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م الرصيد وكذلك دوالر، مليار  35 إ تصل ال األجن النقد من االحتياطيات رغم رص السيادي، الصندوق   ال  وا
ب ع ا %10 تجن  برنامج عن إلعالن الكوت حكومة اضطرت  القادمة؛ األجيال لصا العامة اإليرادات من سنو

هيار  أزمة وطأة تحت االقتصادي لإلصالح ا وتداعت ،2014 يوليو  بدأت ال  النفط أسعار  ا  كل ع السلبية آثار

ها ومن النفطية االقتصادات .الكوت بي
 

  الكوت وتمتلك
ً
 منتدى بلق من املعلنة البيانات قدرت حيث العالم، مستوى  ع  السيادية الصناديق ر أك من واحدا

عة  املرتبة ليحتل دوالر، مليار  5922 بنحو الكو السيادي الصندوق  رصيد أن الدو النقد صندوق  ن الرا  قالصنادي ب

رى  السيادية .العالم مستوى  ع الك
 

انية أخذت  وقد يطة بمبدأ الكوت  2017-2016 املا العام م ذر  ا ا فتم النفط، أسعار  تجاه وا  وءض  اعتماد
رميل، دوالر  25 سعر  اإليرادات قدرت االعتبارات ذه ضوء و .برميل مليون  2.8 اليومي النفطي اإلنتاج يبلغ وأن لل

ل ال- العامة ها %78 النفط ش   دينار مليار  18.9 بنحو واملصروفات ،)دوالر مليار  24.4( دينار مليارات 7.4 بنحو -م

جز  وصل وبذلك ،)دوالر مليار  62.3( انية  املقدر  ال .)دوالر مليار  40 قرابة( دينار مليار  12.2 إ امل



انية أخذت يطة بمبدأ الكوت  2017-2016 املا العام م ذر  ا ا فتم النفط، أسعار  تجاه وا   سعر ضوء  اعتماد

رميل دوالرا 25 "لل
ر  ضوء و علنت ال التداب

ُ
كومة أخذت املوازنة، قانون  ربط إطار   أ رشيد اإلجراءات من مجموعة تنفيذ  ا  ل

صة املصروفات، دمات، من مجموعة وخ ، والغاز  النفط قطاع  اإلنتاج عدا فيما ا  التعليم قيمرف وكذلك الطبي

ة .وال
 

ر  دور  وإعطاء للدولة، االقتصادي الدور   النظر  إعادة مة أك اص القطاع ملسا شاط  ا .ياالقتصاد ال
صة كومية املشروعات عض خ ن تمليك خالل من ا  اصةوبخ املشروعات، ذه أموال رؤوس من حصة املواطن

دمية ها ا ئ مثل م .الكهرباء ومحطات واملطارات املوا
ا، %10 بمعدل الشركات أرباح ع ضربة فرض مثل جديدة، ضرائب استحداث  ضربة نظام تطبيق وكذلك سنو

.%5 بواقع املضافة القيمة
دمات عض رسوم رفع .السلع أسعار  وكذلك ا



الحظ ها  البنود ذه أن و ارتھ هاية  الدو النقد صندوق  تقرر  ها أو ال عي ر  للكوت ز سم اد ،2015 د  وت

ها موحدة وصفة تكون  هيار  أزمة عد والكوت واإلمارات السعودية   الصندوق  عثات تقارر  أصدر .النفط ر أسعا ا
 

ا ال امليدانية الدراسة أن كما ثمار  شركات اتحاد أجرا شيط إعادة" عنوان تحت االس ر  ت  قد "ثماراالس قطاع وتطو

ها الدو النقد صندوق  ها أو ال البنود من العديد ع أكدت كومة برنامج وتضم .ا
 





رنامج ذا   لهما سيكون  إجراءات من تضمنھ وما ال
ً
را   تأث

ً
ثمار، مناخ ع مباشرا  وانطالق وبالتا االس

ً
 املنوط الدور  من ا

ثمار، شركات باتحاد ثمار  قطاع مناخ تطورات بدراسة قام االس  تمخضت وقد ،2008 عام  املالية األزمة بداية منذ االس
اور  من عدد عن الدراسة تلك سية والتنمية اإلصالح طرق ع اتباعها الواجب امل ، بالقطاع املتصلة الرئ  وذلك املا
ي النحو  ع :اآل
ل قدما امل يجب .1 ع  عاجل وبش ، االقتصاد  الدخل مصادر  تنو د الكو  طبي ردمو  ع االعتماد من ل

