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 الرسائل الرئيسية 

أولوية  تيسير التجارة غير القائمة على الوقود الهيدروكربوني في الكويت هو  •
يحقق نتائج التنويع المرجوة   يمكن أن جية، ودعم هذا االتجاه الاستراتي

م من المصارف والمؤسسات   فحسب، بل يؤدي أيضًا إلى تنشيط الدعم الُمقد�
 المالية األخرى في الكويت للتجارة والتبادل التجاري على الصعيد الدولي.

تحويل البالد إلى مركز للتمويل هدفًا يتمثل في  2035وضعت رؤية الكويت  •
والتجارة، بقيادة قطاع خاص نشط، والمزيد من الشراكات بين القطاعين العام  

والخاص، ومستوى أعلى من اإلنفاق على البنية األساسية. وتشكل تنمية  
ومؤسسات دعم األعمال    وخدماتالتجارة، بما في ذلك تشجيع االستثمار، 

 لتجاري، أداة ثمينة لتحقيق هذا الهدف.التجارية، وال سيما التمويل ا

ُيَعّد النظام المصرفي الكويتي أحد أقوى األنظمة المصرفية في منطقة الشرق  •
األوسط وشمال أفريقيا حيث يتمتع بمكانة مالية قوية وآلية دعم قوية  

ومنافسة محدودة من المصارف األجنبية. بيد أن المصارف تتردد تحديدًا في 
 لتجاري واالئتمانات للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم. توفير التمويل ا

، بفضل التنظيم الحكيم  19-صمد القطاع المالي الكويتي أمام أزمة كوفيد •
بل بنك الكويت المركزي والضوابط القوية التي كانت واإلشراف الوثيق من قِ 

 قائمة قبل الجائحة. 
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 مقدمة 

  19-كوفيد جائحة تحو�ل تهديد
 فرصة إلى

مجموعة واسعة من   19-أثارت جائحة كوفيد
االستجابات الحكومية التي سعت إلى الحد من  
انتشارها بين السكان. وأدى تنفيذ تدابير التباعد  

االجتماعي، التي وصلت إلى حد اإلغالق الصارم، إلى 
إبطاء وتيرة انتشار الجائحة، من ناحية، ولكن كان لها 

أثر كبير على االقتصاد، من ناحية أخرى. وقد أثرت 
لقيود على جانب العرض من خالل تأثيرها على هذه ا

قدرة الوكالء على العمل أو الشركات على تنظيم  
اإلنتاج، في ظل عدم تجانس كبير في اآلثار التي  

طالت مختلف القطاعات. كما كان لها تأثير على جانب 
الطلب من خالل إعاقة قدرة الوكالء على االستهالك، 

جارية، ولكن أيضًا  سيما بسبب إغالق األعمال الت ال
 بسبب القيود المفروضة على السفر.

ونتيجة لذلك، تعرضت الكويت، على غرار غيرها من  
رة للهيدروكربون في المنطقة،  صد� االقتصادات المُ 

ي تسببت  ت ، ال 19- لصدمتين مترابطتين: جائحة كوفيد 
العرض والطلب، واالنخفاض الحاد  على مستوى  بصدمات  

انت الفترة الممتدة بين عامي  في أسعار النفط. وقد ك 
، في الواقع، من بين أكثر السنوات تذبذبًا  2021و   2020

بالنسبة ألسعار النفط الخام الدولية. وفي النصف األول  
إلى   19- ، أدت االستجابات لجائحة كوفيد 2020من عام  

 
1 International Trade Centre (ITC), n.d.a. Trade Map (Mirror data). Available at https://www.trademap.org/Index.aspx . 

انخفاضات حادة في الطلب العالمي على النفط مع  
سفر في أجزاء فرض تدابير اإلغالق والقيود على ال

مختلفة من العالم، وإلى انخفاض حاد في أسعار النفط 
ز النصف الثاني من  وتقل�ب في أسواق النفط الخام. وتمي� 

العام باستقرار األسعار نسبيًا مع بدء تعافي الطلب. 
العالمية   19- وأدت الصدمة المزدوجة ألزمة كوفيد 

مو إلى تعطيل الن  2020وانخفاض أسعار النفط في عام  
والتجارة الدولية بشدة. وقد أثرت الصدمتان على 

االقتصاد الكويتي بشكل كبير، وانكمش الناتج المحلي 
 عام  في   تقريباً   المائة   في  -5.6  بنسبة   الحقيقي اإلجمالي  

 في   -4.6  البالغ   المتوسط   من   بكثير   أعلى   وهي   ، 2020
  وانخفض .  الخليجي   التعاون   مجلس   دول  في   المائة 
 كبيرًا،  انخفاضاً   القطاعات  جميع   في   المحلي   الناتج
 الخاص،   القطاع   مستوى   على  األكبر   األثر   لوحظ   ولكن 
 ومعظمهم   العاملين،   بتسريح   وسط   حل   إلى   وصل   الذي 

 االنحدار   من   مزيد  إلى   التأثير  هذا   وأّدى.  المغتربين   من 
 حًال   الحكومة   أوجدت   الذي   االقتصادي،   الناتج   في 

 صادرات  وانخفضت .  التجارية   لألعمال  بدعمها   له   وسطاً 
 إنتاجها  على  كبير   حد   إلى   تعتمد  التي   السلع،   من   البالد

 دوالر  مليار   66.8  من  العالمية،   النفط   وأسعار   النفطي 
 أمريكي   دوالر  مليار   42.8 إلى   2019 عام   في   أمريكي 

 المستوردة  السلع  انخفضت   حين   في   ، 2020  عام  في 
 21.5  إلى   2019  عام  في   أمريكي   دوالر  مليار  33.5  من 

  يمثل   ما   وهو   ، 2020  عام  في   أمريكي   دوالر  مليار
 . 1) 1 الشكل(   المائة   في   -36  بنسبة   انكماشاً 
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 الدوالرات األم��كية)(بمليارات  2020-2001تدفقات االستيراد والتصد�ر في الكويت، جميع المنتجات،  . 1الشكل  

 
 . International Trade Centre (ITC), n.d.a. Trade Map المصدر:

 

استجابت الكويت لألثر االقتصادي الناجم عن جائحة  
على مرحلتين، مع تنفيذ الجولة األولى من   19-كوفيد

واإلعالن عن دعم   2020التدابير على مدار عام 
ض بنك الكويت  . 2021مارس / إضافي في آذار وخف�

  4نقطة مئوية في  25.0المركزي سعر الخصم بمقدار 
ومجددًا بمقدار نقطة مئوية واحدة  2020مارس / آذار
مستوى له   مارس، ليصل المعدل إلى أدنى/ آذار 15في 

في المائة. وتهدف هذه   5.1على اإلطالق عند 
السياسة إلى خفض تكلفة االقتراض، والحفاظ على 

االستقرار النقدي والمالي، وضمان جاذبية الدينار  
الكويتي كاحتياطي موثوق به للمدخرات المحلية. 

ض بنك الكويت المركزي أسعار إعادة  ثم  الشراءخف�
  25.1في المائة و 1األسبوعي والشهري إلى و اليومي

ض   75.1في المائة و في المائة على التوالي، وخف�
في   13من  المصارفنسبة كفاية رأس المال لدى 

في المائة من أجل زيادة السيولة  5.10المائة إلى 
وتشجيع االقتراض وتجنب التباطؤ االقتصادي. كما  

ض بنك الكويت المركزي وزن ا لمخاطر للمشاريع  خف�
في المائة   25إلى  75الصغيرة والمتوسطة الحجم من 

في محاولة لتخفيف الضغط على االلتزام بكفاية رأس 
المال، مع تشجيع المصارف التجارية على تقديم  

رة وطويلة األجل، من خالل التمويل  قروض ميس�
المشترك مع الصندوق الوطني الكويتي للمشاريع  

الحجم، وتمويل المشاريع   الصغيرة والمتوسطة
الصغيرة والمتوسطة الحجم المتأثرة بالجائحة 

في المائة كحد أقصى. وقد حظيت   5.2فائدة  بمعدل
الشركات المستوردة للسلع الضرورية لألمن الغذائي  

والمجتمع بامتياز الحصول على الخدمات المصرفية 
 بال انقطاع. 

  لرؤية الكويتوتمثل خطة التنمية الوطنية التابعة 
، خارطة  2017، التي تم إطالقها رسميًا في عام 2035

طريق للحد من االعتماد على النفط. وتحدد الخطة  
األهداف الرئيسية الثالثة التالية: استعادة دور  
الكويت الريادي اإلقليمي كمركز مالي وتجاري  

الوقت عينه   والنهوض بدور القطاع الخاص في
وتنشيط المؤسسات الوطنية لتمكين العمال وتحسين  

اإلنتاجية؛ وبناء بنى أساسية جديدة وخلق بيئة  
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أعمال مستدامة. وتتمتع الكويت بالعديد من المزايا  
في سعيها لتحقيق هذه األهداف، بما في ذلك موقعها  

االستراتيجي على طرف شبه الجزيرة العربية، 
بيًا مقارنة ببقية دول المنطقة، ومؤسساتها القوية نس

ونظام القانون المدني المستقر، وأعلى نسبة من األسر  
التي لديها وصول إلى شبكة اإلنترنت في المنطقة.  
باإلضافة إلى ذلك، في إطار هذا التقرير، إن تيسير 

التجارة غير القائمة على الوقود الهيدروكربوني هو 
اه ال يمكن أن  أولوية استراتيجية، ودعم هذا االتج

يحقق نتائج التنويع المرجوة فحسب، بل يؤدي أيضًا 
م من المصارف الكويتية   إلى تنشيط الدعم المقد�

والمؤسسات المالية األخرى للتجارة والتبادل التجاري  
على ذلك، فإن توفير  على الصعيد الدولي. وبناءً 

الحلول المالية المناسبة للشركات العاملة في التجارة  
العالمية، وخاصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة 

الحجم، وتخفيف المخاطر بحيث يمكن للسلع  

وهو  (والخدمات أن تتدفق بطريقة سلسة وآمنة 
يجب أن يسهم في  )التعريف الدقيق للتمويل التجاري

 . 2035يسي األول لرؤية الكويت تحقيق الهدف الرئ

ويحاول هذا التقرير توضيح التحديات والفرص التي 
ينطوي عليها تمويل التجارة في الكويت. وينصب  

التركيز بوجه خاص على تقييم آثار الجائحة بهدف  
م الحصول على إعادة صياغة توصيات ملموسة لدع 

التمويل التجاري. وينقسم التقرير إلى ثالثة فصول.  
م الفصل  لمحة عامة اقتصادية، وهيكل التجارة   1يقد�

الخارجية، وأداء الصادرات، وشبكة النقل والشحن في  
ل الفصل  .الكويت تحديات وفرص التمويل   2وُيفص�

تطورات   3التجاري في الكويت. ويستعرض الفصل 
  .19-التجاري منذ بداية جائحة كوفيد التمويل

ويخُلص التقرير إلى مجموعة من التوصيات بشأن  
.السياسات
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لمحة عامة اقتصادية، وهيكل التجارة الخارجية،   .1
 وشبكة النقل والشحن   ، وأداء الصادرات 

 لمحة عامة اقتصادية  ألف.

مليون   5.4  سكانها   عدد   يبلغ   التي   الكويت،   تستمد 
، ثروتها من مواردها ) مليون كويتي   1.4بينهم  ( نسمة  

النفطية. وإّنها ثالث أكبر منتج للنفط في الخليج 
العربي، وتمتلك سابع أكبر احتياطي نفطي مثبت، 

في المائة، من الموارد العالمية، مما يجعل البالد   6 أو 
رابع أكبر اقتصاد في دول مجلس التعاون الخليجي، 

والر أمريكي في مليار د  137بناتج محلي إجمالي بلغ  
، وتحتل المرتبة الثالثة من حيث نصيب 2019عام  

دوالر أمريكي.   28,500الفرد الواحد من الثروة، عند  
عالوة على ذلك، وبالمعدالت الحالية الستخراج 

عامًا، واحتياطها   85النفط، سيستمر نفطها لمدة  
عام. ويهيمن قطاع   100الغاز ألكثر من   من 

 55تصاد، حيث يشكل حوالي  الهيدروكربون على االق 
في   90و في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي،  

في   80المائة من إجمالي الدخل الحكومي، وأكثر من  
المائة من عائدات التصدير، وقد ساهم في عقود من 

المالية العامة القوية وفوائض الميزانية السنوية 
 حتى وقت ليس ببعيد.

 2020-2000احتياطي النفط المثبت، الكويت،  . 2الشكل  

 
 British Petroleum (BP), 2021. Statistical Review of World Energy. 70th edition. Available at المصدر:

https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/statistical-review/bp-stats-review-2021-
full-report.pdf . 

 

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

94

95

96

97

98

99

100

101

102

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

ي 
الم

الع
ي 

اط
تي

الح
ي ا

مال
اج

ن 
ه م

صت
ح

)
ية

ئو
الم

بة 
نس

ال
ت )

مثب
ط ال

لنف
ي ا

اط
تي

اح
)

الب
ن 

يي
مال

ف 
آال

ب
يل

رام
(

احتياطي النفط المثبت  النسبة المئوية العالمية

https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/statistical-review/bp-stats-review-2021-full-report.pdf
https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/statistical-review/bp-stats-review-2021-full-report.pdf


6 

تباطأ نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي اإلجمالي 
  0.5، أي إلى 2019إلى ما يقرب من الصفر في عام 

وفي عام  .2018في المائة في عام  2.1في المائة، من 
، 2في المائة  -6.5إلى ، انكمش بشكل كبير، أي 2020

أي بشكل حاد أكثر بكثير من متوسط دول مجلس  
في المائة، ويرجع ذلك  -6.4التعاون الخليجي البالغ 

أساسًا إلى االنخفاض الحاد في أسعار النفط 
بل أعضاء منظمة البلدان  والصفقات المتكررة من قِ 

وغير األعضاء في األوبك   )أوبك(المصدرة للنفط 
من إنتاج النفط  للحد  2017منذ عام  +)وتسمى أوبك(

من أجل تأمين استقرار األسعار. وقد ضعفت قطاعات  
معينة من االقتصاد، وخاصة الفنادق والمطاعم والنقل  

  19-والبيع بالتجزئة، بشكل كبير بسبب جائحة كوفيد
والتدابير االحترازية التي اتخذتها الحكومة للتعامل 
مع األزمة الصحية. ونتيجة لذلك، سجلت الميزانية  

امة للحكومة الكويتية، قبل التحويالت اإللزامية  الع
ادمة بما في ذلك إيرادات  القاألجيال إلى صندوق 

  من المائة، في -4.9االستثمار، عجزًا كبيرًا، بنسبة 
  من بد وال. 2020 عام في اإلجمالي المحلي الناتج

  كانت الكويتية المالية الفوائض أن على الضوء تسليط
  العالم، في المالية الفوائض أعلى بين من السابق في

 المحلي الناتج من المائة في +21 متوسطها بلغ حيث
 .2019- 1996 الفترة خالل اإلجمالي

وتخطط الحكومة لتمويل هذا العجز جزئيًا عن طريق 
األسواق المالية الدولية. ومع ذلك، بعد إصدار سندات  

، 2017مليار دوالر أمريكي في عام  8يوروبوند بقيمة 
لم تتمكن من إصدار ديون جديدة بسبب تشريعات  
الديون المؤجلة. وال يزال مشروع القانون الجديد 

للديون ينتظر موافقة البرلمان. وبدالً من ذلك، يمكن 
تمويل العجز المالي عن طريق سحب أصول الهيئة  

سيادية العامة لالستثمار الكويتية، صندوق الثروة ال

 
2 International Monetary Fund (IMF), 2020. Article IV Consultation Mission Report 

https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2020/03/27/Kuwait-2020-Article-IV-Consultation-Press-Release-
Staff-Report-and-Staff-Supplement-49294 . 

 على سبيل المثال، تصنيفات ستاندرد آند بورز وفيتش.  3
 .2020سبتمبر / في أيلول A1إلى  Aa2خفضت مودي تصنيف المخاطر في الكويت من  4

مليار دوالر أمريكي  695درت بنحو في البالد، والتي قُ 
 )في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي 500حوالي (

وبالمقارنة مع ذلك، بلغ إجمالي الدين  .2021في عام 
في المائة فقط من الناتج المحلي اإلجمالي   5.11العام 

، مما يجعل الكويت الدولة األقل 2020في نهاية عام 
يونية في دول مجلس التعاون الخليجي. ويمكن مد

في المائة من الناتج   30و 20أن يرتفع إلى ما بين 
اعتمادًا على   2022المحلي اإلجمالي بحلول عام 

التمويل النهائي للعجز المالي، الذي سيظل معتدالً 
مقارنة بأقرانه، ومن غير المرجح أن تشكل إدارته  

 مشكلة على المدى القريب. 

ن من المتوقع أن ينتعش النمو بشكل معتدل وفي حي 
، في سياق الزيادة  )في المائة   0+.6(  2021في عام  

المخطط لها في حصص إنتاج الهيدروكربون، يجب 
أن تعود البالد إلى مستوى ما قبل األزمة في عام 

، وذلك بفضل الزخم القوي في االستهالك. 2023
وبسبب األزمة الصحية وانخفاض أسعار النفط، 

في المائة من   35يمكن أن يصل عجز الميزانية إلى  
الناتج المحلي اإلجمالي. ولتمويله، لم تعد الحكومة 

تصدر ديونًا جديدة في غياب أساس قانوني، بل 
رت  تعتمد على صندوق االحتياطي العام، الذي ُقد�

في   40و   30ما بين  ب   2020موارده في منتصف عام  
. ومع ذلك، في االجمالي  المائة من الناتج المحلي 

السياق، سيتم استنفاد هذا الصندوق بسرعة.  هذا 
وقد دفع عدم اليقين بشأن حوكمة الكويت 

العامة وكاالت التصنيف إلى تصنيف البالد  وماليتها 
أو حتى خفض   3في خانة مستقبلية سلبية

 . 4للمخاطر تصنيفها 

ت الكويت الغنية للغاية من وعلى الرغم من احتياطيا 
النفط والغاز، ترى الحكومة أن االقتصاد يعتمد  

https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2020/03/27/Kuwait-2020-Article-IV-Consultation-Press-Release-Staff-Report-and-Staff-Supplement-49294
https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2020/03/27/Kuwait-2020-Article-IV-Consultation-Press-Release-Staff-Report-and-Staff-Supplement-49294
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اعتمادًا مفرطًا على قطاع الطاقة. وبموجب رؤية 
، تهدف السلطات إلى تعزيز اقتصاد 2035الكويت  

أكثر تنوعًا مع بنية أساسة ذات مستوى عالمي 
تجذب األعمال واالستثمار، بقيادة القطاع الخاص 

ر ولكن مع است  مرار دعم الدولة، والذي يمكن أن يطو�
 الكويت لتغدو مركزًا ماليًا وتجاريًا إقليميًا.

 الخارجية  التجارةسياسة  اء.ب
 التجارة  وهيكل

يعتمد االقتصاد الكويتي اعتمادًا كبيرًا على التجارة  
الدولية. وفي الواقع، بلغ متوسط نسبة تجارة السلع  

إلى الناتج المحلي   )الصادرات والواردات(والخدمات 
وفي العام  .2019في المائة في عام  98اإلجمالي 

بين مصدري   46نفسه، احتلت الكويت المرتبة  
بين مستوردي البضائع على   65والمرتبة  البضائع

الصعيد العالمي. ويتمتع البلد بميزان تجاري إيجابي  

من الناحية الهيكلية. ومع ذلك، فإن الكويت مستورد  
 صاف للخدمات.

