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ملتقى

الر�سمية  الجهات  قبل  من  بالغ  واهتمام  كبير  ح�سور  و�سط 

ورجال  واال�ستثمارية  التجارية  وال�سركات  والموؤ�س�سات 

واالأكاديميين  والباحثين  والخبراء  والمهتمين  واالأعمال  المال 

المخت�سين، ُعقد في قاعة البوم بمبنى غرفة وتجارة و�سناعة 

تحت  الخام�س،  اال�ستثماري  الكويت  ملتقى  فعاليات  الكويت 

�سعار )الفر�س ال�سائعة والمتاحة لال�ستثمار في الكويت( الذي 

ُعقد بالتعاون مع اتحاد �سركات اال�ستثمار.. ويهدف الملتقى 

النمواالقت�سادي  على  ال�سغيرة  الم�سروعات  تاأثير  بحث  اإلى 

واآلية ت�سهيل جذب الم�ساريع والقوانين والت�سريعات المنظمة 

لقطاع اال�ستثمار في البلد.

وتحدث في بداية الجل�سة االأولى التي اأدارها االأ�ستاذ ما�سي 

الخمي�س اأمين عام الملتقى االإعالمي العربي بكلمة ترحيبية 

توصيات ملتقى الكويت االستثماري الخامس

في ملتقى الكويت االستثماري الخامس.. 
مناقشة متطلبات المستقبل وامكانيات الواقع... 

استثمار قوي وفق رؤية ثاقبة
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وزير  ال�سريعان  فهد مطلق  بال�سيد/  متمثال  الكريم  للح�سور 

وخبراء  م�ساركين  من  الح�سور  وجميع  وال�سناعة  التجارة 

على  اال�ستثمار  �سركات  التحاد  ال�سكر  وجه  كما  ومعقبين، 

دخولهم وم�ساركتهم ال�ستراتيجية لعقد هذا الملتقى، وكذلك 

التحاد م�سارف الكويت لهذه ال�سراكة اال�ستراتيجية.

وت�سمنت جل�سات الملتقى عدد من المحاور اأبرزها متطلبات 

ثاقبة،  روؤية  وفق  قوي  وا�ستثمار  الواقع،  واإمكانات  الم�ستقبل 

والت�سريعات  والقوانين  الم�ساريع،  جذب  ت�سهيل  واإجراءات 

المنظمة لقطاع اال�ستثمار. 

وال�سناعة  التجارة  وزير  ال�سريعان  مطلق  فهد  ال�سيد  واألقى 

في  و�سعيها  اال�ستثمار  لقطاع  الدولة  روؤية  عن  الوزارة  كلمة 

مثل  العالمية  التغيرات  لمواكبة  التجارية  القوانين  تطوير 

قانون التجارة االإلكترونية، واإعادة هيكلة ورقمنة وتطوير نظام 

تراخي�س ال�سركات، والربط االآلي مع الجهات الخارجية ذات 

العالقة في اإ�سدار التراخي�س التجارية. والتوجيه لهيئة اأ�سواق 

اإلى ا�ستحداث القوانين التي ت�ساهم في و�سع الكويت  المال 

على الطريق نحو اعتمادها كمركز مالي اإقليمي، وذكر الوزير 

اال�ستثمارية  المن�سة  بم�سروع  الوزارة  اهتمام  عن  كلمته  في 

التي تخدم الم�ساريع ال�سغيرة لال�ستفادة من مرافق الدولة.

المالية  ال�سئون  لجنة  ع�سو  المال  بدر  د.  تحدث  فيما 

واالقت�سادية بمجل�س االأمة عن القوانين والت�سريعات المتعلقة 

باال�ستثمار،عن تجربته ال�سابقة في تعديل قانون اأ�سواق المال 

موؤ�سرات  وفق  المال  ا�سواق  هيئة  ترقت  وكيف   20١0 عام 

عالمية وانعك�ست ذلك على توفر �سيولة داخل بور�سة الكويت 

لالأوراق المالية، ولكن اليوم وبعد جائحة كورونا ورغم تقديم 

الكثير من الت�سريعات التي تحقق ال�سمان للم�ساريع ال�سغيرة 

والمتو�سطة اإال اأنه لم يرى اأي انعكا�س تنفيذي لهذا القانون، 

اكثر وتقديم حلول  الم�ساكل بجدية  التعاطي مع بع�س  وعدم 

واقعية مثل ا�ستمرار انخفا�س التامين الم�سرفي المالي للدولة 

الم�ستثمر  حماية  �سرورة  على  و�سدد  االأخيرة  ال�سنوات  في 

الكويتي وال�سركات التي لديها بع�س اأعمال مرتبطة وملكيات 

الحلول  بع�س  و�سع  اإلى  يحتاج  االأمر  واأوكرانيا  رو�سيا  في 

الت�سريعية لحماية الم�ستثمرين.

واأكد على �سرورة اال�ستفادة من االأزمات كما حدث مع الهيئة 

العامة لال�ستثمار و�سندوق التنمية والموؤ�س�سة العامة للتاأمينات 

التي لم تحقق اأرباح قيا�سية في تاريخها اإال في فترة الجائحة 

عندما ا�ستخدمت البوني في�سر ودخلت االأ�سواق وا�ستخدمت 

باأرباح  اال�ستفادة  وبالتالي  االأ�سول  �سراء  عملية  في  ال�سيولة 

غير م�سبوقة. 

الرقابة  اإدارة  مدير  الخمي�س،  بدر  محمد  د.  تحدث  كما 

البنك  اإجراءات  عن  المركزي،  الكويت  بنك  في  المكتبية 

للبنك  كان  االقت�سادي،حيث  اال�ستقرار  حفظ  في  المركزي 

بما  الخ�سم  �سعر  خف�س  خالل  من  ا�ستباقي  دور  المركزي 

ي�سكل بيئة تو�سعية لالقت�ساد ويدعم اال�ستثمار في قطاعات 

المتطلبات  تخفيف  في  المركزي  البنك  قام  كما  الدولة، 

الرقابية مثل متطلبات ال�سيولة ومتطلبات التمويل وهو ما تم 

المركزي  البنك  ين�سرها  التي  االإح�سائيات  تلم�سه من خالل 

في   %5 بن�سبة  اأ�سوله  ارتفعت  التي  الم�سرفي  القطاع  الأداء 

انخف�ست  اليوم، وكما  نراها  التي  التحديات االقت�سادية  ظل 

ن�سبة عدم االنتظام وهي االأدنى تاريخياً. اأما عن جهود البنك 

اأف�سل لقطاع م�سرفي بما يخدم  المركزي ل�سناعة م�ستقبل 

�سياغة  فكانت  اال�ستثمارية  البيئة  وتخدم  اال�ستثمار  وي�سجع 

ا�ستراتيجية التحول الرقمي في البنك المركزي. اأما الجانب 

االآخر الذي تطرق اإليه دكتور محمد وهي روؤية البنك المركزي 

ال  حيث  نف�سه  الم�سرفي  القطاع  في  الرقمي  التحول  لدعم 

في  والم�سرفي  اال�ستثماري  القطاع  دور  الجميع  على  يخفى 

وجذب  اال�ستثماري  التو�سع  لدعم  اأ�سا�سية  ركيزة  ت�سكيل 

اال�ستثمار لدعم التحول الرقمي وطرح البنك المركزي مبادرة 

من ثالث جوانب: 

االأول هو البنوك القائمة حالياً من خالل اإن�ساء وحدات رقمية 

با�ستخدام ذات الترخي�س.

جديدة  رقمية  بنوك  بتاأ�سي�س  ال�سماح  وهو  الثاني  الجانب 

والهدف منها دعم القطاع الم�سرفي في دولة الكويت.

الم�سودة  وهذه  الدفع  نظم  تعليمات  م�سودة  اإطالق  واأخيراً 

هذا  من   24 تاريخ  حتي  االآراء  في  للم�ساركة  اليوم  مطروحة 

اأ�سحاب  تخدم  وهي  النهائي  �سكلها  في  الإ�سدارها  ال�سهر 

ال�سركات  واأ�سحاب  والمتو�سطة  ال�سغيرة  الم�ساريع 

المتخ�س�سة في الدفع.

اإلى ذلك تحدث االأ�ستاذ الدكتور فايز الكندري، ممثل اتحاد 

للجانب  الكويت  م�سارف  اتحاد  روؤية  عن  الكويت  م�سارف 

�سرورة  على  اأكد  الذي  البلد.  في  واال�ستثماري  االقت�سادي 

ا�ستثماري  مناخ  يخلق  الذي  �سيا�سي  ا�ستقرار  اإلى  الحاجة 

�سالح و�سرورة التعاون  بين ال�سلطة الت�سريعية والتنفيذية، 
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يعد  الذي  الحكومي  القطاع  اختالالت  معالجة  من  بد  وال 

واأ�سار  الكويت  دولة  في  اال�ستثمار  مجال  في  اأ�سا�سي  معوق 

اأنه ال بد اأن يكون هناك  تو�سع في قطاعات ال�سراكة ما بين 

القطاع الخا�س فبعد محطة الزور لم ن�سهد اأي نوع من تلك 

فر�س  خلق  الذي  والخا�س  الحكومي  القطاع  بين  ال�سراكات 

عمل و�سدد باأنه ال بد من اإعادة النظر في بع�س الت�سريعات 

مثل الحاجة اإلي محاكم اقت�سادية للت�سريع في عمليات الف�سل 

مثال على  المفاهيم،  بع�س  التخلي عن  بد  وال  الدعاوي  بين 

ذلك  ال يزال  الم�ستند التنفيذي في دولة الكويت اإما اأن يكون 

عقد محرر وموثق او ان يكون حكم اوامر ق�سائي.

يجب اأن تتغير بع�س المفاهيم القديمة لماذا ال يكون ال�سند 

المعاملة  قانون  ففي   ذاته،  بحد  االأمر  �سند  هو  التنفيذي 

االإلكترونية 20١4 الذي لم يطبق اإال  وقت الجائحة، كان ال بد 

من  �سرورة تعديل المادة الرابعة  فنحن محظور علينا التعامل 

مع ال�سندات االإلكترونية وقوائم القيد الرهن االإلكترونية، واأن 

من  تمنى  االأخير  وفي  االلكترونية،  الملكية  ب�سندات  نتعامل 

القوانين   بع�س  منها  تعاني  التي  الت�سريع  االأمة جودة  مجل�س 

واالإ�سراع في اإ�سدارها.

هيئة  اإدارة  مجل�س  ع�سو  ال�سانع،  مهند  االأ�ستاذ  وتحدث 

ت�سجيع اال�ستثمار االأجنبي المبا�سر، الرئي�س ال�سابق للجمعية 

في  حقيقي  ا�ستثمار  بناء  قواعد  عن  الكويتية،  االقت�سادية 

بعد  وذلك  الموؤتمر  وعنوان  بتوقيت  اأ�ساد  والذي  الكويت. 

اأزمة كورونا حيث من الممكن في هذا التوقيت تقييم التعامل 

واأثرها على  العالمية  المتغيرات  ودرا�سة  اقت�ساديا  الحكومي 

الإدارة  ا�ستراتيجية  هناك  يكون  اأن  بد  ال  الوطني.  االقت�ساد 

الفو�سى  تحدث  ال  حتى  حدوثها  قبل  كورونا  مثل  االأزمة 

واالرتباك. 

واأ�سار اإلى �سرورة تحديد الهوية االقت�سادية باالهتمام بالقطاع 

الخا�س التي من الموؤكد اأنها تخلق فر�س عمل ووظائف، كما 

ا�ستثمارية.  فر�س  وتحقيق  الدخل  م�سادر  تنوع  في  ت�ساهم 

وتناول االأ�ستاذ �سالح ال�سلمي، رئي�س اتحاد �سركات اال�ستثمار 

عن روؤية القطاع الخا�س لالإ�سالح االقت�سادي وتحفيز عجلة 

االقت�ساد. حتى يتم الو�سول اإلى االإ�سالح االقت�سادي المن�سود 

اتباع خطى  الكويت، يجب  تنمية م�ستدامة في دولة  وتحقيق 

الخا�س  القطاع  اأمام  الطريق  مهدت  التي  المتقدمة  الدول 

ليكون الركيزة االقت�سادية االأ�سا�سية فيها، موؤكداً اأنه اإذا ما تم 

النظر اإلى الدول المجاورة ف�سنرى اأن توجهها االقت�سادي يقوم 

االقت�ساد  االأكبر في  الدور  الأخذ  الخا�س  بالقطاع  نحوالدفع 

الوطني. 

وفي نقا�س مفتوح، عّقبت االأ�ستاذة اأ�سرار جوهر حيات، اأمين 

الكويتية الجمعية تهدف  ال�سفافية  اإدارة  جمعية  �سر مجل�س 

هيئة  في  وتطبيقها  الحوكمة  معايير  لتعزيز  ب�سمة  لو�سع 

اأ�سواق المال والبنوك الأنها اأحد خطوات ال�سفافية والنزاهة، 

اأموال  غ�سل  وق�سايا  الف�ساد  ق�سايا  من  تعاني  الكويت  واأن 

ك�سف عنها ال�ستار عام 20١9 - 2020، كما عّقب االأ�ستاذ في�سل 

الطبيخ رئي�س جمعية المحا�سبين الكويتية �سرورة تبني واإن�ساء 

بيانات  بتوفير  �ستقوم  والمراجعة  للمحا�سبة  م�ستقلة  هيئة 

مالية دقيقة وذلك للحر�س على �سفافية البيئة المالية  تبرز 

للقطاعين  االقت�سادي  االأداء  تح�سين  في  الهيئة  هذه  اأهمية 

العام والخا�س.

