
جملة ي�سدرها احتاد �سركات اال�ستثمار - العدد رقم ١٢ - دي�سمرب ٢٠٢١

ما الذي يريده المستثمر
األمريكي من الكويت؟

تركيز الجهات السيادية
المحلية على التنوع االقتصادي

فيتنام أرض الفرص 
االستثمارية الهائلة

ما الذي يريده المستثمر
األمريكي من الكويت؟





1

العدد ١٢

th
e

مقتطفات المستثمر

عالمي  ا�ستطالع  اأ�سار 

ويونغ  اإرن�ست  اأعدته 

من   ٪23 اأن  اإلى   )EY(

في  الثروة  اإدارة  عمالء 

الأو�سط  ال�سرق  منطقة 

اأ�سولهم  نقل  يعتزمون 

وتعد  المقبلة.  الثالث  ال�سنوات  خالل 

نتيجة ال�ستطالع موؤ�سًرا على انخفا�ض 

نقل  على  الم�ستثمرين  اإقبال  في  كبير 

الـ  من  كثيًرا  اأقل  جاءت  حيث  الأ�سول، 

32٪ التي �سجلتها خالل ال�سنوات الثالث 

الما�سية. عادًة ما يتم نقل الأ�سول خالل 

الأحداث الرئي�سية في حياة العمالء مثل 

اأو  منزل  �سراء  اأو  ن�ساط جديد  تاأ�سي�ض 

تلقي ميراًثا كبيًرا من المال. 

يجب  التي  العوامل  من  العديد  وهناك 

اإدارة  مزودي  اختيار  عند  اعتبارها 

الثروات مثل الجودة، و�سمعة الخدمات، 

وتنوع المنتجات، والقدرات ال�ست�سارية، 

والر�سوم، والهتمام ال�سخ�سي، والحلول 

�سارة  قالت  الإطار  هذا  وفي  التقنية. 

�ساندرز ــ رئي�ض اإدارة الثروات والأ�سول 

و�سمال  الأو�سط  ال�سرق  منطقة  في 

اإدارة  عمالء  »يت�سم   :EY لدى  اإفريقيا 

ال�سديد،  بالحذر  المنطقة  في  الثروات 

جميع  و�سع  يف�سلون  ل  فهم  ولذلك 

اأ�سولهم لدى مزود خدمات واحد. وبدلً 

مع  العمل  اإلى  يميلون  فاإنهم  ذلك،  من 

وطويل  عريق  بتاريخ  تتمتع  موؤ�س�سات 

من النجاح في اأ�سواق اأكثر ا�ستقراًرا في 

الخارج.« 

ا�ستثمار  في  يفكرون  الذين  »العمالء 

يتابعون  ما  عادًة  المنطقة  في  اأ�سولهم 

لذلك،  المحلية.  الأ�سواق  اأداء  كثب  عن 

اأ�سول  لمزودي  هائلة  فر�سة  فهناك 

العالقات  لتنمية  المنطقة  في  الثروات 

مع هوؤلء العمالء وبناء الثقة معهم بمرور 

زيادة  اإلى  النهاية  يوؤدي في  الوقت، مما 

ال�سرق  في  الأ�سول  ا�ستثمارات  حجم 

الأو�سط«. 

بريكسيت:  صناديق الثروة السيادية في الخليج 
تتبنى أسلوب االنتظار والمتابعة

تحول جذري في سياسة سالسل التوريد العالمية 
يخلق فرًصا استثمارية في األتمتة

النتظار  اأ�سلوب  الخليج  في  ال�سيادية  الثروات  �سناديق  تتبنى  اأن  الأ�سواق  مراقبو  يتوقع 

والمتابعة في اأعقاب خروج بريطانيا من التحاد الأوروبي، في ظل عدم انتهاء عمليات تقييم 

التحاد  من  الخروج  على  النهائي  الت�سويت  ت�سبب  حيث  البريك�سيت.  من  المحتملة  الآثار 

ي�ستقبل  لندن، والذي عادًة ما  العقاري في  ال�سوق  اليقين في  الأوروبي في حالة من عدم 

انخفا�ض  المراقبون  ويتوقع  الخليجيين.  الأعمال  رجال  من  الكثير  من  طائلة  ا�ستثمارات 

اإلى  الطلب والأ�سعار في ال�سوق العقاري في المملكة المتحدة، مما قد يدفع الم�ستثمرين 

البحث عن فر�ض ا�ستثمارية اأف�سل.

 وبال �سك، فاإن الكثير من ال�سناديق الأجنبية، بما فيها �سناديق دول مجل�ض التعاون الخليجي، 

�سوف تتاأثر بالأزمة الناجمة عن حالة عدم اليقين التي تكتنف البريك�سيت، على الأقل على 

المدى الق�سير، مما يجبر هذه ال�سناديق على البحث عن خيارات جديدة. وقد تخرج بع�ض 

اأخرى  اقت�سادات  اإلى  وتنتقل  المتحدة  المملكة  الخليجي من  التعاون  �سناديق دول مجل�ض 

مثل الوليات المتحدة اأو اإلى اقت�سادات نا�سئة مثل ال�سين اأو اليابان، على الرغم من عدم 

اليقين الذي يكتنف هذه الدول اأي�ًسا من جراء فيرو�ض كورونا. وفي الوقت ذاته، فاإن المملكة 

المتحدة ــ بعد بريك�سيت ــ �سوف توفر للم�ستثمرين الكثير من الفر�ض ال�ستثمارية الجديدة، 

وخا�سًة واأنهم يتوقعون اإتاحة الأ�سول البريطانية باأ�سعار تناف�سية في ظل الظروف الحالية.

لتحولت  العالمية  التوريد  �سال�سل  ت�ستعد 

تغيًرا  تعك�ض  القادمة  ال�سنوات  في  جذرية 

ارتكزت  التي  ا�ستراتيجياتها  في  ملمو�ًسا 

فقد  طويلة.  لعقود  النا�سئة  الأ�سواق  على 

قامت الكثير من ال�سركات في اأكثر من ٪80 

من 12 قطاًعا عالمًيا )تبلغ القيمة ال�سوقية 

اأمريكي( في كٍل من  تريليون دولر  لها 22 

اأمريكا ال�سمالية واأوروبا واآ�سيا والبا�سيفيك 

)با�ستثناء ال�سين( بتنفيذ اأو اإعالن خطط 

التوريد  الأقل من �سال�سل  لنقل جزء على 

وفًقا  الحالية،  اأماكنها  من  بها  الخا�سة 

مذكرة  في   BofA Securities ذكرته  لما 

ا�ستثمارية اأعدها فريقها البحثي العالمي.

 م�ست�سهدة با�ستطالع �سمل اأكثر من 3000 

تقود  عوامل  عدة  المذكرة  حددت  �سركة، 

التي  الأتمتة  تت�سمن  والتي  التغيير،  هذا 

القت�سادات  في  العمالة  تكاليف  تقلل 

ال�سريبية،  الأعباء  وتراجع  المتقدمة، 

وكذلك  القومي،  الأمن  مخاوف  وازدياد 

الق�سايا المتعلقة بحجم انبعاثات الكربون 

المرتبطة ب�سال�سل التوريد الأكثر انت�ساًرا.

 وتعليقــــــاَ علـــى هـــذا التــحول المتوقـــع، 

قالــــــت BofA  Securities: »ل نعتقــــــد اأن 

لهـــذا  بالكامـــل  م�ستعـــدون  الم�ستثمريـــن 

التحول الجذري. نرى اأن الوليات المتحدة 

قد ت�ستفيد كثيًرا من هذه العملية، في حين 

عر�سة  الأكثر  هي  ال�سينية  ال�سركات  اأن 

قد  ال�ستطالع  اأن  الالفت  ومن  للت�سرر. 

