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امللخص التنفيذي
حدثاً  كوفيد-19  جائحة  ومثلت  متوسطة.  أو  صغيرة  شركات  الكويت  في  الخاصة  الشركات  من   %90 تعتبر 
محورياً أدى إلى توقف نشاط قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في الكويت. وكانت معظم الشركات العاملة 
في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في الكويت تعمل باحتياطيات نقدية محدودة. وحين انتشر الوباء، تأثر 
جزء كبير من القطاع كونه لم يكن مستعداً للتعامل مع توقف العمليات الناتج عن اإلغالق الجزئي والكامل. وكانت 
التدابير االقتصادية لتخفيف تأثير انتشار الجائحة فاترة، وتمحورت حول تقديم ائتمان منخفض الفائدة للرواتب 
واإليجارات والمخزون. ولم تساعد الجولة األولى من إجراءات التخفيف هذا القطاع، وأعلنت الحكومة مؤخًرا أنها 
ستقوم بدفع الفوائد نيابة عن عمالء الشركات الصغيرة والمتوسطة، وستضمن أيًضا 80% من القرض، ويتعين 
الحصول على موافقة مجلس األمة على ضمان الحكومة للقروض. ويحتاج القانون إلى أن يأخذ في االعتبار التكلفة 
على البنوك إلعداد وثائق القروض، والتكلفة على الشركات الصغيرة والمتوسطة لالمتثال للقانون الجديد. ويذكر 
أنه على سبيل المثال، أدى تعقيد برنامج “Main Street Lending Program” في الواليات المتحدة األمريكية 

إلى الفشل في جذب المقرضين والمقترضين.
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األرقام واحلقائق الرئيسية
عدد 	  أساس  على  الكويت  في  والمتوسطة  الصغيرة  المشاريع  تعّرف 

الموظفين وحجم األصول واإليرادات. فالمنشآت التي ُتوظف أقل من 
50 شخصاً كويتًيا ولديها قاعدة أصول قيمتها أقل من 500,000 دينار 
1,500,000 د.ك، يتم تصنيفها كمشاريع  إيراداتها  كويتي وال تتجاوز 

.1 صغيرة ومتوسطة

ُتساهم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الكويت بنحو 3% من الناتج المحلي اإلجمالي، وتبلغ القيمة اإلجمالية 	 
التي تضيفها المشاريع الصغيرة والمتوسطة 1,216 مليون دينار كويتي )2019(. وعلى سبيل المقارنة، تبلغ 
حصة مساهمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي اإلجمالي حوالي 40% في االقتصادات الناشئة، 

 .2 و50% في االقتصادات ذات الدخل المرتفع و53% في اإلمارات

والمطاعم، 	  والفنادق  والتجزئة  الجملة  تجارة  قطاعات  في  والمتوسطة  الصغيرة  المشاريع  من   %40 يعمل 
.3 و33% منها تعمل في قطاعات البناء والصناعة

ُتشير التقديرات إلى وجود حوالي 25,000 إلى 30,000 مشروع صغير ومتوسط في الكويت، بما يمثل %90 	 
تقريًبا من إجمالي عدد الشركات4. 

القطاع 	  في  يعملون  منهم   %81 فإن   ،390,000 البالغ عددها حوالي  الوطنية  العاملة  بالقوى  يتعلق  فيما  أما 
القوى  7% من  أقل من  73,500 شخص. ويعمل  أو  19% من اإلجمالي  الخاص  القطاع  بينما يمثل  العام. 
العاملة الوطنية الكويتية أو حوالي 27,000 عامل في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة5. وتجدر اإلشارة إلى 

أن أصحاب األعمال يخلقون فرص العمل ويوفرونها.

1 تعريف الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة

2 البنك الدولي والهيئة االتحادية للتنافسية واإلحصاء )اإلمارات العربية المتحدة(

3 صندوق النقد الدولي ومؤسسة الخليج لالستثمار

4 ستيفن هيرتوج ومعايير سياسات المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دول مجلس التعاون الخليجي

Post Oil Gulf - SMEs to the Rescue :5 نظام معلومات سوق العمل الكويتي وشركة المجموعة الثالثية العالمية لالستشارات

90% من إجمالي عدد الشركات 
في الكويت تعتبر شركات صغيرة 

ومتوسطة.
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األثر االقتصادي لوباء كوفيد-19 املترتب
على املشاريع الصغيرة واملتوسطة يف الكويت

تأثرت 	  التي  والمتوسطة  الصغيرة  المشاريع  قطاعات  تشمل 
الكويت  في  كوفيد-19  وباء  تفشي  نتيجة  األعمال  تعطيل  بسبب 
والتسويق  واالستشارات  الطبية  والخدمات  والتجزئة  الجملة  تجارة 
وخدمات التنظيف والدعم والتطوير والتصميم واألغذية والمشروبات 

والتكنولوجيا واالتصاالت. 

