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 مقترح اتحاد شركات االستثمار بشأن منصات التمويل الجماعي التشاركي 

 

 من آثار جائحة كورونا وتحفيز االقتصادآليات شركات االستثمار في تحسين بيئة االعمال 

 

 من االجتماعات لبحث إمكانية  صرح اتحاد شركات االستثمار بأن لجنة  
ً
السياسات االقتصادية لدى االتحاد عقدت عددا

 تحفيز البيئة االقتصادية ووضع آليات شركات االستثمار في تحسين بيئة األعمال وتحفيز االقتصاد من آثار جائحة كورونا. 

حيث يقف العالم اليوم ليشاهد ما    ( املستجد في شلل االقتصاد العاملي،covid 19تسببت أزمة انتشار في روس كورونا )

لهذا الفيروس بعد تسلله إلى أغلبية دول العالم، وما سببه من أضرار لالقتصاد العاملي وإحداث    ة يحدث من تطورات جديد

خلل في أسواق املال والنفط والسياحة وغيرها من القطاعات، مما دفع بالدول إلى اتخاذ إجراءات إلنقاذ األسواق والحد  

 شار فيروس كورونا وتأثيره السلبي على األداء االقتصادي للدول.من انت

ونحن في الكويت لسنا بمنأى عن بقية الدول، فنحن نواجه اليوم آالم هذه األزمة على مستويين، االزمة الصحية واالزمة  

الكويت وال يخفى على الجميع  االقتصادية التي باتت تشكل تحديا على املستوى املعيش ي ومستقبل األجيال القادمة في دولة  

ما يدور في الساحة من حلول وعالجات مطروحة على رأسها قانون الدين العام و االقتراض من صندوق األجيال القادمة  

لتغطية العجز في موازنة الدولة وهي حلول لها مؤيدين ومعارضين وهذه الحلول أو االطروحات ان صح التعبير ال يمكن  

 خصوصا اذا غابت عنها النظرة الشمولية والخطط املحكمة. الجزم بمدى جدواها 

انبثقت األزمة لتكشف أن املتضرر األكبر في خضم هذه األزمة في نظرنا هم املشاريع الصغيرة واملتوسطة وهي في الغالب  

إغالق   مع  مشاكلها  وتفاقمت  التزاماتها  وسداد  نموها  تمويل  في  املبيعات  على  مباشر  اعتماد  تعتمد  االقتصاد  شركات 

والتباعد االجتماعي، فما كان لها اال ان تعرضت هذه املشاريع لتدني في مبيعاتها وإلى التوقف الكلي في بعض األحيان حتى  

  بالنسبة ألكثر املشاريع نجاحا ما قبل األزمة.
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 شركات االستثمار

الخاص، فأزمة كالتي نحاكيها اليوم ال يقتصر حلها  نعتقد بأن جزء من مشاكل القطاع الخاص يأتي حلها من نفس القطاع  

من جانب واحد أو جانبين فقط كاملال العام والقطاع البنكي، فهناك آليات يمكن االستفادة منها من خالل إشراك القطاع  

جهات  الخاص كجزء من الحل فالكل باستطاعته تقديم ما يلزم من جانبه للنهوض باالقتصاد. وهنا نحن نتطلع بالدفع ال

الطويل لنخرج باقتصاد متكامل ومتين يلبي احتياجات   املعنية لسن تشريعات وخطط تعالج مشاكل جذرية على املدى 

 األجيال واملرحلة القادمة. 

تتوفر لدى شركات االستثمار من خالل أنشطتها املرخصة من قبل الجهات الرقابية أدوات مختلفة تستطيع من خاللها  

ال املثال  تحريك األموال تجاه  قطاعات االقتصادية املختلفة حسب الحاجة وحسب الخطة املرسومة فلديها على سبيل 

مرونة من البنوك واملال    أكثراملحافظ االستثمارية والصناديق العقارية والشركات ذات الطابع الخاص وهي بطبيعة حالها  

 العام. 