الأتمتة.  نحو  للتحول  عالمًيا  توجًها  ر�سد 

ال�سابقة  توقعاتنا  اأن  اإلى  ذلك  وي�سير 

ال�سناعية  الروبوتات  اأعداد  بت�ساعف 

كانت   2025 بحلول  وحدة  ماليين   5 اإلى 

توقعات متحفظة، خا�سًة في ظل التوقعات 

الإيجابية القوية لالإنفاق الراأ�سمالي وقطاع 

فريقنا  اأن  من  الرغم  وعلى  الت�سنيع. 

القت�سادي يتوقع تعافًيا في قطاع الت�سنيع 

فاإن   ،2020 عام  منت�سف  بحلول  الأمريكي 

اإلى  ت�سير  ال�سناديق  وتوجهات  التقديرات 

اأن الم�ستثمرين لي�سوا م�ستعدين بعد لهذا 

التعافي الم�ستدام في قطاع الت�سنيع. زيادة 

له  �سيكون  والت�سنيع  الأتمتة  على  الإنفاق 

اآثار اإيجابية م�ساعفة على كامل القت�ساد 

المالية  الخدمات  قطاعات  على  وكذلك 

المرتبطة بهما. لذلك نو�سي الم�ستثمرين 

بزيادة الإقبال على ال�ستثمار في الأتمتة«.

تراجع إقبال عمالء إدارة 
الثروات على المخاطر

�سارة �ساندرز
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مع  بالم�ساركة  الكويت  بدولة  فيتنام  �سفارة  نظمت 

اتحاد �سركات ال�ستثمار بتاريخ 2021/8/26 موؤتمرا 

لت�سجيع ال�ستثمار بين فيتنام و ال�سرق الو�سط في 

اطار الندوة التي عقدت عبر النترنت  تحت عنوان 

ال�سرق  و  فيتنام  بين  ال�ستثماري  التعاون  رعاية   «

والتي  األجديدة«  المكانيات  و  الفر�ض   .. الأو�سط 

عقدت بوا�سطة وزارتي الخارجية ووزارة التخطيط  

و ال�ستثمار في فيتنام.  و �سارك في الندوة اكثر 

من 300 مندوب من وزارات ووكالت ومعاهد ابحاث 

و مكاتب التمثيل و العمال و التحادات و �سناديق 

ال�ستثمار في فيتنام و ال�سرق الو�سط.

منطقة  اأنه  على  دائما  الأو�سط  ال�سرق  الى  ينظر 

فيتنام  في  ا�ستثماراته  اأن  اإل  ال�ستثماري  للتعاون 

و  المتوفرة  المكانيات  اإلى  ترقى  ولم  متوا�سعة 

بالرغم من اأن 13 دولة �سرق او�سطية ا�ستثمرت في 

فيتنام فان الم�ساريع ال 135 التي �ساركت بها ت�سل 

قيمتها الى 917 مليون دولر امريكي فقط . وهناك 

بع�ض الم�ستثمرين من ال�سرق الو�سط الذين �ساركوا 

الفيتنامية من خالل  بالم�ساريع الكبرى في المدن 

الم�ساهمة براأ�ض المال مع اأطراف ثالثة.

توا�سل فيتنام ترحيبها بال�ستثمار الجنبي المبا�سر 

واتخذت الحكومة �سيا�سات في �سالح الم�ستثمرين 

ال�سيا�سات  هذه  وتت�سمن  الجانب  المبا�سرين 

اتفاقيات  و  الجنبي  ال�ستثمار  جذب  عوامل  

تجارية حديثة و ال�ستقرار ال�سيا�سي و ا�سالحات 

اقت�سادية و مواطنين �سباب الذين يزدادون تح�سرا 

و عمالة تناف�سية.

لقد جذبت فيتنام 33،070 م�سروعا با�ستثمار اجنبي 

 60.4 انفاق  وتم  دولر  مليار   384 قدره  براأ�سمال 

بالمائة من المجموع )231.86 مليار دولر( ما بين 

عامي 1988 و 2020.

لقد تاأثرت فيتنام كما دول العالم بجائحة فيرو�ض 

كورونا والتي حدت من تنقالت الم�ستثمرين و اأثرت 

انه  اإل  جدد  اأجانب  م�ستثمرين  جذب  على  �سلبا 

الما�سية جذب لال�ستثمار  كان خالل ال 12 �سهرا 

الجنبي في عدة �سناعات و عدة مدن في باك ليو 

و هو�سي منه و هانوي ..الخ .

عام  فيتنام   في  المبا�سر  ال�ستثمار  مجموع  وبلغ 

را�ض  و  حديثا  الم�سجل  راأ�ض  ذلك  في  بما   2020

و�سراء  المال  را�ض  م�ساهمة  وقيمة  المعدل  المال 

مليار   28.5 الجانب  الم�ستثمرين  قبل  ال�سهم من 

دولر امريكي.

 19.9 بمقدار  مالية  راأ�ض  م�سروفات  فيتنام  تلقت 

اأجنبية  ا�ستثمارات  �سكل  على  اأمريكي  دولر  مليار 

القيمة  نف�ض  يقارب  هو  و   2020 عام  في  مبا�سرة 

20.3 مليار دولر التي تلقتها عام 2019.

هناك من بين ا�ستثمارات 2020 ما ن�سبته 48٪ ذهبت 

و  اللكترونيات  �سناعة  خا�سة  و  ال�سناعة  الى 

الن�سيج و الحذية و قطع ال�سيارات و 18٪ للخدمات 

فيتنام أرض الفرص االستثمارية الهائلة
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في  �سئيلة  ن�سب  و  العقارات  في   ٪15 و  الطاقة  و 

�سناعات متنوعة.

ولقد وافقت الحكومة على الم�ساريع الهامة التالية 

عام  المبا�سرة  الجنبية  بال�ستثمارات  المنعلقة  و 

2020: ا�ستثمار دلتا اوف �سور بقيمة 4 مليار دولر 

امريكي في باك لو و الغاز الطبيعي الم�سال لتزويد 

لال�سمنت  �سيام  مجموعة  و  الكهرباء  انتاج  محطة 

بمبلغ 1.8 مليار دولر امريكي في مجمع لونغ �سوت 

دايو  تقودها  مجموعة  و  للكيماويات   المتكامل 

الكورية الجنوبية بمبلغ  774 مليون دولر في بلدة 

مدينة  في  للعقارات  تاون�سيب  كابيتال  ليك  وي�ست 

هانوي  و كذلك 481  مليون دولر في بيغاترون و 

التي مقرها تايوان لإنتاج اللكترونيات.

يجب ان يقا�ض نجاح فيتنام في جذب ال�ستثمارات 

الجنبية لي�ض فقط بمقدار را�ض المال الم�سجل او 

الم�سروفات لكن اي�سا بالجهود التي تبذل لتح�سين 

البيئة ال�ستثمارية.

 200 من  اكثر  مع  تجارية  بعالقات  فيتنام  تحتفظ 

وهي  ثنائية  ا�ستثمار  معاهدة   45 على  مبنية  دولة 

و  ا�ستثمارية  احكام  ذات  اتفاقية   26 في  م�ساركة 

في  بما  حرة  تجارة  اتفاقية   17 في  طرف  فيتنام 

ذلك اتفاقية التجارة الحرة بين التحاد الوروبي  و 

التي ا�سبحت نافذة في 1 اأغ�سط�ض 2020 و كذلك 

الفيتنامية و  اتفاقية حماية ال�ستثمارات الوروبية 

التي تحل مكان 21 اتفاقية ثنائية بين فيتنام و الدول 

الوروبية فرادى.