 1الكويت عضو في منظمة التجارة العالمية منذ  و 
وعضو في االتفاق العام   1995يناير  / انون الثاني ك 

مايو / أيار   3بشأن التعريفات الجمركية والتجارة منذ  
عضوية الكويت في مجلس التعاون و   .1963

الخليجي تجعلها جزءًا من سوق واحدة واتحاد 
مشتركة. ويتم فرض جمركي مع تعريفة خارجية 

 غالبية   على   فقط   المائة   في   5تعريفة جمركية بنسبة  
 مجلس  في   األعضاء   غير   الدول  من  المستوردة   المواد 

 يتم   واحدة   دخول   نقطة  وهناك   الخليجي،   التعاون 
 إلى   الواردات  دخول   بمجرد   التعريفات  تحصيل   فيها 
 التعريفات   ُتفرض  وال .  الخليجي  التعاون  مجلس   دول 

 الحساسة  السلع  بعض   من   الواردات على   إال  الجمركية 
 التنقل   وحرية  خليجي، ال  التعاون   مجلس  دول   من 

 دون   الخليجي   التعاون   مجلس   دول  بين  ُمصانة 
 .جمركية  غير   أو  جمركية   قيود   فرض 

 2020-2000معدل النمو والتضخم والد�ن الحكومي،  . 3الشكل  

 
 International Monetary Fund (IMF), 2021. World Economic Outlook Database, April. Available atالمصدر:

https://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-database/2021/April . 
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ويبلغ متوسط تعريفة االستيراد المفروضة على 
في المائة وهو خامس   9.3السلع التي تدخل الكويت  

أعلى مستوى من بين دول مجلس التعاون الخليجي 
الست. ومع ذلك، فإن الحاجز غير الجمركي للتجارة  

األكثر شموالً والذي ينطبق في الغالب على الدول 
غير األعضاء في مجلس التعاون الخليجي هو 

البيروقراطية التجارية الواسعة النطاق والتكاليف 
تي تأتي مع التصدير واالستيراد من المرتبطة بها ال 

األوقات   عد� وإلى الكويت. وفي المتوسط، تُ 
والتكاليف المرتبطة باإلجراءات الحدودية 

من   ) لكل من الصادرات والواردات ( والمستندية  
أطول وأعلى المعدالت في دول مجلس التعاون 

الخليجي، مما يقلل من القدرة التنافسية للبالد 
 .بنظيراتها اإلقليمية رنة  كوجهة تجارية مقا 

وتنطبق االتفاقات التجارية المتعددة الجنسيات  
 األربعة التالية: 

دخلت منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى حيز  .1
وفي  .1998يناير / كانون الثاني 1التنفيذ في 

ر تسريع عملية التحرير،  2001مارس / آذار ، تقر�
، تم إلغاء معظم 2005يناير / كانون الثاني 1وفي 

التعريفات الجمركية بين أعضاء منطقة التجارة  
. وقد كان تحرير التجارة ذا 5الحرة العربية الكبرى

فائدة كبيرة لجميع الدول األعضاء وكان يهدف  
إلى خفض تكلفة الصادرات إلى المملكة العربية 

 السعودية؛ غير أن عدم االستقرار اإلقليمي
والمخاوف األمنية المحلية قد قللت من تأثير هذا 

 االتفاق وخلقت حواجز تجارية. 

دول مجلس التعاون الخليجي: تجارة الكويت مع   .2
دول مجلس التعاون الخليجي ُمعفاة من الرسوم  

 
اإلمارات العربية المتحدة، والبحرين، وتونس، والجزائر، والجمهورية الدول األعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى هي:  5

العربية السورية، والسودان، والعراق، وُعمان، ودولة فلسطين، وقطر، والكويت، ولبنان، وليبيا، ومصر، والمغرب، والمملكة العربية 
 السعودية، واليمن. 

 يختنشتاين والنرويج وسويسرا. أعضاء الرابطة األوروبية للتجارة الحرة هم أيسلندا ول  6

الجمركية. وُيشك�ل القرب الجغرافي لهذه البلدان  
واعتمادها العام للسياسات االقتصادية للتجارة  

زان بيئة األعمال التنافسية. الحرة  عاملين يعز�
وبلغت التجارة بين الكويت ودول مجلس التعاون  

مليار دوالر أمريكي في    2.8الخليجي أكثر من 
مليار  2.6، وشك�لت الواردات بقيمة 2018عام 

 دوالر أمريكي الجزء األكبر منها.

تم توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس  .3
يجي والرابطة األوروبية للتجارة التعاون الخل

يونيو / حزيران   22الحرة في هامار، النرويج، في  
يوليو / تموز  1ودخلت حيز التنفيذ في    2009
. وتعد الرابطة األوروبية للتجارة الحرة 20146

غطي ت أحد أكبر الشركاء التجاريين للكويت. و 
اإللغاء التدريجي للتعريفات الجمركية   ية االتفاق 

عة،   في التجارة في الخدمات والسلع المصن�
فضالً عن االستثمار والمسائل األخرى المتصلة 

بالتجارة مثل حماية الملكية الفكرية، 
تمامًا مع أحكام منظمة التجارة  يتفق  بما 

العالمية. باإلضافة إلى ذلك، ُتشك�ل  
 لمنتجات الزراعية الثنائية بشأن ا  الترتيبات 

بين ثالث دول منفردة من دول الرابطة 
األوروبية للتجارة الحرة ومجلس التعاون 

الخليجي جزءًا من الصكوك التي ُتنِشئ منطقة 
 التجارة الحرة بين الجانبين.

دخل اتفاق منطقة التجارة الحرة بين دول   .4
مجلس التعاون الخليجي وسنغافورة حيز  

ويلغي االتفاق  .2013بر سبتم/ أيلول 1في  التنفيذ
في المائة من التعريفات الجمركية على   99

صادرات سنغافورة إلى دول مجلس التعاون 
يغطي التجارة في  شامل اتفاق وهو. الخليجي
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السلع، وقواعد المنشأ، واإلجراءات الجمركية، 
والتجارة في الخدمات، والمشتريات الحكومية، 

وتشمل القطاعات الرئيسية  من بين أمور أخرى.  
التي تستفيد منه االتصاالت السلكية والالسلكية،  

والمعدات الكهربائية واإللكترونية، 
والبتروكيماويات، والمجوهرات، واآلالت، 

والصناعات المتعلقة بالحديد والصلب. كما أن 
االعتراف بشهادة الحالل الصادرة عن مجلس 

س الديني  أوغاما إسالم سينغابورا، وهو المجل 
اإلسالمي في سنغافورة، سيمهد الطريق أمام  

التجارة في المنتجات الحالل المعتمدة للوصول  
 بشكل أسرع إلى دول مجلس التعاون الخليجي. 

وتعتمد الكويت بشكل خاص على الواردات من 
المنتجات الغذائية والسلع االستهالكية والمنتجات شبه 

رعة في السنوات النهائية. وزادت السلع المستوردة بس
 2001مليار دوالر أمريكي في عام    9.7من  ( األخيرة  

، مع 2019مليار دوالر أمريكي في عام    5.33إلى  
 5.21وصل إلى   2020تسجيل انخفاض حاد في عام 

بسبب تنفيذ مشاريع كبيرة في   )مليار دوالر أمريكي 
البالد وارتفاع الطلب على االستهالك الخاص. وفي عام 

السيارات واآلالت واألجهزة الميكانيكية ، كانت  2020
واآلالت الكهربائية والمواد المصنوعة من الحديد أو 
الصلب واألدوات واألجهزة المستخدمة في العلوم 

 الطبية في صدارة السلع المستوردة.

 (بماليين الدوالرات األم��كية)  2020-2015 الفترة األكثر استيرادًا في الكويت، متوسط 15المنتجات الـ  . 4الشكل  

 
 . ITC, n.d.a. Trade Map المصدر:
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في المائة من    80، كانت  2020-2015خالل الفترة  
مليار دوالر    4.29بقيمة    ، واردات الكويت من السلع 

بلد منشأ. وخالل هذه    40أمريكي في المتوسط، من  
في    7.11( الفترة، كان كبار موردي الكويت هم الصين  

، والمملكة  ) في المائة   1.11( ، والواليات المتحدة  ) المائة 
في    6.5( ، واليابان  ) في المائة   9.5( العربية السعودية  

.  ) في المائة   3.4( ، والهند  ) في المائة   5( ، وألمانيا  ) المائة 
وزادت الواردات من بلدان الخليج األخرى منذ انضمامها  

 إلى دول مجلس التعاون الخليجي. 

رت الكويت منتجات بقيمة  2020وفي عام     43، صد�
وانخفضت صادرات  .  ) mirror data(مليار دوالر أمريكي  

في المائة على مدى   1.2السلع بمتوسط سنوي قدره  
ما شك�ل عبئًا على النمو  السنوات الخمس الماضية، م 

االقتصادي العام، حيث تمثل الصادرات قطاعًا متقل�صًا  
من االقتصاد. كما انخفضت الصادرات غير النفطية، التي  

في المائة من إجمالي الصادرات في    7-5تمثل حوالي  
في المائة سنويًا على مدى    4السنوات العادية، بنسبة  

ساسًا من  السنوات الخمس الماضية، وتتكون أ 
البتروكيماويات وبعض عمليات إعادة تصدير منتجات  
السيارات إلى دول مجلس التعاون الخليجي األخرى.  

، تقل�صت صادرات النفط بشكل حاد،  2020وفي عام  
في المائة، وانخفضت السلع المستوردة بنسبة    35بنسبة  

تقريبًا. ويّتجه ثلثا صادرات البالد النفطية،  في المائة    36
في المائة من مجموع السلع المصّدرة    90تي تمثل  ال 
، نحو األسواق اآلسيوية، بقيادة الصين  ) 1  الجدول ( 
،  ) في المائة   1.15( ، وجمهورية كوريا  ) في المائة  25( 

 . ) في المائة   4.11( ، والهند  ) في المائة   9.11( واليابان  

 2020-2015لفترة امنتج، متوسط لكل صادرات الكويت من السلع،  . 1الجدول  

 اسم المنتج 
بماليين الدوالرات  

 النسبة المئوية  األمريكية 
 100 55,935.1 جميع المنتجات 

 90.1 50,423.3 تقطيرها؛ والمواد الزيتية والمعادن الوقود المعدني والزيوت المعدنية ومنتجات 

 2.7 1,512.5 المواد الكيميائية العضوية 

 1.3 751 المركبات األخرى غير عربات السكك الحديدية أو الترامواي وِقَطع الغيار وملحقاتها 

 1.3 732.7 البالستيك ومصنوعاته

 0.4 246.9 النووية والغاليات وِقَطع الغيار اآلالت واألجهزة الميكانيكية والمفاعالت 

 0.3 175.2 الطائرات والمركبات الفضائية وِقَطع الغيار

 0.3 147.7 اآلالت والمعدات الكهربائية وِقَطع الغيار؛ مسجالت الصوت ومعدات إعادة اإلنتاج، والتلفزيون

 0.3 143.3 األسمدة 

 0.2 138.2 السلع األساسية غير المحددة في مكان آخر

اللؤلؤ الطبيعي أو المستزرع، واألحجار الكريمة أو شبه الكريمة، والمعادن الثمينة، والمعادن  
 المكسوة

108.7 0.2 

 0.2 108.5 منتجات كيميائية متنوعة 

منتجات األلبان؛ وبيض الطيور؛ والعسل الطبيعي؛ والمنتجات الصالحة لألكل من أصل حيواني،  
 مكان آخر وغير الواردة في 

107.3 0.2 

 0.2 91.1 الحديد والصلب

 0.1 74.9 األغذية المجّهزة المصنوعة من الخضار أو الفواكه أو المكسرات أو أجزاء أخرى من النباتات 

 0.1 72.5 مواد من الحديد أو الصلب

 0.1 71.3 األثاث؛ والشراشف والفراش ومساند الفراش والوسائد والمفروشات المحشوة المماثلة

 1.8 1,029.9 أخرىمنتجات 

 . ITC, n.d.a. Trade Map المصدر:
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أداء الصادرات: التعقيد والنمو  يم.ج
 المحتمل

رت الكويت ما مجموعه  2019في عام     8.66، صد�
مليار دوالر أمريكي عند    5.64( مليار دوالر أمريكي  

، مما جعلها تحتّل المرتبة  ) مراعاة البيانات المباشرة 
رة في العالم. وخالل    47 في الئحة البلدان المصد�

السنوات الخمس الماضية، انخفضت صادرات  

  5.100مليار دوالر أمريكي من    7.33الكويت بمقدار  
مليار    8.66إلى    2014مليار دوالر أمريكي في عام  

ويحتّل النفط الخام    .2019ر أمريكي في عام  دوال 
، والنفط المكرر  ) مليار دوالر أمريكي   5.46( 
، والطائرات،  ) مليار دوالر أمريكي  8.6( 

  أو المركبات الفضائية، والغاز / و  والمروحيات 
ية الصدارة في  َحلق البترولي، والهيدروكربونات ال 

 الصادرات األخيرة. 

 (نسبة مئوية) 2019تكو�ن صادرات الكويت من السلع،  . 5الشكل  

 
 . Observatory of Economic Complexity (OEC), https://oec.world/en/profile/country/kwtالمصدر: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

سلع 
أخرى  
5.7 

https://oec.world/en/profile/country/kwt
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ل

القى التعقيد االقتصادي اعترافًا واسعًا في النقاش  
والسياسي وتم استكشافه بشكل مكثف األكاديمي 

كمحدد محتمل للنمو والتنمية منذ صدور األوراق  
 ،المرجعية التي كتبها هوسمان وهوانج ورودريك

 . ويمكن تعريف التعقيد إما  7وهيدالغو وهوسمان
رة أو على   على أنه التقدم التكنولوجي للسلع المصد�

اج.  أنه مجموعة المكونات المستخدمة في عملية اإلنت
التعريفين مترابطان، ألن العمليات  ومن الواضح أن 

األكثر تقدمًا من الناحية التكنولوجية تتطلب بطبيعة  
 الحال المزيد من مراحل اإلنتاج والمزيد من 

 المدخالت المتنّوعة. 

وبعبارة أدق، وفقًا لهيدالغو وهوسمان، من الممكن 
تربط  تفسير بيانات التجارة الدولية على أنها شبكة 

رها بشكل تنافسي من   البلدان بالمنتجات التي تصد�
خالل اللجوء إلى تدابير مثل الميزة النسبية الظاهرة.  

ويمكن أن تتسم مصفوفة الميزة النسبية الظاهرة  
عدد  (الناتجة عن ذلك بمتغيرين، هما التنويع 

رها البلدان وفق الميزة النسبية   المنتجات التي تصد�
عدد البلدان التي لديها ميزة  (ر واالنتشا )الظاهرة

. ومن خالل تكرار مثل هذه  )نسبية ظاهرة في المنتج 
ن طريقة االتدابير باستخدام إجراء يسميه المؤلف

التفكير، يمكن احتساب مؤشر التعقيد االقتصادي 
ومؤشر تعقيد المنتج وفقًا للعقدة المدروسة للشبكة  

ؤشر التعقيد ن ما. ويفسر المؤلف)البلدان أو المنتجات (
االقتصادي على أنه بديل للقدرات المتاحة لالقتصاد.  

وبوجه عام، ستتمكن البلدان التي تتمتع بمزيد من  
القدرات من إنتاج المزيد من المنتجات وتصديرها  

بتنافسية، وتحظى بدرجة تنويع أعلى. وفي الوقت  
نفسه، فإن البلدان التي تتميز بمجموعة عالية من 

 
7 Hausmann, R., J. Hwang and D. Rodrik, 2007. What you export matters. Journal of Economic Growth, Issue 12, 

vol. 1, pp. 1-25. DOI:10.1007/s10887-006-9009-4. Available at https://link.springer.com/article/10.1007/s10887-
006-9009-4; Hidalgo, C. A. and R. Hausmann, 2009. The building blocks of economic complexity. Proceedings of 

the National Academy of Sciences, Issue 106, vol. 26, pp. 10570-10575. Available at 
https://www.pnas.org/content/106/26/10570. 

8 Harvard University Growth Lab, n.d. ATLAS of Economic Complexity. Available at https://atlas.cid.harvard.edu/. 

دها القادرة على إنتاج منتجات القدرات هي وح
ن البلدان من مؤشر التعقيد  معقدة. وُتحس�

عن طريق زيادة عدد وتعقيد المنتجات   االقتصادي
 التي تنجح في تصديرها. 

وهنا، ُيستخدم مؤشر التعقيد االقتصادي الذي 
يحتسبه أطلس التعقيد االقتصادي لوصف تعقيد 

. واستنادًا إلى تنوع وتعقيد سلة 8صادرات الكويت
بين أكثر البلدان  98صادراتها، تحتل الكويت المرتبة 

بلدًا في تصنيف مؤشر التعقيد  133تعقيدًا من بين 
وبالمقارنة مع العقد السابق،  .2019االقتصادي لعام 

م   أضحى االقتصاد الكويتي أكثر تعقيدًا، حيث تقد�
االقتصادي  مركزًا في تصنيف مؤشر التعقيد 33

ن مدفوعًا بتنويع )6 الشكل( . وكان هذا التحس�
صادراتها. وتشكّل المنتجات المنخفضة والمرتفعة  
  التعقيد والمعادن والمواد الكيميائية، على التوالي،

 أكبر صادرات الكويت من السلع. 

، لم تباشر الكويت بعد 7 الشكلوكما يبدو جليًا في 
بالعملية التقليدية للتحول الهيكلي. وإّن هذه العملية، 
بوصفها مصدرًا رئيسيًا للنمو االقتصادي، تعيد توزيع 

النشاط االقتصادي من القطاعات المنخفضة اإلنتاجية 
إلى القطاعات العالية اإلنتاجية. وتنقل األنشطة على 

ت، تليها  نطاق واسع من الزراعة إلى المنسوجا
أو تصنيع اآلالت. وقد شهدت حصة / اإللكترونيات و

السوق العالمية من صادرات المنسوجات في الكويت 
ركودًا خالل العقد الفائت. ولم تنطلق اإللكترونيات 

واآلالت بعد في الكويت، مما يحد من نمو دخلها. وقد 
كانت ديناميكية التصدير في الكويت في السنوات 

ائمة على المعادن. غير أن� الصادرات  الخمس الماضية ق

https://atlas.cid.harvard.edu/
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من المعادن قد انحدرت، ونتيجة لذلك، أعيق النمو  
االقتصادي في الكويت بسبب التركيز على قطاع  

 متراجع من الصادرات العالمية.

ويقوم النمو االقتصادي على التنويع في منتجات 
،  2004جديدة تكون تدريجيًا أكثر تعقيدًا. ومنذ عام 

منتجات جديدة فقط، أي أقل من  4ويت أضافت الك
المملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة  

منتجات جديدة على   6و  16و 19وقطر، التي أضافت 
التوالي. وليس هذا التطور في الكويت كاف للمساهمة  

 في نمو كبير في الدخل.

وتكون البلدان أكثر نجاحًا في التنويع عندما تنتقل  
ى اإلنتاج الذي يتطلب دراية مماثلة ويعتمد على  إل

، فإن حّيز  8 الشكلالقدرات القائمة. وكما يوضح 
المنتجات الكويتية يوضح العالقة بين صادراتها  

والمسارات المحتملة لتنويع اقتصادها. وتوفر الدراية 
الحالية في الكويت فرصًا محدودة للتنويع في  

 المنتجات ذات الصلة. 

وبالنظر إلى صادراتها الحالية، فإن المواد الكيميائية 
العضوية والبالستيك من القطاعات ذات اإلمكانات 

 العالية للتنويع الجديد في الكويت. 

 2019-2000تطور مؤشر التعقيد االقتصادي في الكويت،  . 6الشكل  

 
 . Harvard University Growth Lab, n.d. ATLAS of Economic Complexity المصدر:
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 2019-1995حصة الكويت من السوق العالمية،  . 7الشكل  

 
 . Harvard University Growth Lab, n.d. ATLAS of Economic Complexity المصدر:

 2019حّيز المنتجات الكويتية،  . 8الشكل  

 
 . Harvard University Growth Lab, n.d. ATLAS of Economic Complexity المصدر:
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 2019بلد، لكل مكانات التصد�ر في الكويت، إ . 9الشكل  

 
 . /ITC, n.d.b. Export Potential Map. Available at https://exportpotential.intracen.org/en المصدر:

 

التصدير غير المستغلة    إمكاناتتبلغ تقديرات إجمالي 
، استنادًا إلى المنتجات  2019في الكويت في عام 

التي تغطيها منهجية تقييم إمكانات التصدير الخاصة 
مليار دوالر أمريكي، أي  6.2بمركز التجارة الدولية، 

في المائة من إجمالي صادرات السلع   4أقل من 
جات ذات مليار دوالر أمريكي. أما المنت 8.66وقيمتها 

إمكانات التصدير األعلى من الكويت إلى بقية العالم 
والستايرين  )اإليثانيديول(هي اإليثيلين جليكول ف

، في  94.0 >=والبولي إيثيلين، ذات الثقل النوعي 
األشكال األولية. ويظهر في حال اإليثيلين جليكول  

أكبر فرق مطلق بين الصادرات المحتملة والفعلية من 
مما يترك مجاالً لتحقيق صادرات  حيث القيمة،

 مليون دوالر أمريكي.   765إضافية بقيمة 

أما األسواق التي تزخر باإلمكانات األعلى لصادرات  
الكويت من جميع المنتجات فهي الصين والهند 

وباكستان. ويظهر في حال الصين أكبر فرق مطلق 
بين الصادرات المحتملة والفعلية من حيث القيمة، 

  933جاالً لتحقيق صادرات إضافية بقيمة يترك م مما
 مليون دوالر أمريكي. 

