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ت�سعى د�لة الكويت نحو تحقيق ر�ؤية 2035 مركزة 

بذلك على تنمية �تطوير القطاعات غير النفطية 

�الذي يعد قطاع اال�ستثمار من اأهمها �اأبرزها لما 

ي�سكله من اأهمية في تحقيق خطة تنموية متكاملة 

�تحقيق القيمة الم�سافة �المناف�سة القت�ساد د�لة 

الكويت على الم�ستويين االإقليمي �الد�لي.

�كخطوة هامـــة �ا�ستراتيجيـــة نحــــو تحقيــق هذه 

درا�سة  اال�ستثمار  �سركات  اتحاد  يوا�سل  الر�ؤية 

�االإقليمية،  المحلية  االقت�سادية  التطورات  جميع 

�يتابع عن كثب التحديات �التطورات التي تواجهها 

خا�ص،  ب�سكل  الكويت  �د�لة  عام  ب�سكل  المنطقة 

لبور�سة  نوعية  نقلة  الحالية  الفترة  �سهدت  حيث 

النا�سئة  االأ�سواق  م�ساف  الى  بترقيتها  الكويت 

نتيجة لجهود هيئة اأ�سواق المال، �بور�سة الكويت، 

�ال�سركة الكويتية للمقا�سة بتطبيق اعلى المعايير 

التنظيمية �الت�سريعية.

 �هذا االرتقاء الى االأ�سواق النا�سئة �سيوؤثر ايجاباً 

االأجنبية  اال�ستثمــــارات  بجـــــذب  الحــــال  بطبيعة 

�المحلية �سواء كان على م�ستوى االفراد ا� ال�سركات 

اأ� الموؤ�س�ســات المحليـــة �العالمية، لي�ساهم ب�سكل 

كبير بتدفق ر�ؤ��ص االموال �زيادة معدالت ال�سيولة 

�تنويع اأد�ات اال�ستثمار في بور�سة الكويت، �التي 

اال�ستثمار  �سركات  على  بالنفع  بظاللها  �ستلقي 

ب�سكل خا�ص �على االقت�ساد الوطني ب�سكل عام.

الى  الكويت  بور�سة  ان�سمت  الترقية  لهذه  �نتيجة 

الثانوية  النا�سئة  لالأ�سواق   )FTSE( فوت�سي  موؤ�سر 

المدرجة،  لل�سركات  ال�سوقية  القيمة  على  المبني 

 FTSE( را�سيل  فوت�سي  �سركة  عن  ي�سدر  �الذي 

تقريرها  في  ال�سركـــــة  ر�سحــــت  حيث   ،)Russell
اال�لي ان�سمام 9 �سركات كويتية مدرجة في بور�سة 

�سورة  لتعك�ص  فوت�سي،  موؤ�سر  في  لتدخل  الكويت 

ال�سركات القيادية �اال�ستراتيجية في د�لة الكويت.

بالعمل  اال�ستثمار  �سركات  اتحاد  د�ر  هنا  �يبرز 

الد�ؤ�ب �التوا�سل الم�ستمر مع هيئة اأ�سواق المال 

في  بالبدء  الترقية،  هذه  الإنجاح  الكويت  �بور�سة 

الأهداف  المالئمة  اال�ستثمارية  االأر�سية  تمهيد 

بمراجعة  �القيام  العالمي،  الم�ستثمر  �طموحات 

الت�سريعات �القوانين الجديدة التي تخدم �سركات 

االآراء  �تقديم  الكويت،  فــي  العاملــــة  اال�ستثمــــار 

مركز  �توجيه  االخت�سا�ص،  الأ�سحاب  �الم�سورة 

درا�ســـات اال�ستثمــــار "الــــذراع المهنـــي" التحاد 

العمل  ��ر�ص  الند�ات  بعقد  اال�ستثمار  �سركات 

التي ت�سهم في فهم اأد�ات اال�ستثمار الجديدة لدى 

الى  باالإ�سافة  فيها،  �العاملين  اال�ستثمار  �سركات 

قطاع  في  العاملين  لتاأهيل  تدريبية  د�رات  عقد 

اال�ستثمـــار لمـــواكبــــــة التطـــــــــورات �المعطيـــات 

الجديدة. 

الدائم  التوا�سل  الي  االتحاد  في  �ن�سعى جاهدين 

من  اال�ستثمار  بقطاع  المرتبطة  االأطراف  مع 

�التنظيمية  الت�سريعية  البنية  �تنمية  تطوير  اأجل 

�النظم  بها  االإ�سرافية  �النظم  اال�ستثمار  لقطاع 

الرقابية عليها، �ناأمل باإي�سال قطاع اال�ستثمار في 

الكويت الــى انموذج اإقليمي لل�سركات اال�ستثمارية 

�لــــن ندخــــر جهــــدا كاتحـــاد �سركات  بالمنطقة، 

�الرد  المقترحات  لكافة  اال�ستجابة  في  اال�ستثمار 

تنمية  في  نتلقاها  التي  اال�ستف�سارات  كافة  على 

�رفع درجــــة الوعـــــي اال�ستثمـــاري لــــدى �سركات 

اال�ستثمار العاملة في د�لتنا الحبيبة.

ن�سعى  اتحاد �سركات اال�ستثمار  فاإننا في  �اأخيراً؛ 

ب�سفة  �اهدافنا  مهامنا  �تطوير  تحديث  في  د�ماً 

م�ستمرة، اآملين اأن نرقى اإلى تطلعاتكم �توقعاتكم، 

�مرحبين دائماً بمالحظاتكم �اقتراحاتكم من اأجل 

تحقيق هذه االأهداف. 

في  العاملين  كافة  عن  �نيابًة  نف�سي  عن  �اأ�سالة 

ا�سكركم  ان  لـــي  اتحاد �سركـــات اال�ستثمار يطيب 

اآملين  الثاني،  اإ�سدارها  على قراءتكم لمجلتنا في 

ان تلبي المجلة طموحات العاملين �المهتمين في 

قطاع اال�ستثمار، �ن�سعى بعون اهلل اإلى النهو�ص بها 

نحو االأف�سل محلياً �اإقليمياً �عالمياً.

�اهلل �لي التوفيق

بدر نا�سر ال�سبيعي

شركات االستثمار وترقية بورصة الكويت
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مقتطفات المستثمر
االستثمار ومستقبل 

الطاقة في دول “ 
الخليجي”

د�ل  في  الطاقة  توازن  �سيتغير 

خالل  الخليجي  التعا�ن  مجل�ص 

تلك  تنويع  مع  المقبلة  ال�سنوات 

الد�ل لم�سادر كـــل مـــن الدخل 

االعتماد  من  بدال  بها  �الطاقة 

فمن  �الغاز.  النفط  على  فقط 

المتوقع اأن ت�سهد منطقة ال�سرق 

طاقة  اأفريقيا  ��سمال  االأ��سط 

اإنتاجية جديدة في الطاقة بقدر 

530 جيجا�ات في الفترة من عام 

�طبقا   .2040 عام  �حتى   2017

الأحـــدث اإ�ســـدارات “بلومبيرغ” 

بعنـــوان اآفـــاق الطاقـــة الجديدة 

 358 ينتج  اأن  يتوقع   ،2017 لعام 

ميجا�ات من تلك الطاقة )%63( 

بينما  المتجددة  الم�سادر  من 

ينتج مــــا مقـــداره 130 ميجا�ات 

)23%( من الغاز. 

اأن  اأي�سا  بلومبيرغ  تتوقع  كما 

في  الطاقة  توليد  قدرة  تتحول 

��سمال  االأ��سط  ال�سرق  منطقة 

اأفريقيا من االعتماد بن�سبة %93 

على الوقود االأحفوري اإلى ن�سبة 

�قود  على  االعتماد  من   %53

خال من الكربون عبر الفترة من 

��سيقل   .2040 �حتى   2017 عام 

اعتمــاد المنطقـــة علـــى النفــط 

�يزداد اعتمادها على الغاز حيث 

�سيوفر الغــاز اأكثـــر مـــن ن�ســف 

عـــــام  بحلـــول  المنتجة  الطاقة 

2040 ��سينخف�ص االعتماد  على 

الفحم �الغاز في منطقة ال�سرق 

من  اأفريقيا  ��سمال  االأ��سط 

93% اإلـــى 47% حيث من المتوقع 

بنحو  المتجددة  الطاقة  نمو 

عام  بحلول  �سعفا  ع�سر  �ستة 

2040. �في ذات الوقت، �ست�سكل 

الرياح  �طاقة  ال�سم�سية  الطاقة 

الجديدة  االإنتاجية  القدرة  ثلثي 

 2040 عـــــام  فـــــي  �الم�سافــــة 

با�ستثمارات تقدر بحوالــــي  361 

مليار د�الر اأمريكي. 

االستثمار األجنبي المباشر في دولة اإلمارات
من المتوقع اأن ت�سن د�لة االإمارات العربية المتحدة قانونا جديدا لال�ستثمار يبداأ تنفيذه مع بداية 

�سهر يناير من عام 2018 لي�سمح للم�ستثمرين االأجانب بامتالك حتى 100% من ال�سركات في قطاعات 

اإ�ستراتيجية محددة خارج منطقة التجارة الحرة. لم يتم االنتهاء من تفا�سيل القانون �القطاعات التي 

�سي�سملها حتى االآن. �باعتماده من قبل المجل�ص الوطني االتحادي باالإمارات، يتوقع اأن  يوؤدي هذا 

القانون لنمو جديد في اال�ستثمارات غير النفطية باالإمارات. 

ضريبة القيمة المضافة ستزيد التكلفة على مستثمري العقارات 
اال�ستثمار  خبـــراء  اأجـــراها  درا�ســـة  تك�ســــف 

المحلي في د�ل مجل�ص التعا�ن الخليجي اأنه 

من المحتمل اأن ي�سبح اال�ستثمار العقاري اأكثر 

الم�سافة  القيمة  �سريبة  تطبيق  عقب  تكلفة 

اعتمدت  حيث   2018 عام  من  يناير  �سهر  في 

التحليل  جمعيات  اأع�ساء  اآراء  على  الدرا�سة 

المالي المعتمديــــن فــــي كــــل مـــــن االإمارات 

�البحرين �الكويت. 

�باالأخذ باالعتبار اأن �سريبة القيمة الم�سافة 

�ستطبق على البيع االأ�ل للعقار، فقد اأكد %87 

اأ� كل النفقات  اأن بع�ص  من خبراء اال�ستثمار 

العقار  �سركات  �ستتحملها  التي  االإ�سافية 

�ستمرر ليتحملها الم�ستثمر نف�سه. 

ن�سف  على  يربو  ما  اأن  النتائج  اأظهرت  كما 

المعتمدين  المالي  التحليل  جمعيات  اأع�ساء 

الم�ساركين في الدرا�سة )54% منهم( يعتقد�ن 

�سيكونون  )االأفراد(  التجزئة  م�ستثمري  اأن 

بطرح  اال�ستثمارية  الموؤ�س�سات  من  تاأثرا  اأكثر 

�تطبيق �سريبة القيمة الم�سافة بينما ذكر %4 

منهم فقط اأن الموؤ�س�سات اال�ستثمارية �ستواجه 

غالبية  اأ�سار  ذلك،  اإلى  باالإ�سافة  اأ�سد.  اآثارا 

خبراء اال�ستثمار الم�ساركين في الدرا�سة اإلى 

يعق  لم  الم�سافة  القيمة  �سريبة  تطبيق  اأن 

اأعمالهم التجارية العالمية بينما ذكر 18% فقط 

منهم اأن هذا ي�سكل رد فعل �سلبياً من قبلهم. 

�في هذا االإطار، قال رئي�ص الجمعية الكويتية 

القلق  ان  القطان  مجبل  الماليين،  للمحللين 

الم�سافة  القيمة  �سريبة  بخ�سو�ص  االإقليمي 

ال�سريبة  �سيا�سة  من  �لي�ص  الفهم  من  ينبع 

اأن  �سحة  برغم  اأنه  القطان  �اأ�ساف  ذاتها. 

ارتفاعا  �ست�سهد  االقت�سادية  المجاالت  بع�ص 

اأن  يجب  ال  هذا  اأن  اإال  التكلفة،  في  هام�سيا 

يعيق الم�ستثمرين االإقليميين �العالميين ب�سكل 

المتوقع  من  انه  اأي�سا  القطان  �اأ�ساف  كبير. 

الحكومية  االإيرادات  في  التح�سن  يوؤدي   اأن 

مما  ال�سوق  في  ال�سيولة  م�ستويات  لتح�سن 

�سيزيد من ثقة الم�ستثمرين �يفتح �سهيتهم. 

كمــــا ي�سيــــر القطــــان اأي�ســـا اإلى اأنـــــــه مــــن 

للحدث  االأف�سل  التنظيم  ي�سبح  اأن  الممكن 

 “ قال:  حيث  اإ�سافية  ميزة  ال�سريبة  �فر�ص 

تنظيما  اأكثر  بيئة  خلق  يعتبر  اأن  المتوقع  من 

مع المزيد من ال�سفافية المالية تطورا اإيجابيا 

في نظر الم�ستثمرين حيث اإن هذا هو النموذج 

فمع  اقت�ساديا.  المتقدمة  الد�ل  في  ال�سائد 

اعتبار اأن معدالت ال�سريبة العالية هي �سيء 

مجل�ص  د�ل  �ستبقى  العالم،  حول  طبيعي 

على  للم�ستثمرين  جاذبة  الخليجي  التعا�ن 

من  اأقل  فيها  ال�سريبة  معدالت  اأن  اعتبار 

�مع  االأخرى  الكبرى  االأ�سواق  اأغلب  في  تلك 

�اإدراج  االإقليمية،  المالية  االأ�سواق  تو�سع 

لل�سعودية  النا�سئة  لالأ�سواق   MSCI موؤ�سر 

�اال�ستثمار في البنية التحتية التجارية �برامج 

التنوع االقت�سادي قيد التنفيذ، ف�سوف ي�ستمر 

�سوقا  كونه  في  الخليجي  التعا�ن  مجل�ص 

للفر�ص بالن�سبة لجموع الم�ستثمرين”. 

كمــــا ذكــــــر  37 % مــن الم�ساركين في الدرا�سة 

اأن �سركاتهم في طور اال�ستعداد لتنفيذ �سريبة 

القيمة الم�سافة في يناير الجاري  بينما %25 

اإن  قالوا  فقط   %22� م�ستعدين  لي�سو  منهم 

لتنفيذ  المنا�سبة  الترتيبات  اأجرت  موؤ�س�ساتهم 

�سريبة القيمة الم�سافة. 

