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 القسم األول:
 الستثمار املباشر ااإلطار العام ملسح 

 2021يف دولة الكويت لعام 
 

 مقدمة:
 

خمتلف دول العددايف يف مطلا العددام ( COVID-19)لقددد أبددددددددددددددددابدد  جددا حددة   و   ورو  
، وأسدددفرت عن حدوخ االتالالت عميقة يف  ا ة املتت ات االاتصدددادية العاملية واالاليمية 2020
منذ الكسددداد الكب  يف له ليسدددأس أسدددوأ أدا   بتداعيات األزمة أتثر االاتصددداد العامل واد واحمللية. 

بددددددددندوق النقد ) 2020% يف عام 3.1بنحو  اً اشددددددددثالثينيات القرن املاضدددددددد ، وليسددددددددأس انكم
بنحو  اً  حاد(. ويف ذات االجتاه، سددددددددددددأس االاتصدددددددددددداد الكوي  انكماشدددددددددددداً 2021الدويل، أ توبر 

% الالل العام ذاته. واد جا  تنفيذ املسح امليداين الثالث لالستثمار املباشر بدولة الكوي  8.9
تلك الفرتة ال  أعقب  اإلغالاات على اللفية اجلا حة وبداية مراحس العودة التدرجيية متزامناً ما 

للحياة الطبيعية، ومبا أدى إىل مواجهة العديد من الصددددددددددددددعوحت يف تنفيذ املسددددددددددددددح نتيأة تطبي  
 االجرا ات والتداب  االحرتازية ال  أارهتا السلطات الصحية يف البالد. 

 

االسددتثمار األجنيب    تد قاتاخنفضددو ارات العاملية بتداعيات اجلا حة، واد أتثرت حر ة االسددتثم
لتصددددددس إىل لو تريليون دوالر مقابس  2020% يف عام 35املباشددددددر على الصددددددعيد العامل  بنحو 

تريليون دوالر يف العام السدددداب ، وأدت عمليات اإلغالق يف أيا ألا  العايف للتصددددد   1.5لو 
ريا االستثمارية القا مة، ود ع  آ اق الر ود الشر ات متعددة اجلنسيات للأا حة إىل إبطا  املشا

يف حر ة  إىل إعادة تقييم املشدددددددددددداريا اجلديدة. وشددددددددددددهدت االاتصددددددددددددادات املتقدمة أشددددددددددددد اخنفا 
%،  يما تراجا االستثمار 58، حيث تراجا االستثمار األجنيب املباشر لديها بنسبة االستثمارات

(. وال ، االنكتاد2021تقرير االسدددددددددتثمار العامل  يف الدول النامية ) %8األجنيب املباشدددددددددر بنحو 
اإلاليم  أثرها على أوضدداا الشددر ات واالسددتثمارات حالاتصدداد هلا   ان  شددك  ن هذه التداعيات

 .واحملل 
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تساهم لدور الذ  الابة لالاتصادات املضيفة، نظراً ل أمهيدددددددددة املباشرة االستثمارات األجنبية ومتثس
ونظراً  .،  مددددددا ألا عمس معها الصا ت االاتصاد الصادرة عنهالبالدتلك  النمو والتنمية يف به يف

ألمهية تلك االسدددددتثمارات،  قد أبدددددبح   فا ة النظام االاتصددددداد  أل  دولة تقا  مبدى ادرته 
 ، وإاامة املشدددددددروعات القادرة على تو    ر  العمساملباشدددددددرة على جذب االسدددددددتثمارات األجنبية

وتنشدددددية حر ة الصدددددادرات،  ضدددددال عن عديث الصدددددناعة الوطنية والوبدددددول  ا إىل مرحلة اجلودة 
العديد من املزااي أبرزها العمس على  املباشدددرةوبصدددورة عامة، عق  االسدددتثمارات األجنبية  الشددداملة.

دالت النمو نقس التكنولوجيا املتقدمة إىل الدول املسدددددتثمر  ا، وزايدة القدرات اإلنتاجية، ور ا مع
االاتصاد ، وزايدة  ر  العمس حلدولة،  ما تسهم يف تنمية رأ  املال البشر  يف الدولة املضيفة 

إىل أن إضا ة  ،والعمال على تشتيس مشروعات األعمال اجلديدةمبا تقدمه من تدريب للموظفني 
األموال للداالس يف يؤد  إىل عسددددددني ميزان املد وعات نتيأة لتد   املباشددددددر االسددددددتثمار األجنيب 

  البداية مث نتيأة لزايدة الصادرات أو ختفيض الواردات بعد ذلك.
 

لتر  األسدددداسدددد  من تنفيذ مسددددح االسددددتثمار املباشددددر يف عسددددني جودة اإلحصددددا ات يف اتمثس وي
 حول مرا ز االسددددددددتثمار املباشددددددددرومنسددددددددقة الدولة، وذلك من الالل أا بيا ت شدددددددداملة ودايقة 

حلنسددددددبة )حبسددددددب ااتصدددددداد املسددددددتثمر املباشددددددر  وذلك، لكية وأدوات الدينمقسددددددمة إىل حقوق امل
حلنسددبة لالسددتثمار املباشددر )أو مؤسددسددة االسددتثمار املباشددر  (لالسددتثمار املباشددر املوجه إىل الداالس

 .(املوجه إىل اخلارج
 

 أوالا: أهداف املسح
 

 أحد املسوح ال  هتدف إىل  هم  ا ة   2021لالستثمار املباشر لعام  الثالثأييت املسح امليداين 
املعطيات املتعلقة حملناخ االسددددددتثمار  بدولة الكوي  من الالل بنا  ااعدة بيا ت متكاملة حول 
الكيا ت األجنبية ال  تصددددددنف  مؤسددددددسددددددات لالسددددددتثمار املباشددددددر يف البالد. واهلدف منه يكمن 

ولتاية  2018يذ املسددح للسددنوات من حسددتكمال ااعدة بيا ت االسددتثمار املباشددر من الالل تنف
حىت  زمنية للبيا تالسدلسدلة ال واسدتكمال دف تطوير ااعدة بيا ت االسدتثمار املباشدر  2020
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. هذا وتكمن أمهية بنا  ااعدة بيا ت لالسددددتثمار املباشددددر للدولة يف أحدخ بيا ت سددددنوية متاحة
 ، وسدددددددددددع  الدولة إىل اسدددددددددددتقطاب التعرف على طبيعة املناخ االسدددددددددددتثمار  يف االاتصددددددددددداد الكوي

 2035الطة التنمية الوطنية لرؤية دولة الكوي  حبلول عام املسددددددددددددددتثمرين األجانب مبا يتوا   ما 
" وي  جديدة" ال  هتدف إىل عقي  ااتصددددداد متنوا مزدهر ومسدددددتدام، وذلك من الالل سدددددبعة 

جاذب لالسدددددتثمار يقوم ر  الكوي  مر زاً إاليمياً را داً مايل وجتا جعستسدددددتهدف ر ا ز أسددددداسدددددية 
 يه القطاا اخلا  بقيادة النشدداا االاتصدداد . وتتمثس األهداف الر يسددة ملسددح االسددتثمار املباشدر 

  يما يل :
 

ااعدة بيا ت إحصددددا ات االسددددتثمار األجنيب املباشددددر يف دولة الكوي ، واالسددددتثمار  عديث -
 املباشر يف اخلارج. 

 هذهربدددددددددددددد حأم أربددددددددددددددة االسدددددددددددددتثمارات األجنبية املباشدددددددددددددرة يف دولة الكوي  وتد قات  -
  اخلارج.املباشر يف  االستثماراالستثمارات، و ذلك 

 األجنيب املباشر، واالستثمار املباشر يف اخلارج. ربد التوزيا القطاع  لالستثمار -
وه  الدول ال  متثس  ربدددددددددد التوزيا اجلترايف )حسدددددددددب البلد( لالسدددددددددتثمار األجنيب املباشدددددددددر، -

حبسدددب   ، واالسدددتثمار املباشدددر يف اخلارجمصدددادر االسدددتثمار األجنيب املباشدددر يف دولة الكوي
  س دولة. 

 يف جمال العمالة.  نيب املباشر على االاتصاد الوطينتو   املعلومات عن أتث  االستثمار األج -
  ال  تواجه االستثمارات األجنبية املباشرة يف دولة الكوي . حصر املعواات والصعوحت -
 

 اثنياا: اإلطار العام لتنفيذ املسح امليداين لالستثمار األجنيب املباشر
 

ميثس مسددح االسددتثمار املباشددر واحداً من املسددوح املهمة ال  تنفذها اإلدارة املر زية لهحصددا ، وهو 
احات من الالل تقدمي البيا ت وتو  ها مبا يسدددددددددداعد على يعد من املسددددددددددوح النوعية ال  عق  ج

وضا اخلطة االسرتاتيأية للدولة. وتنبا أمهية هذا املسح مما يو ره من بيا ت لتحديد حأم رأ  
مال االسدددتثمار األجنيب  نواعه املفتلفة يف دولة الكوي ، و ذلك عديد حأم رأ  املال الوطين 
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إىل أن مسددددددح االسددددددتثمار املباشددددددر  حإلضددددددا ةكومة العامة، هذا الارج دولة الكوي  حسددددددتثنا  اح
يسددداعد يف التعرف على القطاعات واألنشدددطة االاتصدددادية ال  يتأه إليها االسدددتثمار األجنيب من 

تؤد   وحلتايلجانب، وال  توجه إليها االسددتثمارات احمللية الارج دولة الكوي  من جانب آالر، 
رين األجانب وحأم استثماراهتم يف دولة الكوي  وحصر أسباب إىل عديد أهم الصا ت املستثم

مما يسددددداعد  ،االسدددددتثمار والصدددددعوحت ال  تواجه االسدددددتثمارات األجنبية املباشدددددرة يف دولة الكوي 
على  هم أولوايت االسددددددددتثمار يف االاتصدددددددداد احملل  ومعوااته، ودراسددددددددة تد قات االسددددددددتثمار بتية 

تنفيذ اسددددتمرار والل  املناالات اجلاذبة لالسددددتثمارات األجنبية. لذا  عسددددني البيحملة احمللية للعمال 
ااعدة إحصا ية لبيا ت االستثمار  عديثمسح االستثمار املباشر يف دولة الكوي  يساعد على 

تشدددددددددمس بيا ت ومؤشدددددددددرات تسددددددددداعد متفذ  القرار حلدولة، وتليب االحتياجات وال  املباشدددددددددر، 
 ني واملنظمات واهليحملات اإلاليمية والدولية.اإلحصا ية للمستفدمني والباحث

 

أا بيا ت املسددح حسددتفدام من الالل وتُنفذ اإلدارة املر زية لهحصددا  مسددح االسددتثمار املباشددر 
ومبا يسددددمح لتلك الشددددر ة اخلاضددددعة للمسددددح  حداخ أية تت ات  ،أسددددلوب االسددددتمارة اإللكرتونية

وابددددس ما املنشددددلت املشددددمولة حملسددددح عن طري  يراها الفري  الفين للمسددددح، وذلك من الالل الت
الربيد اإللكرتوين اخلا  حلفري  الفين هلذا املسح يف االدارة املر زية لهحصا . وتعترب البيا ت ال  

حيث تتعهد اإلدارة  ،بيا ت سرية ال تستفدم إال للغرا  اإلحصا ية منشأةيتّم أعها عن  س 
سدرية بيا ت  ا ة الشدر ات اخلاضدعة للمسدح، وذلك و قاً للمواد املر زية لهحصدا  ححملا ظة على 

من اانون اإلحصا  يف شأن اإلحصا  والتعداد، حيث يتم نشر نتا ج املسح على  (8,7,6)رام 
احملل ، ومبا يليب متطلبات بدددددددددددندوق النقد الدويل  االاتصدددددددددددادأسدددددددددددا  جتميع  ملفتلف اطاعات 

 تثمار املباشر من خالل أربعة مراحل رئيسة:وقد مت تنفيذ مسح االس والبنك الدويل.
 