 شبكة النقل والشحن  ال. د

إلى  الكويت تحتاج المنطقة، فينظيراتها مقارنًة ب
 حيث من ال سيما األساسية البنية تحقيق المزيد في

  المحدود للنطاق نظراً  الداخلي، النقل شبكة اتساع
  وطنية أساسية بنية وجود وعدم الطرق، لنظام

وقلة عدد المطارات والموانئ  الحديدية، للسكك
مقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي األخرى. ومن  
منظور الترابط الدولي، ال ترتبط الكويت إال بجارتيها 

عن   المباشرتين، المملكة العربية السعودية والعراق،

https://exportpotential.intracen.org/en/
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طريق البر، وارتباطها ضعيف بطرق الشحن العالمية. 
لدى الحكومة خططًا طموحة للبناء قيد   وفي حين أن

اإلعداد، فمن غير المرجح على المدى المتوسط أن 
تكون الكويت قادرة على منافسة دول مجلس التعاون  

 الخليجي األخرى كمركز إقليمي للتجارة والنقل.

 النقل   شبكة   جودة   على   عينه   الشيء  وينطبق 
 والموانئ   الطرق   بأن أداء  هناك تصّور   إذ  الكويتية، 

 دول   مقارنًة بباقي أضعف  في الكويت    والمطارات 
ر   وقد . الست  الخليجي   التعاون  مجلس   اعتماد  أث�
 ظل   في   الداخلية،   الطرق  شبكة  على   المفرط  الكويت 

 إلى   وأدى   الطرق   جودة   على   الحديدية،   السكك   غياب 
  استثمار   وكان .  الرئيسية  الطرق   على   كبير   ازدحام 
 للموانئ   األساسية  البنية   في   التاريخ   مر  على   الكويت 

 أحدث  تقديم ما صّعب  ،  محدوداً  والمطارات 
 الدولة   مشروع   إلى  وبالنظر  ذلك،   مع .  الخدمات

حسين نوعية البنى األساسية للنقل، وت  لتوسيع
ن كبير في نوعية الخدمات  ع حدوث تحس� ُيتوق�

 المتاحة في األجلين المتوسط والطويل.

 شبكة الط�ق والشحن  

إّن شبكة الطرق في الكويت محدودة الحجم. ونظرًا  
في المائة من  98(العتماد الكويت على النقل البري 
، فإن هذا يزيد من  )إجمالي البضائع ُتنَقل على الطرق

المخاطر في سلسلة التوريد، مما يعرض الشركات  
لمستويات متزايدة من االزدحام والتأخير وتكاليف 

ي الوسيلة الرئيسية للنقل  النقل. وبما أّن الطرق ه
الداخلي، فقد استثمرت الحكومة في تحسين نوعيتها، 

 في المائة من شبكة الطرق.  80وتم تعبيد أكثر من 

وتمتلك الكويت إحدى أصغر شبكات الطرق في 
منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، ويرجع ذلك 
جزئيًا إلى صغر الحجم الجغرافي للبالد نسبيًا. ومع  

فإن كثافة الطرق فيها هي من بين أعلى ذلك، 
المعدالت في دول مجلس التعاون الخليجي الست.  

وهذا يشير إلى أنه يمكن الوصول إلى جزء كبير من  
الكويت عن طريق البر. وتقع معظم الطرق الرئيسية 

حول العاصمة، مدينة الكويت، التي تمتلك أيضًا البنية  
مثل مينائها   األساسية الرئيسية للنقل في البالد،

 الرئيسي ومطارها. 

ر شبكة الطرق في الكويت ترابطًا كافيًا بين المراكز   وُتوف�
الساحلية الرئيسية والمعابر الحدودية مع جارتيها،  
المملكة العربية السعودية والعراق. وتشكّل الطرق  

الوسيلة الرئيسية لنقل البضائع في الكويت، نظرًا لعدم  
ين أنه تم التخطيط لبناء  وجود سكك حديدية. وفي ح 

بما  ( العديد من مشاريع السكك الحديدية في الكويت  
في ذلك نظام مترو األنفاق والسكك الحديدية الوطنية  

وشبكة السكك الحديدية في دول مجلس التعاون  
، من غير المتوقع أن ُتقل�ل بشكل كبير من  ) الخليجي 

 حصة النقل البري المهيمنة على المدى المتوسط. 

 شحن الجوي ال 

تتمتع الكويت بقطاع طيران متطور يتميز بمستويات  
عالية من حركة الركاب والشحن وخيارات طيران  

بأسعار معقولة لمختلف الطبقات االجتماعية 
 الطلب من الرغم وعلى ذلك، ومع. واالقتصادية

  مطارات من أضعف البالد مطارات أداء يبقى  المتزايد،
 العربية واإلمارات البحرين مثل اإلقليميين، المنافسين

في المائة   2سوى  يمثل الشحن الجوي وال. المتحدة
 في البالد. من إجمالي حجم الشحن

تو��ع وضع الشحن في الكويت  . 2الجدول  
 األطنان)  (بآالف

 2018 2019 2020 

 269 257.5 249.5 الشحن الجوي 

 13,987 13,874 13,730 الشحن البري 

 Kuwait International Airport and Fitch Solutions for 2020  المصدر:

(forecast) . 
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وحاليًا، يوجد مرفق قياسي عالمي واحد فقط في البالد،  
وهو مطار الكويت الدولي. ويستقبل هذا المطار جميع  

ر التسهيالت لشركتي   الشحن الجوي في البالد، ويوف�
شركة طيران دولية، مما    40طيران محليتين وأكثر من  

ر الترابط اإلقليمي والعالمي للمستثمرين.   ُييس�

ر شركة ا  لطيران الوطنية، الخطوط الجوية وُتسي�
بلدًا   24وجهة في   40الكويتية، رحالتها إلى أكثر من 

في أفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية. وتنطلق 
خطوط جوية إقليمية ودولية أخرى، بما في ذلك 

طرية، من مطار طيران اإلمارات والخطوط الجوية القَ 
الثانية الدنيا الكويت الدولي. وتحتل الكويت المرتبة  

من حيث نصيب الفرد من معدل المسافرين جوًا من 
بين دول مجلس التعاون الخليجي الست، مما يدل على 
أنه على الرغم من كونها مرتبطة بغيرها من البلدان على 

دول مجلس   فال تزال الصعيد الدولي بشكل جيد نسبيًا،  
لعربية التعاون الخليجي األخرى، مثل قطر واإلمارات ا 

 طرق العبور الجوي المفضلة.المتحدة، 

 الشحن  

تلبي مرافق النقل البحري في الكويت على وجه  
التحديد احتياجات مختلف أنواع المنتجات، مما يزيد  

من إنتاجية تدفقات االستيراد والتصدير مع تقليل 
مخاطر التأخير. وفي حين أن الموانئ قادرة على  

ال بد من ضخ استثمارات إضافية تلبية الطلب الحالي، 
في السنوات المقبلة لضمان أن تكون المرافق قادرة  

. المرور حركةعلى التعامل مع الزيادة المتوقعة في 
  تبلغ الذي الكبير مبارك ميناء حول الجاري البناءو

بوبيان،   جزيرة في أمريكي دوالر مليار 16 تكلفته
والذي ُيعّد تحفة الحكومة المحورية في استراتيجيتها 
الرامية إلى ترسيخ الكويت كوجهة تجارية ولوجستية  

إقليمية، سيعزز قدرة البالد على التعامل مع المزيد من 
  2011التجارة البحرية. وتم إطالق المبادرة في عام 

مليون حاوية إلى قدرة  1.8ومن المتوقع أن تضيف 
 لة المحلية.المناو

والكويت لديها ما مجموعه ثالثة موانئ وأربع 
محطات نفط. ويقع ميناءا الشحن الرئيسيان في  

الشويخ والشعيبة، حيث يشكل األول المرفق الرئيسي  
لمناولة الحاويات في البالد. وقد أدى دخول ميناء 
 مبارك الكبير إلى توسيع قدرة البالد كمركز للشحن.

ت الجغرافي المتقّدم في الخليج ونظرًا لموقع الكوي
في دول مجلس  نظيراتهاالعربي مقارنة بالعديد من 

التعاون الخليجي، يكون من األصعب على خط  
الشحن العالمي الوصول إلى سالسل التوريد التي 

في  يراتهابنظتخرج من البالد أو تدخل إليها مقارنة 
الخليجي. وما يزيد التكاليف  دول مجلس التعاون 

أكثر هو ارتفاع المخاطر القانونية المرتبطة بالتجارة 
عبر حدود الكويت مقارنة بمعظم دول مجلس التعاون  

الخليجي األخرى ألن مستويات الفساد في الكويت  
تبدو أعلى مما هي عليه في جميع دول مجلس  

 مان. التعاون الخليجي األخرى، باستثناء عُ 

 حمولة موانئ الكويت الرئيسية، . 3الجدول  
 (بآالف األطنان)  2018-2020

 2018 2019 2020 

معدل حركة الحمولة  
 في ميناء الشعيبة 

36,867 39,159 35,455 

معدل حركة الحمولة  
 في ميناء الشويخ 

9,369 9,499 8,472 

 . Port Authority and Fitch Solutions for 2020 (forecast) المصدر:
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 التجاري في الكويت التمو�لتحديات وفرص  .2

االعتبارات األولية: التمو�ل التجاري،  لف.أ
 والمصارف، ووكاالت ا�تمانات التصد�ر

في تجارة البضائع الدولية، غالبًا ما يواجه 
المستوردون والمصدرون مشاكل مرتبطة بحركة  

البضائع من بلد إلى آخر ويخضعون في الوقت نفسه 
لمختلف القوانين والمؤسسات والعادات والممارسات  

في هذه البلدان. ويريد المستورد التأكد من أنه 
يحصل على البضائع ذات الجودة والكمية  

ر دفع  ال صحيحتين مقابل ما يدفعه، ويطلب الُمصد�
ثمن بضائعه. وتؤدي المصارف التجارية دورًا مهمًا في  

التجارة الدولية من خالل العمل كوسطاء بين هذين 
الالعبين في معاملة تجارية معّينة. والواقع أن لديها 

نظرة ثاقبة وخبرة عملية واسعة في التجارة 
ة القانونية بالمنافع في الخارجية، فضالً عن المعرف

مختلف البلدان. ولدى المصارف أيضًا مصارف مراسلة  
. وقد ظيراتهانفي معظم البلدان تتعامل من خاللها مع 

يكون لبعض المصارف فروعها الخاصة في بلدان  
أخرى، كما هو الحال بالنسبة لمعظم المصارف  

الكويتية الرائدة. ونظرًا ألّن المصارف مؤسسات 
كبيرة، فهي جديرة بالثقة، ويمكن لعمالئها   اليةم

 االعتماد عليها. 

ويشير مصطلح التمويل التجاري إلى مجموعة من  
التي   )منتجات التمويل التجاري(المنتجات المصرفية 

ترتبط تحديدًا بالمعامالت التجارية الدولية األساسية.  
ولدى العديد من المصارف إدارات محددة مكرسة 

مختلف الجوانب المعنية، تضم موظفين  للتعامل مع 
ذوي خبرة قادرين على التعامل مع طلبات المصدرين 
والمستوردين الذين يريدون إجراء معامالت تجارية 

في الخارج. وتلبي خدمات مصارف التمويل التجاري  
 تحديدًا االحتياجات التالية:

المصارف الكويتية التي  االستفسارات التجارية: •
ن الفروع في الخارج أو عالقات مع لديها شبكات م

المصارف المراسلة قادرة على تحديد األسواق  
رين وتيسير االتصال مع   المحتملة لعمالئها المصد�

 عمالئها المستوردين في الخارج. 

باستخدام النموذج   المعلومات االئتمانية: •
القياسي لالستفسار بين المصارف، يمكن للمصارف  

ًا لها الحصول على التي تتخذ من الكويت مقر 
معلومات عن المستوردين، على سبيل المثال 

يتعلق بجدارتهم االئتمانية، من المصارف في  فيما
 الخارج. 

توظف   طرية االقتصادية والسياسية:التقارير القُ  •
بعض المصارف الدولية الكويتية الرائدة خبراء  

اقتصاد يقدمون تقارير عن عدد من البلدان، وهي 
ن، خاصة إذا كان البلد المعني غير  مفيدة للمصدري
 مستقر سياسيًا. 

تعتمد العديد من البلدان  لوائح مراقبة الصرف: •
قيودًا صارمة على كمية العمالت األجنبية التي 
يمكن إدخالها إلى البالد وإخراجها منها في أي 

ر الذي ال علم له بهذا   وقت. وبالتالي، فإن المصد�
ر سلعًا إلى ب لد ما ثم يجد أن الوضع قد ُيصد�

المستورد غير قادر على تحويل األموال المستحقة  
دون الحصول على موافقة المصرف المركزي. 

ويمكن للمصارف الكويتية تزويد عمالئها بالمشورة  
 لتجنب مثل هذه المشاكل. 

 عقود الصرف:/ بيع وشراء العمالت األجنبية •
ر الكويتي أنه قبل استالم المبلغ   قد يجد الُمصد�
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العملة األجنبية، انخفض سعر الصرف، مما ُيقل�ل  ب
ر إبرام  الربح على المعاملة المعنية. ويمكن للُمصد�

عقد صرف آجل مع أحد المصارف، مما ُيمك�ن  
المصرف من تحديد سعر الصرف الذي سيتم 

تحويل العملة به في تاريخ محدد في المستقبل. 
ر تسعير الس وبناءً  لع بأمان على ذلك، ُيمكن للُمصد�

مع العلم أن السعر لن يتغير بغض النظر عما يحدث  
 في أسواق الصرف األجنبي. 

ر الكويتي الذي   تحصيل الكمبياالت: • يمكن للُمصد�
سحب كمبيالة على مشتر أجنبي استرداد قيمتها  

عن طريق مطالبة مصرفه بإرسال الكمبيالة إلى 
ر  ل"مصرف المستورد، أي أن مصرف الُمصد�   "ُيحص�

ن ا لعائدات. وعندما ُيطلَب من مصرف كويتي معي�
تحصيل كمبيالة، مع أو بدون مستندات أخرى، 

ر. ويمكن تقليل خطر عدم  فإنه يعمل كوكيل للُمصد�
الدفع إذا تم تسليم المستندات مقابل دفع الكمبيالة 

ر )تسليم المستندات مقابل الدفع( . وإذا كان الُمصد�
بعض وكانت الكمبيالة  والمستورد يثقان ببعضهما ال

عبارة عن كمبيالة أجل الدفع، يجوز إصدار 
تحويل (المستندات مقابل قبول المستورد 

. ويعمل مصرف )المستندات مقابل القبول
المستورد في بلد آخر بصفة وكيل للمصرف في 

ل العائدات إلى الكويت عند سداد   الكويت وُيحو�
ر م د إلى حساب الُمصد� خصومًا منها  المبلغ. ثم ُتقي�

رسوم التحصيل التي يفرضها المصرف، ما لم يتم  
 االتفاق على خالف ذلك. 

وتجدر اإلشارة إلى أن مخاطر التداول التجاري في  
األسواق الدولية أعلى بكثير من األسواق المحلية.  

رون   وبناءً  ر المستوردون والُمصد� على ذلك، قبل أن ُيقر�
القيام بأعمال تجارية مع بعضهم البعض، ال بد من فهم 

واعتماد طريقة مناسبة لتلبية احتياجاتهم المحددة 
د العقد   بالنظر إلى مستوى المخاطر المتكبدة. وُيحد�
المبرم بين الطرفين، خصوصًا، طريقة الدفع. ويود 

ر أن ي عرف كيف سيتم الدفع، ومتى سيتم  الُمصد�
الدفع، وكيف يمكن تقليل خطر عدم الدفع. وبعض 

طرق الدفع أقل خطورة من غيرها. وإّن الطرق  
 الخمس التالية شائعة االستخدام:

في مثل هذه الحالة، ُترسل  الدفع عند االستالم: •
البضائع وجميع مستندات الشحن مباشرة إلى  

ليم أو بعد فترة  المستورد الذي يدفع عند التس 
ر طريقة الدفع هذه أي أمان   متفق عليها. وال ُتوف�

ر ويمكن أن يواجه مخاطر عدم الدفع. وهذا  للُمصد�
يعني أنه ال بد من درجة عالية من الثقة المتبادلة 

 بين الطرفين. 

ر األموال قبل إرسال   الدفع المسبق: • يستلم الُمصد�
إلى   على ذلك، انتقل الخطر البضائع. وبناءً 

ر  المستورد الذي يجب أن يثق في أّن الُمصد�
سُيسل�م البضائع التي دفع ثمنها فعليًا. وتكون  
طريقة الدفع عادة عن طريق شيك أو حوالة  

جمعية االتصاالت (مصرفية أو نظام السويفت 
. ونادرًا  )المالية بين المصارف على مستوى العالم

ر شيوعًا ما يتم استخدام طريقة الدفع هذه. واألكث
هو دفع المستورد مقدمًا إليداع نقدي، مع دفع 

 الرصيد بإحدى الطرق التالية. 

ر  الحساب المفتوح: • عندما يكون الُمصد�
والمستورد قد تداوال معًا لعدد من السنوات، فقد 
يتفقان على التداول بشروط الحساب المفتوح. 

وفي هذه الحالة، ُتشَحن البضائع وُتسل�م إلى  
ر سندات الملكية مباشرة.  المستورد ، وُيرسل الُمصد�

ل المستورد فقط  د تاريخ الدفع، وُيحو� وُيحد�
ر وفق ما اتفق عليه.  األموال الالزمة إلى الُمصد�
ومن الواضح أن هذه الطريقة هي األكثر فائدة 

للمستورد من حيث التدفق النقدي والتكلفة، 
بة  ولكنها بالتالي الطريقة األكثر خطورة بالنس

ر.   للُمصد�

ر  التحصيل المستندي: • ُيرسل مصرف الُمصد�
ل  المستندات إلى مصرف المستورد وُيحص�

 المدفوعات مقابل البضائع المشحونة. ويكون  
 دور المصارف، في هذه الحالة، محدودًا، فهي 

ال تتحقق من المستندات وال تخاطر وال تضمن  
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تضبط فقط تدفق المستندات. وتكون بل  ،الدفع
طريقة الدفع هذه أكثر مالءمة وأكثر فعالية من 

حيث التكلفة من خطابات االعتماد، ويمكن أن 
ر بالمستورد   تكون مفيدة إذا كانت عالقة الُمصد�

جيدة، وإذا كان المستورد يقع في سوق مستقرة  
 واقتصاديًا. سياسيًا 

ُيصِدر مصرف المستورد   خطابات االعتماد: •
المستورد وفقًا   على طلب خطاب اعتماد بناءً 

لشروط الدفع الواردة في العقد األساسي وهو  
بل ذلك المصرف. ومن  ضمان للدفع من قِ 

المستحسن أن يلتمس المستفيد المشورة من 
الكويتيين بشأن قيمة ضمان مصرف   مصرفيه

اإلصدار، حيث قد تبرز مشاكل في مراقبة الصرف  
أو مخاطر سياسية أو حتى الوضع االئتماني  

إلصدار. وإذا صدر خطاب اعتماد غير  لمصرف ا
قابل للفسخ، ال يمكن لمصرف اإلصدار تعديل أو 
إلغاء شروطه دون الحصول على موافقة جميع 
ر   األطراف، بما في ذلك المستفيد. ويمكن للُمصد�
الحصول على ضمان آخر بجعله خطاب اعتماد  
مؤكد غير قابل للفسخ، حيث يضيف المصرف 

ر الذي يحال خطاب االعت ماد من خالله إلى الُمصد�
 التأكيد.المزيد من 

م بعض  باإلضافة إلى دور المصارف المذكور أعاله، ُتقد�
الحكومات ائتمانات تصدير مدعومة رسميًا من خالل  

رين  وكاالت ائتمانات التصدير لمساعدة الُمصد�
المحليين على المنافسة في األسواق األجنبية. وقد  

عم مالي عام في شكل  ينطوي ذلك على تقديم د
ائتمانات مباشرة للمشترين األجانب، أو إعادة تمويل 

أو دعم أسعار الفائدة، أو دعم في شكل تأمين أو  
ضمان لدعم ائتمانات التصدير التي تمنحها المؤسسات  

 
9 Berne Union, 2021. Export Credit and Investment Insurance: Industry Report 2020. Available at 

https://api.kuke.pl/files/attachments/3703e854-04ca-11ec-9df6-00abcd082070/berne-union-export-credit-
insurance-in-2020.pdf.  هو جمعية دولية ال تبتغي الربح   )اتحاد برن(االتحاد الدولي لشركات التأمين على االئتمان واالستثمار

بل شركات التأمين على ائتمان التصدير الخاصة والحكومية من فرنسا وإيطاليا وإسبانيا والمملكة  من قِ  1934تأسست في عام 
 دير واالستثمار على الصعيد العالمي.المتحدة، ويمثل قطاع التأمين على ائتمان التص

