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متحورت أولويات املجلس خالل عام ٢٠١٨ يف ٣ مجاالت رئيسة، هي: تفعيل االتفاقيات القامئة، والتوّسع الجغرايف، وتعزيز التعاون مع مجالس األعامل األخرى.ـ

 وتفصيالً، سعى املجلس لتعزيز دور االتفاقيات القامئة مع الجهات الحكومية والخاصة بوصفها رشاكات حقيقية تعود باملنفعة عل كافة األطراف، حيث نظّم

 املجلس العديد من الفعاليات الوطنية واالقتصادية كمبادرة “حوارات ريادية” أو مهرجان “فرحة كويتية” وغريها من خالل هذه االتفاقيات التي عّززت من

 جهود املجلس عىل الصعيد التنظيمي واإلعالمي واملايل.  كام كان مجلس األعامل الكويتي حارضاً يف العديد من الفعاليات التي تنظمها تلك الجهات والعكس

صحيح، مام انعكس إيجاباً عىل نشاط املجلس النوعي، وأسهم بتعزيز حضور مجتمع األعامل الكويتي يف املحافل املتخصصة يف دولة اإلمارات .ـ

 أما عىل الصعيد الجغرايف، فقد عّزز مجلس األعامل الكويتي حضوره يف املناطق الشاملية وتحديًدا يف إماريت الشارقة وعجامن من خالل زيارات رسمية وتنظيم

 أو حضور عرشات الفعاليات، والتي قد تم تناول تفاصيلها يف ثنايا هذا الكتاب. كام  تواجد مجلس االعامل الكويتي بديب ألول مرة يف العاصمة أبوظبي من

 خالل الرشاكة يف 3 فعاليات اقتصادية رئيسية استضافتها غرفة تجارة وصناعة أبوظبي وعدد من املؤسسات العاملية يف أبوظبي.ـ

3



 ومتيّز عام ٢٠١٨ بالتواصل امللحوظ مع مجالس ومجموعات األعامل العاملة يف ديب، حيث شارك املجلس يف أكرث من ٣ لقاءات نظمتها غرفة ديب ملجالس

 ومجموعات األعامل املنضوية تحتها، كام تعاون وحرض املجلس يف عدد من الفعاليات التي نظمتها املجالس العربية والعاملية الصديقة مثل مجلس األعامل

الفلسطيني والرويس والفلبيني وغريها من لقاءات مشرتكة موّسعة.ـ

 ويقدم “الكتاب السنوي: أنشطة ومحطات ٢٠١٨” ملخصاً ملا قام به مجلس األعامل الكويتي بديب، متمثالً بأبرز املبادرات والفعاليات التي تم تنظيمها،

والرشاكات واالتفاقيات التي تم توقيعها، إىل جانب الدراسات والتقارير التي تم نرشها، والزيارات واللقاءات التي تم تنفيذها خالل العام املنرصم ٢٠١٨

 وختاماً، شاكرين لكل األعضاء والرشكاء والداعمني الذي كانوا جزًء فاعالً من هذه املسرية.. آملني أن تكون هذه الخطوات امتداداً يكمل ما بدأه زمالؤنا يف

الهيئة اإلدارية التأسيسية خالل الدورة األوىل من عمر املجلس )٢٠١٦ - ٢٠١٧(، ونتطلّع لعام قادم ملئ بالنشاط واإلنجاز بإذن الله

.

.
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 أنشئ مجلس األعامل الكويتي يف مايو ٢٠١٦ تحت مظلة غرفة ديب

 كجهة مستقلة غري هادفة للربح. ويهدف املجلس إىل تعزيز الخربات

يف العاملة  الكويتية  والرشكات  األعامل  لرجال  والعالقات   والفرص 

    ديب واإلمارات الشاملية )الشارقة، عجامن، أم القيوين، رأس الخيمة،

الفجرية ( .ـ

األعامل ملجتمعات  نوعه  من  األول  الكويتي هو  األعامل   إن مجلس 

الرشكات من  نخبة  مببادرة  إنشاؤه  تم  حيث  الكويت.  دولة   خارج 

الكويتية والشخصيات ورجال األعامل يف ديب واإلمارات الشاملية.ـ
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 ويسعى مجلس األعامل الكويتي إىل تعزيز جهوده ضمن ٣

مجاالت رئيسية، هي

 الفرص: اطالع رجال وسيدات األعامل والرشكات 

 الكويتية عىل الفرص االستثامرية والتجارية بديب واإلمارات

الشاملية

 الخربات: تزويد مجتمع األعامل الكويتي باملعلومات 

 واألدوات املعرفية املرتبطة مبامرسة األعامل يف إمارة ديب

واإلمارات الشاملية

 العالقات: تشجيع أعضاء املجلس عىل تبادل املعلومات

والخربات والتفاعل بني بعضهم البعض وبني الجهات املعنية

.

.

.

كويتي دينار  أول  عىل  ظهر  الذي  العريب  الخط  من  مستوحى  فهو  املجلس،  لشعار   وبالنسبة 

يف الكويت  دولة  أمري  الصباح  السامل  الله  عبد  الشيخ  عهد  يف  الكويتيون  التجار   يستخدمه 

مجتمع أيضا  متيّز  قيم  وهي  الكويتية،  العملة  واستقالل  الغني  للتاريخ  رمز  وهو   الستينيات. 

