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البيئة احلاضنة للمشروعات الصغيرة واملتوسطة في الكويت
فــي  احليويــة  العناصــر  أحــد  واملتوســطة  الصغيــرة  املشــروعات  متثــل 
تنميــة االقتصــاد أليــة دولــة نظــراً إلــى أنهــا تعــزز االبتــكار وريــادة األعمــال 
وخلــق فــرص عمــل علــى نطــاق واســع. وحيــث إن الكويــت متــر مبرحلــة 
العبــور إلــى اقتصــاد ال يعتمــد علــى النفــط كمصــدر وحيــد لإليــراد، فمــن 
املنتظــر أن يلعــب القطــاع اخلــاص دوراً أساســياً فــي النمــو االقتصــادي 
فــي املســتقبل وفــي خلــق فــرص العمــل. وعلــى املســتوى العاملــي، تشــكل 
مــن القطــاع اخلــاص  املشــروعات الصغيــرة واملتوســطة جــزءاً جوهريــاً 
واالقتصــاد بشــكل عــام، حيــث إنهــا تشــكل أكثــر مــن %45 مــن النــاجت 
ــر مســاهمة  ــت، تعتب ــى املســتوى العاملــي1. وفــي الكوي ــي عل ــي اإلجمال احملل
املشــروعات الصغيــرة واملتوســطة فــي النــاجت احمللــي اإلجمالــي أقــل، حيــث 
ســاهمت بنســبة %12 فــي عــام 2017 2. ويبــدو أن ذلــك يعــزى إلــى الــدور 
املتعاظــم للقطــاع العــام الكويتــي فــي االقتصــاد الــذي يعتمــد بكثافــة علــى 
الثــروة الهيدروكربونيــة. وحيــث شــرعت الكويــت فــي تنفيــذ خطــة طموحــة 
لتقليــل االعتمــاد علــى النفــط خــال العقــود القليلــة املقبلــة، فقــد دأبــت 
احلكومــة علــى بــذل اجلهــود لبنــاء اقتصــاد ال يعتمــد علــى النفــط وحــده. 
إن إثــراء ودعــم املشــروعات الصغيــرة واملتوســطة إلعطــاء دور أكبــر للقطــاع 
اخلــاص فــي االقتصــاد، وإيجــاد فــرص العمــل للكــوادر البشــرية، ميثــان 

ــن االســتراتيجية. ــب األهــم م اجلان

الكويــت  فــي  واملتوســطة  الصغيــرة  للمشــروعات  املصرفــي  التمويــل 
البنــوك تواجــه  التــي  والتحديــات 

والتوســع  النمــو  أمــام  األكبــر  التحــدي  متثــل  االســتدانة  إمكانيــة  تظــل 
للمشــروعات الصغيــرة واملتوســطة. وقــد ارتفــع معــدل رفــض طلبات قروض 
ــة،  ــي املنطق ــة ف ــي املئ ــى 70 ف ــرة واملتوســطة ليصــل إل املشــروعات الصغي
مقابــل أقــل مــن 20 فــي املئــة بالنســبة لــدول منظمــة التعــاون االقتصــادي 
والتنميــة (OECD). وبنــاًء علــى ذلــك، قامــت الكويــت باســتحداث مؤسســة 
متخصصــة لتمويــل وترويــج وتنميــة املشــروعات الصغيــرة واملتوســطة، وهــي 
الصنــدوق الوطنــي لتنميــة املشــروعات الصغيــرة واملتوســطة، وذلــك فــي عام 
ــرب  ــة ق ــن 2016 ولغاي ــاراً م ــار د.ك. واعتب ــغ 2 ملي ــال بل ــرأس م 2013، وب

حلــول نهايــة 2019، قــام الصنــدوق بتمويــل نحــو 1,035 مــن املشــروعات 
الصغيــرة واملتوســطة، وبتكلفــة تراكميــة بلغــت 177 مليــون د.ك.، وذلــك 

وفقــاً للهيئــة العامــة للصناعــة.