المالية الخاصة. ويمكن أن تكون وكاالت ائتمانات 
التصدير مؤسسات عامة أو شركات خاصة تعمل  

 عن الحكومات. بالنيابة 

وتضطلع وكاالت ائتمانات التصدير والمؤسسات  
 اإلنمائية المتعددة األطراف ودعمها للتجارة  

رين  العالمية بدور حاسم تدريجيًا بالنسبة للُمصد�
والمستثمرين. وبلغت االلتزامات المعلقة ألعضاء  

االتحاد الدولي لشركات التأمين على االئتمان 
 دعم  ، بما في ذلك ال)اتحاد برن(واالستثمار 

 المباشر عبر الحدود والدعم غير المباشر  
رين،   )المحلي( تريليون دوالر أمريكي في   2.9للُمصد�

 .9في المائة سنوياً  2.4، بزيادة قدرها 2020نهاية عام 

األعضاء في جامعة الدول   22 ومن بين البلدان الـ
بلدًا فقط لديه وكاالت ائتمانات التصدير   12العربية، 

، أو مصارف للتصدير واالستيراد، أو  )تال تشمل الكوي(
برامج مماثلة. وباإلضافة إلى الوكاالت والبرامج  

م وكالتان دوليتان   الوطنية الئتمانات التصدير، ُتقد�
الئتمانات التصدير في المنطقة خدماتهما للبلدان 

األعضاء. وأولهما، المؤسسة العربية لضمان االستثمار 
ي مؤسسة إنمائية  ، وه"ضمان"وائتمان الصادرات 

متعددة األطراف قدمت خدمات ضمان ضد المخاطر  
 45 التجارية والسياسية على مدى السنوات الـ

دولة عربية وأربع   21الماضية، وتملكها حكومات 
مؤسسات مالية عربية. وثانيهما، المؤسسة اإلسالمية 

نشئت في لتأمين االستثمار وائتمان الصادرات، التي ا� 
أيضًا مؤسسة متعددة األطراف ، وهي 1994عام 

للتأمين على ائتمان التصدير واالستثمار في العالم  
اإلسالمي توفر منتجات تأمين وإعادة تأمين متوافقة  

 مع الشريعة اإلسالمية. 

https://api.kuke.pl/files/attachments/3703e854-04ca-11ec-9df6-00abcd082070/berne-union-export-credit-insurance-in-2020.pdf
https://api.kuke.pl/files/attachments/3703e854-04ca-11ec-9df6-00abcd082070/berne-union-export-credit-insurance-in-2020.pdf
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تمويل التجارة  وباختصار، شك�لت الجائحة تحديًا ل
الدولية وأدائها. وقد أث�رت بشكل متزامن على  

رين والممولين وشركات التأمين  المشترين والُمصد�
بت في انخفاض حاد في أسعار النفط  مباشرة. وتسب�

وقد أثر هذا االنخفاض في   .2020في ربيع عام 
رين بشكل مختلف،  األسعار، ولو مؤقتًا، على الُمصد�

اقتصادهم على النفط، وقوتهم المالية، وفقًا العتماد 
ومستوى احتياطياتهم الدولية. وفي هذا السياق، غدا  

التنويع االقتصادي أكثر أهمية. وقد وضعت رؤية 
هدفًا يتمثل في تحويل البالد إلى مركز  2035الكويت 

للتمويل والتجارة، بقيادة قطاع خاص نشط، والمزيد  
الخاص، ومستوى من الشراكات بين القطاعين العام و

أعلى من اإلنفاق على البنية األساسية. وتشكل تنمية  
التجارة، بما في ذلك تشجيع االستثمار، وخدمات  

ومؤسسات دعم األعمال التجارية، وال سيما التمويل  
 التجاري، أداة ثمينة تسمح بتحقيق هذا الهدف. 

 ال�يئة المصرفية في الكويت  اء.ب

مت األدبيات  االقتصادية في البداية مفهوم  قد�
االعتماد على التمويل في نموذج التجارة الدولية  

سامويلسون. وبالنظر إلى نماذج -أولين-لهيكسشر
قطاعين وبلدين، يكشف هذا النهج أن االختالفات في 

التنمية المالية تؤدي إلى مزايا نسبية ومكاسب  
متبادلة من التخصص والتجارة، حتى عندما يكون  

لبلدان موارد وتفضيالت استهالكية لدى ا
وتكنولوجيات متطابقة. ويتمثل الجانب الحاسم في  

هذه المساهمات النظرية في افتراض أن القطاعين  
يختلفان في كل بلد في االحتياجات المالية ودرجات  

. وفي اآلونة األخيرة، شددت  10االعتماد المالي
  النظريات التجارية على دور عدم تجانس الشركات،

 
10 Beck, T., 2003. Financial Dependence and International Trade. Review of International Economics, vol. 11, Issue 2, 

pp. 296-316. Available at https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/1467-9396.00384 . 
11 Chor, D. and K. Manova, 2012. Off the Cliff and Back? Credit Conditions and International Trade During the Global 

Financial Crisis. Journal of International Economics, vol. 87, Issue 1, pp. 117-133. Available at 
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0022199611000493 . 

مما أدى إلى تجدد االهتمام بدراسة كيف يمكن للقيود  
االئتمانية أن تعوق أنشطة التصدير التي تنّفذها 

 الشركات. 

ويمكن أن يكون اعتماد الصادرات على التمويل  
الخارجي أكبر مما هو عليه في حالة اإلنتاج المحلي،  

 :11لثالثة اعتبارات ذكرها شور ومانوفا، وهي كما يلي

درات ببعض التكاليف المحددة الثابتة  ترتبط الصا .1
ف على فرص التصدير،   عر� والتي ال ُتسترد، مثل الت�

أو القيام باستثمارات خاصة باألسواق األجنبية، 
 أو إنشاء شبكات توزيع في الخارج. 

عادة ما تستغرق المعامالت الدولية وقتًا أطول   .2
 من المعامالت المحلية.

ولية التأمين تتطلب العديد من المعامالت الد .3
بسبب المخاطر اإلضافية مقارنة بالمعامالت 

 المحلية.

وفي هذا الصدد، ُيشار إلى التمويل التجاري إما على  
أنه إحدى اآلليات التي توفرها المؤسسات المالية 

رين   والحكومات لتيسير أنشطة التجارة الدولية للُمصد�
  المحليين، أو على أنه اتفاق يمكن بموجبه للزبون أن

د في   يشتري السلع على الحساب، وأن يدفع للُمور�
وقت الحق. وكما ُذِكر أعاله، عندما تجري التجارة عبر  

الحدود، يطلب البائعون مدفوعات نقدية مقدمًا أو 
ضمانات رسمية لحماية أنفسهم من إمكانية إعسار  

مشتريهم. وعادة ما يضطر المستوردون إلى اللجوء  
عتماد أو التحصيالت إلى القروض أو خطابات اال

المستندية التي تقدمها المصارف لتلبية متطلبات  
رين قبل شحن طلباتهم. وبناءً  على ذلك، تؤدي   الُمصد�

المصارف دورًا حاسمًا في تيسير التجارة الدولية عن  
طريق تيسير أنشطة التصدير وضمان المدفوعات  
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د هام  الدولية. ولذلك، فإن القطاع المصرفي هو ُمور�
 لتمويل التجاري.ل

إحدى أقدم المراكز المالية في هي الكويت 
الخليج. وُيَعّد النظام المصرفي الكويتي  منطقة 

أقوى األنظمة المصرفية في منطقة الشرق  أحد 
األوسط وشمال أفريقيا حيث يتمتع بمكانة مالية 

قوية وآلية دعم قوية ومنافسة محدودة من 
مرحلة تطور يشهد المصارف األجنبية. وإّنه في 

زيادة المنافسة والتنويع وابتكار المنتجات التي 
يمكن أن تضغط على الربحية. وتنبع قوته من سياسة 

حكومية داعمة، تساعدها في ذلك زيادة الرسملة 
والسيولة  التي تتخطى المتوسط، والربحية الكافية، 

الوفيرة. ومع ذلك، وعلى الرغم من إمكاناته الكبيرة، 
ر القطاع، وتجاوزته بلدان أخرى في   فقد أعيق  تطو�

المنطقة في عدد من المجاالت، ويرجع ذلك أساسًا 
إلى عدم كفاية اإلطار التنظيمي. ومع اإلصالحات 

التنظيمية األخيرة، وزيادة اإلنفاق الحكومي، 
 واالستراتيجية المنقحة، من المتوقع أن ينمو 

 وأن يتحدى القطاع في السنوات القادمة 
 في المجاالت التي كان يفتقر   القطاعات النظيرة 

 إليها في السابق.

والقطاع المصرفي مملوك محليًا إلى حد كبير. وينعكس 
ذلك في الحواجز على الدخول والقيود على الترخيص 
للمصارف األجنبية. ونتيجة لذلك، فإن وجود المصارف 

الكويتية وغيرها من المصارف األجنبية عبر الحدود 
ود ويتخذ في الغالب شكل فروع، وفي كثير من  محد 

الحاالت كفروع منفردة. كما يتركز القطاع المصرفي 
بشكل كبير في أكبر مصرفين وهما، بنك الكويت 

الوطني وبيت التمويل الكويتي، حيث يمثالن نصف 
مليار دوالر أمريكي  96.6( إجمالي أصول المصارف 

بإجمالي أصول  مليار دوالر أمريكي، على التوالي،   64و 
 .) مليار دوالر أمريكي  290تبلغ  

 (بماليين الدوالرات األم��كية)  2019أصول ورؤوس أموال المصارف الكويتية، نهاية عام  . 4الجدول  

 رأس المال  األصول المصرف

 2,152 96,571 بنك الكويت الوطني 

 2,302 63,975 بيت التمويل الكويتي 

 866 23,362 بنك برقان  

 1,006 20,605 بنك الخليج 

 952 17,488 بنك بوبيان 

 534 16,111 البنك األهلي الكويتي  

 657 16,078 البنك التجاري الكويتي  

 681 14,356 البنك األهلي المتحد  

 495 10,372 بنك وربة 

 356 8,867 بنك الكويت الدولي 

 66 2,304 بنك الكويت الصناعي  

-Accuity, October 14th, 2021. Bankers Almanac, LexisNexis Risk Solutions Group. https://risk.lexisnexis.com/products/bankers المصدر:

almanac-enhanced-due-diligence . 
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وال يزال القطاع المصرفي في الكويت يعتمد على  
في المائة من إجمالي  80حوالي (الودائع التقليدية 

في   50حوالي (والقروض  )الخصوم في المتوسط
كمصادر   )المائة من إجمالي األصول في المتوسط

رئيسية لألموال واستخداماتها. وال يزال دور الخصوم  
األجنبية كمصدر للتمويل محدودًا. وتشكل الخصوم 

في المائة  25بين المصارف نسبة كبيرة وبلغت نحو 
 .2019في المتوسط في نهاية عام 

يواجه النظام المصرفي الكويتي حاليًا ضغوطًا من 
حيث الربحية وجودة األصول بسبب أثر جائحة 

ضغط من ال زادت   ، والتي من المتوقع أنها 19- كوفيد 
 .2021و   2020على القطاع في عامي    كبير بشكل  

ومن المتوقع أن يصل إجمالي القروض المتعثرة إلى 
، مقارنة 2020في المائة في عام    5ما يقرب من  

، ومن المرجح أن 2019في المائة في عام    1.8 بـ 
يطال التخل�ف عن السداد أكثر قطاعات معينة مثل 

التعزيز المالي باالقتراض  العقارات، حيث قد يكون 
كبيرًا نسبيًا لدى بعض المقترضين. ومع ذلك، تجدر 

اإلشارة إلى أن المصارف الكويتية لديها أعلى بدالت 
لخسائر القروض من بين جميع دول مجلس التعاون 
الخليجي، مما يثني المصارف عن استيعاب خسائر 

 أعلى وغير متوقعة.

وتقدم المصارف الكويتية مجموعة من الخدمات 
المالية الالزمة إلجراء المعامالت التجارية أو تطوير 
المشاريع. وإّن خطابات االعتماد هي أدوات تقليدية  
لمعامالت القطاع الخاص. بيد أن المصارف مترددة  

خاصة في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة 
ة، ولم يستهدفها  الحجم فيما يتعلق بتمويل التجار

االئتمان قط بما يكفي. ويتم التغاضي عن المشاريع 
الصغيرة والمتوسطة الحجم عمومًا حيث ال تتمتع  

األكبر حجمًا، وتواجه قيودًا مصرفية   نظيراتهابسجل 
تقييدية متزايدة. ومع ذلك، يجب أن نتذكر أنه في 

الكويت، كما هو الحال في دول مجلس التعاون  
جي األخرى، تشكل المشاريع الصغيرة  الخلي

في المائة من إجمالي  90والمتوسطة الحجم أكثر من 

في المائة من   40قاعدة الشركات بينما توظف حوالي 
إجمالي القوى العاملة. وُيعّد الحصول على االئتمان  

أحد الهواجس الرئيسية التي تواجه المشاريع الصغيرة  
نقص في خطوط  والمتوسطة الحجم، وهي تعاني من 

االئتمان، حيث ال ترغب المصارف في إقراض  
المشاريع الصغيرة في وقت تعاني فيه من تقّلص 

السيولة. وال يبدو أن المصارف تعتمد إطارًا مخصصًا 
لتقييم وتقسيم عمالء المشاريع الصغيرة والمتوسطة 

الحجم، والنظر في جوانب تتجاوز الحجم واإليرادات، 
مثل نموذج األعمال، وإمكانات  ومراعاة جوانب أخرى

القطاع، ومرحلة العمليات التجارية للوصول إلى فهم  
 شامل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم. 

باإلضافة إلى تقييم وصول المشاريع الصغيرة  
والمتوسطة الحجم إلى التمويل، ربما يتمّثل التحدي  

 الكبير اآلخر في أنه غالبًا ما يلجأ التجار في الكويت
إلى عدة مصارف. وهذا يعني أنهم يحصلون على 

بل مجموعة متنوعة من المؤسسات التمويل من قِ 
المالية، ما يمكن أن يخلق عدم استقرار في السوق  

حيث يمكن اقتراض األموال من أحد المقرضين لسداد 
آخر. وال يتم استخدامه لتمويل السلع، مما قد يؤدي  

جة لذلك، فإن  إلى هواجس عند نشوء المشاكل. ونتي
التمويل التجاري في البالد، بشكل خاص، وفي منطقة  

د بسبب المخاطر المرتبطة  الخليج، بشكل عام، ُمقي�
 بالمقترضين من عدة مصارف. 

وتشتهر بيئة األعمال في البالد أيضًا بافتقارها إلى 
الشفافية، مما يساهم أيضًا في التسّبب بالمشاكل في  

ذا كان من الصعب على مجال التمويل التجاري. وإ
الممولين التأكد من مدى جودة أداء المشاريع، فمن 

الواضح أنهم أكثر ترددًا في اإلقراض. وإّن المعلومات 
العامة في المنطقة محدودة، والمعلومات المتاحة 

عادة ما تكون قديمة أو غير ذات صلة. وإلى جانب  
حقيقة أن التمويل التجاري يتطلب فحوصات متعمقة  

ضمان االمتثال للوائح مثل اعرف   -ميع النظراء لج
عميلك ومكافحة غسل األموال وأنها تعمل بطريقة  

أصبح اإلقراض ألغراض التجارة  -آمنة وممتثلة 



25 

تحديًا كبيرًا بالنسبة للممولين الكويتيين، في ظل 
 امتناع العديد من المقرضين عنه.

الوكاالت الرسمية ال�تمانات   يم.ج
 التصد�ر: الحلقة المفقودة

تحدد تقنيات تخفيف المخاطر أدوات تعزيز االئتمان 
رون لنقل بعض المخاطر  التي يستخدمها الُمصد�

المحددة إلى أطراف ثالثة جديرة باالئتمان، كثيرًا ما 
ُيشار إليها باسم الجهات الضامنة وشركات التأمين، 
إن   التي هي في وضع أفضل للتخفيف من المخاطر. بل 

هذه الصكوك أكثر فائدة لحكومات البلدان النامية 
والشركات المحلية التي قد ال تتمتع بجدارة ائتمانية 
كافية، أو التي ليس لديها بالضرورة سجل موثوق به 

التخفيف الفعال من  و في استيراد السلع بدون دعم. 
  ما يتطلب تدخالً من غالباً المخاطر في التجارة الدولية 

مصارف تمويل التجارة والصادرات وغيرها من مقدمي  
الخدمات الذين يعملون في شراكة مع وكاالت ائتمانات 

التصدير أو المؤسسات المالية الدولية أو شركات 
المستوى التأمين الخاصة على المخاطر، من أجل توفير  

الصحيح من التخفيف من المخاطر لسوق معينة أو 
 عالقات تجارية أو لنظراء فرديين، مثل مصرف أجنبي. 

وتضطلع وكاالت ائتمانات التصدير والمؤسسات المالية 
العامة الداعمة للتجارة العالمية بدور حاسم تدريجي  
رين والمستثمرين. على سبيل المثال،  بالنسبة للُمصد�

ر سابقًا، بلغت االلتزامات المعلقة ألعضاء اتحاد وكما ُذكِ 
، 2020تريليون دوالر أمريكي في نهاية عام    2.9برن  

 . 12في المائة سنوياً   2.4محققة بذلك زيادة بنسبة  

 
12 Berne Union, 2021 . 
13 International Chamber of Commerce (ICC), 2018. 2017 ICC Trade Register Report: Global Risks in Trade Finance 

Available at https://iccwbo.uk/products/icc-trade-register-report-2017. 

وتأسست أول وكالة رسمية الئتمانات التصدير،  
وهي إدارة ضمان ائتمانات التصدير في المملكة  

سبعينيات القرن  وبحلول    .1919المتحدة، في عام  
، كان لدى معظم البلدان األعضاء في  العشرين 

منظمة التعاون االقتصادي والتنمية وكالة  
، كان  تسعينيات ال الئتمانات التصدير. وحتى أواخر  

عالم وكاالت ائتمانات التصدير يتكون بشكل  
حصري تقريباً من الوكاالت العامة المنشأة في  

البلدان الغنية األعضاء في منظمة التعاون  بعض  
االقتصادي والتنمية التي تعمل أوالً كمقرضي المالذ  

رين المحليين. وعلى مدى السنوات   األخير للُمصد�
الماضية، وال سيما منذ األزمة المالية    20 الـ 

ساساً  ، ويرجع ذلك أ حصلت نغّيرات كبيرة العالمية،  
دين جدد لتمويل الصادرات، معظمهم   إلى ظهور مور�
في األسواق الناشئة. كما ظهرت جهات فاعلة أخرى  

مختلفة، وال سيما شركات متعددة األطراف  
وشركات تأمين خاصة، في سوق التأمين على  

القروض التجارية الطويلة األجل. ونتيجة لذلك،  
ارتفعت حصة وكاالت ائتمانات التصدير غير  

األعضاء في منظمة التعاون االقتصادي والتنمية  
مثل البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب  ( 

في    28من    ) أفريقيا، المعروفة باسم بلدان البريكس 
في المائة في عام    41إلى    2012المائة في عام  

، تعهدت الصين وحدها،    2019. وفي عام  201613
ة  أكبر نظام الئتمان الصادرات من خارج منظم 
التعاون االقتصادي والتنمية، بقيادة وكاالت  

ائتمانات التصدير الرسمية في الصين، وهي بنك  
)  China EXIM(التصدير واالستيراد الصيني  

وشركة تأمين الصادرات واالئتمان الصينية  
)Sinosure(  أمريكي   مليار دوالر   33، رسمياً بتقديم
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المتوسط  دعم ائتمان التصدير على المدى  ل 
 . 14والطويل 

وتتسم وكاالت ائتمانات التصدير الرسمية أساسًا  
بطابع تجاري. وتسعى إلى تعزيز الصادرات الوطنية  

واالستثمار الدولي لتأمين فرص العمل وتوليد الثروة  
الوطنية. وإّن بعض وكاالت ائتمانات التصدير لديها  

أهداف أخرى في مجال السياسة العامة، مثل 
دمات في أوقات األزمات االقتصادية امتصاص الص

وانكماشات األسواق المالية، أو كأداة للسياسات  
الدولية للحكومة. ومع ذلك، وعلى الرغم من هذه 

القومية االقتصادية، ُينظر إلى وكاالت ائتمانات  
عة. وكثيرًا    التصدير على أنها مشروعة بل وُمشج�
  ما يكون األساس المنطقي للمشاركة الرسمية هو

وجود إخفاقات في السوق وتفاوتات في المعلومات  
ن على  في سوق تمويل الصادرات الخاصة التي يتعي�
وكاالت ائتمانات التصدير معالجتها. وبالنسبة لبعض  
المؤلفين، قد يمثل الدعم الرسمي لتمويل الصادرات  
أفضل أداة سياساتية لمعالجة التشوهات إلى درجة 

ه. ويمكن تحديدًا أنه يعمل مباشرة على الهام ش المشو�
للحكومات، من خالل وكاالت ائتمانات التصدير، أن  

تقدم الدعم لمعامالت التصدير التي ال يقدمها القطاع  
الخاص بسهولة إما بسبب عدم توافرها أو ألن سوق  

رأس المال الخاص يفتقر إلى المعلومات الكافية 
لتقييم مخاطر المعاملة تقييمًا سليمًا. بيد أن 

الحكومات في وضع أفضل ُيمك�نها من الحصول على  
 .15المعلومات الالزمة لتقييم مخاطر الصفقة 

ومن حيث النطاق، ُيشك�ل التأمين أو الضمانات  
المتعلقة بائتمانات التصدير أهم برنامج لتشجيع  

 الصادرات في إطار وكاالت ائتمانات التصدير.  

