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 المقدمة

لرعاية وتنمية المشروعات  يالوطنالصندوق  نشأ في 2013لسنة  98صدور قانون رقم  تاريخ ذمن   

لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة  الوطنيالصندوق ( وتأسيس "القانون"الصغيرة والمتوسطة )

 من أجل تحقيق أكبر قدر من الفائدة جميع الجهود تتضافر  يالحالحتى وقتنا  تزال وما  ( "الوطني الصندوق")

تم رصدها لتطوير ودعم المشاريع المتوسطة والصغيرة  التيومن المبالغ الوطني من عمل الصندوق 

فع الشباب للعمل وتقليص معدالت البطالة ود يالمحل االقتصاددعم عجلة  في  أمًل   ،الكويت في  ("المشاريع")

يرهق كاهل الدولة  زال ما العامالعمل في القطاع  إنحيث  ؛بدالً من القطاع العام فى الدولة ياألهلفى القطاع 

ً 90وينخر ميزانيتها بأكثر من   التييف جهودها لتذليل العقبات ثاألمر الذي يستلزم من الحكومة تك .% سنويا

 القطاع الخاص. فيالمواطنين من العمل  نفرت

العمل على القيام بإصلحات جذرية في  ،بالتعاون مع مجلس األمة ،الحكومة بدأتاألخيرة  اآلونة يفف   

 ،% من دخل الدولة90تشكل  التيوعلى العوائد النفطية   االعتماد تقليل وذلك بهدف االقتصادية للسياسات 

العجز   ازدياد تسببت فى  يوالتأسعار النفط بشكل حاد  انخفاض وأزمة  2008حدثت فى عام  التيفاألزمة 

بشكل أساسي   االعتماد تكريس القناعة بأنه من غير المعقول ساعد في  يالخليجلدول مجلس التعاون  يالمال

 2015عام  يين فيالكويتبلغت نسبة البطالة بين  إذ ؛طلبات التوظيف للمواطنين  الستقبال على القطاع العام

  .%4,7نسبة 

اللزمة لتنفيذ أهداف على وضع األطر واألسس القانونية  الوطني للصندوقاإلدارات المتعاقبة  حرصتوقد    

تكون هناك وقفة إلعادة   أنيجب إقرار القانون  أعوام علىوبعد مرور أكثر من خمسة  ،عينر   المشوطموح 

هذا الصندوق يعد أكبر صندوق سيادي   نأخاصة و يالمحل االقتصاد تقييم القانون والعمل على تطويره لدعم 

 .لتمويل المشاريع )صندوق رأس المال المغامر(

وهو ما يمثل نسبة  ا،مشروعً  307 من ربيقتولى الصندوق تمويل ما  اآلنتأسيس الصندوق وحتى  منذو   

 .(1) الصندوق لهذا المرصودةالمبالغ  يإجمالمن  اصغيرً  اجزءً % من خطة الصندوق وما يشكل كذلك 18

 العمليتطلب  األمرأصبح  ؛ذات حجم صغير أو متوسط تعد% من الشركات الخاصة 90من  أكثر  كانولما    

ولخلق فرص  يلالمح االقتصاد تمكينها من القيام بدور محوري فيعلى تطوير تلك الشركات وتحسين إنتاجها ل

                                                           
 والمتوسطة الصغيرة المشروعات لرعاية الوطني للصندوق 2016-2015 لعام السنوي التقرير 1 
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نسبة تفوق  فيها تمثل فئة الشباب التي للمعلومات المدنيةإحصائية الهيئة العامة  عنناهيك  ،عمل فى الدولة

، (2)يزوالتم اإلبداعتحفيز الشباب على  العمل علىاألمر الذي يحتم على الصندوق  ،الكويت سكان% من 40

 مازالتالمشاريع  إنإذ  ؛تنظم بيئة األعمال والمشاريع التي واللوائح قوانينالالنظر فى يتطلب منا  األمر الذي

هناك العديد ف من المؤسسات المالية التقليدية.تمويل الدعم وال علىالحصول  ومنهاصعوبات العديد من ال تواجه

أنني في إال  .كانت مالية أو إدارية عمله سواءً التي تواجه عمل الصندوق الوطني وطريقة القانونية من المشاكل 

 وق للمشاريع والعقبات التي تواجهلدعم الذي يقدمه الصندالقانوني لاإلطار  إلىهذا البحث سوف أتطرق 

 حكام القانون. ألها وفق  ةالمتاحو آلية الدعم المحدودة الصندوق الوطني نتيجة

الحدود والقيود التي رسمها  نأ إال، األكبر على مستوى العالموطني هو على الرغم من كون الصندوق الو    

إذ  (؛3)على أهداف الصندوق ايؤثر سلبً  وفمما س االكاملة منه االستفادةتجميد أموال دون  إلىله القانون أدت 

، فآلية الدعم المحددة الوطني على المشاركة أو اإلقراض الدعم المقدم من الصندوقفي اقتصار  المعضلةن كمت

أصحاب المشاريع  يرلتنف أداةً  تكون ن  أتكون المحفز للمشاريع بدالً من ن  أمن المفترض  في أحكام القانون

دعم المشاريع الكويتية ويستبعد  على يقتصر دور الصندوق الوطني ذلك إلىوباإلضافة  .من الصندوق الوطني

الخليجي أو في الدول العربية أو في  دول مجلس التعاونفالمشاريع التي تنشأ في  .ما عدا ذلك من المشاريع

عمل الصندوق ل القانونية المتاحة ليةاآل، وبالتالي هناك محدودية في ول العالم ال يشملها عمل الصندوقباقي د

 .هيتم تسليط الضوء عليسهذا ما و ،دعم المشاريعفي الوطني 

على اإلقراض  اقتصارهاوعدم تنويع آلية دعم المشاريع  إلىنستعرض أسباب الحاجة سومن خلل هذا البحث    

وذلك  المعضلةليل هذه ذ، وسوف نقوم بطرح الحلول اللزمة والمناسبة لتلمشاركة كما هو الحال في القانونأو ا

القانونية طبيعة السقة مع توذلك بحيث تكون هذه الحلول م ،تجارب الدول األخرىمن  االستفادة من خلل

 .االقتصاديوذلك من أجل توفير بيئة للمشاريع وخلق قطاعات جديدة تعزز النمو  ؛في الكويت ةاالقتصاديو

نستعرض ومن ثم  ،وأسباب نشأتها المال المغامررأس أهداف صناديق  إلىرق هذا البحث بدايةً تطيسكما    

 موضوع يتم مناقشة، فسوف المقدمة من الصندوق الوطنيالدعم في آلية أخرى  طرقتقديم  إلىأسباب الحاجة 

نبين أهمية التباين ، ومن ثم سوف الصناديق الحكوميةالتي تدار من قبل القطاع العام أو الصناديق  أداءكفاءة 

 قدرات الصندوق إلىنتطرق س كما، دعمها للمشاريع عندفي دور الصناديق الحكومية عن الصناديق الخاصة 

                                                           
 والمتوسطة الصغيرة المشروعات لرعاية الوطني للصندوق 2016-2015 لعام السنوي التقرير 2 

( مشروع صغير ومتوسط # الكويت. موقع السيف نيوز 700مقال بعنوان: الصندوق الوطني رفض ) 3 

http://seifnews.com/news/kuwait/107569  
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، سوف نبين ذلك إلىوباإلضافة  مشاريع التي سوف يقدم لها الدعم.ال اختيارالوطني كصندوق حكومي في 

  ديوانرقابة  إحكام دخول الصندوق الوطني بشكل مباشر في المشاريع الصغيرة بسببل القانونية اآلثار

مع  االستثماراألخرى المفروضة على الصندوق في القانونية التركيز على القيود  سوف ينصب   و، المحاسبة

 المشاريع.

تطوير آلية  إلى التي تدفع التعديلت القانونيةمن  عدًدا األسباب ودراستها، سوف نعرض هوبعد مناقشة هذ   

 ع.التي وضعها المشر   القانونية دعم المشاريع وتخفيف القيود 

دعم المشاريع عن طريق االستثمار في الصناديق االستثمارية التي تقوم بدورها لية آل أتطرق أولً سوف و    

شكله  فيالمقدم من الصندوق  عدم اقتصار الدعمأهمية  إلىسوف أتطرق  ثانيًاو ،في االستثمار في المشاريع

ً و، أشمل لدعم المشاريع دور   يكون للصندوقن أأهمية  إلىباإلضافة  ،المادي أو المالي الفائدة  أظهرسوف  ثالثا

 ،الكويتيين وهي مشاريعالدعم المقدم من الصندوق الوطني على نوع محدد من المشاريع  من عدم اقتصار

 محلية لعمل الصندوق. حدود هناك تكونال أوأهمية 

المال رأس ستعراض بعض التشريعات المقارنة التي تنظم عملية اسنقوم ب وللعمل على تفعيل هذه الحلول   

تنفيذها في وإمكانية  نجحت في تطبيق هذه الحلول المقترحةوالتي  ،الفقهاء في هذا المجال المغامر وآراء

ها مجموعة الناجحة التي قام بالقانونية واالقتصادية هذه الدراسة منبثقة من مجموعة من الدراسات  إنإذ الكويت، 

لدعم الذي تقدمه الصناديق النظام القانوني لالمال المغامر و رأسمن الفقهاء في عدة دول حول العالم فيما يخص 

 .والخاصة الحكومية

صناديق رأس  معنى  ببيانالبحث  بتدأاحيث  ؛نتهج البحث المنهج التاريخيا، فقد ومن حيث منهجية البحث   

، واستعانت الدراسة كذلك بالمنهج الوصفي في الوقت الراهننتشارها أهدافها وأسباب ا  وبيانل المغامر الما

أسباب  وبيانريع في دولة الكويت فيما يتعلق بتنظيم عملية دعم المشا حاليًا المطبقة القانونية األحكام بيانفي 

نتائج يسعى من  إلىل الباحث في دعم المشاريع توص   ومن خلل بحث الدراسات المتعلقة  ،هذه األحكام قصور

، وذلك من خلل تحليل موقف المشرع وطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطةالتطوير عمل الصندوق  إلىخللها 

 مع بعض التشريعات المقارنة. وأيًضابالفقه المقارن لتطوير النظام الكويتي الحالي  ستعانةاالالكويتي وإمكانية 

 وسوف تكون تقسيمة البحث كالتالي:   

 أهدافها وبيانالمال المغامر رأس تعريف صناديق  التمهيد:



5 
 

 

دعم الصندوق الوطني للمشاريع والحدود المفروضة في  آليةفي  القانونية أساس اإلشكالية :المبحث األول

 .أحكام القانون

عف كفاءة الصناديق التي تدار من القطاع العام الحكومي مقارنة لضاألسباب الموضوعية  المطلب األول:   

 .الصناديق التي تدار من القطاع الخاصب

 الصناديق العامة والصناديق الخاصة.تباين األهداف فيما بين مدى  المطلب الثاني:   

 المشاريع أو المبادرين الناجحين. اختيارتواضع قدرة الصناديق الحكومية على  ث:المطلب الثال   

 .خضوع المشروع ألحكام قانون األموال العامة ورقابة ديوان المحاسبة المطلب الرابع:   

المفروضة على الصندوق الوطني في الدعم للمشاريع والصلحيات  القانونية الحدود المطلب الخامس:   

 المخولة له.

