتزيــد مــن مصروفــات الدولــة، وذلــك رغــم إمكانيــة تحويــل إدارة هــذه 

ــا. ــاح مــن خاله ــق أرب ــى القطــاع الخــاص وتحقي المؤسســات والجهــات إل

الكهرباء والماء

عنــد دراســة ميزانّيــة وزارة الكهربــاء والمــاء يتضــح لنــا أّن حجــم اعتمــادات الميزانّيــة يصــل إلــى 
حــدود 2.5 مليــار دينــار كويتــي مــع تقديــرات ال تتعــدى النصــف مليــار دينــار فــي اإليــرادات. 
ــة العامــة فتصــل إلــى حــدود %10  أّمــا حصــة وزارة الكهربــاء والمــاء مــن اعتمــادات الميزانّي
مــع إيــرادات ال تتعــدى 5% مــن مجمــل إيــرادات الدولــة. كمــا وتجــدر اإلشــارة أيًضــا إلــى أّن 
اإليــرادات الفعلّيــة تختلــف عــن التقديرّيــة بعــد مقارنتهــا مــع البيانــات الختامّيــة الصــادرة عــن 

وزارة المالّيــة، بحيــث تنخفــض نســبة التحصيــل إلــى حــدود %50.

 كذلــك أشــار تقريــر لوكالــة »بلومبــرغ« إلــى أّن معــدل اســتهاك الكهربــاء المنزلّيــة فــي 
الكويــت ُيعــّد األعلــى بيــن دول العالــم، إذ إّن متوســط اســتهاك البيــت الواحــد يصــل إلــى 
ــا الســبب الرئيســي لهــذا االرتفــاع فــي االســتهاك الــذي  نحــو 40 ألــف كيلــواط ســنوًيا. أّم
ــة لفواتيــر الكهربــاء.  ال يتوافــق مــع معاييــر توفيــر الطاقــة، فيعــود إلــى تدنــي القيمــة المالّي
بالمقابــل، وفــي مقارنــة مــع الــدول الخليجّيــة اآلخــرى، نجــد أّن معــدل فواتيــر المــاء والكهربــاء 

أعلــى بشــكل واضــح مّمــا هــو عليــه فــي دولــة الكويــت.

بالّتالــي، وفــي ســبيل تحويــل قطاعــي الكهربــاء والمــاء إلــى قطاعيــن مربحيــن، يتوجــب 
المضــي بالخطــوات المتبعــة فــي الــدول المحيطــة والمتقدمــة مــن خــال نقــل عمليــة إنتــاج 
الكهربــاء والمــاء إلــى القطــاع الخــاص والســماح بمشــاركة عــدد مــن الشــركات الخاصــة فــي 
عمليــة إنتــاج وتوزيــع الكهربــاء، األمــر الــذي يضمــن فــي الوقــت عينــه عــدم االحتــكار ويــؤّدي 
ــة الدولــة )بقيمــة 2.5  إلــى ترشــيد االســتهاك ويخفــف مــن ثقــل المصروفــات علــى ميزانّي
مليــار دينــار(؛ كمــا ويفتــح المجــال أمــام اســتثمارات القطــاع الخــاص ومــا يتبعهــا مــن إدخــال 

التقنيــات الجديــدة فــي إنتــاج الكهربــاء التــي تعتمــد علــى الطاقــة المتجــددة.
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وزارة الكهرباء والماء 2022-2021

تقديرات اإليرادات )ألقرب مليون(اعتمادات ميزانية )ألقرب مليون(

2,498555

النسبة من الميزانيةالنسبة من الميزانية

%10.84%5.08

تقديرات إيرادات 2020-2021 )السنة السابقة(
485 مليون

تحصيل إيرادات 2020-2021 )السنة السابقة(
249 مليون

مقارنة مع شركة شمال الزور األولى للطاقة والمياه )شركة خاصة(

أرباح سنة 2020
أرباح سنة 2021

12 مليون دينار
13 مليون دينار

الكويت أولى عالميًا على صعيد األكثر استهاكًا للكهرباء )وحدات سكنية(
تصنيف وكالة بلومبيرغ

التعليم

علــى الصعيــد التعليمــي تســتحوذ ميزانّيــة وزارات التربيــة والتعليــم العالــي علــى حوالــي %12 
مــن الميزانّيــة العامــة، وُتعتبــر هــذه النســبة كبيــرة أمــام حجــم ميزانّيــة دولــة الكويــت ومقارنــة 
أيًضــا مــع العــدد الســكاني. بالمقابــل، وإذا مــا أخذنــا باالعتبــار معــدل عــدد الطــاب بالنســبة 
الــى المدرســين الــذي يصــل إلــى 5 طــاب لــكل مــدرس، فهــو ُيعــد كبيــًرا عنــد مقارنتــه مــع 
المعــدالت فــي الــدول المتقدمــة والمقــدرة بـــ 11 طالًبــا لــكّل مــدرس. كمــا وُيصــرف حوالــي 

75% مــن اعتمــادات ميزانّيــة هاتيــن الوزارتيــن علــى مرتبــات الموظفيــن.

هــذا فضــًا عــن المنــح المقدمــة إلــى كّل مــن الهيئــة العامــة للتعليــم التطبيقــي والمهنــي 
وجامعــة الكويــت، حيــث تصــل القيمــة المالّيــة إلــى حــدود 796 مليــون دينــار كويتــي بالرغــم 
مــن أّن تصنيــف جامعــة الكويــت قــد تراجــع عالمًيــا خــال األعــوام األخيــرة )ترتيبهــا بيــن 

.)1200-1001
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وزارة التربية / وزارة التعليم العالي 2022-2021

تقديرات اإليرادات )ألقرب مليون(اعتمادات ميزانية )ألقرب مليون(

2,73430

النسبة من الميزانيةالنسبة من الميزانية

%11.86%0.28

مقارنة عدد الطاب لكل مدرس ومتوسط حجم الفصل

المعدل في الكويتالمعدل في الدول المتقدمة

115

المنح المقدمة إلى الهيئة العامة للتعليم 
320 مليون دينارالتطبيقي والتدريب من ضمن ميزانية الدولة

المنح المقدمة إلى جامعة الكويت
476 مليون دينارمن ضمن ميزانية الدولة

الصحة

تســتحوذ وزارة الصحــة علــى حوالــي 12% مــن الميزانّيــة العامــة مقابــل مــا ال يزيــد عــن %1 
ــرادات الدولــة. إّن هــذا الحجــم مــن المصروفــات قــد يتضــاءل إلــى أدنــى حــدوده مــع  مــن إي
الخصخصــة إذا مــا اعتمدنــا نمــاذج الــدول المتقدمــة التــي يشــّكل القطــاع الصحــي فيهــا 
جــزًءا هاًمــا مــن االقتصــاد مــع مــا يتبعــه مــن تطويــر فــي القطــاع بشــكل عــام. كذلــك تنطلــق 
ارتباطــه بالقطاعــات االقتصادّيــة  أهميــة القطــاع الصحــي فــي االقتصــاد الوطنــي مــن 
األخــرى كالمالّيــة والتعليمّيــة وحتــى الســياحّية، األمــر الــذي يتوجــب الســماح للقطــاع الخــاص 

باحتضــان القطــاع الصحــي واالرتقــاء بــه إلــى منزلــة مهمــة فــي االقتصــاد الكويتــي.
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وزارة الصحة

تقديرات اإليرادات )ألقرب مليون(اعتمادات ميزانية )ألقرب مليون(

2,69097

النسبة من الموازنةالنسبة من الموازنة

%11.68%0.89

المواصالت 

ــارز فــي إدارات الدولــة، وخاصــة فــي المؤسســات المنتجــة، ينعكــس بشــكل  إّن الضعــف الب
مباشــر علــى اإليــرادات. مــن أبــرز األمثلــة بعــض القطاعــات فــي وزارة المواصــات التــي تقــدم 
خدمــات حيوّيــة مثــل البريــد والهاتــف. هــذه اإليــرادات مــن الممكــن أن ترتفــع عاليــة بعكــس 
بياناتهــا الســنوّية التــي تظهــر إيــرادات بســيطة كمــا هــي الحــال فــي قطــاع البريــد، أو أقل %50 

مــن اإليــرادات التقديريــة فــي الميزانّيــة لقطــاع الهاتــف كمــا يظهــر فــي البيانــات الختاميــة.

لقــد أظهــرت »تقاريــر ديــوان المحاســبة« العديــد مــن المعوقــات التــي تاحــق قطاعــات وزارة 
ــة، المشــاكل فــي األرصــدة  المواصــات، ومنهــا ضعــف نســبة إنجــازات مشــروعات التنمي
الفعلّيــة مــن واقــع كشــف حســاب بنــك الكويــت المركــزي، اســتغال بعــض األقســام ضمــن 
ــة  ــرادات، خدمــات بريدّي ــوزارة مــن إي ــا يحــرم ال ــدالت مّم ــوزارة مــن دون ب ــي وأراضــي ال مبان

ضعيفــة نتيجــة إهمــال فــي دراســة المناقصــات. 

ــد والهاتــف، ســوف  ــه، إّن خصخصــة بعــض قطاعــات وزارة الموصــات مثــل البري ــاًء علي بن
تســاهم فــي خفــض نســبة الهــدر والفســاد وضعــف الصيانة واالســتثمار في هــذه القطاعات 
التــي يســهم دخولهــا ضمــن القطــاع الخــاص فــي إنجاحهــا وتميزهــا أيًضــا، وحيــث تتحقــق 

المســاهمة الكبــرى فــي نمــو االقتصــاد الكويتــي مثلمــا حــدث مــع قطــاع االتصــاالت.
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وزارة المواصالت 2022-2021

تقديرات اإليرادات )ألقرب مليون(اعتمادات الميزانية )ألقرب مليون(

13572

النسبة من الميزانيةالنسبة من الميزانية

%0.59%0.66

اإليرادات حسب القطاع

0.5 مليون دينارخدمات البريد

58 مليون دينارالبرق والهاتف

تقديرات إيرادات 2021-2020
70 مليون

تحصيات إيرادات 2021-2020
37 مليون

المرافق العامة

تشــهد المرافــق العامــة فــي دولــة الكويــت حالــة مــن الركــود وعــدم اللحــاق بقطــار التطــور 
الســريع الــذي هــو واقــع الحيــاة االقتصادّيــة. ذلــك أّن الميزانيــات المعتمــدة مــن ِقبــل الدولــة 
ــا علــى تقاعــس إدارتهــا عــن تطويرهــا وتأميــن إيــرادات تعكــس  لهــذه المرافــق لــم تؤثــر إيجاًب

الحركــة االقتصادّيــة التــي تجــري مــن خالهــا. 

أيًضــا، وحســب تقاريــر ديــوان المحاســبة حــول مؤسســة الموانــئ الكويتيــة، ال وجــود لخطــة 
اســتراتيجّية وخطــة زمنّيــة إجرائّيــة وتفصيلّيــة واضحــة لتطبيــق المشــاريع المتعلقــة بتطويــر 
الموانــئ. هــذا فضــًا عــن انعــدام الصــرف والتأخــر في تنفيذ العديد من مشــاريع خطة التنمّية 
والــواردة ضمــن برنامــج عمــل الحكومــة، وتقــادم نظــام التعرفــة والرســوم المعمــول بــه فــي 
المؤسســة مّمــا ترتــب عليــه فقــدان المؤسســة إليــرادات شــهرّية بلغــت 771,412/550 دينــار 
كويتــي، ونحــو 9,256,950/600 دينــار كويتــي ســنوّيًا. هــذا باإلضافــة إلــى تجديــد المؤسســة 
ــة قديمــة ومنخفضــة ال تتناســب مــع  ــم إيجارّي عقــود االنتفــاع مــع مســتغلي األراضــي بقي

القيمــة الســوقّية لإليجــارات وأســعار المثــل. 
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ــل للمســاحات  ــدم االســتغال األمث ــا نتيجــة ع ــة كان ــرادات والفــرص الضائع إّن ضعــف اإلي
ــار  ــك فقــدان 12,139,948/800 دين ــا للمؤسســة، ومــن ذل ــم تخصيصه ــي ت واألراضــي الت
كويتــي ســنوًيا نتيجــة عــدم اســتغال مــا نســبته 45.3% مــن إجمالــي المســاحات المخصصــة 
ــد  ــذي ق ــر ال ــد مــن المغالطــات والتقصي ــا ســبق العدي ــى م ــة. يضــاف إل للمناطــق التخزيني

يوصــل الحــال فــي الموانــئ الكويتيــة إلــى أدنــى المســتويات.

اإلدارة العامة للطيران المدني

تقديرات اإليرادات )ألقرب مليون(اعتمادات ميزانية )ألقرب مليون(

17368

مؤسسة الموانئ الكويتية االيرادات السنوية 3 موانئ

56 مليون دينار2021-2020

50 مليون دينار2020-2019

النفقات الرأسمالّية 

ــة،  ُيجمــع االقتصاديــون علــى أهميــة دور النفقــات الرأســمالّية فــي دفــع العجلــة االقتصادّي
بــل وتعتبــر عامــًا مســاعًدا للقطــاع الخــاص فــي خلــق فــرص جديــدة لاســتثمار. تتحــدد 
المصروفــات الرأســمالّية فــي الميزانّيــة العامــة بـــ 15%، وتنخفــض أكثــر إذا مــا تــم احتســاب 

ــر المباشــر منهــا علــى االقتصــاد ونمــوه.  ذات التأثي

ــًا  ــا ضئي ــر مبلًغ ــر مــن النفقــات الرأســمالّية، والــذي يعتب تأخــذ وزارة األشــغال القســم األكب
بالنســبة إلــى حجــم مســؤولياتها فــي إنشــاء وصيانــة الطرقــات والمبانــي علــى صعيــد دولــة 
الكويــت بشــكل عــام. كذلــك هــو حجــم النفقــات الرأســمالّية ضئيــل وهامشــي مــع وزارات 
ومؤسســات ذات تأثيــر أساســي فــي االقتصــاد الكويتــي، كــوزارة كّل مــن التجــارة والصناعــة 
والمواصــات وإدارة الطيــران المدنــي.. أّمــا الحــّل فيكمــن فــي مشــاركة القطــاع الخــاص 

وتأميــن الظــروف المناســبة لتشــجيع االســتثمار.

المتحدث السيد/ صالح صالح السلمي - رئيس مجلس اإلدارة - اتحاد شركات االستثمار

عنوان الكلمة: )رؤية القطاع الخاص لإلصالح االقتصادي وتحفيز عجلة االقتصاد(
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النفقات الرأسمالية
اعتمادات الميزانية )ألقرب مليون(

1.5وزارة التجارة والصناعة

791وزارة االشغال

75اإلدارة العامة للطيران المدني

14وزارة المواصات

بالّتالــي، ولتأميــن الظــروف المشــجعة لــرواد األعمــال والمســتثمرين، تتوجــب معالجــة أبــرز 
العقبــات التــي تعرقــل إنشــاء وقيــام األعمــال االســتثمارّية فــي دولــة الكويــت، والتــي ســبق 

أن تــّم طرحهــا فــي المنتــدى االقتصــادي العالمــي، وأبرزهــا:

عدم كفاية قدرة االبتكار   .1

عدم االستقرار الحكومي  .2

عدم االستقرار في السياسات العامة  .3

البنية التحتية غير مناسبة  .4

ضعف القدرة التمويلّية   .5

القوى العاملة غير متعلمة بشكل كاٍف  .6

القوى الوطنية العاملة غير متعاونة  .7

أنظمة العمل التقييدية  .8

الفساد  .9

البيروقراطية الحكومّية غير الكفوء  .10

المتحدث السيد/ صالح صالح السلمي - رئيس مجلس اإلدارة - اتحاد شركات االستثمار

عنوان الكلمة: )رؤية القطاع الخاص لإلصالح االقتصادي وتحفيز عجلة االقتصاد(
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الجلسة األولى

معوقات القطاع الخاص

فــي الختــام نخلــص إلــى التوصيــة بعمليــة إصــاح اقتصــادي ذات فعالّيــة وقوامهــا اللجــوء 
إلــى خصخصــة جميــع القطاعــات العامــة التــي تقــدم الخدمــات لمواطنــي دولــة الكويــت 

ــا....  ــى أرضه ــن عل والمقيمي

مع تحياتي وشكري للجميع.

المتحدث السيد/ صالح صالح السلمي - رئيس مجلس اإلدارة - اتحاد شركات االستثمار

عنوان الكلمة: )رؤية القطاع الخاص لإلصالح االقتصادي وتحفيز عجلة االقتصاد(

البيروقراطية الحكومية الغير كفوءة

الفساد

أنظمة العمل التقييدية

قوى العاملة الوطنية غير متعاونة

عدم االستقرار في السياسات العمة

قوى عاملة غير متعلمة بشكل كاف

ضعف القدرة التمويلية

البنية التحتية غير المناسبة

عدم االستقرار الحكومي

عدم كفاية قدرة االبتكار

0 5 10 15 20 25

استطالع رأي مدراء تنفيذيين، المنتدى االقتصادي
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الجلسة األولى

التعقيب

بدايــًة أشــكر القائميــن علــى هــذا الملتقــى، فالموضــوع جــدًا حيــوي وأكثــر مــن رائــع أن تجتمــع 
أقطــاب الحكومــة متمثلــة بوزيــر التجــارة والصناعــة، وبحضــور جهــات مــن المجتمــع المدنــي، 

ألننــا فعــًا نحتــاج إلــى بيئــة جاذبــة الســتقطاب األعمــال واالســتثمارات.