شكس استمارة املسح املستفدمة ال   عديث ومراجعةمت يف هذه املرحلة : املرحلة التحضريية-1
مت تصددددددددميمها لتتسددددددددم حلوضددددددددوح والبسدددددددداطة يف أسددددددددحمللتها، وترتيب حقوهلا و وهلا لكا ة البيا ت 
واملعلومات ال  عق  أهداف املسددددددح، حبيث تتوا   ما التعاريف واملعاي  الدولية والفنية املتعارف 
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لتتوا   ما متطلبات بدددندوق شدددكلها اجلديد  هذه املرة يف ما مت تصدددميم اسدددتمارة املسدددح عليها.  
، وآالذًة (GCC STATحلتعاون والتنسددي  ما الربا  املر ز اإلحصددا   اخلليأ  ) النقد الدويل

املباشددر  االسددتثمارجتارب الدول االالرى يف هذا اخلصددو .  ما  س ذوذج مسددح  االعتباربعني 
دليس موجز خبصددددو  املفاهيم األسدددداسددددية ال  يسددددتند إليها املسددددح حللتتني العربية واإلجليزية. ويف 

 س من بنك   املسددددددددحملولني املعنيني يفاام الفري  املكلف بتنفيذ املسددددددددح حلتوابددددددددس ما هذا اإلطار، 
، ، وهيحملة سدددددوق املالوهيحملة تشدددددأيا االسدددددتثمار املباشدددددر، واهليحملة العامة للصدددددناعةالكوي  املر ز ، 

، ووحدة تنظيم التأمني، واعاد مصدددددددددددددارف الكوي  واهليحملة العامة لالتصددددددددددددداالت وتقنية املعلومات،
وذلك بتر  واعاد الصدددددددناعات الكويتية، واعاد شدددددددر ات االسدددددددتثمار، واالعاد الكوي  للتأمني، 

حصدددددددا ية لالسدددددددتثمار األجنيب تقدمي الدعم الفين واملعلومايت الالزم لتنفيذ مشدددددددروا بنا  القاعدة اإل
اإلمكانيات املتاحة لدى تلك اجلهات احكومية لتسدددددددهيس  واسدددددددتتاللاملباشدددددددر يف دولة الكوي ، 

 عملية تنفيذ املسح.
 

د أمسا  واوا م للشددددددددددددر ات يف هذه املرحلة مت االسددددددددددددتعانة حهليحملات واجلهات املعنية حلدولة لتحديو 
بكونه  جمتما الدراسدددة املسدددتهدف، وهو الذ  يتصدددفاملؤهلة  ن تقا ضدددمن نطاق ت واملؤسدددسدددا

يف املسددددددددح هو الرت يز على  الدااللة"عينة غ  عشددددددددوا ية"، وأبرز ما يعتمد عليه عديد الشددددددددر ات 
 الشر ات ال  يتوا ر عنها بيا ت لدى املؤسسات احكومية.

 

مت حصر أيا املنشلت ال  تقا ع  إشراف هيحملة سوق املال وبنك  مرحلة العمل امليداين:-2
الكوي  املر ز ، حإلضددددا ة إىل أيا املنشددددلت املدرجة يف سددددوق الكوي  للوراق املالية، و ذلك 

لهيحملة العامة لاخلاضدددددددددعة والشدددددددددر ات األجنبية يف القطاا الصدددددددددناع  أيا منشدددددددددلت اطاا التأمني 
ذلك اعتماداً على اواعد ى هيحملة تشدددأيا االسدددتثمار املباشدددر، و الشدددر ات املسدددألة لدللصدددناعة، و 

، حإلضددا ة إىل بعض الشددر ات يف القطاا اخلدم  البيا ت املوجودة لدى تلك املؤسددسددات العامة
 428حأم عينة بلت  مت تنفيذ املسددددددددددددددح على  . واداعتماداً على ما هو متو ر هلا من بيا ت

 س اطاعات االاتصددداد الكوي  ال  توا رت عنها بيا ت، واد أسدددتثين من وحدة مؤسدددسدددية تتط   
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ذلك اطاا احكومة العامة نظراً لسددددددرية بيا ت هذا القطاا، واد  س هذا املسددددددح أيا مكو ت 
القطاا املايل الذ  يتطى البنوك احمللية )تقليدية وإسددددددددددددالمية(، و روا البنوك األجنبية، وشددددددددددددر ات 

االستثمار، وبنادي  االستثمار.  ذلك  س املسح شر ات اطاا االتصاالت، الصرا ة، وشر ات 
واطاا العقار، واطاا التأمني، واطاا الصناعة، واطاا اخلدمات. واد تبىن املسح املفهوم الشامس 

املباشددر الكوي  ، واالسددتثمار الكوي لالسددتثمار املباشددر، أ  االسددتثمار األجنيب املباشددر يف دولة 
. وغطى هذا املسدددح أربددددة االسدددتثمار املباشدددر يف  ال االجتاهني، وذلك يف لاية أعوام يف اخلارج
 (. 2020حىت عام  2018من عام الفرتة )

  
يقوم الفري  الفين  بعد اسدددددددتالم اسدددددددتمارة املسدددددددح من اجلهات املعنية مرحلة جتهيز البياانت: -3

اسدددددددددتيفا   ا ة بيا ت االسدددددددددتمارة و جودهتا للمسدددددددددح انما البيا ت وجتهيزها ومن مث التحق  من 
االسددتمارة يف بيا ت البيا ت، يتم إدالال  هاسددتيفا  أيا هذوبعد  واسددتكمال البيا ت النااصددة.

 .بر مج مصمم ليعط  خمرجات حمددة
 

اسددددددتفراج النتا ج وإعداد التحليس اإلحصددددددا   واالاتصدددددداد  يتم نتائج: الاستتتتتت راج مرحلة  -4
  .إعداد التقرير النها   ومن مثالالزم، 

 

 املفاهيم واملصطلحاتاثلثاا: 
 

  نه ميثس ايمة اإلنفاق على األبدددددددددول الرأمسالية الالل  رتة زمنية، ويعرب عنه أيضددددددددداً االستتتتتتتتثمار: 
بدددددايف الزايدة يف رأ  املال احقيق  لالاتصددددداد أل  جمتما من اقتمعات. ويقوم حالسدددددتثمار  س 

 من األ راد والشر ات واحكومات.
 

توجيه مدالرات ااتصددددددداد ما يف إاليم جترايف ما إىل تكوين أبدددددددول رأمسالية االستتتتتتثمار األجنيب: 
ايف آالر. ويتضدددددمن  س من االسدددددتثمار حقيقية جديدة أو امتال ها يف ااتصددددداد آالر يف إاليم جتر 

 األجنيب املباشر، واالستثمار يف احا ظة املالية، واملشتقات املالية، واالستثمارات األجنبية األالرى.
 



2120ملسح االستثمار املباشر يف دولة الكويت النشرة اإلحصائية                                                                        9 
 

يقوم على أسا  إنشا  مشاريا إنتاجية إلنتاج السلا واخلدمات، وهو إجرا  االستثمار املباشر: 
املد وعات الاتصدداد البلد املعين. وتنطو  املصددلحة الدا مة ااتصدداد  لتففيف العب  على ميزان 

 بني املستثمر املباشر واملؤسسة. على وجود عالاة طويلة األجس
 

هو ذلك االسددددتثمار الذ  يعكق عالاة طويلة األمد واهتمام دا م اإلستتتتثمار األجنيب املباشتتتر: 
ر به. وهذا يعين امتالك املسددتثمر لكيا ت ااتصددادية مقيمة يف ااتصدداد آالر غ  االاتصدداد املسددتثم

% أو أ ثر من حقوق املسددددددامهني، مما موله ملمارسددددددة نوا من التأث  على 10األجنيب ما نسددددددبته 
 عملية بنا القرار مبا مدم مصاحه. وبذلك توبف هذه العملية  لا استثمار أجنيب مباشر.

 

أحد  يفتقوم وحدة مقيمة يوجد االسدددددددددتثمار املباشدددددددددر عندما ختضتتتتتتت: للمستتتتتتتح:  اليتالوحدات 
ااتصدددداد آالر.  يفإدارة مؤسددددسددددة مقيمة  يفاالاتصددددادات حسددددتثمار مينحها درجة مؤثرة من النفوذ 

للحصول على  تؤهلهويدالس هذا املفهوم حيز التنفيذ حينما ميتلك املستثمر املباشر حصة ملكية 
املباشر" )عادة ما تعادل امللكية  "مؤسسة االستثمار يفمن القوة التصويتية  أ ثر% أو 10نسبة 

 يفمن األسددددددهم العادية(. ومبأرد بلوا هذا املسددددددتوى احد  تعترب الكيا ت املشددددددار ة اد دالل  
االسدددددتثمار املباشدددددر مرا ز حقوق امللكية والدين بني املسدددددتثمر  يفعالاة اسدددددتثمار مباشدددددر، وتدرج 

ت االسددتثمار املباشددر ذات الصددلة املباشددر ومؤسددسددة االسددتثمار املباشددر، و ذلك بني  س مؤسددسددا
االستثمار  . وتدرج يف)البنوك( حستثنا  الدين بني جهات الوساطة املالية بنفق املستثمر املباشر،
% أو أ ثر من حصدددددة 10بة لديها مسدددددتثمر مشدددددرتك ولكنها ال عوز نسددددد املباشدددددر الكيا ت ال 

سدددسدددات الزميلة". وُتسدددأس البيا ت بعضدددها البعض، وتُعرف هذه الكيا ت حسدددم" املؤ  امللكية يف
املسح املنس  لالستثمار املباشر حسب االاتصاد على أسا  مواا االاتصاد املقابس باحب  يف

 مر ز االستثمار املباشر. يفامللكية املباشرة 
 

اد يكون املسدددتثمر األجنيب املباشدددر شدددفصددداً أو شدددر ة أو حكومة أو املستتتثمر األجنيب املباشتتر: 
تعمس يف بلد غ  بلد إاامة  –األ راد املرتابطني أو جمموعة من الشددددددددددددددر ات املرتابطة جمموعة من 
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% أو أ ثر من األسهم العادية أو من اوة التصوي  يف تلك 10املستثمر األجنيب شريطة امتالك 
 املؤسسة.