الجزاف،  مهدي  االأ�ستاذ  اأدارها  التي  الثانية  الجل�سة  وفي 

الرئي�س التنفيذي لمركز »ذا كونفرن�س بورد الخليج« للبحوث 

االقت�سادية والتجارية، تناولت مو�سوع الم�ساريع ال�سغيرة بين 

ال�سغيرة  الم�سروعات  تاأثير  جانب  اإلى  والواقع،  الدولة  روؤية 

على النمواالقت�سادي، وفي هذا المحور تحدث االأ�ستاذ فار�س 

عن  ال�سغيرة،  الم�سروعات  ورعاية  لتنمية  م�ست�سار  العنزي، 

ال�سغيرة،  الم�ساريع  اأمام  العقبات  لتجاوز  والبدائل  الحلول 

الذي  والتطلعات  االإنجاز  ال�سغيرة،  الم�سروعات  �سندوق 

ال�سغيرة  الم�ساريع  اأمام  الم�ساحة  زيادة  �سرورة  على  �سدد 

ال�سوق  بالمناق�سات لخلق فر�س في  يتعلق  والمتو�سطة فيما 

حا�سنات  ودعم  والمتو�سطة  ال�سغيرة  للم�ساريع  المحلى 

اأ�سحاب  وتمويل  ودعم  ا�ست�سارات  وتقديم  لتر�سيد   االأعمال 

الم�ساريع ال�سغيرة والمتو�سطة.

عن  االأمة،  مجل�س  ع�سو  ال�ساهين،  اأ�سامة  االأ�ستاذ  وتحدث 

باأنه  ال�سغيرة  الم�ساريع  المنظمة لعمل  القوانين والت�سريعات 

الت�سريعات  من  المزيد  اإلى  بحاجة  الم�ساريع  تلك  تزال  ال 

المنظمة، كما ال توجد روؤية اقت�سادية اأو ا�ستثمارية وا�سحة 

اأولوية  اأي  القطاع  الم�ساريع حيث ال يمثل هذا  لتلك  المعالم 

لدى الحكومة وهذا �سبب فجوة كبري بين اأ�سحاب اأعمال تلك 

الم�ساريع وبين القطاع الحكومي مما اأثر على االقت�ساد ب�سكل 

عام. كما تحدث االأ�ستاذ عبداهلل التركيت نائب رئي�س اتحاد 

الدولة  روؤية  ال�سغيرة  الم�سروعات  عن  اال�ستثمار  �سركات 

ومتطلبات الم�ساريع. 

اإن ح�سة الم�سروعات ال�سغيرة والمتو�سطة من الناتج المحلي 

 %  22 بلغت  ولكنها  بالكويت،   %٣ تتجاوز  للكويت ال  االإجمالي 

اأن المتو�سط  بال�سعودية، كما بلغت 5٣ % باالإمارات، مو�سحاً 

العالمي لم�ساهمة الم�سروعات ال�سغيرة في الناتج المحلي بلغ 

45 %. كما ك�سف التركيت اأن االأو�ساع الحالية وبيئة االأعمال 

المبادرين  من  الكويتيين  ال�سباب  من  عدد  دفعت  الع�سيبة 

فعلية  خطوات  اتخاذ  اإلى  ال�سغيرة  الم�ساريع  واأ�سحاب 

كاالإمارات  دول مجاورة  اإلى  االقت�سادي  ن�ساطهم  نقل  باتجاه 

الم�ساريع  هجرة  ظاهرة  لت�سبح  عمان،  و�سلطنة  وال�سعودية 

م�سكلة اأخرى ت�ساف اإلى �سجل الم�ساكل التي تواجه الم�ساريع 

ال�سغيرة والمتو�سطة.
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 وتحدثت االأ�ستاذة العنود يعقوب الفهد، مدير اإدارة التحقيقات 

االحتكارية والتناف�سية في جهاز حماية المناف�سة، عن حماية 

قانون  اأن  اأ�سارت  التي  ال�سغيرة.  الم�سروعات  في  المناف�سة 

الم�ساريع  اأ�سحاب  يحمي  قانون  اأهم  هو  المناف�سة  حماية 

ال�سغيرة والمتو�سطة من اال�ستحواذ من قبل ال�سركات الكبرى 

التي تحاول دوما ال�سيطرة على ال�سوق واأن توقيع مذكرة تفاهم 

مع �سندوق دعم الم�ساريع ال�سغيرة والمتو�سطة وذلك لدرا�سة 

الخدمات  وتطوير  التحديات  ومواجهة  االأهداف  لتحديد 

وت�سهيل اأعمالهم.

اإدارة  مدير  الظفيري،  معيبر  �سالح  االأ�ستاذ  �سدد  فيما 

اإجراءات  وال�سناعة،  التجارة  وزارة  في  الم�ساهمة  ال�سركات 

الوزارة لت�سهيل اأعمال الم�سروعات ال�سغيرة على اأهمية توجيه 

وتكرار الر�سائل الموجهة للجهات الحكومية حتى تقوم بت�سريع 

اأهم العقبات التي تواجه  وتحفيز القرارات الحكومية. واأحد 

اأ�سحاب الم�ساريع ال�سغيرة والمتو�سطة هي اختالف االأنظمة 

وهنا  الم�ساريع  واأ�سحاب  الحكومية  الجهات  بين  االلكترونية 

المعلومات.  لتكنولوجيا  المركزي  الجهاز  دور  ياأتي  اأن  يجب 

اأين دورها في توحيد تلك االأنظمة  في كل الجهات الحكومية.

عبداهلل  محمد  االأ�ستاذ  عقب  الثانية،  الجل�سة  نهاية  وفي 

ال�سغيرة  للم�سروعات  الكويتية  الجمعية  رئي�س  العنجري، 

اأ�سحاب  اإفال�س  على  فيها  تحدث  �سودوية  نظرة  الذي حمل 

ال�سجون  واجهوا  من  ومنهم  والمتو�سطة  ال�سغيرة   الم�ساريع 

من  عنهم  والتخلي  تجاهلهم  تم  هوؤالء  وكل  متهربين  واآخرين 

قبل الحكومة ومجل�س االأمة على الرغم من اأن 80% من االأ�سر 

الح�ساوي  منال  ود.  ومتو�سطة،  �سغيرة  م�ساريع  لها  الكويتية 

رئي�س الجمعية الكويتية للتخطيط اال�ستراتيجي، عقبت على 

مو�سوعات الجل�سة ب�سرورة التزام القطاع الحكومي با�ستخدام 

في  تحمل  التي  الم�ستدامة  التنمية  خطط  وهي  واحدة  لغة 

طياتها تنمية القطاع الخا�س.

و�سهد الملتقى م�ساركة وزير التجارة وال�سناعة فهد ال�سريعان 

وعدد من روؤ�ساء البنوك وال�سركات والموؤ�س�سات اال�ستثمارية 

والجمعية  الم�سارف  اتحاد  من  كل  جانب  اإلى  واالقت�سادية 

وجمعية  الكويتية  ال�سفافية  وجمعية  الكويتية  االقت�سادية 

لرعاية  الوطني  وال�سندوق  العقاريين  واتحاد  المحا�سبين 

وتنمية الم�سروعات ال�سغيرة والمتو�سطة.. 

اتحاد  اإدارة  مجل�س  رئي�س   - ال�سلمي  �سالح  اأكد  جانبه  من 

�سركات اال�ستثمار، على �سرورة تعزيز دور القطاع الخا�س في 

فقط  يقت�سر  ال  الملتقى  اإن هدف  الكويتي..  االقت�ساد  دعم 

على الخروج بتو�سيات في نهايته بل ت�سليط ال�سوء على الدور 

الذي يجب اأن يوؤديه القطاع الخا�س في �سناعة الحياة اليومية 

ن�سبو  التي  االأهداف  كافة  تحقيق  اإلى  للو�سول  واالقت�سادية 

اإليها. واأجمع الم�ساركون على التو�سيات التالية:

ت��صيات الم�ؤتمر:

بيئة  في  النمو  في  وم�ساعدته  الخا�س  بالقطاع  النهو�س   .١

من   %  27 الخا�س  القطاع  ي�سكل  �سليمة، حيث  ا�ستثمارية 

ال�سعودية ت�سكل  ناتجها المحلي مقارنة بدول الجوار فاإن 

 %70 بن�سبة  واالإمارات  لل�سعودية،  المحلى  الناتج  من   %44

حيث اأن دول الجوار ت�سّخر كل اإمكاناتها وتمنح الت�سهيالت 

ب�سكل  الوطني  اقت�سادها  تدعم  الأنها  هناك  لل�سركات 

حقيقي واأي�سا توظيف ن�سبة هائلة من العمالة الوطنية مع 

�سمانات كبرى لحقوق االأمان الوظيفي التي تكاد معدومة 

في الكثير من الدول.

و�سع  في  م�سبقا  لها  واال�ستعداد  االأزمات  من  اال�ستفادة   .2
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اأزمة م�ستقباًل، مثال على  اأي  واإدارة  ا�ستراتيجية لمواجهة 

ذلك اأزمة كورونا واالأزمة المالية العالمية. و�سوالً اإلى حرب 

رو�سيا واأوكرانيا واأثر تلك االأزمات على االأ�سواق العالمية في 

جميع القطاعات اال�سثمارية والمالية والتجارية، االأمر الذي 

الم�ستثمرين  وحماية  الت�سريعية  الحلول  بع�س  اإلى  يحتاج 

م�سبًقا قبل حدوث اأ�سرار اأو فو�سى اقت�سادية.

وخ�سو�ساً  الم�ستندية  الدورة  من  التخفيف  �سرورة   .٣

الأ�سحاب الم�ساريع ال�سغيرة والمتو�سطة وكذلك ال�سركات 

الكبرى ودعم التعاون بين موؤ�س�سات الدولة و�سرعة وت�سهيل 

بين  االإلكتروني  الربط  واأهمية  واالإجراءات،  التعامالت 

الموؤ�س�سات المعنية وتحقيق التوا�سل بينهم.

موؤ�س�سات  في  االإلكترونية  االأنظمة  كافة  توحيد  �سرورة   .4

دور  تعامالت، وهذا  اأي  اأمام  عائًقا  ت�سبح  الدولة حتى ال 

الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات 

اإخراج  االأوراق العملية المدرو�سة والتي اأجيزت من الخبراء   .5

وال  و�سيا�سيين  االأعمال  ورجال  واالقت�ساديين  واالأكاديمين 

لالإ�سالح  حقيقة  روؤية  اأوراق  مثال  االأدراج  حبي�سة  تزال 

االقت�سادي 2020/١١ التي لم ترى النور اإلى يومنا هذا.

الخدمات  من  العديد  تقديم  على  قادرة  البنوك  تزال  ال   .6

الرقمية، حيث عمل البنك المركزي ب�سكل كبير ومكثف في 

ال�سنوات االأخيرة خالل الجائحة في مجال الرقمنة وذلك 

لمواكبة التحول الرقمي في العالم وعمل جاهًدا في المجال 

ال�سيبراني وتحفير االبتكار.

اأكبر للم�ساركة في  ت�سجيع القطاع الخا�س واإعطاءه حيزاً   .7

خطط التنمية وعمل �سراكات حقيقة مع القطاع الحكومي اأو 

منظمات المجتمع المدني وذلك لتحقيق م�ساركة مجتمعية.

الحد من هجرة الكويتين نحو العمل في القطاع الحكومي   .8

القطاع  في  اآمنة  ا�ستثمارية  بيئة  توفر  عدم  من  هروبا 

الخا�س، حيث تركز الكويتيون العاملون في القطاع الحكومي 

بن�سبة 78% حيث بلغ عددهم ٣٣٣.6 األف مواطن بن�سبة %4.7 

لنحو72.9 األف عامل. 

االقت�سادية  الت�سريعات  من  لمزيد  حاجة  هناك  زالت  ال   .9

للنهو�س بالقطاع اال�ستثماري. بل واإعادة النظر للت�سريعات 

عملية  تحكم  التي  القوانين  بع�س  على  ال�سوء  وت�سليط 

بد  ال  كما  �سليمة.  ا�ستثمارية  بيئة  لخلق  وذلك  اال�ستثمار 

من تطوير الت�سريعات التي ت�ساحب المتغيرات في اأنماط 

اال�ستثمار والتجارة التي يفر�سها التناف�س.

للنظر  متخ�س�سة  اقت�سادية  لمحاكم  الفعلية  الحاجة   .١0

االإجراءات  الأن  و�سرعة  بخبرة  فيها  والبت  المنازعات  في 

الطويلة والمعقدة هي بيئة طاردة لال�ستثمار والتجارة، حيث 

يجب الف�سل بين الدعاوى في دولة الكويت والتي تعمل برتم 

بطيء.

على  االعتماد  من  وتقليل  االقت�سادي  التنوع  �سرورة   .١١

دخل  من   %90 من  اأكثر  اأن  وال�سيما  النفطية،  ال�سادرات 

الدولة حالياً من العائد النفطي.

١2. ال بد من الخروج بتفعيل حقيقي وهي اأن ي�ستخدم القطاع 

الحكومي لغة واحدة وهي ال�سير على روؤية خطط التنمية 

الم�ستدامة  20٣0 والتي لها عالقة بالقطاع الخا�س.

١٣. ا�ستح�سار التجارب ال�سابقة التي كان لها دور اإيجابي مثال 

يتم جني ثماره في  لليوم  المال 20١0 والذي  اأ�سواق  قانون 

البور�سة الكويتية واالرتقاء الي الموؤ�سرات العالمية.

بالقطاع  واالهتمام  االقت�سادية  الهوية  تحديد  �سرورة   .١4

الخا�س  كاأحد مكونات االقت�ساد الوطني الذي يخلق فر�س 

عمل، وتنوع في م�سادر الدخل، وفر�س ا�ستثمارية.

للمحا�سبة والمراجعة  واإن�ساء هيئة م�ستقلة  تبني  ١5. �سرورة 

على  للحر�س  وذلك  دقيقة  مالية  بيانات  بتوفير  �ستقوم 

�سفافية البيئة المالية  تبرز اأهمية هذه الهيئة في تح�سين 

االأداء االقت�سادي للقطاعين العام والخا�س.

الأ�سحاب  ق�سوى  اأولوية  هناك  يكون  اأن  بد  ال  اليوم   .١6

حقيقية  حلول  وتقديم  والمتو�سطة  ال�سغيرة  الم�سروعات 

االقت�سادي،   وتنوع  لتوفير فر�س عمل،  وذلك  لهم  وواقعية 

وخلق  الم�ساريع،  تلك  الأ�سحاب  اإيجابية  �سخ�سية  وخلق 

مجتمع اإيجابي.

