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تقديــــم

تعترب املن�ضاآت ال�ضغرية واملتو�ضطة من اأبرز مكونات ومرتكزات اخلطط وال�ضيا�ضات القت�ضادية   

املوؤ�ض�ضات  اهتمام  حمط  املن�ضاآت  هذه  واأ�ضبحت  �ضواء،  حد  على  النامية  والدول  املتقدمة  الدول  يف 

التقارير  للكثري من  الأ�ضا�ضي  اأ�ضبحت املحور  والدولية، حيث  والإقليمية  القت�ضادية والجتماعية املحلية 

بقطاع  الكبري  الهتمام  جاء  وقد  املوؤ�ض�ضات.  هذه  من  الكثري  ت�ضدرها  التي  والدولية  والإقليمية  املحلية 

املن�ضاآت ال�ضغرية واملتو�ضطة ليعك�ص دورها يف التنمية القت�ضادية والجتماعية على حد �ضواء، حيث كانت 

وما زالت اأداة تنموية فاعلة متثل ع�ضب القت�ضاد؛ اأداة تعمل على زيادة الإنتاج الكلي، وخلق فر�ص العمل، 

وتعمل كذلك على خلق طاقات اإنتاجية جديدة، ورفع اإنتاجية العمل، وحت�ضني امل�ضتوى املعي�ضي لأ�ضحابها 

ينعك�ص على معدلت  الذي  الأمر  الت�ضديرية،  القدرة  زيادة  وتعمل كذلك على  ولأ�ضرهم.  فيها  والعاملني 

النمو يف الناجت املحلي الإجمايل وميزان املدفوعات والإيرادات العامة ال�ضريبية وغري ال�ضريبية، وينعك�ص 

التنمية الجتماعية  الواحد. ويتمثل دورها يف  البلد  التنموي واجلغرايف داخل  التوازن  كذلك على م�ضتوى 

يف كونها ت�ضاعد يف احلد من امل�ضاكل الجتماعية املرتبطة بالفقر والبطالة، وت�ضاعد يف اإعالء قيمة الذات 

والعمل والتعاون لأ�ضحابها والعاملني فيها، كما ت�ضاهم يف تطور مفهوم الريادة يف املجتمع، وتر�ضيخ قيم 

الريادة لدى الأفراد بدل التكال والركون اإىل الوظيفة احلكومية، وت�ضاعدهم يف التخل�ص من ثقافة العيب.

قد  التي  التحديات  من  العديد  التنموية  م�ضريته  خالل  واملتو�ضطة  ال�ضغرية  املن�ضاآت  قطاع  يواجه   

تنجم عن اأ�ضباب داخلية واأخرى خارجية. وتتمثل اأهم هذه التحديات بعدد من الق�ضايا اأهمها م�ضاألة التمويل 

والو�ضول اإىل الأ�ضواق ونق�ص املعلومات واحل�ضول على خدمات الدعم الفني، اإ�ضافة اإىل التحديات املتعلقة 

من  كل  دور  �ضعف  عن  الناجمة  وتلك  واملوؤ�ض�ضية  الإدارية  والتحديات  الإنتاج،  مدخالت  واأ�ضواق  بالت�ضويق 

املوؤ�ض�ضات احلكومية وغري احلكومية املعنية.

ول يختلف واقع احلال بالن�ضبة لقطاع املن�ضاآت ال�ضغرية واملتو�ضطة يف دولة الكويت عنه يف بقية   

الدول العربية من حيث عظم دوره القت�ضادي والجتماعي املاأمول، وكذلك من حيث حجم التحديات التي 

املواطنني  البطالة يف �ضفوف  للحد من  كاأداة  له  ينظر  كبرية حيث  اأهمية  القطاع  ويكت�ضب هذا  يواجهها. 

وو�ضيلة زيادة الإنتاج وتعزيز جهود التنويع القت�ضادي.

  لقد جاء اختيار مو�ضوع هذه احللقة النقا�ضية ليعك�ص م�ضتوى اهتمام املعهد العربي للتخطيط بتطوير 

قطاع امل�ضروعات ال�ضغرية واملتو�ضطة،  حيث ا�ضتملت على تو�ضيح للكثري من احلقائق حول حجم وخ�ضائ�ص قطاع 

املن�ضاآت ال�ضغرية واملتو�ضطة يف دول جمل�ص التعاون لدول اخلليج العربية ب�ضكل عام ودولة الكويت ب�ضكل خا�ص، 

واأهم التحديات التي يواجهها هذا القطاع ل �ضيما تلك التي تتعلق بالبيئة ال�ضتثمارية والختاللت الهيكلية يف بنية 

القطاع. وقد متخ�ص عن هذه احللقة النقا�ضية العديد من التو�ضيات العملية التي ميكن اأن ت�ضكل لبنة اأ�ضا�ضية خلطة 

ا�ضرتاتيجية �ضاملة لتطوير هذا القطاع الهام والفاعل بحيث يلعب الدور املطلوب يف الت�ضغيل والتنويع القت�ضادي. 

                 د. بدر عثمان  مال اهلل

مدير عام املعهد العربي للتخطيط        
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اأواًل: مقدمة 

واملتو�ضطة  ال�ضغرية  املن�ضاآت  اأن  احلالية  املرحلة  القت�ضادية يف  للق�ضايا  املتابعون  يدرك   

باتت من اأبرز مكونات ومرتكزات اخلطط وال�ضيا�ضات القت�ضادية يف الدول املتقدمة والدول النامية 

املحلية  والجتماعية  القت�ضادية  املوؤ�ض�ضات  اهتمام  حمط  املن�ضاآت  هذه  واأ�ضبحت  �ضواء،  حد  على 

والدولية  والإقليمية  املحلية  التقارير  من  للكثري  الأ�ضا�ضي  املحور  اأ�ضبحت  حيث  والدولية،  والإقليمية 

 World Bank التي ت�ضدرها الكثري من هذه املوؤ�ض�ضات. فعلى �ضبيل املثال، خ�ض�ص البنك الدويل 

تقرير ممار�ضة اأن�ضطة الأعمال Doing Business Report (2013) لتحليل بيئة الأعمال للمن�ضاآت 

ال�ضغرية واملتو�ضطة،   وكان بعنوان “اإجراءات حكومية اأكرث ذكاء للموؤ�ض�ضات ال�ضغرية واملتو�ضطة”، 

ببع�ص  اخلا�ص   Human Resource Development Report الب�ضرية  التنمية  تقرير  وخ�ض�ص 

الدول ملناق�ضة دور هذه املن�ضاآت يف التنمية الب�ضرية.  كما اأ�ضبح هذا القطاع من اأبرز مرتكزات حتديد 

ا�ضرتاتيجيات القطاع املايل، ومن اأبرز اهتمامات موؤ�ض�ضات املجتمع املدين املختلفة ل�ضيما تلك التي 

املوؤمترات  من  للع�ضرات  رئي�ضيًا  حمورًا  القطاع  هذا  ويعترب  واملراأة.  ال�ضباب  وبتمكني  بالريادة  تتعلق 

وور�ص العمل واجتماعات اخلرباء الإقليمية والدولية وامللتقيات والربامج التلفزيونية والربامج التدريبية 

التي تنفذها الكثري من املوؤ�ض�ضات القت�ضادية يف كافة اأنحاء العامل. ويف جمال الأن�ضطة البحثية، فاإن 

اقت�ضاديات  ت�ضهده  ملا  نظرًا  م�ضتمر  زال يف حت�ضن  ما  والأبحاث  الدرا�ضات  من  القطاع  هذا  ن�ضيب 

القت�ضادية  بالتطورات  ارتباطها  ب�ضبب  واإدارتها من تطورات م�ضتمرة  واملتو�ضطة  ال�ضغرية  املن�ضاآت 

والتكنولوجية وعالقتها بالإبداع والريادة.

وقد جاءت نتائج الدرا�ضات والأبحاث وتو�ضيات املوؤمترات وور�ص العمل واجتماعات اخلرباء   

واملتو�ضطة  ال�ضغرية  املن�ضاآت  لتطوير  واملوؤ�ض�ضي  املايل  الدعم  اأ�ضكال  كافة  تقدمي  على  دائمًا  لتوؤكد 

يف كافة مراحل تطورها، اأي من خالل زيادة �ضهولة ممار�ضة اأن�ضطة الأعمال من اأجل ت�ضهيل عملية 

تاأ�ضي�ضها، وتقدمي الدعم باأ�ضكاله املختلفة ل�ضمان ت�ضغيلها واإدارتها بالطرق الفعالة، وتوفري مقومات 

الدول  التنمية القت�ضادية والجتماعية يف كافة  اأهم دعائم عملية  باعتبارها  جناحها ومنوها وذلك 

بغ�ص النظر عن م�ضتوى الدخل ودرجة النمو والتطور. ويتجلى دور هذه املن�ضاآت من خالل ما تقوم به 

يف جمال دعم عملية التنمية القت�ضادية ب�ضكل عام واحلد من تفاقم م�ضكلتي الفقر والبطالة ب�ضكل 

خا�ص، حيث ل ميكن لأي كاتب اقت�ضادي اأو باحث اأو ُمنظر اأو متابع اأن يتجاهل العالقة الوثيقة بني منو 

 Stevenson، 2010; Magableh،; WBCSD، 2007) هذه املن�ضاآت والتنمية القت�ضادية والجتماعية

2009a; Chironga et.al، 2012). اأ�ضف اإىل ذلك، فاإن ا�ضتعرا�ص مراحل تطور بنية اقت�ضاديات 
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الكثري من الدول املتقدمة ي�ضري اإىل اأن ما و�ضلت اإليه هذه الدول من منو وازدهار اقت�ضادي جتني ثماره 

�ضعوب تلك الدول حاليًا مل يكن ليتحقق بدون امل�ضاهمة الفاعلة للمن�ضاآت ال�ضغرية واملتو�ضطة، حيث 

اأداة تعمل على زيادة الإنتاج الكلي، وخلق  اأداة تنموية فاعلة متثل ع�ضب القت�ضاد؛  كانت وما زالت 

امل�ضتوى  العمل، وحت�ضني  اإنتاجية  اإنتاجية جديدة، ورفع  العمل، وتعمل كذلك على خلق طاقات  فر�ص 

الت�ضديرية،  املعي�ضي لأ�ضحابها والعاملني فيها ولأ�ضرهم. كما تعمل هذه املن�ضاآت على زيادة القدرة 

الأمر الذي ينعك�ص على معدلت النمو يف الناجت املحلي الإجمايل وميزان املدفوعات والإيرادات العامة 

ال�ضريبية وغري ال�ضريبية، وينعك�ص كذلك على م�ضتوى التوازن التنموي واجلغرايف داخل البلد الواحد، 

 Newberry, 2006;) املختلفة  باأبعادها  الجتماعية  التنمية  جهود  دعم  يف  دورها  اإىل  اإ�ضافة  هذا 

.( Holcombe، 1995; Zeller & Diagne, 2001

  اإن كثريًا مما نراه اأو ن�ضمع به اأو نقراأ عنه من من�ضاآت كبرية ناجحة ذات روؤو�ص اأموال �ضخمة 

ما هي –يف الغالب- اإل تطورات وثمار ملن�ضاآت متناهية ال�ضغر حتولت اإىل من�ضاآت �ضغرية، ومن�ضاآت 

�ضغرية تطورت واأ�ضبحت من�ضاآت متو�ضطة، واأخرى متو�ضطة جنحت وتو�ضعت واأ�ضبحت من�ضاآت كبرية 

 (Almahrouq، 2006; Hobohm, 2001). اأما الدول النامية، فقد اأدركت ولكن يف وقت متاأخر من 

م�ضريتها التنموية اأهمية هذه املن�ضاآت، واأ�ضبحت تبذل ما بو�ضعها وفقًا لقدراتها املالية والفنية املتوفرة 

واملتوا�ضعة من اأجل توفري ما ميكن توفريه من مقومات جناح وتطور هذه املن�ضاآت. وقد �ضاعدت هذه 

املن�ضاآت يف التخفيف من حدة الكثري من امل�ضاكل التي تعاين منها هذه الدول ل �ضيما تلك التي تتعلق 

اأثبتت  اأن  بعد  يتزايد  املن�ضاآت  بهذه  الهتمام  بداأ  وقد  العمل.  �ضوق  الهيكلية يف  والختاللت  بالإنتاج 

مرونة وقدرة كبريتني على التعاي�ص مع كافة الظروف القت�ضادية ل �ضيما خالل مراحل الركود، فقد 

تبعات هذه  الرغم من  2008 على  الأخرية عام  املالية  األزمة  بتبعات  تاأثرًا  الأقل  املن�ضاآت  كانت هذه 

الأزمة على البنوك وموؤ�ض�ضات متويل املن�ضاآت ال�ضغرية واملتو�ضطة حيث زادت الفجوة التمويلية لهذه 

املن�ضاآت (OECD،2008). كما اأثبتت هذه املن�ضاآت كفاءة وجناحًا يف معاجلة بع�ص امل�ضكالت الرئي�ضية 

املتزايد  الهتمام  هذا  وياأتي  الكبرية.  املن�ضاآت  من  اأكرب  وبدرجة  املختلفة  القت�ضاديات  تواجه  التي 

اآلية منا�ضبة وفاعلة  – باملن�ضاآت ال�ضغرية واملتو�ضطة، باعتبارها  على ال�ضعيدين الكلي واجلزئي   –
لتطبيق �ضيا�ضة التوظيف الذاتي، بالإ�ضافة اإىل قدرتها ال�ضتيعابية الكبرية لالأيدي العاملة حيث تركز 

يف كثري من الأحيان على اأ�ضاليب الإنتاج كثيفة ال�ضتخدام للعمل، وانخفا�ص حجم ال�ضتثمار وتكلفة 

خلق فر�ضة العمل فيها مقارنة باملن�ضاآت الكبرية (Magableh, 2009b; OECD,1997(. كما اأن هذه 

املن�ضاآت ت�ضكل ميدانًا لتطوير املهارات الإدارية والفنية والإنتاجية والت�ضويقية، وتفتح جماًل وا�ضعًا اأمام 
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املبادرات واملبادرين لتحويل اأفكارهم اإىل م�ضروعات حقيقية، مما يخفف ال�ضغط على القطاع العام 

العمل. وموؤخرًا، وب�ضبب عدم  تدين م�ضتوى فعالية  اإىل �ضوق  للداخلني اجلدد  العمل  يف توفري فر�ص 

ال�ضيا�ضات احلكومية املالية والنقدية والتجارية واأدواتها املختلفة يف مواجهة م�ضكلتي الفقر والبطالة، 

اأ�ضبحت هذه املن�ضاآت املالذ الأ�ضمن والآلية الفاعلة لتحقيق التوظيف الذاتي التي تثبت جناحًا بعد 

.(Magableh and Kharabsheh، 2011) جناح ل �ضيما يف الدول الفقرية والأكرث فقرًا

املتعلقة بحجم هذه  وتلك  املن�ضاآت  لهذه  الن�ضبية  الأهمية  تبني  التي  والن�ضب  الأرقام  تختلف   

املن�ضاآت وم�ضاهمتها يف الناجت املحلي الإجمايل والتوظيف من دولة اإىل اأخرى ومن �ضنة اإىل اأخرى وفقًا 

لالآلية والزمن، اإل انه ميكننا القول اأنها ت�ضكل نحو 90 % من اإجمايل املن�ضاآت يف معظم دول العامل، 

كما اأنها ت�ضغل حوايل 40 %-80 % من اإجمايل القوى العاملة، وت�ضاهم ب�ضكل وا�ضح يف الناجت املحلي 

الإجمايل مبا ل يقل عن 30 % با�ضتثناء عدد قليل من الدول ل �ضيما الدول النفطية. فعلى �ضبيل املثال:

جمموع أ-  من   %  95 عن  يزيد  ما  النامية  الدويل  يف  واملتو�ضطة  ال�ضغرية  املن�ضاآت  ت�ضكل 

املن�ضاآت، وت�ضاهم بحوايل 45 % من الت�ضغيل و33 % من الناجت املحلي الإجمايل لهذه الدول 

.(IFC, 2010)

العربي ب-  الوطن  امل�ضجلة يف  املن�ضاآت  من   %  90 واملتو�ضطة حوايل  ال�ضغرية  املن�ضاآت  ت�ضكل 

(Dahi, 2012)، وحوايل 90 % يف كل من عمان والكويت، و95 % يف ال�ضعودية و75 % يف 

قطر، و94.3 % يف الأمارات، وت�ضكل 99.1 % من جمموع املن�ضاآت غري الزراعية يف م�ضر 

.(Elsrag, 2012)

غري ج-  القطاع  اأو  املنظم  القطاع  يف  العاملة  تلك  �ضواء  املن�ضاآت،  هذه  م�ضاهمة  ن�ضبة  بلغت 

املنظم، يف الإنتاج عام 2010 حوايل 64 %يف الدول ذات الدخل املرتفع، و69 % يف الدول 

ذات الدخل املتو�ضط، و63 % يف الدول ذات الدخل املتدين، مع �ضرورة مالحظة ارتفاع ن�ضبة 

الن�ضاط غري املنظم مع تدين م�ضتوى الدخل (IFC, 2010). وت�ضاهم هذه املن�ضاآت بحوايل 

الأمريكية  املتحدة  والوليات  املحلي يف كل من اجنلرتا  الناجت  اإجمايل  % من  و85     %  51

على التوايل، وبحوايل 33 % من الناجت يف الدول النا�ضئة، وبحوايل 75 % يف الإمارات. وقد 

          % بلغت م�ضاهمة هذه املن�ضاآت يف الإنتاج يف كل من اجلزائر وفل�ضطني وال�ضعودية حوايل 77 

.(Elasrag, 2012) و59  % و25  % على التوايل

ت�ضكل فر�ص العمل يف املن�ضاآت ال�ضغرية واملتو�ضطة حوايل 51 % من جمموع التوظيف يف د- 

الوليات املتحدة، وحوايل 88 % يف اليابان، وحوايل  10%- 40 % يف دول ال�ضرق الأو�ضط 
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و�ضمال اأفريقيا، وحوايل 74 % يف م�ضر، وحوايل 50 % يف الأردن، و72.3 % يف البحرين. 

لكن هذه الن�ضبة تنخف�ص وب�ضكل كبري اإىل 19.5 % يف ال�ضعودية )عام 2006(، و%4.5 يف 

الكويت )عام 2007(، و5.5 % يف قطر )عام 2007(.

بلغ عدد هذه املن�ضاآت يف الوطن العربي عام 2010 حوايل 10 مليون من�ضاأة (Elasrag, 2012).ه- 

على الرغم من كافة الدلئل التي ت�ضري اإىل اأهمية دورها التنموي وحت�ضنه، ل ن�ضتطيع جتاهل   

حقيقة اأن هذه املن�ضاآت- اأينما كان موقعها والقطاع الذي تعمل به- فاإنها تواجه العديد من املعوقات 

وامل�ضاكل. ومن اأهم هذه املعوقات يف الدول النامية عدم توفر البيئة ال�ضتثمارية املالئمة لن�ضاأة هذه 

الأ�ضواق،  اإىل  الو�ضول  و�ضعوبة  التمويل،  على  واحل�ضول  اإىل  الو�ضول  و�ضعوبة  وتطورها،  املن�ضاآت 

و�ضعوبة احل�ضول على خدمات الدعم الفني والدعم املوؤ�ض�ضي، ونق�ص املعلومات، اإ�ضافة اإىل معوقات 

اإدارية وفنية على م�ضتوى املن�ضاأة وعلى م�ضتوى القطاع الذي تعمل فيه.

  وي�ضنف البع�ص هذه املعوقات ح�ضب مراحل عمر املن�ضاأة )مرحلة ما قبل التاأ�ضي�ص، مرحلة 

ح�ضب  املعوقات  هذه  الآخر  البع�ص  وي�ضنف  والتطوير(.  التقييم  ومرحلة  الت�ضغيل  مرحلة  التاأ�ضي�ص، 

م�ضدرها )معوقات ناجمة عن عوامل داخلية ومعوقات ناجمة عن عوامل خارجية(، هذا اإ�ضافة اإىل 

تق�ضيمات اأخرى عديدة. ول بد من الإ�ضارة اإىل اأن هذه املعوقات قد تختلف من بلد اإىل اآخر ومن قطاع 

داخل  اآخر  اإىل  وقت  من  تختلف  قد  اأنها  كما  اأخرى.  اإىل  منطقة  ومن  الواحد،  البلد  داخل  اآخر  اإىل 

توفرها  بد من  ثمة مقومات ل  فاإن  املعوقات  تاأثري هذه  وللتقليل من  الواحد.  القطاع  اأو  الواحد  البلد 

اأهم هذه  ومن  ال�ضاملة.  التنمية  والفاعل يف عملية  املطلوب  الدور  لعب  املن�ضاآت يف  ت�ضتمر هذه  حتى 

املقومات �ضهولة ممار�ضة اأن�ضطة الأعمال وتوفر البيئة القت�ضادية والجتماعية وال�ضيا�ضة والقانونية 

الريادية  الروح  وتعزيز  وتطوير  الأ�ضر،  قطاع  لدى  ال�ضتثماري  الوعي  وتعزيز  املنا�ضبة،  والت�ضريعية 

وغر�ص حب املبادرة لدى اخلريجني والعاطلني عن العمل، وتوفري البنية التحتية املنا�ضبة، والعمل على 

اأ�ضكال  الت�ضغيلية الأوىل وتوفري كافة  اإيجاد حا�ضنات الأعمال التي ت�ضاعد هذه املن�ضاآت يف مراحلها 

.(Chen, 2006; OECD-APEC, 2007( الدعم الفني واملوؤ�ض�ضي

ال�ضغرية  املن�ضاآت  اقت�ضاديات  حول  الدرا�ضات  يف  ندرة  من  تبني  وبعدما  �ضبق،  على  وبناًء   

الكويت  يف  واملتو�ضطة  ال�ضغرية  املن�ضاآت  قطاع  يعطى  اأن  ال�ضروري  من  نرى  الكويت،  يف  واملتو�ضطة 

م�ضتمرة  �ضل�ضلة  خالل  من  بل  فح�ضب  الورقة  هذه  خالل  من  لي�ص  والتحليل،  البحث  يف  اأكرب  اأهمية 

التطورات  التي تواكب تطور كافة الق�ضايا ذات العالقة بهذه املن�ضاآت، وتواكب كذلك  من الدرا�ضات 

القت�ضادية وال�ضيا�ضية والقانونية والتكنولوجية ذات العالقة بهذه املن�ضاآت.



- 11 -

  وعليه، تهدف هذه الورقة ب�ضكل عام اإىل عر�ص مفهوم وخ�ضائ�ص هذه املن�ضاآت ودورها القت�ضادي 

والجتماعي واأهم املعوقات التي تواجهها. وعلى وجه التحديد، تهدف اإىل عر�ص مفهوم وواقع قطاع املن�ضاآت 

ال�ضغرية واملتو�ضطة يف دولة الكويت، واأهم التحديات التي تواجه هذه املن�ضاآت. وتعر�ص هذه الورقة اجلهود 

املبذولة لتطوير هذه املن�ضاآت واأهم املوؤ�ض�ضات احلكومية وغري احلكومية املعنية بتمويلها وتطويرها. كما تهدف 

القت�ضادية  التقارير  لآخر  وفقًا  الكويت  يف  الأعمال  اأن�ضطة  ممار�ضة  و�ضهولة  ال�ضتثمارية  البيئة  حتليل  اإىل 

الدولية ومدى مالءمتها للمن�ضاآت ال�ضغرية واملتو�ضطة، لتخرج يف نهاية املطاف بعدد من التو�ضيات التي من 

�ضاأنها توجيه املوارد واجلهود املخ�ض�ضة لتطوير هذه املن�ضاآت اإىل الجتاه ال�ضحيح للو�ضول اإىل اأف�ضل النتائج.  

وتربز اأهمية هذه الورقة من عدة اأبعاد، فهي تناق�ص اأحد اأبرز مكونات القطاع اخلا�ص الكويتي واآلية   

ال�ضتثمار  اأهم حمددات  تعترب  التي  الكويت  ال�ضتثمارية يف  البيئة  وتدر�ص  التنمية،  القطاع يف  دور هذا  تعزيز 

وخطورتها،  الت�ضرت  وظاهرة  اخلا�ص  القطاع  يف  وم�ضاركتها  املحلية  العمالة  ق�ضية  وتناق�ص  والأجنبي،  املحلي 

وتعر�ص معوقات منو قطاع ا�ضرتاتيجي �ضيكون من ابرز القطاعات الرائدة يف مرحلة ما بعد النفط- وهو قطاع 

املتعلقة  العمل  اأوراق  من  �ضل�ضلة  انطالق  نقطة  كونها  من  اأهميتها  تربز  كما  واملتو�ضطة.  ال�ضغرية  امل�ضروعات 

بقطاع املن�ضاآت ال�ضغرية واملتو�ضطة يف الكويت والذي مل يلقى احلد الأدنى من الهتمام الالزم من قبل الباحثني 

تقدميها  ب�ضبب  اإ�ضافية  اأهمية  وتكت�ضب  تقرتحها.  التي  العمل  واآليات  تو�ضياتها  ومن  والقت�ضاديني،  واملحللني 

لتعريف مقرتح للمن�ضاآت امليكروية وال�ضغرية واملتو�ضطة اعتمادًا على البيانات املتوفرة والتعريفات امل�ضتخدمة يف 

دول املجل�ص.

واأهمية  مفهوم  الأول  اجلزء  يناق�ص  اأجزاء.  �ضتة  من  املقدمة-  لهذه  الورقة-اإ�ضافة  هذه  تتكون   

وخ�ضائ�ص واأهم معوقات املن�ضاآت ال�ضغرية واملتو�ضطة ب�ضكل عام، بينما يركز اجلزاأين الثاين والثالث على واقع 

املن�ضاآت ال�ضغرية واملتو�ضطة يف الكويت ومعوقات منوها على التوايل. اأما اجلزء الرابع فيناق�ص اأهم املوؤ�ض�ضات 

املعنية بتطوير املن�ضاآت ال�ضغرية واملتو�ضطة يف الكويت واجلهود الرامية لتطوير هذه املن�ضاآت، بينما يناق�ص 

اأن�ضطة الأعمال يف الكويت ومدى مالءمته للمن�ضاآت ال�ضغرية  اجلزء اخلام�ص وب�ضكل مف�ضل واقع ممار�ضة 

واملتو�ضطة وتاأثريه على الريادة والإبداع. اأما اجلزء ال�ضاد�ص والأخري فيعر�ص اأهم النتائج والتو�ضيات.

ثانيًا: املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة: مفهومها واأهميتها وخ�سائ�سها ومعوقات منوها 

  يقدم هذا اجلزء عر�ضًا ملفهوم املن�ضاآت ال�ضغرية واملتو�ضطة، واأهمية هذه املن�ضاآت ودورها القت�ضادي 

والجتماعي، وخ�ضائ�ضها، واأهم التحديات وامل�ضاكل التي تواجهها وتعيق منوها وتطورها.
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2.1 مفهوم وتعريف املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة
والإقليمية  املحلية  اخلرباء  واجتماعات  واملناق�ضات  والندوات  العمل  وور�ص  املوؤمترات  تنجح  مل   

موحدة  اآلية  اإىل  الو�ضول  يف  العالقة  ذات  القت�ضادية  املوؤ�ض�ضات  من  العديد  برعاية  تنظم  التي  والعاملية 

ووا�ضحة ت�ضاعد يف التو�ضل اإىل تعريف اأو مفهوم موحد للمن�ضاآت ال�ضغرية واملتو�ضطة، بل على العك�ص كانت 

هذه الفعاليات- يف كثري من الأحيان- تولد مزيد من التباعد يف هذا املجال، وذلك ب�ضبب اختالف املعايري 

امل�ضتخدمة وظهور معايري جديدة اأو اختالف الإطار الذي يتم فيه ا�ضتخدام هذه املعايري، فبدًل من اأن يتم 

مقرتحات  تظهر  كانت  املن�ضاآت،  هذه  وت�ضنيف  تعريف  يف  عليها  العتماد  يتم  التي  الأ�ض�ص  وتوحيد  تقليل 

ومعايري جديدة. اإن تعبري “من�ضاأة �ضغرية” و”من�ضاأة متو�ضطة” هي مفاهيم ن�ضبية قد تختلف من اإقليم 

اإىل اآخر، ومن دولة اإىل اأخرى ومن قطاع اإىل اآخر، ومن وقت اإىل اآخر حتى يف داخل البلد الواحد. فعلى 

�ضبيل املثال، ما هو �ضغري يف بع�ص الن�ضاطات القت�ضادية قد ل يكون كذلك يف ن�ضاطات اأخرى، فامل�ضنع 

الأحذية.  يعد كبريًا يف �ضناعة  الذي  امل�ضنع  بعدة مرات من  اأكرب  يكون  قد  ال�ضمنت  ال�ضغري يف �ضناعة 

اأ�ضف اإىل ذلك، فاإن املن�ضاآت التي قد تعترب �ضغرية يف بع�ص الدول املتقدمة اقت�ضاديًا ذات الأ�ضواق الكبرية 

قد تبدو متو�ضطة اأو كبرية يف الدول النامية. فعلى �ضبيل املثال، املن�ضاآت التي ت�ضنف كمن�ضاآت �ضغرية يف 

الدول  من  كبرية يف عدد  كمن�ضاآت  امل�ضنفة  املن�ضاآت  من  كثري  من  اأكرب  اليابان  وال�ضني  املتحدة  الوليات 

الفقرية اأو النامية مثل اليمن وال�ضومال وجيبوتي وموريتانيا وال�ضودان. ويت�ضح الفارق يف املفاهيم من قطاع 

اإىل اآخر نتيجة لختالف طبيعة العملية الإنتاجية وم�ضتوى التكنولوجيا امل�ضتخدم ( ,2008Tom Gibson ؛ 

.)Ayyagari, et.al, 2005

وعليه، فقد اأ�ضبح يف حكم املوؤكد اأنه من ال�ضعب التو�ضل اإىل تعريف حمدد وموحد للمن�ضاآت ال�ضغرية   

�ضامل  تعريف  و�ضع  توؤثر يف  التي  العتبارات  بع�ص  وجود  اإىل  ذلك  ويعود  الواحد.  البلد  داخل  واملتو�ضطة حتى 

وموحد لهذه املن�ضاآت. ومن اأهم هذه العتبارات اختالف درجة النمو القت�ضادي، وم�ضتوى التطور التكنولوجي، 

واختالف القطاع القت�ضادي الذي تعمل فيه هذه املن�ضاآت، واختالف فروع الن�ضاط القت�ضادي داخل القطاع 

الواحد، وعدد املعايري امل�ضتخدمة، واختالف الغر�ص من التعريف، هل هو لأغرا�ص اإح�ضائية اأم لأغرا�ص متويلية 

.(CSES, 2012) اأو حكومية. ومن اأهم املعايري امل�ضتخدمة عدد العمال وحجم الأ�ضول وراأ�ص املال وحجم املبيعات

ت�ضري بع�ص الدرا�ضات ذات العالقة اإىل وجود اأكرث من (55) تعريفًا للمن�ضاآت ال�ضغرية واملتو�ضطة   

يف 75 دولة. وتختلف معايري تعريف اأو تق�ضيم املن�ضاآت وفقًا لأغرا�ص التحليل بالعتماد على جمموعة من 

املعايري الكمية والنوعية. ويعرف البنك الدويل املن�ضاآت ال�ضغرية واملتو�ضطة باأنها تلك التي يعمل بها اأقل 
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من 300 عامل وحجم املبيعات فيها اأقل من 15 مليون دولر وحجم الأ�ضول اأقل من 5 مليون دولر. ويعرفها 

برنامج الأمم املتحدة الإمنائي باأنها املن�ضاآت التي يقلل عدد العمال فيها عن 200 عامل، بينما يعرفها البنك 

الأفريقي للتنمية باأنها املن�ضاآت التي يقلل عدد العمال فيها عن 50 عامل. اأما منظمة الأمم املتحدة للتنمية 

ال�ضناعية )اليونيدو( فتعرف املن�ضاآت ال�ضغرية واملتو�ضطة باأنها املن�ضاآت التي يديرها مالك واحد يتكفل 

اإجراء  ال�ضعوبات عند  تهمي�ص  �ضبيل  10-50 عامل. ويف  بني  فيها  العاملني  ويرتاوح عدد  امل�ضوؤولية  بكامل 

التي  الدولية  العمل  منظمة  تعريف  تبني  على  والنامية  املتقدمة  الدول  من  العديد  عملت  املقارنة  درا�ضات 

تعرف املن�ضاآت ال�ضغرية باأنها املن�ضاآت التي يعمل بها اأقل من 10 عّمال واملن�ضاآت املتو�ضطة التي يعمل بها ما 

بني 10 اإىل 99 عامال، وما يزيد عن 99 تعد م�ضاريع كبرية. اجلدول رقم (1) يو�ضح بع�ص الأمثلة امل�ضتخدمة 

يف العديد من دول العامل لتعريف املن�ضاآت ال�ضغرية واملتو�ضطة وفقا للمعايري املتعارف عليها يف كل دولة من 

الدول املختارة يف هذا املثال. ويو�ضح هذا اجلدول اأن الأغلبية من التعريفات ت�ضتخدم معيار عدد العمال.

جدول رقم (1): اأمثلة على بع�ص تعريفات املن�ضاآت املتناهية ال�ضغر وال�ضغرية واملتو�ضطة

معايري اأخرىعدد العمالالدولة

الوليات املتحدة:

من�ضاآت �ضغرية ومتو�ضطة
 

حجم املبيعات:

اأقل من 5 مليون دولر �ضنويًا

تايالند:

من�ضاآت �ضغرية

من�ضاآت متو�ضطة

• من 15 اإىل 50 عامل
عامل • من 51 اإىل 200 

املن�ضاآت ال�ضغرية )اأ�ضولها اأقل من 50 مليون باهت(

املن�ضاآت املتو�ضطة )اأ�ضولها اأقل من 200 مليون باهت(

الأردن:

من�ضاآت �ضغرى

من�ضاآت �ضغرية

من�ضاآت متو�ضطة

• اأقل من 10 عمال
• من 10 – 99 عامل

• من 100 – 249 عامل

راأ�ص املال:

اأقل من 30 األف دينار اأردين

30 األف دينار فاأكرث
30 األف دينار فاأكرث

منظمة التعاون القت�ضادي 

والتنمية

من�ضاآت ميكروية

من�ضاآت �ضغرية جدا

من�ضاآت �ضغرية

من�ضاآت متو�ضطة

4-1
19-5

99-20
500-100

ل يوجد

املفو�ضية الأوروبية

من�ضاآت ميكروية

من�ضاآت �ضغرية

من�ضاآت متو�ضطة

اقل من 10

اقل من 50

اقل من 250

املبيعات

اقل من 3 مليون دولر

اأقل من 13 مليون دولر

اأقل من 67 مليون دولر

الأ�ضول الكلية

من 3 مليون دولر

اأقل من 13 مليون دولر

اأقل من 56 مليون دولر

    امل�ضدر: وزارة ال�ضناعة والتجارة، عمان الأردن، 2012.



- 14 -

اأما فيما يتعلق بدول جمل�ص التعاون لدول اخلليج العربية ، وب�ضبب ندرة البيانات املالية للمن�ضاآت )حجم   

املبيعات وحجم راأ�ص املال وغريها( من جهة و�ضعوبة احل�ضول عليها، فاإننا جند اأنها متيل اإىل ا�ضتخدام معيار عدد 

العاملني لتعريف املن�ضاآت ال�ضغرية واملتو�ضطة با�ضتثناء الكويت التي ت�ضتخدم  حجم را�ص املال (IFC, 2010)، كما 

(2). وجتدر الإ�ضارة على اأن دولة الإمارات لي�ص لديها تعريف موحد ر�ضمي حيث تختلف  هو مبني يف اجلدول رقم 

التعريفات يف املوؤ�ض�ضات احلكومية عنه يف البنوك، كما قد تختلف من اإمارة على اأخرى ويف املوؤ�ض�ضات داخل الإمارة 

 .(Steffen, 2011) الواحدة

جدول رقم (2):  تعريف املن�ضاآت امليكروية وال�ضغرية واملتو�ضطة يف دول  جمل�ص التعاون

من�ضاأة متو�ضطة من�ضاأة �ضغريةمن�ضاأة ميكرويةالدولة

20-99 عامل10-19 عامل1-9 عمالالبحرين
 21-100عامل6-20 عامل1-5 عمالعمان

10عمال واأكرثاقل من 10 عمال-قطر
عمالال�ضعودية 60-10199-59 عامل9-1 

راأ�ص املال اقل من 500 األف دينار راأ�ص املال اقل من 150 األف دينار الكويت

IFC SME Banking Knowledge Guide، 2010 :امل�ضدر   

ويالحظ من اجلدول تقارب التعريفات اإىل حد ما بني كل من البحرين وعمان وقطر، اإل اأن   

نطاق التعريف يت�ضع يف حالة ال�ضعودية حيث اأن املن�ضاأة املتو�ضطة- على �ضبيل املثال- يجب اأن ت�ضغل 

اأكرث من 60 عامل، بينما اإذا زاد عدد العمال عن 20 و21 و10 يف كل من البحرين وعمان وقطر على 

التوايل فاإن املن�ضاأة تعترب متو�ضطة. وقد ُيعزى ذلك اإىل ارتفاع عدد ال�ضكان والقوى العاملة يف ال�ضعودية 

مقارنة بالدول الأخرى. اأما يف الكويت، فال ي�ضتخدم عدد العمال بينما يتم الرتكيز على راأ�ص املال ل 

اأو م�ضاألة احل�ضول على اخلدمات احلكومية. وقد  التمويل  الت�ضنيف  مبوؤ�ض�ضات  يتعلق  �ضيما عندما 

يعزي البع�ص عدم الرتكيز على عدد العمال كموؤ�ضر للتعريف لأن هذه املن�ضاآت ل ت�ضاهم يف توظيف 

الأيدي العاملة املحلية بال�ضكل الكايف واملطلوب.

2.2 خ�سائ�ص املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة
وعلى الرغم من هذا التباين يف تعريف املن�ضاآت ال�ضغرية واملتو�ضطة بني الدول واأبعاد هذا   

التباين املختلفة، اإل اأنها تو�ضف مبجموعة من اخل�ضائ�ص العامة التي متيزها عن املن�ضاآت الكبرية. 

املن�ضاآت  اأن تنطبق هذه اخل�ضائ�ص على جميع  بال�ضرورة  لي�ص  اأن  اإىل  الإ�ضارة  ال�ضروري  ونرى من 

ال�ضني  واملتو�ضطة يف كل من  ال�ضغرية  املن�ضاآت  العامل، فهناك خ�ضائ�ص م�ضرتكة بني  يف كافة دول 
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وكذلك  ال�ضني،  واملتو�ضطة يف  ال�ضغرية  املن�ضاآت  بها  تنفرد  ثمة خ�ضائ�ص  اأن  اإل  والأردن،  والكويت 

احلال يف الكويت والأردن. ويعود الختالف يف بع�ص خ�ضائ�ص هذه املن�ضاآت اإىل عوامل عديدة اأهمها 

اختالف هيكل الإنتاج ، وتباين البيئة ال�ضتثمارية و�ضهولة ممار�ضة اأن�ضطة الأعمال، وهيكل �ضوق العمل، 

وتركيبة ال�ضكان ودرجة النمو القت�ضادي، والقطاعات الرئي�ضية التي تتمركز بها هذه املن�ضاآت، ودرجة 

التطور التكنولوجي.

ومن اأهم اخل�ضائ�ص العامة للمن�ضاآت ال�ضغرية واملتو�ضطة ما يلي )اأنظر على �ضبيل املثال:   

:(Chen, 2006  اخلطيب، 2009؛ املبرييك وال�ضمري، 2006؛ ال�ضليع، 2001؛(

مالك املن�ضاأة غالبًا ما يكون هو مديرها: يتوىل �ضاحب املن�ضاأة العمليات الإدارية والفنية، وهذه . 1

الت�ضرت التي �ضياأتي  ال�ضفة غالبة على هذه املن�ضاآت )با�ضتثناء دول املجل�ص التي تنت�ضر فيها ظاهرة 

املن�ضاأة  اأغلب الأحيان. لهذا فنجاح  اأ�ضري يف  الورقة( كونها ذات طابع  احلديث عنها لحقًا يف هذه 

يعتمد ب�ضكل كبري على القدرات الإدارية والت�ضغيلية والفنية والإبداعية التي ميتلكها مالك املن�ضاأة والتي 

تعتمد على م�ضتوى املعرفة واخلربة واملهارة لديه.  

حجم . 2 تدين  ظل  يف  جدًا  هامة  اخلا�ضية  هذه  تعترب  املال:  راأ�ص  حجم  يف  الن�ضبي  النخفا�ص 

من�ضاآت  بتاأ�ضي�ص  يرغبون  من  اأو  املن�ضاآت  هذه  اأ�ضحاب  من  الرياديني  اأو  امل�ضتثمرين  لدى  املدخرات 

اأمام الأخري  اإمكانيات �ضاحب املن�ضاأة )الريادي( ظهرت  جديدة. كلما زادت تكلفة بناء املن�ضاأة عن 

عوائق تتعلق باحل�ضول على التمويل. وعليه، فان تكلفة خلق فر�ص العمل فيها متدنية مقارنة بتكلفتها 

يف املن�ضاآت الكبرية التي تعترب كثيفة ال�ضتخدام لراأ�ص املال.

املوارد . 3 على  العتماد  اإن  املحلية:  الأ�ضواق  وعلى  املحلية  الإنتاجية  املوارد  على  الكبري  العتماد 

الإنتاجية املحلية يقلل  من احلاجة اإىل ال�ضترياد، الأمر الذي ينعك�ص اإيجابًا على امليزان التجاري، ويزداد 

هذا التاأثري  اإذا كانت هذه املن�ضاآت تقوم بالت�ضدير. كما ينعك�ص ذلك على ربحية املن�ضاأة نف�ضها من خالل 

تاأثريه على تكلفة الإنتاج للوحدة الواحدة. اإن العتماد على موارد مالية وطبيعية واإنتاجية حملية يقلل من 

الآثار التي قد تنجم عن األزمات والتقلبات القت�ضادية وال�ضيا�ضية واملالية ذات الطابع الدويل.

تعترب هذه املن�ضاآت اآلية لالرتقاء مب�ضتويات الدخار وال�ضتثمار وذلك باعتبارها م�ضدرًا جيدًا . 4

لالدخار اخلا�ص وتعبئة روؤو�ص الأموال.

املرونة يف الإنتاج واملقدرة على النت�ضار اجلغرايف: ت�ضاعد هذه اخلا�ضية يف تخفيف الهجرة من . 5

الريف اإىل احل�ضر- نظرًا لقدرتها على التكيف مع خمتلف الظروف، مما يوؤدي اإىل مزيد من التوازن 

يف العملية التنموية. كما يوؤدي هذا النت�ضار اإىل خدمة الأ�ضواق ذات احلجم ال�ضغري ن�ضبيًا والتي ل 
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تغري املن�ضاآت الكبرية بالتوّطن بالقرب منها اأو بالتعامل معها.

تعترب هذه املن�ضاآت مكملة لبع�ضها البع�ص وللمن�ضاآت الكبرية على حد �ضواء وذلك من خالل ما . 6

تت�ضف به من متانة يف الروابط الأمامية واخللفية.

تعترب هذه املن�ضاآت مراكز للتدريب وبناء اخلربات املتكاملة.. 7

متتاز هذه املن�ضاآت بقدرة عالية على جذب املدخرات -حتويلها اإىل ا�ضتثمار حقيقي- خ�ضو�ضًا . 8

ل�ضغار املودعني. مبعنى اآخر تعترب وعاء للتكوين الراأ�ضمايل من حيث امت�ضا�ضها للمدخرات الفائ�ضة 

والعاطلة ف�ضاًل عن اإنها توفر فر�ضًا ا�ضتثمارية لأ�ضحاب املدخرات ال�ضغرية.   

حتمل املن�ضاآت ال�ضغرية واملتو�ضطة خا�ضية الريادة واملبادرة.. 9

تتميز املن�ضاآت ال�ضغرية واملتو�ضطة بانخفا�ص م�ضتوى الأجور وعدم التاأثر بالعوامل املوؤ�ض�ضية . 10

التي توؤدي اإىل ارتفاع الأجور كما يف املن�ضاآت الكبرية. 