تمتلك غالبية المشاريع الصغيرة احتياطيات نقدية محدودة، وبالتالي 	 
فإن تراجع اإليرادات، والصدمة التي أصابت الطلب، واإلغالق المؤقت 

الطلب بشكل أساسي على قدرة  اإلنتاج وتراجع  النقدي. وسيؤثر  بالغ على تدفقها  أثر  لها  لألعمال سيكون 
المشاريع الصغيرة والمتوسطة على استئناف العمل. 

وسينجم عن نقص العمالة نتيجة للقيود المفروضة على الحركة أثر قوي على المشاريع الصغيرة والمتوسطة، 	 
وخاصة في قطاع الفنادق والمطاعم وتجارة التجزئة واإلنشاء. 

البنوك المحلية بقيمة 2.7 مليار 	  أشارت بعض الصحف المحلية إلى حصول قطاع األعمال على تمويل من 
دوالر أمريكي من إبريل حتى منتصف يونيو 2020. وال يتضمن المبلغ المذكور  بالضرورة تسهيالت جديدة. 

وعلى األرجح، يعتمد المبلغ المذكور على اتفاقات سابقة.

المحدودة  النقدية  االحتياطات 
قطاع  في  العمالة  في  والنقص 
والمتوسطة  الصغيرة  الشركات 
بسبب  الحظر  إجراءات  جراء 
تحديات  يشكالن  كوفيد-19 

كبرى للقطاع. 
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دعم املشاريع الصغيرة واملتوسطة
الصغيرة 	  المشروعات  وتنمية  لرعاية  الوطني  الصندوق  تأسس 

2 مليار دينار كويتي  والمتوسطة )الصندوق الوطني( برأسمال قدره 
للتمويل  أقصى  بحد  والمتوسطة  الصغيرة  للمشاريع  قروض  لمنح 
المقدم حتى 500,000 دينار كويتي لكل مشروع. وفي 2017-2016، 
من  عليه  الموافقة  تم  مقترض  لكل  الممنوح  القرض  متوسط  بلغ 
بالمشاريع  يتعلق  فيما  كويتي  دينار   67,800 الوطني  الصندوق  قبل 
الصغيرة و392,920 دينار كويتي فيما يتعلق بالمشاريع المتوسطة6.

كوفيد-19 	  وباء  تفشي  نتيجة  األعمال  تعطيل  حتى   2016 عام  منذ 
تقريًبا، قام الصندوق الوطني بتمويل حوالي 870 مشروع صغير ومتوسط، بتكلفة تراكمية بلغت 151 مليون 
دينار كويتي )أو 498.5 مليون دوالر أمريكي(. ويمثل ذلك 7.5% فقط من رأسمال الصندوق الوطني البالغ 2 

مليار دينار كويتي.

2015، انحصر تمويل قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الكويت بين 	  حتى تأسيس الصندوق في عام 
المشروعات  لتطوير  الكويتية  الشركة  إلى  باإلضافة  والمحافظ،  والصناديق  الصناعي  الكويت  وبنك  البنوك 

الصغيرة )شركة مساهمة كويتية مقفلة( . 

بنسبة 	  الصغيرة  أو  المتوسطة  الشركة  تلتزم  أن  هو  القروض  على  للتقديم  األساسية  المتطلبات  أهم  ومن 
التكويت في عام 2021 لالستفادة من القرض.

من أجل تقديم الدعم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة أثناء جائحة كوفيد-19، سيمنح الصندوق الوطني والبنوك 	 
قروًضا ُمّيسرة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. )قرار مجلس الوزراء رقم 455 في تاريخ 2020/03/31(

الهدف األساسي للتمويل هو تمويل التدفقات النقدية المتعلقة بسداد اإليجارات والرواتب والدفعات للموردين.	 

اقتراح 	  القرار  فتبع  الصغيرة،  المشاريع  إقراض قطاع  البنوك على  يبدو  ما  2020 على   /455 قرار  لم يشجع 
والمتوسطة  الصغيرة  للمشاريع  المقترح  الجديد  القانون  ويتيح  القرض،  أصل  من   %80 الحكومة  بضمان 
لسداد  وذلك  كويتي  دينار   250,000 لقيمته  األقصى  الحد  يبلغ  للحصول على قرض  بطلب  التقدم  فرصة 

الرواتب واإليجار. 