اأ�سحاب  تواجه  التي  العقبات  اأهم  االأرا�سي  تق�سيم  يعد   .١7

الم�ساريع ال�سغيرة والمتو�سطة بل على عملية اال�ستثمارية، 

فال بد من اإعادة النظر في تق�سيم االأرا�سي المملوكة للدولة 

الإن�ساء  م�ساحات  واإعطاء  العالية،  التكاليف  من  والتقليل 

م�ساريع ا�ستثمارية. 

ال�سغيرة  الم�ساريع  الأ�سحاب  ت�سهل  نافذة  اإطالق   .١8

والمتو�سطة التعامل ب�سكل مبا�سر مع الجهات الر�سمية وهو 

اأقل دعم مقدم للدولة الأ�سحاب تلك الم�ساريع.

١9. �سرورة توجه وتكرار الر�سايل الموجهه للحكومة، الت�سريع 

من تحفيزها.

التي  الم�ستدامة  التنمية  اإلتزام القطاع الحكومي بخطط   .20

ت�سير في طياتها تنيمة القطاع الخا�س، والعمل بروح الفريق 

التنمية  خطة  وفق  محددة  وبمواقيت  �سخ�سيات  باأ�سماء 

الوطنية 20٣5.
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مشاركات االتحاد في فعاليات محلية

مشاركة االتحاد في الملتقى القانوني

بدعوة من كلية القانون الكويتية العالمية �سارك اتحاد 

�سركات اال�ستثمار في »ملتقى الكويت القانوني« والذي 

قيم في مقر الكلية يومي 29 و٣0 مار�س 2022.
ُ
اأ

كلية  من  اإيجابية  مبادرة  لتقديم  الملتقى  ويهدف 

بين  تفاعلية  اآلية  الإيجاد  العالمية  الكويتية  القانون 

وكل  والمحامين  والم�ست�سارين  القانونيين  الخبراء 

معه، وطالب  يتعاملون  ومن  بالقانون  معنيون  من هم 

بما  االآراء والخبرات  القانون لالإلتقاء واال�ستفادة من 

في  والخا�س  الحكومي  بالقطاعين  باالرتقاء  ي�ساهم 

كافة المجاالت التي تهم العاملين في مجال القانون.

الحوارية  الجل�سات  من  عدد  الملتقى  ت�سمن  وقد 

التي �سارك فيها متحدثون من داخل وخارج الكويت، 

التخ�س�سات،  مختلف  في  عمل  ور�س  اإلى  باالإ�سافة 

لتقديم  للملتقى  م�ساحب  معر�س  تنظيم  تم  وقد 

برامج تدريبية وفر�س وظيفية بم�ساركة جهات عدة، 

ومنظمات اأهلية ومكاتب محاماة دولية ومراكز اأبحاث 

وتدريب ومنظمات قانونية دولية ودور ن�سر.

يونيو 2022العدد ١٣
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شهدت قطاعات الخدمات المالية والعقارات والصناعات 
أكبر عدد من الصفقات

تقرير »المركز«: 
مجموعة »الخليج للتأمين« تتصدر صفقات 

االندماج واالستحواذ الكويتية خالل 2021 
باستحواذها على عمليات »AXA« في الخليج

تقرير اقتصادي

الكويت، 05 اأبريل 2022– اأبرز تقرير �سادر عن اإدارة الخدمات 

الم�سرفية واال�ستثمارية في المركز المالي الكويتي »المركز« 

ت�سّدر مجموعة الخليج للتاأمين عمليات االندماج واال�ستحواذ 

وي�ستند   .202١ عام  الكويتية خالل  ال�سركات  بها  قامت  التي 

ا�ستحوذت  التي  المليونية  ال�سفقة  تقريره على  في  »المركز« 

الفرن�سية«  »اأك�سا  �سركة  عمليات  كامل  على  المجموعة  فيها 

في منطقة الخليج بقيمة بلغت 474.8 مليون دوالر اأميركي.

وت�سمنت �سفقة اال�ستحواذ تملك مجموعة الخليج للتاأمين ل�سركة 

)AX( بالكامل، باالإ�سافة اإلى ح�سة 50% من �سركة اأك�سا للتاأمين 
التعاوني وح�سة 28% من �سركة اأك�سا الهالل االأخ�سر للتاأمين 

.
)١(

من كل من اأك�سا الفرن�سية ومجموعة يو�سف بن اأحمد كانو

اأما ثاني اأكبر عملية ا�ستحواذ ا�ستكملتها �سركة كويتية فكانت 

من ن�سيب �سركة الفتوح القاب�سة والتي ا�ستحوذت على ح�سة 

45% من �سركة االأن�سار المتحدة العقارية بقيمة ١6١.4 مليون 

دوالر اأمريكي. وتجدر االإ�سارة اإلى اأن الجهة الم�ستهدفة هي 

�سركة تابعة ل�سركة م�ساريع الكويت القاب�سة – كيبكو)البائع( 

االأن�سار  تبلغ ١0% من  اإ�سافية  التخارج من ح�سة  تنوي  التي 

للتاأمين ح�سة 50% في �سركة  ال�سفقة، �ستمتلك مجموعة الخليج  باإنجاز    ١

بينما  مبا�سرة  منها   %١8 على  اال�ستحواذ  و�سيتم  التعاوني،  للتاأمين  اأك�سا 

الأنها  مبا�سر  غير  كا�ستثمار   %٣2 البالغة  المتبقية  الن�سبة  ت�سنيف  �سيتم 

مملوكة ل�سركة اأك�سا الخليج - البحرين، والتي �ست�ستحوذ عليها مجموعة 

اأ�سواق البحرين وُعمان  اأك�سا الخليج في  الخليج للتاأمين بالكامل. وتعمل 

وقطر واالإمارات، بينما يقع مقر �سركة اأك�سا للتاأمين التعاوني في المملكة 

االإمارات  في  للتاأمين  االأخ�سر  الهالل  اأك�سا  و�سركة  ال�سعودية،  العربية 

العربية المتحدة.

وا�ستحوذت  بعد.  يكتمل  لم  التخارج  هذا  اأن  اإال  المتحدة، 

البتروكيماوية  ال�سناعات  �سركة  من  القاب�سة  الجناح  �سركة 

الكيماويات  ل�سناعة  القرين  �سركة  في   %١0 ح�سة  على 

البترولية بقيمة.0١54 مليون دوالر اأميركي. وكانت »ال�سناعات 

»القرين«  في  اأ�سهمها  كامل  من  تخارجت  قد  البتروكيماوية« 

عبر مزاد تم اإغالقه بقيمة ١.4 دوالراً اأميركياً لل�سهم.

كيانات  بها  قامت  التي  ال�سفقات  اأكبر  التقرير  يبرز  كما 

�سركة  واأولها  و2020،   20١9 عامي  خالل  الكويتية  اال�ستحواذ 

بور�سة الكويت لالأوراق المالية )بور�سة الكويت(، والتي قامت 

بال�سفقة االأكبر في 2020، والتي نجحت من خاللها باال�ستحواذ 

للمقا�سة بقيمة مقدرة  الكويتية  ال�سركة  على ح�سة ١٣% من 

بلغت ٣9.2 مليون دوالر اأميركي. اأما خالل عام 20١9 فقد كانت 

بفارق  اال�ستحواذ  �سفقات  �سدارة  في  للتجارة  الغانم  �سركة 

كبير، وذلك بعد اإنجازها �سفقة للح�سول على ١6% من بنك 

الخليج بقيمة اإجمالية مقدرة بلغت.050١ مليون دوالر اأميركي 

الغانم  �سركة  اأن  بالذكر  وجدير  تقريباً.  لل�سهم  دوالر  وبقيمة 

قد ا�ستحوذت على تلك الح�سة من الهيئة العامة لال�ستثمار، 

لترفع بذلك ح�ستها الكلية في بنك الخليج اإلى ٣٣%. 

اإتمام كيانات اال�ستحواذ الكويتية  اإلى   ي�سير تقرير »المركز« 

ما مجموعه ٣٣ �سفقة خالل عام 202١، االأمر الذي يمثل نمواً 

 %١٣ بن�سبة  وانخفا�ساً  ال�سابق  العام  م�ستوى  ٣8% عن  بن�سبة 

ب�سكل  الكويتية  الكيانات  ا�ستحوذت  وقد   .20١9 بعام  مقارنة 

تجاه  ن�ساطاً  اأقل  كانت  بينما  محلية،  �سركات  على  رئي�سي 

الخليجي،  التعاون  دول مجل�س  منطقة  في  القائمة  ال�سركات 

ال�سفقات  اأن 78% من  وال�سركات عابرة الحدود. ودليل ذلك 
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كانت   202١-20١9 خالل  الكويتية  ال�سركات  اأتمتها  التي 

بن�سبة  الخليجية  ال�سركات  تبعتها  كويتية،  �سركات  بخ�سو�س 

١5% وال�سركات العابرة للحدود بن�سبة %7. 

االندماجات واال�صتح�اذات على ال�صركات الخليجية 

)من قبل الكيانات الك�يتية( 

ما  الكويتية  ال�سركات  اأتمت   ،202١  -20١9 االأعوام  خالل 

مجموعه 8١ �سفقة ا�ستهدفت �سركات خليجية، بنمون�سبته %40 

بين عامي 2020 و 202١، وانخفا�س بن�سبة ١5% عن عام 20١9. 

و�سهدت ثقة الم�ستثمرين نمواً ب�سيطاً مع تراجع ال�سبابية التي 

ت�سببت بها جائحة كورونا وتقل�س اأعداد الم�سابين وتخفيف 

القيود االحترازية، وبات ال�سوق في طور التعافي ليقترب �سيئاً 

ف�سيئاً من م�ستويات ن�ساطه التاريخية. 

وتركز ن�ساط ال�سركات الكويتية الم�ستحوذة ب�سكل رئي�سي على 

من   %9١ تمحورت  حيث  المحلية،  ال�سركات  على  اال�ستحواذ 

الباقية  اأما ال %9  ال�سفقات حول �سركات م�ستهدفة كويتية، 

فكانت من ن�سيب ال�سركات الخليجية. وبا�ستثناء دولة قطر، 

اأتمت ال�سركات الكويتية الم�ستحوذة �سفقة واحدة على االأقل 

في باقي �سركات الخليج.

وب�سكل عام، تركزت ال�سركات الم�ستهدفة من قبل ال�سركات 

الكويتية الم�ستحوذة في قطاعات الخدمات المالية والعقارات 

اإجمالي  من   %66 بينها  فيما  �سكلت  والتي  وال�سناعات، 

مجل�س  دول  �سمن  الم�ستحوذة  الكويتية  لل�سركات  ال�سفقات 

التعاون الخليجي. اأما القطاعات االأقل جاذبية فكانت التاأمين 

والطاقة والمواد الخام واالأولية، والتي �سكل كل منها اأقل من 

تم خالل  الذي  واال�ستحواذ  االندماج  ن�ساط  اإجمالي  من   %2

االأعوام الثالثة 20١9-202١.

�صفقات االندماج واال�صتح�اذ الدولية 

)للم�صترين الك�يتيين(

اأتمت كيانات اال�ستحواذ الكويتية خالل االأعوام الثالثة 20١9-

اندماج  بين  ما  للحدود  عابرة  �سفقة   ١4 مجموعه  ما   202١

اهتماماً  الكويتية  اال�ستحواذ  كيانات  واأظهرت  وا�ستحواذ. 

اربع  باإتمام  المتحدة،  والمملكة  م�سر  في  بال�سركات  خا�ساً 

م�سر  جانب  واإلى  الثانية.  في  وثالث  االأولى  في  �سفقات 

�سفقة  الكويتية  اال�ستحواذ  كيانات  اأتمت  المتحدة،  والمملكة 

واحدة في كل من بلجيكا والهند وكينيا واإ�سبانيا، من بين دول 

اأخرى.

اأكبر  وتربعت �سركة �سناعة الكيماويات البترولية على عر�س 

�سفقات اال�ستحواذ ل�سالح كيانات اال�ستحواذ الكويتية خالل 

ال�سنوات الثالث الما�سية، حيث بلغت قيمة �سفقة اال�ستحواذ 

ما قيمته 476.2 مليون دوالر بح�سة 49% من �سركة اإ�س كي �سي 

م�سنعة  الجنوبية  كوريا  من  �سركة  وهي  المحدودة،   )SKC(

للكيماويات والرقائق البال�ستيكية. اأما ال�سفقة الثانية من حيث 

القيمة فقد كانت من ن�سيب �سركة وفرة، والتي ا�ستحوذت على 

ح�سة اأقلية في �سركة ديجيتال كولوني مانجمنت المحدودة، 

كولوني  العالمية  اال�ستثمارية  لل�سركة  الرقمي  اال�ستثمار  فرع 

كابيتال، بقيمة بلغت.0400 مليون دوالر اأميركي. كما ا�ستحوذ 

االأو�سط  وال�سرق  لندن  بنك  4٣% من  بوبيان على ح�سة  بنك 

القاب�سة، اأي ما يعادل 7٣ مليون �سهم، بقيمة مقدرة بلغت.0 

١58 مليون دوالر اأميركي، وبهذه ال�سفقة يكون بنك بوبيان قد 

رفع ح�سته من ال�سركة اإلى ما يزيد على %7١.

رئي�سي  ب�سكل  الكويتية  اال�ستحواذ  كيانات  ا�ستهدفت  وقد 

المالية  الخدمات  قطاعي  في  العاملة  االأجنبية  ال�سركات 

والعقارات، ليمثل هذان القطاعان ما ن�سبته 5١% من ال�سركات 

اأما  المذكورة.  الثالثة  االأعوام  خالل  الم�ستهدفة  االأجنبية 

اهتمام  من  قدر  اأقل  على  ح�سلت  التي  االأجنبية  القطاعات 

فقد   202١-20١9 االأعوام  خالل  الكويتية  اال�ستحواذ  كيانات 

والخدمات  المعلومات  وتقنية  ال�سناعات  قطاعات  في  كانت 

االندماج  حركة  من  منها  كل  ح�سة  كانت  والتي  اللوج�ستية، 

واال�ستحواذ الكويتية اأقل من %7.