 مهًما قاتالنف تقليص أصبح فقد القادمة، السنوات خالل جز  حدوث وتوقع النفط، عائدات النخفاض نظًرا واحد،
مكن حد، ألق  ضتخفي خالل من للدولة املالية السياسة  إصالحات إجراء مواصلة خالل من ذلك يتم أن و

كومي الدعم ر  ا .العادلة الضرائب واستحداث مجدي الغ

ل األصول  أسعار  فقاعة تؤثر  أن املمكن من .2 مكن االقتصادات ع سل ش  ماشاالنك من حالة إ تؤدي أن و

ر  وضع إ الكوت تحتاج وعليھ، .اليابان  الوضع كان كما االقتصادي،   حاد انخفاض حدوث حالة  للسالمة تداب
ها خصوصا، العقارات أسعار   من للعديد اناتضم العقارات كون  بالنظر  املصر والقطاع االقتصاد، ع سلبا تؤثر  أل

شطة ر   النظر   السرعة يجب وعليھ .املصرفية األ ل تطو ن تمو .العقاري  الر

ب .3 ن الكوت تضع أن ي ة، إفالس قوان يح ال اللوائح عزز  وأن قو رةاملت املالية املؤسسات إغالق ت لة وإعادة ع  الهي

رة للشركات والسرعة املنظمة .املتع



ب   .4 ر التخاذ املتحدة الواليات حذو  تحذو  أن الكوت ع ي ها السالمة تداب  الطوارئ  تاال  برامج وضع  ملساعد

ا ر األصول  إغاثة برنامج مثل سرعة وتنفيذ TARP( Troubled( املتع Asset Relief Program عاش وقانون  إ
ثمار وإعادة ي االس ARRA( American( األمر Recovery & Reinvestment Act اجراءات التخاذ 
رازة .أخرى  أزمة حدوث تمنع اح

ثمار  قطاع أداء شهد العاملية، املالية األزمة وقوع ومنذ وظا، تباطؤا الكو االس ي م عا عدام من اا الوقت  و  ا
ثمرن الشركات ثقة م وعدم السوق،  واملس اطر، لتحمل استعداد م وعدم امل  للوائحا تطبيق أساليب عن رضا

جهات لة يضاعف ومما .والتنظيمية الرقابية وا ثماري  القطاع أن املش ل االس  كان الذي ستوى امل ا يتحسن لم عام ش
ثمار  قطاع إحياء إلعادة وقت أقرب  عاجلة إصالحات إجراء ستد مما املالية، األزمة قبل عليھ  شيطولت االس

م االقتصاد، ي ما اإلصالحات ذه وأ :يأ

ن إ الكوت س أن يجب عديلها التنظيمية اللوائح من العديد تحس شمل و ثم جوانب جميع ل  تقليل وكذلك ار،االس
ار  عوق  ال اللوائح ومعوقات قيود ثمار  جيع لهيئة الدعم من مزد خالل من القطاع، ازد  قانون  ودعم املباشر  االس

ثمار  جيعھ املباشر  األجن االس ية الشركات جذب كمبادرة و ها ستجلب ال األجن را ه خ ها اوتجار  السوق، إ ومعرف

ثمار لقطاع فرص خلق إ باإلضافة .االس



ب ثمار  قطاع س أن ي ة الشركات مع األضعف الشركات دمج إ االس  أداء سنليتح القطاع، داخل األخرى  القو
ل القطاع ذا .أفضل ش جهات من ومسانده توجيھ يتطلب و شرعية الرقابية ا .وال

ب ثمار  قطاع س أن ي ة الشركات مع األضعف الشركات دمج إ االس  أداء سنليتح القطاع، داخل األخرى  القو