 الحلول املقترحة  

 Venture Capitalصناديق استثمار رأس املال املغامر  -١

في هذا الجانب، نسلط الضوء على الدور الحيوي للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة في االقتصاد العاملي وهذا ما تم تناوله   

رعاية   في  العام  القطاع  يلعبه  الذي  الدور  أهمية  القارئ  على  يخفى  وال  واملهنية،  األكاديمية  األدبيات  في  مكثف  بشكل 

ت الشركات الناشئة. ففي جميع أنحاء العالم املتقدم والدول الناشئة، تعتبر الحكومة بشكل او  واستثمار أفكار وابتكارا

بآخر مستثمًرا استراتيجًيا على املدى الطويل لهذه املشاريع ومعظم الشركات الناشئة واملبتكرة في العالم اليوم موجودة  

املخاطر  لجانب   
ً
معا الخاص  والقطاع  الحكومة  أخذ  بسبب  الدكتورة  ومستمرة  وتشير  الشركات.  هذه  في  واالستثمار  ة 

مازوكاتو في كتابها الفذ "الدولة الريادية" أدلة على الدور الحاسم لالستثمارات الحكومية في التقنيات الحديثة املستخدمة  

ال الحصر. الخالصة    مثل اإلنترنت ونظام تحديد املواقع العاملي وتقنية البطاريات ، على سبيل املثال  العالم، في جميع أنحاء  

 لوال استثمارات الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص ملا كان هذا االختراق التكنولوجي والطفرة الصناعية الرابعة لتحدث. 

 

واذا نظرنا الى اقتصادنا املحلي، يعتبر القطاع العام املدعوم بإيرادات النفط هو املحرك الرئيس ي لالقتصاد، في حين يساهم  

ال بأقل من  القطاع  الكويت  30خاص  رؤية  تستلزم  اإلجمالي.  املحلي  الناتج  إلى    2035٪ من  الخاص  القطاع  يبرز دور  أن 
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املساهم األساس ي في توفير فرص العمل ومصدر الدخل الرئيس ي للفرد. وهو عكس املعمول به حاليا إذ    ويكون الصدارة  

 ساهمته ضئيلة في املوازنة.  ٪ من القوى العاملة الكويتية وم 20يشغل القطاع الخاص اليوم 

وما تتميز به دولة الكويت من طاقات شبابية وروح ريادة األعمال يجعلها أرض خصبة لالستثمار املغامر ففي السنوات  

وكاريدج   طلبات  مثل  التكنولوجيا  نجاح شركات  الناجحة وآخرها  الشركات  العديد من  الكويت  أنتجت  املاضية  العشرة 

ارج والداخل ناهيك عن شركات املطاعم التي تمتد فروعها لتغطي  وبوتيكات التي استقطبت رؤوس أموال احترافية من الخ

 دول الخليج كافة.   

ومن الجدير بالذكر أن الشركات الصغيرة واملتوسطة في االقتصادات املتقدمة تشكل نسبة االغلبية من توظيف القوى  

 إلى إحصائيات البنك الدولي، تشكل تلك الشركات 
ً
ن األعمال حول العالم وتشغل نسبة  ٪ م٩٠العاملة، حيث أنه استنادا

٪ من الناتج القومي للدول الناشئة. وإذا قارنا ذلك في اقتصادنا املحلي، فشركات القطاع  ٤٠٪ من الوظائف وتشكل  ٥٠

٪ من إجمالي القوى العاملة ناهيك عن الشركات الصغيرة واملتوسطة وذلك ما يدل على الفارق الكبير  ١٩الخاص تشكل  

 يته للنهوض باالقتصاد وتوفير فرص العمل لألجيال القادمة. الذي نسعى لتلب

 

والقطاع   العام  القطاع  بين  استراتيجية  شراكة  إنشاء  خالل  الصغيرة    الخاص،ومن  الشركات  قطاع  يزدهر  أن  يمكن 

الكويت. ففي عام   في  الشركات الصغيرة واملتوسطة من خالل ٢٠١٣واملتوسطة  التزامها بدعم  الكويت  أعلنت حكومة   ،  

مليار دينار كويتي وأن قيمة العقود املوقعة   2  واملتوسطة بقيمةإنشاء الصندوق الوطني لرعاية وتنمية املشروعات الصغيرة  

نعتقد بأن الوقت قد حان لقطاع االستثمار    التحضير،مليون دينار كويتي منذ إنشائه. بعد سبع سنوات من    147  تتعدلم  

،  االستراتيجية للدول سنة من اآلن، وفي مقياس الخطط    ١٥أي بعد    ٢٠٣٥كويت  لتقديم خبرته ومعرفته لتحقيق نظرة ال