�صفقات االندماج واال�صتح�اذ

)ال�صركات الك�يتية الم�صتهدفة(

بلغ عدد ال�سفقات التي �سملت �سركات كويتية م�ستهدفة ١04 

من  االأ�سد  ن�سيب  الكويتية  اال�ستحواذ  لكيانات  وكان  �سفقة. 

هذه ال�سفقات بن�سبة 59%، تبعها الم�ستثمرون االأجانب بن�سبة 

اال�ستحواذ  كيانات  ن�سيب  من  الباقية  البقية  وكانت   ،%26

الخليجية بن�سبة ١0%، وللم�ستثمرين االأجانب ن�سبة 5%. و�سهد 

الثالث  ال�سنوات  بين  ال�سفقات  من  عدد  اأكبر   202١ العام 

المذكورة، والتي بلغ عددها خالله ٣9 �سفقة، بينما تم اإتمام ٣7 

�سفقة في عام 20١9 مقابل 2٣ �سفقة فقط خالل عام 2020. 

و�سهدت �سفقات اال�ستحواذ الكويتية نمواً بلغ 2١% بين عامي 

2020 و202١، مقابل انكما�س في ال�سفقات بلغ 28 مقارنة بعام 

اأن الجائحة قد اأثرت على اأن�سطة االندماج  20١9. وبدا جلياً 

واال�ستحواذ، وهوما يوؤكده التراجع في عدد ال�سفقات خالل 

عام 2020.

وجدير بالذكر اأن ٣4% من ال�سفقات التي تم اإتمامها بين عامي 

20١9 و202١ تمحورت حول �سركات عاملة في قطاع الخدمات 

وقطاع   ،%١5 العقارات  قطاع  ن�سيب  كان  بينما  المالية، 



ال�سناعات ١2%، وقطاع ال�سلع والخدمات غير االأ�سا�سية %9، 

في حين مثلت قطاعات التاأمين والمواد والخدمات اللوج�ستية 

والت�سييد حوالي ١% لكٍل منها.

�صفقات معلنة

بحلول نهاية عام 202١، كان قد تم االإعالن عن ١٣ �سفقة جارية، 

 ،%85 بن�سبة  م�ستهدفة  كويتية  كيانات  حول  غالبيتها  تتمحور 

بينما تتمحور البقية الباقية حول �سركات بحرينية واإماراتية. 

واأكبر هذه ال�سفقات المعلنة هي من ن�سيب �سركة االت�ساالت 

الكويتية، والتي وقعت على اتفاقية ملزمة لال�ستحواذ الكامل 

التابعة  و�سركاتها  القاب�سة  االإلكترونية  البوابة  �سركة  على 

المحلية بقيمة تبلغ 75.7 مليون دوالر. وينتظر اإتمام ال�سفقة 

الح�سول على الموافقات التنظيمية الالزمة الإتمامها.

اأكبر 5 �صفقات اندماج وا�صتح�اذ من حيث القيمة المعلنة

*
كيانات اال�ستحواذ الكويتية )202١(

ال�صركة 

امل�صتهدفة
امل�صرتي

البلد 

امل�صتهدف

الن�صبة 

امل�صتهدفة

قيمة ال�صفقة 

)ملي�ن دوالر 

اأمريكي(

احلالة 

الراهنة

اإك�سا - 

عمليات 

التاأمني 

اخلليجية

جمموعة 

اخلليج 

للتاأمني

متت100475عدة دول

االأن�سار 

املتحدة 

العقارية

الفتوح 

القاب�سة
متت45161الكويت

القرين 

ل�سناعة 

الكيماويات 

البرتولية

اجلناح 

القاب�سة
متت10154الكويت

�سركة 

اال�ستثمارات 

الوطنية 

جهات 

متعددة
متت26148الكويت

�سركة 

ال�سناعات 

الهند�سية 

الثقيلة وبناء 

ال�سفن

اخلليج 

للكابالت 

وال�سناعات 

الكهربائية

متت2689الكويت

الم�صادر: �صتاندرد اآند ب�رز كابيتال اآي كي�، اأ�ص�اق المال الخليجية، و�صائل 

االإعالم المحلية، تحليالت »المركز«

 تم اختيار ال�سفقات االأكبر بناء على ال�سفقات التي توفرت المعلومات 
*

الكاملة ب�ساأنها.

عدد �صفقات االندماج واال�صتح�اذ التي تمت 

كيانات اال�ستحواذ الكويتية

202120202019Totalالبلد

23193274الكويت

*
5117دول جمل�س التعاون اخلليجي

**
54514دولية

33243895املجموع

الم�صادر: �صتاندرد اآند ب�رز كابيتال اآي كي�، اأ�ص�اق المال الخليجية، و�صائل 

االإعالم المحلية، تحليالت »المركز«

 ي�ستمل على دول مجل�س التعاون الخليجي كافة ما عدا الكويت.
*

مجل�س  دول  غير  بلداناً  ا�ستهدفت  التي  تلك  الدولية  ال�سفقات  تعني   
**

التعاون الخليجي.

عدد �صفقات االندماج واال�صتح�اذ المنجزة خليجيًا

كيانات اال�ستحواذ الكويتية

املجموع202120202019البلد

3003البحرين

23193274الكويت

0101ُعمان

0000قطر

0011ال�سعودية

2002االإمارات

28203381املجموع

الم�صادر: �صتاندرد اآند ب�رز كابيتال اآي كي�، اأ�ص�اق المال الخليجية، و�صائل 

االإعالم المحلية، تحليالت »المركز«
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عدد �صفقات االندماج واال�صتح�اذ التي تمت

ال�سركات الم�ستهدفة الكويتية

املجموع202120202019البلد

0011ال�سني

1001الدمنارك

1001م�سر

1001فرن�سا

1001الهند

23193274الكويت

2002ال�سعودية

0202االإمارات

106521اأخرى*

392337104املجموع

الم�صادر: �صتاندرد اآند ب�رز كابيتال اآي كي�، اأ�ص�اق المال الخليجية، و�صائل 

االإعالم المحلية، تحليالت »المركز«

معلومات  فيها  تتوفر  ال  التي  ال�سفقات  اإلى  ت�سير  »اأخرى«   
*

ب�ساأن الم�سترين

ت�صنيف ال�صفقات من حيث القطاع – كيانات اال�صتح�اذ 

الك�يتية �صمن دول مجل�س التعاون الخليجي )2021(

عن المركز المالي 
الكويتي »المركز«

)�س.م.ك.ع.(  الكويتي  المالي  المركز  تاأ�س�س 

اإحدى  لي�سبح   ١974 العام  في  “المركز” 
م�ستوى  على  الرائدة  المالية  الموؤ�س�سات 

المنطقة في مجالي اإدارة االأ�سول والخدمات 

الم�سرفية اال�ستثمارية. ويدير “المركز” االآن 

اأ�سوالً مجموعها ١.04 مليار دينار كويتي كما 

في ٣١ دي�سمبر 202١. ونجح “المركز” على مر 

ال�سنين في تحقيق نقالت نوعية باإ�سفاء معنى 

الخدمات  مجال  في  االبتكار  لمفهوم  جديد 

المالية، وذلك من خالل خلق اأدوات ا�ستثمارية 

تحمل خ�سائ�س فريدة وفتح بوابات ا�ستثمارية 

جديدة تالئم متطلبات الم�ستثمرين. ومن بين 

“�سندوق  اإطالق  اال�ستثمارية،  االأدوات  هذه 

وهواأول  ممتاز”   – الممتازة  للعوائد  المركز 

و�سندوق  م�سترك،  محلي  اأ�سهم  �سندوق 

�سندوق  اأول  وهو  ادخار”   – لالدخار  المركز 

المركز  و”�سندوق  الكويت،  في  النقد  ل�سوق 

لال�ستثمار  مفتوح  �سندوق  اأول  العقاري” 

فر�سة  و”�سندوق  الكويت،  في  العقاري 

ال�سندوق  “المركز”  اأطلقه  الذي  المالي” 

الخليج  منطقة  في  للخيارات  والوحيد  االأول 

في  “المركز”  اإدراج  تم  وقد   .2005 عام  منذ 

بور�سة الكويت في العام ١997.

للمزيد من المعل�مات يرجى االت�صال بـ:

�صند�س �صعد

اإدارة االإعالم واالت�صاالت

�صركة المركز المالي الك�يتي “المركز”

هاتف:

+965 2224 8000

37%

15%
14%

7%

5%

5%

5%

4%
4% 2%1%1%

التمویل

العقارات

الصناعات

التعلیم

السلع غیر األساسیة

الصحة

السلع األساسیة

تقنیة المعلومات

خدمات االتصاالت

التأمین

الطاقة

المواد
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تقرير اقتصادي

القيود  وتخفيف  كوفيد-١9  تداعيات جائحة  من  التعافي  �ساهم 

اقت�سادات  على  كبير  حد  اإلى  التاأثير  في  العالم  م�ستوى  على 

دول مجل�س التعاون الخليجي وتعزيز االأداء القوي الأرباح ال�سنة 

المالية 202١. اإذ قفزت اأرباح ال�سركات المدرجة في دول مجل�س 

التعاون الخليجي اإلى م�ستوى قيا�سي و�سل اإلى ١96.5 مليار دوالر 

اأمريكي في العام 202١ مقابل 9٣.١ مليار دوالر اأمريكي في العام 

اأمريكي  دوالر  مليار   ١0٣.5 بقيمة  النموالم�سجل  ويعزى   .2020

ب�سفة رئي�سية للنموالقوي الذي �سجلته اأرباح اأرامكو)56.١ مليار 

اأ�سا�س �سنوي(  اأوما يعادل ١١٣.8 في المائة على  اأمريكي  دوالر 

العامة.  والمرافق  االأ�سا�سية  والمواد  البنوك،  قطاع  اأ�سهم  تليها 

اإجمالي  المائة من  ن�سبته 85 في  االأربعة ما  القطاعات  و�سكلت 

�سافي ربح العام 202١ باأكمله.

64.8

10.0 8.3 5.8 1.9 0.9 1.4

93.1

143.0

17.6 11.7 10.2 9.7 2.8 1.4

196.5

 سلجم لود يلامجإ نامع نیرحبلا تیوكلا يبد رطق يبظ وبأ ةیدوعسلا
 يجیلخلا نواعتلا

يكیرمأ رالود رایلم - 2021 ماعلا لباقم 2020 ماعلا :ةیجیلخلا تاكرشلا حابرأ

2020 2021

الم�صدر: البيانات المالية لل�صركات، بل�مبرج، رويترز وبح�ث كامك�اإنف�صت

ونجحت معظم القطاعات في ت�سجيل نمواً قوياً في �سافي االأرباح 

خالل العام، وب�سفة خا�سة، �سهد كال من قطاعي المرافق العامة 

والنقل قفزة ملحوظة في �سافي االأرباح الم�سجلة في العام 202١ 

الجائحة. وعلى  الم�ستوى خالل فترة  اأداء دون  بعد معاناته من 

م�ستوى 2١ قطاعاً، �سهدت 4 قطاعات تراجع اأرباحها على اأ�سا�س 

�سعيد  على  اأما  االأرباح.  في  نمواً  البقية  �سجلت  بينما  �سنوي 

البور�سات الخليجية، كانت البور�سة العمانية هي ال�سوق الوحيدة 

التي �سهدت تراجع �سافي االأرباح االإجمالية لل�سركات المدرجة 

خالل ال�سنة المالية 202١ بانخفا�س بلغت ن�سبته ٣.7 في المائة.

البنوك  قطاع  ربحية  و�سلت  ال�سوق،  قطاعات  �سعيد  على  اأما 

الخليجية اإلى احدى اأعلى م�ستوياتها الم�سجلة على اأ�سا�س �سنوي 

اإلى  لت�سل  المائة  في   52.9 بن�سبة  ارتفعت  اإذ   ،202١ العام  في 

٣5.4 مليار دوالر اأمريكي. اإال اأن االأرباح ظلت اأقل من م�ستويات 

اأمريكي في العام  ما قبل الجائحة التي بلغت ٣7.0 مليار دوالر 

النطاق  وا�سعة   202١ العام  في  ال�سنوية  الزيادة  وكانت   .20١9

و�سملت كافة دول مجل�س التعاون الخليجي، حيث ت�ساعفت اأرباح 

البنوك الكويتية تقريباً لت�سل اإلى 2.9 مليار دوالر اأمريكي. كما 

في  جيداً  نمواً  المدرجة  واالإماراتية  ال�سعودية  البنوك  �سجلت 

العام.  خالل  المائة  في  و67.2  المائة  في   59.2 بن�سبة  االأرباح 

كما دفعت االأرباح المرتفعة العائد على حقوق الم�ساهمين لقطاع 

البنوك الخليجية اإلى اأعلى م�ستوياته في �سبع فترات ربع �سنوية، 

 202١ العام  بنهاية  المائة  ١0.4في  نموبن�سبة  لمعدل  بت�سجيله 

مقابل 9.6 في المائة في الربع الثالث من العام 202١ ون�سبة ١.8 

في المائة بنهاية العام 2020.