وجود الروابط الأمامية واخللفية فيما بينها من جهة واملن�ضاآت الكبرية من جهة اأخرى، الأمر . 11

الذي ياأتي بالفائدة على جميع املن�ضاآت  ويعك�ص مدى التكامل فيما بينها. 

اإىل . 12 حتتاج  التي  الكبرية  املن�ضاآت  عك�ص  على  الق�ضوى  الإنتاجية  الطاقة  اإىل  الو�ضول  اإمكانية 

اأ�ضواق كبرية.

2.3 اأهمية املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة ودورها التنموي
تناق�ص الع�ضرات بل املئات من الدرا�ضات �ضنويًا اأهمية املن�ضاآت ال�ضغرية واملتو�ضطة ودورها   

التنموي، الأمر الذي ي�ضعب عملية ت�ضمينها واإدراجها يف هذه الورقة. و ي�ضتخدم الباحثون معايري 

والت�ضدير  الإنتاج  يف  م�ضاهمتها  اأهمها  القت�ضاد  يف  وم�ضاهمتها  املن�ضاآت  هذه  دور  لقيا�ص  رئي�ضية 

التجاري وميزان املدفوعات، ودورها يف  امليزان  التنموي ودعم  التوازن  والت�ضغيل، ودورها يف تعزيز 

تعزيز الإيرادات احلكومية ال�ضريبية وغري ال�ضريبية، هذا بالإ�ضافة اإىل دورها يف ا�ضتغالل املوارد 

القت�ضادية للدولة، وترجمة الأفكار الريادية والإبداعية، ودورها يف دعم التنمية الجتماعية والثقافية. 

ويف هذا ال�ضدد، �ضيتم عر�ص اأبعاد الدور القت�ضادي الذي ميكن اأن تلعبه هذه املن�ضاآت، ثم دورها 

 .)(Magableh, 2009; Hobohm، 2001;  Mulhern, 1995) :الجتماعي )اأنظر على �ضبيل املثال

ميكن اأن يدرك املرء امللم اأهمية هذه املن�ضاآت ودورها القت�ضادي والجتماعي من خالل النظر حوله 

وطرح الت�ضاوؤل التايل: تخيل القت�ضاد الذي اأعي�ص فيه بدون املن�ضاآت ال�ضغرية واملتو�ضطة؟!. وفيما 

يلي عر�ضًا للدور القت�ضادي والدور الجتماعي لهذه املن�ضاآت.
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دور املن�ضاآت ال�ضغرية واملتو�ضطة القت�ضادي:أ. 

يتمثل الدور القت�ضادي لهذه املن�ضاآت بالنقاط التالية: 

 ت�ضاهم هذه املن�ضاآت يف زيادة الإنتاج الكلي ودفع معدل النمو القت�ضادي، كما ت�ضاهم يف 	

زيادة الطلب الكلي.

 القت�ضاديات 	 يف  اجلديدة  العمل  فر�ص  وخلق  الت�ضغيل  يف  بارزًا  دورًا  املن�ضاآت  هذه  تلعب 

املتقدمة والنامية على حد �ضواء، فاملن�ضاآت املتناهية ال�ضغر )ال�ضغرى( اأو ال�ضغرية هي 

وجهة للرياديني، واملبدعني من الفقراء، وذوي الدخل املحدود، واأولئك الذين �ضئموا البحث 

عن وظيفة حكومية. وتعترب هذه املن�ضاآت الأداة الأن�ضب للحد من البطالة اإذا توفرت البيئة 

املنا�ضبة. ول نن�ضى هنا انخفا�ص تكلفة خلق فر�ص العمل مقارنة باملن�ضاآت الكبرية.

 توفر هذه املن�ضاآت م�ضدر مناف�ضة حمتمل وفعلي للمن�ضاآت الكبرية التي تعمل يف نف�ص املجال 	

ونف�ص الأ�ضواق، الأمر الذي ي�ضاعد يف التقليل من القوة الحتكارية للمن�ضاآت الكبرية، ويقلل 

بالتايل من حتكمها بالأ�ضعار، وهذا ينعك�ص اإيجابا على القوة ال�ضرائية لدخل امل�ضتهلك.

 ت�ضكل املن�ضاآت ال�ضغرية واملتو�ضطة فر�ضة كبرية لزيادة املن�ضاآت الكبرية، حيث تعترب مبثابة 	

متو�ضطة،  من�ضاأة  ت�ضبح  وتتطور  تنمو  عندما  ال�ضغرية  فاملن�ضاأة  الكبرية،   للمن�ضاآت  بذور 

ال�ضغرية  املن�ضاآت  اأن  الدرا�ضات  بع�ص  اأثبتت  وقد  كبرية.  من�ضاأة  اإىل  تتحول  واملتو�ضطة 

الكبرية  املن�ضاآت  والتطور من  النمو  املوؤ�ضرات-على  لبع�ص  –ووفقًا  ن�ضبيًا  اأقدر  واملتو�ضطة 

(Almahrouq, 2006; Hall, 1987; Evans, 1987).

 تعمل هذه املن�ضاآت يف كثري من الدول كمن�ضاآت مكملة للمن�ضاآت الكبرية وداعمة لها، حيث 	

وتقدمي  الغيار  قطع  و�ضناعة  وال�ضيانة  والتوزيعية  الت�ضويقية  الأن�ضطة  بع�ص  بتنفيذ  تقوم 

على  الرتكيز  من  الكبرية  املن�ضاآت  ميكن  الذي  الأمر  اأ�ضكالها،  بكافة  امل�ضاندة  اخلدمات 

الإنتاج  تكاليف  خف�ص  اإىل  يوؤدي  بدوره  وهذا  والإبداعية.  والتطويرية  الإنتاجية  الأن�ضطة 

وزيادة القدرة التناف�ضية لهذه املن�ضاآت يف الأ�ضواق املحلية والإقليمية الدولية.   

 اخلارجية 	 التجارة  حجم  زيادة  يف  الت�ضديرية  واملتو�ضطة  ال�ضغرية  املن�ضاآت  ت�ضاعد 

وحت�ضني امليزان التجاري وميزان املدفوعات، حيث ت�ضاهم بزيادة حجم ال�ضادرات وتقليل 

اعتمادها  خالل  ومن  امل�ضتوردات  حمل  لتحل  وخدمات  �ضلع  اإنتاج  خالل  من  امل�ضتوردات 

الكبري على املوارد الإنتاجية املحلية يف الغالب. 
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 البنوك 	 قطاع  ن�ضاط  وزيادة  ال�ضعبة،  العمالت  من  الحتياطيات  حجم  تعزيز  على  تعمل 

واملوؤ�ض�ضات املالية امل�ضرفية وغري امل�ضرفية.

 تعترب املن�ضاآت ال�ضغرية واملتو�ضطة ذات الطابع الأ�ضري م�ضدر لالأمن القت�ضادي لالأ�ضرة، 	

والرتقاء  متطلباتهم  حتقيق  من  الأفراد  ميكن  املنا�ضب  الدخل  على  احل�ضول  اأن  حيث 

مب�ضتويات معي�ضتهم وممتلكاتهم ورفع اإنتاجيتهم.

 ي�ضاعد التوزيع اجلغرايف املتوازن لهذه املن�ضاآت يف حتقيق التوازن التنموي وتطوير وتنمية 	

املناطق الأقل حظًا اأو الأقل منوًا، حيث ي�ضاعد انت�ضار هذه املن�ضاآت مبجالتها املختلفة يف 

توفري كافة الحتياجات من ال�ضلع واخلدمات وخلق فر�ص العمل، مما يقلل من الهجرة من 

هذه املناطق اإىل املناطق الأكرث منوًا.

 تعترب هذه املن�ضاآت من املجالت اخل�ضبة لتطوير الإبداعات والأفكار ال�ضتثمارية اجلدية 	

نظرًا ملا تتميز به من خ�ضائ�ص. لكن هذا يتطلب درجة عالية من �ضهولة ممار�ضة اأن�ضطة 

الأعمال.

 تعمل هذه املن�ضاآت كمراكز للتدريب، حيث اأن غالبية الوظائف اجلديدة ت�ضتحدث يف هذه 	

املن�ضاآت، ومع مرور الوقت وبعد تراكم املعرفة واخلربة واكت�ضاب العاملني املهارات الالزمة، 

ينتقل هوؤلء العاملني للعمل يف املن�ضاآت الكبرية التي تعمل يف ذات املجال ولكن باأجور اأعلى 

وبيئة عمل اأف�ضل من وجهة نظرهم على الأقل.

 يف 	 املحلية  الأولية  املواد  على  واملتو�ضطة  ال�ضغرية  املن�ضاآت  من  الكثري  اعتماد  ي�ضاعد 

حجم  من  والتقليل  املحلية  للموارد  الأمثل  ال�ضتخدام  اإىل  والو�ضول  املحلية،  ال�ضوق  دعم 

امل�ضتوردات وزيادة م�ضتوى التكامل بني الأ�ضواق.

 اإىل 	 الرامية  التي ميكن الرتكاز عليها يف اجلهود  الفاعلة  الآليات  املن�ضاآت من  تعترب هذه 

متكني املراأة وال�ضباب.

 تعترب هذه املن�ضاآت اأداة فاعلة لزيادة العدالة واإعادة توزيع الدخل من خالل اإتاحة الفر�ص 	

للجميع. 

 وباأ�ضعار 	 متباينة  جودة  ذات  وخدمات  ب�ضلع  الفقراء  فئة  تزويد  يف  املن�ضاآت  هذه  ت�ضاهم 

منا�ضبة. 

 تعترب املن�ضاآت ال�ضغرية واملتو�ضطة يف الدول النامية نواة بزوغ ون�ضوء القطاع اخلا�ص.	

  ت�ضاعد يف حتقيق الكتفاء الذاتي من ال�ضلع واخلدمات ل �ضيما تلك التي حتجم املن�ضاآت 	

الكبرية عن اإنتاجها.
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تلعبه  الذي  الدور  حول  الدرا�ضات  من  العديد  اأ�ضارت  والعملي،  التطبيقي  ال�ضعيد  وعلى     

املن�ضاآت ال�ضغرية املتو�ضطة يف دعم التنمية القت�ضادية والجتماعية يف الدول العربية ب�ضكل عام ويف 

الأردن، ويف اجلزائر، والبحرين )مقابلة، 2011؛ اأبو الهيجاء،1991 ؛ خللف ،1995؛ اليو�ضع ،1997(.

دور املن�ضاآت ال�ضغرية واملتو�ضطة الجتماعي:ب. 

ل تقل اأهمية هذه املن�ضاآت يف حتقيق التنمية الجتماعية عن دورها القت�ضادي، حيث ت�ضاعد   

يف احلد من امل�ضاكل الجتماعية املرتبطة بالفقر والبطالة. وت�ضاعد الدخول املتح�ضلة من هذه املن�ضاآت 

يف النتقال والتدرج يف امل�ضتويات الجتماعية ب�ضهولة، وهذا يعني نقل الأفراد اإىل و�ضع اأكرث اأمنا بحيث 

يتح�ضن م�ضتوى ملكيتهم وم�ضتواهم املعي�ضي وال�ضحي والتعليمي. كما ت�ضاعد هذه الدخول يف الندماج 

يف املجتمع والن�ضاطات الجتماعية البناءة، الأمر الذي يعزز الن�ضيج الجتماعي يف املجتمع. وت�ضاعد 

وبخا�ضة عند  فيها،  والعاملني  لأ�ضحابها  والتعاون  والعمل  الذات  قيمة  اإعالء  املن�ضاآت كذلك يف  هذه 

�ضعور الفرد بقدرته على حتقيق احتياجاته من عمله واإنتاجه. كما ت�ضاهم يف تطور مفهوم الريادة يف 

املجتمع، وتر�ضيخ قيم الريادة لدى الأفراد، بدل التكال والركون اإىل الوظيفة احلكومية، وت�ضاعدهم يف 

التخل�ص من ثقافة العيب. واأخريًا، ت�ضاهم يف خف�ص ن�ضب الهجرة الداخلية من الريف اإىل املدن ويف 

رفع م�ضتوى التنمية املحلية. 

2.4 معوقات منو املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة
تواجه املن�ِضاآت ال�ضغرية واملتو�ضطة يف الدول املتقدمة والدول النامية على حد �ضواء جمموعة   

من التحديات واملعوقات التي حتد من معدلت تاأ�ضي�ضها ومنوها وتطورها، كما توؤثر يف حجم دورها 

ومن  اأخرى،  اإىل  دولة  من  ب�ضيط  ب�ضكل  واملعوقات  التحديات  هذه  تختلف  والجتماعي.  القت�ضادي 

قطاع اإىل اآخر داخل الدولة الواحدة، ومن من�ضاأة اإىل اأخرى داخل القطاع الواحد، ومن فرتة زمنية 

اإىل اأخرى تبعًا للدورة القت�ضادية والتقلبات والأزمات القت�ضادية واملالية غري املتوقعة. كما تختلف 

وفقًا لكل مرحلة من مراحل عمر امل�ضروع. كما تق�ضم ح�ضب البيئة التي تنجم عنها اإىل معوقات داخلية 

ومعوقات خارجية. وعلى الرغم، مما يقال عن اختالفات يف هذه املعوقات، فاإن هناك بع�ص امل�ضاكل 

واملعوقات التي تعترب موحدة وعامة وناجمة عن القيود املختلفة املفرو�ضة على تلك املن�ضاآت واملتواجدة 

يف البيئة اخلارجية املحيطة ،  ومن اأهم امل�ضكالت التي تعود لأ�ضباب خارجية ما يلي  )اأنظر يف ذلك :مريان، 

: (Besnik and Krasniqi, 2007  ؛ Perry el.al، 1988  2010؛,   Pinho and Martins 1997؛
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�ضعوبة احل�ضول على التمويل يف كافة مراحل عمر املن�ضاأة ابتداء من مرحلة التاأ�ضي�ص اإىل أ- 

مرحلة الت�ضغيل، ثم مرحلة التو�ضع والتطوير. وتواجه املن�ضاآت ال�ضغرية واملتو�ضطة �ضعوبات 

الئتماين(.  ال�ضجل  )نق�ص  حداثتها  وب�ضبب  ال�ضمانات(  )نق�ص  حجمها  ب�ضبب  متويلية 

ال�ضغرية  املن�ضاآت  املخاطر عند متويل  اإىل جملة من  التمويلية  املوؤ�ض�ضات  تتعر�ص  وعليه، 

واملتو�ضطة يف خمتلف مراحل منوها. ونظرًا لهذه املخاطر تتجنب البنوك التجارية تقدمي 

التمويل الالزم لهذه املن�ضاآت نظرًا حلر�ضهم على النقود املودعة لديها. ويف هذا املجال نربز 

:)Beck, el.al, (2006)،النقاط التالية

	 اإن حداثة مفهوم املن�ضاآت ال�ضغرية واملتو�ضطة يف بع�ص الدول اأو لدى القطاع املايل

يف بع�ص الدول تعترب من ال�ضعوبات التي تواجه هذا النوع من املن�ضاآت عند الرغبة 

يف احل�ضول على التمويل خا�ضة يف الدول العربية )احلوات، 2007(. تواجه املن�ضاآت 

ال�ضغرية العديد من املعوقات خا�ضة فيما يتعلق باحل�ضول على راأ�ص املال وعدم توفر 

. (Prasad &Tata، 2009) قنوات التوزيع املنا�ضبة

	 اأن ارتفاع كلفة التمويل مقارنة مع معدل العائد على املن�ضاأة يوؤدي يف معظم الأحيان 

اإىل خ�ضارة اأو توقف امل�ضروع )البلتاجي، 2005(. يف الأردن تدفع امل�ضاريع ال�ضغرية 

واملتو�ضطة �ضعر فائدة اأعلى مما يدفعه املناف�ضون الكبار على نف�ص النوع من القرو�ص 

وذلك مبقدار يرتاوح بني 2 %-4 %  )قندح، 2009(.

	 اخلتامية واحل�ضابات  املالية  ال�ضجالت  درا�ضة  على  الئتمان  منح  يف  البنوك  تعتمد 

غالبية  يف  يتوافر  ل  ما  وهو  املعتمدين،  احل�ضابات  مراجعي  من  واملعتمدة  املنتظمة 

املن�ضاآت ال�ضغرية والتي يف�ضل غالبية اأ�ضحابها عدم اإم�ضاك دفاتر منتظمة ل�ضعف 

الإمكانيات وانخفا�ص حجم الن�ضاط، ويكتفي اأ�ضحابها باإم�ضاك �ضجالت �ضخ�ضية، 

كما اأن البع�ص يتجنب امل�ضكالت ال�ضريبية .

	 ملف اإعداد  على  والقدرة  امل�ضرفية  للخربة  ال�ضغرية  املن�ضاآت  من  العديد  تفتقد 

ائتماين ميكن تقدميه اإىل البنوك للح�ضول على التمويل الالزم، حيث يعد اإعداد ذلك 

امللف وفقًا لالأعراف امل�ضرفية ال�ضحيحة من املعايري الهامة للح�ضول على التمويل 

.(Dutta and Magableh, 2006)

	 من اأهم متطلبات البنوك ملنح الئتمان وجود درا�ضة جدوى للمن�ضاأة املطلوب متويلها

وغالبًا ل توجد لدى املن�ضاآت ال�ضغرية درا�ضات جدوى بامل�ضتوى املطلوب وذلك نظرًا 

ي�ضتطيع  ل  عالية  اأرقام  اإىل  الأحيان  بع�ص  يف  ت�ضل  والتي  اإعدادها  تكلفة  لرتفاع 
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بها  قام  التي  امليدانية  الدرا�ضة  من  تبني  وقد  تقدميها،  ال�ضغرية  املن�ضاآت  اأ�ضحاب 

اأن  املن�ضاآت ميكن  لتلك  اأهمية وجود جهة معتمدة لإعداد درا�ضات اجلدوى  الباحث 

حتظي بثقة البنوك واأن تكون تكلفتها منخف�ضة اأو بدون تكلفة.

املن�ضاآت ب-  ميول  الذي  العام  القطاع  على  العتماد  العربي  القت�ضادي  التخطيط  اعتاد 

ال�ضغرية، كما اعتاد التفكري يف املن�ضاآت ال�ضغرية �ضريعة الربح مثل العقارات واملبادلت 

التجارية دون التفكري فيما توفره املن�ضاأة من فر�ص عمل )احلوات، 2007(. ف�ضال عن عدم 

وجود ت�ضريعات و�ضيا�ضات حكومية وا�ضحة وحمددة لدعم وتنظيم املن�ضاآت ال�ضغرية. 

افتقار هذه املن�ضاآت اإىل اخلطط وال�ضرتاتيجيات والهياكل التنظيمية ال�ضليمة التي ت�ضمن ج- 

منوها وا�ضتمرارها. كما اأن اعتماد هذه املن�ضاآت على املهارات التقليدية، وانخفا�ص م�ضتوى 

الت�ضويقية  واخلطط  لالأ�ضاليب  املن�ضاآت  هذه  انتهاج  وعدم  اأعمالها،  اإدارة  يف  التكنولوجيا 

احلديثة لرتويج منتجاتها اأو خدماتها )اخل�ضيب، 2009(.

تعاين هذه املن�ضاآت يف الأردن على �ضبيل املثال من عدم مقدرتها على توفري البيانات املالية د- 

من  املعلومات  نق�ص  كان  ال�ضني  ففي   ،)2005 والر�ضدان،  )الزرري  املالية(،  )القوائم 

 (Alattar، Kouly &Innes، ال�ضغرية  املن�ضاآت  ف�ضل  اإىل  اأدت  التي  الرئي�ضية  الأ�ضباب 

 (2009، ويف درا�ضة ل ( Lybaert, 1998) وجد اأن هناك عالقة ايجابية بني املدى الذي يتم 

به ا�ضتخدام املعلومات املتاحة واأداء املن�ضاآت ال�ضغرية، ف�ضال عن عدم تنا�ضق املعلومات 

املتوفرة بني املوؤ�ض�ضات املالية واملن�ضاآت ال�ضغرية،  كما اأن احل�ضول على التمويل املطلوب 

يعترب اأحد املعوقات الرئي�ضية للمن�ضاآت ال�ضغرية واملتناهية ال�ضغر (Gebru, 2009(. ويف 

اأن عدم توفر ال�ضمانات الكافية التي ميكن اأن تغطي قيمة  (Gebru, 2009) وجد  درا�ضة 

منح  على  للموافقة  للبنوك  بالن�ضبة  الرئي�ضية  الأ�ض�ص  اأحد  تعترب  والتي  املطلوب  القر�ص 

الثابتة  الأ�ضول  لديها  يتوفر  ل  التي  ال�ضغرية  للمن�ضاآت  رئي�ضية  م�ضكلة  خلق  مما  القر�ص 

الكافية خا�ضة يف بداية عمرها الت�ضغيلي، فبالن�ضبة لهذه املن�ضاآت فاإن البنوك تعتمد على 

راأ�ص مال املن�ضاأة ولي�ص على دخل املن�ضاأة لتخاذ القرار الئتماين مبنح القر�ص اأو رف�ضه.

احلوافز ه-  توفر  وعدم  التقليد،  بدافع  املماثلة  الأجنبية  للمنتجات  املحلي  امل�ضتهلك  تف�ضيل  اإن 

�ضيا�ضة  واإتباع  الأجنبي،  باملنتج  مقارنة  التناف�ضية  قدرتها  لتدعيم  املحلية  للمنتجات  الكافية 

الإغراق من قبل بع�ص املوؤ�ض�ضات الأجنبية ت�ضعف وب�ضكل كبري قدرة املنتج املحلي على املناف�ضة. 
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حمدودية الثقافة امل�ضرفية لدى اأ�ضحاب املن�ضاآت ال�ضغرية واملتو�ضطة وذلك ب�ضبب نق�ص و- 

املعلومات او لأ�ضباب تتعلق بخ�ضائ�ضهم. 

ال�ضغرية ز-  املن�ضاآت  تطالب  حيث  والتمويل(:  القرتا�ص  )تكلفة  املال  راأ�ص  كلفة  ارتفاع 

واملتو�ضطة بدفع �ضعر فائدة مرتفع مقارنة مبا تدفعه املن�ضاآت الكبرية. وتنعك�ص هذه امل�ضكلة 

مبا�ضرة على ربحية هذه املن�ضاآت وقد تقلل من اجلدوى القت�ضادية لهذه املن�ضاآت وتوؤثر يف 

.(Dutta and Magableh، 2006) ا�ضتمراريتها ومنوها

ارتفاع معدلت الت�ضخم واأثر ذلك على تكاليف الإنتاج وربحية املن�ضاأة وقدرتها على املناف�ضة.ح- 

 الإجراءات احلكومية والبريوقراطية وهو ما ي�ضار له بالبيئة ال�ضتثمارية اأو �ضهولة ممار�ضة ط- 

اأن�ضطة الأعمال التي �ضريد حتليلها بالتف�ضيل لحقًا.

نظام ال�ضرائب الذي يعترب اأحد اأهم امل�ضاكل التي تواجه املن�ضاآت ال�ضغرية واملتو�ضطة يف ي- 

معظم الدول.  

املناف�ضة من قبل املنتجات امل�ضتوردة ومنتجات املن�ضاآت الكبرية العاملة يف نف�ص املجال.ك- 

ندرة املوارد الأولية واللجوء اإىل ال�ضترياد يف بع�ص الأحيان مما ينعك�ص �ضلبًا على تكاليف ل- 

الإنتاج ويجعلها عر�ضة لتقلبات اأ�ضعار ال�ضرف وكثري من العوامل اخلارجية.

وبع�ص م-  الت�ضويق  تكاليف  ارتفاع  ب�ضبب  و�ضاملة  وا�ضحة  ت�ضويقية  اإ�ضرتاتيجية  وجود  عدم 

الأ�ضباب املرتبطة بخ�ضائ�ص هذه املن�ضاآت.  

عدم وجود ت�ضريعات قوانني خا�ضة بهذه املن�ضاآت.ن- 

هذا وميكن اأن جنمل اأهم املعوقات ال�ضابقة بالبنود الرئي�ضية التالية (Magableh، 2009b؛ 

:(Magableh، 2012

املعوقات التمويلية:  أ- 

وت�ضمل كل الق�ضايا ذات العالقة بعملية احل�ضول على التمويل، وتكلفة التمويل والإجراءات 

�ضعوبة  لت�ضمل  املعوقات  هذه  نلخ�ص  اأن  وميكن  املطلوبة،  وال�ضروط  وال�ضمانات  الالزمة 

الو�ضول اإىل م�ضادر التمويل و�ضعوبة احل�ضول على التمويل، وارتفاع تكاليف التمويل باأنواعه 

التمويل  بع�ص م�ضادر  الفائدة، وعدم مراعاة  �ضعر  التمويل غري  املختلفة و�ضعوبة �ضروط 

م�ضادر  بع�ص  ومتييز  الإنتاج،  قطاعات  خمتلف  يف  املن�ضاآت  لهذه  التمويلية  الحتياجات 

التمويل بني املن�ضاآت ح�ضب احلجم بحيث يكون التحيز للمن�ضاآت الكبرية الأقل خطورة من 

الإنتاج،  املن�ضاآت ح�ضب جمال  بني  التمويل  التمويل، ومتييز م�ضادر  موؤ�ض�ضات  نظر  وجهة 

حيث تف�ضل بع�ص م�ضادر التمويل اإقرا�ص قطاع دون غريه، ومتييز م�ضادر التمويل ح�ضب 
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املوقع اجلغرايف لهذه املن�ضاآت، و�ضعف التن�ضيق والت�ضبيك بني م�ضادر التمويل واملوؤ�ض�ضات املعنية.

معوقات تتعلق بنق�ص املعلومات: ب- 

املعلومات  على  على احل�ضول  املن�ضاآت  اأ�ضحاب هذه  بقدرة  العالقة  ذات  الق�ضايا  وت�ضمل 

اأو بالأ�ضواق املحلية واخلارجية  الالزمة �ضواء كانت هذه املعلومات تتعلق مب�ضادر التمويل 

اأو تتعلق مبوؤ�ض�ضات الدعم الفني اأو الت�ضريعات وغريها. وميكن اأن نلخ�ضها لت�ضمل �ضعوبة 

الو�ضول اإىل م�ضادر املعلومات اأي عدم معرفتهم بهذه امل�ضادر لأ�ضباب تتعلق بخ�ضائ�ص 

اأ�ضحاب هذه املن�ضاآت، و�ضعوبة احل�ضول على املعلومات لأ�ضباب قد تتعلق ب�ضروط احل�ضول 

اأو ب�ضعوبة الإجراءات الالزمة، وعدم توفر  اأو بتكلفة احل�ضول عليها  على هذه املعلومات 

وارتفاع  والأ�ضواق،  الفني  الدعم  وموؤ�ض�ضات  التمويل  الالزمة عن م�ضادر  املعلومات  بع�ص 

التكاليف املبا�ضرة وغري املبا�ضرة للح�ضول على املعلومات، وعدم وجود قاعدة بيانات وطنية 

�ضاملة وتعدد م�ضادر املعلومات وت�ضاربها، وعدم دقة املعلومات وعدم �ضموليتها.

املعوقات املتعلقة بتوفري مدخالت الإنتاج: ج- 

وت�ضمل هذه املعوقات كل ما يتعلق مبدخالت الإنتاج مثل اليد العاملة مب�ضتوياتها املختلفة 

باأنواعها وم�ضادرها املختلفة، وغالبًا ما توؤثر يف تكاليف الإنتاج.  واملهارات واملواد الأولية 

وميكن تلخي�ضها لت�ضمل عدم مالئمة املعرو�ص من العمالة لحتياجات بع�ص هذه املن�ضاآت 

الالزمة  التكنولوجيا  على  احل�ضول  و�ضعوبة  الأجور،  م�ضتوى  اأو  املهارة  م�ضتوى  حيث  من 

وب�ضكل  منا�ضبة  باأ�ضعار  الإنتاج  مدخالت  على  احل�ضول  و�ضعوبة  الإنتاج،  اأ�ضاليب  لتطوير 

م�ضتمر، والتقلبات يف اأ�ضعار عنا�ضر الإنتاج ل �ضيما اإذا كانت م�ضتوردة، و�ضعوبة احل�ضول 

على الأرا�ضي وامل�ضاحات واملواقع املنا�ضبة.

املعوقات املتعلقة بالت�ضويق: د- 

وت�ضمل كافة املعوقات التي توؤثر يف احل�ضة ال�ضوقية للمن�ضاأة وقدرتها على التو�ضع وال�ضتفادة 

�ضيما  ل  الت�ضويق  و�ضبكات  قنوات  ق�ضور  لت�ضمل  تلخي�ضها  وميكن  احلجم.  وفورات  من 

للت�ضويق،  الالزمة  املعلومات  ونق�ص  الت�ضويق  تكاليف  وارتفاع  ال�ضغرية،  املن�ضاآت  يف حالة 

تطرحها  التي  العقود  على  احل�ضول  و�ضعوبة  املن�ضاآت،  هذه  بني  الت�ضبيك  عملية  و�ضعف 

الدولة اأي انخفا�ص حجم امل�ضرتيات احلكومية، وانخفا�ص جودة املنتجات.

معوقات تتعلق بالبيئة التنظيمية والقانونية:ه- 

تتعلق  معوقات  وت�ضمل  الأعمال  اأن�ضطة  ب�ضهولة ممار�ضة  تتعلق  التي  اجلوانب  كافة  وت�ضمل 

بتاأ�ضي�ص املن�ضاأة وت�ضجيلها واحل�ضول على ت�ضريح العمل، ومعوقات اختيار املوقع املنا�ضب 



- 24 -

العاملة غري  وتقييمه بالطريقة املنا�ضبة، ومعوقات تتعلق بالت�ضغيل واحل�ضول على الأيدي 

املحلية، ومعوقات تتعلق بالف�ضاد واإنقاذ العقود وحالت الإع�ضار.

املعوقات الإدارية واملوؤ�ض�ضية: و- 

وت�ضمل املعوقات ذات العالقة بخ�ضائ�ص الإدارة واأ�ضلوبها وعملية اتخاذ القرارات وجودة 

الأعمال واملحا�ضبة  اإدارة  الأ�ضا�ضية يف  لت�ضمل غياب املهارات  الوظائف. وميكن تلخي�ضها 

وغريها، وعدم قدرة الإدارة على احل�ضول على خدمات الدعم الفني، و�ضعوبة الو�ضول اإىل 

�ضانعي القرارات وال�ضيا�ضات، مما يفقدها القدرة على التاأثري بهذه القرارات وال�ضيا�ضات، 

وتدنى م�ضتوى جودة الوظائف- التي �ضريد احلديث عنها لحقًا.

معوقات تتعلق ب�ضعف دور املوؤ�ض�ضات احلكومية املعنية بهذه املن�ضاآت: ز- 

وت�ضمل جميع املعوقات ذات العالقة بتق�ضري املوؤ�ض�ضات احلكومية يف القيام مبهامها الرئي�ضية 

الرامية  احلكومية  اجلهود  م�ضتوى  تدين  لت�ضمل  تلخي�ضها  وميكن  املن�ضاآت.  هذه  لتطوير 

لحتياجات  احلكومية  املوؤ�ض�ضات  مراعاة  وعدم  اأداءها،  و�ضعف  املن�ضاآت  هذه  تطوير  اإىل 

واأولويات هذه املن�ضاآت يف خمتلف جمالت الإنتاج، ومتييز املوؤ�ض�ضات احلكومية بني املن�ضاآت 

ح�ضب احلجم بحيث يكون التحيز ل�ضالح املن�ضاآت الكبرية، ومتييز املوؤ�ض�ضات احلكومية بني 

املن�ضاآت ح�ضب جمال الإنتاج، ومتييز املوؤ�ض�ضات احلكومية ح�ضب املوقع اجلغرايف، ومعوقات 

احلكومية،  باملوؤ�ض�ضات  العالقة  ذات  الأعمال  اأن�ضطة  وممار�ضة  ال�ضتثمارية  بالبيئة  تتعلق 

اإ�ضافية، وعدم وجود �ضيا�ضة  وت�ضديد الرقابة على هذه املن�ضاآت مما يرتب عليها تكاليف 

اأو  املن�ضاآت  بهذه  خا�ضة  ت�ضريعات  وجود  وعدم  املن�ضاآت،  لهذه  املعامل  وا�ضحة  حكومية 

وجودها لكن تكون غري عملية وغري مبنية على اأ�ض�ص واقعية، و�ضعف التن�ضيق بني احلكومة 

واملوؤ�ض�ضات التمويلية واملوؤ�ض�ضات غري احلكومية ذات العالقة بتطوير هذه املن�ضاآت، وتدين 

م�ضتوى الدعم احلكومي لالإبداع والريادة.

معوقات تتعلق بال�ضوق واملناف�ضة: ح- 

وت�ضمل جميع املعوقات التي توؤثر يف حجم ال�ضوق وقدرة املن�ضاآت على التو�ضع والنمو واملناف�ضة 

لال�ضتفادة من وفورات احلجم. وميكن تلخي�ضها لت�ضمل �ضعوبة الو�ضول اإىل ال�ضوق املحلي 

والبقاء على م�ضتوى �ضوق املنطقة، و�ضعوبة الو�ضول اإىل الأ�ضواق اخلارجية، واملناف�ضة من 

قبل املن�ضاآت املحلية، واملناف�ضة من قبل املن�ضاآت الأجنبية، و�ضغر حجم ال�ضوق وعدم القدرة 

على  املحلي  امل�ضتهلك  اإقبال  و�ضعف  احلجم،  وفورات  من  ال�ضتفادة  وعدم  التو�ضع  على 

املنتجات املحلية، و�ضعف تناف�ضية هذه املن�ضاآت.
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ويف نهاية هذا التحليل املف�ضل لأهم التحديات واملعوقات التي تواجهها املن�ضاآت ال�ضغرية 

واملتو�ضطة، جند اأنه من ال�ضروري بل ومن ال�ضروري جدا الإ�ضارة اإىل مالحظة هامة وهي 

اأن املن�ضاآت يف دولة ما اأو قطاع ما قد تواجه بع�ص هذه التحديات ولكن لي�ص بال�ضرورة اأن 

تواجهها كلها، وقد تختلف حدة هذه املعوقات امل�ضرتكة من بلد اإىل اآخر ومن قطاع اإىل اآخر. 

كما جتدر الإ�ضارة اإىل اأن بع�ص الدول تعاين من م�ضاكل خا�ضة بها ل جتدها يف غريها من 

الدول، ومن الأمثلة على ذلك م�ضكلة الت�ضرت التي تنت�ضر يف دول جمل�ص التعاون لدول اخلليج 

العربية والتي �ضيتم التعر�ص لها مبزيد من التف�ضيل لحقًا عند احلديث عن اأهم التحديات 

التي تواجه املن�ضاآت ال�ضغرية واملتو�ضطة يف الكويت.

ثالثًا: املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة يف دولة الكويت

ت�ضري الإح�ضاءات والدرا�ضات املتوفرة اإىل اأنه لي�ص هناك تق�ضيم وا�ضح وموحد للمن�ضاآت العاملة   

يف كافة القطاعات القت�ضادية يف الكويت ح�ضب احلجم بحيث يتم التمييز بني املن�ضاآت املتناهية ال�ضغر 

او امليكروية وال�ضغرية واملتو�ضطة-كما هو احلال يف دول جمل�ص التعاون الأخرى- ح�ضب عدد امل�ضتغلني اأو 

العمال اأو ح�ضب راأ�ص املال اأو حجم املبيعات. وقد اأ�ضرنا يف البند (1.1) اإىل اأن الكويت ت�ضتخدم معيار حجم 

اأن املن�ضاأة ال�ضغرية هي تلك التي  راأ�ص املال يف التمييز بني املن�ضاآت ال�ضغرية واملتو�ضطة والكبرية، وبينا 

ل يزيد حجم راأ�ص املال فيها عن 150 األف دينار كويتي، اأما املن�ضاأة املتو�ضطة فهي تلك التي ل يقل حجم 

راأ�ضمالها عن 500 األف دينار كويتي (Steffen, 2011). وقد اأ�ضارت العديد من التقارير اإىل اأن الكويت لي�ص 

لديها اإح�ضاءات ر�ضمية حول حجم قطاع املن�ضاآت ال�ضغرية واملتو�ضطة، اإل اأن بع�ص الدرا�ضات ت�ضري اإىل 

بع�ص الن�ضب التقديرية. ولكن، تقوم الإدارة املركزية لالإح�ضاء باإجراء م�ضوحات �ضنوية للمن�ضاآت العاملة يف 

الكويت بحيث تق�ضمها ح�ضب الن�ضاط وطبيعة امللكية والقطاع الذي تعمل فيه هذه املن�ضاآت وعدد امل�ضتغلني. 

فهي  الأوىل،  الفئة  اأما  فئات.  ثالث  اإىل  امل�ضتغلني  عدد  املن�ضاآت ح�ضب  لالإح�ضاء  املركزية  الإدارة  وتق�ضم 

املن�ضاآت التي يعمل بها (1-10) م�ضتغلني، والفئة الثانية وهي املن�ضاآت التي يعمل بها (11-19) م�ضتغل. اأما 

الفئة الثالثة فهي املن�ضاآت التي يعمل بها 20 م�ضتغل واأكرث. وفيما يلي عر�ضًا لتطور عدد املن�ضاآت وامل�ضتغلني 

وتوزيعهم ح�ضب امللكية والن�ضاط اعتمادًا على التق�ضيم ال�ضابق.

3.1 عدد وخ�سائ�ص املن�ساآت العاملة يف الكويت
ارتفع عدد املن�ضاآت امل�ضجلة والعاملة يف الكويت من 40213 من�ضاأة عام 2002 اإىل 40861   

من�ضاأة عام 2011. وت�ضري الأرقام ال�ضابقة اإىل توا�ضع متو�ضط معدل النمو ال�ضنوي يف عدد هذه املن�ضاآت، 
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حيث مل يتجاوز 0.18 % �ضنويًا، اأنظر اجلدول رقم (3). وميكن تف�ضري تدين هذا املعدل ب�ضعف توجه 

امل�ضتثمرين الكويتيني اإىل تاأ�ضي�ص من�ضاآت ا�ضتثمارية جديدة لأ�ضباب تتعلق بالبيئة ال�ضتثمارية وم�ضتوى 

عمل  اأوراق  يف  فيها  البحث  ميكن  كثرية  اأخرى  عوامل  اإىل  اإ�ضافة  الأعمال،  اأن�ضطة  ممار�ضة  �ضهولة 

اأخرى. كما ميكن تف�ضري تدين هذا املعدل بارتفاع عدد املن�ضاآت التي تخرج من ال�ضوق لأ�ضباب عديدة ل 

جمال للبحث فيها يف هذه الورقة. وقد يتعلق املو�ضوع بق�ضايا اأخرى منها حجم ال�ضوق وتوجه املواطن 

الكويتي نحو ال�ضتثمار املحلي واجلهود احلكومية لت�ضجيع ال�ضتثمار وغريها. وي�ضري توزيع هذه املن�ضاآت 

الن�ضاط  % يف   57.2 منها هي من�ضاآت خا�ضة )منها حوايل   %  99.6 اأن  اإىل  امللكية  2011 ح�ضب  عام 

ال�ضناعي،  الن�ضاط  يف   %  13.5 وحوايل  املالية،  غري  اخلدمات  ن�ضاط  يف   %  24.5 وحوايل  التجاري، 

من�ضاآت   % و0.4  والتاأمني(،  املال  ن�ضاط  % يف   1.2 وحوايل  والت�ضييد،  البناء  ن�ضاط  يف   %  3.6 وحوايل 

قطاع عام )منها حوايل 78.9 % يف ن�ضاط الهيئات التي ل تهدف اإىل الربح، وحوايل 9.3 %  يف الن�ضاط 

% يف ن�ضاط املال والتاأمني، وحوايل   3.7 % يف اخلدمات غري املالية، وحوايل   5.6 ال�ضناعي، وحوايل 

2.5 % يف الن�ضاط التجاري(. ويالحظ من الن�ضب ال�ضابقة متركز املن�ضاآت يف الن�ضاط التجاري ون�ضاط 

اإىل الربح يف القطاع  التي ل تهدف  املالية يف القطاع اخلا�ص، بينما تتمركز املن�ضاآت  اخلدمات غري 

العام، كما هو مبني يف ال�ضكل رقم (1).

جدول رقم (3) : تطور عدد املن�ضاآت العاملة وعدد امل�ضتغلني فيها يف الكويت )2002 و2011 )    
    

البيان

امل�ضتغلني املن�ضاآت 
عدد 

املن�ضاآت 
امل�ضتغلني 

20112002

2329117778923196138665الن�ضاط التجاري

1478145767136183916ن�ضاط الت�ضييد والبناء

5517131943542995943الن�ضاط ال�ضناعي

99712889189798169017ن�ضاط اخلدمات غري املالية

4773226731115245ن�ضاط املال والتاأمني

12753851183727ن�ضاط الهيئات اخلا�ضة التي ل تهدف اإىل الربح

4086178206940213506513املجموع

           امل�ضدر: الإدارة املركزية لالإح�ضاء، بحث املن�ضاآت، 2002 و2011. 
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�ضكل رقم (1) : التوزيع الن�ضبي ملن�ضاآت النظام العام ومن�ضاآت القطاع اخلا�ص ح�ضب الن�ضاط 2011

امل�ضدر: الإدارة املركزية لالإح�ضاء، بحث املن�ضاآت، 2011. 

 2011 عام  عامة(  )ملكية  العام  القطاع  العاملة يف  للمن�ضاآت  الن�ضبي  التوزيع  مقارنة  وعند   

بتوزيعها الن�ضبي عام 2002، نرى اأن ن�ضبة املن�ضاآت يف الن�ضاط التجاري ون�ضاط الهيئات التي ل تهدف 

اإىل الربح قد تراجع ل�ضالح املن�ضاآت العاملة يف الن�ضاط ال�ضناعي ون�ضاط اخلدمات غري املالية ون�ضاط 

املال والأعمال. اأما عند مقارنة التوزيع الن�ضبي للمن�ضاآت العاملة يف القطاع اخلا�ص )ملكية خا�ضة( 

عام 2011 بتوزيعها الن�ضبي عام 2002، نرى اأن ن�ضبة املن�ضاآت يف الن�ضاط التجاري قد تراجعت ل�ضالح 

املن�ضاآت العاملة يف ن�ضاط البناء والت�ضييد ون�ضاط اخلدمات غري املالية ون�ضاط املال والأعمال. وبهذا 

ن�ضبة  تزداد  بينما  واخلا�ص،  العام  القطاعني  يف  التجاري  الن�ضاط  يف  املن�ضاآت  ن�ضبة  تراجع  نالحظ 

املن�ضاآت يف ن�ضاط املال والأعمال يف كال القطاعني.

وي�ضري التوزيع القطاعي جلميع املن�ضاآت )العامة واخلا�ضة( عام 2011 اإىل اأن املن�ضاآت العاملة   

57 % من جمموع املن�ضاآت، يليها املن�ضاآت  يف الن�ضاط التجاري هي الأكرث انت�ضارًا حيث ت�ضكل حوايل 

%)، كما   13.5) %)، ثم املن�ضاآت العاملة يف ال�ضناعية    24.4) العاملة يف ن�ضاط اخلدمات غري املالية 

هو مبني يف ال�ضكل رقم (2). ويالحظ من ال�ضكل عدم وجود تغري ملحوظ يف التوزيع الن�ضبي للمن�ضاآت 

الكلي تراجعت  اإىل املجموع  التجارية  املن�ضاآت  ن�ضبة  اأن  اإل   ،2002 الن�ضاط عما كان عليه عام  ح�ضب 

والت�ضييد.  البناء  وقطاع  والتاأمني  املال  ون�ضاط  ال�ضناعي  الن�ضاط  يف  املن�ضاآت  ل�ضالح  طفيف  ب�ضكل 

املن�ضاآت  % من جمموع   89 اأن حوايل  نرى  امل�ضتغلني،  2011 ح�ضب عدد  عام  املن�ضاآت  توزيع  وبتحليل 

م�ضتغل،   (19-11) بها  يعمل  منها   %  5 حوايل  بينما  م�ضتغلني،   (10-1) فيها  امل�ضتغلني  عدد  يرتاوح 

وحوايل 6 % يعمل بها 20 م�ضتغل واأكرث، اأنظر ال�ضكل رقم (3). ومبقارنة التوزيع الن�ضبي يف عام 2011 
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بنظريه عام 2002، وبالرجوع اإىل ال�ضكل رقم (3) نالحظ تراجع ن�ضبة املن�ضاآت التي يعمل بها من (1-

10) م�ضتغلني ل�ضالح الفئات الأخرى، وهذا قد يعك�ص حدوث تطور ومنو يف بع�ص املن�ضاآت مما اأدى اإىل  

انتقالها اإىل فئة اأعلى. مبعنى اأن بع�ص املن�ضاآت انتقلت من الفئة الأوىل اإىل الفئة الثانية، وبع�ص من�ضاآت 

الفئة الثانية انتقلت اإىل الفئة الثالثة وهكذا. 