6 من واقع اإلحصائيات الواردة في التقرير السنوي للصندوق الوطني لعام 2017-2016

قرار  يشجع  لم  يبدو،  ما  على 
على  البنوك   2020  /455
المشاريع  قطاع  إقراض 
الصغيرة، مما استوجب االقتراح 
من   %80 الحكومة  بضمان 
أصل القرض، والذي ال يزال قيد 

الدراسة.
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دعم املشاريع الصغيرة واملتوسطة )تكملة(
تبلغ مدة القرض 4 سنوات بحد أقصى، بمعدل فائدة بواقع سعر الخصم + 1% )2.5% سنويا حاليا( على أن 	 

يكون الدعم الحكومي 100% للسنة األولى والثانية و90% للسنة الثالثة و80% للسنة الرابعة. وتم إعداد برنامج 
لضمان دعم التمويل بما يصل إلى 80% لدى البنوك، على أن يتحمل المقرض نسبة 20% من التعرض.

قدم بنك الكويت المركزي حزم تحفيزية للبنوك لمنح القروض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة عن طريق 	 
السهل قيام  أنه قد ال يكون من  إال  الصغيرة والمتوسطة،  المشاريع  المخاطر لمحفظة قروض  أوزان  تقليل 
البنوك بمنح المزيد من القروض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة )متوقع نسبة 20% من إجمالي القروض، 
بنسبة تمويل 80% من الصندوق الوطني( ألسباب عدة، من أهمها أن آلية التعاون بين الصندوق و البنوك غير 

واضحة وهناك حاجة لتشريع لكي تضمن الحكومة 80% من أصل القرض. 

القيمة 	  في قطاع  المشاريع  أعمال  تكون  أن  وينبغي  للبنوك،  الحاليين  للعمالء  فقط  القروض حالياً  منح  يتم 
قادرة على خلق فرص  والمتوسطة  الصغيرة  المشاريع  أعمال  تكون  أن  الوطني. ويجب  لالقتصاد  المضافة 
عمل وطنية. ويتعين أن تكون أعمال المشاريع ُمدرة للربح في المرحلة ما قبل تفشي وباء كوفيد-19، وينبغي 
أعمال  تنتمي  أن  أيًضا  ينبغي  بالقروض.  المتعلقة  التزاماتها  بأي من  الوفاء  في  للتعثر  تعرضت  قد  تكون  أال 
المشاريع إلى قطاع تأثر بتقييد الحركة بسبب وباء كوفيد-19. كما يجب أال يوزع المقترض من فئة المشاريع 
الشروط  القرض. وتم وضع هذه  الحصول على  أرباح خالل فترة  أرباح كتوزيعات  الصغيرة والمتوسطة أي 
كافة لحماية المقرض من مخاطر التعثر في سداد القروض. وبالرغم من ذلك، فهناك مخاطرة بإبعاد غالبية 

المقترضين المحتملين بسبب هذه الشروط. 

ال زال هناك ترقب للتنسيق بين الجهات المعنية فيما ورد.	 
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السبل املمكنة لتخفيف وطأة هذا األمر
ستكون 	  والمتوسطة  الصغيرة  فالمشاريع  المناقصات،  قانون  تفعيل 

بحاجة إلى دعم شركات النفط الكويتية والهيئات الحكومية األخرى من 
ناحية العقود والمشتريات من أجل إنعاش الطلب.

الصندوق 	  وقيام  الخاص  القطاع  إلشراك  الوطني  الصندوق  تمكين 
بدور المنظم.

المشاريع 	  قطاع  تنمية  من  لتمكينه  مادياً  الوطني  الصندوق  دعم 
قد  ذلك  فإن  العام،  االحتياطي  صندوق  في  إضافية  أموال  توفر  عدم  خبر  صح  إن  والمتوسطة.  الصغيرة 

يعرقل تمكين أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من الحصول على تسهيالت ائتمانية. 

مادياً  الوطني  الصندوق  دعم 
القطاع  إشراك  من  وتمكينه 
الخاص في بعض أدواره سيساهم 
في دعم قطاع الشركات الصغيرة 

والمتوسطة.