 ومجلس األعامل الكويتي. أما الرسم الحديث ألبراج الكويت يف الشعار، فيصّور قيمة اإلبداع

واإلمارات الكويت  دولتي  بألوان مشرتكة ألعالم  مزيّن  مألوف، وهو  ما هو  تقديم   والتفرّد يف 

.تجسيداً لهوية املجلس ونطاق عمله
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ملى جاسم بورسيل  

  الرئيس

محمد إبراهيم الربيعان

نائب الرئيس 

سعد عبد الله الربيعان

األمني العام

رمزي الزرعوين

)ممثالً لرشكة أجيليتي( 

أمني الصندوق

محمود الرفاعي

)ممثالً لرشكة الهاشمية العقارية( 

عضو الهيئة اإلدارية

يشغل الهيئة اإلدارية )2٠1٨ – 2٠1٩(، كالً من األعضاء التالية أسامءهم
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 :يقدم مجلس األعامل الكويتي 4 أنواع من العضوية مع اختالف املزايا وفقاً لآليت

العضوية الفخرية
 متنح للشخصيات العامة أو االعتبارية من األفراد أو املؤسسات التي تعمل يف دولة الكويت أو دولة اإلمارات :

 بشكل سنوي دون مقابل مبا يخدم مصالح املجلس أو مجتمع األعامل الكويتي، ومتنح مقعداً واحداً فقط، وال

يحق لصاحب العضوية الفخرية التصويت يف الجمعيات العمومية أو الرتشيح للهيئات اإلدارية

العضوية املؤسسية
 يحق للمؤسسات أو الرشكات التي تتمتع مبلكية ال تقل عن ٥٠% ملالك كويتيون التقدم لها، وتتمتع مبقعدين

ويحق لها الرتشيح والتصويت

العضوية الخاصة
 متنح للشخصيات العامة أو االعتبارية من األفراد أو املؤسسات التي تعمل يف دولة الكويت أو دولة اإلمارات

 بشكل سنوي ومحدود مقابل الخدمات التي تقدم لخدمة املجلس ومصالح أعضاءه، ومتنح مقعداً للفرد

 ومقعدان للمؤسسة. ويحق لصاحب العضوية الخاصة التصويت يف الجمعيات العمومية. وال يحق له الرتشيح

للهيئات اإلدارية

العضوية الفردية
 يحق للمهنيني أو رجال األعامل الكويتيني التقدم لها، ويتمتع حاملها مبقعد واحد يحق له التصويت والرتشيح

من خالله

. 
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 يتمتع بعضوية مجلس األعامل الكويتي نخبة من رجال وسيدات األعامل إىل جانب الرشكات

 .الوطنية، كام يفتح املجلس أبوابه للراغبني من مختلف القطاعات التجارية
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 يتقدم مجلس األعامل الكويتي بالشكر الجزيل لكل الجهات الداعمة التي أسهمت

يف دعم مسرية املجلس خالل العام املايض، وهي

أوال:ً الجهات الحكومية

: القطاع الخاص
ً
ثانيا

: األفراد
ً
ثالثا

السيدة/ ملى جاسم بورسيل

السيد/ محمد إبراهيم الربيعان

السيد/ سعد عبدالله الربيعان

 

 

 

 

:
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 ـ)يناير 2٠1٨( حضور ملتقى مجالس ومجموعات األعامل التابعة لغرفة ديب

 1. مبادرات وفعاليات
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ـ)فرباير 2٠1٨( الحفل السنوي األول للرشكاء االسرتاتيجيني
عقد مجلس األعامل الكويتي بديب اجتامعه السنوي األول لتكريم األعضاء املؤسسني والرشكاء االسرتاتيجيني الذي أسهموا بدعم املجلس منذ تأسيسه.ـ

 حيث حرض الحفل لفيف من الجهات الحكومية الداعمة والرشكات الخاصة الراعية إىل جانب بعض الشخصيات االقتصادية والعامة التي تم تكرميها تقديراً إلسهاماتهم النوعية يف دعم املجلس وفعالياته
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 ـ)مارس 2٠1٨( مهرجان “فرحة كويتية” بالتزامن مع األعياد الوطنية
 بالتزامن مع األعياد الوطنية الكويتية، نظّم مجلس األعامل الكويتي مهرجان »فرحة كويتية«، بالتعاون مع رشكة »إعامر

التعاون مجلس  دول  يف  الشهرية  ستيشن  ساليدر  مطاعم  لسلسلة  املالكة  الكويتية  »جاسرتونوميكا«  ورشكة   العقارية« 

الخليجي.ـ

 وتضمن املهرجان عدداً من الفعاليات الفنية والثقافية والرياضية إىل جانب معرضاً للمواهب واملشاريع الشبابية الكويتية،

واإلماراتية. وتم تنظيم الحدث عىل مدى يومني ضمن مرشوع »خور ديب« وبحضور أكرث من 5 آالف زائر.”ـ
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15