منهج البحث:

تم عمل الدرا�سة عبر االإنترنت في الفترة من 

من  ال�سابع  �حتى  �سبتمبر  من  ع�سر  التا�سع 

على  الم�ساركون  ا�ستمل   .2017 عام  اأكتوبر 

140 محلاًل مالياً من اأع�ساء جمعيات التحليل 

المالي في االإمارات �البحرين �الكويت.
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اإلى االقترا�ص  با�ستثناءات قليلة، لم ت�سطر الكويت 

الدين  اأ�سواق  بقيت  �بالتالي،  عقود،  مدى  على 

االأ�ل  الن�سف  �با�ستثناء  تطور.  بال  لديها  الداخلي 

من الت�سعينيات، �سجلت البالد فوائ�ص في الميزانية 

منذ اأ�ائل الثمانينيات.

�مــــع ظـــهور عجــــز فــــي الميزانية �االحتياجات 

التمويليــــة مـــــنذ العـــــام المالــــــــي  2016/2015، 

ا�سطرت الحكومة اإلى اإعادة تقييم ا�ستراتيجياتها 

التمويلية. �تنطوي الخطط الحالية على مزيج من 

االقترا�ص المحلي �االأجنبي �ال�سحب من �سند�ق 

التحويالت  ا�ستمرار   �  )GRF( العام  االحتياطي 

 )FRF( االأجيال  احتياطي  �سند�ق  اإلى  االإلزامية 

االأعلى.  العائد  االأ�سول ذات  ا�ستثمارها في  ليتم 

لتطوير  مبدئية  خطوات  الحكومة  اتخذت  كما 

قدرات اإدارة الديون لديها عبر اإن�ساء لجنة رفيعة 

�حدة  قبل  من  مدعومة  الديون،  الإدارة  الم�ستوى 
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.)DMU( اإدارة الديون المن�ساأة حديثا

اإدارة  اإطار  �سياق  التمويلي في  المزيج  اختيار  �يعد 

�هذا  مهما.   )ALM( ال�ساملة  �الم�سوؤ�لية  االأ�سول 

ي�ستتبع اتخاذ القرارات لي�ص فقط على اأ�سا�ص تكلفة 

�لكــــن  االأ�سول،  عائدات  مــــع  بالمقارنة  االقترا�ص 

لالأ�سول  المالية  الخ�سائ�ص  اأ�ســـــا�ص  علـــى  اأي�ســـا 

�الم�سوؤ�ليات ال�سيادية �ذلك للحد من عدم التطابق 

الفائدة  اأ�سعار  مخاطر  ذلك  في  بما  �المخاطر، 

�اأ�سعار ال�سرف المحتملة. 

التاأمين  منظور  من  للبدائل  ينظر  اأن  ينبغي  كما 

االقترا�ص  تكاليف  اعتبار  يمكـــن  حيــث  الذاتي، 

ال�سيولة  مخاطر  مقابل  تاأمينية  كدفعة  المرتفعة 

بين  الر�سمي  التن�سيق  زيادة  ��ست�ساعد  المحتملة. 

�زارة المالية، �بنك الكويت المركزي، �الهيئة العامة 

المعنية االأخرى، على تح�سين  لال�ستثمار، �الهيئات 

عن  �االإف�ساح  المالية  الح�سابات  ن�سرها  توقيت 

الفعالة  االإدارة  �سمـان  علــى  الحكوميــة  االأ�ســول 

لالأ�سول �الخ�سوم.

التمويلي  المزج  قرارات  ت�ستر�سد  اأن  اأي�سا  �ينبغي 

الموؤ�س�سية  االعتبـــارات  مـــــن  اأ��ســــع  بمجموعة 

الكلية. �ت�سمل هذه الظر�ف  �المالية �االقت�سادية 

االقت�سادية الكلية، �القدرة اال�ستيعابية �درجة تطور 

بما  الموؤ�س�سية،  �القدرة  المحلية،  المالية  االأ�سواق 

في ذلك تلك الخا�سة باإدارة الدين. 

الكلي  لالقت�ساد  المحتملة  النتائج  تقييم  �ينبغي 

لمختلف خيارات التمويل على اأ�سا�ص �سيولة البنوك 

�ائتمان القطاع الخا�ص �احتياطيات البنك المركزي، 

على �سبيل المثال ال الح�سر،  بعناية تامة. �في هذا 

ال�سياق، قد ي�ساعد االقترا�ص االأجنبي على تخفيف 

احتياطيات  �دعم  المحلية  ال�سيولة  على  ال�سغوط 

منحنيات  اإن�ساء  ي�ساعد   قد  كما  المركزي.  البنك 

لعوائد حكومية خالية من المخاطر عبـــر االقترا�ص 

المحلــــي �االأجنبي على تطوير �سوق الدين الخا�ص.

�تتطلب االإدارة الفعالة للديون �تطوير �سوق الديون 

نظما قانونية �موؤ�س�سية �سليمة. �تحقيقا لهذه الغاية، 

الإدارة  ر�سمية  اإ�ستراتيجية  ��سع  المهم  من  �سيكون 

الديون ذات اأهداف �ا�سحة �توزيع للم�سوؤ�ليات بين 

الم�ساريع،  اإدارة  �حدة  �ت�سغيل  المعنية،  الوكاالت 

�تفعيل �حدة اإدارة الديون �تطوير القدرة على اإدارة 

النقد �التحرك نحو نظام مزادات قائم على ال�سوق 

الكويت تعيد تقييم استراتيجياتها
التمويلية بمزيج من االقتراض المحلي واالجنبي 
والسحب من صندوق االحتياطي العام 
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�الذي ي�سمح با�ستك�ساف االأ�سعار. �ت�سمل الخطوات 

الم�ستثمرين  قاعدة  تو�سيع  االأخرى  الرئي�سية 

��سركات  االإ�سالميـــة،  الم�ســــارف  )لت�سمـــــل 

��سركـــات  التقاعدية  المعا�سات  اال�ستثمار ��سند�ق 

المفر��سة  القانونية  القيـــود  لمعالجــــة  التــــاأمين(، 

على االقترا�ص الحكومي �اإ�سدار ال�سكوك، �تطوير 

المالية  االأ�سواق  تطوير  لت�سهيل  الثانوية  االأ�سواق 

لل�سركات.

الم�سدر: تقرير البنك الدولي عن الدول رقم  15/17- يناير 2017

فبراير 2018العدد 2
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1-  راجع بحث �سند�ق النقد الد�لي عن مو�سوعات مختارة بعنوان : " خيارات تمويل الميزانية �االآثار المالية 

الكلية المحتملة"

2-  التمويل عبر ال�سحب من �سند�ق االحتياطي العام اأ� االقترا�ص قد ينجم عنه تحويالت مت�سا�ية للعملة ال�سعبة 

اإلى ح�ساب الحكومة بالبنك المركزي
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معدالت  �انخفا�ص  الب�سر  حياة  د�رة  ازدياد  مع 

�سكان  اأعمار  ن�سبـــة  تزداد  العالم،  حول  الخ�سوبة 

مما  عام  ب�سكل  العاملــة  القـــوى  �تنكمـــ�ص  العالم 

اأ�سبح ي�سكل م�سدرا كبيرا للقلق خا�سة في الد�ل 

الخ�سوبة   معدالت  فيها  انخف�ست  التي  ال�سناعية 

لم�ستويات  المطلوبة  تلـــك  مــن  اأدنــى  لم�ستويات 

ي�سكل  حــيث   2.1 البالغة  االأمــــد  طويلة  الخطط 

تزايد ال�سكان االأكبـــر �سنا المزيد من ال�سغوطات 

على الموارد االقت�سادية في �سكل تزايد المطالبات 

بخدمات رعاية �سحية �خطط تقاعدية. 

تزداد  كما  �سنا  العالــــم  حـــول  المجتمعــــات  تزداد 

اأعداد المتقاعدين اأ� مـــن هم على ��سك التقاعد 

اأ�سرع  ب�سكل  اأكبر(  اأ�  �ال�ستين  الرابعة  �سن  )في 

 )15-0( عمرا  االأقل  بالمجاميع  الخا�سة  تلك  من 

للحفاظ  المتقاعدين  محل  تحل  اأن  يفتر�ص  �التي 

على توازن القوى العاملة. �ستت�سبب تلك التغيرات 

قنوات مثل  الكلي عبر  االقت�ساد  تغيير عوامل  في 

االإنفاق  �اأنماط  �اال�ستثماري  االدخاري  ال�سلوك 

اال�ستثمار  مخاطر  تحمل  في  الرغبة   � �القدرة 

�اإنتاجية القوى العاملة. 

التغيرات  تلك  لمثـــل  يكـــون  اأن  الممكــــن  �مــــن 

الديموغرافية )ال�سكانية( تبعات اقت�سادية خطيرة 

مثل انخفا�ص الت�سخم �معدالت الفائدة ��سيا�سات 

االإنتاجية  معدالت  �انخفا�ص  فاعلية  اأقل  مالية 

آثار التغير الديموغرافي )السكاني( 
العالمي على االستثمار

الخصوبـة  معـدالت  وانخفاض  األعمار  معدالت  ارتفاع  يتسبب 
العالمييـن فــي إعادة تشكيل االقتصاد عبر تقليص القوى العاملة 
وتغيير معدالت اإلنتاجية عالوة على تغييـر أنماط سلـوك االستهالك 

و االدخار واالستثمار.

نحو  يميلون  كما  لالقتراض  عام  بشكل  عمرا  األقل  المجاميع  تميل 
مع  ادخارا  أكثر  يصبحون  بينما  تضخما.  أكثر  استهالكية  أنماط 
تحمل  في  الرغبة  و  القدرة  ويكتسبون  فيستثمرون  العمر  منتصـف 
من  اإلنفاق  في  يشرعون  التقاعد،  سن  وببلوغهم  االستثمار.  مخاطر 
مدخراتهم ورواتبهم التقاعدية ويغامرون بانخفاض طاقة التحمل كما 

تميل توجهات االستهالك لديهم نحو االنكماش. 

التغيير الديمواغراي

تزايد ال�سكان المتوقع للأعمار من ٦5 وما فوق

ال�ســيـــناليـــابـــان

العـــــالماأوربـــــا
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�النمو االقت�سادي عبر العالم. 

على  اإيجابيا  تاأثيرا  ال�سكاني  للنمو  اأن  ثبت  لقد 

ب�سكل  الطلب  معدالت  يحرك  انه  حيث  الت�سخم 

يوؤدي  �بذلك  العر�ص  معدالت  من  �اأعلى  اأ�سرع 

من  العك�ص،  يحدث  �عندما  الت�سخم.  لحد�ث 

المنطقي اأن ن�ستنتج حد�ث االنكما�ص االقت�سادي. 

لل�سكان  االإنفاق  اأنماط  على  ملحوظ  تاأثير  �لهذا 

ب�سكل عام. 

العام  بداية  منذ  الت�سخم  معدالت  تزايد  رغم   �

2015، اإال اأن القلق من االنكما�ص االقت�سادي اأ�سحى 

موؤخرا اأكبر من تجا�زات معدالت الت�سخم الذي قد 

اأ�سباب محلية اأ� خارجية. فقد تعني قوة  يكون له 

العملة المحلية اال�ستيراد باأ�سعار اأرخ�ص مما يوؤدي 

في  الراهنة  الحالة  هي  �تلك  اقت�سادي  النكما�ص 

الد�الر  �سعر  موؤ�سر  ازداد  المتحدة حيث  الواليات 

 2014 عام  منت�سف  منذ   %25 من  باأكثر  االأمريكي 

على خلفية تباين ال�سيا�سة النقدية مع بقية العالم 

عك�ص  يحدث  ا�ستقرارا.  اأكثر  القت�ساد  �امتالكها 

هذا تماما اليوم في اأ�ربا �المملكة المتحدة حيث 

يبد� اأن الت�سخم في تزايد جزئي على اأقل تقدير 

ب�سبب �سعف اليور� �الجنية البريطاني. �من جهة 

ال�سغط  من  محليا  الناتج  الت�سخم  ينجم  اأخرى، 

على الموارد طبقا لمبداأ » الكثير من الد�الرات في 

تزايد السكان األكثر عمرًا 
يشكل ضغوطًا على الموارد 

االقتصادية نتيجة الرعاية 
الصحية والخطط التقاعدية

للنمو السكاني تأثير على 
التضخم بتحريك معدالت 

الطلب بشكل أسرع وأعلى 
عن معدالت العرض

)OECD( معدالت الخ�سوبة ح�سب منظمة التعاون االقت�سادي والتنمية

ال�ســيـــن

العـــــالم
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المنطلق،  الب�سائع«. �من نف�ص  القليل من  مطاردة 

�الموارد  الت�سخم  بين  العالقة  في  الطلب  يتحكم 

حد�ث  في  المالية  الموارد  ت�سببت  فاإذا  المالية. 

الت�سخم، فمن المتوقع فورا حد�ث انتعا�ص. �على 

حد�ث  في  االأموال  على  الطلب  يت�سبب  حال،  اأية 

الت�سخم مما يجعلها ق�سية متعلقة بال�سكان. حيث 

يبد� اأن للتغير االقت�سادي الديناميكي �تزايد اأعمار 

الد�رات  �تمدد  ت�سهيل  على  البالغ  االأثر  ال�سكان 

االقت�سادي  النمو  تحفيز  �سيتعين  االقت�سادية. 

من  اأقل  �معدالت  االإنتاجية  من  اأعلى  بمعدالت 

النفوذ �القوة. 

االقت�ســــادي  النمو  ذات  البيئة  تلك  مثل  ففي 

المنخف�ص �معدالت  االإيجابي  �التاأثيــــر  المعـــتدل 

الفائدة المنخف�سة تاريخيا �الت�سخم، تزداد �سعوبة 

التقليدية.  االأ�سول  لفئات  عالية  عائدات  تحقيق 

�بالتالي، تجذب فئات االأ�سول غير التقليدية مثل 

غير  �اال�ستراتيجيات  الخا�سة  �الديون  البدائل 

ال�سائلة ب�سكل عام، اهتمام الم�ستثمرين في معر�ص 

�سعيهم للفوز بالعائدات االإ�سافية التي تقدمها تلك 

االأد�ات �ال�سكوك. 

)OECD( توزيع الفئات العمرية ح�سب منظمة التعاون االقت�سادي والتنمية

* يمكنكم زيارة موقع "الوطني كابيتال" لقراءة التقرير الكامل. 

www.nbkcapital.com 

انخفاض معدالت الخصوبة 
وانكماش القوة العاملة 
يشكل قلقًا في الدولة 
الصناعية
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انطالق الروح الكويتية

"ال�سندوق الوطني لتطوير الم�ساريع "

الم�ساريع  �تطوير  لرعاية  الوطنـــي  ال�سنــــد�ق  يعـــد 

المتو�سطة �ال�سغيرة هيئة م�ستقلة ذات راأ�ص مال يبلغ 

بتوفير  ال�سنين  عبر  ال�سند�ق  قام  �لقد  دينار.  ملياري 

الدعم �التوظيف �تطوير بنية تقنية المعلومات المطلوبة 

���سع االإر�سادات االأ�سا�سية لبرنامج ال�سند�ق. حيث تم 

توفير الدعم المادي �التجاري �التدريب �ميزة الح�سول 

النا�سئة  لل�سركات  الواحدة  النافذة  الترخي�ص عبر  على 

من خالل من�سة افترا�سية تم اإطالقها تحت ا�سم "نواة" 

�العديد من االأن�سطة للم�ستفيدين من الم�سر�ع. 