إخالء املسؤولية
تم إعداد هذا التقرير من قبل شركة مارمور مينا إنتليجنس وأصدرته شركة المركز المالي الكويتي ش.م.ك.ع )“المركز”(، التي تخضع لرقابة هيئة أسواق المال وبنك 
التقرير. غير  باًتا بيع أي نسخ من هذا  النشر. ُيمنع منًعا  التقرير إلى المركز وهو مشمول بحق االمتياز والملكية ويخضع لحقوق  الكويت المركزي. تعود ملكية هذا 
مسموح باالقتباس من هذا التقرير دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من المركز. يتعين على أي مستخدم بعد الحصول على إذن من المركز باستخدام هذا 
التقرير أن يذكر المصدر بوضوح باسم “المركز”. تم إعداد هذا التقرير بهدف نشره للمعلومات العامة فقط وال ينبغي تفسيره على أنه عرض للشراء أو البيع أو التماس 

عرض للشراء أو بيع أي أدوات مالية أو المشاركة في أي استراتيجية تداول معينة في أي والية قضائية. 

لقد تم الحصول على المعلومات والبيانات اإلحصائية الواردة في هذا التقرير من مصادر نرى أنها موثوقة ولكن ال يوجد أي تعهد أو ضمان، صريًحا أو ضمنًيا، ليتم التأكد 
من أن هذه المعلومات والبيانات دقيقة أو كاملة، وبالتالي ال ينبغي االعتماد عليها. إن اآلراء والتقديرات والتوقعات الواردة في هذا التقرير تشكل التقدير الحالي للمؤلف 
حتى تاريخ هذا التقرير. وال تعكس بالضرورة رأي “المركز” وتخضع للتغيير دون إخطار. إن “المركز” غير ُملزم بتحديث هذا التقرير أو تعديله أو إخطار القارئ بخالف 
ذلك في حال وجود أي أمر مذكور في هذا المستند بأي حال من األحوال أو أي رأي أو توقع أو تنبؤ أو تقدير موضح في هذا المستند أو تغييرات أو أنه أصبح غير دقيق فيما 

بعد أو في حال تم سحب البحث على الشركة محل البحث. 

قد ال يراعي هذا التقرير األهداف االستثمارية المحددة والوضع المالي واالحتياجات الخاصة ألي شخص محدد قد يتلقى هذا التقرير. يتم حث المستثمرين على طلب 
المشورة المالية بشأن مدى مالءمة االستثمار في أي أوراق مالية أو استراتيجيات استثمار تمت مناقشتها أو التوصية بها في هذا التقرير وإلدراك أنه قد ال تتحقق البيانات 
المتعلقة باآلفاق المستقبلية. ينبغي للمستثمرين أن يالحظوا أن اإليرادات من هذه األوراق المالية، إن وجدت، قد تتغير وأن سعر أو قيمة كل ورقة مالية قد تتعرض 
لالرتفاع أو االنخفاض. ينبغي للمستثمرين أن يكونوا قادرين ومستعدين لقبول أي خسارة كلية أو جزئية ناتجة عن استثماراتهم. وبالتالي، قد يحصل المستثمرون على 

عائد أقل من المبلغ األصلي المستثمر فيه. إن األداء السابق ليس بالضرورة مؤشًرا لألداء المستقبلي. 

قد تسعى شركة المركز المالي الكويتي ش.م.ك.ع إلى القيام بأعمال تجارية، بما في ذلك المعامالت المصرفية االستثمارية، مع الشركات المشمولة في تقاريرها البحثية. 
ونتيجة لذلك، ينبغي للمستثمرين أن يدركوا أن الشركة قد يكون لديها تعارض في المصالح يمكن أن يؤثر على موضوعية هذا التقرير. قد يوفر هذا التقرير عناوين 
مواقع إلكترونية أو يحتوي على وصالت إلكترونية تحيل إلى مواقع إلكترونية. باستثناء ما قد يشير إليه التقرير لمواد موقع “المركز”، لم يراجع “المركز” الموقع المرتبط 
بية لمواد موقع “المركز”( خصيًصا  بية )بما في ذلك العناوين أو الوصالت التشعُّ وال يتحمل أي مسؤولية عن المحتوى الوارد فيه. يتم توفير هذا العنوان أو الوصلة التشعُّ
لتيسير الرجوع إليها ولمعلوماتكم وال يشكل محتوى الموقع المرتبط بأي شكل جزًءا من هذا المستند. عليك أن تتحمل مسؤولية الوصول إلى هذا الموقع أو اتباع هذا 

الرابط من خالل هذا التقرير أو موقع “المركز”. 

للمزيد من المعلومات، يرجى االتصال بـ “المركز” على: 
ص.ب 23444 الصفاة 13095 الكويت 
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