 
14 Export-Import Bank of the United States (EXIM), 2020. Report to the U.S. Congress on Global Export Credit 

Competition. For the period January1, 2020, through December 31, 2020. Available at 
https://www.exim.gov/sites/default/files/reports/competitiveness_reports/2020/EXIM_2020_CompetitivenessReport_

Web-Ready_Single%20pages.pdf. 
15 Coppens, D., 2009. How Much Credit for Export Credit Support under the SCM Agreement? Journal of 

International Economic Law, vol. 12, Issue 1, pp. 63-113. Available at https://academic.oup.com/jiel/article-
abstract/12/1/63/790517 . 

ت  عدد قليل من وكاالت ائتمانا وال يملك سوى
خطة إقراض مباشر يقدم بموجبها مصرف   التصدير

 كه الحكومة أو تسيطر عليهتصدير واستيراد تمل 
قرض تصدير. وال يستفيد سوى جزء صغير نسبيًا من  

التجارة العالمية من ائتمانات التصدير المدعومة 
في المائة من التجارة   90رسميًا. ويجري أكثر من 

ن قصير األجل جدًا.  العالمية على أساس النقد أو ائتما
ومع ذلك، تزداد الحاجة إلى التأمين االئتماني مع  

ارتفاع خطر عدم السداد أو التأخر في السداد، ويرجع 
ذلك عادة إلى عدم تمتع الشريك التجاري بالجدارة 

االئتمانية، أو عدم اليقين في البلد المستورد، أو طول 
ى مدة االئتمان التجاري. وبالتالي، هناك ميل إل

استخدام التأمين االئتماني في التجارة، وال سيما مع 
البلدان النامية، والتجارة في السلع الرأسمالية، وفي  

 المشاريع ذات التمويل على المدى المتوسط والطويل.

دعم ائتمانات التصدير في العديد من البلدان  عد� ويُ 
عن أن  ة بعيدالعربية عمالً جديدًا نسبيًا، وفعاليته 

منظمة  األعضاء في دولالتكون حاسمة، مقارنة ب
 22 التعاون االقتصادي والتنمية. ومن بين البلدان الـ

بلدًا فقط لديه  11األعضاء في جامعة الدول العربية، 
وكاالت ائتمانات التصدير، أو مصارف للتصدير  

واالستيراد، أو برامج مماثلة. غير أن الكويت غير  
كر من قبل، فإن وكالتي ائتمانات مشمولة. وكما ذُ 

التصدير المتعددتي األطراف في المنطقة هما 
المؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات  

ة اإلسالمية لتأمين االستثمار ، والمؤسس"ضمان"
 وائتمان الصادرات.

وال ينشر سوى عدد قليل من وكاالت ائتمانات 
التصدير العربية بيانات تتعلق بحجم أعمال كل منها، 
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وإن كانت قديمة في معظمها. أما بالنسبة لوكاالت 
ائتمانات التصدير العربية الثمانية التي نشرت 

عمال إلى بيانات، فإن متوسط نسب حجم األ 
  2018-2008خالل الفترة    من السلعالصادرات  

في المائة في المملكة العربية  0.2يتراوح بين  
في المائة في لبنان، وهي نسب   6السعودية و 

. ) 10  الشكل ( منخفضة جدًا وفقًا للمعايير الدولية  
، دعمت وكاالت ائتمانات التصدير 2018وفي عام  

مليار  2.42العربية الثماني تمويل الصادرات بنحو  
في   0.1دوالر أمريكي، وهو ما يمثل أقل بقليل من  

المائة من نشاط التأمين على الصادرات في جميع 
الم كما أبلغ اتحاد برن. عالوة على ذلك، لم أنحاء الع 

يشهد إجمالي تراخيص ائتمانات التصدير في وكاالت 
 2.3رًا طفيفًا من  ائتمانات التصدير العربية سوى تغي� 

  2008مليار دوالر أمريكي، في المتوسط، في عام  
 .2018مليار دوالر أمريكي في عام   2.4إلى  

ي المائة من  ف   90وفي الكويت، مع وجود أكثر من  
صادرات السلع من منتجات النفط والنفط المكرر، فإن 

تشجيع صادرات بعض الصناعات القائمة، وتطوير 
عمليات تكرير النفط وإنشاء صناعات جديدة، سيكون 

لتشجيع المشاريع الصغيرة  التي تؤدي ل  بُ أحد الُس 
والمتوسطة الحجم المستدامة، ودعم الشركات المحلية 

بأعمال تجارية في الخارج عن طريق   الكبيرة للقيام 
أو السياسية، وإحياء / التخفيف من المخاطر التجارية و 

دور القطاع الخاص وفقًا لذلك، وخلق بيئة أعمال 
 مستدامة. وفي هذا الصدد، يعتبر إنشاء وكالة 

ائتمانات التصدير أو مصرف التصدير واالستيراد حافزًا 
هو هدف لتطوير صادرات البالد غير النفطية، و 

غير أنه .  2035يتماشى بشكل وثيق مع رؤية الكويت  
ينبغي لواضعي السياسات أن يولوا اهتمامًا لعدد من 

المسائل عند اتخاذ القرار بشأن إنشاء مثل هذه 
 المؤسسات المالية المتخصصة.

 المدعومة من وكاالت ا�تمانات الصادرات العر�ية،  من السلعمتوسط معدالت إجمالي الصادرات  . 10الشكل  
 (نسبة مئوية)  2008-2018

 
 Aman Union, for credit export insurance series, https://www.amanunion.net/portfolio_fortis/10th-am-2019-oman; UNCTAD, forالمصدر:

merchandise exports series . 
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وبالتالي، ومن أجل تعزيز األثر اإليجابي لهذه 
المؤسسات المالية العامة، ينبغي لواضعي السياسات 

إّنه يشير إلى ، خاصة، ُبعد القطاع المالي. قيسواأن ي
االختالفات في هيكل القطاع المالي واآلثار المترتبة  

 سلوك المؤسسات المالية األخرى.  على

وأوالً، يتوجب على مؤسسة متخصصة في تمويل 
الصادرات فهم وتحليل الظروف واالتجاهات الراهنة 
داخل القطاع المالي للبلد المعني بشكل شامل، بهدف 

عن أي إخفاقات في السوق قد بشكل رئيسي  الكشف  
تؤثر سلبًا على حجم الصادرات. ولهذا الغرض، ينبغي 
تقييم عمق النظام المالي وممارسات اإلقراض الفعلية 

تزال  تقييمًا دقيقًا. والواقع أن العديد من القيود التي ال 
مفروضة على القطاع المالي في الكويت تعوق القدرة 

التنافسية للمصدرين وتعوق التوسع في الصادرات 
واالرتقاء بها. وتشمل العديد من لوائح السوق المالية 

قصور المؤسسية التي تسبب صعوبات وأوجه ال 
للمعامالت بين الكيانات األجنبية والمحلية. وتشمل 
الكيانات المتأثرة األعمال التجارية والمصارف، مما 

يجعل الموردين المحليين أقل جاذبية للمشترين 
األجانب. وعلى وجه الخصوص، يفرض عدم الحصول  

ودًا على على التمويل التجاري، واالئتمان بشكل عام، قي 
التدفق النقدي للمصدرين. وكثيرًا ما تواجه العديد من 
رة، نظرًا  المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم الُمصد�
ألن لديها أوامر شراء من مشترين أجانب، أو خطابات 
اعتماد من مصارف أجنبية، مشاكل حادة في تحويل 

 وعود الدفع إلى سيولة أو نقد لتلبية احتياجاتها المالية 
خالل أوقات اإلنتاج، وبين شحنات السلع والمدفوعات 

 مة من المشترين األجانب. المستَل 

ويمكن اعتبار ضمانات ائتمانات التصدير التي تقدمها 
وكالة ائتمانات التصدير كفالة للمؤسسات المالية  

رة ومنحها الح ماية  الراغبة في إقراض الشركات الُمصد�
من الخسائر التي يمكن أن تنشأ عن تمويل المعامالت  
التجارية الدولية. وفي هذا الصدد، يجب التمييز بين 

التأمين على ائتمانات التصدير وضمان ائتمانات 

رين  التصدير. ويصدر األول مباشرة لصالح الُمصد�
الذين، بالتالي، يؤمنون أنفسهم مباشرة ضد مخاطر 

السداد. ويغطي األخير   تخلف المستوردين عن
مؤسسات اإلقراض ضد مخاطر عدم سداد القروض 
المتصلة بالتصدير. وإن ضمانات ائتمانات التصدير  
رين  رين الصغار والُمصد� مفيدة بوجه خاص للُمصد�

للمرة األولى الذين ليس لديهم سجالت إنجازات كافية  
ر والكفالة الالزمة للوفاء بالمتطلبات المصرفية. وُتيس� 

هذه الضمانات للمؤسسات المالية معامالت التصدير  
رين من الحصول على  عن طريق تمكين الُمصد�

ائتمانات قصيرة األجل قبل الشحن وبعده. وبوصفها 
ز وكاالت   مؤسسات مالية من الدرجة الثانية، ُتحف�

ائتمانات التصدير القطاع المالي على تكثيف أنشطته 
ض على المن افسة بين المصارف اإلقراضية وُتحر�

عها على تحسين تخصيص   المحلية، وبذلك ُتشج�
االئتمان وكفاءته. عالوة على ذلك، تسمح ضمانات  
ائتمانات التصدير للمصارف بالتعرف على صكوك 

التمويل التجاري المنخفضة المخاطر. وبالتالي، يمكن 
لوكالة ائتمانات التصدير أن تزيد من اهتمام 

وأن تشرع في عملية تعل�مية ال   المقرضين بهذا القطاع
ُتطّور المصارف من خاللها خبرتها في مجال إقراض  
الصادرات فحسب، بل ُتدخل أيضًا منتجات جديدة  
لتمويل التجارة مثل التأمين على االئتمان التجاري، 

وترحيله، والتمويل المدعوم بمستحقات التصدير،  
 وخطابات االعتماد المتتالية.

ت الدولية ال�تمانات  دور الوكاال ال. د
 التصد�ر: ما مدى قيمتها بالنسبة للكويت

ُتعّد التجارة الدولية محركًا مهمًا للنمو والتنمية في  
المنطقة العربية، التي عادة ما يتم اإلشادة بموقعها  

الجغرافي باعتباره أحد مزاياها الحاسمة. وإّنها تتمتع  
بموقع جيد بالنسبة للتدفقات التجارية داخل اإلقليم 

بين الشمال والجنوب والشرق والغرب، وهي أيضًا 
سي للتجارة مع العديد من الشركات المتعددة  مركز رئي
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الجنسيات التي أقامت قواعدها في مناطق التجارة  
الحرة التابعة لها. ومع ذلك، وعلى الرغم من غنى  

العديد من البلدان بالموارد، فإن المنطقة لم تستفد بعد 
زة للنمو؛ وتبلغ  بشكل مرض من التجارة الدولية المعز�

في   3.2لي اإلجمالي العالمي حصتها من الناتج المح
في المائة من سكان العالم.   5.6المائة فقط بينما تمثل 

لت جميع البلدان العربية مجتمعة 2019وفي عام  ، مث�
في المائة من الصادرات العالمية من السلع   4.7

في المائة من إجمالي الواردات،  4.2والخدمات و
ربية إلى  وبلغت الصادرات من البضائع من المنطقة الع

مليار دوالر أمريكي. عالوة على ذلك،   935بقية العالم 
ال تزال بلدان المنطقة معرضة في الغالب لصدمات  

معدالت التبادل التجاري نظرًا لتقلب أرباح صادراتها، 
بسبب التركيز العالي للصادرات على السلع األساسية 

 األولية وارتفاع ترك�ز أسواق التصدير.

لعربية حاليًا في وضع ُيمك�نها من تحقيق  وإّن المنطقة ا 
وفورات أكبر في الحجم إذا استفاد كل بلد بشكل أفضل  

من مزاياه النسبية من خالل االندماج الناجح في  
سالسل القيمة العالمية. وللمساعدة في عملية تنويع  
قاعدة صادرات بلد ما وأسواق صادراته، فإن إشراك  

  دولية، ء كانت محلية أم  وكالة الئتمانات التصدير، سوا 
رون، يواجه عندما سيما ال أساسي، أمر   وخاصةً  الُمصد�

 محدودة فرصاً  الحجم، والمتوسطة الصغيرة المشاريع
  الخاص القطاع من التمويل مصادر إلى  الوصول في
م. 16المخاطر حدة من  التخفيف أو  وكالتان وُتقد�

  في البلدان لجميع خدمات التصدير الئتمانات دوليتان
 المؤسسة وهما، أال العملية، هذه تنفيذ بهدف المنطقة
  "ضمان" الصادرات وائتمان االستثمار لضمان العربية

  لتأمين اإلسالمية المؤسسةو ،1975 عام منذ
  وُتعدّ . 1994 عام منذ الصادرات وائتمان االستثمار

 رائدة األطراف متعددة إنمائية مؤسسة "ضمان"

 
مؤخرًا بشكل تجريبي في أثر المخاطر التجارية والسياسية على تجارة البضائع في المنطقة العربية. وتشير   )2020(ق بن جليلي حق�  16

ر الشركات إلى البلدان ذات االحت  ماالت  النتائج إلى أنه في غياب عقود التأمين ضد مخاطر التخلف عن السداد، من المرجح أن ُتصد�
السابقة األعلى لتأمين المدفوعات. ويترتب على ذلك منطقيًا أن ضمانات ائتمانات التصدير الموجهة بشكل جيد نحو الحد من مخاطر  

 المشترين من المرجح أن تعزز أداء الصادرات في المنطقة العربية. 

 التجارية المخاطر ضد ضمان خدمات قدمت
. الماضية 45 الـ السنوات  مدى على والسياسية

 كأول الكويت في 1974 عام في "ضمان" وتأسست
 وهي العالم،  في االستثمار ضمان لخدمات دولي مزود

مؤسسات  وأربع عربية دولة 21 حكومات من مملوكة
مالية عربية. وال تزال أنشطتها تتركز في الكويت. وإّن 
االستثمارات التي تتم في الدول األعضاء هي وحدها 

المؤهلة للحصول على تأمين ضمان االستثمار، الذي  
يغطي مخاطر نزع الملكية، والقيود المفروضة على 
التحويل، والحرب واالضطرابات األهلية، واإلخالل  

ن ضمان ائتمانات التصدير متاحًا ما دام  بالعقد. ويكو
أحد الطرفين دولة عضوًا ويغطي المخاطر التجارية 

في  "ضمان"والسياسية على السواء. وتتمثل أهداف 
تيسير تدفق االستثمار العربي واألجنبي المباشر إلى 

البلدان األعضاء، ودعم أنشطة التجارة الدولية العربية  
الية: تنمية التجارة التي تدور حول المجاالت الت

المحلية والخارجية، وجاذبية االستثمار األجنبي 
المباشر، والتنمية الصناعية، والتنمية الزراعية، واألمن 

وحتى  الغذائي وتطوير البنية األساسية. ومنذ إنشائها 
بالتأمين بشكل   "ضمان"، قامت 2019نهاية عام 

مليار دوالر أمريكي  19تراكمي على ما يقرب من 
 لدعم التجارة واالستثمارات العالمية. 

، أنشأ البنك اإلسالمي للتنمية المؤسسة  1994وفي عام  
اإلسالمية لتأمين االستثمار وائتمان الصادرات بغرض  
توسيع نطاق المعامالت التجارية وتدفق االستثمارات  

بلدًا    22بلدًا إسالميًا بما في ذلك    57( بين الدول األعضاء  
 لهذا الهدف، توفر المؤسسة اإلسالمية  . وتحقيقاً ) عربياً 

لتأمين االستثمار وائتمان الصادرات خدمات التأمين  
وإعادة التأمين على ائتمانات التصدير المتوافقة مع  

الشريعة اإلسالمية، المعروفة أيضًا باسم التأمين  
التكافلي، لتغطية عدم دفع مستحقات التصدير الناتجة  
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،  ) البلد ( أو غير التجارية    ) ري المشت ( عن المخاطر التجارية  
وتأمين االستثمار األجنبي وإعادة التأمين ضد المخاطر  

. وتستند طريقة عمل نظام التكافل إلى  17السياسية 
تجميع المخاطر. ومن هذا المجّمع، يتم دفع النفقات  

والمطالبات المباشرة وغير المباشرة. ويتم تقاسم  
ويتم تعويض العجز  الفائض، إذا ما ُوجد، بين المشاركين.  

أيضًا بمساهمات إضافية من المشاركين أو بقرض بدون  
ل  ، رفعت المؤسسة  2019. وفي عام  18فوائد من الُمشغ�

اإلسالمية لتأمين االستثمار وائتمان الصادرات أعمالها  
في المائة لتصل إلى ما يقرب    20المؤمن عليها بنسبة  

مليار دوالر أمريكي، وهو أعلى مستوى في العقد    11من  
في المائة من بلدان الشرق    54الماضي، ومنها أكثر من  

األوسط وشمال أفريقيا. ومنذ إنشائها، قامت المؤسسة  
اإلسالمية لتأمين االستثمار وائتمان الصادرات بالتأمين  

مليار دوالر أمريكي    64بشكل تراكمي على أكثر من  
  ) مليار دوالر أمريكي   51( العالمية  التجارة   لدعم 

 . 19) أمريكي  مليار دوالر   13( واالستثمارات  

حجم األعمال القصيرة األجل التي   11 الشكلويبين  
ن االستثمار وائتمان غّطتها المؤسسة اإلسالمية لتأمي 

داخل البلدان العربية  " ضمان " الصادرات ومؤسسة  
وبلغت تغطية الصادرات   .2020-2000خالل الفترة  

العربية، التي تهيمن عليها بشكل عام المؤسسة 
اإلسالمية لتأمين االستثمار وائتمان الصادرات 

في المائة من إجمالي تأمين ائتمانات التصدير  80( 
بل وكالتين متعددتي األطراف المكفول من قِ 

، أعلى مستوى لها، حيث وصلت ) الئتمانات التصدير 
، وهو ما 2016والر أمريكي في عام  مليار د   4.5إلى  

في المائة من صادرات البضائع   0.4يمثل أقل من  
عة   1.29(  في   ) في المائة من صادرات السلع المصن�

البلدان العربية المشمولة. وانخفض إجمالي األعمال 
بل الوكالتين متعددتي األطراف المؤمن عليها من قِ 

ي المائة، ف  16الئتمانات التصدير بشكل كبير، بنسبة  
 3.2إلى    2019مليار دوالر أمريكي في عام   3.8من  

 .2020مليار دوالر أمريكي في عام  

قصيرة األجل الذي تغطيه مؤسسة "ضمان" والمؤسسة اإلسالمية لتأمين االستثمار  التصد�ر تأمين ا�تمانات  . 11الشكل  
 (بماليين الدوالرات األم��كية)  2020-2000وا�تمان الصادرات في البلدان العر�ية، 

 
 الستثمار وائتمان الصادرات.والمؤسسة اإلسالمية لتأمين ا " ضمان"حسابات المؤلف المستندة إلى بيانات مؤسسة  المصدر:

 
 ."ضمان الغير"احتياجات الغير أو ، والذي يعني تلبية "كََفل"إّن التكافل هو مصطلح عربي ُمستمّد من الجذر  17
18 Swartz, N. P. and P. Coetzer, 2010. Takaful: An Islamic insurance instrument. Journal of Development and 

Agricultural Economics, vol. 2, Issue 1, pp. 333-339. Available at https://www.casact.org/sites/default/files/2021-
05/6I_Swartz.pdf . 