ما الم�سكلة اإذن ؟ 

ال�سند�ق  اأن  اإال  اأعاله مب�سرا،  في حين يبد� ما ذكر 

�اجه العديد من العوائق حيث اأظهرت درا�سة اأجراها 

البنك الد�لي في عام 2014 بع�سها �منها:

- نق�ص العمالة المتعلمة

- �سعوبة الح�سول على تراخي�ص الت�سغيل

التنظيمي  الثبات  �عدم  بالعمالة  الخا�سة  القوانين   -

�الف�ساد االإداري

- تحديات اقت�سادية مثل هبوط اأ�سعار النفط

االأ�سا�سية  العقبات  ت�سكل  العوائق  تلك  اأن  ثبت  لقد 

�اأنهـــا تتطلـــب حلــــوال فوريـــة مثل مبادرتي  للبرنامج 

ثقافة  مثل  ق�سايا  ا�ستهدفتا  �اللتين  �"نواة"  "�م�سه" 
التجارية.   لالأعمال  المادي  �الدعم  المبادرة  �موهبة 

لكن يبقى ال�سوؤال هو: هل هذا كاف لم�ساعدة االأفكار 

الجديدة النا�سئة على االنطالق؟

االهتمام بالموؤ�س�سات اال�ستثمارية

يتوقـــــع اأن تنمو �سناعة راأ�ص المال اال�ستثماري فــــــي 

مليــارات  خمـــ�سة  اإلـــــى  لت�سل  االأ��ســـط  ال�ســـــرق 

د�الر اأمريكــــي بحلـول عــــــــام 2019.  �مع الوفرة في 

ا�ستثمار راأ�ص المال اال�ستثماري في الم�ساريع النا�سئة 

في المنطقة �م�ساعدتهم بالتمويل المبكر �م�ساعدتهم 

ر�اد  يتلقى  ال  بعد،  فيما  �اال�ستحواذ  االندماج  على 

اأي�سا  يتلقون  لكنهم  المادي  الدعم  فقط  االأعمال 

التدريب المهني �اال�ست�سارات القانونية �الن�سح فيما 

يخ�ص اإدارة المخاطر. اإنهم يتبعون اأمثلة تحتذى �تلك 

هي العقلية المطلوبة من القطاع الخا�ص في الكويت. 

من  االإيجابية  اال�ستفادة  اال�ستثمار  لموؤ�س�سات  �يمكن 

مجاالت مثل التقنية الخالقة �تمكين ال�سباب. 

تتطلب ال�سركات النا�سئة راأ�ص المال في مراحلها االأ�لى 

ت�ستطيع  نجاحها.  حالة  في  �ذلك  النمو  مرحلة  �في 

موؤ�س�سات اال�ستثمار تحمل م�سوؤ�لية تو�سيل راأ�ص المال 

من �حدات التوفير الفائ�سة من المنازل اأ� ال�سناديق 

�موؤ�س�سات  التاأمين  �سركات  اأ�  الموؤ�س�سات  اأ�  المالية 

حكومية ��سبه حكومية مثل الموؤ�س�سة العامة للتاأمينات 

 بقلم: عبد اهلل حمد التركيت * 

تعد دولة الكويت دولة هادئة تتوارى خجال عن األضواء لكنها تصبح بمنتهى القوة متى ما تطلب 
% من تعدادها العام غالبيتهم من العرب مع وجود   67 األمر ذلك. ويشكل الشباب ما نسبته نحو 
التواصل  وسائل  استحوذت  فقد  أجمع،  العالم  في  واضح  هو  وكما  أخرى.  جنسيات  من  شباب 

االجتماعي على عقول أولئك الشباب ومظاهر حياتهم اليومية. 

أن  نجد   ،%96 يبلغ  الكويت  في  االجتماعي  التواصل  وسائل  تغلغل  معدل  أن  باالعتبار  األخذ  مع  و 
الكويت هي أيضا موطن أكثر مواقع االنترنت تأثيرا في دول مجلس التعاون الخليجي. وهناك الكثير 
من الكويتيات الالتي قمن بتحطيم العوائق وهناك عقول شابة ملهمة للتعبير عن أنفسهم بقدر 
المادي.  الربح  والقيام بشيء غير تقليدي لتحقيق  الذات  البعض ذلك وسيلة لتحقيق  أكبر ويعتبر 
فالعديد من الخريجين يكرسون وقتهم وجهدهم إلنشاء األعمال أو العالمات التجارية الخاصة بهم 
الناشئة. وعموما،  والشركات  المبادرين  الشباب  األعمال  رجال  أعداد هائلة من  نتج عنه وجود  مما 
لتضافر  نحتاج  ذلك،  ولتحقيق  الخالقة.  األفكار  تلك  كل  ورعاية  لدعم  مستقرة  بيئة  توفير  يجب 

العديد من العناصر وتفاعلها معا لتعمل في منظومة واحدة. 
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ال�سركات  اإلى  �االأ�قاف  اال�ستثمار  �هيئة  االجتماعية 

باأكمله  االقت�ساد  �نمو  لتحفيز  ��سيوؤدي هذا  النا�سئة. 

�في النهاية يتحقق االزدهار للمجتمع باأ�سره. 

ا�ستثمارية  فر�ص  عن  د�ما  اال�ستثمار  �سركات  تبحث 

عالم  في  جديدة  مجاالت  في  �اال�ستثمار  جديدة 

التجارة الحالي �التي يمكنها من حيث القيمة المالية 

اأن تحقق الفائدة لر�اد االأعمال �ال�سركة ذاتها. �يمكن 

ت�ساعد  اأن  د�لية  ات�ساالت  من  لها  بما  للموؤ�س�سات 

�الرعاية  التحفيز  يعد  الد�لي.  الت�سويق  في  اأي�سا 

مهمين لنجاح ال�سركات النا�سئة �القليل منها، ك�سركات 

اال�ستثمار،  يتم م�ساعدتها على تخطي تلك العقبة.

هدف واحد، طريق واحد

من  النا�سئة  ال�سركات  فيه  تتمكن  الذي  الوقت  في 

اإن�ساء منظومة تقنية المعلومات الخا�سة بها �غيرها، 

الت�سويق  مثل  مجاالت  في  تحديات  تواجه  اأنها  اإال 

�المبيعات. �هنا، ت�ستطيع �سركات القطاع الخا�ص مد 

يد الم�ساعدة. 

بداأت  فكرة  هي  الب"  "بريليانت  اأن  بالذكر  جدير 

الخدمات  العديد من  لتقديم  زين  �سركة  بال�سراكة مع 

لر�اد االأعمال �ال�سركات النا�سئة في الكويت �خدمات 

التطوير في �سان فران�سي�سكو لتمكينهم من الم�ساركة 

"م�سيلة  �سركة  �تقوم  �موؤتمرات عالمية.  فعاليات  في 

"ال�سركات  تحفيز  فكرة  عبر  ن�ساأت  �التي  فينت�سرز" 

النا�سئة المبدعة" في نيو مك�سيكو، تهتم ب�سكل خا�ص 

بم�ساعدة ال�سركات الغذائية النا�سئة. يمكن اأن ت�ساعد 

عمليات التحفيز الم�سابهة ر�اد االأعمال في التغلب على 

المعوقات �الح�سول على الدعم �التمكين المنا�سبين.

�بالرغم من تلك الموارد، تبقى الحقيقة المرة اأن كل 

النا�سئة  لل�سركات  البيئة المطلوبة  �اأن  ذلك غير كاف 

اال�ستثماري  الدعم  مثل  ذلك  اأكبر من  عنا�سر  تتطلب 

اأ�سا�سيا  عن�سرا  المادي  الدعم  يعتبر  �الموؤ�س�سي. 

�عادة ما تف�سل بع�ص ال�سركات النا�سئة قبل اأن تبداأ في 

التحليق في �سماء االأعمال ب�سبب نق�ص الدعم المادي. 

من  التحول  ال�سر�ري  "من   : اأنه  مقولة  تتحقق  �هنا 

الم�سوؤ�لية االجتماعية لل�سركات )CSR( اإلى اال�ستثمار 

.")CSI( االجتماعي لل�سركات

* رئي�س مجل�س اإدارة �سركة ال�سفاة لل�ستثمار وع�سو مجل�س اإدارة 
اتحاد �سركات اال�ستثمار. 
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في  المبا�سر  اال�ستثمار  ت�سجيع  هيئة  �اأ��سحت 

الكويت اأن الكويت �سهدت ارتفاعاً في ر�سيدها �فق 

كنتيجة  �ذلك  االأف�سل«  االأداء  من  القرب  »مقيا�ص 

مبا�سرة لتفعيل االأجندة الوطنية لتح�سين بيئة االأعمال 

البنك  مع  فني  بدعم  اأعد  الذي  تح�سين(،  )برنامج 

يت�سل  الذي  االأمر  الوزراء،  مجل�ص  �اأقره  الد�لي 

بالجهود التي تتوالها الهيئة من خالل رئا�ستها للجنة 

التناف�سية في  �تعزيز  االأعمال  بيئة  لتح�سين  الدائمة 

�تكليفها  القانونية  اخت�سا�ساتها  بموجب  الكويت، 

�فق قرار مجل�ص الوزراء رقم 1551 ل�سنة 2013، �ذلك 

ذات  الحكومية  الجهات  كافة  مع  �التعا�ن  بالتن�سيق 

ال�سلة �موؤ�س�سات القطاع الخا�ص المعنية.

من  مجموعة  احت�ســاب  خلفيــــة  علــــى  ذلــــك  �ياأتـــي 

االإ�سالحات التي تمت خالل الفترة التي غطاها تقرير 

االأعمال 2018 �الممتدة من 2 يونيو 2016 اإلى اأ�ل يونيو 

.2017

رغم اإلصالحات وتحسن الترتيب 6 مراكز في تقرير البنك الدولي لعام 2018

الكويت في المركز الـ 96 عالميا 
في بيئة أداء األعمال

البنك  الذي صدر عن مجموعة   ،»2018 لعام  األعمال  أنشطة  إيجابيا في »مؤشر سهولة ممارسة  الكويت تحسنا  سجلت 
إلى عشرة مكونات فرعية معنية  الذي يستند  الكويت في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة األعمال،  ترتيب  وارتفع  الدولي، 
باألوجه المختلفة ألنشطة األعمال بمعدل 6 مراكز لتصبح في الترتيب الـ 96 من أصل 190 دولة دخلت في المؤشر، مقارنة 
مع الترتيب الـ 102 في تقرير عام 2017، حيث جاءت في الترتيب الثامن عربيا، كما حافظت الكويت على مكانها في الترتيب 

السادس عالميا على مستوى المكون الفرعي الخاص بدفع الضرائب.
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�ذكر التقرير اأن المكون الفرعي لبدء االأعمال )الن�ساط 

 9 اإلى   12 االإجراءات من  تقل�ص عدد  يو�سح  التجاري( 

�كذلك  يوما،   38 اإلى   61 من  االأيام  عدد  انخف�ص  كما 

انخف�ست كلفة بدء االأعمال من 2.8 في المئة اإلى 1.7 

االأدنى  الحد  �كلفة  الفرد(  دخل  معدل  )من  المئة  في 

لراأ�ص المال من 10.2 في المئة اإلى 8.5 في المئة )من 

معدل دخل الفرد(، مما رفع ر�سيد الكويت في مقيا�ص 

االأعمال  بدء  مكون  في  االأف�سل«  االأداء  من  »القرب 

في   10.44 بلغت  ملحوظة  ب�سورة  التجاري(  )الن�ساط 

المئة من 66.77 في المئة اإلى 77.21 في المئة.

خذ باالعتبار االأثر االإيجابي لتفعيل قرار 
ُ
�اأ�ساف اأنه اأ

�زير التجارة �ال�سناعة رقم 161-2016 �المعدل بالقرار 

الواحدة  النافذة  اإن�ساء  ب�ساأن   2016-280 رقم  الوزاري 

ت�سجيع  هيئة  من  لكل  فيها  ر�سمي  �بتواجد  الوطنية، 

�تنمية  لرعاية  الوطني  �ال�سند�ق  المبا�سر  اال�ستثمار 

الن�سخة  �اإطالق  �المتو�سطة،  ال�سغيرة  الم�سر�عات 

الكويت  )مركز  االإنترنت  �سبكة  على  منها  االإلكتر�نية 

لالأعمال( لتعميم اال�ستخدامات االإلكتر�نية »اأ�ن الين« 

اإجراءات  في  ت�سريع  عنه  نتج  مما  المعامالت،  في 

تاأ�سي�ص �ت�سجيل ال�سركات.

كما نوه التقرير باالإ�سالحات التي نتجت عن مجموعة 

االإجراءات التي اتخذت في كل من �زارة العدل �بلدية 

الكويت �سمن المكون الفرعي لت�سجيل الملكية �ال�سيما 

الخا�سة  االإدارية  االإجراءات  �سفافية  زيادة  مجال  في 

المطلوبة  االأيام  اخت�سار عدد  اإلى  اأدى  مما  باالأرا�سي 

لت�سجيل الملكية بحوالي الن�سف من 70 اإلى 35 يوما.

�بينت الهيئة اأن طريق االإ�سالح لتح�سين بيئة االأعمال 

مطلوب إصالحات عاجلة في مجاالت بدء 
النشاط التجاري واستخراج تراخيص البناء 

والحصول على االئتمان والتجارة عبر 
الحدود وتسوية حاالت اإلعسار

17
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الجهات  بين  متوا�ساًل  تعا�ناً  �يتطلب  طويال  مازال 

الحكومية �موؤ�س�سات القطاع الخا�ص �المجتمع المدني 

الإتمام اأ�لويات االإجراءات المعتمدة في االأجندة الوطنية 

للمديين  تح�سين(  )برنامج  االأعمال  بيئة  لتح�سين 

االأ�لى  مرحلتها  في  غطت  �التي  �المتو�سط  الق�سير 

�سهولة  لموؤ�سر  مكونات  ع�سرة  ا�سل  من  مكونات  �ستة 

ا�ستخراج  االأعمال،  )بدء  االأعمال  اأن�سطة  ممار�سة 

تراخي�ص البناء، ت�سجيل الملكية، التجارة عبر الحد�د، 

ت�سوية حاالت االإع�سار، الح�سول على الكهرباء(، على اأن 

ت�ستكمل المكونات الفرعية المتبقية في المرحلة الثانية 

الح�سول  االأقلية،  الم�ستثمرين  حماية  العقود،  )اإنفاذ 

على االئتمان، دفع ال�سرائب( بحلول نهاية العام الجاري 

�بدعم فني متوا�سل من البنك الد�لي.

