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عانى االقت�صاد الكويتي من الركود على مدار العقد 

املا�صي ب�صبب مزيج من اال�صطرابات ال�صيا�صية 

والتقلب يف اأ�صعار النفط والف�صاد امل�صت�رشي. وملكافحة 

هذا الو�صع، حاول الربملان والنخبة احلاكمة وفئة 

املعنيني بالتجارة تطوير قطاع اأعمال مزدهر عن 

طريق اإحداث نقالت نوعية يف ال�صيا�صات، لالبتعاد 

عن االحتكارات، مع تطوير امل�رشوعات ال�صغرية 

تلفة يف  واملتو�صطة. اإاّل اأّن هذه االأطراف الثالثة مخُ

ما يخ�ص كيفية اإجناز اأهدافها، وكثرًيا ما تتقاطع 

غاياتها. ويفاقم من م�صكالت الكويت االقت�صادية 

تزايد االإنفاق العام وتداخل م�صوؤوليات املوؤ�ص�صات 

العامة مع حتمل موؤ�ص�صات متلفة للم�صوؤوليات 

نف�صها، كما ورد يف �صحيفة الراي، االأمر الذي 

دفع اإىل اإق�صاء القطاع اخلا�ص و�صمن ا�صتمرارية 

االعتماد على الدولة ب�صفتها الوجهة االأوىل للباحثني 

عن عمل.1

وتعود جهود الرتكيز على تنمية امل�رشوعات 

ال�صغرية واملتو�صطة اإىل عام 2010 على االأقل، 

حني عر�ص املجل�ص االأعلى للتخطيط والتنمية اأهداف 

احلكومة يف الروؤية اال�صرتاتيجية للكويت 2035. 

ت�صجع هذه اخلطة على جناح القطاع اخلا�ص بعيًدا 

عن اأرباح احلكومة النفطية،2 مع تنويع �صلة ثروات 

القطاع اخلا�ص بعد اأن كانت مركزة يف املنتجات 

غري القابلة للتداول التجاري، ب�صكل يغذي ت�صخم 

االأ�صول. ولقد اعتخُرب اإن�صاء امل�رشوعات ال�صغرية 

واملتو�صطة و�صيلة خللق قطاع خا�ص م�صتقل، عن 

طريق ال�صماح لالعبني االأ�صغر بدخول ال�صوق.

ولقد وافق املجل�ص الوطني – يف مبادرة منف�صلة تعود 

لعام 2010 – على خطة تنمية متو�صطة االأجل من 

اأجل حت�صني جهود احلكومة الرامية اإىل النهو�ص 

بقطاع خا�ص مزدهر، »]كانت[ تنمية امل�رشوعات 

ال�صغرية واملتو�صطة م�صاألة اأ�صا�صية يف �صياق منو 

اقت�صاد الدولة«.3 على اأن اخلطة ف�صلت يف التاأثري 

بقوة على منو امل�رشوعات ال�صغرية واملتو�صطة، واإن 

اأم�صت احلاجة اإىل التغيري واإىل الفر�ص االقت�صادية 

االأكرب اأ�صد اإحلاًحا و�رشورة بعد احتجاجات عام 

2012 وعنف ال�صباب يف الكويت.4

ومت يف عام 2013 اإطالق ال�صندوق الوطني لرعاية 

وتنمية امل�رشوعات ال�صغرية واملتو�صطة ك�رشكة 

عامة م�صتقلة براأ�ص مال 2 مليار دينار كويتي )7 

مليارات دوالر اأمريكي(، وب�رشاكة تنفيذية مع 

البنك الدويل.5

ولل�صندوق الوطني لرعاية وتنمية امل�رشوعات 

ال�صغرية واملتو�صطة اأربعة مكونات، بح�صب عبد 

العزيز اللوغاين نائب رئي�ص جمل�ص االإدارة االأول 

واملدير التنفيذي لل�صندوق:

1- امل�صاعدات احلكومية عن طريق متويل 

1

ولقد اعُترب اإن�شاء امل�رشوعات 

ال�شغرية واملتو�شطة و�شيلة 

خللق قطاع خا�ص م�شتقل، عن 

طريق ال�شماح لالعبني الأ�شغر 

بدخول ال�شوق.