 

ية تشددددمس الشددددر ات التابعة )مملو ة حلكامس، مملو ة   ثر شتتتركات االستتتتثمار األجنيب املباشتتتر: 
أسدددددهمها، أو مملو ة  الية أسدددددهمها(، و روا الشدددددر ات أو مؤسدددددسدددددات شدددددريكة،  يسدددددتفدم تعب  
"مؤسسة اتبعة" لهشارة إىل  ا ة أشكال هذه املؤسسات. وهنا نورد أشكال شر ات االستثمار 

 األجنيب املباشر:
 

 أ ثر من  ه  شدددر ة مسدددامهة حمدودة ميتلك  يها املسدددتثمر األجنيب املباشدددرلشتتركة التابعة: ا
% من األسهم العادية أو ح  التصوي  ما وجود ح  تعيني أعضا  جملق اإلدارة أو 50

 هيحملة الراابة.
 

  :هو شددددر ة مملو ة حلكامس أو حلتضددددامن من ابس املسددددتثمر األجنيب املباشددددر. ويكون الفرع
منشددددددأة دا مة أو مكتب للمسددددددتثمر األجنيب املباشددددددر، أو شددددددرا ة غ  حمدودة يف مشددددددروا 
مشدددرتك بني مسدددتثمر أجنيب مباشدددر وأطراف أالرى، أو أراضددد  وإنشدددا ات )حسدددتثنا  تلك 
ال  متلكها  يا ت حكومية أجنبية( ومعدات غ  منقولة يف البلد املضدددددددددددديف تكون مملو ة 

 .ااتصادايشرة من ابس غ  املقيم حلكامس مبا
 

  : دودة ميلك  يها املؤسدددددسدددددة الشدددددريكة ه  شدددددر ة مسدددددامهة حمالشتتتتركة الشتتتتريكة (الزميلة
 % من األسهم العادية أو من اوة التصوي .50% و 10املستثمر املباشر بني 

 

  :يشددددددددمس تعب  "شددددددددر ة  رعية" الشددددددددر ات التابعة والفروا واملؤسددددددددسددددددددات الشتتتتتتركة الفر ية
الشددددددريكة، ويسددددددتفدم املفهوم لوبددددددف شددددددر ة متمر زة يف بلد ما عندما ميلك مسددددددتثمر أو 

% أو أ ثر من األسدددهم العادية أو سدددلطة 10مقيمني يف بلد آالر جمموعة من مسدددتثمرين 
التصوي . يف حال  ان  الشر ة  يا  مسأالً أو ميلك مستثمر أو جمموعة من مستثمرين 

 % أو أ ثر من  را أو مشروا غ  مسأس.10مقيمني يف بلد آالر مصاحل تواز  
 



2120ملسح االستثمار املباشر يف دولة الكويت النشرة اإلحصائية                                                                        11 
 

املالية القابلة للتداول مثس أسددددهم رأ  تتط  االسددددتثمار يف األدوات استتتتثمارات اظافاة املالية: 
(، وأدوات االحتياطيةمال الشر ات والسندات )عدا ما يوبف استثمار أجنيب مباشر، واألبول 

سددددوق النقد واملشددددتقات املالية، وسددددندات الدين. وتنقسددددم العنابددددر الر يسددددة السددددتثمارات احا ظة 
ات امللكية وسددندات الدين، و المها على جانيب األبددول واخلصددوم إىل عنصددرين ر يسددني مها: سددند

اابس للتداول واإلجتار يف األسددددددواق املنظمة وغ ها من األسددددددواق املالية. وتنقسددددددم سددددددندات الدين 
بدورها إىل سدددددندات وأذون، وأدوات السدددددوق النقدية ومشدددددتقات مالية، وتشدددددمس املشدددددتقات املالية 

 جمموعات متنوعة من األدوات املالية اجلديدة.
 

تشدمس  ا ة االسدتثمارات )عدا االسدتثمار املباشدر واسدتثمارات احا ظة(، األخرى:  اتاالستثمار 
 التأار ، القرو  أو الودا ا ... وغ ها. اال تمانمثس 
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 القسم الثاين:
 الستثمار املباشر املسح  النتائج النهائية

 2021يف دولة الكويت لعام 
 

 مقدمة:
 

الشددددر ات ال  تدالس ضددددمن تعريف   س من  الثالثةيف نسددددفته  مسددددح االسددددتثمار املباشددددر تضددددمن
االسدددددددددتثمار املباشدددددددددر، وه  إما أن تكون شدددددددددر ات حملية لديها اسدددددددددتثمار أجنيب مباشدددددددددر يف دولة 
الكوي ، أو شر ات حملية مؤهلة ألن تكون لديها استثمارات أجنبية مباشرة يف املستقبس، إضا ة 

سددددددتثمار  اخلارج، أو مؤهلة ألن يكون لديها اإىل الشددددددر ات احمللية ال  لديها اسددددددتثمار مباشددددددر يف
شددددددر ة موزعة على  428املشددددددمولة حلعينة واد بلغ عدد الشددددددر ات  .مباشددددددر يف اخلارج مسددددددتقبالً 

شدددر ة، حيث بلت   272ال  اسدددتأاب  للمسدددح القطاعات املفتلفة،  يما بلغ عدد الشدددر ات 
% للمسدددح الثاين الذ  مت 66.8 مقارنة بنسدددبة اسدددتأابة بلت  %63.6نسدددبة االسدددتأابة لو 

يف عام  تنفيذهالذ  مت  األول% للمسدددددددددددددح 57.3 ، ونسدددددددددددددبة اسدددددددددددددتأابة2018يف عام  تنفيذه
2013 . 

 

يف ضدددو  الظروف االسدددتثنا ية ال  ُأجر   يها  2021املسدددح احايل ويفسدددر تراجا االسدددتأابة يف 
املسدددح، وما  ان لتداعيات جا حة  ورو  والتداب  االحرتازية واالشدددرتاطات الصدددحية واالغالاات 

يتم تسدددليم اسدددتمارة املسدددح  يفعلى أوضددداا الشدددر ات العاملة حالاتصددداد احملل ،  على سدددبيس املثال 
الق مقر الشددر ة أو تتي ه إىل مكان آالر، أو تواف ألسددباب عدة، منها إغ للعديد من الشددر ات

 .أو لسبب آالر 2020 ورو  يف عام أعمال الشر ة سوا  بسبب جا حة  
 

 نسبة االستجابة يف  ينة مسح االستثمار املباشر 1شكل 
 

 

2013املسح األول 
57.3%

2018املسح الثاين 

66.8%

2021املسح الثالث 

63.6%
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من اطاا  % لكس  100،  قد بلت  نسددددبة االسددددتأابة املسددددتأيبة على مسددددتوى أهم القطاعاتو 
% 96.9يف حني بلت  نسدددبة االسدددتأابة لو وشدددر ات الصدددرا ة، البنوك وشدددر ات االتصددداالت، 

لو و ، التأمني% لشر ات 53.7و ول، االستثمارشر ات ل% 86.2، ولو لصنادي  االستثمار
% لشدددددددددر ات 28.6العقارية، ولو لشدددددددددر ات ل% 30.0ولو  ،لشدددددددددر ات اخلدمات% 38.2

% لشر ات تعمس 16.7% للشر ات الصناعية، ولو 25.4التاز، ولو تعمس يف جمال النفة و 
 . (2شكس ) يف جمال تقدمي اخلدمات املالية

 

 هم القطا ات املستجيبةألنسبة االستجابة يف  ينة املسح  2شكل 
 

 
الصادر عن بندوق النقد  "املرشد إىل املسح املنسق لالستثمار املباشر"وجتدر اإلشارة إىل أن 

اد تناول يف حمتواه اضددية أسدداسددية تتعل  بكيفية معاجلة مسددتوايت التتطية  2010الدويل يف عام 
املنففضة ومعدالت الردود املنففضة عند إجرا  املسح، حيث أشار التقرير بشكس واضح إىل أنه 

لرد أو ال  يف تسددددددددددددددتأب ميكن اللأو  إلجرا  تقديرات لبيا ت بعض اجلهات )ال  أتالرت يف ا
%. ومن بني طرق التقدير تلك حلنسدددددبة 100حألسدددددا ( إذا  ان  نسدددددب االسدددددتأابة أاس من 

للبلدان ال  سددددب  هلا إجرا  مسددددح االسددددتثمار املباشددددر، اسددددتفدام التقديرات أو البيا ت السددددابقة 

اإلمجايل

63.6%

البنوك 
100.0%

شركات 
االتصاالت

100.0%

شركات 
الصرافة

صناديق 100.0%
االستثمار

96.9%

شركات 
استثمار
86.2%

شركات 
التأمني 
53.7%
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را  املسح  بيا ت حعتبارها نقطة بداية جديدة، أ  استفدام بيا ت أالر سنة سابقة مت  يها إج
عدد . هذا، واد مت اللأو  هلذا األسدددددددددددلوب لتقدير 1تقديرية للأهات ال  يف تبلغ يف الوا  احملدد

وال  غالباً يف يكن لديها اسدتثمار أجنيب مباشدر داالس دولة الكوي ، وبلت   من الشدر اتحمدود 
% من إأايل أربدة االستثمار األجنيب املباشر داالس دولة 7.6نسبة مسامهة تلك اجلهات لو 

مار % من إأايل أربدددددددددة االسددددددددتث3.0الكوي ،  يما بلت  نسددددددددبة مسددددددددامهة هذه اجلهات لو 
 الكوي  املباشر يف اخلارج.