�ضكل رقم (2(: التوزيع الن�ضبي للمن�ضاآت العاملة يف الكويت خالل الفرتة لالأعوام 2002 و2011 ح�ضب الن�ضاط

امل�ضدر: الإدارة املركزية لالإح�ضاء، بحث املن�ضاآت، 2002 و2011.

�ضكل رقم (3): التوزيع الن�ضبي للمن�ضاآت ح�ضب عدد امل�ضتغلني لالأعوام 2002 و2011

امل�ضدر: الإدارة املركزية لالإح�ضاء، بحث املن�ضاآت، 2002 و2011.
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الإ�ضارة  �ضبقت  التي  الثالثة  الفئات  العمال-  للمن�ضاآت ح�ضب عدد  الن�ضبي  التوزيع  وبتحليل   

اإليها- والن�ضاط يف عام 2011، نرى ما يلي:

	 يف ن�ضاطها  م�ضتغلني   (10-1) بها  يعمل  التي  املن�ضاآت  من   %  61.1 حوايل  متار�ص 

الن�ضاط التجاري، وحوايل 1.8 % يف البناء والت�ضييد، وحوايل 12.5 % يف ال�ضناعة، 

وحوايل 25.8 % يف اخلدمات غري املالية، واأخريًا حوايل 0.7 % و0.2 % يف قطاع املال 

والتاأمني وقطاع الهيئات اخلا�ضة  التي ل تهدف اإىل الربح على التوايل. 

	 يف ن�ضاطها  م�ضتغل   (19-10) بها  يعمل  التي  املن�ضاآت  من   %  26.1 حوايل  متار�ص 

يف   %  19.9 وحوايل  والت�ضييد،  البناء  ن�ضاط  يف   %  16.3 وحوايل  التجاري،  الن�ضاط 

ن�ضاط ال�ضناعة، وحوايل 35.4 % يف ن�ضاط اخلدمات غري املالية، واأخريًا، حوايل 1.9 

% يف قطاع املال والتاأمني وقطاع الهيئات اخلا�ضة  التي ل تهدف اإىل الربح  % و0.5 

على التوايل. 

	 متار�ص حوايل 22.5 % من املن�ضاآت التي يعمل بها (20+) م�ضتغل ن�ضاطها يف الن�ضاط

ن�ضاط  يف   %  23.3 وحوايل  والت�ضييد،  البناء  ن�ضاط  يف   %  19.5 وحوايل  التجاري، 

        %    7.1 حوايل  واأخريًا  املالية،  غري  اخلدمات  ن�ضاط  يف   %  25.8 وحوايل  ال�ضناعة، 

1.7   % يف قطاع املال والتاأمني وقطاع الهيئات اخلا�ضة التي ل تهدف اإىل الربح على 

التوايل.

	 ترتكز املن�ضاآت العاملة يف قطاعي املال والتاأمني وقطاع الهيئات اخلا�ضة التي ل تهدف

اإىل الربح يف الفئتني الأوىل )1-10 م�ضتغلني( والثالثة (20+)، بينما ترتكز املن�ضاآت 

التجارية وال�ضناعية ب�ضكل كبري يف الفئة الأوىل، اأنظر اجلدول رقم (4). وهذا يعني 

اأن معظم املن�ضاآت ال�ضناعية والتجارية هي من�ضاآت �ضغرية احلجم ن�ضبيًا.

جدول رقم (4): التوزيع الن�ضبي للمن�ضاآت ح�ضب القطاع وعدد امل�ضتغلني

20+ م�ضتغل19-101 م�ضتغل1-10 م�ضتغلنيالقطاع
%2.4%2.3%95.3التجاري

%32.4%22.7%44.9الت�ضييد والبناء
%10.4%7.4%82.2ال�ضناعي

%6.3%7.3%86.4اخلدمات غري املالية
%36.7%8.2%55.1املال والتاأمني

%33.1%8.7%58.3الهيئات التي ل تهدف اإىل الربح

امل�ضدر: الإدارة املركزية لالإح�ضاء، 2011.
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	 تقل ن�ضبة املن�ضاآت العاملة يف القطاع التجاري مع زيادة عدد العمال والنتقال من فئة

اإىل الفئة الأعلى، يف الوقت الذي تزداد فيه ن�ضبة املن�ضاآت يف قطاع البناء والت�ضييد 

والقطاع ال�ضناعي وقطاع املال والتاأمني وقطاع الهيئات التي ل تهدف اإىل الربح. اأما 

املن�ضاآت يف قطاع اخلدمات املالية فترتكز اأكرث ما ميكن (35.4 %) يف الفئة الثانية، اأي 

تلك التي ت�ضغل 10-19 م�ضتغل، بينما يتوزع الباقي على الفئة الأوىل )1-10 م�ضتغل( 

والثالثة )20+ م�ضتغل( بن�ضبة 23.7 % و25.8 % على التوايل.

	 مل يختلف التوزيع الن�ضبي للمن�ضاآت ح�ضب عدد امل�ضتغلني )الفئات الثالثة( والقطاع 

يف عام 2011 عما كان عليه عام 2002، اأنظر ال�ضكل رقم (3).

3.2  عدد وخ�سائ�ص امل�ستغلني يف املن�ساآت العاملة يف الكويت

تنفذه  التي  املن�ضاآت  بحث  وامل�ضمولة يف  الكويت  العاملة يف  املن�ضاآت  امل�ضتغلني يف  �ضهد عدد   

الإدارة املركزية لالإح�ضاء زيادة كبرية مقارنة بالزيادة يف عدد املن�ضاآت، فقد ارتفع عدد امل�ضتغلني من 

506513 م�ضتغل عام 2002 اإىل 782062 م�ضتغل عام 2011، وبلغ متو�ضط معدل النمو ال�ضنوي حوايل 

6.04 % �ضنويًا، وهو اأعلى بكثري جدًا من معدل منو املن�ضاآت (0.18 %)،اأنظر اجلدول رقم (1). وميكن 

اأن يعزى ذلك لأ�ضباب عديدة اأهمها زيادة الطاقة ال�ضتيعابية للكثري من املن�ضاآت القائمة ب�ضبب منو 

ن�ضاطاتها وتو�ضعها وزيادة حجم اأ�ضواقها اأو زيادة عدد املن�ضاآت التي متيل اإىل ا�ضتخدام اأ�ضاليب الإنتاج 

كثيفة ال�ضتخدام لعن�ضر العمل. 

  اأما فيما يتعلق بتوزيع امل�ضتغلني بني القطاع العام واخلا�ص، فقد تبني اأن 93.8 % من امل�ضتغلني 

يعملون يف من�ضاآت القطاع اخلا�ص )منهم حوايل 37 % يعملون يف ن�ضاط اخلدمات غري املالية، وحوايل 

الن�ضاط  % يف   15 والت�ضييد، وحوايل  البناء  ن�ضاط  % يف   19.9 التجاري، وحوايل  الن�ضاط  % يف   24.1

% فيعملون يف من�ضاآت القطاع  ال�ضناعي، 4 % يف ن�ضاط املال والتاأمني(. اأما البقية وهم حوايل 6.2 

العام )منهم حوايل 44.9 % يف الن�ضاط ال�ضناعي، وحوايل 36.3 % يف ن�ضاط اخلدمات غري املالية، 

وحوايل 11.1 % يف ن�ضاط الهيئات التي ل تهدف اإىل الربح، وحوايل 5.6 % يف ن�ضاط املال والتاأمني، 

وحوايل 2.1 % يف الن�ضاط التجاري(، انظر ال�ضكل رقم (4). وهذا يعني اأن امل�ضتغلون يف القطاع العام 

يتمركزون يف الن�ضاط ال�ضناعي واخلدمات غري املالية، بينما يتمركز امل�ضتغلون يف القطاع اخلا�ص يف 

الن�ضاط التجاري ون�ضاط البناء والت�ضييد.
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�ضكل رقم (4): التوزيع الن�ضبي للم�ضتغلني يف من�ضاآت القطاع العام و ومن�ضاآت القطاع اخلا�ص ح�ضب الن�ضاط،2011

امل�ضدر: الإدارة املركزية لالإح�ضاء، بحث املن�ضاآت، 2002 و2011. 

ومبقارنة التوزيع الن�ضبي لكل من امل�ضتغلني يف القطاع العام ح�ضب الن�ضاط عام 2011 بنظريه   

عام 2002، نرى اأن ن�ضبة امل�ضتغلني يف قطاع اخلدمات غري املالية قد ارتفعت من 29.3 % اإىل 36.3 % 

على ح�ضاب امل�ضتغلني يف الن�ضاط التجاري والن�ضاط ال�ضناعي ون�ضاط املال والتاأمني ون�ضاط الهيئات 

التي ل تهدف اإىل الربح. اأما عند مقارنة التوزيع الن�ضبي للم�ضتغلني يف القطاع اخلا�ص ح�ضب الن�ضاط 

ال�ضناعي قد  والن�ضاط  التجاري  الن�ضاط  امل�ضتغلني يف  ن�ضبة  اأن  2002، نرى  2011 بنظريه عام  عام 

املال  وخدمات  املالية  غري  اخلدمات  ون�ضاط  والت�ضييد  البناء  ن�ضاط  يف  امل�ضتغلني  ل�ضالح  تراجعت 

والتاأمني، انظر ال�ضكل رقم (5).

وي�ضري التوزيع القطاعي للم�ضتغلني عام 2011 اإىل اأن الن�ضبة الأكرب منهم يعملون يف قطاع   

%)، يليها ن�ضبة العاملني يف الن�ضاط التجاري (22.7 %)، ثم ن�ضبة العاملني  اخلدمات غري املالية (36.9 

يف البناء والت�ضييد (18.6 %)، كما هو مبني يف ال�ضكل رقم (5). ويالحظ من ال�ضكل عدم وجود تغري 

املن�ضاآت  يف  العاملني  ن�ضبة  اأن  اإل   ،2002 عام  عليه  كان  عما  للم�ضتغلني  الن�ضبي  التوزيع  يف  ملحوظ 

الأخرى  القطاعات  ل�ضالح  ملحوظ  ب�ضكل  تراجعت  الكلي  املجموع  اإىل  ال�ضناعي  والن�ضاط  التجارية 

با�ضتثناء ن�ضاط الهيئات التي ل تهدف اإىل الربح حيث بقيت ن�ضبة امل�ضتغلني فيها عام 2011 مقارنة 

بعام 2002 دون تغيري.
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�ضكل رقم (5): التوزيع الن�ضبي للم�ضتغلني يف املن�ضاآت الكويتية لالأعوام 2002 و2011 ح�ضب الن�ضاط

امل�ضدر: الإدارة املركزية لالإح�ضاء، بحث املن�ضاآت، 2002 و2011.

 (10-1) توظف  التي  )املن�ضاآت  الثالثة  املن�ضاآت  فئات  يف  للم�ضتغلني  الن�ضبي  التوزيع  اإىل  وبالنظر   

عمال، واملن�ضاآت التي توظف (11-19) عامل واملن�ضاآت التي توظف 20 عامل واأكرث عام 2011، نرى اأن الفئة 

الثالثة ت�ضغل الن�ضبة الأكرب 76.7 %، تليها الفئة الأوىل حيث توظف 19.3 % من جمموع امل�ضتغلني، كما هو مبني 

يف ال�ضكل (6). ويبني هذا ال�ضكل تراجع ن�ضبة امل�ضتغلني يف املن�ضاآت �ضمن الفئة الأوىل من 28.3 % اإىل 19.3 %، 

وتراجع ن�ضبة امل�ضتغلني يف املن�ضاآت �ضمن الفئة الثانية من 5.2 % اإىل 3.9 %، وزيادة ن�ضبة امل�ضتغلني يف املن�ضاآت 

التي تقع �ضمن الفئة الثالثة من 66 % اإىل 76.7 %. وهذا ي�ضري اإىل اأن بع�ص املن�ضاآت يف الفئتني الأوىل والثانية 

قد تطورت وو�ضعت ن�ضاطها الإنتاجي الأمر الذي تطلب زيادة عدد العمال وانتقال بع�ضها اإىل الفئة الثالثة. 

�ضكل رقم(6): التوزيع الن�ضبي للم�ضتغلني ح�ضب املن�ضاآت وعدد امل�ضتغلني فيها لالأعوام 2002 و2011

امل�ضدر: الإدارة املركزية لالإح�ضاء، بحث املن�ضاآت، 2002 و2011.
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وبالرجوع لل�ضكل رقم (3) وال�ضكل رقم (6) نرى اأن 88.9 % من املن�ضاآت )هي التي ت�ضغل من   

1-10 عمال( ت�ضغل حوايل 19.3 % من امل�ضتغلني عام 2011، واأن 6 % من املن�ضاآت )وهي التي ت�ضغل 

20 عامل واأكرث( ت�ضغل 76.7 % من امل�ضتغلني. اأما املن�ضاآت التي توظف من (10-19) عامل فاإنها ت�ضكل  3.9 % 

من جمموع املن�ضاآت لكنها توظف حوايل 5 % من امل�ضتغلني.  وقد اأ�ضار اأحد التقارير اإىل اأن املن�ضاآت 

% من امل�ضتغلني   24.3 %- ت�ضغل فقط   94 –التي مت حتديدها بن�ضبة ل تقل عن  امليكروية وال�ضغرية 

.( GCC Market Monthly,  2012)

واإذا ا�ضتخدمنا تعريف املن�ضاآت امليكروية وال�ضغرية واملتو�ضطة امل�ضتخدم يف البحرين –انظر   

اجلدول رقم (2)- من اأجل تق�ضيم املن�ضاآت  العاملة يف الكويت علمًا باأنه الأقرب اإىل الفئات الثالثة التي 

ت�ضتخدمها الإدارة املركزية لالإح�ضاء والتي �ضبقت الإ�ضارة اإليها، واعتمادًا على الإح�ضاءات ال�ضابقة، 

املن�ضاآت  البع�ص  الكويت هي من�ضاآت ميكروية »ويطلق عليها  املن�ضاآت يف  % من   88.9 اأن  القول  ميكن 

ال�ضغرى«، وحوايل 5 % من�ضاآت �ضغرية. اأما ن�ضبة املن�ضاآت املتو�ضطة فهي غري وا�ضحة لأن الفئة الثالثة 

مفتوحة لالأعلى اأي ل ميكن التمييز بني املن�ضاأة التي توظف 21 م�ضتغل اأو تلك التي توظف 250 م�ضتغل. 

وبهذا ميكن القول اأن بع�ص التحليالت والأخبار ال�ضحفية واأوراق العمل والتقارير التي ت�ضري اإىل اأن 

املن�ضاآت امليكروية وال�ضغرية واملتو�ضطة يف الكويت ت�ضكل ما يزيد عن 94 % من املن�ضاآت قريبة جدا 

من الواقع  وميكن اأن تكون �ضحيحة.  وتتفق الن�ضب ال�ضابقة مع نتائج تقرير املفو�ضية الأوروبية حول 

املن�ضاآت ال�ضغرية واملتو�ضطة الذي يناق�ص اأو�ضاع املن�ضاآت ال�ضغرية واملتو�ضطة يف دول املجل�ص ب�ضكل 

.(Steffen, 2011 عام والكويت ب�ضكل خا�ص

وهنا وقبل ال�ضتمرار يف التحليل يجب التاأكيد اأن معظم املن�ضاآت القت�ضادية يف الكويت، تعمل   

خارج القطاع العام اأو القطاع النفطي، هي يف حقيقة الأمر من�ضاآت اأعمال ميكروية و�ضغرية، متثل غالبية 

املن�ضاآت اخلا�ضة يف الكويت عام 2011، وهي مملوكة يف غالبيتها من قبل الوافدين.  ويتمثل دور الكويتيون 

وتقدميه  الرتخي�ص  على  احل�ضول  مقابل  �ضهرية  اأو  �ضنوية  اأتعابًا  يتقا�ضون  �ضكليني  مالكني  كونهم  فيها 

للم�ضتثمر احلقيقي وهو الوافد. ومنذ بداية ع�ضر النفط وتدفق الوافدين من عرب وغريهم، فاإن الكثري من 

هوؤلء تعاملوا مع متطلبات وحاجات ال�ضوق يف الكويت وقاموا بتاأ�ضي�ص من�ضاآت تعمل يف خمتلف الن�ضاطات. 

كي  �ضكليًا  الكويتيني  باإ�ضراك  بداأوا  فقد  ال�ضتثمار  جمال  دخولهم  مينع  الذي  القانون  ملتطلبات  ونظرًا 

 Cover-Up يح�ضلوا على الرتاخي�ص من قبل اجلهات احلكومية املخت�ضة، مما جنم عنه ظاهرة الت�ضرت

Business التي �ضريد احلديث عنها لحقًا. اأن جميع اأعمال هذه املن�ضاآت تعتمد على جهد الوافدين �ضواء 

كانوا ماّلكًا اأو عاملني لذلك عند مناق�ضة اخلطط القت�ضادية وال�ضرتاتيجيات املوجهة للقطاع اخلا�ص فاإن 
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امل�ضكلة احلقيقية لي�ضت يف افتقار الكويت للمن�ضاآت ال�ضغرية واملتو�ضطة بقدر ما هي عدم ملكية املواطنني 

لهذه املن�ضاآت وعدم توجههم للعمل فيها.

وهذا يقودنا اإىل القول اأننا عندما نتكلم عن القطاع اخلا�ص يف الكويت فاإننا غالبًا ما نتكلم عن املن�ضاآت   

ال�ضغرية واملتو�ضطة، وعدد قليل جدًا من املن�ضاآت الكبرية. وهذا يعني اأن اأي �ضيا�ضة حكومية تهدف اإىل دعم القطاع 

اخلا�ص ل بد اأن تالءم املن�ضاآت ال�ضغرية وخ�ضائ�ضها وتعك�ص اأهميتها. وهنا ل بد من الإ�ضارة اإىل �ضرورة وجود 

تعريف وا�ضح للمن�ضاآت ال�ضغرية واملتو�ضطة ومعيار ميكن من التمييز بينها.

تعريف مقرتح للمن�ضاآت امليكروية وال�ضغرية واملتو�ضطة يف الكويت

بالرجوع اإىل التعريفات ال�ضابقة يف اجلدول رقم(1) واجلدول رقم(2)، وبالرتكيز على التعريفات يف دول   

املجل�ص، ومع الأخذ بعني العتبار تق�ضيم الإدارة املركزية لالإح�ضاء، وبعد الإطالع على التعريف احلايل، تقرتح 

هذه الورقة تبني التعريف التايل يف الكويت:

راأ�ص املال عدد العمال حجم املن�ضاأة

اقل من 50 األف دينار كويتي 10-1 من�ضاأة ميكروية اأو حرفية

اقل من 150 األف دينار كويتي 19--11 من�ضاأة �ضغرية

اقل من 500 األف دينار كويتي 199-20 من�ضاأة متو�ضطة

اأكرث من 500 األف دينار كوي 200 واأكرث من�ضاأة كبرية

مميزات ومزايا التعريف املقرتح

• ياأخذ بعني العتبار ت�ضنيف الإدارة املركزية لالإح�ضاء يف الكويت للمن�ضاآت امل�ضتخدم يف بحث املن�ضاآت الذي 
تنفذه �ضنويًا بحيث يتطلب جهد اإ�ضايف ب�ضيط لإيجاد قاعدة بيانات �ضنوية دورية دول املن�ضاآت بكافة اأحجامها 

ميكن ا�ضتخدامها من قبل البحثني واملوؤ�ض�ضات املعنية احلكومية وغري احلكومية.

• يجمع بني تعريف برنامج الأمم املتحدة الإمنائي ومنظمة التعاون القت�ضادي والتنمية وتعريف املفو�ضية الأوروبية.
املقدمة  التف�ضيلية  واملزايا  والت�ضهيالت  ال�ضيا�ضات  من  امل�ضتفيدة  املن�ضاآت  قاعدة  من  التعريف  هذا  • يزيد 
لهذه املن�ضاآت من قبل املوؤ�ض�ضات املعنية بتطوير قطاع املن�ضاآت امليكروية وال�ضغرية واملتو�ضطة ل �ضيما موؤ�ض�ضات 

التمويل وموؤ�ض�ضات الدعم الفني.

فقط-  العمال  عدد  معيار  ت�ضتخدم  الأخرى-التي  التعاون  جمل�ص  دول  يف  امل�ضتخدمة  التعريفات  عن  • يتميز 
كونه ي�ضتخدم اأهم معيار مزدوج لت�ضنيف هذه املن�ضاآت يعتمد على عدد العاملني وراأ�ص املال. 

الدولية. املوؤ�ض�ضات  من  بالكثري  اأ�ضوة  ال�ضغرية  املن�ضاآت  عن  ومييزها  احلرفية  امليكروية  املن�ضاآت  مفهوم  • ي�ضيف 
فئة  كل  خ�ضائ�ص  على  بالعتماد  املختلفة  الأحجام  من  حجم  لكل  خا�ضة  �ضيا�ضات  ر�ضم  يف  ي�ضاعد   •

وتق�ضيماتها ح�ضب القطاع والن�ضاط وال�ضكل القانوين. وي�ضمن مراعاة خ�ضو�ضية وحجم كل من هذه الأحجام.

• ي�ضاعد يف توحيد نظرة املوؤ�ض�ضات اإىل كل حجم من الأحجام املقرتحة ويجعل من عملية املقارنة على امل�ضتوى 
املحلي والإقليمي والدويل.

الداعمة. والت�ضريعات  القوانني  من  املختلفة  باأحجامها  املن�ضاآت  ح�ضول  يف  • ي�ضاعد 
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رابعًا: معوقات منو املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة يف دولة الكويت

تعاين املن�ضاآت ال�ضغرية واملتو�ضطة يف الكويت من جمموعة من التحديات العامة التي تواجهها   

املن�ضاآت يف دول املجل�ص  تواجهها  اأن ثمة حتديات خا�ضة  اإل  العامل،  الكثري من دول  املن�ضاآت يف  هذه 

مبا فيها الكويت. وقد ناق�ضت بع�ص الدرا�ضات والتقارير اأهم املعوقات التي تواجه املن�ضاآت ال�ضغرية  

ب�ضكل عام ويف الوطن العربي ب�ضكل خا�ص. ناق�ص (Dahi, 2012) اأهم التحديات التي تواجه املن�ضاآت 

 GCC ال�ضغرية يف الوطن العربي، حيث ق�ضم الوطن العربي اإىل جمموعتني الأوىل متثل دول املجل�ص

اأهم املعوقات التي  اأن  Non-GCC Countries . وبني  Countries واملجموعة الأخرى بقية الدول 

تواجه املن�ضاآت ال�ضغرية واملتو�ضطة يف دول املجل�ص احل�ضول على التمويل، وغياب ا�ضرتاتيجية وا�ضحة 

اأ�ضاليب  و�ضعف  التكنولوجية  القدرات  م�ضتوى  وتدين  املاهرة،  الب�ضرية  املوارد  وندرة  املن�ضاآت،  لهذه 

وتو�ضل  لها.  تنظيميه  اأطر  وجود  وعدم  املن�ضاآت،  لهذه  والت�ضويقية  الإدارية  القدرات  و�ضعف  الإنتاج، 

بدول  اخلا�ضة  والتحديات  املعوقات  بع�ص  اإىل  اأ�ضار  اأنه  اإل  النتائج  ذات  اإىل   (IFC,  2012)  تقرير

املجل�ص ب�ضكل عام. و�ضيتم فيما يلي عر�ص لأهم التحديات التي تواجه املن�ضاآت ال�ضغرية واملتو�ضطة يف 

الكويت، والتي ميكن اأن تنطبق على باقي دول املجل�ص، علمًا باأن ت�ضل�ضل هذه التحديات ل يعك�ص باأي 

�ضكل من الأ�ضكال اأهميتها وقوة تاأثريها على م�ضرية املن�ضاآت التنموية.

1 .Access to Fund م�سكلة احل�سول على التمويل
 

التمويل ومنو  توفر  الطردية بني  العالقة  الدرا�ضات حول  الكثري من  توؤكده  الرغم مما  على    

بتي�ضري  العالقة   املوؤ�ض�ضات ذات  املبذولة من قبل كافة  اأن اجلهود  اإل  واملتو�ضطة،  ال�ضغرية  املن�ضاآت 

  (Dahi, )(Ismaila Bolarinwa Kadiri, 2012),  عملية احل�ضول على التمويل ما زالت دون التوقعات

ال�ضغرية  املن�ضاآت  تواجه  التي  التحديات  اأبرز  من  الالزم  التمويل  على  احل�ضول  يعترب  لذا   .2012

واملتو�ضطة عامليًا، وعلى وجه التحديد يف منطقة ال�ضرق الأو�ضط و�ضمال اأفريقيا )من �ضمنها الكويت(، 

حيث تفتقر 63 % من املن�ضاآت امليكروية وال�ضغرية واملتو�ضطة اإىل القدرة على احل�ضول على التمويل 

الالزم. وتقدر الفجوة التمويلية Financing Gap لهذه املن�ضاآت يف هذه املنطقة بحوايل 240-210 

مليار دولر. اأما الفجوة التمويلية من م�ضادر التمويل الر�ضمية فتقدر بحوايل 160-180 مليار دولر 

 130 اإجراء م�ضح حلوايل  وبعد  العربية-  البنوك  الدويل/احتاد  للبنك  تقرير  وي�ضري   .(IFC, 2012)

بنك يف منطقة ال�ضرق الأو�ضط و�ضمال اأفريقيا- اإىل اأن 8 % فقط من الت�ضهيالت املمنوحة يف منطقة 
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 2 اإىل   الن�ضبة  للمن�ضاآت ال�ضغرية واملتو�ضطة، وتنخف�ص هذه  اأفريقيا تذهب  ال�ضرق الأو�ضط و�ضمال 

ن�ضبة  كانت  القطري،  ال�ضعيد  وعلى  العربي جمتمعة.  اخلليج  لدول  التعاون  دول جمل�ص  % يف حالة 

قطر،  يف   %  0.5 حوايل  الت�ضهيالت  جمموع  اإىل  واملتو�ضطة  ال�ضغرية  للمن�ضاآت  املمنوحة  الت�ضهيالت 

وحوايل 1 % يف البحرين وحوايل 2 % يف كل من ال�ضعودية والكويت وعمان، بينما بلغت هذه الن�ضبة 4 

 .(Union of Arab Banks، 2011)  يف الإمارات %

ت�ضري الكثري من الدرا�ضات اإىل اأن البنوك ترتدد عند اتخاذ قرارات متويل املن�ضاآت ال�ضغرية    

حتقق  ل  الطلبات  من  الكثري  واأن  �ضيما  ل  خماطرة،  من  القرارات  هذه  يرافق  ما  ب�ضبب  واملتو�ضطة 

اأهم امل�ضائل  ال�ضروط العامة للح�ضول على التمويل. وتعترب ق�ضية ال�ضمانات )نوعها وحجمها( من 

التي تعيق متويل املن�ضاآت ال�ضغرية واملتو�ضطة، حيث اأن اأ�ضول املن�ضاأة غالبًا ما تكون غري كافية ك�ضمان 

خ�ضو�ضًا يف حالة القرو�ص الكبرية، ل �ضيما واأن البنوك تطلب �ضمانات بقيمة اأكرب بكثري من قيمة 

لأن  البنوك  تف�ضله  ول  فعال  فهو غري  الكويت  العقار ك�ضمان يف  با�ضتخدام  يتعلق  فيما  اأما  القر�ص. 

املحاكم يف الكويت وغريها من دول املجل�ص ترتدد -اأخالقيًا ودينيًا واجتماعيًا- ويف طرد املواطنني 

بكلفة  يتعلق  فيما  اأما  مالية.  التزامات  من  عليهم  ما  بت�ضديد  قيامهم  عدم  حالة  يف  م�ضاكنهم  من 

التمويل الذي حت�ضل عليه املن�ضاآت ال�ضغرية –�ضعر الفائدة-  من البنوك فهو غالبًا اأعلى من �ضعر 

الفائدة ال�ضائد يف ال�ضوق اأو الذي تدفعه املن�ضاآت الكبرية، وذلك ب�ضبب ارتفاع ن�ضبة املخاطرة املرافقة 

للمن�ضاآت ال�ضغرية من وجهة نظر البنوك. ويحد ارتفاع �ضعر الفائدة من ربحية املن�ضاأة وقدرتها على 

النمو والتو�ضع (Hertog, Steffen,2010; Dutta and Magableh, 2006). ومن العوامل التي توؤثر 

يف متويل املن�ضاآت ال�ضغرية على وجه التحديد هي املمار�ضات والقيود املحا�ضبية، حيث جند اأن معظم 

املن�ضاآت ال�ضغرية واملتو�ضطة هي من�ضاآت فردية ل يتم فيها الف�ضل بني ال�ضركة والأ�ضول ال�ضخ�ضية 

ل�ضاحبها، واأن كافة الأمور املحا�ضبية تعترب من الأمور ال�ضخ�ضية التي يجب عدم القرتاب منها، كما 

ي�ضعب تدقيقها، بل توؤخذ كما هي من امل�ضدر. وعليه، فاإن ميزانيات هذه املن�ضاآت تكون غري دقيقة، 

اإليها عند اتخاذ قرار التمويل. وبهذا تتلخ�ص م�ضكلة التمويل بارتفاع حجم  ول ميكن للبنك الركون 

الطويلة،  والإجراءات  املعقدة  التمويل  �ضروط  اإىل  اإ�ضافة  الفائدة،  �ضعر  وارتفاع  املطلوبة  ال�ضمانات 

,The World Bank, 2010. ويف هذا  املن�ضاآت  امل�ضتخدمة يف هذه  املحا�ضبية  الأنظمة  متانة  وعدم 

ال�ضغرية  املن�ضاآت  متويل  جمال  يف  البنوك-  كرث-غري  لعبني  ثمة  اأن  اإىل  الإ�ضارة  من  بد  ل  املجال 

واملتو�ضطة، ومن اأهمهم املوؤ�ض�ضات املتخ�ض�ضة بتمويل املن�ضاآت ال�ضغرية واملتو�ضطة احلكومية وغري 

احلكومية. و�ضيتم عر�ص اأهم هذه املوؤ�ض�ضات العاملة يف الكويت لحقًا يف هذه الورقة.
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حتديات تتعلق ب�سوق العمل. 2

التعاون  جمل�ص  دول  يف  احلال  هو  كما  الكويت،  يف  العمل  �ضوق  اإىل  اجلدد  الداخلون  يتميز    

الأخرى، بعدد من اخل�ضائ�ص. ومن اأهم هذه اخل�ضائ�ص تف�ضيل املواطنني للوظائف احلكومية على 

الوظيفي،  الأمان  وم�ضتوى  الأجور  مب�ضتوى  تتعلق  لأ�ضباب  ذلك  ويعود  اخلا�ص.  القطاع  يف  الوظائف 

اخلا�ص(،  القطاع  يف  منها  احلكومي  القطاع  يف  اأعلى  )وهي  الأجور  غري  الإ�ضافية  املنافع  وم�ضتوى 

و�ضاعات العمل، وحجم الأعباء املطلوبة )وهي اأقل يف القطاع احلكومي منها يف القطاع اخلا�ص(. ومن 

زاوية اأخرى، فاإن عدم توافر اخلربة الالزمة لإدارة املن�ضاأة قد ت�ضبب ملعظم املواطنني الذين يعملون 

الوظيفة  يجعل  الذي  الأمر  الف�ضل،  اأو  الإحباط  نوعًا من  واملتو�ضطة  ال�ضغرية  املن�ضاآت  يف  مرة  لأول 

احلكومية اخليار الأف�ضل والأ�ضلم. ومن اخل�ضائ�ص الأخرى ل�ضوق العمل التي ل ميكن جتاهلها �ضيطرة 

العمالة الوافدة على غالبية الوظائف وفر�ص العمل يف القطاع اخلا�ص، وهذا يجعل عملية خلق وظائف 

للمواطنني ودخول املواطنني اإىل �ضوق العمل عملية �ضعبة للغاية ب�ضبب �ضيطرة وحتكم العمالة الوافدة 

واملتو�ضطة، تزداد حدة هذه  ال�ضغرية  املن�ضاآت  ال�ضوق بطرق مبا�ضرة وغري مبا�ضرة. ويف قطاع  على 

امل�ضكلة، حيث اأن الأجور فيها اأقل من الأجور يف املن�ضاآت الكبرية العاملة يف القطاع اخلا�ص، وهذا يزيد 

املواطنني بعدًا عن هذه املن�ضاآت، لي�ص هذا فح�ضب، فاإن بيئة العمل وجودة الوظائف وم�ضتوى الأمان 

للمن�ضاآت  الن�ضبي  التوزيع  اأن  كما  للمواطنني.  اأقل جاذبية  واملتو�ضطة  ال�ضغرية  املن�ضاآت  الوظيفي يف 

ال�ضغرية واملتو�ضطة يف الكويت ي�ضري اإىل تركزها يف الن�ضاطات الإنتاجية )التجارة والبناء والت�ضييد(، 

الأحوال.  من  اأي حال  الكويتيون حتت  املواطنون  يف�ضلها  ل  والتي  اجلاذبة  الن�ضاطات غري  من  وهي 

املن�ضاآت  م�ضاهمة  ن�ضبة  يف  الوا�ضح  التدين  اإىل  نظرنا  اإذا  امل�ضكلة  هذه  اأهمية  من  التحقق  وميكن 

حيث  العربية  وغري  العربية  الأخرى  بالدول  مقارنة  الكويتي  ال�ضباب  ت�ضغيل  يف  واملتو�ضطة  ال�ضغرية 

ل ت�ضل هذه الن�ضبة يف اأح�ضن حالتها اإىل 4 %. لذا فاإن اأية جهود يف هذا املجال يجب اأن تركز على 

توجيه املواطنني لتاأ�ضي�ص املن�ضاآت ال�ضغرية واإدارتها )العمل يف الإدارة( ولي�ص العمل يف جمال الإنتاج، 

ويف هذه احلالة ي�ضبح هناك فر�ضة للو�ضول اإىل بع�ص النتائج املرجوة.

معوقات تتعلق باالإدارة و�سعف التوجه لالبتكار. 3

يقوم الكثري من املواطنني يف الكويت وغريها من دول املجل�ص بتوكيل اإدارة املن�ضاآت ال�ضغرية    

واملتو�ضطة التي ميلكونها اإىل العمالة الوافدة، الأمر الذي ينعك�ص �ضلبًا على قدرة اأ�ضحاب هذه املن�ضاآت 

من املواطنني على البتكار، ويقلل من فر�ضة اكت�ضابهم املهارات الالزمة للتطور والإبداع. اإن قبولهم-

عملية  اأي  خماطر  من  وتخوفهم  ب�ضيطة،  جهود  تقدمي  مقابل  منخف�ص  ربح  لهام�ص  املواطنني-  اأي 
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تو�ضع وتطوير للمن�ضاآت �ضيجعل عملية البتكار يف املن�ضاآت ال�ضغرية واملتو�ضطة اأكرث �ضعوبة ويقلل من 

فر�ص منو هذه املن�ضاآت ب�ضبب عدم قدرتها على تطبيق مناذج جديدة لالأعمال. وقد ي�ضعف قدرة هذه 

املن�ضاآت على خلق املزيد من الوظائف ذات الأجور املرتفعة واجلودة العالية.

4 .:Access to Markets سغر حجم ال�سوق و�سعوبة الو�سول اإىل االأ�سواق�

تعتمد غالبية املن�ضاآت ل �ضيما املن�ضاآت التجارية ال�ضغرية على ما ي�ضمى �ضوق املنطقة، بحيث    

اخلارجية  الأ�ضواق  اإىل  و�ضولها  ا�ضتحالة  مع  املحلي  ال�ضوق  اإىل  الأحيان  من  كثري  يف  و�ضولها  ي�ضعب 

ب�ضبب طبيعة ال�ضلعة اأو اخلدمة التي تنتجها هذه املن�ضاآت اأو ب�ضبب انعدام قدرتها على املناف�ضة للو�ضول 

اإىل الأ�ضواق اأو ب�ضبب عدم توفر را�ص املال الالزم للتو�ضع والنت�ضار اأو نتيجة لنق�ص املعلومات وعدم 

توفر الدعم املوؤ�ض�ضي والفني يف هذا املجال وارتفاع تكاليف الو�ضول اإىل هذه الأ�ضواق. ويحرم �ضغر 

حجم ال�ضوق وحمدودية الو�ضول اإىل الأ�ضواق الكثري من املن�ضاآت ال�ضغرية واملتو�ضطة من ال�ضتفادة 

من وفورات احلجم ومن زيادة ربحيتها مما يحد من قدرتها على التو�ضع. 

�سعوبة احل�سول على االأرا�سي واملواقع الالزمة لال�ستثمار: . 5

مكان  يف  �ضناعية  اأر�ص  على  احل�ضول  اأن  اإىل  ال�ضناعية  الغرف  احتاد  على  القائمون  ي�ضري    

اأ�ضعار  ارتفاع  فاإن  لذا  الكويت.  يف  ال�ضعبة  الأمور  من  معقول  وب�ضعر  املطلوبة،  وبامل�ضاحة  منا�ضب، 

اأر�ص  على  احل�ضول  اأ�ضبح  بحيث  ال�ضناعية  املن�ضاآت  تواجه  التي  التحديات  اأهم  من  يعترب  الأرا�ضي 

�ضغلهم ال�ضاغل بل اأن بع�ضهم ف�ضل النتقال با�ضتثماراته اإىل بع�ص الدول املجاورة – اأهمها اململكة 

العربية ال�ضعودية- التي تعمل على توفري الأر�ص ومب�ضاحات كبرية من اأجل جذب امل�ضتثمرين الكويتيني 

اإىل املناطق ال�ضناعية التي خ�ض�ضت لهم. وجتدر الإ�ضارة اإىل ارتفاع تكلفة الأر�ص واملوقع تزيد من 

التكاليف الراأ�ضمالية، وتزيد من الحتياجات التمويلية والفجوة التمويلية وتقلل من معدلت الربحية. 

وقد يوؤدي ارتفاع التكاليف الراأ�ضمالية بالكثري من امل�ضتثمرين اإىل �ضرف النظر عن ال�ضتثمار ل �ضيما 

يف ظل عدم توفر التمويل اأو �ضعوبة احل�ضول عليه.

6 . :Cover-Up Business ظاهرة الت�سرت

دول  يف  واملتو�ضطة  ال�ضغرية  املن�ضاآت  بقطاع  اخلا�ضة  امل�ضاكل  اأهم  من  امل�ضكلة  هذه  تعترب    

جمل�ص التعاون ب�ضكل عام والكويت ب�ضكل خا�ص، ونادرًا ما جتدها يف الدول العربية الأخرى. وت�ضري 

بع�ص الدرا�ضات اإىل اأن حالت الت�ضرت يف دول املجل�ص تقدر بحوايل 250 األف حالة وت�ضكل 33 % من 

املن�ضاآت ال�ضغرية واملتو�ضطة يف دول جمل�ص التعاون (Steffen, 2011). وتتمثل هذه امل�ضكلة يف احلالت 



- 39 -

التي يتم فيها ت�ضجيل املن�ضاأة من قبل مواطن كويتي وباإ�ضمه، يف الوقت الذي يكون متويل واإدارة هذه 

املن�ضاأة بالكامل من قبل عمال وافدين متخ�ض�ضني يف جمال عمل هذه املن�ضاأة وذلك باتفاق الطرفني. 

التاأ�ضي�ضية والت�ضغيلية والت�ضويقية والإنتاجية  الوافد -امل�ضتثمر امل�ضترت- بكافة الأن�ضطة  العامل  يقوم 

ن�ضبة  القانونية ويح�ضل مقابل ذلك على  الأمور  له دور يذكر �ضوى  اأما املواطن  فلي�ص  والتطويرية،  

املن�ضاآت ال�ضغرية واملتو�ضطة  الأرباح ح�ضب التفاق. وتنت�ضر هذه الظاهرة يف  اأو  املبيعات  معينة من 

ب�ضبب �ضغر راأ�ص املال املطلوب يف كثري من الأحيان والذي يكون امل�ضتثمر امل�ضترت قادر على توفريه، 

ونادرًا ما تنت�ضر هذه الظاهرة يف املن�ضاآت الكبرية ب�ضبب ما يرافق ذلك من خماطرة. وقد يلجاأ بع�ص 

املغرتبني لهذه الظاهرة اإذا كان حجم راأ�ص املال املطلوب متوفر لديهم وتربطهم عالقة جيدة باأحد 

املواطنني الذي يرغب بخو�ص مثل هذه التجربة.

وتعترب ظاهرة الت�ضرت اأكرث انت�ضارًا يف دول املجل�ص الأغنى اأي ذات معدل الدخل املرتفع مثل    

اأ�ضباب تتعلق بقوانني ال�ضتثمار التي متنع  قطر والإمارات والكويت. ويعود انت�ضار هذه الظاهرة اإىل 

اأو ال�ضتثمار يف بع�ص القطاعات بدون �ضريك من املواطنني، وبع�ص  ال�ضركات  املغرتبني من ت�ضجيل 

الدول متنع ذلك ب�ضكل مطلق. كما قد تظهر نتيجة لعدم رغبة املواطنني بتحمل اأي �ضكل من اأ�ضكال 

املخاطرة، بل يف�ضلون اأن يح�ضلوا على ح�ضة ثابتة ومعروفة من املبيعات والأرباح ل �ضيما اإذا كانوا غري 

متفرغني للعمل ول ي�ضتطيعون التفرغ. وقد تظهر كذلك ب�ضبب رغبة اأ�ضحاب هذه املن�ضاآت احل�ضول 

على كافة اأ�ضكال الدعم املقدم للرياديني واملبادرين وامل�ضتثمرين من املواطنني.  وتعك�ص هذه الظاهرة 

تدين م�ضتوى الروح الريادية لدى كثري من مواطني دول املجل�ص وابتعادهم عن اأي وظيفة غري حكومية 

حتى لو طال انتظار الأخرية ل�ضهور اأو �ضنوات.  

وتعمل هذه الظاهرة على زيادة معدل البطالة الختيارية، وتزيد من حجم القت�ضاد اخلفي،    

وتعمل على تقوي�ص كافة اجلهود التي تبذلها املوؤ�ض�ضات املعنية بتطوير املن�ضاآت ال�ضغرية واملتو�ضطة 

واملوؤ�ض�ضات والتي تعنى بالريادة واملبادرين من املواطنني. وتعيق هذه الظاهرة عمل موؤ�ض�ضات الدعم 

الفني التي تعنى ب�ضكل رئي�ضي بالرياديني املحليني وجتعل الدعم ي�ضل اإىل غري م�ضتحقيه، وتقتل طموح 

وتتحول فر�ص  وتطويرها،  املن�ضاآت  باإدارة  املعنية  التدريب  برامج  انخراطهم يف  وتقلل من  املواطنني 

املواطن من  يحرم  الذي  الأمر  �ضرعية  تكون غري  قد  وافدة  لعمالة  الن�ضاط  ذلك  النا�ضئة عن  العمل 

اإىل من�ضاآت كبرية  تلك الفر�ص. ويحرم انت�ضار هذه الظاهرة املجتمع من فر�ص حتول تلك املن�ضاآت 

امل�ضترت  املن�ضاآت وامل�ضتثمر  اأنها ت�ضهل على  الوطني. كما  النمو القت�ضادي  للنمو والتطور ترفد  قابلة 

اخلروج من امل�ضاءلة عن تعيني عدد من العمالة املحلية اأي من املواطنني . كما ت�ضاهم عملية الت�ضرت يف 
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زيادة حجم احلوالت اخلارجة مما يقلل حجم الحتياطي من العمالت ال�ضعبة ويقلل حجم ال�ضيولة 

يف اجلهاز امل�ضريف، كما يقلل من حجم ال�ضرائب املتح�ضلة ب�ضبب التهرب ال�ضريبي. مما يزيد من 

خطورة هذه الظاهرة كونها غري قانونية فال يوجد اإح�ضاءات ر�ضمية عنها ومما يجعل التعامل معها 

واآليات عالجها اأقل تاأثريًا. واأخريًا ن�ضتطيع القول اأن انت�ضار ظاهرة الت�ضرت ي�ضر باملبادرين احلقيقيني 

واأ�ضحاب بع�ص املن�ضاآت من املواطنني الذين ل ي�ضتطيعوا املناف�ضة يف اأ�ضواق ي�ضيطر عليها جمموعات 

و�ضبكات من العمالة الوافدة املتخ�ض�ضة يف جمال عملهم.