ال�شندوق الوطني لرعاية وتنمية امل�رشوعات 

ال�شغرية واملتو�شطة كُمحرك لالإ�شالح القت�شادي 

يف الكويت
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على الرغم من 

اجلهود ال�شاعية لتنمية 

امل�رشوعات ال�شغرية 

واملتو�شطة، فهي متثل 

3% فح�شب من اإجمايل 

الناجت املحلي الكويتي، 

وتوظف 23% من القوى 

العاملة.  

امل�رشوعات النا�صئة واإعادة هيكلة االأنظمة القانونية. 

�صممة مل�صاعدة الطالب على 2- اأن�صطة تعليمية مخُ

»تبني عقلية ريادة االأعمال عن طريق اأن�صطة خارج 

املقررات الدرا�صية واأخرى م�صمولة فيها«.6

راع لل�رشاكات التجارية 3- اإطار عمل قانوين مخُ

ي�صعى اإىل تذليل العقبات التي تواجه منو امل�رشوعات 

ال�صغرية واملتو�صطة.7

4- تغيري يف املوقف نحو فهم اأن »التاجر يف يومنا

ا م�صكالت املجتمع ويجعل  وع�رشنا هذا يعالج اأي�صً

حياة النا�ص اأكرث فعالية« من اأجل توعية اجلمهور 

وتبني مفهوم ريادة االأعمال.8

حددت هذه اال�صرتاتيجية الوطنية جماالت اهتمام 

احلكومة االأولية باال�صتثمارات اخلا�صة بامل�رشوعات 

ال�صغرية واملتو�صطة، وموؤ�رشات االأداء االأ�صا�صية 

لر�صد وتقييم منو االأعمال التجارية.9 كان مطلوًبا 

اأن يكون املتقدمون بطلبات الدعم قد بلغوا من 

العمر 21 عاًما على االأقل واأن يكونوا عاملني يف 

م�رشوعات �صغرية ومتو�صطة مملوكة لكويتيني 

و«ملتزمني بامل�صاهمة ب�صكل مبا�رش يف تطوير 

وتنويع االقت�صاد الوطني... وبتوفري فر�ص عمل 

اإ�صافية للمواطنني الكويتيني«.10 وقد اأّدى ما حلق 

من انتظار دام ثالث �صنوات قبل احل�صول على 

قر�ص من ال�صندوق اإىل ت�صليط ال�صوء على حالة 

اجلمود التنفيذي والت�رشيعي القائمة ب�صبب التعار�ص 

بني االأجندة ال�صيا�صية واالإ�صالحية، اخلا�صة بكل 

من الطبقة التجارية والنخب احلاكمة والف�صائل 

الربملانية.