وبالن�سبة لالأداء على اأ�سا�س ربع �سنوي، ارتفع �سافي الربح في 

الربع الرابع من العام 202١ بن�سبة ١02.5 في المائة على اأ�سا�س 

�سنوي اإلى 50.6 مليار دوالر اأمريكي مقابل 25 مليار دوالر اأمريكي 

بالربع  االأداء مقارنة  العام 2020. من حيث  الرابع من  الربع  في 

بالربع  مقارنة  المائة  في   9 بن�سبة  االأرباح  انخف�ست  ال�سابق، 

الثالث من العام 202١.
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 يكیرمأ رالود رایلم - 2021 ماعلا لباقم 2020 ماعلا :ةیجیلخلا تاعاطقلا حابرأ

2020 2021

الم�صدر: البيانات المالية لل�صركات، بل�مبرج، رويترز وبح�ث كامك�اإنف�صت

عامة  ب�سفة  اإيجابياً  الما�سي  بالعام  مقارنة  االأرباح  اأداء  وكان 

بت�سجيل نمواً بن�سبة ١02.5 في المائة في الربع الرابع من العام 

202١، مع ت�سجيل بع�س القطاعات الرئي�سية ذات روؤو�س االأموال 

تقرير كامكوإنفست
حول أرباح الشركات المدرجة في البورصات 

الخليجية للربع الرابع من العام 2021  أبريل 2022
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لنموحاد.  الخليجي  التعاون  مجل�س  دول  بور�سات  في  الكبرى 

التي  االأرباح  زيادة مطلقة في  اأكبر  ال�سعودية  ال�سركات  و�سجلت 

ارتفعت بمقدار ١9.9 مليار دوالر اأمريكي اأوما يعادل ن�سبة ١02.9 

في المائة على اأ�سا�س �سنوي لت�سل اإلى ٣9.١ مليار دوالر اأمريكي 

ربع  الربح  �سافي  وبا�ستثناء   .202١ العام  من  الرابع  الربع  في 

المائة  في   ١25.5 بن�سبة  ارتفع  الذي  الأرامكوال�سعودية  ال�سنوي 

ال�سعودية  ال�سركات  اأرباح  اإجمالي  تراجع  �سنوي،  اأ�سا�س  على 

المائة  في   46.٣ بلغت  بكثير  اأقل  بوتيرة  البور�سة  في  المدرجة 

على اأ�سا�س �سنوي.
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)يكیرمأ رالود رایلم( يجیلخلا نواعتلا سلجم لود يف ةیلصفلا حابرألا هاجتا

 نامع نیرحبلا يبد رطق يبظ وبأ تیوكلا ةیدوعسلا

الم�صدر: البيانات المالية لل�صركات، بل�مبرج، رويترز وبح�ث كامك�اإنف�صت

اأكبر زيادة  ثاني  الكويت  المدرجة في بور�سة  ال�سركات  و�سجلت 

ال�سركات  �سجلت  اأن  بعد  ال�سنوية  االأرباح  �سافي  في  مطلقة 

ال�سعودية زيادة قدرها 7.8 مليار دوالر اأمريكي في �سافي اأرباح 

 7.6 قدره  نمواً  �سجلت  التي  اأبوظبي  تليها   ،202١ المالية  ال�سنة 

مليار دوالر اأمريكي في �سافي االأرباح المطلقة خالل نف�س الفترة.

الك�يت

ارتفعت اأرباح ال�سركات المدرجة في بور�سة الكويت من ١.9 مليار 

دوالر اأمريكي في ال�سنة المالية 2020 لت�سل اإلى 9.7 مليار دوالر 

هوالدافع  البنوك  قطاع  وكان   .202١ المالية  ال�سنة  في  اأمريكي 

القطاع  اأرباح  نمت  اإذ  البور�سة،  اأرباح  اإجمالي  الرئي�سي الرتفاع 

بن�سبة 96 في المائة لت�سل اإلى 2.9 مليار دوالر اأمريكي في ال�سنة 

المالية  ال�سنة  في  اأمريكي  دوالر  مليار   ١.5 مقابل   202١ المالية 

2020. و�سمن اأ�سهم قطاع البنوك، اأعلن بنك الكويت الوطني عن 

اأمريكي لل�سنة المالية  تحقيق �سافي ربح قدره ١.2 مليار دوالر 

202١ بنموبلغت ن�سبته 49.5 في المائة مقارنة ب�سافي ربح قدره 

المالية 2020. في حين  ال�سنة  اأمريكي في  مليون دوالر   80٣.02

قدره 806.7  ربح  تحقيق �سافي  الكويتي عن  التمويل  بيت  اأعلن 

مليون دوالر اأمريكي لل�سنة المالية 202١ بنموبلغت ن�سبته 66.8 في 

المائة مقابل 48٣.8 مليون دوالر اأمريكي عن العام ال�سابق فيما 

القرو�س  انخفا�س مخ�س�سات خ�سائر  اإلى  يعزى ب�سفة رئي�سية 

وخ�سائر انخفا�س القيمة.
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)يكیرمأ رالود رایلم( 2021 عبارلا عبرلا لباقم 2020 عبارلا عبرلا : تیوكلايف تاكرشلا حابرأ

 2021 عبارلا عبرلا 2020 عبارلا عبرلا

الم�صدر: البيانات المالية لل�صركات، بل�مبرج، رويترز وبح�ث كامك�اإنف�صت

العام،  بنهاية  االأرباح  في  مطلقة  زيادة  اأكبر  النقل  قطاع  و�سجل 

خ�سارة  مقابل  اأمريكي  دوالر  مليار   ٣.٣ القطاع  اأرباح  بلغت  اإذ 

العام  من  المماثلة  الفترة  عن  اأمريكي  دوالر  مليون   7.9 قدرها 

2020. ويعزى هذا االأداء ب�سفة رئي�سية للنتائج المالية التي اأعلنت 
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مليار   ٣.24 قدره  ربح  �سافي  حققت  التي  اأجيليتي  �سركة  عنها 

دوالر اأمريكي في ال�سنة المالية 202١ مقابل ١٣5.5 مليون دوالر 

اأمريكي في ال�سنة المالية 2020. وجاء ذلك ب�سبب تحقيق ال�سركة 

اأرباحاً غير متكررة من بيع �سركة اللوج�ستية العالمية المتكاملة 

اإلى �سركة DSV. ونتيجة لذلك، �سجلت اأجيليتي مكا�سب ا�ستثنائية 

قاربت المليار دينار كويتي.

من جهة اأخرى، ارتفع �سافي ربح قطاع االت�ساالت بن�سبة ١4.9 

دوالر  مليون   824.8 اإلى  لي�سل  �سنوي  اأ�سا�س  على  المائة  في 

اأمريكي  دوالر  مليون   7١7.8 مقابل   202١ المالية  لل�سنة  اأمريكي 

 6١5.6 قدره  ربح  �سافي  زين  و�سجلت   .2020 المالية  ال�سنة  في 

مليون دوالر اأمريكي في ال�سنة المالية 202١ مقابل 60٣.6 مليون 

في   2 ن�سبته  بنموبلغت   ،2020 المالية  ال�سنة  في  اأمريكي  دوالر 

اإيرادات مجمعة بقيمة ١.٣ مليار  المائة. وحققت مجموعة زين 

دوالر اأمريكي، متراجعة بن�سبة ١١ في المائة على اأ�سا�س �سنوي 

فيما يعزى ب�سفة رئي�سية اإلى انخفا�س قيمة العملة في ال�سودان 

وجنوب ال�سودان والعراق. في حين اأعلنت اأوريدوالكويت �سافي 

ربح قدره 6٣.8 مليون دوالر اأمريكي في العام 202١ مقابل ١١.١ 

مليون دوالر اأمريكي في العام 2020، بنموبلغت ن�سبته 477.٣ في 

المائة. و�ساهم في تعزيز اإيرادات العام 202١ اإطالق اأوريدوالكويت 

لخدمات �سبكة الجيل الخام�س )5G(. كما �سجلت �سركة االت�ساالت 

الكويتية - ا�س تي �سي نمواً قوياً في االأرباح خالل العام بلغ ١48.7 

مليون دوالر اأمريكي عن ال�سنة المالية 202١ مقابل ١04.6 مليون 

دوالر اأمريكي في العام ال�سابق.  

اأرباح القطاع بن�سبة  التاأمين، نلحظ ارتفاع  اإلى قطاع  وباالنتقال 

١١9.8 في المائة على اأ�سا�س �سنوي لت�سل اإلى 280.4 مليون دوالر 

اأمريكي في ال�سنة المالية 202١ مقابل ١27.6 مليون دوالر اأمريكي 

في ال�سنة المالية 2020 بعد اأن ارتفعت اأرباح معظم �سركات القطاع 

خالل هذا الربع. واأعلنت مجموعة الخليج للتاأمين عن اأكبر زيادة 

في االأرباح على م�ستوى القطاع عن فترة ال�سنة المالية 202١، اإذ 

بلغت اأرباح ال�سركة ١66.5 مليون دوالر اأمريكي مقابل 5٣.٣ مليون 

دوالر اأمريكي فيما يعزى ب�سفة رئي�سية اإلى زيادة �سافي اإيرادات 

اال�ستثمار باالإ�سافة اإلى االأرباح المكت�سبة من عمليات اال�ستحواذ 

على عمليات اأك�سا في منطقة الخليج. كما اأعلنت ال�سركة االأهلية 

للتاأمين عن ت�سجيل �سافي ربح قدره 46.٣ مليون دوالر اأمريكي 

لل�سنة المالية 202١ مقابل ٣9.7 مليون دوالر اأمريكي في الفترة 

المماثلة من العام الما�سي، بارتفاع بلغت ن�سبته ١6.5 في المائة 

بدعم من نمواالإيرادات الت�سغيلية.

 ١8٣.6 المباني  �سركة  ربح  �سافي  بلغ  العقار،  لقطاع  وبالن�سبة 

مليون   7١.4 مقابل   202١ المالية  لل�سنة  اأمريكي  دوالر  مليون 

اأمريكي نتيجة النخفا�س الخ�سومات المقدمة لم�ستثمري  دوالر 

زيادة  عن  العقارية  التمدين  �سركة  اأعلنت  كما  االأفنيوز.  وحدات 

اإلى ٣7.8 مليون دوالر  اأ�سا�س �سنوي لت�سل  اأرباحها على  �سافي 

اأمريكي  اأمريكي مقابل �سافي خ�سارة قدرها 40.١ مليون دوالر 

بف�سل زيادة �سافي االإيرادات الت�سغيلية. وعلى نحومماثل، �سجلت 

دوالر  مليون   ٣١.0 قدره  ربح  �سافي  العقارية  ال�سالحية  �سركة 

اأمريكي لل�سنة المالية 202١ مقارنة ب�سافي ربح قدره 69.5 مليون 

دوالر اأمريكي في ال�سنة المالية 2020 بانخفا�س قدره 55.4 في 

ارتفع  الوقت،  التابعة. وفي ذات  ال�سركات  بيع احدى  اإثر  المائة 

المالية 202١ لي�سل  لل�سنة  العقارية  الوطنية  ال�سركة  �سافي ربح 

اإلى 66١.6 مليون دوالر اأمريكي، وقالت ال�سركة اإن ارتفاع االأرباح 

خالل فترات المقارنة يعود ب�سكل اأ�سا�سي اإلى ارتفاع الح�سة من 

نتائج اأعمال ال�سركة الزميلة. وبلغت االإيرادات الت�سغيلية لل�سركة 

١06.45 مليون دوالر اأمريكي في العام 202١، بنموبلغت ن�سبته 9٣ 

في المائة مقارنة بالعام 2020.

ال�صع�دية

�سهد �سافي اإجمالي ربح ال�سركات المدرجة في البور�سة ال�سعودية 

نمواً بن�سبة تخطت اأكثر من ١20 في المائة في ال�سنة المالية 202١ 

دوالر  مليار   64.8 مقابل  اأمريكي  دوالر  مليار   ١4٣.0 اإلى  لت�سل 

اأمريكي في ال�سنة المالية 2020. وجاءت زيادة االأرباح على خلفية 

ارتفاع اأرباح قطاعات الطاقة والمواد اال�سا�سية والبنوك والمرافق 

العامة والتي قابلها تراجع اأرباح قطاعات اإنتاج االأغذية والتاأمين 

وتجزئة االأغذية.
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)يكیرمأ رالود رایلم(  2021 عبارلا عبرلا لباقم 2020 عبارلا عبرلا : ةیدوعسلا يف تاكرشلا حابرأ

 2021 عبارلا عبرلا 2020 عبارلا عبرلا

الم�صدر: البيانات المالية لل�صركات، بل�مبرج، رويترز وبح�ث كامك�اإنف�صت

وجاء قطاع الطاقة في �سدارة القطاعات االأخرى وكان الم�ساهم 

الفترة  هذه  خالل  ال�سعودية  البور�سة  اأرباح  �سافي  في  االأكبر 

اأمريكي. و�سجلت  بت�سجيله �سافي ربح قدره ١06.0 مليار دوالر 

�سركة النفط العمالقة اأرامكو�سافي ربح قدره ١05.4 مليار دوالر 

لل�سنة المالية 202١ مقابل 49.٣ مليار دوالر اأمريكي لل�سنة المالية 

2020 بنموبلغت ن�سبته ١١٣.8 في المائة بدعم من ارتفاع اأ�سعار 

الكيميائية. كما �سجلت  والمواد  التكرير  النفط وتح�سن هوام�س 

اأرباحها  في  نمواً  والنقليات  البترولية  للخدمات  الدري�س  �سركة 

خالل العام بن�سبة 46.١ في المائة لت�سل اإلى 47.١ مليون دوالر 

عن  والبتروكيماويات  للتكرير  رابغ  �سركة  اأعلنت  بينما  اأمريكي، 

ال�سنة  خالل  اأمريكي  دوالر  مليون   54٣.0 قدرها  اأرباح  ت�سجيل 
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اأمريكي في  المالية 202١ مقابل خ�سارة قدرها ١.0 مليار دوالر 

القطاع،  في  المتبقيتان  ال�سركتان  و�سجلت   .2020 المالية  ال�سنة 

ال�سركة الوطنية ال�سعودية للنقل البحري و�سركة الم�سافي العربية 

و�سجلت  �سنوي.  اأ�سا�س  على  االأرباح  في  انخفا�ساً  ال�سعودية، 

ال�سركة الوطنية ال�سعودية للنقل البحري اأكبر انخفا�س في اأرباح 

اأمريكي، على  اإلى 5١.٣ مليون دوالر  لت�سل  المالية 202١  ال�سنة 

الرغم من ارتفاع اأرباح الربع الرابع من العام 202١ بن�سبة ١9 في 

زيادة  خلفية  على  اأمريكي  دوالر  مليون   24.5 اإلى  لت�سل  المائة 

االإيرادات بدعم من ارتفاع معدالت النقل وعمليات ال�سحن.