جمعيــة الشــفافية الكويتيــة تــود أن تتــرك بصمــة فــي هــذا الملتقــى، وحيــث أننــا نشــيد 
ــر الحوكمــة وتطبيقهــا فــي هيئــة أســواق المــال والبنــوك وبعــض الجهــات األخــرى،  بمعايي
نتمنــى أن ُتطبــق فــي جميــع الجهــات وجميــع الشــركات، فهــي إحــدى الخطــوات التــي تــؤدي 
إلــى تحقيــق النزاهــة والشــفافية، ألن هنــاك توجــد مشــاكل حقيقيــة كموضــوع غســل 
األمــوال واألدوات الرقابيــة، خصوصــًا مــع وجــود الكثيــر مــن المثالــب فــي هــذا الموضــوع، 
وكان هــذا واضحــًا فــي ملــف الفضائــح الــذي تــم الكشــف عنــه فــي عامــي 2019 و2020، 
ودولــة الكويــت اآلن فــي حالــة مراجعــة، حيــث كان مــن المفتــرض أن يتــم إصــدار نتيجــة تقريــر 
مجموعــة العمــل المالــي )FATF( فــي العــام 2020، ولكــن بســبب جائحــة كورونــا تــم تأجيلهــا 
ــة،  ــاك 34 نقطــة ال يوجــد عليهــا رقاب ــي كان هن ــر محل ــى العــام 2022، وحســب آخــر تقري إل
ــة والمــزادات وحــراج الســيارات ومحــات الصرافــة،  ــال بعــض تجــار التجزئ ــى ســبيل المث عل
ــادة المخاطــر،  وغيرهــا مــن المجــاالت التــي تتعامــل مــع الــكاش، األمــر الــذي يــؤدي إلــى زي
ويؤثــر ســلبًا علــى اعتبــار دولــة الكويــت بلــد اســتثماري وجــاذب لاســتثمارات األجنبيــة، والــذي 

بالتالــي يؤثــر ســلبًا بشــكل كبيــر علــى صــورة وســمعة دولــة الكويــت.

ــه  ــا تواج ــرة منه ــى الكبي ــا فهــي أن الشــركات وحت ــود أن نشــير إليه ــي ن ــة الت ــا النقطــة الثاني أم
بعــض المعوقــات مــع القطــاع الحكومــي وخصوصــًا فــي عمليــة المناقصــات الكبيــرة، نجــد أن 
هنــاك أوامــر تغييريــة، ومشــاكل بالمشــاريع، وغيرهــا، أي أن هــذه الشــركات عندمــا تتعامــل مــع 
الحكومــة فــا تتعامــل بنزاهــة ووفقــًا لمعاييــر الرقابــة الموجــودة لديهــا، وهــذا يشــكل مشــكلة 
ــم أن موضــوع  ــة وشــفافية بحك ــر متان ــون القطــاع الخــاص أكث ــث إن األصــل أن يك ــرة، حي كبي

المــال حســاس جــدًا هنــا، وأي عقوبــة علــى هــذا القطــاع قــد تــؤدي إلــى مشــاكل جســيمة.

كمــا نــود أن نتطــرق هنــا إلــى جانــب آخــر، فنحــن نــرى أن القطــاع االســتثماري بإمكانــه تقديــم 
المزيــد مــن الجهــود والدعــم لمؤسســات المجتمــع المدنــي فيمــا تقدمــه مــن خدمــات تنمويــة 
ومجتمعيــة، حيــث أن إســهامات شــركات القطــاع االســتثماري بســيطة وليســت كافيــة وغيــر 
واضحــة، فــا نجــد مبــادرات حقيقيــة للنزاهــة ومكافحــة الفســاد، ودعــم المجتمــع المدنــي، 
وقــد نجــد أن هنــاك ســفارات لــدول أجنبيــة مســتعدة لمســاعدة المجتمــع المدنــي وتمويلــه 
ودعمــه لكــن القانــون لدينــا ال يســمح بذلــك، وفــي المقابــل ال نــرى مثــل هــذا الدعــم مــن 

المعقبة: السيدة/ أسرار جوهر حيات - أمين سر مجلس إدارة جمعية الشفافية الكويتية
كاتبة مقال في صحيفة القبس - ناشطة اجتماعية
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جانــب شــركاتنا االســتثمارية رغــم وجــود المــاءة الماليــة لديهــا، وأعتقــد أن ذلــك بســبب عــدم 
إيمانهــا بأهميــة دور مؤسســات المجتمــع المدنــي.

كمــا نــود الحديــث هنــا عــن مبــادرة بنــك الكويــت المركــزي التــي أطلقهــا تحــت عنــوان )كفــاءة( 
ــي،  ــب الشــباب الكويت ــى تدري ــي تهــدف إل ــة، والت بالتعــاون مــع معهــد الدراســات المصرفي
وإلــى خلــق فــرص عمــل تتماشــى مــع ســوق العمــل فــي المســتقبل، ونتمنــى أن تقــوم 
ــرة،  ــي ظهــرت الحاجــة لهــا فــي الســنوات األخي ــع الوظائــف الت ــة جمي ــادرة بتغطي هــذه المب
علــى ســبيل المثــال وظيفــة )صانــع محتــوى( التــي أصبحــت مطلوبــة فــي كل مــن القطــاع 

الحكومــي والقطــاع الخــاص.

وأريــد أن أتوجــه إلــى معالــي الوزيــر بالســؤال اآلتــي: مــا هــي أدوات االســتثمار التــي تســعى 
ــة  ــة جاذب ــة الكويــت 2035 لنوفــر بيئ ــة دول ــى تطبيقهــا خــال رؤي وزارة التجــارة والصناعــة إل

الســتقطاب األعمــال واالســتثمارات؟

ولــدي أيضــًا ســؤال للدكتــور فايــز الكنــدري عــن توصياتــه فــي قانــون المعامــات اإللكترونيــة: 
هــل تجــد أن هــذا القانــون مائــم للبيئــة االســتثمارية واألعمــال فــي ظــل عصــر التحــول 

الرقمــي؟

فأنــا حضــرت مؤتمــر افتراضــي خــال جائحــة كورونــا عــن موضــوع مواكبــة تنظيــم التشــريعات 
ــز أحــد الحضــور،  ــور فاي ــات التحــول الرقمــي فــي األعمــال واالســتثمار وقــد كان الدكت لتحدي
وقــد تمــت المطالبــة خــال المؤتمــر بــأن ُيرفــع الحظــر علــى االســتثناءات الــواردة فيــه ليكــون 

تطبيقــه علــى المعامــات أكثــر شــمولية.

والنقطــة األخيــرة التــي أريــد أن أذكرهــا بخصــوص قانــون اإلفــاس فــي عــام 2020 والئحتــه 
التنفيذيــة الصــادرة العــام الماضــي 2021، فالجميــع تفاجــأ مــن الحشــو والتكــرار الموجــود في 
القانــون، بينمــا كانــت الائحــة مختصــرة جــدًا، وهنــا أريــد أن أطــرح ســؤال آخــر علــى الدكتــور 
فايــز الكنــدري حيــث كان أحــد المعقبيــن علــى هــذا القانــون مــن أكثــر مــن جهــة، ســؤالي هــو: 
برغــم مــن حداثــة القانــون المســمى بـــاإلفاس والمنظــم علــى أســس مــن دراســة حالــة 
اإلعســار وإجــراءات التســوية الوقائيــة وإعــادة الهيكلــة قبــل إعــان وإشــهار اإلفــاس، كيــف 
ــة وتشــجيع األعمــال علــى االســتمرار  بنظركــم سيســاهم فــي نشــر ثقافــة التســويات الودي

فــي قطــاع االســتثمار واألعمــال؟

وفي الختام شكرًا لحسن استماعكم، وإلتاحة الفرصة للمشاركة.
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السيد/ فيصل عبدالمحسن الطبيخ
رئيس مجلس اإلدارة
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التعقيب

ــي الحكومــة  ــرة لممثل ــل فرصــة كبي ال شــك أن ملتقــى الكويــت االســتثماري الخامــس يمث
وأعضــاء مجلــس األمــة والقطــاع الخــاص والمجتمــع المدنــي إلبــداء الــرؤى والتحديــات التــي 
تواجــه عمــل القطــاع الخــاص واالســتثمارات الخاصــة بــه ووضــع التوصيــات الازمــة لتطويــره 

وتحديثــه. 

إال أن مــا نناقشــه اليــوم داخــل الملتقــى ونتحــدث فيــه ونناقشــه، قــد ناقشــناه قبــل عاميــن، 
وهــو مــا أشــار إليــه األخ مهنــد الصانــع، كمــا أننــا ســوف نناقشــه خــال العاميــن القادميــن 
ــذي  ــذ والســؤال ال ــررة دون تنفي ــا المك ــد لتوصياتن ــا وال يســتمع أح طالمــا ال تنفــذ توصياتن
يطــرح نفســه: هــل لــدى الحكومــة جديــة فــي تنفيــذ التشــريعات والتوصيــات؟! وهــل لــدى 
ــراه ومــا نســمعه  ــًا هــي مــا ن ــة طبع ــق التشــريعات؟! اإلجاب ــة فــي تطبي مجلــس األمــة جدي
يوميــًا مــن مشــكات تواجــه القطــاع الخــاص والمســتثمرين األجانــب وكافــة العامليــن فــي 
ــا  ــا فقــط، إال أنن ــن أو تطبيقه ــى تشــريع القواني القطــاع االســتثماري، وال يقتصــر األمــر عل

نعانــي مــن قصــور التطبيــق. 

ودعونــي أســتعين بــكام الدكتــور فايــز الكنــدري حيــن طــرح عــدد مــن التســاؤالت: هــل 
ــوب االنتقــال لأفضــل وعــدم  ــة المهــام هــو المتابعــة فقــط أم المطل المقصــود مــن تأدي
االقتصــار علــى متابعــة قوانيــن مثــل مكافحــة الفســاد أو غيــره، وهنــا أود اإلشــارة أن دعــوة 
ــم ليقــال أن الحكومــة أو  ــي شــكلية وتت ــي المجتمــع المدن الحكومــة ومجلــس األمــة لممثل

ــر!! ــي ال غي ــوة المجتمــع المدن ــس األمــة قامــت بدع مجل

وأشــير إلــى أن النتائــج مــن تلــك االجتماعــات غيــر موجــودة وهــي مجــرد أحاديــث ال تســمن 
وال تغنــي مــن جــوع!! 

ونحــن هنــا اليــوم، ممثليــن عــن الحكومــة ومجلــس أمــة والقطــاع الخــاص والمجتمــع المدنــي 
ــا للتعجــب  ــات والطمــوح والــكل يعــرف المطلــوب، األمــر الــذي يدعون ــاول التحدي والــكل تن

والســؤال: هــل كامنــا حبــر علــى ورق؟! 

ودعونــي هنــا أضــرب مثــااًل واضحــًا علــى أن كامنــا ال يــزال حبــرًا علــى ورق والدكتــور بــدر المــا 
شــاهد علــى كامــي، فحيــن قدمنــا تعديــات علــى قانــون مراقــب الحســابات لــم يتــم األخــذ 

بتعدياتنــا وأبلغنــا الدكتــور بــدر وقتهــا بأنهــم ال يرغبــون فــي التعديــل!!!

المعقب: السيد/ فيصل عبدالمحسن الطبيخ - رئيس مجلس اإلدارة
جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية
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ــة للنهــوض بهــا،  وأتمنــى أن تعــي الحكومــة أن القطــاع الخــاص هــو الســاعد األيمــن للدول
ــذا القطــاع، ســوف تبقــى الحكومــة فــي  ــة له ــم الدول ــاب دع ــاب القــوى الشــرائية وغي فغي

ــر. ــدون تطوي ــى طمــام المرحــوم« ب أمورهــا البســيطة »عل

كمــا أتمنــى تبنــي القطــاع الحكومــي ومجلــس األمــة مبــادرة جمعيــة المحاســبين والمراجعيــن 
الكويتيــة الخاصــة بإنشــاء هيئــة محاســبة مســتقلة، والتــي القــت استحســانًا وتطبيقــًا فــي 
دول أخــرى مجــاورة فــي وقــت وضعــت فيــه الفكــرة داخــل األدراج الحكوميــة دون تنفيــذ 
ــارًا واحــدًا وســتمول  وذلــك علــى الرغــم مــن أن تأســيس تلــك الهيئــة لــن يكلــف الدولــة دين
نفســها ذاتيــًا مــن خــال فــرض رســوم بســيطة جــدًا علــى الشــركات المســجلة لــدى وزارة 

ــًا. ــة 400 ألــف شــركة تقريب ــغ عددهــا قراب التجــارة والصناعــة والبال

وســوف تقــوم الهيئــة مــن خــال الرســوم البســيطة التــي يتــم تحصيلهــا بتطويــر قدرتهــا 
وادارتهــا بالشــكل الــذي بخــدم العامليــن فــي مهنــة المحاســبة والمراجعــة. 

وأشــير هنــا أن تلــك الهيئــة ضــرورة لتطويــر دور مهنــة المحاســبة والمراجعة في المجتمــع باعتبارها 
منــارة ثقافيــة ســتضيئ أمــام كافــة خريجــي الجامعــات مــن تخصــص المحاســبة والمراجعــة فــي 
ــر فــي  كافــة القطاعــات وتأهيلهــم للعمــل داخــل القطــاع الخــاص، كمــا ســيكون للهيئــة دور كبي
تقويــة القطــاع الخــاص ودعمــه والعمــل علــى تقويــة الشــركات الضعيفــة، والهيئــة المقترحــة 

ســيكون لهــا دور كبيــر فــي تطويــر جــودة البيانــات الماليــة وتظهــر المعاييــر الدوليــة.

ودعونــي مــرة أخــرى أســتعين بكلمــات األســتاذ فايــز الكنــدري حيــن ســأل: هــل الحكومــة قــادرة 
علــى دعــم القطــاع الخــاص ومواكبــة التطــورات العالمية؟!.

وفــي الختــام أتمنــى أن تقــوم الجهــات التنفيذيــة والتشــريعية يوضــع مقترحــات وقــرارات 
ــر دور القطــاع الخــاص، وأن ال يكــون دور  ــة وتطوي ــى تنمي ــذ ولديهــا القــدرة عل ــة للتنفي قابل
المجتمــع المدنــي وجهــوده الكبيــرة فــي صياغــة التشــريعات والقوانيــن مجــرد واجهــة شــكلية 

ال غيــر!!

المعقب: السيد/ فيصل عبدالمحسن الطبيخ - رئيس مجلس اإلدارة
جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية
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رئيس الجلسة الثانية

الدكتور/ مهدي إسماعيل الجزاف
المدير التنفيذي

مركز ذا كونفرنس بورد الخليج
للبحوث اإلقتصادية والتجارية
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بعنوان

»المشاريع الصغيرة بين رؤية الدولة والواقع«

»تأثير المشروعات الصغيرة على النمو االقتصادي«
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صندوق المشروعات الصغيرة

»اإلنجاز والتطلعات«

المهندس / فارس العنزي
نائب المدير العام لقطاع خدمات ريادة األعمال

الصندوق الوطني لرعاية
وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة
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صندوق المشروعات الصغيرة .. »اإلنجاز والتطلعات«

نحــن اليــوم فــي الصنــدوق الوطنــي لرعايــة وتنميــة المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة نمثل 
الجهــة الحكوميــة المعنيــة بالمشــروعات الصغيــرة، حيــث كان فــي الســابق قبــل القانــون 
ــدى كل جهــة  ــام 2018، كان ل ــام 2015 ومــرة فــي ع ــن؛ مــرة فــي ع ــه مرتي ــم تعديل ــذي ت ال
حكوميــة ســجل خــاص واهتمــام خــاص فــي المشــروعات الصغيــرة، حيــث كان لــوزارة التجــارة 
والصناعــة إدارة خاصــة، وللمؤسســة العامــة للتأمينــات االجتماعيــة، وللهيئــة العامــة للقــوى 
العاملــة ســابقًا كان لديهــم إدارة خاصــة، أمــا اليــوم فقــد تــم توحيــد الجهــود، وتــم التركيــز علــى 
وجــود جهــة حكوميــة معنيــة بالمشــروعات الصغيــرة، وهــذا أعتقــد أنــه نقلــة جيــدة واألهم من 
ذلــك أصبــح هنــاك تعريــف وتصنيــف للمشــروع الصغيــر وللمشــروع المتوســط، وتوضيــح 
لمعاييــر هــذا التصنيــف، هــذا كلــه تــم ترتيبــه فــي هــذا القانــون، ويبقــى الســؤال قائــم، مــا 
هــي رؤيــة الدولــة ومــا هــو الواقــع، اليــوم أنــا متعايــش مــع موضــوع المشــروعات الصغيــرة 
منــذ أكثــر مــن 15 ســنة مــع مجموعــة رواد األعمــال وجمعيــة المشــروعات الصغيــرة، ومــع 
كثيــر مــن الهمــوم وآالم وآمــال أصحــاب المشــروعات الصغيــرة، وهنــا ســأتكلم وكأنــي واحــد 
منهــم، وليــس بشــكل رســمي، »الصراحــة، الموضوعيــة والشــفافية« هــي عنــوان هــذا 

الملتقــى الــذي أتمنــى أن نخــرج منــه بأفــكار وحلــول.