ولقد تو�صل التقرير ال�صنوي االأّول لل�صندوق 

الوطني لرعاية وتنمية امل�رشوعات ال�صغرية 

واملتو�صطة اإىل اأّن العقبات االأ�صا�صية التي اعرت�صت 

طريق النجاح كانت تتمثل بغياب برامج الدعم الفني 

واملايل واالإر�صاد.11 مل يتمكن ال�صندوق من تقدمي 

هذا الدعم ب�صبب التعجل يف ت�صكيله وب�صبب تعار�ص 

اأجندات �صناع القرار. كما برزت م�صكالت هيكلية، 

مثل التاأّخر يف توجيه امل�صائل املت�صلة بامل�رشوعات 

ال�صغرية واملتو�صطة من قبل وزارة التجارة 

وال�صناعة. ولقد تفاقم الو�صع ب�صبب االإفراط يف 

االإنفاق ومناخ عدم الثقة بال�صندوق ب�صفته موؤ�ص�صة 

حكومية، كما الحظت �صحيفة القب�ص،12 وكما الحظ 

كل من مهند ال�صانع اأمني �رش اجلمعية االقت�صادية 

الكويتية،13 واللوغاين نف�صه.14

ونتيجة للمذكور، مت ا�صتبدال جمل�ص ال�صندوق يف 

2016 ومت تنفيذ جمموعة كبرية من برامج تنمية 

ريادة االأعمال بالتعاون مع »جرنال اإلكرتيك« 

و�رشكاء اآخرين.15 اإاّل اأّن خالفات �صيا�صّية كامنة 

وراء تعيينات اأع�صاء جمل�ص االإدارة قد طفت اإىل 

ال�صطح، مع اختالف الهيئات الكويتية احلكومية 

املختلفة حول اأف�صل ال�صبل لال�صتفادة من الربنامج، 

مبا ي�صمل �صّم الكويتيني االأقل ن�صيًبا من الرثوة اإىل 

امل�صتفيدين منه. ولقد مّثل اخلالف ما و�صفته نائب 

وزير �صوؤون ال�صباب باأنه نق�ص يف »تن�صيق وتوحيد 

ومزج اجلهود، وفر�ص املحا�صبة«.16 قام النواب 

ال�صباب ال�صاعون لتو�صيح �صبب اإخفاق ال�صندوق 

الوطني يف تقدمي دعم مايل حقيقي للم�رشوعات 

ال�صغرية واملتو�صطة بالك�صف عن �صعوبات كربى 

اعرت�صت طريق تقدمي الدعم االإداري17 من الهيئات 

احلكومية للم�رشوعات ال�صغرية واملتو�صطة،18 ومت 

بذل حماوالت ملعاجلة هذه امل�صكالت عن طريق جلنة 

من جمل�ص االأمة، كانت تهدف اإىل حت�صني ظروف 

االأعمال التجارية مبا يراعي تطّور امل�رشوعات 

ال�صغرية واملتو�صطة ومنو ريادة االأعمال يف 

الكويت.

م�شكالت متعلقة بالتنفيذ

على الرغم من اجلهود ال�صاعية لتنمية امل�رشوعات 

ال�صغرية واملتو�صطة، فهي متثل 3% فح�صب من 

اإجمايل الناجت املحلي الكويتي، وتوظف 23% من 

القوى العاملة.19 وهناك تقرير �صدر عن البنك 

الدويل عام 2017 ي�صنف الكويت يف املرتبة 102 

على م�صتوى العامل من حيث �صهولة اأداء االأعمال 

التجارية )االأدنى مرتبة بني دول جمل�ص التعاون 

اخلليجي( بعد اأن كان مركزها الـ 98 يف عام 

2016، مع احتالل املركز 173 )بعد اأن كان 149 

يف عام 2016( بالن�صبة اإىل �صهولة فتح �رشكة.20 

يتطلب فتح �رشكة يف الكويت نحو 12 اإجراء متلًفا 

وي�صتغرق االأمر نحو 62 يوًما، ويكلف 2.8% من 

متو�صط الناجت القومي للفرد.

ويف ا�صتبيان اأ�صدره البنك الدويل عام 2014، 

ذكر 502 من امل�رشوعات ال�صغرية واملتو�صطة يف 

الكويت اأّن اإجراءات الرتاخي�ص والت�صاريح هي 

العائق الرئي�صي الذي يحول دون النمو، يف ما كانت 

»قوانني العمل وعدم اليقني يف ما يخ�ص االأنظمة 

والقواعد، والف�صاد االإداري« من بني املعوقات 
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 وبينما اأ�شفرت العملية 

الأّولية ل�شناعة ال�شيا�شات 

يف الأمثلة املذكورة 

�شابًقا عن خطط وا�شحة 

واأطر عمل قابلة للتنفيذ مت 

ت�شميمها ل�شخ احلياة يف 

القت�شاد الكويتي، فمن 

الوا�شح بالدرجة نف�شها 

اأنه ل توجد يف الوقت 

احلايل اأّية هيئة اأو جماعة 

�شيا�شية اأو اقت�شادية على 

�شلة بالأمر لديها القدرة 

على تنفيذ هذه اخلطط 

والأطر بفعالية. 