و حديثا قامت  فيتنام بتوقيع  اتفاقية تجارة حرة 

و   2020 دي�سمبر   31 بتاريخ  المتحدة  المملكة  مع 

اأ�سبحت نافذة بتاريخ  1 مايو 2021. قامت فيتنام 

القليمية  القت�سادية  ال�سراكة  بالتوقيع على  اي�سا 

ال�ساملة و هي احدى التفاقيات الهامة جدا بتاريخ 

التفاقيات  هذه  تعمل  وبينما   2020 نوفمبر   15

الدول  ال�سركات من  اأمام  العوائق  التقليل من  على 

الو�سط  ال�سرق  من  ال�سركات  فان  األم�ساركة 

�ستواجه �سعوبة اكثر للمناف�سة ان لم تح�سل على 

ميزات م�سابهة.

اال�شتثمار االجنبي المبا�شر في فيتنام
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و عدا التوقيع على اتفاقيات التجارة األحرة قامت 

الى  القرارات  من  العديد  باإ�سدار  فيتنام  حكومة 

جانب خطط عمل لتحقيق اللتزام بتح�سين اجواء 

ال�ستثمار و بيئة العمال امام الم�ستثمرين ولقد تم 

ال�سركات  دخل  �سرائب  على  معدل  قانون  ا�سافة 

الكبرى في �سروط م�سروع التو�سع و التي لها الحق 

بالح�سول على حوافز ا�ستثمارية.

و في �سهر فبراير 2021 اأقر الموؤتمر الثالث ع�سر 

للحزب ال�سيوعي ا�ستراتيجية اقت�سادية تمتد ع�سر 

�سنوات و تدعو الى نقل ال�ستثمارات الجنبية الى 

هذه  ان  من  التاأكد  و  الحديثة  التقنية  ال�سناعات 

ال�ستثمارات  تت�سمن �سروطا ذات عالقة بحماية 

و  التاأمينات  قانون  دخل   2021 يناير  وفي  البيئة. 

قانون العمل الذي تمت الموافقة عليه في مجل�ض 

قانون  كان  واذا  التنفيذ.  حيز   2019 عام  المة 

اإزالة  الحكومة  نية  عن  ر�سميا  يتحدث  التاأمينات 

في  لال�ستثمار  الأجنبية  الملكية  حدود  �سروط 

يوفر  الجديد  العمل  قانون  فان  األ�سناعات  معظم 

�سروط  ذلك  في  بما  العمل  عقود  في  اكثر  مرونة 

تجعل المر �سهال على �ساحب العمل لال�ستغناء عن 

موظف وال�سماح للموظفين الن�سمام الى اتحادات 

عمال م�ستقلة بالرغم من ان مثل هذه التحادات ل 

وجود لها في فيتنام لغاية الن.

قانون  باإ�سدار   2020 يونيو   17 في  فيتنام  قامت 

لل�سراكة بين القطاع  ا�ستثمار معدل وقانون جديد 

العام و الخا�ض و كالهما م�سمم لت�سجيع ال�ستثمار 

تقلل  و  الكبرى  التحتية  البنية  الجنبي في م�ساريع 

من العباء على الحكومة لتميل مثل هذه الم�ساريع 

وتزيد من الربط بين الم�ستثمرين الجانب والقطاع 

الخا�ض في فيتنام.

ال�سيا�سي  المكتب  ا�سدره  الذي   55 رقم  القرار 

اأمريكي  دولر  مليار   50 جذب  بهدف   2019 عام 

 ،2030 عام  بحلول  اأجنبية  ا�ستثمارات  �سكل  على 

اأ�ساف الى جاذبية فيتنام لال�ستثمارات الجنبية و 

لال�ستفادة من هذا الهدف اكثر قامت الحكومة عام 

2020 بالبدء بمراجعة قوانين ال�ستثمار وال�سركات 

بالموازاة مع ا�سدار قانون �سراكة القطاعين العام 

والخا�ض لت�سجيع ال�ستثمارات ذات الجودة العالية 

حماية  واآليات  الحديثة  التكنولوجيات  وا�ستخدام 

البيئة.

و فيتنام كونها الوجهة الولى لال�ستثمار في جنوب 

�سرق اآ�سيا بميزتها الجغرافية و الم�سادر الطبيعية 

جذب  وجهة  و�ستبقى  كانت  المناف�سة  والعمالة 

الم�ستثمرين  وخا�سة  العالم  حول  من  للم�ستثمرين 

من منطقة الخليج.
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معدلت  وانخفا�ض  الب�سر  حياة  دورة  ازدياد  مع 

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

مما  عام  ب�سكل  العاملــة  القـــوى  وتنكمـــ�ض  العالم 

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

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

لم�ستويات  المطلوبة  تلـــك  مــن  اأدنــى  لم�ستويات 

ي�سكل  حــيث   2.1 البالغة  الأمــــد  طويلة  الخطط 

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

على الموارد القت�سادية في �سكل تزايد المطالبات 

بخدمات رعاية �سحية وخطط تقاعدية. 

تزداد  كما  �سنا  العالــــم  حـــول  المجتمعــــات  تزداد 

اأعداد المتقاعدين اأو مـــن هم على و�سك التقاعد 

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

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

للحفاظ  المتقاعدين  محل  تحل  اأن  يفتر�ض  والتي 

على توازن القوى العاملة. �ستت�سبب تلك التغيرات 

قنوات مثل  الكلي عبر  القت�ساد  تغيير عوامل  في 

الإنفاق  واأنماط  وال�ستثماري  الدخاري  ال�سلوك 

ال�ستثمار  مخاطر  تحمل  في  الرغبة  و  والقدرة 

واإنتاجية القوى العاملة. 

التغيرات  تلك  لمثـــل  يكـــون  اأن  الممكــــن  ومــــن 

الديموغرافية )ال�سكانية( تبعات اقت�سادية خطيرة 

مثل انخفا�ض الت�سخم ومعدلت الفائدة و�سيا�سات 

الإنتاجية  معدلت  وانخفا�ض  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�شكان المتوقع للأعمار من ٦٥ وما فوق

ال�شــيـــناليـــابـــان

العـــــالماأوربـــــا
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والنمو القت�سادي عبر العالم. 

على  اإيجابيا  تاأثيرا  ال�سكاني  للنمو  اأن  ثبت  لقد 

ب�سكل  الطلب  معدلت  يحرك  انه  حيث  الت�سخم 

يوؤدي  وبذلك  العر�ض  معدلت  من  واأعلى  اأ�سرع 

من  العك�ض،  يحدث  وعندما  الت�سخم.  لحدوث 

المنطقي اأن ن�ستنتج حدوث النكما�ض القت�سادي. 

لل�سكان  الإنفاق  اأنماط  على  ملحوظ  تاأثير  ولهذا 

ب�سكل عام. 

العام  بداية  منذ  الت�سخم  معدلت  تزايد  رغم  و 

2015، اإل اأن القلق من النكما�ض القت�سادي اأ�سحى 

موؤخرا اأكبر من تجاوزات معدلت الت�سخم الذي قد 

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

العملة المحلية ال�ستيراد باأ�سعار اأرخ�ض مما يوؤدي 

في  الراهنة  الحالة  هي  وتلك  اقت�سادي  لنكما�ض 

الدولر  �سعر  موؤ�سر  ازداد  المتحدة حيث  الوليات 

 2014 عام  منت�سف  منذ   ٪25 من  باأكثر  الأمريكي 

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

عك�ض  يحدث  ا�ستقرارا.  اأكثر  لقت�ساد  وامتالكها 

هذا تماما اليوم في اأوربا والمملكة المتحدة حيث 

يبدو اأن الت�سخم في تزايد جزئي على اأقل تقدير 

ب�سبب �سعف اليورو والجنية البريطاني. ومن جهة 

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

على الموارد طبقا لمبداأ » الكثير من الدولرات في 

)OECD( معدالت الخ�شوبة ح�شب منظمة التعاون االقت�شادي والتنمية

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
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المنطلق،  الب�سائع«. ومن نف�ض  القليل من  مطاردة 

والموارد  الت�سخم  بين  العالقة  في  الطلب  يتحكم 

حدوث  في  المالية  الموارد  ت�سببت  فاإذا  المالية. 