 .الصندوق الوطني لدعم المشاريع آلية المقترحة لتفعيلالقانونية  التعديالت :المبحث الثاني

 .شركات لديها الخبرة في إدارة الصناديق إلىالصندوق الوطني  أموال من  السماح بتقديم  المطلب األول:   

العوامل األخرى التي تعمل على تطوير الصندوق الوطني ونشر ثقافة المشاريع في دولة  المطلب الثاني:   

 الكويت

   .مع المشاريع األجنبيةالصندوق الوطني بالمشاركة  حق المطلب الثالث:   

 

 التمهيد

 وبيان أهدافها المال المغامرصناديق رأس تعريف 

إن  نه وبحسب وصف بعض الفقهاء فأإال  المال المغامر  رأسأو تعريف ثابت لمعنى  دمحدليس هناك معيار    

وتتنوع هذه السمات بحيث قد تركز على التكنولوجيا  ، المال المغامر رأس وفق  االستثمارهناك سمات لمعنى 

خرى، وقد أتركز على السيطرة على المشروع أو على اإلدارة الفعلية فيه أحيانا  قدو، والمنتجات التقنية أحيانا

في  االستثمارالسمة هي تكون  ، وقدصحاب المشاريع والمبادرين أنفسهمفي أ االستثمارا هي تكون السمة أحيانً 

خروج من سنوات ومن ثم ال وعشرسنة  نبيلمدة تتراوح  االستثماروتكون أحياناً  ،للمشروع االبتدائيةالمراحل 
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 كونتويستثمر في مشروع ما   بأنالمال المغامر   برأس االستثمارقد تكون السمة والمشروع أو بيعه بالكامل، 

 ة.و إدارية أو تقنيهناك قيمة مضافة من هذا المستثمر للمشروع من ناحية مالية أو فنية أ

والتي  االبتدائيةففي المرحلة األولى  ،وعادة تكون طريقة التمويل للمشاريع مقسمة على مراحل عدة للمشروع   

ما  ابدايته بالمزرعة وغالبً مشروع في تشبه ال نهاإحيث  (تمويل البذرة)أو  (Seed Funding) يطلق عليها

 نفسه في هذه المرحلة أو عن طريق األقارب واألصدقاء. تمويلبيقوم المبادر 

 - (المستثمرين الملئكة تمويل)ما بعد قيام المشروع، وهنا تسمى وهي مرحلة  ،أما في المرحلة الثانية    

(Angel Investors) ستثمار للتسمية دارجة في عالم ريادة األعمال والمشاريع المتوسطة والصغيرة  وهي

 .في المشاريع الناشئة في مراحلها البدائية

 Venture)  المال المخاطر رأسالمال المغامر أو  رأسأما في المرحلة اللحقة فتظهر صناديق     

Capital)   ستثمار باالوهي عادة ما تكون مؤسسات مالية أو شركات ذات رؤوس أموال كبيرة بحيث تقوم

وعادة ما يكون  ،أو فشل هذا المشروع نجاحتتعلق بعالية  مخاطروجود في ظل ريع والمبادرين في المشا

والتكنولوجيا المال المغامر من أصحاب شهادات وتخصصات مهمة متعلقة بالتمويل  أعضاء صناديق رأس

 نمروثيستمن خبرات للمشاريع التي  هنيقدمووهم عادة ما يختلفون عن المستثمرين التقليديين لما  ،واألعمال

   .وهم أيضا على دراية تامة بالمخاطر التي تكون في مواجهة المشروع ،هافي

نجاح المشروع  احتماالتإن إذ  ؛خطورةاالستثمار المال المغامر هو أكثر أنواع  رأسيعتبر على ذلك، و     

فدخول  ؛في المشروع هاستثمريحصل المستثمر على أصل المبلغ الذي  نأوبالتالي ليس من المؤكد  ا،ضعيفة جدً 

 ؛هو دخول غير مضمون بتحقيق أرباح اأو فنيً  اماليً  سواءً المال المغامر في مشروع ما لدعم هذا المشروع رأس 

 فليس هناك تأكيد على نجاح المشروع.

 ياالقتصادضعف النمو  إلىأدت  والتي 2008 في عاملحقت األزمة المالية  التيالفترة الزمنية ظل  وفي     

 وبات ،المجتمعات زدهارالبرز نجم المشاريع الصغيرة والمتوسطة كقوة دافعة  والتجارة الدولية واالستثمار

المشاركة عند يضمن نمو األرباح  نأفي هذه المشاريع الصغيرة والمتوسطة يمكن  سهاماإلتعزيز  نأمن المؤكد 

اذبة للمبادرين وأصحاب المشاريع جقانونية لتوفير بيئة  السعي إلىتوجه الحكومات  إلىأدى  األمر الذي  ،(4)فيها

سوق لرأس المال المغامر  العمل على خلق وسائل ذلكومن  ،وخلق فرص عمل إضافية ياالقتصادلتعزيز النمو 

Venture Capital Market) رأس( وصناديق ( المال المغامرVenture Capitals لتمويل الشباب )

                                                           
4 Financing SMEs and Entrepreneurs 2017. An OECD Scoreboard.  
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وتوفير االطار القانوني  تكون في مراحلها األولى قبل تحقيق أرباح التيوالمبادرات التجارية والمشاريع 

 .(5)المناسب لها

في الحصول على  صعوبات تواجه التيع الجديدة والمبادرات المال المغامر يساعد في تمويل المشاري  رأسف   

المثال ال تكون مستعدة لتقديم التمويل  وعلى سبيلعادة  خرى كالبنوك. فالبنوكاأل التمويلية جهاتالتمويل من 

وذلك بسبب  أصحاب المشاريع الجديدة والمبادرين الذين تكون مشاريعهم فيها نسبة عالية من المخاطر إلى

ستثمار في مشاريع ال تكون لديها للفعادة ما تلجأ صناديق الرأس المال المغامر  .(6) لهاضعف الحماية القانونية 

بفحص  لقيامباالمال المغامر رأس ن فى صناديق ووبالتالي يقوم العامل الكافية،معلومات والبيانات والدراسات 

 .(7) بالمبادرةلى المعلومات المتعلقة عميق ودقيق للحصول ع

 التيتحسين إدارة المشاريع  إلىالمال المغامر  رأسصناديق  تسعى تقدمهالذي  المالي للدعموباإلضافة    

والحوافز للمشاركة في  االمتيازاتالحقوق والعاملين فيها من خلل تقديم  حماستمولها وتساعدها وتزيد من 

 من علقاتهم االستفادةواألخرى  الجهاتب ربطهمبتمولها  التيالمشاريع  وكذلك تقوم بمساعدة ،إنجاح المشروع

 .(8) الغيرمع 

على مشروع  االستحواذتمويل المشاريع الجديدة وليس  إلىالمال المغامر  رأسما تسعى صناديق  ادةً وع   

 تطورهابداية في تكون  التيبتمويل ومساعدة المشاريع والشركات الجديدة فتقوم هذه الصناديق  ،تجاري قائم

(9). 

تعزيز  –وبشكل محدد الخاص منها وليس الحكومي  –المال المغامر  رأسوغالباً ما يكون هدف صناديق    

أو من خلل طرح المشروع  بعد نموه بيع حصتها في المشروع عن طريقما إوتحقيق أكبر قدر من األرباح 

 (.10) العام ابتكتاال إلى

                                                           
5 Government Venture Funds (Master Thesis) University of Van Tilburg, June 2012. Vladimir Gadus 
6 Government Venture Funds (Master Thesis) University of Van Tilburg, June 2012. Vladimir Gadus 
7 Lerner, J. and Tag J.: Institutions and Venture Capital. IFN Working Paper. Paper No. 897. Page 5 
8 Chemmanur, T. J.,Krishan, K., Nandy, D.K.: How Does Venture Capital Financing Improve Efficiency in Private 
Firm? A Look Beneath the Surface, Oxford University Press (2011) Page 2 
9 Keuschnigg, Ch. And Nielsen, S.: Tax Policy, Venture Capital and Entrepreneurship, (2003) Page 1  
10 Chaplinsky, Susan and Gupta-Mukherjee, Swasti, Exit Returns and Venture Capital Investment Opportunities 
(September 17, 2010). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=1707002 or 
http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1707002 
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والتي  المال المغامر رأس تم تمويلها من قبل صناديق الرأس التي للمشاريعوهناك الكثير من األمثلة الناجحة    

 ,FedEx, Facebook, eBay, Apple, Microsoft, Intel على سبيل المثال: اعالميً نجاحها  ثبتتأ

Starbucks, Zipcar, Amazon, Tesla, Google, Staples. 

 إنإذ  فقط؛ المباشرقتصر على الدعم المالي ي الأالمال المغامر يجب  رأسالدعم الذي تقدمة صناديق  إال أن   

مرتبطة بدعم في صور  نما تكوهذه الحاجة غالبا أن  إالفي حاجة ماسة للدعم المالي  نما تكوا المشاريع غالبً 

 إلىالدعم المنظمة في القانون تحتاج آلية  أن نجد فإنناذلك لو .كالخبرات في مجال اإلدارة والتكنولوجيا ،أخرى

تقدير هذا االحتياج وفي المبحث التالي سوف نبين  الحق فيلتعطي إدارة الصندوق الوطني  تشريعي تعديل

للمشاريع  امباشرً  اماليً  ايكون دعمً ن أ علىالصندوق الوطني  يقدمهقتصار الدعم الذي اأسباب ضرورة عدم 

 المحلية.

 

 المبحث األول

  لمشاريعل الوطني الصندوق دعمآلية  في القانونية اإلشكاليةأساس 

 في أحكام القانون والحدود المفروضة

طرق  تحصر أو تقصر  نهاأ إال ،الدعم التي يقدمها الصندوق الوطني أحد أهم العناصر في القانونآلية  تعد    

يشكل " على أن( من القانون 14)المادة تنص إذ  ؛المشاركةأو  التمويلفي الصندوق في المشاريع  استثمار

فنية تختص بدراسة وتقييم المشروعات المقترحة والمقدمة من قبل أصحاب المشروعات مجلس اإلدارة إدارة 

عمل من  خلل خمسة وأربعين يوم اإلسهامفي المشروع وتحديد نسبة  سهاماإل علىوتصدر توصيات بالموافقة 

الحق في موعد ال  جتماعابت مجلس اإلدارة في المشروع في أول ين أالصندوق على  إلىتاريخ تقديم الطلب 

تضم اإلدارة في عضويتها أعضاء ن أويراعى  يجاوز أسبوعين من تاريخ إحالة التوصية إليه من اإلدارة الفنية.

 ."ذوي الخبرة في مجال عمل الصندوق من

 سواءً في المشروع  سهاماإلكانية مجلس اإلدارة البت في إم االلتزامات القانونية علىمن أن مفاد ذلك    

مجلس اإلدارة يشمل تمويل المشروع أو  قرار  نأأي ، لتسليف أو باإلقراضبالمشاركة برأس المال أو با

( من اللئحة التنفيذية 1-17وهذا ما أكدت عليه المادة ) ،المشاركة فيه بما يشمل شراء حصة في المشروع
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يجب على مجلس اإلدارة وضع  يوالتمن طرق تمويل المشاريع القروض والمشاركة  أن على حين نصت

  11نموذج لعقود تمويل المشاريع.

 الشروط القانونيةعتبار االكة في المشروع يجب األخذ بعين طريقة المشاروفي أثناء تقرير مجلس اإلدارة    

ديوان رقابة  إلىتتطرق  التيو( من اللئحة التنفيذية 32والمادة ) ،( من القانون6المنصوص عليها في المادة )

 12تربط الصندوق بالمشاريع. التياللحقة على العقود  المحاسبة

  نأإال   ،وضحنا بدايةً أكما الصندوق ذو أهمية كبيرة  المالي المباشر الذي يقدمه الدعمن  أمما ال شك فيه و   

ويرجع  ،المشاركة المباشرة أو في تمويل المشاريع له العديد من المآخذ على الوطني دور الصندوق اقتصار

ضعف كفاءة الصناديق التي وهي أوال و الذي نعرضه في المطالب الخمسة على النح تياآل إلىالسبب في ذلك 

تباين األهداف فيما بين ، ثانيا تدار من القطاع الحكومي مقارنة مع الصناديق التي تدار من القطاع الخاص

المشاريع أو المبادرين تواضع قدرة الصناديق الحكومية على اختيار ، ثالثا الصناديق العامة والصناديق الخاصة

 الحدود، و خامسا خضوع المشروع ألحكام قانون األموال العامة ورقابة ديوان المحاسبة ، رابعاالناجحين

 .المفروضة على الصندوق الوطني في الدعم للمشاريع والصلحيات المخولة له القانونية

 

 األول المطلب

 الحكوميتدار من القطاع  التيكفاءة الصناديق ضعف األسباب الموضوعية ل

 ((Government Venture Capital 

 (Private Venture Capitalتدار من القطاع الخاص ) التيمقارنة مع الصناديق  

الصندوق الوطني من الصناديق التي تدار من القطاع الحكومي في دولة الكويت كباقي الصناديق الحكومية يعد    

دعم  و ةالمناسب ةالقانوني البيئةتوفير  إلىمن قبل الكثير من حكومات دول العالم  اك توجههنو .في دول العالم

وذلك لما يميز  ؛(GVCالمال المغامر ) برأس ىعنَت  وذلك عن طريق إنشاء صناديق حكومية  الجديدةالمشاريع 

 المشاريع الصغيرة والمتوسطة وأعمال المبادرين من إبداع وإيجاد حلول غير معتادة ومنقطعة النظير.