الجهود  تح�سين«  »بوابة  اإطالق  يعزز  اأن  الهيئة  �تاأمل 

تفاعلية  ت�سبح من�سة  االإطار بحيث  المبذ�لة في هذا 

المتخذة  �االإجراءات  �القرارات  القوانين  كافة  لتوثيق 

تقدم  �سير  لمتابعة  المجال  �اإتاحة  للجمهور  �تعميمها 

بيئة االأعمال )برنامج  الوطنية لتح�سين  تنفيذ االأجندة 

تح�سين( مع بيان ن�سب االإنجاز ب�سفافية، مما يوؤكد مدى 

�سميم  في  ���سعه  المو�سوع  هذا  مع  التعامل  جدية 

بالتجارب  ا�سوة  االإ�سالحية  الد�لة  �سيا�سة  اأ�لويات 

الناجحة التي تبنت مثل هذا التوجه على م�ستوى العالم.

مكونات مؤشر تأسيس الشركات يف الكويت
باملقارنة مع دول املنطقة والدول املتقدمة وأفضل الدول يف املؤشر

OECDMENAKUWAIT

Cost (% per individual)Time per DaysNumber of Procedures

Age Group Distribution - OECD

أوضحت الهيئة أن طريق اإلصالح لتحسين بيئة األعمال مازال طويال ويتطلب تعاونًا 
متواصاًل بين الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني

18
th

e





ت�سوير: يا�سر الزياتفبراير 2018
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مقابلة خاصة   

اأجرى اللقاء: اأحمـد النـوبـي

كشف وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب 
اإلفالس  قانون  إقرار  إلى  الوزارة  سعي  عن  الروضان  خالد 
الشركات  قانون  تعديل  إلى  إضافة  المالي  والتعثر 
تبادل  قانون  وكذلك  الحسابات  لمدققي  جديد  وقانون 

المعلومات.

وأوضح الروضان في حديث لمجلة »المستثمر« أن افتتاح 
مدينة  إلى  إضافة  نوعية  نقله  سيحدث  مبارك  ميناء 
تجارة  نحو  التوجه  في  فاعل  بشكل  يساهم  ما  الحرير 
دولة  على  جديدة  ليست  باعتبارها  الترانزيت«   « العبور 

الكويت حيث أننا تميزنا بها تاريخيًا.

األسواق  على  الكويتية  البورصة  ترقية  تأثير  وحول 
الناشئة، أكد الروضان أن هذه الترقية سوق تعزز من مكانة 
الكويت اقتصاديًا وتنعكس على سمعة البورصة عالميًا 
باالستثمار  الراغبين  المستثمرين  جذب  من  يتبعها  وما 
البنوك  أكبر  تضم  والتي  المنطقة  أسواق  أهم  أحد  في 
 ، عديدة  دول  في  مشروعاتها  تنتشر  التي  والشركات 
السيولة  أحجام  ارتفاع  على  ذلك  انعكاس  إلى  مشيرًا 
المتداولة وعلى الشركات التشغيلية والقيادية المدرجة.

وأشاد الروضان بتطوير مركز الكويت لألعمال ال سيما في 
ميكنة اإلجراءات الوزارية بعد تقليص الدورة المستندية 
»أون  اإلجراءات  أغلب  وانهاء  الواحدة  النافذة  خالل  من 
التراخيص  وإجراءات إصدار  الزمنية  المدة  وتقليص  الين« 

التجارية إضافة إلى خفض الرسوم.

وقال الروضان إن الحكومة بصدد االنتهاء من وضع آليات 

المشاريع  ألصحاب  الوقود  محطات  بعض  تخصيص 
على  ذلك  انعكاس  إلى  مشيرًا   ، والمتوسطة  الصغيرة 
الكويتي  الشباب  وعلى  عام  بشكل  الوطني  االقتصاد 
المجاالت  في  االنخراط  على  وتشجيعه  خاص  بشكل 

االقتصادية المختلفة وغير التقليدية.

وأوضح الروضان حرص الوزارة على دعم الشباب الكويتي 
واتاحة الفرصة أمامهم لتحريك عجلة االقتصاد الوطني 
ما دفع الوزارة إلى اصدار مجموعة من القرارات لتسهيل 
إلى  إضافة   ، الصغيرة  مشروعاتهم  وانطالق  عملهم 
هيئة  قبل  من  مربع  متر  مليون  نصف  نحو  تخصيص 

الصناعة لتسليمها للشباب فور جهوزيتها.

التبادل  حجم  زيادة  إلى  الحكومة  سعي  الروضان  وأكد 
التجاري بين الكويت ودول »الخليجي« باعتبارها أحد أهم 
الروافد االقتصادية لنمو التكامل حيث بلغ حجم التجارة 
دينار  مليار   1.6 نحو  الماضي  سبتمبر  نهاية  حتى  البينية 
صادرات  تشمل  لم  والتي  والواردات  الصادرات  في  تمثلت 

النفط ومشتقاته.

لتنفيذ  المساعي  بذل  على  الوزارة  حرص  إلى  أشار  كما 
تجاري  مركز  إلى  الكويت  بتحويل  السامية  المرئيات 
بلغت  والتي  المباشرة  االستثمارات  جذب  مثل  ومالي 
 ، الماضية  الثالث  السنوات  خالل  دوالر  مليارات   7 نحو 
إضافة إلى التركيز على تنمية القطاع الصناعي وقطاع 
فرص  توفير  وأيضا  واالتصاالت  المعلومات  تكنولوجيا 

وظيفية للشباب الكويتي في قطاع السياحة.

وفيما يلي نص اللقاء:

الروضان لـ                          :

بصدد إقرار قانون اإلفالس والتعثر 
المالي وآخر لمدققي الحسابات

ترقية البورصة إلى األسواق الناشئة ستنعكس إيجابًا على حجم السيولة 
والشركات التشغيلية والقيادية.

الكويت قفزت 6 مراكز في تحسين بيئة األعمال عالميًا وطموحنا أكبر من ذلك.

th
e

th
e



22

فبراير 2018العدد 2

االأ�سواق  م�ساف  اإلى  الكويتي  ال�سوق  ترقية  تمت  پ   

النا�سئة موؤخرّا، كيف ترون هذا االإنجاز واأثره على �سوق 

المال الكويتي والقطاع التجاري وال�سناعي ب�سكل عام، 

وما الخطوات التي ت�سعون اليها في هذا ال�سدد؟

ح�سب  نا�سئ  �سوق  اإلى  الكويت  بور�سة  ترقية   اإن 

كبير  جهد  نتاج  هو  را�سيل«  »فوت�سي  �سركة  ت�سنيف 

�ال�سركة  المال  اأ�سواق  هيئة  به  قامت  د�ؤ�ب  �عمل 

دليل  �هي  الكويت،  بور�سة  ��سركة  للمقا�سة  الكويتية 

كبير على ما قامت به هيئة اأ�سواق المال خالل الفترة 

�سّبت  الكويت  لبور�سة  كبيرة  تطويرات  من  الما�سية 

بالنهاية في خدمة االقت�ساد الوطني. 

اقت�سادياً  الكويت  مــن مكانــــة  تعــــزز  الترقيــــة  هــــذه 

عالمياً  الكويت  بور�سة  �سمعة  على  اإيجاباً  ��ستنعك�ص 

�ستجذب  فهي  عام،  ب�سكل  الوطني  �االقت�ساد 

الم�ستثمرين الراغبين باال�ستثمار في اأحد اأهم اأ�سواق 

المنطقة �التي ت�سم اأكبر البنوك �ال�سركات التي تنت�سر 

م�سر�عاتها اال�ستثمارية في د�ل عديدة، ما يوؤدي اإلى 

ارتفاع اأحجام ال�سيولة المتدا�لة الناجمة عن تعامالت 

كما  الكويت،  بور�سة  في  �اأجانب  محليين  م�ستثمرين 

الت�سغيلية  ال�سركات  معظم  على  ايجاباً  �ستنعك�ص  اأنها 

�القيادية المدرجة.

تعمل  البور�سة  فاإن  الم�ستقبليــــة  الخطوات  عــــن  اما 

تلبي طلبات  ا�ستثماريــــــة جديــــدة  الإ�سافة خدمــــــات 

الم�ستثمرين �اإيجاد �سيغ توازنية بين الت�سريعات �حزمة 

المميزات  من  العديد  توفير  مع  بالتزامن  الت�سهيالت، 

اال�ستثمارية  البيئة  تهيئة  على  الحكومة  تعمل  حيث 

تتمثل في  ت�سريعية  اإ�سالحات  اإلى  �الو�سول  من جهة 

قوانين ذات �سلة بال�سق االقت�سادي من جهة ثانية.

 پ »تح�سين بيئة االأعمال« اأحد اأهم الركائز التي ت�سعى 

هي  وما  الكويت،  و�سلت  اأين  اإلى  الإنجازها،  وزارتكم 

روؤاكم الم�ستقبلية ب�ساأنها؟

بيئة  �تح�سين  االإ�سالح  نحو  مراكز   6 الكويت  قفزت 

االعمال �بذلك ح�سلت على المركز الـ 96 عالميا في 

ترتيب موؤ�سر �سهولة ممار�سة ان�سطة االعمال ال�سادر 

فنحن  الطموح،  يلبي  ذلك ال  لكن  الد�لي،  البنك  عن 

هذا  من  اال�ل  الثلث  في  الكويت  تتقدم  الن  ن�سعى 

خم�ص  من  اقل  خالل  العالم  م�ستوى  على  الترتيب 

�سنوات. 

 كما ان هناك اهتماما من �سمو رئي�ص مجل�ص الوزراء 

االعمال  بيئة  تح�سين  �لجنة  المعنيين  �الوزراء 

�سهولة  موؤ�سر  الكويت في  م�ستوى  بتح�سين  البرلمانية 

ممار�سة ان�سطة االعمال.
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يتراأ�سها  التي  الوزارية  االعمال  بيئة  تح�سين  �لجنة 

ال�سيخ  المبا�سر  اال�ستثمار  ت�سجيع  لهيئة  العام  المدير 

م�سعل جابر االحمد ال�سباح تقوم بعمل جاد في هذا 

ال�سعي المذكور، فقد عدلت الكثير من القوانين لت�سهيل 

عملية ان�ساء �تاأ�سي�ص ال�سركات بالبالد. 

التي  القوانين  ما  الروؤى،  تلك  تحقيق  �سبيل  في   پ 

فيما  االأعمال  بيئة  تح�سين  �سبيل  في  عليها  تعملون 

يتعلق باأ�سواق المال؟

المعنية  القوانين  من  مجموعة  الإقرار  ت�سعى   الوزارة 

بتح�سين بيئة االعمال اأبرزها، قانون االفال�ص �التعثر 

المالي، ما �سيكون له اثر �ا�سح على االقت�ساد المحلي. 

على  �الحفاظ  ال�سركات  قانون  لتعديل  باالإ�سافة 

�قانون  الح�سابات  لمدققي  جديد  �قانون  االأقليات 

تبادل المعلومات.

كما يتم العمل على تطوير مركز الكويت لالأعمال �ال 

قل�ست  ان  بعد  الوزارية،  االإجراءات  ميكنة  في  �سيما 

ان�ساء  في  الم�ستندية  الد�رة  فيه  الواحدة  النافذة 

ال�سركات من خالل انهاء اغلب االإجراءات )اأ�ن الين( 

الإ�سدار  المطلوبة  �االإجراءات  الزمنية  المدة  �تقلي�ص 

التراخي�ص التجارية ا�سافة الى خف�ص الر�سوم.

پ  هنالك العديد من الدرا�سات وال�سفقات اال�ست�سارية 

ا�ستثمار  بيوت  اإلى  الحكومي  القطاع  يوكلها  التي 

يتعلق  فيما  ا�ستراتيجيتكم  عن  قليًل  عالمية، حدثنا 

تقديم  في  الخا�س  الكويتي  اال�ستثمار  قطاع  باإ�سراك 

الخدمات لما لها من فائدة على هذا القطاع وباالأخ�س 

نقل الخبرات للعن�سر الب�سري الكويتي العامل في هذا 

القطاع؟ 

الدرا�سات  في  االأ�لويــــة  تكـــــون  الأن  ن�سعـــــى   نحن 

اال�ستعانة  خالل  من  الكويتية،  للخبرات  اال�ست�سارية 

جامعة  في  االأكاديميين  �الخبراء  االأبحاث  بمعهد 

الكويت، اأ� القطاع الخا�ص عبر المكاتب اال�ست�سارية، 

�لكن حال عدم توافر المخت�سين في م�سر�ع معين يتم 

اللجوء اإلى بيوت اال�ستثمار العالمية، حيث اأننا نبحث 

له  فاالأ�لوية  محليا  توافر  �اإن  الموؤهل  الم�ست�سار  عن 

بكل تاأكيد. 

الموؤدية  الو�سائل  اإحـــــدى  طبعاً  اال�ستراتيجية  �هــــذه 

�الخا�ص  العام  القطاعين  بين  ال�سراكة  مبداأ  لتعزيــــز 

�تطوير الكفاءات المحلية المهنية المتخ�س�سة.

اال�ستثمارية  للأدوات  دعمها  في  الدولة  �سيا�سة  ما  پ   

الجديدة في ظل وجود �سعوبة في ا�ستقطاب االأموال 

عند الطرح وهل �ست�ستمر في الدعم كما كانت �سابقًا 

من خلل الهيئة العامة لل�ستثمار؟

االقت�سادية،  �سيا�ساتها  لتطوير  دائماً  ت�سعى  الكويت 

�على الرغم من التداعيات �المتغيرات الجيو�سيا�سية 

في المنطقة، اإاّل اأن تعا�ننا كحكومة مع لجنة تح�سين 

االأمة  مجل�ص  مع  بالتعا�ن  تاأ�س�ست  التي  االأعمال  بيئة 

اال�ستثمار  جذب  اأمام  العقبات  لتذليل  يهدف  الكويتي 

االجنبي �تحفيز الم�ستثمر الكويتي لال�ستثمار في �ستى 

المجاالت. 

جديدة  ت�سريعات  �تبنت  قوانين  ا�ستحدثت  الحكومة 

لتح�سين بيئة االأعمال ال�سيما في ظل االأحداث الحالية 

�الظر�ف المتاحة بالمنطقة، ��سن�ستمر في هذا االأمر، 

اإذ اإن مهمتنا هي تهيئة البيئة الجاذبة �توفير متطلباتها.

�لدى الحكومة درا�سة ا�ستراتيجية الإعادة التوازن بين 

االقت�سادية  التنمية  لتحقيق  �الخا�ص  العام  القطاعين 

من  العامة  الم�سر�عات  طريـــق  عــــن  االنتاج  �زيادة 

عن  ا�سهمها  تطرح  كويتية  م�ساهمة  �سركات  خالل 

اإعفاءات جمركية  تقديم  �كذلك  علنية،  مزايدة  طريق 

�تحفيزات اأخرى لجذب ال�سركات. 