األعامل ومجالس  ملجموعات  األوىل  املستديرة  املائدة  حضور   )2٠1٨  ـ)مارس 

 باستضافة غرفة ديب

 ـ)مارس 2٠1٨( املشاركة يف مؤمتر “إدارة الب – إدارة الرعاية الصحية” الذي عقدته

 هارفارد بزنس ريفيو العربية
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  ـ)ابريل 2٠1٨( حضور امللتقى الثاين ملجالس األعامل من تنظيم غرفة الشارقة

Swims ـ)ابريل 2٠1٨( حضور افتتاح محل

يف مرشوع ال مري )عضو مؤسيس(ـ

ـ)مايو 2٠1٨( حضور مؤمتر نظرة عىل اقتصاد ديب وأمريكا الالتينية لغرفة ديب
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)مايو 2٠1٨( حضور مجلس الشارقة االقتصادي الرمضاين بتنظيم رشوق    

ر)مايو 2٠1٨( تنظيم دورة قانون الرضيبة املضافة والعقار برعاية رشكة موازييك

)مايو 2٠1٨( الغبقة الرمضانية ملجلس األعامل الكويتي باستضافة غرفة عجامن    



18

)مايو 2٠1٨( حضور الغبقة الرمضانية للقنصلية العامة لدولة الكويت بديب    
)يونيو 2٠1٨( حضور الغبقة الرمضانية لرشكة “مزايا العقارية” الكويتية    
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 ـ)سبتمرب 2٠1٨( حضور مؤمتر

EmTech ضمن الرشاكة مع هارفارد 

 بزنس ريفيو العربية

 ـ)يونيو 2٠1٨( إلقاء كلمة ترحيبية يف الغبقة الرمضانية ملجلس األعامل الفلسطيني



20

)أغسطس 2٠1٨( تنظيم جلسة مفتوحة حول قصة نجاح  

Carriage 

بالتعاون مع أكادميية ديب لريادة األعامل
التعليمية ملؤسسة محمد” الذراع  بالتعاون مع أكادميية ديب لريادة األعامل،  الكويتي بديب   دّشن مجلس األعامل 

 بن راشد لتنمية املشاريع الصغرية واملتوسطة، إحدى مؤسسات دائرة التنمية االقتصادية يف ديب، مبادرة “حوارات

 ريادية”، التي تتضمن سلسلة جلسات حوارية مفتوحة مع رواد وقادة أعامل كويتيني، لينقلوا من خاللها النجاحات

والتحديات التي واجهوها يف مسريتهم نحو العاملية

 واستضافت الجلسة الحوارية األوىل التي أدارها حمود املحمود، رئيس تحرير مجلة »هارفارد بزنس ريفيو العربية«،

 بدر العجيل، مدير عام »كاريدج« يف دولة اإلمارات، حيث تم رسد قصة »كاريدج« كونها فكرة ريادية محلية، ومدى

نجاحها يف استقطاب استثامرات عاملية بفرتة زمنية قياسية ال تتجاوز ال ١٨ شهراً. ـ
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ـ)سبتمرب 2٠1٨( تنظيم لقاء تعارف مشرتك مع أعضاء مجلس األعامل الرويس
ـ)أكتوبر 2٠1٨( حضور فعاليات معرض

 GITEX ديب  

  ـ)سبتمرب 2٠1٨( حضور لقاء مجالس األعامل من تنظيم مجلس األعامل الربيطاين
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    ـ)أكتوبر 2٠1٨( حضور أسبوع ديب لإلستثامر   ـ)أكتوبر 2٠1٨( املشاركة يف لقاء غرفة ديب الثاين ملجالس ومجموعات األعامل

    ـ)أكتوبر 2٠1٨( حضور مؤمتر إدارة الب بأبوظبي حول كيفية تنظيم قادة األعامل ألوقاتهم
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لتنمية راشد  بن  محمد  لـمؤسسة  األول  املفتوح  اللقاء  حضور   )2٠1٨  ـ)أكتوبر 

    املشاريع الصغرية واملتوسطة

 ـ)أكتوبر 2٠1٨( حضور قمة االقتصاد اإلسالمي
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ـ)نوفمرب 2٠1٨( جلسة “ماذا بعد طلبات. كوم؟” بالتعاون مع غرفة عجامن
 نظمت غرفة تجارة وصناعة عجامن ضمن مبادرة 5×5 جلسة بعنوان “ماذا بعد صفقة طلبات.كوم؟” بالتعاون مع مجلس األعامل الكويتي بديب واإلمارات الشاملية، تضمنت حواراً مفتوحاً مع رائد االعامل الكويتي محمد جعفر ـ نائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس”

التنفيذي لـ فيث كابيتال القابضة.ً. ـ

 واستهلت الجلسة الحوارية بنبذة قدمتها اإلعالمية أمرية محمد عن رائد االعامل الكويتي محمد جعفر، لتستعرض بداية “طلبات.كوم” وخطوات تطورها ونجاحها إىل ان تم بيعها بـ ١٧٠ مليون دوالر، إىل جانب قصة تأسيس “فيث كابيتال”، وأهم املشاريع التي تعمل عليها،

كام تناولت الجلسة محورين رئيسني، األول استعرض مؤرشات النجاح املبكرة التي يبحث عنا املستثمر العاملي يف املرشوع الناشئ، واملحور الثاين يف آليات اختالف مناذج االعامل يف التجارة اإللكرتونية والتطبيقات الذكية عن املشاريع التقليدية.”ـ