 

 82واد أشدددددارت نتا ج املسدددددح إىل أن عدد الشدددددر ات ال  لديها اسدددددتثمار أجنيب مباشدددددر اد بلغ 
% من إأايل عدد الشددددر ات ال  اسددددتأاب  للمسددددح، يف حني بلغ عدد 30.1شددددر ة متثس لو 

% من إأايل 11.8جهة متثس لو  32الشددددددددر ات ال  لديها اسددددددددتثمار أجنيب يف احا ظة املالية 
. ويف مقابس ذلك، بلغ عدد الشر ات ال  لديها استثمارات مباشرة يف اخلارج املستأيبةالشر ات 

، يف حني متثس الشدددر ات ال  املسدددتأيبةمن إأايل عدد الشدددر ات % 30.9ثس لو متشدددر ة  84
% من الشددددددددددددددر ات 20.6شددددددددددددددر ة متثس لو  56لديها اسددددددددددددددتثمارات الارجية يف احا ظة املالية 

النتا ج النها ية ملسددددح االسددددتثمار املباشددددر يف دولة  يف أجزا ه التالية. ويسددددتعر  التقرير املسددددتأيبة
 .2021الكوي  لعام 

 

 االستثمار األجنيب املباشر يف دولة الكويت: أوالا 
 

بلغ إأايل أربدة االستثمارات األجنبية بدولة الكوي  )يف القطاعات ال   لها املسح وادم  
، 2020مليون دينار يف لاية عام  14010.7بيا ت حسددددددددددددددتثنا  اطاا احكومة العامة( لو 

% مقارنًة  أايل أربددددة العام السددداب  البالغ 7.9ونسدددبته  دينار مليون 1024.7حرتفاا ايمته 
وتتوزا هذه االسدددددتثمارات األجنبية يف دولة الكوي  حبسدددددب مليون دينار. هذا  12986.0لو 

األمهية النسدددددددبية ما بني اسدددددددتثمارات مباشدددددددرة أو اسدددددددتثمارات يف احملا   املالية أو غ ها. وأييت يف 

                                                           
 .2010، مار  املرشد إىل املسح املنسق لالستثمار املباشربندوق النقد الدويل:  - 1
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 االسددددددتثمارات يف احا ظة املالية 2020ا يف لاية عام املرتبة األويل من حيث األمهية النسددددددبية  م
% من إأايل أربدة تلك االستثمارات األجنبية، 39.7 وبنسبةمليون دينار  5558.5بربيد 

 3550.7بربدددددديد أييت يف املرتبة الثانية من حيث األمهية النسددددددبية االسددددددتثمار األجنيب املباشددددددر و
مث أربدددددة االسددددتثمارات األجنبية يف األدوات املالية % من اإلأايل، 25.3مليون دينار وبنسددددبة 

، وأال اً االسددددددددتثمارات % من اإلأايل23.5مليون دينار وبنسددددددددبة  3297.7األالرى بربدددددددديد 
% لهأايل  ما يف 11.4مليون دينار وبنسدددددبة  1603.8األجنبية يف املشدددددتقات املالية بربددددديد 

 (.3، وشكس 1)جدول   2020لاية العام 
 

 (مليون دينار                                 صدة االستثمارات األجنبية يف دولة الكويتأر  1جدول 
 2020 2019 2018 البيان

 3550.7 3670.0 3663.3                       املباشر األجنيب االستثمار 
 5558.5 4786.8 3550.3 االستثمار األجنيب  يف احا ظة املالية 
  3297.7 3160.0 2315.6                                                           األالرىاألدوات املالية 
 1603.8 1369.1 1549.7 املشتقات املالية 

 14010.7 12986.0 11078.9 األجنبية االستثمارات أرصدة  إمجايل
 املصدر: اإلدارة املر زية لهحصا .

 

 2020عام هناية ال يفهيكل االستثمار األجنيب يف دولة الكويت  3شكل 

 
 املصدر: اإلدارة املر زية لهحصا .
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تراجع  تش  إىل ألا أربدة االستثمار األجنيب املباشر يف دولة الكوي  تطور وجدير حلذ ر أن 
 3550.7لتصدددددددس إىل لو  %3.3بنسدددددددبة مليون دينار و  119.3بقيمة  2020يف لاية العام 

 .%0.2بنسددبة مليون دينار و  6.7مبقدار  2019مليون دينار بعد أن ارتفع  يف العام السدداب  
 3367.7بربدديد هذا واد متثل  االسددتثمارات األجنبية املباشددرة أسدداسدداً يف بند "حقوق امللكية" 

مقارنًة بنحو  2020% من إأايل تلك االسدددددددددددددتثمارات يف لاية عام 94.8بنحو مليون دينار و 
" أدوات الدين% للعام السددداب ، يف حني سدددامه  االسدددتثمارات األجنبية املباشدددرة يف بند "93.2

 (. 4، وشكس 2حلنسبة البااية )جدول 
 

 (مليون دينار                        يف دولة الكويتاملباشر  االستثمار األجنيب أرصدة 2جدول 
 2020 2019 2018 البيان

 3367.7 3420.4 3406.7 امللكية حقوق 
 183.0 249.6 256.6 أدوات الدين 

 3550.7 3670.0 3663.3 األجنيب املباشر االستثمار رصيد  إمجايل
 املصدر: اإلدارة املر زية لهحصا .

 
  (مليون دينار                             يف دولة الكويت رصيد االستثمار األجنيب املباشر 4شكل 

 

 
 املصدر: اإلدارة املر زية لهحصا .
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حبسب القطاعات يف دولة الكوي  و يما يتعل  حلتوزيا النسيب ألربدة االستثمار األجنيب املباشر 
يأيت اطاا االتصاالت يف املرتبة األوىل من بني  ، 2020املتلقية لتلك االستثمارات يف لاية عام 

%، يليه اطاا 20.6 مليون دينار ومبا يشكس لو 729.8تلك القطاعات بقيمة بلت  لو 
 البنوك%، مث اطاا 20.0مليون دينار ومبا يشكس لو  711.0شر ات االستثمار بقيمة بلت  

بقيمة  الشر ات الصناعية، مث اطاا %12.8مليون دينار ومبا يشكس لو  455.4بقيمة بلت  
% من إأايل أربدة االستثمارات األجنبية املباشرة يف لاية 9.6مليون دينار وبنسبة  341.1

 (.5 وشكس ،3)جدول  2020عام 
 

 (مليون دينار         التوزي: القطا ي ألرصدة االستثمار األجنيب املباشر يف دولة الكويت 3جدول 
 2020 2019 2018 البيان

 729.8 755.3 752.5 شر ات االتصاالت 
 711.0 796.0 812.8 شر ات استثمار 
 455.4 504.1 479.7 البنوك 
 341.1 364.0 447.8 شر ات بناعية 
 73.4 67.4 54.9 شر ات أتمني 
 41.7 30.1 18.3 شر ات عقارية 
 34.2 29.2 26.3 بنادي  استثمار 
 19.6 16.9 16.5 شر ات برا ة 
 12.0 3.3 0.3 شر ات اخلدمات 
 0.1 0.1 0.1 شر ات النفة والتاز 
 1132.4 1103.7 1054.0 أالرى 

 3550.7 3670.0 3663.3 األجنيب املباشر االستثمار رصيد  إمجايل
 املصدر: اإلدارة املر زية لهحصا .
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                 2020املباشر حبسب القطا ات لعام  اهليكل النسيب لالستثمار األجنيب 5شكل 

 
 املصدر: اإلدارة املر زية لهحصا .

 

للنشطة  يف دولة الكوي  و قاً لتوزيا النسيب ألربدة االستثمار األجنيب املباشر احبسب و 
يأيت  ، 2020لتلك االستثمارات يف لاية عام  املتلقية ال  تعمس  ا الشر ات احمللية االاتصادية

يف املرتبة األوىل من بني تلك القطاعات بقيمة بلت  لو  اطاا األنشطة املالية وأنشطة التأمني
، يليه من إأايل االستثمارات األجنبية املباشرة %21.8 مليون دينار ومبا يشكس لو 772.4

%، مث 20.6مليون دينار ومبا يشكس لو  730.2بقيمة بلت  ومات واالتصاالت أنشطة املعل
نشاا ، مث %9.6مليون دينار ومبا يشكس لو  340.7بقيمة بلت   نشاا الصناعات التحويلية

من إأايل أربدة االستثمارات األجنبية املباشرة % 1.2مليون دينار وبنسبة  41.7بقيمة  التشييد
 (.4)جدول  2020يف لاية عام 
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 دينار (مليون  حبسب النشاط االقتصادي   أرصدة االستثمار األجنيب املباشر يف دولة الكويت 4جدول 
 2020 2019 2018 البيان

 772.4 838.4 810.1 األنشطة املالية وأنشطة التأمني 
 730.2 755.6 752.9 املعلومات واالتصاالت 
 340.7 363.6 447.5 الصناعات التحويلية 
 41.7 30.1 18.3 التشييد 
 32.2 36.4 46.5 أنشطة اخلدمات األالرى 
  11.7 3.0 0.1 وتكييف اهلوا إمدادات الكهرح  والتاز والبفار 
 1621.7 1642.9 1587.9 أالرى 

 3550.7 3670.0 3663.3 األجنيب املباشر االستثمار رصيد  إمجايل
 املصدر: اإلدارة املر زية لهحصا .