تقليل نسبة البطالة وإيجاد  علىتلك المشاريع تزيد من حجم اإلنتاج المحلي في الدول وتساعد  إن حيثو   

إذ  ؛امستغربً وتمويلها لم يعد  ةالجديدحكومات العالم لدعم هذه المشاريع  توجهإن فلهذه األسباب ف ؛فرص عمل

                                                           
 من اللئحة: قواعد وطريقة تمويل المشروع اقراضا أو مشاركة  1-17المادة  11
 الصندوق وفقا للمادة السادسة من القانون للرقابة اللحقة لديوان المحاسبةمن اللئحة: تخضع العقود التي يبرمها  32مادة  12
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فعلى  أخرى. إلىالحكومات على تقديم المميزات والحوافز للمشاريع الجديدة بعدة طرق تختلف من دولة  تنافست

قانونية خاصة لتحفيز  وتوفر بيئة كافة أوجه الدعموتقدم تمنح الحكومات إعفاءات ضريبية  ،سبيل المثال

 المال المغامر. رأس وتنشئ صناديقالمشاريع الجديدة 

تحصل على تمويل  التيالمشاريع  ن أ تبينفقد  الجديدة،أنه وفق العديد من الدراسات البحثية للمشاريع   إال   

 المشاريعبأقل مقارنة  أداءً ، تحقق الوطنيكالصندوق  ،المال المغامر الحكومي رأسأو دعم من صناديق 

اآلثار القانونية واالقتصادية  قيمت التيبها مجموعة من الفقهاء و تقامالتي الدراسات  ىحدإق ففو .(13)األخرى

دولة حول  25الصناديق المدعومة من الحكومة على المشاريع في  أو الحكوميةالجهات  استثمار المترتبة على

الجهات ي مباشر من لماتحصل دعم  التيالمشاريع  نأ إلىفقد توصلوا  قطاعات،العالم وعلى مستوى عدة 

من  فقد تبين .(PVCتمول عن طريق الجهات الخاصة ) التي المشاريعبأقل مقارنة  نجاح ظوظحلها الحكومية 

عند تمويل مشاريع  المال المغامر التابعة للحكومات رأسكفاءة البرامج وصناديق وفعالية  دمعخلل البحث 

مع  اطرديً ديق التابعة للحكومات مرتبط المشاريع المدعومة من الصنا أداء أناذ  ولىاأل هامراحل يفالمبادرين 

مع األداء  اطرديً الصناديق الحكومية مرتبط العالي من قبل  المالي الدعمبعبارةٍ أخرى، المقدم. ي لالماالدعم 

  نأ إال تقليل فرص نجاح المشروع.  إلىالدعم الكبير من الصناديق الحكومية يؤدي  نأ أي للمشروع،الضعيف 

أداء المشروع يقل إذا كانت الصناديق  إنإذ  ؛(14)الدعم المحكم والمحدود له تأثير إيجابي على أداء المشروع

 الحكومية تسيطر على رأس مال المشروع.

ذلك يقلل إن في دعم المشاريع فمع صناديق القطاع الخاص صناديق القطاع العام  شتراكاأنه في حال إال    

والقطاع تحصل على تمويل من القطاع العام  التيفالمشاريع  .(15) ويزيد من فرص نجاحه المشروعمن مشاكل 

 اعددً هناك  إنإذ  ؛الحكوميةيتم تمويلها من صناديق الرأس المغامر  التيتتفوق على المشاريع  امعً الخاص 

 المشاريعبطور من أداء المبادرين ومشاريعهم مقارنة من المشاريع المدعومة من الصناديق الحكومية  امتواضعً 

                                                           
13 The Effects of Government-Sponsored Venture Capital: International Evidence. James A. Brander1, Qianqian Du2 
and Thomas Hellmann3 Review of Finance (2014) doi: 10.1093/rof/rfu009  
14 The Effects of Government-Sponsored Venture Capital: International Evidence. James A. Brander1, Qianqian Du2 
and Thomas Hellmann3 Review of Finance (2014) doi: 10.1093/rof/rfu009 
15 The Effects of Government-Sponsored Venture Capital: International Evidence. James A. Brander1, Qianqian Du2 
and Thomas Hellmann3 Review of Finance (2014) doi: 10.1093/rof/rfu009 
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 كالصندوقالحكومية فالمشاريع يقل أداؤها إذا كانت ممولة فقط من الصناديق  .المدعومة من الصناديق الخاصة

 .(16)الوطني

الهام  التأثير اإليجابيله  كباقي الصناديق الحكومية الوطني الصندوقالمقدم من  المالي الدعم إنف لهذاو   

يصبح له تأثير  الحكوميهذا الدعم   نأ إال  الجديدة، من األمور المهمة للمشاريعفالدعم المالي يعد . للمشاريع

إدارة  نه منمال المشروع بحيث يمك   نسبة كبيرة من رأس علىى الصندوق الوطني استولسلبي وتقل فائدته إذا 

الصندوق التمويل المقدم من  ن أأي  ،القرار في المشروع اتخاذالتحكم الفعلي في  زمامبتمسك الوالمشروع 

  (.17)من القطاع الخاص ادارً م  يكون له فائدة أكبر عندما يبقى المشروع  األخرىالحكومية  الصناديقالوطني ك

 

 المطلب الثاني

 لصناديق العامة والصناديق الخاصةتباين األهداف فيما بين امدى 

فيها له تأثير كبير  ستثمارواالفي المشاريع  بشكل عام أو الصناديق الحكومية الصندوق الوطنيطريقة دخول    

 .المشاركة والدوافع لهذه المشاركة استراتيجيةختلف ا إلىيرجع السبب إذ  ؛علي نجاح المشروع أو فشله

على أخذ نسبة ملكية كبيرة في المشروع  ركزي ،الصناديق الحكومية كباقي ،في الواقع ،الصندوق الوطنيو   

فالصناديق  :األهداف اختلف إلى في ذلك مما ينتج عنه أداء ضعيف للمشروع. ويرجع السبب ؛التمويلأو في 

 إلىعادةً ما تهدف  التيبخلف الصناديق الخاصة  الربح،تحقيق  آخرهاتكون لها أهداف  عادة ماالحكومية 

استراتيجية تكون وسيلة لتحقيق أهداف  والصندوق الوطني خاصة عامةً  الحكومية الصناديق. ف(18)تحقيق الربح

والمالية  يةاالقتصادفل تكون فيها األهداف  ،تقتصر على تحقيق الربح نأوسياسات أشمل وأوسع من للدولة 

سيس صناديق أما تسعى دول العالم لت افغالبً  .(19)العنصر الحصري كما هو الحال في الصناديق الخاصةهي 

رؤوس  قلة سد الفراغ في حالرعاية تطور القطاع الخاص والصناعة ولالمال المغامر الحكومية من أجل  رأس

                                                           
16 The Effects of Government-Sponsored Venture Capital: International Evidence. James A. Brander1, Qianqian Du2 
and Thomas Hellmann3 Review of Finance (2014) doi: 10.1093/rof/rfu009 
17 The Effects of Government-Sponsored Venture Capital: International Evidence. James A. Brander1, Qianqian Du2 
and Thomas Hellmann3 Review of Finance (2014) doi: 10.1093/rof/rfu009 
18 The Effects of Government-Sponsored Venture Capital: International Evidence. James A. Brander1, Qianqian Du2 
and Thomas Hellmann3 Review of Finance (2014) doi: 10.1093/rof/rfu009 
19 Colombo, Massimo G. and Cumming, Douglas J. and Vismara, Silvio, Governmental Venture Capital for 
Innovative Young Firms (July 25, 2014). Journal of Technology Transfer, Forthcoming. Available at SSRN: 
https://ssrn.com/abstract=2471469 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2471469 
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يسعى الصندوق إذ  ؛وهذا هو الحال في الكويت (،20) والمشاريع الشبابية ختراعاتاالاألموال اللزمة لتمويل 

 إلىالعمل في القطاع الخاص مما يؤدي  إلىدعم الشباب ودفعهم وضع الغطاء القانوني اللزم ل إلىالوطني 

تطوير عمل الصناديق وتوفير أنظمة تعمل  على تقوم يةالحكومالصناديق ف على القطاع العام. العبءتخفيف 

ونمو  بتكارواالالمعرفي وفي خلق فرص العمل  االقتصادمن دور مهم في  اعلى إنجاح هذه المشاريع لما له

المشاريع في الحصول على تمويل  تواجه التيالمشاريع للتمويل، والتحديات األخرى  حاجةف. (21) المحلياإلنتاج 

فقلة مصادر التمويل وصعوبة الحصول على  .تحرك الحكومات إلنشاء الصناديق الحكومية إلىألفكارهم، أدى 

 الحاجة أنمما يعنى  ،يةاإلبداعمن الجهات التمويلية كانت أبرز المعوقات لنجاح األفكار  للستدانةضمانات 

ال يمكن حلها بالتمويل من قبل الصناديق الخاصة،  لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتمويل المبادرين

 .ظهور أهمية الصناديق الحكومية إلىأدى  الذياألمر 

قد تشمل إذ  ؛توجهات الصناديق الحكومية تكون مختلفة عن توجهات الصناديق الخاصةإن ف ،وعلى ذلك   

يكون هناك  نأ إلىتهدف  كأن ،تقتصر على تحقيق الربح المادي ال اوأغراضً أهداف الصناديق الحكومية مبادئ 

أهداف الصناديق الحكومية  ال تكونفقد  وهذا ما يندر تواجده في الصناديق الخاصة. ثقافي،أو  اجتماعيتغيير 

 أنفقد نجد  ولهذا، للدولة. جتماعيةواال يةاالقتصاديحققها المشروع بقدر ما تكون بالفائدة  التيمرتبطة باألرباح 

مردود  ال يكون فيها التيأهمية المشاريع  االعتبارفي عين  ضعي ،المشاريع اختيارأثناء فترة  ،الصندوق الوطني

كخلق فرص وظيفية أو تطوير  ،المواطنين أو للصالح العام علىوثقافي  جتماعيامالي ولكن يكون لها تأثير 

فهناك  ومن ثم، المشاريع تلكفي  الصندوق الوطنيوهذا ما يبرر دخول  ،(22) أعمال قطاعات معينة في الدولة

كون ين  أالبد من إذ  ؛في المشاريع ايكون مباشرً ن  أعلى يقتصر دور االستثمار الحكومي  الأسبب يدعونا 

خبرات  إلىغلبية هذه المشاريع بحاجة ماسة أ ن؛ ذلك أالدعم الحكومي إلىهناك دعم من القطاع الخاص يضاف 

 .إدارية وفنية يصعب الحصول عليها من الصندوق الوطني

 

                                                           
20 Colombo, Massimo G. and Cumming, Douglas J. and Vismara, Silvio, Governmental Venture Capital for 
Innovative Young Firms (July 25, 2014). Journal of Technology Transfer, Forthcoming. Available at SSRN: 
https://ssrn.com/abstract=2471469 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2471469 
21 Colombo, Massimo G. and Cumming, Douglas J. and Vismara, Silvio, Governmental Venture Capital for 
Innovative Young Firms (July 25, 2014). Journal of Technology Transfer, Forthcoming. Available at SSRN: 
https://ssrn.com/abstract=2471469 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2471469 
22 Colombo, Massimo G. and Cumming, Douglas J. and Vismara, Silvio, Governmental Venture Capital for 
Innovative Young Firms (July 25, 2014). Journal of Technology Transfer, Forthcoming. Available at SSRN: 
https://ssrn.com/abstract=2471469 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2471469 
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 الثالث المطلب

 المشاريع أو المبادرين الناجحين اختيارعلى  قدرة الصناديق الحكوميةتواضع 

المشروع الذي له  ختيارالالمهارات اللزمة  إلى ،ومنها الصندوق الوطني ،قد تفتقر الصناديق الحكومية   