25

الدعم  ـ)نوفمرب 2٠1٨( حضور الحفل السنوي ملجلس األعامل الفلبيني وتقديم  للتصميم  ديب  أسبوع  يف  الكويت  جناح  زيارة   )2٠1٨ )نوفمرب   

  اإلعالمي للمنظمني
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)نوفمرب 2٠1٨( حضور أسبوع الرتاث الكويتي بحضور سمو حاكم الشارقة
 حرض وفد مجلس األعامل الكويتي بديب فعاليات أسبوع الرتاث الكويتي الذي نظمه معهد الشارقة للرتاث، حيث التقى وفد”

 املجلس عىل هامش الحدث بصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو املجلس األعىل حاكم الشارقة،

 كام تم تبادل الدروع التذكارية مع سعادة الدكتور عبد العزيز املسلم رئيس معهد الشارقة للرتاث تقديراً لجهودهم يف تنظيم

أسبوع الرتاث الكويتي بالشارقة.”ـ
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)نوفمرب 2٠1٨( املشاركة بامللتقى الكويتي اإلمارايت
 بالتزامن مع األعياد الوطنية اإلماراتية، شارك مجلس األعامل الكويتي بديب بجناح خاص ضمن فعاليات “امللتقى الكويتي– اإلمارايت””

والذي نظمته القنصلية العامة لدولة الكويت بديب للعام الثاين عىل التوايل.”ـ
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)ديسمرب 2٠1٨( املشاركة يف لقاء غرفة ديب الثالث ملجالس ومجموعات األعامل )ديسمرب 2٠1٨( حضور منتدى الشارقة الثالث لالستثامر األجنبي املبارش   



2. شراكات واتفاقيات
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)ابريل 2٠1٨( توقيع اتفاقية غرفة عجامن بشأن تبادل البيانات التجارية والرتويج للفرص االستثامرية

وقع مجلس االعامل الكويتي بديب اتفاقية مع غرفة تجارة وصناعة عجامن بهدف تعزيز التعاون املشرتك بني الطرفني مبا يخدم مجتمع األعامل ويصب يف تنفيذ فعاليات ولقاءات مشرتكة تتيح التعاون وتبادل الخربات بني رجال األعامل”

 ونصت االتفاقية عىل الرتويج للفرص االستثامرية وتبادل البيانات واالحصائيات التجارية، وتنظيم املشاريع واملبادرات املشرتكة لخدمة الطرفني، وتشجيع مشاركة املؤسسات واالفراد يف املحافل واملعارض الدولية التي تنظم يف إمارة عجامن

أو دولة الكويت، إىل جانب تسهيل وتبادل الزيارات والوفود التجارية وتنظيم اللقاءات املشرتكة بحضور رجال ورواد االعامل، وبحث ومناقشة التحديات واملعوقات للخروج بتوصيات تدعم منو االعامل والرشاكات الفعالة.”ـ
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)ابريل 2٠1٨( توقيع اتفاقية مع رشكة  

MarMore 

 واعتامدها كرشيك معريف للمجلس

 أبرم مجلس األعامل الكويتي بديب، اتفاقية تعاون مع رشكة »مارمور مينا إنتليجنس«، وهي رشكة أبحاث تابعة للمركز املايل الكويتي »املركز«، وذلك ضمن مساعي املجلس الرامية لتعزيز عالقات التعاون املتبادل وتحقيق أهدافه”

االسرتاتيجية كمزود للمعلومات واألدوات الداعمة لنمو مجتمع األعامل الكويتي يف دولة اإلمارات.”ـ
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)سبتمرب 2٠1٨( مجلس األعامل الكويتي رشيكاً لقمة “اإليكونوميست” العاملية  

  ملكافحة التجارة غري املرشوعة

)سبتمرب 2٠1٨( مجلس األعامل الكويتي رشيكاً ملعرض “غرفة أبو ظبي” لالمتياز  

 التجاري
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ـ)ديسمرب 2٠1٨( مجلس األعامل الكويتي رشيكاً تجارياً لـ”معرض ديب العاملي للقوارب 2٠1٩

 أبرم مجلس األعامل الكويتي بديب اتفاقية تعاون مع مركز ديب التجاري العاملي ليكون مبوجبها رشيكاً تجارياً لـ”معرض ديب العاملي للقوارب”، واملزمع إقامته يف قناة ديب املائية خالل الفرتة ٢٦ فرباير - ٢ مارس ٢٠١٩. ومبوجب االتفاقية”

سيتم استضافة االحتفالية السنوية الخاصة باملجلس مبناسبة األعياد الوطنية الكويتية، إىل جانب مشاركة املجلس يف الحملة التسويقية للمعرض، ومتتّع الرشكات الكويتية والزوار الكويتيني بعدد من املزايا والتسهيالت.”ـ