ــة املمنوحــة للمشــروعات  وكمــا فــي 2019، بلغــت نســبة القــروض املصرفي
الصغيــرة واملتوســطة %4.7 مــن إجمالــي القــروض. وفــي 2018، انخفضــت 
حصــة القــروض املمنوحــة للمشــروعات الصغيــرة واملتوســطة لتبلــغ نســبتها 
ــزي  ــت املرك ــك الكوي ــام بن ــى قي ــزى االنخفــاض املفاجــئ إل ــد يع %2.8. وق

بخفــض أوزان املخاطــر للمشــروعات الصغيــرة واملتوســطة مــن %100 إلــى 
.75%

الملخص التنفيذي:
تعتبــر رعايــة المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة ودعــم تنميتهــا أحــد العناصــر الجوهريــة لاســتراتيجية الحكوميــة لدولــة الكويــت، والراميــة إلــى • 

ريــادة القطــاع الخــاص فــي تحقيــق النمــو االقتصــادي وتعزيــز االبتــكار وإيجــاد فــرص العمــل علــى أوســع نطــاق.
إال أن حصــول المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة علــى القــروض ال يــزال يتســم بالضآلــة فــي منطقــة مجلــس التعــاون الخليجــي، حيــث تعانــي تلــك • 

المشــروعات مــن معــدالت رفــض مرتفعــة لطلبــات الحصــول علــى القــروض للمشــروعات الصغيــرة والمتوســطة %70 وفقــاً لتقريــر صنــدوق النقــد 
الدولــي لســنة 2018. وقــد ســجلت حصــة المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة فــي الكويــت مــن اإلقــراض المصرفــي بشــكل عــام %4.7 مــن إجمالــي 
ــرة  ــق نمــو المشــروعات الصغي ــة والتشــغيلية تعي ــات الهيكلي ــإن العقب ــل، ف ــى التموي ــة الحصــول عل ــى عــدم كفاي ــة إل القــروض )2019(. وباإلضاف

والمتوســطة وتنميتهــا.
وتواجــه البنــوك الكويتيــة تحديــات فــي خدمــة قطــاع المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة بصــورة مربحــة، حيــث تقــف أســعار الفائــدة علــى القــروض • 

التــي يمكنهــا تقاضيهــا عنــد ســقف محــدد. كمــا أن عــدم كفايــة الســجات الماليــة تجعــل مــن الصعوبــة تســعير المخاطــر، ناهيــك عــن عــدم كفايــة 
األصــول المتوفــرة كضمانــات وعــدم وضــوح األهــداف والتقييــم غيــر الواقعــي مــن قبــل رواد األعمــال، ممــا يشــكل تحديــات كثيفــة للبنــوك.

وللتغلــب علــى تلــك المعوقــات، يمكــن للبنــوك، إلــى جانــب منــح القــروض، أن تقــدم دعمــاً غيــر مالــي مثــل خدمــات االستشــارات والدعــم بالتعــاون • 
مــع جهــات أخــرى وذلــك لتعزيــز تنميــة المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة. ويمكــن للبنــوك تقديــم حوافــز للمشــروعات الصغيــرة والمتوســطة بغيــة 
االرتقــاء بكفاءتهــا التشــغيلية مــن خــال تقديــم تســهيات بشــروط أكثــر يســرا نظيــر اســتيفاء مؤشــرات األداء الرئيســية. كمــا يمكنهــا مســاعدة 
المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة فــي الحصــول علــى التصنيفــات االئتمانيــة التــي مــن شــأنها تعزيــز قــدرة المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة 

علــى التقــدم بطلبــات الحصــول علــى القــروض فــي المســتقبل.
عــاوًة علــى ذلــك، يمكــن للبنــوك تنظيــم ورش عمــل ومؤتمــرات لتســهيل التفاعــل بيــن رواد األعمــال فــي قطــاع المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة • 