التي ميتلكها  واملتو�ضطة  ال�ضغرية  املن�ضاآت  اأنه ل ميكن جتاهل دور  اإىل  الإ�ضارة  بد من  وهنا ل    

املغرتبون يف دعم الإنتاج والت�ضغيل، لكن ل بد من ال�ضعي اجلاد ملحاربة هذه الظاهرة ب�ضكل يعود بالنفع 

على القت�ضاد على امل�ضتويني الكلي  واجلزئي. وقد يتم ذلك من خالل ا�ضتهداف بوؤر انت�ضار وتركز هذه 

الظاهرة، وتنظيم احلمالت التفتي�ضية والبحث يف الأ�ضباب احلقيقية وحماولة التغلب عليها. وجتدر الإ�ضارة 

اإىل انه ل يوجد درا�ضات ميدانية تف�ضيلية حتليلية تناق�ص هذه الظاهرة وحجمها واأ�ضبابها ونتائجها.

احل�سول على العمالة املاهرة   . 7

املوؤهلة  العمالة  على  احل�ضول  م�ضكلة  من  واملتو�ضطة  ال�ضغرية  املن�ضاآت  من  الكثري  تعاين    

من  املدربة  العمالة  ا�ضتقطاب  على  املجال  ذات  يف  تعمل  التي  الكبرية  املن�ضاآت  تعمل  حيث  واملدربة، 

واملتو�ضطة  ال�ضغرية  املن�ضاآت  قدرة  بعدم  ذلك  اأف�ضل. ويرتبط  وميزات  اعلي  برواتب  اإغرائهم  خالل 

على زيادة تكاليفها الت�ضغيلية، مع عدم وجود هيكل تنظيمي وا�ضح وطويل الأمد لديها، وعدم وجود 

�ضيا�ضة وا�ضحة للموارد الب�ضرية، وتدين م�ضتوى جودة الوظائف فيها (مقابله، 2009(. كما اأن ارتفاع 

تكاليف التدريب يقلل من توجه هذه املن�ضاآت اإىل �ضوق التدريب، وينعك�ص كل ذلك �ضلبًا على م�ضتوى 

. (Magableh,  2010)  ولء العاملني يف هذه املن�ضاآت ويزيد من معدلت ترك العمل

 البريوقراطية احلكومية وبيئة ممار�سة اأن�سطة االأعمال:. 8

املوؤ�ض�ضات  وتعدد  مراحلها،  كافة  يف  ال�ضتثمار  عملية  اإمتام  يف  احلكومية  البريوقراطية  تعترب    

احلكومية ذات العالقة التي يجب زيارتها للح�ضول على موافقات منها، وطول الإجراءات والوقت الالزم 

الدول  يف  امل�ضكلة  هذه  حدة  وتزداد   . واملتو�ضطة  ال�ضغرية  املن�ضاآت  تاأ�ضي�ص  معوقات  اأهم  من  لإمتامها 

النامية التي ل ت�ضعى ب�ضكل جاد وم�ضتمر اإىل زيادة �ضهولة ممار�ضة اأن�ضطة الأعمال. ويعتمد مدى �ضهولة 

يف  تقدم  من  الدولة  حتققه  ما  على  لحقًا  مف�ضل  ب�ضكل  حتليلها  �ضريد  التي  الأعمال  اأن�ضطة  ممار�ضة 

او  التطوير  مرحلة  اإىل  التاأ�ضي�ص  قبل  ما  مرحلة  من  املن�ضاأة  عمر  بحياة  ترتبط  التي  املوؤ�ضرات  من  عدد 
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تراخي�ص  ا�ضتخراج  وموؤ�ضر  التجاري،  بالن�ضاط  البدء  موؤ�ضر  هي  املوؤ�ضرات  وهذه  والت�ضفية.  الإفال�ص 

البناء، وموؤ�ضر تو�ضيل الكهرباء، وموؤ�ضر ت�ضجيل امللكية، وموؤ�ضر احل�ضول على الئتمان، وموؤ�ضر حماية 

امل�ضتثمر، وموؤ�ضر دفع ال�ضرائب، وموؤ�ضر التجارة عرب احلدود، وموؤ�ضر اإنقاذ لعقود، وموؤ�ضر ت�ضوية حالت 

الإع�ضار. وينطوي كل موؤ�ضر على عدد من املعايري �ضيتم عر�ضها يف اجلزء اخلام�ص من هذه الورقة. 

جودة الوظائف يف املن�ضاآت املتناهية ال�ضغر وال�ضغرية واملتو�ضطة

وال�ضغرية  ال�ضغر  املتناهية  املن�ضاآت  يف  ال�ضتخدام  حجم  يف  النمو  على  الوطنية  ال�ضيا�ضات  اإطار  تاأثري  اإن 

النواحي  يف  فيظهر  املوؤ�ض�ضات  هذه  يف  لال�ضتخدام  الثاين  البعد  اأما  امل�ضاألة.  من  جزء  اإل  يعك�ص  ل  واملتو�ضطة 

املتعلقة باجلودة، فت�ضري عبارة جودة الوظائف اإىل �ضل�ضلة من العنا�ضر املتعلقة بال�ضتخدام التي لها التاأثري على 

رفاه العمال القت�ضادي والجتماعي والنف�ضي. وتت�ضمن هذه العنا�ضر حقوق الإن�ضان الأ�ضا�ضية يف العمل، كما مت 

حتديدها يف موؤمتر العمل الدويل يف اإعالن املبادئ واحلقوق الأ�ضا�ضية يف العمل ومتابعته لعام 1998، اإ�ضافة 

اإىل اأبعاد اأخرى للعمل.

ومتى  تقييمها،  واملتو�ضطة ب�ضفات عديدة ميكن  وال�ضغرية  ال�ضغر  املتناهية  املن�ضاآت  الوظائف يف  تت�ضم جودة 

وجدت البيانات ذات ال�ضلة، ميكن قيا�ص جودة الوظائف باعتبار ثالث جمالت وا�ضعة:

املتناهية  املن�ضاآت  ومدراء  امل�ضروع  مالك  بني  التعاقدية  الرتتيبات  من  تنبع  الوظائف  بجودة  تتعلق  م�ضائل   .1
ال�ضغر وال�ضغرية واملتو�ضطة وعمالهم. وهي تت�ضمن م�ضائل:

العمل( �ضاعات  الأجر،  غري  املنافع  الإ�ضافية،  املنافع  الدخل،  )م�ضتوى  الأجر  • م�ضتويات 
العقد( مدة  العمل،  عقود  )ا�ضتخدام  الوظيفي  • الأمن 

البطالة،  وتاأمني  الإعاقة  وتاأمني  والتاأمني على احلياة  ال�ضحي  التاأمني  • احلماية الجتماعية )توفري برامج 
اإ�ضافة اإىل برامج التعاقد والعناية بالطفل ومنافع الأمومة(

نقابات( تاأ�ضي�ص  يف  )احلق  النقابية  • احلرية 
العمل(.  يف  ال�ضتغالل  وترتيبات  الق�ضري  العمل  )غياب  للوظيفة  احلر  • الختيار 

وتت�ضمن: العمال،  يتواجد  حيث  بالبيئة  ترتبط  الوظائف  بجودة  تتعلق  م�ضائل   .2
والأمرا�ص الوظيفية  احلوادث  من  • الوقاية 

البيئية املخاطر  • ح�ضر 
العمل. مكان  يف  ال�ضحة  • حماية 

 وميكن تقييم ظروف العمل اجل�ضدية بقيا�ص امل�ضاحة املخ�ض�ضة للعمال ومرافق الطعام واملرافق ال�ضحية التي 

تاأخذ بعني العتبار حاجات الن�ضاء والرجال.

وت�ضمل: وتقدمه  العامل  اإنتاجية  يف  بال�ضتثمار  مرتبطة  الوظائف  بجودة  تتعلق  م�ضائل   .3
للتح�ضن( واملحفزات  الرتقية،  اإمكانيات  والتدريب،  التعليم  فر�ص  )توفري  الب�ضرية  املوارد  • تطوير 

الإدارة(. امل�ضاركة يف  اأو  الإدارية والتنظيمية )ممار�ضات العالقات ال�ضناعية ومتثيل املوظفني  • الرتتيبات 
اإن حتقيق خطوة اإىل الأمام يف هذا املجال، يدفعنا خطوات كثرية اإىل المام يف جمال ت�ضجيع العمالة املحلية لالجتاه 

اإىل القطاع اخلا�ص بدًل من النتظار ول�ضنوات- يف بع�ص الحيان- للح�ضول على وظيفة يف القطاع العام.



- 42 -

املناف�ضة من قبل املنتجات امل�ضتوردة ب�ضبب انفتاح ال�ضوق على ال�ضترياد، مع ق�ضور احلماية . 9

اجلمركية. ومما يزيد من حدة امل�ضكلة تدين م�ضتوى ولء امل�ضتهلكني لل�ضلع املحلية وتف�ضيلهم لبع�ص 

املنتجات امل�ضتوردة.

املعوقات الإدارية والإجرائية، التي تتمثل يف �ضعف اخلربات الإدارية وافتقار معظم املن�ضاآت . 10

ال�ضغرية للهيكل التنظيمي ال�ضليم، والذي يوؤدي يف كثري من الأحيان اإىل خلق الكثري من امل�ضاكل مثل 

عدم القدرة على الف�ضل بني الإدارة وامللكية، وعدم الربط بني ال�ضلطة وامل�ضئولية .            

قلة خدمات الدعم الفني املقدمة للمن�ضاآت ال�ضغرية واملتو�ضطة، خا�ضة يف جمالت اإك�ضاب . 11

هذه  تاأهيل  عدم  ذلك  اإىل  فيها، ي�ضاف  العاملني  اأو  املن�ضاآت  هذه  لأ�ضحاب  العمل  ومقومات  مهارات 

تقدمها  اأن  ميكن  التي  اخلدمات  اأهم  ومن  العاملية.  للموا�ضفات  مطابقة  خمرجات  لإنتاج  املن�ضاآت 

موؤ�ض�ضات الدعم الفني وال�ضت�ضارات الإدارية، وتطوير عمليات الت�ضويق، وت�ضميم املوقع اللكرتوين، 

وتطوير املوارد الب�ضرية، وال�ضت�ضارات املالية –درا�ضة اجلدوى والتحليل املايل، وتطوير نظم املعلومات 

الإدارية، وتطوير املنتج واأ�ضاليب الإنتاج، وا�ضت�ضارات يف الق�ضايا البيئية، وا�ضت�ضارات يف جمال اإدارة 

متعلقة  ا�ضت�ضارية  وخدمات  الأ�ضواق،  اإىل  والو�ضول  بالت�ضدير  متعلقة  ا�ضت�ضارية  وخدمات  الطاقة، 

بالو�ضول اإىل الأ�ضواق املحلية، وامل�ضاركة يف املعار�ص الت�ضويقية،  والتدريب املهني املتخ�ض�ص، والو�ضول 

العمل. وتتمثل  وخطط  ال�ضرتاتيجيات  واإعداد  التطبيقية  والدرا�ضات  التمويل، والبحوث  م�ضادر  اإىل 

هذه امل�ضكلة ب�ضعوبة احل�ضول على خدمات الدعم الفني، وارتفاع التكاليف املبا�ضرة وغري املبا�ضرة 

ح�ضب  ال�ضناعية  املن�ضاآت  بني  الفني  الدعم  موؤ�ض�ضات  ومتييز  الفني،  الدعم  خدمات  على  للح�ضول 

الأولويات  الفني  الدعم  موؤ�ض�ضات  مراعاة  اجلغرايف، وعدم  واملوقع  ال�ضناعي  الإنتاج  وجمال  احلجم 

والحتياجات الأ�ضا�ضية للمن�ضاآت ال�ضغرية واملتو�ضطة، و�ضعف التن�ضيق والت�ضبيك بني موؤ�ض�ضات الدعم 

الفني وغرف ال�ضناعة  والتجارة.

حمدودية الدرا�ضات امليدانية القطاعية وامل�ضوحات اخلا�ضة بهذه املن�ضاآت املوجهة للموؤ�ض�ضات . 12

ذات العالقة لدعم وتنمية دور املن�ضاآت ال�ضغرية  يف القت�ضاد الوطني.

القرارات . 13 وفجائية  الكبرية،  واملن�ضاآت  واملتو�ضطة  ال�ضغرية  املن�ضاآت  بني  الروابط  �ضعف 

واللوائح التي ت�ضدرها اجلهات املعنية، وتدين م�ضتوى امل�ضرتيات احلكومية.
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خام�سًا: املوؤ�س�سات والربامج املعنية باملن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة يف دولة الكويت

الكويت،  واملتو�ضطة يف  ال�ضغرية  املن�ضاآت  تواجه  التي  التحديات  للتغلب على  ال�ضعي  اإطار  يف   

فقد تبنت دولة الكويت قوانني تخت�ص باملن�ضاآت ال�ضغرية واملتو�ضطة، وتقدم لها معاملة تف�ضيلية، اإىل 

جانب توفري م�ضادر التمويل الالزمة، كما عملت على اإف�ضاح املجال اأمام هذه املن�ضاآت لدخول ال�ضوق 

اأبرز اأ�ضكال الدعم احلكومي يف الكويت لهذا النوع من املن�ضاآت يف  ومناف�ضة املن�ضاآت الكبرية. وتتمثل 

توفري التمويل الالزم للمن�ضاآت ال�ضغرية بطرق خمتلفة مثل منح مالية للمن�ضاآت اأو قرو�ص دون فائدة 

والإدارية.  املالية  ال�ضت�ضارات  كخدمات  الدعم  من  اأخرى  اأ�ضكال  اإىل  بالإ�ضافة  منخف�ضة،  بفائدة  اأو 

لل�ضركة  لال�ضتثمار  العامة  الهيئة  اإن�ضاء  هو  املجال  هذا  يف  الكويتية  احلكومة  قدمته  ما  اأبرز  ومن 

الكويتية لتطوير املن�ضاآت ال�ضغرية عام 1997، كما مت اإن�ضاء البنك ال�ضناعي »حيث تاأ�ض�ضت حمفظة 

ال�ضغرية  واملن�ضاآت  الأن�ضطة احلرفية  لتمويل   1998 ال�ضغرية عام  واملن�ضاآت  الأن�ضطة احلرفية  متويل 

الكويتية وفقا لأحكام ال�ضريعة الإ�ضالمية. وجتدر الإ�ضارة هنا اإىل اأن نظرة الكويت لتطوير هذا القطاع 

ويتمثل ذلك  العربية،  والدول  املجل�ص  دول  كافة  اإىل  امتد  بل  الكويت  القطاع يف  تنح�ضر على هذا  مل 

باملبادرة العظيمة التي اأطلقها �ضمو اأمري دولة الكويت باإن�ضاء ح�ضاب خا�ص من اأجل توفري املوارد املالية 

الالزمة لتمويل ودعم م�ضاريع القطاع اخلا�ص ال�ضغرية واملتو�ضطة يف الدول العربية. وقد اأقرت القمة 

القت�ضادية والجتماعية العربية، التي انعقدت يف الكويت يف 2009، مبادرة �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ �ضباح 

الأحمد اجلابر ال�ضباح اأمري دولة الكويت، باإن�ضاء ح�ضاب خا�ص من اأجل توفري املوارد املالية الالزمة 

لتمويل ودعم م�ضاريع القطاع اخلا�ص ال�ضغرية واملتو�ضطة يف الدول العربية . وتقرر اإ�ضناد مهام اإدارة 

هذا احل�ضاب اإىل ال�ضندوق العربي لالإمناء القت�ضادي والجتماعي. ويهدف هذا احل�ضاب اإىل الإ�ضهام 

قي متويل من�ضاآت القطاع اخلا�ص على اأ�ض�ص تنموية ا�ضتثمارية، وت�ضجيع تدفق راأ�ص املال اخلا�ص، �ضواًء 

من داخل البلدان العربية اأو خارجها لتمويل من�ضاآت القطاع اخلا�ص يف الدول العربية على نحو يوؤدي 

اخلا�ص  القطاع  التمويل ملن�ضاآت  ا�ضتقطاب  على  والعمل  التنمية القت�ضادية،  يف  الفعال  الإ�ضهام  اإىل 

وفقًا لالأ�ض�ص وال�ضوابط واملعايري التي حتددها جلنة الإدارة، وامل�ضاعدة يف تطوير ودعم قدرات القطاع 

اخلا�ص وتنميته عن طريق تقدمي العون الفني وال�ضت�ضاري املنا�ضبني. ويبلغ عدد الدول الأع�ضاء 17 دولة 

وهي: دولة الكويت، اململكة العربية ال�ضعودية، ال�ضندوق العربي لالإمناء القت�ضادي والجتماعي، دولة 

ليبيا، �ضلطنة عمان، جمهورية م�ضر العربية، اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�ضعبية، اجلمهورية 

جيبوتي  جمهورية  اليمنية،  اجلمهورية  التون�ضية،  اجلمهورية  ال�ضودان،  جمهورية  ال�ضورية،  العربية 

اجلمهورية الإ�ضالمية املوريتانية، اململكة املغربية، اململكة الأردنية الها�ضمية، مملكة البحرين، فل�ضطني.
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املن�ضاآت  لدعم  الوطني  ال�ضندوق  قانون  باإ�ضدار  الكويتية  احلكومة  قامت   2013 عام  ويف    

ال�ضغرية واملتو�ضطة، ومن اأبرز ما يت�ضمنه هذا القانون قيمة راأ�ضمال ال�ضندوق البالغة 2 مليار دينار، 

وتخ�ضي�ص اأرا�ص م�ضاحتها 5 ماليني مرت مربع لتنفيذ املن�ضاآت اجلديدة، وقيام جمل�ص الوزراء بت�ضكيل 

القدرات  ا�ضتثمار   يف  ال�ضندوق  و�ضي�ضاعد  والخت�ضا�ص.  اخلربة  ذوي  من  اأعلى  ا�ضت�ضاري  جمل�ص 

الكامنة لدى ال�ضباب والرياديني، ويف  زيادة حجم الن�ضاط القت�ضادي، وتعديل بع�ص اإختاللت �ضوق 

العمل. و�ضيعمل ال�ضندوق ب�ضكل كبري على اإبراز دور ال�ضباب الكويتي يف الن�ضاط القت�ضادي وامل�ضاهمة 

للم�ضاهمة  يوؤهلهم  م�ضتوى  على  اأعمال  رواد  ولي�ضبحوا  احلر،  العمل  يف  لالنخراط  ال�ضباب  دعم  يف 

العام ويتيح  التوظيف عن القطاع  اإىل  تقلي�ص عبء  اإمكانياتهم ومهاراتهم. ويهدف كذلك  اإبراز  يف 

توفري فر�ص عمل حقيقية مبجرد اأن يوفر ال�ضندوق احلا�ضنات لأ�ضحاب املن�ضاآت ال�ضغرية. ويغطي 

والتجارية  ال�ضناعية  اجلوانب  يف  وخا�ضة  الكويت  يف  واخلدمية  الإنتاجية  القطاعات  جميع  القانون 

واحلرفية واخلدمية والتكنولوجية.كما يوفر اأ�ضكاًل خمتلفة من التمويل �ضواء كان متويال فرديا م�ضتقال 

اأو من خالل امل�ضاركة املتناق�ضة حيث خ�ض�ص لهذه الغايات مليار دينار. اإ�ضافة اإىل اأن القانون يقدم 

خالل  املواطنني  مل�ضاعدة  الالزمة  واملهارات  باخلربات  وامل�ضاندة  الدعم  لتوفري  الأعمال  حا�ضنات 

الكويتي  حيث حر�ص على  املجتمع  القانون بعني العتبار خ�ضو�ضية  وياأخذ  اإقامة من�ضاآتهم.  مراحل 

تقدمي حزمة من احلوافز واملزايا من اأهمها  اإعفاءات �ضريبية وجمركية، وتخ�ضي�ص ن�ضبة ل تقل عن 

5 % ملنتجات وخدمات من�ضاآت ال�ضندوق من عقود الوزارات والإدارات احلكومية ، مع اإمكانية ح�ضول 

اأ�ضحاب هذه املن�ضاآت على مواقع يف اجلمعيات التعاونية باإيجار رمزي، ناهيك اأن التمويل يتميز باأنه 

تنموي ولي�ص جتاريًا اأو ربحيًا . ومن اأبرز اجلهود احلكومية ما قامت به من �ضن قانون حماية املناف�ضة 

الحتكار  اأنواع  خمتلف  من  امل�ضتثمرين  حماية  من  ال�ضلة  ذات  القوانني  تطبيق  مبوجب  ميكن  الذي 

واملحافظة على بيئة التناف�ص بني كافة الأطراف �ضواء اأ�ضحاب املن�ضاآت الكربى اأو املن�ضاآت ال�ضغرية 

واملتو�ضطة، خ�ضو�ضا انه يف�ضح املجال للمبادرين والرياديني واملبدعني عرب متييز منتجهم من حيث 

القانون لدوره يف  اأكرب امل�ضتفيدين من هذا  اجلودة وال�ضعر يف وقت واحد. وتعترب املن�ضاآت ال�ضغرية 

حمايتها من املناف�ضة غري امل�ضروعة وغري العادلة و�ضيا�ضات الحتكار بجميع اأنواعها. 

 ومن اأجل مزيد من التو�ضيح، نورد فيما يلي اأهم املوؤ�ض�ضات املعنية باملن�ضاآت ال�ضغرية واملتو�ضطة.

الهيئة العامة لال�ستثمار:ال�سركة الكويتية لتطوير املن�ساآت ال�سغرية  .1
 1997 عام  ال�ضغرية  املن�ضاآت  لتطوير  الكويتية  ال�ضركة  لال�ضتثمار  العامة  الهيئة  تاأ�ض�ضت   

الوطني«  ال�ضتثمار  �ضميت »حمفظة �ضندوق  التي  املحفظة  لإدارة  كويتي  دينار  مليون  قدره  براأ�ضمال 
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بغر�ص امل�ضاعدة على تنمية القت�ضاد الوطني من خالل اإقامة املن�ضاآت ال�ضغرية واملتو�ضطة بامل�ضاركة 

تهدف  كويتي.  دينار  مليون   100 حوايل  ال�ضركة  لهذه  الهيئة  خ�ض�ضت  وقد  الكويتيني.  املواطنني  مع 

ال�ضركة اإىل غر�ص مبادئ العمل احلر لدى ال�ضباب الكويتي، كما ت�ضاعدهم يف حتويل اأفكارهم الريادية 

اإىل واقع من خالل دعم تاأ�ضي�ص م�ضاريع �ضغرية ومتو�ضطة. ت�ضاهم ال�ضركة يف تاأ�ضي�ص املن�ضاآت التي ل 

تزيد تكلفتها عن مبلغ 500 األف دينار كويتي على اأن ل تتجاوز م�ضاهمة ال�ضركة عن 80 % من اإجمايل 

تكلفة امل�ضروع، ويتم تعيني املبادر مديرا للمن�ضاأة ويتقا�ضى راتبا �ضهريًا لقاء عمله. وت�ضرتط ال�ضركة اأن 

يكون املبادر كويتيًا، واأن ل يقل عمره عن 21 �ضنة، واأن يكون متفرغًا متامًا للعمل يف املن�ضاأة، واأن تتوفر 

لدية الكفاءة الإدارية والفنية الالزمة لإدارة املن�ضاأة ب�ضكل فعال. ومن اأجل امل�ضاعدة يف حتقيق اأف�ضل 

معدلت الأداء، تقوم ال�ضركة بدرا�ضة وتقييم اجلدوى القت�ضادية للم�ضروع، وتقدم حوافز اأداء ت�ضل 

اإىل 60 % من اأرباح املن�ضاأة تقدم للمبادر، بالإ�ضافة اإىل ما ي�ضتحقه من اأرباح مقابل ح�ضته يف راأ�ص 

مال امل�ضروع. كما اأن ال�ضركة تتحمل خماطر املن�ضاأة ول تتطلب تقدمي اأي �ضمانات، وتقدم ت�ضهيالت 

خا�ضة ملن�ضاآت املهنيني من اأجل ت�ضجيع التعليم والعمل املهني.

بنك الكويت ال�سناعي: حمفظة التمويل احلريف واملن�ساآت ال�سغرية   .2
 1998 ل�ضنة  رقم(10)  القانون  مبوجب  ال�ضغرية  واملن�ضاآت  احلريف  متويل  حمفظة  تاأ�ض�ضت   

براأ�ضمال 50 مليون دينار كويتي ملدة 20 عامًا، وذلك بهدف متويل الأن�ضطة احلرفية واملن�ضاآت ال�ضغرية 

نيابة  ال�ضناعي  الكويت  بنك  قبل  من  املحفظة  اإدارة  ويتم  الإ�ضالمية.  ال�ضريعة  لأحكام  وفقًا  الكويتية 

اإىل ت�ضجيع مبادرات ال�ضباب الكويتي وحت�ضني م�ضتوى مهاراتهم  عن حكومة الكويت. تهدف املحفظة 

الإدارية والفنية واملهنية، وتنويع الإنتاج وزيادته. كما تهدف اإىل غر�ص قيم العمل احُلر يف نفو�ص ال�ضباب 

متول  كما  احلرفية،  الن�ضاطات  املحفظة  متول  الرتاثية.  واملهارات  احلرف  على  واملحافظة  الكويتي 

تاأ�ضي�ص املن�ضاآت ال�ضغرية )التي ل يزيد راأ�ضمالها عن 500 األف دينار كويتي(، واملن�ضاآت التجارية بكافة 

اأحجامها. وتقدم املحفظة متويل للمبادرين ي�ضل اإىل 400 األف دينار كويتي ب�ضمان اأ�ضول امل�ضروع،  كما 

متول املن�ضاآت اجلديدة حلد ي�ضل اإىل 80 % من قيمة املن�ضاأة )400 األف دينار كويتي كحد اأعلى(، ومتنح 

امل�ضتفيدين فرتة �ضماح ت�ضل اإىل 3 �ضنوات يف حالة املن�ضاآت اجلديد. كما تقوم ال�ضركة بتقدمي القر�ص 

�ضهري.  اأ�ضا�ص  على  املدفوعة  الت�ضغيل  ملقابلة م�ضاريف  كويتي  دينار  األف   25 اإىل  ي�ضل  بحد  احل�ضن 

وك�ضرط رئي�ضي من �ضروط التمويل يجب اأن تتوفر درا�ضة جدوى متكاملة تغطي اجلوانب القت�ضادية 

والفنية والإدارية واملالية والت�ضويقية، واأن تثبت درا�ضة اجلدوى القت�ضادية للمن�ضاأة اأن عائدها، املتوقع 

ل يقل عن 15 % من راأ�ص املال امل�ضتثمر، �ضتقوم املحفظة بتمويل ما ن�ضبته 50 % من تكلفة الدرا�ضة. 
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3. ال�سركة الرائدة للم�ساريع 

2006، وهـي �ضركة م�ضاهمة كويتية مقفلة  ال�ضركة الرائدة للم�ضاريع ال�ضغرية عام  اأن�ضاأت   

براأ�ص مال حدد مببلغ 3 مليون دينار كويتي من اأجل تاأ�ضي�ص وامل�ضاركة يف املن�ضاآت ال�ضغرية واملتو�ضطة. 

واملهنية  والتجارية  وال�ضناعية  القتــ�ضادية  القــطاعات  اأوجه  خمتلف  تنمية  اإىل  ال�ضركة  وتهدف 

املن�ضاآت  يف  النخراط  يف  وت�ضجيعهم  للمواطنني  الفنية  املهارات  تنمية  على  وامل�ضاعدة  واحلرفية، 

ال�ضغرية واملتو�ضطة، وامل�ضاعدة على خلق فر�ص عمل لل�ضباب الكويتي عن طريق اخلو�ص يف الأعمال 

واإقامة املن�ضاآت املهنية واحلرفية، وامل�ضاعدة على تطوير املن�ضاآت احلرفية واملهنية ال�ضغرية  احلرة  

واملتو�ضطة بامل�ضاركة مع املواطنني الكويتيني.  

4. برنامج اإعادة هيكلة القوى العاملة واجلهاز التنفيذي للدولة

ويقوم الربنامج بتقدمي الدعم للمن�ضاآت ال�ضغرية واملتو�ضطة من خالل:  

 امل�ضروع الإعالمي )التحدي(: يهدف هذا امل�ضروع اإىل تعزيز القيم واملفاهيم لدى ال�ضباب 	

ال�ضباب  اأوقات  ول�ضغل  ال�ضغرية،  املن�ضاآت  ودعم  باجلهات غري حكومية  العمل  نحو  لتوجيهه  الكويتي 

واخلريجني مبا هو نافع ومفيد، واحلد من البطالة واآثارها ال�ضلبية على ال�ضباب واملجتمع. كما ي�ضعى 

م�ضروع التحدي من خالل اإ�ضرتاتيجيته الإعالمية والتي ت�ضتمر ملدة خم�ص �ضنوات اإىل التاأثري يف جميع 

ال�ضرائح امل�ضتهدفة من ال�ضباب واأولياء الأمور واأ�ضحاب املن�ضاآت التجارية مبا ي�ضاهم يف تغيري ثقافة 

املجتمع نحو القطاع اخلا�ص. وي�ضلط ال�ضوء على الدعم احلكومي واملزايا التي توفرها الدولة للعاملني 

يف القطاع اخلا�ص. 

 وتوعية 	 ال�ضغرية،  املن�ضاآت  لتنمية  خ�ضبة  بيئة  اإيجاد  اإىل  تهدف  ال�ضغرية:  املن�ضاآت  اإدارة 

املجتمع بالعمل احلر واأهميته، ون�ضر فكر املن�ضاآت ال�ضغرية يف املجتمع وتوجيه القوى العاملة الوطنية 

املالئمة للقيام بهذا الن�ضاط مع تقدمي اخلدمات الفنية الداعمة لهم بالتعاون مع اجلهات ذات العالقة. 

وتقوم اإدارة املن�ضاآت ال�ضغرية بتقدمي ا�ضت�ضارات مبدئية، وتقدمي  برامج تدريبيه للمبادرين الراغبني 

ملده ثالث  والفني  وال�ضت�ضاري  الإداري  الدعم  وتقدمي  املن�ضاآت  بع�ص  واحت�ضان  للعمل احلر،  للتوجه 

بال�ضوق  مطبقه  اأو  ومدرو�ضة  �ضغريه  مل�ضاريع  جاهزة  اأفكار  وتقدمي  دورية،  معار�ص   واأقامه  �ضنوات، 

املحلي اأو اخلليجي اأو الإقليمي. 
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     ويف ذات املجال قام برنامج اإعادة هيكلة القوى العاملة واجلهاز التنفيذي للدولة باإعداد م�ضروع 

لل�ضباب  العمل  فر�ص  من  الكثري  توفري  بهدف  واعتماده  عليه  للموافقة  ورفعه  احلرة”،  “الرتاخي�ص 
التجارية  الأن�ضطة  بع�ص  ملزاولة  ترخي�ص  على  الكويتيني احل�ضول  لل�ضباب  امل�ضروع  ويتيح  الكويتيني. 

واحلرفية يف املنزل بدون احلاجة ل�ضتئجار موقع اأو حتديد راأ�ضمال للح�ضول على ترخي�ص جتاري. 

32 ن�ضاطًا منها الإعالم والت�ضويق، والأغذية الب�ضيطة، والأزياء،  وقد تنح�ضر هذه الأن�ضطة بحوايل 

اأن هذا امل�ضروع �ضيمكن ال�ضباب الكويتيني  واخلياطة، والديكور وت�ضميم املواقع الإلكرتونية. واأو�ضح 

اإ�ضافة  التاأمينات الجتماعية،  والت�ضجيل يف موؤ�ض�ضة  الوطنية  العمالة  من احل�ضول على بدلت دعم 

م�ضاريعهم من  تغطية  ال�ضغرية من خالل  املن�ضاآت  لأ�ضحاب  تقدمي خدمات  اإىل  الربنامج  �ضعي  اإىل 

جميع اجلوانب مثل اخل�ضائر، وال�ضرقات، واحلرائق وغريها لتحفيزهم وت�ضجيعهم على النخراط يف 

اأ�ضواق العمل. واأ�ضار اإىل بع�ص ال�ضروط الأ�ضا�ضية لال�ضتفادة من “الرتاخي�ص احلرة”، ومنها املوافقة 

ح�ضب  وذلك  الداخلية،  ووزارة  والبلدية  ال�ضحة  وزارة  مثل  املن�ضاأة  على  املعنية  اجلهات  من  امل�ضبقة 

الن�ضاط التجاري.

غرفة جتارة و�سناعة الكويت  .5
تقوم الغرفة، �ضواء مبفردها اأو بالتعاون مع املنظمات الدولية ذات العالقة، بتنظيم دورات   

وبرامج تدريبية لتاأهيل ال�ضباب للعمل احلر واملن�ضاآت ال�ضغرية، كما اأن�ضاأت مركزًا خا�ضًا لهذا الغر�ص، 

هو مركز عبد العزيز حمد ال�ضقر للتدريب، الذي ي�ضاهم ب�ضكل فاعل وموؤثر يف تدريب ال�ضباب الكويتي 

وتاأهيلهم خلو�ص غمار املبادرة، وبدء من�ضاآت �ضغرية ترتقي باهتماماتهم وحترر اإرادتهم وت�ضاعد يف 

حتويلهم من حالة التبعية القت�ضادية للعائل اأو �ضاحب العمل اأو احلكومة، اإىل و�ضع اأ�ضحاب العمل 

املالكني ملن�ضاآت يعملون بها حل�ضابهم. كما ت�ضارك الغرفة يف كافة اجلهود امل�ضرتكة بالتعاون مع العديد 

من املوؤ�ض�ضات والهيئات املعنية ويف مقدمتها الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وبرنامج اإعادة 

هيكلة القوى العامة واجلهاز التنفيذي للدولة، وذلك يف توفري وتقدمي كافة الت�ضهيالت الالزمة لتوجيه 

�ضباب اخلريجني واملبادرين اإىل العمل احلر وحل�ضابهم اخلا�ص.

اجلمعية االقت�سادية الكويتية  .6
تاأ�ض�ضت اجلمعية القت�ضادية الكويتية عام 1997، وهي منظمة غري حكومية م�ضتقلة. وتركز   

اجلمعية ن�ضاطاتها على تعزيز النمو القت�ضادي وممار�ضة ال�ضغوط من اجل تعديل واإقرار الت�ضريعات 

ال�ضباب  وت�ضجيع  لأع�ضائها،  القدرات  وبناء  الكويت،  داخل  القت�ضادية  الإ�ضالحات  ت�ضاهم يف  التي 

لالنخراط يف املن�ضاآت التجارية ال�ضغرية واملتو�ضطة. ويهدف »مركز الأعمال« الذي تبنته الغرفة اإىل 
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التنمية  م�ضاهمتهم يف دعم عملية  لتعزيز  العمل احلر  لالنخراط يف  وال�ضباب  املراأة  وت�ضجيع  متكني 

القت�ضادية والجتماعية. وت�ضتمد هذه املن�ضاأة اأهميتها من حر�ص اجلمعية القت�ضادية على امل�ضاهمة 

يف تعزيز متانة قطاع املن�ضاآت ال�ضغرية واملتو�ضطة، حيث اثبت هذا القطاع انه اأحد اأكفاأ الو�ضائل خللق 

وظائف منتجة وم�ضتقرة.  ومن اأهم الأن�ضطة الذي يقوم بها مركز الأعمال تقدمي التوجيه الفني عن 

طريق املحا�ضرات والدورات التدريبية يف جمال اإعداد درا�ضات اجلدوى القت�ضادية ودرا�ضات ال�ضوق 

املتعلقة باملن�ضاآت ال�ضغرية، وكيفية و�ضع خطط عمل هذه املن�ضاآت. ولتعزيز فعالية وتعظيم نتائجه هذا 

اإىل �ضبكة ل�ضيدات الأعمال يف منطقة ال�ضرق الأو�ضط و�ضمال  املركز فقد قامت اجلمعية بالن�ضمام 

اأفريقيا، والهدف من هذه ال�ضراكة متكني املراأة، وزيادة م�ضاهمة املراأة يف الأعمال التجارية ولتعزيز 

قيمة تلك الأعمال يف القت�ضاد، ومتكني املراأة بالأ�ضاليب واملعرفة ليكونوا دعاة وقادة التغيري، اإ�ضافة 

اإىل  تعزيز ثقافة روح املبادرة لدى املراأة  الأمر الذي ينعك�ص على دورها التنموي. 

7. �سركة �سراع 

مال  براأ�ص  مقفلة  م�ضاهمة  كويتية  اإ�ضالمية  �ضركة  وهي   ،2009 عام  �ضراع  �ضركة  تاأ�ض�ضت   

املوؤ�ض�ضات  اأ�ضحاب  وم�ضاندة  ال�ضغرية  باملن�ضاآت  امل�ضاركة  ال�ضركة يف  وتقوم  كويتي.  دينار  األف   500

وال�ضركات ال�ضغرية من خالل حتفيز وتوجيه املبادرين وحثهم على بدء من�ضاآتهم اخلا�ضة. ومن اأهم 

برامج ال�ضركة برنامج »�ضراع ال�ضريك« حيث يقدم متويل بني 30 % اإىل 80 % من راأ�ص املال املطلوب، 

على اأن ل يتجاوز احلد الأق�ضى لال�ضتثمار 50 األف دينار كويتي للمن�ضاأة الواحد. 

8.  بنك اخلليج 

يقوم بنك اخلليج بتوفري املنتجات واخلدمات امل�ضرفية للمن�ضاآت ال�ضغرية واملتو�ضطة احلجم   

من خالل اإدارة »خدمات الأعمال ال�ضغرية« حيث يقوم بتقدمي ت�ضهيالت نقدية )ال�ضحوبات على املك�ضوف 

واحل�ضابات الدوارة، ومتويل امل�ضروع( وت�ضهيالت غري نقدية )خطابات الئتمان وخطابات ال�ضمان(.

واملن�ضاآت  بالريادة  املعنية  احلكومية  غري  املوؤ�ض�ضات  من  العديد  الكويت  يف  ويوجد  هذا   

املطوع  جمموعة  الكويت،  اإجناز  موؤ�ض�ضة  اأهمها  ومن  عنها.  للحديث  جمال  ل  واملتو�ضطة  ال�ضغرية 

ال�ضت�ضارية، مركز ريادة الأعمال التكنولوجية، �ضندوق بوبيان للعقار العاملي، �ضندوق الكويت لفر�ص 

امللكية اخلا�ضة، و�ضندوق املركز العقاري، و�ضندوق تنمية ريادة الأعمال.
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�ساد�سًا: البيئة اال�ستثمارية وموؤ�سرات ممار�سة اأن�سطة االأعمال يف الكويت
 

اأ�ضرنا يف البند ال�ضابق اإىل اأهم حمددات منو وتطور املن�ضاآت ال�ضغرية واملتو�ضطة ب�ضكل عام،   

اأحجامها    بكافة  ال�ضتثمارية  املن�ضاآت  بها  التي متار�ص  ال�ضتثمارية  البيئة  اأو  ال�ضتثمار  اأن مناخ  وبينا 

ن�ضاطها من اأهم هذه معوقات منو وتطور هذه املن�ضاآت. ويعرب م�ضطلح مناخ ال�ضتثمار يف دولة ما عن 

العوامل التي توؤثر يف اجتاهات تدفق راأ�ص املال وجمالت توظيفه و�ضهولة ممار�ضة اأن�ضطة الأعمال. ومن 

هذه الظروف ما يتعلق مب�ضتوى ال�ضتقرار ال�ضيا�ضي، ومدى كفاءة وفاعلية البيئة التنظيمية والإدارية 

املتبعة، وطبيعة  القت�ضادية  ال�ضيا�ضات  ور�ضادة  القانوين،  النظام  والإجرائية، ودرجة و�ضوح ومرونة 

ال�ضوق واآلياته، اإ�ضافة اإىل اخل�ضائ�ص اجلغرافية والدميوغرافية للدولة. وتوؤثر العوامل ال�ضابقة على 

اهتمام هذه  الذي هو حمط  املحلي املبادر-  ال�ضتثمار  املبا�ضر وعلى حجم  الأجنبي  ال�ضتثمار  حجم 

الدرا�ضة- على حد �ضواء، فعندما تتوفر البيئة ال�ضتثمارية املنا�ضبة تكون مبثابة اأر�ص خ�ضبة لالأفكار 

اتخاذ  الدول عامة على  الأعمال. وقد عمدت  للمبادرين ورواد  الريادية وعوامل م�ضجعة  ال�ضتثمارية 

كافة الإجراءات املمكنة –كل ح�ضب امكاناتها- من اأجل زيادة �ضهولة اأداء الأعمال اأو من اأجل ت�ضهيل 

عملية  ممار�ضة اأن�ضطة الأعمال.

    ”Doing Business Report يقوم البنك الدويل من خالل “تقرير ممار�ضة اأن�ضطة الأعمال  

بتتبع كافة الإجراءات التي تتخذها الغالبية العظمى من الدول من اأجل حت�ضني بيئة الأعمال وتي�ضري ممار�ضة 

اأن�ضطة الأعمال. �ضدر اأول تقرير ملمار�ضة اأن�ضطة الأعمال يف عام 2003، وقد ا�ضتخدم هذا التقرير مقايي�ص 

مو�ضوعية لالإجراءات احلكومية والت�ضريعات املنظمة لأن�ضطة الأعمال واإنفاذها. وقام اأول تقرير يف �ضل�ضلة 

تقارير ممار�ضة اأن�ضطة الأعمال، والذي �ضدر يف 2003،  بتغطية 5 جمموعات من املوؤ�ضرات يف 133 بلدًا، 

املو�ضوعات  املوؤ�ضرات كافة  بلدًا. وتغطي هذه   185 10 موؤ�ضرات يف  2013 غطى  العام  اأن تقرير  يف حني 

املتعلقة باملن�ضاأة ال�ضتثماري وهي: البدء بالن�ضاط التجاري، وا�ضتخراج تراخي�ص البناء، وتو�ضيل الكهرباء، 

وت�ضجيل امللكية، واحل�ضول على الئتمان، وحماية امل�ضتثمر، ودفع ال�ضرائب والتجارة عرب احلدود، واإنقاذ 

لعقود، وت�ضوية حالت الإع�ضار.واإميانًا من البنك الدويل باأهمية املن�ضاآت ال�ضغرية واملتو�ضطة يف دعم عملية 

التنمية القت�ضادية والجتماعية يف الدول النامية واملتقدمة، فقد جاء تقرير عام 2013 خا�ضًا باملن�ضاآت 

ال�ضغرية واملتو�ضطة بعنوان »اإجراءات حكومية اأكرث ذكاء ملوؤ�ض�ضات الأعمال ال�ضغرية واملتو�ضطة« مبثابة 

الأعمال  لرواد  جاذبة  ا�ضتثمارية  بيئة  توفري  على  العمل  ب�ضرورة  الدويل  البنك  خرباء  قناعة  على  تاأكيد 

واملبادرين وداعمة لنمو وتطور املن�ضاآت ال�ضغرية واملتو�ضطة يف كافة مراحل عمرها. 
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عام  ب�ضكل  العربية  الدول  يف  ال�ضتثمارية  البيئة  واقع  عر�ص  اإىل  الورقة  من  اجلزء  هذا  يهدف   

ويف دولة الكويت ب�ضكل خا�ص، ومقارنته بواقع احلال يف دول جمل�ص التعاون، كما �ضيتم ا�ضتعرا�ص م�ضتوى 

التح�ضن اأو الرتاجع يف كل من املوؤ�ضرات قيد الدرا�ضة، وكذلك حجم الإ�ضالحات التي اتخذتها املوؤ�ض�ضات 

املعنية لتح�ضني بيئة ممار�ضة اأن�ضطة الأعمال.   