الت�سخم، فمن المتوقع فورا حدوث انتعا�ض. وعلى 

حدوث  في  الأموال  على  الطلب  يت�سبب  حال،  اأية 

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

يبدو اأن للتغير القت�سادي الديناميكي وتزايد اأعمار 

الدورات  وتمدد  ت�سهيل  على  البالغ  الأثر  ال�سكان 

القت�سادي  النمو  تحفيز  �سيتعين  القت�سادية. 

من  اأقل  ومعدلت  الإنتاجية  من  اأعلى  بمعدلت 

النفوذ والقوة. 

القت�ســــادي  النمو  ذات  البيئة  تلك  مثل  ففي 

المنخف�ض ومعدلت  الإيجابي  والتاأثيــــر  المعـــتدل 

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

التقليدية.  الأ�سول  لفئات  عالية  عائدات  تحقيق 

وبالتالي، تجذب فئات الأ�سول غير التقليدية مثل 

غير  وال�ستراتيجيات  الخا�سة  والديون  البدائل 

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

�سعيهم للفوز بالعائدات الإ�سافية التي تقدمها تلك 

الأدوات وال�سكوك. 

)OECD( توزيع الفئات العمرية ح�شب منظمة التعاون االقت�شادي 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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الكاتب: جيمي اإيذريدج

الخا�ض  القطاع  في  العمالة  بين  التوازن  اختالل  يمثل 

م�ستقبل  تواجه  التي  التحديات  اأكبر  اأحد  العام  والقطاع 

العام  »القطاع  فاإن  الدولي،  البنك  لحظ  وكما  الكويت. 

العالم،  في  القطاعات  اأكبر  من  واحًدا  يمثل  الكويت  في 

 53 المحلي  الناتج  اإجمالي  اإلى  الإنفاق  ن�سبة  تبلغ  حيث 

في المائة. يتم توزيع عائدات النفط من خالل الإعانات، 

من  المائة  في   80 ويعمل  العام،  والتوظيف  والتحويالت 

المواطنين الكويتيين في القطاع العام.«

اأن  نحو  بالبالد  قدماً  والم�سي  الأمر  هذا  ولمعالجة 

ت�سبح مركًزا ثقافًيا وتجارًيا ومالًيا، اأطلقت الحكومة في 

عام 2017 خطة اإ�ستراتيجية جديدة تعرف با�سم »الكويت 

 »2035 الجديدة  »الكويت  خطة  ت�ستند   .2035 الجديدة 

على �سبع ركائز اأ�سا�سية: مكانة عالمية، وراأ�سمال ب�سري 

متطورة،  تحتية  وبنية  فعالة،  مدنية  وخدمة  اإبداعي، 

م�ستدام  واقت�ساد  الجودة،  مرتفعة  �سحية  ورعاية 

تطوير اقتصاد الكويت المستقبلي 
من خالل شبابها

موؤ�س�سة كفو د. فاطمة المو�سوي

تنظيم المنتديات التسعة الخاصة بكفو - وهي الفن والثقافة 
وريادة األعمال والتعليم والبيئة والصحة والعلوم اإلنسانية 

واإلعالم والعلوم والتكنولوجيا والرياضة - لدعم ركائز التنمية في 
رؤية الكويت الجديدة.  

مقابلة خاصة   
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ومتنوع، وبيئة معي�سية م�ستدامة.

اأحد  كفو«   - م�ستقبلية  لفر�ض  الكويت  »كفاءات  تعتبر   

اإنجازات وتو�سيات هذه الإ�ستراتيجية. تهدف خطة »كفو« 

الكويتيين،  المواطنين  من  الكفاءات  وعر�ض  اإبراز  اإلى 

لم�ساعدتهم  الكويتي،  ال�سباب  من  الكفاءات  وخا�سة 

القطاع  فر�ض  في  والتعاون  والتوا�سل  البحث  عملية  في 

تم  التي  الأميري،  الديوان  مبادرة  تهدف  كما  الخا�ض. 

اإن�ساوؤها بال�سراكة مع وزارة ال�سباب، اإلى ت�سجيع التعاون 

بين الكفاءات ال�سبابية في الدولة وتطوير تبادل المعرفة 

والخبرات بين جميع �سكان الكويت.

ت�سرح الدكتورة فاطمة المو�سوي - موؤ�ّس�سة م�سروع »كفو« 

- الفكرة من اإن�سائه قائلًة: »يعمل م�سروع »كفو« من اأجل 

دعم الكويت الجديدة، كمو�سوع للحوار ولتحديد مختلف 

)لروؤية  المختلفة  الركائز  مع  تتما�سى  التي  الكفاءات 

المثال،  �سبيل  »على  واأ�سافت:   .»)2035 الجديدة  الكويت 

دورات عبر  لعقد  الب�سري، نخطط  المال  لراأ�ض  بالن�سبة 

الإنترنت، وقد جلبنا خبراء لتقديم محتوى هذه الدورات 

م�ساعدة  في  للم�ساهمة  طريقتنا  هي  وهذه  الإلكترونية، 

الأ�سخا�ض على تطوير مهاراتهم ال�سخ�سية«.

»لقد قدمنا الروؤية اأولً ومن خاللها تو�سلنا اإلى الأن�سطة. 

لذا، ولكي تتوافق هذه الروؤية مع ركيزة المكانة العالمية، 

بجوائز  فازوا  الذين  الأ�سخا�ض  مقابلة  في  فكرنا  فقد 

دولية لأنهم رفعوا ا�سم الكويت عالمياً ونقدرهم من خالل 

المقابالت التي اأجريناها.«

الخا�سة بكفو - وهي  الت�سعة  المنتديات   كما تم تنظيم 

وال�سحة  والبيئة  والتعليم  الأعمال  وريادة  والثقافة  الفن 

والعلوم الإن�سانية والإعالم والعلوم والتكنولوجيا والريا�سة 

- لدعم ركائز التنمية في روؤية الكويت الجديدة.  

الرعاية  اأخذنا  اإذا   « المو�سوي:  فاطمة  الدكتورة  تقول 

عن  »كفو«  م�سروع  يبحث  المثال«.  �سبيل  على  ال�سحية 

الذين  والأ�سخا�ض  ال�سحية  الرعاية  مجال  في  الخبراء 

فازوا بجوائز، ونخطط لالأن�سطة التي تدعم هذه الركائز. 

تم  لقد  الفر�ض.  في  يفكروا  اأن  النا�ض  من  اأي�ساً  ونريد 

اإن�ساء الروؤية بطريقة تُمّكن النا�ض من الم�ساهمة. نريد اأن 

يكون لدينا حوار. وجعلها روؤية يمتلكها الجميع. هذا الأمر 

لي�ض مجرد نظام حكومي يجب اتباعه، لكنه بمثابة خارطة 

طريق لتطلعاتنا الجماعية.«

بمبادرات  »كفو«  قام  ال�سنوية،  الموؤتمرات  جانب  واإلى   

�سملت ال�سراكة مع منظمة StartUps 500 الكائن مقرها 

الأعمال  بفر�ض  الكويت  �سباب  لربط  فالي  �سيلكون  في 

النا�سئة في الوليات المتحدة وزيادة ت�سجيع الم�سروعات 

النا�سئة على ال�ساحة المحلية. تهدف الجهود، المدعومة 

من ال�سندوق الوطني لرعاية وتنمية الم�سروعات ال�سغيرة 

والمتو�سطة، اإلى م�ساعدة الم�ستثمرين الجدد في التغلب 

التجارية  الأعمال  بيئة  تعتر�ض  التي  العقبات  بع�ض  على 

في الكويت.