وصنــاع القــرار فــي الجهــات الرقابيــة وقــادة القطاعــات االقتصاديــة، ممــا يســاعد فــي تعزيــز ريــادة األعمال. ومن خــال تلك الخدمــات والمبادرات، 
يمكــن للبنــوك تأميــن أوضــاع مجزيــة لجميــع األطــراف بهــدف تطويــر البيئــة الحاضنــة للمشــروعات الصغيــرة والمتوســطة وخدمتهــا بمــا يعــود 

بالمنفعــة علــى الجميــع.

املشروعات الصغيرة واملتوسطة

الخدمات المصرفية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة: ما بعد التمويل

1 البنك الدولي
2 اإلدارة املركزية لإلحصاء، مارمور



وفيمــا يلــي بعــض التحديــات التــي تواجــه البنــوك فيمــا يتعلــق بخدمــة 
واملتوســطة: الصغيــرة  املشــروعات 

ســقف أســعار الفائــدة: يبلــغ ســقف أســعار الفائــدة علــى القــروض . 1
قصيــرة األجــل )ملــدة أقصــر مــن 12 شــهراً( %2.5 فــوق ســعر اخلصــم، 
والقــروض طويلــة األجــل %4 فــوق ســعر اخلصــم. بالتالــي ال ترغــب 
ــي قــد  ــح االئتمــان بســعر ال يتناســب مــع املخاطــر الت ــوك فــي من البن

تتحملهــا.
صعوبــة تســعير املخاطــر للقــروض املمنوحــة للمشــروعات الصغيــرة . 2

واملتوســطة: يــدار العديــد مــن املشــروعات الصغيــرة واملتوســطة علــى 
التفصيليــة  املاليــة  التقاريــر  غيــاب  فــي  الفرديــة"  "امللكيــة  أســاس 
املقدمــة مــن قبــل املؤسســات الكبــرى. كمــا أن العديــد مــن املشــروعات 
الصغيــرة واملتوســطة قــد ال تتبــع معاييــر محاســبية مقبولــة وهــي 
ليســت مصنفــًة مــن قبــل وكاالت التصنيــف االئتمانــي وال يوجــد لهــا 
درجــات علــى املقيــاس االئتمانــي، ممــا يجعــل مــن الصعوبــة مبــكان 

ــة. ــى وجــه الدق ــوك بتســعير املخاطــر عل ــام البن قي
النقــص فــي األصــول املتوفــرة كضمانــات: يعنــي نقــص الضمانــات . 3

ــرة واملتوســطة  ــة أن املشــروعات الصغي ــة الســجات املالي وعــدم كفاي
ال ميكنهــا احلصــول علــى أدوات التمويــل طويــل األجــل مثــل القــروض 
قــروض غيــر مضمونــة  منــح  إلــى  البنــوك  وعليــه، تضطــر  ألجــل. 
قصيــرة األجــل إلــى املشــروعات الصغيــرة واملتوســطة علــى أســاس 

مؤقــت وبأســعار فائــدة أعلــى.
عــدم وجــود أهــداف للنشــاط باإلضافــة إلــى التقييــم غيــر الواقعــي مــن . 4

قبــل رواد األعمــال: تقــوم الغالبيــة الســاحقة مــن املشــروعات الصغيــرة 
واملتوســطة بتقــدمي أهــداف وغايــات غيــر واضحــة املعالــم، وعــادًة مــا 
يتصــف تقييــم رواد األعمــال للنشــاط بأنــه غيــر واقعــي. وبالتالــي، فــإن 
حجــم الطلــب علــى القــروض غالبــاً مــا يصبــح كبيــرا، مقارنــًة بــرأس 