اليــوم ال نريــد كام مكــرر، فنحــن نبحــث عــن قــرارات مؤجلــة، وبالتالــي رؤيــة الدولــة فــي دعــم 
المشــروعات الصغيــرة، وأنــا أعتقــد أنهــا مــا زالــت ضبابيــة ورماديــة، ففــي جائحــة كورونــا تأثــر 
أصحــاب المشــروعات الصغيــرة بشــكل كبيــر جــدًا، ولأســف لــم تكــن الحلــول التــي تــم طرحهــا 
ــة وتســاعد بشــكل حقيقــي لتجــاوز هــذه األزمــة، فاألزمــة  ــول واقعي ــل الحكومــة حل مــن قب
بــدأت كأزمــة صحيــة، لكــن ال شــك أنهــا أصبحــت أزمــة اقتصاديــة، ومــا زالــت آثارهــا موجــودة 
ــى أن  ــول ســريعة وأتمن ــوم فــي هــذا اللقــاء ســنطرح حل ــه، لكــن الي وقــد تســتمر ال قــدر الل
يتــم االســتعجال بتطبيقهــا، ونحــن فــي الصنــدوق الوطنــي بدورنــا قــد ســبق وقدمنــا بعــض 
الحلــول لكــن ال شــك أنهــا غيــر كافيــة، حيــث يبقــى علــى الجهــات الحكوميــة األخــرى أن 

تتعــاون، والبــد لرؤيــة الدولــة أن تتغيــر.

اليوم أهمية المشروعات الصغيرة تكمن في أربع أمور رئيسية:

أواًل: هــي تعتبــر اليــوم الداعــم لتنــوع االقتصــاد، عندمــا نبحــث عــن اقتصــاد متنــوع، فنحــن 
فــي دولــة الكويــت هنــاك مصــدر واحــد للدخــل فقــط هــو النفــط، وهــذا غيــر صحيــح، حيــث ال 
بــد مــن البحــث عــن التنــوع، والتنــوع قــد يكــون فــي مجــاالت أخــرى كثيــرة )ســياحية، إعاميــة، 
رياضيــة، صناعيــة، زراعيــة(، فــكل دول العالــم قــد بــدأت فــي هــذه التنوعــات ابتــداًء مــن 
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المشــروعات الصغيــرة ثــم كبــرت فأصبحــت متوســطة ومــن ثــم مشــروعات كبيــرة، والجديــر 
بالذكــر أن االتحــاد األوروبــي نفســه بــدأ كمشــروع اقتصــادي صغيــر فــي بدايــة تأسيســه، ثــم 

توســع، وبالتالــي ال بــد مــن االهتمــام فــي تنــوع االقتصــاد.

ثانيــًا: توفيــر فــرص عمــل، اليــوم الدولــة لديهــا مشــكلة كبيــرة فــي توفيــر فــرص العمــل، حيــث 
ــراوح عــدد  ــث يت ــي، حي ــا لغــة أرقــام مقلقــة فــي مســتقبل فــرص العمــل للشــباب الكويت لدين
الخريجيــن ســنويًا مــن مخرجــات الخمــس جهــات ) جامعــة الكويــت، المعهد التطبيقــي، الجامعات 
الخاصــة، الجامعــات خــارج الكويــت عــن طريــق البعثــات، مخرجــات وزارة التربيــة لمــن لــم يكمــل 
ــم التشــبع فــي القطــاع الحكومــي،  ــن ســيذهبون؟، فقــد ت ــى 25 ألــف، أي دراســته( مــن 20 إل
والقطــاع الخــاص مــا زالــت نســبة الكــوادر الوطنيــة ودعــم العمالــة ال تتجــاوز 4% فــي توظيــف 
الكويتييــن، والنســبة الحاليــة فــي قطــاع المشــروعات الصغيــرة لــم تتجــاوز 2%، فأحــد أهــداف 
المشــروعات الصغيــرة توفيــر فــرص عمــل، والحقيقــة الصادمــة أن ثلثــي الوظائــف فــي العالــم 
هــي مــن قطــاع المشــروعات الصغيــرة، وبالتالــي ال بــد مــن دعــم هــذا القطــاع وتشــجيعه، 

ليتوســع ويحقــق هــذا الرســالة بتوفيــر فــرص عمــل للكــوادر الوطنيــة.

ثالثــًا: خلــق الشــخصية اإليجابيــة فــي المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة، فاليــوم البــد أن جيل 
الشــباب مــن الجنســين إذا تــم دعمهــم وتشــجيعهم وتحفيزهــم ســوف يتــم خلــق الشــخصية 
اإليجابيــة المتحمســة للعطــاء، وبالتالــي ســتكون اهتمامــات الشــباب فــي أمــور مفيــدة، فنحــن 
دائمــًا مــا نلتقــي برجــال أعمــال مــن جيــل الشــباب فنــرى فيهــم اإلصــرار والعزيمــة، ودائمــًا نراهم 
شــخصيات إيجابيــة ال تتذمــر، تعمــل ليــًا ونهــارًا، تخيلــوا لــو كانــت هــذه الشــخصيات متكــررة 

لدينــا فــي دولــة الكويــت، فســوف نصــل للهــدف الرابــع وهــو خلــق مجتمــع إيجابــي.

اليــوم أنــا متفائــل؛ فلدينــا عــدة اعتبــارات، حيــث لدينــا شــخصية معالي الســيد/ فهد الشــريعان 
وزيــر التجــارة والصناعــة، وقــد لمســنا منــه الحــرص الشــديد، كمــا أن الجميــل فــي األمــر أن 
معالــي الوزيــر قــادم مــن القطــاع الخــاص واالســتثماري، لذلــك يــدرك هــذه المواضيــع تمامــًا، 
وبمشــيئة اللــه تعالــى إن اســتمر فــي منصبــه لفتــرة كبيــرة ســوف نحقــق نقــات كثيــرة فــي 

المشــروعات الصغيــرة.

ــث  ــا، حي ــا أفــكار وطموحــات نحــاول أن نســاعد به ــي يوجــد لدين ــدوق الوطن نحــن فــي الصن
بدأنــا ببعضهــا فــي المرحلــة الســابقة ومــا زلنــا مســتمرون فــي المرحلــة الحاليــة، ســأذكر 
بعــض النقــاط بشــكل ســريع ويســعدني أن أســتمع إليكــم وإلــى اقتراحاتكــم وأفكاركــم أيضــًا، 
حيــث أننــي أعتقــد أنــه ال يوجــد لدينــا مشــكلة كبيــرة فــي التشــريعات وأظــن أن الســيد أســامة 
الشــاهين يوافقنــي الــرأي فهــو أحــد أعضــاء لجنــة تحســين بيئــة األعمــال ورعايــة قطــاع 
المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة فــي مجلــس األمــة، فمشــكلتنا األكبــر تتمثــل فــي تطبيــق 
هــذه التشــريعات وتنفيذهــا وتســهيل بعــض اإلجــراءات، وتــم الســعي فــي عــدة نقــاط وهــي:
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الجلسة الثانية

أواًل: إنشــاء الســجل الوطنــي للمشــروعات الصغيــرة، هــذا الســجل هــو البوابــة لتوضيــح مــا 
هــي المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة، وقــد تــم عمــل ســجل ثابــت كقاعــدة بيانــات لــكل 
ــن  ــي، فهــي فقــط للكويتيي ــي ال يوجــد بهــا شــريك أجنب ــة الت ــرة الكويتي المشــروعات الصغي
المســجلين علــى البــاب الخامــس، ليــس للمضمــن مــن الباطــن وليــس الموظــف فــي القطاع 
الحكومــي، نريــد الكويتييــن الــذي يســتحقون الدعــم، لتحقيــق الــدورة الطبيعيــة للمشــروعات 
ــة،  ــدورة الطبيعي ــر(، وهــذه هــي ال ــر، ثــم مشــروع متوســط، ثــم مشــروع كبي )مشــروع صغي
وللــه الحمــد هنــاك الكثيــر مــن الشــباب الذيــن خاضــوا هــذه الــدورة بنجــاح، ولكــن بالجهــود 

الشــخصية، لذلــك نريــد اليــوم مــن الدولــة دعــم هــؤالء الشــباب.

ولقــد تــم إنشــاء قاعــدة بيانــات وموجــودة اليــوم بمــا يســمى بالســجل الوطنــي، وطموحنــا 
ــح أن يقلــق  ــر الصحي ــة، فمــن غي ــم ربطهــا مــع الجهــات الحكومي ــى أن يت ــه تعال بمشــيئة الل
صاحــب المشــروع الصغيــر بشــأن المعامــات الحكوميــة، ومــن غيــر الصحيــح أن يتحــول 
صاحــب العمــل إلــى منــدوب معامــات، فهــذا أمــر غيــر مقبول في دولــة متجهة إلــى االنتقال 
إلــى الحكومــة اإللكترونيــة والتحــول الرقمــي، علــى ســبيل المثــال أن يقــوم صاحــب المشــروع 
بالذهــاب إلــى القــوى العاملــة وبحوزتــه األوراق والمســتندات ومــن ثــم يذهــب بهــا إلــى عــدة 
جهــات حكوميــة، فاليــوم وبفضــل اللــه تــم ربــط الســجل الوطنــي مــع ثاثــة جهــات حكوميــة، 
مــع وزارة العــدل ووزارة الداخليــة والمؤسســة العامــة للتأمينــات االجتماعيــة، ونطمــح إلــى 
ــث يجــري  ــة حي ــة العامــة للقــوى العامل ــي مــع الهيئ ــط الســجل الوطن اســتكمال الخطــة برب
ــٍر المضــي قدمــًا مــع وزارة التجــارة والصناعــة  ــى حــٍد كبي ــم إل التواصــل معهــم، كمــا وقــد ت
وســيتم االنتهــاء معهــم فــي األيــام القادمــة، والطمــوح األكبــر مــع البلديــة، حيــث المعضلــة 
األكبــر، وبمشــيئة اللــه تعالــى إذا تحقــق هــذا الربــط اإللكترونــي ســوف يتــم تســهيل كثيــر مــن 

اإلجــراءات وســُيزاح هــم مــن الهمــوم عــن الشــباب.

ثانيــًا: المنصــة االســتثمارية، فالمنصــة فكرتهــا تنبــع مــن كــون مشــاكل الشــباب تنقســم إلــى 
قســمين، فــي الكفــة األولــى المبــادرون وأصحــاب العمــل، وفــي الكفــة الثانيــة الســوق، فــأن 
ــًا وسيخســر،  ــك متعب ــى الســوق بجهــوده الشــخصية ســيكون ذل ينتقــل صاحــب المشــروع إل
ــه الحكومــة تســتطيع أن تســاعد أو  ــدي القطــاع الخــاص وجــزء من ــه بأي فهــذا الســوق جــزء من
تفــرض علــى القطــاع الخــاص، فاليــوم تــم إنشــاء مــا يســمى بالمنصــة االســتثمارية وســوف 
يتــم إطاقهــا قريبــًا، فكــرة المنصــة أن قاعــدة البيانــات هــذه أو الســجل الوطنــي نحــاول أن نوفــر 
لــه فرصــة مــن هــذا الســوق، الــذي هــو جــزء منــه بأيــدي الدولــة أو نســتطيع أن نصــل لــه مــن 
خالهــا، فعلــى ســبيل المثــال قمنــا بتقديــم مبــادرة جميلــة جــدًا لــدى المجلــس الوطنــي للثقافة 
والفنــون واآلداب مــا يســمى المكتبــات العامــة، فكمــا هــو معــروف فــي كل منطقــة مــن 
مناطــق الكويــت توجــد مكتبــة عامــة، هــذه المكتبــات لأســف أصبحــت مهجــورة بحكــم إدارتهــا 
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الحكوميــة، وقــد تــم تقديــم اقتــراح بإعطــاء هــذه المكتبــات ألحــد المشــروعات الصغيــرة، بحيــث 
يقــوم بإدارتهــا وتشــغيلها مــع اإلبقــاء علــى وجــود العمالــة الحكوميــة فــي وظائفهــم، لكــن مــع 
ــا إلدارتهــا، وتنظيــم وحجــز  ــال قســم الكافتيري ــرة علــى ســبيل المث إعطــاء المشــروعات الصغي
وبيــع واطــاع، وتجهيــز المــكان بأثــاث مريــح، كل ذلــك بأيــدي أصحــاب المشــروعات الصغيــرة 
المتخصصيــن، وبالتالــي ســوف يكــون لذلــك عائــد ثقافــي مــن الدرجــة األولــى للمكتبــة، 

وكذلــك فرصــة تســويقية رائعــة ألصحــاب المشــروعات الصغيــرة.

فالمنصــة االســتثمارية ليســت فقــط للمكتبــات، تخيلــوا أيضــا مراكــز هيئــة الشــباب والرياضة 
وكل فرصــة تســويقية ممكنــة، وأيضــًا المرافــق العموميــة، وقــد قــام مجمــع الــوزارات 
بطــرح فــرص اســتثمارية فــي بعــض المواقــع التســويقية والمرافــق العموميــة، هنــاك 
مجمــع الــوزارات طــرح فــرص اســتثمارية فــي بعــض المواقــع التســويقية كالكافتيريــا ومحــل 
للتليفونــات وغيرهــا مــن الفــرص، وقــد أصبــح اليــوم فــي كل جهــة حكوميــة مراكــز تجاريــة 
فــي الــدور األرضــي، وبالتالــي هــذه الفــرص التــي ال ُيعــرف متــى يتــم اإلعــان عنهــا أو ُتطــرح 
للتقديــم عليهــا، فســوف يتــم تجميعهــا فــي منصــة واحــدة اســتثمارية أو إلكترونيــة، بحيــث 
يتمكــن صاحــب المشــروع أن يراهــا وهــو فــي بيتــه أو مكتبــه ويســتطيع أن يقــدم عليهــا بــكل 
ســهولة، وأنــا أعتقــد أن هــذه المبــادرة ســتكون فعالــة وممتــازة وتســهل اإلجــراءات وتخلــق 
فــرص تســويقية، فــإذا تــم النجــاح مــع جهتيــن أو ثــاث جهــات حكوميــة فســوف يكــون ذلــك 
ــف التخصصــات  ــة ســوف يجــذب الشــباب مــن مختل ــا فــي هــذه النقل ــدة، ونجاحن ــة جي نقل

لاســتثمار فــي كافــة الجهــات الحكوميــة.

ــم تأسيســه  ــز قــد ت ــى مرك ــي ســُيوجه إل ــط اإللكترون ــا أن الرب ــًا: النافــذة الواحــدة، فكرته ثالث
تحــت مســمى »مركــز تكامــل« حيــث ســيربط هــذه الــدورة المســتندية المزعجــة فــي كل 
الجهــات الحكوميــة بحيــث تكــون فــي مــكان واحــد لتعطــي فــرص لســهولة متابعــة اإلجــراءات.

ــا مــا يســمى  ــى فكــرة مــن ضمــن األفــكار المطروحــة، حيــث أن لدين ــد أن أتطــرق إل كمــا أري
إجــازة تفــرغ تجــاري، وهنــا أريــد أن أقــول أننــي مؤمــن أن المشــكلة الموجــودة ليــس فــي 
التمويــل، فأغلــب النــاس تعتقــد أن الصنــدوق الوطنــي هــو للتمويــل، نعــم التمويــل موجــود، 
ــاري  ــرغ تج ــازة تف ــح إج ــل من ــم تســهيل بعــض الخدمــات للشــباب مث ــو ت ــه ل ــرة أن لكــن الفك
لمــدة ثــاث ســنوات، هــذه واحــدة مــن المزايــا التــي قدمهــا لنــا القانــون، لكــن لمــاذا أعطيهــا 
للممــول فقــط؟ هنــاك قاعــدة تجاريــة واضحــة وهــي » التركيــز أســاس النجــاح«، فكيــف يركــز 

وهــو صاحــب وظيفــة، وهــذه فكــرة واحــدة مــن ضمــن األفــكار.

رابعــًا: إعفــاء رســوم الجمــارك والضرائــب، هــذا النقطــة موجــودة قانونيــًا وتــم تســهيلها 
حيــث تــم عقــد حوالــي ثاثــة اجتماعــات مــع الجمــارك وتــم عمــل الئحــة فــي هــذا الموضــوع، 
والقانــون واضــح )إعفــاء رســوم الجمــارك والضرائــب( بــدون تحديــد الموقــع علــى ســبيل 
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المثــال )الدوحــة أو الشــعيبة أو الشــويخ(، ففــي حــال صاحــب مشــروع لديــه مشــكلة فــي 
موقــع الدوحــة ســنقوم بالتواصــل مــع مديــر عــام الجمــارك، فالقانــون لــم يحــدد جمــرك 
دون اآلخــر أو مينــاء دون اآلخــر، وبالتالــي نحتــاج إلــى التواصــل لتحديــد أيــن الخلــل ونحــن 

مســتعدون لتقديــم كل المســاعدات المتاحــة لضمــان الحقــوق.