 توا�سل اللوائح الحكومية الم�سنية م�ساهمتها في ت�سنيف 

الكويت في المرتبة رقم 96 من اأ�سل 190 دولة في موؤ�سر 

اآفـاق  تقريـر  واأ�سار  التجاريـة.  بالأعمـال  القيام  �سهولـة 

القت�ساد ال�سادر عن البنك الدولي عن الكويت في اأبريل 

2018 اإلى اأن: »هناك حاجة اإلى اإجراء اإ�سالحات �ساملة 

لإعادة توازن القت�ساد بعيداً عن قطاع الطاقة نحو م�سار 

في  الأعمال  وريادة  البتكار،  على  يرتكز  تنوعاً  اأكثر  نمو 

القطاع الخا�ض وخلق فر�ض العمل«.

في  مماثلة،  مبادرات  جانب  اإلى  »كفو«  مبادرة  وتهدف   

بالديوان  الخا�سة   »2035 الجديدة  »الكويت  روؤية  اإطار 

الأميري، اإلى تغيير هذه ال�سورة ب�سكل كبير في ال�سنوات 

التاآزر  »نريد  المو�سوي:  فاطمة  الدكتورة  تقول  القادمة. 

والتعاون... لت�سجيع ال�سباب على درا�سة القطاع الخا�ض 

وبدء م�ساريعهم الخا�سة وابتكاراتهم، وتعتبر روؤية »الكويت 

الجديدة 2035 » الخا�سة ب�سمو الأمير هي خارطة الطريق 

التي نتبعها لتحقيق ذلك«.
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االستثمار األجنبي المباشر:

ما الذي يريده المستثمر
األمريكي من الكويت؟

»التقت مجلة المستثمر مع المسؤول التجاري األول في سفارة الواليات المتحدة األمريكية بالكويت جيف هاميلتون لمعرفة 
المزيد حول ما يفكر به المستثمرون األمريكيون بشأن االستثمار في الكويت«.

جيف هاميلتون
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كتبت جيمي اإثريدج:

المتحدة تجاه  الواليات  الم�ستثمر: ما وجهة نظر  پ 

لال�ستثمارات  كوجهة  الحالية  الكويت  جاذبية 

االأجنبية المبا�سرة؟

جيف هاميلتون: بالرغم من اأ�سعار النفط المنخف�سة 

التطوير  جعل  الكويت  توا�سل  الأخيرة،  ال�سنوات  في 

الم�ساريع  وتت�سمن  اأولوياتها.  من  التحتية  بنيتها  في 

جديدة  وم�ست�سفيات  جديداً  مطاراً  والقادمة  الحالية 

قطاع  في  وا�ستثمارات  البحر  في  النفط  عن  وتنقيباً 

الطاقة  وم�ساريع  بالكامل  ومدنا جديدة  والغاز  النفط 

وتعتبر  اأخرى،  اأمور  بين  من  الدفاع  وتحديث  البديلة 

ال�سركات الأمريكية رائدة في كثير من هذه المجالت 

ومن المحتمل اأن ت�سارك في بع�ض هذه الم�ساريع.

فر�ساً  الكويت  تمتلك  القطاعات،  من  العديد  وفي 

محتملة اأكثر من دول بنف�ض حجمها في المنطقة. هذا 

وقد حققت ال�سادرات الأمريكية اإلى الكويت عام 2017 

زيادة  وهي  دولر  مليارات   5.2 عند  قيا�سيا  م�ستوى 

بن�سبة 42٪ عن الرقم القيا�سي ال�سابق عام 2014. وتعد 

الإمارات وال�سعودية فقط الأكثر في وارداتهما مقارنة 

لل�سركات  جذاباً  مكاناً  تعد  الكويت  اأن  كما  بالكويت. 

الأمريكية التي تبحث عن الفر�ض التجارية.

�سهولة  المتحدة  الواليات  تقيم  كيف  الم�ستثمر:  پ 

ممار�سة االأعمال التجارية في الكويت؟و ما التحديات 

الرئي�سية التي على الكويت التعامل معها فيما يخ�ص 

اال�ستثمار وممار�سة االأعمال التجارية هنا؟

هاميلتون: اتخذت الكويــــــت بعــــ�ض الخطوات لت�سهيل 

الإجراءات التجارية، لكن ل تزال هناك تحديات عند 

الم�ساريع  اأن  منها  الكويت.  تجارية في  باأعمال  القيام 

مرحلة  من  لالنتقال  عدة  �سنوات  ت�ستغرق  الحكومية 

في  الحكومية  التدابير  وت�سير  التنفيذ.  اإلى  الفكرة 

جانب  اإلى  الأخرى  الأ�سواق  من  اأبطاأ  ب�سكل  الكويت 

اأن تاأخر العطاءات واإلغاءها �سيء معتاد، وكذلك تاأخر 

اأن  كما  الأمريكية.  ال�سركات  قلق  يبعث على  الدفعات 

معرفة النظام في الكويت وتحديد الخطوات المختلفة 

لالإجراءات التجارية المتنوعة ي�سكل تحدياً لل�سركات، 

الموافقات  هي  ما  الوا�سح  غير  من  يكون  ما  وغالباً 

الالزمة لالنخراط في فعاليات تجارية، ونرى تباينات 

الأن�سطة  طبيعة  ح�سب  التعامالت  هذه  تطبيق  لدى 

والجهات التي نتعامل معهم.

كبيرة  خطوات  الكويت  اتخذت  لقد  الم�ستثمر:  پ 

قوانين  لتح�سين  وال�سيا�سات  القوانين  يخ�ص  فيما 

لم  الذي  ما  لكن  المبا�سرة،  االأجنبية  اال�ستثمارات 

ي�سل اإلى الم�ستويات العالمية ح�سب راأيكم؟

ق�سية  الخطوات  هذه  على  مثال  اأجل،  هاميلتون: 

يمكن  الت�ساريح.  بع�ض  لإ�سدار  الواحدة«  »النافذة 
الحكومية  تدابيرها  م�ستوى  من  تح�سن  اأن  للكويت 

وال�سفافية وتحديث قوانين الإفال�ض، وتح�سين اآلية حل 

النزاعات وتخفي�ض اأو اإزالة متطلبات المكون المحلي 

�سرورة  ذلك  اإلى  واأ�سيف  الحكومية،  المناق�سات  في 

�سن قانون ملكية يتوافق مع المقايي�ض العالمية وتطبيقه 

ب�سكل اأقوى على منتهكيها.

يرغب  التي  ال�سناعات  القطاعات/  ما  الم�ستثمر:  پ 

بها الم�ستثمرون االأمريكيون؟

في  قيادية  الأمريكية  ال�سركات  تعتبر  هاميلتون: 

ال�سحية،  والرعاية  والدفاع  والغاز  النفط  قطاعات 

من  الم�ساريع  واإدارة  والت�سميم  التجارية  وال�سراكة 

العاملة  الأمريكية  ال�سركات  وتتمتع  اأخرى،  اأمور  بين 

هذا  القطاعات.  هذه  في  جيد  بتمثيل  الكويت  في 

ال�سنوات  في  جديدة  م�ست�سفيات  عدة  افتتاح  و�سيتم 

القليلة القادمة والتي �ستحتاج اإلى �سركات قادرة على 

دعم  افتتاحها وت�سغيلها. ويعد قطاع الإدارة ال�سحية 

مهما جداً فيما يخ�ض جودة الرعاية الطبية للمري�ض. 