 يعتبر هذا الوقت قصير جدا 

 

 آلية التطبيق 

تتوفر اليوم لدينا في الكويت التشريعات الالزمة واالرضية القانونية إلنشاء صناديق رأس املال املغامر وهي تسمية غريبة  

ولكنها ليست سوى اتاحة الفرصة للمستثمرين في الدخول واملساهمة في الشركات الناشئة من املشروعات    بعض الش يء

وقليلة   كونها شركات جديدة  للخسارة  الوقت عرضة  نفس  وفي  واعدة  بطبيعتها شركات  تكون  التي  واملتوسطة  الصغيرة 

رين املحترفين ملعرفتهم املسبقة أن نجاح شركة واحدة  الخبرة. وهو ما يجعل هذا النوع من االستثمارات مقبول لدى املستثم
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او شركتين في هذا النوع من الصناديق يغطي الخسارة من باقي الشركات وتحقيق أرباح تفوق الخمسة اضعاف القيمة  

 االجمالية املستثمرة.  

أسواق املال برخصة "مدير  من املقترح أن تقوم شركات االستثمار بتأسيس صناديق رأس املال املغامر تحت رقابة هيئة  

محفظة" أو "مدير نظام استثمار جماعي" ، حيث توجه رؤوس األموال تجاه شركات املشروعات الصغيرة واملتوسطة التي  

مقرها دولة الكويت فقط  وتقوم شركات االستثمار بجمع رأس املال من عمالئها، وفي املقابل تقوم الدولة بضخ رأس مال  

ماليين دينار    ١٠ة االستثمارية بجمعه في الصندوق، فعلى سبيل املثال، إذا قامت الشركة بجمع  مماثل ملا تقوم الشرك

ماليين في الصندوق، بذلك، تضمن الدولة توجيه األموال املستثمرة    ١٠كويتي من عمالئها تقوم الدولة بضخ مبلغ يصل الى  

فه من عمالئها قبل أن يتم استخدام املال العام بذلك تكون  للشركات التي لديها القدرة على جمع رأس املال والخبرة في توظي 

الدولة وشركة االستثمار  شركاء في دعم املشاريع الناجحة وهم كذلك شركاء في تحقيق الربح والخسارة على فترة استثمار  

 طويلة. 

ية للتوسع داخل وخارج  ومن شروط االستثمار في الشركات الصغيرة واملتوسطة أن تكون هذه الشركات واعدة ولها قابل

ومن الشروط كذلك أن تتخصص هذه الصناديق في قطاعات محددة    ٢٠٣٥الكويت ولها ارتباط وطيد مع نظرة الكويت  

حيث تكون الشركة املديرة للصندوق لديها الخبرات واملؤهالت الالزمة لتقديم املشورة ألصحاب املشاريع ومساندتهم في  

س ي في نهاية املطاف هو إعداد هذه الشركات لإلدراج أو االندماج لخلق منظومة متكاملة  تحقيق خطط النمو. والهدف الرئي

وابراز كيانات قادرة على املنافسة ودعم االقتصاد. وهنا يكون اإلشراف والرقابة على تلك الشركات املرخصة تحت مظلة  

يرة واملتوسطة من خالل التمثيل في مجالس  هيئة أسواق املال ومتابعة الصندوق الوطني لرعاية وتنمية املشروعات الصغ

 إدارات الصناديق ولجان االستثمار فيها.  

 

واخيرا، الشروع في هذه الرحلة يجب أن تكون التشريعات الرئيسية في مكانها الصحيح وأهمها تطبيق قانون اإلفالس الذي  

، كلنا نعلم بأنه ليست كل الشركات ستنجح وهناك عوامل و 
ً
متغيرات قد ال نتحكم بها وقد تؤثر على سير  تم إقراره مؤخرا

الشركات وأن تطبيق هذا القانون لحماية املبادرين في املقام األول واملساهمين في الشركة من الدائنين. في نهاية املطاف،  

نحتاج أن نزرع ثقافة جديدة أنه من الصحي والطبيعي فشل بعض األفكار والشركات ومن الطبيعي كذلك نجاح شركات  