خامســًا: تفعيــل قانــون المناقصــات، وهــذه تعتبــر أهــم نقطــة فــي موضــوع الســوق، حيــث 
أن أغلــب الشــركات الموجــودة فــي القطــاع الخــاص تعتمــد اعتمــادًا كبيــرًا علــى اإلنفــاق 
ــم إيقــاف اإلنفــاق الحكومــي ســوف يعلنــون إفاســهم،  ــه إذا ت ــدي قناعــة أن الحكومــي، ول
وقــد حــدث هــذا بالفعــل وال أريــد ذكــر أســماء لكــن بالفعــل تــم إغــاق بعــض الشــركات بســبب 

إيقــاف اإلنفــاق الحكومــي عليهــا.

الســؤال اآلن: هنــاك قانــون خصــص 10% مــن المناقصــات بحيــث يكــون األفضليــة فــي 
الســعر ألصحــاب المشــروعات الصغيــرة بــل لهــا األولويــة، هــذا القانــون تــم تطبيقــه بشــكل 
غيــر طمــوح، رغــم ذلــك لقــد حصدنــا بفضــل اللــه 12مليــون دينــار حجــم المناقصــات التــي 
تــم ترســيتها ألصحــاب المشــروعات الصغيــرة، باإلضافــة إلــى 2 مليــون دينــار فــي مؤسســة 
البتــرول، ومــا زال باإلمــكان الوصــول ألكثــر مــن هــذه األرقــام علــى مســتوى هــذا القانــون، 
طلبنــا ورؤيتنــا وهدفنــا تطبيــق تعميــم وزارة الماليــة بشــكل أفضــل وأكثــر عموميــة علــى كل 
الجهــات، أي علــى الــوزارات والهيئــات الملحقــة والهيئــات المســتقلة والشــركات الحكوميــة 
التــي تملكهــا الدولــة بنســبة 100%، وأن هــذا القانــون يطبــق علــى هــذه الجهــات األربعــة 
وتعميــم وزارة الماليــة للشــراء ال بــد أن يطبــق بشــكل طامــح أكثــر، ليتــم خلــق فــرص بالســوق 
ألصحــاب المشــروعات الصغيــرة، وأعتقــد أن هــذا الموضــوع يحتــاج تفعيــل مــن جهتنــا، 
والتفعيــل مــن الجهــات الحكوميــة وكذلــك اإلخــوة النــواب إذا احتــاج الموضــوع تشــريع، رغــم 
ــح موضــوع  ــق اللوائ ــان قــد تعي ــه فــي بعــض األحي ــاج تشــريع، إال أن ــه يحت ــد أن ــي ال أعتق أن
ــه  ــة حيــث أن الموضــوع في ــن، وغيرهــا مــن األمــور الفني ــة، وموضــوع التأمي ــة البنكي الكفال

التــزام، ونحــن نســعى إلــى تســهيل كل ذلــك.

سادســًا: حاضنــات األعمــال، اليــوم لدينــا مبــادر ولدينــا ســوق، أن يدخــل المبــادر للســوق 
بشــكل مباشــر وهــو حديــث العهــد بالســوق ســيكون أمــر صعــب، لــذا يلــزم وجــود حاضنــات 
والدعــم  والتدريــب  االستشــارات  لــه  وتقــدم  ترعــاه  أن  وتحــاول  المبــادر  تحتضــن  بينهــم 
والتراخيــص، يســمى هــذا بالـــ Business Model وهــو موجــود فــي كل دول العالــم، لكــن 

ــت. ــة الكوي ــر موجــود فــي دول لأســف غي

ــص،  ــم إصــدار هــذه التراخي ــة وت ــارة والصناع ــع وزارة التج ــاع م ــا باالجتم ــا قمن وأبشــركم أنن
وأصبــح بإمــكان كبــرى الشــركات فــي القطــاع الخــاص ترخيــص حاضنــات أعمــال ومســرعات 

اســتثمارية؛ تحتضــن الشــباب وتقــدم لهــم الدعــم بديــل عــن أي جهــة حكوميــة.

المتحدث: المهندس / فارس العنزي - نائب المدير العام لقطاع خدمات ريادة األعمال
الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة

عنوان الكلمة: صندوق المشروعات الصغيرة .. »اإلنجاز والتطلعات«



56

ختامــًا، تــم إنشــاء دليــل خــاص فــي موقــع الصنــدوق الوطنــي، دليــل خــاص فــي التســويق، 
بمعنــى أن مــن يريــد مــن الشــركات أو الجهــات الحكوميــة أن يبحــث عــن شــركة معينــة علــى 
ســبيل المثــال فــي مجــال المطبوعــات أو فــي مجــال اإلطــارات أو مجــال الباســتيك، أو 
غيرهــا، فقــد تــم إنشــاء دليــل حســب البيانــات المتوفــرة لــدى الصنــدوق الوطنــي، وهنــا 
أريــد توضيــح نقطــة أن اليــوم عــدد المســجلين فــي البــاب الخامــس بالمؤسســة العامــة 
للتأمينــات االجتماعيــة أعتقــد يتــراوح حوالــي 15 ألــف، أمــا الفعلييــن حســب القــوى العاملــة 
9 آالف ملــف، أمــا الملفــات الموجــودة فــي الصنــدوق الوطنــي حوالــي 1600 مســجل ســواء 
مموليــن أو غيــر مموليــن، ومــا زالــت هــذه األرقــام ليســت ضمــن طموحنــا، وهــذه الســجات 
ــة  ــث بإمــكان أي جهــة حكومي ــي، بحي ــدوق الوطن ــل فــي الصن ــي عددهــا 1600 لهــم دلي الت
تريــد أحــد هــذه األنشــطة للتعــرف عليــه وإعطائــه خدمــة معينــة أو االســتعانة بخدماتــه فهــذا 

موجــود بالدليــل وتــم ترتيبــه.

كمــا تــم عمــل نــوع مــن التســويق، فــأي أحــد يريــد أن يقــدم عــرض نربطــه مــع القطــاع الخــاص 
ونحــاول إيجــاد مثــل هــذه اللقــاءات المســتمرة، حيــث تــم تنظيــم لقــاءات مباشــرة فــي أزمــة 
كورونــا مــع أصحــاب العمــل، وتــم تنظيــم نــدوات وتنظيــم برامــج تدريــب عــن بعــد، ويوجــد 
جهــود توعويــة رائعــة، لكننــا نعــرف تمــام المعرفــة بمشــاكل الشــباب وخاصــة القائميــن 
ــر ويحتاجــون إلــى التدخــل الســريع  والذيــن واجهــوا بعــض األضــرار، أعتقــد أن مشــاكلهم أكب
لتراكــم اإليجــارات ورواتــب العمالــة بســبب التوقــف القســري الــذي حــدث، وهــذا األمــر الــذي 
ال بــد مــن تدخــل الســلطات العليــا ومجلــس الــوزراء، كمــا حــدث مــع بعــض الــدول، مثــل دولــة 
ــن فــي الكويــت ال يضعــون هــذا األمــر  قطــر والســعودية، لكــن لأســف أتوقــع أن المعنيي
ضمــن أولوياتهــم فــي مقابــل حجــم الكارثــة، وبالتالــي نريــد اليــوم أن نســجل هــذه التوصيــة 
أنــه ال بــد أن تكــون المشــروعات الصغيــرة لهــا أولويــة قصــوى حتــى نجــد الحلــول الســريعة 
لهــا، وعندمــا نوجــد هــذه القناعــة لــدى المعنييــن لمــا يقدمــه هــذا القطــاع مــن توفيــر فــرص 
عمــل وتنــوع االقتصــاد وخلــق الشــخصية اإليجابيــة ثــم خلــق مجتمــع إيجابــي، وفــي ســبيل 
تحقيــق هــذه المحــاور األربعــة ال بــد مــن تســهيل اإلجــراءات للشــباب لنخلــق مبادريــن ورواد 

قادريــن علــى توفيــر منــاخ اقتصــادي رائــع لدولتنــا الحبيبــة.
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القوانين والتشريعات المنظمة لعمل المشاريع الصغيرة

أشــكر األخــوة القائميــن علــى ملتقــى الكويــت االســتثماري الخامــس علــى دعوتهــم الكريمــة 
وأتشــرف حقيقــًة فــي المشــاركة وااللتقــاء بهــذه الوجــوه الكريمــة والمتخصصــة والمهتمــة 
بقطاعــات االســتثمار المختلفــة وعلــى وجــه الخصــوص جلســتنا حــول المشــروعات الصغيــرة 

والمتوســطة.

أود أن أبــدأ مــن حيــث انتهــى المهنــدس فــارس العنــزي عــن الصنــدوق الوطنــي لرعايــة 
وتنميــة المشــروعات الصغيــرة، حيــث لمســنا مــن كامــه االهتمــام وأنــا أعرفــه حقيقــًة منــذ 
ســنوات مــع البــذرة األولــى لتأســيس الصنــدوق الوطنــي، هــو فعــًا شــخص مهتــم ومعايــش 
ومتواجــد مــع المبادريــن ولكــن لأســف هــذه النقطــة المضيئــة ال تشــمل جميــع القطاعــات 
الحكوميــة، لنكــن صرحــاء مــع أنفســنا فمــا زال قطــاع المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة ال 
يمثــل أولويــة لــدى الحكومــة، بشــواهد مختلفــة قــد نتعــرض إلــى بعضهــا خال هذه الجلســة، 
ــا كمشــرعين وكمراقبيــن أن نجعــل الوجهــة فــي هــذا االتجــاه، ونحــاول  مــن المؤكــد أن دورن
كمــا ذكــر المهنــدس فــارس، وكمــا تعلمــون أن هنــاك تشــريعات صــدرت بهــذا الخصــوص، 
ولكــن أعتقــد -وهــذا ليــس شــيء شــخصي ضــد المشــروعات الصغيــرة- ولكــن مــا زالــت ال 
توجــد رؤيــة اقتصاديــة للدولــة، ومــا زلــت أذكــر حرفيــًا العبــارة التــي قالهــا قطــب حكومــي مــا 
ــه فــي البرلمــان الســابق  ــا ب ــا عندمــا التقين ــى اآلن، حيــث ذكرهــا لن ــه حت ــى رأس عمل زال عل
مــع بدايــة جائحــة كورونــا فــي االجتمــاع المغلــق حيــث قــال لنــا وبالحــرف: »الحمــد للــه علــى 
نعمــة اقتصادنــا المختــل!«، فتعجبنــا وطلبنــا أن يشــرح لنــا، فأجــاب: »أن الموظفيــن كلهــم 
يعملــون فــي القطــاع الحكومــي، والموظفيــن الغيــر متواجديــن فــي القطــاع الحكومــي إمــا 
متقاعــدون أو يحصلــون علــى أمــوال مــن الحكومــة، فمــا علينــا ســوى االســتمرار بالصــرف، 
ــد الــدول األخــرى،  ــة كتلــك الموجــودة عن ــات اقتصادي ــا تحدي ــم تحــدث لدين ولهــذا الســبب ل

فمهمــا أغلقنــا مــن قطاعــات فــا أحــد مــن النــاس ســوف يمــوت!(. 

ــي  ــر اقتصــادي ولكــن أن يأت ــا شــخص غي ــي وأن ــت مخيفــة ل ــارة فــي الحقيقــة كان هــذه العب
قطــب حكومــي مــا زال علــى رأس عملــه وفــي ظــل هــذه الجائحــة وفــي ظــل اإلجــراءات 
االقتصاديــة يمنــًة ويســرة وهــو يحمــد اللــه علــى نعمــة اختــال االقتصــاد الوطنــي، وأن هــذا 
شــيء مــن وجهــة نظــره ســيعيننا علــى عبــور هــذه الجائحــة، فهــذا يــدل علــى انفصــال كبيــر عــن 
الواقــع، ويــدل علــى عــدم وجــود رؤيــة أو جديــة فــي الشــعارات التــي ُترفــع فــي تنميــة هــذا 
ــه هــو  ــث أن ــرة والمتوســطة، حي ــه اقتصــاد المشــروعات الصغي ــذي نقصــد في االقتصــاد ال
األمــل وهــو المســتقبل وهــو الــذي سيســاهم اجتماعيــًا كمــا ذكــر المهنــدس فــارس، وأيضــًا 
يســاهم وظيفيــًا بجانــب مســاهماته الكبيــرة ال شــك اقتصاديــًا وماليــًا مثلمــا رأينــا فــي كل 
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الجلسة الثانية

االقتصــادات المتقدمــة حــول العالــم، فمــن الواضــح أن الفجــوة كبيــرة و»الشــق عــود« كمــا 
نقــول دائمــًا، فهــذا أكبــر تحــٍد موجــود، أقصــد عــدم وجــود رؤيــة اقتصاديــة واســتثمارية بشــكل 
عــام للحكومــة، وعــدم وجــود قطــاع المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة فــي هــذه الرؤيــة، 
لأســف هــذا الشــيء الــذي رأينــاه بشــواهد عمليــة، حيــث رأينــا امتنــاع الحكومــة عــن صــرف 
أو ضــخ أي أمــوال لدعــم االقتصــاد طــوال األزمــة التــي حدثــت، وقــد يقــول البعــض أن هــذا 
توجــه اقتصــادي حصيــف للحفــاظ علــى الســيولة، ولكــن لــم نــَر ذلــك عنــد صــرف 60 مليــون 
ــة بهــدوء وبساســة  ــة الرباعي ــا قامــت اللجن ــة األربعــة، وهن ــي للقطاعــات األمني ــار كويت دين
ــار كويتــي  ــوزراء بضــخ ســتين مليــون دين وبــدون مــرور علــى البرلمــان وبقــرار مــن مجلــس ال

ســنويًا علــى كــوادر أجهــزة أمنيــة تحظــى بكــوادر أساســًا.

ــة لديهــم، كان هــذا الصــرف  ــل أهمي ــة تمث ولربمــا هــي رســائل سياســية وليســت اقتصادي
ــا كيــف أن 800  ــة، فهــم يعيشــون فــي واقــع منفصــل، رأين هــادئ ودون حاجــة ألي مطالب
مليــون دينــار كويتــي التــي تحولــت بجهــود الدكتــور بــدر المــا وزمائــه فــي لجنــة الميزانيــات 
إلــى 600 مليــون دينــار كويتــي مكافــأة للصفــوف األماميــة، كيــف تــم األمــر بســهولة ولتمرير 
شــطب عضويــة أحــد النــواب، وجــرت مداولتــان بجلســة واحــدة، وفجــأة انتهــت بـــ 600 مليــون 
دينــار كويتــي، وليــس هــذا فحســب بــل كانــوا يريــدون جعلهــا 800 مليــون دينــار كويتــي، لــو 
لــم نلحــق بهــم ونتدخــل، فهنالــك اختــال كبيــر لــدى الحكومــة، فهنالــك وفــرة وســيولة ولكــن 
هــم يؤمنــون بأبســط صــور االقتصــاد، أي مــا عليــك ســوى أن تصــّدر دون حتــى تكريــر أو جهــد 
ــى هــذه الحكومــة  ــم فــإن هــذه األمــوال قــم باســتثمارها للحفــاظ عل ــاج، ث ــادة اإلنت فــي إع
ــى هــذه  ــذر عل ــرى، أعت ــور أخ ــأي أم ــرادات دون أي انشــغال أو اهتمــام ب ولتقاســم هــذه اإلي
الصراحــة ولكــن حتــى نعــرف مــن أيــن ننطلــق فالمشــكلة جــدًا أعمــق، حيــث ال توجــد رؤيــة 
اقتصاديــة، فضــًا عــن مــا هــي مســاحة المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة فــي هــذه الرؤيــة 

االقتصاديــة إن وجــدت، فنحــن نعانــي معانــاة كبيــرة ونســأل اللــه أن ننجــح بالخــروج منهــا. 