 

يف بدولة الكوي  و يما مت التوزيا اجلترايف )حبسددددب بلد املصدددددر( لالسددددتثمار األجنيب املباشددددر 
مليون دينار ومبا ميثس لو  3163.2دول مبا ايمته  10 أ رب  قد سدددددددددددددامه ، 2020لاية عام 
، الالل العام املشار إليه % من إأايل أربدة االستثمار األجنيب املباشر يف دولة الكوي 89.1

% من تلك األربددددددددددددددة يف لاية 89.9ومبا ميثس بنحو  دينار مليون 3301.1وذلك مقابس لو 
 . 2019عام 

 

                 2020دول خالل  ام  10التوزي: اجلغرايف لالستثمار األجنيب املباشر من أهم  6شكل 

 
 املصدر: اإلدارة املر زية لهحصا .
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يف املرتبة األوىل للدول املصددددددرة  اململكة العربية السدددددعودية، أتيت  رادىدول ال هذهوعلى مسدددددتوى 
، وذلك بربددددددديد بلغ لو 2020لالسدددددددتثمارات األجنبية املباشدددددددرة إىل دولة الكوي  يف لاية عام 

 دولة اطر% من إأايل تلك االسددددددتثمارات، يل  ذلك 33.7مليون دينار وميثس لو  1196.5
مث اإلمددارات العربيددة %، 25.5مبددا ميثددس لو و مليون دينددار  904.8بقيمددة اسددددددددددددددتثمددارات بلتدد  

 207.3، مث مملكة البحرين بقيمة %10.1مبا ميثس لو و  دينار مليون 358.1 بقيمةاملتحدة 
%، مث سددلطنة 4.3مليون دينار وبنسددبة  151.8%، مث الياحن بقيمة 5.8مليون دينار وبنسددبة 

 (.  5، وجدول 6شكس ) %3.9مليون دينار وبنسبة  139.2ُعمان بقيمة 
 

 (مليون دينار          التوزي: اجلغرايف ألرصدة االستثمار األجنيب املباشر يف دولة الكويت 5جدول 
 2020 2019 2018 البيان

 1196.5 1201.6 1154.1 السعودية 
 904.8 997.0 1042.0 اطر 
 358.1 359.8 311.5 اإلمارات 
 207.3 218.7 223.6 البحرين 
 151.8 151.8 140.7 الياحن 
 139.2 152.8 151.8 ُعمان 
 124.8 144.6 228.0 الوالايت املتحدة األمريكية 
 43.5 37.2 23.0 تر يا 
 20.6 21.2 18.6  رنسا 
 16.7 16.5 16.1 الصني 

 3163.2 3301.1 3309.4 مجلة الدول امل تارة
 3550.7 3670.0 3663.3 األجنيب املباشر االستثمار رصيد  إمجايل

 املر زية لهحصا .املصدر: اإلدارة 
 

واستو   وجتدر اإلشارة إىل أن إأايل عدد العاملني حلشر ات ال  لديها استثمارات أجنبية مباشرة 
، وذلك مقابس 2020عامس يف لاية عام  8640اد بلغ  شر ة 39بيا ت العمالة وعددها 

%. واد بلغ عدد 10.8عامس ونسبته  839، مبا ميثس ارتفاعاً مقداره 2018عام لعامس  7801
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% من 21.1مبا ميثس  2020نهاية عام بعامس  1821يف تلك الشر ات  الكويتينيالعاملني 
% من اإلأايل 23.8وميثس لو  2018عامس يف لاية عام  1853إأايل تلك العمالة، مقابس 

 (.6)جدول 
 

  دد العاملني لدى شركات االستثمار األجنيب املباشر يف دولة الكويت 6جدول 

 القطاع 
2018 2020 

 إمجايل غري كوييت كوييت إمجايل غري كوييت كوييت
  4152 4112 40 3400 3354 46 عقاريةشر ات 
 1219 524 695 1273 590 683 ت بناعيةشر ا 
 1017 850 167 879 686 193 شر ات االستثمار 
 818 320 498 850 324 526 ت االتصاالتشر ا 
 739 702 37 753 714 39 شر ات الصرا ة 
 490 141 349 524 178 346 البنوك 
 100 84 16 66 56 10 ت أالرىشر ا 
 55 47 8 13 9 4 شر ات اخلدمات 
 49 39 10 42 37 5 شر ات أتمني 
 1 0 1 1 0 1 ت النفة والتازشر ا 

 8640 6819 1821 7801 5948 1853 اإلمجايل
 در: اإلدارة املر زية لهحصا .املص
 

 :"حقوق امللكية" حبسب القطا ات بند االستثمار األجنيب املباشر يف
 

مليون دينار يف  3367.4"حقوق امللكية" لو  بند بلغ ربدددددددديد االسددددددددتثمار األجنيب املباشددددددددر يف
 اخنفاضددددددددداً مبا ميثس  ،2019 للعام السددددددددداب  مليون دينار 3420.4مقابس لو  2020لاية عام 

االتصددددددداالت  شدددددددر ات %. واد سددددددداهم اطاا1.5ونسدددددددبته  مليون دينار 52.7بلت  ايمته لو 
 ،%21.1شدددر ات االسدددتثمار بنسدددبة اطاا % من إأايل تلك االسدددتثمارات، يليه 21.2بنحو 

%، واطاا شددددر ات 8.5، مث اطاا البنوك بنسددددبة %10.1الشددددر ات الصددددناعية بنسددددبة اطاا مث 
 (.7، وشكس 7)جدول من اإلأايل  %2.2التأمني بنسبة 
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 (مليون دينار           رصيد االستثمار األجنيب املباشر يف دولة الكويت "حقوق امللكية" 7جدول 
 2020 2019 2018 البيان

 715.5 735.0 709.7 شر ات االتصاالت 
 711.0 796.0 812.8 شر ات استثمار 
 341.1 364.0 447.8 شر ات بناعية 
 286.8 274.8 265.9 البنوك 
 73.4 67.4 54.9 شر ات أتمني 
 41.7 30.1 18.3 شر ات عقارية 
 34.2 29.2 26.3 بنادي  استثمار 
 19.6 16.9 16.5 شر ات برا ة 
 12.0 3.3 0.3 شر ات اخلدمات 
 0.1 0.1 0.1 شر ات النفة والتاز 
 1132.4 1103.7 1054.0 أالرى 

 3367.7 3420.4 3406.7 املباشراألجنيب  االستثمار رصيد  إمجايل
 املصدر: اإلدارة املر زية لهحصا .

 

                 2020 ام  اهليكل النسيب لالستثمار األجنيب املباشر (حقوق امللكية  7شكل 

 
 املصدر: اإلدارة املر زية لهحصا .

 

 :" حبسب القطا اتأدوات الدين" بند االستثمار األجنيب املباشر يف
 

مليون دينار يف لاية  183.0" لو أدوات الدين" بند حأم االسدددددددتثمار األجنيب املباشدددددددر يفبلغ 
للعام السددددددددددددداب ، وهذا  2019مليون دينار يف العام السددددددددددددداب   249.6مقابس لو  2020عام 
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اطاا البنوك  %. واد سددددددددداهم26.7ونسدددددددددبته  مليون دينار 66.6لو  مقدارهيعكق اخنفاضددددددددداً 
بنسبة  االتصاالت يه اطاا شر اتاالستثمار املباشر يف هذا البند، يل % من إأايل92.2بنحو 
 (.8)جدول من اإلأايل  7.8%

 

 (مليون دينار           "أدوات الدينرصيد االستثمار األجنيب املباشر يف دولة الكويت " 8جدول 
 2020 2019 2018 البيان

 168.7 229.3 213.8 البنوك 
 14.3 20.3 42.8 شر ات االتصاالت 

 183.0 249.6 256.6 األجنيب املباشر االستثمار رصيد  إمجايل
 املصدر: اإلدارة املر زية لهحصا .

 

 : االستثمار املباشر يف اخلارجاثنياا 
 

االسددتثمارات الكويتية يف اخلارج )للقطاعات ال   لها املسددح وادم  بيا ت  أربدددةبلغ إأايل 
 حخنفا ، 2020مليون دينار يف لاية عام  20349.4حسددددددددددددددتثنا  اطاا احكومة العامة( لو 

 20750.5% مقارنًة حلعام السددددداب  البالغ لو 1.9ونسدددددبته  مليون دينار 401.1 مقداره لو
مليون دينار ومبا يشكس  9176.1 االستثمار املباشر يف اخلارج لو ربيد واد بلغمليون دينار. 

% للعام 44.9مقابس لو  2020عام   ما يف لاية% من إأايل تلك األربدددددددددددددددة  45.1 لو
األالرى )أ  القرو   يف األدوات املالية السددددددددداب . وأييت يف املرتبة الثانية أربددددددددددة االسدددددددددتثمارات

% يف لددايددة عددام 27.1ومبددا ميثددس لو  دينددار مليون 5522.1والودا ا يف اخلددارج( بقيمددة بلتدد  
% للعام السدداب . مث أييت يف املرتبة الثالثة اسددتثمارات احا ظة املالية يف 27.9مقابس لو  2020

سدددددددددددبة مماثلة لعام )ن %15.3ومبا يشدددددددددددكس لو  مليون دينار 3103.6اخلارج بقيمة بلت  لو 
ومبا ميثس  مليون دينار 2547.6، مث االسددددددتثمارات اخلارجية يف املشددددددتقات املالية بقيمة (2019

ددد% من إأ12.5و دددل ددايل األربد د د ددارج يف لدارية يف اخلدددة االستثمد د مقابس نسبة  2020اية عام د
 (.8 شكس، و 9دول دد)ج% من اإلأايل يف العام الساب  12.0
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 (مليون دينار                                         أرصدة االستثمارات الكويتية ابخلارج 9جدول 
 2020 2019 2018 البيان

 9176.1 9307.3 9147.2 يف اخلارج املباشر االستثمار 
 3103.6 3167.8 2592.5 استثمارات احا ظة يف اخلارج 
 5522.1 5792.1 4238.5                                                           األدوات املالية األالرى 
 2547.6 2483.3 1975.8 املشتقات املالية 

 20349.4 20750.5 17954.0 الكويتية يف اخلارج االستثمارات أرصدة  إمجايل
 املصدر: اإلدارة املر زية لهحصا .

 

 2020 لعام يف اخلارج االستثمارات الكويتيةهيكل  8شكل 

 
 املصدر: اإلدارة املر زية لهحصا .

 

بلت  أربدددددة االسددددتثمارات املباشددددرة يف اخلارج )من جانب القطاعات ال   لها املسددددح وادم  
مقارنًة  2020مليون دينار يف لاية عام  9176.1بيا ت حسددددددتثنا  اطاا احكومة العامة( لو 

مليون دينار  131.2لو  ادره اخنفاضدددددددداً للعام السدددددددداب ، ومبا ميثس  مليون دينار 9307.3بنحو 
% من 90.5"حقوق امللكية" بنحو  بند %. واد سامه  االستثمارات املباشرة يف1.4ونسبته 

، يف حني % للعام السددددددددددددداب 90.0مقابس لو  2020 عام ةإأايل تلك االسدددددددددددددتثمارات يف لاي

ارجاالستثمار املباشر يف اخل
45.1%

األدوات املالية األخرى                                                          
27.1%

خلارجاستثمارات اظافاة يف ا
15.3%

املشتقات املالية
12.5%
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يف عام  %9.5البالتة حوايل " حلنسبة البااية أدوات الدينرات املباشرة يف بند "سامه  االستثما
 (.9شكس ، و 10)جدول  % للعام الساب 10.0مقابس لو  2020

 
 (مليون دينار                  باشرة يف اخلارج                       امل اتاالستثمار  أرصدة 10جدول 

 2020 2019 2018 البيان
 8301.7 8380.9 7966.1 حقوق امللكية 
 874.5 926.3 1181.1 أدوات الدين 

 9176.1 9307.3 9147.2 أرصدة االستثمارات املباشرة يف اخلارج  إمجايل
 املصدر: اإلدارة املر زية لهحصا .