 3. تقارير ودراسات

33

ـ)ابريل 2٠1٨( دراسات رشكة                                                       
ـ ضمن اتفاقية التعاون مع رشكة »مارمور مينا إنتليجنس«، رشكة األبحاث الرائدة والتابعة للمركز املايل الكويتي “املركز”، تتضمن القامئة التالية أبرز الدراسات التي تم نرشها عرب موقع املجلس اإللكرتوين خالل العام 2٠1٨

o العالقات االقتصادية بني الكويت والصني

o مستقبل النفط مع الطاقة البديلة يف دولة الكويت

o ًأفضل مستشاري رأس املال خليجيا

o قطاع تجارة التجزئة يف منطقة الخليج

”MarMore“ )الرشيك املعريف للمجلس(        
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الكويتيني وفقاً العقارية من  الوحدات  بيانات وإحصائيات ماليك  )ابريل 2٠1٨(   

 لسجالت دائرة التسجيل العقاري يف الشارقة

بيانات وإحصائيات دائرة التسجيل العقاري



٤. زيارات ولقاءات
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)ابريل 2٠1٨( لقاء دائرة التسجيل العقاري يف الشارقة بشأن قضية رسوم الكهرباء للوحدات العقارية الخاصة باملستثمرين الكويتيني   

زار وفد من مجلس األعامل الكويتي بديب، دائرة التسجيل العقاري بالشارقة، بهدف بحث سبل تعزيز التعاون، وتوعية املستثمرين الكويتيني يف إمارة الشارقة، والذين يبلغ عددهم 3100، وميلكون نحو 5700 وحدة عقارية باإلمارة.ـ”

 والتقى وفد املجلس، مع سعادة عبد العزيز الشاميس، مدير عام دائرة التسجيل العقاري بالشارقة، مؤخراً، لبحث سبل تعزيز التعاون مع الدائرة، يف مجال التسجيل العقاري، وتوعية املستثمرين الكويتيني، ال سيام بعد تطبيق قانون

“الرضيبة املضافة مطلع العام )2018(، إىل جانب تبادل البيانات واملعلومات العقارية التي تهم كال الطرفني.ـ
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الفرص بشأن  )رشوق(  والتطوير  لالستثامر  الشارقة  هيئة  لقاء   )2٠1٨ )يونيو   

  واملعوقات االستثامرية للكويتيني
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     )يوليو 2٠1٨( لقاء فريق أكسبو لبحث التعاون حول أكسبو اليف لألفكار الريادية املبتكرة
 بحث مجلس األعامل الكويتي بديب مع فريق “اكسبو ديب ٢٠٢٠” سبل التعاون يف دعوة أصحاب األفكار املبدعة والرشكات الكويتية اىل املشاركة يف مبادرات الحدث العاملي الضخم الذي تستضيفه ديب بعد عامني من خالل االشرتاك يف”

برنامج )إكسبو اليف( الخاص بتمويل املشاريع املبتكرة، واملعني بتمويل املشاريع ذات األثر امللموس يف خدمة املجتمع والبيئة أو كليهام مقابل منح مالية تصل إىل ١٠٠ ألف دوالر أمرييك لكل مرشوع ضمن مبادرة )منحة االبتكار املؤثر(.ـ

“.كام تم بحث تسجيل املشاريع الريادية الخالقة بالكويت يف البوابة الرقمية للعقود واملناقصات الخاصة مبعرض اكسبو والتي تضم ٢٤ ألف رشكة صغرية ومتوسطة اىل جانب ١٤٥ رشكة عاملية
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)نوفمرب 2٠1٨( لقاء سعادة السفرية أمل الحمد مساعد وزير الخارجية للشؤون  

   االقتصادية للتعريف باملجلس

)نوفمرب 2٠1٨( لقاء قطاع التسجيل والرتخيص التجاري يف “اقتصادية ديب” بشأن  

   الرخص املرنة )رخصة تاجر، الرخصة الفورية(ـ



٦. التغطيات اإلعالمية
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Over the course of 2018, the priorities of Kuwait Business Council (KuwaitBC) were focused on three main areas: 
the implementation of existing agreements, geographical expansion, and enhanced cooperation with other business 
councils1

The Council sought to further galvanise the role of existing agreements with public and private entities as real partner-
ships benefitting all concerned parties. Indeed, within the framework of these agreements, KuwaitBC organised national 
and economic events – such as the “Entrepreneurial Talk Series” initiative and the “Celebrate Kuwait” festival, among 
others – thereby promoting the Council’s action and reach at the organisational, media, and financial levels. 
KuwaitBC was also present in several events organised by those public and private entities, which reflected positively on 
the quality of the Council’s activities and contributed to boosting the presence of the Kuwaiti business community in the 
UAE’s specialised forums1

Geographically, KuwaitBC has strengthened its presence in the northern regions, specifically in the emirates of Sharjah 
and Ajman, whether through official visits or by organising or attending dozens of events, the details of which are present-
ed in this book. KuwaitBC has also marked its presence for the first time in Abu Dhabi through its participation in three 
major economic events hosted by the Abu Dhabi Chamber of Commerce and Industry and a number of Abu Dhabi-based 
international institutions1

3

KuwaitBC Statement



The year 2018 was marked by an outstanding interaction with the business councils and groups operating in Dubai, 
with KuwaitBC participating in several meetings organised by the Dubai Chamber for its business councils and 
groups. The Council also took part in a number of events organised by friendly Arab and international Councils such 
as the Palestinian, Russian, and Philippines business councils, among others, in addition to other expanded joint 
meetings1

“The Annual Book: Activities and Milestones – 2018” summarises the activities of the Kuwait Business Council in 
Dubai, including the most prominent initiatives and events organised, the partnerships and agreements signed, the 
studies and reports published, and the visits and meetings carried out during 20181

In conclusion, we extend our thanks to all the members, partners, and supporters who have played an active role in 
this journey. We hope that these steps will be an extension of what our colleagues in the Founding Administrative 
Board have started during the first session of the Council (2016-2017) and we look forward to another year full of 
activities and achievements1

.