ل القطاع ذا .أفضل ش جهات من ومسانده توجيھ يتطلب و شرعية الرقابية ا .وال
جيع شاء الصكوك ذلك  بما الدين أدوات إصدار  ع ال  املقتدرة كاتالشر  ودعم األموال جمع سلسة بديلة طرقة إل

م سا .اإلصدارات بإدارة ل
ق عملية عزز  ر  كوسيلة التور .السيولة لتعزز  الدين أدوات لتطو
شاء  النظر  ثمار صناديق إ .السوق  لتوسيع "بديلھ" اس

ن ار  تحس ثمار  شركات ملنتجات )أمكن ان( الف االبت .الكوت  االس

مية .1 لة حلول  وضع أ ن الفروقات ملش ن أجور  ب ن  العامل اص القطاع كومي ا و  وا م بالغ أمر  و ر  يةاأل  لتطو
اص القطاع ت،  الكفاءات استقطاب ع وقدرتھ ا ر  عزز  الذي األمر  الكو ئة توف  ربط مبدأ عزز  ية أعمال ب

افأة األداء كومي القطاع  بامل .ا



وكمة اقتصار عدم ضرورة .2 اص القطاع ع ا   وحده ا
ً
مية نظرا ك بالقطاع املنوط الدور  وحساسية أل  الذي وميا

.والفعالية والكفاءة الشفافية عزز  بجهود مشموال  يكون  أن يجب

ن .3 الية االجراءات تحس رة األصول  إغاثة برنامج مثل إغاثة، برامج لتنفيذ ا ل املتع .أزمة حدوث ةحال  سرع ش

د .4 اص القطاع تزو مة واملسؤوليات الفرص من بمزد ا د  للمسا كومة ع االعتماد من ا .ا

اص للقطاع سهيالت منح .5  عن املال، سرأ ع كاف عائد تحقيق ستضمن ال للدولة اململوكة الشركات لتملك ا

صة طرق .الشركات تلك خ

ل ومتماسك قوي  إطار  بناء .6  .املساعدة لتقديم التنظيمية الهيئات دور  تفعيل ليضمن األجل، وطو

ئة بناء .7  ة، أدوار  وتحديد عادلة، تنافسية ب ر  وا .اإلشرافية التنظيمية الهيئات جميع متداخلة، وغ

ثمار، لشركات مختلفة فئات تحديد .1 وكمة بمستوى  يتعلق فيما االس   تطبيقھ، املطلوب ا
ً
 واحد من" طرقة من بدال

."الشركات جميع يناسب
 

ية املالية باملؤسسات تتعلق وإجراءات لوائح استحداث .2 لة األجن .السوق  أداء لتعزز  املؤ



ن .3 ثمار  أداء عن اإلفصاح معيار  تحس ر  تطبيق خالل من االس ثمار  أداء معاي  ال ثمار االس شركات كل ع العاملية االس

ثمار  بصناديق تحتفظ ثمارات تدير  أو  اس .اآلخرن لصا اس
 

ر  .4 الفة املسبقة الرقابة فكر  ع االبقاء :وقت بأقرب املسبقة والرقابة األخطاء عقب ثقافة غي  من كمصدر  راماتوالغ وامل
هاج مواصلة ع العمل فرق  جع أن شأنھ من للهيئة اإليرادات مصادر   بأعمال تدخلال خالل من املسبقة الرقابة ثقافة ان

ها الشركات انيا الفات ذه استخدام يجب وعليھ األخطاء، ع والعثور  والتعقب وم  والتدرب مال،باألع الر اجل من امل
س والتوعية رك  .اإليرادات مصادر  من وكمصدر  إنجازي  كهدف ول   .الالحقة والرقابة التعاون  ن ع ينصب ان يجب ال

 
ر  .5 سية االداء مؤشرات تطو كومة ع :للهيئة الرئ يئة ا  ال سيةالرئ االداء مؤشرات تحديد ع العمل املال اسواق و