 

امتلك  عن  �سحافية  ت�سريحات  في  تحدثتم  پ   

الخليج  بوابة  لت�سبح  تناف�سية  مميزات   5 لـ  الكويت 

يتعلق  فيما  التجـــــارة  وزارة  روؤيــــــــة  مــــــا  االقت�سادية، 

با�ستغلل هذه المميزات في الفترة المقبلة؟

اآخذة  �هي  االأعمال  بيئة  تح�سين  على  تن�سب   ر�ؤيتنا 

باالإ�سافة  الد�لي،  البنك  ت�سنيف  ح�سب  التح�سن  في 

اإلى االهتمام بالم�ساريع المتو�سطة �ال�سغيرة �دعمها 

األولوية في الدراسات 
االستشارية للخبرات الكويتية 

واالستعانة بمعهد األبحاث 
وجامعة الكويت والقطاع 

الخاص.

استراتيجيتنا تعزيز مبدأ 
الشراكة بين القطاعين العام 

والخاص وتطوير الكفاءات 
المحلية المهنية المتخصصة.
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قوانين  �اأ�سدرنا  بها،  الخا�سة  االعمال  بيئة  �تح�سين 

�قرارات مهمة في هذا ال�ساأن، مثل الم�ساريع متناهية 

ال�سغر، �المركبات المتنقلة، �االأ�سواق المو�سمية �لن 

نتوقف طبعاً بتطوير مثل هذه الت�سريعات الالزمة. 

نوعية  نقلة  �سيحدث  مـــبــارك  مينـــــاء  اأن افتتاح  كما 

في  ي�ساهم  ذلك  كل  الحرير  مدينة  اإلى  باالإ�سافة 

�سعي د�لة الكويت اإلى زيادة التوجه نحو تجارة العبور 

الكويت  على  لي�ست جديدة  اأنها  �خا�سة  »الترانزيت«، 

�كنا متميزين بها تاريخياً.

للنجاح،  الفقري  العمود  �هو  الب�سري  العن�سر  �هناك 

فالكويتي يجتهد متى ما اأتيحت له العوامل، �هذا د�رنا 

بموؤ�س�سات الد�لة لتهيئة العوامل �الدفع بال�سباب اإلى 

�سوق العمل.

پ ما خطة وزارة التجارة ب�ساأن تخ�سي�س بع�س محطات 

الوقود الأ�سحاب الم�ساريع ال�سغيرة والمتو�سطة، وهل 

هناك عدد محدد للتخ�سي�س؟

الوقود  محطات  بع�ص  تخ�سي�ص  تدر�ص  الحكومة 

�هناك  �المتو�سطة،  ال�سغيرة  الم�ساريع  الأ�سحاب 

تن�سيق بين موؤ�س�سة البتر�ل الكويتية �ال�سند�ق الوطني 

�المتو�سطة  ال�سغيرة  الم�سر�عات  �تنمية  لرعاية 

الإعداد االليات المعنية في هذا ال�ساأن. 

الأ�سحاب  البنزين  محطات  خ�سخ�سة  اأن  �نعتقد 

اإيجابا  �ستنعك�ص  �المتو�سطة  ال�سغيرة  الم�سر�عات 

على االقت�ساد ب�سكل عام �على ال�سباب ب�سكل خا�ص 

المختلفة  المجاالت  في  االنخراط  على  لت�سجيعه 

االأخرى غير االأن�سطة التقليدية، �المباحثات التف�سيلية 

الجديدة،  النوعية  النقلة  هذه  معالم  لتحديد  جارية 

�نحن بانتظار االنتهاء من االآليات �هذه التفا�سيل التي 

�سيعلن عنها في حينها.

 

 پ كان التحاد �سركات اال�ستثمار توا�سل، عبر اجتماعات 

او مرا�سلت، مع وزارة التجارة وال�سناعة لبحث )اإلزام 

ال�سركات بتقديم براءة ذمة لعقد جمعياتها العمومية 

واأع�ساء  رئي�س  مكافاآت  تحديد  طريقة  ال�سنوية، 

اللئحة  العامة،  الم�ساهمة  ال�سركات  اإدارة  مجل�س 

التنفيذية لقانون ال�سركات رقم )1( ل�سنة 201٦(، فما 

راأيكم حول ما يقدمه االتحاد، وما روؤيتكم حول الدور 

الماأمول منه؟

نكون  اأن  الوزارة  م�سئولية  ت�سلمنا  منذ  �سيا�ستنا 

منفتحين بالتوا�سل مع جميع الهيئات �الجهات التي لها 

عالقة بعمل �زارة التجارة �ال�سناعة، �اتحاد �سركات 

اال�ستثمار، اإحدى هذه الجهات المهمة، �نرى اننا في 

مركب �احد، �كل منا يكمل االآخر، �تالحظون اأن من 

اأ�  قرار  اأي  اإ�سدار  قبل  للمعنيين  اللجوء  اأ�س�ص عملنا 
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الئحة، حيث اإننا نلجاأ لور�ص عمل �جل�سات نناق�ص فيها 

القرار  هذا  ليخرج  معهم  التنفيذية  الالئحة  اأ�  القرار 

الغاية منه، �بالتاأكيد ن�ستفيد  اأ� الالئحة ب�سكل يحقق 

من خبرة اتحاد �سركات اال�ستثمار على �سعيد مراجعة 

�تقديم  باال�ستثمار  �المتعلقة  االقت�سادية  الت�سريعات 

االقتراحات لكي تتنا�سب �المجاالت المختلفة ل�سركات 

اال�ستثمار العاملة بال�سوق.

 

ال�سباب  طاقات  من  لل�ستفادة  »التجارة«  خطة  ما  پ 

الخا�س  القطاع  في  العمل  في  وانخراطه  الكويتي 

واالأعمال الحرة لتحريك عجلة االقت�ساد في البلد؟

 الم�ساعي الحكومية لربط ال�سباب الكويتي باالقت�ساد، 

ال�سباب  اأن دعم  �نــــدرك  اأ�لوياتنــــا،  راأ�ص  تاأتي علـــى 

الكويتيين، �اإتاحــــة الفر�ســــة اأمامهــــم لتحريك عجلة 

االقت�ساد المحلي، �سر�ري. 

عمل  لت�سهيل  القرارات  من  مجموعة  اأ�سدرنا  �لهذا 

تم  اأنه  كما  ال�سغيرة،  م�سر�عاتهم  �انطالق  ال�سباب 

تخ�سي�ص نحو ن�سف مليون متر مربع من االأرا�سي من 

الوطني  لل�سند�ق  محّولة  لل�سناعة  العامة  الهيئة  قبل 

بانتظار  �حاليا  �المتو�سطة،  ال�سغيــــرة  للم�سر�عــــات 

االإجراءات  �اإنهاء  المخت�سة،  الد�لة  موؤ�س�سات  موافقة 

لل�سباب  �ت�سليمها  تجهيزها  يتم  ثم  �من  بها،  المتعلقة 

فور جهوزيتها.

�هنا نوؤكد مجدداً باأننا م�ستمر�ن بتهيئة �تطوير البيئة 

المالئمة للم�ساريع ال�سبابية �ا�ستثمار طاقات ال�سباب 

الكويت  م�ستقبل  فال�سباب  المجاالت،  مختلف  في 

المزدهر اإن �ساء اهلل �نحن موؤمنون بذلك.

پ قمتم بت�سكيل لجنة لدرا�سة اأ�سعار ا�ستقدام العمالة 

�سبط  ونتائج  اللجنة  عمل  في  الجديد  ما  المنزلية، 

االأ�سعار لمواجهة معوقات �سركة الدرة؟

ب�سكل منهجي �علمي  المعالجات  اأن نقدم  حا�لنا هنا 

العمالة  ا�ستقدام  ُكلفة  لتحديد  لجنة  بت�سكيل  قمنا  اإذ 

المنزلية �تمكين �سركة الدرة برئا�سة الوكيل الم�ساعد 

�زارة  اع�سا�ؤها من  �يتكون  �ال�سناعة،  التجارة  لوزارة 

الداخلية ��زارة الخارجية �هيئة القوى العاملة �غرفة 

�م�ست�سار  المنزلية  العمالة  �اتحاد  �ال�سناعة  التجارة 

العمالة  مكاتب  باإمهال  اللجنة  �قامت  التجارة.  �زير 

ال�ستقدام  التكاليف  ا�سعار  لتقديم  ا�سبوعين  المنزلية 

العمالة �بعدها قامت اللجنة بف�ص المظاريف �مقارنة 

التكاليف مع الكلفة المقدمة من �زارة الخارجية �التي 

كان الفارق بينهما كبير جدا. 

اللجنة  لت�سع  ا�سافي  �سهر  اللجنة  عمل  تمديد  �تم 

تو�سيات بتحديد اال�سعار �تفعيل د�ر الجهات االخرى 

نحرص على زيادة اإلنتاج وتقديم 
إعفاءات جمركية وتحفيزات أخرى 

لجذب الشركات.

افتتاح »ميناء مبارك« و«مدينة 
الحرير« مساهمة فاعلة لتجارة 

»الترانزيت« التي تميزت بها 
الكويت تاريخيًا.

بصدد االنتهاء من أليات تخصيص 
بعض محطات الوقود ألصحاب 

المشاريع الصغيرة والمتوسطة.



26

فبراير 2018العدد 2

لتمكين �سركة الدرة من العمل على اال�ستقدام.

پ اأجاز قانون التجارة ومنذ 5 �سنوات تاأ�سي�س ال�سركات 

 - )المحاماة  مهن   5 في  تحديدها  وتم  المهنية 

المحا�سبة - الطب - الهند�سة - اال�ست�سارات المرخ�س 

بمزاولتها( هل �سيرى هذا القانون النور قريبًا، وما اآلية 

التنفيذ؟

عمل الوزارة جار لالنتهاء من قانون ال�سركات المهنية، 

التي  التنفيذية  االآليات  مت�سمنا  قريبا  النور  ��سيرى 

بم�سلحة  �سيكون  �بالتاأكيد  اإ�سداره  من  الهدف  تحقق 

مزا�لي هذه المهن.

  

الحالية  البينية  التجارة  حجم  موؤ�سرات  تعني  ماذا  پ 

وبين  الخليجي،  التعاون  مجل�س  ودول  الكويت  بين 

البينية  التجارة  حجم  وما  العربية؟  والدول  الكويت 

الذي ت�ستهدفونه؟ 

مجل�ص  �د�ل  الكويت  د�لة  بين  البينية  التجارة  تعتبر 

االقت�سادية  الر�افد  اأهم  اأحد  العربية  �الد�ل  التعا�ن 

تبادل  عبر  �ذلك  البالد  في  االقت�سادي  التكامل  لنمو 

المنتجات �ال�سلع �الخدمات ما بين د�لة الكويت �هذه 

الد�ل اإن كانت على �سكل �سادرات اأ� �اردات. 

سياستنا التواصل مع الجهات ذات 
الصلة بالوزارة ، واتحاد شركات 
االستثمار إحدى هذه الجهات 
المهمة.

1.6 مليار دينار حجم التجارة البينية 
مع دول »الخليجي« لنهاية سبتمبر 
الماضي عدا صادرات النفط 
ومشتقاته.

الكويت نجحت في استقطاب 
أكثر من 7 مليارات دوالر استثمارات 
مباشرة خالل السنوات الثالث 
الماضية.
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الم�ساكل  حل  في  ت�ساهم  البينية  التجارة  اأن  كما 

االقت�سادية للبلدان العربية �تنوع االقت�ساد فيها �التي 

�سعت اإليها د�لة الكويت على مر ال�سنين.

كما ت�سعى د�لة الكويت الى زيادة حجم التجارة البينية 

�الد�ل  العربية  الخليج  لد�ل  التعا�ن  مجل�ص  د�ل  مع 

التجارية  �االأ�سواق  المعار�ص  تنظيم  طريق  عن  العربية 

رجال  �تعريف  ال�سلع  تر�يج  بهدف  فيها  �الم�ساركة 

االأعمال بالمنتجات الوطنية مع الد�ل الخليجية �العربية.

لل�سنوات  الم�سجلة  لنا من خالل االإح�سائيات  �يت�سح 

الكويت  د�لة  بين  التجاري  التبادل  حجم  عن  االأخيرة 

�د�ل مجل�ص التعا�ن حيث بلغت قيمة ال�سادرات نحو 

411.5 مليون دينار، �بلغت قيمة الواردات نحو 1.2 مليار 

الكويت �الد�ل  التبادل بين د�لة  بلغ حجم  دينار، كما 

العربية نحو 635.6 مليون دينار لقيمة ال�سادرات �1.4 

مليار دينار للواردات ما يوؤكد حر�ص د�لة الكويت على 

زيادة حجم التجارة البينية بينها �بين الد�ل الخليجية 

�العربية اأجمع » علماً باأن ال�سادرات المذكورة ال ت�سمل 

النفط �م�ستقاته«.

  

اأمير  پ ما خطة الوزارة فيما يتعلق بتنفيذ روؤى �سمو 

وما  وتجاري؟  مالي  لمركز  الكويت  لتحويل  البلد 

الخطوات التي تم تحقيقها في هذا ال�ساأن حتى االآن؟

في  نجحت  الكويت  باأن  الرقمية  الحقيقة  لنذكر   اأ�الً 

جذب �ا�ستقطاب اأكثر من 7 مليارات د�الر ا�ستثمارات 

مبا�سرة خالل ال�سنوات الثالث الما�سية. 

لتنفيذ  الم�ساعي  من  جملة  في خطتها  ت�سع  �الوزارة 

المرئيات ال�سامية بتحويل الكويت مركزا تجاريا �ماليا، 

مثل جذب اال�ستثمارات المبا�سرة، �التركيز على تنمية 

االأعمال  بيئة  تح�سين  عن  ف�سال  ال�سناعي  القطاع 

التركيز على  ال�سغيرة �المتو�سطة، �كذلك  �الم�ساريع 

قطاع تكنولوجيا المعلومات �االت�ساالت، �اأي�ساً توفير 

فر�ص �ظيفية لل�سباب الكويتي في قطاع ال�سياحة.