.
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The Administrative Board of the Kuwait Business Council in Dubai
2018-2019



Kuwait Business Council was established in May 2016 
under the umbrella of Dubai Chamber as an independent 
non-profit entity. The Council aims to enhance the exper-
tise, opportunities, and relationships of Kuwaiti business-
people and companies operating in Dubai and the North-
ern Emirates (Sharjah, Ajman, Umm Al Quwain, Ras Al 

Khaimah, and Fujairah).

KuwaitBC is the first of its kind for business communities 
outside Kuwait1 It was created as an initiative of a group of 
Kuwaiti companies, personalities, and businesspeople in 

Dubai and the Northern Emirates.
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KuwaitBC in a Nutshell



“
 

 

 

 

KuwaitBC seeks to strengthen its action in 
three main areas:

• Opportunities: Link Kuwaiti businesspeople 
and companies to investment and commer-
cial opportunities in Dubai and the Northern 
Emirates1
• Expertise: Provide the Kuwaiti business com-
munity with the information and tools necessary 
for doing business in Dubai and the Northern 
Emirates1
• Relationships: Encourage Council members 
to share information, exchange expertise, and 
interact with each other and with concerned 
parties1

The Council’s logo is inspired from the Arabic calligraphy that ap-
peared on the first Kuwaiti dinar used by Kuwaiti traders under the 
rule of Sheikh Abdullah Al-Salim Al-Sabah, Emir of the State of 
Kuwait in the 1960s. It is a symbol of the rich history and the inde-
pendence of the Kuwaiti currency, values that also characterise the 
Kuwaiti business community and Council1 The modern depiction of 
the Kuwait Towers in the logo represents the value of creativity and 
uniqueness in presenting the familiar1 The logo is also decorated 
with the colours of the national flags of Kuwait and the UAE to re-

flect the identity of the Council and its scope of work..
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  Luma Jassim BourisLy

Chairperson
Mohammed Ibrahim 

Al Rubaiaan
Vice-Chairperson

Saad Abdullah 
Al Rubaiaan

Secretary-General

Ramzi Al Zarouni 
(representing Agility)

Treasurer

Mahmoud Al Refai 
(representing

 Al-Hashmia Real Estate)
Board Member

The Administrative Board (2018-2019) consists of the following members:
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The Administrative Board 
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Honorary Membership
Granted on an annual basis to public figures or legal entities from 
Kuwait or the UAE at no charge and as a recognition of impacting 

positively the council or the business community in general1 Honor-
ary members cannot run for Administrative Board Elections1

Corporate Membership
Institutions or companies, with Kuwaitis owning at least 50% of them, 
are entitled to apply for it1 The holder has two seats and is eligible to 

stand as a candidate and vote1

Individual Membership
Kuwaiti professionals or businesspeople are entitled to apply for 
it1 The holder has one seat and is entitled to vote and stand as a 

candidate1

Special Membership
Granted to public or legal persons, whether they are individuals or institutions, oper-
ating in Kuwait or the UAE, on a limited and yearly basis, in exchange for services 

provided to serve the Council and the interests of its members1 It grants one seat to 
an individual and two seats to an institution1 The holder of the special membership 

has the right to vote in the General Assembly1 However, he/she is not entitled to 
stand as a candidate for Administrative Boards1

8

Membership Types
KuwaitBC offers four types of membership with different 
benefits:



 

KuwaitBC includes among its members an elite of businesspeople as well as national 
companies1 The Council also welcomes members from various commercial sectors1

. 

9

Council Members
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Special Thanks

Government Entities

The Private Sector

Individuals
•Ms1 Luma Jassim Bourisly
•Mr1 Mohammed Ibrahim Al Rubaiaan
•Mr1 Saad Abdullah Al Rubaiaan
•Mr. Ramzi Al Zarouni
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Facts and Figures May 22, 2016 –
 December 31, 2017

January 1, 2018 – 
December 31, 2018

January 1, 2018 – 
December 31, 2018

January 1, 2018 – 
December 31, 2018

January 1, 2018 – 
December 31, 2018

May 22, 2016 –
 December 31, 2017

May 22, 2016 –
 December 31, 2017

May 22, 2016 –
 December 31, 2017Reports and

Studies
Visits and
Meetings

Partnerships and 
Agreements

46 initiatives and events

6 partnerships and 
agreements

4 reports and studies

22 visits and meetings

31 initiatives and events

7 partnerships and 
agreements

6 reports and studies

26 visits and meetings

Facts and Figures



)January 2018( Attending Dubai Chamber’s Business Groups and Councils Meeting 
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Activities and Milestones
Facts and Figures



 

 

 

.