س ما مركز  الكوت جعل ا تنصب ره خالل املنطقة  رئ داف تحدد ف ره وبأ لھ/متوسطة/قص  طرق عن دىامل طو
داف تحديد سيھ أ ئة تطور  للهيئة رئ ثمار  جاذبة املا بالقطاع الثقة ترد االعمال، ب  تطبيق تجنب عم الكوت  لالس
ن ر  مناخ خلق ا تؤدي قوان ثمار  ص غ هاوموظ الهيئة ع لذا .البلد  املهمة املالية للمؤسسات أو  لالس  مؤشرات ربط ف
سية االداء اصة الرئ  نمو " ،"وقيةالس القيمة نمو " ،"امل الناتج نمو " مثل املال وأسواق امل االقتصاد بتطور  هم ا

ب" ،"السيولة ثماري  املنتجات عدد" ،"املنطقة  الكو املال أسواق ترت جديدة االس ثمارة الصناديق جم" ،"ا  االس
يان" ،"املداره ن ر است  العاملية الامل أسواق ومنظ مراق اداء قياس أن إ اإلشارة تجدر  .ا "الهيئة مع املتعامل
  يجري 

ً
هم وفقا م  املؤشرات تلك مع للهيئة السنوي  االداء تقييم ربط يجب وعليھ .واالسواق باالقتصاد االرتقاء  ملسا

دافها الهيئة توجھ عزز  مما املذكورة   .بالعمل والسرعة الفعلية التنمية  أل



ن .6 ص يتحملها ال االجرائية االعباء ان :االختصاصات وتداخل التق التطور  - االنجاز تحس يل  لھ خصاملر  ال  س
تلفة الطلبات ع الرد ها من أسواق يئة قبل من امل سيط لالعم الهيئة ع لذا، .انتاجيتھ ع تؤثر  أن شأ  لت

ها صول  اجراءا ا ع ل ر ها تقار ديثة التكنولوجيا استخدام طرق وعن وتحليال ل ا ر  ش  ع سهل امم أك
ص ل أعمالھ اداء لھ املرخص ال  أو  الرجوع دون  مستقلة تنظيمية كجهة املال اسواق يئة عمل ايضا .أفضل ش
سيق جهات مع الت م مذكرات بتوقيع القيام الهيئة ع يتوجب وعليھ األخرى، التنظيمية ا   التداخل ل تفا

ل تفعيلها او  االختصاصات .وأسرع أفضل ش

جهات ن اتباع املال اسواق يئة ع :املراجعة إجراءات تنفيذ وسرعھ وفاعلية كفاءة .7  القائم مليةالعا التنظيمية ا
ن االخذ ع ل الطلبات وقبول  بمراجعة املتعلقة اإلجراءات سرع االعتبار  ع  اتباع مكني حيث حدا ع شركة ل

اطر  ع مب إجرائي نموذج يف امل ها حيث من للشركات وتص مي ع مسؤو ع املقابل و .أ  املؤسسات ةمتا
هم الشركات تلك إرشاد املال أسواق يئة  لها املرخص املالية   الشكوى  مع التعامل وإجراءات قنوات حول  وتوعي
.التأخر حاالت

ر  .8 شه الفة املالية باملؤسسات ال ال عن االفصاح ان .والسمعة الثقة ع املا النظام يب :امل  والغرامات فاتامل
ل يؤثر  واالنذارات اص سمعة ع سل ش ثمار  ومناخ الثقة وع لهم املرخص اال  الضروري  منف .امل االس

ن توازن  وجود سية والشركات املا النظام وحماية الشفافية ب  عن علن ان املال اسواق يئة ع لذا .فيھ الرئ

الفات ل امل ر  ودون  مباشر  ش .شابھ ما أو  االختالس حاالت  ا شه



شاري  املجلس تفعيل .9 ر  :االس ن وتنظيم لتطو شاء تفعيل ستحسن الهيئة قوان ن ا عي شاري  ملجلس و  من يتألف اس
ن من مجموعة ن القيادي ن السابق الي م وا ر ن من وغ تص اب امل رات وأ م املال سوق   ا سا  عمل تنظيم  ل