6.1 بيئة ممار�سة اأن�سطة االأعمال يف الدول العربية 

يف  وا�ضح  تباين  وجود  اإىل   2013 لعام  الأعمال  اأن�ضطة  ممار�ضة  تقرير  يف  الواردة  البيانات  ت�ضري   

موؤ�ضرات البيئة ال�ضتثمارية يف الدول العربية، وبالتايل يف ترتيبها وفقًا للموؤ�ضرات واملعايري امل�ضتخدمة التي مت 

 185 من اأ�ضل   22 اإعدادها وفقًا ملنهجية اإعداد التقرير، ففي حني جاءت اململكة العربية ال�ضعودية يف املرتبة 

دولة، جاءت جيبوتي يف املرتبة 171، وهذا يعني اأن ترتيب الدول العربية تراوح بني (22-171)، كما هو مبني 

يف ال�ضكل رقم (7). ويت�ضح من ال�ضكل رقم (7) اأن بيئة ممار�ضة اأن�ضطة الأعمال يف اأول 50 دولة يف الرتتيب 

ت�ضمنت �ضت دول عربية فقط، خم�ضة منها من دول جمل�ص التعاون )اململكة العربية ال�ضعودية والإمارات العربية 

املتحدة وقطر والبحرين وعمان(، بالإ�ضافة اإىل تون�ص. ويالحظ من ال�ضكل اأن دولة الكويت قد جاءت يف املرتبة 

الأخرية بني دول جمل�ص التعاون، وال�ضابعة بني الدول العربية )19 دولة(، واملرتبة 82 من اأ�ضل 185 دولة.

�ضكل رقم (7): ترتيب الدول العربية ح�ضب تقرير ممار�ضة اأن�ضطة الأعمال لعام 2013

امل�ضدر: البنك الدويل، تقرير ممار�ضة اأن�ضطة الأعمال، 2013.

 

ممار�ضة  تقرير  يف  الأعمال  اأن�ضطة  ممار�ضة  �ضهولة  ح�ضب  العربية  الدول  ترتيب  ومبقارنة   

واملوؤ�ضرات،  املعايري  لنف�ص  ووفقًا   ،2012 عام  تقرير  يف  برتتيبها  مقارنة   2013 عام  الأعمال  اأن�ضطة 

تبني اأن الرتتيب العام لثالثة دول عربية فقط قد حت�ضن )اململكة العربية ال�ضعودية والإمارات العربية 

2012 )قطر وعمان  اأربعة دول عربية ثابت على ما كان عليه عام  املتحدة وم�ضر(، بينما بقي ترتيب 
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مل�ضتوى  تبعَا  متفاوتة  تراجع مبعدلت  قد  العربية  الدول  بقية  ترتيب  اأن  تبني  كما  وجيبوتي(.  وفل�ضطني 

التقرير،  يف  امل�ضمولة  الأخرى  بالدول  مقارنة  الدول  هذه  اتخذتها  التي  والإ�ضالحات  الإجراءات  وعدد 

انظر ال�ضكل رقم (8). وقد تراوح م�ضتوى التغري يف الرتتيب جلميع الدول العربية بني 3+ يف حالة الإمارات 

العربية املتحدة )انتقلت من 29 اإىل 26(، و17- يف حالة اليمن )تراجعت من 101 على 118(.

�ضكل رقم (8): تقييم اأداء الدول العربية ح�ضب تقرير ممار�ضة اأنطة الأعمال 2013 مقارنة بعام 2012

         امل�ضدر: البنك الدويل، تقرير ممار�ضة اأن�ضطة الأعمال، 2013. 

وللو�ضول اإىل �ضورة اأو�ضح، فقد مت البحث يف مدى اقرتاب الدول العربية من احلد الأعلى لالأداء   

)وهو مقيا�ص ملدى كفاءة الإجراءات احلكومية املنظمة لأن�ضطة الأعمال، وي�ضاعد يف تقييم مدى حت�ضن 

البيئة الإجرائية لأ�ضحاب الأعمال من حيث القيمة املطلقة مبرور الوقت. ويرتاوح املقيا�ص من 0 اإىل 100 

حيث اأن 100 هو اأف�ضل اأداء(. ويبني ال�ضكل رقم (9) ترتيب الدول العربية وفقًا لهذا املوؤ�ضر، ويت�ضح منه 

اأن اململكة العربية ال�ضعودية كانت الأقرب اإىل الو�ضول اإىل احلد الأعلى من الأداء (71.9)، واأن جيبوتي هي 

الأبعد عن احلد الأعلى من الأداء (42.5). اأما قيمة موؤ�ضر اقرتاب الكويت من احلد الأعلى لالأداء فقد بلغ 

61.8، وهو الأقل على م�ضتوى دول جمل�ص التعاون. ويدل تدين هذا املوؤ�ضر على �ضرورة اأن تعمل احلكومات 

ب�ضكل جاد على حت�ضني اإجراءات ممار�ضة اأن�ضطة الأعمال وفقًا للمعايري الع�ضرة امل�ضتخدمة. 
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�ضكل رقم (9(: ترتيب الدول العربية ح�ضب موؤ�ضر مدى اقرتاب الدول من احلد الأعلى لالأداء

امل�ضدر: البنك الدويل، تقرير ممار�ضة اأن�ضطة الأعمال، 2013.

اأما فيما يتعلق بعدد الإ�ضالحات يف الإجراءات احلكومية التي اتخذتها الدول العربية عام   

2013 لت�ضهيل ممار�ضة اأن�ضطة الأعمال وت�ضهيل اإن�ضاء وتطوير املن�ضاآت ال�ضغرية واملتو�ضطة على وجه 

الدول  من  دولة   13 اأن  اإىل  البيانات  وت�ضري   .3 اإىل   0 بني  الإ�ضالحات  عدد  تراوح  فقد  اخل�ضو�ص، 

العربية مل تقوم باأية اأية اإ�ضالحات تذكر يف هذا املجال ومن �ضمنها الكويت، بينما بلغ عدد الإ�ضالحات 

1 يف كل من قطر وفل�ضطني و�ضوريا واجلزائر، و2 يف حالة اململكة العربية ال�ضعودية و3 يف حالة الإمارات 

العربية املتحدة. ومتا�ضيًا من اأهداف الدرا�ضة، �ضيتم الرتكيز على البيئة ال�ضتثمارية يف دولة الكويت 

ومقارنتها مع مثيالتها يف دول جمل�ص التعاون.

تقرير  وفق   2014-2010 لالأعوام  العربية  للدول  التناف�ضي  املوقع  يبني   (5) رقم  اجلدول    

التناف�ضية العاملي. ي�ضدر هذا التقرير عن املنتدى القت�ضادي العاملي ويعد من اأهم التقارير الذي يقي�ص 

 Global Competitiveness) تناف�ضية اقت�ضادات الدول امل�ضاركة من خالل موؤ�ضر التناف�ضية العاملي

وبيئة  القت�ضاد  لتناف�ضية  املحددة  والعوامل  املوؤ�ضرات  من  عدد  منه  يتفرع  والذي   ،)Index »GCI«

  2014-2013 عام  يف  ليبيا   اجلزائر،  والكويت،  الإمارات  من  كل  ترتيب  اأن  اجلدول  الأعمال.ويبني 

مقارنة برتتيبها عام 2012-2013 قد حت�ضن، بينما تراجع ترتيب باقي الدول العربية. 
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GCI جدول رقم (5): الرتتيب التناف�ضي للدول العربية لالأعوام 2010 – 2012 ح�ضب تقرير التناف�ضية العاملي               

الدولةالرتتيب
الرتتيب لعام

2014-2013 

الرتتيب لعام

2013-2012 

الرتتيب لعام 

الرتتيب لعام 20112010

13111417قطر1

19242725الإمارات2

20181721ال�ضعودية3

33323234عمان4

36373435الكويت5

43353737البحرين6

68647165الأردن7

77707375املغرب8

83N.AN.AN.Aتون�ص9

1001108786اجلزائر10

103918992لبنان11

100---108113ليبيا12

1181079481م�ضر13

141134137135موريتانيا14

---147140138اليمن15

   امل�ضدر:  تقرير التناف�ضية العاملي GCI، 2012 و2013.

 6.2  البيئة اال�ستثمارية وممار�سة اأن�سطة االأعمال يف دولة الكويت

ناق�ص البند ال�ضابق ترتيب الدول العربية ح�ضب موؤ�ضر �ضهولة ممار�ضة اأن�ضطة الأعمال لعام   

اأف�ضل الدول  اأنها كانت  التعاون لدول اخلليج العربية نرى  2013، وبرتكيز التحليل حول دول جمل�ص 

العربية من حيث الرتتيب يف هذا املجال، حيث تراوح ترتيب هذه الدول بني 22 يف حالة اململكة العربية 

ال�ضعودية اإىل 82 يف حالة دولة الكويت، كما هو مبني يف ال�ضكل رقم (10). ويبني ال�ضكل كذلك ترتيب 

دول املجل�ص �ضمن دول ال�ضرق الأو�ضط و�ضمال اأفريقيا. وقد كان ترتيب هذه الدول ح�ضب موؤ�ضر مدى 

اأعلى قيمة للموؤ�ضر يف حالة  القرتاب من احلد الأعلى لالأداء هو الأف�ضل بني الدول العربية، وكانت 

اململكة العربية ال�ضعودية (71.9) واقلها يف حالة الكويت (61.8)، انظر ال�ضكل رقم (11).
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�ضكل رقم (10): ترتيب دول جمل�ص التعاون ح�ضب 

موؤ�ضر ممار�ضة اأن�ضطة الأعمال 2013

�ضكل رقم(11): ترتيب دول جمل�ص التعاون ح�ضب موؤ�ضر 

القرتاب من احلد الأعلى لالأداء، 2013

امل�ضدر: البنك الدويل، تقرير ممار�ضة اأن�ضطة 

الأعمال، 2013.

امل�ضدر: البنك الدويل، تقرير ممار�ضة اأن�ضطة 

الأعمال، 2013.

�ضكل رقم (12): عدد الإ�ضالحات التي نفذتها الدولة 

لتح�ضني ممار�ضة اأن�ضطة  الأعمال، 2013

�ضكل رقم (13): ترتيب الكويت يف تقرير ممار�ضة 

اأن�ضطة الأعمال، 2013

امل�ضدر: البنك الدويل، تقرير ممار�ضة اأن�ضطة 

الأعمال، 2013.

امل�ضدر: البنك الدويل، تقرير ممار�ضة اأن�ضطة 

الأعمال، 2013.

الأعمال  اأن�ضطة  التي نفذتها دول املجل�ص يف تقرير ممار�ضة  الإ�ضالحات  لعدد  بالن�ضبة  اأما   

لعام 2013، فقد �ضهدت الإمارات العربية املتحدة اأعلى عدد من الإ�ضالحات )3 اإ�ضالحات(، بينما 

مل تقوم الكويت والبحرين باأية اإ�ضالحات لتح�ضني ترتيبها يف موؤ�ضر ممار�ضة اأن�ضطة الأعمال، انظر 

ال�ضكل رقم (12). ومبقارنة ترتيب دول املجل�ص يف تقرير 2013 مقارنة بتقرير 2012، نرى اأن اململكة 

العربية ال�ضعودية والأمارات العربية املتحدة حققتا حت�ضن يف الرتتيب، بينما بقيت كل من قطر وعمان 

يف نف�ص الرتتيب، يف الوقت الذي تراجع فيه ترتيب كل من دولة الكويت والبحرين. 



- 55 -

�ضهولة  تزيد  التي  الإ�ضالحات  م�ضتوى  اأن  اإىل  نخل�ص  الكويت،  دولة  على  التحليل  وبرتكيز   

بني  الكويت  دولة  ترتيب  اأما  دولة.   185 اأ�ضل  من   82 املرتبة  يف  و�ضعتها  الأعمال  اأن�ضطة  ممار�ضة 

دول ال�ضرق الأو�ضط و�ضمال اأفريقيا فقد كان 7 من اأ�ضل 19 دولة، وقد كان متو�ضط ترتيب جمموعة 

العربية فقد كان الأخري )املرتبة  التعاون لدول اخلليج  اأما ترتيبها بني دول جمل�ص   .98 الدول  هذه 

ال�ضاد�ضة(، كما هو مبني يف ال�ضكل رقم (13). و�ضيتم فيما يلي حتليل كافة موؤ�ضرات �ضهولة ممار�ضة 

هذه  قيم  مقارنة  �ضيتم  كما  ودقيق،  مف�ضل  ب�ضكل  الكويت  لدولة  بالن�ضبة  الع�ضرة  الأعمال  اأن�ضطة 

املوؤ�ضرات مع نظرياتها يف دول جمل�ص لتعاون واأحد الدول غري النفطية وهي الأردن.  و�ضيتم فيما يلي 

عر�ص ترتيب الكويت �ضمن دول جمل�ص التعاون والأردن ح�ضب كل موؤ�ضر من موؤ�ضرات ممار�ضة اأن�ضطة 

الأعمال الع�ضرة. 

Starting Business 6.2.1 موؤ�ضر البدء بن�ضاط جتاري

ي�ضجل تقرير ممار�ضة اأن�ضطة الأعمال جميع الإجراءات املطلوبة ر�ضميًا من �ضاحب من�ضاأة   

الأعمال اأو املطبقة يف املمار�ضة العملية لبدء ن�ضاط �ضناعي اأو جتاري وت�ضغيله، بالإ�ضافة اإىل الوقت 

والكلفة الالزمني و�ضرط احلد الأدنى املدفوع من راأ�ص املال. وتت�ضمن هذه الإجراءات ا�ضتخراج كافة 

ت�ضجيلها لدى  بيانات مطلوب  اأو  اإثباتات  اأو  اإ�ضعارات  اأي  وا�ضتيفاء  والت�ضاريح الالزمة،  الرتاخي�ص 

الأجهزة املخت�ضة تتعلق بال�ضركة واملوظفني. وميثل الرتتيب على اأ�ضا�ص �ضهولة بدء الن�ضاط التجاري 

املتو�ضط الب�ضيط للرتتيب املئيني يف كل موؤ�ضرات مكوناته.  ال�ضكل رقم (14) يبني ترتيب دولة الكويت 

والأردن.  العربية  اخلليج  لدول  التعاون  جمل�ص  بدول  مقارنة  التجاري  بالن�ضاط  البدء  موؤ�ضر  ح�ضب 

ويالحظ من ال�ضكل اأن دولة الكويت جاءت يف املرتبة 142 من اأ�ضل 185 دولة )وهو اأعلى بكثري من 

ال�ضرق  دول  جمموعة  �ضمن   19 اأ�ضل  من   14 ترتيبها  وكان   .)82 والبالغ  التقرير  يف  العام  ترتيبها 

الأو�ضط و�ضمال اأفريقيا، وجاءت يف املرتبة ال�ضاد�ضة والأخرية بني دول جمل�ص التعاون لدول اخلليج 

العربية. وقد جاء هذا الرتتيب نتيجة ل�ضعف موؤ�ضرات البدء بالن�ضاط التجاري الأربعة مقارنة بقيمة 

اأفريقيا، وعلى م�ضتوى دول جمل�ص  ال�ضرق الأو�ضط و�ضمال  املوؤ�ضرات عامليًا، وعلى م�ضتوى دول  هذه 

التعاون لدول اخلليج العربية. هذا ومل تقم الكويت عام 2013 باإجراء اأية اإ�ضالحات تذكر لتح�ضني 

تريبها يف موؤ�ضر البدء بالن�ضاط التجاري، لذا نرى اأن ترتيب دول الكويت ح�ضب هذا املوؤ�ضر يف عام 

2013 مل يتغري عما كان عليه عام 2012.    
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�ضكل رقم (14): ترتيب الكويت ح�ضب موؤ�ضر البدء بالن�ضاط التجاري، 2013

امل�ضدر: البنك الدويل، تقرير ممار�ضة اأن�ضطة الأعمال، 2013.

وينطوي موؤ�ضر بدء الن�ضاط التجاري على اأربعة موؤ�ضرات فرعية هي: عدد الإجراءات الالزمة   

للبدء بالن�ضاط التجاري )اإجمايل عدد الإجراءات الالزمة لت�ضجيل اإحدى ال�ضركات(، والوقت الالزم 

بالأيام )الوقت الالزم لت�ضجيل اإحدى ال�ضركات، ويح�ضب هذا املقيا�ص متو�ضط املدة الزمنية التي يرى 

حمامو تاأ�ضي�ص ال�ضركات �ضرورتها عمليًا ل�ضتيفاء اأحد الإجراءات باأقل قدر من املتابعة مع الهيئات 

الدخل  متو�ضط  من  كن�ضبة  بالن�ضاط  البدء  وتكلفة  اإ�ضافية(،  تكاليف  اأية  ودون  احلكومية،  واجلهات 

الفردي، واحلد الأدنى من راأ�ص املال كن�ضبة من متو�ضط الدخل الفردي.

عدد الإجراءات الالزمة للبدء بن�ضاط جتاري: أ. 

ال�ضكل رقم (15) يبني اأن عدد الإجراءات الالزمة للبدء بالن�ضاط التجاري ولت�ضجيل اإحدى   

التعاون لدول اخلليج  اإجراء، وهو الأعلى �ضمن جمل�ص   12 بلغ   2013 الكويت عام  ال�ضركات يف دولة 

العربية والأردن، وهو مرتفع مقارنة مبتو�ضط عدد الإجراءات يف دول ال�ضرق الأو�ضط و�ضمال اأفريقيا 

(8 اإجراءات(. وتاأتي نيوزلندا يف املرتبة الأوىل عامليًا حيث انه هناك اإجراء واحد فقط للبدء بالن�ضاط 

التجاري ولت�ضجيل اإحدى ال�ضركات. وت�ضري البيانات اإىل اأن عدد هذه الإجراءات يف دولة الكويت كان 

2012. وهذا يدل على �ضعف  اإجراء عام   12 اإىل  (2004-2011)، وانخف�ص  الفرتة  اإجراء طيلة   13

التوجه اإىل حت�ضني هذا املوؤ�ضر من خالل تخفي�ص عدد الإجراءات اأو دمج بع�ضها.

عدد الأيام الالزمة للبدء بن�ضاط جتاريب. 

  يرتبط عدد الأيام الالزم للبدء بن�ضاط جتاري بعدد الإجراءات الالزمة للبدء بهذا الن�ضاط  

اإجراءات  اإمتام  اأن  يبني   (16) رقم  ال�ضكل  الواحد.  ال�ضباك  »نظام  ال�ضتثمارية  النافذة  توفر  ومبدى 
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مقارنته  متت  ما  اإذا  مرتفع  رقم  وهو  يومًا،   32 اإىل  يحتاج  الكويت  دولة  يف  التجاري  بالن�ضاط  البدء 

دول  يف  الالزم  الأيام  عدد  مبتو�ضط  قورن  ما  واإذا  الأردن،  ويف  الأخرى  املجل�ص  دول  يف  الأيام  بعدد 

ال�ضرق الأو�ضط و�ضمال اأفريقيا )23 يوم(. وقد كان عدد الأيام الالزم للبدء يف ن�ضاط جتاري خالل 

الفرتة (2004-2001) 35 يومًا، انخف�ص بعدها اإىل 32 عام 2012 ب�ضبب انخفا�ص عدد الإجراءات 

من 13 اإىل 12 اإجراء. وجتدر الإ�ضارة اإىل نيوزلندا هي الأف�ضل عامليًا وفقًا لهذا املوؤ�ضر، حيث اأن اإمتام 

الإجراءات الالزمة يحتاج اإىل يوم واحد فقط. وهذا يدعوا اإىل ال�ضتفادة من جتارب الدول الأف�ضل 

اأداًء يف هذا املجال عامليًا اأو اإقليميًا على الأقل، حيث يحتاج اإىل جهد ب�ضيط ومزيد من التن�ضيق بني 

املوؤ�ض�ضات ذات العالقة.

�ضكل رقم (15): موؤ�ضر البدء بالن�ضاط التجاري-

عدد الإجراءات،2013

�ضكل رقم (16(: موؤ�ضر البدء بالن�ضاط التجاري-عدد 

الأيام، 2013 

امل�ضدر: البنك الدويل، تقرير ممار�ضة اأن�ضطة 

الأعمال، 2013.

امل�ضدر: البنك الدويل، تقرير ممار�ضة اأن�ضطة الأعمال، 

.2013

تكلفة البدء بن�ضاط جتاريج. 

باخلدمات  املتعلقة  والر�ضوم  الر�ضمية  الر�ضوم  جميع  جتاري  بن�ضاط  البدء  تكاليف  ت�ضمل   

القانونية اأو املهنية اإذا كان ذلك مطلوبًا مبوجب القانون. كما يتم اإدراج الر�ضوم اخلا�ضة ب�ضراء دفاتر 

ال�ضركة والت�ضديق القانوين عليها اإذا كان ذلك مطلوبًا مبوجب القانون. ال�ضكل رقم (17) يبني ارتفاع 

% من  تكلفة البدء بن�ضاط جتاري كن�ضبة من متو�ضط الدخل الفردي، حيث بلغت هذه التكلفة يف الكويت   1.1 

متو�ضط الدخل الفردي. وتعترب هذه الن�ضبة هي الأقل مقارنة بنظرياتها يف دول جمل�ص التعاون والأردن 

با�ضتثناء البحرين. فقد بلغت الن�ضبة 5 % يف اململكة العربية ال�ضعودية، ومل تتجاوز 5 % يف اأي من الدول 

الأخرى با�ضتثناء الأردن (13.8 %). ويبلغ متو�ضط هذه التكلفة يف دول ال�ضرق الأو�ضط و�ضمال اأفريقيا 
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29.8 %. وجتدر الإ�ضارة اإىل �ضلوفانيا هي الأف�ضل عامليًا وفقًا لهذا املعيار الفرعي حيث انه ل توجد اأية 

تكلفة للبدء بالن�ضاط التجاري. وقد انخف�ضت هذه الن�ضبة يف الكويت من 2 % عام 2004 اإىل 1.1 % 

عام 2013. ولكن ذلك لي�ص بال�ضرورة اأن يعك�ص انخفا�ضا حقيقيا يف قيمة التكلفة، حيث ميكن اأن يكون 

ناجمًا عن زيادة متو�ضط الدخل الفردي مبعدل اأعلى من زيادة التكلفة. 

احلد الأدنى من راأ�ص املال املطلوبد. 

ويق�ضد باحلد الأدنى من راأ�ص املال املبلغ الذي يتعني على �ضاحب من�ضاأة الأعمال اأن يودعه   

لدى البنك قبل اإجراءات الت�ضجيل وملدة ت�ضل اإىل 3 اأ�ضهر بعد التاأ�ضي�ص. ال�ضكل رقم (18) يبني احلد 

الأدنى املطلوب من امل�ضتثمر اإيداعه لدى البنك حم�ضوبًا كن�ضبة من متو�ضط دخل الفرد. ويت�ضح من 

% يف  ال�ضكل ارتفاع هذه الن�ضبة يف دولة البحرين لت�ضل اإىل 229.9 % مقارنة يف  56.7 % يف الكويت و60.7 

قطر. وجتدر الإ�ضارة اإىل اأن اململكة العربية ال�ضعودية والأردن والإمارات ل تلزم امل�ضتثمر بهذا ال�ضرط، 

كما هو احلال يف 89 دولة اأخرى من اأ�ضل 185 دولة، واأن متو�ضط هذه الن�ضبة يف دول ال�ضرق الأو�ضط 

الن�ضبة قد انخف�ضت يف حالة دولة  اأن هذه  اإىل  الإ�ضارة كذلك  %. وجتدر   72.3 اأفريقيا هو  و�ضمال 

الكويت من 148.5 % عام 2004 اإىل ما هي عليه الآن يف عام 2013 (56.7 %).

�ضكل رقم (17): موؤ�ضر البدء بالن�ضاط التجاري-

التكلفة كن�ضبة من الدخل الفردي،  2013

�ضكل رقم (18): موؤ�ضر البدء بالن�ضاط التجاري-احلد 

الأدنى من راأ�ص املال كن�ضبة من الدخل الفردي، 2013

اأن�ضطة  ممار�ضة  تقرير  الدويل،  البنك  امل�ضدر: 

الأعمال، 2013.

امل�ضدر: البنك الدويل، تقرير ممار�ضة اأن�ضطة الأعمال، 

.2013
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:Dealing with Construction Permits 6.2.2 موؤ�ضر ا�ضتخراج ترخي�ص البناء

يعك�ص هذا املوؤ�ضر جميع الإجراءات التي يلزم املن�ضاأة ا�ضتيفاءها يف قطاع الإن�ضاءات لبناء   

م�ضتودع. وت�ضمل تلك الإجراءات تقدمي جميع امل�ضتندات املتعلقة باملن�ضاأة املعني اإىل الأجهزة املخت�ضة؛ 

واحل�ضول على كافة املوافقات والرتاخي�ص والت�ضاريح وال�ضهادات الالزمة؛ وا�ضتيفاء جميع الإ�ضعارات 

الإجراءات  جميع  احت�ضاب  كذلك  ويتم  ال�ضرورية.  املعاينات  عمليات  اإمتام  اإىل  بالإ�ضافة  املطلوبة؛ 

الالزمة لت�ضجيل امللكية. وميثل الرتتيب على اأ�ضا�ص �ضهولة ا�ضتخراج تراخي�ص البناء املتو�ضط الب�ضيط 

للرتتيب املئيني يف كل موؤ�ضرات مكوناته. كان ترتيب دولة الكويت وفقًا لهذا املوؤ�ضر 119 من اأ�ضل 185 

دولة )وهو اأعلى من ترتيب الكويت العام يف التقرير(، بينما كان ترتيبها �ضمن دول ال�ضرق الأو�ضط 

و�ضمال اإفريقيا 14 من اأ�ضل 19 دولة )بلغ متو�ضط ترتيب هذه الدول وفقا لهذا املوؤ�ضر 99(، وجاءت 

يف املرتبة الأخرية على م�ضتوى دول جمل�ص التعاون. ويالحظ من ال�ضكل رقم (19) تدين ترتيب الكويت 

اإىل دول املجل�ص، ويت�ضح ذلك من الفرق يف الرتتيب بني الكويت واقرب دول املجل�ص لها وهي  ن�ضبة 

عمان، حيث بلغ الفرق يف الرتتيب 60. اأما الفرق بني ترتيب الكويت والدولة الأف�ضل ترتيبًا )البحرين( 

فقد بلغ 112.

�ضكل رقم (19(: ترتيب الكويت ح�ضب موؤ�ضر ا�ضتخراج تراخي�ص البناء، 2013

امل�ضدر: البنك الدويل، تقرير ممار�ضة اأن�ضطة الأعمال، 2013.

ل�ضتخراج  الالزمة  الإجراءات  هي:عدد  فرعية  موؤ�ضرات  ثالثة  املوؤ�ضر  هذا  حتت  ويندرج   

كن�ضبة من  البناء  ا�ضتخراج ترخي�ص  وتكلفة  الإجراءات،  الالزم لإمتام هذه  والوقت  البناء،  ت�ضريح 

متو�ضط الدخل الفردي. 
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عدد الإجراءات الالزمة ل�ضتخراج ترخي�ص البناءأ. 

الهيئات  مع  ال�ضركة  مديري  اأو  موظفي  بني  تعامل  اأي  عن  ال�ضدد  هذا  يف  الإجراءات  تعرب   

واملوؤ�ض�ضات احلكومية ذات لعالقة، وال�ضجل العقاري، و�ضركات املرافق، واملفت�ضني املعنيني من القطاعني 

العام واخلا�ص، واخلرباء الفنيني غري املعماريني واملهند�ضني التابعني لل�ضركة. ويتم اإدراج الإجراءات 

ويجب  والهاتف.  ال�ضحي،  وال�ضرف  واملياه،  الكهرباء،  بخدمات  لتو�ضيلها  ال�ضركة  بها  تقوم  التي 

احت�ضاب جميع الإجراءات املطلوبة قانونًا اأو عمليًا لبناء امل�ضتودع. يبني ال�ضكل رقم (20) ارتفاع وا�ضح 

يف عدد الإجراءات التي يحتاجها امل�ضتثمر يف دولة الكويت ل�ضتخراج تراخي�ص البناء )24 اإجراء( 

اإ�ضافة لذلك فاإن عدد الإجراءات  مقارنة مع عدد هذه الإجراءات يف دول املجل�ص الأخرى والأردن، 

اأعلى بكثري من متو�ضط العدد يف دول ال�ضرق الأو�ضط و�ضمال اأفريقيا )17 اإجراء(. اأما اأقل عدد لهذه 

الإجراءات قد حتقق يف ال�ضني وهونغ كونغ )6 اإجراءات(. وجتدر الإ�ضارة اإىل اأن عد هذه الإجراءات 

يف الكويت مل يتغري منذ عام 2006، وهذا يعك�ص �ضعف اجلهود املقدمة من املوؤ�ض�ضات املعنية لزيادة 

�ضهولة ممار�ضة الأعمال يف الكويت. 

عدد الأيام الالزم ل�ضتخراج ترخي�ص البناءب. 

اأما بالن�ضبة لعدد الأيام الالزم ل�ضتخراج تراخي�ص البناء يف الكويت فقد كان مرتفعًا اأي�ضا،   

فقد بلغ 130 يومَا، وهو اأعلى من نظريه يف كل دول املجل�ص با�ضتثناء ُعمان )172 يوم(، كما هو مبني 

اإليها.  (21). ويعزى ارتفاع عدد الأيام اإىل ارتفاع عدد الإجراءات التي �ضبق الإ�ضارة  يف ال�ضكل رقم 

وقد بلغ متو�ضط عدد الأيام يف دول ال�ضرق الأو�ضط و�ضمال اأفريقيا 151 يوم، اأما عدد الأيام يف الدولة 

ذات الأداء الأف�ضل يف هذا املجال وهي �ضنغافورة فقد بلغ 26 يوم فقط. ومل يتغري عدد الأيام اإل يف 

عام 2008 حيث انخف�ص من 156 يوم عام اإىل عام 2008 وا�ضتمر على نف�ص امل�ضتوى حتى عام 2013 

الأيام لكل  امل�ضكلة احلقيقية ب�ضكل جلي عند ح�ضاب متو�ضط عدد  130. وتظهر  بينا �ضابقًا وهو  كما 

اإجراء. ولهذا ل بد من العمل على اخت�ضار هذه الإجراءات اأو تقليل الوقت الالزم لإمتامها، الأمر الذي 

�ضينعك�ص على تكاليف احل�ضول على ترخي�ص البناء الذي �ضريد ذكره لحقًا. وهذا يوؤكد مدى الرتباط  

بني جميع املوؤ�ضرات الفرعية، ويوؤكد �ضرورة العمل على اإجراء الإ�ضالحات الالزمة يف هذا ال�ضاأن.
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�ضكل رقم (20(: موؤ�ضر ا�ضتخراج تراخي�ص البناء-عدد 

الإجراءات، 2013

�ضكل رقم (21(: موؤ�ضر ا�ضتخراج تراخي�ص البناء-

عدد الأيام، 2013

امل�ضدر: البنك الدويل، تقرير ممار�ضة اأن�ضطة الأعمال، 

.2013
امل�ضدر: البنك الدويل، تقرير ممار�ضة اأن�ضطة الأعمال، 

.2013

�ضكل رقم (22): موؤ�ضر ا�ضتخراج تراخي�ص البناء-التكلفة من�ضبة من متو�ضط الدخل الفردي، 2013

امل�ضدر: البنك الدويل، تقرير ممار�ضة اأن�ضطة الأعمال، 2013.

تكلفة احل�ضول على ترخي�ص البناءج. 

بناًء على ما �ضبق، ونظرًا لرتفاع عدد الإجراءات وعدد الأيام الالزمة ل�ضتخراج تراخي�ص   

البناء يف دولة الكويت، فقد ترتب على ذلك ارتفاع تكلفة احل�ضول على هذه الرتاخي�ص بحيث و�ضلت 

اإىل 96.1 % من متو�ضط الدخل الفردي عام 2013، وهي الن�ضبة الأعلى مقارنة بدول جمل�ص التعاون 

الأخرى، لكنها اأقل بكثري من متو�ضطها يف دول ال�ضرق الأو�ضط و�ضمال اأفريقيا (305.2 %) والأردن، 
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 % كما هو مبني يف ال�ضكل رقم (22). ولكن ل بد من الإ�ضارة اإىل اأن هذه الن�ضبة قد انخف�ضت من 224.5 

عام 2007 اإىل 96.1 % عام 2013. وقد يعزى ذلك اإىل تراجع عدد الأيام من 156 يوم عام 2007 اإىل 

130 يوم عام 2008، وهي ال�ضنة التي مت فيها ا�ضتخدام اأنظمة تكنولوجيا املعلومات لإمتام املعامالت 

واحل�ضول على املوافقات املطلوبة من جهة، واإىل ارتفاع معدل الدخل الفردي يف الكويت خالل هذه 

الفرتة من جهة اأخرى. ون�ضري هنا اإىل اأنه عند ح�ضاب التكاليف ل يتم اإدراج اإل التكاليف الر�ضمية. كما 

يتم ت�ضجيل جميع الر�ضوم امل�ضاحبة ل�ضتيفاء الإجراءات ال�ضرورية لبناء مبنى امل�ضتودع ب�ضكل قانوين، 

مبا يف ذلك تلك الإجراءات املرافقة للح�ضول على املوافقات على ا�ضتخدام الأر�ص، والت�ضاريح املتعلقة 

بالت�ضميم ال�ضابقة للبناء.

:Getting Electricity 6.2.3  تو�ضيل الكهرباء

هذه  وت�ضمل  اإمتامها،  الأعمال  من�ضاأة  تلزم  التي  الإجراءات  بع�ص  الكهرباء  تو�ضيل  يتطلب   

الك�ضف  عمليات  وكافة  معها،  عقود  على  والتوقيع  الكهرباء  موؤ�ض�ضات  اإىل  الطلبات  تقدمي  الإجراءات 

والت�ضاريح ال�ضرورية من الهيئات الأخرى ذات العالقة، بالإ�ضافة اإىل اأعمال التو�ضيل اخلارجية والنهائية، 

ويح�ضب الرتتيب العام للدولة من حيث �ضهولة احل�ضول على الكهرباء من خالل ح�ضاب املتو�ضط الب�ضيط 

للت�ضنيفات املئينية على املوؤ�ضرات املكونة له. ويرتتب على هذه الإجراءات عدد من الأيام وتكلفة نقدية. 

من  اأف�ضل  وهو   ،185 اأ�ضل  من   55 املرتبة  يف  الكهرباء  تو�ضيل  �ضهولة  موؤ�ضر  ح�ضب  الكويت  دولة  جاءت 

ترتيبها العام يف التقرير وفقًا لكافة املوؤ�ضرات الع�ضرة امل�ضتخدمة. وجاءت الكويت يف املرتبة 10 بني دول 

ال�ضرق الأو�ضط و�ضمال اأفريقيا من اأ�ضل 19 دولة، وقد بلغ متو�ضط ترتيب هذه الدول وفقا ملوؤ�ضر تو�ضيل 

الكهرباء 76 وهو اأعلى من ترتيب جميع دول املجل�ص مبا فيها الكويت(. اأما ترتيبها، اأي الكويت، وفقًا لهذا 

ال�ضكل رقم  اأنظر  والأخري،  ال�ضاد�ص  العربية، فقد كان  لدول اخلليج  التعاون  املوؤ�ضر مقارنة بدول جمل�ص 

 2012 بعام  2013 مقارنة  ب�ضيط يف عام  ب�ضكل  الكويت  ترتيب  اأن حت�ضن  اإىل  الإ�ضارة هنا  (23). وجتدر 

)املرتبة 57( نتيجة لتح�ضن موؤ�ضر التكلفة كن�ضبة من متو�ضط الدخل الفردي حيث انخف�ص من 48.2 عام 

2012 اإىل 43.6 عام 2013 كما �ضرنى لحقًا، رغم اأن هذا التح�ضن قد ل يكون حقيقيًا ل �ضيما اإذا عرفنا 

اأن الكويت مل تقم باأي اإجراء اأو اإ�ضالح ت�ضريعي اأو اإجرائي يف هذا ال�ضاأن.

ويعتمد ترتيب الدول يف جمال �ضهولة تو�ضيل الكهرباء على ترتيبها وموقعها واإجنازاتها يف   

ثالث موؤ�ضرات هي: عدد الإجراءات الالزمة لتو�ضيل الكهرباء للم�ضروع، وعدد الأيام الالزمة لإمتام 

هذه الإجراءات، والتكلفة كن�ضبة من متو�ضط الدخل الفردي.
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�ضكل رقم (23): رتيب الكويت ح�ضب موؤ�ضر تو�ضيل الكهرباء

امل�ضدر: البنك الدويل، تقرير ممار�ضة اأن�ضطة الأعمال، 2013.

عدد الإجراءات الالزمة لتو�ضيل الكهرباء: أ. 

ويق�ضد بالإجراءات هنا اأي تعامل بني موظفي ال�ضركة املعنيني مع موؤ�ض�ضات توزيع وتو�ضيل   

الكهرباء من القطاعني العام واخلا�ص وغريها من مقاويل الأ�ضغال الكهربائية و�ضركات التجهيزات 

مل  ما  باأنف�ضهم  الإجراءات  كافة  املعنيون  ال�ضركة  موظفو  ي�ضتويف  اأن  املفرت�ص  ومن  الكهربائية. 

يوجب القانون ال�ضتعانة بالغري. يبني ال�ضكل رقم (24) اأن عدد الإجراءات التي يحتاج اأن يقوم 

بها امل�ضتثمر لتو�ضيل الكهرباء يف الكويت هي 7 اإجراءات، ويعترب هذا العدد اأعلى من نظرية يف 

كافة دول جمل�ص التعاون، وهو كذلك اأعلى من متو�ضط عدد الإجراءات يف دول ال�ضرق الأو�ضط 

و�ضمال اأفريقيا. ويعزى ثبات هذا العدد من الإجراءات يف الكويت منذ عام 2006 اإىل عدم اتخاذ 

املوؤ�ض�ضات ذات العالقة اأية اإ�ضالحيات يف هذا ال�ضاأن.  وتت�ضارك كل من اململكة العربية ال�ضعودية 

والإمارات وقطر املرتبة الأوىل يف الدول العربية )4 اإجراءات( وحتتل اأملانيا املرتبة الأوىل عامليًا 

(3 اإجراءات(. 

عدد الأيام الالزم لتو�ضيل الكهرباء : ب. 

حت�ضب املدة الزمنية الالزمة لتو�ضيل الكهرباء بالأيام التقوميية )ولي�ص اأيام العمل(. ويح�ضب   

هذا املقيا�ص متو�ضط املدة الزمنية التي ترى موؤ�ض�ضة الكهرباء واخلرباء املخت�ضون اأنها �ضرورية 

من الناحية العملية، بدًل مما يقت�ضيه القانون، ل�ضتيفاء اأحد الإجراءات باأقل قدر من املتابعة، 

ودون اأية تكاليف اإ�ضافية. وُيفرت�ص اأي�ضًا اأن اأقل وقت ل�ضتيفاء كل اإجراء هو يوم واحد. جاء موقع 
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دولة الكويت ح�ضب موؤ�ضر عدد الأيام الالزم لتو�ضيل الكهرباء اإىل املن�ضاأة اأف�ضل مقارنة برتتيبها 

التعاون  دول جمل�ص  م�ضتوى  على  الثانية  املرتبة  الكويت يف  الإجراءات، حيث جاءت  ح�ضب عدد 

)انظر ال�ضكل رقم (25)(، حيث بلغ عدد الأيام الالزم 42 يومًا، وهو اأقل بكثري من متو�ضط العدد 

يف دول ال�ضرق الأو�ضط و�ضمال اأفريقيا )84 يوم(. وجاءت الإمارات الأول عربيًا )40 يوم( واأملانيا 

الأول عامليًا )17 يوم(. وهنا ل بد من الإ�ضارة اإىل وجود تفاوت وا�ضح يف قيمة عدد الأيام لكل 

اإجراء )عدد الأيام مق�ضومًا على عدد الإجراءات يف دول املجل�ص والأردن، حيث كانت هذه يف حالة 

الكويت اقل من باقي دول املجل�ص والأردن.

�ضكل رقم (24): موؤ�ضر تو�ضيل الكهرباء-عدد 

الإجراءات، 2013

�ضكل رقم (25): وؤ�ضر  تو�ضيل الكهرباء -عدد الأيام، 

2013

اأن�ضطة  ممار�ضة  تقرير  الدويل،  البنك  امل�ضدر: 

الأعمال، 2013.

امل�ضدر: البنك الدويل، تقرير ممار�ضة اأن�ضطة الأعمال، 

.2013

�ضكل رقم (26): وؤ�ضر  تو�ضيل الكهرباء -التكلفة من�ضبة من متو�ضط الدخل الفردي، 2013

امل�ضدر: البنك الدويل، تقرير ممار�ضة اأن�ضطة الأعمال، 2013.
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تكلفة تو�ضيل الكهرباء : ج. 

حت�ضب التكلفة كن�ضبة مئوية من متو�ضط الدخل القومي للفرد يف البلد املعني. ويتم ت�ضجيل   

املرتبطة  الر�ضوم  �ضاملة  الكهرباء،  تو�ضيل  اإجراءات  با�ضتيفاء  املتعلقة  والتكاليف  الر�ضوم  كافة 

باحل�ضول على الت�ضاريح من الهيئات والأجهزة احلكومية، وتقدمي طلب تو�ضيل الكهرباء، وا�ضتقبال 

الفعلية  والأعمال  واملواد،  امل�ضتلزمات  و�ضراء  الداخلية،  الأ�ضالك  وتركيبات  للموقع  املعاينة  عمليات 

للتو�ضيل، ودفع مبلغ التاأمني. وعلى �ضعيد تكلفة تو�ضيل الكهرباء كن�ضبة من متو�ضط الدخل يف الكويت 

فقد كانت مرتفعة اإىل حد ما حيث و�ضلت اإىل 43.6 %  ل �ضيما اإذا اأخذنا بعني العتبار ارتفاع معدل 

الدخل الفردي يف دولة نفطية مثل الكويت، بينما مل ت�ضل هذه الن�ضبة اإىل 4 % يف حالة اململكة العربية 

ال�ضعودية، انظر ال�ضكل رقم (26). وجاءت الكويت يف املرتبة الرابعة على م�ضتوى دول املجل�ص، بعدها 

عمان ثم البحرين. وتعترب هذه الن�ضبة يف حالة الكويت اقل بكثري من متو�ضط الن�ضبة يف دول ال�ضرق 

الأو�ضط و�ضمال اأفريقيا والتي بلغت 1174.1 %، لكنها اأعلى بكثري مقارنة بحالة قطر (3.9 %) والإمارات 

(19.3)، وحالة اليابان التي ل يرتتب على تو�ضيل الكهرباء اأية تكاليف تذكر (%0). ويف هذا ال�ضدد 

وعند تقييم موؤ�ضر التكاليف كن�ضبة من متو�ضط الدخل الفردي لدول جمل�ص التعاون التي متتاز بارتفاع 

معدل الدخل الفردي مقارنة بالكثري من الدول النامية واملتقدمة على حد �ضواء. ونذكر هنا اأن خم�ضة 

من اإجراءات تو�ضيل الكهرباء ل يرتتب عليها اأي تكلفة رغم اأنها حتتاج اإىل عدد كبري من الأيام، لكن 

تكلفة الإجراء ال�ضاد�ص وال�ضابع مرتفعة ن�ضبيًا.