)February 2018( First Annual Ceremony of Strategic Partners 
Kuwait Business Council held its first annual ceremony in Dubai to honour founding members and strategic partners who supported the Council since its establishment. The meeting was 

attended by several supporting government entities, private sponsors, as well as economic and public figures that were honoured for their contributions to the Council and its events

13



  

.

 

.

)March 2018( ”Celebrate Kuwait“ festival in conjunction with National Holidays 
”In conjunction with the Kuwaiti National Holidays, Kuwait Business Council organised the ”Celebrate Kuwait“ 

festival, in cooperation with Emaar Properties and Gastronomica, owner of the Slider Station restaurants that are 

widely popular in GCC countries.

The festival featured many artistic, cultural, and sports events, as well as an exhibition for Kuwaiti and Emirati 

youth talents and projects. The festival spanned over two days at Khor Dubai in the presence of over 5,000 visitors

14



)March 2018( Attending the first Business Groups and Councils 

roundtable, hosted by Dubai Chamber 

)March 2018( Participating in Edaralab Healthcare Management 

conference, held by Harvard Business Review Arabia 

15



)April 2018( Attending the second meeting of Business Councils, 
organised by Sharjah 

)April 2018( Attending the opening of the Swims store in La Mer 

)founding member( 

)May 2018( Attending ”Dubai Traders Outlook 2018: Latin 

America“ – Dubai Chamber 

16



)May 2018( Attending the Sharjah Economic Ramadan Majlis, or-

ganised by Shurooq 

)May 2018( Organising the Added Tax and Real Estate Law course, 

sponsored by Mosaic 

)May 2018( Attending the Kuwait Business Council’s Ramadan Gh-

abga, hosted by the Ajman Chamber

17



)May 2018( Attending the Kuwait Consulate General’s Ramadan 

Ghabga in Dubai )May 2018( Attending the Mazaya Holding’s Ramadan Ghabga 

18



)September 2018( Attending the EmTech conference as part of the 

partnership with Harvard Business Review Arabia 

)June 2018( Giving a welcome address at the Palestinian Business 

Council’s Ramadan Ghabga 

19



)August 2018( Organising an open session on Carriage’s success story, in 

collaboration with Dubai Entrepreneurship Academy
Kuwait Business Council in Dubai, in collaboration with Dubai Entrepreneurship Academy, the 

educational arm of the Mohammed Bin Rashid Establishment for SME Development, launched 

the ”Entrepreneurial Talk Series“ initiative that included a series of open-dialogue sessions with 

Kuwaiti business leaders and entrepreneurs, to share their success stories and the challenges 

they faced in their journey to reach their global standing.

The guest of the first session moderated by Hamoud Al Mahmood, Editor in Chief of Harvard 

Business Review Arabia, was Bader Al Ajeel, General Manager of Carriage in the UAE, who 

described how Carriage started as a local entrepreneurial idea, which succeeded in attracting 

global investments in a record period of time that did not exceed 18 months
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)September 2018( Organising a joint introductory meeting with 
the members of the Russian Business Council

)October 2018( Attending the GITEX exhibition in Dubai 

)September 2018( Attending the Business Councils Meeting, organised by the British Business Council

21



)October 2018( Participating in the second Dubai Chamber Meet-
ing for Business Groups and Councils 

)October 2018( Attending Dubai Investment Week

)October 2018( Attending the Edaralab conference on how business leaders organise their time in Abu Dhabitime 

in Abu Dhabi 22



)October 2018( Attending the first open meeting of the Moham-

med Bin Rashid Establishment for SME Development 

)October 2018( Attending the Islamic Economy Summit 

23



)November 2018( Session entitled ”What Comes after Talabat.com?“, in collaboration with Ajman Chamber 
As part of the 5x5 Initiative, Ajman Chamber of Commerce and Industry organised a session entitled ”What Comes after the Deal of Talabat.com?“, in cooperation with Kuwait Business Council in Dubai and the Northern 

Emirates. The session included an open dialogue with Kuwaiti entrepreneur Mohammed Jaafar, Vice Chairman and Chief Executive Officer of Faith Capital Holding.

Media professional Amira Mohammed started the session with a presentation of the Kuwaiti entrepreneur Mohammed Jaafar, and reviewed the beginning of ”Talabat.com“, and the stages of its development and success, until 

it was sold for $170mn, as well as how Faith Capital was established, and the most important projects it is working on. The session also dealt with two main focus points: The first reviewed the early indicators of success that a 

global investor looks for in an emerging project, while the second focused on how business models of e-commerce and smart applications are different from conventional projects
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)November 2018( Attending the Annual Reception of the Philip-

pine Business 

)November 2018( Visiting the Kuwait pavilion in Dubai Design 

Week and providing organisers with media support 
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)November 2018( Attending Kuwait Heritage Week, in the presence of His High-
ness the Ruler of Sharja

A KuwaitBC delegation attended the Kuwait Heritage Week, organised by the 
Sharjah Institute for Heritage. On the sidelines of the event, the delegation met 
His Highness Sheikh Dr. Sultan bin Muhammad Al-Qasimi, Supreme Council 
Member and Ruler of Sharjah. Commemorative shields were also exchanged with 
His Excellency Dr. Abdul Aziz Al Musallam, Chairman of the Sharjah Institute 
for Heritage, in recognition of the Institute’s efforts in organising the Kuwait 