ها واصدار  الهيئة ل والتنفيذ قواني ر وبحكمھ منه ش .أك

لية اإلصالحات الستكمال وشفاف عادل ضرائ نظام اعتماد .1 .الهي
رك  .2 ر  السكنية األزمة حل ع ال ل وتطو ن التمو ر التط شركات طرق عن وذلك العقاري، السك والر ة و .العقار
كومي الدعم ترشيد .3 .ا
.والطاقة واملياه الكهرباء لدعم التدر اإلصالح .4
ل توحيد .5 .العام القطاع  األجور  ي
.املستقبل  األجور  نمو  بمستوى  والتحكم العام، القطاع  التوظيف احتواء .6
ن .7 ر  عي س برئاسة اقتصادي مجلس أو  مختص اقتصاد وز  وز  العام أمينھ يكونھ أن ع الوزراء، مجلس رئ

ً
 را

.لالقتصاد
ركيبة  النظر  إعادة .8 انية ال ها الهامشية وخاصھ الس .م
ر  .9 ية تطو يل اعاده مع التحتية الب ئ، تأ شاء املوا رة، املناطق إ ر  واملعارض األعمال، سياحھ ا ر  القطاعات وتطو  الغ

ع نفطية .والتوظيف الدخل مصادر  لتنو



اص للقطاع ينظر  أن يجب س كشرك ا  خلق مع دخلال مصادر  وتوسيع املستدامة االقتصادية التنمية لتحقيق رئ
ر  ا اضافھ العمل فرص مكن .العاملة الكوادر  تطو ن الشراكة ذه تكرس و كومي القطاع ب اص ا  طرق نع وا

:التا عا سياسات
اص القطاع إشراك .1 ر  عملية  ا .وتطبيقها الدولة سياسات تطو
كومية املؤسسات كفاءة رفع .2 دمات لتقديم ا ر  بفعالية ا ئة وتوف  .ية أعمال ب
ن الربط عزز  .3 افأة األداء ب كومي القطاع  وامل كومي القطاع قادة محاسبة وتكرس .ا .اءاألد ع ا
وكمة مبادئ تكرس .4 .املعلومات وتوافر  والشفافية ا
ر  .5 كومي القطاع  واملؤسسية التقنّية القدرات تطو ها ا باقية حلول  ايجاد من لتمكي .اس
جوء االكتفاء عدم .6 كومية املؤسسات ب شارات إ ا  مع لتعاملل املطلوب املعر العمق توافر  دون  الدولية االس

شارات ذه  الواردة املعلومات ها وتطبيق االس .توصيا
ة أسس إرساء .7 ة، الرؤ ة األعمال ع واالنفتاح التنافسية، الوا .التجار
رة السوق  مبادئ تكرس .8 رات لتعكس األسعار  ومرونة ا ّ دمات السلع وتمايز  والطلب العرض غ  قبل من قدمةامل وا

اص، القطاع جهات تقوض ال  أن يجب ا   .ذه األسعار  مرونة الرقابية ا
ر  .9 ئة توف كومة ساند عاونيھ ب .املستقبل  وعادل وا ضر نظام وضع  ا



كومية املؤسسات عض تدخل وقف .10 ن ا اص، للقطاع كمنافس رك  ا كومة دور  ع وال .التنظيو  الرقابي ا
لة حلول  وضع .11 ن الفروقات ملش ن أجور  ب اص القطاع  العامل كومي والقطاع ا و  العمل، ق سو  شّوه ال ا  و

مية بالغ أمر  ر  األ اص القطاع لتطو .الكوت  الكفاءات استقطاب ع وقدرنھ ا
ن .12 ثمرن تمك صول  من املس سم إجراءات خالل من أرا ع ا  قصوى  ميةأ من لذلك ملا والشفافية بالعدالة ت

اص للقطاع   ليكون  ا
ً
مة ع قادرا ن  مستدام اقتصاد نمو   املسا

ّ
.وم

،
ً
را ر  التنفيذ مرحلة تمثل وأخ مية املراحل أك ن  أ ثمار قطاع تحس جب .االس  عن التغا عدم املرحلة ذه  و

لول  التوصيات لها أو  املصادر  مختلف من املقدمة وا .تجا

  البالد  االقتصادية املرجعيات من املقدمة امللفات  البت لتأخر  أن نرى  وإننا
ً
سيا دورا  أسواق وأداء جاذبيھ عتراج  رئ

ل املال ل بل الدولة أوضاع متانة رغم حاد ش ش يفها ع خطرا و ي تص .العاملية يفالتص مؤسسات قبل من االئتما



شكراً 