عدم  وهيبشكل عام ومنها الصندوق الوطني هناك مشكلة في الصناديق الحكومية ف .(23)في النجاح حتماليةا

ويرجع السبب في  .المشاريع بفعالية دراسةبلقيام القرارات وتنفيذ السياسات وعدم ا اتخاذ يفدقتها وقلة فعاليتها 

القرار  اتخاذفي مراكز  وقليلي الخبرةن يوقراطيرالمشددة على اإلدارة وسيادة البيالسيطرة الحكومية  إلىذلك 

 ذلك، فقد تكون البرامج المعدة من قبل الصناديق الحكومية إلىوباإلضافة  .(24)بدالً من الخبراء والمتخصصين

 فيها. ستثماراالتم  التيمتابعة وتدريب أصحاب المشاريع  في ةغير فعال

اديق نتعمل فيها الص التيالبيئة المؤسسية  علىويعتمد نجاح مشاركة الصناديق الحكومية في المشاريع    

الخبرة في  عدد الموظفين ذويقلة وتكمن المشكلة هنا في  .نواحٍ وهي ما تكون عادةً ضعيفة في عدة  ،الحكومية

أصبحت تتجاوز الفترة  ؛ فقدوقت الكثيرمن ال أخذتالدورة المستندية المعقدة أصبحت إن و ؛الصندوق الوطني

 على أهمية رد الصندوق قد نصتاللئحة كانت  اإذو .المحددة في القانون واللئحة للرد على طلبات المبادرين

كثر من أ قع الفعلي، يستغرقاالو الرد على الطلب، فين أإال ا ن يومً الوطني على الطلبات في خمسة وأربعي

وبسبب  والمشاريع،وق لتقييم هذه الطلبات الطلبات تتكدس في إدارة الصند أصبحت معهالذي  مراأل، ستة أشهر

البت فيها أصبحت رات الموظفين في تقييم الطلبات وعداد وخبأضعف قدرات الصندوق الوطني ومحدودية 

 .(25) بطئًا كثرأاإلجراءات 

 

 الرابعالمطلب 

 المحاسبة  ديوانخضوع المشروع ألحكام قانون األموال العامة ورقابة 

من خلل  % من رأس مال المشروع25في المشاريع بنسبة تتجاوز  الوطني المباشرة مشاركة الصندوق إن   

اإلجراءات  إلى غير التقليدية ية المتميزةاإلبداعاألفكار  يخضوع هذا المشروع ذ إلىتؤدي  المشاركة سوف آلية

                                                           
23 Brander, J.A. E., & Hellmann, T. (2008) Government Sponsored Versus Private Venture Capital: Canadian 
Evidence. 
24 Baldock, North, and Mac an Bhaird, The Role of Government Venture Capital funds: Recent Lessons From UK 
Experience.  Paper to the ENTFIN conference: Lyon Entrepreneurial Finance VC and PE Days 8-9th July, 2016 

 16/8/2017أحمد حسن، المشاريع الصغيرة تواجه معوقات عديدة. جريدة الكويتية عدد  25
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فأكثر  %25تمتلك فيها الدولة نسبة  التيالروتينية المعقدة والصارمة المطبقة على الشركات والمشروعات 

ية لما ألحكام قانون األموال اإلبداعالطريقة بى المبادر صاحب المشروع العمل األمر الذي يصعب معه عل ،(26)

فمشاركة الدولة ممثلة بالصندوق  على أداء المشروع. اسوف تؤثر حتمً  يوالت صارمة العامة من شروط وقيود

 المحاسبة ديوانخضوع هذا المشروع لرقابة  إلى% من رأس المال سوف تؤدي 25الوطني بنسبة تتجاوز 

 .(27)المشددة 

والتي  أنواع المشاريع التي تكون خاضعة لرقابة ديوان المحاسبةحماية األموال العامة وقد حدد قانون    

يقصد من قانون حماية األموال العامة على ان " 2المادة رقم اذ تنص . يطلق عليها القانون باألموال العامة

باألموال العامة في تطبيق أحكام هذا القانون ما يكون مملوكا أو خاضعا بقانون إلدارة إحدى الجهات اآلتية أيا 

 -الهيئات العامة، والمؤسسات العامة. ج  -الدولة. ب  -أ  كان موقع تلك األموال في داخل البلد أو خارجها:

% من رأسمالها 25الشركات والمنشآت التي تساهم فيها الجهات المبينة بالبندين السابقين بنسبة ال تقل عن 

بصورة مباشرة أو غير مباشرة عن طريق شركات أو منشآت تساهم الدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات 

غيرها من األشخاص المعنوية العامة في رأسمالها بنصيب ما، ويعتد في تحديد نسبة رأس المال العامة أو 

المشار إليها بمجموع الحصص التي للدولة أو غيرها من كافة الهيئات ذات الشخصية المعنوية العامة أو 

"الشركات المشار إليها.  

كانت المشاركة  إذاوبالتالي فان هناك آثار قانونية مترتبة على مشاركة الصندوق الوطني في المشاريع    

قانون حماية األموال العامة. اذ هناك التزامات قانونية على المبادر حسب نصوص ف% 25بنسبة تتجاوز 

( على الجهات المشار 29)مع مراعاة حكم المادة من قانون حماية األموال العامة على " 6المادة رقم تنص 

إليها في المادة الثانية إخطار ديوان المحاسبة كتابة بما تجريه من عمليات أو تصرفات تتعلق باستثمار ما 

يطرأ عليها من تعديلت لديها من أموال في داخل البلد أو خارجها وما تتخذه من قرارات في هذا الشأن وما 

ويجب أن يتم اإلخطار في ميعاد أقصاه عشرة أيام من تاريخ إجراء العملية أو التصرف أو صدور القرار. 

ولرئيس الديوان أن يصدر قرارا بتحديد ميعاد يزيد على ذلك بما ال يجاوز شهرين في الحاالت التي تقتضي 

بيانات واالطلع على ما يرى لزوم االطلع عليه من دفاتر أو  ذلك، ولديوان المحاسبة استيفاء ما يرد إليه من

سجلت أو أوراق أو مستندات أو حسابات، ويجب على تلك الجهات موافاة الديوان بما يطلبه من معلومات أو 

مستندات خلل أسبوعين على األكثر من تاريخ الطلب. وللديوان حق التعقيب على التصرفات المشار إليها 

                                                           
 (6( ومادة رقم )2مادة رقم ) :العامةبشأن حماية األموال  1993لسنة  1قانون رقم  26
 (6( ومادة رقم )2مادة رقم ) :العامةبشأن حماية األموال  1993لسنة  1قانون رقم  27
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األولى وإبلغ الجهة المعنية بملحظاته عليها وتوصياته في شأنها. وعلى الجهة المعنية الرد على بالفقرة 

 " .ملحظات الديوان وتوصياته في شأنها خلل ميعاد أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ ورودها إليها

مشاريع هو التزام المبادر اآلثار القانونية المترتبة على مشاركة الصندوق الوطني في ال أحدومفاد ذلك بان 

وصاحب المشروع بإبلغ الديوان كتابتا بشأن أية عملية أو تصرف باستثمار أموال المشروع في الكويت أو 

في التعقيب على أعمال المشروع وهذا قد حماية األموال العامة الحق بموجب قانون وللديوان بالخارج 

 . وقلة عدد العاملين يغلب عليها طابع البساطة وصغيرةيصعب واقعيا تطبيقه على مشاريع متوسطة 

على الجهات المشار إليها في المادة الثانية من ذات القانون: " 7المادة رقم وباإلضافة الى ذلك فقد نصت     

التي تستثمر أمواال تجاوز قيمتها مائة ألف دينار في الداخل أو الخارج أن تقدم إلى الوزير المختص بيانا 

 عن أوضاع األموال المستثمرة لديها وحالتها واألرصدة غير المستثمرة كل ستة أشهر وذلك خلل كامل

ثلثين يوما التالية لهذه الفترة، وعلى الوزير المختص موافاة رئيس ديوان المحاسبة بتقرير شامل خلل 

ها. وعلى رئيس الديوان شهري يناير ويوليو من كل عام عن األموال المستثمرة في الجهات التي يشرف علي

تسليم رئيس مجلس األمة نسخة من هذا التقرير وملحظاته عليه في خلل مدة أقصاها ثلثون يوما من تاريخ 

 ".وصول التقرير إليه

أي ان من االلتزامات المفروضة على المبادر كذلك اخطار ديوان المحاسبة بشكل دوري ومفصل عن    

وهذا ما قد يشكل عبئا على أصحاب المشاريع.  لمشاريع الصغيرة والمتوسطةأموال الصندوق المستثمرة في ا

 17المادة رقم نصت  اذويعاقب بالحبس صاحب المشروع إذا تأخر في تقديم االخطارات والتقارير للديوان. 

بإحدى هاتين يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على ثلث سنوات وبغرامة ال تزيد على عشرة آالف دينار أو " :على

العقوبتين كل من تسبب عمدا في تأخير وصول اإلخطار أو البيان المشار إليهما في المادتين السادسة 

 "والسابعة فقرة أولى من هذا القانون إلى الجهة المختصة خلل المهلة المحددة.

وقد ال يكون  جدا وكما سبق ذكره سابقا فان نسبة المخاطرة في مشاريع الرأس المال المغامر تكون عالية

اال ان نصوص قانون  وقد تكون الخسائر كبيرة وخاصة في البداية، ،ألصحاب المشاريعدائما النجاح حليفا 

وهذا ما قد  حماية الموال العامة ال تعفي أصحاب المشاريع من المسؤولية القانونية في حال خسارة المشروع

كل موظف عام أو مستخدم أو عامل تسبب بخطئه في " 14رقم . فوفقا لنص المادة يشكل هاجسا للمبادرين

إلحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الغير أو 

تلك الجهة. بأن كان ذلك ناشئا عن إهمال أو تفريط في أداء وظيفته أو عن إخلل  إلىمصالحه المعهود بها 
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ة في استعمال السلطة داخل البلد أو في خارجها يعاقب بالحبس المؤقت مدة ال تزيد بواجباتها أو عن إساء

على ثلث سنوات وبغرامة ال تقل عن ثلثة آالف دينار، وال تزيد على عشرين ألف دينار أو بإحدى هاتين 

عن عشرين ألف العقوبتين. وتكون العقوبة الحبس المؤقت الذي ال تقل مدته عن ثلث سنوات وبغرامة ال تقل 

دينار وال تزيد على مائة ألف دينار إذا كان الخطأ جسيما وترتب على الجريمة إضرار بأوضاع البلد المالية 

أو التجارية أو االقتصادية أو بأية مصلحة قومية لها أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن الحرب. ويجب على 

" ة.المحكمة إذا أدانت المتهم أن تأمر بعزله من الوظيف  

 

 الخامسالمطلب 

 المفروضة على الصندوق الوطني في الدعم للمشاريع والصالحيات المخولة له القانونية الحدود

على الصندوق الوطني توفير رأس المال أو الدعم إلى أي مشروع إذا كان أحد الشركاء فيه القانون يحظر    

عدم تمويل من حصل على  لىإفقد عمد المشرع  ؛(28) الوطني قد حصل بالفعل على تمويل من الصندوق

( من اللئحة، ال يمكن للصندوق قبول طلبات المشروعات من أي شركة 19بناًء على المادة )ف .سابقتمويل 

سبق أن حصل أي من الشركاء فيها على تمويل من الصندوق. ومن هذا يتضح لنا أنه حتى لو قام أحد المبادرين 

 .التزامات فل يحق له الحصول على دعم الصندوق إذا كان قد سبق له االستفادة من ذلكبسداد ما عليه من 

                                                           
 من القانون:  5 المادة رقم  28

على دعمها سنوياً مصنفة وفقاً ألنواع أنشطتها ويقدم تقريراً بشأنها يضع مجلس اإلدارة خطة وحداً أدنى لعدد المشروعات المستهدفة التي يعمل 

أن يكون صاحب المشروع مواطناً كويتياً ال يقل  -1شطتها وعدد الكويتيين العاملين بها، ويشترط للستفادة من الصندوق: نمتضمناً عددها وأنواع أ

بناء على  -أن يتفرغ صاحبه تفرغاً كاملً إلدارة المشروع. وإذا كان موظفاً يمنح  -3أن يكون حسن السيرة والسمعة.  -2سنة ميلدية.  21عمره عن 

في هذه الحالة من حظر مشاركته في تأسيس الشركات التجارية المنصوص عليه في قانون  ىإجازة للتفرغ ال تزيد على ثلث سنوات ويستثن -طلبه 
أن تثبت الجدوى  -4دوق في حالة تخليه عن المشروع وعودته إلى الوظيفة العامة . الخدمة المدنية ونظامه على أن يسلم المشروع إلى الصن

ودون احتساب قيمة األرض المقام عليها المشروع  -وفقا لدراسة الجدوى االقتصادية -أال تجاوز تكلفة تأسيس المشروع  -5االقتصادية للمشروع. 