املــال املطلــوب إلدارة النشــاط.
وهنــا، ميكــن أن تفســر املشــكات القائمــة فــي البيئــة احلاضنة للمشــروعات 
ووفقــاً  أعــاه.  املدرجــة  التحديــات  الكويــت  فــي  واملتوســطة  الصغيــرة 
للبيانــات الصــادرة مــن مكتــب اإلحصــاءات املركزيــة، فــإن هنــاك نســبة 
كبيــرًة مــن أنشــطة املشــروعات الصغيــرة واملتوســطة ربحيتهــا ذات هامــش 
املنخفــض، مثــل جتــارة اجلملــة والتجزئــة (%39)، العقــار والضيافــة (27%) 
ــرة  ــر املشــروعات الصغي ــك القطاعــات، تتأث واإلنشــاءات (%9.9). وفــي تل

ــل حــاالت الركــود. ــة، مث واملتوســطة بالهــزات االقتصادي

التحديات القائمة واملتفاقمة جراء جائحة كورونا
قامــت احلكومــة بفــرض حالــة اإلغــاق واحلظــر، ممــا أدى إلــى إغــاق 
ــام مــارس، وســائر  ــرة واملتوســطة ملعظــم أي ــر مــن املشــروعات الصغي الكثي
إبريــل ومايــو فــي الكويــت. وأدى ذلــك إلــى انخفــاض كبيــر فــي اإليــرادات 
للعديــد مــن تلــك اجلهــات وأصبــح مــن الصعــب ســداد مســتحقات أصحــاب 
ــف  ــت احلكومــة تخفي ــوك. وحاول ــن والبن ــل املوظفــن واملوردي ــح، مث املصال
وطــأة هــذا األثــر مــن خــال فــرض إجــراءات وتدابيــر مثــل تعليــق عمليــة 
التأمينــات  اشــتراكات  وتأجيــل  الوطنــي،  الصنــدوق  قــروض  حتصيــل 
الصغيــرة  للمشــروعات  املســتحقة  بالدفعــات  واإلســراع  االجتماعيــة 
واملتوســطة مــن احلكومــة. كمــا قــام بنــك الكويــت املركــزي بتخفيــض أوزان 
ــى 25%  ــرة واملتوســطة مــن %75 إل املخاطــر لقــروض املشــروعات الصغي

لتحفيــز االقتــراض مــن جانــب املشــروعات الصغيــرة واملتوســطة.

أهمية دعم البنوك لتنمية املشروعات الصغيرة واملتوسطة
واملتوســطة  الصغيــرة  املشــروعات  قــروض  ســداد  تأجيــل  شــأن  مــن 
مســاعدتها علــى املــدى القصيــر، ولكنــه لــن يتــرك أثــر دائــم. أمــا املســاعدة 
األكثــر اســتدامًة فيجــب تقدميهــا للمشــروعات الصغيــرة واملتوســطة، وميكن 
للبنــوك أن تلعــب دوراً فــي هــذا اجلانــب، حيــث ميكنها مســاعدة املشــروعات 
الصغيــرة واملتوســطة فــي بعــض مــن مشــكاتها املتجــذرة والتــي أدت إلــى 
تباطــؤ منوهــا. فاملشــكات مثــل عــدم وجــود ســجات ماليــة وإدارة املواهــب 
وغيرهــا ميكــن تخفيفهــا مــن خــال تقــدمي الدعــم غيــر املرتبــط بالقــروض، 
مثــل اخلدمــات االستشــارية وخدمــات الدعــم. كمــا ميكــن للبنــوك املســاعدة 
فــي وضــع خطــط العمــل وزيــادة الكفــاءة التشــغيلية للمشــروعات الصغيــرة 
ــا  ــك، ميكنه واملتوســطة مــن خــال إعــداد مؤشــرات األداء الرئيســية. كذل
حتفيــز املشــروعات الصغيــرة واملتوســطة مــن خــال منــح االئتمــان بشــروط 
ميســرة للمشــروعات التــي حتقــق مؤشــرات األداء الرئيســية. وميكــن للبنوك 
أيضــاً توعيــة البنــوك بالتصنيفــات االئتمانيــة ومســاعدتها فــي اســتحداث 
ــؤدي  ــي، ممــا قــد ي إجــراءات تصنيــف بواســطة وكاالت التصنيــف االئتمان
إلــى تقليــل تكلفــة االئتمــان. ومــن شــأن تلــك اخلدمــات االستشــارية حتســن 
فــرص املشــروعات الصغيــرة واملتوســطة فــي حتقيــق النمــو والربحيــة علــى 
املــدى الطويــل. وميكــن للمشــروعات الصغيــرة واملتوســطة التــي حتقــق 
مــع النمــو احلصــول علــى املشــورة حــول إجــراءات اإلدراج فــي  أرباحــاً 
ــى  ــداً عل ــزاً جي ــاره حاف ــن اعتب ــذي ميك ــر ال ــك، األم ــا ذل البورصــات ومزاي