وزادت اأرباح قطاع البنوك باأكثر من ال�سعف على اأ�سا�س �سنوي 

خالل ال�سنة المالية 202١ لت�سل اإلى ١٣.0 مليار دوالر اأمريكي. 

اأمريكي  دوالر  مليار   ٣.9 قدره  ربحا  الراجحي  م�سرف  و�سجل 

اأمريكي  دوالر  مليار   2.8 قدره  ربح  مقابل   202١ المالية  لل�سنة 

الربع  فترة  عن  البنك  ربح  �سافي  وارتفع   .2020 المالية  لل�سنة 

اإلى ١.١ مليار دوالر  الرابع من العام 202١ بن�سبة 29 في المائة 

اأمريكي. في حين اأعلن بنك الريا�س عن زيادة �سافي الربح بن�سبة 

ال�سنة  اأمريكي في  مليار دوالر  اإلى 6.١  لي�سل  المائة  27.9 في 

المالية  ال�سنة  في  اأمريكي  دوالر  مليار   ١.٣ مقابل   202١ المالية 

في   ١6.١ بن�سبة  الت�سغيلية  الم�ساريف  النخفا�س  نتيجة   2020

المائة ب�سبب انخفا�س �سافي مخ�س�سات خ�سائر االئتمان. من 

بلوغ  عن  �ساب   - البريطاني  ال�سعودي  البنك  اأعلن  اأخرى،  جهة 

اأرباحه 854.٣ مليون دوالر اأمريكي في العام 202١ مقابل �سافي 

خ�سارة قدرها ١.١ مليار دوالر اأمريكي في العام ال�سابق.

و�سجل قطاع المواد اال�سا�سية، ثاني اأكبر قطاع من حيث القيمة 

االأرباح  اأكبر معدل نموفي  ثاني  البور�سة،  ال�سوقية على م�ستوى 

مليار   ١٣.١ اإلى  الربح  �سافي  بارتفاع  المائة  في   877.6 بن�سبة 

دوالر اأمريكي مقابل ١.٣ مليار دوالر اأمريكي في العام ال�سابق. 

وقفزت اأرباح ال�سركة ال�سعودية لل�سناعات االأ�سا�سية )�سابك( على 

اأ�سا�س �سنوي في العام 202١ اإلى 6.١ مليار دوالر اأمريكي مقابل 

�سافي ربح قدره ١7.8 مليون دوالر اأمريكي في العام ال�سابق بدعم 

ال�سركة من  اأرباح  وزيادة ح�سة  البيع  اأ�سعار  متو�سط  ارتفاع  من 

الم�ساريع الم�ستركة وال�سركات الزميلة. وارتفعت النتائج المالية 

لل�سركة في الربع الرابع من العام 202١ باأكثر من ال�سعفين لت�سل 

اإلى ١.٣ مليار دوالر اأمريكي.

اأب�ظبي

المالية  لالأوراق  اأبوظبي  �سوق  في  المدرجة  ال�سركات  �سهدت 

نمو�سافي اأرباحها بن�سبة 67 في المائة على اأ�سا�س �سنوي في الربع 

الرابع من العام 202١ والتي و�سلت اإلى 5.١ مليار دوالر اأمريكي 

مقابل ٣.١ مليار دوالر اأمريكي في الربع الرابع من العام 2020، 

مما يوؤكد اأداًء رائعاً على �سعيد االأرباح وادراج العديد من االأ�سهم 

القيمة  حيث  من  قطاعات  خم�س  اأكبر  و�سجلت  البور�سة.  في 

ال�سوقية على م�ستوى البور�سة نمو�سافي اأرباح الربع الرابع من 

العام 202١. وارتفعت اأرباح قطاع البنوك في الربع الرابع من العام 

202١ بن�سبة 52.٣ لت�سل اإلى ١.7 مليار دوالر اأمريكي مقابل ١.١ 

مليار دوالر اأمريكي في الربع الرابع من العام 2020. وتبعه قطاع 

االت�ساالت كثاني اأكبر م�ساهم في االأرباح المطلقة على م�ستوى 

الرابع من  الربع  المائة في  ن�سبته ١0.6 في  بنموبلغت  البور�سة 

العام 202١ لت�سل اإلى 59١.١ مليون دوالر اأمريكي مقابل 5٣4.2 

مليون دوالر اأمريكي في الربع الرابع من العام 2020. اإال ان قطاع 

النقل �سجل اأكبر ن�سبة زيادة واأكبر نموفي اأرباح الربع الرابع من 

العام 202١ من حيث القيمة المطلقة على م�ستوى البور�سة. وبلغت 

اأرباح الربع الرابع من العام 202١ لهذا القطاع الذي ي�سم ثالث 

�سركات، بما في ذلك �سهم مجموعة اأبوظبي للموانئ الذي اأدرج 

 65.9 قدرها  خ�سارة  مقابل  اأمريكي  دوالر  مليون   69.6 موؤخراً، 

مليون دوالر اأمريكي في الربع الرابع من العام 2020.
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الم�صدر: البيانات المالية لل�صركات، بل�مبرج، رويترز وبح�ث كامك�اإنف�صت

اأما بالن�سبة الأرباح ال�سنة المالية 202١، �سجلت ال�سركات المدرجة 

في اأبوظبي زيادة قوية في اإجمالي �سافي الربح بنموبلغت بن�سبته 

اأمريكي مقابل ١0.0  اإلى ١7.6 مليار دوالر  76 في المائة لت�سل 

اإلى  االرتفاع  هذا  ويعزى   .2020 العام  في  اأمريكي  دوالر  مليار 

جائحة  عن  الناجمة  التداعيات  من  االماراتي  االقت�ساد  انتعا�س 

كوفيد-١9 في العام 2020.

وارتفع �سافي ربح ال�سنة المالية 202١ لقطاع البنوك، والذي يعد 

اأكبر قطاع على م�ستوى البور�سة من حيث القيمة ال�سوقية، بن�سبة 

٣١.٣ في المائة لي�سل اإلى 5.٣ مليار دوالر اأمريكي مقابل ١.4 

بنوك   9 و�سجلت   .2020 المالية  ال�سنة  في  اأمريكي  دوالر  مليار 

المالية 202١.  ال�سنة  الربح في  بنك نموفي �سافي  اأ�سل ١١  من 

مجموعة  ربح  �سافي  تح�سن  االت�ساالت،  قطاع  اإلى  وباالنتقال 

المائة  بن�سبة 4.5 في  المالية 202١  لل�سنة  االإمارات لالت�ساالت 

لي�سل اإلى 2.6 مليار دوالر اأمريكي مقابل 2.5 مليار دوالر اأمريكي 

نمووتو�سع  اإلى  االأرباح  تح�سن  ويعزى   .2020 المالية  ال�سنة  في 

قاعدة م�ستركي االت�ساالت اإلى جانب ارتفاع االإيرادات.
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دبي

مرة  للتح�سن  دبي  بور�سة  في  المدرجة  ال�سركات  اأرباح  عادت 

في  اأمريكي  دوالر  مليار   ١.9 اإلى  الربح  �سافي  وو�سل  اأخرى، 

مليون   57.4 قدرها  خ�سارة  مقابل   202١ العام  من  الرابع  الربع 

دوالر اأمريكي في الربع الرابع من العام 2020. وعلى م�ستوى دول 

مجل�س التعاون الخليجي، كانت دبي هي البور�سة الوحيدة التي 

تعافت من التراجع الذي �سجلته على اأ�سا�س ربع �سنوي في الربع 

قطاعات  خم�س  اأكبر  من  ثالثة  و�سجلت   .2020 العام  من  الرابع 

من حيث القيمة ال�سوقية على م�ستوى البور�سة نمواً في �سافي 

الربح خالل الربع الرابع من العام 202١ بما في ذلك قطاع البنوك، 

�سافي  وبلغ  ال�سوقية.  القيمة  حيث  من  البور�سة  قطاعات  اأكبر 

ربح قطاع البنوك ١.2 مليار دوالر اأمريكي عن فترة الربع الرابع 

من العام 202١ مقابل خ�سارة قدرها ١٣5.4 مليون دوالر اأمريكي 

اأ�سل  من  فقط  اثنان  و�سجل   .2020 العام  من  الرابع  الربع  في 

�سبعة بنوك مدرجة �سمن القطاع خ�سائر خالل الربع. ونجح بنك 

مليون   200.7 اأرباح محققاً  لت�سجيل  العودة مجدداً  في  الم�سرق 

دوالر اأمريكي في الربع الرابع من العام 202١ مقابل خ�سارة قدرها 

 .202١ العام  من  الرابع  الربع  في  اأمريكي  دوالر  مليون   44٣.7

اأرباح  وتحقيق  الجيد  الأدائه  البنك  ا�ستعادة  في  الف�سل  ويعود 

اإلى  التمويل االإ�سالمي  واإيرادات  الفائدة  اإيرادات  اإلى نمو�سافي 

جانب ارتفاع الر�سوم والعموالت. اإال ان بنك االإمارات دبي الوطني 

اأعلن عن تحقيق اأكبر �سافي ربح في الربع الرابع من العام 202١ 

على م�ستوى البنوك، بو�سول اأرباح البنك اإلى 547.8 مليون دوالر 

اأمريكي مقابل ٣١٣.4 مليون دوالر اأمريكي. واأدى االأداء الت�سغيلي 

القوي للبنك والطلب القوي على تمويل التجزئة اإلى زيادة اأرباحه.
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الم�صدر: البيانات المالية لل�صركات، بل�مبرج، رويترز وبح�ث كامك�اإنف�صت

العقارية  اإعمار  �سركة  اأعلنت  العقارات،  قطاع  م�ستوى  وعلى 

الرابع  الربع  في  قوية  اأرباح  تحقيق  عن  للتطوير  اإعمار  و�سركة 

من العام 202١ بقيمة ٣٣2.7 مليون دوالر اأمريكي و2٣4.2 مليون 

دوالر اأمريكي، على التوالي، مما �ساهم في تعوي�س الخ�سائر التي 

منيت بها �سركة االتحاد العقارية والتي بلغت 26٣.6 مليون دوالر 

 ١٣.7 اإلى  و�سلت  التي  العقارية  داماك  �سركة  وخ�سائر  اأمريكي 

االت�ساالت،  قطاع  وفي  الفترة.  نف�س  في  اأمريكي  دوالر  مليون 

قدره  ربح  �سافي  المتكاملة  لالت�ساالت  االإمارات  �سركة  �سجلت 

87.٣ مليون دوالر اأمريكي في الربع الرابع من العام 202١ مقابل 

 .2020 العام  من  الرابع  الربع  في  اأمريكي  دوالر  مليون   ١٣.2

وعزت �سركة االمارات لالت�ساالت المتكاملة تح�سن اأدائها المالي 

ب�سفة رئي�سية اإلى الطلب الم�ستمر على خدمات النطاق العري�س 
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تح�سن  عن  ف�ساًل  الخام�س  الجيل  بتقنية  المدعومة  واالأجهزة 

اأن�سطة االأعمال.

المالية 202١، �سجلت  ال�سنة  اأرباح  اإجمالي �سافي  اما من حيث 

ال�سركات المدرجة في �سوق دبي المالي �سافي ربح قدره ١0.2 

مقارنة  المائة  في   77.6 ن�سبته  بنموبلغت  اأمريكي  دوالر  مليار 

المالية  ال�سنة  في  اأمريكي  دوالر  مليار   5.8 قدره  ربح  ب�سافي 

في   ١24 بن�سبة  البنوك  لقطاع  باأكمله  العام  اأرباح  وقفزت   .2020

المائة لت�سل اإلى 5.7 مليار دوالر اأمريكي مقابل 2.6 مليار دوالر 

اأمريكي في ال�سنة المالية 2020. و�سجلت هيئة كهرباء ومياه دبي 

في  اأمريكي  دوالر  مليار   ١.7 قدره  ربح  �سافي  حديثاً  المدرجة 

ال�سركة  ل�سهم  العام  االأولي  المالية 202١. وجمع االكتتاب  ال�سنة 

اأكثر من 6 مليار دوالر اأمريكي ويعتبر ثاني اأكبر اكتتاب عام في 

منطقة ال�سرق االأو�سط.

قطر

ارتفع اإجمالي اأرباح ال�سركات المدرجة في قطر بن�سبة 5٣.9 في 

المائة في الربع الرابع من العام 202١ لت�سل اإلى 2.8 مليار دوالر 

اأمريكي مقابل ١.8 مليار دوالر اأمريكي في الربع الرابع من العام 

2020. وبالن�سبة لل�سنة المالية 202١، �سجلت ال�سركات المدرجة في 

اأمريكي مقابل ٣.8  اأرباحاً �سافية قدرها ١١.7 مليار دوالر  قطر 

مليار دوالر اأمريكي في العام 2020، بنموبلغت ن�سبته 4١ في المائة.
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 2021 عبارلا عبرلا 2020 عبارلا عبرلا

الم�صدر: البيانات المالية لل�صركات، بل�مبرج، رويترز وبح�ث كامك�اإنف�صت

وارتفعت اأرباح قطاع البنوك القطرية بن�سبة ١2.5 في المائة في 

ال�سنة المالية 202١ لت�سل اإلى 6.٣ مليار دوالر اأمريكي اوما يعادل 

5٣.8 في المائة من اإجمالي اأرباح البور�سة القطرية. واأعلن بنك 

قطر الوطني عن زيادة �سافي اأرباحه بن�سبة 9.7 في المائة على 

اأمريكي مقابل �سافي  اإلى ٣.6 مليار دوالر  اأ�سا�س �سنوي لت�سل 

ربح قدره ٣.٣ مليار دوالر اأمريكي في ال�سنة المالية 2020. وجاءت 

زيادة االأرباح بدعم رئي�سي من ارتفاع القرو�س وال�سلف التي نمت 

بن�سبة 6 في المائة لت�سل اإلى 2١0 مليار دوالر اأمريكي. من جهة 

 76.4 بن�سبة  القطري  التجاري  البنك  ربح  �سافي  ارتفع  اأخرى، 

في المائة لي�سل اإلى 625 مليون دوالر اأمريكي في ال�سنة المالية 

202١ مقابل ٣54.٣ مليون دوالر اأمريكي في ال�سنة المالية 2020، 

وتحققت تلك النتائج بف�سل زيادة �سافي اإيرادات الفائدة بن�سبة 

١9.4 في المائة على اأ�سا�س �سنوي اإلى ١.02 مليار دوالر اأمريكي. 

