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المختلفة  باأ�شكالها  التجارة  ممار�شة  على  الكويتيون  جبل 

تاريخياً وجغرافياً منذ قديم الأزل ومنذ ع�شر ما قبل النفط 

وبرعوا في تجارة اللوؤلوؤ ورحالت الغو�ص والتي كانت ت�شهد 

ال�شفر اإلى بالد بعيدة لتلم�ص الرزق.

ويبدو اأن تجارة الأ�شهم كانت جزءاً من تجارة الكويتيين منذ 

ما يقرب من مائتي عام حتى اأن هناك ر�شالة موؤرخة في 6 

ربيع الثاني من العام الهجري 1229 يطلب من خاللها الحاج 

من  �شهماً  �شراء خم�شة وع�شرين  بن �شيف  بن علي  ح�شين 

اأ�شهم �شركة المراكب العربية، ما يدل على �شغف الكويتيين 

بتجارة الأ�شهم.

وبعد ظهور النفط واإن�شاء ال�شركات الم�شاهمة الوطنية مثل 

بنك الكويت الوطني والخطوط الجوية الكويتية وما تال ذلك 

من �شركات وطنية زاد الهتمام بتجارة الأ�شهم في الكويت 

من  ت�شهده  وما  الحالية  الكويت  بور�شة  اإلى  و�شلنا  حتى 

الأجانب  وكذلك  المحليين  الم�شتثمرين  وحث  دائم  تطوير 

على ال�شتثمار في الأ�شهم.

بور�شة  في  المدرجة  ال�شركات  من  العديد  وجود  ورغم 

الكويت ذات الوزن المعتبر اإل اأن اأحجام التداول اليومي على 

المال  اأ�شواق  هيئة  دفع  ما  الطموحات  دون  لتزال  ال�شوق 

التطوير  من  المزيد  اإلى  المقا�شة  و�شركة  البور�شة  و�شركة 

حتى بلغنا المرحلة الثانية منها والتي د�شنت في الأول من 

ابريل الما�شي.

وتعتبر خطوة تد�شين المرحلة الثانية من التطوير والمتمثلة 

والرئي�شي  الأول   " اأ�شواق  ثالثة  اإلى  ال�شوق  تق�شيم  في 

والمزادات" نقطة تحول �شيتم التاأ�شي�ص عليها لمرحلة لحقة 

األ وهي ترقية بور�شة الكويت اإلى "الأ�شواق النا�شئة" والتي 

�شتتم على مرحلتين الأولى في �شبتمبر المقبل والأخرى في 

دي�شمبر. اإل اأن العديد من الجهات ذات ال�شلة والمتداولين 

ال�شوق،  تق�شيم  عن  ر�شاهم  عدم  عن  اأعربوا  البور�شة  في 

وخ�شو�شاً ما يخ�ص �شوق المزادات.

ولكن ال�شوق الكويتي مازال بحاجة اإلى محفزات ت�شهم في 

زيادة ال�شيولة مع دعم لل�شركات المحلية المدرجة وتخفيف 

بالرقابة  الخالل  دون  ال�شركات  على  المفرو�شة  القيود 

والتنظيم والذي يعد من اأ�شا�شيات عمل هيئة اأ�شواق المال.

ومن المقترحات المطروحة مقترح يق�شى بفتح الباب اأمام 

التقيد  دون  البور�شة  في  لالإدراج  الكويتية  غير  ال�شركات 

ب�شرط اأن تكون مدرجة في بلد المن�شاأ مع الزامها بمعايير 

ال�شيولة التي تطبق على ال�شركات المدرجة والنظر في الأداء 

الت�شغيلي لل�شركات بما يحافظ على حقوق المالك و�شغار 

الم�شاهمين وكذلك النظر في معدل دوران ال�شهم، اإل اأنها 

تظل في طور المقترحات التي لم تر النور حتى الآن.

فاإن  الكويت  دولة  في  ال�شتثمار  فر�ص  لمحدودية  ونظراً 

ال�شتثمار  اأوجه  اأحد  هو  الكويتي  ال�شوق  في  ال�شتثمار 

الذي بات ا�شتثماراً عالمياً ول يقت�شر على المحلية وح�شب 

جاذبة  �شتكون  والتي  الكويت  بور�شة  ترقية  بعد  وخ�شو�شا 

لكل من الم�شتثمر الأجنبي والمحلي.

ونظرة اإلى البور�شة الم�شرية خالل العام الما�شي فقد اأدى 

موؤ�شراتها  و�شول  اإلى  والأجانب  العرب  ا�شتثمارات  دخول 

خالل  ال�شعود  وا�شتكملت  م�شبوقة  غير  قيا�شية  اأرقام  اإلى 

الربع الأول من العام الجاري، حتى اأ�شبح المتداول الم�شري 

يتلم�ص خطى الم�شتثمر العربي والأجنبي في عمليات ال�شراء 

والبيع، وبلغت البور�شة اأرقاما قيا�شية جديدة اأي�شا بعد ان 

الدولر  اأمام  الم�شري  الجنية  �شرف  �شعر  تحرير  �شاعد 

على تدفق ال�شتثمارات الأجنبية خالل العام 2017، وارتفع 

موؤ�شرها الرئي�شي بواقع 20% ثم وا�شل الرتفاع خالل الربع 

الأول من العام 2018 بواقع 16.19% اإلى م�شتوى 17150 نقطة 

م�شجاًل زيادة بلغت نحو 2431 نقطة.

اإلى ت�شافر  اإن تحفيز ال�شتثمار في ال�شوق الكويتي يحتاج 

رقابية  كجهة  المال  اأ�شواق  هيئة  من  �شواء  الجهود جميعها 

تطويرية اأو �شركة البور�شة وخ�شو�شا عند طرحها لالكتتاب 

عمل  تطوير  وكذلك  عام  وطرح  ا�شتراتيجي  لم�شتثمر 

التداول  نظم  في  المرنة  ال�شيا�شات  واتباع  المقا�شة  �شركة 

دور  عن  ف�شال  التحفيز،  عوامل  �شمن  ذلك  كل  والتقا�ص، 

بما  ال�شركات  قانون  تعديل  في  وال�شناعة  التجارة  وزارة 

بيئة  تح�شين  في  والم�شاهمة  الجديدة  والمتغيرات  يتنا�شب 

اإلى المزيد من جذب ال�شتثمارات  الأعمال لتواكب الدعوة 

الأجنبية والمحلية، وهذا ما ك�شف عنه الرئي�ص التنفيذي في 

�شركة البور�شة خالد الخالد في تقارير �شحافية عن توا�شل 

البور�شة مع وزارة التجارة لتعديل قانون ال�شركات بما يتوافق 

تاريخ  ت�شمل  مواعيد   4 خالل  من  الأ�شهم  ا�شتحقاقات  مع 

تاريخ  ال�شتحقاق،  دون  ال�شهم  تداول  تاريخ  الأ�شهم،  حيازة 

ال�شتحقاق، ثم اأخيرا تاريخ التوزيع.

كما اأن �شناديق ال�شتثمار لها دور مهم واأ�شا�شي �شمن هذه 

تديره  الذي  ال�شيادي  الدولة  ل�شندوق  واأي�شا  المحفزات 

الهيئة العامة لال�شتثمار.

الحاجة اأ�شبحت ملحة لإنعا�ص ال�شوق الكويتي بت�شافر جميع 

جهود الجهات ذات ال�شلة وخ�شو�شا دخول نحو 10 �شركات 

كويتية �شمن موؤ�شر "فوت�شي" في �شبتمبر المقبل.

دور  اإلى  �شتحتاج  الم�شاألة  فاإن  البور�شة،  نظر  وجهة  ومن 

مالكها  على  �شيتعين  حيث  المدرجة  ال�شركات  لبع�ص 

ال�شركات وادخال م�شتثمرين  اأ�شهم هذه  العمل على تحرير 

ا�شتراتيجيين ما ينعك�ص على زيادة ال�شيولة وارتفاع الأ�شعار 

تعتبره  ما  وهذا  الرئي�شية،  الأ�شواق  م�شتوى  اإلى  والو�شول 

البور�شة حافزاً من وجهة نظرها. 

واهلل الموفق،،،

بدر نا�سر ال�سبيعي

بورصة الكويت والحاجة إلى محفزات!!
رسالة الرئيس
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مقتطفات المستثمر

تزايد االهتمام الصيني بدول مجلس التعاون
ال�شركاء  اأهم  ال�شين لت�شبح واحدة من  يت�شارع حاليا تحول  الإيكونوم�شت،  وفقا ل�شحيفة 

التجاريين لم�شتقبل دول مجل�ص التعاون الخليجي على المدى الطويل. فمن المتوقع اأن ت�شبح 

ال�شين اأكبر �شوق لل�شادرات اإلى دول مجل�ص التعاون الخليجي بحلول عام 2020. حيث ينمو 

ال�شتثمار ال�شيني في دول مجل�ص التعاون الخليجي بموؤ�شر �شريع مع التركيز في الغالب على 

ال�شتثمار في تجارة الجملة والتجزئة. فبالرغم من اأن معظم ال�شتثمارات ال�شينية تركز على 

المملكة العربية ال�شعودية والإمارات العربية المتحدة، اإل اأن الهتمام بال�شراكات الأخرى في 

مجل�ص التعاون الخليجي اآخذ في الرتفاع حيث يتركز اهتمام الم�شتثمرين ال�شينيين ب�شكل 

اأ�شا�شي على قطاعات العقار والتقنيات والإن�شاءات و الطاقة. 

أفضل إمكانات النمو للمشروعات الصغيرة
والمتوسطة في دول مجلس التعاون الخليجي

طبقاً لدرا�شة جديدة قامت بها �شركة �شركاء الأبحاث في ال�شرق الأو�شط و�شمال اأفريقيا 

)MENA Research Partners(، من المتوقع اأن تنمو �شركات الم�شاريع ال�شغيرة والمتو�شطة 
مع  المقبلة،  الخم�ص  ال�شنوات  في   %156 بن�شبة  الخليجي  التعاون  مجل�ص  دول  منطقة  في 

توقع اأن ت�شل قيمة هذا القطاع اإلى 920 مليار دولر. كما اأبرزت الدرا�شة اأنه بالإ�شافة اإلى 

ذلك، �شيوظف قطاع ال�شركات ال�شغيرة والمتو�شطة في منطقة الخليج 22 مليون �شخ�ص 

في غ�شون خم�ص �شنوات. كما ذكرت اأنه على الرغم من اأن دول مجل�ص التعاون الخليجي 

تحتوي  على 34% من الم�شاريع ال�شغيرة والمتو�شطة في ال�شرق الأو�شط و�شمال اأفريقيا، اإل 

اأن لديها اأف�شل الطاقات الكامنة لتلك الم�شاريع على الم�شتوى الإقليمي.

كانت  استثمارات بدء التشغيل قوية في النصف 
االول من علم 2018 ، لكن لم يتم اإلفصاح عن ذلك

زيادة في حجم وأنشطة االندماج 
واالستحواذ في الشرق االوسط 

حافظت منطقة ال�شرق الو�شط على ن�شاط متين 

بزيادة 62% من قيمة ال�شفقات في الن�شف الول 

من عام 2018  بالمقارنة مع الن�شف الول من عام 

2017 ح�شب تقرير �شركة المحاماة بيكر مكنزي.

الندماة  اأن�شطة  من   %65 ن�شبته  ما  هناك  وكانت 

في  للحدود  عبارة  الو�شط  ال�شرق  في  وال�شتحواذ 

الن�شف الول من عام 2018.

لعمليات  قيادتها  المتحدة  العربية  الإمارات  وا�شلت 

المنطقة  في  للحدود  العابرة  وال�شتحواذ  الندماج 

وترتفعت القيمة الجمالية لجميع عمليات الندماج 

في   %62 بن�شبة  الو�شط  ال�شرق  في  وال�شتحواذ 

الن�شف الول من عام 2018 بالمقارنة بنف�ص الفترة 

في ال�شنة الما�شية.

وال�شتحواذ  الندماج  عمليات  قيمة  اأي�شا  وارتفعت 

العابرة للحدود بن�شبة 22% وارتفعت حجمها 13% في 

الن�شف  مع  بالمقارنة   2018 عام  من  الول  الن�شف 

المتحد  دبي  بنك  قيام  مع   ،2017 عام   من  الول 

بقيمة  تركيا  ومقره  بنك  دينيز  بنك  با�شتحواذ 

عمليات  اكبر  من  اعتبرت  والتي  دولر  مليار   3.2

ال�شتحواذ العابرة للحدود في الن�شف الول من عام  

. 2018

ولقد ارتفعت قيمة ال�شفقات المحلية ثالثة ا�شعاف 

بالن�شف  مقارنة    2018 عام  من  الول  الن�شف  في 

الول من عام 2017 مدفوعة بعملية الندماج النتوقعة 

البنك الول في  البريطاني مع  ال�شعودي  البنك  بين 

المملكة العربية ال�شعودية بقيمة 5 مليار دولر.

ال�شرق الو�شط  الن�شاط قويا في منطقة  ولقد كان 

في الن�شف الول من عام 2018 ب�شكل عام، مع تنامي 

القيم الجمالية �شواء في ال�شفقات المحلية والعابرة 

للحدود مقارنة مع نف�ص المدة من العام الما�شي كما 

ذكر عمر المومني مدير: ق�شم ال�شتحواذ والندماج 

في موؤ�ش�شة بيكر اند مكنزي حبيب المال للمحاماة 

والتي مقرها الـرمارات العربية المتحدة.

الو�شط  ال�شرق  منطقة  ت�شهد  اأن  المتوقع  ومن 

وال�شتحواذ  الندماج  ن�شاط  في  واعدة  م�شتويات 

خالل الن�شف الثاني من العام بوجود �شفقات كبرى 

تطبيق  في  ت�شرع  التي  الو�شط  ال�شرق  وحكومات 

اإ�شالحات ل�شالح الم�شتثمر.

الأموال  بروؤو�ص  الإ�شتثمارات  �شهدت 

الو�شط  ال�شرق  منطقة  في  ال�شتثمارية 

القيمة  في  تراجعا  افريقيا  و�شمال 

عدد  في  نمو  هناك  كان  لكن  الإجمالية،  

الن�شف الأول من عام 2018  ال�شفقات في 

اأغ�شط�ص.  اآب  ل�شهر  ح�شب تقرير ماغنيت 

ال�شتثمارية  الموال  روؤو�ص  تقرير  واظهر 

ارتفاع  ال�شرق الو�شط و�شمال افريقيا  في 

عدد ال�شفقات بن�شبة 12% : 141 �شفقة في 

الن�شف الول من عام 2018 مقارنة مع 125 

�شفقة خالل نف�ص الفترة من عام 2017.

ويعك�ص النخفا�ص في القيمة الجمالية الى 

112مليون دولر هذا العام موؤ�شرا غير معتاد 

العامين  خالل  الرئي�شية  ال�شتثمارات  في 

الما�شيين، اكثر منه كاتجاه طويل الأمد.

�شركتي  في  رئي�شيان  ا�شتثماران  �شكل  لقد 

ح�شة   ،  )souq.com( و�شوق.كوم  كريم 

لهاتين  دولر  مليون   625 قيمته  بما  الأ�شد 

ال�شركتين في عام 2016 و125 مليون دولر 

اأخرى لعام 2017.

تنام  هناك  كان  انه  ماغنيت  تقرير  وذكر 

ارقام،  ذكر  دون  ال�شتثمارات  في  كبير 

والتي و�شلت الى 23% من ال�شتثمارات في 

الن�شف الول من عام  2018  دون ذكر ارقام 

مقارنة مع حوالي 6% من ال�شتثمارات غير 

المعلنة في الن�شف الول من عام 2017 

كان هناك ما مجموعه 84%  من ال�شتثمارات 

موجهة الى ال�شتثمارات في المراحل الولى 

وكان الم�شتثمرون الموؤ�ش�شون يتوجهون الى 

الموؤ�ش�شات  من   %44 ان  عدة حيث  اأن�شطة 

هذه  ومن   ، اكثر  او  �شفقتين  في  ت�شتثمر 

الموؤ�ش�شات �شاركت في ا�شتثمارات متعدده 

�شت  من  اكثر  في  ا�شتثمرت  منها  و�شت 

�شفقات في الن�شف الول من عام 2018.



4

سبتمبر 2018العدد 3

كتب   �ساجيف   بيتر      

إن   ترقية   بورصة   الكويت   إلى   مصاف   األسواق   الناشئة   الثانوية   حسب   سوق   الفاينانشال   تايمز   رسل   سيساعد   في   دعم   الوصول  
 إلى   المستثمر   األجنبي  و تحسين   الشفافية   المؤسسية   والحكومة   كما   يقول   جاري   رينهود،   مدير   الشرق   األوسط   وأفريقيا   في  

 الفاينانشال   تايمز   رسل.                                                                           

  وهنأ رينهود    في   مقابلة   حصرية   هيئة   سوق   األموال   الكويتية   وبورصة   الكويت   على   جهدهما   في   تطبيق   اإلصالحات   ومواصلة  
 تطوير   سوق   األموال   الكويتي .                                                                                                   

ولقد   أصدر   الفاينانشال   تايمز   رسل   قائمة   مؤشرات   أولية   عن   عشرة   ضمانات   كويتية   والتي   تتوافق   مع   الحدود   القصوى   لالدراج  
 في   سلسلة   مؤشرات   االسهم   العالمية   وجميع   مؤشرات   الحد   األقصى   الناشئة   في   الفاينانشال   تايمز  .                                                               

مع   ارتفاع   االستثمارات   السلبية،   حيث   يسعى   المستثمرون   تكرار   األراء   ألحد   المؤشرات،   فان   التغييرات   في   سلسلة   مؤشرات  
 األسهم   ومؤشرات   الحد   األقصى   الناشئة   ستنسخ   كما   هي   من   قبل   مدراء   األصول   الذين   يتابعون   المؤشرات،وعليه   زيادة  

 االستثمارات   الدولية   في   الكويت.                                                                          

بورصة فاينانشال تايمز: هناك تنام في وصول 
المستثمر األجنبي إلى بورصة الكويت

يقول   رينهود.  .                                                                       

  الم�ستثمر :  اأعلنت   بور�سة   الكويت   عن   المرحلة   الثانية  

 من   ا�سالحات   ال�سوق   في   ابريل   2018   حيث   قدمت  

 التجهيزات   التحويلية   مثل   ال�سوق   المجزاأ   ذو   الثالث  

 طبقات،   وتقديم   موؤ�سرات   ر�سملة   ال�سوق   الجديدة  

 و�سمانات   وقف   الدوائر   عن   ال�سمانات   والموؤ�سرات.  

 وقدم   ال�سوق   اأي�ساً   متطلبات   ادراج   جديدة    . ماذا   تعتقد  

 عن   هذه   اال�سالحات   الجارية   في   بور�سة   الكويت  

 وتاأثيرها   المحتمل   في   اال�ستثمارات؟                                                                                                                                                               

رينهود :  اإن   ترقية   الدولة   اإلى   و�شع   ال�شوق   الثانوي  

 النا�شئ   من  قبل   الفايننا�شاأل   تايمز   ر�شل   اعتباراً   من  

 �شبتمبر   2018   يعتبر   تحولً   هاماً   في   �شعي   الكويت  
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 لتطبيق   المعايير   المعترف   بها   دولياً   ورفع   م�شتواها  

 امام   الم�شتثمرين   الدوليين  .                                                                   

جميع   التح�شينات   الإ�شافية   تراجع   ان  الى  اإ�شافة 

 وتقيم   من   قبل   العمالء   الدوليين   وهم   يبحثون   في  

 فر�ص   ال�شتثمار   في   الدولة  . اإن   الأق�شام   ذات   الطبقات  

 الجديدة   �شت�شاعد   في   زيادة   عدد   ال�شركات   المدرجة  

 في   بور�شة   الكويت،   ومع   مرور   الوقت،   �شتح�شن   من  

 تطوير   هيئة   �شوق   الأموال   وت�شهل   ال�شتثمار   الدولي  

 في   البالد .                                                                                                                                                                       

الم�ستثمر :  هل   تعتقد   اأن   اال�سالحات   التي   بداأت  

 بمراحل   في   البور�سة   �ستجذب   مزيداً   من   من   االأموال  

 االأجنبية   اإلى   ال�سوق؟                                                   

رينهود:  ترقية   الكويت   اإلى   �شوق   نا�شئ   �شي�شمح   لجميع  

 ال�شهم   الكويتية   بالدخول   اإلى   �شل�شلة   موؤ�شرات   ال�شهم  

 في   الفاينان�شال   تايمز .                                                     

ان   �شل�شلة   موؤ�شرات   ال�شهم   ت�شتخدم   لقيا�ص   اأداء  

 ال�شهم   العالمية  . وهي   تمتد   اإلى7،845  �شوق   ا�شهم  

 كبيرة   ومتو�شطة   و�شغيرة   في   47   دولة   بما   مجموعه 52    

 تريليون   دولر   من   ر�شملة   ال�شوق،   وهذه   تغطي   حوالي  

98 %   من   ال�شهم   العالمية .                                                                                                       

لقد   ن�شر   الفاينان�شال   تايمز   ر�شل   قائمة   موؤ�شرات  

 اأولية   عن   10   �شمانات   كويتية   والتي   تتفق   مع   حدود  

 الت�شمين   في   �شل�شلة   موؤ�شرات   ال�شهم   في   الفاينان�شال  

 تايمز   وموؤ�شرات   الفاينان�شال   تايمز   النا�شئة،   وهذه  

 هي   بنك   الكويت   الوطني،   بيت   التمويل   اكويتي،   �شركة  

 الإت�شالت   المتنقلة »    زين « ،   اجيلتي   المخازن   العمومية،  

 بنك   بوبيان،   هيومان   �شوفت،   بنك   وربة،   بنك   الكويت  

 الدولي،   �شركة   ال�شناعات   الوطنية،   ومجموعة   امتياز  

 ال�شتثمارية .                                                                                                                                                                                     

و�شيكون   لأ�شهم   ال�شركات   الع�شر   تاأثير   وزني   محتمل  

 بما   قيمتة  0.04  في   موؤ�شر   الفاينان�شال   تايمز   الدولي   و  

  0.4بالمئة   قي   �شوق   الفاينان�شال   تايمز  النا�شئ                                                                                   

جميع   الإ�شالحات   والتطورات   التي   تزيد   من   التداول  

 في   �شوق   الكويت   مفيدة  . ارتفاع   ال�شيولة   �شي�شمح   لمزيد  

 من   ال�شهم   الكويتية   باأن   يكون   لديها   المتطلبات   لالإدراج  

 وعليه   زيادة   التاأثير   الوزني   في   �شل�شلة   موؤ�شرات   ال�شهم  

 في   الفاينان�شال   تايمز .                                                                                                       

كبيرة،  خطوة  الجديدة  ال�سوق  تق�سيمات  الم�ستثمر: 

خ�سائ�ص  ذو  منها  وكل  رئي�سي  مزاد  �سوق  وتخلق 

والتزامات فريدة. كيف تنظر الى هذه االجراءات.

رينهود: نهنىء الكويت على الإ�شالحات الجديدة في 

وهيئة  الدولة  من  لكل  اإيجابية  تطورات  وهذه  ال�شوق 

ال�شتثمار  ارتفاع  ومع  المنطقة.  في  المال  اأ�شواق 

ال�شلبي، حيث ي�شعى الم�شتثمرون الى تكرار الأداء في 

احد الموؤ�شرات. 

فالتغييرات في �شل�شلة موؤ�شرات الأ�شهم في الفينان�شال 

تايمز والأ�شواق النا�شئة في الفاينان�شال تايمز �شتن�شخ 

وعليه  الموؤ�شرات  تتابع  التي  الأ�شول  مدراء  قبل  من 

زيادة ا�شتثمارات الدولة في الكويت.

الم�ستثمر: لقد تم حديثا اإ�سافة ال�سوق في موؤ�سرات 

تايمز  الفاينان�سال  في  النا�سئة  االأ�سواق  مثل  دولية 

باأن  �سعور عام  يزال هناك  لكن ال   .  )MSCI EM( و 

مدراء االموال االأجنبية اليزالون قلقون من الدخول 

تمنع  التي  االأ�سباب  تعتقد  ماذا  الكويت،  �سوق  في 

االموال االأجنبية من دخول �سوق الكويت؟

قبل  وقت  النتقالية  القت�شادات  ت�شتغرق  رينهود: 

الدولية.  ال�شتثمارات  من  هامة  م�شتويات  تجذب  ان 

الذي  الول  ر�شل  تايمز  الفاينان�شال  �شوق  �شيكون 

الدولية،  موؤ�شراته  في  نا�شىء  ك�شوق  الكويت  �شي�شم 

كنتيجة لتح�شين البنية التحتية ل�شوق الموال الكويتية، 

وتح�شين  الأجنبي.  الم�شتثمر  و�شول  بزيادة  واللتزام 

ال�شفافية الموؤ�ش�شية والحكومة. 

والبور�شة  المنظم  بين  القائم  التوا�شل  ان  نعتقد 

هام  متطلب  والم�شتثمرون  الرئي�شية  وال�شركات 

لم�شاعدة الم�شتثمرين الدولين في فهم ال�شوق ب�شكل 

في  التعاون  مجل�ص  دول  وزن  يزداد  وعندما  اف�شل. 

اأهمية،  اكثر  م�شتويات  الى  الدولية  النا�شئة  الأ�شواق 

نتوقع ان المدراء الأكثر ن�شاطا �شيركزون على المنطقة 

ككل ، وهذا مما �شيعود بالفائدة على الكويت اأي�شا.

الم�ستثمر: االإ�سالحات في تركيبة هيئة اأ�سواق المال 

اكثر  ال�سوق  �ستجعل  الكويت  الكويت  بور�سة  في 

جاذبية للم�ستثمرين المحليين والدوليين مما ي�سمح 

متفائل  اأنت  هل  اأعلى.  ت�سنيف  نحو  للعمل  لل�سوق 

بتح�سين  الكويت  بور�سة  اتخذته  الذي  االتجاه  نحو 

الموؤ�سرات لجذب تدفق روؤو�ص االأموال في ال�سوق.