الكربى االأخرى. واأعرب 24 باملائة من امل�صمولني 

يف اال�صتبيان عن اأن نق�ص القوى العاملة املتعلمة 

»بالقدر الكايف« والتي لديها املهارات والتدريب 

الالزمان، هي من املعوقات االأخرى التي تعرت�ص 

طريق النمو.21

وملعاجلة بع�ص هذه امل�صكالت، �صّكلت احلكومة جلنة 

حت�صني بيئة االأعمال التجارية يف عام 2015 من 

اأجل حت�صني وتي�صري ظروف العمل التجاري يف 

الكويت، و�صاركت فيها 11 هيئة عامة. ولقد جنحت 

اللجنة يف ا�صتحداث بع�ص اأوجه التح�صن وقدمت 

ت�رشيًعا جديًدا. ومن جماالت النجاح اجلديرة بالذكر 

م�صاألة متويل امل�رشوعات اجلديدة. فبح�صب التقرير 

ال�صنوي لل�صندوق الوطني 2015-2016،22 تلقى 

59 م�رشوًعا فح�صب متويالت منذ عام 2013، 

وباملقارنة، يخُظهر تقرير 2016-2017 ال�صنوي 

املوافقة على 245 برناجمًا جديًدا، لي�صل اإجمايل 

عدد امل�رشوعات اإىل 304.23

اإال اأنه توجد معوقات هيكلية اأكرب تواجه منو 

امل�رشوعات ال�صغرية واملتو�صطة، وقد ال تنجح 

مذكرة تفاهم �صادرة عن جلنة اأو ت�رشيع جديد 

وح�صب بحّلها. ففي عام 2016 اأ�صدرت الكويت 

وثيقة لالإ�صالح االقت�صادي �صلطت ال�صوء على 

بع�ص التحديات الهيكلية التي تواجه االقت�صاد 

الكويتي، وركزت على تن�صيط القطاع اخلا�ص 

واإ�صافة ال�رشاكات بني القطاعني العام واخلا�ص 

وزيادة اهتمام املواطنني بالقطاع اخلا�ص، كاأف�صل 

ال�صبل للتعامل مع تزايد عجز امليزانية وانح�صار 

كرت،24  اأ�صعار النفط. ومن بني �صتة اأهداف ذخُ

حددت الوثيقة ثالثة تغيريات اأ�صا�صية الزمة لتح�صني 

االقت�صاد الكويتي: تخ�صي�ص )خ�صخ�صة( اخلدمات 

احلكومية ملزيد من ال�رشاكات مع القطاع اخلا�ص؛ 

ت�رشيع قوي ملكافحة االحتكار مبا ي�صمح باملناف�صة؛ 

توفري بيئة حمفزة للقطاع اخلا�ص. اإال اأنه وبعد اأقل 

من عام على اإ�صدار وثيقة االإ�صالح االقت�صادي، 

عّلق العمل بها ب�صبب اخلالفات بني الف�صائل ال�صيا�صية 

لب من وزارة املالية  اإزاء تنفيذها. ونتيجة لهذا، طخُ

مراجعة الوثيقة.25

وباملثل، يرتبط م�صري ال�صندوق الوطني لرعاية 

وتنمية امل�رشوعات ال�صغرية واملتو�صطة بالروؤى 

االقت�صادية املتغرية، التي تتعلق بدورها يف االقت�صاد 

الكويتي. فحتى االآن، مت تغيري تركيبة ال�صندوق 

مرتني، ومن املقرر اإعادة هيكلة جمل�ص اإدارته 

بالكامل بناء على اأمر �صدر عن احلكومة الكويتية يف 

مايو/اأيار 2018.26 وبينما اأ�صفرت العملية االأّولية 

ل�صناعة ال�صيا�صات يف االأمثلة املذكورة �صابًقا عن 

خطط وا�صحة واأطر عمل قابلة للتنفيذ مت ت�صميمها 

ل�صخ احلياة يف االقت�صاد الكويتي، فمن الوا�صح 

بالدرجة نف�صها اأنه ال توجد يف الوقت احلايل اأّية هيئة 

اأو جماعة �صيا�صية اأو اقت�صادية على �صلة باالأمر 

لديها القدرة على تنفيذ هذه اخلطط واالأطر بفعالية. 

فمن اأجل جتاوز اخلالفات بني االأجندات ال�صيا�صية 

وامل�صالح االقت�صادية، يتعني متكني ال�صندوق مبزيد 

من اال�صتقالل. ولالأ�صف، يبدو اأن ال�صندوق قد 

اأ�صبح اأكرث ارتباًطا بالكوادر احلكومية مع التغيريات 

االأخرية يف جمل�ص اإدارته.