والغاز  النفط  الدولة في عدة م�ساريع في  و�ست�ستثمر 

في ال�سنوات المقبلة.

المدى  وعلى  معداتها،  بتحديث  الدفاع  وزارة  وتقوم 

وال�سكك  المترو  م�ساريع  اإمكانية  هناك  الأطول 

الحديدية والتي �ستكون من �سمن اهتمامات ال�سركات 

الأمريكية.

افتقار  مثل  االأمور  بعــ�ص  توؤثر  كيــف  الم�ستثمر:  پ 

والحوكمة  المنا�سبة  االإفال�ص  وقوانين  ال�سفافية، 

على اال�ستثمار الذي م�سدره الواليات المتحدة؟

هاميلتون: تريد ال�سركات الأمريكية التاأكد من التطبيق 

معاملة  تتلقى  الأجنبية  ال�سركات  واأن  للقانون  الحازم 

عادلة واأن المناق�سات الحكومية تجرى بطريقة عادلة 

ال�سركات  وتريد  الأف�سل.  العر�ض  يفوز  و�سفافة حيث 

العقد  �سروط  عدالة  ت�سمن  اأن  اأي�ساً  الأمريكية 

الب�سائع  دفعات  بت�سديد  التزاماً  ترى  واأن  ومعقوليتها 

والخدمات بالأوقات المحددة.

تجعل  التـــي  االأ�سبــــاب  عـــــن   مـــــاذا  الم�سثمر:  پ 

باال�ستثمار  يفكـــرون  االأمريكييـــن  الم�ستثمرين 

اأو  كاالإمارات  اأخرى  خليجية  دول  من  بداًل  بالكويت 

ال�سعودية اأو قطر؟

هاميلتون: لدي ال�شركات االأمريكية التي القت نجاحًا 

في اأن�شطتها التجارية بالمنطقة فر�شة ممتازة للنجاح 
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الكويت في موقف مالي قوي  وتبقى  اأي�شًا.  الكويت  في 

بالرغم من انخفا�ض اأ�شعار النفط في ال�شنوات االأخيرة 

تكاليف  وانخفا�ض  الفعالة  المالية  اإدارتها  ب�شبب 

ن�شبيًا.  المنخف�ض  �شكانها  وعدد  النفط  ا�شتخراج 

ال�شركة  باإمكان  فاإن  وال�شعودية  االإمارات  عك�ض  وعلى 

كاأنها  وتعامل  م�شتثمر  رخ�شة  على  الح�شول  االأجنبية 

اأن يكون مطلوبًا منها �شراكة مع  كيان كويتي، بداًل من 

�شركة محلية، وقد اأعلنت قطر موؤخرًا اأنها �شتبطق نظام 

ا�شتثمار م�شابها.

پ الم�ستثمر: ما  االأمور التي تقوم بها الواليات المتحدة 

ولت�سجيع  الكويت؟  مع  االقت�سادية  العالقات  لتنمية 

ا�ستثمارية  عالقات  والإقامة  الكويت؟  في  اال�ستثمار 

لالأعمال التجارية ال�سغيرة والمتو�سطة لرواد االأعمال 

على الجانبيين؟

االأمير  �شمو  زيارة  خلل  اتفاقية  توقيع  تم  هاميلتون: 

بين  للتعاون  الما�شي  �شبتمبر  في  المتحدة  للواليات 

برنامج "اختر اأمريكا" في وزارة التجارة وهيئة ت�شجيع 

اال�شتثمار المبا�شر في الكويت لتبادل اأف�شل الممار�شات 

وللترويج لل�شتثمار المتبادل بين بلدينا، كما تم التوقيع 

االأمريكية  الخارجية  وزارة  بين  للتعليم  اتفاقية  على 

ووزارة التعليم العالي والتي �شت�شاعد على زيادة التبادل 

االأكاديمي والبحثي بين البلدين.

اال�شتراتيجي على  الحوار  بلدانا من خلل  وتعمل  هذا 

القطاع  في  واال�شتثمار  للتجارة  اإيجاد مجاالت جديدة 

الخا�ض والإزالة االأمور الب�شيطة التي تعكر �شفو التجارة 

والتعامل مع االأمور المقلقة. وناأمل اأن ن�شتمرفي تعاوننا 

لتح�شين م�شتوى حماية حقوق الملكية الفكرية، وهذا 

الكويت ويحمي الم�شتهلكين  ما �شيحفز اال�شتثمار في 

الكويتيين ل�شمان ح�شولهم على جودة المنتجات التي 

يتوقعونها.

پ الم�ستثمر: ما نظرتكم نحو قطاع االأعمال ال�سغيرة 

الدولة  ودور  الكويت  في  نمواً  الذي يزداد  والمتو�سطة 

في تطوير المهارات واالأفكار عند الرواد ال�سباب؟

الن�شطين  االأعمال  رواد  من  الكثير  هناك  هاميلتون: 
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والدعم  للت�شجيع  بحاجة  وهم  الكويت  في  والمبدعين 

وهم ي�شاعدون على تنويع اقت�شاد الدولة. ونرى اأن هناك 

ل�شمان  الفكرية  الملكية  لحقوق  اأقوى  لحماية  حاجة 

عدم �شرقة اأفكارهم الجيدة. وهناك حاجة اأي�شًا لتحديث 

يف�شلون  الذين  االأعمال  رواد  لحماية  االإفل�ض  قانون 

كاأ�شخا�ض غير  اأنهم  للتاأكد من  التجارية  الم�شاريع  في 

مكبلين بديون ال ي�شتطيعون �شدادها واأن يكون باإمكانهم 

الح�شول على القرو�ض الإن�شاء م�شاريع تجارية جديدة.

من  جزء  هو  الف�شل  اأن  يتعلموا  اأن  الكويتيين  وعلى 

النا�شئة  ال�شركات  من   %90 النجاح.  اإلى  الطريق 

تف�شل في الواليات المتحدة. لقد ف�شل موؤ�ش�ض تويتر 

اإيفان وليامز في م�شروعه االأول وهو عبارة عن من�شة 

�شركات  »بودكا�شت«. وف�شل ميلتون هير�شي في ثلث 
اأغلب  هير�شي.  �شوكوالتة  في  ينجح  اأن  قبل  حلويات 

�شاعدت  فا�شلة  بتجارب  مروا  الناجحين  االأعمال  رواد 

على توجيههم اإلى النجاح. اأعرف من الرواد الكويتيين 

اإلى  الطريق  لتعلم  ال�شابق  الف�شل  ا�شتخدم  من 

النجاح، وبالمقابل كافاأهم الم�شتثمرون على تجاربهم 

بمنحهم  الجادة  التجارية  واأفكارهم  وت�شميمهم 

التمويل الذي احتاجوه لم�شاريعهم.

جيف هاميلتون في �شطور

عمل جيف هاميلتون في وزارة التجارة الأمريكية 

تجاري  كم�سوؤول  حالياً  ويعمل   ،2003 عام  منذ 

اأول في �سفارة الوليات المتحدة بالكويت، وهو 

لل�سركات  والدعم  الن�سح  يقدم  موقعه هذا  من 

التجارة  لممار�سة  تتطلــــع  التــــي  الأمريكيــــة 

ترغب  التــــي  الكويتية  وال�سركات  الكويت  في 

بال�ستثمار بالوليات المتحدة.