اإلى  الكويت  ترقية  فاإن  �شابقاً  ما قيل  بتكرار  رينهود: 

ر�شل،  تايمز  الفاينان�شال  قبل  من  ثانوي  نا�شئ  �شوق 

للبنية  الكويت  لتح�شين  كنتيجة  اإليه  النظر  يمكن 

التحتية في اأ�شواق المال.

وتح�شين  الأجنبي  الم�شتثمر  و�شول  لزيادة  والإلتزام 

ال�شفافيه الموؤ�ش�شة والحكومة. يجب تهنئة هيئة المال 

تطبيق  في  جهودهما  على  الكويت  وبور�شة  الكويتية 

ال�شالحات وموا�شلة تطوير �شوق الأموال الكويتية.
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تمتلك �شناديق الثروة ال�شيادية في دول مجل�ص التعاون 

الخليجي ما يربو على 3.2 تريليونات دولر من الأ�شول 

ا�شتثمار  يتم  كان  ال�شابق  وفي    .2017 عام  نهاية  حتى 

جزء كبير منها في الخارج - في اآ�شيا والغرب - ك�شبكة 

عوا�شف  ظل  وفــي  الآن،  اأما  القادمة.   لالأجيال  اأمان 

تقلبات ا�شعار النفط وتباطوؤ القت�شاد المحلي بالإ�شافة 

اإلى ال�شغوط المتنامية نحو تنويع م�شادر الدخل وعدم 

العتماد على الدخل النفطي فقط، تجد حكومات الخليج 

نف�شها م�شطرة اإلى التحول اإلى �شناديق الثروة ال�شيادية 

الخا�شة بها لتعزيز ال�شتثمار المحلي ودعم النمو.

ال�شت  الخليجي  التعاون  مجل�ص  دول  ا�شتخدمت  وقد 

العربية  والمملكة  وعمان  وقطر  والكويت  البحرين   -

ال�شعودية والإمارات العربية المتحدة - منذ فترة طويلة 

الثروات الخا�شعة ل�شيطرة الدولة والناتجة عن �شادرات 

ما  لكن  التنمية.  وم�شاريع  التحتية  البنية  لتمويل  النفط 

الم�شاريع  تطوير  اأو  بناء  على  يقت�شر  ل  الآن  يحدث 

العمالقة فح�شب، بل هو جهد مق�شود نحو بناء اإقت�شادات 

غير نفطية بالمنطقة. فالتكنولوجيا والترفيه  و ال�شياحة 

اإلى  الأجل،  طويل  للنمو  التحتية  بالبنية  ب�شدة   ترتبط 

ال�شتثمارات  مثل  وال�شتحواذ  الندماج  م�شاريع  جانب 

اأو قيد النظر ل�شتثمارات �شناديق  اأطلقت بالفعل  التي 

الثروة ال�شيادية في المنطقة.

وطالما �شّكلت ال�شناديق ال�شيادية "ممتلكات" البحرينية 

الرئي�شية  الدوافع  اأبوظبي  في  لال�شتثمار"  و"مبادلة 

لال�شتثمارات المحلية والنمو.

 ولكن في العام 2017، �شعدت المملكة العربية ال�شعودية 

من ا�شتثماراتها المحلية من خالل مجموعة �شخمة من 

الم�شاريع الجديدة وعمليات التمويل. فعلى �شبيل المثال، 

اأطلق "�شندوق ال�شتثمار العام" بالمملكة فرعا للترفيه 

البحرية  الواجهة  تطوير  اإعادة  عملية  اإدارة  اأجل  من 

بمدينة جدة وم�شروع �شخم لل�شياحة في البحر الأحمر 

كجزء من خطة تطوير روؤية  المملكة 2030. 

ال�شتثمار  "�شنـــدوق  اأعلــــن  الجاري،  العام  اأوائل  وفي 

دار   100 اإلى   50 لفتتاح  خطط  عن  بالمملكة  العام" 

ذلك  من  و  المقبلة،   12 الـ  الأعوام  مدار  لل�شينما على 

التابعة  الترفيه"  في  وال�شتثمار  "التطوير  �شركة  خالل 

لها، وعبر �شفقة مع AMC Cinemas  الميركية، اأكبر 

مزود وم�شغل لدور ال�شينما في العالم.

وطبقا لما اأوردته وكالة رويترز، اأنه في اأوائل عام 2018، 

تلقى �شندوق احتياطي الدولة العماني )SGRF( الموافقة 

في  لال�شتثمار  دولر  مليار  بقيمة  �شندوق  اإطالق  على 

الجديد  ال�شندوق  و�شي�شتهدف  للبالد.  التحتية  البنية 

الم�شتثمرين في الخليج بالإ�شافة اإلى التمويل من خارج 

المنطقة. 

من  اثنين  بتوحيد  ظبي  اأبو  قامت  مار�ص،  �شهر  وفي 

�شناديـــــق الثــــروة ال�شياديـــــة  "مبادلـــــة لال�شتثمار" 

�شندوق  �شمـــــن  لال�شـتثمـــار"  اأبـوظبـــي  و"مجلـــــ�ص 

ا�شتثماري واحد  بقيمة 200 مليار دولر مـــع تفوي�شه 

لعمل ال�شتثمارات العالمية والإقليميــــة وا�شتك�شــــاف 

صناديق الثروة السيادية في مجلس 
التعاون الخليجي: "مستثمرون 
مؤسساتيون للسوق المحلي"

6

مجلس  دول  في  السيادية  الثروة  صناديق  أن  تعني  العالمية  والشبكة  والرغبة  الجاهزة  السيولة  أن  "كما 
التعاون الخليجي يمكن أن تستفيد من قدرتها على جذب شركاء أجانب لربما كانوا، بغير ذلك، يترددون في 

االستثمار في منطقة شديدة الغموض بشكل ملحوظ."
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فــــر�ص الندمــــاج وال�شتحواذ في المنطقة.

قام  المحلي،  ال�شوق  على  التركيز  ا�شتمرار  اإطار  وفي 

مار�ص  في  بالتوقيع  ال�شعودي  ال�شيادي  الثروة  �شندوق 

 Soft الما�شي على �شفقة مع �شركة الت�شالت اليابانية

ال�شم�شية  الطاقة  لتوليد  م�شروع  اأكبر  لإن�شاء   "Bank
التي  ال�شفقة،  و�شتدعم هذه  المملكة.  داخل  العالم  في 

 ،2030 عام  حتى  دولر  مليار   200 بنحو  قيمتها  تقدر 

اإن�شاء م�شنع محلي لإنتاج معدات الطاقة ال�شم�شية، ومن 

المتوقع اأن تزيد من تو�شيع عمليات ت�شنيع التكنولوجيا 

النا�شئة في المملكة.

دول  في  ال�شيادية  لل�شناديق  المتنامي  للدور  �شيكون 

مجل�ص التعاون الخليجي في دعم الم�شاريع والقطاعات 

اإن الحكومات تولي اهتماما  تاأثير فوري، حيث  المحلية 

اأكبر بتعزيز التنوع وال�شيا�شات والربحية القت�شادية. 

كما اأن ال�شيولة الجاهزة والرغبة وال�شبكة العالمية تعني 

التعاون  مجل�ص  دول  في  ال�شيادية  الثروة  �شناديق  اأن 

الخليجي يمكن اأن ت�شتفيد من قدرتها على جذب �شركاء 

اأجانب لربما كانوا، بغير ذلك، يترددون في ال�شتثمار في 

منطقة �شديدة الغمو�ص ب�شكل ملحوظ.

التكنولوجيا  نقل  على  تداعيات  لهذا  �شيكون  وبدوره، 

المتقدمة،  التكنولوجيا  مجالت  في  وخا�شة  والبتكار، 

التكنولوجيا  قطاع  ازدهــار  لحتماليـــة  الأ�شا�ص  وو�شع 

النا�شئة في المنطقة.

وهناك اأي�شاً احتمال اأن توؤدي العوائد على ال�شتثمارات 

المحلية اإلى تو�شيع نطاق رغبة �شناديق الثروة ال�شيادية 

في الفر�ص المحلية بما يتجاوز تلك الموكلة اإليها من قبل 

الحكومة، مما يفتح الم�شتقبل لم�شتثمر محلي ذي اأبعاد 

و قدرات �شخمة.

دعوة للمشاركة 
�شركات  اتحاد  اأع�شاء  دعوة  »الم�شتثمر«  پ   تود 

مهتمة  اأخرى  اأطراف  واأي   )UIC( ال�شتثمار 

اأو تحليل لأي مو�شوع يهم  اإلى تقديم مقالت 

المجتمع ال�شتثماري في الكويت. 

الثـــروات  اإدارة  ت�شمل:  المقترحة  پ   الموا�شيع 

الكويت  في  وال�شتثمــار  ال�شتثمار،  و�شناديق 

وال�شتثمار  الخليجي،  التعاون  مجل�ص  دول  اأو 

ال�شغيرة  والم�شروعــات  المبا�شــر،  الأجنبــــي 

وراأ�ص  وال�شراكــــة،  وال�شفافيـــــة،  والمتو�شطة، 

و�شنــــاع  والبور�شــــــــات،  ال�شتثماري،  المال 

الخا�شـــة  والأ�شهـــم  والحوكمـــــة،  الأ�شــــواق، 

والعقارات.....الخ. 

في  لتن�شــر  المقـــالت  مع  التعامــــل  پ   �شيتــم 

الأعداد التالية من مجلة الم�شتثمر.

اأو  العربية  باللغـــة  المقـــال  يكتـــب  اأن  پ   يجب 

وا�شحة  نظر  وجهة  تقديم  مع  الإنجليزية 

الم�شطلحــــات  مـــــن  قــــدر  اأقـــل  وا�شتخدام 

الفنية.

وال�شور  الر�شومـــات  با�شتخـــــدام  پ   نرحـــــب 

�شخ�شية  �شورة  ا�شتخدام  نقبل  كما  البيانية 

ذات جودة عالية لكاتب المقال. 

يرجى اإر�سال م�ساركاتكم بحلول

الخام�ص ع�سر من اأكتوبر 2018

على اأق�سى تقدير. 

FadwaDarwish@unioninvest.org

Etheridge@Kuwaittimes.com
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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�شعار النفط المنخف�شة 

التطوير  جعل  الكويت  توا�شل  الأخيرة،  ال�شنوات  في 

الم�شاريع  وتت�شمن  اأولوياتها.  من  التحتية  بنيتها  في 

جديدة  وم�شت�شفيات  جديداً  مطاراً  والقادمة  الحالية 

قطاع  في  وا�شتثمارات  البحر  في  النفط  عن  وتنقيباً 

الطاقة  وم�شاريع  بالكامل  ومدنا جديدة  والغاز  النفط 

وتعتبر  اأخرى،  اأمور  بين  من  الدفاع  وتحديث  البديلة 

ال�شركات الأمريكية رائدة في كثير من هذه المجالت 

ومن المحتمل اأن ت�شارك في بع�ص هذه الم�شاريع.

فر�شاً  الكويت  تمتلك  القطاعات،  من  العديد  وفي 

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

وقد حققت ال�شادرات الأمريكية اإلى الكويت عام 2017 

زيادة  وهي  دولر  مليارات   5.2 عند  قيا�شيا  م�شتوى 

بن�شبة 42% عن الرقم القيا�شي ال�شابق عام 2014. وتعد 

الإمارات وال�شعودية فقط الأكثر في وارداتهما مقارنة 

لل�شركات  جذاباً  مكاناً  تعد  الكويت  اأن  كما  بالكويت. 

الأمريكية التي تبحث عن الفر�ص 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�ص الخطوات لت�شهيل 

الإجراءات التجارية، لكن ل تزال هناك تحديات عند 

الم�شاريع  اأن  منها  الكويت.  تجارية في  باأعمال  القيام 

مرحلة  من  لالنتقال  عدة  �شنوات  ت�شتغرق  الحكومية 

في  الحكومية  التدابير  وت�شير  التنفيذ.  اإلى  الفكرة 

جانب  اإلى  الأخرى  الأ�شواق  من  اأبطاأ  ب�شكل  الكويت 

اأن تاأخر العطاءات واإلغاءها �شيء معتاد، وكذلك تاأخر 

اأن  كما  الأمريكية.  ال�شركات  قلق  يبعث على  الدفعات 

معرفة النظام في الكويت وتحديد الخطوات المختلفة 

لالإجراءات التجارية المتنوعة ي�شكل تحدياً لل�شركات، 

الموافقات  هي  ما  الوا�شح  غير  من  يكون  ما  وغالباً 

الالزمة لالنخراط في فعاليات تجارية، ونرى تباينات 

الأن�شطة  طبيعة  ح�شب  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�شية  الخطوات  هذه  على  مثال  اأجل،  هاميلتون: 

يمكن  الت�شاريح.  بع�ص  لإ�شدار  الواحدة«  »النافذة 
الحكومية  تدابيرها  م�شتوى  من  تح�شن  اأن  للكويت 

وال�شفافية وتحديث قوانين الإفال�ص، وتح�شين اآلية حل 

النزاعات وتخفي�ص اأو اإزالة متطلبات المكون المحلي 

�شرورة  ذلك  اإلى  واأ�شيف  الحكومية،  المناق�شات  في 

�شن قانون ملكية يتوافق مع المقايي�ص العالمية وتطبيقه 

ب�شكل اأقوى على منتهكيها.

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

بها الم�ستثمرون االأمريكيون؟

في  قيادية  الأمريكية  ال�شركات  تعتبر  هاميلتون: 

ال�شحية،  والرعاية  والدفاع  والغاز  النفط  قطاعات 

من  الم�شاريع  واإدارة  والت�شميم  التجارية  وال�شراكة 

العاملة  الأمريكية  ال�شركات  وتتمتع  اأخرى،  اأمور  بين 

هذا  القطاعات.  هذه  في  جيد  بتمثيل  الكويت  في 

ال�شنوات  في  جديدة  م�شت�شفيات  عدة  افتتاح  و�شيتم 

القليلة القادمة والتي �شتحتاج اإلى �شركات قادرة على 

دعم  افتتاحها وت�شغيلها. ويعد قطاع الإدارة ال�شحية 

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

والغاز  النفط  الدولة في عدة م�شاريع في  و�شت�شتثمر 

في ال�شنوات المقبلة.

المدى  وعلى  معداتها،  بتحديث  الدفاع  وزارة  وتقوم 

وال�شكك  المترو  م�شاريع  اإمكانية  هناك  الأطول 

الحديدية والتي �شتكون من �شمن اهتمامات ال�شركات 

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�شركات الأمريكية التاأكد من التطبيق 

معاملة  تتلقى  الأجنبية  ال�شركات  واأن  للقانون  الحازم 

عادلة واأن المناق�شات الحكومية تجرى بطريقة عادلة 

ال�شركات  وتريد  الأف�شل.  العر�ص  يفوز  و�شفافة حيث 

العقد  �شروط  عدالة  ت�شمن  اأن  اأي�شاً  الأمريكية 

الب�شائع  دفعات  بت�شديد  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�سركات االأمريكية التي القت نجاحًا 

في اأن�سطتها التجارية بالمنطقة فر�سة ممتازة للنجاح 
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الكويت في موقف مالي قوي  وتبقى  اأي�سًا.  الكويت  في 

بالرغم من انخفا�ص اأ�سعار النفط في ال�سنوات االأخيرة 

تكاليف  وانخفا�ص  الفعالة  المالية  اإدارتها  ب�سبب 

ن�سبيًا.  المنخف�ص  �سكانها  وعدد  النفط  ا�ستخراج 

ال�سركة  باإمكان  فاإن  وال�سعودية  االإمارات  عك�ص  وعلى 

كاأنها  وتعامل  م�ستثمر  رخ�سة  على  الح�سول  االأجنبية 

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

�سركة محلية، وقد اأعلنت قطر موؤخرًا اأنها �ستبطق نظام 

ا�ستثمار م�سابها.

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  �سمو  زيارة  خالل  اتفاقية  توقيع  تم  هاميلتون: 

بين  للتعاون  الما�سي  �سبتمبر  في  المتحدة  للواليات 

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

اال�ستثمار المبا�سر في الكويت لتبادل اأف�سل الممار�سات 

وللترويج لال�ستثمار المتبادل بين بلدينا، كما تم التوقيع 

االأمريكية  الخارجية  وزارة  بين  للتعليم  اتفاقية  على 

ووزارة التعليم العالي والتي �ست�ساعد على زيادة التبادل 

االأكاديمي والبحثي بين البلدين.

اال�ستراتيجي على  الحوار  بلدانا من خالل  وتعمل  هذا 

القطاع  في  واال�ستثمار  للتجارة  اإيجاد مجاالت جديدة 

الخا�ص والإزالة االأمور الب�سيطة التي تعكر �سفو التجارة 

والتعامل مع االأمور المقلقة. وناأمل اأن ن�ستمرفي تعاوننا 

لتح�سين م�ستوى حماية حقوق الملكية الفكرية، وهذا 

الكويت ويحمي الم�ستهلكين  ما �سيحفز اال�ستثمار في 

الكويتيين ل�سمان ح�سولهم 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�سطين  االأعمال  رواد  من  الكثير  هناك  هاميلتون: 
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والدعم  للت�سجيع  بحاجة  وهم  الكويت  في  والمبدعين 

وهم ي�ساعدون على تنويع اقت�ساد الدولة. ونرى اأن هناك 

ل�سمان  الفكرية  الملكية  لحقوق  اأقوى  لحماية  حاجة 

عدم �سرقة اأفكارهم الجيدة. وهناك حاجة اأي�سًا لتحديث 

يف�سلون  الذين  االأعمال  رواد  لحماية  االإفال�ص  قانون 

كاأ�سخا�ص غير  اأنهم  للتاأكد من  التجارية  الم�ساريع  في 

مكبلين بديون ال ي�ستطيعون �سدادها واأن يكون باإمكانهم 

الح�سول على القرو�ص الإن�ساء م�ساريع تجارية جديدة.

من  جزء  هو  الف�سل  اأن  يتعلموا  اأن  الكويتيين  وعلى 

النا�سئة  ال�سركات  من   %90 النجاح.  اإلى  الطريق 

تف�سل في الواليات المتحدة. لقد ف�سل موؤ�س�ص تويتر 

اإيفان وليامز في م�سروعه االأول وهو عبارة عن من�سة 

�سركات  »بودكا�ست«. وف�سل ميلتون هير�سي في ثالث 
اأغلب  هير�سي.  �سوكوالتة  في  ينجح  اأن  قبل  حلويات 

�ساعدت  فا�سلة  بتجارب  مروا  الناجحين  االأعمال  رواد 

على توجيههم اإلى النجاح. اأعرف من الرواد الكويتيين 

اإلى  الطريق  لتعلم  ال�سابق  الف�سل  ا�ستخدم  من 

النجاح، وبالمقابل كافاأهم الم�ستثمرون على تجاربهم 

بمنحهم  الجادة  التجارية  واأفكارهم  وت�سميمهم 

التمويل الذي احتاجوه لم�ساريعهم.

جيف هاميلتون في �سطور

عمل جيف هاميلتون في وزارة التجارة الأمريكية 

تجاري  كم�شوؤول  حالياً  ويعمل   ،2003 عام  منذ 

اأول في �شفارة الوليات المتحدة بالكويت، وهو 

لل�شركات  والدعم  الن�شح  يقدم  موقعه هذا  من 

التجارة  لممار�شة  تتطلــــع  التــــي  الأمريكيــــة 

ترغب  التــــي  الكويتية  وال�شركات  الكويت  في 

بال�شتثمار بالوليات المتحدة.

كولومبيا  في  بوغوتاه  في  �شابقاً  جيف  عمل 

يوتاه  ولية  في  �شيتي  ليك  و�شولت  والمك�شيك 

الأمريكية، وفي وا�شنطن العا�شمة. يحمل جيف 

درجة الماج�شتير في ال�شوؤون العامة وماج�شتير 

اأو�شتن،  بمدينة  تك�شا�ص  جامعة  من  الفنون 

وبكالوريو�ص الفنون من جامعة اأوريغون.
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كتبت جيمي اإثريدج:

المباشر  االستثمار  تشجيع  هيئة  عام  مدير  أكد 
أن  الصباح  األحمد  جابر  مشعل  الدكتور  الشيخ 
سياسة االستثمار المباشر في دولة الكويت تقوم 
على جـذب واستقطـاب االستثمارات األجنبية 
المباشرة بهدف رفع الكفاءة واالنتاجية لالقتصاد 
الوطني وتوفير الوظائف وتدريب وتأهيل الكويتيين 

وليس الحصول على رؤوس األموال.

الرئيسي  الهدف  أن  مشعـل  د.  الشيخ  وأوضح 
عن  الكويت  إلى  الحديثة  التكنولوجيا  نقل  هو 
بناء  خالل  من  األجانب  المستثمرين  خبرات  طريق 
الشراكات والتكامل في سالسل االنتاج والتسويق 

لكبريات الشركات العالمية.

مجلة  مع  مقابلة  في  مشعل  الشيخ  وأضاف 
الرؤية  مع  تتماشى  األهداف  هذه  أن  "المستثمر" 
تحويل  إلى  الرامية   "  2035 "الكويت  الوطنية 

الكويت إلى مركز مالي وتجاري عالمي.

األسواق  ضمن  الكويت  بورصـة  دخـول  إن  وقال 
في  األولى  مرحلته  ستبـدأ  والـذى  الناشئة 
إقبال  زيادة  في  أيضًا  سيساهم  المقبل  سبتمبر 

المستثمرين األجانب على السوق الكويتي.

االنمائية  الخطـة  أن  مشعـل  د.  الشيخ  وذكر 
 )2020/2019-2016/2015( االجـل  متوسطة 
قطاعات   9 فـي  عمالقًا  مشروعًا   30 تضمنت 
الشمالية  المنطقة  تطوير  تغطى  استراتيجية 
والغاز،  والنفط  والماء،  الكهرباء  وقطاعات  للبالد، 
والنقل  والصحـة،  والتعليـم،  المـدن،  وتطوير 
واالتصاالت، والسياحـة، واإلعـالم والبيئـة وأن 

100 مليار  الميزانيـة المخصصة لها بلغت نحو 
دوالر.

الدخل  مصادر  تنويع  على  الحكومة  بحرص  واشاد 
وكذلك العمـل علـى توسيع مشاركة القطاع 
نجاح  أن  إلى  الفتًا  التنمية  مشاريع  في  الخاص 
مارس  في  عقد  الذي  لالستثمار"  الكويت  "ملتقى 
هيئة  بين  مشاركة  تنظيمه  تم  والذي  الماضي 
وصناعة  تجارة  وغرفة  المباشر  االستثمار  تشجيع 
الدولة  التزام  على  واضحًا  مؤشرًا  كان  الكويت، 

برؤيتها "2035".

وأوضح الشيخ د. مشعل أن مناخ االستثمار وبيئة 
األعمال في الكويت شهدا تحسنًا ملحوظًا خالل 
الترويجية  الحمالت  أعقاب  في  الماضية  الفترة 
التي اطلقتها الهيئة في دول مختارة وفي دول اخرى 
بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة ونظرائها في 
أكثر  األجنبي  المستثمر  أصبح  حتى  الدول  هذه 
البالد  في  المتاحة  االستثمار  لفرص  اآلن  إدراكًا 

والتي تحقق المنفعة المشتركة والربحية.

الى  أدت  التي  المتتالية  الجهود  بأهمية  أفاد  كما 
من  والتي  والتشريعات  القوانين  من  عدد  اقرار 
شأنها تحسين مناخ االستثمار ومنها قانون حماية 
والمعامالت  الفكرية  الملكية  وحقوق  المنافسة 
من  اخرى  حزمة  وتحديث  والخصخصة  االلكترونية 
القوانين ومنها قانون الشركات وقانون المناقصات 
من  عددًا  هناك  أن  إلى  مشيرًا  التجاري،  والسجل 
ومنها  صدورها  بصدد  األخرى  االقتصادية  القوانين 
قوانين اإلفالس، والمعلومات االئتمانية، والتأمين، و 

مدققي الحسابات. وفيما يلي نص اللقاء:

د. مشعل الجابر لـ                :

نحتاج إلى خبرة المستثمر األجنبي 
لنقل التكنولوجيا وتوفير وظائف 

للكويتيين وتدريبهم من خالل 
استقطاب االستثمارات األجنبية

مقابلة خاصة   

th
e
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جذبًا  المنطقة  دول  اقل  من  الكويت  تعتبر   •
�سيا�سة  مــــا  المبا�سرة،  االأجنبية  لال�ستثمارات 

هذه  حجــم  لزيــادة  اال�ستثمــار  ت�سجيــع  هيئة 

اال�ستثمارات؟

ال�شتثمار  �شيا�شة  اأن  البداية  اأو�شح في  اأن  اأود    -

ال�شتثمارات  تركز على جذب  الكويت  المبا�شر في 

التي تهدف اإلى رفع الكفاءة ونقل التكنولوجيا وتوفير 

الوظائف وتدريب الكويتيين ودعم المحتوى المحلي، 

وكذلك ت�شاهم في جهود التنويع القت�شادي وتو�شيع  

الروؤية  مع  يتما�شى  بما  الخا�ص  القطاع  م�شاركة 

الوطنية "الكويت 2035 "، وهذا هو الهدف الأ�شا�شي 

لجذب ال�شتثمارات الأجنبية اإلى الكويت. وبالن�شبة 

يبين  الذي  البالد  في  الجنبي  ال�شتثمار  ل�شجل 

ارقاما اقل من الواقع، فاإن هيئة ت�شجيع ال�شتثمار 

المبا�شر وبالتن�شيق مع بنك الكويت المركزي يعمالن 

على ت�شحيح بيانات ال�شتثمارات الجنبية المبا�شرة 

المبا�شر"  لال�شتثمار  المن�شق  "الم�شح  بتطبيق 

 
ً
الحقيقية  القيمة  لتظهر  الدولي  النقد  ل�شندوق 

لإجمالي ال�شتثمارات الجنبية المبا�شرة في بيانات 

ميزان المدفوعات في ال�شنوات المقبلة، والتي هي 

التي  المبا�شر  الجنبي  ال�شتثمار  بيانات  م�شدر 

المم  منظمة  مثل  متخ�ش�شة  موؤ�ش�شات  تعر�شها 

المقابل  وفي  )اأونكتاد(.   والتنمية  للتجارة  المتحدة 

اإلى  الدولية  الأموال  روؤو�ص  بتدفق  الكويت  ترحب 

البور�شة واأ�شواق المال. خا�شة اأن ت�شنيف الكويت 

يعك�ص  نا�شئة  كاأ�شواق  قريب  وقت  منذ  تم  الذي 

التح�شينات التي اأدخلتها هيئة اأ�شواق المال و�شركة 

�شوق  تقرير  ح�شب  وقتها  في  اأتت  والتي  البور�شة 

عن  ال�شنوي  )فوت�شي(  لال�شهم  تايمز  الفاينان�شال 

الدول، والمتوقع النتهاء من تطبيق المرحلة الأولى 

منها في �شبتمبر المقبل. وهذا التطور هو نقطة تحول 

للكويت باعتبار اأن هناك ثالث اأ�شواق اأخرى فقط في 

منطقة ال�شرق الأو�شط المعترف بها كاأ�شواق نا�شئة. 