 
  (مليون دينار اخلارج                                          يف رصيد االستثمار املباشر  9شكل 

 

 
 اإلدارة املر زية لهحصا .املصدر: 

 

و يما يتعل  حلتوزيا القطاع  ألربددددة االسدددتثمارات املباشدددرة يف اخلارج حبسدددب القطاعات احمللية 
يف املرتبة األوىل بقيمة اسدددددددتثمارات  البنوكيأيت اطاا  ، 2020مرة يف اخلارج يف لاية عام ثاملسدددددددت

شدددددددر ات ، يليه اطاا ن اإلأايلم %36.3مليون دينار ومبا يشدددددددكس لو  3327.0بلت  لو 
%، مث اطاا شر ات 28.2مليون دينار ومبا يشكس لو  2592.2بقيمة بلت  لو  االستثمار

%، مث الشددددددر ات 27.1مليون دينار ومبا يشددددددكس لو  2482.6بقيمة بلت  لو  االتصدددددداالت
 (.10شكس ، و 11جدول ) % من اإلأايل3.0مليون دينار وبنسبة  273.1الصناعية بقيمة 
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 (مليون دينار                         التوزي: القطا ي ألرصدة االستثمار املباشر يف اخلارج 11جدول 
 2020 2019 2018 البيان

 3327.0 3089.6 3161.8 البنوك 
 2592.2 2809.3 2533.9 شر ات االستثمار 
 2482.6 2535.7 2581.6 شر ات االتصاالت 
 273.1 322.8 319.6 شر ات بناعية 
 220.0 265.7 259.8 شر ات عقارية 
 157.9 170.9 136.0 شر ات التأمني 
 66.9 57.3 58.5 بنادي  االستثمار 
 54.3 54.1 53.9 شر ات اخلدمات 
 1.4 1.3 1.3 شر ات الصرا ة 
 0.0 0.0 40.2 شر ات النفة والتاز 
 0.7 0.6 0.6 أالرى 

 9176.1 9307.3 9147.2 إمجايل أرصدة االستثمارات املباشرة يف اخلارج
 املصدر: اإلدارة املر زية لهحصا .

 
                 2020اهليكل النسيب لالستثمار املباشر يف اخلارج (حبسب القطا ات  يف  ام  10شكل 

 
 املصدر: اإلدارة املر زية لهحصا .
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للنشطة االاتصادية  و قاً اخلارج يف  ةاملباشر ات الكويتية لتوزيا النسيب ألربدة االستثمار حبسب او 
 يأيت اطاا األنشطة املالية وأنشطة ، 2020نهاية عام ب اخلارج  يف للشر ات الكويتية املستثمرة

مليون دينار ومبا  5989.0يف املرتبة األوىل من بني تلك القطاعات بقيمة بلت  لو  التأمني
 2482.6بقيمة بلت  أنشطة املعلومات واالتصاالت ، يليه من اإلأايل %65.3 يشكس لو

 273.1بقيمة بلت   نشاا الصناعات التحويلية%، مث 27.1مليون دينار ومبا يشكس لو 
مليون دينار وبنسبة  240.4بقيمة  األنشطة العقارية، مث %3.0مليون دينار ومبا يشكس لو 

)جدول  2020عام النهاية ب اخلارج يفاملباشرة  الكويتية% من إأايل أربدة االستثمارات 2.6
12.) 

 

 (مليون دينار  اخلارج حبسب النشاط االقتصادي            أرصدة االستثمار املباشر يف  12جدول 
 2020 2019 2018 البيان

  5989.0 5968.4 5798.4 األنشطة املالية وأنشطة التأمني 
  2482.6 2535.7 2581.6 املعلومات واالتصاالت 
 273.1 322.8 319.6 الصناعات التحويلية 
 240.4 292.5 267.0 األنشطة العقارية 
 40.5 47.3 77.7 أنشطة اخلدمات األالرى 
 1.4 1.5 1.4 الفنون والرت يه والتسلية 
 149.1 139.0 101.5 أالرى 

 9176.1 9307.3 9147.2 إمجايل أرصدة االستثمارات املباشرة يف اخلارج
 املر زية لهحصا .املصدر: اإلدارة 

 

،  قد 2020و يما مت التوزيا اجلترايف ألربدددددة االسددددتثمارات املباشددددرة يف اخلارج يف لاية عام 
% من 80.9مليون دينار ومبا ميثس لو  7421.4دول على ما ايمته  10 أ رب اسددددددددددددددتحوذت

 7595.7، وذلك مقابس لو الالل العام املشددددددددار إليه إأايل االسددددددددتثمارات املباشددددددددرة يف اخلارج
% من إأايل تلك االسددددددددددددددتثمارات يف لاية عام 81.6لتلك الدول ومبا ميثس لو  مليون دينار

2019 . 
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           2020دول لعام  10التوزي: اجلغرايف ألرصدة االستثمار املباشر يف اخلارج يف أهم  11شكل 

 
 املصدر: اإلدارة املر زية لهحصا .

 

 (مليون دينار       دول 10التوزي: اجلغرايف ألرصدة االستثمار املباشر يف اخلارج يف أهم  13جدول 
 2020 2019 2018 البيان

 1393.5 1351.5 1164.1 جزر  اميان 
 1184.9 1218.3 1158.3 البحرين 
  978.2 1192.6 1238.6 السعودية 
 950.6 915.9 964.8 العراق 
 906.4 848.5 806.8 تر يا 
 547.4 647.6 711.4 اإلمارات 
 436.3 478.2 479.9 هولندا 
 390.4 387.2 404.7 األردن 
 351.3 337.8 317.2 تونق 
 282.4 218.2 161.3 اململكة املتحدة 

 7421.4 7595.7 7407.1 مجلة الدول امل تارة
 9176.1 9307.3 9147.2 إمجايل أرصدة االستثمارات املباشرة يف اخلارج

 اإلدارة املر زية لهحصا .املصدر: 
 

يف املرتبة األوىل للدول املتلقية لالسدددددتثمارات  جزر  اميان، أتيت هذه الدول  رادى وعلى مسدددددتوى 
مليون دينار  1393.5، وذلك بربددديد بلغ لو 2020الكويتية املباشدددرة يف اخلارج يف لاية عام 

بربددددددددددددديد بلغ لو  مملكة البحرين% من إأايل تلك االسدددددددددددددتثمارات، يل  ذلك 15.2وميثس لو 
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 اململكة العربية السددددددددددددددعودية يف املرتبة الثالثة%، مث 12.9مليون دينار ومبا ميثس لو  1184.9
مليون  950.6، مث العراق بربددديد %10.7ومبا ميثس لو  مليون دينار 978.2بربددديد بلغ لو 
)جدول  2020% من إأايل االسددددتثمارات الكويتية املباشددددرة يف لاية عام 10.4دينار وبنسددددبة 

 (.11 شكس، و 13
 

 :"حقوق امللكية" حبسب القطا ات احمللية بند االستثمار املباشر يف اخلارج يف
 

مليون دينار يف  8301.7حقوق امللكية" لو " بلغ ربدددديد االسددددتثمارات املباشددددرة يف اخلارج لبند
 اخنفاضدددددددددددداً طفيفاً ومبا ميثس  ،للعام السدددددددددددداب  مليون دينار 8380.9مقابس لو  2020لاية عام 

% من 35.3بنحو  البنوك%. واد سدددددددددددداهم اطاا 0.9ونسددددددددددددبته  مليون دينار 79.3لو  ادره
%، مث 31.2بنسدددددبة  االسدددددتثماراطاا شدددددر ات ، يليه 2020يف عام  إأايل تلك االسدددددتثمارات

 2020من إأايل تلك االسددتثمارات يف لاية العام % 24.9بنسددبة  االتصدداالتشددر ات اطاا 
 (.12 شكسو  ،14)جدول 

 

 (مليون دينار     لكية  حبسب القطا ات احمللية  رصيد االستثمار املباشر يف اخلارج (حقوق امل 14جدول 
 2020 2019 2018 البيان

 2928.3 2860.4 2726.1 البنوك 
 2588.4 2804.5 2529.5 شر ات االستثمار 
 2065.6 1907.9 1911.0 شر ات االتصاالت 
 272.5 321.8 318.7 شر ات بناعية 
 171.7 208.2 196.4 شر ات عقارية 
 151.8 164.8 129.9 شر ات التأمني 
 66.9 57.3 58.5 بنادي  االستثمار 
 54.3 54.1 53.9 شر ات اخلدمات 
 1.4 1.3 1.3 شر ات الصرا ة 
 0.0 0.0 40.2 شر ات النفة والتاز 
 0.7 0.6 0.6 أالرى 

 8301.7 8380.9 7966.1 اإلمجايل
 املصدر: اإلدارة املر زية لهحصا .
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                 2020يف  ام  اهليكل النسيب لالستثمار املباشر يف اخلارج (حقوق امللكية  ألهم القطا ات 12شكل 

 
 املصدر: اإلدارة املر زية لهحصا .

 

 :" حبسب القطا اتأدوات الدين" اخلارج يف بندثمار املباشر يف االست
 

مليون دينار يف  874.5" لو أدوات الدينبلغ ربيد االستثمارات املباشرة يف اخلارج لبند "
للعام الساب ، ومبا ميثس اخنفاضاً بلت  ايمته  مليون دينار 926.3مقابس لو  2020لاية عام 

% 47.7بنحو  شر ات االتصاالت%. واد ساهم اطاا 5.6ونسبته  دينار مليون 51.9لو 
 العقاريةشر ات ال%، مث اطاا 45.6بنسبة  البنوكمن إأايل تلك االستثمارات، يليه اطاا 

 (.13، وشكس 15% )جدول 5.5بنسبة 
 

                 2020يف  ام   ألهم القطا ات أدوات الدينلالستثمار املباشر يف اخلارج (اهليكل النسيب  13شكل 

 
 املصدر: اإلدارة املر زية لهحصا .
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 (مليون دينار         حبسب القطا ات احملليةأدوات الدينرصيد االستثمار املباشر يف اخلارج ( 15جدول 
 2020 2019 2018 البيان

  417.0 627.8 670.6 االتصاالتشر ات 
 398.7 229.2 435.7 البنوك 
 48.3 57.4 63.4 شر ات عقارية 
 6.1 6.1 6.1 شر ات التأمني 
 3.8 4.8 4.4 شر ات االستثمار 
 0.6 1.0 0.9 شر ات بناعية 

 874.5 926.3 1181.1 اإلمجايل
 املصدر: اإلدارة املر زية لهحصا .
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 القسم الثالث: 
 االستثمارية يف دولة الكويتالبيئة 