املــدى الطويــل.
كذلــك، ميكــن للبنــوك اســتخدام القنــوات املبتكــرة لتمويــل للمشــروعات 
ــرة  ــع قــروض املشــروعات الصغي ــث ميكــن جتمي ــرة واملتوســطة، حي الصغي
عــن  التخلــف  لتنويــع مخاطــر  معــاً  املختلفــة  اآلجــال  لــذات  واملتوســطة 
ــل  ــى املســتثمرين. منتجــات التموي ــون إل ــع الدي ــٍذ ميكــن بي الســداد، وعندئ
الهيكليــة مــن هــذا النــوع ميكــن طرحهــا بهــدف متويــل املشــروعات الصغيــرة 

واملتوســطة فــي الكويــت.
وإلــى جانــب ذلــك، ميكــن للبنــوك تنظيــم املنتديــات العامــة باالشــتراك 
مــع مالكــي املشــروعات الصغيــرة واملتوســطة لرفــع الوعــي بحقــوق هــؤالء 
املالكــن وإلقــاء الضــوء علــى الفــرص املتوفــرة لهــم. وميكــن اســتخدام 
الصغيــرة  املشــروعات  مالكــي  بــن  احلــوار  لتســهيل  العامــة  املنتديــات 
واملتوســطة واجلهــات احلكوميــة وصنــاع القــرار، وصياغــة السياســات وفقــاً 

لذلــك.
كمــا ميكــن للبنــوك تعزيــز ريــادة األعمــال فــي البــاد مــن خــال تنظيــم 
ــزة  ــل األفــكار الفائ املســابقات فــي الكليــات واجلامعــات، ناهيــك عــن متوي
إذا كانــت ذات جــدوى. وميكــن أيضــاً تنظيــم أو رعايــة املؤمتــرات التــي تتيــح 
التقــاء رواد األعمــال احلاليــن واملرتقبــن بقــادة القطاعــات االقتصاديــة 
ــا  ــب كونه ــى جان ــك املبــادرات إحــداث التغييــر، إل ــن شــأن تل ــة. وم املختلف