النمائية متو�شطة  الخطة  لذلك و�شمن  وبالإ�شافة 

الجل )2016/2015- 2020/2019( هناك 30 م�شروعاً 

تطوير  ت�شمل  ا�شتراتيجية  قطاعات   9 في  عمالقاً 

المنطقة ال�شمالية وقطاعات الكهرباء والماء والنفط 

والنقل  ال�شحة  و  والتعليم  المدن  وتطوير  والغاز 

والت�شالت وال�شياحة والإعالم والبيئة. وتقدر قيمة 

النفاق ال�شتثماري الخا�ص بها بنحو 100 مليار دولر 

للم�شاريع  حيويا  �شوقا  الكويت  يجعل  مما  اأمريكي 

ال�شخمة وذلك بالتوافق مع توجهات الدولة الإ�شراع 

م�شاركة  وتو�شيع  القت�شادية  قاعدتها  تنويع  في 

القطاع الخا�ص ب�شورة اأكثر فعالية عن طريق زيادة 

م�شاهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وتوا�شل هيئة 
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ت�شجيع ال�شتثمار المبا�شر، كاأحد الذرع القت�شادية 

ا�شتهداف  القت�شادية،  الدولة  ل�شيا�شات  التنفيذية 

القطاعات ذات الولوية وال�شركات العالمية الرائدة 

التكنولوجيا  على  تركز  جديدة  مجالت  في  خا�شة 

القت�شاد  تنويع  لدعم  التقنية  والمعرفة  المتقدمة 

البتكار  منظومة  وتطوير  الرقمي  والتحول  الوطني 

وتكوين التجمعات التناف�شية.

تجاه  االأجانب  الم�ستثمرين  نظر  وجهة  ما    •
الكويت، وهل ت�سهد تغيرًا اإيجابيًا؟

المتوا�شــل مع مجتمعات  واقـــع الحتكـــاك  مـــن   -

العمال داخل وخارج دولة الكويت ومن خالل لقاءات 

الوفود ال�شتثمارية والتجارية التي تزور دولة الكويت 

والم�شاركة في الفعاليات الدولية والقليمية ن�شت�شعر 

تزايدا في الهتمام بما توفره دولة الكويت من مزايا 

الم�شتثمرين الجانب  اأن  وفر�ص متاحة، كما نعتقد 

اأ�شبح  لديهم انطباع اكثر ايجابية عن دولة الكويت 

وثقة في قيادتها وموؤ�ش�شاتها العاملة. ويعزز ذلك ما 

اأكدته وكالت الت�شنيف الئتماني الرئي�شية من ثقة 

ال�شيادي  الئتماني  الكويت  ت�شنيف  على  بالحفاظ 

بدرجة ا�شتثمارية مع توقع نظرة م�شتقبلية م�شتقرة، 

الأ�شواق  �شمن  الكويت  ت�شنيف  جانب  اإلى  هذا 

النا�شئة وياأتي ذلك اعترافا من قبل الدرا�شة ال�شنوية 

بالتح�شينات  الدولي  للت�شنيف  را�شيل  لفوت�شي 

تمت  الذي  المالية  الأوراق  �شوق  على  جرت  التي 

اأن مناخ  التاأكيد على  اآنفا. وهذا يعيد  اإليه  الإ�شارة 

ال�شتثمار وبيئة الأعمال في الكويت يتقدمان بثبات. 

اإدراكاً  اأكثر  اأ�شبحوا  الأجانب  الم�شتثمرين  اأن  كما 

بفر�ص ال�شتثمار الواعدة في الكويت، حيث توا�شل 

الحكومة بكل اأجهزتها الهتمام بال�شتثمارات وطرح 

والبنية  ال�شراكات  وم�شاريع  ال�شخمة  الم�شاريع 

التحتية التي تدعم النمو الم�شتدام. وهنا تقوم هيئة 

ت�شجيع ال�شتثمار المبا�شر بدورها المناط بها وفق 

لتطوير  اخت�شا�شاتها  وبموجب  تاأ�شي�شها  قانون 

وتنفيــذ الن�شطــة الترويجيـــة التـــي تعزز و�شع دولة 

الكويت كموقع جاذب لال�شتثمار، واإبراز المزايا التي 

الم�شتجدات  على  ال�شوء  اإلقاء  وكذلك  بها،  تتمتع 

التي ت�شهدها البالد لجهة تطوير وتح�شين القوانين 

بيئة  اإلى جعل  توؤدي  والت�شريعات القت�شادية والتي 

الأعمال  اأ�شحاب  من  لكل  �شهولة  اأكثر  الأعمال 

قامت  الخ�شو�ص  هذا  وفي  والدوليين.  المحليين 

هيئة ت�شجيع ال�شتثمار المبا�شر بالجمع بين اأدوات 

وو�شائل  الرقمية  القنوات  مع  التقليدية  الت�شويق 

بما  الترويجية  خططها  في  الجتماعي  التوا�شل 

لخطة  ال�شتراتيجية  التوجهات  مع  تماماً  يتطابق 

ومعايير  وم�شاريعها   )2021  -  2017( الولى  الهيئة 

الأداء الخا�شة بها.

  الكويت تشهد تحسنًا في 
مناخها االستثماري وبيئة 
األعمال من خالل تعديل 

بعض القوانين وصدور 
أخرى جديدة.

وتتكون خطة الترويج المتكاملة من برامج ترويجية 

لإتاحة الفر�شة  اإعداداً جيداً  محددة وبرامج معدة 

عن  تبحث  التي  المبا�شرة  ال�شتثمارات  لجذب 

الأهداف  اإلى  للو�شول  الكفاءة  ذات  ال�شتثمارات 

التنموية. ول�شمان نجاح مثل هذه الم�شاعي قامت 

هيئة ال�شتثمار المبا�شر بالتعاون الوثيق مع القطاع 

ا�شتقبال  جانب  اإلى  الترويجية  باألن�شطة  الخا�ص 

والم�شتثمرين من  الأعمال  وفود عديدة  من رجال 

مختلف الدول بالعتماد على عالقات الكويت الدولية 

حملة  اإطالق  جرى  كما  الطيبة.  و�شمعتها  الوا�شعة 

عدة  في  الكويت  في  لال�شتثمار  خارجية  ترويجية 

مدن منها لندن  في �شهر دي�شمبر 2017  بالتعاون مع 

مجموعة الفاينان�شال تايمز وب�شراكة ا�شتراتيجية مع 

ال�شركات الكويتية، و�شت�شتكمل فيما بعد في وادي 

ال�شيليكون بالوليات المتحدة، و�شنغافورة ودبي اإلى 

التجارة  غرف  مع  بالتعاون  الأخرى  البرامج  جانب 

البلجيكية  العربية-  التجارة  كغرفة  الدول  تلك  في 
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في لوك�شمبورغ في مار�ص الما�شي، وغرفة التجارة 

فاعلة  اأداة  وكانت  الما�شي،  �شبتمبر  في  الأمريكية 

لطالع الم�شتثمرين الأجانب على اكت�شاف الفر�ص 

المبا�شر  ال�شتثمار  هيئة  وقامت  حالياً.  الموجودة 

اإلى جانب هذه الأن�شطة، باإطالق حملة رقمية لدعم 

اأن�شطتها على الأر�ص، وبالإ�شافة اإلى هذا �شاركت 

ومعار�ص  موؤتمرات  في  المبا�شر  ال�شتثمار   هيئة 

ترويجية هامة محلياً واإقليمياً ودولياً، ون�شرت اأي�شاً 

كتيبات  واأ�شدرت  هامة  من�شورات  في  اإعالنات 

التي  وال�شمانات  والمزايا  اإجراءاتها  يو�شح  ودلياًل 

قدمتها بما يتوافق مع القانون رقم 2013/116  في 

�شاأن ت�شجيع ال�شتثمار المبا�شر في الكويت ولئحته 

التنفيذية والقرارات ذات ال�شلة.

• �سهد "ملتقى الكويت لال�ستثمار" الذي عقد 
في مار�ص الما�سي نجاحًا ملحوظًا، حدثنا عن 

بع�ص اأهدافه ونتائجه؟

- كانت الن�شخة الثانية من ملتقى الكويت لال�شتثمار 

تحت رعاية وبح�شور ح�شرة �شاحب ال�شمو الأمير 

اهلل  حفظه  ال�شباح  الجابر  الأحمد  �شباح  ال�شيخ 

ورعاه، والذي تم تنظيمه م�شاركة بين هيئة ت�شجيع 

وال�شناعة  التجارة  وغرفة  المبا�شر  ال�شتثمار 

بالكويت يومي 20 و21 مار�ص الما�شي، موؤ�شراً وا�شحاً 

على التزام الدولة بروؤيتها 2035 لتحويل الكويت اإلى 

مركز تجاري ومالي عالمي، من حيث قيادة القطاع 

المناف�شة  وت�شجيع  القت�شادية،  لالأن�شطة  الخا�ص 

مع  الحكومية  الموؤ�ش�شات  من  بدعم  الإنتاج  وزيادة 

الحفاظ على القيم المتجذرة والهوية الوطنية نحو 

الو�شول اإلى بيئة اقت�شادية متوازنة وتطوير القوى 

والأطر  مالئمة  تحتية  بنية  بوجود  وذلك   ، العاملة 

الملتقى  الأعمال. وعك�ص  بيئة  تمكين  القانونية مع 

الوطنية  الكويت  بروؤية  ا�شتمر يومين اللتزام  الذي 
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م�شاركة  الحكومية  الم�شتويات  جميع  على   2035

مع القطاع الخا�ص في الترحيب والترويج وت�شهيل 

الكويت  �شوق  في  م�شافة  قيمة  ذات  ا�شتثمارات 

المالي الن�شط. واإلى جانب ذلك فاإن ملتقى الكويت 

لال�شتثمار 2018 وفر من�شة تفاعلية جمعت اأكثر من 

بما  دولة   55 من  اأكثر  من  مرموقة  �شخ�شية   1000

في ذلك �شخ�شيات كويتية حكومية رفيعة الم�شتوى 

�شناعيين  وقياديين  واأجانب،  محليين  وم�شتثمرين 

وفر  كما  مالية.  وموؤ�ش�شات  وم�شت�شارين  ومدراء 

تبرز  التي  التطورات  لعر�ص  تفاعلية  من�شة  اأي�شاً 

بيئة الأعمال الكويتية وفر�ص ال�شتثمار والتجاهات 

تم  والتي  المعدة  الأهداف  كانت  وقد  الطارئة. 

تحقيقها عبر هذا الملتقى هي اإيجاد انطباع مختلف 

وفي  الكويت  في  ال�شتثمارية  للفر�ص  اأعمق  وفهم 

نف�ص الوقت عر�ص التحولت الإيجابية للم�شتثمرين 

المحليين والدوليين وكذلك تنوع الم�شاريع. كما وفر 

من  الكويتية  ال�شتثمار  لقوانين  اأف�شل  فهماً  اأي�شاً 

نهدف إلى نقل التكنولوجيا 
وتوفير وظائف للكويتيين 
وفرص لتدريبهم من خالل 

استقطاب االستثمارات 
األجنبية.

دخول بورصة الكويت ضمن 
األسواق الناشئة يساهم في 

زيادة جذب المستثمر األجنبي 
إلى السوق الكويتي.
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قبل خبراء يعملون في ال�شوق. وميزة اأخرى قدمها 

مع  ا�شتثمارية  اإقامة عالقات  فر�شة  الملتقى وهي 

القطاعين  من  الم�شاركين  من  مرموقة   مجموعة 

المحلي والدولي مثلوا قطاعات وا�شعة وتناق�شوا في 

موا�شيع ذات اهتمام م�شترك. وتمت متابعة حثيثة 

على  للبناء  الملتقى  اأثناء  اأقيمت  التي  للعالقات 

التي  الفعلية  التفاقيات  وتقوية  الناجحة،  نتائجها 

قرارهم  لتخاذ  الم�شتثمرين  تف�شيل  وترجيح  تمت 

اأو التو�شع في ال�شتثمارات  بال�شتثمار في الكويت 

القائمة.

•  كيف تدخلت هيئة ت�سجيع اال�ستثمار المبا�سر 
في تح�سين بيئة االعمال في الكويت؟

-  تلعب هيئة ت�شجيع ال�شتثمار المبا�شر دوراً فاعاًل 

الأعمال  بيئة  لتح�شين  الوطنية  الجهود  تن�شيق  في 

بيئة  لتح�شين  الدائمة  اللجنة  تتراأ�ص  باعتبارها 

الأعمال وتعزيز التناف�شية في دولة الكويت )اللجنة 

رقم   بالقرار  الوزراء  مجل�ص  �شكلها  والتي  الدائمة( 

هناك  2013 وحالياً  دي�شمبر   18 بتاريخ   2013/1551

والقطاع  الحكومية  الموؤ�ش�شات  يمثلون  ع�شواً   14

برنامج  اإعداد  تم  لقد  المدني.  والمجتمع  الخا�ص 

والموافقة  الدولي  البنك  بدعم فني من  "تح�شين" 

الحكومة وضعت في 
أولوياتها التنموية تنويع 
مصادر الدخل وتوسيع مشاركة 
القطاع الخاص الكويتي.

بعد تحسن مناخ االستثمار   
وبيئة األعمال أصبح 
المستثمر األجنبي أكثر 
إدراكًا بفرص االستثمار 
المتاحة والمربحة

خطة التنمية تشتمل على 30 
مشروعًا عمالقًا في 9 قطاعات 
استراتيجية ومنها مشروع 
تطوير المنطقة الشمالية
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عليه من قبل مجل�ص الوزراء، وبالتوازي مع هذا فاإن 

ت�شجيع  هيئة  موقع  عبر  اأطلقت  "تح�شين"  بوابة 

ال�شتثمار المبا�شر لتقديم المعلومات للجمهور عن 

الإ�شالحات القائمة وهذا ما ا�شتلزم واجهة يدخلها 

خالل  الإ�شالحات  لتدوين  الدائمة  اللجنة  اأع�شاء 

الوقت المتفق عليه لمتابعة ح�شن �شير التنفيذ. هذا 

بالتوافق مع الإ�شالحات ذات العالقة كاإطالق )مركز 

وال�شناعة  التجارة  لوزارة  التابع  لالعمال(  الكويت 

التجارية في عموم  ال�شركات  تاأ�شي�ص  والذي يخدم 

ال�شتثمار  ت�شجيع  لهيئة  تمثيـــل  وبوجــود  البالد، 

و  ال�شغيرة  لل�شركات  الوطني  وال�شندوق  المبا�شر 

المتو�شطة لمتابعة عمالئهما والم�شتثمرين والهدف 

�شهولة  موؤ�شر  في  الكويت  و�شع  لتح�شين  ذلك  من 

ممار�شة ان�شطة العمال ال�شادر �شنويا عن مجموعة 

البنك الدولي.

ت�سعى  التي  االأ�ساليب  بع�ص  عن  اأخبرنا    •
اإلى تعزيز تناف�سيتها، ودور  الكويت من خاللها 

هيئة ت�سجيع اال�ستثمار المبا�سر في هذا؟

المبا�شر  ال�شتثمار  ت�شجيع  هيئة  بادرت  لقد    -

تناف�شية  تعزيز  درا�شة عن  لإعداد  م�شروع  باإطالق 

اإلى  التحول  تقود  الدولية  الموؤ�شرات  في  الكويت 

واأدرجته  والبتكار،  المعرفة  على  المبني  القت�شاد 

الثانية  الجل  متو�شطة  النمائية  الخطة  �شمن 

هيئة  تعاقـــدت  ولقــــد   .)2020/2019-2016/2015(

الكويـــت  معهد  مع  المبا�شـــر  ال�شتثمــــار  ت�شجيع 

الدرا�شة. و �شيتمخ�ص  العلمية كم�شت�شار  لالأبحاث 

الم�شروع عن مقترح لخارطة طريق وطنية لتحويل 

المرحلة  من  الكويتي  لالقت�شاد  التنموية  الم�شيرة 

الى  الم�شتند  القت�شاد  مابين  الحالية  النتقالية 

القت�شاد  الى  الكفاءة  وعوامل  الطبيعية  الم�شادر 

العالمي  التناف�شية  موؤ�شر  بالبتكار ح�شب  المدفوع 

العالمي"،  القت�شادي  "المنتدى  �شنوياً  يعده  الذي 

المبا�شرة  ال�شتثمارات  جذب  على  �شيعتمد  وهذا 

الخ�شو�ص  بهذا  م�شتفيدة  الكفاءة  عن  تبحث  التي 

م�شابهة  اأخرى  دول  خا�شتها  التي  الدرو�ص  من 

والتي لديها تجارب ناجحة. ولقد اكتملت المرحلة 

الثانية،  المرحلة  وبداأنا  الم�شروع  هذا  من  الأولى 

طريق  خارطة  باقتراح  الثالثة  المرحلة  و�شتتبعها 

متكاملة وباإجراءات قابلة للتطبيق واأهداف مدعومة  

بوجود منظومة وطنية لالبتكار في اطار ا�شتراتيجية 

وا�شحة للعلوم والتكنولوجيا والبتكار  تدعم الجهود 

�شيخلق  بدوره  وهذا  والتطوير،   للبحوث  الوطنية 

وي�شجع  الإنتاجية  ويح�شن  �شاماًل  و  م�شتداماً  نمواً 
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التناف�شيـــــة لتحقيـــق اأهـــداف التنميـــة القت�شادية 

والجتماعية.

الت�سريعات  في  اأخرى  تغييرات  تتوقع  هل    •
باال�ستثمـــارات  الخا�ســـة  والقوانيــــن  الكويتيــــة 

االأجنبية المبا�سرة، واإذا كــــان الجـــواب بنعم ما 

التغيرات التي تتوقعها ومتى؟

لتح�شين  ومتوا�شلة  مكثفة  جهودا  الدولة  تبذل   -

مناخها ال�شتثماري وبيئة العمال والدفع نحو  زخم 

اقت�شادية  قوانين  عدة  اإقرار  مع  م�شتدام  اإيجابي 

الفكرية  الملكية  وحقوق  التناف�شية  بحماية  تتعلق 

العـــام  القطاعيــــن  بيـــن  وال�شراكـــة  والخ�شخ�شة 

والخا�ص ، وكذلك تعديل قوانين م�شى عليها عقود 

كقانون ال�شركـــات التجاريـــة والوكـــالت التجاريـــة 

والمناق�شات بالإ�شافة اإلى ال�شجل التجاري وهناك 

ال�شدور،  ب�شدد  الجديدة  القوانين  من  مجموعة 

قانون  الإفال�ص،  قانون  القوانين  هذه  �شمن  ومن 

المعلومات الئتمانية، قانون التاأمين قانون مدققي 

الم�شاريع  �شندوق  قانون  وتعديل  الح�شابات، 

ال�شغيرة والمتو�شطة . بالتوازي مع هذا كما ذكرنا 

وتعزيز  العمال  بيئة  لتح�شين  الدائمة  اللجنة  فاإن 

تن�شيقيا  دوراً  تلعب  الكويت  دولة  في  التناف�شية 

ولقد  الكويت.  في  العمال  بيئة  لتح�شين  رئي�شيا 

ال�شتثمار  ت�شجيع  هيئة  داخل  اجراءات  اتخاذ  تم 

المبا�شر ح�شب مواد القانون رقم  2013/116  الذي 

ي�شترط اخت�شار فترة اإ�شدار رخ�ص ال�شتثمار اإلى 

30 يوما، وتطبيق المعايير ال�شفافة التي ن�ص عليها 

الثر  اإلى  للو�شول  الحوافز  ومنح  الطلبات  لتقييم 

واإن�شاء نافذة واحدة  ل�شمان  المن�شود  القت�شادي 

الخ�شو�ص  هذا  وفي  للم�شتثمرين.  خدمة  اأف�شل 

نموذج  المبا�شر  ال�شتثمار  ت�شجيع  هيئة  طورت 

ت�شهيل ال�شتثمار بما يتما�شى مع المعايير الدولية 

بنظام  الخذ  من خالل  الترويجي  دورها  لت�شتكمل 

الم�شتثمرين  مركز خدمة  ووجود  الح�شابات  مدراء 

وتقديم الطلبات واجراء المعامالت "اون لين" عبر 

لمجل�ص  التابعة  التظلمات  لجنة  وايجاد  الإنترنت 

الدارة ل�شكاوي الم�شتثمرين.

•  ما القطاعات والجهات التي ينبغي اأن يفكر 
اأن  يجب  التي  اأو  الكويت  في  الم�ستثمرون  بها 

يهتموا بها كثيرًا في الفترة المقبلة؟

النمائية متو�شطة  الخطة  فاإن  �شابقاً  اأ�شرنا  - كما 
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تركــــز   )2020/2019-2016/2015( الثانيـــــة  الجـــــل 

تطوير  تغطي  ا�شتراتيجيــة  قطاعـــات  ت�شعة  على 

ال�شمالية، والكهرباء والماء والنفط والغاز  المنطقة 

وتطوير المدن والتعليم وال�شحة والنقل والت�شالت 

وال�شياحــة والإعــالم والبيئــة. وينـــدرج �شمنهـــا  30 

م�شروعا تنمويا.

مفتوحة  الكويت  دولة  في  القطاعات  معظم  تعتبر 

للم�شتثمرين  المجزية  للعوائد  ومحققة  للمناف�شة 

به  وتتوافر  حيوياً  الكويتي  ال�شوق  كون  المهتمين 

فر�ص �شخمة. ولتعزيز دور الهيئة في جذب وت�شجيع 

في  "ا�شتثمر  دليل  اأعدت  فقد  المبا�شر  ال�شتثمار 

في  قطاعا   12 مالمح  ي�شتعر�ص  والذي  الكويت" 

فيها  المتاحة  ال�شتثمارية  والفر�ص  الكويت  دولة 

ب�شورة عامة وهو موجود على الموقع ال�شبكي للهيئة 

/https://kdipa.gov.kw/investments

كما قامت الهيئة في اطار العداد لحملتها الخارجية 

اولوية  قطاعات  بتحديــــد  الم�شتثمرين  ل�شتهداف 

للخطــة  ال�شتراتيجــية  القطاعــــات  �شمن  تندرج 

النمائية الثانية متو�شطة الجل وبما يتفق مع اهداف 

الهيئة في نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة من قبل 

ال�شركات العالمية وخلق فر�ص عمل وتاأهيل الكوادر 

للبالد  الرقمي  التحول  متطلبات  لمواكبة  الوطنية 

�شتخلق  التي  الرابعة  ال�شناعية  الثورة  ومعطيات 

انماط عمل م�شتقبلية مختلفة تعتمد على المهارات 

التوقعات  مع  الم�شتدام  النمو  وم�شرعات  والفكار 

اليجابية لدور هذه القطاعات في ال�شواق العالمية 

مع تنامي التجاهات التكنولوجية المت�شارعة.

•  ما الذي يجب على ال�سركات وبيئة االأعمال 
بالكويت اأن تفعله لجذب مزيد من اال�ستثمارات 

تفعله  اأن  يجب  الذي  وما  واالأجنبية،  المحلية 

اال�ستثمــار  قطـــاع  لتنميــــة  اال�ستثمــــار  �سركات 

الكويتي؟

• مما ل �شك فيه اأن  القطاع الخا�ص في الكويت 
التنويع  رئي�شيا في جهود  يكون لعبا  ان  داأب على 

وفقا  وذلك  البالد.   في  التنمية  ودعم  القت�شادي 

لبيئة  عميق  وتفهم  مت�شعة  خبرة  من  به  يتمتع  لما 

العمال وطبيعة ال�شتثمار واآلياته والطر الت�شريعية 

الخا�ص  القطاع  وي�شعى  تنظمه.  التي  والقانونية 

وفق طبيعته الحيوية التي ت�شتهدف تعزيز الربحية 

والكفاءة الى اطالق المبادرات والدخول في �شراكات 

في قطاعات متعددة وم�شاريع �شخمة تطال البنية 

هيئة تشجيع االستثمار 
المباشر تسعى إلى 

استقطاب الشركات 
العالمية الكبرى لنقل 

خبراتها ومعرفتها وخاصة 
في مجال التحول الى 

االقتصاد الرقمي

 اطلقنا حملة ترويجية 
لتشجيع االستثمار في 

الكويت في مناطق 
جغرافية متعددة
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وغيرها  الطاقة  وقطاع  العقاري  والتطوير  التحتية 

دور  ياأتي  وهنا  الواعدة.  ال�شتثمار  فر�ص  من 

الجهة  المبا�شر باعتبارها  ال�شتثمار  ت�شجيع  هيئة 

لال�شتثمار   بالترويج  المعنية  الر�شمية  الحكومية 

الجهات  مع جميع  والروابط  العالقات  ببناء  وذلك 

المعنية لتعزيز دورها في تنفيذ الن�شطة الترويجية 

الترويجية الم�شتركة  الفعاليات  وتنظيم  المختلفة 

من حمالت خارجية وملتقيات ا�شتثمارية ومعار�ص 

وغيرها ا�شافة الى ايجاد منابر توفر فر�ص للتفاعل 

الم�شاريع من  المهتمين وا�شحاب  الم�شتثمرين  بين 

وفي  والتنموية.  القت�شادية  الهداف  تحقيق  اأجل 

لدارة  متكامال  الهيئة  منهًجا  تتبنى  ال�شايق،  هذا 

العالقة مع الم�شتثمرين القائمين والمحتملين بهدف 

بناء عالقة دائمة مع الم�شتثمرين، وتوفير خدمات 

الرعاية الالحقة والت�شهيالت الالزمة، بالإ�شافة اإلى 

مبا�شرتها  من  بدًءا   ، المرخ�شة  الم�شاريع  متابعة  

بقاء  على  للحفاظ  المجال  لتاحة  وذلك  لن�شاطها 

نطاق  لتو�شيع  وتحفيزها  القائمة  ال�شتثمارات 

تحافظ الهيئة  ذلك   البالد. عالوة على  عملها في 

على قنوات ات�شال مفتوحة مع الم�شتثمرين لمتابعة 

الموا�شيع التي يحتاجون اليها،  ومعالجة م�شاكلهم، 

على  توؤثر  قد  التي  العوائق  حل  في  والم�شاهمة 

بالتعاون  وذلك   الكويت  في  لن�شاطهم  ممار�شتهم 

الوثيق والتن�شيق الكامل مع كافة الجهات  الحكومية 

مح�شلته  في  ذلك  وي�شب  ال�شلة .  ذات  الأخرى 

نحو خلق مناخ ا�شتثماري مواٍت من �شاأنه اأن يف�شي 

جديدة  مجالت  ويفتح  والتنمية،  النمو  تعزيز  اإلى 

لأثني  الفر�شة  اأغتنم هذه  اأن  وي�شرني  لال�شتثمار. 