Heritage Week in Sharjah

26



)November 2018( Participating in the Kuwait-UAE Forum
In conjunction with UAE national holidays, KuwaitBC had a special pavilion at the ‘Kuwait-UAE Forum’, organ-

ised by the General Consulate of the State of Kuwait in Dubai, for the second consecutive year
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)December 2018( Participating in the third Dubai Chamber Meet-

ing for Business Groups and Councils 

)December 2018( Attending the third Sharjah FDI Forum 
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)April 2018( Signing an agreement on exchanging trade data and promoting investment opportunities with Ajman Chamber 
KuwaitBC signed an agreement with the Ajman Chamber of Commerce and Industry, promoting joint cooperation between both parties, to serve the business community and organise joint events 

and meetings to facilitate cooperation and experience sharing among businesspeople.

The agreement provided for: promoting investment opportunities; exchanging trade data and statistics; developing joint projects and initiatives to serve both parties; encouraging the participation of 

institutes and individuals in international events and exhibitions that are organised by Ajman or Kuwait; facilitating and exchanging trade visits and delegations; organising joint meetings attended 

by businessmen and entrepreneurs; and examining and discussing challenges and obstacles to make recommendations that support business growth and effective partnerships

29

Partnerships and 
Agreements



)April 2018( Signing an agreement with MarMore Company and considering it the Council’s knowledge partner

KuwaitBC concluded an agreement with MarMore MENA Intelligence, a research firm of the Kuwait Financial Center )‘Markaz’(, as part of the Council’s endeavours to enhance mutual cooperation 

and achieve its strategic objectives as a provider of information and soft tools, for the growth of the Kuwaiti business community in the UAE.
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)September 2018( KuwaitBC: A partner in the Economist’s Global 

Illicit Trade Summit

)September 2018( KuwaitBC: A partner in the Abu Dhabi Cham-

ber Franchise Exhibition
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)December 2018( KuwaitBC: A trading partner in 2019 Dubai International Boat Show 
KuwaitBC concluded a cooperation agreement with Dubai World Trade Centre, to serve as a trading partner in the Dubai International Boat Show, to be held in Dubai Water Canal, from February 

27 until March 2, 2019. Pursuant to the agreement, the Council’s annual celebration on the occasion of the Kuwaiti national holidays will be hosted, the Council will participate in the marketing 

campaign of the Show, and Kuwaiti companies and visitors will enjoy a number of advantages and facilities.
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 )April 2018( MarMore studies )the Council’s knowledge partner(
As part of the cooperation agreement with MarMore MENA Intelligence, a subsidiary of the Kuwait Financial Centre )‘Markaz’( specialised in research and intelligence, the following list includes 

the key studies that have been published on the Council’s website in 2018:
o Kuwait – China: Opportunities for Further Leverage
o The Future of Oil with Alternative Energies for Kuwait
o GCC’s Best Capital Allocators 
o GCC Retail Sector“

33

Reports & Studies



)April 2018( Data and statistics on Kuwaiti real-estate owners, ac-

cording to Sharjah Real Estate Registration Directorate 

o Kuwait – China: Opportunities for Further Leverage
o The Future of Oil with Alternative Energies for Kuwait
o GCC’s Best Capital Allocators 
o GCC Retail Sector“
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)April 2018( Meeting with the Sharjah Real Estate Registration Directorate regarding the electricity charges of Kuwaiti investors’ real estate 
A KuwaitBC delegation visited the Sharjah Real Estate Registration Directorate to explore avenues to strengthen cooperation and raise the awareness of the 3,100 Kuwaiti investors in Sharjah, who 

own about 5,700 properties in the emirate.

The Council’s delegation convened with Mr. Abdul Aziz Al Shamsi, Director General of the Sharjah Real Estate Registration Directorate, to discuss ways to foster cooperation with the Directorate, 

raise the awareness of Kuwaiti investors, particularly with the implementation of the Value Added Tax Law in early 2018, as well as to exchange real estate data and information that are of interest 

for both parties.
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)June 2018( Meeting with Sharjah Investment and Development 

Authority )Shurooq( regarding investment opportunities and 

obstacles for Kuwaitis
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)July 2018( Meeting with the Expo team to discuss cooperation regarding Expo Live for creative and innovative ideas 
KuwaitBC discussed with the ”Dubai Expo 2020“ team ways of cooperation, calling upon Kuwaiti companies and entrepreneurs to take part in this huge international event hosted by Dubai in two 

years’ time - through applying for the Expo Live Innovation Impact Grant Programme which funds innovative projects and projects with significant impact on the community, the environment, or 

both )the grants are up to US$100,000 for each project(.

The registration of creative pioneering projects in Kuwait was also discussed in the digital portal for the Expo’s contracts and tenders, which includes 24,000 small and medium-sized companies as 

well as 145 international companies.“
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)November 2018( Meeting with the business registration and li-

censing sector in the Department of Economic Development 

”Dubai Economy“ regarding flexible licenses )trader license, in-

stant license(

)November 2018( Meeting with Her Excellency Ambassador Amal 

Al Hamad, Assistant Foreign Minister for Economic Affairs 
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