   

من التقرير أهم مالمح البيحملة االسدددددتثمارية بدولة الكوي ، وعديد أبرز العوامس  القسدددددمهذا  يعر 
سددددددح مل، وذلك حبسددددددب النتا ج النها ية بدولة الكوي  املعواة واحملفزة لالسددددددتثمار األجنيب املباشددددددر

هناك عدد من  ،اإلطار، وعلى املسدتوى العام. ويف هذا 2020حىت لاية عام  املباشدراالسدتثمار 
النتا ج العامة تشدددد  إىل مالمح البيحملة االسددددتثمارية يف الكوي  حبسددددب رؤية املنشددددلت املشددددار ة يف 

 :ما يل  املسح، أمهها
 

 اإلجراءات اإلداريةأوالا: 
 

لالسدتثمار األجنيب املباشر  األ ثر تعقيداً  اإلدارية أن اإلجرا اترى الشدر ات املشدار ة يف املسدح ت
بددددددددددعوبة حصددددددددددول املسددددددددددتثمرين على أتشدددددددددد ات  )على الرتتيب(  س من  بدولة الكوي  تتمثس يف

 اجددداز متطلبدددات البلدددديدددة ب ة(، و معوادددات  من الشددددددددددددددر دددات ترى ألدددا  %37) الددددالول للددددولدددة
 تعدد اجلهات املسددددددؤولة عن االسددددددتثمار وتضددددددارب املسددددددؤوليات والصددددددالحيات بينها%(، و 32)
 إجاز متطلبات وزارة الشؤون والعمس(، و %30) احصول على رالصة مزاولة النشاا%(، و 31)
(29.)% 
 

اجاز متطلبات وزارة )على الرتتيب(   س من  يف متوسددددددددددطة التعقيد اإلجرا ات اإلدارية وتتمثس أبرز
 والصناعةاجاز متطلبات وزارة التأارة و معواات متوسطة(، من الشر ات ترى ألا  %30) العدل

إجاز املتطلبات الضددددددددريبية للشددددددددر ة يف وزارة و (، %27) التصدددددددددي  على احالة املهنية%(، و 27)
الشددددر ات املشددددار ة يف املسددددح أن  ترى  يما .(%22، وإبدددددار التصددددريح البيحمل  )(%22) املالية

يف عضوية التسأيس )على الرتتيب(   س من  تتمثس يفاألاس تعقيداً لالستثمار  اإلجرا ات اإلدارية
 تح احسددددددددداب و أاس تعقيداً(، معواات من الشدددددددددر ات ترى ألا  %35) غر ة التأارة والصدددددددددناعة
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(، %26) التصدددددددددي  على تسددددددددأيس الشددددددددر ة(، و %32)   املالأيداا ر إالبنك  للشددددددددر ة وبد  
 (.%21) التصدي  على السأس اجلنا  و 
 

 اإلجراءات اإلدارية: أوالا  16جدول 
 ال ينطبق ضعيفة متوسطة كبرية البند

 48 %15 %19 %18 التصدي  على جدارة األنشطة% 
   45 %21 %17 %17 التصدي  على السأس اجلنا% 
 42 %16 %27 %14 التصدي  على احالة املهنية% 
 37 %26 %19 %18 التصدي  على تسأيس الشر ة% 
 34 %12 %25 %29 إجاز متطلبات وزارة الشؤون والعمس% 
 34 %13 %27 %25 وزارة التأارة والصناعةاز متطلبات إج% 
 34 %16 %18 %32 جاز متطلبات البلديةإ% 
 38 %16 %30 %16 جاز متطلبات وزارة العدلإ% 
 33 %10 %26 %30 احصول على رالصة مزاولة النشاا% 
   35 %32 %15 %18   املالأا ر يدا إ تح احساب البنك  للشر ة وبد% 
  35 %35 %18 %12 التأارة والصناعةالتسأيس يف عضوية غر ة% 
 41 %22 %22 %16 إجاز املتطلبات الضريبية للشر ة يف وزارة املالية% 
  51 %13 %22 %14 إبدار التصريح البيحمل% 
  36 %6 %22 %37 بعوبة حصول املستثمرين على أتش ات الدالول للدولة% 
  43 %8 %17 %31 والصالحيات بينهاتعدد اجلهات املسؤولة عن االستثمار وتضارب املسؤوليات% 
 48 %12 %21 %19 طول إجرا ات التصدير واالست اد وعدم مال متها% 
 

 التشريعية والقضائية اجلوانباثنياا: 
 

)على   س من  لالسدددتثمار تتمثس يف األ ثر تعقيداً  التشدددريعية والقضدددا ية اجلوانبترى الشدددر ات أن 
،  ب ة(  معواات من الشدددر ات ترى ألا %24) التأاريةضدددعف وسدددا س  ض املنازعات الرتتيب( 

التشدريعية والقضدا ية متوسدطة  العنابدر(.  يما تتمثس %22) غياب التشدريعات املتعلقة حملنا سدةو 
% من الشر ات ترى ألا 28ضعف الشفا ية يف بعض األنظمة واإلجرا ات )التعقيد يف  س من 
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عدم مال مة (، و %25) كرية وبرا ات االالرتااضدددددددددددعف  اية امللكية الفو  متوسدددددددددددطة(،معواات 
 (.%23) التشريعات التنظيمية

 

 التشريعية والقضائية اإلجراءاتاثنياا:  17جدول 
 ال ينطبق ضعيفة متوسطة كبرية البند

 42 %15 %19 %24 ضعف وسا س  ض املنازعات التأارية% 
  41 %17 %21 %22 غياب التشريعات املتعلقة حملنا سة% 
  49 %12 %25 %14  اية امللكية الفكرية وبرا ات االالرتااضعف% 
 44 %15 %23 %18 عدم مال مة التشريعات التنظيمية% 
 40 %9 %28 %23 ضعف الشفا ية يف بعض األنظمة واإلجرا ات% 
 

 اثلثاا: السياسات االقتصادية
 

لالسددددتثمار  تعقيداً األ ثر ، تتمثس السددددياسددددات االاتصددددادية الشددددر ات املشددددار ة يف املسددددح حبسددددب
% من الشددر ات 36) ضددعف احوا ز واالمتيازات املقدمة للمسددتثمريناألجنيب املباشددر يف  س من 

 وآليات الرتويج ملميزات االسدددددددددتثمار للدولة اتاال تقار إىل اسدددددددددرتاتيأي، و  ب ة(  معواات ترى ألا
ا تقار (، و %30) ضدددعف آليات مشدددار ة القطاا اخلا  يف بدددنا القرار االاتصددداد %(، و 31)

 ضدددددددددعف االهتمام بتنمية الصدددددددددادرات(، و %30) السدددددددددوق احملل  للقدر املال م من العمالة املاهرة
  (.%26) إجياد شريك أو  فيس  وي %(، و 28)
 

اال تقار إىل اسددددددرتاتيأية واضددددددحة لدعم وتنمية   س من  يف ديالعنابددددددر متوسددددددطة التعق وتتمثس أبرز
ضدددعف (، و %31) مصدددادر التمويس املتاحة وعدم  فايتهاضدددعف (، و %32)املنشدددلت الصدددت ة 

تدالس الدولة يف (، و %25) شدددددددددددددددة املنا سددددددددددددددة بني املنتأني(، و %27) االهتمام حلتطور التقين
عدم مال مة النظام يف   أبرزها(. أما العنابر األاس تعقيداً %20) تسع  بعض السلا واخلدمات

 (.%28) الضرييب
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 السياسات االقتصادية: اثلثاا  18جدول 
 ال ينطبق ضعيفة متوسطة كبرية البند

 40 %8 %17 %36 ضعف احوا ز واالمتيازات املقدمة للمستثمرين% 

 47 %16 %20 %17 تدالس الدولة يف تسع  بعض السلا واخلدمات% 

 37 %7 %26 %30 لقدر املال م من العمالة املاهرةا تقار السوق احملل  ل% 

  39 %9 %27 %25 حلتطور التقينضعف االهتمام% 

  44 %7 %21 %28 ضعف االهتمام بتنمية الصادرات% 

  40 %8 %22 %31 اال تقار إىل اسرتاتيأية وآليات الرتويج ملميزات االستثمار للدولة% 

  39 %9 %22 %30 ضعف آليات مشار ة القطاا اخلا  يف بنا القرار االاتصاد% 

  41 %8 %32 %20 اال تقار إىل اسرتاتيأية واضحة لدعم وتنمية املنشلت الصت ة% 

 42 %17 %25 %15 شدة املنا سة بني املنتأني% 

  42 %12 %19 %26 إجياد شريك أو  فيس  وي% 

 42 %15 %31 %12 ضعف مصادر التمويس املتاحة وعدم  فايتها% 

 46 %28 %14 %11 عدم مال مة النظام الضرييب% 
 

 رابعاا: البنية األساسية
 

بعوبة احصول تتمثس أ ثر عنابر البنية األساسية املعواة لالستثمار األجنيب املباشر يف  س من 
 % من الشدددددددر ات ترى ألا31على موااا أو أراضددددددد  مال مة إلاامة املشدددددددروعات االسدددددددتثمارية )

عدم توا   و (، %26) احيويةضعف مشار ة القطاا اخلا  يف بعض األنشطة و ،  ب ة(  معواات
 يتمثس أبرزها  ديالعنابددر متوسددطة التعقأما  .(%23) خمرجات التعليم ما متطلبات سددوق العمس

 اخنفا   فا ة املعلومات االسدددتثمارية واالاتصددداديةو (، %28) ارتفاا تكلفة التشدددتيس س من   يف
عدم تطور و ، (%43)أسددددددددددددددعار احملرواات  ارتفاا األاس تعقيداً يف وتتمثس العنابددددددددددددددر(، 26%)

 .(%23) اخلدمات املساندة من نقس وأتمني وغ ها
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 رابعاا: البنية األساسية 19جدول 
 ال ينطبق ضعيفة متوسطة كبرية البند

  48 %8 %12 %31 بعوبة احصول على موااا أو أراض  مال مة إلاامة املشروعات االستثمارية% 
 41 %14 %28 %17 ارتفاا تكلفة التشتيس% 
  46 %43 %8 %3 ارتفاا أسعار احملرواات% 
 45 %23 %20 %12 عدم تطور اخلدمات املساندة من نقس وأتمني وغ ها% 
 42 %13 %23 %23 عدم توا   خمرجات التعليم ما متطلبات سوق العمس% 
 40 %13 %21 %26 ضعف مشار ة القطاا اخلا  يف بعض األنشطة احيوية% 
    40 %10 %26 %24  فا ة املعلومات االستثمارية واالاتصاديةاخنفا% 
 