ال�شتثمار  ت�شجيع  هيئة  بين  القائم  التعاون  على 

اإلى  ال�شتثمار  ونتطلع  �شركات  واتحاد  المبا�شر 

الم�شتركة  المبادرات  وتنظيم  التعاون  من  المزيد 

التي �شتحقق المنافع المتبادلة بين الطرفين وتوؤدي 

الى اعالء �شاأن وطننا.

"ملتقى الكويت 
لالستثمار" األخير مؤشر 
صادق على االلتزام على 
كل المستويات  بالرؤية 
الوطنية "الكويت 2035 
" الرامية إلى تحويل 
الكويت إلى مركز مالي 
وتجاري عالمي.



 تم إعداد هذه الوثيقة �غراض المعلومات العامة وبغرض توزيعها لذات الغرض. ال يجب بأي شـــكل من ا�شـــكال اعتبار هذه الوثيقة دعوة لالشـــتراك في أو عرض لبيع أي منتج اســـتثماري يُعرض من قبل كامكو. شركة كامكو
 لالســـتثمار ش.م.ك (عامة) مرخصة من قبل هيئة أســـواق المال، رخصة رقم AP/2014/0004. يكون مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في دولة الكويت، منطقة الشرق، شارع خالد بن الوليد، برج الشهيد، ص.ب 28873

الصفاة، الرمز البريدي 13149.

شركة كامكو لالستثمار هي الشركة الرائدة في مجال االستثمار المصرفي و إدارة ا�صول في الكويت مع امتداد إقليمي ودولي.

جديدة حدود  نحو  توّسع  كامكو... 
نمو يتخّطى  ا	فاق

الكويتالخليج العربيالعالم

wealthmanagement@kamconline.com kamconline.com
 +965 2233 6688

20 عامًا من التمّيز المتواصل
إدارة ا�صول  . استثمارات مصرفية  . إدارة الثروات  . بحوث االستثمار 
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حصتها ال تتجاوز 0.05% من مجمل أرصدة االستثمار األجنبي المباشر في العالم 

الكويت وخارطة االستثمار 
العالمي!!

يعدجذب االستثماراألجنبي المباشر مجاال واسعا للمنافسة بين معظم دول العالم المتقدمة والنامية 
على حد سواء، لما له من دور بارز في عملية التنمية واستدامتها يتجاوز سد العجز في الحساب الجاري 
أو االحتياجات المحلية للموارد المالية ليشمل دعم حركة واستدامة االندماج والتكامل والتبادل التجاري 
بين دول العالم، مما يعطي لهذاالنوع من االستثمارات أهمية استراتيجية كقوة دفع لالقتصاد المحلي 
العملية  العالمي والمشاركة بكفاءة في  النمو وعلىالتفاعل مع االقتصاد  من أجل تحسين قدرته على 

اإلنتاجية الدولية.

وعلى الرغم من الجهود الواضحة التي تبذلها هيئة تشجيع االستثمار المباشر في دولة الكويت والجهات 
األخرى ذات الصلة في الدولة من القطاعين الحكومي والخاص لتحسين مناخ االستثمار في البالد وجذب 
اإلجمالي  أن  إال  المختلفة  االقتصاد  قطاعات  إلى  المباشرة  والعربية  األجنبية  االستثمارات  من  المزيد 
التراكمي للقدر الذي تمكنت الكويت من جذبه حتى اآلن ال يرقى إلى مستوى الطموحات وال يتناسب مع 

إمكانات وقدرات االقتصاد الكويتي الحقيقية.

وتكشف اإلحصاءات واألرقام المحلية والدولية عددا من الحقائق الجلية التي توضح لمن يريد تقييم الوضع 
بشكل أمين وموضوعي أن يرى الصورة على حقيقتها دون مجاملة. وفيما يلي استعراض ألبرز اإلحصاءات 
في هذا المجال والواردة ضمن التقارير المتعاقبة لالستثمار في العالم والصادرة عن مؤتمر األمم المتحدة 

للتجارة والتنمية "أونكتاد" حتى أخر تحديث في يونيو من العام 2017 كما يلي:
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المبا�شرة  الأجنبية  ال�شتثمارات  اأر�شدة  پ  بلغت 

بداية  منذ  الكويت  اإلى  الواردة  التراكمية 

 14.3 نحو   2016 عام  نهاية  وحتى  ال�شبعينيات 

اأر�شدة  مجمل   من     %3.2 تمثل  دولر  مليار 

التراكمية  المبا�شرة  الأجنبية  ال�شتثمارات 

اإلى دول مجل�ص التعاون الخليجي ال�شت  الواردة 

و1.7%  من مجمل اأر�شدة ال�شتثمارات الأجنبية 

العربية  الدول  اإلى  الواردة  التراكمية  المبا�شرة 

الأجنبية  ال�شتثمارات  مجمل  من  فقط  و%0.8 

النامية  الدول  اإلى  الواردة  التراكمية  المبا�شرة 

الأجنبية  ال�شتثمارات  مجمل  من  فقط  و%0.05 

اإلى دول العالم حتى  المبا�شرة التراكمية الواردة 

نف�ص التاريخ.

پ  �شهدت التدفقات ال�شنوية لال�شتثمارات الأجنبية 

المبا�شرة الواردة اإلى الكويت تراجعا كبيرا خالل 

العامين الما�شيين بمعدل ي�شل اإلى 86% اإلى 275 

عام  دولر  مليون  و293   2016 عام  دولر  مليون 

ومتو�شط  دولر  مليون   568 بلغ  بمجموع   2015

�شنوي 284 مليون دولر مقارنة مع تدفقات كبيرة 

ال�شنوات  بلغ مجموعها 9824 مليون دولر خالل 

الأربع الممتدة ما بين عامي 2010 و2014 بمتو�شط 

�شنوي 1965 مليون دولر.

الأجنبيــــة  ال�شتثمــــارات  اأر�شــــدة  پ  بلغـــت 

اإلى  الكويت  من  ال�شادرة  التراكمية  المبا�شـــرة 

عام  نهاية  وحتى  ال�شبعينيات  بداية  منذ  الخارج 

2016 اأكثر من 31.3 مليار دولر تمثل10.5% من 

المبا�شرة  الأجنبية  ال�شتثمارات  اأر�شدة  مجمل 

التعاون  مجل�ص  دول  من  ال�شادرة  التراكمية 

اأر�شدة  مجمل  من  و%8.9  ال�شت  الخليجي 

ال�شتثمارات الأجنبية المبا�شرة التراكمية ال�شادرة 

من الدول العربية و0.54% من مجمل ال�شتثمارات 

الأجنبية المبا�شرة التراكمية ال�شادرة من الدول 

النامية و0.12% من مجمل ال�شتثمارات الأجنبية 

المبا�شرة التراكمية ال�شادرة من دول العالم حتى 
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نف�ص التاريخ.

لال�شتثمـــارات  ال�شنويـــــة  التدفقـــــات  پ  �شهــــدت 

تغيرات  الكويت  من  ال�شادرة  المبا�شرة  الأجنبية 

اإيجابية وا�شحة خالل ال�شنوات الأخيرة ول�شيما 

خالل عامي 2014 و2016 حيث عادت ا�شتثمارات 

كويتية خارجية بقيمة 10468 مليون دولر و6258 

 16726 بلغ  وبمجموع  التوالي  على  دولر  مليون 

على  موؤ�شرا  يعد  فيما  الكويت  اإلى  دولر  مليون 

وهذا  الخارج.  اإلى  المهاجرة  الأموال  عودة  بدء 

الرقم يعادل تقريبا ما خرج من ا�شتثمارات كويتية 

اإلى الخارج خالل العام 2013 فقط بقيمة 16648 

مليون دولر.

المعنية  التقارير والجهات  العديد من  وقد خل�شت 

في  المبا�شر  الأجنبي  ال�شتثمار  معوقات  اأن  اإلى 

الكويت تتمثل في عدد من المحاور اأهمها ما يلي:

تنجم  ومالية  اقت�شادية  بعوامل  ترتبط  پ  معوقات 

عن ا�شتمرار هيمنة القطاع العام على العديد من 

الأن�شطة القت�شادية، وعدم وجود منافذ تمويلية 

تقابل احتياجات الم�شاريع ال�شتثمارية ، و�شعف 

�شوق المال للتمويل متو�شط وطويل الأجل وال�شوق 

الأولية والثانوية لل�شندات. 

پ  معوقات ترتبط بعوامل بنيوية ذات العالقة بالبنية 

وموانئ  وموا�شالت  نقل  خدمات  من  الأ�شا�شية 

�شناعية  مناطق  وتاأ�شي�ص  وات�شالت،  ومطارات 

وطاقة ومياه و�شرف �شحي وتخزين وغيرها. 

وعــدم  الت�شريعية  بالعوامـــل  ترتــــبط  پ  معوقــــات 

المستقبل يبشر بالخير مع 
عودة أكثر من 16.7 مليار 
دوالر مهاجرة خالل عامي 
2014 و2016

جهود كبيرة بعد تأسيس 
هيئة تشجيع االستثمار 
المباشر وإقرار قانون بمزايا 
وإعفاءات عديدة 
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اأو  ال�شتقرار الت�شريعــي ب�شبــب كثرة التعديالت 

عدم و�شوح بع�ص الن�شو�ص، اأو ب�شبب وقف العمل 

اإدارية،  قرارات  بموجب  القوانين  بع�ص  باأحكام 

وعـــدم اللتـــزام ببعــ�ص التفاقيات المبرمــة مع 

الم�شتثمرين. 

پ  معوقات ترتبط بعوامل تنظيمية واإدارية واإجرائية، 

على  الم�شرفة  الأجهزة  تعدد  حالة  في  خا�شة 

ال�شتثمار، وا�شتمرار تعقيد الإجراءات الحكومية 

ذات ال�شلة. 

پ  معوقات ترتبط بتوافر العوامل الب�شرية وخا�شة 

الأيدي  اأو  والإدارية  الفنية  الخبرات  توافر  عدم 

العاملـــة المدربــــة الالزمـــــة لت�شغيل الم�شاريـــع 

مهارات  تتطلب  التي  وخ�شو�شا  ال�شتثمارية 

معينة. 

وعدم  المعلومات  وتوافر  بنق�ص  خا�شة  پ  معوقات 

�شهولة الح�شول عليهـــــا اأو عــــدم دقتهــــا اأو عدم 

�شدورها ب�شكل منتظم. 

البنى  تطور  بمدى  المقا�شة  الرقمية  پ  الفجوة 

التحتية في مجال توطين التكنولوجيا في الكويت، 

فال تزال الكويت بعيدة عن تحقيق الفوائد الكاملة 

لتكنولوجيا المعلومات والت�شالت وتوفير البيئة 

ي�شتلزم  مما  الفكرية،  الملكية  لحقوق  المالئمة 

توجيه المزيد من الجهود وال�شتثمارات لتحقيق 

اإ�شافة اإلى كل ما �شبق ا�شتعرا�شه من اإجراءات وقرارات 

�شيتم اتخاذها في �شبيل تح�شين مناخ ال�شتثمار هناك 

عدد من الأحداث والإجراءات المب�شرة بم�شتقبل اأكثر 

تفاوؤل على �شعيد ال�شتثمار واأبرزها ما يلي:

»ملتقى  فعاليات  الجاري  الكويت في مار�ص  1.  �شهدت 

الكويت لال�شتثمار 2018« بهدف ت�شليط ال�شوء على 

ا�شتثمارية فريدة ت�شل  الكويت من فر�ص  توفره  ما 

بعائدات مجزية  وتعود  مليار دولر  اإلى 100  قيمتها 

وطويلة الأمد للم�شتثمرين. وذلك في اإطار ال�شراكات 

تطلقها  التي  ال�شتراتيجية  وال�شفقات  ال�شتثمارية 

المعلومات  تكنولوجيا  قطاعات  في  الكويت 

المتجددة،  الطاقة  والغاز،  النفط  والت�شالت، 

والإ�شكان،  الح�شرية  التنمية  والماء،  الكهرباء 

اإ�شافة  ال�شياحة،  النقل،  التعليم،  ال�شحية،  الرعاية 

»مدينة  م�شروع  عبر  »ال�شمال«  منطقة  م�شروع  اإلى 

الحرير« ال�شخم.

الرتقاء  اإلى  الرامية   2035 الكويت  روؤية  2.  اإطالق 

قدما  ودفعها  الكويت  في  القت�شادي  بالم�شهد 

الم�شتوى،  عالمي  وتجاريا  ماليا  مركزا  لت�شبح 

في  كبير  بدور  منوطا  الخا�ص  القطاع  و�شيكون 

الم�شهد القت�شادي، خا�شة اأن الكويت لطالما كانت 

اقت�شادا ب�شوق مفتوحة وواظبت با�شتمرار على بناء 

الرا�شخ  اإيمانها  ظل  في  القوية  التجارية  العالقات 

بالروؤية الحرة التي توا�شل تر�شيخ طبيعتها الحيوية 

المزدهرة.

الهيئة  برئا�شة  لجنة  ت�شكيل  الوزراء  مجل�ص  3.  قرر 

ممثلين  وع�شوية  )نزاهة(  الف�شاد  لمكافحــة  العامة 

وال�شوؤون  والعدل  والمالية  الخارجية  وزارات  عن 

والأمانة  والإعالم،  وال�شناعة  والتجارة  الجتماعية 

والتنمية والجهاز  للتخطيط  الأعلى  للمجل�ص  العامة 

التحريات  ووحدة  العامة  للمناق�شات  المركزي 

المالية والجهات الأخرى ذات ال�شلة، لتتولى مراجعة 

الالزمة  والتدابير  الآليات  واإعداد  الموؤ�شرات  تلك 

الف�شاد  مدركات  موؤ�شر  على  الكويت  ترتيب  لتعديل 

واحترام  والنزاهة  ال�شفافية  معايير  وفق  العالمي 

القانون والحريات التي تحر�ص الكويت على اللتزام 

وحر�شاً  الم�شتحقة،  المكانة  اإلى  بها  والرتقاء  بها 

بهذا  المتعلقة  الحقائق  كافة  على  الوقوف  على 

المو�شوع و�شعياً لالرتقاء بموؤ�شرات عملية الإ�شالح 

في الحوكمة والتنمية الم�شتدامة وال�شفافية.

جهود للترويج ومكافحة الفساد
مستقبل مبشر مع رؤية 2035
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تنفيذ 50 مشروعا رأسماليا 
ضخما بقيمة 28 مليار دينار

بخيت الرشيدي : 
مشروعات نفط 

مليارية تعزز جاذبية 
البيئة االستثمارية 

المحلية 
قال وزير النفط والكهرباء والماء بخيت الر�شيدي اإن لدى 

المليارية  الم�شاريع  من  النفطي مجموعة �شخمة  القطاع 

التي يمكن ان ت�شاعد في تعزيز جاذبية البيئة ال�شتثمارية 

تكريرية  بطاقة  الزور  م�شفاة  م�شروع  مقدمتها  في  ياأتي 

تبلغ 615 الف برميل ويتوقع النتهاء منها 2020.

واأو�شح الر�شيدي اأن النتهاء من م�شروع ج�شر جابر �شيكون 

قبل نهاية العام الحالي حيث بلغت ن�شبة الإنجاز اأكثر من 

في  الخدمة  الكبير  مبارك  ميناء  دخول  عن  كا�شفا   ،%83

عام 2021.

راأ�شماليا  م�شروعا   50 اأكثر من  النفطي  القطاع  نفذ  وقد 

�شخما بقيمة 28 مليار دينار، وذلك في اأكبر قفزة للم�شاريع 

على الإطالق في تاريخ الكويت، بف�شل الم�شاريع المليارية 

التابعة  و�شركاتها  الكويتية  البترول  موؤ�ش�شة  بداأت  التي 

في تنفيذها وعلى راأ�شها م�شاريع زيادة الطاقة الإنتاجية 

والتكريرية للكويت.

ووفقا لإح�شائية للم�شاريع النفطية التي تنفذها ال�شركات 

اأكبر  بتنفيذ  الكويت  نفط  �شركة  تنفرد  المحلية،  النفطية 

مليار  قيمته 12.1  ما  �شتنفق  القطاع حيث  الم�شاريع في 

تطوير  و�شيتم  �شخما،  نفطيا  م�شروعا   19 لتنفيذ  دينار 

وتطوير حقل  دينار  مليون   755 بقيمة  الكبير  برقان  حقل 

الرو�شتين بقيمة 1.3 مليار دينار وحقل اأم قدير بقيمة 732 

لتنفيذ خط  مليون دينار، فيما تم ر�شد 475 مليون دينار 

اأنابيب الزور الذي يقع على م�شوؤولياته تغذية م�شفاة الزور 

الجديدة بالنفط الخام، وم�شروع النفط الثقيل في �شمال 

الكويت والبالغ كلفته المالية 2.1 مليار دينار والذي يتوقع 

�شبتمبر  بحلول  المختلفة  مراحله  في  الخدمة  يدخل  اأن 

2022، كما ياأتي م�شروع الغاز الجورا�شي )المرحلة الثانية( 

في المرتبة الثانية بقيمة 1.4 مليار دينار.

الوطنية  البترول  �شركة  م�شاريع  اإلى  الإح�شائية  وتطرقت 

 9 لتنفيذ  دينار  مليار   11.6 قيمتها  تبلغ  والتي  الكويتية 

البيئي  الوقود  م�شروع  مقدمها  في  ياأتي  �شخمة  م�شاريع 

بقيمة 4.6 مليارات دينار والذي �شارف على النتهاء حيث 

لالإح�شائية  ووفقا   ،%94 اإلى  حاليا  الإنجاز  ن�شبة  و�شلت 

فان تاريخ انتهاء الم�شروع �شيكون في اأكتوبر المقبل.

ويهدف م�شروع الوقود البيئي اإلى تطوير م�شفاتي الأحمدي 

وميناء عبداهلل، التابعتين ل�شركة البترول الوطنية، ويت�شمن 

اإن�شاء 39 وحدة جديدة وتحديث 7 وحدات واإغالق مثلها، 

الديزل  القيمة مثل  اإنتاج منتجات عالية  التركيز على  مع 

والكيرو�شين لمواكبة المتطلبات العالمية البيئية القا�شية 

بخف�ص ن�شبة الكبريت اإلى اأدنى معدل.

فان  »كيبيك«  �شركة  اإلى  الزور  م�شفاة  اإ�شناد  ورغم 

الإح�شائية دمجت الم�شروع مع م�شاريع البترول الوطنية، 

اأن  ويتوقع  دينار  مليارات   4.8 الم�شروع  قيمة  تبلغ  حيث 

األف برميل  تدخل الخدمة في دي�شمبر 2019 لتكرير 615 

يوميا.

في  الم�شال  الغاز  لم�شروع  دينار  مليون   998 ر�شد  وتم 

فبراير  في  الخدمة  يدخل  اأن  يتوقع  والذي  الزور  منطقة 

.2021

وهو  واحد  م�شروع  فلديها  العالمية  البترول  �شركة  اأما 

م�شفاة فيتنام، ويبلغ ن�شيب ال�شركة من تنفيذ الم�شروع ما 

قيمته 447 مليون دينار، ويتوقع بدء عمليات الت�شغيل في 

�شهر اأبريل المقبل.

ولدى ال�شركة الكويتية لال�شتك�شافات البترولية الخارجية 

»كوفبيك« 6 م�شاريع بقيمة 10.3 مليارات دولر ما يعادل 3 

مليارات دينار، اأهمها م�شروع ويت�شتون للغاز الطبيعي في 

اأ�شتراليا بقيمة 2.8 مليار دولر للمرحلة الولى و2.9 مليار 

دولر للمرحلة الثانية.

ور�شدت ال�شركة الكويتية لنفط الخليج تنفيذ 12 م�شروعا 

الخفجي  حقل  تطوير  اأهمها  دينار  مليار   1.4 بقيمة 

مليون   340 قيمته  وما  دينار،  مليون   597 بقيمة  الم�شترك 

دينار لتطوير حقل الوفرة الم�شترك وتطوير النفط الثقيل.

سبتمبر 2018العدد 3
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تقدم في هذا المجال.

وتو�شح التقارير الدولية وفي مقدمتها تقرير مناخ 

ال�شتثمار في الدول العربية ال�شادر عن الموؤ�ش�شة 

اأن  ال�شادرات  وائتمان  ال�شتثمار  ل�شمان  العربية 

مراتب  في  لزالت  الكويت  ومنها  العربية  الدول 

متاأخرة في العديد من المجالت ال�شابق ذكرها وهو 

نوايا  هناك  كانت  اإذا  كبيرة  جهود  بذل  يتطلب  ما 

باإجراءات  والأعمال  ال�شتثمار  بيئة  لتح�شين  جدية 

�شريعة وفعالة اأبرزها ما يلي:

ال�شتثمار  لتحديات  المو�شوعي  1.  الت�شخي�ص 

لال�شتثمار  جاذبيتها  مجال  في  الكويت  وو�شع 

لالأداء  قيا�ص  موؤ�شرات  على  بالعتماد  وذلك 

ومنهجية  وحديثة  دقيقة  اإح�شاءات  ت�شتخدم 

وت�شهل  النتائج  م�شداقية  تعزز  �شليمة  علمية 

القوة  مواطن  اكت�شاف  على  وتركز  المقارنة 

لجاذبية  �شمان  موؤ�شر  مقدمتها  وفي  وال�شعف 

ال�شتثمار ال�شادر عن الموؤ�ش�شة العربية ل�شمان 

اأداء  ال�شتثمار وائتمان ال�شادرات وموؤ�شر بيئـــة 

الأعمـــال وموؤ�شر التناف�شية وغيرها.

متخ�ش�شة  كجهة  المركزي  الكويت  بنك  2.  اعتماد 

لإح�شاءات ال�شتثمار الأجنبي المبا�شر وتوحيد 

ال�شتثمار  وموؤ�شرات  بيانات  اإعداد  منهجية 

النقد  لتعليمات �شندوق  المبا�شر طبقا  الأجنبي 

الم�شتويين  على  دوري  ب�شكل  وتحديثها  الدولي 

القطاعي والجغرافي مع اتباع اأ�شلوب الم�شوحات 

بو�شائل  البيانات  اإتاحة  �شمان  والأهم  ال�شاملة، 

فعالة بما ي�شاعد على ر�شد تطورات التدفقات 

خطط  وو�شـــع  والدوليـــة،  البينية  ال�شتثمارية 

وبرامج ا�شتثمارية وترويجية مجدية وفعالة. 

واأداء  ال�شتثمــــار  لجــــذب  ال�شامــــل  3.  التخطيط 

الأعمال: وفق مفهوم متكامل يقوم على الترويج 

ال�شامل للكويت كموقع جاذب لال�شتثمار والتجارة 

وال�شياحة والأعمال وي�شترك في و�شعه وتنفيذه 

التخطيط  �شيما جهات  ول  المعنية  الجهات  كل 

والعالقات الخارجية واإنجاز المعامالت والت�شريع 

ببيئة  يت�شل  ما  وكل  والمرافق  التحتية  والبنى 

اإلى جانب هيئة ت�شجيع ال�شتثمار  اأداء الأعمال 

المتوا�شل  التطوير  �شمان  هو  والهم  المبا�شر، 

لبيئة ومناخ ال�شتثمار على اأ�ش�ص تراعي المتابعة 

للم�شتجدات  ال�شريعــة  وال�شتجابــــة  الدقيقــــة 

في  المناف�شون  به  يقوم  ما  �شيما  ول  الخارجية 

المنطقة والعالم .

خطة مقترحة من 10 محاور 
وبمشاركة مختلف الجهات 

لتعزيز جاذبية الكويت 
لالستثمارات األجنبية 

أرقام عامي 2017 و2018 قد 
تشهد تحسنا بعد تراجعات 
العامين الماضيين مقارنة 

بالسابق
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نحو  اأنفقت  الكويت  اأن  عن  الحجرف  د.نايف  المالية  وزير  اعلن 

منذ  راأ�شمالية  كنفقات  دولر(  مليار   80 )نحو  دينار  مليار   23.6

عام 2010، م�شيرا اإلى اأن الحكومة ا�شتطاعت �شبط الهدر المالي 

العالمية  التناف�شية  العالمي في موؤ�شر  الترتيب  لتحقق تح�شنا في 

الأخير من المرتبة 90 اإلى 59 حاليا.