تكون األولوية في االستفادة من األراضي التي يخصصها  -6مسمائة ألف دينار كويتي. د.ك( خ 500.000مبلغ ) -وقيمة التمويل واألصول العينية

يكون لصاحب المشروع على األرض المخصصة من  -7الصندوق ألصحاب المشروعات ممن لم يسبق لهم الحصول على قسائم من الدولة . 

لسوقية لحق االنتفاع ضمن أصول المشروع. وال يجوز له، ويقع باطل التنازل الصندوق والتي يقام عليها المشروع حق انتفاع على أن ال تدخل القيمة ا
ء من عن هذا الحق أو بيع أو تأجير أو رهن األرض المقام عليها المشروع ، ويستمر انتفاعه باألرض طالما بقي المشروع قائماً وذلك باالستثنا

وز لصاحب المشروع في فترة رعاية الصندوق للمشروع اتخاذ أي قرار يؤثر في ال يج -8المشار إليه.  1980لسنة  105المرسوم بالقانون رقم 

مصيره إال بموافقة مجلس اإلدارة ، ويقع باطلً أي تصرف يصدر بالمخالفة لذلك. ويحق للصندوق بموجب حكم قضائي نهائي وضع يده على 
يرية تخفيض رأس مال المشروع أو دمجه في مشروع آخر أو تصفيته أو بيعه المشروع واسترداده كاملً في حال المخالفة . ويعتبر من القرارات المص

ق أو التنازل عن العقد كله موافقة الصندوق على طلب التنازل عن العقد يحل المستثمر الجديد محل المستثمر األصلي في جميع الشروط والحقو

اطن كويتي، بمشروع واحد ، شريطة أن تتوافر فيهم الشروط السابقة المشار إليها يجوز أن يتقدم للصندوق أكثر من مو -9وااللتزامات الواردة بالعقد. 

لى في هذه المادة، وفي هذه الحالة وبعد موافقة الصندوق على المشروع، تؤسس بينهم شركة ويكون تعامل الصندوق مع الشخص االعتباري وتسري ع

يلتزم أصحاب المشروع بتوظيف الكويتيين وفقاً للجدول الزمني الذي يحدده  -10القتصادية. الشركاء يتحدد عدد المتفرغين منهم وفقاً لدراسة الجدوى ا

   مجلس إدارة الصندوق. 

 ال تقبل طلبات التمويل من أي شركة سبق أن حصل أي من الشركاء بها على تمويل من الصندوق.من اللئحة التنفيذية:  19المادة رقم 
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، فل يجوز ألي شركة تصفيتهبمشروع صدر حكم  إلىكذلك في توفير رأس مال إضافي قانوني وهناك حظر    

بعد إعداد تقرير من اإلدارة الفنية إال دعم جديد  ىتحصل علن أحصلت على تمويل من الصندوق وتم تصفيتها 

 (.29) جديًداالمختصة بأسباب التصفية ومدى ملئمة منحها تمويلً 

لتزامات التي عليه لمصلحة االفي حال تعثر صاحب المشروع في سداد من اآلثار القانونية المترتبة و   

أن الصندوق الوطني في مواعيدها أو في حال تعثر المركز المالي للمشروع، إنه يمكن للصندوق الوطني 

وعلى الجهة المناط بها  ،شركة متخصصة إلدارة المشروع إلىيسند إدارة المشروع ن  أالمشروع أو  يدير

 لتعثر.زالت أسباب اإن  اإلدارة إعادة المشروع ألصحابه 

فان من حقوق % من قيمة المشروع، 75 خسران إلىأدى  أثبت المشروع قصوًرا ما إذا وفي حال   

المحكمة  إلىقتراح الحل األنسب ومنه اللجوء ايكون لمجلس اإلدارة الصلحية في الصندوق الوطني بان 

 لتصفية المشروع.

لزام الصندوق الوطني بسبب إ لىإم التقدعن  ونالمبادرين يمتنعد كبير من ذلك هناك عد إلىوباإلضافة    

ا ما قرضً الدعم الباقي من الصندوق الوطني إ% من رأس مال المشروع حتى يحصل على 20يقدم ن المبادر أ

 .(30) إسهاًماأو 

في دعم يقتصر دور الصندوق الوطني  الأنه من المفترض ء هذه األسباب السابقة يتضح لنا أوفي ضو   

لكي  بتعديل تشريعي في الصندوق حريةال دائرةع يتوس بل يجب ،اإلقراض أوالمشاريع من خلل المشاركة 

وترك تفاصيل وآليات الدعم لمجلس اإلدارة حسب التفاوض مع  الدعم للمشاريع آلية اختياريتاح لها حرية 

 . للدعمواحدة تكون هناك آلية ن أوبالتالي ال يلزم  متنوعةتكون تلك المشاريع  نأوخاصة  ،أصحاب المشاريع

 في دعم المشاريع.الحلول المقترحة لتوسيع سلطات إدارة الصندوق الوطني  إلىوفيما يلي سوف نتطرق    

 

 المبحث الثاني

 الصندوق الوطني لدعم المشاريعآلية  المقترحة لتفعيلالقانونية  التعديالت

                                                           
: ال يجوز ألي شركة حصلت على تمويل من الصندوق وتم تصفيتها أن تحصل على دعم جديد منه إال بعد إعداد ةمن اللئحة التنفيذي 20 مادة  29

 .تقرير من اإلدارة الفنية المختصة بأسباب تصفيتها ومدى ملءمة منحها تمويل جديدا
 19/11/2017دد ناصر الفرحان، "الجدوى االقتصادية" فخ لشباب "المشروعات الصغيرة"، جريدة الراي، ع 30
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عجز المؤسسات المالية التقليدية من تمويل  إلىالمال المغامر  رأس يرجع السبب وراء ظهور صناديق    

جدية لتقديم التمويل وحتى  المصرفية ضماناتتلك المؤسسات  اشتراطوذلك بسبب  ،المشاريع بالقدر اللزم

 إلىاألمر الذي يدفع الكثير من المؤسسات المصرفية  االئتمان،تتمكن من تغطية المخاطر المحيطة بمنح هذا 

 .للمشاريع المتوسطة والصغيرة خاصة حديثة التأسيس  واالئتمانمنح تلك التسهيلت البنكية  فيالتحفظ 

ليس على  ،والذي يمثل طريقة تمويل المشاريع ،المال المغامر رأسوالذي يطلق عليه  ،وهنا ظهر البديل   

المشاركة  منهاأسس عدة  بل تقوم على ،المؤسسات المصرفية فيكما هو الحال  ،أساس التمويل النقدي فحسب

 .ومع تحمل المخاطرة في حال فشل المشروع ،ضمانفي تمويل المشروع دون 

يسمح  إنهف ،ف يقدم الدعم للمشاريعيتحملها المستثمر الذي سوجل تخفيف حدة المخاطرة التي أومن  ،أنهإال    

وذلك من خلل تقديم كافة أنواع الدعم المالي  ،في إدارة المشروع إلنجاحه وتطويره إسهامله  كوني نأبله 

المال  رأسفيقوم  اأو أرباحً  اوإذا حقق المشروع نجاحً  ،ةأو غير مباشر مباشرة بطريقةسواًء  ،والفني واإلداري

 .المغامر ببيع حصته أو بيع المشروع بالكامل أو طرحه للكتتاب العام

المشاريع في  إنإذ كافيًا؛ دور الصندوق الوطني في تقديم الدعم المالي ليس  ومن خلل ذلك يتضح لنا أن   

 .أنواع أخرى من الدعم إلىباإلضافة  اماليً  اهذه المراحل تتطلب دعمً 

 ؛مشاركة أو إقراض دون مشاركة فعلية في إدارة المشاريع شكلفي ر على الدعم الصندوق يقتص كانولما    

 ،الصناديق ومنها تمويلأخرى للدعم طرق  إلىفي اللجوء بموجب القانون يكون للصندوق الحق  نأبفإننا نوصي 

، وبهذا يكون دعم الصندوق الوطني ني واإلداري للمشروعصناديق تقديم الدعم المالي والتقحتى يتسنى لهذه ال

 .خذ باالعتبار تحقيقه ألهدافه بدعم تلك المشاريعمع األ ،غير مباشر للمشاريع بشكل

اللجوء  الحكومية والصندوق الوطني خاصة لدعم المشاريع التي يمكن للصناديقمباشرة الغير ومن الطرق    

عفاء من الخضوع ألحكام منها اإل ،الدخول في المشاريع علىن تشجع المبادري قوانينسياسات و إليها وجود

أنه من المفضل إال ، المشاريع الكويتية خاضعة للضريبة ال تكون ،حتى وقتنا الحالي، ومن حسن الحظ .ضريبةال

إذ ؛ ضريبي أعباءكويتية حتى تدخل السوق الكويتي وإعفائها من أي الغير المشاريع  دعمبيسمح للصندوق ن أ

المال المغامر وتذلل العقبات  رأسوتشجع جذابة للمشاريع قانونية تكون الحكومة فعالة في خلق بيئة ن أيجب 

يكون للصندوق الوطني  كأن ،ندوق الوطني في تحديد أوجه الدعمتكون هناك سلطة للصن وأ مسيرته التي تواجه

ية واإلدارية وتقديم الخدمات التقن بتمويل المشاريع المال الخاضعة التي تقوم رأسفي صناديق  اإلسهامالحق في 
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المال المغامر  وتحفيز بيئة رأسالصندوق الوطني دور  وهنا سوف نتطرق للحلول المتاحة لتفعيل .لها

 والمشاريع.

 

 األول المطلب

  لديها الخبرة في إدارة الصناديق شركات إلىاألموال  الوطني الصندوقتقديم ب السماح

(Fund of Funds) 

ولكن  ،حسبف اماليً في دعم المشاريع ليس  أهميتهن موتك كبيرة،ذو أهمية الدور المناط بالصندوق الوطني    

حجم الخبرات وعدد المتخصصين في  أنب قراريجب اإل ،واقعيةالية ناحالومن  ،أنه إال ،كذلك ا وإداريًافنيً 

كانت عند صدور قانون الوطني العمل بالصندوق  فبدايةً  ،ليس بالحجم الكافي لتلبية الطموح الوطني الصندوق

ومن الصعوبة توفير العدد اللزم من المتخصصين  ،يثدفهو قانون ح ،سنوات الخمسيقارب  ماتأسيسه منذ 

في  عثرةحجروهذا قد يكون  ،وأصحاب الخبرة اللزمين للنهوض بدور الصندوق والقيام بالمهمة المسندة إليهم

الشركات القائمة في دولة الكويت أو  إلىالتساؤل عن إمكانية لجوء الصندوق  يثورولذا  مسيرة الصندوق.

دعم  علىالحصول  طلباتبخارجها لكي تستفيد من خبراتها وتجاربها السابقة في تقييم المشاريع التي تقدم 

 الصندوق.

ً و    فإنه يمكن للصندوق العمل مع الشركات المتخصصة والقائمة  ؛ةلنصوص القانون واللئحة التنفيذي وفقا

( من 16) المادةف وتكون مشاركة تلك الجهات محدودة بقيامها بدور دراسة المشروعات والطلبات وتقييمها.

 منو ،الصندوق وسبل تحقيق أهدافه شؤونفي لس اإلدارة هو الذي يختص بالنظر مجن أ علىالقانون تنص 

 االقتصادية،تثبت جدواها  التيضمن أعمال المجلس وضع السياسات العامة للصندوق والبت في المشروعات 

الوفاء  علىيحصل عليها المشروع مع قدراته المالية  التيتكفل تناسب عمليات التمويل  التي دووضع القواع

 بها.