أيضــًا نعانــي بــأن الرســائل متناقضــة ومتعارضــة، حيــث يأتيــك مســؤول حكومــي يقــول أنــا 
أريــد أن أمــدد عمــر الموظــف فــي الحكومــة حتــى يدفــع اشــتراكات وأقســاط أكبــر للتأمينــات 
ــرة التأمينــات االجتماعيــة يريــد مشــتركين لمــدد أطــول  ــا أتفهــم أنــه فــي جزي االجتماعيــة، أن
ــوان الخدمــة  ــة هــي دي ــة ثاني ــرة حكومي ــد ســن التقاعــد، وبنفــس الوقــت جزي ــب تمدي فيطل
المدنيــة، حيــث تطلــب مــن الــوزراء إحالــة كل مــن بلــغ ثاثيــن ســنة للتقاعــد وإتاحــة الفرصــة 
لهــم للتقاعــد المبكــر قبــل ثاثيــن ســنة خدمــة، فرســائل متناقضــة بيــن جهــة حكوميــة حريصة 
علــى مصلحتهــا ال ُتــام فهــي تريــد اشــتراكات أكثــر لهــذا تريــد تمديــد عمــر الخدمــة الحكوميــة، 
وجزيــرة حكوميــة أخــرى تطلــب اإلســراع بتقاعدهــم لتوفيــر شــواغر لتوظيــف هــؤالء الخريجيــن، 

فإلــى جانــب غيــاب الرؤيــة أيضــًا هنالــك رســائل حكوميــة متناقضــة.
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تكلــم المهنــدس فــارس العنــزي عــن التفــرغ التجــاري، وقــد فرحنــا عندمــا تــم إقــرار إجــازة التفرغ 
التجــاري، لكــن صدمنــا عندمــا تــم االســتمرار بالصــرف للوظائــف الحكوميــة، وعندمــا تــم دعــم 
البــاب الخامــس والبــاب الثالــث، ســقط ســهوًا التفــرغ التجــاري مــن البــدالت التــي ُصرفــت 
فــي الجائحــة، بــدالت متواضعــة تــم إعطاؤهــا للمســجلين فــي البــاب الخامــس والبــاب 
الثالــث، لكــن التفــرغ التجــاري نســوه ونحــن ســنتابعهم وناحقهــم، بتقديــم كشــف األســماء، 
وعددهــم بســيط، وأتمنــى الحفــاظ علــى هــؤالء األشــخاص، لأســف فــإن هــذه النقطــة 
ــى القاعــدة  ــت أنهــا تمشــي عل ــغ إذا قل ــي ال ُأبال ــة، الت ــات الحكومي ــة عــن ســلم األولوي غائب
ــب يأتيــك مــا فــي الغيــب!«، والتصــرف  -إذا صــح تســميتها قاعــدة- »اصــرف مــا فــي الجي
علــى االنفعــاالت اآلنيــة واالجتهــادات الفرديــة، حيــث يأتــي وزيــر مهتــم بجانــب معيــن ونأخــذ 

بصيــص مــن النــور خــال وجــوده مــع انصرافــه يذهــب هــذا المشــروع.

كلجنــة المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة ذهبنــا إلــى مركــز جميــل هــو مركــز رجــال األعمــال 
وحضرنــا افتتاحــه وكان مجهــز بالكامــل، ويضــم مطبوعــات جميلــة، وتــم وضــع قصــص نجــاح، 
ــى الجــدران،  ــا، وملصقــات عل ــل قصــص تأســيس سلســلة مطاعــم كنتاكــي وشــركة إيكي مث
وكلهــا كانــت محفــزة، وذهبنــا الفتتاحــه كنــواب وتــم قــص الشــريط مــع الوزيــر، لكــن قبــل شــهر 
ــت مــع  ــا مغلقــة، فتحدث ــرات كله ــق!، وشــاهدت صــور للكونت ــز مغل ــأن هــذا المرك تفاجــأت ب
الوزيــر لاستفســار، فــكان الــرد بوجــود خــاف بيــن الــوزراة مــع وزارة ثانيــة، المفــروض كلهــم 
يكونــون متواجديــن، فأغلقنــا المركــز لحيــن حــل هــذا اإلشــكال الحكومــي- الحكومــي، فأكــرر أنــه 
ال توجــد رؤيــة، هــي ليســت دعــوة لاستســام، بــل دعــوة ألن نجبرهــم علــى وضــع رؤيــة، دعــوة 
ألن يقــوم كل مــن المجتمــع المدنــي والبرلمــان بدورهــم، ولكــن فيمــا يتعلــق بالحكومــة لدينــا 
معانــاة كبيــرة ألنــه ال توجــد رؤيــة، وإذا ُوجــدت فــإن رســائلها متناقضــة، والمشــروعات الصغيــرة 
واالســتثمار ليــس لأســف الشــديد مــن ضمــن أولوياتهــم، دعونــي أضــرب مثــال آخــر، وهــو أن 
مجلــس األمــة أصــدر فــي ســنة 2021 قانــون بشــأن دعــم المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة 
المتضــررة مــن تداعيــات كورونــا، وكان لنــا تحفظــات كثيــرة وضوابــط عديــدة ولكــن الحمــد للــه 
صــدر القانــون، أنــا وجهــت ســؤال برلمانــي ألنــي لمســت مــن كثيــر مــن المشــروعات الصغيــرة 
والمتوســطة أنهــم لــم يســتفيدوا مــن هــذا القانــون، وفعــًا أتــت اإلجابــة تؤكــد أنــه ال يوجــد أحــد 
اســتفاد مــن هــذا القانــون، أي مــن ضمــن 15 ألــف شــخص الذيــن يحق لهم التقديــم لم يتمكن 
ســوى 620 شــخص فقــط مــن التقديــم، بســبب الشــروط والضوابــط التعجيزيــة التــي ُوضعــت، 
ومــن أصــل 620 طلــب الذيــن نجحــوا بالتقديــم فقــد اســتفاد أو نجــح أو تمــت الموافقــة علــى 
25 طلــب منهــم فقــط، أي أن الجهــود إلصــدار قانــون وعقــد جلســات وإشــكاالت ونــواب تــم 
ســقوطهم بهــذا القانــون ونــواب صعــدوا، والدولــة كلهــا تأثــرت، والنتيجــة كانــت 620 طلــب 
فقــط تمكنــوا مــن التقديــم، 25 طلــب حصلــوا علــى إجابــة موثقــة رســمية أتتنــي مــن محافــظ 

البنــك المركــزي، 25 طلــب تــم الموافقــة عليــه فقــط.
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فــا توجــد هنالــك جديــة حكوميــة حتــى وإذا صــدرت تشــريعات لدعــم قطــاع المشــروعات 
الصغيــرة والمتوســطة، فهــم يعيشــون فــي واقــع مختلــف عــن هــذا الموضــوع، وال يعتبرونــه 
أولويــة حتــى هــذه اللحظــة، ونأمــل أن ننجــح فــي تغييــر هــذا الواقــع، أنــا فقــط أريــد أن أختــم 
حتــى ال أطيــل بــأن لدينــا 3293 طلــب لقســائم صناعيــة، حيــث أن جــزء كبيــر مــن مشــكلة 
المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة أيضــًا هــي مشــكلة األراضــي، لأســف لــم تســلم أراٍض، 
ولدينــا طلبــات متراكمــة، وهــذا العــدد حتــى ســنة 2017 فأنــا لــم أحدثهــا منــذ خمــس ســنوات، 
تــم توزيــع 27 قســيمة صناعيــة فقــط، وهــذا مــن ســنة 2014 لســنة 2017، فموضــوع 
األراضــي عائــق أساســي أمــام المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة بجانــب عــدم االنتبــاه 
الحكومــي وعــدم وجــود دعــم، فــإن مشــكلة األراضــي تلقــي بظالهــا علــى كل مكونــات 
ــى  ــى معــارض للتســويق إل ــى مخــازن للبضاعــة إل ــة مــن ســكن عمــال إل ــة االقتصادي العملي
مصانــع لهــذه المنتجــات كلهــا مرتبطــة بشــكل أو بآخــر باألراضــي، والدولــة هــي أكبــر محتكــر 
لأراضــي وتتعمــد احتــكار األراضــي، فالدولــة تضــع نفســها كمنظــم للســوق حتــى ال تنخفــض 
أســعار القســائم الصناعيــة، لكــن الدولــة ال دخــل لهــا بأســعار القســائم أو أســعار اإليجــارات، 
هــي تســعى لهــذا الموضــوع للتنظيــم والحفــاظ علــى التكلفــة العاليــة، أكــرر أننــي لســت 
ــًا لكنــي أســمع بــأن تكلفــة األراضــي واإليجــارات فــي الــدول حــول العالــم ال تتجــاوز  اقتصادي
10 الــى 15% فقــط يجــب أن تنفــق علــى هــذه اإليجــارات وتتــاح لــك المجــاالت، فــي الكويــت 

النســبة بــا شــك أكبــر مــن ذلــك بكثيــر.

وأذكــر هنــا أن أحــد التجــار والــذي يملــك معــارض ومطاعــم وشــركات تســويق ودعايــة وإعــان، 
يقــول لــي: »أن كل عملهــم بالنهايــة يصــب فــي أيــدي مالــك األرض!«، فســألت عــن ســبب 
ذلــك، فأجــاب أنهــم فــي معارضهــم عندمــا يبيعــون بضاعــة يدفعــون معظم اإليــرادات لمالك 
المعــرض، ومخــازن البضائــع واألثــاث حيــث يتــم عــرض عــدد منهــا أمــا الباقــي كلــه موجــود 
فــي مخــازن لمالــك األرض، العمالــة التــي تعمــل لمالــك األرض، وكذلــك المطاعــم لمالــك 
األرض، فهنالــك نــدرة وهنالــك تعمــد حكومــي للحفــاظ علــى هــذه النــدرة، ويتــم اســتخدام 
األراضــي بــكل أنواعهــا فــي الكويــت لأســف للمســاومات مــا بيــن أراٍض ســكنية ومــا بيــن 
أراٍض زراعيــة ومــا بيــن أراٍض صناعيــة، لأســف تســتخدم لإلثــراء الغير مشــروع وللمســاومات 
وللســيطرة علــى الوضــع االقتصــادي، وهــذه أيضــًا مشــكلة تواجــه فــي الحقيقــة المشــروعات 

الصغيــرة والمتوســطة.

وقــد فرحنــا ربمــا فــي موضــوع رخــص المشــاريع المنزليــة أو المشــاريع متناهيــة الصغــر، 
ــا حيــث  ــوع مــن الترخيــص، لكــن تفاجأن ــا فــي اســتخراج هــذا الن ــا بقــوة ونجحن حيــث ضغطن
ــوا أنهــم ســيرتاحون  ــث ظن ــة حي ــي 500 شــخص الســتخراج رخصــة أعمــال منزلي قــدم حوال
مــن اإليجــار والتخزيــن، علــى ســبيل المثــال المصمــم أو الخطــاط يعتقــد أنــه ال يحتــاج مــكان 
لممارســة العمــل، فتكفيــه صفحــة علــى اإلنســتغرام، وهــذا النــوع مــن األعمــال جديــد فــي 
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المنطقــة وفعــال، لكــن تفاجأنــا أن الدولــة ممتنعــة عــن صــرف دعــم العمالــة الوطنيــة لهــم، 
ــر متوافــق، إذن لمــاذا ال تســتحدثوا  ــة غي ــدي للتفتيــش والرقاب والســبب ألن الشــكل التقلي
شــكل آخــر، اطلبــوا منــا المشــاركة فــي معــارض اطلبــوا منــا التعهــد بزيــارة منزليــة تقومــون 
ــى هــذه  ــاب وآخــر فحت ــن إرســال كت ــا عــدد مــن المنتجــات، لأســف مــا بي ــوا من ــا، اطلب فيه
اللحظــة صفــر دينــار ُينفــق علــى هــذا القطــاع بالتالــي مــن الطبيعــي أن ال تنمــو مثــل هــذه 
القطاعــات بــل تضمحــل ويكــون الخيــار األســهل هــو الهجــرة المعاكســة مــن القطــاع الخــاص 
ومــن األعمــال الحــرة إلــى األعمــال الحكوميــة، وهــذا لأســف رأينــاه كنــواب رأي العيــن خــال 
جائحــة كورونــا حيــث كانــت هنــاك هجــرة كبيــرة آلبــاء وأزواج كلهــم يقدمــون أوراقهــم لنــا 
ويطلبــون العــودة إلــى القطــاع الحكومــي وتوظيفهــم بــأي وظيفــة حكوميــة، والدولــة ترحــب 
وتســهل وتســرع إجــراءات الوظيفــة الحكوميــة، ولكــن عنــد النظــر إلــى النقيــض، تجــد صعوبــة 
اإلجــراءات فــي القطــاع الخــاص واألعمــال الحــرة، أختــم بأنــي تقدمــت قبــل فتــرة بجهــد مــن 
مجموعــة مــن المبادريــن وليــس جهــدي جزاهــم اللــه خيــرًا حيــث لفتــوا انتباهنــا لوجــود تشــريع 
فــي الــدول المتقدمــة لدعــم القطاعــات االقتصاديــة وتعويضهــا عندمــا تغلــق جبــرًا، فلمــاذا 
عندمــا ندخــل فــي أي أزمــة -نســأل اللــه أن ال ندخــل بالطبــع- ســواء أزمــة مثــل كورونــا أو أزمــة 
مثــل التلــوث النــووي أو تســريبات أو أي أزمــة أو كارثــة عامــة تحــدث لمــاذا ندخــل فــي إشــكالية 

الدعــم والتمويــل.

ــى أمــل أن  ــه فعــًا بصفــة االســتعجال عل ــك تشــريع، وقــد تقدمــت في ــد أن يكــون هنال نري
ننجــح بإقــراره وبــأن تقــوم الدولــة فــي حــال إغاقهــا ألي قطــاع اقتصــادي جبــرًا أن تقــوم 
بتعويضــه عــن اإليجــارات وأجــور العمــال فــورًا، بــدون أن ندخــل فــي إشــكالية أو مفاوضــات 
ــرًا ألي ســبب وبائــي، اقتصــادي،  ــة أغلقــت هــذا القطــاع جب أو مســاومات، طالمــا أن الدول
سياســي، عســكري، حربــي أيــًا كان فتقــوم بدفــع هــذه اإليجــارات المدققــة طبعــًا مــن واقــع 
الحســابات الســابقة، وأجــور العمــال ٌتدفــع لهــذا القطــاع المغلــق جبــرًا، أتمنــى أن ننجــح 
بإقــراره إلنقــاذ مــا يمكــن إنقــاذه، وأعتــذر عــن تشــخيص الواقــع ربمــا بشــكل أرجــو أن ال يكــون 
ــات والمعضــات  ــق مــن تشــخيص ســليم ونعــرف التحدي ــى ننطل ــرًا، ولكــن حت محبطــًا كثي

ــا. التــي تواجهن

ُدمتم ودامت الكويت بألف خير .. والسالم عليكم ورحمة الله.
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رؤية الكويت للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

ــاح  ــر الشــيخ صب ــة ســمو األمي ــق رؤي ــة الكويــت عــن التزامهــا القاطــع بتحقي أعربــت حكومــة دول
األحمــد الجابــر الصبــاح، بترســيخ قــدم الكويــت بوصفهــا مركــزًا تجاريــًا وماليــًا عالميــًا، وإحــدى ركائــز 
هــذه الرؤيــة هــي دعــم رواد األعمــال الكويتييــن فــي بــدء مشــاريعهم الخاصــة، ويتوافــق هــذا مــع 

اســتراتيجية تنويــع مصــادر الدخــل الوطنــي وتقليــل العــبء الواقــع علــى ميزانيــة الدولــة.

التحــدي الماثــل أمــام الكويــت فــي ســعيها وراء تنويــع االقتصــاد وتقليــل االعتمــاد علــى 
صــادرات النفــط واضــح، يأتــي أكثــر مــن 90% مــن دخــل الدولــة حاليــًا مــن عائــدات النفــط، 
ويعمــل 83% مــن الكويتييــن فــي القطــاع الحكومــي فــي أحــدث البيانــات الرســمية الصــادرة 
عــن اإلدارة المركزيــة لإلحصــاء، حيــن يعمــل 17% فــي القطــاع الخــاص وفــق البنــك الدولــي، 
يعــد بنــاء بيئــة نشــطة لتنميــة المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة أمــرًا حيويــًا لتعزيــز التنــوع 
ــد، ومــن المتوقــع أن يلعــب القطــاع الخــاص  ــى المــدى البعي ــت عل االقتصــادي فــي الكوي
ــادم مــن  ــل الق ــة فــرص العمــل للجي ــدًا فــي تهيئ ــة دورًا رائ فــي الســنوات العشــرين المقبل
ــر علــى إتاحــة  المواطنيــن فــي الكويــت، وســيعتمد النجــاح فــي هــذا المســعى إلــى حــد كبي

نظــام لريــادة األعمــال. 

المبادرات 
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الجلسة الثانية

تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الكويت

تعريف قانون الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

رأس المال عدد الموظفين حجم الشركة

>250,000 >50 صغيرة

>500,000 >150 متوسطة

تعريف المصارف الكويتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

إيرادات رأس المال عدد الموظفين حجم الشركة

>1,000,000 >500,000 >50 صغيرة

>5,000,000 >500,000 >250 متوسطة

إن غيــاب التعريــف الموحــد يجعــل مــن الصعــب تقديــر وحصــر الحجــم الحقيقــي للمشــروعات 
الصغيــرة والمتوســطة وإســهامها فــي االقتصــاد الكويتــي، وأيضــًا يعــوق مقارنتهــا بالمعاييــر 

اإلقليميــة والدوليــة، وذلــك يخــص الكويــت تحديــدًا مقارنــًة بــدول مجلــس التعــاون.

حصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي اإلجمالي

المتحدث: السيد / عبدالله حمد التركيت - نائب رئيس مجلس اإلدارة - اتحاد شركات االستثمار
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واســتنادًا إلــى تعريــف الصنــدوق الوطنــي تــم تقديــر عــدد الشــركات الصغيــرة والمتوســطة 
ــة مــا يقــارب 90% مــن إجمالــي األعمــال  فــي الكويــت 25,000 إلــى 30,000 شــركة ممثل
التجاريــة فــي الكويــت والتــي تســاهم بنحــو 3% مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي، وتبلــغ القيمــة 
اإلجماليــة التــي تضيفهــا المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة 1.216 مليــون دينــار كويتــي 

130$b  .)2019(

تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الكويت

الصغيــرة  المشــروعات  وتنميــة  لرعايــة  الوطنــي  والصنــدوق  الصناعــي  الكويــت  بنــك 
والمتوســطة همــا الجهتــان الحكوميتــان الرئيســيتان اللتــان تقدمــان الدعــم والتمويل لتأســيس 

المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة وإنمائهــا فــي الكويــت. 

والجديــر بالذكــر أنــه قــد مضــى عامــان تقريبــًا علــى إغــاق الصنــدوق الوطنــي لرعايــة وتنميــة 
المشــروعات الصغيــرة بابــه أمــام اســتقبال طلبــات تمويــل المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة 
الجديــدة، وأبــرز األســباب لهــذا القــرار هــو شــح الســيولة وتســديد دفعــات رأســماله فــي 
الهيئــة العامــة لاســتثمار، آملــة أن يكــون الرتفــاع أســعار النفــط وتحســن الميزانيــة العامــة 
للدولــة ذريعــة لعــودة قطــار التمويــل، الســيما أن الصنــدوق أعلــن خــال شــهر فبرايــر أن عــدد 
ــذ  ــًا من ــغ نحــو 1,420 مشــروعًا تقريب ــذ 2016 بل ــا من ــة عليه ــي تمــت الموافق المشــاريع الت
ــكل مشــروع، كمــا أن هــذا  ــي ل ــار كويت ــف دين ــة بمتوســط 220 أل ــات التمويلي ــة العملي بداي
الرقــم ُيعــد مــن بيــن أعلــى النســب علــى مســتوى العالــم، مقارنــًة بســنوات بــدء العمليــات 

التمويليــة، لكــن علــى أرض الواقــع، فــإن التمويــل الفعلــي أقــل مــن الموافقــات.

ــل  ــى التموي ــت الوصــول إل ــي الكوي ــرة والمتوســطة ف ــا تســتطيع المشــروعات الصغي بينم
المشــروعات الصغيــرة  أن  الكويــت الصناعــي، إال  الوطنــي وبنــك  الصنــدوق  مــن خــال 
ــًة  ــًا فــي إجمالــي نشــاط القــروض مقارن والمتوســطة فــي الكويــت غيــر ممثلــة تمثيــًا كافي

بالمعاييــر القياســية العالميــة. 

علــى  والمتوســطة  الصغيــرة  المشــروعات  فــإن حصــول  الخاصــة  البنــوك  إلــى  بالنســبة  أمــا 
تلــك  تعانــي  إذ  الخليجــي،  التعــاون  فــي منطقــة مجلــس  بالضآلــة  يتســم  يــزال  ال  القــروض 
المشــروعات معــدالت رفــض مرتفعــة لطلبــات الحصــول علــى القــروض للمشــروعات الصغيــرة 
والمتوســطة )70% وفقــًا لتقريــر صنــدوق النقــد الدولــي لســنة 2018(، وكمــا فــي 2019 بلغــت 
نســبة القــروض المصرفيــة الممنوحــة للمشــروعات الصغيــرة والمتوســطة 4.7% مــن إجمالــي 
القــروض، وفــي 2018 انخفضــت حصــة القــروض الممنوحــة للمشــروعات الصغيــرة والمتوســطة 
لتبلــغ نســبتها 2.8%، وقــد ُيعــزى االنخفــاض المفاجــئ إلــى قيــام بنــك الكويــت المركــزي بخفــض 

ــى %75. ــرة والمتوســطة مــن 100% إل أوزان المخاطــر للمشــروعات الصغي
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الجلسة الثانية

حصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من إجمالي محفظة القروض 

التصنيفات الدولية لمنظومة ريادة األعمال في الكويت 

كشــفت مراجعتنــا للتصنيفــات والمعاييــر القياســية الدوليــة لمنظومــة ريــادة األعمــال فــي 
الكويــت وبيئــة العمــل عــن وجــود صــورة مختلطــة مــن الضعــف الهيكلــي والمجــاالت التــي 
تحتــاج إلــى التحســين والفــرص ذات اإلمكانيــات الفريــدة، توضــح الجــداول أدنــاه، المقتبســة 
مــن مؤشــرات ســهولة ممارســة أنشــطة األعمــال التــي وضعهــا البنــك الدولــي لعــام 2017 أن 
ــرة مــن بيــن دول مجلــس  ــة وهــي األخي ــة 102 مــن إجمالــي 190 دول الكويــت تأتــي فــي المرتب
ــة العمــل، فــي تصنيفــات البنــك  ــرة لتحســين بيئ التعــاون الخليجــي، لــم تنعكــس الجهــود األخي
الدولــي بعــد، إذ انخفضــت الكويــت مــن المرتبــة 149 فــي ســنة 2016 إلــى 173 فــي ســنة 2017 

فــي فئــة بــدء النشــاط التجــاري.
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الكويت عمان البحرين قطر السعودية اإلمارات

102 66 63 83 94 26 الترتيب حسب سهولة 
ممارسة أنشطة األعمال

173 32 73 91 147 53 بدء النشاط التجاري

144 52 19 21 15 4 استخراج تراخيص البناء 

115 69 72 44 28 3 الحصول على الكهرباء

67 35 25 26 32 11 تسجيل الملكية

118 133 101 139 82 101 الحصول على االئتمان

81 118 106 183 63 9 حماية المستثمرين 
األقلية 

6 12 4 1 69 1 دفع الضرائب 

157 67 82 128 158 85 التجارة عبر الحدود 

66 60 110 120 105 25 إنفاذ العقود

108 94 88 116 169 104 تسوية حاالت اإلعسار

التحديات األساسية التي تواجه المشروعات الصغيرة في الكويت

اللوائــح التنظيميــة المرهقــة والبيروقراطيــة العقيمــة التــي تعــوق األنشــطة التجاريــة   •
بــدءًا مــن التأســيس مــرورًا بالنمــو وحتــى التخــارج.

عدم القدرة على الحصول على األراضي المطورة والبنايات التجارية والصناعية.  •

صعوبــة توظيــف الكويتييــن المهــرة واإلبقــاء عليهــم فــي القطــاع الخــاص بمــا أن األجــور   •
ــا المقدمــة فــي القطــاع الحكومــي أكثــر ســخاًء.  والمزاي

عــدم القــدرة علــى جــذب رؤوس األمــوال والخبــرات بســبب البيئــة الطــاردة ومعاييــر   •
األعمــال. بيئــة  تجــاه  المنخفضــة  الدولــة 

صغر السوق المحلية وسيطرة الحكومة على الخدمات العامة.  •

الضريبة على األموال األجنبية والشركات وليس لأفراد والمواطنين.  •

عدم القدرة على الحصول على تمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.  •
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هجرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الكويت 

دفعــت األوضــاع الحاليــة وبيئــة األعمــال العصيبــة عــدد مــن الشــباب الكويتيين مــن المبادرين 
وأصحــاب المشــاريع الصغيــرة إلــى اتخــاذ خطــوات فعليــة باتجــاه نقــل نشــاطهم االقتصــادي 
إلــى بلــدان مجــاورة، فــي مقدمتهــا الســعودية واإلمــارات وســلطنة عمــان، لتصبــح ظاهــرة 
هجــرة المشــاريع مشــكلة أخــرى تضــاف إلــى ســجل المشــاكل التــي تواجــه المشــاريع الصغيــرة 
ــي يفقــد رافــدًا أساســيًا كان  ــدأ االقتصــاد الوطن ــد حــاالت اإلغــاق ب والمتوســطة، مــع تزاي
مــن الممكــن اســتثماره لتوفيــر آالف فــرص العمــل للشــباب الكويتــي بــداًل مــن توجــه رؤوس 

األمــوال الوطنيــة نحــو الخــارج.

ــا والشــرق  ــع للعمــل فــي مناطــق شــمال إفريقي ــر مركــزًا للشــركات التــي تتطل إن دبــي ُتعتب
األوســط ومجلــس التعــاون الخليجــي، ألنهــا تملــك أفضــل بيئــة لممارســة أنشــطة األعمــال 
بيــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي وهــي مصنفــة رقــم 26 علــى مســتوى العالــم كمــا ذكــر 
فــي الجــدول الســابق، وإن الكويتييــن يتجهــون نحــو دبــي إلنشــاء شــركاتهم الجديــدة، وهنــاك 
أســباب رئيســية وراء انتقــال الكويتييــن إلــى اإلمــارات العربيــة المتحــدة هــي إتســاع حجــم 
ــات حكومــة  ــى المواهــب، كشــفت إحصائي ــن العمــل والوصــول إل الســوق وســهولة قواني
اإلمــارات وغرفــة التجــارة عــن وجــود نمــوذج حيــوي لنشــاط األعمــال الكويتيــة وملكيــة 
العقــارات وإقامــة األجانــب والســياحة فــي االمــارات العربيــة المتحــدة وإليهــا، وكمــا ورد فــي 

آخــر إحصائيــة:

هنــاك 590 شــركة يملكهــا كويتيــون، مســجلة فــي غرفــة التجــارة فــي دبــي رغــم أن   •
هــذا الرقــم ال يعكــس الشــركات المســجلة فــي المناطــق الحــرة.

هنــاك 11,000 رخصــة تجاريــة مســجلة للكويتييــن ســواء كشــركاء أو مــاك فــي   •
اإلمــارات.

هناك 5,200 مالك أراضي وعقارات كويتي في دبي.  •

تخطــط الشــركات الناشــئة الكويتيــة التــي تســتهدف األســواق الخارجيــة أن تتجــه إلــى العالمية 
ــر منهــا يجــد أن دبــي قاعــدة أنســب للعمليــات مــن الكويــت، وبــدل مــن  منــذ بدايتهــا، وكثي
ــة  ــاون الخليجــي لأعمــال التجاري ــس التع ــز مجل ــح مرك ــي لتصب ــت مــع دب أن تتنافــس الكوي
الدوليــة، )حيــث( تملــك الكويــت فرصــة لتعزيــز المواهــب المحليــة والعثــور علــى ميــزة فريــدة 

كمنطقــة حيويــة للمشــروعات الرياديــة المتمركــزة محليــًا وذات التوجــه الدولــي.
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إن المشــروعات المتمركــزة فــي الكويــت والتــي تعــزز القــوة الشــرائية المحليــة غيــر مســتدامة 
فــي حقبــة مــا بعــد النفــط، ولــن تعمــل علــى تنويــع االقتصــاد الكويتــي مــا لــم تتوســع دوليــًا 
أو تجــذب اإلنفــاق الســياحي إلــى الكويــت، ويجــب تعزيــز عناصــر معينــة ضعيفــة فــي منظومة 
ريــادة األعمــال المحليــة أو تحســينها، وينبغــي أن تتســق البرامــج والمبــادرات الحكوميــة 
لتشــجيع ريــادة األعمــال وتطويــر المنظومــة مــع احتياجــات الشــركات الناشــئة وتتكيــف مــع 
ــة األخــرى لتتناســب مــع االســتراتيجية  ــكار العالمي ــدروس المســتفادة مــن تجمعــات االبت ال
المتماســكة للتخصــص الذكــي التــي تشــجع رواد األعمــال الكويتييــن نحــو التجــارة العالميــة 

مــع الحفــاظ علــى بقــاء جذورهــم فــي الكويــت.

م اتحــاد شــركات االســتثمار مقترحــًا لوضــع آليــات للشــركات فــي تحســين بيئــة األعمــال  قــدَّ
وتحفيــز البيئــة االقتصاديــة مــن آثــار جائحــة »كورونــا«، يتضمــن: 

1- تأســيس صناديــق اســتثمار رأس المــال المغامــر Venture Capital، وهــو نظــام 
ــو ظبــي. ــه فــي إمــارة أب معمــول ب

.Fintech 2- تشريع نظام كامل يخدم مجال التمويل التقني

تقــوم شــركات االســتثمار بتأســيس صناديــق رأس المــال المغامــر، تحــت رقابــة هيئــة أســواق 
ــه رؤوس  المــال برخصــة »مديــر محفظــة« أو »مديــر نظــام اســتثمار جماعــي«، حيــث ُتوجَّ
ــت فقــط،  ــي مقرهــا الكوي ــرة والمتوســطة، الت األمــوال تجــاه شــركات المشــروعات الصغي
ــة  ــل تقــوم الدول وتقــوم شــركات االســتثمار بجمــع رأس المــال مــن عمائهــا، وفــي المقاب
بضــخ رأســمال مماثــل لمــا تقــوم الشــركة االســتثمارية بجمعــه فــي الصنــدوق؛ فعلــى ســبيل 
المثــال: إذا قامــت شــركة بجمــع 10 ماييــن دينــار كويتــي مــن عمائهــا، تضخ الحكومــة مبلغًا 
ــه األمــوال المســتثمرة  ــة توجي ــدوق؛ بذلــك تضمــن الدول ــن فــي الصن ــى 10 مايي يصــل إل
ــرة فــي توظيفــه مــن عمائهــا،  للشــركات التــي لديهــا القــدرة علــى جمــع رأس المــال والخب
ــة وشــركة االســتثمار شــريكتين  ــي تكــون الدول ــم اســتخدام المــال العــام، وبالتال ــل أن يت قب
فــي دعــم المشــاريع الناجحــة، وهمــا كذلــك شــريكتان فــي تحقيــق الربــح والخســارة علــى فتــرة 

اســتثمار طويلــة.
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شروط االستثمار

مــن شــروط االســتثمار فــي الشــركات الصغيــرة والمتوســطة أن تكــون هــذه الشــركات واعدة، 
ولهــا قابليــة للتوّســع داخــل الكويــت وخارجهــا، ولهــا ارتبــاط وطيــد مــع نظــرة الكويــت 2035، 
ومــن الشــروط كذلــك أن تتخّصــص هــذه الصناديــق فــي قطاعــات محــددة، حيــث تكــون 
الشــركة المديــرة للصنــدوق لديهــا الخبــرات والمؤهــات الازمــة لتقديــم المشــورة ألصحــاب 
المشــاريع ومســاندتهم فــي تحقيــق خطــط النمــو، والهــدف الرئيســي فــي نهايــة المطــاف 
هــو إعــداد هــذه الشــركات لــإلدراج أو االندمــاج لخلــق منظومــة متكاملــة وإبــراز كيانــات قــادرة 
علــى المنافســة ودعــم االقتصــاد، وهنــا يكــون اإلشــراف والرقابــة علــى تلــك الشــركات 
المرخصــة تحــت مظلــة هيئــة أســواق المــال ومتابعــة الصنــدوق الوطنــي لرعايــة وتنميــة 
المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة، مــن خــال التمثيــل فــي مجالــس إدارات الصناديــق 

ولجــان االســتثمار فيهــا.

تشريع نظام كامل يخدم مجال »فينتك«

مــن الناحيــة اإليجابيــة؛ إذا نظرنــا إلــى األزمــة فســنرى تســابق الشــركات نحــو التحــّول الرقمــي، 
ــة التشــريعية  ــى البيئ ــوم إل ــت الي ــر الكوي ــة، ولكــن تفتق ــا شــركات الخدمــات المالي بمــا فيه
المناســبة إلطــاق الخدمــات الماليــة اإللكترونيــة، األمــر الــذي يعيــق مــن مواكبــة اقتصادنــا 
القتصــادات الــدول مــن حولنــا، علــى ســبيل المثــال، للخدمــات الماليــة الرقميــة مــا يســمى 
»التمويــل الجماعــي«، وهــي عبــارة عــن منصــات ماليــة، تتيــح ألصحــاب المشــاريع الصغيــرة 
ــل أو اســتثمار أو دفــع  ــى صــورة تموي االســتعانة بعمــوم المســتخدمين بجمــع رأســمال عل
مســبق لبضاعــة أو خدمــة، مــن خــال تجميــع مبالــغ متناهيــة فــي الصغــر، قــد تصــل إلــى 
100 دوالر أميركــي، مــن خــال هــذه المنصــات، يكــون ألصحــاب المشــاريع الصغيــرة طــرق 
بديلــة للحصــول علــى األمــوال لمزاولــة أنشــطتهم، خصوصــًا فــي فتــرة األزمــات؛ كالتــي 

نواجها اآلن. 
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حماية المنافسة.. في المشروعات الصغيرة

ــة المنافســة أو  ــع حري ــؤدي إلــى من إن ممارســة النشــاط االقتصــادي علــى النحــو الــذي ال ي
تقييدهــا أو اإلضــرار بهــا يســاعد المشــروعات المتوســطة والصغيــرة ومتناهيــة الصغــر علــى 
الدخــول والتوســع فــي األســواق واإلبــاغ عــن أيــة مخالفــات عنــد حــدوث أي ضــرر، كمــا أن 
فتــح األســواق يســهم فــي زيــادة عــدد المشــروعات ويشــجع علــى االبتــكار وتقديــم المنتجــات 

األعلــى جــودة واألقــل ســعرًا واألكثــر تنوعــًا.