واأو�شح د. الحجرف اأن روؤية 2035 ارتكزت على 7 محاور وهي اإدارة 

حكومية فاعلة واقت�شاد متنوع م�شتدام وبنية تحتية متطورة وبيئة 

ب�شري  وراأ�شمال  الجودة  عالية  �شحية  ورعاية  م�شتدامة  معي�شية 

اإبداعي ومكانة دولية متميزة.

واأكد الحجرف اأن الإدارة الحكومية الفاعلة هي من تقود روؤية 3035 

با�شتثمار ب�شري وهو الأهم في الروؤية.

الح�شم  اإلى  تحتاج  اقت�شادية  ملفات  المقبلة  الفترة  وتحمل 

تم�ص  �شائكة  ملفات  وهي  القت�شادي  الإ�شالح  م�شيرة  ل�شتكمال 

م�شطلحات  �شماع  على  ل�شنوات  اعتادوا  الذين  المواطنين  جيوب 

دولة الرفاه التي عرفت بها الكويت ل�شنوات طويلة ما يجعل طرح 

الموازنة  عجز  تخفي�ص  معالجة  من  القت�شادي  الإ�شالح  ق�شايا 

عبر ال�شتدانة الخارجية وتر�شيد الإنفاق والدعم الحكومي وفر�ص 

�شرائب جديدة تحتاج اإلى تدخل جراحي دقيق ي�شمن الحفاظ على 

رفاهية المواطن ويحقق ا�شتدامة مالية طويلة الأجل لالقت�شاد.

وفيما يلي عر�ص لأبرز المحاور القت�شادية التي �شتنعك�ص ب�شكل 

على  الكويت  وقدرة  الأعمال  اأداء  وبيئة  ال�شتثمار  مناخ  على  كبير 

جذب ال�شتثمارات الأجنبية المبا�شرة �شواء ب�شورة مبا�شرة اأو غير 

مبا�شرة وهي:

1. تغيير محاور االإ�سالح المالي

ال�شعبية  المعار�شة  وزادت  المراجعات  وتعددت  الظروف  تغيرت 

لوثيقة الإ�شالح القت�شادي التي طرحت في مار�ص 2016 وهو ما 

يلقي على عاتق »المالية« تقديم وثيقة جديدة في الوقت الذي �شجلت 

الإيرادات تراجعا بن�شبة 60%، و�شرورة اأن يوؤخذ بعين العتبار اآراء 

جديدة  وثيقة  اإ�شدار  المتوقع  من  لذلك  المعنية  الأطراف  كافة 

بم�شمون وا�شتراتيجية جديدة تواكب المتغيرات القت�شادية.

في  الدولة  دور  ر�شم  اإعادة  القديمة  الوثيقة  محاور  اأبرز  وكانت 

الن�شاط  في  الخا�ص  القطاع  م�شاهمة  وزيادة  الوطني،  القت�شاد 

واإ�شالح  الم�شروعات،  المواطنين في تملك  القت�شادي، وم�شاركة 

�شوق العمل.

2. خف�ص عجز الموازنة

بالتزامن مع  ال�شطح منذ 3 �شنوات  اإلى  الموازنة  ظهر ملف عجز 

اأبرز  عليه  والق�شاء  العجز  محا�شرة  ليبقى  النفط  اأ�شعار  تراجع 

ق�شايا »المالية« العاجلة للعمل على زيادة الإيرادات غير النفطية 

واإيقاف الهدر في الإنفاق الحكومي ومعالجة الخلل المحا�شبي بما 

عن  بعيدا  العجز  على  ويق�شي  الإيرادات  ويزيد  الإنفاق  يخف�ص 

ارتفاع اأ�شعار النفط اأو انخفا�شها.

دينار  مليار   1.94 بقيمة  عجزا  للكويت  العامة  الموازنة  و�شجلت 

�شبتمبر  بنهاية  الحالية  المالية  ال�شنة  مــن  الأول  الن�شـــف  خالل 

الما�شي بح�شب البيانات الر�شمية لوزارة المالية وهو ما يمثل %25 

من العجز المقدر تحقيقه بنهاية ال�شنة المالية الحالية، البالغ 7.9 

مليارات دينار.

ويتوقع اأن ت�شجل الموازنة العامة عجزا تتراوح قيمته بين 4.5 و5 

مليارات دينار بح�شب توقعات �شركة ال�شال لال�شت�شارات القت�شادية.

3. وقف الهدر و�سبط االإنفاق

تعاني بنود الم�شروفات في ميزانية الكويت من تفاقم م�شتمر ب�شكل 

�شنوي وهو ما ي�شتدعي وقفة من »المالية« للعمل على وقف الهدر 

واأوجه الخلل وعالج الثغرات المحا�شبية وقد بداأت بالفعل بتر�شيد 

المهام  تنظيم  واإعادة  الحكومية  والجهات  الوزارات  م�شروفات 

وخف�ص  العمل  وفرق  اللجان  عدد  وتقلي�ص  الخارجية،  الر�شمية 

مكافاآتها.

فيها  تنخف�ص  للكويت  جديدة  اإ�شالحية  موازنة  اإعــالن  ويتوقــع 

الم�شروفات وتزداد الإيرادات ما يعالج عجز الموازنة وهي اقرب 

واكثر الملفات دقة على طاولة الوزير حاليا.

4.  تر�سيد الدعم

على الرغم من العترا�شات النيابية وال�شعبية، ا�شتطاعت الحكومة 

تق�شيم  ت�شمن  والذي  الجديد  والماء  الكهرباء  قانون  تمرير 

الم�شتهلكين اإلى �شرائح واإعادة ت�شعير ما يح�شلون عليه من طاقة، 

اإل انه واأمام ال�شغط النيابي تم تعديل القانون في مداولته الأخيرة 

لي�شتثني ال�شكن الخا�ص من كل تلك الزيادات، وهنا يطرح ت�شاوؤل 

اأدوات  الوزارة ال�شتمرار في اتجاه تر�شيد الدعم عبر  هل تدر�ص 

اأخرى؟

حيث لتزال الكويت من بين الدول الأدنى في اأ�شعار البنزين في دول 

مجل�ص التعاون والعالم ح�شب البيانات الر�شمية بعد رفع ال�شعودية 

اأ�شعار البنزين مطلع العام الجديد.

5. فر�ص �سرائب جديدة

ويعد ملف ال�شرائب من اأول الملفات التي ي�شعى الوزير لح�شمها 

بعد اأن بداأت دول خليجية تطبيق �شريبة القيمة الم�شافة خا�شة 

اأن الكويت كانت قد وقعت اتفاقية �شريبتي القيمة الم�شافة وال�شلع 

النتقائية مع دول مجل�ص التعاون الخليجي في مايو 2017. وبداأت 

التجهيز  باتجاه  الما�شية  الثالثة  الأ�شهر  خالل  التحرك  الكويت 

على  الوزراء  مجل�ص  وافق  اأن  بعد  خا�شة  ال�شرائب  هذه  لفر�ص 

م�شروعي ال�شريبة، واأحال الم�شروعين اإلى مجل�ص الأمة للموافقة 

النهائية  ال�شيغة  على  لالتفاق  الما�شي  اأغ�شط�ص  في  عليهما 

لم�شروعي القانون والعمل بهما مطلع العام المقبل ح�شب التفاقية 

الخليجية المتعلقة بهذا ال�شاأن.

�شريبتي  تطبيق  من  المتوقعة  الح�شيلة  اأن  مالية  بيانات  وتك�شف 

اإلى خزينة  الم�شافة والنتقائية نحو ملياري دولر ت�شاف  القيمة 

الدولة في الموازنة المقبلة في حال تم اإقرارهما من مجل�ص الأمة 

بح�شب توقعات �شندوق النقد الدولي واإرن�شت اأند يونغ.

د.نايف الحجرف : 
محاور اإلصالح

تنعكس علىمناخ 
االستثمار 
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4.  تطوير ال�شيا�شيـــات ال�شتثماريـــــة والقت�شادية: 

بما يوؤدي لتعزيز ال�شتقرار والكفاءة القت�شادية 

والب�شريـــــة  والإنتاجيـــــة  التناف�شيــــة  والقــــدرة 

والبيئة  الأ�شواق،  وحرية  وانفتاح  والتكنولوجية، 

القطاع  ي�شجع  وبما  والجتماعية  الموؤ�ش�شيـــة 

ال�شتثمار  علـــى  والأجنبي  المحلــــي  الخــــا�ص 

ربحي  عائــــد  ذات  مجالت  فــــي  وخ�شو�شــا 

اأمام  القطاعات  من  المزيد  فتح  مع  وتنموي، 

وتملكهم  م�شاركتهم  اأ�شاليب  وتنويع  الم�شتثمرين 

ا�شتثمار جديدة ل تقت�شـــر علـــى  وفق منظومة 

الحوافز والإعفاءات وتت�شمن طرح فر�ص محددة 

التزام  �شرورة  عن  ف�شال  ومجدية،  ومدرو�شة 

الحكومات بحد اأدني لالإنفاق ال�شتثماري.

لال�شتثمار:  المواتيــة  الموؤ�ش�شــــة  البيئـــة  5.  تهيئـــة 

النظم  تغيير  في  ال�شلمية  الو�شائل  اإتباع  عبر 

وطماأنة  بهــــا  المعمول  والإجـــراءات  والقوانيـــن 

على  الح�شول  قنوات  كل  واإتاحة  الم�شتثمرين 

�شمانات ل�شتثماراتهم �شد المخاطر ال�شيا�شية، 

مع الموؤ�ش�شة العربية ل�شمان ال�شتثمار وائتمان 

نظرا  الدولية،  الأخرى  والموؤ�ش�شات  ال�شادرات 

من  الحالية  الفترة  في  المنطقة  ت�شهده  لما 

تغيرات.

اللجان  دور  وتفعيل  الأعمال  اأداء  بيئة  6.  تح�شين 

بيئة  تح�شين  ق�شية  مع  تتعامل  التي  الفرق  اأو 

وديناميكية  م�شتمرة  عملية  واعتبارها  الأعمال 

على  ال�شتثمار  عقبات  لإزالة  الأولوية  وتعطي 

تتطلب  ل  التي  والإداري  الت�شريعي  الم�شتوى 

كلفة مالية اأو زمناً طوياًل خ�شو�شا وان الكويت 

ت�شتقطب تدفقات اأقل من اإمكاناتها وذلك ب�شبب 

وجود عوائق تحد من دخول الم�شتثمرين الأجانب 

بالقدر  المطلوب لأنها ت�شع �شروطا لم�شاركتهم 

على �شعيد ن�شبة الم�شاهمة اأو طبيعة القطاعات.
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المبا�شر  ال�شتثمار  ت�شجيع  هيئة  اأداء  »تطوير   .7

والمعرفية  والب�شرية  المادية  القدرات  مجال  في 

جهودها  في  الخا�ص  القطاع  واإ�شراك  والت�شالية، 

خرائط  اإعداد  في  التو�شع  وكذلك  الترويجية، 

ا�شتثمارية تف�شيلية وفر�ص محددة مدرو�شة ومجدية 

للم�شتثمرين بالتعاون مع بيوت خبرة اإقليمية ودولية 

المناطق  اإن�شاء  موا�شلة  اإلى  اإ�شافة  متخ�ش�شة، 

القت�شادية  والمدن  الحرة  وال�شتثمارية  التجارية 

المتخ�ش�شة، ف�شال عن التواجد الفعال في الدول 

المبا�شر  وال�شتهداف  الأموال  لروؤو�ص  الم�شدرة 

ا�شتقطاب  على  والعمل  الكبرى  العالمية  لل�شركات 

الفوائ�ص المتراكمة لديها، هذا اإلى جانب ا�شتخدام 
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والن�شطة  والفعالة  الحديثة  الترويج  واأدوات  و�شائل 

والم�شتثمرين  الأ�شواق  اإلى  للو�شول  والتفاعلية 

والت�شالت  الإعالم  و�شائل  ومنها:  مبا�شر  ب�شكل 

البريدية والهاتفية والإلكترونية بمختلف اأ�شكالها.

وبقية  الكويت  بين  الم�شترك  التعاون  تفعيل   .8

الخبرات  تبادل  مجال  في  والمنطقة  العالم  دول 

والمعلومات وتجان�ص الت�شريعات والترويج الإقليمي 

وال�شتثمار  العربية  المال  اأ�شواق  وربط  الم�شترك 

والأطر  الأجهـــزة  وتفعيـــل  الم�شتــــرك،  العربـــي 

التفاقية  واآخرها  والدولية،  الإقليمية  والتفاقيات 

الموحدة ل�شتثمار روؤو�ص الأموال العربية، وال�شعي 

ال�شريبي  الزدواج  لمنع  موحدة  اتفاقية  لتطبيق 

وتاأ�شيرة موحدة لرجال الأعمال في الدول العربية، 

م�شترك  عربي  ا�شتثمار  منطقة  لإقامة  وال�شعي 

وتوفير التمويالت الالزمة لها.

المبا�شرة:  الأجنبية  ال�شتثمارات  9.   تعظيم عوائد 

المبا�شرة  الأجنبية  تاأثيرات ال�شتثمارات  قيا�ص 

وفق منهجية علمية موحدة في موؤ�شرات القيمة 

الم�شافة والت�شدير والت�شغيل والرواتب والأجور 

المال  راأ�ص  وتكوين  ال�شريبية  والإيرادات 

الثابت والبحث العلمي والتطوير وذلك بالتعاون 

المعنية  والدولية  الإقليمية  الموؤ�ش�شات  مع 

خ�شو�شا  للتخطيط،  العربي  المعهد  ومنها 

هذا  �شعف  عن  تك�شف  الأولية  الدرا�شات  وان 

يوؤدي  بما  العربية،  والدول  الكويت  في  التاأثير 

للم�شروعات  الأولوية  لمنح  معايير  و�شع  اإلى 

�شيما  ول  التنمية  على   الإيجابي  الأثر  ذات 

النقل  وو�شائل  والآلت  التحويلية  ال�شناعة  في 

والزراعة والغذاء لأنها ت�شيطر على ح�شة مهمة 

من واردات الكويت والدول العربية من الخارج، 

خ�شو�شا بعد تركز غالبية ال�شتثمارات الواردة 

في قطاع الخدمات.

ذات  الجهات  مختلف  من  متابعة  لجان  10.  ت�شكيل 

لقتراح  الكويت  في  ال�شتثمار  بمناخ  ال�شلة 

محددة  واإجراءات  ا�شتثمارية  �شيا�شات 

ال�شتثمار  مناخ  وتح�شين  الإخفاق  لمـــواجهة 

اإمكانات  بين  اأول:  القائمتين  الفجوتين  و�شد 

التدفقات  وبين  الكويت  تمتلكها  التي  الجذب 

بين  وثانيا:  اإليها،  الواردة  الفعلية  ال�شتثمارية 

اإمكانات الجذب القائمة والو�شع المفتر�ص في 

�شوء اأداء الدول الم�شدرة الرئي�شية لال�شتثمار 

في العالم.
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كتب: �سجيف ك. بيتر

توا�شل ال�شركات التجارية الهندية �شعيها لزيادة التواجد 

ال�شتثمارات  انخفا�ص  من  بالرغم  الكويت  دولة  في 

�شدور  مع  مر�شية  ب�شورة  تتفاعل  لم  والتي  الهندية 

قانون ال�شتثمار الأجنبي المبا�شر الجديد.

الكويت  دولة  في  المتواجدة  الهندية  ال�شركات  وت�شمل 

والبنية  والغاز  والنفط  التجزئة  منها  عدة  قطاعات 

التحتية والن�شاءات والهند�شة والتكنولوجيا، اإ�شافة اإلى 

التاأمين وقطاع العناية ال�شحية.

ولكن عند مقارنة حجم ال�شتثمارات الهندية في الكويت 

ببع�ص دول المنطقة فاإنها مازالت منخف�شة ومحدودة 

جدا.

وتعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة من اأكبر ال�شركاء 

التجاريين للهند في المنطقة، فطبقاً لتقديرات حديثة 

مازالت أقل من الطموح مقارنة باإلمارات

االستثمارات الهندية
في الكويت... والتحديات
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فاإن حجم التجارة البينية بين دولة الإمارات والهند بلغ 

التجارة  تتعد  لم  الذي  الوقت  في  دولر  مليار   35 نحو 

البينية بين الهند والكويت 5.95 مليارات دولر في العام 

.2017/2016

ومن الجدير بالذكر اأن الم�شتثمرين الهنود قاموا ب�شراء 

بلغت   2017/2016 العام  خالل  دبي  اإمارة  في  عقارات 

قيمتها اأكثر من 6 مليارات دولر.

الكويت،  مع  تاريخياً  وعميقة  قديمة  عالقات  وللهند 

فهناك بع�ص ال�شركات الهندية العاملة في الكويت م�شى 

عليها ثالثة اأجيال، ولقد كان ل�شدور قانون ال�شتثمار 

الأجنبي المبا�شر الذي جرى العمل به في العام 2013 

دافع كبير لدخول ال�شركاء الهنود من جديد اإلى ال�شوق 

الكويتي، واإقامة العديد من ال�شركات الهندية في البالد 

وخ�شو�شا في ال�شنوات القليلة الما�شية.

لم  المبا�شر  الأجنبي  ال�شتثمار  قانون  فاإن  ذلك  ورغم 

جديدة  هندية  ا�شتثمارات  جذب  الأن  حتى  ي�شتطع 

بالقدر الذي يتنا�شب مع طموحات كال البلدين.

فهناك العديد من رجال الأعمال الهنود يرون اأن قانون 

بحاجة  مازال  الكويت  في  المبا�شر  الأجنبي  ال�شتثمار 

اأعمال  بيئة  خلق  بهدف  وذلك  اإيجابية  تغييرات  اإلى 

وطموحات  لتتنا�شب  البيروقراطية  مــــن  تحررا  اأكثر 

لإعطاء  واحد  مكان  توفير  خــالل  مـــن  الم�شتثمريـــن 

الموافقات وتخلي�ص الإجراءات، فمازال الح�شول على 

الترخي�ص التجاري اأمراً بالغ ال�شعوبة.

المبا�شر  الهندي  اأن ال�شتثمار  اإلى  وت�شير الح�شاءات 

في دولة الكويت �شجل انخفا�شاً ملحوظاً خالل العقد 

الما�شي، رغم التحول الملمو�ص في رغبة الم�شتثمرين 

الهنود في ال�شتثمار بالكويت اإل اأن حجم ال�شتثمارات 

ظل على معدلته المنخف�شة.

ويمثل قانون ال�شتثمار الأجنبي المبا�شر من الناحية 

الفنية ا�شتثناًء للقانون التجاري عبر ال�شماح لالأجانب 

التجاري في  الكيان  100% من  اإلى  ي�شل  ما  لمتالك 

الكويت. لكن عملياً يجب اأن يمتلك ال�شريك الكويتي 

اإذا  ال�شركة، خ�شو�شاً  الأقل من  51% على  ن�شبته  ما 

كان ن�شاط ال�شركة في قطاعات �شناعية معينة مثل 

الإ�شكان،  الم�شت�شفيات،  التاأمين،  التحتية،  البنية 

ال�شياحة والترفيه. 

وقال م�شوؤول هندي في اإحدى �شركات التاأمين - طلب 

عدم ن�شر ا�شمه - اإن هذا ال�شرط المتمثل في امتالك 

هذه الن�شبة لل�شريك الكويتي من �شاأنه اأن يودي عملياً 

اأن  واأ�شاف  القانون،  اأجله  من  �شدر  الذي  بالغر�ص 

العديد من ال�شركات الأجنبية ت�شعر اأن الكويت تاأتي 

كال�شعودية  الخليجي  التعاون  موؤخرة دول مجل�ص  في 

والإمارات وقطر عندما يتعلق الأمر ب�شهولة ممار�شة 

التجارة.

وبالطبع فاإن الأمور بداأت في التغيير اإلى الأف�شل في 

البيئة  فاإن  الأجنبي  للم�شتثمر  بالن�شبة  لكن  الكويت، 

ال�شعودية  العربية  المملكة  من  كل  في  التنظيمية 

حيث  التجارة،  ممار�شة  في  الأف�شل  تظل  والإمارات 

بملكية  العقارات  ب�شراء  لالأجانب  الإمارات  ت�شمح 

كاملة مما يجعل من ال�شهل تاأ�شي�ص ال�شركات ح�شبما 

قال م�شوؤول اآخر يعمل في �شركة لالإن�شاءات.

وهناك عدد من ال�شركات الهندية الكبرى التي تعمل 

التجارة البينية بين الهند 
واإلمارات بلغت 53 مليار 

دوالر ولم تتعد 5.9 مليارات 
مع الكويت
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و�شابورجي  توبرو  لر�شن   ( ومنها  الكويت  في  حالياً 

وكابثارو  واإي�شار  لويد  وبونج  ودود�شال  بالونجي 

ولقد   . �شيمبلك�ص(  وم�شاريع  المحدودة  تران�شمي�شن 

فازوا بعقود ت�شل قيمتها اإلى اأكثر من 5 مليارات دولر.

يقوم  نيودلهي  في  الطاقة  م�شادر  معهد  اأن  كما 

دولر في  مليون   39 اإلى  قيمته  ت�شل  ريادي  بم�شروع 

مجال معالجة التربة مع �شركة نفط الكويت.

كبرى  هندية  اإن�شاءات  �شركة  من  كبير  م�شوؤول  وعلق 

منا�شبة  تكون  اأن  يمكن    KDIPA مبادرة  اإن  قائاًل 

الت�شنيع،  و�شركات  الخدمات  وقطاع  لل�شناعة  اأكثر 

لكن مازال هناك غمو�ص بالن�شبة لل�شركات الإن�شائية 

فمازالت  الخبرات،  ووجود  الربح  هام�ص  حيث  من 

بالكامل  ومملوكة  حديثاً  تاأ�شي�شها  تم  التي  ال�شركات 

مازالت تواجه �شعوبات بالح�شول على الموافقات من 

عدد من الجهات خ�شو�شاً الأجهزة الحكومية، وبالمثل 

على  والجمارك  ال�شريبية  ال�شتثناءات  مختلف  فاإن 

م�شاريع  في  الم�شتخدمة  والآليات  والمعدات  المواد 

البناء تحتاج اإلى اأن تكون اأكثر مرونة وو�شوحاً ح�شبما 

اأ�شار الم�شوؤول.

قطاع التجزئة

ربما يكون قطاع التجزئة هو الأكثر تواجداً ومن دون 

وجود معوقات للم�شتثمر الهندي في الكويت من خالل 

�شال�شل معروفة مثل )لولو هايبر ماركت، �شيتي �شنتر، 

تتمتع  بوينت، غراند هايبر وغلف مارت( وهي  �شنتر 

وتعمل  الكويت.  دولة  في  ال�شوق  من  جيدة  بح�شة 

كيليان،  )جويالوك�ص،  مثل  المعروفة  الذهب  �شركات 

اأن�شطتها  في  التو�شع  على  والما�ص(  للذهب  ومالبار 

في الكويت.

الماركات الهندية

بارزة  مكانة  الهندية  والمنتجات  ال�شناعات  وتحتل 

في الأ�شواق الكويتية وتتمثل في العديد من الماركات 

ال�شيارات  وبطاريات  اإطارات  ومنها   ال�شيت  ذائعة 

التلفزيون  واأجهزة  وال�شاحنات  والدرجات والحافالت 

والثالجات  المطابــخ  ومعـــدات  التكييـــف  واأجهزة 

ومنقيات المياه والتي تحظى بتواجد كبير في ال�شوق 

الكويتي.

ظل  في  الكويت  في  الهندية  ال�شتثمارات  وتتنامى 

في  الكويت  في  يعملون  هندي  األف   950 نحو  وجود 

�شتى المجالت من المهند�شين والأطباء والمحا�شبين 

الإداريين  والم�شت�شارين  البرمجة  وخبراء  القانونيين 

والممر�شين  والفنييــــن  المعمارييـــن  والمهند�شين 

وتجار التجزئة ورجال الأعمال.





38

سبتمبر 2018العدد 3

في  المالية  والخدمات  ال�شتثمار  �شركات  كانت  لقد 

القت�شاد  في  دافعة  �شخمة  قوة  الأخيرين  العقدين 

وا�شتثمارية  تمويلية  خدمات  وفرت  حيث  المحلي، 

واإدارة اأ�شول اإلى جانب الخدمات ال�شتثمارية المالية 

و�شعت  كما  ذلك..  وغير  وال�شتحواذ  الدمج  مثل 

الإقليمية  الأ�شواق  في  �شريعة  ب�شورة  اأن�شطتها  من 

والعالمية ومن ذلك  تقديم خدمات مالية وفقاً لأحكام 

ال�شريعة الإ�شالمية.

بلغ عدد �شركات ال�شتثمار   ،2016 وفي فبراير عام 

تبلغ  مدارة  باأ�شول  �شركة،   79 المالية  والخدمات 

وفقـــــاً  كـــــويتي  دينــــار  مــــليارات   9.8 حـــوالي 

 38 منها  المركزي،  الــــكويت  بنــــك  لإح�شــــائيــــات 

�شركة مدرجة في �شوق الكويت لالأوراق المالية.

�شوق  في  قطاع  اأكبر  ثاني  ال�شتثمار  قطاع  ويُعد 

الكويت لالأوراق المالية من حيث حجم راأ�ص ماله بعد 

النفط  اأكبر قطاع بعد  يُعد ثالث  البنوك، فيما  قطاع 

وال�شناعات التحويلية بالإ�شافة اإلى البنوك من حيث 

الم�شاهمة في الناتج المحلي الإجمالي.

وانطالقاً من اأهمية هذا القطاع انبثقت فكرة تاأ�شي�ص 

اتحاد �شركات ال�شتثمار، والذي تم اإ�شهاره في يناير 

من  �شركة   38 ع�شويته  في  حالياً  ويجمع   ،2005
�شركات ال�شتثمار والخدمات المالية، منها 18 �شركة 

مدرجة في �شوق الكويت لالأوراق المالية.