كولومبيا  في  بوغوتاه  في  �سابقاً  جيف  عمل 

يوتاه  ولية  في  �سيتي  ليك  و�سولت  والمك�سيك 

الأمريكية، وفي وا�سنطن العا�سمة. يحمل جيف 

درجة الماج�ستير في ال�سوؤون العامة وماج�ستير 

اأو�ستن،  بمدينة  تك�سا�ض  جامعة  من  الفنون 

وبكالوريو�ض الفنون من جامعة اأوريغون.
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بقلم : �شلح الوهيب *

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

واأ�ساند فكرة ان النجاح المتوا�سل لأي �سركة يبنى من 

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

المدرجة وم�ساهميها. ففي مجال الأعمال التجارية، 

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

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

العتيادية  الممار�سات  من  لل�سركات،  المالية  النتائج 

المتحدة  الوليات  في  �سيما  ل  العالم،  م�ستوى  على 

الأمريكية وغيرها من الأ�سواق المتقدمة، كما اأ�سبح 

من ال�سمات المميزة لالأ�سواق الكبرى.

ربع  دورية،  ب�سفة  المالية  النتائج  عن  الف�ساح  ويتم 

بمناق�سة  خاللها  الإدارة  وتقوم  الأغلب،  على  �سنوياً 

الأداء المالي لل�سركة والنتائج التي حققتها بالإ�سافة 

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

حول  النقا�سات  اإجراء  خالل  من  التفاعل  لتعزيز 

الأطراف  لكافة  قيمة  معلومات  واي�سال  ال�سركة  اأداء 

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

لإعالن النتائج فر�سة للتوا�سل وجذب انتباه الح�سور 

الم�ستقبلية  الفاق  ومناق�سة  روؤيتها  ت�سويق  بهدف 

بما  والم�ستثمرين  المحللين  تب�سرة  اإلى  بالإ�سافة 

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

التي ل تقدر بثمن لكال الطرفين لبناء اأوا�سر عالقة 

قوية وثقة متبادلة. 

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

الهاتفي،  الموؤتمر  با�ست�سافة  التنفيذيين  الم�سوؤولين 

وتنتهي الجل�سة عادة بالإجابة عن الأ�سئلة المطروحة، 

والمرتقبين،  الحاليين  للم�ستثمرين  من�سة  يوفر  بما 

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

التواصل مع 
المستثمرين
حول النتائج

المالية للشركات 
ضرورة ملحة

مالحظات استثمارية



15

العدد ١٢

th
e

الأمر  هذا  ويوفر  تغطيتها.  اإلى  الإدارة  تتطرق  لم 

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

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

الإدارية تجاه م�ساهميها. ومن �ساأن تزايد ال�سفافية اأن 

يوؤدي اإلى تح�سن التغطية التحليلية من قبل المحللين، 

ال�سوق  لديناميكية  اأف�سل  فهم  اإلى  بدوره  يوؤدي  مما 

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

من الرتياح عند ال�ستثمار.

الكويت  ت�سهدها  التي  الكبرى  التطورات  ظل  وفي 

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

الم�ستثمرين  اهتمام  جذب  �ساأنه  من  الممار�سات 

اأعلى  اإلى  الكويت  �ساأن  من  يرفع  واأن  الدوليين 

بداية  يكون  اأن  الأمر  ذلك  باإمكان  كما  الم�ستويات. 

لأن�سطة  ناجحة  وتحولت  لها  ح�سر  ل  لتطورات 

ال�سركة  فاإن  الأمر،  نهاية  وفي  الكويت.  في  الأعمال 

وم�ساهميها،  عمالئها  مع  مميزة  عالقات  تبني  التي 

هي تلك التي تدرك ال�سبيل اإلى النجاح.

* رئي�ض تنفيذي لقطاع االأ�شول �شركة كامكو لل�شتثمار
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بوا�شطة جوزيت رزق

في ظل تقلبات اإيرادات ا�ستخراج المواد الهيدروكربونية 

ب�سكل متزايد وعدم اإمكانية التنبوؤ بها، مما ل ي�سكل 

فح�سب،  الهيدروكربونية  المواد  منتجي  على  �سغطاً 

الحكومات  �سعت  المرتبطة،  البلدان  على  اأي�ساً  بل 

في ال�سرق الأو�سط اإلى تنويع القت�ساد، مع التركيز 

العالية«،  »القيمة  ذات  القطاعات  على  ب�سكل خا�ض 

مثل التكنولوجيا، لدفع هذا التطور.

اأدت  الخليجي،  التعاون  مجل�ض  دول  من  العديد  في 

واإن�ساء  ت�سريع  اإلى  الما�سية  القليلة  ال�سنوات  تجربة 

ي�سع  منها  وكثير  القت�ساد،  تنويع  اإلى  تهدف  برامج 

التكنولوجيا في �سميمها.

  في حين اأن الروؤية ال�سعودية 2030 قد تكون الأكثر 

اأطلقت البحرين  �سيوعاً على الم�ستوى الدولي، فقد 

خططاً  اأي�ساً  المتحدة  العربية  والإمارات  والكويت 

اإ�ستراتيجية لتنمية القت�ساد.

التغير القت�سادي  اأ�سبح ا�ستخدام ال�ستثمار لدفع   

رئي�سياً، وتُعد �سناديق الثروة ال�سيادية في  مو�سوعاً 

ال�سرق الأو�سط جزءاً اأ�سا�سياً في هذا ال�سياق.لكونها 

الأ�سواق  على  وتركز  ال�ستثماري  نهجها  في  تقليدية 

الأ�سول  لإدارة  اإنفي�سكو  �سركة  تك�سف  العامة، 

اأن   2019 عام  في  اأعدت  درا�سة  العالمية  ال�سيادية 

لديهم دوراً جديداً في دفع التغّير القت�سادي وتعزيزه 

في الداخل.

اإلى  متزايد  ب�سكل  يُنظر  الهام،  لدورهم  نظراً 

الجهات ال�سيادية في ال�سرق الأو�سط كاأ�سول وطنية 

الداخلية  مهاراتهم  في  وي�ستثمرون  اإ�ستراتيجية، 

لتحقيق القدرة على مواكبة اأقرانهم العالميين:

في  متخ�س�سة  كانت  �سواَء  داخلية،  فرق  بناء 

اإ�ستراتيجية توزيع الأ�سول اأو ال�ستثمار ككل.

تطوير المواهب المحلية من خالل الإعارات والبرامج 

التدريبية وغيرها من البرامج التعليمية.

تطوير تكنولوجيا داخلية اأف�سل )في درا�سة اإنفي�سكو، 

تطلعت 100٪ من الجهات ال�سيادية في ال�سرق الأو�سط 

اإلى تطبيق التكنولوجيا ب�سكل اأف�سل على اإ�ستراتيجية 

إقبال متزايد على االستثمارات التكنولوجية في الشرق األوسط

»تركيز الجهات السيادية المحلية 
على التنوع االقتصادي«

ال�ستثمار مقابل 52٪ فقط على ال�سعيد العالمي(.

اإدارة  على  وتطبيقها  الجديدة  التقنيات  ا�ستك�ساف 

الذكاء  اأن   ٪78 يعتقد  ال�ستثمارية:  المحافظ 

المحفظة  اإدارة  في  دوراً  يلعب   )AI( ال�سطناعي 

ال�ستثمارية.

 التكنولوجيا هي مجال ا�ستثماري يمتد في المجتمع: 

للذكاء  يكون  اأن  ال�سيادية  الجهات  من   ٪56 توقع 

ال�سطناعي تاأثير كبير على مجتمعهم - وربما ل يكون 

ذلك مفاجئاً نظراً لم�ستويات عدم دراية ال�سباب، على 
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وجه الخ�سو�ض، في مجال تكنولوجيا المعلومات.

من  ال�ستفـــادة  اإلى  ال�سياديـــة  ال�سنـــــاديق  �سعــــت 

نمـــو التكنولوجيا بطريقتين:

في  التكنولوجية  ال�ستثمارات  اإلى  ال�سناديق  تنظر 

العديد من  تنادي  للبالد.  الإ�ستراتيجية  الروؤية  �سوء 

من  المعرفة  نقل  كان  وقد  بالتنويع،  الخطط  هذه 

خالل ال�ستثمار عن�سراً رئي�سياً.