اخرى بشكل مفاجئ وسريع، كل ذلك حصيلة ديناميكية األسواق والبقاء لألصلح وليس كل مشروع يفشل يجب علينا أن  

 نهم إلنقاذه.
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 أمثلة مقارنة

من خالل مكتب أبوظبي لالستثمار حيث يقوم    أبوظبيهذا النظام معمول به في دولة اإلمارات العربية املتحدة في إمارة  

الصناديق والشركات التي تستطيع أن تحصل على استثمارات من مؤسسات أو شركات من القطاع    املكتب باالستثمار في

 1الخاص  

 

 Fintechتشريع نظام كامل يخدم مجال التمويل التقني  -٢

اذا الناحية االيجابية،  الخدمات    من  بما فيها شركات  الرقمي  التحول  الشركات نحو  اليوم، نرى تسابق  األزمة  الى  نظرنا 

املالية، ولكن تفتقر الكويت اليوم الى البيئة التشريعية املناسبة إلطالق الخدمات املالية االلكترونية األمر الذي يعيق من  

 .من حولنا القتصادات الدول مواكبة اقتصادنا  

( وهي عبارة عن منصات مالية  Crowd Fundingثال للخدمات املالية الرقمية ما يسمى بالتمويل الجماعي )فعلى سبيل امل

مال على صورة    ألصحابتتيح   رأس  بجمع  املستخدمين  بعموم  االستعانة  الصغيرة  او دفع    تمويل،املشاريع  استثمار  او 

دوالر أمريكي. من خالل هذه املنصات،    100تصل الى    الصغر قد مسبق لبضاعة أو خدمة من خالل تجميع مبالغ متناهية في  

  نوجهها يكون ألصحاب املشاريع الصغيرة طرق بديلة للحصول على األموال ملزاولة أنشطتهم خصوصا في فترة األزمات كالتي  

 اآلن.  

 

و  بين األشخاص  الربط  التي سهلت عملية  االجتماعي  التواصل  األفكار  ومع ظهور شبكة االنترنت وبعدها تطبيقات  نقل 

واملشاريع بين املستخدمين واملبادرين ارتفع عدد الشركات الصغيرة واملتوسطة، ولم تظهر منصات التمويل الجماعي بشكل  

حيث ارتكزت على معطيات التواصل بين األشخاص لتلبية حاجة السوق من    ٢٠٠٨موسع إال بعد األزمة املالية العاملية في  

 شح في السيولة.  

 

( وقنوات الدفع  e-Walletsنماذج أخرى للخدمات املالية الرقمية كربط البنوك في املحفظات اإللكترونية )  وتوجد كذلك

( الروبوتية  االستثمارية  االستشارات  وتقديم  تحت  Robo Advisoryااللكتروني  الكويت  في  استحياء  على  مطبقة  وهي   )

 .  مظالت البنوك املحلية وهو ما سيتم تناوله في مناسبات الحقة

 
1 https://www.investinabudhabi.ae/Our-Programmes/Ventures-Fund 
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 التطبيق العملي 

نظرا لتشابك االختصاصات في هذا املوضوع مع أجهزة مختلفة من الدولة بين هيئة أسواق املال والبنك املركزي ووزارة  

التجارة، نقترح بتشكيل فريق عمل من جميع هذه الجهات بما فيها ممثلين عن اتحاد شركات االستثمار تحت مظلة واحدة  

املقت بتقديم  الفريق  املالية  ويقوم  للخدمات  الالزمة  العمل  بيئة  لتوفير  الالزمة  بالقوانين واللوائح  رحات لتوضيح والدفع 

وبعد ذلك يتسنى لشركات االستثمار بجلب الخبرات الخارجية من منصات للتمويل الجماعي او انشاء     Fintechالرقمية  

أذرع لها لذات الغرض واالفضل من ذلك، قيام املبادرين بإطالق منصات مبتكرة تلبي احتياجات السوق املحلي، وبحيث ال  

 على ميزانية الدولة أو القطاع املصرفي، حيث أنها ت
ً
ربط املستثمرين باملشاريع بشكل مباشر، ويكون دور شركات  تشكل عبئا

 للضوابط املعمول بها والخاصة بإدارة أموال العمالء وأصولها وأخالقيات العمل  
ً
االستثمار هو إدارة تلك املنصات وفقا