ر�سالتنا

ال�شتثمار  قطاع  كفاءة  لتطوير  المالئم  المناخ  تهيئة 

والخدمات المالية تما�شياً مع التطورات في الأ�شواق 

الذاتية  والتنظيمات  الت�شريعات  فيها  بما  العالمية 

لخدمة القت�شاد الوطني.

اأهم اأهداف االتحاد

الجهات  كافة  مع  والم�شاركة  الم�شاهمة  پ   تفعيل 

معها  والعمل  الدولة،  في  الر�شمية  وغير  الر�شمية 

اإلى  الكويت  لتحويل  وا�شحة  ا�شتراتيجية  لإعداد 

مركز مالي متطور، والعمل على تهيئة مناخ تناف�شي 

لكافة �شركات ال�شتثمار والخدمات المالية.

واإ�شالح  لــــتحديث  م�شـــــاريع  اقتــــراح  پ   تقــديــم 

هيئة  )قانون  المالي  بالقطاع  الخا�شة  الت�شريعات 

الم�شتثمر  قانون  ال�شركات،  قانون  المال،  اأ�شواق 

الأجنبي،... اإلخ(.

ل�شوق  الموؤ�ش�شية  الأجهزة  ا�شتكمال  على  پ   العمل 

مالي متطور يعمل على حماية ال�شتثمار وتح�شين 

درجة  ورفع  المعامالت  وا�شتقرار  ال�شتثمار  بيئة 

الثقة في القت�شاد.

پ   العمل على زيادة عدد اأع�شاء التحاد وتوفير بيانات 

تف�شيلية عن ال�شركات الأع�شاء.

پ   تو�شيع قاعدة ال�شتثمار لل�شركات وم�شاعدة قطاع 

وتذليل  ال�شتثمارية  م�شاريعه  طرح  في  ال�شتثمار 

لهذه  والترويج  ال�شتثمارات  لتدفق  العقبات  كافة 

ال�شركات داخل وخارج الكويت.

على  المالي  وال�شوق  ال�شتثمار  �شركات  پ   ت�شجيع 

التو�شع في اأن�شطتهم، وقيامهم بطرح اأدوات مالية 

جديدة )�شناديق مختلفة، اأدوات دين بدخل ثابت، 
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اإ�شالمية...  �شكوك  للتحويل،  القابلة  ال�شندات 

التنويع  على  الم�شتثمرين  لم�شاعدة  وذلك  اإلخ( 

بعملياتهم، وخياراتهم ال�شتثمارية.

بين  للف�شل  الداخلي  للتحكيم  اأ�شلوب  پ   اإيجاد 

النزاعات التي قد تن�شاأ بين الأع�شاء.

مع  م�شتركة  لجان  واإن�شاء  المبا�شر  پ   التوا�شل 

بالقطاع  لها عالقة  التي  الر�شمية  الجهات  كافة 

ال�شتثماري )بنك الكويت المركزي، هيئة اأ�شواق 

المالية،  وزارة  وال�شناعة،  التجارة  وزارة  المال، 

ال�شوؤون  لجنة  الكويت،  و�شناعة  تجارة  غرفة 

اللجنة  الأمة،  بمجل�ص  والقت�شادية  المالية 

هيكلة  اإعادة  برنامج  الوزراء،  بمجل�ص  المالية 

القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة، وغيرها 

من الجهات(.

)الذراع  ال�شتثمار  درا�شات  مركز  دور  پ   تفعيل 

والتدريب  الخدمات  لتقديم  لالتحاد(  التدريبي 

لكافة المهتمين بمجال ال�شتثمار.

أعضاء االتحاد

مجلس إدارة االتحاد

ال�شركة الكويتية لال�شتثمار1

�شركة ال�شت�شارات المالية الدولية2

�شركة ال�شفاة لال�شتثمار3

�شركة كامكو لال�شتثمار )كامكو(4

�شركة ال�شتثمارات الوطنية5

�شركة عمار للتمويل والإجارة6

�شركة الفنار لال�شتثمار7

ال�شركة الكويتية للمقا�شة8

�شركة مجموعة المتياز ال�شتثمارية9

�شركة المركز المالي الكويتي10

�شركة بيت الأوراق المالية11

بيت ال�شتثمار العالمي )جلوبل(12

�شركة بيتك كابيتال لال�شتثمار13

�شركة الكويت وال�شرق الأو�شط لال�شتثمار المالي14

�شركة وفرة لال�شتثمار الدولي15

�شركة اأ�شول لال�شتثمار16

�شركة الأمان لال�شتثمار17

�شركة التمدين ال�شتثمارية18

�شركة المنار للتمويل والإجارة19

�شركة الرتاج لال�شتثمار20

�شركة كويت بيالرز ل�شتثمار المالي21

�شركة يونيكاب لال�شتثمار والتمويل22

�شركة اأعيان لالإجارة وال�شتثمار23

�شركة الوطني لال�شتثمار24

مجموعة اأرزان المالية للتمويل وال�شتثمار25

�شركة دار ال�شتثمار26

�شركة ديمة كابيتال لال�شتثمار27

مجموعة عارف ال�شتثمارية28

�شركة اأديم لال�شتثمار واإدارة الثروات29

�شركة بوبيان كابيتال لال�شتثمار30

�شركة نور لال�شتثمار المالي31

ال�شركة الأولى لال�شتثمار32

ال�شركة الكويتية للتمويل وال�شتثمار )كفيك(33

رئي�ص مجل�ص الإدارةبدر نا�سر ال�سبيعي

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

اأمين ال�شر وع�شو مجل�ص الإدارةعبداهلل حمد التركيت

اأمين ال�شندوق وع�شو مجل�ص الإدارةفي�سل من�سور �سرخوه

ع�شو مجل�ص الإدارةحمد اأحمد العميري

ع�شو مجل�ص الإدارةحمد محمد ال�سعد

ع�شو مجل�ص الإدارةطارق اإبراهيم المن�سور

ع�شو مجل�ص الإدارةنواف ح�سين معرفي
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)UIC( لجنة الإعالم والت�شويق لدى اتحاد �شركات ال�شتثمار

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

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

عبد الرحمن العليان. 

حمد ال�سعد

رئي�ص اللجنة 

�شركة عمار للتمويل والإجارة

م�سطفى زنتوت

بيت ال�شتثمار العالمي- جلوبل 

عمرو محمد ح�سن

�شركة كامكو لال�شتثمار 

اأ.د. رم�سان ال�سراح

الأمين العام لتحاد �شركات ال�شتثمار

فدوى دروي�ص

مدير الدعم الفني بالتحاد 

ومدير مركز درا�شات ال�شتثمار بالوكالة

كويت تايمز

اأحمد النوبي

 nob_akr@hotmail.com

لال�شتف�شار حول الإعالنات:

uic@kuwaittimes.com

اتحاد �شركات ال�شتثمار-الكويت

 مبنى غرفة تجارة و�شناعة الكويت- الطابق الثالث، �شارع

مبارك الكبير- مدينة الكويت

�شندوق بريد: 27555  ال�شفاة

 رمز بريدي: 13136 الكويت 

 تلفون.: 965-2228-0370+

فاك�ص: 965-2249-0091/2+

uic@unioninvest.org :اإيميل
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President's Message 

Kuwaitis have been known as traders 
since early history. In the pre-oil era, 
they mastered the pearl trade which 

involved sailing to distant countries to make a 
living. 
The stock exchange has been part of Kuwait for 
nearly 200 years, as evidenced by a letter dated 
6 Rabi Al-Thani, 1229 AH, in which Hajj Hussein 
bin Ali bin Saif requested to buy 25 shares in the 
Arab Boats Company.
Interest in stock trading increased in Kuwait 
after the discovery of oil and the establishment 
of national shareholding companies until we 
reached the current Boursa Kuwait. Yet despite 
many companies listed and their estimated 
weight, the daily bourse transactions are still 
below ambitions, which prompted the Capital 
Markets Authority (CMA), Boursa Kuwait and 
Kuwait Clearing Company to further develop 
the bourse.
In April, the bourse entered a second phase of 
development – dividing into three main markets 
- Premier, Main and Auction indexes. This is a 
turning point for Boursa Kuwait to achieve 
“emerging market” status, which will take 
place in two phases - the first in September and 
the second in December. 
However, many stakeholders have expressed 
dissatisfaction with the market segmentation, 
especially regarding the auction market. Boursa 
Kuwait still needs further catalysts to spur 
liquidity and support locally-listed companies 
without compromising supervision and 
regulation as basic CMA fundamentals.
Among the proposals put forward is one to 
allow non-Kuwaiti companies to list without 
the condition that they be listed in their country 
of origin, provided they meet liquidity 
standards applied to other listed companies, 
and their operating performance is reviewed in 
order to preserve the rights of owners and small 
shareholders as well as rotation rates. However, 
these proposals have not yet taken effect.
In view of the limited investment 
opportunities in Kuwait, investment in the 
Kuwaiti market is one form of investment, 
which has become global and not limited to 
the locality, especially after the promotion of 
the bourse, which will be more attractive to 

both foreign and domestic investors. 
A look at the Egyptian stock exchange during 
the past year shows that the entry of Arab and 
foreign investments has helped its index reach 
unprecedented records. 
The index also reached new records after 
floating the Egyptian pound against the dollar, 
which led to increased inflows of foreign 
investments in 2017, when the main index rose 
by 20% and then continued to rise during the 
first quarter of 2018 by 16.19% to reach 17,150 
points, an increase of about 2,431 points.
Stimulating investment in Kuwait’s bourse 
requires consolidating all efforts, including 
from regulatory body, CMA, from Boursa 
Kuwait, especially when offering it for 
subscription to a strategic investor. It also 
requires the development of the Kuwait 
Clearing Company and the adoption of flexible 
policies in trading systems and litigation. 
The Ministry of Commerce and Industry will 
also have a role in amending the companies law 
to contribute to the improvement of the business 
environment in order to attract local and foreign 
investors. 
This was what Boursa Kuwait CEO Khalid Al-
Khalid revealed in press reports on its 
communications with MoCI to amend the 
companies law in line with stock benefits 
through four dates, including the date of 
acquisition of the shares, the date of the stock 
trading without maturity, maturity date and 
then finally the date of distribution.
In addition, investment funds have an important 
role to play as part of these incentives, besides 
the role of the sovereign wealth fund, which is 
managed by the Kuwait Investment Authority 
(KIA). There is an urgent need to revive the 
Kuwait market through combining the efforts 
of all related bodies, especially after 10 Kuwaiti 
companies enter the FTSE index in September. 
According to Boursa Kuwait, listed companies 
will also need to play a role, liberalizing shares 
of these companies and introducing strategic 
investors, to improve liquidity, increase prices 
and reach the level of major markets. 

Bader N. AlSubaiee

Kuwait’s bourse and the need for catalysts
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Investor Briefs

Growing Chinese interest in GCC
According to The Economist, China is fast becoming one of the most 
important trade partners for the Gulf Cooperation Council (GCC) states’ 
long-term future. By 2020, China will be the biggest export market for the 
GCC. Chinese investment in the GCC is also growing at a fast clip with 
investment focused mostly on wholesale and retail trade. Though much of 
Chinese investment focuses on Saudi Arabia and the UAE, interest in oth-
er GCC partnerships are also on the rise. Chinese investors are primarily 
interested in the real estate, technology, construction and energy sectors. 

Best growth potential for GCC SMEs
According to a new study by MENA Research Partners (MRP), small and 
medium enterprises (SMEs) in the GCC region are forecast to grow by 
156% in the next five years, with the sector set to be worth $920 billion. 
Additionally, the SME sector in the Gulf will employ 22 million people in 
five years. While the GCC region accounts for 34% of SMEs in the Middle 
East and North Africa, it has the largest potential for SMEs regionally, the 
study noted. 

Start up investment 
strong but 
undisclosed in 
1H2018
Investments by venture cap-
ital in the MENA region saw 
a drop in overall value but 
growth in the number of deals 
for 1H2018 according to an Au-
gust Magnitt report. The MENA 
Venture Investment Report indi-
cates a 12% rise in deals: 141 
in 1H2018 compared with 125 
during the same period in 2017. 

The drop in overall value to 
$112 million this year, howev-
er, reflects more of an unusual 
blip in major investment in the 
previous two years than decline 
as a long term trend. Two ma-
jor investments – in Careem 
and Souq.com – accounted 
for the lion’s share, accounting 
for $625 million for these two 
companies in 2016 and another 
$150 million in 2017. Magnitt 
also notes that there has been 
a considerable uptick in invest-
ments with undisclosed figures, 
hitting almost 23% of invest-
ments in H1 2018 announced 
with undisclosed figures com-
pared with around 6% undis-
closed investment in H1 2017.

Around 84% of total invest-
ments were directed to ear-
ly-stage startups (angel and seed 
investments) and institutional 
investors moving toward greater 
activity, with 44% of institutions 
investing in two or more deals. 
Of these institutions with multi-
ple investments, six made more 
than five deals, in 1H2018. 

The Middle East sustained robust 
market activity with a 62% in-
crease in deal values in H1 2018 
compared to H1 2017, according 
to the latest report by global law 
firm Baker McKenzie.

Sixty-five percent of all Middle 
East M&A activity was cross-bor-
der in nature in the first half of 
2018 and the United Arab Emir-
ates (UAE) continued to drive both 
inbound and outbound M&A in 
the region. The aggregate value of 
all Middle East M&A rose by 62% 
in H1 2018 compared to the same 
period last year, from US$15.7 
billion to US$25.4 billion, with 
deal volume remaining at similar 
levels. 

Cross-regional M&A deal activ-
ity also increased by value (up 
22%) and volume (up 13%) in H1 
2018 compared to H1 2017, with 
Emirates NBD Bank's US $3.2 bil-
lion acquisition of Turkey-based 

Denizbank AS ranked as the top 
cross-regional deal in H1 2018. 

Domestic deal values in H1 2018 
spiked three-fold compared to H1 
2017, driven largely by the pend-
ing US$5 billion merger of Saudi 
Arabia British Bank (SABB) and 
Alawwal Bank in Saudi Arabia.

"Overall Middle East activity has 
been strong in H1 2018, with a 
significant uptick in aggregate 
values for both domestic and 
cross-regional deals compared to 
the same period last year," said 
Omar Momany, Head of Cor-
porate/M&A at Baker McKenzie 
Habib Al Mulla, based in the UAE. 
"With a handful of standout mega 
deals and the governments across 
the Middle East cantering to im-
plement investor-friendly reforms 
and policies, the region is set to 
experience promising levels of 
M&A activity in the second half of 
the year."

Middle East M&A values up 62 % in 1H2018, 
surpassing global average
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FTSE Russell sees growing foreign 
investor access at Boursa Kuwait
By Sajeev K Peter

KUWAIT: Boursa Kuwaitís promotion to Secondary Emerging Status by FTSE Russell 
will help boost foreign investor access and improve corporate transparency and 
governance, says Gary Rynhoud, Head of Middle East and Africa, FTSE Russell. In 

an exclusive interview, Rynhoud congratulated the Kuwait Capital Markets Authority 
and Boursa Kuwait for their efforts in implementing these reforms and continuing the 
development of the Kuwait capital market.  

FTSE Russell has published an initial indicative list of 10 Kuwaiti securities which meet 
the inclusion thresholds for the FTSE GEIS and FTSE Emerging All Cap indexes. ìWith the 
rise of passive investing, where investors seek to replicate the performance of a given 
index, the changes to the FTSE GEIS and FTSE Emerging Index will be mirrored by the 
funds and asset managers that track the indexes, in turn increasing international 
investment into Kuwait,î Rynhoud said. 

Excerpts: 

The Investor: Boursa Kuwait announced its 
second phase of market reform on April 1, 
2018, bringing about transformational chang-
es such as a three-tiered segmented market, 
the introduction of new market-capitalized 

indices and circuit breakers on securities and 
indices. The market also introduced new list-
ing requirements. What do you think about 
these ongoing reforms at Boursa Kuwait and 
their potential impact on investments?

Rynhoud: The countryís promotion by FTSE 
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Russell to Secondary Emerging Market Status from 
September 2018 marks a significant milestone in 
Kuwaitís quest to meet internationally recognized 
standards and raise its profile to global interna-
tional investors. All additional enhancements will 
be reviewed and assessed by international cli-
ents as they consider investment opportunities in 
the country. The new tiered segments will help to 
broaden the number of companies listed on Boursa 
Kuwait, and over time, enhance the development 
of Kuwaitís capital markets and facilitate interna-
tional investment into the country.  

The Investor: Do you think that the reforms ini-
tiated in phases on the bourse will attract more 
foreign funds into the market?

Rynhoud: Kuwaitís promotion to Emerging Market 
status will allow all Kuwaiti stocks to be consid-
ered for inclusion in the FTSE Global Equity Index 
Series (GEIS). The FTSE GEIS is the widely-followed 
benchmark index series used to measure the per-
formance of global equity markets. It extends to 
7,845 large, mid and small cap stocks across 47 
countries, with an aggregate net market capitaliza-
tion of  $52 trillion, covering approximately 98 per-
cent of the worldís equity market. 

FTSE Russell has published an initial indicative list 
of 10 Kuwaiti securities which meet the inclusion 
thresholds for the FTSE GEIS and FTSE Emerging All 
Cap indexes. These are National Bank of Kuwait, 
Kuwait Finance House, Mobile Telecommunica-
tions Company (Zain), Agility Public Warehousing, 
Boubyan Bank, Human Soft, Warba Bank, Kuwait 
International Bank, National Industries Group and 
Alimtiaz Investment Group. The 10 Kuwaiti stocks 
will have a projected weightage of 0.04 percent in 
the FTSE Global All Cap Index and 0.4 percent in 
the FTSE Emerging All Cap Index.

All reforms and developments that increase trad-
ing in the Kuwait market are beneficial. Increased 
liquidity will allow more Kuwaiti stocks to poten-
tially meet the eligibility requirements for inclusion 
and thus increase the countryís projected weight-
ing in the FTSE GEIS. 

The Investor: The new market segmentation is a 
major step, creating a Premier, a Main and an Auc-
tion market, each with unique characteristics and 
obligations. How do you look at these measures?

Rynhoud: Kuwait is to be congratulated on the re-
cent market reforms, which are a positive develop-
ment both for the country and for capital markets 

in the region. With the rise of passive investing, 
where investors seek to replicate the performance 
of a given index, the changes to the FTSE GEIS and 
FTSE Emerging Index will be mirrored by the funds 
and asset managers that track the indexes, in turn 
increasing international investment into Kuwait. 

The Investor: The market was recently included 
in global indexes like FTSE EM and MSCI EM in-
dexes. Still there is a general feeling that foreign 
fund managers are still wary of entering the Ku-
wait market. What do you think are the reasons 
that really keep foreign funds from entering Ku-
wait market?

Rynhoud: It takes time for transition economies 
to attract significant levels of inward internation-
al investment. FTSE Russell will be first index pro-
vider to include Kuwait as an Emerging Market in 
their global benchmarks, as the result of Kuwaitís 
improving capital markets infrastructure, a com-
mitment to increasing foreign investor access and 
improving corporate transparency and governance. 
We believe that ongoing communication by the 
regulator, the exchange, the underlying companies 
and the investment community is an important re-
quirement to help international investors better un-
derstand the market.

As the weighting of the GCC countries in the Glob-
al and Emerging Market increases to a more signifi-
cant level, we would expect that more active man-
agers focus on the region as a whole, potentially 
also benefitting Kuwait.

The Investor: Reforms in the capital market struc-
ture at Boursa Kuwait are envisaged to make the 
market more attractive for local and international 
investors allowing the market to work towards a 
higher classification by index providers. Are you 
optimistic about the direction in which Boursa Ku-
wait has moved by upgrading its indices in attract-
ing capital flows into the market?

Rynhoud: Reiterating earlier comments, Kuwaitís 
promotion to Secondary Emerging Status by FTSE 
Russell can be viewed as the result of Kuwaitís 
improving capital markets infrastructure, a com-
mitment to increasing foreign investor access and 
improving corporate transparency and governance. 
The Kuwait Capital Markets Authority and Boursa 
Kuwait should be congratulated for their efforts in 
implementing these reforms and continuing the de-
velopment of the Kuwait capital market.
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GCC SWFs:

Institutional investors for the 
domestic market
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Investment VIEWPOINT

Sovereign wealth funds of the Gulf Co-
operation Council states hold more 
than an estimated $3.2 trillion in assets 

as of the end of 2017. Traditionally, much 
of this wealth has been invested abroad - in 
Asia and the West - as a safety net for ‘fu-
ture generations’. But now a perfect storm of 
uncertain oil prices and slowed local econ-
omies combined with growing pressure to 
diversify away from oil income has led Gulf 
governments to turn to their SWFs to bolster 
domestic investment and fuel growth. 

The six GCC states – Bahrain, Kuwait, Qa-
tar, Oman, Saudi Arabia and the United 
Arab Emirates – have long utilized state-con-
trolled wealth generated from oil exports to 
finance infrastructure and development proj-
ects. But what’s taking place now is not only 
the building or upgrading of megaprojects, 
but a deliberate effort to build up the region’s 
non-oil economies. Technology, entertain-
ment, tourism are coupled with long-term 
growth infrastructure, along with opportu-
nistic M&A projects as already launched or 
under consideration investments for the re-
gion’s SWFs.

Bahrain’s Mumtalakat and Abu Dhabi’s 
Mubadala have long been key drivers of do-
mestic investment and growth. But in 2017, 

Saudi Arabia stepped up its local invest-
ments with a massive round of new projects 
and financing. For example, the kingdom’s 
Public Investment Fund launched an enter-
tainment arm to manage the redevelopment 
of Jeddah’s waterfront and a vast Red Sea 
tourism project as part of the Vision 2030 
development plan. Then in early 2018, PIF 
announced plans to open 50 to 100 cinemas 
over the next 12 years through its subsidiary, 
Development and Investment Entertainment 
Company, in a deal with AMC Cinemas, the 
world’s largest provider and operator of cin-
emas.

Also in early 2018, Oman’s State Gener-
al Reserve Fund (SGRF) received approval 
to launch a $1 billion fund to invest in the 
country’s infrastructure. The new fund will 
be targeting investors in the Gulf as well as 
funds from outside the region, Reuters re-
ported. In March, Abu Dhabi consolidated 
two SWFs – Mubadala and the Abu Dhabi 
Investment Council (ADIC) – into a $200 
billion investment fund with a mandate for 
both global and regional investment and an 
eye on M&A opportunities in the region.

Continuing its domestic focus, Saudi Ara-
bia’s SWF inked in March 2018 a deal with 
Japanese telecom SoftBank to establish the 
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world’s largest solar power generation proj-
ect inside the kingdom. The deal, estimated 
to be worth $200 billion through 2030, will 
also support the creation of a domestic solar 
equipment manufacturing plant and is ex-
pected to further expand the kingdom’s na-
scent tech manufacturing industry. 

The growing role of GCC SWFs in supporting 
local projects and sectors will have an im-
mediate effect, as governments take a greater 
interest in pushing economic diversification 
and policy as well as profitability. 

The ready liquidity, willingness and glob-
al network also mean that GCC SWFs can 
leverage their ability to bring in foreign part-
ners that might otherwise hesitate to invest in 
the notoriously opaque region. 

This, in turn, will have implications for tech-
nology transfer and innovation, and espe-
cially in the areas of advanced technology, 
lay the groundwork for a potential boom in 
the region’s own budding technology sector. 

There is also the possibility that returns on 
domestic investments will expand SWFs 
appetite for domestic opportunities beyond 
those government-mandated, opening the 
future to a domesticized investor of mam-
moth proportions. 

CALL FOR 
SUBMISSIONS

• The Investor would like to 
invite UIC members and other 
interested parties to submit 
articles and analysis on any topic 
of interest to the investment 
community in Kuwait. 

• Possible topics: Wealth 
management, mutual funds, 
investment in Kuwait or GCC, 
FDI, SMEs, transparency, PPP, 
venture capital, bourses, market 
makers, governance, private 
equity, real estate, etc. 

• Articles will be considered for 
publication in upcoming issues of 
The Investor. 

•	 Article	 should	 be	 written	 in	
Arabic or English, with a clear 
point of view. Technical language 
should be kept to a minimum. 

• Graphs, charts and images are 
welcome. A high resolution head 
shot photo of author is acceptable.  

Please send NO LATER than 
October 15, 2018 by
email to the following:

FadwaDarwish@unioninvest.org

Etheridge@KuwaitTimes.com
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 What American
 investors want in
Kuwait
The Investor speaks with Jeff Hamilton, Senior Commercial Officer at the US Embassy 

in Kuwait, to learn more about what sectors and industries US investors consider 
when investing here as well as their chief concerns 

Senior Commercial Officer at the US Embassy in Kuwait
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By Jamie Etheridge

The Investor: What is the US view on Ku-
wait’s current attractiveness as a desti-
nation for FDI?

Jeff Hamilton: Despite lower oil prices in recent 
years, Kuwait continues to prioritize develop-
ment of its infrastructure. Current and upcoming 
projects include a new airport, new hospitals, 
new offshore oil exploration and investments 
in the oil and gas sector, entire new cities, al-
ternative energy projects and defense upgrades 
among others. US firms are leaders in many 
of these areas and will likely work on some of 
these projects. In many sectors, there are more 
potential opportunities in Kuwait than in simi-
larly sized countries in the region. US exports 
to Kuwait in 2017 reached a record level - $5.2 
billion - 42% more than the previous record in 
2014, and within the GCC, only the UAE and 
Saudi Arabia received more US exports.  Kuwait 
is an attractive place for US firms to pursue busi-
ness opportunities.

The Investor: How does the US view Kuwait’s 
‘ease of doing business’? What are the key 
challenges that Kuwait has yet to address re-
garding investing and doing business here?

Hamilton: Kuwait has taken some steps to 
streamline and facilitate business processes, 
but the country can still be a challenging place 
to do business. Government projects can take 
many years to go from concept to fruition. Gov-
ernment procurement moves more slowly in Ku-
wait than in some other markets. Tender delays 
and cancellations are not uncommon. Payment 
delays can also be a concern for US firms. Nav-
igating the system in Kuwait and identifying the 
different steps for various business processes is 
a challenge. It is often unclear what permissions 
may be required to engage in business activities 
and things can be implemented differently de-
pending on the nature of the activities and those 
with whom you are working.