19 Islamic Cooperation for the Insurance of Investment and Export Credit (ICIEC), 2020. 2019 Annual Report. 
Available at https://iciec.isdb.org/annual-report-single-2019/ . 
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ت ومخاطرهما  نسبة تغطية مؤسسة "ضمان" والمؤسسة اإلسالمية لتأمين االستثمار وا�تمان الصادرا . 12الشكل  
 2020-2000، متوسط الفترة لكل إقليمط��ة، الُق 

 

 

 والمؤسسة اإلسالمية لتأمين االستثمار وائتمان الصادرات. " ضمان"حسابات المؤلف المستندة إلى بيانات مؤسسة  المصدر:
من أعلى   100(طرية المعاد قياسه في منظمة التعاون االقتصادي والتنمية طرية مع تصنيف المخاطر القُ يتوافق متوسط المخاطر القُ  مالحظة:

 . )من أدنى المخاطر 0المخاطر و

 

ن     مؤسسة متوسط نسب تغطية    12 الشكلوُيبي�
والمؤسسة اإلسالمية لتأمين االستثمار    " ضمان " 

وائتمان الصادرات الموافقة لتأمين ائتمانات  
  2020-2000التصدير المتراكم خالل الفترة  

المتراكمة في    من السلع على الصادرات   مقسوماً 
مناطق. وإّن التغطية    10الدول العربية المعنية، في  

تمانات التصدير  التي تؤمنها وكالتان دوليتان الئ 
شرق آسيا،  ( هي األصغر في البلدان الصناعية  

وجنوب شرق آسيا والهادئ، وأمريكا الشمالية،  
،  ) وأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي، وأوروبا 

في حين أن التغطية في الدول العربية وبلدان  
أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى تقع عامة فوق  

الشكل نفسه متوسط  المتوسط الكبير. وُيقارن  
طرية المعاد قياسها التي  مؤشرات المخاطر القُ 

نشرتها منظمة التعاون االقتصادي والتنمية بنسب  
التغطية، مما يشير إلى أن العالقة بين المقياسين  

إيجابية بشكل واضح عبر جميع المجموعات  
طرية ولكنها تتحول إلى سلبية عند النظر في  القُ 

ين من نسبة  ي ثلثين األدن البلدان التي تقع في ال 
على ذلك، ليس من الواضح ما إذا    التغطية. وبناءً 

كانت الضمانات المقدمة من الوكالتين الدوليتين  
الئتمانات التصدير تستهدف بوضوح المعامالت  
التي تشمل مستوردًا في بلد محفوف بالمخاطر  

 بشكل خاص. 

األعمال المتراكمة المؤمن عليها    13 الشكلويعرض  
والمطالبات التي دفعتها الوكالتان الدوليتان  

الئتمانات التصدير في ثمانية قطاعات واسعة  
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الدول العربية

جنوب آسيا

شرق أوروبا
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 النطاق مع ضمانات إيجابية خالل الفترة  
غطية  القطاع الذي حظي بأعلى ت  . أما 2000-2020

فهو الوقود المعدني ومواد التشحيم والمواد ذات  
قطاع  ، يليه  ) مليار دوالر أمريكي   23( الصلة  

الخدمات بما في ذلك المؤسسات المالية وأنشطة  
  والسلع المصنعة   ) مليار دوالر أمريكي   10( التأمين  

ل مجتمعة ما يقرب  ) مليار دوالر أمريكي   9(  . وُتمث�
ألعمال المؤمن عليها.  في المائة من إجمالي ا   61من  

ويواجه نمط التوزيع القطاعي لألعمال التجارية  
المؤمن عليها المطالبات القطاعية المدفوعة.  

والملفت أن القطاعات ذات التغطية المحدودة  
تنطوي على دفع مطالبات كبيرة نسبياً، تشمل مواد  

عة متنوعة، وأغذية وحيوانات حية، وآالت   مصن�
لشكل أيضاً عن تركيز مرتفع  ومعدات نقل. ويكشف ا 

، أي   في المائة من األعمال التجارية    33نسبياً

على الوقود المعدني ومواد التشحيم  المؤمن عليها،  
 الصلة.  والمواد ذات 

ر، زيادة في حصتها من   وشهدت الكويت، كبلد ُمصد�
بل الوكالتين  إجمالي األعمال المؤمن عليها من قِ 

 الئتمانات التصدير خالل الفترة الدوليتين  
، وذلك بشكل كبير في السنوات الخمس  2010-2020

مليون دوالر    16( في المائة    3.5الماضية، أي من  
في المائة    11.7إلى    2016في عام    ) أمريكي 

  الشكل(   2020في عام    ) مليون دوالر أمريكي  371( 
وخالل الفترة بأكملها، بلغ إجمالي األعمال المتراكمة  . ) 14

ر  مليار    1.9ما يقرب من   المؤمن عليها للكويت كبلد ُمصد�
رتها المملكة العربية السعودية   دوالر أمريكي، وتصد�

مليار دوالر   5.3( والبحرين    ) مليار دوالر أمريكي   10.6( 
 . ) أمريكي  مليار دوالر   4.6(   واألردن   ) أمريكي 

ن عليها والمطالبات المدفوعة من ِق  . 13الشكل   ن  بل مؤسسة "ضمان" والمؤسسة اإلسالمية لتأمياألعمال المؤمَّ
 (بماليين الدوالرات األم��كية) 2018-2005الفترة قطاع، متوسط  لكل االستثمار وا�تمان الصادرات 

  

 ية لتأمين االستثمار وائتمان الصادرات.والمؤسسة اإلسالم " ضمان"حسابات المؤلف المستندة إلى بيانات مؤسسة  المصدر:

22626.1
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بل مؤسسة "ضمان" والمؤسسة اإلسالمية ن عليها من ِق حصة الكويت من إجمالي أعمال التصد�ر المؤمَّ  . 14الشكل  
 2020- 2010لتأمين االستثمار وا�تمان الصادرات، 

 
 والمؤسسة اإلسالمية لتأمين االستثمار وائتمان الصادرات. " ضمان"حسابات المؤلف المستندة إلى بيانات مؤسسة  المصدر:

بل مؤسسة "ضمان" والمؤسسة اإلسالمية لتأمين االستثمار ن عليها من ِق األعمال قصيرة األجل المؤمَّ  . 5الجدول  
 (بماليين الدوالرات األم��كية)  2020- 2010وا�تمان الصادرات، 

 العام

 صادرات الكويت من السلع غير النفطية ن عليها إجمالي األعمال التجارية المؤم� 

 الكويت البلدان العربية 

 

حصة األعمال  
 عليها   نالمؤم� 

   ) النسبة المئويةب(

 حصة  
 ) نسبة مئويةبال(

2010 1372.4 15.7 1.1 4544.4 0.3 

2011 2193.6 45.0 2.1 5297.2 0.8 

2012 1779.6 31.5 1.8 5935.3 0.5 

2013 1715.7 50.7 3.0 6520.2 0.8 

2014 2205.5 93.9 4.3 6605.4 1.4 

2015 2529.7 129.8 5.1 6016.1 2.2 

2016 4503.4 159.2 3.5 4790.5 3.3 

2017 3319.2 160.0 4.8 5402.0 3.0 

2018 2834.2 290.2 10.2 6550.1 4.4 

2019 3766.4 539.3 14.3 5792.4 9.3 

2020 3163.3 371.1 11.7 4519.4 8.2 

 والمؤسسة اإلسالمية لتأمين االستثمار وائتمان الصادرات. " ضمان"حسابات المؤلف المستندة إلى بيانات مؤسسة  المصدر:
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وشك�لت ائتمانات التصدير المدعومة من مؤسسة  
  "المركز الدولي للصناعات الكيماوية"و "ضمان"

رين الكويتيين لصالح ا في المائة من   8.2لُمصد�
صادرات الكويت من السلع غير النفطية في عام 

 2010في المائة في عام  0.3، صعودًا من 2020
 .)5 الجدول(

القطاعي لمجموع التعهدات    كما شهد التوزيع 
االئتمانية القصيرة األجل للوكالتين الدوليتين  

ر ( الئتمانات التصدير في الكويت   تغييرات    ) كُمصد�

كبيرة نحو مزيد من التركيز، وال سيما في  
الخمس الماضية. وزادت حصة   السنوات 

المتراكمة الموجهة إلى قطاع المواد   االئتمانات 
في    57الكيميائية والمنتجات ذات الصلة من  

 إلى ما يقرب    2015-2000خالل الفترة   المائة 
  ، 2020-2016الفترة   في المائة خالل   86 من 
حين انخفضت حصة المواد الخام، باستثناء   في 

 2015-2000ي المائة خالل الفترة  ف   35الوقود، من  

  2020-2016  الفترة   خالل   فقط  ة المائ   في   4  إلى 
 . ) 15 الشكل( 

القصيرة األجل لمؤسسة "ضمان" والمؤسسة اإلسالمية لتأمين االستثمار  اال�تمانيةتكو�ن التعهدات  . 15الشكل  
ر، وا�تمان الص   قطاع (بماليين الدوالرات األم��كية) لكل  ادرات في الكويت كُمصدِّ

 2020- 2016  المتراكمة 2015- 2000  المتراكمة

  
 والمؤسسة اإلسالمية لتأمين االستثمار وائتمان الصادرات. " ضمان"حسابات المؤلف المستندة إلى بيانات مؤسسة  المصدر:

المواد 
الكيميائية 
والمنتجات 
ذات الصلة

253

المواد الخام، 
غير القابلة 

لألكل، باستثناء 
الوقود
156

خدمات 
المؤسسات المالية 
وأنشطة التأمين 

وغيرها من 
الخدمات

13.9

اآلالت ومعدات النقل 
10

األغذية والحيوانات الحية
8

عةالسلع المصنّ 
3

عة  المواد المصن�
المتفّرقة

1

الوقود المعدني 
ومواد 

التشحيم 
والمواد ذات 

الصلة 
0.3
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الصلة
1298

الوقود المعدني 
ومواد التشحيم 

والمواد ذات 
الصلة
108

المواد الخام، غير القابلة 
لألكل، باستثناء الوقود

62

خدمات المؤسسات المالية وأنشطة 
التأمين وغيرها من الخدمات

46

األغذية والحيوانات الحية
3

اآلالت ومعدات النقل 
2
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تكو�ن التعهدات اال�تمانية القصيرة األجل لمؤسسة "ضمان" والمؤسسة اإلسالمية لتأمين االستثمار  . 6الجدول  
ر، وا�تمان الص   (بماليين الدوالرات األم��كية)  2020-2016و 2015-2000قطاع، لكل  ادرات في الكويت كُمصدِّ

 2015-2000 2020-2016 

 1298.3 252.9 المواد الكيميائية والمنتجات ذات الصلة

 108.4 0.3 الوقود المعدني ومواد التشحيم والمواد ذات الصلة

 61.8 156.1 لألكل، باستثناء الوقود المواد الخام، غير الصالحة 

 46.0 13.9 الخدمات وأنشطة التأمين وغيرها من الخدمات  

 3.4 7.9 الغذاء والحيوانات الحية 

 1.9 9.8 اآلالت ومعدات النقل 

عة   - 2.8 السلع الُمصن�

عة متنوعة   - 1.1 مواد ُمصن�

 والمؤسسة اإلسالمية لتأمين االستثمار وائتمان الصادرات. " ضمان"حسابات المؤلف المستندة إلى بيانات مؤسسة  المصدر:
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 والتمو�ل التجاري  19-جائحة كوفيد  . 3

وكاالت ا�تمانات استجابات  ألف.
في البلدان األعضاء في   التصد�ر
التعاون االقتصادي والتنمية   منظمة

 األعضاء فيها والبلدان غير

تأثير كبير على االقتصادات   19-كان لجائحة كوفيد
،  2020والمجتمعات في جميع أنحاء العالم: ففي عام 

تشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى انخفاض في  
في المائة   3ي اإلجمالي العالمي بأكثر من الناتج المحل 

في المائة  10وانكماش في التجارة العالمية بنسبة 
وفي مواجهة األزمة الصحية   .)16 الشكل(تقريبًا 

والتوقعات االقتصادية السلبية، تتعرض الحكومات  
لضغوط لتعبئة األدوات ووضع السياسات بهدف  

مواجهة األثر االقتصادي واالجتماعي للجائحة، أو 
 على األقل التخفيف من حدته. 

على رأس جدول أعمال الحكومات الحفاظ ويأتي  
على التدفقات التجارية، ومن ثم التمويل التجاري، 

الذي يشكل حجر الزاوية في التجارة الدولية من 
خالل توفير السيولة واألمن الالزمين للسماح 

بالتدفق السلس للسلع والخدمات. وكثيرًا ما أثبت 
در منيع االئتمان التجاري أو التمويل التجاري أنه مص 

للتمويل خالل فترات الركود، بما في ذلك األزمة 
. وقد أثبتت 200920-2007المالية الكبرى في الفترة  

تعبئة برامج دعم الصادرات العامة الرامية إلى سد 

 
20 See, in particular, Committee on the Global Financial System, 2014. Trade finance: developments and issues. 

CGFS Paper, No. 50. Available at https://www.bis.org/publ/cgfs50.htm; and Coulibaly, B, H. Sapriza and A. Zlate, 
2011. Trade Credit and International Trade during the 2008-09 Global Financial Crisis. Board of Governors of the 

Federal Reserve System. International Finance Discussion Papers, No. 1020. Available at 
https://www.federalreserve.gov/pubs/ifdp/2011/1020/ifdp1020.pdf. 

الثغرات في التمويل الخاص في السوق فعاليتها في 
التصدي لالنخفاض في تمويل التجارة الخاصة في 

في االعتبار، تتجه الحكومات السوق. ومع أخذ ذلك 
ل  من جديد إلى هذه البرامج للتخفيف من تعط�

ومع ذلك، فإن  . 19- األعمال الناجم عن جائحة كوفيد 
الجائحة تمثل عاصفة مثالية لسالسل التوريد 

 لالعتبارات أدناه:

أوالً، ضربت الجائحة النشاط الحقيقي مباشرة بدالً   •
ع المصرفي، من التسّبب أساسًا بضغوط على القطا

كما كان الحال في األزمة المالية الكبرى األخيرة.  
وال تملك المصارف المركزية العديد من أدوات  

التأثير السياسي االيجابي والمباشر لمعالجة 
الضغوط المالية على الشركات غير المالية كما هو 
الحال بالنسبة للمصارف، مما يجعل تدابير الدعم 

 أكثر صعوبة. 

ّن االعتماد على سالسل توريد أطول وأكثر وثانيًا، إ •
صناعة  (عالمية يمكن أن يجعل حتى أكبر الشركات 

ضعيفة مثل   )السيارات، على وجه الخصوص
 الحلقة األضعف. 

وثالثًا، قد تظهر أوجه هشاشة في بعض ترتيبات  •
التخفيف من المخاطر االئتمانية التي يجري  

ألوراق ا(  19-اختبارها ألول مرة خالل أزمة كوفيد
المالية المدعومة بأصول المستحقات التجارية 

 .)والعوملة العكسية
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 (النسبة المئوية للتغيير) 2020- 1980النا�ج المحلي اإلجمالي العالمي ونمو التجارة،  . 16الشكل  

 
 International Monetary Fund (IMF) (2021). World Economic Outlook Database, April. Available atالمصدر:

https://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-database/2021/April. 

 

وبالنظر إلى انتشار الدوالر األمريكي في تمويل التجارة،  
فإن االرتفاع الحاد في قيمة الدوالر األمريكي في  

يعتبر مصدرًا    19- المراحل المبكرة من أزمة كوفيد 
إضافيًا للهشاشة. وربما كان له آثار غير مباشرة على  

التمويل التجاري من جراء الضغط في النظام المصرفي.  
وسيكون التخفيف من أثر تقلبات االئتمان بالدوالر  

األمريكي عنصرًا مهمًا في حماية سالسل القيمة العالمية  
صدد، من  من التداعيات االقتصادية للجائحة. وفي هذا ال 

المرجح أن يؤدي توسيع خطوط مقايضة الدوالر  
األمريكي لدى المصارف المركزية وغيرها من التدابير  

الرامية إلى التخفيف من ظروف السيولة بالدوالر  
 األمريكي إلى تعزيز حماية التمويل التجاري. 

وبناء على ذلك، سلطت الجائحة الضوء بشكل غير 
دير. وفي هذا مسبوق على قطاع ائتمانات التص 

، يبدو أن إجمالي 2020السياق االقتصادي، في عام  
أحجام ائتمانات التصدير الرسمية على المدى 

المتوسط والطويل المقدمة من وكاالت ائتمانات  
التصدير في البلدان األعضاء في منظمة التعاون 
االقتصادي والتنمية وتلك غير األعضاء فيها قد 

. 2019ألحجام في عام  انخفض بشكل كبير مقارنة با
 17  الشكل وعلى هذا النحو، وكما هو مبين في 

، كانت هذه هي السنة الثانية على 18  الشكل و 
التوالي التي تنخفض فيها أحجام ائتمانات التصدير 

الرسمية. وفي حين انخفضت أحجام ائتمانات 
التصدير المقدمة من وكاالت ائتمانات التصدير في 

البلدان األعضاء في منظمة التعاون االقتصادي 
في المائة  9اء فيها بنحو  والتنمية وتلك غير األعض 

  30، انخفضت هذه األحجام بنسبة  2019في عام  
 . وتجدر اإلشارة خاصة 2020في المائة في عام  

إلى أن العديد من وكاالت ائتمانات التصدير 
في عام   19- استخدمت تدابير االستجابة لكوفيد 

والتي ال تشملها أحجام ائتمانات التصدير   2020
الرسمية. ويقع كثير من هذه البرامج، مثل التمويل 

https://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-database/2021/April
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القصير األجل، خارج نطاق الدعم القياسي الئتمانات 
التصدير على المدى المتوسط والطويل الذي تغطيه 

ترتيبات منظمة التعاون االقتصادي والتنمية. 
رو   ن والُمقِرضون باإلضافة إلى ذلك، يّتفق الُمصد�

أنه، نظرًا ألن الحكومات األجنبية تركز أوالً على 
واالنكماش   19- معالجة أزمة الصحة العامة كوفيد 

االقتصادي في بلدانها، فقد قل�ل هؤالء المشترون 
األجانب من طلبهم على الواردات ودعم وكاالت 

 ائتمانات التصدير.

، انخفضت  19 الشكلكما هو موضح في  
ائتمانات التصدير الرسمية على المدى   أحجام 

المتوسط والطويل من البلدان األعضاء في  
التعاون االقتصادي والتنمية والبلدان   منظمة 

مليار دوالر أمريكي    35مقدار  األعضاء فيها ب  غير 
، في حين ارتفع النشاط الرسمي  2020في عام  

مليار دوالر أمريكي،    12المتعلق بالتجارة بمقدار  
في إجمالي الصادرات    عام مما أدى إلى انخفاض  

الرسمية على المدى المتوسط والطويل والدعم  
مليار دوالر أمريكي،    23المرتبط بالتجارة بمقدار  

مليار    200في المائة، إلى حوالي    10ما يقرب من   أو 
 دوالر أمريكي. 

وفي هذا السياق، تبحث الجهات الفاعلة في قطاع  
تجارة  لتمويل ال )غير خاصة(التجارة عن مصادر بديلة 

القصير األجل وائتمانات التصدير الرسمية للمشاريع  
على المدى المتوسط والطويل. واستجابة لهذه 

الهواجس، اتخذت حكومات منظمة التعاون  
االقتصادي والتنمية تدابير لسد الفجوات التمويلية 

ص   هذه التدابير.  7 الجدولولو جزئيًا. وُيلخ�

منظمة التعاون االقتصادي والتنمية  ترتيب  . 17الشكل  
بشأن ا�تمانات التصد�ر الرسمية على المدى المتوسط 

والطو�ل التي يقدمها أعضاء منظمة التعاون االقتصادي  
 (بمليارات الدوالرات األم��كية)  2020-2011والتنمية، 

 
 . EXIM, 2020 المصدر:

نشاط ا�تمانات التصد�ر الرسمية على المدى   . 18الشكل  
 2020- 2015في دول الب��كس،   والطو�لالمتوسط 

 (بمليارات الدوالرات األم��كية) 

 
 . EXIM, 2020 المصدر:
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المتعلق بالتجارة على  الرسمية على المدى المتوسط والطو�ل مقابل التمو�ل الرسمي  التصد�ر ا�تمانات  . 19الشكل  
المدى المتوسط والطو�ل (اال�تمان غير التصد�ري) من البلدان األعضاء في منظمة التعاون االقتصادي والتنمية  

 (بمليارات الدوالرات األم��كية)  2020-2011والبلدان غير األعضاء فيها، 

 
 . EXIM, 2020 المصدر:

التعاون االقتصادي والتنمية ووكاالت ا�تمانات التصد�ر التابعة لها  منظمةالتدا�ير التي ا�خذتها بلدان  . 7الجدول  
 19-استجابة لجائحة كوفيد

 المقياس التفصيلي  الفئة الفرعية  الفئة العامة 

تعديل شروط وأحكام الدعم  
 الرسمي 

 مرونة السداد 

  . وقف سداد/ تأجيل سداد القروض •
 القروض. 