وإن مخاطــر بقــاء الشــركات الصغيــرة والمتوســطة ودخولهــا األســواق ســتزداد إذا لــم تتوافــر 
لهــا مظلــة حمايــة مــن قبــل أجهــزة المنافســة، وحمايتهــا مــن أيــة ممارســات احتكاريــة قــد 

ترتكبهــا الشــركات القائمــة للســيطرة علــى الســوق.

ويؤثــر قانــون المنافســة علــى األعمــال التجاريــة بشــكل إيجابــي ألنــه يؤســس لثقافــة تجاريــة 
تحافــظ علــى المنافســة، ممــا يســمح للشــركات بالتحســين والتطــور مــن أجــل البقــاء منافســًا 

قويــًا فــي هــذا المجــال.

إن تنفيــذ السياســات التــي تدعــم حريــة المنافســة وتعمــل علــى تقليــل الممارســات االحتكارية 
ممــا يدعــم المشــروعات الصغيــرة ويتيــح لهــا منافــذ تســويق متنوعــة تســاعدها علــى زيــادة 
إنتاجهــا وتطويرهــا ورفــع كفاءتهــا لتتفــق مــع معايير الجودة في األســواق المحليــة والعالمية، 
بمــا يســاعد أصحــاب المشــروعات علــى االســتمرار والتوســع، وذلــك بتوفيــر البيئــة المناســبة 
التشــريعية والتنظيميــة  القواعــد واألســس  الصغيــرة ووضــع  المشــروعات  لنمــو قطــاع 
التــي تســاند أصحــاب هــذه المشــروعات وتضمــن حمايــة مناســبة لمنتجاتهــم فــي األســواق 
المحليــة، ومــن أهمهــا وضــع مبــادئ ورســم سياســات للمنافســة تتمتــع بالشــفافية لتحقيــق 
ــة ألصحــاب المشــروعات والمســتهلكين لضمــان وصولهــم لســلع  أقصــى اســتفادة ممكن

جيــدة بأســعار تنافســية.

وحيث يهدف الجهاز إلى:

حريــة المنافســة، ومنــع الممارســات االحتكاريــة بكافــة أشــكالها، والتــي مــن شــأنها أن   .1
تؤثــر علــى حريــة ممارســة النشــاط االقتصــادي.
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توفير حماية للمتعاملين في السوق المعنية بما يحقق العدالة والتنافسية.  .2

حيــث إن حمايــة المنافســة فــي القطاعــات االقتصاديــة تســاعد علــى زيــادة عــدد المشــروعات 
الصغيــرة والمتوســطة ويوفــر الحمايــة الكاملــة لهــا فــي ممارســة نشــاطها وحمايتهــا مــن أي 
ــر علــى  ممارســات احتكاريــة أو إســاءة اســتغال الوضــع المهيمــن والتــي مــن شــأنها أن تؤث
حريــة ممارســة المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة لنشــاطها أو الحــد منــه أو منــع نشــاطها، 
وإذ ينعكــس ذلــك األمــر إجمــااًل علــى كافــة القطاعــات االقتصاديــة، ممــا يوفــر الحمايــة 
الكاملــة لكافــة القطاعــات االقتصاديــة بمــا فيهــا )المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة(، 
ــًا علــى تنــوع المنتجــات المطروحــة  كمــا يوفــر تعدديــة األطــراف االقتصاديــة هــو يؤثــر إيجاب

باألســواق وتكــون بجــودة عاليــة وأســعار أقــل.

يعمــل الجهــاز مــن خــال الدراســات التــي يقــوم بهــا للقطاعــات االقتصاديــة فــي الدولــة علــى 
تحليــل أســاليب التعامــل المختلفــة فــي األســواق للكشــف عــن الحــاالت الضــارة بالمنافســة 

والممارســات االحتكاريــة وممــا يتبــع ذلــك مــن:

العمــل علــى معالجــة وإقرار السياســات واإلجــراءات الازمة لحماية المنافســة وتدعيمها،   •
واقتــراح وإبــداء الــرأي فــي مشــروعات القوانيــن واللوائــح والقــرارات المتعلقــة بحمايــة 
المنافســة فــي الدولــة، والتــي قــد تعــوق عمــل المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة 

وتحــد مــن قدرتهــا علــى دخــول األســواق، وتخــل بالمنافســة.

كمــا يعمــل الجهــاز علــى تقديــم الدعــم الكامــل للصنــدوق الوطنــي لرعايــة وتنميــة   •
بيــن  تمــت  التــي  التفاهــم  مذكــرة  خــال  مــن  والمتوســطة  الصغيــرة  المشــروعات 

إلــى: تهــدف  والتــي  والجهــاز،  الصنــدوق 

ــم الخدمــات  ــات التــي تواجــه الطرفيــن فــي مجــال تقدي ــات والتحدي دراســة الصعوب  .1
وتطويــر  الصعوبــات  لتذليــل  مشــتركة  لتوصيــات  للوصــول  وذلــك  للمبادريــن، 

الخدمــات.

تنفيــذ أنشــطة وبرامــج توعويــة مشــتركة للمبادريــن وأصحــاب المشــاريع الصغيــرة   .2
والمتوســطة.

التنســيق لتحفيــز أكبــر ألصحــاب المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة مــن خــال خلــق   .3
ــة لممارســة نشــاطهم. ــة الكافي ــر لهــم الحماي ــة عمــل مناســبة، توف ــة بيئ وتهيئ
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تطويــر أســس وقواعــد هــذا التعــاون الجديــد بيــن الجانبيــن سيســهم فــي جــذب عــدد أكبــر مــن 
الشــباب لبــدء مشــروعات جديــدة تلبــي احتياجــات الســوق المحلــي مــن منتجــات وخدمــات، 
كمــا ستشــجع أصحــاب المشــروعات القائمــة علــى تطويــر منتجاتهــم للوصــول بهــا إلــى 
ــة توافــق الشــركات المتوســطة  ــى کیفي ــك إل ــة، وكذل ــر األســواق العالمي ــات ومعايي متطلب
والصغيــرة ومتناهيــة الصغــر مــع أحــكام قانــون حمايــة المنافســة، باإلضافــة إلــى نشــر 
ثقافــة المنافســة والتوعيــة بأحــكام القانــون وإنفــاذه، ودعــم القــرارات والقوانيــن التــي ترتقــي 

بمســتوى المنافســة فــي األســواق.
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إجراءات وزارة التجارة والصناعة

لتسهيل أعمال المشروعات الصغيرة
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إجراءات وزارة التجارة والصناعة لتسهيل أعمال المشروعات الصغيرة

مســاء الخيــر جميعــًا أنــا أخوكــم صالــح الظفيــري – مديــر إدارة الشــركات المســاهمة، وســابقًا 
المشــروعات  أساســًا عمــل الحــق لصنــدوق  ويمكــن  الواحــدة  النافــذة  إدارة  كنــت مديــر 
الصغيــرة، ُأنشــئت هــذه اإلدارة تماشــيًا مــع إنشــاء الصنــدوق، وتــم إنشــاء مركــز الكويــت 
الــوزارة لتطويــر وتقليــص  لأعمــال لتأســيس الشــركات، وعدلــت الائحــة الداخليــة فــي 
اإلجــراءات لتأســيس الشــركات، حيــث كان فــي الســابق العمــل ورقــي ومــن ثــم أصبــح 
إلكترونــي، وفــي الســابق كانــت اإلجــراءات تســتغرق مــا يقــارب الخمســة وســتين يــوم وأكثــر 
مــن ســبعة عشــر زيــارة، أمــا اليــوم تقلصــت إلــى واحــدة لتوثيــق عقــد التأســيس ومــا يقــارب 
خمســة أيــام عمــل، أريــد أن أنــوه علــى كام أخــي األســتاذ صالــح الســلمي حيــث قــال نقطــة 
جميلــة أننــا نمــل مــن كثــرة التكــرار، حيــث أننــا نعيــد كامنــا قبــل ســنتين وتــم إعــادة كامنــا 
اليــوم، وقــد نعيــده بعــد ســنتين، أنــا أقــول أن توجيــه هــذه الرســائل وإعــادة توجيههــا والتنبيــه 
والتكــرار هــو مهــم جــدًا للجهــاز الحكومــي ألن القيــادات اليــوم فــي الجهــاز الحكومــي متغيــرة 
ــده  ــده وزارة وعن ــن وهــو يكــون عن ــه اهتمــام معي ــر ل ــر، وكل وزي وعمرهــا دائمــًا يكــون قصي
ســتة أو ســبعة أجهــزة ملحقــة وقــد يكــون اهتمامــه ينصــب فــي جهازيــن أو ثاثــة، لكــن 
ــاه هــذا  ــون انتب عندمــا يقــوم األخــوة بإعــادة نفــس الرســائل أو يكررونهــا أو يطورونهــا، يلفت
الشــخص بوجــود عمــل قائــم، وأن هنــاك أشــخاص قــد عملــوا مــن قبلــك، وقــد وصلــوا إلــى 
المرحلــة المعينــة، ونبــدأ مــن حيــث انتهــى اآلخــرون، فمهــم جــدًا التكــرار، قــد يشــعر مــن يكــرر 
هــذه الرســائل بالملــل أو االنزعــاج أو اإلحبــاط لكــن فــي المقابــل العمــل ليــس مثالــي، ولكــن 
إذا أتينــا إلــى الواقــع يجــب أن نعلــم أن الجهــاز الحكومــي ولأســف فــي بــطء فــي بعــض 
السياســات، مهــم جــدًا مثــل هــذا الملتقــى مثــل بعــض الرســائل التــي توجــه بشــكل خــاص 
ــن  ــع الموجودي ــاه الجمي ــواب وتلفــت انتب ــوزراء أو للســادة الن أو بشــكل قطاعــات توجههــا لل

ــر الموجــود وتحريكــه. لتطوي
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التعقيب

كل مــا ســمعته منكــم اليــوم يحبطنــا نحــن المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة، ونحــن 
باألصــل محبطــون خصوصــًا بعــد جائحــة كورونــا كمــا تعلمــون، وكمــا تفضــل األخ أبــو 
عيســى، حيــث تحــدث عــن مــا تعرضــت لــه المشــروعات الصغيــرة، فمــا حــدث لنــا لــم يكــن 
بالشــيء القليــل، أنــا أتكلــم اليــوم عــن المشــاريع الصغيــرة، عــن مجموعــة كبيــرة مــن الشــباب 
الذيــن تركــوا وظائفهــم فــي الحكومــة وســعوا ليكــون لهــم كيــان اقتصــادي خــاص بهــم 
بتجارتهــم فتوجهــوا وقامــوا بإنشــاء محــل أو مشــروع صغيــر بــدأوا فيــه مــن الصفــر، وتخلــى 
ــار علــى  عــن راتبــه مــن الحكومــة، ويأخــذ دعــم قليــل، الــذي يكــون بحــدود 700 أو 900 دين
حســب الشــهادة، ولكــن لديــه إيجــارات، لديــه رواتــب، لديــه موظفيــن والموظفيــن لديهــم 
عائــات ويســكنون باإليجــار، لكــن فــي يــوم وليلــة ُأغلــق كل عملنــا الــذي يعــود علينــا 
بالنقــود التــي ندفــع منهــا اإليجــارات والرواتــب للموظفيــن الذيــن ســبق وأخبرتكــم أن لديهــم 
عائــات يحتاجــون إلــى دفــع إيجاراتهــم وتوفيــر األكل والشــرب لهــم، ومــن جهتنــا حاولنــا 
بالقــدر المســتطاع تقديــم مــا نســتطيع تقديمــه، ولكــن المــدة طالــت، ومــا تــم ربحــه وادخــاره 
ــا أتكلــم عــن  فــي الســنوات الماضيــة تــم دفعــه لســد مــا عليــه، ولــم يبقــى لــه شــيء، فأن
شــباب اآلن ليســوا موجوديــن، قــد يكونــون اآلن فــي الســجون. هنــاك أنــاس حتــى اآلن 
ــا،  ــم يقصــروا معن ــا إلــى غرفــة التجــارة والصناعــة وهــم ل ياحقونهــم ويطالبونهــم، توجهن
ــس  ــات قدمناهــا ألعضــاء مجل ــا بتوصي ــت رئيســها وخرجن ــا كن ــة، وأن وقامــوا بتشــكيل لجن
األمــة، وأيضــًا هــم لــم يقصــروا وقدموهــا فــي المجلــس، ولكــن لــم تنفــذ حتــى اآلن، حيــث 
نحــاول أن نقــدم تعويضــات علــى األقــل لنتفــادى مــا قــد يحــدث لشــباب لحــد اآلن لــم 
يقبضــوا عليهــم لســجنهم، فنحــاول علــى األقــل أن يتداركــوا هــذا الموضــوع، أنــا أرى أن 
الحكومــة والمجلــس ال يعطــون اعتبــار لموضــوع المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة، مــا 
ــل  ــي 80% مــن العوائ ــم، حوال ــؤالء عيالك ــات ســتكون للشــباب فه ســتقدموه مــن توصي
الكويتيــة لديهــم مطعــم أو مشــروع صغيــر بالتأكيــد، وأنــا أرى أنــه مــن األولــى أيضــًا مــا 
قدمتــوه للمتقاعديــن، أيضــًا أن يكــون للبــاب الخامــس أصحــاب المشــاريع الذيــن ال يوجــد 
لديهــم دخــل ثانــي فقــد نســيتموهم، الحظــت اليــوم أن الحكومــة والمجلــس يتذمــرون، 
فمــاذا ســنفعل نحــن؟، لكــن كل مــا قلتمــوه صحيــح وينصــب فــي صالحنــا، هــذا فقــط كل 

مــا لــدي وال أســتطيع أن أزيــد أكثــر مــن ذلــك.
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التعقيب

بدايــًة أود أن أشــكر القائميــن علــى الملتقــى، وأود اإلشــارة إلــى أننــا قــد ســمعناه مــن قبــل، 
نفــس اآلليــات ُطرحــت، نفــس الحلــول ُطرحــت، ولكــن إلــى اآلن ال يتــم تنفيذ أي شــيء منها، 
هنــاك أمــور مرعبــة ســمعتها اليــوم أمــور أخافتنــي ليــس فقــط كرئيــس جمعيــة التخطيــط 
ولكــن أخافتنــي كمواطنــة، عندمــا ســمعت كلمــة »الجزر الحكوميـــة« أســتاذ أســامة، يعطيني 
ــًا، فــإذا كان الجهــاز الحكومــي اليــوم  انطبــاع عــن مــدى صعوبــة الوضــع الــذي نعيشــه حالي
ــا كقطــاع خــاص أن نكــون معتمديــن عليــه اعتمــادًا شــديدًا لكــي يتطــور  والــذي ُيفتــرض بن
ولكــي ينضــج ولكــي ينمــو، إذا كان هــو نفســه ال يعــرف إلــى أي جزيــرة ســينتمي خــال 
ــي  ــر مــن بعــض المشــاكل التشــغيلية الت ــا مشــاكل أكب ــة القادمــة، فأعتقــد أن لدين المرحل
ــى  ــه إل ــي نواجههــا، أي أن ــرات الت تفضــل بذكرهــا بعــض األخــوة، يمكــن هــذه إحــدى المؤث
اليــوم الفكــر داخــل الجهــاز الحكومــي فكــر تشــغيلي بحــت، إلــى اآلن كنــت أتمنــى أن أســمع 
توجهــات أو فكــر بعيــد المــدى، أي خــال عشــر ســنوات أيــن ســنكون؟، هــل هــذه القطاعــات 
ــوم هــل ســتجدي  ــا الي ــي نحــاول أن نبثه ــوم أو هــذه األفــكار الت ــي نحــاول أن نعززهــا الي الت
خــال العشــر ســنوات القادمــة؟، أنــا مســتعدة أن أقــول لكــم: ال، مــن اآلن، مســألة ردة 
ــرد  ــة هــي مج ــل الدول ــم اتخاذهــا داخ ــي يت ــرارات الت ــث أن كل الق ــي نعيشــها حي ــل الت الفع
ردود أفعــال ألشــياء خارجيــة تحصــل، وأنــا مســتعدة أن أشــارككم دراســة لمنظمــة أعمــل 
معهــا حاليــًا اســمها )Institute for the Future )IFTF أصــدرت تقريــر فــي عــام 2006 
عــن احتماليــة حــدوث جائحــة مثــل جائحــة كورونــا، منــذ عــام 2006 ونحــن نتكلــم عــن تنويــع 
االقتصــاد وعــن تنويــع مصــادر الدخــل، ونتكلــم عــن إدارة حكوميــة رشــيقة، وســتاحظون أن 
هــذه الشــعارات هــي نفســها تتناقــل معنــا مــن مرحلــة إلــى مرحلــة، ومــن خطــة إلــى خطــة 

ومــن جهــة إلــى جهــة.