The Investor: Regarding regulation and pol-
icy, Kuwait has made some considerable 
strides in improving its FDI regulations, but 
what in your view still needs doing or has yet 
to reach international standards?

Hamilton: Yes, for example the “one stop shop” 
for some permits. Kuwait can improve its gov-
ernment procurement process and transpar-
ency, update its bankruptcy laws, improve its 

alternative dispute resolution mechanisms and 
reduce or remove local content requirements 
in government tenders. A copyright law con-
sistent with international standards and greater 
enforcement of IPR violators are also necessary.

The Investor: What sectors/industries do US 
investors consider most desirable and of most 
interest?

Hamilton: US firms are global leaders in the 
oil/gas, defense, healthcare, franchising, design 
and project management sectors among others, 
and are well represented in Kuwait. Several 
new hospitals will open in the next few years 
with a need for firms to support their opening 
and operation. Healthcare management is crit-
ical to the provision of quality medical care to 
patients. The government is investing in several 
oil/gas projects in the coming years. The Min-
istry of Defense is upgrading a lot of its equip-
ment. In the longer term, potential metro and 
rail projects would also be of interest to US 
firms.  

The Investor: How do issues like lack of trans-
parency, adequate bankruptcy laws, gover-
nance and others impact investment from the 
US?

Hamilton:  US firms want to ensure there is a 
strong rule of law, that international firms are 
treated fairly, and that government tenders are 
conducted in a fair and transparent manner, 
where the best bid wins the tender. US firms 
also want to ensure the terms and conditions 
of a contract are reasonable and fair and that 
payments for goods and services are typically 
made in a timely manner.

The Investor: What are some reasons that US 
investors would or are considering investing 
in Kuwait over other GCC states like UAE, 
Saudi Arabia or Qatar?

Hamilton: US companies that have had success 
doing business in the region will likely have an 
excellent chance to succeed in Kuwait as well. 
Kuwait remains in strong fiscal shape, despite 
lower oil prices in recent years, due to its ef-
fective fiscal management, the low costs of ex-
tracting oil and its relatively small population. 
Unlike the UAE and Saudi Arabia, in Kuwait 
an international firm can receive an investor li-
cense and be treated as a Kuwaiti entity, rather 
than be required to partner with a local firm. 
Qatar recently announced it will implement a 
similar investor scheme.
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The Investor: What are some things that the 
US is doing to expand the economic relation-
ship with Kuwait, encourage investment in 
Kuwait and develop bilateral investment re-
lations for small and medium businesses and 
entrepreneurs on both sides?

Hamilton:  During His Highness the Amir’s 
visit to the United States last September, a co-
operation agreement was signed between the 
US Department of Commerce’s SelectUSA pro-
gram and the Kuwait Direct Investment Promo-
tion Authority (KDIPA) to share best practices 
and to promote bilateral investment between 
our two countries. An education agreement 
was also signed between the US Department 
of State and the Ministry of Higher Education 
that will help increase academic and research 
exchanges between the two countries.

Through the Strategic Dialogue, our two coun-
tries are working to open new avenues for pri-
vate sector trade and investment, resolve minor 
trade irritants and address concerns. We hope 
we will be able to continue our cooperation in 
enhancing the protection of intellectual prop-
erty rights - this will spur investment in Kuwait 
and safeguard Kuwaiti consumers, to ensure 
they get the product quality they expect. 

The Investor: What is your view on Kuwait’s 
growing SME sector and how it is developing 
the talents, skills and ideas of its youth entre-
preneurs?

Hamilton: Kuwait is full of young, creative 
and dynamic entrepreneurs. They need en-
couragement and support as they help diver-
sify the country’s economy. Stronger intellec-



11

Issue 3

tual property rights protections are needed 
to ensure their good ideas are not stolen. An 
updated bankruptcy law is needed to protect 
entrepreneurs who fail in a business venture, 
ensure they are not personally hamstrung by 
debts they cannot pay and can access credit to 
start new business endeavors. 

Kuwaitis also need to learn that failing is part 
of the path to success. In the United States, 90 
percent of startups fail. Twitter’s founder Evan 
Williams failed at his first endeavor, a podcast-
ing platform. Milton Hershey failed at three 
different candy companies before succeeding 
with Hershey’s Chocolates. Almost all success-
ful entrepreneurs have failure experiences that 
helped lead them to success.  I know Kuwaiti 
entrepreneurs who have used past failures to 
learn how to be successful; investors rewarded 

their experience, determination and solid busi-
ness ideas by giving them the financing they 
needed for their latest ventures.

Jeff Hamilton has served in the US Department 
of Commerce since 2003. Currently he is the 
Senior Commercial Officer at the US Embassy 
in Kuwait City, Kuwait. In this capacity he coun-
sels and supports US companies looking to do 
business in Kuwait and Kuwaiti firms looking to 
invest in the United States.

Prior to his current assignment, Jeff served in 
Bogota, Colombia; Mexico City, Mexico; Salt 
Lake City, Utah; and Washington DC.  Jeff has 
a Master of Public Affairs and Master of Arts 
degree from the University of Texas at Austin 
and a Bachelor of Arts degree from the Univer-
sity of Oregon.
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Investor Interview

Foreign investment necessary for 
technology transfer, job creation 
and training for Kuwaitis, Sheikh 
Dr Meshaal Jaber Al-Ahmed
Al-Sabah tells The 

Kuwait direct investment policy focuses on attracting 
efficiency-seeking investments that fosters technology 
transfer, creates jobs and training for Kuwaitis, and 
supports local content to achieve economic diversification. 

The development plan includes 30 mega projects in nine 
strategic sectors covering the northern zone.

 Kuwait’s Direct Investment Promotion Authority (KDIPA) 
seeks to attract major international companies and help 
the country transform its expertise to a digital economy.

Quality investment that builds long lasting 
relationships in ventures is what we aim to attract, 
targeting quality over quantity.

The government is keen on diversifying income with the 
participation of Kuwait’s successful and vibrant private sector.

Interview by Jamie Etheridge

In an in-depth interview with The Investor, Sheikh Dr. Meshaal Jaber Al-Ahmed Al-Sabah, 
Director General of the Kuwait Direct Investment Promotion Authority (KDIPA) shares his 
views on Kuwait’s development path, the role and efforts of KDIPA and projects on the 

horizon.
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The Investor: Kuwait receives among the 
lowest FDI in the Gulf region. How is 
KDIPA working to change this? What 

are some of the major policies or initiatives 
launched to address this?

Sheikh Dr. Meshaal Jaber Al-Ahmed Al-Sabah: 
I would like to start by explaining that Kuwait 
direct investment policy focuses on attracting 
efficiency-seeking investments that fosters tech-
nology transfer, creates jobs and training for 
Kuwaitis, and supports local content to achieve 
economic diversification and support the role of 
the private sector in line with the country’s 2035 
Vision. The dollar value or the size of these in-
vestments is not the main factor. The aim is to 
attract quality investment that builds long lasting 
relationships. 

On a separate note, it is also worth mentioning 
that KDIPA in coordination with the Central 
Bank of Kuwait (CBK) are working together to 
rectify the FDI data in line with IMF coordinated 
data reporting system to show a more compre-
hensive value of total FDI into the country in the 
coming years as reflected in the balance of pay-

ment (BoP) data which is the source for FDI data 
compiled by organizations like UNCTAD. 

On the other hand, Kuwait is welcoming interna-
tional capital flows into its stock exchange and 
capital markets. The recent reclassification of 
Kuwait as an emerging market reflects the timely 
market enhancements implemented by Kuwait 
Capital Market Authority (CMA) and Boursa Ku-
wait (Kuwait Stock Exchange) by FTSE’s annual 
country which is expected to be implemented 
in September 2018. This development is a mile-
stone for the country considering there are only 
three other markets in the Middle East that are 
recognized as emerging markets. 

Furthermore, under the current second medi-
um term development plan (KDP) (2015/2016-
2019/2020) there are 30 mega projects in nine 
strategic sectors covering North zone devel-
opment, electricity & water, oil & gas, urban 
development, education, health, transport & 
communications, tourism & media and environ-
ment. Under this plan, the budget allocated of 
more than US$ 100 billion remains dynamic as 
planned to provide investment expenditure in 
key projects. 
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The Kuwaiti government is aware of the urgent 
need to expedite the diversification of its eco-
nomic base and is supporting the more active 
involvement from the private sector by increas-
ing its share in GDP. In line with this, KDIPA 
continues to actively target key powerhouse in-
dustries and leading global companies into new 
areas that focuses on advanced technology and 
technical know-how to support economic diver-
sification, digital transformation, and enhancing 
cluster creation in competitive sectors.

The Investor: What are foreign investors views 
on Kuwait and are those changing?

Sheikh Dr. Meshaal: Leading credit rating agen-
cies affirmed Kuwait’s high sovereign credit rat-
ing and stable outlook. This along with the re-
classification of Kuwait as an emerging market in 
recognition of the recent market enhancements 
by FTSE’s annual country classification review, 
mentioned early, reaffirms that Kuwait invest-
ment and business climate has been on a steady 
progress. Foreign investors are more aware of 
the lucrative investments opportunities available 
in the country continuing to make necessary in-
vestments towards achieving its 2035 Vision en-
hancing its dynamic project pipeline. 

KDIPA, as one of the government’s econom-
ic implementation arms, is mandated with the 
crucial promotional task of promoting Kuwait’s 
image as a lucrative investment location, show-
casing the unique attributes, as well as shedding 
light on emerging favorable legal and econom-
ic developments that are conducive to make 
its business environment more streamlined to 
both local and international business commu-
nity. In this regard, KDIPA has fully integrated 
traditional marketing tools with digital/social 
media channels in its promotional plan, in full 
compliance with its strategic directions, proj-
ects, and relevant KPIs of its first strategy (2017-
2021). The integrated promotional plan consists 
of specific promotional programs and well-de-
veloped activities that provide the opportunity 
to attract efficiency-seeking direct investments 
into the country to achieve the desired devel-
opmental goals. To ensure success of such en-
deavors, KDIPA has entered close cooperation 
with Kuwait’s private sector. Such government 
and private sector collaboration is instrumental 
for conducting promotional activities as well as 
receiving numerous trade and investment del-
egations from various countries, building on 
Kuwait’s extensive international relations net-

Foreign investors are 
more aware of available 
and lucrative investment 
opportunities.

works and reputation. The recent launch of the 
Kuwait Investment Outreach Roadshow (KIO) 
in association with Financial Times (FT) Group 
and in strategic partnership with Kuwaiti com-
panies that kicked off in London in December 
2017, and will continue in the Silicon Valley in 
the United States, Singapore and Dubai along 
with other outreach programs in cooperation 
with the country’s chamber of commerce such 
as the Arab-Belgian Chamber of Commerce in 
Luxembourg in March 2018 and US Chamber of 
Commerce in September 2017 has been an ef-
fective tool to allow foreign investors to discover 
the opportunities currently available. In con-
junction with these activities, KDIPA launched 
a digital campaign to further complement its go 
ground activities. In addition to this KDIPA also 
participated in several important promotional 
conferences and exhibitions, locally, regional-
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ly, and internationally, as well as placed ads in 
key publications, and published brochures and 
guidelines explaining its procedures and incen-
tives and guarantees offered in accordance with 
its Law No 116/2013 and relevant decisions.

The Investor: Can you talk a little bit about the 
Kuwait Investment Forum held in March? It was 
a resounding success but what were some of 
the specific goals/outcomes?

Sheikh Dr. Meshaal: The second edition of the 
Kuwait Investment Forum (KIF2018), under the 
patronage and attendance of His Highness the 
Amir Sheikh Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sa-
bah, co-organized by KDIPA and KCCI   held 
on the 20th – 21st of March 2018  is a clear in-
dication of the country’s commitment to its Vi-
sion 2035 of transforming Kuwait into a world 

class financial and commercial center, with the 
private sector leading economic activities, fos-
tering competitiveness, increasing productivity, 
supported by effective public institutions, while 
maintaining the deep-rooted values and national 
identity, towards achieving balanced economic 
and human development, supported by ade-
quate infrastructure, legal framework, and en-
abling business environment. The two-day forum 
reflected the strong resolve and commitment to 
the Kuwait National Vision 2035 at all levels of 
government in partnership with the private sec-
tor in welcoming, promoting and facilitating 
value-added investments into Kuwait’s dynamic 
market. Furthermore, KIF2018 provided an inter-
active platform that brought together more than 
1,000 high-profile participants from more than 
55 countries that included Kuwaiti high-ranking 
government officials, local and foreign investors, 
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industry leaders and executives, consultants and 
financial institutions. It provided an interactive 
platform to showcase developments that under-
line Kuwait’s business environment, investment 
opportunities, and emerging trends. 

Key objectives that were set out and achieved 
through this forum was to spark different per-
spective and a deeper understanding of the 
investment opportunities in Kuwait while also 
showcasing to both local and international busi-
ness community the positive transformations 
taking place and the varied projects pipeline. It 
also provided a better understanding of Kuwait’s 
investment-friendly laws and environment from 
experts already operating in the market. Anoth-
er key feature this forum delivered was the op-
portunity to build relationships with influential 
community of peers from both the public and 
private sectors that represented a wide range of 

KDIPA promotes 
investment in Kuwait 
around the world through 
cooperation with foreign 
chambers of commerce.
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sectors through on ground one-on-one meetings.  
Diligent follow-up of connections made during 
the event is taking place to build on its success-
ful outcomes, cement actual agreements, and 
support determinants for favorable investor de-
cisions to invest in Kuwait or to expand existent 
investment ventures.

The Investor: How is KDIPA involved in reshap-
ing doing business in Kuwait? 

Sheikh Dr. Meshaal: KDIPA plays an active 
advocacy role in coordinating national efforts 
to improve the business climate as the head 
of the Permanent Committee for Streamlining 
Business Environment & Enhancing Competi-
tiveness in the State of Kuwait (PCK) which was 
established by a Council of Ministers Decision 
No.1551/2013 dated December 18, 2013, with 
current membership of 14 entities representing 
government entities, the private sector and civ-
il society. Under PCK, and with technical sup-
port between KDIPA and the World Bank, the 
national agenda for streamlining Kuwait’s busi-
ness environment (dubbed Tahseen program) 
was developed and approved by the Council 
of Ministers.  In parallel to this, Tahseen Portal 

The Kuwait Investment 
Forum 2018 supports the 

government’s ‘Kuwait 
2035’ vision, that aims to 

transform Kuwait into 
an international financial 

and commercial center.
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was also launched and hosted via KDIPA web-
site, to disseminate information to the public on 
reforms taking place, as well as entailing a des-
ignated dashboard accessed exclusively by PCK 
members to list reforms within the timeframe 
agreed upon to follow up on implementation 
progress. This is in alignment with relevant re-
forms such as launching the national one-stop 
shop (Kuwait Business Center) under the Min-
istry of Commerce & Industry (MOCI), which 
serves the establishment of commercial com-
panies in the country at large, with both KDIPA 
and the National Fund for SMEs represented in 
it to fast track their clients/investors. The aim is 
to improve Kuwait’s position in the ease of doing 
business index to the top 40% tier.

The Investor: Tell us some of the ways Kuwait is 
improving its competitiveness and the role KDI-
PA plays in this?

Sheikh Dr. Meshaal: KDIPA initiated a national 
project to prepare a study on “Enhancing Com-
petitiveness of Kuwait in International Indices: 
Engine for Transformation into Knowledge and 
Innovation-Based Economy”, and listed it under 

the second medium term Development Plan 
(2015/2016-2019/2020). KDIPA contracted the 
Kuwait Institute for Scientific Research (KISR) to 
perform the study, its implementation and fol-
low up. The project ultimately aims to produce 
a proposed national roadmap to transform Ku-
wait’s economic development path from the 
current transition phase between factor-driven 
and efficiency-driven towards innovation-driv-
en economy, according to the renowned Glob-
al Competitiveness Index (GCI) developed and 
published annually by the World Economic 
Forum (WEF). This shall broadly depend on at-
tracting efficiency-seeking direct investments, 
benefiting in this regard from lessons learned of 
other relevant countries with successful experi-
ences. Phase I of this project is completed and 
we started Phase II and then Phase III to come 
up with a proposed coherent roadmap with ac-
tionable measures and targets supported by the 
prevalence of approved and developed Kuwait 
national innovation system (NIS), based on en-
hancing its science, technology and innovation 
strategy (STI) and its research, development and 
innovation (RDI) priorities, that will facilitate 
sustained inclusive growth, enhance productivi-
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ty, and foster competitiveness to achieve intend-
ed socio-economic development goals.

The Investor: Do you anticipate more chang-
es to Kuwait’s legislation/regulations regard-
ing foreign direct investment and if yes, what 
changes do you anticipate? When? 

Sheikh Dr. Meshaal: As already conveyed, the 
country is witnessing a significant reshaping in 
its investment and business climate towards a 
continued positive momentum as seen with the 
approval of several new economic laws, ad-
dressing protection of competition, intellectu-
al property rights, privatization, public-private 
partnerships, or amending decades old laws, 
like commercial companies’ law, commercial 
agencies, tendering, commercial registry law 
among others. In addition, there are a host of 
new laws in the pipeline, but at various stages 
of completion. Of these, the insolvency law, 
the creditors law, insurance industry law, audi-
tors law, professional companies law, amending 
SME Fund law, among others. In line with this, 
as mentioned, the PCK is now taking an even 

more active role with regards to improving Ku-
wait’s business climate. Moreover, in this regards 
measures have been taken within KDIPA as per 
Law No. 116 of 2013 provisions that stipulated 
to shorten the duration for issuance of invest-
ment licensing approvals to 30 days, setting a 
transparent and consistent criterion for assessing 
applications and granting incentives to achieve 
intended economic impact, and establishing its 
One Stop Shop (OSS) department to ensure the 
best investors service delivery. In this context, 
KDIPA developed its investment facilitation par-
adigm, in accordance with international prin-
ciples, to complement its promotional function 
that includes designated account managers, on-
line investors service center, and investors griev-
ances committee. 

The Investor: What are the sectors/areas inves-
tors to Kuwait should be considering or will be 
most interested in during the coming year?

Sheikh Dr. Meshaal: Under the current sec-
ond medium term development plan (KDP) 
(2015/2016-2019/2020) there are nine strategic 
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sectors covering North zone development, elec-
tricity & water, oil & gas, urban development, 
education, health, transport & communications, 
tourism & media and environment. Under these 
sectors there are 30 developmental projects. In 
addition to expanding e-government applica-
tions and civil information system applications 
to develop public services and business sector 
services.  It is worth noting that Kuwait has one 
of the shortest negative lists in the world pro-
viding investors with a vast range of potential 
opportunities in line with the country’s dynamic 
projects pipeline.  

In order to further enhance the role of attracting 
and encouraging direct investment, the “Invest-
ing in Kuwait” guide was created which reviews 
the features of 12 sectors in Kuwait. This guide is 
available on KDIPA’s website https://kdipa.gov.
kw/investments/. Moreover, KDIPA has identi-
fied priority sectors that are in line with the stra-
tegic sectors of the second medium term devel-
opment plan seeking to ensure the transferring 
and settling of modern technology by interna-
tional companies, creating job opportunities 
and training programs in support of the coun-

try's digital transformation and industrial revo-
lution which will contribute to the creation of 
different future business models based on skills, 
ideas and sustainable growth. This, in turn, will 
complement the role of these sectors in global 
markets as growing technological trends accel-
erate. In parallel to this, KDIPA is also develop-
ing three economic zones covering various in-
dustrial logistics, and ICT sectors.  

The Investor: What should companies/business-
es in Kuwait be doing to attract more local and 
foreign investment? What should investment 
companies be doing or could they do that will 
grow Kuwait’s investment sector?

Sheikh Dr. Meshaal: The private sector in Kuwait 
has always been a significant contributor to the 
national economic diversification efforts and de-
velopment. This is attributed to the extensive ex-
perience and deep understanding of the business 
environment and the investment mechanisms as 
well as the legal and regulatory framework that 
governs it. The private sector, given its vibrant 
nature, seeks to harnesses its capabilities to 

Kuwait’s direct 
investment policy is based 
on attracting foreign 
investment to enhance 
the national economy’s 
efficiency, create job 
opportunities and train 
and qualify Kuwaitis.
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maximize profitability and efficiency by active-
ly launching initiatives and forging partnerships 
in numerous sectors with mega projects in in-
frastructure, urban development, energy, among 
other lucrative investment opportunities available 
today. KDIPA as the country’s official investment 
promotion agency (IPA) aims to establish rela-
tions and build links with all stakeholders to em-
bark on effective investment promotion including 
launching joint promotional events, roadshows, 

investment outreach forums, exhibitions and 
other networking aiming to offer platforms for 
matchmaking between interested investors and 
project owners pursuing a more focused, target-
ed approach in order to support Kuwait econom-
ic development. Today, KDIPA adopts a com-
prehensive approach based on managing and 
nurturing a lasting relationship with investors, 
providing continued aftercare services and facili-
tation, as well as following up and monitoring the 
licensed projects, starting from when the business 
begins operations and through its life to ensure 
business retention and expansion (BRE). Further-
more, KDIPA also keeps open communication 
channels with the investors receiving their issues, 
addressing their concerns, and resolving identi-
fied barriers to doing business in Kuwait, in close 
cooperation and full coordination with other rel-
evant government entities. The aim is to actively 
create a favorable investment climate that will be 
conducive to growth and development, and open 
new streams for investment. 

I take this opportunity to commend the existing 
cooperation between KDIPA and the Union of 
Investment Companies (UIC) and look forward 
to organize more joint initiatives that will mutu-
ally benefit both parties and contribute to lever-
age the well-being of our country.

The target is to bring 
in modern technology 
to Kuwait through the 

expertise of foreign investors 
through partnerships 
and investments with 

multinational corporations. 
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Kuwait’s foreign direct 
investment: A map

In view of its role in achieving sustainable development, which goes beyond covering 
current account deficits or local needs for financial resources to include supporting 
the movement, sustainable integration and commercial exchanges amongst countries, 

attracting direct foreign investment is a huge field of competition amongst advanced 
and developing countries alike. These countries give such kinds of investments strategic 
significance to power the local economy with the aim of improving its capability to 
grow and interact with international economies as well as efficiently participate in 
international productivity. 

Despite the clear efforts exerted by Kuwait Direct Investment Promotion Authority 
(KDIPA) and other relevant governmental and private sectors in the country to improve 
the investment climate in the country and attract more foreign and Arab direct 
investments to different sectors of the economy, the cumulative total of what Kuwait 
has attracted is way below aspirations and does not match the real potential and 
capabilities of Kuwait’s economy.

Statistics and local and international figures reveal a number of obvious facts that make 
it clear to those who want to evaluate the situation in an honest and objective manner. 
The following is a review of the most prominent statistics in this field, which are included 
in successive reports of global investment issued by the United Nations Conference on 
Trade and Development (UNCTAD), updated in June 2017. They are as follows:
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•  Cumulative FDI inflows to Kuwait from the 
beginning of the 1970s to the end of 2016 
amounted to about $14.3 billion, represent-
ing 3.2% of total accumulated foreign direct 
investment (FDI) in the six GCC countries and 
1.7% of total accumulated foreign direct in-
vestment (FDI) to Arab countries. The inflows 
also amount to only 0.8% of cumulative for-
eign direct investment to developing coun-
tries and only 0.05% of cumulative foreign 
direct investment to all countries in the same 
period.

•  The annual inflow of foreign direct invest-
ments to Kuwait has declined significantly 
over the past two years by 86% to $275 mil-
lion in 2016 and $293 million in 2015 - a to-
tal of $568 million and an annual average of 
$284 million - compared to a total inflow of 

$9.824 billion during the four years between 
2010 and 2014, an annual average of $1.965 
billion.

•  Cumulative FDI inflows to Kuwait since the 
beginning of the 1970s to the end of 2016 
amounted to more than $31.3 billion, repre-
senting 10.5% of the cumulative foreign direct 
investment funds to the six GCC countries, 
8.9% of cumulative foreign direct investment 
to Arab countries, 0.54% of cumulative for-
eign direct investment to developing coun-
tries and 0.12% of cumulative foreign direct 
investment to all countries in the same period.

•  Annual inflows of foreign direct investments 
by Kuwait have witnessed positive changes 
in recent years, especially during 2014 and 
2016, with the return of Kuwaiti foreign in-
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vestments amounting to $10.468 billion and 
$6.258 billion respectively, amounting to 
$16.726 billion, which indicates the return of 
migrating Kuwaiti funds. This figure is almost 
equivalent to the amount of Kuwaiti invest-
ments abroad, adding up to $16.648 billion 
during 2013 alone.

Several reports and stakeholders have conclud-
ed that the most important obstacles to foreign 
direct investment in Kuwait are the following:

•  Obstacles related to economic and financial 
factors resulting from the continued domi-

nance of the public sector in many economic 
activities; the absence of funding outlets cor-
responding to the needs of investment proj-
ects; the weakness of the capital market for 
medium- and long-term funding and primary 
and secondary bond markets.

•  Constraints related to structural factors relat-
ed to the infrastructure of transport services, 
transportation, ports, airports and communi-
cations, in addition to the establishment of 
industrial zones and energy, water, sewage, 
storage and other services. 

Promising future with 
returns of over $16.7 

billion in 2014 and 2016

Huge efforts after 
establishing KDIPA, 

setting new laws with 
various privileges and 

exemptions
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•  Constraints related to legislative factors and 
legislative instability due to frequent amend-
ments or lack of clarity of some provisions, or 
because of the suspension of the provisions 
of some laws under administrative decisions 
and non-compliance with some agreements 
concluded with investors.

•  Constraints associated with regulatory, ad-
ministrative and procedural factors, especial-
ly in the case of multiple investment supervi-
sors and the continued complexity of relevant 
government procedures.

•  Constraints related to the availability of human 
resources, especially the lack of technical and 
administrative expertise or trained manpower 
needed to operate investment projects, espe-
cially those that require certain skills.