 

�سركات  تلعبه  الذي  الدور  روؤيتكم حول  ما  واأخيرًا،  پ   

وكيف  الحالي؟  الوقت  في  المجتمع  تجاه  اال�ستثمار 

ترون تطوير دور ال�سركات في خطة التنمية؟

تنموي  اجتماعي  د�ر  لها  اال�ستثمارية  ال�سركات 

�توعوي مهم تجاه المجتمع، اإن كان من خالل رعايتها 

اأ�  متعددة،  مجاالت  في  الب�سرية  التنمية  لد�رات 

الم�ساهمة في المبادرات التي تعالج مختلف الق�سايا 

ريادة  �دعم  �التعليم،  �البيئة،  �ال�سحة  البطالة،  مثل 

لهذه  الفكرية  التنمية  �خ�سو�ساً  �ال�سباب  االعمال 

ال�سباب  �سريحة  �اأق�سد  بالمجتمع،  االأكبر  ال�سريحة 

الكويتي.
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بقلم / ب�سام العثمان *

اال�ستثمار  خيار  هو  يعتبر  العقار  كان  الما�سي  في 

الرئي�سي اإال اأنه �عبر العقود القليلة الما�سية اأ�سبحت 

محفظة  في  الرئي�سي  المكون  هي  �ال�سندات  االأ�سهم 

اال�ستثمار ، �رغم ذلك �في �قتنا الحالي اأ�سبح العقار 

�احداً من اأهم فئات االأ�سول في عالم اال�ستثمار البديل.

كما اأ�سبح الفرق الرئي�سي بين االأ�سول المالية "االأ�سهم 

االأخيرة  اأن  في  يتمثل  العقارية  �االأ�سول  �ال�سندات" 

باتت تمثل الحقوق الفعلية لال�ستهالك بدالً من الحقوق 

المالية غير المبا�سرة التي تنتجها اأ�سول ال�سركة.

اال�ستثمار  في  الرئي�سية  الخ�سائ�ص  اإحدى  يعتبر  �ما 

اأن  �يمكن  د�ري  ب�سكل  يعمل  العقار  �سوق  اأن  العقاري 

يتغير خالل خم�ص اإلى �سبع �سنوات ، كما توفر الد�لة 

مناخا �سحياً لل�سوق العقاري عن طريق توفير التحوط 

الطبيعي �سد الفقاعات المحتملة، كما اأن الد�رات هي 

اأكثر ��سوحاً في االأ�سواق النا�سئة.

�باالإ�سافة اإلى ذلك فاإن العقار يعتبر عملياً اأ�سال كثيفاً 

�متابعة  اإدارية محددة �معرفة فريدة  �يتطلب خبرات 

م�ستمرة.

�من حيث اأ�ساليب توزيع االأ�سل فكما هو الحال مع فئات 

العقار  االأ�سل في مجال  توزيع  فاإن   ، االأخرى  االأ�سول 

يمكن الو�سول اإليه اإما عبر اأ�سلوب من االأعلى لالأ�سفل 

اأخذ  في  لالأ�سفل  االأعلى  اأ�سلوب  �يتمثل   ، العك�ص  اأ� 

�سورة كبيرة لفئات عقارية مختلفة حيث تعمل الجاذبية 

في اأ�سول منفردة عن قيادة اأ�سلوب االأ�سفل اإلى االأعلى 

االأ�سلوب  ا�ستخدام  هو  �سيوعاً  االأ�ساليب  اأكثر  �لكن   ،

اإلى  للو�سول  �ذلك  االأ�سلوبين  كال  جمع  �هو  المزد�ج 

اأف�سل قرار ا�ستثماري.

�يمكن اأن يلقي الم�ستثمر نظرة للقطاع العقاري �يتخذ 

اما اأ�سلوبا مبا�سراً اأ� غير مبا�سر.

�من بع�ص مميزات اال�ستثمار في العقار ما يلي:

- التحوط المحتمل مقابل الت�سخم غير المتوقع. 

- التنويع مع فئات ا�ستثمارية اأخرى.

- تحقيق عوائد ا�ستثمارية موؤكدة. 

- ا�ستمرار تدفق ال�سيولة عبر تح�سيل االإيجارات.

في  اال�ستثمار  تواجه  التي  العوائق  بع�ص  هناك  اأن  اإال 

العقار نذكر منها ما يلي:

- �جود مميزات غير متجان�سة تجعل من االجتهاد اأمراً 

�سعباً.

- عدم القدرة على تقييم اال�ستثمار اإلى ال�سكل المرجو.

- عدم توافر ال�سيولة ب�سبب التكلفة العالية للوحدة.

االستثمار في العقار ..
البديل التقليدي
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العقار مبنية على  اإن قيم  للمخاطر حيث  - عائد معر�ص 

التقييم.

�هناك ثالثة اأنماط لال�ستثمار في العقار �هي اأنماط �سائعة 

�ت�ستخدم لو�سف ا�ستثمارات العقار �تتمثل في الجوهر ، 

�فقا  اال�ستثمار  ت�سنف  �هي  �االنتهازية  الم�سافة  القيمة 

لحالة التقلب في ال�سوق.

اأما عن الجوهر فهي ��سائل �سبيهة بالدين �تتميز بق�سط 

�سئيل من تقلبات ال�سوق �التاأثير االيجابي ، كما اأن الدخل 

يمثل  المال  را�ص  زيادة  من  �بدالً  االإيجارات  توفره  الذي 

معظم العوائد.

ال�سوق  في  المعتدل  التقلب  يمثلها  الم�سافة  �القيمة 

توفيرها  يمكن  العوائد  معظم  اأن  حيث  االيجابي  �التاأثير 

من الزيادة في راأ�ص المال بدالً من توفير الدخل �تت�سمن 

هذه اال�ستثمارات امالكاً �سبه م�ستاأجرة �كذلك اأمالكاً تمر 

بمرحلة الترميم �اإعادة الهيكلة.

اأما عن االنتهازية فهي ��سائل �سبيهة بالقيمة المالية �تت�سم 

بالتقلبات �تمثل الزيادة في راأ�ص المال معظم العوائد من 

هذه الو�سيلة �تت�سمن هذه اال�ستثمارات االأرا�سي �كذلك 

تطوير االأمالك التي تعاني من الحالة الرديئة �تحتاج اإلى 

الترميم.

* �سركة المركز المالي الكويتي

دعوة للمشاركة 
�سركات  اتحاد  اأع�ساء  الم�ستثمر دعوة  پ  تود 

اال�ستثمار )UIC( �اأي اأطراف اأخرى مهتمة 

يهم  مو�سوع  الأي  تحليل  اأ�  مقاالت  بتقديم 

المجتمع اال�ستثماري في الكويت. 

الثر�ات  اإدارة  ت�سمل:  المقترحة  پ  الموا�سيع 

��سناديق اال�ستثمار �اال�ستثمار في الكويت 

اأ� د�ل مجل�ص التعا�ن الخليجي � اال�ستثمار 

االأجنبــــي المبا�ســر �الم�سر�عــات ال�سغيرة 

�المتو�سطة �ال�سفافيـــــة �ال�سراكــــة �راأ�ص 

��سنــــاع  �البور�ســــات  اال�ستثماري  المال 

االأ�ســــواق �الحوكمـــــة �االأ�سهـــم الخا�ســـة 

�العقارات.....الخ. 

لتن�ســر في  المقـــاالت  التعامــــل مع  پ  �سيتــم 

االأعداد التالية من مجلة الم�ستثمر.

پ  يجب اأن يكتـــب المقـــال باللغـــة العربية اأ� 

�ا�سحة  نظر  �جهة  تقديم  مع  االإنجليزية 

�ا�ستخدام اأقـــل قــــدر مـــــن الم�سطلحــــات 

الفنية.

�ال�سور  الر�سومـــات  با�ستخـــــدام  پ  نرحـــــب 

البيانية كما نقبل ا�ستخدام �سورة �سخ�سية 

ذات جودة عالية لكاتب المقال. 

يرجى اإر�سال م�ساركاتكم بحلول

التا�سع والع�سرين من مار�س 201٨

على اأق�سى تقدير. 

FadwaDarwish@unioninvest.org

Etheridge@Kuwaittimes.com
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بقلم ربى عمر الخيري* 

 تعــــد اإدارة الثــــر�ات نهجــــا �سموليــــا فـــــي 

من  �ا�سح  هو  فكما  عمالئنا.  ثر�ات  اإدارة 

اال�سطالح، يقوم مدير الثر�ات باإدارة عالقات 

عمالئه باال�ستمرار في جمع المعلومات عنهم 

في مختلف اأطوار حياتهم. 

المعلومات  لجمع  االأكاديمي  المنهج  �يعتمد 

�الت�سخي�ص الموؤثر على توجيه اأ�سئلة مفتوحة 

�خططه  للعميل  المالية  الموارد  مع  تتنا�سب 

به  الخا�ص  الزمني  �االأفق  �اأهدافه  التمويلية 

متغيرة  معايير  جانب  اإلى  ال�سيولة  �متطلبات 

الجمع  يتطلب  الغربي،  العالم  ففي  اأخرى. 

الكفء للمعلومات اأن ي�ستمر العميل في اإطالع 

موقع  اأي  في  ا�ستثماراته  على  ثر�اته  مدير 

�فئات اأ� قطاعات اأ�سوله �ذلك ب�سكل �ا�سح 

��سريح. 

ا�ستخدام  يتم  لكي  اأنه  هنا  االأ�سا�سي  �المبداأ 

المعلومات بكفاءة في عملية تخ�سي�ص اأ�سول 

تف�سيلية  المعلومات  تلك  تكون  اأن  يتعين  ما، 

كبرى  م�سوؤ�ليــة  ي�سع  مما  ��ساملة  �حديثة 

منه  يتطلب  حيــث  الثـــر�ات  مدير  عاتق  على 

يتنا�سب  بما  عميله  اأ�سول  لتوزيع  ��سع خطة 

اأهداف العميل المعلنة �غير المعلنة �من  مع 

بناًء  المتوقع  للعائد  العميل  توقعات  يحدد  ثم 

عليها.

المرجو تحقيقه بعد هذه المرحلة هو عالقة 

مبنية على الثقة التامة المتبادلة بين الجانبين 

العالقة  تلك  تكون  المطاف، �لكي  نهاية  �في 

لعب  الثر�ات  مدير  على  يتعين  بحق،  مثمرة 

د�ره المطلوب  كم�ست�سار اأهل للثقة. 

العلقة المبنية على الثقة

الثقافية  العوامـــــل  مــــن  العديـــد  تقـــف  قـــد 

بين  حائال  الدينية  �المعتقدات  �االجتماعية 

مدير الثر�ات �العميل. �بعبارات اأكثر تحديدا، 

د�ل  في  الثر�ات  مدير�  ي�سطدم  ما  عادة 

مجل�ص التعا�ن �الكويت بالعديد من المعوقات 

اأهم  الغربي. فمن  العالم  التي تعد غريبة في 

للخ�سوع  الثر�ات  التي ي�سطر مدير  الق�سايا 

الكثير  على  اإطالعه  عن  العميل  اإحجام  لها 

من المعلومات الخا�سة بثر�اته في موؤ�س�سات 

العائق  هذا  يعتبر  ما  �عادة  اأخرى.  مواقع  اأ� 

نتيجة لخوف دفين من الح�سد حيث ي�ست�سهد 

العديد من الم�ستثمرين بالقراآن الكريم �الذي 

اأهـــم ال�سر�ر التي  اأن الح�ســـد مـــن  ذكر فيه 

يتوجب الحيطة منها. 

هنـــاك عائــــق اجتماعـــي اآخــــــر يتعلق بخوف 

العميل من انتهاك خ�سو�سيته في حال ك�سف 

بياناته المالية على نطاق �ا�سع. �من االأ�سباب 

الثر�ات  مدير  قدرة  عدم  االأخرى  المحتملة 

تغليبه  عدم  ب�سبب  العميل  ثقة  ك�سب  على 

الحتياجات �اأهداف العميل على اأية اعتبارات 

اأخرى. 

مهنيا، يجب اأن ي�سعــر مديـــر الثر�ات الموؤثر 

العالقة  ع�سب  هــــذا  �يعـــد  باالأهمية  عميله 

اأن مدير  اأبدا  العميل  اأال ي�ســك  بينهما. يجب 

خفية.  اأهدافا  لديــه  اأن  اأ�  انتهـــازي  ثر�تــــه 

�نظريا، يبداأ اختبار العالقة منذ البداية ب�سكل 

متكرر حتى يت�سح للعميل اأن مدير ثر�ته اأهل 

للثقة. 

�حالما يتم تحقيق ذلك، يكون لزاما على مدير 

�تنميتها  الثقة  تلـــك  علــــى  المحافظة  الثر�ة 

المطلـــوب  بالتغيرات  م�سبقـــا  العميل  باإبالغ 

طبقا  اأ�سوله  تخ�سي�ص  خطــة  فــــي  اإجرا�ؤها 

لالأحداث الجديدة في حياته مثل تخرج االأبناء 

اأ� التقاعد اأ� التركيـــز ال�سديـــد علـــى اإحدى 

فئات االأ�سول.....اإلخ. 

الثر�ات  مدير  يبذل  اأن  يجب  النهاية،  �فــــي 

�احتياجاته  عميله  ظر�ف  لت�سخي�ص  الجهد 

احتمال  في  ذلك  ت�سبب  اإذا  حتى  المتغيرة 

حيث  يديرها  التي  االأ�سول  من  جزء  فقدان 

العمالء يقدر�ن هذا  باأن  ب�سكل را�سخ  اأعتقد 

اأنواع  باأهم  ثر�اتهم  مدراء  �يكافئون  الو�سوح 

�سخ�سية  تو�سيات  منحهم  �هي  اأال  الهدايا، 

عالية  قيمة  ذ�ي  م�ستثمرين  لتمثيل  �مهنية 

اآخرين  �العمل على اإتمام العالقة معهم. 

باإدارة الثروات ب�سركة اال�ستثمارات  اأول  * نائب رئي�س   

الوطنية. 

أفضل أشكال إدارة الثروات
 يدير مدير الثروات عالقات عمالئه بجمع معلومات عنهم في مختلف أطوار حياتهم

30
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بقلم : �سلح الوهيب *

ب�سفتي ممثال عن �سركة كامكو لال�ستثمار، فاإنني اأدعم 

�اأ�ساند فكرة ان النجاح المتوا�سل الأي �سركة يبنى من 

خالل التنمية الم�ستمرة �الثقة القائمة ما بين ال�سركة 

المدرجة �م�ساهميها. ففي مجال االأعمال التجارية، 

يعد تطوير العالقة مع م�ستثمري �م�ساهمي ال�سركة 

اعالن  �يعتبر  لتقدمها.  الرئي�سية  العنا�سر  اأهم  من 

االعتيادية  الممار�سات  من  لل�سركات،  المالية  النتائج 

المتحدة  الواليات  في  �سيما  ال  العالم،  م�ستوى  على 

االأمريكية �غيرها من االأ�سواق المتقدمة، كما اأ�سبح 

من ال�سمات المميزة لالأ�سواق الكبرى.