التداعيات على ال�شيا�شات

لقد دخل البنك الدويل يف �رشاكة مع ال�صندوق 

الوطني لرعاية وتنمية امل�رشوعات ال�صغرية 

واملتو�صطة اأثناء ثالٍث من مراحل التنفيذ االأولّية، 

وتعاون معه يف خم�ص جماالت رئي�صية، وكان 

املجال االأ�صعب بينها هو »تنمية ثقافة ريادة االأعمال« 

يف الكويت.27 من اأجل حتقيق هدف اإن�صاء قطاع 

خا�ص ]يلعب[ دوًرا قيادًيا يف تهيئة الوظائف للجيل 

القادم من الكويتيني« على مدار ال�صنوات الع�رشين 

التالية،28 فالبد وبكل و�صوح من حدوث تغري 

كبري يف القطاع اخلا�ص الكويتي، بحيث يناأى بنف�صه 

عن االحتكارات التي تهيمن عليها النخب، ويّتجه 

نحو املزيد من املناف�صة. يتطلبخُ خلق ثروةٍ  م�صتقلٍة 

يف نظاٍم ت�صيطر عليه الدولة اإىل حٍد بعيد، حدوث 

تغرٍي جوهرٍي يف ال�صيا�صات املالية املتعلقة بالتنظيم 

احلكومي، عو�صا ال�صيطرة الكاملة فح�صب.29 

ا ق�صية اأكرب تفاقم من الركود االقت�صادي  وهناك اأي�صً

الكويتي. فعلى الرغم من الرثوة الهائلة يف القطاع 

اخلا�ص لدى دول جمل�ص التعاون اخلليجي، والتي 

تفوق 2 تريليون دوالر، فهي مرتكزة ب�صّدة يف 

يد جمموعة �صغرية من االأعمال التجارية اململوكة 

لعائالت نافذة.30 نتيجة لهذا، فاإن االإ�صالحات يف 

الكويت تتعار�ص ب�صكل مبا�رش مع م�صالح النخبة. 

عد ال�صلطة ال�صيا�صية يف الكويت – كما هو احلال  وتخُ

بقي املواطنني  يف �صائر اأنحاء اخلليج – »اآلّية توازن تخُ

را�صني مع رعاية املطالب االقت�صادية للعائالت 

عد ا�صتمرار دعمها �رشورًيا لبقاء  النافذة التي يخُ

النظام. وهي تربم ال�صفقات مع النخب ال�صيا�صية« 

ل�صمان بقاء النظام يف ال�صلطة.31



وت�صتمر االرتباطات العائلية بكونها عاماًل اأ�صا�صًيا 

يف التعيينات ال�صيا�صية احل�صا�صة. على �صبيل املثال، 

كان والد رئي�ص جمل�ص االأمة مرزوق الغامن 

رئي�ًصا للغرفة التجارية للكويت على مدار ال�صنوات 

الع�رشين املا�صية، ولي�صت هذه باحلالة اال�صتثنائية. 

يظهر من الو�صع القائم اأن االإبقاء على االرتباطات 

العائلية وعلى م�صالح النخب االقت�صادية له االأولوية 

على االإ�صالح القادر على اإحداث اأثر حقيقي. فعادة 

ما تتحول جهود االإ�صالح اإىل »م�رشوعات بّراقة 

مدعومة �صيا�صًيا ومبادرات جتميلية يتم ت�صويرها 

وكاأنها تغيريات جذرية«.32 على �صبيل املثال، 

عندما قرر وزير التجارية وال�صناعة احلايل تغيري 

جمل�ص اإدارة ال�صندوق الوطني لرعاية وتنمية 

امل�رشوعات ال�صغرية واملتو�صطة يف 2016، 

عنّي من و�صفهم اأحد املراقبني باأنهم »اأع�صاء 

ديوانية واحدة«33 دون اال�صتعانة بعملية تعيني 

تتمتع بال�صفافية. اإّن اخلال�ص املايل للم�رشوعات 

ال�صغرية واملتو�صطة من ال�صندوق الوطني قد يفتح 

باًبا الإحداث توازن يف مواجهة �صلطة اجلماعات 

التي تعتمد على املح�صوبية، ف�صاًل عن ال�صماح 

للم�رشوعات ال�صغرية واملتو�صطة بتحقيق نتائج 

ملمو�صة واإحداث زخم يدفع باجتاه التغيري، حتى 

واإن اختلفت الف�صائل مبجايل االأعمال وال�صيا�صة 

حول كيفية حتقيق هذا التغيري.