املال بمسودة تشريع يض  إلى هيئة أسواق  اتحاد شركات االستثمار بمقترح  يتقدم  العالقة، ويمكن أن  إلى مواد  ذات  اف 

بشأن إنشاء هيئة أسواق املال وتنظيم نشاط األوراق املالية لتنظيم العمل    2010( لسنة  6الالئحة التنفيذية للقانون رقم ) 

الخامس   الكتاب  في  الواردة  األنشطة  إلى  جديد  نشاط  إضافة  من  يمكن  والذي  التشاركي،  الجماعي  التمويل  بمنصات 

املالية واألشخاص األوراق  في كتب    )أنشطة  املواد  إلى عدد من  إليها، باإلضافة  املشار  التنفيذية  الالئحة  املسجلون( من 

 الالئحة التنفيذية ذات العالقة. 

 

من خالل النظرة العامة للقوانين واللوائح املعمول بها ال يتطلب االمر اكثر من بضعة تعديالت في اللوائح الداخلية في أنظمة  

 ركزي وقانون الشركات لدى وزارة التجارة هيئة أسواق املال والبنك امل

 هيئة أسواق املال وبنك الكويت املركزي 

 متطلبات مكافحة اإلرهاب وغسيل األموال  -

 تعديل وكيل االكتتاب والتوجه للجمهور  -

 متطلبات نشرة االكتتاب   -

 طرق تحديد أسعار الفائدة املستحقة أو نسبة األرباح   -

 تقديم وتسجيل األشخاص بشكل اإللكتروني   -
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 وزارة التجارة ووزارة العدل 

 تأسيس الشركات ذات الغرض الخاص  -

 التوقيع او التسجيل اإللكتروني للمساهمين في الشركات دون الحاجة للحضور الشخص ي  -

 عقوبات وتجريم طرح الشركات لالكتتاب العام   -

 اعادة النظر في الحد االعلى لعدد املستثمرين في الشركة   -

 رهن األصول والحقوق الفكرية   -

 قانون االفالس  -
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 أمثلة مقارنة

من املمكن النظر في قوانين الدول املجاورة واالستفادة من خبراتها في سن القوانين واألنظمة املعمول بها للخدمات املالية  

 قواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين لدى   ADGMو  DIFCلدى بنك البحرين املركزي و  Fintechالرقمية 
ً
وأيضا

 البنك املرزي السعودي 

 

 الخالصة 

اليوم ليست كمثيالتها في    فاألزمةجة ملحة الن نضع الحلول لالزمة االقتصادية الحالية وان نسارع في التنفيذ،  نحن بحا

ولكن من املؤكد وال اختالف علية بين اثنين علينا ان نعيد    لنا، السابق إذ لها جانب صحي يصعب التنبؤ ما يخبئه املستقبل  

النظر في تركيبتنا االقتصادية وتنويع مصادر الدخل وناهيك عن إبراز دور القطاع الخاص في املساهمة في موازنة الدولة  

اع الحكومي والخاص  وتوفير فرص العمل للقوى العاملة من األجيال القائمة. كل ذلك يتطلب الكثير من التعاون بين القط

 ولكنه لن يعيق عجلة التقدم.    ووعر،وهو طريق صعب 

ثقافة موجودة   بيئة األعمال وهي  ثقافة  اليوم لغرس  الطاقات    ومتأصلةنحتاج  املبادرين من  ولكن بحاجة    الشبابية، في 

وك  املدروسة  واملغامرة  االبداع  روح  وغرس  العاملة  القوى  من  األعظم  الجانب  لتغطي  ذلك  ملضاعفتها  فرش    يأتيل  بعد 

 االرضية القانونية والبيئة التشريعية الالزمة لدعم هذا التوجه.  

مغايرا ملا تم طرحه في السابق حيث طرحت مبادرات كثيرة في منذ األزمة املالية    االستثمار يأتيطرحنا اليوم كاتحاد شركات  

ها اآلخر نتج عنها بروز عدد من الشركات واملشاريع  العاملية لدعم املشاريع الصغيرة بعضها تالش ى مع مرور الزمن وبعض 

الناجحة وتفش ي ثقافة املبادرين ونضع أنفسنا بما هو نصب تخصصنا أال وهو ادارة مخاطر االستثمار والخدمات املالية  

 .  Fintechالرقمية،  
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