القرارات والموافقات  اتخاذدور مجلس اإلدارة أساسي في  نأيتضح لنا  ،االختصاصات تلك إلىوبالنظر    

ومتابعة تلك اخيص وضوابط وضمانات التمويل رواإلجراءات الحكومية المتعلقة بالتأسيس للمشاريع والت

كانت نيته متجهة  ،أثناء إقرار هذا القانون ،المشرع نأمما يعني ، بأحكام القانون زامهاتلاالمشاريع للتأكد من 

هناك  كانت  إنو ،جهات أخرى إلىوال تسند  ه،وحدمجلس اإلدارة في الصندوق  إلىإسناد هذه السلطات  إلى
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المال المغامر في القطاع  رأس تعمل في  التيمدراء الصناديق والشركات  إلىرغبة في إسناد عمليات التمويل 

 اتشريعي   تعديًل ذلك يستدعي حصول  إن، فتمويلليات الفي آ أن يتوسع الصندوقأو حتى في منح إدارة  الخاص

 لنصوص القانون.

 ناءً فب   ،في حالة واحدة الصناديق الخاصة ومدراء األصول إلىأنه يمكن للصندوق اللجوء  إلىاإلشارة  تجدرو   

حصل  الذيفإنه في حال تعثر المشروع  التنفيذية،( من اللئحة 35( من القانون والمادة )28على نص المادة )

وفي هذه  بمقابل،شركة متخصصة تقوم بإدارة المشروع  إلىيمكن لمجلس اإلدارة اللجوء  الصندوق،دعم  على

 .األصول والصناديق دارةإلتكون الشركة المتخصصة شركة ن أالحالة يمكن 

من القوائم ( من اللئحة هي عدم سداد األقساط في مواعيدها أو إذا تبين 35وحاالت التعثر وفق نص المادة )    

 المركز المالي للمشروع أو في حال صدور حكم قضائي نهائي بإشهار إفلس المشروع. ضطراباالمالية 

المال المغامر الخاصة ليس  رأسراء الصناديق الخاصة وشركات مد إلىمن إسناد عملية التمويل  الهدف إن    

الطرق المتعارف عليها  إحدىولكن هذه الطريقة تعد من  ،األساسيالوطني معناه التخلي عن دور الصندوق 

الجهات الطريقة هو الحصول على الخبرة التي لدى هذه فالهدف األساسي من هذه  .في تمويل المشاريع ادوليً 

األنسب للمشاريع حسب الطلبات  االستثمارمعرفة تقديم  إلىباإلضافة  المشاريع،في  االستثمارفي القيام بأعمال 

 المقدمة من كل مشروع.

 ،دول العالم من تشريعاتير ثك في قننةالممن الطرق  (Fund of Fundsطريقة تمويل الصناديق ) تعدو   

، بحيث يمكن تدير الصناديق التيمول للشركات مبدور ال القيامفي طريقة يكون للصندوق الوطني الحق فبهذه ال

بحيث يقوم الصندوق الوطني  ،فيها االستثماريراد  التيتقسيم القطاعات  على بناءً هذه الشركات  اختيار

من قبل شركة تدير  ادارً م  ويكون هذا الصندوق  المشروع،في الصندوق الذي سوف يستثمر في  ستثمارباال

 الصناديق.

 إلىوتخصصاتها  باختلفعدة شركات  إلىالصندوق الوطني  اتستثمارايمكن تقسيم  ،وعلى هذا النحو   

التحلل  إمكانيةالوطني الصندوق  تخويلتزداد بحسب أداء الصندوق مع  بدايةً بمبالغ االستثمارمراحل بحيث يتم 

الصناديق  على إلزام  ويكون هناك  ،(31)القانونية  بالتزاماتهالخاص الصندوق  خللإأي التزام له في حال  من

                                                           
31 Micro, Small, and Medium Enterprises Around the World: How many are there, and what affects the count? 
Khyrtysna Kushnir, Melina Laura, Mirmulstien and Rita Ramalho (World Bank/IFC) 
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لقواعد  اوتطبيقً لمبدأ الشفافية  اتعزيزً الصندوق الوطني  إلىوسنوي  ،بإرسال تقارير دورية بشكل ربع سنوي

 .(32) الحوكمة

عن  ادارً م  مال الصندوق الوطني بحيث يكون  رأسمن المثلى  االستفادةالصناديق فوائد نظام تمويل  منو   

من روح القانون  االستفادة علىيساعد  مماالمجال ين ولهم باع طويل في هذا طريق مدراء صناديق محترف

 الحرفية. بنصوصه لتزاماالوليس 

شركات إدارة وتكون المشاريع تحت مجهر الخبراء العاملين في  للمهنيين،يد الفرص الوظيفية تزهذا وسوف    

 .ما تكون لديهم الكفاءة والخبرة للقيام بهذا الدور اغالبً الصناديق الذين 

إذ  ؛المقدمة الطلباتفي  دور الصندوق الوطني في النظرطريقة تمويل الصناديق سيقلل من  إلىاللجوء  إن   

بل  ،وحده الوطني عاتق الصندوق على ةً ملقاأعمال دراسة الجدوى للمشاريع وتقييم المشاريع لن تكون  إن

لتوفير أفضل  الخاصة األمر الذي يزيد من المنافسة بين الصناديق ستشارك الصناديق الخاصة في هذا العمل،

 والمبادرين. لمشاريعولالخدمات للصندوق الوطني 

 الوطنيمن أدوار الصندوق  ادورً وبالتالي يكون  الكافية،الصناديق الخاصة لديها الخبرات  نأإنكار وال يمكن    

والسيرة الذاتية لصندوق ل السابقة عمالاألداء واألالخبرة و فيه حسب لستثمارلمدراء الصندوق األنسب  اختيار

  .(33) فيهللعاملين 

إذ  ؛الوطني من الناحية المالية الصندوق على أقل تكلفةً ها نأمن مميزات هذه الطريقة  هإنفذلك،  علىوعلوة    

تتحمل أجور الخبراء والمتخصصين في ن أهذه الصناديق سوف تمكنها من  اتتقاضاهس يالتالرسوم  إن

 .(34)وبالتالي ال يتحمل الصندوق الوطني تلك التكاليف القطاعات،

تدير  التيديق علقة تعاقدية فيما بين الصندوق الوطني والصنا علىمبنية  أنهاميزة هذه الطريقة إن كذلك ف   

بحيث يشكل ذلك  ، ويكون للصندوق الوطني قرار مؤثر في المشاركة بالمشروعستشاريةاالاألصول كالعقود 

 .مشاركة بصنع القرارحماية قانونية للصندوق في ال

                                                           
32 Micro, Small, and Medium Enterprises Around the World: How many are there, and what affects the count? 
Khyrtysna Kushnir, Melina Laura, Mirmulstien and Rita Ramalho (World Bank/IFC) 
33 Micro, Small, and Medium Enterprises Around the World: How many are there, and what affects the count? 
Khyrtysna Kushnir, Melina Laura, Mirmulstien and Rita Ramalho (World Bank/IFC) 
34 Micro, Small, and Medium Enterprises Around the World: How many are there, and what affects the count? 
Khyrtysna Kushnir, Melina Laura, Mirmulstien and Rita Ramalho (World Bank/IFC) 
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 واتخاذتكون فترة التقييم إذ  ؛الوقت والجهد ألصحاب المشاريعهذه الطريقة توفر  إنف أخرى،ومن ناحية    

 قرار المشاركة أقصر مقارنة مع الصندوق الوطني.

ضخ  هخللمن  هدفستي( الذي 331اني رقم )البنك المركزي اللبن قرارالطريقة لهذه  األمثلة المطبقة منو   

  ضمان إلىيهدف هذا القرار إذ  ؛(35)في البنوك االستثمارالمعرفي عن طريق  االقتصاد( مليون دوالر في 400)

 االستثمارتكون عن طريق  ن أ ماإالمعرفي والتي  االقتصادتستثمر في  يالتالتجارية البنوك  اتاستثمارتأمين 

وفي حال إفلس  ،بدعم المشاريع مباشرالغير االستثمار  أو ،الجديدةالمباشر وذلك بتملك حصص في المشاريع 

 ن أأي  ،%75 إلىالبنك المركزي اللبناني يقوم بتعويض البنك الذي مول هذا المشروع   إنف ؛المشاريعأحد 

 لبنوكل ادافعً وبالتالي يكون هذا القرار ، (36)المشروع يتحملهاقد  التيمن الخسائر  فقط% 25البنك سوف يتحمل 

 من ثمو، فيه استثمرلما يقلله من مخاطر قد يتعرض لها البنك في حال فشل المشروع الذي  ،لدعم المشاريع

 .(37)في المشاريع ستثمارلليدفع البنوك التجارية 

إلنشاء الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة  مسودة نظام )قانون( هناك السعودية،وفي المملكة العربية    

في صناديق  االستثمار إلىلاير سعودي، وتهدف هذه الهيئة  اتمليار بأربعةدة ويقدر حجم أموالها المرص التيو

 .(38)في المشاريع المتوسطة والصغيرة ستثمارباالتقوم بالمقابل  والتي الخاصة المال المغامر رأس

                                                           
35 Marie-José Daoud, Lebanon’s Circular 331: The birth of an industry. 
https://www.wamda.com/2017/05/lebanons-bdl-circular-birth-industry 
36 Marie-José Daoud, Lebanon’s Circular 331: The birth of an industry. 
https://www.wamda.com/2017/05/lebanons-bdl-circular-birth-industry 
37 Marie-José Daoud, Lebanon’s Circular 331: The birth of an industry. 
https://www.wamda.com/2017/05/lebanons-bdl-circular-birth-industry 

 -طريقة عمل القرار كالتالي: •

( سنوات ، 7في المشروع الجديد ، يقرض البنك المركزي هذا البنك قرض من غير فائدة لمدة ) للستثمارفي حال موافقة البنك التجاري 

في  باالستثمار% وعليه يلزم البنك التجاري بالمقابل 7تقدم فائدة للبنك التجاري بمقدار  هذا المبلغ في سندات الخزينة التى استثماروتتميم 

 المشاريع الصغيرة والمتوسطة الجديدة بشكل مباشر بالتملك فيها أو بطريقة غير مباشرة عن طريق دعم المشاريع.

لتجاري في المشاريع الجديدة في حال إفلس أو فشل المشروع والهدف هنا هو البنك ا استثمار% من قيمة 75ويقوم البنك المركزي بضمان 

 تقليل هامش المخاطره.

ه وضع البنك المركزي التجاري بعض الضوابط للمبالغ التى يمكن أن تستثمرها البنوك التجارية في المشاريع الجديدة ، فالبنك التجاري يمكن

% من الـ 10في مشروع واحد عن  االستثمارالبنك في المشاريع الجديدة ، ويجب أن ال تزيد قيمة  % من إجمالي رأس مال3فقط  استثمار

 % من إجمالي رأس مال البنك.0,3% من رأس مال البنك أي 3

هم ومتابعتهم الحينة لهذه المعرفي وحث البنوك علي مساعدة المشاريع الصغيرة في تدريب االقتصادالهدف من هذا القرار هو تشجيع قطاع 

 المشاريع حتى تنجح وتقفز قفزة نوعية ، حيث أن لدي البنوك خبرة ودراية في مجال تمويل المشاريع وبإمكانهم كذلك إفادة المشاريع بخبرة

نسبة معينة من رأس ماله في إدارة المحافظ المحلية وإدارة  ستثمارابويشترط هذا القرار أن يقوم البنك  البنوك المعرفية في اإلدارة والتطوير.