بينما  اأمريكي،  البنك 27 مليار دوالر  وبلغ �سافي قرو�س و�سلف 

بلغت الودائع 22.5 مليار دوالر اأمريكي بنهاية ال�سنة المالية 202١. 

في المقابل، انخف�س �سافي ربح م�سرف الريان من 592.٣ مليون 

دوالر اأمريكي في الربع الرابع من العام 2020 اإلى 465.9 مليون 

دوالر اأمريكي في الربع الرابع من العام 202١.

�سافي  في  مطلقة  زيادة  اأكبر  الراأ�سمالية  ال�سلع  قطاع  و�سجل 

الربح على اأ�سا�س �سنوي، اإذ و�سلت اأرباح القطاع اإلى 2.4 مليار 

دوالر اأمريكي مقابل 56٣.٣ مليون دوالر اأمريكي في ال�سنة المالية 

2020. و�سهدت �سركة �سناعات قطر المدرجة �سمن قطاع ال�سلع 

ال�سنة  في  �سنوي  اأ�سا�س  على  اأ�سعاف  بعدة  نمواً  الراأ�سمالية 

المالية 202١، اإذ و�سلت اأرباح ال�سركة اإلى 2.2 مليار دوالر اأمريكي 

مقابل 492.9 مليون دوالر اأمريكي في ال�سنة المالية 2020 بف�سل 

المبيعات.  اأحجام  وزيادة  المنتجات  نطاق  عبر  االأ�سعار  ارتفاع 

كما تح�سنت نتائج الربع الرابع من العام 202١ ب�سكل ملحوظ في 

تراجع حجم  قابله  الذي  وهواالأمر  المبيعات،  اأ�سعار  تح�سن  ظل 

المبيعات اإلى حد ما.  

اأوريدومن  ربح  �سافي  انخف�س  االت�ساالت،  قطاع  �سعيد  وعلى 

٣06.7 مليون دوالر اأمريكي في ال�سنة المالية 2020 اإلى ١2.7 مليون 

دوالر اأمريكي في ال�سنة المالية 202١ فيما يعزى ب�سفة رئي�سية اإلى 

االأجنبية وت�سجيل خ�سائر تدني قيمة موجودات  العمالت  خ�سائر 

في �سوق ميانمار. في المقابل، عو�ست تلك الخ�سائر تحقيق اأرباح 

اإندوني�سيا.  في  االت�ساالت  اأبراج  ا�ستئجار  واإعادة  بيع  عن  ناتجة 

اأ�سا�س  المائة على  4 في  بن�سبة  االت�ساالت  �سركة  اإيرادات  ونمت 

بدعم   202١ العام  في  اأمريكي  دوالر  مليار   8.2 اإلى  لت�سل  �سنوي 

وتون�س.  واإندوني�سيا  المحلي  ال�سوق  في  النموالمحقق  من  رئي�سي 

لل�سنة  اأمريكي  دوالر  مليون  فودافون قطر 88.8  ربح  وبلغ �سافي 

ال�سنة المالية  اأمريكي في  المالية 202١ مقابل 50.4 مليون دوالر 

على  �سنوي  اأ�سا�س  على  المائة  في   76.2 ن�سبته  بنموبلغت   2020

خلفية نمواإيرادات الخدمات وارتفاع االأرباح قبل الفوائد وال�سرائب 

واالإهالك واال�ستهالك بن�سبة 76.9 في المائة الرغم من تداعيات 

بن�سبة  المتحرك  الهاتف  عمالء  عدد  اإجمالي  وارتفع  الجائحة. 

١6.٣ في المائة لي�سل اإلى ١.9 مليون م�سترك.

)وقود(  للوقود  قطر  �سركة  �سجلت  الطاقة،  قطاع  �سعيد  وعلى 

�سافي ربح قدره 264.2 مليون دوالر اأمريكي في الربع الرابع من 

العام 202١ مقابل ١92.6 مليون دوالر اأمريكي في الربع الرابع من 

العام 2020. وافتتحت وقود ت�سعة متاجر �سغيرة تحت ا�سم �سدرة، 

وثالث محطات وقود جديدة، وبذلك ارتفع عدد المحطات العاملة 

بنهاية العام 202١ اإلى ١١١ محطة. من جهة اأخرى، ارتفع �سافي 

 ١6.2 بن�سبة  )ناقالت(  المحدودة  الغاز  لنقل  قطر  �سركة  ربح 
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اأمريكي لل�سنة المالية  اإلى ٣67.١ مليون دوالر  في المائة لت�سل 

202١ مقابل ٣١5.9 مليون دوالر اأمريكي في ال�سنة المالية 2020. 

وتعزى زيادة �سافي الربح اإلى نمواالإيرادات واالأرباح قبل الفوائد 

وال�سرائب واال�ستهالك وا�ستهالك الدين.

البحرين

ارتفع اإجمالي �سافي ربح ال�سركات المدرجة في بور�سة البحرين 

بن�سبة 225.9 في المائة في ال�سنة المالية 202١ لي�سل اإلى 2.8 

مليار دوالر اأمريكي مقابل 870.2 مليون دوالر اأمريكي في ال�سنة 

المالية 2020. و�سجلت اأكبر خم�س قطاعات على م�ستوى ال�سوق 

من حيث القيمة ال�سوقية نمواً في االأرباح عن ال�سنة المالية 202١. 

ربح  �سافي  اإجمالي  حيث  من  ال�سدارة  في  البنوك  قطاع  وجاء 

ال�سنة المالية 202١، اإذ قفز �سافي ربح قطاع البنوك في ال�سنة 

المالية 202١ بن�سبة ١02.9 في المائة لي�سل اإلى ١.2٣ مليار دوالر 

اأمريكي مقابل 609 مليون دوالر اأمريكي في ال�سنة المالية 2020.

0.08
0.02 0.03

0.00

0.02

-0.02

0.48

0.32

0.04 0.03 0.02 0.02

 ىرخأ نیمأت ةعونتملا ةیلاملا تالاصتالا كونبلا داوملا

)يكیرمأ رالود رایلم(  2021 عبارلا عبرلا لباقم 2020 عبارلا عبرلا : نیرحبلا يف تاكرشلا حابرأ

 2021 عبارلا عبرلا 2020 عبارلا عبرلا

الم�صدر: البيانات المالية لل�صركات، بل�مبرج، رويترز وبح�ث كامك�اإنف�صت

�سافي  اإجمالي  ارتفع  �سنوي،  ربع  اأ�سا�س  على  االأداء  حيث  ومن 

اأرباح ال�سركات المدرجة في بور�سة البحرين في الربع الرابع من 

العام 202١ بن�سبة 584 في المائة لي�سل اإلى 906.4 مليون دوالر 

اأمريكي مقابل ١٣2.5 مليون دوالر اأمريكي في الفترة المماثلة من 

العام الما�سي، مما يعك�س معدل النموالحاد الذي �سهده اأداء العام 

باأكمله. و�سجل قطاع واحد فقط من اأ�سل ١٣ قطاعاً في البور�سة 

خ�سائر في الربع الرابع من العام 202١. و�ساهمت �سركة األمنيوم 

�سافي  باأكبر  اال�سا�سية،  المواد  قطاع  �سمن  المدرجة  البحرين، 

 480.5 ال�سركة  اأرباح  بلغت  اإذ   ،202١ العام  من  الرابع  للربع  ربح 

مليون دوالر اأمريكي مقابل 84.9 مليون دوالر اأمريكي في الربع 

الرابع من العام 2020. وجاء كال من قطاعي البنوك واالت�ساالت 

في المرتبة التالية باإعالنهما عن و�سول االأرباح عن فترة الربع 

و٣6.8  اأمريكي  دوالر  مليون   ٣١6.8 اإلى   202١ العام  من  الرابع 

مليون دوالر اأمريكي، على التوالي.

عمان

البور�سة  في  المدرجة  ال�سركات  اأرباح  �سافي  اإجمالي  انخف�س 

العمانية بن�سبة ٣.7 في المائة في ال�سنة المالية 202١ لي�سل اإلى 

في  اأمريكي  دوالر  مليار   ١.44 مقابل  اأمريكي  دوالر  مليار   ١.٣9

في  انخفا�ساً  اأ�سل 5 قطاعات  اأن �سجلت 4 من  بعد  العام 2020 

�سافي الربح من حيث القيمة المطلقة خالل تلك الفترة. اإال ان 

اأداء قطاع البنوك، الذي يعد اأكبر قطاع على م�ستوى البور�سة من 

�سافي  تراجعات  تخفيف حدة  �ساهم في  ال�سوقية،  القيمة  حيث 

قطاع  ربح  �سافي  نما  اإذ  االأخرى،  الرئي�سية  القطاعات  اأرباح 

اإلى  لي�سل  المائة،  في   28.2 بن�سبة   202١ المالية  لل�سنة  البنوك 

اأمريكي  دوالر  مليون   672.5 مقابل  اأمريكي  دوالر  مليون   86١.9

اأرباح  تراجعت  المقارنة،  �سبيل  وعلى   .2020 المالية  ال�سنة  في 

قطاع االت�ساالت بن�سبة 9.8 في المائة في ال�سنة المالية 202١، اإذ 

و�سلت اإلى 207.2 مليون دوالر اأمريكي، بينما تراجع �سافي ربح 

قطاع التمويل بن�سبة 44 في المائة اإلى ١١7.7 مليون دوالر اأمريكي.
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 ىرخأ تامدخ

)يكیرمأ رالود رایلم(  2021 عبارلا عبرلا لباقم 2020 عبارلا عبرلا : نامع يف تاكرشلا حابرأ

 2021 عبارلا عبرلا 2020 عبارلا عبرلا

الم�صدر: البيانات المالية لل�صركات، بل�مبرج، رويترز وبح�ث كامك�اإنف�صت

اأكبر مقر�س من حيث االأ�سول  وارتفع �سافي ربح بنك م�سقط، 

في البور�سة العمانية، بن�سبة ١6 في المائة عن فترة ال�سنة المالية 

من  رئي�سي  بدعم  اأمريكي  دوالر  مليون   492.5 اإلى  لي�سل   202١

القرو�س  تعثر  مخ�س�سات  وانخفا�س  الت�سغيل  اإيرادات  ارتفاع 

العماني  الوطني  البنك  اأعلن  كما  االأخرى.  المحتملة  والخ�سائر 

المائة  في   66.8 بن�سبة   202١ المالية  ال�سنة  ربح  نمو�سافي  عن 

لي�سل اإلى 78.6 مليون دوالر اأمريكي، مما �ساهم في نمواإجمالي 

ربح  نمو�سافي  ويعزى  باأكمله.  للعام  البنوك  قطاع  اأرباح  �سافي 

البنك الوطني العماني اإلى قوة االإيرادات من الر�سوم وانخفا�س 

�سافي المخ�س�سات، اإلى جانب نموالقرو�س. 

ربح  تراجع �سافي  ال�سنوية،  ربع  المالية  النتائج  اأما على �سعيد 

اأ�سا�س  المائة على  العام 202١ بن�سبة ١9.8 في  الرابع من  الربع 

الرغم من  اأمريكي. وعلى  اإلى ١45.4 مليون دوالر  لي�سل  �سنوي 

نموارباح قطاع البنوك بن�سبة 42 في المائة وو�سول اإجمالي االأرباح 

اإلى ١75.9 مليون دوالر اأمريكي، اإال اأن �سافي اأرباح البور�سة عن 

نتيجة  رئي�سية  ب�سفة  تراجعت  العام 202١  الرابع من  الربع  فترة 

للخ�سائر التي �سجلها قطاع المرافق العامة في الربع الرابع من 

اأمريكي. و�سجلت �ست من  بقيمة 8٣.٣ مليون دوالر  العام 202١ 

العامة خ�سائر  المرافق  قطاع  �سمن  مدرجة  �سركات  ت�سع  اأ�سل 

خالل الربع الرابع من العام 202١. و�سهدت �سركة �سحار للطاقة 

اأكبر خ�سائر على م�ستوى �سركات قطاع المرافق العامة، م�سجلة 

خ�سارة قدرها 82.8 مليون دوالر اأمريكي مقابل اأرباح قدرها 8.١ 

مليون دوالر اأمريكي في الربع الرابع من العام 2020 مما انعك�س 

�سلباً على اأداء القطاع وال�سوق ككل.
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أهم زيارات ولقاءات االتحاد

لقاء االتحاد مع مجموعة البنك الدولي 
وممثلي مؤسسة التمويل الدولية

ا�ستقبل ال�سيد/ �سالح ال�سلمي - رئي�س مجل�س اإدارة اتحاد �سركات اال�ستثمار وفد مجموعة البنك الدولي 

وممثلي موؤ�س�سة التمويل الدولية في مقر االتحاد بتاريخ ١6 مار�س 2022.

حيث ح�سر اإلى مقر االتحاد كل من ال�سيد/ غ�سان الخوجة - الممثل المقيم لمكتب البنك الدولي في دولة 

الكويت، وال�سيد/ عبد اهلل جفري - مدير اإقليم الم�سرق، وال�سيد/ وليد بن عبدالرحمن المر�سد - رئي�س 

موؤ�س�سة التمويل الدولية في ال�سعودية والم�سوؤول االأول - ال�سرق االأو�سط و�سمال اأفريقيا، وال�سيدة/ مريم 

�سلطان عبداهلل - م�سوؤول عمليات - دولة الكويت.