أعتقــد اليــوم أننــا وصلنــا إلــى مرحلــة التشــبع فيمــا يخــص كثــرة تــداول التوصيــات واقتــراح 
ــون فــي  ــرض أن نك ــوام، ومــن المفت ــات بأع ــة التوصي ــا مرحل ــوم تعدين ــول، فنحــن الي الحل
مرحلــة التنفيــذ ومتابعــة مــا تــم تنفيــذه بالفعــل، مــن المفتــرض أن نخــرج مــن هــذا النــوع 
مــن أنــواع الفكــر، نحــن ال نحتــاج إلــى توصيــات، نحــن ال نحتــاج إلــى دراســات، أعتقــد اليــوم 
لــو تقومــون بزيــارة أي جهــاز حكومــي فكميــة الدراســات الموجــودة أعتقــد كافيــة ووافيــة، 
وجــزى اللــه مــن قــام بهــا ألــف خيــر، لكــن اليــوم نحــن نحتــاج إلــى تفعيــل حقيقــي، أضعــف 
اإليمــان اليــوم أن ُألــزم الجهــاز الحكومــي بــأن يســتخدم لغــة واحــدة علــى األقــل، ألتــزم بخطــة 
التنميــة، نعــم أنــا لــدي تحفظــات عليهــا اليــوم كشــخص متخصــص فــي هــذا المجــال، لــدي 
تحفظــات علــى خطــة التنميــة، لــدي تحفظــات علــى بعــض األمــور الموجــودة فيهــا، ولكــن 
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أضعــف اإليمــان أن يكــون لــدي اليــوم ركيــزة كاملــة، وبرنامــج تنفيــذي لخطــة التنميــة يســتند 
علــى القطــاع الخــاص، إحــدى المشــاكل التــي نواجهــا اليــوم أننــا نقــوم بفصــل المشــروعات 
الصغيــرة عــن القطــاع الخــاص، ونحــن باألســاس غيــر مفصوليــن فعليــًا، نحــن متواجــدون مع 
بعــض، فعندمــا نقــول أن المشــروعات الصغيــرة ُتقــدر قيمتهــا ألكثــر مــن مليــار دينــار كويتي، 
فيجــب أن ال ننســى أن اليــوم بعــض الشــركات العائليــة غيــر مدرجــة فــي البورصــة هــي 
موجــودة اليــوم كمشــروع صغيــر ومتوســط، فقطــاع المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة ال 
أســتطيع اليــوم أن أنزعــه أو أفصلــه عــن القطــاع الخــاص الــذي حظــي باهتمــام فــي الجلســة 
ــا بالحديــث عــن المشــروعات الصغيــرة  األولــى، وأذكــر ذلــك ألن البعــض قــد يعتقــدون أنن
والمتوســطة نتحــدث عــن بقــاالت أو مــا شــابه، لكــن مصطلــح المشــروعات الصغيــرة 
ينطبــق علــى نــوع معيــن مــن المشــاريع، واآلن فــي الجلســة الثانيــة يمكــن أن نقــول أن هــذا 
االهتمــام قــد قــّل قليــًا ألنهــا مشــاريع صغيــرة ومتوســطة، قــد يعتقــدون أننــا نتكلــم علــى 
محــل أو علــى بقالــة أو غيرهــا، فالــذي نريــد أن نــراه اليــوم فريــق متكامــل ُملتــزم بالتوجهــات 
التنمويــة للدولــة، يضــع خطــة تنفيــذ بأســماء أشــخاص، وبمواقيــت، فاليــوم نحــن فــي 
الخطــة الخمســية الثالثــة، بقيــت لنــا خطــة واحــدة حتــى نصــل إلــى 2030، أنــا اليــوم عندمــا 
أنظــر إلــى اإلنجــاز مــن 2010 والخطــة االنتقاليــة فــي 2015 والخطــة التاليــة، نحــن اآلن فــي 
خطــة قطــاع خــاص ديناميكــي، مــاذا أنجزنــا؟، وبالمناســبة هنــاك جهــاز اســمه جهــاز متابعــة 
األداء الحكومــي، لمــاذا تقتصــر تقاريــره علــى تقاريــر ديــوان المحاســبة؟ ولمــاذا ال يتــم وضــع 
آليــة حقيقيــة لمتابعــة أداء المشــاريع التنمويــة؟ فمــاذا أنجزنــا اليــوم؟ باســتثناء أننــا نجتمــع 

ونطــرح هــذه المشــاكل؟

نعــم. أنــا أؤيــدك الــرأي أســتاذ صالــح، يجــب أن نعيــد هــذا الــكام، لكــن لمــا أضطــر أن أعيــد 
ــى  ــراء، خطــة تقــول عل ــر أن يمشــي فــي هــذا اإلج ــزم الوزي ــدي خطــة ُتل ــا ل ــكام، وأن هــذا ال
هــذا األســاس تــم اختيــارك كوزيــر، فمــن المفــروض أن الــذي ســيأتي فــي المرحلــة القادمــة 
ال يأتــي ويعمــل خــارج المنظومــة التــي قمنــا بوضعهــا، فهنــاك توجــه نحــن نســير عليــه مــن 
المفــروض أن نصــل بــه إلــى 2030، أنــا باإلمــكان أن أدخــل اليــوم إلــى الــوزارة أو إلــى جهــة 
حكوميــة وتكــون لــي نظرتــي الخاصــة، ولكــن هنــاك مســار معيــن الدولــة ُوِضعــت عليــه، 
فلمــاذا لدينــا خطــة تنميــة إذن؟، ولمــاذا ُرصــدت لهــا كل هــذه األشــياء؟، نحــن كجمعيــة كنــا 
جــزء مــن تقييــم المشــاريع التــي ُقّدمــت لكــي تكــون مــن ضمــن الخطــة التنمويــة، نفــس هــذه 
المشــاريع تنتقــل معنــا مــن خطــة 2010 مازالــت تنتقــل معنــا، فاليــوم أنــا لــدي آليــة بســيطة 
ــا  ــوم؟ دعون ــن يذهــب القطــاع الخــاص الي ــى أي ــاس إل ــي قي ــدًا أســتطيع أن أســتخدمها ف ج

نســتفيد منهــا.
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تعقيبــًا علــى مــا ذكــر المهنــدس فــارس أن المبادريــن شــخصياتهم إيجابيــة، لكــن هــذا األمــر 
ليــس باختيارنــا، فنحــن نحتــاج هــذه الــذرة مــن اإليجابيــة حتــى نســتمر، فنحــن اليــوم نحتــاج أن 
يكــون هنــاك آليــة حقيقيــة لتقييــم اإلنجــاز، فــا تخــرج علينــا الحكومــة وتقــول بأنهــا أنجــزت 
ســبعين فــي المئــة، فهــذه فقــط إنجــاز الصــرف هو الذي نســبته ســبعين في المئــة، فالقطاع 
الخــاص اليــوم مســتعد، الشــباب مســتعدون للعمــل، ولكــن فــي ظــل خطــط متغيــرة، وفــي 
ظــل توجهــات متغيــرة، وفــي ظــل آراء، وفــي ظــل قيــادات قــد ال يكــون لديهــا القــدرة أن تفهــم 
وتستشــعر مــا هــي التوجهــات التــي نحتــاج أن نكــون عليهــا خــال العشــر ســنوات والعشــرين 
ــا لأســف، فنحــن فــي هــذه الحقبــة مــا  ســنة القادمــة، فمــا نقــوم بتهيئتــه اليــوم ليــس لن
نفعلــه هــو ألوالدنــا ومــن ثــم ألوالد أوالدنــا ولأشــخاص الذيــن ســيدخلون أســواق العمــل 
فــي المرحلــة القادمــة، فأتمنــى اليــوم تفعيــل أدوار األجهــزة الحكوميــة التــي لهــا عاقة بذلك، 
وأتمنــى اليــوم أن يســتخدم الجهــاز التشــريعي أدواتــه الرقابيــة بطريقــة مثمــرة، تســاعدنا حتــى 

نلتمــس هــذا اإلنجــاز علــى أرض الواقــع.

شكرًا لكم وشكرًا على وقتكم..

المعقبة: الدكتورة / منال الحساوي
رئيس مجلس اإلدارة - الجمعية الكويتية للتخطيط اإلستراتيجي
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ــاء الجلســــات والمتحدثـــون والمعقبــون  ــادة رؤســ ووفقــًا لمــا أجمـــع عليــه السيــــدات والســ
فيمــا يأتــي ليــس فقــط توصيــات الملتقــى، وإنمــا الــدور الــذي يجــب أن يؤديــه القطــاع 
ــة األهــداف  ــق كاف ــى تحقي ــة للوصــول إل ــة واالقتصادي ــاة اليومي ــة الحي الخــاص فــي صناع

ــا: ــو إليه ــي نصب الت

يوصي المؤتمر:

النهــوض بالقطــاع الخــاص ومســاعدته فــي النمــو فــي بيئــة اســتثمارية ســليمة، حيــث   .1
يشــكل القطــاع الخــاص 27% مــن ناتجهــا المحلــي مقارنــًة بــدول الجــوار فــإن القطــاع 
الخــاص يشــكل 44% مــن الناتــج المحلــى للســعودية، واإلمــارات بنســبة 70%، حيــث 
أن دول الجــوار تســّخر كل إمكانيتهــا وتمنــح التســهيات للشــركات هنــاك ألنهــا تدعــم 
اقتصادهــا الوطنــي بشــكل حقيقــي، وأيضــا توظيــف نســبة هائلــة مــن العمالــة الوطنيــة 
مــع ضمانــات كبــرى لحقــوق األمــان الوظيفــي التــي تــكاد تكــون معدومــة فــي الكثيــر 

مــن الــدول.

االســتفادة مــن األزمــات واالســتعداد لهــا مســبقًا فــي وضــع اســتراتيجية لمواجهــة وإدارة   .2
أي أزمــة مســتقبًا، مثــال علــى ذلــك أزمــة كورونــا واألزمــة الماليــة العالميــة، وصــواًل إلى 
حــرب روســيا وأوكرانيــا وأثــر تلــك األزمــات علــى األســواق العالميــة فــي جميــع القطاعــات 
االســتثمارية والماليــة والتجاريــة، األمــر الــذي يحتــاج إلــى بعــض الحلــول التشــريعية 

وحمايــة المســتثمرين مســبقًا قبــل حــدوث أضــرار أو فوضــى اقتصاديــة.

ضــرورة التخفيــف مــن الــدورة المســتندية وخصوصــًا ألصحــاب المشــاريع الصغيــرة   .3
والمتوســطة وكذلــك الشــركات الكبــرى، ودعــم التعــاون بيــن مؤسســات الدولة، وســرعة 
وتســهيل التعامــات واإلجــراءات، وأهميــة الربــط اإللكترونــي بيــن المؤسســات المعنيــة 

وتحقيــق التواصــل بينهــم.

ضــرورة توحيــد كافــة األنظمــة اإللكترونيــة فــي مؤسســات الدولــة حتــى ال تصبــح عائقــًا   .4
ــا المعلومــات. أمــام أي تعامــات، وهــذا دور الجهــاز المركــزي لتكنولوجي

إخــراج األوراق العمليــة المدروســة والتــي ُأجيــزت من الخبراء واألكاديمييــن واالقتصاديين   .5
رؤيــة حقيقيــة  أوراق  مثــال  األدراج،  تــزال حبيســة  والسياســيين وال  األعمــال  ورجــال 

ــا هــذا. ــى يومن ــور إل ــرى الن ــم ت ــي ل لإلصــاح االقتصــادي 2020/11 الت

ــك  ــث عمــل بن ــة، حي ــد مــن الخدمــات الرقمي ــم العدي ــى تقدي ــادرة عل ــوك ق ــزال البن ال ت  .6
الكويــت المركــزي بشــكل كبيــر ومكثــف فــي الســنوات األخيــرة خــال الجائحــة فــي مجــال 
الرقمنــة، وذلــك لمواكبــة التحــول الرقمــي فــي العالــم وعمــل جاهــدًا فــي مجــال األمــن 

ــز االبتــكار. الســيبراني وتحفي
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تشــجيع القطــاع الخــاص وإعطائــه حيــزًا أكبــر للمشــاركة فــي خطــط التنميــة، وعمــل   .7
شــراكات حقيقيــة مــع القطــاع الحكومــي ومنظمــات المجتمــع المدنــي، وذلــك لتحقيــق 

مشــاركة مجتمعيــة.

ــًا مــن عــدم توفــر  الحــد مــن هجــرة الكويتييــن نحــو العمــل فــي القطــاع الحكومــي هروب  .8
بيئــة اســتثمارية آمنــة فــي القطــاع الخــاص، حيــث تركــز الكويتيــون العاملــون فــي القطــاع 
ــف مواطــن بنســبة 4,7% لنحــو  ــغ عددهــم 333,6 أل ــث بل الحكومــي بنســبة 78% حي

72,9 ألــف عامــل.

ال زالــت هنــاك حاجــة لمزيــد مــن التشــريعات االقتصادية للنهوض بالقطاع االســتثماري،   .9
بــل وإعــادة النظــر بالتشــريعات وتســليط الضــوء علــى بعــض القوانيــن التــي تحكــم عمليــة 
ــر التشــريعات  ــد مــن تطوي ــة اســتثمارية ســليمة. كمــا ال ب ــق بيئ ــك لخل االســتثمار، وذل

التــي تصاحــب المتغيــرات فــي أنمــاط االســتثمار والتجــارة التــي يفرضهــا التنافــس.

الحاجــة الفعليــة لمحاكــم اقتصاديــة متخصصــة للنظــر فــي المنازعــات والبــت فيهــا بخبــرة   .10
وســرعة ألن اإلجــراءات الطويلــة والمعقــدة هــي بيئــة طــاردة لاســتثمار والتجــارة، حيــث 

يجــب الفصــل بيــن الدعــاوي فــي دولــة الكويــت والتــي تعمــل بمعــدل بطــيء.

ضــرورة التنــوع االقتصــادي والتقليــل مــن االعتمــاد علــى الصــادرات النفطيــة، الســيما   .11
أن أكثــر مــن 90% مــن دخــل الدولــة حاليــًا مــن العائــد النفطــي.

ال بــد مــن الخــروج بتفعيــل حقيقــي وهــي أن يســتخدم القطــاع الحكومــي لغــة واحــدة وهــي   .12
الســير علــى رؤيــة خطــط التنميــة المســتدامة 2030 والتــي لهــا عاقــة بالقطــاع الخــاص.

اســتحضار التجــارب الســابقة التــي كان لهــا دور إيجابــي، مثــال قانــون أســواق المــال   .13
ــى المؤشــرات  ــاء إل ــت واالرتق ــي ثمــاره فــي بورصــة الكوي ــم جن ــوم يت ــذي للي 2015 وال

العالميــة.

ضــرورة تحديــد الهويــة االقتصاديــة واالهتمــام بالقطــاع الخــاص كأحد مكونــات االقتصاد   .14
الوطنــي الــذي يخلــق فــرص عمــل، وتنــوع فــي مصــادر الدخــل، وفــرص اســتثمارية.

ضــرورة تبنــي وإنشــاء هيئــة مســتقلة للمحاســبة والمراجعــة تقــوم بتوفيــر بيانــات ماليــة   .15
ــة فــي  ــة هــذه الهيئ ــرز أهمي ــة، وتب ــة المالي ــى شــفافية البيئ ــك للحــرص عل ــة وذل دقيق

تحســين األداء االقتصــادي للقطاعيــن العــام والخــاص.

اليوم ال بد أن يكون هناك أولوية قصوى ألصحاب المشــروعات الصغيرة والمتوســطة   .16
وتقديــم حلــول حقيقيــة وواقعيــة لهــم وذلــك لتوفيــر فــرص عمــل، والتنــوع االقتصــادي، 

وخلــق شــخصية إيجابيــة ألصحــاب تلــك المشــاريع، وخلــق مجتمــع إيجابي.
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الصغيــرة  المشــاريع  أصحــاب  تواجــه  التــي  العقبــات  أهــم  األراضــي  تقســيم  ُيعــد   .17
والمتوســطة، بــل علــى عمليــة االســتثمار، فــا بــد مــن إعــادة النظــر فــي تقســيم األراضي 
المملوكــة للدولــة والتقليــل مــن التكاليــف العاليــة، وإعطــاء مســاحات إلنشــاء مشــاريع 

اســتثمارية.

إطــاق نافــذة ُتســهل ألصحــاب المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة التعامــل بشــكل مباشــر   .18
مــع الجهــات الرســمية وهــو أقــل دعــم ُمقــّدم مــن الدولــة ألصحــاب تلــك المشــاريع.

ضرورة توجيه وتكرار الرسائل الموجهة للحكومة، لتسرع من تحفيزها.  .19

التــزام القطــاع الحكومــي بخطــط التنميــة المســتدامة التــي تشــير فــي طياتهــا إلــى تنميــة   .20
ــروح الفريــق بأســماء شــخصيات وبمواقيــت محــددة وفــق  القطــاع الخــاص، والعمــل ب

خطــة التنميــة الوطنيــة 2035.