 .المحافظ المحلية واجب عليها أن تستثمر في المشاريع

38 Micro, Small, and Medium Enterprises Around the World: How many are there, and what affects the count? 
Khyrtysna Kushnir, Melina Laura, Mirmulstien and Rita Ramalho (World Bank/IFC) 
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مليار دوالر  نيوخمسللتكنولوجيا والذي يقدر رأس ماله بخمسة   عمانهناك صندوق  ،عمانوفي سلطنة    

المال المغامر والحاضنات  رأسفي شركات  ستثمارباالويقوم هذا الصندوق  ،يةعمانمملوك من قبل الحكومة ال

 .(39)والمشاريع الجديدة مباشرةً 

( وهو عبارة عن صندوق للصناديق والذي India Aspiration Fundصندوق الهند ) ، هناكالهندوفي    

طريقة واحدة  علىالصندوق الوطني  يقتصر دور الأاألمر الذي يدعونا للمطالبة ب، (40) اصندوقً  92يستثمر في 

 واالشتراكالعمل ك ،دعم المشاريع هامن خللفهناك عدة طرق يمكن  ،المباشر التمويلهي المشاريع في دعم 

ن  أ. فل يمكن المشاريع مع القطاع الخاص في الدعم وتمويل الصناديق الخاصة والتي تقوم بدورها بتمويل

 فقط.  المباشر يقتصر دور الصندوق الوطني على المشاركة والتمويل

منح مجلس اإلدارة للصندوق الوطني الحق في ي  ن أيجب ألهمية تنوع آليات الدعم للمشاريع فإنه  اونظرً    

الطريقة المناسبة لدعم المشاريع بحيث يتخذ مجلس اإلدارة قراره حسب خبرة الصندوق مقارنة مع  اختيار

 .التي يقرها مجلس اإلدارة للصندوق الوطني الطريقةشأن بهناك حدود من المشرع  وأال تكون طبيعة المشروع

هناك تمويل حكومي  كانالمشاريع قد يتقلص إذا ما  علىفالتأثير السلبي الذي قد تسببه الصناديق الحكومية 

المشاركة الكبيرة  إلىخاص مشترك بحيث تكون اإلدارة من قبل القطاع الخاص. فأسباب التأثير السلبي ترجع 

حداث لمشروع إلفي تقديم رأس المال للمشروع، وقلة عدد المدراء والمختصين، وعدم القدرة على التحكم با

 .(41)لدراسة المشروعات المقدمة من المبادرين دارة المشروع وعدم وجود وقت كافٍ التغييرات اللزمة إل

 

 نيالثا المطلب

 تعمل على تطوير الصندوق الوطني ونشر ثقافة المشاريع في دولة الكويت التياألخرى  العوامل

بتهيئة البيئة  ذلك ويكون المغامر،المال  رأسق والدور األساسي لحكومات العالم عادةً ما يكون هو تعزيز س   

البرامج  إلى باإلضافة، ( من القطاع الخاصVenture Capitalsاألموال المغامرة ) سلرؤوالمناسبة 

                                                           
39 Micro, Small, and Medium Enterprises Around the World: How many are there, and what affects the count? 
Khyrtysna Kushnir, Melina Laura, Mirmulstien and Rita Ramalho (World Bank/IFC) 
40 Micro, Small, and Medium Enterprises Around the World: How many are there, and what affects the count? 
Khyrtysna Kushnir, Melina Laura, Mirmulstien and Rita Ramalho (World Bank/IFC) 
41 Colombo, Massimo G. and Cumming, Douglas J. and Vismara, Silvio, Governmental Venture Capital for 
Innovative Young Firms (July 25, 2014). Journal of Technology Transfer, Forthcoming. Available at SSRN: 
https://ssrn.com/abstract=2471469 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2471469 
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بإصدار تشريعات  تقومالحكومات ف(. 42)الحكومية في دعم المشاريع مباشرةً كما هو في الصندوق الوطني

وذلك لما  ؛(وادي السيلكون إلىوهو ما يطلق عليه )الطريق  ،المشاريعلجذب رؤوس األموال المغامرة ولدعم 

فهناك عدة أمور وقوانين تؤثر . (43) صناع القرار في العالم علىلوادي السيلكون في كاليفورنيا من أثر هام 

 إن و ،فالدعم المادي .اقتصاديمشروع  إلىعلى نجاح وتطوير المشاريع الجديدة ورغبة المبادرين في التحول 

اإلفلس يغفل عنها المشرع. فقانون  ال أأخرى يجب  اأمورً هناك  ن أ إال  ،له من األهمية جزء كبير  كان

ضمانات  إلىيحتاج هؤالء المبادرون إذ  ؛للمبادرين اهاجسً ما يشكل  اغالبً مثل، قانون الضرائب و واإلعسار

 .(44) وحماية من شدة أحكام اإلفلس الحالية في حال عدم نجاح مشروعهم

لدى المجتمع  واإلبداعريع ولتكريس ثقافة المبادرة اوهناك قوانين أخرى يجب مراعاتها لتطوير بيئة المش   

المشروع. فالقوانين التي صدرت في يب من صكالحقوق العمالية للمشاركين في المشاريع وحقهم في تملك ن

جذب رؤوس األموال  ىعل اسلبً القوانين التي ال تواكب الظروف الحالية قد تؤثر  إنإذ  ؛الماضي يجب تطويرها

 اختلفها علىكما يجب حث الجامعات والمعاهد ومراكز البحث  .(45) يةاإلبداعالمغامرة وعلي تطوير األفكار 

أسباب نجاح وادي السيلكون مرتبط بنمو البحث العلمي والتجاري  حدفأ ،ةظمتطوير وتحديث األفكار واألن ىعل

 .(46)(Stanford Universityلجامعة ستانفورد )

الثقافة عادةً ما ترسم  إنإذ  ؛والمشاريع في المجتمع مهمة جداً  اإلبداعو تكريس ثقافة المبادرة على العملو   

المخاطرة  لتقب  وأحد أهم عناصر الثقافة هو  ،وبالتالي تخلق مبادرين ومشاريع إبداعية ،رغبة الناس والمجتمع

 .(47)وتقبل مسألة النجاح أو الفشل

يكون هناك رأس  نأالمال المغامر، ولهذا فإنه من المهم  رأسالكويت دولة في بداية مراحلها في سوق  دولةو   

مال الدول األخرى التي لديها سوق رأس  خلفعلى  ،لدعم المشاريع كالصندوق الوطني ،مغامر حكومي لما

هي عليه في الدول الحديثة في  مماالمال المغامر الحكومية أقل  رأسأنشطة  نأنجد فيها  التيومغامر متطور 

                                                           
42 Government Venture Funds (Master Thesis) University of Van Tilburg, June 2012. Vladimir Gadus 
43 Armour, J. and Cumming, D.: The Legislative Road to Silicon Valley, Oxford Economics Papers Vol. 58. Page 596-
635 (2006) 
44 Government Venture Funds (Master Thesis) University of Van Tilburg, June 2012. Vladimir Gadus 
45 Government Venture Funds (Master Thesis) University of Van Tilburg, June 2012. Vladimir Gadus 
46 Government Venture Funds (Master Thesis) University of Van Tilburg, June 2012. Vladimir Gadus 
47 C. Christopher Baughn, Kent E. Neupert, Culture and National Conditions Facilitating Entrepreneurial Start-ups. 
Journal of International Entrepreneurship, 2003, Volume 1, Number 3, Page 313 
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في التمويل عندما  نقصالتغطي  ،في بعض الدول األوربية ،الحكوماتإن ف ،المثالفعلى سبيل  .(48) المجالهذا 

 .(49) المال المغامر من القطاع الخاص رأسأو صناديق  يةاالستثمارال يكون هناك تمويل من المؤسسات 

إذ  ؛له أهمية ،في المشاريع ةالحكوميالمال المغامر  رأس صناديقكونه من  ،الصندوق الوطني دخول  إن   

زيادة نسب التوظيف وزيادة سوق العرض ونمو المبيعات وكذلك  ىإلزيادة عدد المشاريع وبالتالي  ىعليساعد 

األخرى التي  الجوانبنغفل  ال أأنه من المهم كذلك  إال  .(50)جذب رؤوس األموال المغامرة من القطاع الخاص

 المال رأس علىاالعتماد  عند تأثيرات سلبية ، هناكهذا البحث في أوضحناا فكم تساعد في نجاح المشاريع.

المال المغامر الحكومي له  أن رأسمن الدراسات أكدت العديد  إنإذ  ؛بشكل منفرد المباشر الحكوميالمغامر 

 .(51) الخاص المال المغامر رأسد أقل من فوائ

 رأسبيئة  عززيلمال المغامر الحكومية وحدها ال ا رأسصناديق  على االعتماد نأالدراسات  وقد أظهرت   

المال المغامر من القطاع رأس الضخ تراجع  ىإل يؤديبالعكس ل ب ،والمبادرات المال المغامر والمشاريع

تقليص مشاركة القطاع الخاص في المشاريع الجديدة في  على عملي ةتزايد البرامج الحكومي أنأي  ،الخاص

 . (52) لها ىاألولالمراحل 

عدة عوامل  عتباراالفي عين  ضعأن تلحكومة ا علىبل  المشاريع،الحكومة في  إسهامذلك ال يعنى منع  إن   

مما يكفل بشكل معقول  الوطني الحكومة ممثلة بالصندوق إسهامولتطوير بيئة األعمال والمشاريع في الدولة 

 المبادرة.  علىتساعد  التيالقوانين تطوير بالمشاريع إذا ما اقترنت  نجاح

 كل إسهاموالمتوسطة بشكل خاص يتطلب  بشكل عام وبيئة المشاريع الصغيرة يةاالقتصادتطوير البيئة إن    

 التي التشريعات القانونيةوضع بل العمل على  ،الدعم المادي فقط على عتماداالوعدم  العامة والخاصة، جهاتال

 الدور األكبر في نجاح المشاريع. فالبيئة الحاضنة للمشاريع والداعمة لها وتمويلها.المشاريع  بدءتسهل 

                                                           
48 Government Venture Funds (Master Thesis) University of Van Tilburg, June 2012. Vladimir Gadus 
49 Government Venture Funds (Master Thesis) University of Van Tilburg, June 2012. Vladimir Gadus 
50 Lerner, J.: The Government as a Venture Capitalist: the Long Run Impact of the SBIR, the Journal of Business, Vol. 
72, No. 3, Jul 1999, Page 285-318 
51 Brander, J. A., Amit, R. and Antweiler, W. (2002) Venture Capital Syndication: Improved Venture Selection Versus 
the Value Added Hypothesis, Journal of Economics and Management Strategy, forthcoming.  
52 Armour, J. and Cumming, D.: The Legislative Road to Silicon Valley, Oxford Economics Papers Vol. 58. Page 596-
635 (2006);  and Keuschnigg, Ch. (2004) Taxation of a Venture Capital with a Portfolio of Firms, Oxford Economics 
Paper 285-306 
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تقديم التمويل الذي تحتاجه  علىيقتصر دور الصندوق الوطني ال أمن المستحسن  نهأنجد لذلك فإننا    

هذا الدور ليشمل تقديم خدمات تطوير أعمال المشاريع وتحسين أدائها ومعرفة  يزدادن أبل يجب  ،المشاريع

 السعي لتوفير بيئة مشجعه للمبادرين وأصحاب المشاريع. ىلإباإلضافة  ،كيفية تلفى أسباب فشلها

السلطة المتاحة لمجلس إدارة الصندوق في تحقيق  ،وفق القانون ،ومن المميزات المتاحة لتطوير بيئة األعمال   

تحقيق أهداف وأغراض  علىالعمل  التنفيذية،وفق القانون واللئحة  اإلدارة،فيحق لمجلس  أهدافه العامة.

لمجلس  يحق كما، (53)الصندوق ومنها توفير المعلومات وتقديم الدعم التقني وتنمية العنصر البشري وتدريبه

 اإلدارة وضع اللوائح التنظيمية الخاصة بنشاط الحاضنات وأغراضها وأهدافها.

مساحات كافية لصالح الصندوق الوطني )بحيث ال تقل عن خمسة مليين  تخصص  نأالمشرع ب سمح قدو   

األخرى بالجهات  ستعانةاالبلمجلس اإلدارة  سمحكما ، ريعتقدم ألصحاب المشا لكيمتر مربع قابلة للزيادة( 

 .(54)لتجهيز األراضي بالمرافق والبنية التحتية وتقسيمها وتخطيطها

 ةاقتصادية متهيئقانونية وتكون هناك بيئة ن أ إلىأصحاب المشاريع بحاجة ماسة  إنف ،ذلك إلىوباإلضافة    

يكفي  الإذ  ت التي تواجه أصحاب المشاريع؛تذليل كافة العقبات والمعوقا إلىذات سياسات مشجعة بحيث تسعى 

بعد من ذلك بحيث أالصندوق  أن يوفربل يجب  ،تقديم الدعم المالي المباشر من الصندوق الوطني للمشروع

 .(55) وأصحاب المشروعاتتكون هناك بيئة شاملة جاذبة للمبادرين 

                                                           
 من القانون:  3المادة رقم  53

ارها يهدف الصندوق إلى رعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز إمكانيات أصحابها من إنجازها والتخطيط والتنسيق والترويج النتش

مالية تنمية االقتصاد الوطني من خلل اتباع سياسات لخلق فرص العمل وتنويع مصادر الدخل لتخفيف األعباء ال -1وعلى العمل على تحقيق ما يلي: 

توفير  -3نشر الوعي بمزايا العمل الخاص والتنسيق والترويج للمبادرات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.  -2على الموازنة العامة للدولة. 