ربع  د�رية،  ب�سفة  المالية  النتائج  عن  االف�ساح  �يتم 

بمناق�سة  خاللها  االإدارة  �تقوم  االأغلب،  على  �سنوياً 

االأداء المالي لل�سركة �النتائج التي حققتها باالإ�سافة 

اإلى خططها الم�ستقبلية. �توفر تلك الفعاليات فر�ساً 

حول  النقا�سات  اإجراء  خالل  من  التفاعل  لتعزيز 

االأطراف  لكافة  قيمة  معلومات  �اي�سال  ال�سركة  اأداء 

الهاتفي  الموؤتمر  يوفر  لل�سركات،  فبالن�سبة  المعنية. 

الإعالن النتائج فر�سة للتوا�سل �جذب انتباه الح�سور 

الم�ستقبلية  االفاق  �مناق�سة  ر�ؤيتها  ت�سويق  بهدف 

بما  �الم�ستثمرين  المحللين  تب�سرة  اإلى  باالإ�سافة 

الفر�ص  من  يعد  فهو  لذا  الواقع،  اأر�ص  على  يحدث 

التي ال تقدر بثمن لكال الطرفين لبناء اأ�ا�سر عالقة 

قوية �ثقة متبادلة. 

 �تقليدياً، يقوم ممثل عن ال�سركة يرافقه عدد من كبار 

الهاتفي،  الموؤتمر  با�ست�سافة  التنفيذيين  الم�سوؤ�لين 

�تنتهي الجل�سة عادة باالإجابة عن االأ�سئلة المطر�حة، 

�المرتقبين،  الحاليين  للم�ستثمرين  من�سة  يوفر  بما 

ربما  تف�سيلية  اأ�سئلة  لطرح  المحللين  اإلى  باالإ�سافة 

التواصل مع 
المستثمرين
حول النتائج

المالية للشركات 
ضرورة ملحة

مالحظات استثمارية
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االأمر  هذا  �يوفر  تغطيتها.  اإلى  االإدارة  تتطرق  لم 

للم�ساهمين من�سة للتوا�سل �بناء الثقة المتبادلة مع 

ال�سركة بما يدعم تعزيز ال�سفافية، �كذلك الم�ساءلة 

االإدارية تجاه م�ساهميها. �من �ساأن تزايد ال�سفافية اأن 

يوؤدي اإلى تح�سن التغطية التحليلية من قبل المحللين، 

ال�سوق  لديناميكية  اأف�سل  فهم  اإلى  بد�ره  يوؤدي  مما 

بالن�سبة للم�ستثمرين �بالتالي �سعورهم بم�ستوى اعلى 

من االرتياح عند اال�ستثمار.

الكويت  ت�سهدها  التي  الكبرى  التطورات  ظل  �في 

تلك  لمثل  ال�سركات  فاإن تطبيق  الحا�سر،  الوقت  في 

الم�ستثمرين  اهتمام  جذب  �ساأنه  من  الممار�سات 

اأعلى  اإلى  الكويت  �ساأن  من  يرفع  �اأن  الد�ليين 

بداية  يكون  اأن  االأمر  ذلك  باإمكان  كما  الم�ستويات. 

الأن�سطة  ناجحة  �تحوالت  لها  ح�سر  ال  لتطورات 

ال�سركة  فاإن  االأمر،  نهاية  �في  الكويت.  في  االأعمال 

�م�ساهميها،  عمالئها  مع  مميزة  عالقات  تبني  التي 

هي تلك التي تدرك ال�سبيل اإلى النجاح.

* رئي�س تنفيذي لقطاع االأ�سول �سركة كامكو لل�ستثمار
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ت�سهد  االإقليمية  �التوترات  المحيطة  الظر�ف  رغم 

المبا�سرة  االأجنبية  لال�ستثمارات  متنامية  تدفقات  الكويت 

الواردة اليها �ذلك ح�سب التقارير المحلية �الد�لية حيث 

اأن حجم  اأعلنت هيئة ت�سجيع اال�ستثمار المبا�سر الكويتية 

اال�ستثمارات االأجنبية المبا�سرة للكويت بلغ نحو 1.2 مليار 

د�الر خالل العام المالي 2016 /2017 بعدما �سبق �اأعلنت 

الكويت  اإلى  بلغت 275 مليون د�الر  اال�نكتاد عن تدفقات 

خالل العام 2016 لترتفع معها اأر�سدة اال�ستثمارات االأجنبية 

المبا�سرة في البالد اإلى 14.3 مليار د�الر بنهاية العام 2016.

المبا�سر  اال�ستثمار  ت�سجيع  هيئة  ا�ستراتيجية  �ت�ستهدف 

د�الر  مليارات   4 بقيمة  �سنوية  ا�ستثمارات  الكويتية جذب 

بحلول 2020 �تعتمد في ذلك على التطورات االأخيرة التي 

قانون  منح  حيث  �االإجرائية  الت�سريعية  البنية  �سهدتها 

اال�ستثمار االأخير  مجموعة من المميزات �ال�سمانات مثل 

اإلى 10 �سنوات �اإعفاءات  االإعفاءات ال�سريبية التي ت�سل 

االأرا�سي   توفير  في  �الم�ساعدة  �جزئية  كلية  جمركية 

�الم�ساعدة في جلب العمالة �منح ال�سركات االأجنبية الحق 

الكويت  داخل  بالكامل  لها  مملوكة  �سركات  تاأ�سي�ص  في 

بن�سبة 100%  �حق نقل االأموال داخل �خارج الكويت �حق 

على  الحفاظ   � ا�ستثماري  م�سر�ع  اأي  تاأميم  اأ�  م�سادرة 

�سرية الم�ساريع �الدرا�سات«.

بالكويت  االأن�سطة   � �القطاعات  اال�ستثمارات  �جميع 

حددها  التي  االأن�سطة  بع�ص  عدا  فيما  لال�ستثمار  متاحة 

قرار مجل�ص الوزراء حيث اأ�سدر قائمة �سلبية تحتوي على 

10  قطاعات يمنع اال�ستثمار بها �تعتبر بين اأ�سغر القوائم 

ال�سلبية في المنطقة �حتى في العالم«.

لل�سريعة االإ�سالمية  �تتبع الكويت نظام قانون مدني �فقا 

التي تعتبر اأ�سا�سا للتعامل مع االأحوال ال�سخ�سية، كما تتمتع 

ب�سفافية النظام القانوني ��سيادة القانون مع الف�سل ال�سليم 

للفر�ع الت�سريعية �التنفيذية �الق�سائية . �قد اأقرت خالل 

التي  االقت�سادية  القوانين  من  مجموعة  االأخيرة  ال�سنوات 

توؤدي اإلى تح�سين مناخ اال�ستثمار � منها قوانين ال�سرائب، 

ال�سركات التجارية، التراخي�ص التجارية، ت�سجيع المناف�سة 

�حماية حقوق الموؤلف �الحقوق المجا�رة، �محاربة الف�ساد 

د�ر  لتعزيز  قوانين  اإلى  اإ�سافة  االإلكتر�نية.  �المعامالت 

ت�سجيع  قانون  خالل  من  االقت�ساد  في  الخا�ص  القطاع 

الكويت استقطبت نحو 360 
مشروعًا أجنبيًا خالل 15 عاما

تكلفتها االستثمارية تقدر بنحو 12.8 مليار دوالر ووفرت أكثر من 41 ألف فرصة عمل 

مشروعات االستثمار االجنبي المباشر في الكويت 

منذ عام 2003  وحتى نهاية سبتمبر 2017
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بين  �ال�سراكات  التخ�سي�ص  �قوانين  المبا�سر  اال�ستثمار 

القطاعين العام � الخا�ص، �فتح مجاالت جديدة لال�ستثمار 

��ستقر  المياه.  �تحلية  الكهرباء  توليد  قطاع  مثل  الخا�ص 

د�لة الكويت قريبا قانون االإع�سار لمعالجة ��سع ال�سركات 

المتعثرة �فق اأف�سل الممار�سات العالمية.

كما تمتلك الكويت بنية تحتية متطورة في مختلف المجاالت 

�اهمها االت�ساالت �النقل �الكهرباء �غيرها �ت�سهد المزيد 

في  العمالقة  التنموية  الم�ساريع  ا�ستمرار  مع  التطور  من 

اإن�ساء مواني �مطارات �طرق  البالد �منها  اأنحاء  مختلف 

�مدن �سناعية جديدة.

�في هذا ال�سياق ك�سف تقرير حديث �سادر عن مجموعة 

عدد  في  �ا�سح  تطور  عن  البريطانية  تايمز  الفاينن�سال 

م�سر�عات اال�ستثمار االأجنبي المبا�سر الجديدة في الكويت 

خالل الفترة ما بين عامي 2003 ��سبتمبر من العام الجاري 

.2017

اأن الكويت نجحت خالل تلك الفترة التي  �اأ��سح التقرير 

تقترب من 15 عاما في ا�ستقطاب 358 م�سر�عا ا�ستثماريا 

د�الر  مليار   12.8 اإلى  ت�سل  ا�ستثمارية  بتكلفة  اأجنبيا 

�ساهمت في توفير 41217 فر�سة عمل جديدة.

�اأ�سار التقرير اإلى اأن عدد الم�سر�عات �سهد نموا متذبذبا 

العام  حتى  ت�ساعدية  بوتيرة  ا�ستمر  ثم   2008 العام  حتى 

2013 حيث بلغ ذر�ته بـ 38 م�سر�عا قبل 

اأن يعا�د التذبذب مرة اأخرى �يتراجع اإلى 

ال�سهور  خالل  ت�سجيلها  تم  م�سر�عا   12

الت�سعة االأ�لى من العام 2017.

دا�  �سركة  تعد  الم�سدر  تقديرات  ��فق 

للكيما�يات االأمريكية اأهم م�ستثمر اأجنبي 

في الكويت خالل الفترة بتكلفة ا�ستثمارية 

تقديرية 1121 مليون د�الر تليها مجموعة 

د�الر  مليون   601 تقديرية  بقيمة  هيمبل 

ثم �سركة لولو الد�لية لل�سرافة بنحو 121 

لل�سرافة  االإمارات  مليون د�الر ثم مركز 

الذهب  �ماالبار  �لولو  لوكا�ص  جويا   �

�مجموعة  داما�ص  �مجوهرات  �الما�ص 

اأزاديا �مجموعة اأباريل.

لتلك  القطاعي  بالتوزيع  يتعلق  �فيما 

اال�ستثمارات فقد جاءت خدمات االأعمال 

�بقيمة   %27 بن�سبة  االأ�ل  المركز  في 

�ال�سياحة  الفنادق  ثم  د�الر  مليون   2378

بح�سة 24% �بقيمة 2078 مليون د�الر ثم المواد الكيميائية 

اال�ستهالكية  �المنتجات  االت�ساالت  ثم  المالية  فالخدمات 

�اأخيرا  النقل  ��سائل   � �التبغ  �الغذاء  �المن�سوجات 

البرمجيات �خدمات تكنولوجيا المعلومات.

اأما على �سعيد الد�ل االأكثر ا�ستثمارا في الكويت خالل 

االأ�لى  المرتبة  في  االإمارات  حلت  فقد  الفترة  نف�ص 

ا�ستثمارية  بتكلفة  �سركة   64 عبر  م�سر�عا   97 بنحو 

بـ  المتحدة  الواليات  تلتها  د�الر  مليارات   3 اإلى  ت�سل 

52 م�سر�عا �47 �سركة �2542 مليون د�الر ثم فرن�سا 

�المملكة المتحدة  �الهند  �قطر  �البحرين �ال�سعودية 

�اإيطاليا �اإ�سبانيا.

مشروعات االستثمار االجنبي المباشر في الكويت 

حسب القطاعات )2017-2003(
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ينظم قانون هيئة اأ�سواق المال )CMA( رقم 7 لعام 2010 

عمل �كالة المقا�سة في الف�سل الرابع )المواد من 48 - 

62( �في المواد )157( �) 158( من الف�سل الثالث ع�سر. 

كما عرف القانون اأي�سا �كالة المقا�سة في الف�سل االأ�ل 

تدا�الت  �ت�سوية  بالتقا�ص  تقوم  التي  الجهة  اأنها  على 

اال�رارق المالية �تقوم بعملية االإيداع المركزي لالأ�راق 

المالية اإلى جانب تقديم خدمات اأخرى ذات �سلة. 

�فيما يخ�ص �كالة المقا�سة �مالحظة �ظائفها �الد�ر 

الذي تقوم به في توفير الخدمات، اأكد القانون في المادة 

)48( ا�ستمال تلك الخدمات على خدمة هامة في مجال 

عمليات  في خدمات  �تحديدا  التدا�ل  بعد  ما  عمليات 

المركزي  المقابل  بالطرف  الخا�سة  المال  راأ�ص  �سوق 

بما يتوافق مع اأف�سل المعايير الد�لية في مجال ما بعد 

التدا�ل.

لوكالة  رخ�سة  بمنح  الهيئة  �سمحت  الوقت،  ذات  �في 

المقا�سة التي تقدم �احدة اأ� اأكثر من الخدمات المذكورة 

في الن�ص االأ�سلي للمادة. 

يوفر  كيان  هو   )CSD( المالية  لالأ�راق  المركزي  االإيداع 

المركزي  الحفظ  �خدمات  المالية  االأ�راق  ح�سابات 

�خدمات االأ�سول �التي قد ت�سمل اإدارة اإجراءات ال�سركات 

�تلعب د�را هاما في تاأكيد �سالمة اإ�سدار االأ�راق المالية 

اإتالفها  اأ�  االأ�راق  تلك  اإ�سدار  عدم  من  التاأكد  )بمعني 

عن  اأ�  احتيالية  بطرق  بها  الخا�سة  التفا�سيل  تغيير  اأ� 

طريق ال�سدفة( كما ت�سهل عملية االإيداع المركزي لالأ�راق 

االأ�راق  �حركة  بالملكية  خا�سة  بيانات  اإدخال  المالية 

�سجالت  �اإدارة  حفظ  عملية  تنظيم  على  عال�ة  المالية 

تخ�ص ملكية حاملي االأ�سهم 

كما  المالية.  االأ�راق  لتلك 

ت�سجيل  خدمات  توفر  اأنها 

الخا�سة  المالية  لالأ�راق 

بكل من ال�سركات المدرجة 

�غير المدرجة.

ال�سركات  لقانون  �طبقا   

التنفيذية  �الالئحة  الكويتي 

االإيـــداع  �سركـــة  تكـــون  اأن  يتعين  المال،  اأ�سواق  لهيئة 

راأ�ص  ذات  م�ساهمة  �سركة  الماليـــة  لالأ�راق  المركزي 

مال مدفوع يبلغ خم�سة ماليين دينارا كويتيا �اأن تكون 

مرخ�سة من قبل هيئة اأ�سواق المال كوكالة مقا�سة. 

على  المالية  االأ�راق  الكويت م�سدري  في  القانون  يلزم 

م�سدر  لكل  يكون  �اأن  مركزي  اإيداع  ب�سركة  اإيداعها 

يحتوي  اأن  ال�سركة على  به  تحتفظ  �سجال خا�سا  منهم 

ذلك ال�سجل على اال�سم �الجن�سية �مكان االإقامة �عدد 

االأ�راق المالية التي يمتلكها كل م�ساهم �نوع راأ�ص المال 

المدفوع لكل من تلك االأ�راق. 