دور  الرئي�سية  ال�سيادية  ال�سناديق  للعديد من  كان    

بارز في ال�ستثمار في التكنولوجيا، بع�سه من خالل 

تركز  التي  العالمية  ال�سناديق  في  كبيرة  ا�ستثمارات 

على  التركيز  خالل  من  والآخر  التكنولوجيا،  على 

التكنولوجيا، على ال�سعيدين  المبا�سر في  ال�ستثمار 

المحلي والخارجي.

ل يقت�سر ال�ستثمار على ال�ستثمار في الخارج.  تعمل 

ال�ستثمارات  في  ك�سركاء  اأي�ساً  ال�سيادية  ال�سناديق 

الإقليميين  والدعم  الخبرة  توفر  حيث  المحلية، 

جلب  اإلى  يتطلعون  الذين  الأجانب  للم�ستثمرين 

ابتكاراتهم اإلى المنطقة.

اأنحاء  جميع  في  اأو�سع:  نطاق  من  جزءاً  هذا  ويعد 

المنطقة، زادت 63٪ من ال�سناديق ال�سيادية في ال�سرق 

الإ�ستراتيجية  ال�ستثمارات  من مخ�س�سات  الأو�سط 

اأو  م�ساريع  في  مبا�سرة  مملوكة  )ح�س�ض  المبا�سرة 

�سركات ذات قيمة اإ�ستراتيجية(.

ت�ستفيد هذه ال�ستثمارات من اآفاق ال�ستثمار الطويلة 

والمزايا  ال�ستثمار  عوائد  لتعظيم  ال�سيادية  للجهات 

الوطنية الأخرى.

تركز  التي  ال�ستثمارات  من  العديد  اأن  حين  في   

دول  اأن  اإل  الخارج،  في  كانت  التكنولوجيا  على 

»�سناديق  اأكثر  من  كانت  الخليجي  التعاون  مجل�ض 

الحديثة. التقنيات  مجال  في  خ�سوبة   الرمال« 

التقنيات:  هذه  اإحدى  الم�سفرة  العمالت  تعد   

المتحدة  العربية  الإمارات  في  ال�سلطات  ا�سطلعت 

دعم  في  ا�ستباقي  بدور  ال�سعودية  العربية  والمملكة 

تنظيمي  نظام  جانب  اإلى  الم�سفرة،  العمالت  تطوير 

منا�سب ودعم حكومي اآخر.

 بالن�سبة للجهات ال�سيادية الكبرى، يتداخل ال�ستثمار 

مع  النظيفة،  الطاقة  في  خا�سة  التكنولوجيا،  في 

ال�سرق  في  ال�سيادية  للجهات  متزايد  اآخر  اعتبار 

الأو�سط: درا�سة واعتماد العوامل البيئية والجتماعية 

على  منهم  العديد  )ESG(.ووقع  بالإدارة  والمتعلقة 

اإطار عمل �سندوق الثروة ال�سيادية »الكوكب الواحد« 

، وهي مبادرة تهدف اإلى تعزيز الكفاءة في تخ�سي�ض 

منخف�ض  اقت�ساد  اإلى  النتقال  وت�سجيع  المال  راأ�ض 

الكربون.

وك�سفت درا�سة حول الجهات ال�سيادية اأن 83٪ منهم 

البيئية  العوامل  واعتماد  درا�سة  �سيا�سة  يطبقون 

والجتماعية والمتعلقة بالإدارة )ESG( في ال�سندوق 

بدلً من فئات الأ�سول، مثل الأ�سهم.

ما  غالبــــاً  هذه  التكامــــل  درجــــة  اأن  حيــــن  في   

العوامل  ت�سبح  اأن  المرجــــح  فمن  تطلعية،  تكون 

 ،)ESG( بالإدارة  والمتعلقة  والجتماعية  البيئية 

الخ�سو�ض،  وجه  على  للبيئة  الواعي  وال�ستثمار 

ال�سياديــــة. لل�سنــــاديق  اأهميـــــة  اأكثـــــر   اعتبــــاراً 

البيئية  العوامل  اعتماد  تزايد  على  يدل  ومما    

داخل   )ESG( بالإدارة  والمتعلقة  والجتماعية 

المنطقة، قالت 44٪ من الجهات ال�سيادية في ال�سرق 

والجتماعية  البيئية  العوامل  تحليل  باأن  الأو�سط 

والمتعلقة بالإدارة )ESG( يمكن اأن ي�سهم في اكت�ساف 

تغير  اإلى  فقط  لي�ض  ي�سير  مما  الخفية،  القيمة 

ال�سناديق  باأن  العتراف  اإلى  اأي�ساً  ولكن  المواقف، 

ال�سيادية في و�سع جيد فريد لتحقيق قيمة من هذه 

الظاهرة بالنظر اإلى منظور طويل الأجل.

 الم�سدر: درا�سة اإنفي�سكو 2019 لإدارة الأ�سول ال�سيادية العالمية

جوزيت رزق هي مدير المبيعات للعمالء الموؤ�س�سين
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)UIC( لجنة الإعالم والت�سويق لدى اتحاد �سركات ال�ستثمار

النا�شر هو اتحاد �شركات اال�شتثمار )UIC( بالكويت بالتعاون مع دار كويت تايمز للن�شر و تحت 

قيادة رئي�ض االتحاد �شالح ال�شلمي و رئي�ض تـــحــــرير المجلة بدر الـــــ�شبيعي و رئـــــي�ض تــــحريــــر 

كـــــويت تـــــايمـــز عبد الرحمن العليان. 

حمد محمد ال�شعد

رئي�ض اللجنة 

�سركة عمار للتمويل والإجارة

�شالح �شالح ال�شلمي

ع�سو اللجنة

مجموعة اأرزان المالية للتمويل وال�ستثمار

ابتهاج عبدالعزيز م�شاعد الرومي

ع�سو اللجنة

�سركة ال�ستثمارات الوطنية

ح�شه حمد اأحمد العميري

ع�سو اللجنة

�سركة اأ�سول لال�ستثمار

�شارة جا�شم المكيمي

ع�سو اللجنة

�سركة ال�سفاة لال�ستثمار

طارق اأحمد عبدالعزيز اأحمد الجا�شم

ع�سو اللجنة

ال�سركة الكويتية للتمويل وال�ستثمار )كفيك(

م�شطفى نجيب زنتوت

ع�سو اللجنة 

�سركة كامكو اإنف�ست

فدوى عادل دروي�ض

نائب الأمين العام 

ومدير مركز درا�سات ال�ستثمار بالوكالة

كويت تايمز

جيمي اآثريدج

etheridge@kuwaittimes.com 

لال�ستف�سار حول الإعالنات:

ads@kuwaittimes.com

اتحاد �سركات ال�ستثمار- الكويت

 مبنى غرفة تجارة و�سناعة الكويت - الميزانين،

 �سارع مبارك الكبير - مدينة الكويت

�سندوق بريد: 27555  ال�سفاة 

 رمز بريدي: 13136 الكويت 

 تلفون.: 965-2228-0370+

فاك�ض: 965-2249-0091/2+

uic@unioninvest.org :اإيميل

http://unioninvest.org :موقع

كويت تايمز

�سارع ال�سحافة

ال�سويخ ال�سناعية

 �سندوق بريد: 1301 ال�سفاة

رمز بريدي: 13014 الكويت

تلفون: 965-2483-3199+

فاك�ض: 965-2483-5620+

etheridge@kuwaittimes.com :اإيميل

www.kuwaittimes.net :موقع