 وقد تمت مناق�سة اآخر م�ستجدات االقت�ساد الكويتي وقطاع اال�ستثمار والمعوقات التي تواجه القطاع الخا�س، 

كما تم اال�ستماع لممثلي موؤ�س�سة التمويل الدولية )IFC( والحديث عن الو�سع االقت�سادي في الكويت و�سبل 

التنمية والتطوير، هذا وتم االإ�سارة اإلى اأهمية اإ�سدار القوانين واالإجراءات التي ت�ساعد في خلق بيئة منا�سبة 

للم�ستثمرين ورواد االأعمال.

كما ناق�س المجتمعون دور الموؤ�س�سات التي تم خ�سخ�ستها والنجاحات التي حققتها على ال�سعيدين المحلي 

لل�سركات  الموؤ�س�سة  تقدمها  التي  التمويلية  الخدمات  الدولية  التمويل  موؤ�س�سة  ممثلو  اأو�سح  وقد  والدولي، 

التابع لالتحاد في  بالتعاون مع مركز درا�سات اال�ستثمار  اإمكانية تقديم برامج تدريبية  الخا�سة، وتم بحث 

مجاالت الحوكمة، وتفعيل دور المراأة وتوليها منا�سب قيادية في مجل�س اإدارات ال�سركات.
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أهم زيارات ولقاءات االتحاد

لقاء االتحاد مع السفارة األسبانية 
في الكويت

رئي�س مجل�س   – ال�سلمي  �سالح  �سالح  ال�سيد/  من:  كل  ا�ستقبل 

نائب   – وال�سيدة/ فدوى دروي�س  اال�ستثمار  �سركات  اتحاد  اإدارة 

الملحق  بالوكالة  اال�ستثمار  درا�سات  مركز  ومدير  العام  االأمين 

االتحاد  مقر  في  االإ�سبانية  ال�سفارة  في  والتجاري  االقت�سادي 

بتاريخ 28 مار�س 2022.

حيث ح�سر اإلى مقر االتحاد كل من: ال�سيد/ فرانثي�سكو خافيير 

مدينا - الملحق االقت�سادي والتجاري في ال�سفارة االإ�سبانية لدى 

اقت�سادي  محلل   - اأربايثار  بيدرونافارو  وال�سيد/  الكويت،  دولة 

ونائب رئي�س الق�سم التجاري في ال�سفارة االإ�سبانية.

في  الم�ستثمرين  لتعريف  التعاون  اإمكانية  الطرفان  تباحث  وقد 

في  المتاحة  اال�ستثمارية  والفر�س  بالم�سروعات  الكويت  دولة 

اإ�سبانيا.

بتوا�سل  ال�سلمي  �سالح  ال�سيد/  رحب  جانبه،  من 

واأبدى  االتحاد،  مع  الكويت  بدولة  االإ�سبانية  ال�سفارة 

الخير  فيه  لما  الجهود  كافة  لدعم  االتحاد  ا�ستعداد 

لكافة االأطراف.
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ا�ستطاع قطاع اال�ستثمار اأن يكون م�ساهماً رئي�سياً في 

االقت�ساد الكويتي على مر ال�سنين مر�سياً الدور الكبير 

الذي تلعبه االأ�سواق المالية في تطوير القطاع المالي 

والخدمات  اال�ستثمار  ل�سركات  كان  وقد  عام.  ب�سكل 

االأ�سواق  وتحديث  تطوير  في  حيوي  دور  التمويلية 

المالية في الكويت، االأمر الذي كان له اأثره في جذب 

في  الخا�س  القطاع  دور  وتفعيل  االأجنبي  اال�ستثمار 

نمو االقت�ساد الكويتي. وفي �سوء العمل الم�ستمر من 

ومواكبة  الكويت  في  المالية  باالأ�سواق  االرتقاء  اأجل 

العالم و�سع قطاع  التطورات االقت�سادية على �سعيد 

اال�ستثمار ن�ساطه لي�سمل االأ�سواق االإقليمية والعالمية. 

اتحاد  تاأ�سي�س  تم  القطاع  هذا  اأهمية  من  انطالقاً 

�سركات اال�ستثمار، والذي تم اإ�سهاره في يناير 2005، 

�سركات  من  �سركة   ٣٣ ع�سويته  في  حالياً  ليجمع 

اال�ستثمار والخدمات المالية، منها ١9 �سركة مدرجة 

في بور�سة الكويت لالأوراق المالية. كما ي�سمل مجال 

عمل قطاع اال�ستثمار في الكويت تقديم خدمات مالية 

عدد  يبلغ  بحيث  االإ�سالمية  ال�سريعة  الأحكام  وفقاً 

�سركات اال�ستثمار االإ�سالمية االأع�ساء في االتحاد ١4 

�سركة.

 يبلغ عدد �سركات اال�ستثمار والخدمات التمويلية 49 

م�سجلة  و/اأو  المال  اأ�سواق  هيئة  من  مرخ�سة  �سركة 

لدى بنك الكويت المركزي، وفى يناير عام 2022، بلغت 

اأ�سولها المدارة حوالي 25.٣ مليار دينار كويتي وفقاً 

�سركة   2٣ منهم  المركزي،  الكويت  بنك  الإح�سائيات 

مدرجة في بور�سة الكويت لالأوراق المالية.

ويُعد قطاع الخدمات المالية )قطاع اال�ستثمار( ثاني 

اأكبر قطاع في بور�سة الكويت لالأوراق المالية، خالل 

عام 202١، من حيث قيمة اإجمالي التداول بعد قطاع 

البنوك بـ ٣.7 مليار دينار كويتي، فيما يحتل المركز 

االأول من ناحية كمية اإجمالي التداول ب ٣6.2 مليار 

�سهم. هذا وتبلغ عدد �سركات قطاع الخدمات المالية 

المدرجة في بور�سة الكويت 47 من اإجمالي ١65 �سركة 

مدرجة.

الر�صالة

اال�ستثمار  قطاع  كفاءة  لتطوير  المالئم  المناخ  تهيئة 

والخدمات المالية تما�سياً مع التطورات في االأ�سواق 

الذاتية  والتنظيمات  الت�سريعات  فيها  بما  العالمية 

لخدمة االقت�ساد الوطني.

اأهم اأغرا�س اتحاد �صركات اال�صتثمار

اال�ستثمار  قطاعات  وتطوير  تنمية  على  العمل  پ 

والخبرات  المادية  االإمكانيات  اأف�سل  با�ستخدام 

الب�سرية المتاحة لدى اأع�ساء االتحاد.

پ اإعداد الدرا�سات والبحوث الفنية والمتخ�س�سة في 

قطاع التنمية والتطوير اال�ستثماري.

في  الموؤ�س�سات  كافة  مع  الراأي  وتبادل  الت�ساور  پ 

الدولة لتحقيق م�سالح االأع�ساء واالقت�ساد الوطني 

واالأهلية  الحكومية  الجهات  مختلف  مع  والتعاون 

باأن�سطة  ال�سلة  ذات  اال�ستثمار  بقطاع  المخت�سة 

اأع�ساء  تواجه  التي  المعوقات  لتذليل  االتحاد 

االتحاد.

اأو  اإبداء الراأي فيما قد يعر�س عليه من م�ساريع،  پ 

قرارات  اأو  لوائح،  اأو  نظم،  اأو  قوانين،  مقترحات 

ب�ستى �سوره  اأو االقت�ساد  تتعلق بمجال اال�ستثمار 

المجاالت  واأي�ساَ  مبا�سر  غير  اأو  مبا�سر  ب�سكل 

اأو  اال�ستثمارية  ال�سركات  عمل  بتنظيم  الخا�سة 

المرخ�س لها اأو االإ�سراف اأو الرقابة عليها.

والندوات  الموؤتمرات  في  والم�ساركة  التنظيم  پ 

والعالمية  المحلية  والبحثية  الدرا�سية  والحلقات 
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واالقت�سادي  اال�ستثماري  بالن�ساط  المتعلقة 

وتعميم نتائجها وتو�سياتها واالأبحاث التي تقدم 

فيها على اأع�ساء االتحاد.

الأع�ساء  والثقافي  المهني  بالم�ستوى  االرتقاء  پ 

االجتماعية  االأن�سطة  وتنظيم  واإقامة  االتحاد 

الأع�ساء االتحاد.

الثقافة  لن�سر  االعالمية  المطبوعات  اإ�سدار  پ 

اال�ستثمارية والتجارية في المجتمع ولدى اأع�ساء 

االتحاد.

في  المتخ�س�سة  التدريبية  الدورات  اإقامة  پ 

واأن�سطة  واال�ستثمارية  المالية  المجاالت 

من  وغيرها  واالقت�سادية  االأع�ساء  ال�سركات 

الجهات ذات ال�سلة. بهدف الم�ساهمة في تاأهيل 

العاملين  ودعم  الوطنية  الكوادر  وتنمية  وتطوير 

بقطاع اال�ستثمار واالأن�سطة المالية واالقت�سادية.

عن  للدفـاع  الق�سائية  الدعاوي  اإقــامة  حق  وله 

حقوق الم�سالح العامة الأع�ساء االتحاد دون اأن 

يوؤثر ذلك على حق كل ع�سو في التقــا�سي.

أعضاء االتحاد

مجلس إدارة االتحاد

مجموعة اأرزان المالية للتمويل واال�ستثمار1

�سركة ال�سفاة لال�ستثمار2

كامكو اإنف�ست3

�سركة اأعيان لالجارة واال�ستثمار4

ال�سركة الكويتية لال�ستثمار5

ال�سركة االأولى لال�ستثمار6

ال�سركة الكويتية للمقا�سة7

�سركة اال�ستثمارات الوطنية 8

�سركة المركز المالى الكويتى9

�سركة بيت االأوراق المالية10

�سركة بيتك كابيتال لال�ستثمار11

�سركة مجموعة االإمتياز اال�ستثمارية12

�سركة الكويت وال�سرق االأو�سط لال�ستثمار المالي13

�سركة عمار للتمويل واالإجارة14

�سركة وفرة لال�ستثمار الدولي15

�سركة اأ�سول لال�ستثمار16

�سركة التمدين اال�ستثمارية17

�سركة المنار للتمويل واالإجارة18

�سركة كويت بيالرز لال�ستثمار المال19

�سركة الوطني لال�ستثمار20

�سركة ديمه كابيتال لال�ستثمار21

�سركة بوبيان كابيتال لال�ستثمار 22

�سركة نور لال�ستثمار المالي 23

ال�سركة الكويتية للتمويل واال�ستثمار )كفيك(24

�سركة ال�ساحل للتنمية واال�ستثمار25

�سركة ر�ساميل لال�ستثمار26

�سركة كاب كورب لال�ستثمار27

�سركة المجموعة المالية هيرم�س اإيفا للو�ساطة المالية28

�سركة الم�سار لالإجارة واال�ستثمار 29

�سركة الو�سيط لالأعمال المالية )�س.م.ك( 30

�سركة كى اآي �سي للو�ساطة المالية 31

�سركة ال�سرق للو�ساطة المالية32

�سركة كفيك للو�ساطة المالية33

رئي�س مجل�س االإدارة�صالح �صالح ال�صلمي

نائب رئي�س مجل�س االإدارةعبداهلل حمد التركيت

اأمين ال�سر وع�سو مجل�س االإدارةفي�صل من�ص�ر �صرخ�ه

اأمين ال�سندوق وع�سو مجل�س االإدارةعبداهلل محمد حم�د ال�صطي

ع�سو مجل�س االإدارةبدر نا�صر ال�صبيعى

ع�سو مجل�س االإدارةعي�صى خالد العي�صى

ع�سو مجل�س االإدارةفهد عبدالرحمن المخيزيم
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ال�صيد/ عبداهلل حمد التركيت 

رئي�س اللجنة 

�سركة ال�سفاة لال�ستثمار 

نائب رئي�س مجل�س اإدارة االتحاد

ال�صيد/ �صالح �صالح ال�صلمي

ع�سو اللجنة

مجموعة اأرزان المالية للتمويل واال�ستثمار

رئي�س مجل�س اإدارة االتحاد

ال�صيدة/ ابتهاج عبدالعزيز م�صاعد الرومي

ع�سو اللجنة

�سركة اال�ستثمارات الوطنية

نائب رئي�س اأول - اإدارة الت�سويق والعالقات العامة

االآن�صه/ ح�صه حمد اأحمد العميري

ع�سو اللجنة

�سركة اأ�سول لال�ستثمار

م�ساعد مدير اال�ستثمار

ال�صيدة/ �صارة جا�صم المكيمي

ع�سو اللجنة

�سركة ال�سفاة لال�ستثمار 

مديرة العالقات العامة والت�سويق

ال�صيد/ طارق اأحمد عبدالعزيز اأحمد الجا�صم

ع�سو اللجنة

ال�سركة الكويتية للتمويل واال�ستثمار )كفيك(

رئي�س القطاع التنفيذي - العالقات العامه، الت�سويق وعالقات 

الم�ستثمرين

ال�صيد/ م�صطفى نجيب زنت�ت

ع�سو اللجنة

كامكو اإنف�ست

رئي�س اإدارة الت�سويق وعالقات الم�ستثمرين

فدوى دروي�س

نائب االأمين العام 

ومدير مركز درا�سات اال�ستثمار بالوكالة

النا�صر: 

ورئي�س  االتحاد  رئي�س  قيادة  وتحت  للن�صر  تايمز  ك�يت  دار  بالتعاون مع  بالك�يت   )UIC( اال�صتثمار  �صركات  اتحاد 

تـــحــــرير المجلة بدر الـــــ�صبيعي ورئـــــي�س تــــحريــــر كـــــ�يت تـــــايمـــز عبد الرحمن العليان. 

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

اتحاد �صركات اال�صتثمار - الك�يت

الميزانين

مبنى غرفة تجارة و�سناعة الكويت

�سارع مبارك الكبير

مدينة الكويت

�سندوق بريد: 27555  ال�سفاة

 رمز بريدي: 13136 الكويت 

تليف�ن

+965-2228-0370 

فاك�س

 +965-2249-0091/2

البريد االإلكتروني

uic@unioninvest.org

الم�قع االإلكتروني

www.unioninvest.org
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