االأ�راق  اإيداع  �سركة  من  ال�سادر  الح�ساب  ك�سف  يعد 

اإ�سدار  الملكية في �قت  المالية دليال ر�سميا على �سند 

ح�سة مالك االأ�راق المالية اإذا تطابقـــت مــــع  �سجالت 

االأ�راق المالية المحفوظة لديها كما تعد اأي�سا دليال على 

�سند ملكية تلك االأ�راق المالية �اأية حقوق تن�سئ عن ذلك. 

تكون  اأن  اأي�سا  المال  اأ�سواق  هيئة  قانون  يتطلب  كما 

الكيانات القانونية التي تقوم بعمليات التقا�ص �الت�سوية 

لالأ�راق المالية �سركات م�ساهمة ذات راأ�ص مال مدفوع 

ما هي وكالة المقاصة؟
توفــر وكالــة المقاصــة خدمــات التقــاص و التســوية الخاصة بــاألوراق 
الماليــة كمــا أنهــا تقــوم أيضــا  بتحديــد الحقــوق و الواجبــات لألطراف 

المتعاملــة بــاألوراق الماليــة فيمــا يخــص التقاص و التســوية. 
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بالكامل يبلغ 20 مليون دينار كويتي �اأن تكون مرخ�سة من 

قبل الهيئة للعمل كوكالة مقا�سة. ال يجوز الأي �سخ�ص اأن 

يقوم بتاأ�سي�ص �كالة مقا�سة اأ� اإدارتها اأ� الم�ساعدة في 

تاأ�سي�سها اأ� اإدارتها اأ� االإعالن عن قيامها بذلك اإال بعد 

الح�سول على ترخي�ص �كالة مقا�سة �سادر من الهيئة. 

يتعين على �كالة المقا�سة التقيد باتخاذ تدابير المقا�سة 

�الت�سوية العادلة �بكل فاعلية فيما يتعلق باأي معامالت 

المخاطر  باإدارة  �القيام  المالية  االأ�راق  في  تجارية 

المهنية  درجات  باأعلى  �عملياتها  بن�ساطها  المتعلقة 

�تغليب الم�سلحة العامة �م�سلحة المتعاملين معها على 

المعلومات  المحافظة على �سرية كل  ال�سركة �  م�سالح 

�البيانات الموجودة في حوزتها با�ستثناء ما تطلبه الهيئة 

اأ� الجهات الق�سائية. 

�توفر �كالة المقا�سة خدمات التقا�ص �الت�سوية لالأ�راق 

تحديدا  اأي�سا  توفر  كما  اأخرى.  خدمات  اأية  ا�  المالية 

المالية  باالأ�راق  المتعاملة  االأطراف  ��اجبــات  لحقوق 

اأخرى  خدمات  �اأية  �الت�سوية  المقا�سة  يخ�ص  فيما 

�تحدد الوقت الذي ت�ستحق فيه حقوق الدائنين الأطراف 

التعامل بما في ذلك الحقوق المتعلقة بالعائد النقدي اأ� 

ما يعادله �االأ�راق المالية الناتجة عن عمليات البيع اأ� 

ال�سراء اأ� تحويل ملكية �سندات الملكية. 

يتم تطبيق تعليمات �كالة المقا�سة في حالة ف�سل اأي من 

المبالغ  اأ�  المالية  باالأ�راق  االإيفاء  معها في  المتعاملين 

المطلوبة الإتمام عملية اأ� اأية التزامات اأخرى في نطاق 

يحق  المال،  اأ�سواق  هيئة  لقانون  �طبقا  التقا�ص.  نظام 

اأي  تغطية  اأ�  لدفع  النقدي  االحتياطي  ا�ستخدام  للهيئة 

نفقات �سر�رية في حال حد�ث اأي من المخاطر التي قد 

توؤدي لتوقف ا�ستمرار العمل �العمليات الخا�سة بال�سوق 

لوكالة مقا�سة اأ� تبادل �ذلك طبقا للتعليمات �ال�سر�ط 

المو�سوعة من قبل المجل�ص عند اتخاذ القرار بدفع اأ� 

تغطية تلك االلتزامات. 

الوحيدة  المقا�سة  الكويتية للمقا�سة �كالة  ال�سركة  تعد 

في  المال  اأ�سواق  هيئة  قبل  من  لهـــا  المرخ�ص  حاليـــا 

الكويتية  ال�سركة  تعتبر  القانون،  الكويت. �طبقا الأحكام 

للمقا�سة مرخ�سة �اأن ال�سركة قد عدلت �سوؤ�نها طبقا 

ل�سر�ط القانون �الئحته التنفيذية. 
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في  المالية  �الخدمات  اال�ستثمار  �سركات  كانت  لقد 

االقت�ساد  في  دافعة  �سخمة  قوة  االأخيرين  العقدين 

�ا�ستثمارية  تمويلية  خدمات  �فرت  حيث  المحلي، 

�اإدارة اأ�سول اإلى جانب الخدمات اال�ستثمارية المالية 

��سعت  كما  ذلك..  �غير  �اال�ستحواذ  الدمج  مثل 

االإقليمية  االأ�سواق  في  �سريعة  ب�سورة  اأن�سطتها  من 

�العالمية �من ذلك  تقديم خدمات مالية �فقاً الأحكام 

ال�سريعة االإ�سالمية.

بلغ عدد �سركات اال�ستثمار   ،2016 �في فبراير عام 

اأ�سولها  بلغت  �التي  �سركة،   79 المالية  �الخدمات 

كـــــويتي  دينــــار  مــــليارات   9.8 حـــوالي  الـــمــــدارة 

�فقـــــاً الإح�ســــائيــــات بنــــك الــــكويت المركزي، منها 

38 �سركة مدرجة في �سوق الكويت لالأ�راق المالية.

�سوق  في  قطاع  اأكبر  ثاني  اال�ستثمار  قطاع  �يُعد 

الكويت لالأ�راق المالية من حيث حجم راأ�ص ماله بعد 

النفط  اأكبر قطاع بعد  يُعد ثالث  البنوك، فيما  قطاع 

�ال�سناعات التحويلية باالإ�سافة اإلى البنوك من حيث 

الم�ساهمة في الناتج المحلي االإجمالي.

�انطالقاً من اأهمية هذا القطاع انبثقت فكرة تاأ�سي�ص 

اتحاد �سركات اال�ستثمار، �الذي تم اإ�سهاره في يناير 

من  �سركة   38 ع�سويته  في  حالياً  �يجمع   ،2005
�سركات اال�ستثمار �الخدمات المالية، منها 18 �سركة 

مدرجة في �سوق الكويت لالأ�راق المالية.

ر�سالتنا

اال�ستثمار  قطاع  كفاءة  لتطوير  المالئم  المناخ  تهيئة 

�الخدمات المالية تما�سياً مع التطورات في االأ�سواق 

الذاتية  �التنظيمات  الت�سريعات  فيها  بما  العالمية 

لخدمة االقت�ساد الوطني.

اأهم اأهداف االتحاد

الجهات  كافة  مع  �الم�ساركة  الم�ساهمة  پ  تفعيل 

الر�سمية �غير الر�سمية في الد�لة، �العمل معها 

الكويت  لتحويل  �ا�سحة  ا�ستراتيجية  الإعداد 

اإلى مركز مالي متطور، �العمل على تهيئة مناخ 

�الخدمات  اال�ستثمار  �سركات  لكافة  تناف�سي 

المالية.

پ  تقــديم  �اقتــــراح م�ســـــاريع لــــتحديث �اإ�سالح 

الت�سريعات الخا�سة بالقطاع المالي )قانون هيئة 

اأ�سواق المال، قانون ال�سركات، قانون الم�ستثمر 

االأجنبي،... اإلخ(.

پ  العمل على ا�ستكمال االأجهزة الموؤ�س�سية ل�سوق مالي 

�تح�سين  اال�ستثمار  حماية  على  يعمل  متطور 

بيئة اال�ستثمار �ا�ستقرار المعامالت �رفع درجة 

الثقة في االقت�ساد.

پ  العمل على زيادة عدد اأع�ساء االتحاد �توفير بيانات 

تف�سيلية عن ال�سركات االأع�ساء.

پ  تو�سيع قاعدة اال�ستثمار لل�سركات �م�ساعدة قطاع 

اال�ستثمار في طرح م�ساريعه اال�ستثمارية �تذليل 

كافة العقبات لتدفق اال�ستثمارات �التر�يج لهذه 

ال�سركات داخل �خارج الكويت.

پ  ت�سجيع �سركات اال�ستثمار �ال�سوق المالي على 

اأد�ات  بطرح  �قيامهم  اأن�سطتهم،  في  التو�سع 
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دين  اأد�ات  مختلفة،  )�سناديق  جديدة  مالية 

للتحويل،  القابلة  ال�سندات  ثابت،  بدخل 

لم�ساعدة  �ذلك  اإلخ(  اإ�سالمية...  �سكوك 

الم�ستثمرين على التنويع بعملياتهم، �خياراتهم 

اال�ستثمارية.

بين  للف�سل  الداخلي  للتحكيم  اأ�سلوب  پ  اإيجاد 

النزاعات التي قد تن�ساأ بين االأع�ساء.

پ  التوا�سل المبا�سر �اإن�ساء لجان م�ستركة مع كافة 

بالقطاع  عالقة  لها  التي  الر�سمية  الجهات 

هيئة  المركزي،  الكويت  )بنك  اال�ستثماري 

اأ�سواق المال، �زارة التجارة �ال�سناعة، �زارة 

لجنة  الكويت،  ��سناعة  تجارة  غرفة  المالية، 

االأمة،  بمجل�ص  �االقت�سادية  المالية  ال�سوؤ�ن 

اللجنة المالية بمجل�ص الوزراء، برنامج اإعادة 

هيكلة القوى العاملة �الجهاز التنفيذي للد�لة، 

�غيرها من الجهات(.

)الذراع  اال�ستثمار  درا�سات  مركز  د�ر  پ  تفعيل 

التدريبي لالتحاد( لتقديم الخدمات �التدريب 

لكافة المهتمين بمجال اال�ستثمار.

أعضاء االتحاد

مجلس إدارة االتحاد

ال�سركة الكويتية لال�ستثمار1

�سركة اال�ست�سارات المالية الد�لية2

�سركة ال�سفاة لال�ستثمار3

�سركة كامكو لال�ستثمار )كامكو(4

�سركة اال�ستثمارات الوطنية5

�سركة عمار للتمويل �االإجارة6

�سركة الفنار لال�ستثمار7

ال�سركة الكويتية للمقا�سة8

�سركة مجموعة االإمتياز اال�ستثمارية9

�سركة المركز المالي الكويتي10

�سركة بيت االأ�راق المالية11

بيت اال�ستثمار العالمي )جلوبل(12

�سركة بيتك كابيتال لال�ستثمار13

�سركة الكويت �ال�سرق االأ��سط لال�ستثمار المالي14

�سركة �فرة لال�ستثمار الد�لي15

�سركة اأ�سول لال�ستثمار16

�سركة االأمان لال�ستثمار17

�سركة التمدين اال�ستثمارية18

�سركة المنار للتمويل �االإجارة19

�سركة الرتاج لال�ستثمار20

�سركة كويت بيالرز ال�ستثمار المالي21

�سركة يونيكاب لال�ستثمار �التمويل22

�سركة اأعيان لالإجارة �اال�ستثمار23

�سركة الوطني لال�ستثمار24

مجموعة اأرزان المالية للتمويل �اال�ستثمار25

�سركة دار اال�ستثمار26

�سركة ديمة كابيتال لال�ستثمار27

مجموعة عارف اال�ستثمارية28

�سركة اأديم لال�ستثمار �اإدارة الثر�ات29

�سركة بوبيان كابيتال لال�ستثمار30

�سركة نور لال�ستثمار المالي31

ال�سركة االأ�لى لال�ستثمار32

ال�سركة الكويتية للتمويل �اال�ستثمار )كفيك(33

رئي�ص مجل�ص االإدارةبدر نا�سر ال�سبيعي

نائب رئي�ص مجل�ص االإدارة�سالح �سالح ال�سلمي

اأمين ال�سر �ع�سو مجل�ص االإدارةعبداهلل حمد التركيت

اأمين ال�سند�ق �ع�سو مجل�ص االإدارةفي�سل من�سور �سرخوه

ع�سو مجل�ص االإدارةحمد اأحمد العميري

ع�سو مجل�ص االإدارةحمد محمد ال�سعد

ع�سو مجل�ص االإدارةطارق اإبراهيم المن�سور

ع�سو مجل�ص االإدارةعثمان اإبراهيم العي�سى

ع�سو مجل�ص االإدارةنواف ح�سين معرفي
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حمد ال�سعد

رئي�ص اللجنة 

�سركة عمار للتمويل �االإجارة

عثمان العي�سى

ال�سركة الكويتية للمقا�سة

م�سطفى زنتوت

بيت اال�ستثمار العالمي- جلوبل 

عمرو محمد ح�سن

�سركة كامكو لال�ستثمار 

اأ.د. رم�سان ال�سراح

االأمين العام التحاد �سركات اال�ستثمار

فدوى دروي�س

مدير الدعم الفني باالتحاد 

�مدير مركز درا�سات اال�ستثمار بالوكالة

كويت تايمز

اأحمد النوبي

 nob_akr@hotmail.com

النا�سر هو اتحاد �سركات اال�ستثمار )UIC( بالكويت بالتعاون مع دار كويت تايمز للن�سر و تحت 

تـــــايمـــز  كـــــويت  تــــحريــــر  الـــــ�سبيعي و رئـــــي�س  تـــحــــرير المجلة بدر  قيادة رئي�س االتحاد و رئي�س 

عبد الرحمن العليان. 

)UIC( لجنة االإعالم �الت�سويق لدى اتحاد �سركات اال�ستثمار

لال�ستف�سار حول االإعالنات:

uic@kuwaittimes.com

اتحاد �سركات اال�ستثمار-الكويت

 مبنى غرفة تجارة ��سناعة الكويت- الطابق الثالث، �سارع

مبارك الكبير- مدينة الكويت

�سند�ق بريد: 27555  ال�سفاة

 رمز بريدي: 13136 الكويت 

 تلفون.: 965-2228-0370+

فاك�ص: 965-2249-0091/2+

uic@unioninvest.org :اإيميل

http://unioninvest.org :موقع

كويت تايمز

�سارع ال�سحافة

ال�سويخ ال�سناعية

�سند�ق بريد: 1301 ال�سفاة

رمز بريدي: 13014 الكويت

تلفون: 965-2483-3199+

فاك�ص: 965-2483-5620+

etheridge@kuwaittimes.com :اإيميل

www.kuwaittimes.net :موقع