Registering Property 6.2.4 ت�ضجيل ملكية املن�ضاأة

من�ضاآت  اإحدى  قيام  عند  ال�ضرورية  لالإجراءات  الكامل  الت�ضل�ضل  امللكية  بت�ضجيل  يق�ضد   

الأعمال )امل�ضرتي( ب�ضراء عقار )اأ�ضل( من من�ضاأة اأعمال اأخرى )البائع(، ومن ثم نقل �ضند امللكية 

اإىل ا�ضمها حتى ميكنها ا�ضتخدام العقار امل�ضرتى لتو�ضيع اأن�ضطة اأعمالها، وك�ضمانة عينية عند ح�ضولها 

على قرو�ص جديدة، اأو بيعه اإىل من�ضاأة اأعمال اأخرى اإذا اقت�ضى الأمر ذلك. وميثل الرتتيب على اأ�ضا�ص 

�ضهولة ت�ضجيل امللكية املتو�ضط الب�ضيط للرتتيب املئيني يف كل موؤ�ضرات مكوناته وهي عدد الإجراء وعدد 

الأيام والتكلفة.

  جاءت دولة الكويت يف املرتبة 89 من اأ�ضل 185 دولة ح�ضب موؤ�ضر �ضهولة ت�ضجيل امل�ضروع، 

وي�ضعها  املوؤ�ضر(85).  اأفريقيا ح�ضب هذا  و�ضمال  الأو�ضط  ال�ضرق  دول  ترتيب  متو�ضط  اأعلى من  وهو 

هذا الرتتيب يف املرتبة 11 من اأ�ضل 19 يف دول ال�ضرق الأو�ضط و�ضمال اأفريقيا، لكنه ي�ضعها يف املرتبة 

ال�ضاد�ضة والأخرية �ضمن دول التعاون لدول اخلليج العربية. وكانت قطر هي الأف�ضل يف هذا املجال، 
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تلتها كل من الأمارات وال�ضعودية، انظر ال�ضكل رقم (27). وكان ترتيب الكويت قد تراجع من املرتبة 

88 عام 2012 على الرغم من اأن قيمة املوؤ�ضرات بقيت على ما هي عليه. وقد يعزى ذلك اإىل حت�ضن 

اإجراءات ت�ضجيل امللكية يف بع�ص الدول مما جعل اأحدها تتقدم على الكويت. وجتدر الإ�ضارة هنا اإىل 

اأن ثبات قيمة املوؤ�ضرات لدولة ل يعني بال�ضرورة ثبات ترتيبها العام يف التقرير.

�ضكل رقم (27): ترتيب الكويت ح�ضب موؤ�ضر ت�ضجيل امللكية

امل�ضدر: البنك الدويل، تقرير ممار�ضة اأن�ضطة الأعمال، 2013.

�ضكل رقم (28): موؤ�ضر ت�ضجيل امللكية-عدد الإجراءات، 2013

                                امل�ضدر: البنك الدويل، تقرير ممار�ضة اأن�ضطة الأعمال، 2013.
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عدد الإجراءات الالزمة لت�ضجيل امللكيةأ. 

نف�ضه مع  العقار  اأو  اأو وكالهما،  البائعة،  اأو  امل�ضرتية،  ال�ضركة  تعامل بني  اأي  الإجراءات  بهذه  يق�ضد 

واملحامون.  التوثيق،  واملفت�ضون، وموظفو  وامل�ضالح احلكومية،  الهيئات  اأطراف خارجية، من �ضمنها 

ول ُتعترب التعامالت بني كبار امل�ضئولني يف ال�ضركة واملوظفني اإجراءات منف�ضلة. ويتم ت�ضجيل جميع 

اأ�ضرع  امل�ضرتية  ال�ضركة  تتبع  اأن  وُيفرت�ص  العقار.  ملكية  لت�ضجيل  عمليًا  اأو  قانونًا  املطلوبة  الإجراءات 

الإجراءات القانونية املتاحة والتي ت�ضتخدمها اأغلبية مالك العقارات. يبلغ عدد الإجراءات التي يجب 

اإمتامها لت�ضجيل امللكية يف دولة الكويت 8 اإجراءات كما هو مبني يف ال�ضكل رقم(28)، ويعترب مرتفع 

ن�ضبيًا مقارنة بعدد الإجراءات يف كل من البحرين وعمان والإمارات (2)، وهو اأعلى كذلك من متو�ضط 

عدد الإجراءات يف كافة دول ال�ضرق الأو�ضط و�ضمال اأفريقيا )6 اإجراءات(. ون�ضري هنا اإىل اأن عدد 

الإجراءات مل يتغري منذ عام 2005. كما اأنه مل تقوم املوؤ�ض�ضات املعنية باأية اإ�ضالحات يف هذا ال�ضاأن 

اأن هناك ثالث اإجراءات من  2008. كما جتدر الإ�ضارة اإىل  لتح�ضني �ضهولة ت�ضجيل امللكية منذ عام 

اأ�ضل 8 ل يرتتب عليها اأية تكلفة تذكر.

عدد الأيام الالزمة لت�ضجل امللكيةب. 

بالأيام  الزمنية  املدة  وت�ضجل  امللكية،  لت�ضجيل  الالزمة  الأيام  عدد  اإجمايل  به  ويق�ضد    

التقوميية )ولي�ص اأيام العمل(، حيث يح�ضب متو�ضط املدة التي يراها املحامون املتخ�ض�ضون يف امللكية 

العقارية، اأو موظفو مديريات ت�ضجيل الأرا�ضي والتوثيق، �ضرورية ل�ضتيفاء الإجراء. وُيفرت�ص اأن اأقل 

وقت ل�ضتيفاء كل اإجراء هو يوم واحد. بلغ عدد الأيام الالزمة لت�ضجيل امللكية يف دولة الكويت 47 يومًا 

وهو مرتفع جدًا اإذا ما قورن بنظريه يف كل دولة من دول املجل�ص والأردن كما هو مبني يف ال�ضكل رقم 

يوم(.  اأفريقيا )33  ال�ضرق الأو�ضط و�ضمال  الأيام لدول  اأعلى بكثري من متو�ضط عدد  اأنه  (29). كما 

وجتدر الإ�ضارة اإىل اإن عدد الأيام الالزم قد انخف�ص من 75 يوم عام 2005 اإىل 47 يوم عام 2013 على 

الرغم من عدم تغري عدد الإجراءات منذ عام 2005. وهذا دليل على ا�ضتخدام نظم املعلومات الإدارية 

يف تنفيذ املعامالت اأو زيادة اإنتاجية العمل يف املوؤ�ض�ضات ذات العالقة.
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�ضكل رقم (29): موؤ�ضر   ت�ضجيل امللكية -عدد الأيام، 

2013
�ضكل رقم (30): موؤ�ضر   ت�ضجيل امللكية - التكلفة كن�ضبة 

من متو�ضط الدخل الفردي، 2013

امل�ضدر: البنك الدويل، تقرير ممار�ضة اأن�ضطة الأعمال، 

.2013
امل�ضدر: البنك الدويل، تقرير ممار�ضة اأن�ضطة الأعمال، 

.2013
تكلفة ت�ضجيل امللكيةج. 

  حُت�ضب التكلفة كن�ضبة مئوية من قيمة العقار، مع افرتا�ص اأن هذه القيمة تعادل 50 �ضعف 

متو�ضط الدخل القومي للفرد. وُيلزم القانون ت�ضجيل التكاليف الر�ضمية فقط دون �ضواها، والتي ت�ضمل 

بتكلفة  يتعلق  فيما  اأما  العالقة.  ذات  للجهات  تدفع  اأخرى  مبالغ  واأي  امللكية،  نقل  و�ضرائب  الر�ضوم، 

 %  0.5 اإىل   2005 عام   %  0.6 من  انخف�ضت  فقد  الكويت  يف  امللكية  قيمة  من  كن�ضبة  امللكية  ت�ضجيل 

عام 2013. وتعترب الن�ضبة الأخرية اأقل بكثري مقارنة بنظرياتها يف كل من البحرين وعمان والإمارات 

والأردن ومن متو�ضط القيمة لدول ال�ضرق الأو�ضط و�ضمال اأفريقيا ، لكنها اأعلى مما هو عليه احلال يف 

قطر وال�ضعودية التي تبلغ فيها هذه الن�ضبة 0 %، انظر ال�ضكل رقم (30).  

:Getting Credit 6.2.5 احل�ضول على الئتمان

امل�ضمولة  باملعامالت  يتعلق  واملقر�ضني فيما  للمقرت�ضني  القانونية  املوؤ�ضر احلقوق  يقي�ص هذا   

جمموعة  خالل  من  الئتمانية  املعلومات  وتبادل  املوؤ�ضرات،  من  واحدة  جمموعة  خالل  من  ب�ضمانات 

يف  الإقرا�ص  ت�ضهل  التي  التدابري  بع�ص  وجود  مدى  يف  املوؤ�ضرات  من  الأوىل  املجموعة  وتنظر  اأخرى. 

قوانني ال�ضمانات الرهنية والإفال�ص، بينما تقي�ص املجموعة الثانية من املوؤ�ضرات مدى تغطية املعلومات 

الئتمانية املتاحة، ونطاقها، ومدى توّفرها، من ال�ضجالت العامة واملراكز اخلا�ضة للمعلومات الئتمانية. 

وميثل الرتتيب على اأ�ضا�ص �ضهولة احل�ضول على الئتمان متو�ضطًا للرتتيب املئيني يف جمموع موؤ�ضرات 

مكوناته: موؤ�ضر مدى عمق املعلومات الئتمانية وموؤ�ضر قوة احلقوق القانونية. يبني ال�ضكل رقم (31) اإىل 
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تراجع ترتيب دولة الكويت ح�ضب موؤ�ضر احل�ضول على التمويل، فقد جاءت يف املرتبة 104 من اأ�ضل 185 

دولة، وجاءت يف املرتبة 6 بني دول ال�ضرق الأو�ضط و�ضمال اأفريقيا، بينما يف املرتبة 4 بني دول جمل�ص 

التعاون. ون�ضري هنا على اأن ترتيب دولة الكويت كان اأف�ضل من متو�ضط ترتيب جميع دول ال�ضرق الأو�ضط 

و�ضمال اأفريقيا الذي بلغ 124. وهنا ل بد من الإ�ضارة اإىل اأن ترتيب الكويت ح�ضب هذا املوؤ�ضر قد تراجع 

2013 على الرغم من ثبات قيمة ثالثة من املوؤ�ضرات الفرعية ذات  104 عام  2012 اإىل  97 عام  من 

العالقة. ويف هذا املجال يقرتح الإطالع على التجربة ال�ضعودية عند حماولة حت�ضني الرتتيب.

الريادة وال�ضتثمار وبيئة الأعمال يف الكويت

       متر املن�ضاأة باأربع مراحل رئي�ضية هي مرحلة ما قبل التاأ�ضي�ص، ومرحلة التاأ�ضي�ص، مرحلة الت�ضغيل، مرحلة 

التو�ضع والندماج.  يتم يف املرحلة الأوىل تقييم الفكرة ال�ضتثمارية واتخاذ القرار ال�ضتثماري بناء على درا�ضة 

جدوى تف�ضيلية. وبعد اتخاذ القرار بالبدء بتاأ�ضي�ص املن�ضاأة ال�ضغرية اأو املتو�ضطة فاإن ذلك يتطلب اأمور خمتلفة 

مت  اأنه  اإل  وغريها،  الكهرباء  وتو�ضيل  امللكية  وت�ضجيل  الرتاخي�ص  وا�ضتخراج  بالن�ضاط  البدء  اإجراءات  اأهمها 

الرتكيز على هذه الق�ضايا لتوفر البيانات عنها يف تقرير ممار�ضة اأن�ضطة الأعمال ال�ضادر عن البنك الدويل. ما 

يواجهه الريادي اأو امل�ضتثمر يف املن�ضاآت ال�ضغرية واملتو�ضطة يف هذه املرحلة قد يجعله ي�ضتمر بقوة وتفاوؤل واأمل، 

وقد يجعله يلغي الفكرة وي�ضتمر يف البحث عن وظيفة تقليدية. فكلما قل عدد الإجراءات الالزمة وعدد الأيام 

الالزم والتكلفة، فاإن ذلك يعمل مبثابة عامل دفع للم�ضتثمر اأو الريادي، اأما ارتفاع عدد هذه الإجراءات واملدة 

والتكلفة يوؤثر �ضلبًا بالتاأكيد.

                             عدد الإجراءات                                                             عدد الأيام

       يف الكويت، يحتاج امل�ضتثمر اأو الريادي اإمتام 51 اإجراء ومعاملة، ويحتاج اإىل 251 يوم. اأي انه كل اإجراء يحتاج 

اإىل 5 اأيام )عمل( تقريبًا. ونرى اأن هناك مبالغة يف عدد الإجراءات وعدد الأيام ل �ضيما يف ظل ا�ضتخدام الكثري 

من الدول مبداأ النافذة الواحدة. اإن ارتفاع عدد الإجراءات والتعقيدات التي يواجهها امل�ضتثمر ل بد من اأن تكون 

حمط اهتمام القائمني على املوؤ�ض�ضات ذات العالقة. اأما فيما يتعلق بالتكلفة لإمتام اخلطوات املبدئية ال�ضابقة 

فهي 196.9 % من معدل الدخل الفردي الذي ميتاز بالرتفاع.  وال�ضوؤال، هل ميكن تقليل عدد الإجراءات وعدد 

الأيام الالزمة دون امل�ضا�ص بجودة اخلدمة؟ ومن امل�ضئول عن ذلك؟ هل هناك توجه لتح�ضني ترتيب الكويت يف 

املوؤ�ضرات الأربعة؟ هل ت�ضتحق اخلدمات الأربعة اأن يدفع امل�ضتثمر هذه التكاليف املرتفعة..  
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�ضكل رقم (31): ترتيب الكويت ح�ضب موؤ�ضر احل�ضول على الئتمان

امل�ضدر: البنك الدويل، تقرير ممار�ضة اأن�ضطة الأعمال، 2013.

وينطوي حتت موؤ�ضر احل�ضول على التمويل اأربعة موؤ�ضرات هي: موؤ�ضر قوة احلقوق القانونية،   

وموؤ�ضر مدى عمق املعلومات الئتمانية، موؤ�ضر تغطية ال�ضجل العام للمعلومات الئتمانية، وموؤ�ضر تغطية 

املراكز اخلا�ضة للمعلومات الئتمانية.

موؤ�ضر قوة احلقوق القانونيةأ. 

يقي�ص موؤ�ضر قوة احلقوق القانونية الدرجة التي حتمي بها قوانني ال�ضمانات العينية والإفال�ص   

حقوق املقرت�ضني واملقر�ضني، مما يوؤدي بدوره اإىل ت�ضهيل عملية الإقرا�ص. ويت�ضمن موؤ�ضر قوة احلقوق 

قانون  يف  وجانبني  العينية،  ال�ضمانات  قانون  يف  القانونية  باحلقوق  تتعلق  جوانب  ثمانية  القانونية 

الإفال�ص. وحُت�ضب نقطة واحدة لكل �ضمة من ال�ضمات التي تت�ضم بها القوانني. وترتاوح قيمة هذا املوؤ�ضر 

بني �ضفر و10، مع مالحظة اأن النقاط الأعلى تدل على اأن قوانني ال�ضمانات العينية والإفال�ص م�ضممة 

ب�ضكل اأف�ضل لتو�ضيع نطاق القدرة على احل�ضول على الئتمان. تبلغ قيمة موؤ�ضر قوة احلقوق القانونية 

يف حالة دولة الكويت 4، وهي قيمة م�ضاوية لقيمة املوؤ�ضر لكل من البحرين والإمارات وعمان وقطر لكنها 

اأقل منه يف حالة ال�ضعودية، انظر ال�ضكل رقم (32). وتعترب هذه القيمة اأعلى من متو�ضط قيمة املوؤ�ضر 

لكافة دول ال�ضرق الأو�ضط و�ضمال اأفريقيا(3). ون�ضري هنا اإىل اأن قيمة هذا املوؤ�ضر يف حالة دولة الكويت 

وجود  وعدم  العالقة  ذات  والقوانني  الأنظمة  يف  حت�ضن  عدم  يعك�ص  وهذا   ،2005 عام  منذ  تتغري  مل 

اإ�ضالحات اإجرائية. 
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موؤ�ضر عمق املعلومات الإئتمانيةب. 

يقي�ص هذا املوؤ�ضر القواعد واملمار�ضات التي توؤثر على مدى التغطية، ونطاق، ومدى توافر، ونوعية   

املعلومات الئتمانية املتاحة عن طريق �ضجل عام اأو مركز خا�ص للمعلومات الئتمانية. وترتاوح قيم هذا 

املوؤ�ضر بني 0-6، مع مالحظة اأن القيم الأعلى ت�ضري اإىل توافر قدر اأكرب من املعلومات الئتمانية اإما عن 

طريق �ضجل عام اأو مركز خا�ص للمعلومات الئتمانية، مبا ي�ضهل قرارات الإقرا�ص. واإذا كان �ضجل اأو 

مركز املعلومات الئتمانية ل يعمل اأو كان نطاق تغطيته اأقل من 0.1 يف املائة من ال�ضكان الرا�ضدين، فاإن 

تقدير موؤ�ضر مدى عمق املعلومات الئتمانية يكون »�ضفرًا«.  بلغت قيمة هذا املوؤ�ضر يف حالة دولة الكويت 

4، وهي م�ضاوية لقيمة املوؤ�ضر يف قطر واأعلى من قيمته يف حالة البحرين، اأنظر ال�ضكل رقم (33). كما اأن 

قيمة املوؤ�ضر يف الكويت م�ضاوية ملتو�ضط قيمته لدول ال�ضرق الأو�ضط و�ضمال اأفريقيا. وكانت قيمة املوؤ�ضر 

قد ارتفعت من 3 على 2007 اإىل 4 عام 2008 وبقي احلال على ما هو عليه حتى عام 2013.

�ضكل رقم (32): احل�ضول على التمويل- موؤ�ضر قوة 

احلقوق القانونية (10-0)، 2013

�ضكل رقم (33): احل�ضول على التمويل- موؤ�ضر عمق 

املعلومات الئتمانية (6-0)، 2013

امل�ضدر: البنك الدويل، تقرير ممار�ضة اأن�ضطة الأعمال، 2013. امل�ضدر: البنك الدويل، تقرير ممار�ضة اأن�ضطة الأعمال، 2013.

موؤ�ضر تغطية ال�ضجالت العامة للمعلومات الئتمانية (% من عدد ال�ضكان البالغني)ج. 

عادة  العام،  القطاع  يديرها  بيانات  قاعدة  باأنه  الئتمانية  للمعلومات  العام  ال�ضجل  ُيعرف   

امل�ضجلة يف  وال�ضركات  الأفراد  الئتمانية عدد  للمعلومات  العام  ال�ضجل  تغطية  موؤ�ضر  يو�ضح  بوا�ضطة 

اأحد ال�ضجالت العامة للمعلومات الئتمانية التي حتتوي على معلومات عن تاريخ القرتا�ص يف ال�ضنوات 

اخلم�ص املا�ضية. وُيح�ضب هذا الرقم كن�ضبة مئوية من اإجمايل عدد ال�ضكان البالغني )الفئات ال�ضكانية 

يف �ضن 15 وما فوق طبقًا ملوؤ�ضرات التنمية العاملية 2011 ال�ضادرة عن البنك الدويل(. ُيعرف ال�ضجل 

العام للمعلومات الئتمانية باأنه قاعدة بيانات يديرها القطاع العام، عادة بوا�ضطة البنك املركزي اأو 
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اأم �ضركات(  البنوك، ويقوم بجمع معلومات حول جدارة املقرت�ضني )اأفرادًا كانوا  هيئة الرقابة على 

يف النظام املايل، وي�ضهل تبادل املعلومات الئتمانية فيما بني البنوك، و غريها من املوؤ�ض�ضات املالية 

اأعماله،  ميار�ص  الئتمانية  للمعلومات  عام  �ضجل  هناك  يكن  مل  واإذا  تنظيمية.  لإجراءات  اخلا�ضعة 

الئتمانية  للمعلومات  العامة  ال�ضجالت  تغطية  مبوؤ�ضر  يتعلق  وفيما  »�ضفرًا«.  التغطية  قيمة  حُت�ضب 

)كن�ضبة من عدد ال�ضكان البالغني( يف دولة الكويت، فقد كانت قيمته �ضفر اأي اأنه ل يوجد هناك �ضجل 

عام للمعلومات الئتمانية ميار�ص اأعماله، كما هو احلال يف كل من ال�ضعودية والبحرين، كما هو مبني 

يف ال�ضكل رقم (34).

تغطية املراكز اخلا�ضة للمعلومات الئتمانية ( % من عدد ال�ضكان البالغني(:  د. 

يو�ضح موؤ�ضر تغطية املركز اخلا�ص للمعلومات الئتمانية عدد الأفراد وال�ضركات امل�ضجلني يف   

اأحد املراكز اخلا�ضة للمعلومات الئتمانية التي حتتوي على معلومات عن تاريخ القرتا�ص يف ال�ضنوات 

اخلم�ص املا�ضية. وُيح�ضب هذا الرقم كن�ضبة مئوية من اإجمايل عدد ال�ضكان البالغني )الفئات ال�ضكانية 

يف �ضن 15 فما فوق طبقًا ملوؤ�ضرات التنمية العاملية 2011 ال�ضادرة عن البنك الدويل(. وُيعرف املركز 

اأو منظمة ل ت�ضتهدف الربح حتتفظ بقاعدة بيانات  باأنه �ضركة خا�ضة  اخلا�ص للمعلومات الئتمانية 

تبادل  املركز  هذا  ي�ضهل  كما  املايل،  النظام  يف  �ضركات(  اأم  كانوا  )اأفرادًا  املقرت�ضني  جدارة  حول 

عن  التحري  مراكز  احل�ضبان  يف  توؤخذ  ول  املالية.  واملوؤ�ض�ضات  البنوك  بني  فيما  الئتمانية  املعلومات 

الو�ضع الئتماين و�ضركات اإعداد التقارير عن الو�ضع الئتماين التي ل ت�ضهل مبا�ضرة تبادل املعلومات 

فيما بني الدائنني. واإذا مل يكن هناك مركز خا�ص للمعلومات الئتمانية ميار�ص اأعماله، حُت�ضب قيمة 

هذه  وكانت    .2013 عام   31 على   2005 عام   16.6 من  املوؤ�ضر  هذا  قيمة  ارتفعت  »�ضفرًا«.  التغطية 

الن�ضبة عام 2013 اأعلى من نظريتها يف البحرين، واأقل من نظرياتها يف كل من الإمارات وال�ضعودية. 

كما اأن هذه الن�ضبة اأعلى من متو�ضط قيمها يف دول ال�ضرق الأو�ضط و�ضمال اأفريقيا. اأما يف حالة عمان 

وقطر فقد كانت قيمة املوؤ�ضر �ضفر، ، كما هو مبني يف ال�ضكل رقم(35)، وهذا يعني لي�ص هناك مركز 

خا�ص للمعلومات الئتمانية ميار�ص اأعماله. وجتدر الإ�ضارة هنا اإىل اأن الكويت مل ت�ضهد اأية اإ�ضالحات 

يف هذا ال�ضاأن �ضوى قيام هيئة متويل باإ�ضافة بع�ص الفئات امل�ضتهدفة يف قاعدة البيانات اخلا�ضة بها.
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�ضكل رقم (34): احل�ضول على التمويل -  موؤ�ضر 

تغطية ال�ضجالت العامة للمعلومات الئتمانية            

( % من عدد ال�ضكان البالغني(، 2013

�ضكل رقم (35): احل�ضول على التمويل- تغطية املراكز 

اخلا�ضة للمعلومات الئتمانية ) % من عدد ال�ضكان 

البالغني(، 2013

امل�ضدر: البنك الدويل، تقرير ممار�ضة اأن�ضطة الأعمال، 

.2013
امل�ضدر: البنك الدويل، تقرير ممار�ضة اأن�ضطة الأعمال، 

.2013

Protecting Investors 6.2.6 حماية امل�ضتثمر

يقي�ص هذا املوؤ�ضر قوة حماية امل�ضاهمني مالكي ح�ض�ص الأقلية يف ال�ضركات من اإ�ضاءة اأع�ضاء   

جمال�ص الإدارات من خالل ا�ضتخدام اأ�ضول ال�ضركات لتحقيق مكا�ضب �ضخ�ضية. وينطوي هذا املوؤ�ضر 

الأطراف ذوي  �ضفافية �ضفقات  امل�ضتثمرين، هي:  اأبعاد حلماية  تفرق بني ثالثة  موؤ�ضرات  على ثالثة 

م�ضوؤولية  موؤ�ضر  )نطاق  ال�ضخ�ضي  الرتبح  عن  امل�ضوؤولية  وحتّمل  الإف�ضاح(،  نطاق  )موؤ�ضر  العالقة 

الإدارة  واأع�ضاء جمل�ص  امل�ضاهمني على مقا�ضاة املديرين  الإدارة(، وقدرة  واأع�ضاء جمل�ص  املديرين 

على �ضوء ال�ضلوك )�ضهولة قيام امل�ضاهمني برفع الدعاوى(. جاء ترتيب دولة الكويت وفقًا ملوؤ�ضر حماية 

امل�ضتمر متقدمة، حيث كان ترتيبها 32 على م�ضتوى الدول امل�ضمولة يف التقرير)من اأ�ضل 185 دولة، 

وهو اأقل بكثري من ترتيبها العام (82)، وكان ترتيبها 2 �ضمن دول ال�ضرق الأو�ضط و�ضمال اأفريقيا، و 

2 على م�ضتوى دول جمل�ص التعاون، انظر ال�ضكل رقم (36).  كما اأن ترتيبها اأعلى بكثري من متو�ضط 

ترتيب دول ال�ضرق الأو�ضط و�ضمال اأفريقيا (97). وكان ترتيب الكويت.  وجتدر الإ�ضارة اإىل اأن ترتيب 

الكويت وفقًا لهذا املوؤ�ضر عام 2012 كان 29 لكنه تراجع اإىل 32 عام 2013 وذلك على الرغم من اأن 

قيمة جميع املوؤ�ضرات الفرعية مل تتغري. وهذا يدل اإىل تقدم يف اأداء بع�ص الدول الأخرى، الأمر الذي 

جعلها تنتقل اإىل ترتيب اأف�ضل.   
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�ضكل رقم (36(: ترتيب الكويت ح�ضب موؤ�ضر حماية امل�ضتثمر

امل�ضدر: البنك الدويل، تقرير ممار�ضة اأن�ضطة الأعمال، 2013.

موؤ�ضر الإف�ضاحأ. 

العالقة،  الأطراف ذات  تعقدها  التي  ال�ضفقات  �ضفافية  الإف�ضاح مدى  نطاق  موؤ�ضر  يقي�ص   

من  اأكرب  قدر  اإىل  ت�ضري  الأعلى  القيم  اأن  مالحظة  مع  و«10«،  »�ضفر«  بني  املوؤ�ضر  هذا  قيمة  وترتاوح 

املعلومات املف�ضح عنها. بلغت قيمة املوؤ�ضر يف دولة الكويت 7 منذ عام 2006 وحتى عام 2013، وهي 

اأعلى من قيمة هذا املوؤ�ضر يف كل من قطر والإمارات، واأعلى من متو�ضط قيمة املوؤ�ضر يف دول ال�ضرق 

الأو�ضط و�ضمال اأفريقيا (6)، انظر ال�ضكل رقم (37). ومل ت�ضهد قيمة املوؤ�ضر يف دولة الكويت اأي تغري 

منذ عام 2005.

موؤ�ضر م�ضوؤولية اأع�ضاء جمل�ص الإدارةب. 

يقي�ص موؤ�ضر م�ضوؤولية اأع�ضاء جمل�ص الإدارة مدى حتّمل جمل�ص الإدارة عن �ضلوك يهدف اإىل   

مع مالحظة اأن القيم الأعلى ت�ضري  الرتبح ال�ضخ�ضي، وترتاوح قيمة هذا املوؤ�ضر بني “�ضفر” و“10”، 

اإىل حتميل اأع�ضاء جمل�ص الإدارة م�ضوؤولية كربى. وقد بلغت قيمة املوؤ�ضر يف حالة دولة الكويت 7 منذ 

اأعلى من قيمة املوؤ�ضر يف كل دول املجل�ص والأردن  اأدنى تغيري، وهي  2013 دون  حتى عام   2006 عام 

با�ضتثناء ال�ضعودية )قيمة املوؤ�ضر ت�ضاوي 8(، اأنظر ال�ضكل 38(. كما اأنها اأعلى من متو�ضط قيمة املوؤ�ضر 

يف دول ال�ضرق الأو�ضط و�ضمال اأفريقيا التي تبلغ (5). 
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 �ضكل رقم (37): حماية امل�ضتثمر- موؤ�ضر نطاق 

الإف�ضاح (0- 10)

�ضكل رقم (38): حماية امل�ضتثمر- موؤ�ضر م�ضوؤولية 

اأع�ضاء جمل�ص الإدارة (0- 10)، 2013

امل�ضدر: البنك الدويل، تقرير ممار�ضة اأن�ضطة الأعمال، 

.2013
امل�ضدر: البنك الدويل، تقرير ممار�ضة اأن�ضطة الأعمال، 

.2013

موؤ�ضر �ضهولة قيام امل�ضاهمني باإقامة الدعاويج. 

يقي�ص هذا املوؤ�ضر قدرة امل�ضاهمني على مقا�ضاة املديرين واأع�ضاء جمل�ص الإدارة على �ضوء   

اإىل  ت�ضري  الأعلى  القيم  اأن  مالحظة  مع  و“10”  “�ضفر”  بني  املوؤ�ضر  هذا  قيمة  وترتاوح  ال�ضلوك. 

وهي   ،5 الكويت  يف  املوؤ�ضر  قيمة  بلغت   ،2013 عام  يف  ال�ضاأن.  هذا  يف  للم�ضاهمني  كربى  �ضالحيات 

الأعلى م�ضتوى دول جمل�ص التعاون واأعلى كذلك من متو�ضط قيمة املوؤ�ضر يف دول ال�ضرق الأو�ضط و�ضمال 

اأفريقيا (4)، انظر ال�ضكل رقم (39). ومل ت�ضهد قيمة املوؤ�ضر يف دولة الكويت اأي تغري منذ عام 2005 

مما يعك�ص عدم وجود حت�ضن يف قدرة امل�ضاهمني على رفع الدعاوى. 

�ضكل رقم (39(: حماية امل�ضتثمر- موؤ�ضر �ضهولة قيام 

امل�ضاهمني باإقامة الدعاوي (0- 10)، 2013

�ضكل رقم (40): حماية امل�ضتثمر- موؤ�ضر قوة حماية 

امل�ضتثمرين (0- 10)، 2013

امل�ضدر: البنك الدويل، تقرير ممار�ضة اأن�ضطة الأعمال، 

.2013
امل�ضدر: البنك الدويل، تقرير ممار�ضة اأن�ضطة الأعمال، 

.2013
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موؤ�ضر قوة حماية امل�ضتثمرين:  د. 

يقا�ص موؤ�ضر قوة حماية امل�ضتثمرين من خالل حا�ضل جمع كل من متو�ضط موؤ�ضر نطاق الإف�ضاح،   

وموؤ�ضر نطاق م�ضوؤولية اأع�ضاء جمل�ص الإدارة، وموؤ�ضر �ضهولة قيام امل�ضاهمني باإقامة الدعاوى. وترتاوح قيمة 

هذا املوؤ�ضر بني »�ضفر« و«10«، مع مالحظة اأن القيم الأعلى ت�ضري اإىل حماية للم�ضتثمرين كربى. ال�ضكل رقم 

(40) يبني اأن قيمة هذا املوؤ�ضر يف حالة الكويت عام 2013 مرتفعة (6.3) مقارنة بدول جمل�ص والتعاون الأخرى 

دولة  تقدم  دليل على  (4). وهذا  اأفريقيا  و�ضمال  الأو�ضط  ال�ضرق  املوؤ�ضر يف  والأردن، ومقارنة مبتو�ضط قيمة 

الكويت يف جمال حماية حقوق امل�ضتثمرين، على الرغم من ثبات قيمة هذا املوؤ�ضر منذ عام 2006.

Paying Taxes 6.2.7 دفع ال�ضرائب

يقي�ص هذا املوؤ�ضر حجم ال�ضرائب وال�ضرتاكات الإجبارية التي على �ضركة متو�ضطة احلجم دفعها   

ال�ضرائب  وت�ضتمل  وال�ضرتاكات.  ال�ضرائب  دفع  يف  اإداريًا  عبئًا  متثل  التي  الإجراءات  وكذلك  ما،  �ضنة  يف 

وال�ضرائب  الجتماعي  ال�ضمان  وا�ضرتاكات  ال�ضركات،  اأرباح  على  ال�ضريبة  للقيا�ص  اخلا�ضعة  وال�ضرتاكات 

على  وال�ضريبة  امللكية،  نقل  على  وال�ضرائب  الأمالك،  و�ضريبة  العمل،  رب  يدفعها  التي  بالعمالة  اخلا�ضة 

و�ضرائب  النظافة،  ور�ضوم  املالية،  املعامالت  على  وال�ضريبة  الراأ�ضمالية،  الأرباح  و�ضريبة  الأرباح،  توزيعات 

املركبات والطرق، واأية �ضرائب اأو ر�ضوم �ضغرية اأخرى. جاء ترتيب دولة الكويت وفقًا ملوؤ�ضر دفع ال�ضريبة عام 

2013 يف الرتتيب 11 من اأ�ضل 185 دولة دون اأي تغيري عما كان عليه 2012، ويف الرتتيب 6 على م�ضتوى دول 
ال�ضرق الأو�ضط و�ضمال اأفريقيا، و الرتتيب 6 على م�ضتوى دول املجل�ص، اأنظر ال�ضكل رقم (41). وقد كان ترتيب 

واأف�ضل من ترتيبها   (61) اأفريقيا  ال�ضرق الأو�ضط و�ضمال  اأف�ضل بكثري جدًا من متو�ضط ترتيب دول  الكويت 

العام يف التقرير (82). وينطوي املوؤ�ضر الكلي لدفع ال�ضرائب على ثالثة معايري فرعية:

�ضكل رقم (41( : ترتيب الكويت ح�ضب موؤ�ضر دفع ال�ضرائب

امل�ضدر: البنك الدويل، تقرير ممار�ضة اأن�ضطة الأعمال، 2013.
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ال�ضرائب أ.  دفع  مرات  عدد  اإجمايل  ال�ضرائب  مدفوعات  موؤ�ضر  يعك�ص   : ال�ضنة  يف  املدفوعات  عدد 

اجلهات  وعدد  ال�ضريبية،  الإقرارات  تقدمي  ووترية  الدفع،  ووترية  الدفع،  وطريقة  وال�ضرتاكات، 

املعنية اأثناء ال�ضنة الثانية من الت�ضغيل. وقد بلغ هذا العدد-اأي عدد املدفوعات- يف دولة الكويت 12، 

وهو مرتفع مقارنة بالأمارات وقطر وال�ضعودية، لكنه اأقل من نظريه يف كل من عمان والبحرين، اأنظر 

ال�ضكل رقم (42). كما اأنه اأعلى من متو�ضط عدد املدفوعات يف دول ال�ضرق الأو�ضط و�ضمال اأفريقيا.

ومل تقوم الكويت باأية اإجراءات اأو اإ�ضالحات �ضريبية، حيث اإن هذا العدد مل يتغري منذ عام 2005.

يقي�ص ب.  �ضنويًا، حيث  ال�ضاعات  اأ�ضا�ص عدد  الوقت على  ويقا�ص   : بال�ضنة(  ال�ضاعات  الوقت )عدد 

ال�ضرائب  من  رئي�ضية  اأنواع  ثالثة  وت�ضديد  الإقرارات  اإعداد  يف  امل�ضتغرق  الوقت  املوؤ�ضر  هذا 

املبيعات،  اأو �ضريبة  القيمة امل�ضافة  ال�ضركات، و�ضريبة  اأرباح  ال�ضريبة على  وال�ضرتاكات، هي: 

وال�ضرائب اخلا�ضة بالعمالة، مبا يف ذلك ال�ضرائب على الأجور والرواتب، وا�ضرتاكات ال�ضمان 

لحت�ضاب  ال�ضرورية  املعلومات  كافة  جمع  يف  امل�ضتغرق  الوقت  الإعداد  وقت  وي�ضمل  الجتماعي. 

ال�ضريبة م�ضتحقة الدفع، ولحت�ضاب املبلغ م�ضتحق الدفع. يبني ال�ضكل رقم (35) اأن عدد ال�ضاعات 

�ضنويًا الالزمة يف دولة الكويت يبلغ 98 �ضاعة، وهو عدد مرتفع واأعلى بكثري نظريه يف كل دولة من 

ال�ضرق الأو�ضط و�ضمال  ال�ضاعات يف دول  اأقل بكثري من متو�ضط عدد  التعاون، لكنه  دول جمل�ص 

اأفريقيا (19). وجتدر الإ�ضارة اإىل اأن عدد ال�ضاعات مل يتغري منذ عام 2005 ب�ضبب عدم وجود اأية 

اإ�ضالحات اإجرائية يف هذا ال�ضاأن.

�ضكل رقم (42): دفع ال�ضرائب- موؤ�ضر املدفوعات 

بال�ضنة )عدد(، 2013

�ضكل رقم(43): دفع ال�ضرائب- موؤ�ضر الوقت          

)عدد ال�ضاعات �ضنويًا(، 2013

امل�ضدر: البنك الدويل، تقرير ممار�ضة اأن�ضطة الأعمال، 

.2013
امل�ضدر: البنك الدويل، تقرير ممار�ضة اأن�ضطة الأعمال، 

.2013
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�ضكل رقم)44(: دفع ال�ضرائب- موؤ�ضر �ضعر ال�ضريبة كن�ضبة من اإجمايل الربح ، 2013

امل�ضدر: البنك الدويل، تقرير ممار�ضة اأن�ضطة الأعمال، 2013.

الإلزامية ج.  وال�ضرتاكات  ال�ضرائب  مبلغ  املوؤ�ضر  هذا  يقي�ص   : الربح  اإجمايل  من  كن�ضبة  ال�ضريبة 

التي تتحملها من�ضاأة الأعمال يف ال�ضنة الثانية للت�ضغيل، والتي يتم التعبري عنها كن�ضبة مئوية من 

»الربح التجاري«. وكانت قيمة هذا املوؤ�ضر يف الكويت 10.7 %، وهي الن�ضبة الأقل بني جميع دول 

اأن هذه الن�ضبة مل تتغري منذ عام  (44). وجتدر الإ�ضارة اإىل  اأنظر ال�ضكل رقم  املجل�ص والأردن، 

و�ضائل  با�ضتخدام  تقوم  واأن  ال�ضريبة  دفع  تقلل من عدد مرات  اأن  للحكومة  2005. هذا وميكن 

الدفع اللكرتوين. 

:Trading Across Boarders 6.2.8 موؤ�ضر التجارة عرب احلدود

يقي�ص هذا املوؤ�ضر الوقت والتكلفة )با�ضتثناء الر�ضوم اجلمركية( الالزمني لت�ضدير �ضحنة من   

الب�ضائع اأو ا�ضتريادها عن طريق النقل البحري، حيث يتم ت�ضجيل الوقت والتكلفة الالزمني لإمتام كل 

الإجراءات الر�ضمية لت�ضدير وا�ضترياد ال�ضلع، لكن ل تدخل يف احل�ضاب املدة الزمنية والتكلفة اللتان 

يف  الب�ضائع  تعبئة  بني  ترتاوح  الإجراءات  فاإن  امل�ضدرة،  لل�ضلع  وبالن�ضبة  البحري.  النقل  ي�ضتغرقهما 

احلاوية وتغليفها يف امل�ضتودع اإىل �ضحن ال�ضلع من ميناء/منفذ اخلروج. اأما بالن�ضبة لل�ضلع امل�ضتوردة، 

فاإن الإجراءات تبداأ من و�ضول ال�ضفينة اإىل ميناء/منفذ الدخول وحتى ت�ضليم ال�ضحنة يف امل�ضتودعات. 

اأما بالن�ضبة لالقت�ضاديات غري ال�ضاحلية، فت�ضمل الإجراءات يف املركز احلدودي الداخلي، بحيث اأن 

امليناء يقع يف القت�ضاد العابر ويتم الدفع بوا�ضطة خطاب اعتماد، ويتم اأخذ الوقت والتكلفة وامل�ضتندات 

الالزمة لإ�ضدار خطاب العتماد اأو الإخطار به بعني العتبار. وميثل الرتتيب على اأ�ضا�ص �ضهولة التجارة 
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عرب احلدود املتو�ضط الب�ضيط للرتتيب املئيني يف كل موؤ�ضرات مكوناته. ي�ضري ترتيب دولة الكويت ح�ضب 

موؤ�ضر التجارة عرب احلدود اإىل وجود �ضعوبات يف الو�ضول اإىل الأ�ضواق، فقد جاءت الكويت يف املرتبة 

113 متاأخرة عن ترتيب كافة دول املجل�ص والأردن. كما اأن ترتيبها كان اأعلى من متو�ضط ترتيب دول 

ال�ضرق الأو�ضط و�ضمال اأفريقيا. هذا وميكن حت�ضني الرتتيب ب�ضهولة ، كما ميكن ال�ضتفادة من جتارب 

الدول العربية الأخرى مثل الإمارات التي جاءت يف املرتبة 5، اأنظر ال�ضكل رقم (45).

�ضكل رقم (45): ترتيب الكويت ح�ضب موؤ�ضر التجارة عري احلدود

امل�ضدر: البنك الدويل، تقرير ممار�ضة اأن�ضطة الأعمال، 2013.

ويتم ت�ضجيل جميع الوثائق وامل�ضتندات املطلوبة لكل �ضحنة لت�ضدير ال�ضلع وا�ضتريادها. ومن   

املُفرت�ص اأن عقدًا جديدًا قد �ضيغ لكل �ضحنة واأن هذا العقد قد حظي بالفعل مبوافقة الطرفني املعنيني 

وتنفيذهما. كما يتم الأخذ بعني العتبار امل�ضتندات التي تتطلبها اجلهات املخت�ضة لأغرا�ص التخلي�ص 

اجلمركي، كالوزارات احلكومية، و�ضلطات اجلمارك، وموؤ�ض�ضات املوانئ، وغريها من هيئات الرقابة.

موؤ�ضر عدد امل�ضتندات والوثائق الالزمة لإمتام عمليات الت�ضدير:  أ. 

اأعلى من العدد  7 م�ضتندات، وهو  يبلغ عدد امل�ضتندات الالزم لإمتام عملية ت�ضدير من الكويت 

املطلوب يف كافة دول املجل�ص والأردن با�ضتثناء عمان )8 م�ضتندات(، كما هو مبني يف ال�ضكل رقم 

(46)، كما اأنه اأعلى من متو�ضط العدد يف دول ال�ضرق الأو�ضط و�ضمال اأفريقيا )6 م�ضتندات(. ومل 

يتغري عدد امل�ضتندات املطلوبة منذ عام 2006 وهذا يعك�ص عدم اإجراء اأية اإ�ضالحات اإجرائية يف 

هذا ال�ضاأن.
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موؤ�ضر الوقت الالزم لإمتام عمليات الت�ضدير: ب. 

حتتاج عملية عمليات الت�ضدير يف دولة الكويت اإىل 16 يومًا كما هو مبني يف ال�ضكل رقم (47)، وهو 

اأعلى من عدد الأيام الالزم يف جميع دول املجل�ص والأردن با�ضتثناء قطر، لكنه اأقل من متو�ضط 

عدد الأيام يف دول ال�ضرق الأو�ضط و�ضمال اأفريقيا. وقد يتغري عدد الأيام من 19 عام 2009 اإىل 

16 عام 2010 ب�ضبب قيام املوؤ�ض�ضات املعنية بت�ضهيل الإجراءات الإدارية وتدريب العاملني.