من الوا�صح اأّنه وعندما تتعامل احلكومة مع 

م�رشوعات ريادة االأعمال وتتعاطى مع حماوالت 

تنمية امل�رشوعات ال�صغرية واملتو�صطة، فاإّن غياب 

االإجماع والتما�صك اإزاء تدابري التمويل واالإدارة 

يطفو اإىل ال�صطح. كما توجد امل�صكلة املزمنة املتمثلة 

يف �صعف النظام التعليمي الذي اأخفق يف ت�صليح 

الطالب باملهارات املطلوبة للنجاح يف �صوق العمل 

احلديث، وكذلك م�صكلة االعتماد املفرط على 

الوظائف احلكومية واّلتي ال ميكن حّلها عن طريق 

حا�صنات وبرامج تطوير االأعمال املدارة من قبل 

ال�صندوق الوطني حالًيا.34 يف املجمل، حتى تتوفر 

فر�صة لالإ�صالحات احلقيقية ولتهيئة مناخ يحّفز على 

منو امل�رشوعات ال�صغرية واملتو�صطة، فعلى الكويت 

اإحداث تغيريات يف ال�صيا�صات تت�صدى للم�صكالت 

الت�رشيعية والتعليمية التي حتول دون اأن ي�صبح 

ال�صباب الكويتي �صانع التغيري االقت�صادي الذي تاأمل 

احلكومة يف اإحداثه.

اإن ال�صندوق الوطني لرعاية وتنمية امل�رشوعات 

ال�صغرية واملتو�صطة ي�صعى اإىل امل�صاعدة يف تهيئة 

وظائف اإنتاجية للمهنيني الكويتيني، واإىل زيادة 

م�صاركة القطاع اخلا�ص يف االقت�صاد، واإىل تنويع 

م�صادر النمو االقت�صادي. ولتحقيق هذه االأهداف، 

على الكويت اأن تبتعد عن بيئة العمل املرتكزة 

على النفط والقائمة على املح�صوبيات، نحو بيئة 

اقت�صادية ربحية حتّركها ظروف ال�صوق احلقيقية. 

اإن الدرو�ص امل�صتفادة من اإن�صاء امل�رشوعات 

ال�صغرية واملتو�صطة يف الكويت يجب اأن تطبقها 

هيئة واحدة متما�صكة قادرة على ممار�صة �صناعة 

القرار ب�صفافية، وقادرة على االإدارة املالية والتنظيم 

وتقدمي امل�صاعدة. ويجب اأن يقرتن هذا باإتاحة �صبل 

ل�صمان قدرة جمموعة متميزة من مقدمي الطلبات 

املالكني لروح االبتكار، على احل�صول على التمويل 

والتمكني لتغيري م�صار الو�صع القائم واإحداث نقلة 

نحو التنويع االقت�صادي احلقيقي. لن يكون هذا 

ممكًنا اإال اإذا غرّيت الدولة نظامها التعليمي مبا 

يتوافق وجتهيز الطالب باملهارات الالزمة لتلبية 

احتياجات �صوق العمل احلديث، مع تذليل العقبات 

التي تعرت�ص طريق دخول رواد االأعمال ال�صباب 

اإىل ال�صوق. اإن الكويت قادرة على ا�صتحداث هذه 

امل�رشوعات ال�صغرية واملتو�صطة. فعلى �صبيل املثال، 

يّدعي موقع بوتيكات35 – وهو متجر جتزئة للبيع 

على االإنرتنت تديره �رشكة كويتية �صغرية – اأنه 

اأكرب موقع مل�صتح�رشات التجميل ومنتجات رعاية 

الب�رشة والعطور يف ال�رشق االأو�صط.36

4

فالبد وبكل و�شوح من 

حدوث تغري كبري يف 

القطاع اخلا�ص الكويتي، 

بحيث يناأى بنف�شه عن 

الحتكارات التي تهيمن 

عليها النخب، ويّتجه نحو 

املزيد من املناف�شة. 

يتطلُب خلق ثروةٍ  م�شتقلٍة 

يف نظاٍم ت�شيطر عليه 

الدولة اإىل حٍد بعيد، 

حدوث تغرٍي جوهرٍي يف 

ال�شيا�شات املالية املتعلقة 

بالتنظيم احلكومي، عو�شا 

ال�شيطرة الكاملة فح�شب.
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