 تمديد مدة القرض.  •
 تمديد عمليات إعادة الهيكلة.  •

 مرونة أسعار الفائدة والرسوم 

اإلعفاء من جميع الرسوم المرتبطة   •
بالتمديدات، بما في ذلك الرسوم  
 القانونية والرسوم على الوثائق. 

التنازل عن الفوائد والرسوم على   •
 التأخير في الدفع. 

رين في  • تخفيض الرسوم على الُمصد�
 حالة الطلب الجديد على تغطية التأمين.

 التغييرات في أقساط التأمين 
المشاريع (الخصومات على األقساط  

 . ) الصغيرة والمتوسطة الحجم
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 المقياس التفصيلي  الفئة الفرعية  الفئة العامة 

 التغييرات في التغطية 

توسيع التسهيالت قصيرة األجل لتشمل   •
االتحاد  (المخاطر القابلة للتداول  

 . )األوروبي
ل مخاطر أكبر  • من  االستعداد لتحم�

السابق عند تقييم طلبات تغطية مشتري  
 جديد. 

 زيادة الحد األقصى لنسبة التغطية.  •

 مرونة المطالبات 
 تقصير فترة انتظار المطالبات.  •
المشاريع  (تسريع دفع المطالبات   •

 . ) الصغيرة والمتوسطة الحجم

 تأجيل المواعيد النهائية 
تمديد مدة اتفاقيات ضمان التمويل المسبق  

 للصادرات. 

 المرونة في قواعد المحتوى الوطنية. التغييرات الوطنية في المحتوى 

  المرونة في اإللغاءات 

 رأس المال العامل 

  زيادة التسهيالت 

 زيادة الحد األقصى للتغطية.  التغييرات في التغطية 

 مرونة السداد 
تمديد فترة سداد القروض، وتمديد المدة  

 بالتزامات التصدير للقروض. للوفاء 

  زيادة السعة 

زيادة الحدود القانونية لوكاالت ائتمانات  
التصدير، والبرامج الخاصة المدعومة من 

 الحكومة، وغيرها. 

 تسهيالت جديدة
  الضمان/ تسهيالت التأمين

  برامج اإلقراض المباشر 

 الفئات األخرى 

 إزاء الطلبات مرونة 
 للطلبات. معالجة أسرع  •
خدمة أبحاث  (خدمات مخفضة  •

 . )االئتمان

 التوثيق مرونة 
وقف اعتماد المواعيد النهائية لتقديم 

 الوثائق والتقارير المالية.

خطط إعادة التأمين مع شركات التأمين 
 الخاصة 

 

 – Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD), 2020. Trade Finance in Times of Crisisالمصدر:
Responses from Export Credit Agencies. May 25. Available at https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/trade-

finance-in-times-of-crisis-responses-from-export-credit-agencies-946a21db/ . 
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أعمال جديدة تقّدم الدعم المباشر للصادرات،   . 20الشكل  
 2020- 2016على المدى القصير والمتوسط والطو�ل، 

 (بماليين الدوالرات األم��كية) 

 
 . Berne Union, 2021 المصدر:

التي  ةحصالصادرات البضائع العالمية و . 21الشكل  
(بماليين الدوالرات    2020-2016يغطيها ا�حاد ب�ن، 

  األم��كية)

 
 . Berne Union, 2021 المصدر:

خالفًا لاللتزامات الرسمية على المدى المتوسط  
والطويل، ووفقًا التحاد برن، كان أداء قطاع تأمين  

، وزادت  2020ائتمانات التصدير جيدًا نسبيًا في عام  
الجديدة بشكل عام على الرغم من  األعمال التجارية  

زال    االنكماش الحاد في النشاط االقتصادي، في حين ما 
يمكن حتى اآلن السيطرة على حاالت التخلف عن  

. ونتيجة لذلك، بلغت االلتزامات  21السداد والمطالبات 

 
21 Berne Union, 2021 . 

المعلقة والقصيرة األجل أساسًا ألعضاء اتحاد برن، بما  
والدعم غير المباشر  في ذلك الدعم المباشر عبر الحدود  

رين،    ) المحلي (  تريليون دوالر أمريكي في    2.9للُمصد�
في المائة سنويًا.    2.4، بزيادة قدرها  2020نهاية عام  

وزادت أعمال التأمين على ائتمانات التصدير الجديدة  
مليار دوالر   36، أو  2020في المائة في عام    1.5بنسبة  

ويعزى    . 19- د أمريكي، على الرغم من آثار جائحة كوفي 
مليون دوالر    69في المائة، أو    3ذلك إلى زيادة قدرها  

  أمريكي، في ائتمانات التصدير القصيرة األجل، مدفوعة 
مليار دوالر   81في المائة، أو  9بزيادة حادة قدرها  

أمريكي، في االلتزامات الجديدة القصيرة األجل 
لوكاالت ائتمانات التصدير. وخالل الفترة نفسها، 

ضت االلتزامات الجديدة القصيرة األجل لشركات  انخف 
في  1التأمين الخاصة انخفاضًا طفيفًا، أي بنسبة 

 مليار دوالر أمريكي.  12المائة، أو 

وفي حين ال تزال شركات التأمين الخاصة تمثل حصة  
األسد من التأمين االئتماني قصير األجل، أدت الفجوات 

في السوق الناشئة خالل الجائحة إلى التوسع في 
الدعم قصير األجل من مقدمي الخدمات العامة، الذين 

في  28من    )من إجمالي اتحاد برن ( زادوا حصتهم 
 . 2020في المائة في عام    03إلى    2019المائة في عام  

وباإلضافة إلى التغطية المباشرة، قدمت العديد من 
شركات التأمين العامة الدعم لقدرات السوق الخاصة 

من خالل ترتيبات إعادة التأمين. وال يزال قطاع النقل 
أكبر قطاع من حيث االلتزامات غير المسددة، حيث 

ل   ، 2020ام في المائة من التعهدات في نهاية ع   21مث�
في المائة من   49التي تتركز في أوروبا، بنسبة 

في   69التعهدات اإلقليمية، وأمريكا الشمالية، بنسبة  
في المائة من    13المائة. أما قطاع الطاقة، فيمثل  

التعهدات، ويأتي في المرتبة الثانية كقطاع مسمى على 
المستوى الفردي، حيث تأتي أكبر حصة من التعهدات 

في المائة من    22رق آسيا والهادئ، بنسبة من منطقة ش 
 في المائة.  36التعهدات اإلقليمية، وجنوب آسيا، بنسبة 
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كبيرة   موجة  من   األولية   المخاوف  من   الرغم   وعلى 
حميدًا   2020من حاالت التخلف عن السداد، كان عام  

نسبيًا في نهاية المطاف، حيث ارتفع إجمالي 
المطالبات المدفوعة عبر جميع خطوط األعمال 

مليار   8.8في المائة ليصل إلى    12التجارية بنسبة  
دوالر أمريكي. وبشكل عام، زادت مدفوعات  

في المائة في عام    21المطالبات عبر الحدود بنسبة 
على خطوط   ، مع ترك�ز الفائض إلى حد كبير 2020

في المائة   44األعمال طويلة األجل، أي بزيادة قدرها  
في المطالبات المدفوعة على المدى المتوسط 

مليار دوالر أمريكي   5والطويل، والتي تصل إلى  
مجتمعة. وظلت مدفوعات المطالبات القصيرة األجل 

في المائة سنويًا   1مستقرة وانخفضت بالفعل بنسبة  
ريكي. وشهد قطاع النقل أعلى مليار دوالر أم  3إلى  

، حيث 2020حجم من المطالبات المدفوعة في عام  
مليار دوالر أمريكي.   1.1تضاعف تقريبًا ليصل إلى  

وليس ذلك مفاجئًا، نظرًا للتعهدات الكبيرة وحقيقة 
أن النقل هو قطاع تأثر بشكل حاد خاصة بالجائحة. 

 تكبد قطاع الصناعات التحويلية خسائر ملحوظة  كما 
مليار   0.6، مع دفع مطالبات بقيمة  2020في عام  

دوالر أمريكي. وشهد هذا القطاع أيضًا أعلى نسبة 

 بين  ) التعهدات / المطالبات المدفوعة ( مطالبات  
 جميع القطاعات.

على التدا�ير   19-آ�ار كوفيد اء.ب
 والمالية  التجا��ة

 اآلثار المترتبة على التجارة واألعمال 

بصادرات الكويت تحديدًا، فيما يتعلق  
في المائة   15صادرات السلع بنسبة   انخفضت 

، ثم انخفضت بشكل 2020الربع األول من عام   خالل 
بنسبة  أكثر حدة خالل الربع الثاني من العام نفسه، 

. ومع ) 23  الشكل و   22 الشكل ( في المائة تقريبًا    51
السلع من استرداد  من  ذلك، تمك�نت صادرات الكويت

 19- كمية كبيرة من الخسائر المرتبطة بجائحة كوفيد 
في المائة في الربع   59، أي  2020عام   بحلول نهاية 

 في المائة في الربع الرابع، مما يدل   1و  الثالث 
وجود عالمات تعافي معتدل. وكان انخفاض  على 

، 2020الواردات أقل من انخفاض الصادرات في عام  
 17في المائة في الربع األول وبنسبة    14أي بنسبة  

 في المائة في الربع الثاني، وكان التعافي أقوى.

 (بماليين الدوالرات األم��كية)  2021-2018والكويت: الصادرات من السلع،  19-كوفيد . 22الشكل  

 
 حسابات المؤلف استنادًا إلى بوابة اإلحصاءات التابعة لمنظمة التجارة العالمية. المصدر:
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 (بماليين الدوالرات األم��كية)  2021-2018والكويت: الواردات من السلع،  19-كوفيد . 23الشكل  

 
 حسابات المؤلف استنادًا إلى بوابة اإلحصاءات التابعة لمنظمة التجارة العالمية. المصدر:

 الكويت سعر التعادل المالي والخارجي للنفط في  . 24الشكل 

 
 .United Nations, State of Kuwait, 2020. Kuwait Risk Mitigation and Recovery Plan (RMRP) under COVID-19, p. 3المصدر:

Available at https://unsdg.un.org/sites/default/files/2020-07/KWT_Socioeconomic-Response-Plan_2020.pdf . 
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كما ورد في المقدمة، إلى جانب األثر المباشر لجائحة  
على النشاط االقتصادي في الكويت، أثرت  19-كوفيد
ضات الحادة في أسعار النفط وتخفيضات االنخفا

على قطاع النفط.   +إنتاج النفط بموجب اتفاقية أوبك
وتشير التقديرات إلى أن الناتج المحلي اإلجمالي 

في المائة في عام  8.9الحقيقي قد انكمش بنسبة 
في المائة، ونمو   7.5، والنمو غير النفطي بنسبة 2020

 في المائة.  9.8النفط بنسبة 

وقد تأثرت بالفعل مختلف الصناعات والقطاعات. 
وتشمل البيع بالتجزئة والمطاعم والنقل وغيرها من 

القطاعات، ومن المرجح أن تشهد بطالة قصيرة 
 هذا   وفي .  ومتوسطة األجل في صفوف المرتبطين بها 

 إلى   يؤدي   قد   مما  ، النمو  آفاق   تضيق   قد   السياق، 
ناريو أزمة طويلة األمد حيث قد يضطر عدد كبير سي 

من الشركات إلى تسريح المزيد من الموظفين أو ينتهي 
بها المطاف إلى تصفية أعمالها كليًا. وليست هذه سوى 
إحدى القنوات التي ينتقل من خاللها النمو االقتصادي 

السلبي إلى الشركات واألسر المحلية. وستتسارع وتيرة 
ت القاتمة بسبب عواقب االنخفاض الحاد هذه االحتماال

األخير    + في أسعار النفط. وعلى الرغم من اتفاق أوبك 
 19-النفط، فإن جائحة كوفيد بشأن خفض إمدادات  

تدفع الطلب إلى االنخفاض بال هوادة، وبالتالي تدفع 
 .) 24  الشكل ( أسعار النفط إلى أدنى مستوى تاريخي  

وجمعت الدراسة االستقصائية حول اآلثار على األعمال 
التجارية في الكويت الصادرة عن شركة بن سري 

شركة كويتية   498للعالقات العامة رؤى رئيسية من  
 مختلفاً قطاعًا    13عبر   2019حققت أرباحًا في عام 

 
  الذي  التام اإلغالق  عن اإلعالن وقبل الجزئي التجول  حظر فترة   خالل ،2020 أبريل/ نيسان  24-28 بين االستقصائية الدراسة  توزيع تم 22

  بشأن وتوقعاتهم  ،19-كوفيد جائحة ظل  في العمليات في  رالتغي�  عن المشاركون  وسئل .2020 مايو / أيار 11 في التنفيذ حيز  دخل
 . الفيروس تفشي خالل  ومسؤوليتها  الكويتية الحكومة الستجابة وتقييمهم األعمال مستقبل

بهدف توفير التوجيه لصانعي القرار من أجل تعزيز فهم 
 القرارات السياساتية المحيطة بمستقبل واستدامة 

.  1922- كوفيد االقتصاد الكويتي في بيئة ما بعد 
في المائة من جميع   45ونتيجة األزمة، عل�قت  

المؤسسات التي شملتها الدراسة االستقصائية أعمالها 
في المائة من جميع   60ن أن  أو أغلقتها. ولكن في حي 

في المائة من جميع   70المشاريع المتناهية الصغر و
في المائة   23المشاريع الصغيرة أغلقت عملياتها، فإن  

فقط من المشاريع الكبيرة أغلقت عملياتها. وتواجه 
المشاريع المتناهية الصغر والمشاريع الصغيرة 

والمتوسطة الحجم تحديات أكبر في التدفق النقدي 
من المشاريع الكبيرة. ومن بين المشاريع المتناهية 

في   27الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم، يواجه  
في المائة، على التوالي،   24و ئة  في الما   35المائة و

تحديات في الحصول على التمويل وتمويل رأس المال 
في المائة فقط من المشاريع الكبيرة.  19 مقارنة بـ 

وعالوة على ذلك، ُتظِهر نتائج الدراسة االستقصائية أنه 
كلما قل عدد الموظفين الكويتيين في الشركة، زاد 

ا استجابة لألزمة، احتمال تعليقها أنشطتها أو إغالقه 
 مما يشير إلى أنها تلقت الحد األدنى من الدعم.

تواصلت كي بي إم جي، إحدى الشركات الكبرى التي  و
تقدم الخدمات المالية، مع قادة األعمال في 

المؤسسات البارزة العاملة في مختلف الصناعات في  
  2020يونيو / أبريل وحزيران/ الكويت بين نيسان

ول توقعات سيناريو االقتصاد  لقياس وجهة نظرهم ح
الكلي في الكويت، ومدى األثر الذي تشعر به 

، والتدابير التي 19-المؤسسات جراء جائحة كوفيد
تعتمدها المؤسسات لتقليل األثر على المدى الفوري 
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. وفيما يتعلق بأثر الجائحة، فقد توّصلت 23المتوسط و
 الدراسة االستقصائية إلى النتائج التالية:

ا يقرب من ثلثي الشركات انخفاضًا في  واجه م •
ل / اإليرادات منذ آذار مارس، حيث شكّل تعط�

سلسلة التوريد وإعاقة القدرة على خدمة العمالء 
 تحديات رئيسية أخرى. 

في المائة من المجيبين أنهم قد واجهوا   60أقر  •
خدماتهم  / العراقيل في عروض منتجاتهم

ر في األساسية، مما اضطرهم إلى إعادة التفكي
 نماذج األعمال والتشغيل. 

في المائة من المجيبين بروز تحديات  44يتوقع  •
 .2020متعلقة بالسيولة في عام 

استمرت الشركات في الوفاء بالتزاماتها المتعلقة   •
بتكاليف التشغيل على الرغم من انخفاض  

اإليرادات. وفي ضوء ضعف السيولة، تعاني 
على  سداد القروض القائمة. وبناءً  منالشركات 

في المائة من المجيبين أن  60ذلك، يعتقد 
االضطالع بشكل من أشكال إعادة الهيكلة المالية  

 روريًا.قد يكون ض

في المائة من المجيبين أن استكشاف   58يعتقد  •
وسائل جديدة للتمويل، مثل السندات واألوراق 

التجارية والبيع وإعادة التأجير، من بين أمور  
أخرى، قد يكون ضروريًا لتلبية االحتياجات  

  التمويلية. وإن إجراء المعامالت من أجل
الحصول على السيولة، مثل عمليات االنبثاق،  

االندماج، واالنفصال، وسحب االستثمارات، و
وغيرها، هو أيضًا خيار تبدو الشركات في الكويت  

 عليه لتوليد المزيد من الكفاءة في  ةً منفتح
 األعمال والسيولة.

عت جائحة كوفيد • من اعتماد التقنيات   19-سر�
واألدوات الرقمية بشكل كبير حيث كافحت  

 
  وكبار الماليين المسؤولين وكبار التنفيذيين الرؤساء من 100 من  يقرب  لما تحليالً  الكويتيين األعمال لقادة  االستقصائية الدراسة تقدم 23

  19-كوفيد جائحة وأثر الكويت، في  الكلي  االقتصاد لسيناريو  مستقبلية نظرة  االستقصائية الدراسة وتقدم. الكويت من  اإلدارة  موظفي
 See KPMG, 2020. Kuwait Business Leader Survey 2020-2021: Perspectives .المنظمات مختلف اعتمدتها التي والتدابير

from business leaders on impact of COVID-19 – A KPMG survey. Available at 
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/kw/pdf/insights/2020/09/KPMG-Business-leaders-Survey-2020_web.pdf . 

الشركات لمواصلة العمل خالل عمليات اإلغالق. 
في المائة من   74على ذلك، يبدو أن  وبناءً 

المجيبين قد أدركوا أن إدماج األدوات 
التكنولوجية في نموذج األعمال والعمليات  

سيكون نشاطًا أساسيًا لألعمال التجارية في 
المستقبل. ويمكن أن ينمو التحول الرقمي وأتمتة  

 المستقبل القريب. العمليات بشكل بارز في 

 التدا�ير الض���ية والمالية  

 500فيما يتعلق باإلطار المالي، خصصت الحكومة  
مليار دوالر  1.6مليون دينار كويتي، أي ما يعادل  

في المائة من الناتج المحلي   1.5أمريكي أو  
اإلجمالي، من األموال اإلضافية لدعم الجهود 

 وشكلت   . 19- المبذولة لمكافحة انتشار كوفيد 
لجنة لتنفيذ تدابير تحفيزية لتخفيف األثر السلبي 

ذت   19- لكوفيد  على النشاط االقتصادي. ونف�
 السلطات التدابير التالية:

مدة ستة  تأجيل اشتراكات الضمان االجتماعي ل •
 أشهر لشركات القطاع الخاص.

إلغاء الرسوم الحكومية على قطاعات مختارة   •
ق المدخرات على العمالء.  شريطة أن ُتطب�

االستمرار في تقديم إعانات البطالة الكاملة   •
 للمواطنين.

تقديم قروض ميسرة وطويلة األجل للمشاريع   •
الصغيرة والمتوسطة الحجم من خالل التمويل 

صندوق المشاريع الصغيرة  المشترك من 
 والمتوسطة الحجم والمصارف. 