�ضكل رقم (46): التجارة عرب احلدود- موؤ�ضر عدد 

امل�ضتندات والوثائق الالزمة لإمتام عمليات الت�ضدير، 2013

�ضكل رقم(47): التجارة عرب احلدود- موؤ�ضر الوقت 

الالزم لإمتام عمليات الت�ضدير )اأيام(، 2013

امل�ضدر: البنك الدويل، تقرير ممار�ضة اأن�ضطة الأعمال، 2013. امل�ضدر: البنك الدويل، تقرير ممار�ضة اأن�ضطة الأعمال، 2013.

موؤ�ضر تكلفة الت�ضدير (بالدولر الأمريكي لكل حاوية(: ج. 

ارتفعت تكلفة ت�ضدير حاوية من الكويت من 935 دولر عام 2006 اإىل 1085 عام 2013، وهي الآن 

اأعلى بكثري من تكلفة الت�ضدير يف جميع دول املجل�ص والأردن كما هو مبني يف ال�ضكل رقم (48)، 

لكنها قريبة جدًا من متو�ضط التكلفة يف دول ال�ضرق الأو�ضط و�ضمال اأفريقيا )1083 دولر(. 

�ضكل رقم(48): التجارة عرب احلدود- موؤ�ضر تكلفة 

الت�ضدير )بالدولر الأمريكي لكل حاوية(، 2013

�ضكل رقم(49): التجارة عرب احلدود- موؤ�ضر عدد 

امل�ضتندات الالزمة لإمتام ال�ضترياد ، 2013

امل�ضدر: البنك الدويل، تقرير ممار�ضة اأن�ضطة الأعمال، 2013. امل�ضدر: البنك الدويل، تقرير ممار�ضة اأن�ضطة الأعمال، 2013.
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موؤ�ضر عدد امل�ضتندات الالزمة لإمتام ال�ضترياد: د. 

يبلغ عدد امل�ضتندات الالزم لإمتام عملية ال�ضترياد يف الكويت 10 م�ضتندات، وهو اأعلى من العدد 

املطلوب يف كافة دول املجل�ص والأردن، كما هو مبني يف ال�ضكل رقم (49)، كما اأنه اأعلى من متو�ضط 

العدد يف دول ال�ضرق الأو�ضط و�ضمال اأفريقيا )8 م�ضتندات(. ومل يتغري عدد امل�ضتندات املطلوبة 

منذ عام 2006 وهذا يعك�ص عدم اإجراء اأية اإ�ضالحات اإجرائية يف هذا ال�ضاأن.

موؤ�ضر الوقت الالزم لإمتام ال�ضترياد(بالأيام(: ه. 

حتتاج عملية عمليات ال�ضترياد يف دولة الكويت اإىل 19 يومًا كما هو مبني يف ال�ضكل رقم (50)، وهو 

اأعلى من عدد الأيام الالزم يف جميع دول املجل�ص والأردن، لكنه اأقل من متو�ضط عدد الأيام يف دول 

ال�ضرق الأو�ضط و�ضمال اأفريقيا )22 يوم(. وقد يتغري عدد الأيام من 20 عام 2009 اإىل 19 عام 

2010 ب�ضبب قيام املوؤ�ض�ضات املعنية بت�ضهيل الإجراءات الإدارية وتدريب العاملني.

موؤ�ضر تكلفة ال�ضترياد (بالدولر الأمريكي لكل حاوية(: و. 

2013، وهي  1242 عام  2006 اإىل  935 دولر عام  ارتفعت تكلفة ا�ضترياد حاوية يف الكويت من 

الآن اأعلى بكثري من تكلفة ال�ضترياد يف جميع دول املجل�ص كما هو مبني يف ال�ضكل رقم (51)، لكنها 

قريبة من متو�ضط التكلفة يف دول ال�ضرق الأو�ضط و�ضمال اأفريقيا )1275 دولر(.  

�ضكل رقم(50): التجارة عرب احلدود- موؤ�ضر الوقت 

الالزم لإمتام ال�ضترياد)بالأيام( ، 2013

�ضكل رقم(51): التجارة عرب احلدود- موؤ�ضر تكلفة 

ال�ضترياد )بالدولر الأمريكي لكل حاوية(، 2013

امل�ضدر: البنك الدويل، تقرير ممار�ضة اأن�ضطة الأعمال، 2013. امل�ضدر: البنك الدويل، تقرير ممار�ضة اأن�ضطة الأعمال، 2013.

:Enforcing Contracts 6.2.9 اإنفاذ العقود

التجارية.  النزاعات  يف  الف�ضل  يف  الق�ضائي  اجلهاز  كفاءة  مدى  العقود  اإنفاذ  موؤ�ضرات  تقي�ص   

اأمام املحاكم املحلية خطوة بخطوة.  اأحد النزاعات التجارية  ويتم احل�ضول البيانات عن طريق تتبع تطور 

وجُتمع البيانات من خالل درا�ضة قوانني املرافعات املدنية وغريها من اللوائح املتعلقة باملحاكم، ف�ضاًل عن 
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على  الرتتيب  وميثل  ق�ضاة.  اإىل  بالإ�ضافة  التقا�ضي  يف  متخ�ض�ضني  حمليني  حمامني  ت�ضمل  ا�ضتق�ضاءات 

املوؤ�ضر،  لهذا  املئيني يف كل موؤ�ضرات مكوناته. ووفقًا  للرتتيب  الب�ضيط  املتو�ضط  العقود  اإنفاذ  اأ�ضا�ص �ضهولة 

جاءت الكويت يف املرتبة 117، وهي مرتبة متاأخرة اإىل حد مقارنة ما مقارنة برتتيبها العام (82) وهو اأعلى 

من متو�ضط ترتيب دول ال�ضرق الأو�ضط و�ضمال اأفريقيا(113)، وقد جعل هذا الرتتيب الكويت يف املرتبة 10 

بني دول ال�ضرق الأو�ضط و�ضمال اأفريقيا، واملرتبة 5 بني دول جمل�ص التعاون، كما هو مبني يف ال�ضكل رقم (52). 

وجتدر الإ�ضارة هنا اإىل تراجع ترتيب دول جمل�ص التعاون والأردن يف ها املجال. كما جتدر الإ�ضارة اإىل حت�ضن 

ترتيب الكويت عما كان عليه عام 2012، حيث انتقل ترتيبها من 119 اإىل 117. وينطوي هذا املوؤ�ضر على ثالثة 

موؤ�ضرات فرعية حتدد قيمتها والتغري فيها ترتيبه العام والتغري يف هذا الرتتيب من �ضنة اإىل اأخرى.

�ضكل رقم (52): ترتيب الكويت ح�ضب موؤ�ضر اإنفاذ العقود

امل�ضدر: البنك الدويل، تقرير ممار�ضة اأن�ضطة الأعمال، 2013.

�ضكل رقم(53): انفاذ العقود- موؤ�ضر  عدد الإجراءات، 2013

                                          امل�ضدر: البنك الدويل، تقرير ممار�ضة اأن�ضطة الأعمال، 2013.
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عدد الإجراءاتأ. 
 

تقوم  ما، حيث  لإنفاذ عقد  الالزمة  الإجراءات  متو�ضط عدد  هنا  الإجراءات  بعدد  ويق�ضد   

قائمة خطوات رفع الدعاوي التي مت جمعها عن كل بلد بتتبع الت�ضل�ضل الزمني لكل نزاع جتاري اأمام 

اإجراء، وامللفت لالنتباه   50 بلغ  املحاكم املخت�ضة. وفيما يتعلق بعدد هذه الإجراءات يف الكويت فقد 

يف  بنظريه  الكويت  يف  الإجراءات  عدد  ومبقارنة   .2004 عام  منذ  يتغري  مل  الإجراءات  هذه  عدد  اأن 

دول املجل�ص نرى اأنه الأعلى با�ضتثناء عمان )51 اإجراء(، انظر ال�ضكل رقم (53). وهنا ن�ضري اإىل اأن 

املوؤ�ض�ضات املعنية مل تقوم باإجراء اأية اإ�ضالحات اإجرائية يف هذا ال�ضاأن.

  الوقت (عدد الأيام)ب. 

ُت�ضجل املدة الزمنية بالأيام التقوميية، وحُت�ضب من اللحظة التي يقرر فيها املدعي رفع دعواه   

اأمام املحكمة وحتى حلظة �ضداد الدين. وت�ضمل هذه املدة الأيام التي تعقد فيها جل�ضات الدعوى وفرتات 

النتظار فيما بينها. ويتم ت�ضجيل متو�ضط املدة التي ت�ضتغرقها خمتلف املراحل للف�ضل يف النزاع: من 

اإقامة الدعوى واإر�ضال  حيث ا�ضتيفاء �ضرط ت�ضليم الإعالن باإجراءات الدعوى )املدة التي ت�ضتغرقها 

الدين  �ضداد  ووقت  احلكم(،  وا�ضت�ضدار  املحاكمة  ت�ضتغرقها  التي  )املدة  احلكم  واإ�ضدار  الإخطار( 

ب�ضكل كبري على عدد  العقود  الأيام الالزم لإنفاذ  اإنفاذ احلكم(.  يعتمد عدد  ت�ضتغرقها  التي  )املدة 

 420 566 يومًا )26 يوم لإيداع الدعوى،  الإجراءات وطبيعة تعقيدها، وقد بلغ هذا العدد يف الكويت 

يوم اإجراء املحاكمة واإ�ضدار احلكم، 120 يوم اإنفاذ احلكم(، ومل يتغري هذا الرقم منذ عام 2004. 

ومبقارنته بنظريه يف دول املجل�ص والأردن، نرى اأنه الأقل با�ضتثناء الإمارات )524 يومًا(، انظر ال�ضكل 

رقم (54).

التكلفة كن�ضبة من قيمة املطالبةج. 

وت�ضمل التكلفة كافة الر�ضوم الق�ضائية واأتعاب املحاماة كن�ضبة مئوية من قيمة الدين، وحُت�ضب   

التكلفة كن�ضبة مئوية من قيمة املطالبة، مع افرتا�ص اأنها تعادل 200 يف املائة اأي �ضعف متو�ضط الدخل 

اإنفاذ  وتكاليف  الق�ضائية،  الر�ضوم  هي  التكاليف،  من  اأنواع  ثالثة  ت�ضجيل  فقط  ويتم  للفرد.  القومي 

احلكم، ومتو�ضط اأتعاب املحاماة. وت�ضمل الر�ضوم الق�ضائية كافة م�ضروفات املحكمة التي على البائع 

)املدعي( دفعها مقدمًا اإىل املحكمة بغ�ص النظر عن التكلفة النهائية التي يتحملها. اأما تكاليف الإنفاذ 

فهي كافة التكاليف التي ينبغي على البائع )املدعي( دفعها �ضلفًا بغر�ص اإنفاذ احلكم من خالل البيع 

العام لالأ�ضول املنقولة للم�ضرتي، بغ�ص النظر عن التكلفة النهائية التي يتحملها البائع. وميثل متو�ضط 

اأتعاب املحاماة الأتعاب التي يتعني على البائع )املدعي( دفعها �ضلفًا اإىل حمام حملي لتمثيله يف درا�ضة 
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احلالة املعيارية.  ويف حالة دولة الكويت، مل تتغري ن�ضبة التكلفة اإىل قيمة املطالبة عن 18.8 % (10.7 % 

تكلفة املحامي، 2.6 % تكلفة املحكمة، 5.5 % اإنفاذ احلكم( منذ عام 2004. ويو�ضح ال�ضكل رقم (55) 

اإذا ما  اأقل منها يف كل من قطر وال�ضعودية والأردن، لكنها مرتفعة ن�ضبيًا  الن�ضبة يف الكويت  اأن هذه 

قورنت بنظرياتها يف عمان والبحرين والإمارات. 

�ضكل رقم(54): اإنفاذ العقود- موؤ�ضر الوقت )عدد 

الأيام(، 2013

�ضكل رقم(55): اإنفاذ العقود- موؤ�ضر التكلفة 

(% من قيمة املطالبة(، 2013

اأن�ضطة  ممار�ضة  تقرير  الدويل،  البنك  امل�ضدر: 

الأعمال، 2013.

الأعمال،  اأن�ضطة  ممار�ضة  تقرير  الدويل،  البنك  امل�ضدر: 

.2013

:Resolving Insolvency  6.2.10  ت�ضوية حالت الإع�ضار

دعاوى  لإجراءات  الالزمني  والتكلفة  الوقت  بدرا�ضة  الأعمال  اأن�ضطة  ممار�ضة  تقرير  يقوم   

اإ�ضهار الإفال�ص )التفلي�ضة( التي تكون املوؤ�ض�ضات املحلية طرفًا فيها. وقد مت تغيري ا�ضم هذه املجموعة 

)يف  الإع�ضار  حالت  ت�ضوية  اإىل  ال�ضابقة(  التقارير  )يف  التجاري  الن�ضاط  ت�ضفية  من  املوؤ�ضرات  من 

من  البيانات  تلك  التقرير  وي�ضتقي  املوؤ�ضرات.  م�ضمون  اأدق  ب�ضكل  ال�ضم  ليعك�ص  احلايل(  التقرير 

اإجابات امل�ضاركني املحليني يف ال�ضتق�ضاء ممن يعملون يف جمال الإع�ضار املايل، والتحقق من مدى 

دقتها و�ضالمتها عن طريق درا�ضة القوانني والإجراءات احلكومية، اإىل جانب امل�ضادر العامة للمعلومات 

معدل  اإىل  التجاري  الن�ضاط  ت�ضفية  �ضهولة  اأ�ضا�ص  على  الرتتيب  وي�ضتند  الإفال�ص.  باأنظمة  اخلا�ضة 

بدول  مقارنة  الإع�ضار  حالت  ت�ضوية  موؤ�ضر  ح�ضب  الكويت  ترتيب  يبني   (56) رقم  ال�ضكل  ال�ضرتداد. 

املجل�ص. ويبني اجلدول اأن الكويت جاءت يف املرتبة 92 من اأ�ضل 185، ويف املرتبة 8 بني دول ال�ضرق 

الأو�ضط و�ضمال اأفريقيا من اأ�ضل 19، واملرتبة 4 بني م�ضتوى دول املجل�ص. وكان ترتيب الكويت اأعلى 

من متو�ضط ترتيب دول ال�ضرق الأو�ضط و�ضمال اأفريقيا، وهو اأعلى كذلك من ترتيبها العام يف التقرير 

(82). وهنا ن�ضري اإىل اأن ترتيب الكويت وفقًا لهذا املوؤ�ضر �ضهد تراجعًا كبريًا من املرتبة 80 عام 2012 
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)املدة،  الفرعية  املوؤ�ضرات  تطور  على  التعرف  بعد  الرتاجع  هذا  تف�ضري  وميكن   .2013 عام   92 اإىل 

التكلفة كن�ضبة من قيمة موجودات التفلي�ضة( و معدل ا�ضرتداد الدين )�ضنتات عن كل دولر((.

�ضكل رقم (56): ترتيب الكويت ح�ضب موؤ�ضر ت�ضوية حالت الإع�ضار

امل�ضدر: البنك الدويل، تقرير ممار�ضة اأن�ضطة الأعمال، 2013.

�ضكل رقم(57): ت�ضوية حالت الإع�ضار- موؤ�ضر املدة بال�ضنوات ، 2013

مل�ضدر: البنك الدويل، تقرير ممار�ضة اأن�ضطة الأعمال، 2013.

الوقت (عدد الأيام)أ. 

الالزم  الوقت  وُي�ضجل  التجاري،  الن�ضاط  لت�ضفية  الالزم  الوقت  مبتو�ضط  هنا  املدة  تقا�ص   

ل�ضرتداد الدائنني لأموالهم بال�ضنوات التقوميية. وتبداأ الفرتة الزمنية التي يقي�ضها التقرير من حلظة 
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اأخذت يف  وقد  بالكامل.  اأو دفعها  للبنك  امل�ضتحقة عليها  الأموال  ال�ضركة وحتى دفع جزء من  اإع�ضار 

العتبار اأ�ضاليب املماطلة والتاأخري املحتملة التي ت�ضتخدمها الأطراف لتعطيل الدعوى، من قبيل تقدمي 

الطعون والإ�ضتئنافات اأو طلبات لتمديد اآجال املواعيد القانونية. حتتاج عملية ت�ضوية حالة الإع�ضار يف 

الكويت 4.2 �ضنة، وهي ذات املدة منذ عام 2004. ويبني ال�ضكل رقم (57) اأن املدة يف الكويت اأعلى من 

نظرياتها يف جميع دول املجل�ص.

التكلفة كن�ضبة من موجودات التفلي�ضه: ب. 

التكلفة  وحُت�ضب  املدين.  ممتلكات  قيمة  من  مئوية  كن�ضبة  الق�ضائية  الدعوى  تكلفة  حت�ضب   

احلكومة؛  تتقا�ضها  التي  وامل�ضروفات  الق�ضائية  الر�ضوم  وت�ضمل  ال�ضتق�ضاء،  اإجابات  اأ�ضا�ص  على 

والأتعاب التي يتقا�ضاها الأخ�ضائيون املعنيون يف جمال الإع�ضار، وم�ضوؤولو تنظيم املزادات، واملقيمون، 

واملحامون، وكافة الر�ضوم والتكاليف الأخرى. بلغت تكلفة ت�ضوية الإع�ضار كن�ضبة اإىل موجودات التفلي�ضه 

يف الكويت 10 % وهي اأعلى من الن�ضبة يف عمان، لكنها اأقل من الن�ضبة يف باقي دول املجل�ص، كما هو 

مبني يف ال�ضكل رقم (58). ومل تتغري هذه الن�ضبة يف الكويت منذ عام 2004. 

معدل ا�ضرتداد الدين : ج. 

يتم ت�ضجيل معدل ا�ضرتداد الدين على اأ�ضا�ص ال�ضنتات التي ي�ضرتدها الدائنون عن كل دولر   

من خالل اإجراءات اإعادة التنظيم اأو الت�ضفية اأو اإجراءات اإنفاذ الديون )نزع امللكية(. وتراعي عملية 

احل�ضاب النتيجة النهائية: ما اإذا كانت هذه املن�ضاأة �ضتخرج من تلك الدعوى كموؤ�ض�ضة عاملة، اأو �ضيتم 

بيع اأ�ضولها جمزاأة. ثم يتم خ�ضم تكلفة الدعوى الق�ضائية )�ضنت واحد عن كل نقطة مئوية من قيمة 

ممتلكات املدين(. كما ُتوؤخذ يف احل�ضبان اخل�ضارة يف القيمة التي حدثت ب�ضبب الفرتة التي بقيت فيها 

الأموال حمجوزة اأثناء دعوى الإع�ضار، مبا يف ذلك اخل�ضارة الناجتة عن اإهالك اأثاث الفندق. ومت�ضيًا 

بلغ معدل  املائة.   20 يف  تبلغ  الأثاث  لإهالك  ال�ضنوية  الن�ضبة  فاإن  الدولية،  املحا�ضبية  املمار�ضات  مع 

ا�ضرتداد الديون يف الكويت 31.7 �ضنت/دولر، وهي اأقل من ذات الن�ضبة عام 2012 والتي بلغت 35.7. 

وبالنظر اإىل ال�ضكل رقم (59) نرى اأن معدل ا�ضرتداد الدين يف الكويت اأعلى منه يف ال�ضعودية والإمارات 

والأردن، لكنه اأقل من املعدل يف باقي دول املجل�ص. وعلى الرغم من حت�ضن موؤ�ضر معدل ال�ضرتداد وثبات 

قيمة املوؤ�ضرات الأخرى بني عامي 2012 و2013 اإل اأن ترتيب الكويت قد تراجع، ويعزى ذلك اإىل تقدم 

وا�ضح يف الإ�ضالحات التي نفذتها دول اأخرى جعلتها تتقدم على الكويت يف هذا ال�ضاأن.
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�ضكل رقم(58): ت�ضوية حالت الإع�ضار- موؤ�ضر    

التكلفة )% من قيمة موجودات التفلي�ضة(، 2013

�ضكل رقم(59): ت�ضوية حالت الإع�ضار- موؤ�ضر معدل 

ا�ضرتداد الدين  )�ضنتات عن كل دولر(، 2013

امل�ضدر: البنك الدويل، تقرير ممار�ضة اأن�ضطة الأعمال، 2013. امل�ضدر: البنك الدويل، تقرير ممار�ضة اأن�ضطة الأعمال، 2013.
 

واأخريًا، يبني ال�ضكل رقم (60) مقارنة بني ترتيب الكويت العام وبني ترتيبها ح�ضب كل موؤ�ضر   

من املوؤ�ضرات الع�ضرة امل�ضتخدمة يف التقرير. ويالحظ من ال�ضكل تقدم ترتيب الكويت ح�ضب موؤ�ضر دفع 

ال�ضرائب والتجارة عرب احلدود، بينما يرتاجع ترتيبها عند احلديث عن موؤ�ضرات بدء الن�ضاط التجاري 

وا�ضتخراج الت�ضاريح واإنفاذ العقود واحل�ضول على الئتمان.

�ضكل رقم (60): ترتيب الكويت العام وترتيبها ح�ضب كل موؤ�ضر من موؤ�ضرات تقرير ممار�ضة اأن�ضطة العمال

امل�ضدر: البنك الدويل، تقرير ممار�ضة اأن�ضطة الأعمال، 2013.
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�سابعًا: النتائج والتو�سيات

7.1 النتائج

املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة: مفهومها واأهميتها وخ�سائ�سها ومعوقات منوها . 1

	 يختلف تعريف املن�ضاآت ال�ضغرية واملتو�ضطة من دولة اإىل اأخرى، وقد يختلف من قطاع اإىل اآخر

التطور  وم�ضتوى  القت�ضادي  النمو  درجة  اختالف  منها  لأ�ضباب  ذلك  الواحد.ويعود  البلد  داخل 

التكنولوجي، واختالف القطاع القت�ضادي الذي تعمل فيه هذه املن�ضاآت، واختالف فروع الن�ضاط 

القت�ضادي داخل القطاع الواحد، وعدد املعايري امل�ضتخدمة، واختالف الغر�ص من التعريف هل 

الدولية  القت�ضادية  املوؤ�ض�ضات  وتقوم  حكومية.  او  متويلية  لأغرا�ص  اأم  اإح�ضائية  لأغرا�ص  هو 

بع�ضها  املوؤ�ض�ضات عن  تعريفات هذه  وتختلف  وتقاريرها،  درا�ضاتها  تعريف موحد يف  با�ضتخدام 

ح�ضب جمال الخت�ضا�ص.

	 متيل دول املجل�ص اإىل ا�ضتخدام معيار عدد العاملني لتعريف املن�ضاآت ال�ضغرية واملتو�ضطة با�ضتثناء

الكويت التي ت�ضتخدم حجم را�ص املال. وتعترب املن�ضاأة �ضغرية اإذا كان راأ�ص املال اقل من 150 األف 

دينار كويتي، ومتو�ضطة اإذا قل راأ�ص املال اقل من 500 األف دينار كويتي.

	 ،من اأبرز خ�ضائ�ص املن�ضاآت ال�ضغرية واملتو�ضطة ما يلي: مالك املن�ضاأة غالبًا ما يكون هو مديرها

النخفا�ص الن�ضبي يف حجم راأ�ص املال، العتماد الكبري على املوارد الإنتاجية املحلية وعلى الأ�ضواق 

املحلية، تعترب اآلية لالرتقاء مب�ضتويات الدخار وال�ضتثمار، املرونة يف الإنتاج واملقدرة على النت�ضار 

اجلغرايف، تعترب مكملة لبع�ضها البع�ص وللمن�ضاآت الكبرية، تعترب مراكز للتدريب وبناء اخلربات 

املتكاملة، قدرة عالية على جذب املدخرات -حتويلها اإىل ا�ضتثمار حقيقي، حتمل خا�ضية الريادة 

واملبادرة، انخفا�ص م�ضتوى الأجور وعدم التاأثر بالعوامل املوؤ�ض�ضية التي توؤدي اإىل ارتفاع الأجور 

كما يف املن�ضاآت الكبرية، وجود الروابط الأمامية واخللفية فيما بينها من جهة واملن�ضاآت الكبرية 

من جهة اأخرى، اإمكانية الو�ضول اإىل الطاقة الإنتاجية الق�ضوى.

	 ودورها يف والت�ضغيل،  والت�ضدير  الإنتاج  واملتو�ضطة من خالل يف  ال�ضغرية  املن�ضاآت  اأهمية  تربز 

الإيرادات  تعزيز  يف  ودورها  املدفوعات،  وميزان  التجاري  امليزان  ودعم  التنموي  التوازن  تعزيز 

القت�ضادية  املوارد  ا�ضتغالل  اإىل دورها يف  بالإ�ضافة  ال�ضريبية، هذا  ال�ضريبية وغري  احلكومية 

للدولة، وترجمة الأفكار الريادية والإبداعية، ودورها يف دعم التنمية الجتماعية والثقافية.ت�ضاعد 

يف احلد من امل�ضاكل الجتماعية املرتبطة بالفقر والبطالة ويف اإعالء قيمة الذات والعمل والتعاون 

ن�ضب  العيب، وخف�ص  ثقافة  والتخل�ص من  الريادة  والعاملني فيها، ويف تطوير مفهوم  لأ�ضحابها 
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الهجرة الداخلية من الريف اإىل املدن. 

	 تواجه املن�ِضاآت ال�ضغرية واملتو�ضطة يف الدول املتقدمة والدول النامية على حد �ضواء جمموعة من

التحديات واملعوقات امل�ضرتكة التي حتد من معدلت تاأ�ضي�ضها ومنوها وتطورها، كما توؤثر يف حجم 

دورها القت�ضادي والجتماعي. تختلف هذه التحديات واملعوقات ب�ضكل ب�ضيط من دولة اإىل اأخرى، 

ومن قطاع اإىل اآخر داخل الدولة الواحدة، ومن من�ضاأة اإىل اأخرى داخل القطاع الواحد، ومن فرتة 

املتوقعة.  والتقلبات والأزمات القت�ضادية واملالية غري  للدورة القت�ضادية  تبعًا  اأخرى  اإىل  زمنية 

كما تختلف وفقًا لكل مرحلة من مراحل عمر امل�ضروع. كما تق�ضم ح�ضب البيئة التي تنجم عنها اإىل 

معوقات داخلية ومعوقات خارجية.

	 تواجه املن�ضاآت ال�ضغرية واملتو�ضطة جمموعة من املعوقات والتحديات اأهمها املعوقات التي تتعلق

بالتمويل، ومعوقات تتعلق بنق�ص املعلومات، واملعوقات املتعلقة بتوفري مدخالت الإنتاج، ومعوقات 

واملوؤ�ض�ضية،  الإدارية  واملعوقات  والقانونية،  التنظيمية  بالبيئة  تتعلق  معوقات  بالت�ضويق،  تتعلق 

بال�ضوق  تتعلق  معوقات  املن�ضاآت،  بهذه  املعنية  احلكومية  املوؤ�ض�ضات  دور  ب�ضعف  تتعلق  ومعوقات 

واملناف�ضة.

املن�ضاآت ال�ضغرية واملتو�ضطة يف دولة الكويت. 2

	 الكويت يف  القت�ضادية  القطاعات  كافة  يف  العاملة  للمن�ضاآت  وموحد  وا�ضح  تق�ضيم  هناك  لي�ص 

ح�ضب احلجم بحيث يتم التمييز بيم املن�ضاآت امليكروية وال�ضغرية واملتو�ضطة، وبالتايل لي�ص لديها 

اإح�ضاءات ر�ضمية حول حجم قطاع املن�ضاآت امليكروية وال�ضغرية واملتو�ضطة.

	 ارتفع عدد املن�ضاآت امل�ضجلة والعاملة يف الكويت من 40213 من�ضاأة عام 2002 اإىل 40861 من�ضاأة

عام 2011. وت�ضري الأرقام ال�ضابقة اإىل توا�ضع متو�ضط معدل النمو ال�ضنوي يف عدد هذه املن�ضاآت، 

حيث مل يتجاوز 0.18 % �ضنويًا.

	 % 0.4ي�ضري توزيع املن�ضاآت ح�ضب امللكية اإىل اأن حوايل 99.6 % من املن�ضاآت هي من�ضاآت خا�ضة  و

من�ضاآت قطاع عام. هناك متركز للمن�ضاآت العاملة يف القطاع اخلا�ص يف الن�ضاط التجاري ون�ضاط 

اخلدمات غري املالية ، بينما تتمركز املن�ضاآت التي ل تهدف اإىل الربح يف القطاع العام.

	 جمموع من   %  57 حوايل  ت�ضكل  حيث  انت�ضارًا  الأكرث  هي  التجاري  الن�ضاط  يف  العاملة  املن�ضاآت 

املن�ضاآت، يليها املن�ضاآت العاملة يف ن�ضاط اخلدمات غري املالية (24.4 %)، ثم املن�ضاآت العاملة يف 

ال�ضناعية (13.5 %).

	 جمموع من   %  89 حوايل  اأن  اإىل  العاملني  عدد  ح�ضب  الكويت  يف  العاملة  املن�ضاآت  توزيع  ي�ضري 
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% منها يعمل بها (19-11)  املن�ضاآت يرتاوح عدد امل�ضتغلني فيها (1-10) م�ضتغلني، بينما حوايل 5 

م�ضتغل، وحوايل 6 % يعمل بها 20 م�ضتغل واأكرث. وهناك تراجع يف ن�ضبة املن�ضاآت التي يعمل بها من 

(1-10) م�ضتغلني ل�ضالح الفئات الأخرى، وهذا قد يعك�ص حدوث تطور ومنو يف بع�ص املن�ضاآت مما 

اأدى اإىل انتقالها اإىل فئة اأعلى. 

	 ترتكز املن�ضاآت العاملة يف قطاعي املال والتاأمني وقطاع الهيئات اخلا�ضة التي ل تهدف اإىل الربح

يف الفئتني الأوىل )1-10 م�ضتغلني( والثالثة )20+(، بينما ترتكز املن�ضاآت التجارية وال�ضناعية 

ب�ضكل كبري يف الفئة الأوىل.وهذا يعني اأن معظم املن�ضاآت ال�ضناعية والتجارية هي من�ضاآت �ضغرية 

احلجم ن�ضبيًا.

	 العام( والقطاع  الثالثة(  )الفئات  امل�ضتغلني  عدد  ح�ضب  للمن�ضاآت  الن�ضبي  التوزيع  يختلف  مل 

واخلا�ص( يف عام 2011 عما كان عليه عام 2002.

	 ارتفع عدد امل�ضتغلني  يف املن�ضاآت العاملة من 506513 م�ضتغل عام 2002 اإىل 782062 م�ضتغل عام

2011، وبلغ متو�ضط معدل النمو ال�ضنوي حوايل 6.04 % �ضنويًا، وهو اأعلى بكثري جدًا من متو�ضط 

معدل منو املن�ضاآت (0.18 %).ويعزى ذلك لأ�ضباب عديدة اأهمها زيادة الطاقة ال�ضتيعابية للكثري 

اأو زيادة عدد املن�ضاآت  اأ�ضواقها  من املن�ضاآت القائمة ب�ضبب منو ن�ضاطاتها وتو�ضعها وزيادة حجم 

التي متيل اإىل ا�ضتخدام اأ�ضاليب الإنتاج كثيفة ال�ضتخدام لعن�ضر العمل.

	 ي�ضري التوزيع الن�ضبي للم�ضتغلني ح�ضب مكان العمال اإىل اأن حوايل 93.8 % من امل�ضتغلني يعملون

امل�ضتغلون  ويتمركز  العام.  القطاع  يعملون يف من�ضاآت   %  6.2 القطاع اخلا�ص وحوايل  يف من�ضاآت 

يف القطاع العام يف الن�ضاط ال�ضناعي واخلدمات غري املالية، بينما يتمركز امل�ضتغلون يف القطاع 

اخلا�ص يف الن�ضاط التجاري ون�ضاط البناء والت�ضييد.

	 ي�ضري التوزيع القطاعي للم�ضتغلني عام 2011 اإىل اأن الن�ضبة الأكرب منهم يعملون يف قطاع اخلدمات

%)، يليها ن�ضبة العاملني يف الن�ضاط التجاري (22.7 %)، ثم ن�ضبة العاملني يف  غري املالية (36.9 

البناء والت�ضييد (18.6 %).

	 حوايل 88.9 % من املن�ضاآت )هي التي ت�ضغل من 1-10 عمال( ت�ضغل حوايل 19.3 % من امل�ضتغلني

عام 2011، واأن 6 % من املن�ضاآت )وهي التي ت�ضغل 20 عامل واأكرث( ت�ضغل 76.7 % من امل�ضتغلني. 

اأما املن�ضاآت التي توظف من (10-19) عامل فاإنها ت�ضكل 3.9 % من جمموع املن�ضاآت لكنها توظف 

حوايل 5 % من امل�ضتغلني. وميكن القول اأن 88.9 % من املن�ضاآت يف الكويت هي من�ضاآت ميكروية 

املن�ضاآت  ن�ضبة  اأما  �ضغرية.  من�ضاآت   %  5 وحوايل  ال�ضغرى"،  املن�ضاآت  البع�ص  عليها  "ويطلق 
املتو�ضطة فهي غري وا�ضحة  لأن الفئة الثالثة مفتوحة لالأعلى اأي ل ميكن التمييز بني املن�ضاأة التي 
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توظف 21 م�ضتغل اأو تلك التي توظف 250 م�ضتغل.

	  تقدم الورقة مقرتح تعريف للمن�ضاآت امليكروية وال�ضغرية واملتو�ضطة يف للكويت يراعي تعريف هذه

املن�ضاآت يف دول املجل�ص وبع�ص املوؤ�ض�ضات القت�ضادية الإقليمية والدولية ذات العالقة. 

راأ�ص املالعدد العمالحجم املن�ضاأة

اقل من 50 األف دينار كويتي1-10من�ضاأة ميكروية اأو حرفية

اقل من 150 األف دينار كويتي11--19من�ضاأة �ضغرية

اقل من 500 األف دينار كويتي20-199من�ضاأة متو�ضطة

اأكرث من 500 األف دينار كويتي200 واأكرثمن�ضاأة كبرية

معوقات منو املن�ضاآت ال�ضغرية واملتو�ضطة يف دولة الكويت. 3

	 التي تواجهها العامة  التحديات  الكويت من جمموعة من  املن�ضاآت ال�ضغرية واملتو�ضطة يف  تعاين 

هذه املن�ضاآت يف الكثري من دول العامل، اإل اأن ثمة حتديات خا�ضة تواجهها املن�ضاآت يف دول املجل�ص 

مبا فيها الكويت.  ومن اأهم هذه املعوقات والتحديات م�ضكلة احل�ضول على التمويل، حتديات تتعلق 

ب�ضوق العمل، معوقات تتعلق بالإدارة و�ضعف التوجه لالبتكار، �ضغر حجم ال�ضوق و�ضعوبة الو�ضول 

اإىل الأ�ضواق، �ضعوبة احل�ضول على الأرا�ضي واملواقع الالزمة لال�ضتثمار، انت�ضار ظاهرة الت�ضرت، 

اأن�ضطة  ممار�ضة  وبيئة  احلكومية  البريوقراطية  املاهرة،  العمالة  على  باحل�ضول  تتعلق  معوقات 

الأعمال، املناف�ضة من قبل املنتجات امل�ضتوردة ب�ضبب انفتاح ال�ضوق على ال�ضترياد، معوقات اإدارية 

واإجرائية، قلة خدمات الدعم الفني املقدمة للمن�ضاآت ال�ضغرية واملتو�ضطة، حمدودية الدرا�ضات 

�ضعف  العالقة،  ذات  للموؤ�ض�ضات  املوجهة  املن�ضاآت  بهذه  اخلا�ضة  وامل�ضوحات  القطاعية  امليدانية 

التي  واللوائح  القرارات  وفجائية  الكبرية،  واملن�ضاآت  واملتو�ضطة  ال�ضغرية  املن�ضاآت  بني  الروابط 

ت�ضدرها اجلهات املعنية، وتدين م�ضتوى امل�ضرتيات احلكومية من هذه املن�ضاآت.

	 دقيقة عن وتقارير  اإح�ضاءات  الكويت  يوجد يف  ل  املختلفة،  وتاأثرياتها  اأهميتها  من  الرغم  على 

% من   33 األف حالة  وت�ضكل   250 ظاهرة الت�ضرت. وتقدر حالت الت�ضرت يف دول املجل�ص بحوايل 

املن�ضاآت ال�ضغرية واملتو�ضطة.

	 ويعود انت�ضار ظاهرة الت�ضرت اإىل اأ�ضباب تتعلق بقوانني ال�ضتثمار التي متنع املغرتبني من ت�ضجيل

ال�ضركات او ال�ضتثمار يف بع�ص القطاعات بدون �ضريك من املواطنني. كما قد تظهر نتيجة لعدم 
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اأن يح�ضلوا على ح�ضة ثابتة  اأ�ضكال املخاطرة، بل يف�ضلون  اأي �ضكل من  رغبة املواطنني بتحمل 

ومعروفة من املبيعات والأرباح ل �ضيما اإذا كانوا غري متفرغني للعمل اأو ل ي�ضتطيعون التفرغ. وقد 

تظهر كذلك ب�ضبب رغبة اأ�ضحاب هذه املن�ضاآت احل�ضول على كافة اأ�ضكال الدعم املقدم للرياديني 

واملبادرين وامل�ضتثمرين من املواطنني.  

	 تعترب ظاهرة الت�ضرت ظاهرة خطرية ذات تبعات �ضلبية كبرية على امل�ضتويني الكلي واجلزئي. تعمل

وتعمل  اخلفي،  القت�ضاد  حجم  من  وتزيد  الختيارية،  البطالة  معدل  زيادة  على  الظاهرة  هذه 

واملتو�ضطة  ال�ضغرية  املن�ضاآت  بتطوير  املعنية  املوؤ�ض�ضات  تبذلها  التي  اجلهود  كافة  تقوي�ص  على 

موؤ�ض�ضات  عمل  الظاهرة  هذه  وتعيق  املواطنني.  من  واملبادرين  بالريادة  تعنى  والتي  واملوؤ�ض�ضات 

الدعم الفني التي تعنى ب�ضكل رئي�ضي بالرياديني املحليني وجتعل الدعم ي�ضل اإىل غري م�ضتحقيه، 

وتقتل طموح املواطنني وتقلل من انخراطهم يف برامج التدريب املعنية باإدارة املن�ضاآت وتطويرها، 

وتتحول فر�ص العمل النا�ضئة عن ذلك الن�ضاط لعمالة وافدة قد تكون غري �ضرعية. 

	 يحرم انت�ضار ظاهرة الت�ضرت املجتمع من فر�ص حتول تلك املن�ضاآت اإىل من�ضاآت كبرية قابلة للنمو

والتطور ترفد النمو القت�ضادي الوطني. كما اأنها ت�ضهل على املن�ضاآت وامل�ضتثمر امل�ضترت اخلروج 

من امل�ضاءلة عن تعيني عدد من العمالة املحلية اأي من املواطنني  كما ت�ضاهم عملية الت�ضرت يف زيادة 

حجم احلوالت اخلارجة مما يقلل حجم الحتياطي من العمالت ال�ضعبة ويقلل حجم ال�ضيولة يف 

اجلهاز امل�ضريف، كما يقلل من حجم ال�ضرائب املتح�ضلة ب�ضبب التهرب ال�ضريبي.

	 ال�ضغرية للمن�ضاآت  املقدمة  الفني  الدعم  خدمات  قلة  من  واملتو�ضطة  ال�ضغرية  املن�ضاآت  تعاين 

واملتو�ضطة، خا�ضة يف جمالت اإك�ضاب مهارات ومقومات العمل لأ�ضحاب هذه املن�ضاآت اأو العاملني 

فيها، ي�ضاف اإىل ذلك عدم تاأهيل هذه املن�ضاآت لإنتاج خمرجات مطابقة للموا�ضفات العاملية.

	 ،تعاين الكثري من املن�ضاآت ال�ضغرية واملتو�ضطة من م�ضكلة احل�ضول على العمالة املوؤهلة واملدربة

العمالة املدربة من خالل  ا�ضتقطاب  التي تعمل يف ذات املجال على  الكبرية  املن�ضاآت  حيث تعمل 

اإغرائهم برواتب اعلي وميزات اأف�ضل. ويرتبط ذلك بعدم قدرة املن�ضاآت ال�ضغرية واملتو�ضطة على 

الت�ضغيلية، مع عدم وجود هيكل تنظيمي وا�ضح وطويل الأمد لديها، وعدم وجود  زيادة تكاليفها 

�ضيا�ضة وا�ضحة للموارد الب�ضرية، وتدين م�ضتوى جودة الوظائف فيها.

	 ارتفاع اأ�ضعار الأرا�ضي من اأهم التحديات التي تواجه املن�ضاآت ال�ضناعية بحيث اأ�ضبح احل�ضول

املجاورة  الدول  بع�ص  اإىل  با�ضتثماراته  النتقال  ف�ضل  بع�ضهم  اأن  بل  ال�ضاغل  �ضغلهم  اأر�ص  على 

التي تعمل على توفري الأر�ص ومب�ضاحات كبرية من اأجل جذب امل�ضتثمرين الكويتيني اإىل املناطق 

ال�ضناعية التي خ�ض�ضت لهم.
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املوؤ�س�سات والربامج املعنية باملن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة يف دولة الكويت. 4

	 تعك�ص مبادرة �ضمو اأمري الكويت الكرمية اإدراك القيادة واحلكومة لأهمية دعم الريادة والإبداع

لدى ال�ضباب، واإدراكًا لدور املن�ضاآت ال�ضغرية واملتو�ضطة يف التنمية ال�ضاملة.

	 تبنت دولة الكويت قوانني تخت�ص باملن�ضاآت ال�ضغرية واملتو�ضطة، وتقدم لها معاملة تف�ضيلية، اإىل

املن�ضاآت لدخول  اأمام هذه  املجال  اإف�ضاح  الالزمة، كما عملت على  التمويل  توفري م�ضادر  جانب 

ال�ضوق ومناف�ضة املن�ضاآت الكبرية. 

	 اأبرز اأ�ضكال الدعم احلكومي يف الكويت لهذا النوع من املن�ضاآت يف توفري التمويل الالزم للمن�ضاآت

منخف�ضة،  بفائدة  اأو  فائدة  دون  قرو�ص  اأو  للمن�ضاآت  مالية  منح  مثل  خمتلفة  بطرق  ال�ضغرية 

بالإ�ضافة اإىل اأ�ضكال اأخرى من الدعم كخدمات ال�ضت�ضارات املالية والإدارية.

	 قامت احلكومة بتاأ�ضي�ص الهيئة العامة لال�ضتثمار وال�ضركة الكويتية لتطوير املن�ضاآت ال�ضغرية عام

1997، كما مت اإن�ضاء البنك ال�ضناعي "حيث تاأ�ض�ضت حمفظة متويل الأن�ضطة احلرفية واملن�ضاآت 

ال�ضغرية عام 1998 لتمويل الأن�ضطة احلرفية واملن�ضاآت ال�ضغرية الكويتية وفقا لأحكام ال�ضريعة 

الإ�ضالمية. ويتم اإدارة املحفظة من قبل بنك الكويت ال�ضناعي نيابة عن حكومة الكويت.

	 قامت احلكومة الكويتية يف عام 2013  باإ�ضدار قانون ال�ضندوق الوطني لدعم املن�ضاآت ال�ضغرية

دينار،  مليار   2 البالغة  ال�ضندوق  راأ�ضمال  قيمة  القانون  هذا  يت�ضمنه  ما  اأبرز  ومن  واملتو�ضطة، 

وتخ�ضي�ص اأرا�ص م�ضاحتها 5 ماليني مرت مربع لتنفيذ املن�ضاآت اجلديدة.

	 من اأبرز اجلهود احلكومية ما قامت به من �ضن قانون حماية املناف�ضة الذي ميكن مبوجب تطبيق

القوانني ذات ال�ضلة بحماية امل�ضتثمرين من خمتلف اأنواع الحتكار واملحافظة على بيئة التناف�ص 

واملتو�ضطة،  ال�ضغرية  املن�ضاآت  اأو  الكربى  الكبرية  املن�ضاآت  اأ�ضحاب  �ضواء  الأطراف  كافة  بني 

خ�ضو�ضا انه يف�ضح املجال للمبادرين والرياديني واملبدعني عرب متييز منتجهم من حيث اجلودة 

وال�ضعر يف وقت واحد. 