 :حمفزات االستثمار بدولة الكويت
 

العديد من اإلجرا ات والسددددددياسددددددات املطلوبة لتحفيز يف االسددددددتبيان اارتح  الشددددددر ات املشددددددار ة 
 الابدددة االسدددتثمارات األجنبية املباشدددرة، وذلك على النحوو االسدددتثمار يف دولة الكوي  وتشدددأيا 

 التايل:
 

 .تو   الدعم اللوجيس  للمستثمرين وتو   أدوات االستثمار ال  تؤهس للنأاح 
 .إلتا  نظام الكفيس للمستثمر 
 .إاتحة الفربة للجانب لتملك العقارات واملشاريا 
 .توسيا دا رة القطاا اخلا  احملل  وضمان تكا ؤ الفر  وتشأيا املنا سة العادلة 
  .االستمرار يف جهود ختفيف الب واراطية االدارية وتسهيس األعمال 
  .تشأيا االستثمارات املعززة للقدرة التنا سية وانتهاج سياسة التفطية التأش   لتلك االستثمارات 
  .عرير األراض  الصناعية والتأارية الالزمة إلاامة املشروعات اجلديدة 
  تطوير اسددددددددددرتاتيأية االهتمام حلصددددددددددناعات الصددددددددددت ة واملتطورة والرت يز على تعزيز الروابة الدولية بني تلك

 املشروعات ومساندهتا وعفيزها على التصدير. 
 .اعتماد تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتعزيز تكامس التكنولوجيا 
 واحملل  يف عصر الثورة الصناعية الرابعة.تطوير املهارات املهنية لتو   الفربة للمستثمر األجنيب  
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 .تعزيز االستقرار السياس  والتشريع  االاتصاد  الكل  و تح األسواق وترتيب سوق العمس والنظام املايل 
 .تعزيز  فا ة اطاا الصحة وتنمية املهارات 
  ديناميكية العمس وتطوير القدرة على االبتكارتعزيز  تح األسواق وترتيب سوق العمس و. 
  تو   بيحملة تنظيمية متسددددددددددددددقة وغ  متييزية ما إزالة العوا   اإلدارية ال  ال طا س منها أمام جمتما األعمال

 بشكس عام.
 .بيحملة ااتصاد  ل  مستقرة، ويشمس ذلك املسامهة يف التأارة الدولية 
  .موارد  ا ية يف متناول املستثمرين، مبا يف ذلك تو ر البنية التحتية واملوارد البشرية الالزمة 
  .احملا ظة على شفا ية القطاا العام، مبا يف ذلك وجود نظام اضا   عادل إلنفاذ القانون 
  أن تكون تلك اللوا ح ضمان استناد اللوا ح وتنفيذها إىل مبدأ عدم التمييز بني الشر ات األجنبية واحمللية و

 متوا قة ما القانون الدويل.
 .ضمان ح  حرية إجرا  التحويالت املالية املتعلقة حالستثمار واحماية من املصادرة التعسفية 
 . وضا إطار مال م لبيحملة تنا سية جيدة يف اطاا األعمال احملل 
  . الفض نسب الشريك أو الكفيس احملل 
 األجنيب. إاامة تسهيالت إدارية للمستثمر 
  نشطة املسموح مزاولتها للقطاا اخلا  لتشمس األنشطة احيوية.يف األالتوسا 
  .تشريعات حماية املنا سة و سر االحتكار 
 .تعزيز الشرا ة بني القطاا اخلا  والعام 
 .ختصيت نظام إلكرتوين الا  للمعامالت والرالت اخلابة حلشر ات 
 كون  مر ز مايل بنظام تنظيم  واضددددا   مسددددتقس والاضددددا التعأيس من إنشددددا  منطقة ااتصددددادية الابددددة ت

بتأارب للتنظيم الدويل، وإطار عمس للقانون العام، وتبادل مايل عامل  ونظام بددددددددددي  للضدددددددددرا ب أسدددددددددوة 
 .بعض الدول

 .تشأيا املستثمرين األجانب عن طري  إعفا  ضرييب مطول وحوا ز 
  األاس.سنوات على  10منح إاامة طويلة للمستثمرين تصس ملدة 
 .تو   األراض  جماً  للمشروعات الكب ة الابة املشروعات الصناعية 
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 .السماح للوا دين بتملك العقارات والسماح ححصول على إاامات على أسا  امللكية العقارية 
 .استفدام اللتة العربية واإلجليزية يف التعامالت احكومية 
  على اللوا ح والقوانني.تبسية وتوضيح للمعامالت احكومية واالستقرار 
 .منح اإلاامة الدا مة لشرحية معينة من املستثمرين 
 .تسهيس اواعد ومتطلبات أتش ات الزايرة للمستثمرين 
 .إعطا  بالحيات أوسا واستقاللية إدارية ومالية هليحملة تشأيا االستثمار املباشر 
 تندية، وتو     ذة إلكرتونية موحدة تبسددية إجرا ات منح الرتااليت ومزاولة األعمال وتقليت الدورة املسدد

 جتما اجلهات ال  يلزم موا قتها على املشروا ابس الرتاليت له وأثنا  العمس  يه.
  من الشر ة األجنبية املؤسسة يف الكوي .100السماح للمستثمرين األجانب بتملك % 
 .منح حوا ز مالية ودعوم للمشاريا ال  ختدم القطاعات املستهد ة 
 را ات ختصيت القسا م الصناعية واألراض  الالزمة إلاامة املشاريا االسرتاتيأية.تسهيس إج 
 .تسهيس استفراج رالت املزاولة 
 الدعاية الكا ية والتعريف   ضس االستثمارات املتاحة. 
 تو    ا ة الضما ت للمستثمر. 
  االنفتاح االاتصاد. 
 احوا ز التشريعية والضريبية للمستثمر األجنيب. 
 حماربة الب واراطية ال  تتعامس  ا بعض اجلهات احكومية. 
 الرتويج للفر  االستثمارية املتاحة يف الدولة وأالذ زمام املبادرة جلذب االستثمارات األجنبية. 
  وضددددددددددا آلية لربددددددددددد أدا  االسددددددددددتثمارات األجنبية، بتية التعرف على أ  عقبات اد تواجهها والعمس على

 تذليلها.
 املستثمرون األجانب وغ هم من ذو  الشأن من شكاوى أو ما يثور بينهم من منازعات. حبث ما يقدمه 
 .العمس على ميكنة املراجعات احكومية لتسريا اإلجرا ات 
 .تسهيس إجرا ات استقدام العمالة 
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   اجرا  تتي ات يف السددددياسددددات والتشددددريعات االاتصددددادية جلعلها أ ثر مرونة وجاذبية والابددددة منها ما يتعل
 حملستثمرين األجانب.

  .االستفدام األمثس للتكنولوجيا من الالل الربة اإللكرتوين بني اواعد البيا ت ملفتلف اجلهات 
  عفيز االسدددددتثمار من الالل وضدددددا أولوايت للقطاعات اهلامة واالهتمام بقطاا الصدددددناعة حلكوي  والرت يز

 عليه.
 نتج احمللى والصدددوبددداً من إغراق السدددوق مبنتأات دعم  امس لقطاا الصدددناعة حلكوي  من الالل  اية امل

 مستوردة غ  جيدة.
 اشراك القطاا اخلا  واملستثمرين األجانب ما احكومة وبنادي  االستثمار يف املشايا الكربى. 
  إجرا  مقابالت ما املسددتثمرين األجانب ورجال األعمال احمللني الذين يتلقون أعماهلم أو ينقلوها إىل دول

 أسبا م. أالرى لسماا
 .دعم القطاا الصناع  إلنشا  بناعات هامة واسرتاتيأية وال تكون حمصورة يف املنتأات االستهال ية 
 .ًالتسوي  والرتويج للمأما الصناع  حملياً وعامليا 
  إرسددددددددددال البعثات للفارج لتأهيس  وادر حملية اادرة على التعامس ما التكنولوجيات اهلندسددددددددددية والصددددددددددناعية

 املتطورة.
  ارتباا الدولة حلعديد من األنشطة التأارية واخلدمية والسلعية وعرير االاتصاد. ك 
 .تعمي  الوع  ألمهية االستثمار املباشر والسيما األجنيب منه، والرتويج للبيحملة االستثمارية الكويتية 
  اإلدارة حث املسددددددتثمرين على نقس وتوطني واسددددددتعمال التكنولوجيا ووسددددددا س اإلنتاج والتشددددددتيس وأسدددددداليب

 .واخلربات الفنية والتسويقية احديثة واملتطورة
 تشأيا الشرا ات احملققة ألهداف التنمية بني املستثمر الكوي  واملستثمر األجنيب. 
 طوير القطاعات اإلنتاجيةت. 
  تنويا مصادر الدالس الوطين يف دولة الكوي. 
  املهنية يف اسددددددددددددددتفدام أحدخ التكنولوجيا و قاً الل   ر  عمس للعمالة الوطنية ور ا إنتاجيتها ومهاراهتا

 .أل ضس املعاي  العاملية املعتمدة  ذا الشأن
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  إجرا  مسدددح لفر  االسدددتثمار املباشدددر املمكنة يف البالد والرتويج هلا، وبيان املزااي واإلعفا ات والضدددما ت
 ال  يتمتا  ا املستثمرون.

 وتو   املعلومات واإليضدددداحات واإلحصددددا ات املتاحة إعداد الدراسددددات والبحوخ واإلحصددددا يات الالزمة ،
 للمستثمرين.

  تسريا اجرا ات التقاض. 
 ختصيت اخلدمات احكومية. 
 .عديد األولوايت االاتصادية وامليز التنا سية يف  س اطاا 
 اإلعفا  من الرسوم اجلمر ية على املعدات. 
  عسني الطة التكوي. 
 ارج واستقطا االوبول إىل املواهب املتفصصة يف اخل. 
  االستتنا  عن العمس الورا. 
 إملام املوظفني بلتات أجنبية لتسهيس العمس. 
 إعادة النظر يف السياسات واإلجرا ات لتففيف القيود املفروضة على القضااي البيحملية. 
 زايدة الرت يز على تقنيات مصادر الطااة البديلة. 
 عسني آلية متويس املشاريا. 
  سنوات لالستثمار 10اسرتاتيأية ملدد ال تقس عن وضا الطة. 
 توضيح توجهات الدولة بشأن الضرا ب. 
 إبدار نشرات دورية لتوضيح الفر  االستثمارية وتسهيس عملية االستثمار. 
 الصفصة أبول الدولة. 