خلل توفير  تقديم دراسات الجدوى االقتصادية والبيئية للمشروعات وتقييمها وخلق الفرص المريحة والمبتكرة من -4المعلومات وتقديم الدعم التقني. 

زيادة القدرات  -7تمويل المشروعات وفقا ألحكام هذا القانون.  -6تنمية العنصر البشري وتدريبه من خلل المؤسسات الداعمة.  -5معلومات مستمرة. 

لمحلية وتشجيع ابتكار حقوق دعم المنتجات ا -8تدخل في نشاطه.  وأدنىالتنافسية للمشروع، وذلك كله مع التزام بتحقيق أقصي دعم ممكن للمشروع 

 .الملكية الفكرية الكويتية
تخصص الدولة لصالح الصندوق أراضي ال تقل مساحتها عن خمسة مليين متراً مربعاً توزع على مناطق وذلك اعتباراً  من القانون: 10المادة رقم  54

ة نشاطه وموزعة جغرافياً وفق خططه، على أن تحوي كل منطقة على لخدم -بناًء على طلب الصندوق -من تاريخ إصدارها هذا القانون، قابلة للزيادة
سيمها حاضنة ومجمع تسويقي وقسائم لمزاولة األنشطة المقررة في هذا القانون. وتتولى الدولة تجهيز هذه األراضي بالمرافق والبني التحتية وتق

موحدة تحدد من قبل مجلس اإلدارة ، ويحدد مجلس اإلدارة نطاق األرض وتخطيطها وتخصيصها للنتفاع بها، وإقامة تلك المشروعات بشروط تنموية 
ئحة المخصصة لكل مشروع وموقعها وفق احتياجاته وطبيعة نشاطه. ويجوز لمجلس اإلدارة االستعانة بالقطاع الخاص وفق القواعد التي تحددها الل

طها. ويجب مراعاة أن تخصص مساحات كافية ألغراض هذا القانون في جميع التنفيذية لتجهيز األراضي بالمرافق والبنى التحتية وتقسيمها وتخطي
. وتعود مشروعات المدن السكنية ، ويتم االتفاق على تحديد هذه المساحات بين مجلس إدارة الصندوق ومجلس إدارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية

لى أراضي بديلة من الدولة لذات النشاط. وتحدد اللئحة التنفيذية نسبة من هذه األراضي إلى الصندوق ، في حالة تصفية المشروع أو حصوله ع
لمواجهة المواقع تخصص للصندوق في المناطق الصناعية والزراعية المستحدثة للهيئة العامة للصناعة أو للهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، 

اللئحة التنفيذية نسبة أو عدد معين من المحلت التجارية المخصصة من الدولة للجمعيات الطلبات التي تقدم وفقاً ألحكام هذا القانون. كما تحدد 
   التعاونية وفروعها لصالح المشروعات التي يشرف عليها الصندوق.

 19/11/2017يرة"، جريدة الراي، عدد ناصر الفرحان، "الجدوى االقتصادية" فخ لشباب "المشروعات الصغ 55

 16/8/2017أحمد حسن، المشاريع الصغيرة تواجه معوقات عديدة. جريدة الكويتية عدد  
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 الثالث المطلب

 بالمشاركة مع المشاريع األجنبية حق الصندوق الوطني

ذلك ال ن أإال المحلي،  االقتصاديكون هدف الصندوق هو تطوير المشاريع المحلية لتعزيز ن أ األهميةمن    

نها سوف تعزز من إإذ  ؛كويتية في الكويت وخارجهااليقلل من أهمية المشاركة في المشاريع غير  نأيمكن 

 ا وتنشط االقتصاد المحلي.مكانة الصندوق عالميً 

وبالتالي  ،دعم الصندوق على( من القانون فإنه يحق لكويتي الجنسية التقديم للحصول 5وفق نص المادة )و   

 هل شرط الجنسية الكويتية يستبعد بقية المشاريع التي يكون فيها بقية الشركاء غير كويتين؟ :يصبح السؤال

الشخص مقدم الطلب  كان متىالقانون ال يمنع الشركات التي تجمع بين كويتي الجنسية مع األجنبي إن    

أصحاب المشروع )الكويتي واألجنبي( عليهم الدخول في عقد إن للصندوق الوطني كويتي الجنسية وبالتالي ف

 يل المشروعات غير الكويتية.اال ان القانون ال يسمح بتمو .والتزاماتهشراكة فيما بينهم يحفظ حقوق كل طرف 

غير الوطني القدرة في دعم المشاريع للصندوق  كونت بحيث ان تعدل نصوص القانون نه يستحسنأف وبالتالي   

سمعة الكويت في األسواق العالمية  انتشارفدخول الصندوق الوطني في المشاريع األجنبية يساعد على  ؛كويتيةال

، مما يعزز عالميًاالكويت بأعمال ومشاريع متوقع نجاحها  أن تربطوالتي يمكن  اوفي المشاريع الجديدة عالميً 

 .الدولة الخارجية استثمارات

يورو وأصبح يطلق عليها موطن المشاريع  ي  مليار اإلسرائيلي االحتللت حكومة استثمرفعلي سبيل المثال،    

 اتدوالرمن ال اتمليار سبعةت ما يقارب استثمروالحكومة الكويتية  ،(The Start-Up Nationالجديدة )

المشاريع التي تتواجد في األراضي  علىقتصر تدون أثر كبير حتى اآلن. فاستثمار العصابات اإلسرائيلية لم 

 .(56)خرى كفرنسا وألمانيا وبريطانياالعديد من الدول األ إلىمشاركاتها  امتدتبل  لإلسرائيليين فحسب، المحتلة أو

  

                                                           
56 Government Venture Funds (Master Thesis) University of Van Tilburg, June 2012. Vladimir Gadus 
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 الخاتمة

مليون  89مليون نوع من المشاريع المتوسطة والصغيرة في العالم وما يقارب  125 عدد يقاربهناك ما    

 امتوسطً  وأ اع صغيرً ومشرالعتبر ي  الدولي البنك  دهاأعدراسة  سبوح .(57) الكويتكمنها في األسواق الناشئة 

 و 1بين عدد العمال  كان ذاإ جًدا ًراصغي المشروع يكونو ،عامًل ( 250ال يتجاوز ) عدد العمالةعندما يكون 

عدد  كان ذاإ اشروع متوسطً مال، ويكون 49 إلى 10من عدد العمال  كان ذاإ اصغيرً شروع م، ويكون ال9

بنسبة عدد المشاريع المتوسطة والصغيرة لكل ألف شخص  ازدادوقد  .(58)249 إلىعامل  50العاملين فيه من 

إال أن العمالة زاد وقلت نسبة البطالة.  عدد  أن مما يعني ،(59)2009سنة  إلى 2000%( من سنة 60)

وذلك لما لهذه المشاريع  ،الطرق التقليدية للتمويل علىالمشروعات الجديدة للمبادرين يصعب عليها الحصول 

 .(60) والتكاليفلسداد المصاريف  اكافيً  دخًل  ال تدر لهاكم يكن ل إنأغلب هذه المشاريع  إنإذ  ؛خصوصيةمن 

أهمية دور صناديق رؤوس األموال المغامرة لدعم هذه  زدادتا ،2008سنة  في يةاالقتصادوبعد األزمة    

تكون  التيالمشاريع  نأ ،تاإلحصائياوفق  ،نوالباحثوقد أثبت  ،المراحل األولى لها فيوخاصة  ،المشاريع

المال المغامر تكون أسرع فى التطور والنمو بالمقارنة مع المشاريع والشركات  رأسمدعومة من قبل صناديق 

 .(61)قًامسبتكون محددة  التيالتمويل الذي يعتمد على تحقيق بعض األهداف  إلىاألخرى. ويرجع السبب في ذلك 

الحكومية ناديق الص إنشاءاصدار التشريعات اللزمة وفي  امهمً  ادورً فقد مارست الحكومات  ى ذلك،عل وبناءً    

فأصبحت الكثير من  ،(62) قتصادياالوالتنويع والنمو  اإلبداعدعم  المغامر وتكثفت أعمالها بهدف المال لرأس

لرأس الصناديق الحكومية  إلىوكانت الحاجة  .بالدعم الحكومي ةمرتبطأسواق رأس المال المغامر حول العالم 
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وأصبحت جميع ، (63) برزت بسبب فشل طرق التمويل المعتادة من المؤسسات المالية التقليدية كالبنوك قد المال

 االقتصادتنمية  يتهتم بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة لما لها من أثر مهم ف ةوالخاصالمؤسسات الحكومية منها 

 ،السكان%( من 33قتصادات الناشئة )نسبة التوظيف في المشاريع في اال تصلإذ  ؛للسكانوخلق فرص وظيفية 

 .(64)% من الوظائف في الدول33المشاريع تشارك في خلق  هذهن  أ أي

الكهرباء  -1التوالي:  على العوائق التاليةمن أكثر العوائق للمشاريع إن ف ،ووفق دراسة أعدها البنك الدولي   

 االستقرارعدم  -5نسبة الضرائب  -4 امنظمة رسميً الغير األعمال  -3التمويل القدرة على الحصول على  -2

 (.65)مدركات الفساد -6السياسي 

عدد  وازدياد ،المشاكل للمشاريع زني أبرثاالقدرة على الحصول على التمويل تعد من   إنف ،على ذلك بناءً و   

 تمويل. علىالمشاريع مرتبط بقدرة المشاريع في الحصول 

 ماإ، المشاريع إلىالمباشر  االستثمارتقديم  إلى ،كالصندوق الوطني ،بعض الصناديق الحكومية تألجقد و   

 اوغالبً  ،وهي ذات كلفة أقل ،طريقة منتشرة بشكل واسع وهي ،تقديم القروض للمشاريع وتمويلهاعن طريق 

وهي الطريقة  ،للمشروع مالرأس المشاركة في  ريقط نع ماإو القليلة،إليها المشاريع ذات المخاطر  أما تلج

 .(66)عاليةمخاطرها  ن أ إال  ،فيها إمكانية كبيرة للنمو تتوافرالتي  المشاريع تناسبالتي 

 ،الوطني كالصندوق ،ض الصناديق الحكوميةبع هاتمارسالمباشر التي  االستثمارطريقة  ن أأنه قد تبين  إال   

ولهذا أصبح من الضروري التعاون مع صناديق القطاع الخاص لدعم  ،للمشاريع ادائمً قد ال تكون األنسب 

ففي الكثير من دول العالم أصبحت الصناديق الحكومية مصممة لدعم المشاريع بالتعاون مع القطاع  .المشاريع
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 ؛(67)المشاريع وتمويلها اختياروالخاص ووضع القطاع الخاص في موضع القيادة في إدارة محافظ المشاركة 

 القرار. واتخاذفل يمكن التغاضي عن أهمية الخبراء من القطاع الخاص في إدارة الصناديق التمويلية 

ين ب جالمز إلىيرجع  ،في العديد من الحاالت ،ستثماراتواالالتطور في المشاريع  ن أوقد أكدت الدراسات    

وم القطاع الخاص بتمويل الجزء تقوم الصناديق الحكومية بجزء من التمويل ويق حيث ؛الخاص والعام ينالقطاع

 .(68)خراآل

 أعمالهومن أجل زيادة كفاءة  .الصندوق الوطني بهاوهذا ما دعانا إلى إعادة النظر في األعمال التي يقوم    

إعادة تقييم كي تتسع رقعة المستفيدين من  إلىالتي تحتاج  المسائلفي  علينا القيام بالنظر الزامً  كان وأنشطته

 وحتى تزدهر المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الكويت. ،هذا الصندوق
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