	 يقوم برنامج اإعادة هيكلة القوى العاملة واجلهاز التنفيذي للدولة بتقدمي الدعم للمن�ضاآت ال�ضغرية

برنامج  قام  كما  ال�ضغرية.  املن�ضاآت  واإدارة  )التحدي(  الإعالمي  امل�ضروع  خالل  من  واملتو�ضطة 

اإعادة هيكلة القوى العاملة واجلهاز التنفيذي للدولة  باإعداد م�ضروع “الرتاخي�ص احلرة”، ورفعه 

امل�ضروع  ويتيح  الكويتيني.  لل�ضباب  العمل  فر�ص  الكثري من  توفري  بهدف  واعتماده  عليه  للموافقة 

املنزل  يف  واحلرفية  التجارية  الأن�ضطة  بع�ص  ملزاولة  ترخي�ص  على  احل�ضول  الكويتيني  لل�ضباب 

بدون احلاجة ل�ضتئجار موقع اأو حتديد راأ�ضمال للح�ضول على ترخي�ص جتاري.
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	 عامة( ملكيتها  حيث  من  واملتو�ضطة  ال�ضغرية  املن�ضاآت  بتمويل  املعنية  املوؤ�ض�ضات  يف  تنوع  هناك 

وخا�ضة( وتخ�ض�ضها )بنوك وموؤ�ض�ضات غري م�ضرفية(.

البيئة اال�ستثمارية وموؤ�سرات ممار�سة اأن�سطة االأعمال يف الكويت. 5

	 الأعمال، ففي حني جاءت اأن�ضطة  تقرير ممار�ضة  العربية يف  الدول  ترتيب  تباين كبري يف  يوجد 

اململكة العربية ال�ضعودية يف املرتبة 22 من اأ�ضل 185 دولة، جاءت جيبوتي يف املرتبة 171، وهذا 

يعني اأن ترتيب الدول العربية تراوح بني (22-171). اأول 50 دولة يف الرتتيب ت�ضمنت �ضت دول 

العربية  والإمارات  ال�ضعودية  العربية  التعاون )اململكة  عربية فقط، خم�ضة منها من دول جمل�ص 

املتحدة وقطر والبحرين وعمان(، بالإ�ضافة اإىل تون�ص.

	 حت�ضن الرتتيب العام لثالثة دول عربية فقط )اململكة العربية ال�ضعودية والإمارات العربية املتحدة

وعمان  )قطر   2012 عام  عليه  كان  ما  على  ثابت  عربية  دول  اأربعة  ترتيب  بقي  بينما  وم�ضر(، 

جلميع  الرتتيب  يف  التغري  م�ضتوى  تراوح  وقد  الدول.  باقي  ترتيب  وتراجع  وجيبوتي(،  وفل�ضطني 

الدول العربية بني 3+ يف حالة الإمارات العربية املتحدة )انتقلت من 29 اإىل 26(، و17- يف حالة 

اليمن )تراجعت من 101 على 118(.

	 82 يف حالة 22 يف حالة اململكة العربية ال�ضعودية اإىل  تراوح ترتيب دول املجل�ص يف التقرير بني 

دولة الكويت. �ضهدت الإمارات العربية املتحدة اأعلى عدد من الإ�ضالحات )3 اإ�ضالحات(، بينما 

مل تقوم الكويت والبحرين باأية اإ�ضالحات لتح�ضني ترتيبها يف موؤ�ضر ممار�ضة اأن�ضطة الأعمال.

	 جاءت الكويت يف املرتبة 82 من اأ�ضل 185 دولة. اأما ترتيب دولة الكويت بني دول ال�ضرق الأو�ضط

و�ضمال اأفريقيا فقد كان 7 من اأ�ضل 19 دولة. اأما ترتيبها بني دول جمل�ص التعاون لدول اخلليج 

العربية فقد كان الأخري )املرتبة ال�ضاد�ضة(.

	 عرب والتجارة   (32) امل�ضتثمر  وحماية   (55) الكهرباء  تو�ضيل  موؤ�ضر  ح�ضب  الكويت  ترتيب  كان 

اأما ترتيبها يف باقي املوؤ�ضرات   ،(82) اأقل من ترتيبها العام   (11) (13) ودفع ال�ضرائب  احلدود 

كان اأعلى من ترتيبها العام.

	 موؤ�ضر البدء بالن�ضاط التجاري: جاء ترتيب الكويت ح�ضب موؤ�ضر البدء بالن�ضاط التجاري متاأخرًا

(142) هو اأعلى من متو�ضط قيمته ملجموع دول ال�ضرق الأو�ضط و�ضمال اأفريقيا (108)، وقد و�ضع 

املجل�ص.  دول  بني   6 واملرتبة  اأفريقيا  و�ضمال  الأو�ضط  ال�ضرق  م�ضتوى  على   14 املرتبة  الكويت يف 

�ضهدت موؤ�ضرات البدء بن�ضاط جتاري حت�ضن ب�ضيط خالل الفرتة 2004-2013 ولوحظ انخفا�ص 

مل  جدًا.  ب�ضيط  ب�ضكل  املال  راأ�ص  من  الأدنى  واحلد  والتكلفة  الأيام  وعدد  الإجراءات  عدد  يف 
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بن�ضاط جتاري )عدد  البدء  �ضهولة  م�ضتوى  لتح�ضني  ر�ضمية  اإ�ضالحات  اأية  باإجراء  الكويت  تقوم 

الإ�ضالحات عام 2013 =0(. ارتفع موؤ�ضر القرتاب من احلد الأعلى لالأداء من 59.7 عام 2006 

اإىل 61.8 عام 2013. ل يرتتب على 7 من الإجراءات اأية تكلفة، يف حني ت�ضتغرق بع�ص الإجراءات 

15 يومًا. وكان التاأخري يف الإجراءات يف مركز املعلومات الوطني ووزارة العمل. ميكن الإطالع على 

جتربة عمان فيما يتعلق بعدد الإجراءات وعدد الأيام الالزمة لبدء الن�ضاط التجاري.

	 موؤ�ضر ا�ضتخراج ترخي�ص البناء: هناك ارتفاع وا�ضح يف عدد الإجراءات التي يحتاجها امل�ضتثمر يف

دولة الكويت ل�ضتخراج تراخي�ص البناء )24 اإجراء( مقارنة مع عدد هذه الإجراءات يف دول املجل�ص 

بينما كان  دولة،   185 اأ�ضل  119 من  املوؤ�ضر  لهذا  وفقًا  الكويت  دولة  ترتيب  والأردن. كان  الأخرى 

ترتيبها �ضمن دول ال�ضرق الأو�ضط و�ضمال اإفريقيا 14 من اأ�ضل 19 دولة، وجاءت يف املرتبة الأخرية 

بينما حتتاج بع�ص  تكاليف  اأية  الإجراءات  7 من  التعاون. ل يرتتب على  على م�ضتوى دول جمل�ص 

الإجراءات اإىل 20 يوم. كما انه ل يوجد عالقة وا�ضحة بني عدد الأيام لبع�ص الإجراءات وتكلفتها. 

تكلفة  ارتفاع  البناء  تراخي�ص  الالزمة ل�ضتخراج  الأيام  الإجراءات وعدد  ارتفاع عدد  ترتب على 

احل�ضول على هذه الرتاخي�ص كن�ضبة من متو�ضط الدخل الفردي. ل بد من ال�ضتفادة من جتارب 

دول املجل�ص يف جمال احل�ضول على تراخي�ص البناء مثل البحرين وعمان، كما ي�ضتح�ضن ال�ضتفادة 

من جتارب البحرين وعمان للتقليل من عدد الأيام الالزمة للح�ضول على هذه الرتاخي�ص.

	 10 185 دولة، ويف املرتبة  55 من اأ�ضل   موؤ�ضر تو�ضيل الكهرباء: جاءت دولة الكويت يف املرتبة 

بني  والأخرية  ال�ضاد�ضة  املرتبة  دولة، ويف   19 اأ�ضل  اأفريقيا من  و�ضمال  الأو�ضط  ال�ضرق  دول  بني 

دول املجل�ص. وقد حت�ضن ترتيب الكويت ب�ضكل ب�ضيط يف عام 2013 مقارنة بعام 2012 )املرتبة 

57( نتيجة لتح�ضن موؤ�ضر التكلفة كن�ضبة من متو�ضط الدخل الفردي حيث انخف�ص من 48.2 عام 

2012 اإىل 43.6 عام 2013. عدد الإجراءات الالزمة لتو�ضيل الكهرباء يف الكويت هي 7 اإجراءات 

وهو اأعلى من نظرية يف دول جمل�ص التعاون. عدد الأيام الالزم لتو�ضيل الكهرباء 42 يومًا، وهو 

اأقل من متو�ضط العدد يف دول ال�ضرق الأو�ضط و�ضمال اأفريقيا )84 يوم(.هناك تفاوت وا�ضح يف 

عدد الأيام لكل اإجراء يف دول املجل�ص والأردن، حيث كانت هذه يف حالة الكويت اقل من باقي دول 

 2013 املجل�ص والأردن. تعترب تكلفة تو�ضيل الكهرباء كن�ضبة من متو�ضط الدخل يف الكويت عام 

مرتفعة 43.6 % ل �ضيما اإذا اأخذنا بعني العتبار ارتفاع معدل الدخل الفردي. خم�ضة من اإجراءات 

اأنها حتتاج اإىل عدد كبري من الأيام، لكن تكلفة  اأي تكلفة رغم  تو�ضيل الكهرباء ل يرتتب عليها 

تو�ضيل  ب�ضهولة  تتعلق  اإ�ضالحات  باأية  الكويت  تقوم  ن�ضبيًا. مل  وال�ضابع مرتفعة  ال�ضاد�ص  الإجراء 

الكهرباء منذ  عام 2006.



- 96 -

	 موؤ�ضر ت�ضجيل امللكية: جاءت دولة الكويت يف املرتبة 89 من اأ�ضل 185 دولة، وي�ضعها هذا الرتتيب

املرتبة  ي�ضعها يف  لكنه  اأفريقيا،  و�ضمال  الأو�ضط  ال�ضرق  دول  19 �ضمن  اأ�ضل  من   11 املرتبة  يف 

ال�ضاد�ضة والأخرية �ضمن دول جمل�ص التعاون. تراجع ترتيب الكويت من املرتبة 88 عام 2012 على 

الرغم من اأن قيمة املوؤ�ضرات بقيت على ما هي عليه. عدد الإجراءات يف دولة الكويت 8 اإجراءات 

لت�ضجيل امللكية، وهو مرتفع ن�ضبيًا مقارنة بعدد الإجراءات يف كل من البحرين وعمان والإمارات، 

اأفريقيا )6  و�ضمال  الأو�ضط  ال�ضرق  دول  كافة  الإجراءات يف  متو�ضط عدد  كذلك من  اأعلى  وهو 

عام  يوم   47 اإىل   2005 عام  يوم   75 من  امللكية  لت�ضجيل  الالزمة  الأيام  اإجراءات(.تراجع عدد 

2013 وهو اأعلى منه يف كل دولة من دول املجل�ص والأردن، كما اأنه اأعلى بكثري من متو�ضط عدد 

الأيام لدول ال�ضرق الأو�ضط و�ضمال اأفريقيا )33 يوم(. انخف�ضت تكلفة ت�ضجيل امللكية كن�ضبة من 

متو�ضط الدخل الفردي 0.6 % عام 2005 اإىل 0.5 % عام 2013. وتعترب الن�ضبة الأخرية اأقل بكثري 

مقارنة بنظرياتها يف كل من البحرين وعمان والإمارات والأردن ومن متو�ضط القيمة لدول ال�ضرق 

الأو�ضط و�ضمال اأفريقيا. مل تقوم املوؤ�ض�ضات املعنية باأية اإ�ضالحات يف هذا ال�ضاأن لتح�ضني �ضهولة 

ت�ضجيل امللكية منذ عام 2008.

	 يف وجاءت  دولة،   185 اأ�ضل  من   104 املرتبة  يف  الكويت  جاءت  الئتمان:  على  احل�ضول  موؤ�ضر 

املرتبة 6 بني دول ال�ضرق الأو�ضط و�ضمال اأفريقيا، بينما يف املرتبة 4 بني دول جمل�ص التعاون. تبلغ 

4، وهي قيمة م�ضاوية لقيمة املوؤ�ضر لكل  قيمة موؤ�ضر قوة احلقوق القانونية يف حالة دولة الكويت 

من البحرين والإمارات وعمان وقطر لكنها اأقل منه يف حالة ال�ضعودية. وتعترب هذه القيمة اأعلى 

موؤ�ضر عمق  قيمة  اأفريقيا(3).بلغت  و�ضمال  الأو�ضط  ال�ضرق  دول  لكافة  املوؤ�ضر  قيمة  متو�ضط  من 

املعلومات 4 وهي م�ضاوية لقيمة املوؤ�ضر يف قطر واأعلى من قيمته يف حالة البحرين. ل يوجد هناك 

والبحرين.  ال�ضعودية  اأعماله، كما هو احلال يف كل من  الئتمانية ميار�ص  للمعلومات  �ضجل عام 

بلغت قيمة تغطية املراكز اخلا�ضة للمعلومات الئتمانية ) % من عدد ال�ضكان البالغني( 31، وهي 

اأعلى بن�ضبة كبرية مقارنة بقيمة املوؤ�ضر عام 2005 (16.6).

	 موؤ�ضر حماية امل�ضتثمر:  كان ترتيب دولة الكويت وفقًا ملوؤ�ضر حماية امل�ضتمر متقدم هو 32 ، وكان

اإن  التعاون.  دول جمل�ص  م�ضتوى  على  و2  اأفريقيا،  و�ضمال  الأو�ضط  ال�ضرق  دول  2 �ضمن  ترتيبها 

ترتيب الكويت يف موؤ�ضر حماية امل�ضتثمر جيد مقارنة برتتيبها يف املوؤ�ضرات الأخرى، وبهذا يلعب 

دورًا بارزًا يف حتديد الرتتيب العام. مل تتغري قيمة موؤ�ضر الإف�ضاح عن 7 خالل الفرتة   (2013-2006)، 

وهي اأعلى من قيمة هذا املوؤ�ضر يف كل من قطر والإمارات، واأعلى من متو�ضط قيمة املوؤ�ضر يف دول 

اأع�ضاء جمل�ص الإدارة عن  (6). ومل تتغري قيمة موؤ�ضر م�ضوؤولية  اأفريقيا  ال�ضرق الأو�ضط و�ضمال 
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7 خالل الفرتة (2006-2013)، وهي اأعلى من قيمة املوؤ�ضر يف كل دول املجل�ص والأردن با�ضتثناء 

ال�ضعودية، واأعلى من متو�ضط قيمة املوؤ�ضر يف دول ال�ضرق الأو�ضط و�ضمال اأفريقيا. كما اأنه مل ت�ضهد 

قيمة موؤ�ضر �ضهولة قيام امل�ضاهمني برفع الدعاوى يف دولة الكويت اأي تغري عن م�ضتواه عام 2006 

وهو 5، مما يعك�ص عدم وجود حت�ضن يف قدرة امل�ضاهمني على رفع الدعاوى. وكانت قيمة املوؤ�ضر 

هي الأعلى على م�ضتوى دول جمل�ص التعاون واأعلى كذلك من متو�ضط قيمة املوؤ�ضر يف دول ال�ضرق 

الأو�ضط و�ضمال اأفريقيا. الكويت هي الأف�ضل يف جمال حماية امل�ضتثمرين على م�ضتوى دول املجل�ص 

حيث بلغت قيمة املوؤ�ضر 6.3، وهى اأعلى من متو�ضط قيمتها يف دول ال�ضرق الأو�ضط و�ضمال اأفريقيا.

	 موؤ�ضر دفع ال�ضرائب: ترتيب الكويت وفقًا ملوؤ�ضر دفع ال�ضرائب اأف�ضل بكثري من ترتيبها العام. يف

 ،2012 185 دولة دون اأي تغيري عما كان عليه  11 من اأ�ضل  كان ترتيب دولة الكويت   2013 عام 

6 على  اأفريقيا،  ال�ضرق الأو�ضط و�ضمال  6 على م�ضتوى دول  وقد و�ضعها هذا الرتتيب يف املرتبة 

م�ضتوى دول املجل�ص. بلغ عدد املدفوعات يف دولة الكويت 12، وهو مرتفع مقارنة بالإمارات وقطر 

وال�ضعودية لكنه اأقل من نظريه يف كل من عمان والبحرين. عدد ال�ضاعات �ضنويًا الالزمة يف لإعداد 

الإقرارات وت�ضديد ثالثة اأنواع رئي�ضية من ال�ضرائب وال�ضرتاكات يبلغ 98 �ضاعة، وهو عدد مرتفع 

واأعلى بكثري نظريه يف كل دولة من دول جمل�ص التعاون، لكنه اأقل بكثري من متو�ضط عدد ال�ضاعات 

يف دول ال�ضرق الأو�ضط و�ضمال اأفريقيا. مل تتغري قيم املوؤ�ضرات الثالثة منذ عام 2005 ب�ضبب عدم 

قيام املوؤ�ض�ضات املعنية باأية اإ�ضالحات اإجرائية يف هذا ال�ضاأن.

	 موؤ�ضر التجارة عرب احلدود: تراجع ترتيب الكويت ح�ضب موؤ�ضر التجارة عرب احلدود من 112 عام

2012 اإىل 113 عام 2013. وتتطلب عملية الت�ضدير يف الكويت 7 م�ضتندات، وت�ضتغرق العملية 16 

يومًا. وتبلغ تكلفة ت�ضدير حاوية واحدة 1085 دول اأمريكي. وتتطلب عملية ال�ضترياد يف الكويت 

10 م�ضتندات، وت�ضتغرق العملية 19 يومًا. وتبلغ تكلفة ا�ضترياد حاوية  واحدة 1275 دول اأمريكي. 

انخف�ص الوقت الالزم لإمتام عمليات ال�ضترياد والت�ضدير يف عام 2010 ب�ضبب قيام املوؤ�ض�ضات 

املعنية بتح�ضني الإجراءات وتدريب العاملني. ميكن ال�ضتفادة من جتربة الإمارات يف هذا ال�ضاأن 

كونها الأف�ضل على م�ضتوى دول املجل�ص.

	 موؤ�ضر اإنفاذ العقود: جاءت الكويت يف املرتبة 117، وهي مرتبة متاأخرة اإىل حد مقارنة ما مقارنة

اأفريقيا(113)،  و�ضمال  الأو�ضط  ال�ضرق  دول  ترتيب  متو�ضط  من  اأعلى  وهو   (82) العام  برتتيبها 

واملرتبة  اأفريقيا،  و�ضمال  الأو�ضط  ال�ضرق  10 بني دول  املرتبة  الكويت يف  الرتتيب  وقد جعل هذا 

منذ  العدد  هذا  يتغري  مل  اإجراء،   50 الالزمة  الإجراءات  عدد  بلغ   . التعاون  جمل�ص  دول  بني   5

عام 2004. بلغ عدد الأيام 566 يومًا )26 يوم لإيداع الدعوى، 420 يوم اإجراء املحاكمة واإ�ضدار 
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احلكم، 120 يوم اإنفاذ احلكم(، ومل يتغري هذا الرقم منذ عام 2004. ومبقارنته بنظريه يف دول 

املجل�ص هو الأردن، نرى اأنه الأقل با�ضتثناء الإمارات )524 يومًا(. مل تتغري ن�ضبة التكلفة اإىل قيمة 

املطالبة عن 18.8 (10.7 تكلفة املحامي، 2.6 تكلفة املحكمة، 5.5 اإنفاذ احلكم( منذ عام 2004. 

يف الوقت الذي بقيت فيه قيمة املوؤ�ضرات الفرعية ثابتة خالل الفرتة (2013-2004(، وعلى الرغم 

العقود،  اإنفاذ  �ضهولة  زيادة  اإجرائية بخ�ضو�ص  اإ�ضالحات  باأية  املعنية  املوؤ�ض�ضات  قيام  من عدم 

حت�ضن ترتيب الكويت وفقًا لهذا املوؤ�ضر، وهنا ميكن القول اأن التح�ضن يف الرتتيب ناجم عن تراجع 

املوؤ�ضرات الفرعية يف دول اأخرى.

	 موؤ�ضر ت�ضوية حالت الإع�ضار: جاءت الكويت يف املرتبة 92 من اأ�ضل 185، ويف املرتبة 8 بني دول

ترتيب  �ضهد  املجل�ص.  دول  م�ضتوى  بني   4 واملرتبة   ،19 اأ�ضل  من  اأفريقيا  و�ضمال  الأو�ضط  ال�ضرق 

الكويت وفقًا لهذا املوؤ�ضر تراجعًا كبريًا من املرتبة 80 عام 2012 اإىل 92 عام 2013. حتتاج عملية 

ت�ضوية  تكلفة  بلغت   .2004 عام  منذ  املدة  ذات  وهي  �ضنة،   4.2 الكويت  يف  الإع�ضار  حالة  ت�ضوية 

الإع�ضار كن�ضبة اإىل موجودات التفلي�ضه يف الكويت 10 % وهي اأعلى من الن�ضبة يف عمان،لكنها اأقل 

من الن�ضبة يف باقي دول املجل�ص. بلغ معدل ا�ضرتداد الديون يف الكويت 31.7 �ضنت/دولر، وهي 

اأقل من ذات الن�ضبة عام 2012 والتي بلغت 35.7. وعلى الرغم من حت�ضن موؤ�ضر معدل ال�ضرتداد 

وثبات قيمة املوؤ�ضرات الأخرى بني عامي 2012 و2013 اإل اأن ترتيب الكويت قد تراجع.

	 ل بد من الإ�ضارة اإىل اأن حت�ضن ترتيب الكويت-اأو اأي دولة اأخرى- ح�ضب اأحد املوؤ�ضرات ل يعني

بال�ضرورة قيامها باإجراء اإ�ضالحات او تعديالت مكنتها من حت�ضني ترتيبها، بل اإن تراجع م�ضتوى 

بع�ص الدول يف هذا املوؤ�ضر يدفع بالكويت اإىل مرتبة اأعلى ن�ضبيًا.

	 عدة اإىل  النتباه  يجب  الفردي  الدخل  متو�ضط  من  كن�ضبة  الإجراءات  بع�ص  تكلفة  مناق�ضة  عند 

اأمور اأهمها ارتفاع معدل الدخل الفردي يف الكويت مما ينعك�ص على قيا�ص بع�ص املوؤ�ضرات ولكن 

اإن تراجع تكلفة ما كن�ضبة من متو�ضط الدخل الفردي قد يكون ناجمًا عن تراجع  ب�ضكل م�ضلل. 

قيمة التكاليف او زيادة معدل الدخل الفردي  او الثنني فقط. وقد ينجم عن زيادة قيمة التكاليف 

مبعدل اأقل من زيادة متو�ضط الدخل الفردي. لذا ل بد ان يكون الرتكيز على قيمة التكاليف ومدى 

تغريها.

7.2 التو�ضيات

بناء على ما تو�ضلت اإليه الدرا�ضة من نتائج، فاإنها تو�ضي مبا يلي:

	 يف ظل تزايد املوؤ�ض�ضات والربامج احلكومية واخلا�ضة املعنية باملن�ضاآت ال�ضغرية واملتو�ضطة، ويف
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معيار  وجود  لأهمية  ونظرًا  املن�ضاآت،  بهذه  العالقة  ذات  والت�ضريعات  القوانني  بع�ص  �ضدور  ظل 

وا�ضح يحدد اآلية ال�ضتفادة من املزايا التف�ضيلية التي متنح للمن�ضاآت ال�ضغرية واملتو�ضطة، ولكي 

احلديث  ي�ضتمر  ل  ولكي  ي�ضتحقه،  وملن  ال�ضحيح  الجتاه  يف  املن�ضاآت  لهذه  املقدم  الدعم  يذهب 

عن هذه املن�ضاآت يعتمد على التقديرات والآراء ال�ضخ�ضية، ولكي نتمكن من البدء باإيجاد قاعدة 

بيانات خا�ضة بهذه املن�ضاآت،  يجب العمل على اإيجاد تعريف وا�ضح للمن�ضاآت ال�ضغرية واملتو�ضطة 

يف الكويت تتفق عليه كافة املوؤ�ض�ضات ذات العالقة با�ضتخدام عدد العمال واأي من املعايري الأخرى 

مثل راأ�ص املال، وقدر اقرتحت الدرا�ضة تعريفًا بهذا اخل�ضو�ص.

	 اإجراء درا�ضات ميدانية وم�ضوحات خا�ضة بالعمل على  املن�ضاآت  بهذه  املعنية  املوؤ�ض�ضات  تقوم  اأن 

باملن�ضاآت ال�ضغرية واملتو�ضطة على م�ضتوى كل قطاع )ح�ضب التعريف الذي �ضيتم التفاق عليه( 

من اأجل ت�ضخي�ص واقع هذا القطاع من حيث احلجم والأهمية واخل�ضائ�ص واملعوقات. كما اأنه 

هناك �ضرورة لأن تقوم اجلامعات بالرتكيز على هذا القطاع يف ن�ضاطاتها البحثية اخلا�ضة بالطلبة 

واأع�ضاء الهيئة التدري�ضية.

	 العمل على اأيجاد قاعدة بيانات �ضاملة حول املن�ضاآت ال�ضغرية واملتو�ضطة ا�ضتنادًا على م�ضوحات

ال�ضغرية  باملن�ضاآت  املعنية  املوؤ�ض�ضات  مع  بالتعاون  لالإح�ضاء  املركزية  الإدارة  بها  تقوم  دورية 

واملتو�ضطة. كما يجب العمل على توفري البيانات والإح�ضاءات حول حجم وتوزيع العمالة املحلية يف 

املن�ضاآت ال�ضغرية واملتو�ضطة من اأجل و�ضع الآليات املنا�ضبة للتخل�ص من اخللل الهيكلي يف توزيع 

هذه العمالة على م�ضتوى القطاع.

	 من اجل دعم جهود النمو املتوازن يف القت�ضاد، ومن اأجل ت�ضجيع دخول العمالة املحلية اإىل بع�ص

القطاعات بعينها، ل بد من العمل على اإ�ضالح اخللل الهيكلي يف التوزيع القطاعي لهذه املن�ضاآت، 

من خالل ا�ضتخدام اخلرائط ال�ضتثمارية ال�ضاملة. 

	 ضرورة العمل على و�ضع ا�ضرتاتيجية �ضاملة وطويلة الأمد للمن�ضاآت ال�ضغرية واملتو�ضطة يف الكويت�

ت�ضتمل على اآليات زيادة م�ضاهمة هذه املن�ضاآت يف التنمية، وت�ضمن تذليل التحديات التي تواجه 

هذه املن�ضاآت، وتوحد اجلهود املوجهة لهذه املن�ضاآت، وتعمل على تكاملها وتقلل من ت�ضاربها من 

خالل متتني الروابط الإنتاجية، وتراعي احتياجات واأولويات هذا القطاع الهام.

	 واإ�ضالح احتياجاتها  حتقيق  اأجل  ومن  وخ�ضائ�ضها،  املن�ضاآت  هذه  طبيعة  يف  التغري  ظل  يف 

املن�ضاآت  بهذه  اخلا�ضة  الت�ضريعات  كافة  وتقييم  مراجعة  على  العمل  �ضرورة  هناك  الختاللت، 

املن�ضاآت والتي من �ضاأنها  – اإن لزم-التي من �ضاأنها دعم عملية تطوير هذه  التعديالت  واإجراء 

مراعاة كافة التطورات القت�ضادية املوؤثرة. وهناك �ضرورة للعمل على اإيجاد اإطار ت�ضريعي يحمي 
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هذه املن�ضاآت، ول�ضيما فيما يتعلق بق�ضايا الرتخي�ص وحقوق امللكية واحلماية من املمار�ضات غري 

القانونية.

	 من واملتو�ضطة  ال�ضغرية  املن�ضاآت  قطاع  يف  الت�ضرت  ظاهرة  انت�ضار  من  احلد  على  العمل  �ضرورة 

يتم ذلك من  الكلي واجلزئي. وقد  امل�ضتويني  الظاهرة على  ال�ضلبية لهذه  الآثار  التقليل من  اأجل 

خالل �ضياغة ت�ضريعات وقوانني حتد من انت�ضارها، ومن خالل قيام املوؤ�ض�ضات املعنية بالتحقق من 

واأ�ضبابها  �ضالمة الإجراءات ومتابعة ن�ضاطاتها. وهذا يتطلب حتديد دقيق حلجم هذه الظاهرة 

احلقيقية.

	 واملتو�ضطة من ال�ضغرية  للمن�ضاآت  الفني  الدعم  بتقدمي خدمات  املعنية  املوؤ�ض�ضات  تن�ضيق جهود 

اأجل �ضمان و�ضول كافة هذه اخلدمات اإىل املن�ضاآت باأقل التكاليف وبكفاءة عالية. وهنا ل بد من 

حمالت ترويجية وتثقيفية لأ�ضحاب املن�ضاآت حول هذه اخلدمات واأنواعها وم�ضادرها واأهميتها.

	 من اأجل زيادة التقارب بني العمالة املحلية والقطاع اخلا�ص، ل بد من العمل على تقليل الفجوة

بني الوظيفة احلكومية والوظيفة يف القطاع اخلا�ص �ضواء كانت فجوة مالية )الأجر( اأو غري ذلك 

)الإجازات والتاأمينات والرتقيات..الخ(. وهنا ل بد من تقدمي اخلدمات الالزمة مل�ضاعدة املن�ضاآت 

ال�ضغرية واملتو�ضطة لتح�ضني جودة الوظائف فيها من اأجل جعلها اأكرث ا�ضتقطابا ً وجاذبية للعمالة 

املحلية.

	 اإىل اخلارج من خالل خلق بيئة انتقال ال�ضتثمارات الكويتية  تكثيف كافة اجلهود املمكنة لوقف 

ال�ضتثمار املنا�ضبة وتوفري الأرا�ضي باأ�ضعار ت�ضجيعية وتوزيعها ب�ضكل فاعل.

	 تعزيز كافة اأ�ضكال التعاون بني املوؤ�ض�ضات احلكومية املعنية بتطوير املن�ضاآت ال�ضغرية واملتو�ضطة

فيما بينها من جهة، وفيما بينها وبني املوؤ�ض�ضات اخلا�ضة من جهة اأخرى من خالل تعزيز مبداأ 

التكامل وزيادة عملية الت�ضبيك التي ت�ضب يف م�ضلحة كافة الأطراف.

	 واآليات واملتو�ضطة،  ال�ضغرية  باملن�ضاآت  املعنية  املوؤ�ض�ضات  حول  متكامل  دليل  اإعداد  على  العمل 

التي تقدمها، ومعلومات الت�ضال بها و�ضروط ال�ضتفادة منها لت�ضبح عملية  عملها، واخلدمات 

الو�ضول اإىل هذه املوؤ�ض�ضات اأمرا ي�ضريًا، والعمل على ن�ضر هذا الدليل عرب كافة و�ضائل الت�ضال 

وعرب اجلامعات وكافة املوؤ�ض�ضات ذات العالقة.

	 العمل على تعزيز كافة اأ�ضكال التعاون بني املوؤ�ض�ضات املعنية بتطوير املن�ضاآت ال�ضغرية واملتو�ضطة

يف كافة القطاعات ومبختلف اأ�ضكالها مع املعهد العربي للتخطيط، وال�ضعي اجلاد لال�ضتفادة من 

اخلدمات والربامج التي يقدمها يف جمال التنمية ب�ضكل عام وتنمية املن�ضاآت ال�ضغرية واملتو�ضطة 

ب�ضكل خا�ص.
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	 الق�ضور يف اأوجه  الالزمة ملعاجلة  والإجرائية  الت�ضريعية  الإ�ضالحات  اإجراء  العمل على  �ضرورة 

بيئة ال�ضتثمار من اأجل حت�ضني ترتيب دولة الكويت يف التقارير الدولية.ول يتم ذلك اإل بتكاتف 

على  الرتكيز  �ضرورة  على  ن�ضدد  اخت�ضا�ضه.وهنا  ح�ضب  كل  املعنية  احلكومية  املوؤ�ض�ضات  جهود 

حت�ضني ترتيب الكويت يف موؤ�ضرات البدء الن�ضاط التجاري، وا�ضتخراج تراخي�ص البناء، واإنفاذ 

العقود، واحل�ضول على الئتمان، وت�ضوية حالت الإع�ضار وت�ضجيل امللكية، دون جتاهل املوؤ�ضرات 

الأخرى التي يعترب ترتيب الكويت فيها مقبوًل. و�ضرورة ال�ضتفادة من التجارب الناجعة يف جمال 

حت�ضني بيئة ممار�ضة اأن�ضطة الأعمال على م�ضتوى العامل والإقليم.

	 القت�ضاد بناء  يف  وا�ضتثمارها  ال�ضبابية  بالطاقات  ممثلة  الكويت  ثروة  من  ال�ضتفادة  �ضرورة 

الوطني بدون خلق مزيد من ال�ضغط على القطاع احلكومي وخلق مزيد من البطالة املقنعة والرتهل 

الإداري. ويتم ذلك من خالل توجيههم للعمل اخلا�ص ودعوتهم لنبذ فكرة الت�ضرت والتوجه للمبادرة 

والريادة والعمل احلر.

	 تعزيز ت�ضمن  واملتو�ضطة  ال�ضغرية  املن�ضاآت  بتطوير  املعنية  املوؤ�ض�ضات  لكافة  �ضاملة  مظلة  اإيجاد 

حتقيق الأهداف امل�ضرتكة وتعظيم الأداء والنتائج.

	 العمل على اإيجاد حا�ضنات الأعمال للتقليل املخاطر التي يتوقعها ويتخوف منها ال�ضباب الكويتي

حا�ضنات  جمال  يف  الناجحة  الدول  جتارب  من  ال�ضتفادة  و�ضرورة  الأوىل،  امل�ضروع  مراحل  يف 

الأعمال.

	 تقدمي اإىل  اأي�ضا  للمن�ضاآت ال�ضغرية واملتو�ضطة النا�ضئة حتتاج  املايل  الدعم  تقدمي  جانب  اإىل 

يف  بالن�ضبة للمن�ضاآت التي تكون  خا�ضة  والأعمال  املال  جمال  يف  متخ�ض�ضة  ا�ضت�ضارية  خدمات 

ال�ضعوبات  جتاوز  من  ومتكينها  التناف�ضية  قدراتها  وتعزيز  اأدائها  حت�ضني  بغر�ص  بداية ن�ضاأتها 

التي تعرت�ضها. وت�ضمل هذه اخلدمات عمليات حتليل ال�ضوق واأ�ضا�ضيات املحا�ضبة والإدارة املالية 

ذات  املوؤ�ض�ضات  قيام  خالل  من  ذلك  ويتحقق  املجدية،  ال�ضتثمارية  للفر�ص  امل�ضتثمرين  وتوجيه 

العالقة بعقد الدورات والندوات وتخ�ضي�ص مراكز ا�ضت�ضارية تعمل على تقدمي ال�ضت�ضارات الفنية 

والإدارية ودرا�ضات اجلدوى الأولية التي يعجز امل�ضتثمر عن حتمل تكلفتها.

	 دعم اإن�ضاء مركز املن�ضاآت ال�ضغرية واملتو�ضطة يف املعهد العربي للتخطيط الذي �ضيعمل على اأن

يكون مركز فعال لتبادل املعلومات، وذلك لتوفري املعلومات املتعلقة بالربامج الوطنية والإقليمية 

م�ضادر  عن  معلومات  ذلك  يف  مبا  واملتو�ضطة،  ال�ضغرية  للمن�ضاآت  الدعم  وتقدمي  والدولية، 

التمويل والقوانني والتنظيم، والتكنولوجيات اجلديدة والدراية الفنية، وتعزيز عملية الت�ضبيك بني 

املوؤ�ض�ضات املعنية والقطاعات الإنتاجية.
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	 ت�ضجيع كافة الربامج التي تعزز من ثقافة ريادة الأعمال، وهذا يتطلب دور فاعل لقطاع التعليم 

مب�ضتوياته املختلفة، حيث يجب العمل على تعزيز التوجه نحو الريادة والعمل احلر خالل املراحل 

الدرا�ضية وذلك من خالل تخ�ضي�ص بع�ص امل�ضاقات ذات العالقة اأهمها: ريادة الأعمال، اإدارة 

اقرتح  وهنا  وغريها.  امل�ضروعات  تقييم  امل�ضروعات،  ت�ضويق  اجلدوى،  درا�ضات  امل�ضروعات، 

ال�ضتفادة من التجارب الدولية والإقليمية املوجودة.

	 ضرورة م�ضاركة الكويت- على غرار العديد من الدول العربية الأخرى- يف م�ضح املوؤ�ض�ضات الذي�

ينفذه �ضندوق النقد الدويل ملا له من دور يف توجيه اجلهود الرامية اإىل حت�ضني املناخ ال�ضتثماري.

	 ضرورة اأن يويل الباحثني والأكادمييني واملوؤ�ض�ضات املعنية بالقطاع مزيد من الهتمام لهذا القطاع� 

من خالل اإعداد العديد من الدرا�ضات التي تناق�ص الق�ضايا املتعلقة بالقطاع �ضواء كان ذلك على 

امل�ضتوى الكلي اأو على امل�ضتوى اجلزئي. 

	 العمل على تعظيم ال�ضتفادة من الروابط الأمامية واخللفية )الت�ضابك( للقطاعات الرائدة من

خالل ت�ضجيع اإقامة من�ضاآت متناهية ال�ضغر اأو �ضغرية اأو متو�ضطة مكملة ملن�ضاآت العاملة يف هذه 

القطاعات، واإعادة توجيه جزء من العاملة العاطلة عن العمل نتيجة لأ�ضباب تتعلق بهيكل وتركيبة 

القت�ضاد نحو القطاعات التي حتتاج اإىل عمالة موؤهلة وهناك طلب متزايد على اإنتاجها، وت�ضجيع 

عملية التنمية املتوازنة ومعاجلة اأي خلل من خالل توجيه هذه ملن�ضاآت اإىل القطاع الذي يعاين من 

تراجع يف اأهميته الن�ضبية يف الإنتاج والت�ضغيل، توفري اخلرائط ال�ضتثمارية ت�ضاعد ب�ضكل كبري يف 

اختيار املن�ضاآت الأكرث جدوى.

	 ضرورة اأن تقوم غرف ال�ضناعة والتجارة ومب�ضاعدة املوؤ�ض�ضات احلكومية واخلا�ضة ذات العالقة�

مع  التن�ضيق  خالل:  من  وذلك  واخلارجية  املحلية  الأ�ضواق  الو�ضول  يف  املن�ضاآت  هذه  متكني  يف 

املتعلقة  املعلومات  اإىل  الو�ضول  يف  امل�ضاعدة  الت�ضديرية،  اخلدمات  حت�ضني  جمال  يف  احلكومة 

بالأ�ضواق املحلية، وم�ضاعدة املن�ضاآت يف الو�ضول اإىل املعلومات املتعلقة بالأ�ضواق اخلارجية، والعمل 

واقرتاح  املربمة،  لالتفاقيات  الدورية  واملراجعة  احلالية  التفاقيات  من  ال�ضتفادة  تعظيم  على 

اأ�ضواق جديدة من خالل اتفاقيات وتوقيع مذكرات تفاهم جتارية، واإعداد درا�ضات متخ�ض�ضة يف 

هذا املجال، وتنظيم ور�ص عمل تدريبية يف كيفية اإجراء الدرا�ضات ال�ضوقية والت�ضويقية، وتفعيل 

وخارجية  حملية  معار�ص  وتنظيم  وال�ضديقة،  العربية  ال�ضناعية  الغرف  مع  الت�ضبيك  عمليات 

للتعريف باملنتجات املحلية، وبذل كافة اجلهود الالزمة لتعزيز تناف�ضية املنتجات املحلية، وتعظيم 

ال�ضتفادة من الروابط الأمامية واخللفية.
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	 ا�ضتخدام امل�ضرتيات احلكومية كاآلية لزيادة احل�ضة ال�ضوقية للمن�ضاآت ال�ضغرية واملتو�ضطة الأمر الذي

يعك�ص مزيد من الو�ضول لالأ�ضواق املحلية ويزيد احل�ضة ال�ضوقية والربحية ويدعم ال�ضتمرارية والنمو. 

	 اإىل الو�ضول  يف  واملتو�ضطة  ال�ضغرية  املن�ضاآت  م�ضاعدة  يف  والتجارة  ال�ضناعة  غرف  دور  تعزيز 

التمويل وذلك من خالل التقليل من البريوقراطية، وتنظيم ور�ص عمل لتوعية الأع�ضاء مب�ضادر 

التمويل، اإمتام عملية الت�ضبيك بني طريف �ضوق الإقرا�ص، وتنظيم ندوات لتعليم الأع�ضاء املفا�ضلة 

بني م�ضادر التمويل، واإعداد من�ضورات تبني املنتجات امل�ضرفية واملالية التي يحتاجها الأع�ضاء 

وب�ضكل م�ضتمر، وتنظيم ندوات لتعريف املوؤ�ض�ضات املالية بالحتياجات احلقيقية للمن�ضاآت ال�ضغرية 

واملتو�ضطة،  ال�ضغرية  للمن�ضاآت  التمويلية  الحتياجات  على  للتعرف  درا�ضات  واإعداد  واملتو�ضطة، 

املايل، واحل�ضول على عرو�ص متويلية  القطاع  القطاع وممثلني عن  لقاءات بني ممثلي  وتنظيم 

اأعاله،  الأمور املذكورة  لتمكينهم يف  الغرف  للعاملني يف  وبتكلفة تف�ضيلية، وعقد دورات تدريبية 

وال�ضتفادة من جتارب الغرف الأخرى يف اخلارج خارج والغرف التجارية املحلية.

	 تفعيل دور غرف ال�ضناعة والتجارة يف متكني املن�ضاآت ال�ضغرية واملتو�ضطة يف الو�ضول اإىل خدمات

الدعم الفني وذلك من خالل اإيجاد ن�ضرات دورية تبني املوؤ�ض�ضات املعنية بتقدمي هذه اخلدمات، 

وعقد ور�ص عمل دورية تبني اخلدمات املتوفرة املوؤ�ض�ضات املعنية بتقدمي هذه اخلدمات، وتزويد 

يف  الرياديني  ا�ضتهداف  على  املوؤ�ض�ضات  وت�ضجيع  اخلدمة،  على  للح�ضول  التقدم  باآلية  الأع�ضاء 

اأماكنهم، وتنظيم دورات تدريبية بهذا ال�ضاأن، وتنفيذ درا�ضات دورية لتحديد احتياجات املن�ضاآت 

من هذه اخلدمات، وزيادة النت�ضار للموؤ�ض�ضات ذات العالقة.

	 جودة حت�ضني  م�ضاألة  القائمة  املن�ضاآت  واأ�ضحاب  اخلا�ص  والقطاع  احلكومة  تويل  اأن  �ضرورة 

الوظائف يف املن�ضاآت ال�ضغرية واملتو�ضطة ما ت�ضتحقه من اهتمام وكل ح�ضب اخت�ضا�ضه، والعمل 

وب�ضكل م�ضتمر على حت�ضني جودة الوظائف من خالل الرتكيز على امل�ضائل التي تتعلق بالرتتيبات 

التعاقدية بني مالك امل�ضروع ومدراء املن�ضاآت املتناهية ال�ضغر وال�ضغرية واملتو�ضطة وعمالهم والتي 

من اأهمها  م�ضتويات الأجر )م�ضتوى الدخل، املنافع الإ�ضافية، املنافع غري الأجر، �ضاعات العمل(،  

والأمن الوظيفي )ا�ضتخدام عقود العمل، مدة العقد(، واحلماية الجتماعية )توفري برامج التاأمني 

ال�ضحي والتاأمني على احلياة وتاأمني الإعاقة وتاأمني البطالة، اإ�ضافة اإىل برامج التعاقد والعناية 

بالطفل ومنافع الأمومة(،  واحلرية النقابية )احلق يف تاأ�ضي�ص نقابات(، والختيار احلر للوظيفة 

)غياب العمل الق�ضري وترتيبات ال�ضتغالل يف العمل(. 
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