ــوك. ــدة للعاقــات العامــة بالنســبة للبن ممارســة جي

اخلالصة:
مــن املهــم أن حتصــل املشــروعات الصغيــرة واملتوســطة علــى الدعــم الكافــي 
لتمكينهــا مــن املســاهمة بقــدر أكبــر فــي االقتصــاد وإيجــاد فــرص العمــل. 
ورغــم أن احلكومــة دأبــت علــى تقــدمي الدعــم مــن خــال البرامــج مثــل 
الصنــدوق الوطنــي، فيمكــن للبنــوك أيضــاً أن تقــوم بــدور مهــم فــي تطويــر 
ــوك تقــدمي املســاعدة  ــرة واملتوســطة. ميكــن للبن قطــاع املشــروعات الصغي
مــن خــال عــدة طــرق بجانــب التمويــل لتخفيــف األعبــاء اإلداريــة والهيكليــة 
التــي تعانــي منهــا املشــروعات الصغيــرة واملتوســطة. بإمــكان البنــوك توفيــر 
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خدمــات إستشــارية والدعــم لتحســن كفــاءة العمليــات. ميكــن كذلــك إقامــة 
فعاليــات ونــدوات مــع قــادة األعمــال لتوفيــر فــرص للظهــور واإلســتفادة 
مــن قبــل املبادريــن. كذلــك ميكــن للبنــوك إبتــكار وســائل ديــن مائمــة 
للمشــروعات الصغيــرة واملتوســطة. مــع الزيــادة امللحوظــه فــي شــركات 
شــركات  قبــل  مــن  واملمولــة  املنطقــة  فــي  )فينتــك(  املاليــة  التكنولوجيــا 
امللكيــات اخلاصــة ورأس املــال املخاطــر، علــي البنــوك أن تطــرح حلــول 

مبتكــرة وخدمــات مميــزة لقطــاع املشــروعات الصغيــرة واملتوســطة.

املعايير اخلاصة باملشروعات الصغيرة واملتوسطة ومتناهية الصغر 
معاييــر البنــك الدولــي املتعلقــة باملشــروعات الصغيــرة واملتوســطة 

ومتناهيــة الصغــر
حجم املبيعاتاألصولعدد املوظفنيحجم الشركة
>100,000 دوالر >10متناهية الصغر

أمريكي
>100,000 دوالر 

أمريكي
>3 مليون دوالر >50صغيرة

أمريكي
>3 مليون دوالر 

أمريكي
>15 مليون دوالر >300متوسطة

أمريكي
>15 مليون دوالر 

أمريكي
املصــدر: البنــك الدولــي. ماحظــة: يجــب أن تســتوفي الشــركة اثنتــن علــى األقــل مــن 

ــا. ــم تصنيفه ــى يت ــص حت ــاث خصائ ث

الصغيــرة  املشــاريع  وتنميــة  لرعايــة  الوطنــي  الصنــدوق  معاييــر 
ملتوســطة ا و
حجم املبيعاتاألصولعدد املوظفنيحجم الشركة

>750,000>250,000أقل من 50صغيرة

>1,500,000>51500,000 - 150متوسطة

املصدر: الصندوق الوطني لرعاية وتنمية املشاريع الصغيرة واملتوسطة.

الكويــت  فــي  واملتوســطة  الصغيــرة  للمشــروعات  القــروض  محفظــة 
واالقتصــاد  القطــاع  حســب 

نسبة الى إجمالي القطاعات
احملفظة

نسبة إلى إجمالي عدد 
الشركات

%38.6%41.4جتارة اجلملة والتجزئة

%27.3%38.7العقار والتأجير

%20.7%9.3الصناعة

%9.9%5.8اإلنشاءات

%3.5%4.9أخرى

املصدر: بنك الكويت املركزي - مكتب اإلحصاءات املركزية.

مساهمة املشروعات الصغيرة واملتوسطة في الناجت احمللي اإلجمالي 
60%

56%

48%
45%

39%

22%

12%

China EU Singapore	 Global	Average UAE Saudi	Arabia Kuwait	الصنياالحتاد األوروبيسنغافورةاملتوسط العاملياإلماراتالسعوديةالكويت

الوطنــي  التحــول  برنامــج  الدولــي، ستاتيســتا،  البنــك  احلكوميــة،  الســلطات  املصــدر: 
)الســعودية(، مارمــور.

حصة املشروعات الصغيرة واملتوسطة من إجمالي محفظة القروض 
26%

13%

4.70%

Developing	Countries Developed	Countries Kuwaitالدول الناميةالدول املتقدمةالكويت

املصــدر: البنــك الدولــي، ستاتيســتا، مكتــب اإلحصــاءات املركزيــة.
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