 وقد صمد القطاع المالي الكويتي أمام أزمة  
، بفضل التنظيم الحكيم واإلشراف الوثيق 19-كوفيد
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بل بنك الكويت المركزي والضوابط القوية التي  من قِ 
كانت قائمة قبل األزمة. وساعدت تدابير دعم  

على دعم نمو  السياسات في بنك الكويت المركزي 
  .2020في المائة بحلول نهاية عام  3.6االئتمان بنسبة 

وتتمتع المصارف برسملة جيدة وسيولة عالية. وفي 
، بلغت نسبة صافي التمويل 2021الربع األول من عام 

في المائة  110المستقر ونسبة تغطية السيولة 
. وبلغت نسبة كفاية 24في المائة على التوالي 174.5و

في المائة، وهي أعلى  18.7المصرفي  رأس المال
بكثير من الحد األدنى المطلوب. وبلغت نسبة القروض  

في  1.7المتعثرة الصافية من مخصصات محددة 
المائة، وكان مجموع المخصصات إلجمالي القروض 

 .25في المائة 195المتعثرة مرتفعًا، حيث بلغ 

، أعلن اتحاد مصارف 19- واستجابة لجائحة كوفيد
الكويت عن فترة تعليق الدفع تصل إلى ستة أشهر 
بالنسبة للقروض المصرفية بما في ذلك اإلعفاء من 
الفوائد والرسوم. ويعمل بنك الكويت المركزي مع 
المصارف التجارية لضمان الوصول إلى الخدمات 

المالية دون انقطاع، بما في ذلك الخدمات المصرفية 
، وأنظمة الدفع والتسوية والمقاصة عبر اإلنترنت 

مة.  اإللكترونية، والحصول على األوراق النقدية المعق�
، وافق البرلمان على 2021مارس  / آذار   30وفي  

مشروع قانون لتأمين ضمانات للمصارف المحلية 
بهدف تقديم المساعدة المالية للعمالء الذين تأثرت 

ذ بنك الك  . 19- أعمالهم بجائحة كوفيد ويت وينف�
 :26يلي المركزي تدابير أخرى كما  

 التزم بتوفير السيولة إذا لزم األمر.  •
 

  مستقر تمويل مصدر استخدام على المصارف  تحفيز خالل من  السيولة  تطابق عدم لمعالجة الصافي المستقر التمويل نسبة  تصميم تم 24
  األصول نسبة  إلى  السيولة تغطية نسبة وتشير. لوحظ كما األجل قصير  التمويل على مفرط اعتماد أي وتجنب األجل  طويلة ألصولها

  كلتا  تساوي  أن ويجب.  األجل قصيرة بالتزاماتها بالوفاء  االستمرار على قدرتها  لضمان المالية المؤسسات بها  تحتفظ التي  السيولة عالية
 . تتجاوزها أو المائة في 100 النسبتين

25 IMF, 2021. Kuwait: Staff Concluding Statement of the 2021 Article IV Mission Available at 
https://www.imf.org/en/News/Articles/2021/10/20/mcs102021-kuwait-staff-concluding-statement-of-the-2021-

article-iv-mission. 
26 IMF, n.d. Policy responses to COVID-19. Available at https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-

Responses-to-COVID-19#K (last updated July 2, 2021) . 

ض أسعار الفائدة على جميع صكوك السياسة   • خف�
في المائة، في أعقاب قرار نظام  1النقدية بنسبة 

االحتياطي الفيدرالي األمريكي بخفض أسعار 
 الفائدة إلى الصفر. 

تعليمات للمصارف بتأجيل مدفوعات   أصدر •
القروض من الشركات واألسر المعيشية المتضررة  

 من الصدمة. 

تعليمات لشركات الصرافة التي تقدم  أيضًا أصدر  •
خدماتها من خالل التطبيقات وعبر اإلنترنت بفتح  

  "إعرف عميلك"حسابات باستخدام نموذج 
اإللكتروني وربط المدفوعات من خالل خدمة  
الرسائل القصيرة للعمالء الحاليين، بحد أقصى  

 دينار كويتي شهريًا. 1,500للتحويل ال يتجاوز 

ت إلى المصارف بتزويد  تعليماكذلك أصدر  •
المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم المتضررة 

من الصدمة بتمويل بمعدل فائدة أقصى قدره  
 في المائة.  2.5

ض أوزان المخاطر بالنسبة للمشاريع الصغيرة  خف�  •
في   25في المائة إلى  75والمتوسطة الحجم من 

المائة في حساب األصول المرجحة للمخاطر 
 رأس المال.لتحديد كفاية 

ض   • متطلبات كفاية رأس المال لدى  أيضًا  خف�
 في المائة.   10.5في المائة إلى    2.5المصارف بنسبة  

ض  • نسبة صافي التمويل المستقر  كذلك خف�
في   100التنظيمي ونسبة السيولة األساسية من 

  18في المائة، ونسبة السيولة من  85المائة إلى 
 في المائة.  15في المائة إلى 

رفع حدود القرض إلى القيمة لشراء األراضي   •
في  60في المائة إلى  50للمشاريع السكنية من 

https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19#K
https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19#K
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 70في المائة إلى  60المائة، وللمنازل القائمة من 
في المائة إلى   70في المائة، ولبناء المنازل من 

 في المائة.  80

ض بنك الكويت / تشرين األول   20في   • أكتوبر، خف�
المركزي أسعار الفائدة على صكوك السياسة 

لكامل  في المائة   0.125النقدية األخرى بنسبة  
منحنى عائد أسعار الفائدة، حتى عشر سنوات. 

ويشمل ذلك اتفاقيات إعادة الشراء، وسندات 
بنك الكويت المركزي، ونظام الودائع ألجل، 

 الدين العام.  مباشر، وصكوك وصكوك التدخل ال 

كما تم تقديم دعم مالي إضافي إلى المشاريع الصغيرة  
 والمتوسطة الحجم كما يلي: 

تقديم قروض ميسرة وطويلة األجل للمشاريع   •
الصغيرة والمتوسطة الحجم، من خالل التمويل 

المشترك من المصارف المحلية والصندوق 
الصغيرة  الوطني لرعاية وتنمية المشروعات 

 والمتوسطة. 

مساعدة المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم   •
والمشاريع الزراعية من خالل تأجيل األقساط 

الممولة من الصندوق الوطني لرعاية وتنمية  
المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبنك الكويت  

 الصناعي.

تسريع دورة العمل لضمان قيام الحكومة بدفع   •
خاص في أقرب  المبالغ المستحقة للقطاع ال

 ممكن.  وقت

للمؤسسات االقتصادية   "G"تقديم إعفاءات الفئة  •
المتضررة في القطاعات الصناعية والجمعيات  

التعاونية من بعض الرسوم والمستحقات 
قت هذه اإلعفاءات على عمالئها.   الحكومية إذا طب�

إعفاء الكويتيين العاملين لحسابهم الخاص   •
من قانون  المسجلين بموجب الفصل الخامس 

الضمان االجتماعي من اشتراك التأمين لمدة  
 أشهر.  ستة

ومع ذلك، وفق الدراسة االستقصائية حول اآلثار على 
األعمال التجارية في الكويت الصادرة عن شركة بن 

سري للعالقات العامة، فإن معظم المشاريع المتناهية  
الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم التي تمت  

  60على علم بهذه التدابير. وأكثر من مقابلتها ليست 
في  56في المائة من المشاريع المتناهية الصغر، و

المائة من المشاريع الصغيرة، ونصف جميع المشاريع  
المتوسطة الحجم إما ليس لديها علم بالرزمة على  

اإلطالق أو ليست على دراية بالتفاصيل. وبالمقارنة، 
لعة في المائة من المشاريع الكبي 75فإن  رة إما مط�

لعة جدًا عليها. وهذا   على الرزمة إلى حد ما أو مط�
يشير إلى أن الدعم يذهب بشكل أساسي إلى  

الكبيرة، مما يسمح بتفسير سبب انخفاض   الشركات
احتمال إغالق الشركات األكبر حجمًا مقارنة  

 األصغر حجمًا. بالشركات

ز في توزيع المساعدات هو  وإّن أحد أسباب هذا التحي� 
شرط األهلية للتقدم بطلب للحصول على قروض  
األزمات مما يجبر المشاريع الصغيرة والمتوسطة 

ز "التكويت"الحجم على احترام حصة سياسة  . وُيعز�
هذا الشرط حوافز ريادة األعمال غير البارزة التي  
توفر الحماية المفرطة من المنافسة لرواد األعمال  

ن الكويتيين، مما أدى إلى إحباط هدف المحليي
الحكومة المتمثل في مساعدة ريادة األعمال لعقود 

 الزمن. من 
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 اآلثار المترتبة على السياسات . 4

مما ال شك فيه أن توافر التمويل ضروري لنظام  
في  80تجاري سليم. واليوم، يحصل ما يصل إلى 

المائة من المعامالت التجارية على شكل من أشكال  
أو التأمين.  / أو الضمان و/ التمويل، مثل االئتمان و

واستنادًا إلى افتراض أن الحصة األكبر من المعامالت 
تريليون دوالر أمريكي  517.التجارية السنوية البالغة 

ال تدفع نقدًا وتنطوي   )2020معامالت السلع في عام (
على شكل من أشكال التمويل، فإن سوق التمويل 

بالتأكيد   -التجاري، في أوسع تعريف له، كبير جدًا 
تريليونات دوالر أمريكي سنويًا،  10أعلى بكثير من 

 ويرتبط ما يقرب من ثلث هذا المبلغ بتأمين وضمان
ائتمانات التصدير. وفي الواقع، وفقًا لإلحصاءات التي 

مها اتحاد برن، وهو رابطة دولية رائدة في قطاع   قد�
ائتمانات التصدير وتأمين االستثمار، بلغ حجم الدعم  

  )المحلي(وغير المباشر  )عبر الحدود( المباشر 
رين من قِ  تريليون   2.9بل أعضاء اتحاد برن للُمصد�

وهذا يعني أّن هذا  .2020عام  دوالر أمريكي في
في المائة من   16النوع من التأمين غّطى أكثر من 

 التجارة الدولية.

والواقع أن أهمية ضمان توسيع نطاق الوصول إلى  
التمويل التجاري، ال سيما في أوقات األزمات، إما من  

خالل اآلليات التقليدية أو تلك المرتبطة بتمويل 
اب الوارد في هذا التقرير،  سلسلة التوريد، تدعم الخط

وهو خطاب يدعمه تحليل اقتصادي واقتصادي 
قياسي مستفيض. وبالتالي، فإن ارتفاع توافر التمويل 

 
27 Wragg, E., 2020. ICC: Covid-19 recovery will need US$5tn in trade credit capacity. Global Trade Review, May 28. 

Available at https://www.gtreview.com/news/global/icc-covid-19-recovery-will-need-us5tn-in-trade-credit-capacity/, 
and International Chamber of Commerce, 2020. Trade Financing and COVID-19: Priming the market to drive a rapid 

economic recovery. Available at https://iccwbo.org/content/uploads/sites/3/2020/05/icc-trade-financing-
covid19.pdf. 

التجاري يمكن أن يخفف من األثر االقتصادي لجائحة  
من خالل رفع التجارة العالمية، على الرغم   19-كوفيد

اع  من الضغوط التي تشّدها نزوالً. وفيما يتعلق بارتف
توافر التمويل التجاري، واستنادًا إلى االنخفاض  

في المائة في التجارة الذي  32-13األولي بنسبة 
توقعته منظمة التجارة العالمية، أشارت غرفة التجارة  

تريليون دوالر أمريكي  5-2الدولية إلى الحاجة إلى 
من القدرات المتوفرة في سوق االئتمان التجاري  

وإعادة   Vعاٍف على شكل لضمان إمكانية حدوث ت
ويشمل هذا   .2019أحجام التجارة إلى مستويات عام 

تريليون دوالر  2-1الحساب وفق التقديرات نحو 
أمريكي من القدرات المتوفرة في سوق التمويل 

التجاري بوساطة المصارف وحدها إذا كان ألحجام 
  2019تجارة البضائع أن تقترب من مستويات عام 

 .202127بحلول عام 

وبما أن الكويت ملتزمة باستراتيجية لتوسيع قاعدتها 
االقتصادية بعيدًا عن االعتماد الكلي على قطاع النفط، 

فإن أي تحرك نحو قطاع تمويل تجاري أكثر كفاءة  
وموثوقية وشمولية ويمكن الوصول إليه سيعزز في 

نهاية المطاف القدرة التنافسية لكل من المشاريع  
لحجم والشركات الكبيرة مع الصغيرة والمتوسطة ا

المساهمة في الوقت نفسه في عودة الدور القيادي  
اإلقليمي للكويت كمركز مالي وتجاري. ومع ذلك، فإن 

المصارف الكويتية مترددة بشكل خاص في تمويل 
المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم فيما يتعلق  

https://iccwbo.org/content/uploads/sites/3/2020/05/icc-trade-financing-covid19.pdf
https://iccwbo.org/content/uploads/sites/3/2020/05/icc-trade-financing-covid19.pdf
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بالتمويل التجاري وُيعزى ذلك جزئيًا إلى عدم وجود 
األكبر. كما يمكن أن تكون   نظيراتهالت إنجازات سجال

الصكوك المالية، مثل خطابات االعتماد والضمانات،  
الثمن بسبب  غير جذابة لمعامالت السلع الزهيدة

التكاليف التشغيلية المرتفعة نسبيًا. والواقع أن أكثر 
من نصف السعر المفروض على العمالء من أجل  

التمويل التجاري ينبغي عمومًا أن يغطي النفقات 
التشغيلية، حتى قبل تغطية تكاليف المخاطر  

والسيولة ورأس المال. عالوة على ذلك، غالبًا ما يلجأ  
إلى عدة مصارف. وهذا يعني أنهم  التجار في الكويت

يحصلون على التمويل من مجموعة متنوعة من 
المؤسسات المالية، ما يمكن أن يخلق عدم استقرار 

في السوق حيث يمكن اقتراض األموال من أحد  
المقرضين لسداد آخر. وال يتم استخدامه لتمويل 

السلع، مما قد يؤدي إلى هواجس عند نشوء المشاكل. 
د بسبب  ونتيجة لذ لك، فإن التمويل التجاري ُمقي�

االفتقار إلى سجل لإلنجازات، والمستوى المرتفع  
نسبيًا للنفقات التشغيلية، والمخاطر المرتبطة 

 عملية إنّ  الكويت، وفي. مصارفبالمقترضين من عدة 
 متسقة وغير مرهقة التجاري التمويل على الحصول
 وتشمل. المالية  المؤسسات اساتسي وتحكمها

 التحديات الرئيسية ما يلي: 

وتفتقر إلى الكفاءة ما قد  مرهقة التوثيق عملياتو
ض للخطر عملية جمع ورصد  فيُ ، أخطاءيتسبب ب عر�

المعلومات في الوقت الحقيقي الالزمة التخاذ قرارات 
ر الرقمنة، من جهة، حالً   تمويل ذات مصداقية. وُتوف�
مستدامًا للمشاكل المثارة، ومن جهة أخرى، إمكانات 
كبيرة لتعزيز وصول المشاريع الصغيرة والمتوسطة 

سين  الحجم إلى التمويل التجاري عن طريق تح
الطريقة التي ينفذ بها التمويل التجاري، أي من حيث  

محفظة صكوك  الكفاءة وجودة العمليات، وتعزيز 
التمويل التجاري، وتوسيع نطاق مقدمي التمويل 

صين. وفي   التجاري وتمويل سلسلة التوريد المخص�
هذا الصدد، من المهم بشكل خاص التذكير بأن  

في رؤية الكويت االقتصاد الرقمي هو ركيزة أساسية 
وقد اضطلعت التكنولوجيا بدور محوري في   .2035

تمكين الكويت من التفاوض بشأن القيود المفروضة 
جراء الجائحة، مع بروز الحاجة إلى المؤتمرات 

الرقمية وحلول نظام العمل التي تحفز االستثمار في 
كامل القطاع. ويمكن تكييف التكنولوجيا الحالية مع  

لتجاري. ويمكن تحديدًا لتقنية سلسلة التمويل ا سياق
الكتل تحسين الكفاءة التشغيلية بشكل جذري في كل 

من عملية تقديم الطلبات ومراحل التنفيذ لجميع 
أصحاب المصلحة. ومن شأنها أيضًا أن تساعد في حل 

. ومن "إعرف عميلك" االحتكاكات المّتصلة بنموذج 
المخاطر  المرجح جدًا أن يؤدي تعزيز الثقة وانخفاض 

إلى إطالق العنان لمتطلبات التمويل التجاري غير  
الملباة لدى المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم، 

التي يتعين عليها، بالتالي، تكثيف جهود الرقمنة 
ف مع المشهد الجديد لصكوك التمويل  الداخلية للتكي� 

على ذلك، ومن أجل   التجاري واعتماده. وبناءً 
ة لتعزيز فرص الحصول على االستفادة من الرقمن

التمويل التجاري، يقترح التقرير أن ينشئ واضعو 
ع على اعتماد   السياسات بيئة تنظيمية مؤاتية ُتشج�

حلول مبتكرة، وال سيما لتعزيز قبول الوثائق 
هج سياساتية  اإللكترونية على نطاق أوسع، ووضع نُ 

مصممة خصيصًا لتمكين المشاريع الصغيرة  
م من تسخير إمكانات الرقمنة والمتوسطة الحج 

لتحسين فرص الحصول على التمويل التجاري، ودعم  
الجهود الرامية إلى إنشاء قاعدة أدلة سليمة لتعزيز  

فهم منافع الرقمنة بالنسبة لحصول الشركات الصغيرة  
 والمتوسطة الحجم على التمويل التجاري.

وقد ال تكون صكوك التمويل التجاري ظاهرة بما فيه  
اية للمستخدمين، وال سيما المشاريع الصغيرة  الكف

والمتوسطة الحجم. ويرجع ذلك أساسًا إلى عدم فهم 
الجمهور لنوع التمويل التجاري المتاح وكيفية 

الحصول عليه. وتجدر اإلشارة إلى أن هذه المشكلة 
ترتبط ارتباطًا وثيقًا بهيكل التكاليف المرتفع وعدم 

أن عرض التمويل   الكفاءة المذكورين أعاله. وبما
التجاري ليس جذابًا لمورديه، فإنهم يترددون في 

تقديم منتجات التمويل التجاري لعمالئهم، مما يؤدي  
إلى انخفاض مستوى ظهورها وتوافرها. وكثيرًا  
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ترتبط بفجوات في المهارات لدى المشاريع   ما
الصغيرة والمتوسطة الحجم في مجال إيصال  

ي صنع السياسات دورًا  احتياجاتها التمويلية. ويؤد
هامًا في تهيئة الظروف اإلطارية المناسبة لتعزيز  

وتنسيق نشر المعلومات ذات الصلة والقابلة 
لالستخدام بسهولة حول كيفية حصول المشاريع  

الصغيرة والمتوسطة الحجم على التمويل التجاري،  
على سبيل المثال في إطار بناء القدرات الوطنية عن 

 ة وصناعة الكويت. طريق غرفة تجار

وفي األجلين المتوسط والطويل، قد تحتاج الكويت 
إلى إنشاء وكاالت الئتمانات التصدير أو ما يعادلها، مثل 

مصرف التصدير واالستيراد، لتمويل الصادرات 
والتخفيف من إخفاقات السوق وعيوبها. بيد أن إنشاء 

مؤسسات مالية عامة من هذا النوع يمثل تدخالً في 

ة تخصيص الموارد في االقتصاد المحلي. وينبغي عملي 
تقييم ما إذا كانت هذه التدخالت تضيف قيمة معّينة 
بعناية، نظرًا لتعقد المسائل ذات الصلة. وينبغي إيالء 

االهتمام تحديدًا لهيكل القطاع المالي وآثاره على سلوك 
المؤسسات المالية األخرى، باإلضافة إلى التغييرات في 

افز في القطاع الحقيقي. وتعتمد النتيجة  إطار الحو 
الصافية لهذه اآلثار على العديد من العوامل، بدءًا من  

هيكل االقتصاد الحقيقي ومركزه التنافسي وصوالً إلى 
بيئة الحوكمة العامة في البلد. وعالوة على ذلك، فإن 

وكالة ائتمانات التصدير هي مؤسسة مالية تعمل بصفة  
ض. وعلى غرار المنظمات أو مقر / شركة تأمين و 

التجارية، تستوجب أطرًا وأنظمة قوية إلدارة المخاطر 
المؤسسية المرتبطة بنماذج األعمال واإلعدادات 
الموضوعية من أجل تحديد مخاطرها وتقييمها 

 ورصدها وإدارتها بشكل أفضل. 
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تكاملها العالمي واإلقليمي  لتحقيق على النحو الكافيمصالح الكويت التمويل التجاري   خدميال  
تسّببت باضطراب   19-من خالل نمو الصادرات غير النفطية. ومما ال شك فيه أن جائحة كوفيد

غير مسبوق في االقتصاد والتجارة العالميين. ومع ذلك، يمكن اعتبارها أيضًا فرصة بالنسبة  
تيسير التجارة  الوطنية. وللكويت لتحقيق نتائج التنويع المرجوة والتي عّبرت عنها في رؤيتها 

 جية، ودعم هذا االتجاه  غير القائمة على الوقود الهيدروكربوني في الكويت هو أولوية استراتي
م من   يمكن أن ال يحقق نتائج التنويع المرجوة فحسب، بل يؤدي أيضًا إلى تنشيط الدعم الُمقد�

ادل التجاري على الصعيد  المصارف والمؤسسات المالية األخرى في الكويت للتجارة والتب
 تزويد القطاع الخاص بالتمويل التجاري المناسب لزيادة مشاركته في التجارة  الدولي. و

 العالمية يمكن أن يؤتي ثمارًا جيدة في عملية التنويع ويساهم في تحقيق الهدف الرئيسي  
 .2035لرؤية الكويت 
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