•  Obstacles related to lack and availability of 
information, lack of accessibility to it, its in-
accuracy or lack of regularity.

•  The digital gap measured by the development 
of infrastructure in the area of technology lo-
calization in Kuwait. Kuwait is still far from 
achieving the full benefits of information and 
communication technology and providing an 
environment conducive to intellectual prop-
erty rights, which requires further efforts and 
investments to make progress in this area.

Many events and procedures seem to add 
more optimism in terms of investment. The 
most important are the following: 

1- Kuwait organized the Kuwait In-
vestment Forum 2018 in March with the 
aim of highlighting the unique investment 
opportunities Kuwait provides, with a to-
tal value of $100 billion and generous 
long-term returns for investors. This comes 
within strategic partnerships and deals Ku-
wait launched in IT, telecommunications, 
oil, gas, renewable energy, electricity and 
water, urban development and housing, 
healthcare, education, transportation and 
tourism, in addition to the northern region 
project - the gigantic Silk City development. 

2- Launching Kuwait’s 2035 vision 
with the aim of developing Kuwait’s econ-
omy and pushing forward towards turning it 
into an international commercial and finan-
cial hub; a task in which the private sector 
will play a great role, especially since Ku-
wait has always been an open market and 
kept building strong commercial ties. 

3- The Cabinet decided forming a 
special committee headed by the Anti-Cor-
ruption Authority (Nazaha), which includes 
representatives from the ministries of for-
eign affairs, finance, justice, social affairs 
and labor, commerce and industry and in-
formation, in addition to the Supreme Plan-
ning and Development Council, the central 
apparatus for public tenders, the financial 
investigations unit and other relevant au-
thorities. The committee aims at reviewing 
indicators and setting the mechanisms and 
measures needed to improve Kuwait’s rank 
on the Global Corruption Perceptions Index 
according to the standards of transparency, 
integrity, respect of the law and liberties 
that Kuwait is very committed to in order to 
achieve progress in the indicators of gover-
nance, sustainable development and trans-
parency reforms. 

Promotion and anti-corruption 
efforts

Promising Future 
with 2035 Vision



28

Issue 3 September 2018

International reports, namely one about Arab in-
vestment climate issued by the Arab Investment 
& Export Credit Guarantee Corporation, states 
that Arab countries, including Kuwait, are still 
lagging behind in many of the abovementioned 
areas, which requires great efforts if intentions 
are serious to improve the investment and busi-

ness environment through immediate and ef-
fective measures, including the following:

1.   The objective diagnosis of investment chal-
lenges and Kuwait’s investment attractive-
ness based on performance indicators that 
use accurate, up-to-date and sound scientific 

Oil Minister and Minister of Electricity 
and Water Bakheet Al-Rasheedi said 
the oil sector has a package of mega 

projects worth billions that are expected to be 
concluded by 2020 and will help enhance the 
attractiveness of the investment environment, 
such as Al-Zour refinery project with a refining 
capacity of 615,000 barrels. 

Al-Rasheedi explained the Jaber Causeway 
project will be completed before the end of this 
year, as 83 percent of it has so far been com-
pleted. He added that Mubarak Al-Kabeer Port 
is also expected to be completed by 2021. 

Al-Rasheedi hailed the projects worth billions 
that KPC and its subsidiary companies started 
executing, such as those enhancing Kuwait’s 
productivity and refining capacity. The oil sec-
tor has executed over 50 mega capital projects 

50 mega projects worth KD 28 billion in pipeline

Oil projects to enhance investment 
environment: Bakheet Al-Rasheedi 

Oil Minister and Minister of Electricity and Water Bakheet Al-Rasheedi
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with a total value of KD 28 billion, which is con-
sidered a great historic leap in Kuwaiti projects. 

According to statistics about oil projects exe-
cuted by local oil companies, KOC alone will 
execute the most, spending KD 12.1 billion 
on 19 mega oil projects including developing 
Burgan field at a cost of KD 755 million, de-
veloping Rawdatain field with KD 1.3 billion, 
Um Qdaira field with KD 732 million, Al-Zour 
pipeline - which will provide the new Zour re-
finery with crude oil -  at a cost of KD 475 mil-
lion, the heavy oil project to the north, which 
is expected to be launched in September 2022, 
at a total cost of KD 2.1 billion and the second 
phase of the Jurassic gas project at a total cost 
of KD 1.4 billion. 

Statistics also highlighted the nine projects ex-
ecuted by KNPC with a total value of KD 11.6 
billion, including the environmental fuel proj-
ect, of which 94 percent has been so far com-
pleted and is expected to be concluded by Oc-
tober at a cost of KD 4.6 billion. 

The environmental fuel projects aims at ex-
panding and improving KNPC’s Ahmadi and 
Mina Abdullah refineries by building 39 new 
units, developing seven and closing seven oth-
ers with more focus on high-value products 

such as diesel and kerosene to meet interna-
tional environmental demands to reduce sulfur 
to the lowest levels. 

Although the Zour refinery project had been 
given to KIPIC, statistics included it with KNPC 
projects. It will cost KD 4.8 billion and is ex-
pected to be launched in December 2019 with 
a capacity of 615,000 barrels a day. 

In addition, KD 998 million has been allocated 
for the liquefied gas project in Al-Zour, which is 
expected to be launched in February 2021. Ku-
wait Petroleum International (Q8) only has one 
project - the Vietnam refinery – for which it will 
pay KD 447 million. The project is expected to 
commence operations next April. 

In addition, Kuwait Foreign Petroleum Explora-
tion Company (KUFPEC) has six projects with 
a total value of $10.3 billion (KD 3 billion), in-
cluding the Wheatstone LNG project in Austra-
lia with a value of $2.8 billion for the first phase 
and $2.9 billion for the second. 

Kuwait Gulf Oil Company (KGOC) has allocated 
KD 1.4 billion to execute 12 projects including 
the Khafji joint field development at a total cost 
of KD 597 million and developing Wafra field 
and heavy oil at a total cost of KD 340 million. 

statistics that enhance the credibility of the 
results, facilitate comparison and focus on 
discovering strengths and weaknesses, on top 
of which are the investment attractiveness in-
dex issued by the Arab Investment & Export 
Credit Guarantee Corporation, the Business 
Performance environment Index, the Com-
petitiveness Index and others.

2.  Taking Kuwait Central Bank as a specialized 
body for foreign direct investment statistics 
and standardizing the methodology of pre-
paring FDI data and indicators according to 
the instructions of the International Monetary 
Fund and periodically updating them at sec-
toral and geographical levels, following the 
comprehensive survey method. Most impor-
tantly, ensuring effective data availability to 
help monitor developments in national and 
international investment flows and to de-
velop effective investment and promotional 
plans and programs.

3.  Comprehensive planning of business perfor-
mance and investment attractiveness based 

on the comprehensive promotion of Kuwait 
as an attractive location for investment, trade, 
tourism and business, to be jointly developed 
and implemented by all concerned parties, 
especially the planning and foreign relations 

10 element proposed plan 
with participation of 
various bodies to enhance 
Kuwait’s attractiveness to 
foreign investments 

2017-2018 may witness 
improvements following 
retreats in past two years 
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ones - KDIPA - in addition to the completion 
of transactions, legislation, infrastructure, fa-
cilities and all aspects related to the business 
performance environment. The most import-

ant thing is to ensure the continuous devel-
opment of the investment climate on the ba-
sis of careful follow-up and rapid response 
to foreign developments, especially those by 

Finance Minister Dr Nayef Al-Hajraf announced that 
Kuwait has spent around KD 23.6 billion ($80 bil-
lion) in capital expenditure since 2010. He also 

pointed out that the government managed to control fi-
nancial waste and climb on the recent world competi-
tiveness index rankings from 90 to 59. 

Al-Hajraf explained the 2035 vision is based on seven 
elements - effective government management, diversified 
sustainable economy, developed infrastructure, sustain-
able living environment, high-quality healthcare, inno-

vative human resources and an outstanding international 
status. 

The minister also noted that the near future carries some 
economic concerns that need immediate decisiveness 
to resume the economic reform march. This makes eco-
nomic reform measures such as reducing the budget 
deficit through foreign loans, rationalizing expenditure 
and subsidies and imposing new taxes require accurate 
‘surgical’ interference that will ensure maintaining citi-
zens’ standards of living and achieve long-term financial 
sustainability for the economy. 

The following is a review of the most important econom-
ic elements that will reflect greatly on the investment cli-
mate, business environment and Kuwait’s capability to 
directly or indirectly attract direct foreign investments: 

1. Financial reform 

Circumstances have changed, many reviews were made 
and public opposition to economic reform is on the rise 
since it was suggested in March 2016, which compels 
the finance ministry to present a new reform document 
at a time when revenues have dropped by 60%, and 
consider consulting all relevant bodies. Therefore, a 
new reform document and a new strategy that would 

Reform is reflected in the 
investment climate

Finance Minister Dr Nayef Al-Hajraf
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regional and international competitors. 

4.  Developing investment and economic pol-

icies in a way that would enhance stabil-

ity, economic efficiency, competitiveness, 
productivity, human and technological 
development, openness and freedom of 
markets and institutional and social envi-

cope with economic changes are likely to be issued. 

2. Cutting the budget deficit

Coinciding with a decline in oil prices, a budget deficit 
first emerged three years ago, making the containment 
of such a deficit and getting rid of it the finance minis-
try’s major urgent concern, which requires working on 
increasing the state’s non-oil revenues, stopping waste in 
governmental expenditure and resolving auditing imbal-
ances with the ultimate goal of reducing spending and 
increasing revenues to get rid of the deficit regardless of 
oil price fluctuations. 

Kuwait’s public budget experienced a KD 1.94 billion 
deficit during the first half of this fiscal year (by the end 
of last September), as per the finance ministry’s official 
data, which is 25% of the KD 7.9 billion deficit estimated 
to be reached by the end of this fiscal year. 

The public budget is expected to experience a KD 4.5 to 
KD 5 billion deficit as predicted by Al-Shall Economic 
Consultancy. 

3. Reducing waste & controlling spending

Expenditure items in Kuwait’s budget suffer from an on-
going annual rise, which requires action on the finance 
ministry’s side to eliminate waste and imbalances and 
address accounting gaps. The ministry has already com-
menced cutting spending at various ministries and gov-
ernment bodies, in addition to restructuring official mis-
sions abroad, reducing the number of committees and 

work teams and reducing incentives paid thereto. 

It is expected to declare a new reform-based budget for 
Kuwait to cut expenditure and increase revenues to re-
solve the budget deficit. This topic is the most urgent and 
delicate one currently tended to by the minister. 
4. Subsidies’ rationalization

Despite public and parliamentary objections, the govern-
ment managed to pass the new electricity and water pric-
es law, which categorized consumers and re-priced their 
consumption of power. However, with the effect of parlia-
mentary pressure, the law was amended to exempt private 
residences from the price increases. This begs a question: 
Will the ministry consider proceeding with subsidies’ ra-
tionalization through other channels? According to official 
statistics following Saudi Arabia’s decision to increase fuel 
prices by the beginning of the new year, Kuwait still has 
the lowest fuel prices in GCC states and the world. 

5. Imposing new taxes

Following other GCC states’ implementation of value 
added tax (VAT), the file of taxes is one of the first files the 
minister seeks to resolve, especially since Kuwait signed 
the VAT and selective goods agreements with GCC states 
in May 2017. 

During the last few months, Kuwait started moving towards 
preparing to impose these taxes, especially since the Cab-
inet has already approved both bills and referred them in 
August to the parliament for approval and agreement on 
the final version of both bills and put them into practice 
by the beginning of next year as per the GCC agreement. 
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ronment, in order to encourage the local 
and foreign private sector to invest, espe-
cially in fields that achieve profitable and 
developmental income. This is in addition 
to opening more sectors for investors and 
diversifying their participation and owner-
ship methods in accordance with a new 
investment system that is not limited to 
incentives and exemptions, and includes 
specific, well thought-out and feasible op-
portunities, as well as governments’ com-

mitment to minimum investment spend-
ing.

5.  Creating an institutional environment suit-
able for investment through adopting peace-
ful means to change existing laws and proce-
dures, reassuring investors, and in view of the 
current regional developments, giving them 
access to all channels needed to secure their 
investments against political risks in collab-
oration with the Arab Investment & Export 
Credit Guarantee Corporation and other in-
ternational bodies.

6.  Improving the business performance environ-
ment and activating the role of committees 
or teams that deal with this issue in a con-
tinuous and dynamic process that prioritizes 
removing investment obstacles which do not 
require financial cost or long time at the leg-
islative and administrative levels. This should 
be done bearing in mind that Kuwait actually 
attracts lower investment flows than its real 
potential due to the presence of obstacles that 
restrict the entry of foreign investors because 
of conditions set for partnership with them or 
the nature of sectors they can invest in. 

7.  Develop the performance of KDIPA in terms 
of financial, human resources, cognitive and 
communication capabilities, in addition to 
involving the private sector in its promo-
tional efforts and preparing more detailed 
investment maps and plans, in addition to 
specific feasible opportunities for investors 
in cooperation with specialized regional and 
international experts, continuing the estab-
lishment of free trade and investment zones 
and specialized economic cities, as well as 
the effective presence in capital-exporting 
countries,  direct focus on major internation-
al companies and working on attracting their 

Kuwait actually attracts 
lower investment flows 

than its real potential
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accumulated surpluses. In addition, modern, 
effective and interactive promotion tools, 
such as media and postal communications 
and telephonic and electronic tools in vari-
ous forms should be utilized to reach markets 
and investors in a better way. 

8.  Activating joint cooperation between Kuwait, 
the rest of the world and the region in the 
field of exchanging experiences and infor-
mation, harmonization of legislation, joint 
regional promotion, linking Arab capital mar-
kets and joint Arab investment, activating re-
gional and international instruments, frame-
works and agreements (such as the unified 
agreement to invest Arab capital), seeking 
the implementation of a unified agreement to 
prevent double taxation, issuing unified visas 
for businessmen, working on establishing a 
joint Arab investment zone and providing the 
necessary funding needed for it. 

9.  Maximizing the returns of foreign direct in-
vestment,  measuring the effects of foreign 
direct investment according to unified scien-
tific methodology in terms of the indicators of 
value added tax (VAT), exports, employment, 

salaries, wages, tax revenues, fixed capital 
formation, scientific research and develop-
ment, in cooperation with regional and in-
ternational institutions such as the Arab Plan-
ning Institute, especially since preliminary 
studies reveal the weakness of such methods 
in Kuwait and Arab countries, which calls to 
prioritizing projects that have a positive im-
pact on development, especially in manufac-
turing industries, machinery, transport, agri-
culture and food, which form a significant 
percentage of the imports of Kuwait and Arab 
countries, where more focus is on investing 
in the services sector. 

10.  Forming follow-up committees with ele-
ments from various entities related to the 
investment climate in Kuwait to propose 
investment policies and specific measures 
to address failures, improve the investment 
climate and fill the gaps that exist between 
the potential attractiveness of Kuwait and 
the actual investment flows to it on the one 
hand, and between actual attractiveness po-
tentials and the situation presumed in view 
of the performance of major global invest-
ment-exporting countries. 
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By Sajeev K Peter

KUWAIT: Indian companies continue to ex-
pand their footprint in Kuwait, although 
capital investments from India remain low 

and relatively unresponsive to the new FDI law. 
Indian businesses have branched into almost all 
the segments of the economy, predominantly in 
sectors like retail, oil and gas, infrastructure de-
velopment, construction and engineering, tech-

nology, insurance and healthcare. 

But when compared with other growing region-
al economies like the UAE, where India is the 
largest trading partner, Indian investments in Ku-
wait are abysmally low. According to recent esti-
mates, bilateral trade between the UAE and India 
reached up to $53 billion, while bilateral trade 
between India and Kuwait remained at $5.95 bil-
lion in 2016-17. Indians bought property worth 

Indian investment in Kuwait:

Challenges to expanding 
the footprint
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It seems puzzling to many 
as to why FDI  inflow 
into the country remains 
low and the new investment 
law is not spurring capital 
investment.

more than $6 billion in Dubai in 2016-17.

Indian has a long and deep relationship with 
Kuwait. Some Indian firms have been present in 
Kuwait for more than three generations. Changes 
to the FDI law effected in 2013 prompted many 
new Indian entrepreneurs to enter the market 
and establish businesses in Kuwait over the last 
few years. 

However, it seems puzzling to many as to why 
FDI inflow into the country remains low and the 
new investment law is not spurring capital in-
vestment. Many Indian businessmen are of the 
opinion that the new FDI law, intended to pro-
vide a ‘one-stop shop’ to foreign investors, needs 
positive changes to create a more liberal busi-
ness environment for investors. 

Obtaining a license is still a tedious process. An 
analysis of the trends in direct investments from 
India to Kuwait over the last decade shows that 

they are rather muted. Even though there has 
been a perceptible shift in investment trends by 
Indian companies in the last decade or so, the 
volume of direct investments remains low. 

“Technically, the new FDI law creates an excep-
tion to the commercial law by allowing foreign-
ers to own up to 100 percent of a commercial 
entity in Kuwait. But, for all practical purposes, a 
Kuwaiti partner or partners must own at least 51 
percent of the company. Especially if the entity 

seeks to operate in select industrial sectors such 
as infrastructure, insurance, hospitals, housing, 
tourism and entertainment. This clause, in effect, 
defeats the purpose of the law,” said an official 
with an Indian insurance company on condition 
of anonymity. Also, many foreign businesses feel 
that Kuwait still lags behind its counterparts in 
the GCC such as Saudi Arabia, the UAE and Qa-
tar when it comes to the question of ease of do-
ing business. 

“Of course, things are changing positively in Ku-
wait. But for a foreigner, the regulatory environ-
ment in Saudi Arabia and the UAE is much more 
conducive to starting and running a business. 
The UAE allows foreigners to buy property on 
freehold ownership, making it easier to set up a 
business,” another official working with a con-
struction company added. 

Leading Indian companies operating currently 
in Kuwait include Larsen & Toubro, Shapoor-
ji Pallonji, Dodsal, Punj Lloyd, Essar, Kalpataru 
Transmission Ltd and Simplex Projects. They 
were awarded EPC contracts worth over $5 bil-
lion. The Energy Resource Institute (TERI), New 
Delhi is doing a pilot project worth $39 million 
in the field of soil remediation with Kuwait Oil 
Company (KOC).  

A top official from a leading Indian construction 
and engineering company said the KDIPA initia-
tive may be more suitable for the service-provid-
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ing industry and manufacturing companies. “For 
engineering and construction (E&C) companies, 
there is still lack of clarity on benefits. From our 
experience, newly-established and fully owned 
E&C companies still face difficulties in obtaining 
approvals from various clients, especially from 
government entities. Similarly, various exemp-
tions on taxes and duties on the materials/equip-
ment/plant and machinery used for construction 
projects (permanent materials and those import-
ed for execution of projects) also need more clar-
ity,” he pointed out.

Retail sector

Probably the most visible Indian presence in Ku-
wait may be in the retail sector with well-known 
chains like LuLu Hypermarket, City Centre, Cen-
trepoint, Grand Hyper and Gulfmart enjoying 
a good market share in the country. Top Indian 
jewelry brands such as Joyalukkas, Kalyan Jew-
ellers and Malabar Gold & Diamonds are also 
expanding their businesses in Kuwait. 

Four Indian businessmen from Kuwait figured in 
the Forbes’ list of the richest in 2014. SK Wadha-
wan of the Samara Group of Companies, Dhiraj 
Oberoi of Kuwait Indo-Trading Co Ltd (KITCO), 

Ashok Kalra of the Mughal Mahal restaurant 
chain, Ravi Kohli of Al-Sabah & Kohli General 
Trading & Contracting Company, SM Hyder Ali 
of TVS Hyder Group and Navin Thakkar of Hon-
est Group are the richest businessmen who en-
tered the list. 

Indian brands 

Top Indian brands like Ceat Tyres, TVS Tyres, In-
dex Batteries, Apollo Tyres, Royal Enfield Bikes, 
Eicher buses and trucks, Tata buses and trucks, 
Ashok Leyland buses and trucks, Mahindra pick-
ups, Force minibuses, Godrej Security Solutions, 
Godrej Interior, Amaron Batteries, Onida TV, 
Kenstar Kitchen appliances and air coolers, Vid-
eocon TVs and refrigerators, VIP Luggage, ELGI 
air compressors, MRF Tyres, JK Tyres, Servo Oil 
and Kent Water Purifiers also have a consider-
able presence in Kuwait. 

As the largest expatriate community in Kuwait 
with a strength of about 950,000, Indians, with 
tens of thousands of professionals including en-
gineers, doctors, chartered accountants, scien-
tists, software experts, management consultants, 
architects, technicians and nurses, retail traders 
and businessmen, are present in all segments. 
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Overview
During the last two decades, the investment 
companies have been an immense impetus 
within the local and regional economy. They 
have provided financing and investment 
services, asset management, in addition to the 
financial investment services, such as mergers 
& acquisitions and more. Furthermore, 
they have rapidly extended their business 
operations in the regional and international 
markets, including the provision of financial 
services in accordance with the provisions of 
the Islamic regulations.

According to the statistics provided by the 
Central Bank of Kuwait in February 2016, the 
number of investment and financial services 
companies reached 79 companies, including 
28 listed companies in the Kuwait Stock 
Exchange, where they altogether manage 
assets of around 9.8 billion Kuwaiti Dinars.

The investment sector is considered the second 
largest sector in the Kuwait Stock Exchange 
after the banking sector in terms of the size of 
its capital, as it is the third largest sector after 
oil and manufacturing industries as well as 
banks in terms of contribution to GDP.

Given the importance of this sector emerged 
the idea of establishing the Union of 
Investment Companies (UIC) in January 
2005, which currently holds 38 investment 
and financial services companies within its 
membership.

Mission
Adapting the appropriate atmosphere for 
developing the efficiency of the investment 
sector and financial services in consistency 
with developments in the international 
markets, including legislation and autonomous 
regulations to serve national economy.

Objectives of Union of Investment 
Companies (UIC)

•  Activating the involvement and 
participation with all formal and informal 
establishments in the country as well as 
working with them to develop a clear 
strategy to transform Kuwait into an 
advanced financial center to create a 
competitive atmosphere for all investment 
companies.

•  Providing and suggesting draft proposals 
to update and reform legislation on the 
financial sector (the Capital Markets 
Authority law, corporate law, and the 
foreign investor law, etc.)

•  Working to complete the institutional 
structure of a mature financial market, 
which operates to protect the investments 
and improve the investment environment 
and stability of transactions, raising 
confidence in the economy.
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1 Kuwait Investment Company (KIC)

2 International Financial Advisors Company (IFA)

3 Al-Safat Investment Company (SAFAT)

4 KAMCO Investment Company (KAMCO)

5 National Investments Company (NIC)

6 Amar Finance and Leasing Company (AMAR)

7 Al-Fanar Investment Company (FANAR)

8 Kuwait Clearing Company (MAQASA)

9 Allmtiaz Investment Group (ALIMTIAZ)

10 Kuwait Financial Centre Company (MARKAZ)

11 The Securities House Company (SH)

12 Global Investment House (GLOBAL)

13 KFH Capital Investment Company (KFH CAPITAL)

14 Kuwait & Middle East Financial Investment Company 

(KMEFIC)

15 Wafra International Investment Company (WAFRA)

16 Osoul Investment Company K.S.C (closed) (OSOUL)

17 Al-Aman Investment Company (ALAMAN)

18 Al-Tamdeen Investment Company K.S.C.C. (TAMDEEN)

19 Al-Manar Financing & Leasing Company (ALMANAR)

20 AI-Ritaj Investment Company (ALRITAJ)

21 Kuwait Pillars for Financial Investment

22 UniCap Investment and Finance

23 A’ayan Leasing & Investment Company (A’AYAN)

24 Watani Investment Company (NBK CAPITAL)

25 Arzan Financial Group For Finance and Investment (ARZAN)

26 The Investment Dar Company (OAR)

27 Dimah Capital Investment Company (DIMAH)

28 Aref Investment Group Company (AREF)

29 Adeem Investment & Wealth Management (ADEEM)

30 Boubyan Capital Investment Company (BOUBYAN CAPITAL)

31 Noor Financial Investment Company (NOOR)

32 First Investment Company (FIC)

33 Kuwait Finance & Investment Company (KFIC)

 

Bader N. Al-Subai
,
e  President

Saleh S. Al-Selmi  Vice President

Abdullah H. Al-Terkait  General Secretary& Board Member

Faisal M. Sarkhou  Treasurer & Board Member

Hamad A. Al-Ameeri  Board Member

Hamad M. AI-Saad  Board Member

Tarek I. Al-Mansour  Board Member

Nawaf H. Marafi  Board Member

•  Working to increase the number of 
UIC members, and to provide detailed 
data on member companies.

•  Expanding the investment base for 
investment companies and assisting 
the investment sector in launching its 
investment projects and overcoming 
all obstacles facing investments and 
the promotion of the investment 
companies inside and outside Kuwait.

•  Encouraging investment companies 
and financial markets on growing 
their activities and widening their 
financial instruments (various funds, 
fixed income debt instruments, 
convertible bonds, Islamic bonds, 
etc.) to assist investors in diversifying 
their operations and investment 
choices.

•  Seeking arbitration to settle internal 
disputes that may arise between UIC 
members.

•  Direct communication and establishing 
joint committees with all the official 
entities that are relevant to the 
investment sector (Central Bank of 
Kuwait, Capital Markets Authority, 
Ministry of Commerce and Industry, 
Ministry of Finance, Kuwait Chamber 
of Commerce and Industry, Committee 
of Finance and Economic Affairs in 
the National Assembly, Financial 
Committee at the Council of Ministers, 
Workforce Program and Restructuring, 
and more).

•  Activating the role of Investment 
Studies Center (ISC) to provide services 
and trainings to those interested in the 
investment field.
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Hamad Al-Saad,  
Head of committee 

Amar Finance & Leading Company

Mustafa Zantout 
Global Investment House

Amr M. Hassan 
KAMCO Investment Company
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UIC Secretary General
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UIC Director of Technical Support & ISC 

Acting Director
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