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الزيارات الميدانية للشركات المشاركة في استبيان تقرير البنك الدولي لسهولة ممارسة األعمال 6102

أوال  :الزيارات الميدانية :
قام فريق عمل تحسيييييئ يألة األعمال في ال ويع دعداا ايارات ميدانية خالل الفترة مئ  11الى  28فبراير  ،2112للجهات
المشيياركة في تعبألة اسييتبيان تقرير سييهولة ممارسيية أنشي ة األعمال ،وذلك لتحديد أولويات االصييالو وطرو الحلول للعقبات
التي أثرت على أااء اولة ال ويع في مؤشيييييرات تقرير سيييييهولة ممارسييييية األعمال  ، 2112وتمثلع تلك الزيارات في ()8
م اتب محاماة و ( )7شيركات للخدمات االسيتشارية واللوسستية والتجارة العامة والمقاوالت حيث تركزت المشاكل والحلول
في)  ( 11سهات ح ومية .
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ثانيا ً  :العقبات والصعو ات التي واسهع المشاركيئ في تعبألة استبيان سهولة
ممارسة أنش ة األعمال والحلول الم روحة :
وزارة التجارة والصناعة

العقبات القانونية

 ت رار مش لة التوكيل العام والخاص في كل شركة وم تب تم ايارته وذلك أن الجهات ال تعترف هذه التوكيالت
وتحتاج إلى حضور صاحب العالقة أو تخصيص كل إسراء وذكره في التوكيل تفصيليا في كل مره يتم مراسعة
الجهات ( واارة التجارة والصناعة) .
 عدم وضوو آلية العمل مئ ناحية القوانيئ واللوائح وتسلسل االسراءات والوفع الم لوب وعدم فعاليتها مما يؤاي
إلى عدم إنجاا الموظف لعمله على أكمل وسه.
 حتى تتم عملية إصدار ترخيص مهني ال د مئ توافر شهااة مهنية لصاحب الشركة,مثال فتح م تب محاماة ال د مئ
توافر شهااة الحقوق ،وقد ي ون مقدم ال لب ( صاحب الشركة ) غير حامل لشهااة الحقوق ويهدف الى تعييئ
محامييئ للعمل وااارة م تب المحاماة فقط دون مزاولة مهنة المحاماة.

العقبات اإلجرائية

 قد تتاخر الموافقات والقرارات في عض االاارات سبب استقالة او انتقال مدير االاارة أو الوكيل المساعد ،مما
يصعب اتخاذ القرارات في عض الحاالت أو اكثرها وتأخر المعاملة سبب عدم تعييئ شخص ديل .
 عدم المام عض موظفيئ الواارة االسراءات الجديدة خاصة عد صدور قانون الشركات الجديد حيث يقوم الموظف
رفض المعاملة ( مثال طلب فتح فرع شركة أسنبية ).
 تعتبر خدمة المواعيد ) )onlineخدمة غير مجدية مئ ناحية الوقع حيث ت ول فترة الموعد المقرر وقد يصل الى شهر
أوأكثر مقارنة باالجراءات المتبعة سابقا ً في معامالت وزارة التجارة .
 في مرحلة تقديم طلب تأسيس شركة يت لب مئ صاحب المعاملة تقديم ايصال سداا وعقد ايجار لموقع الشركة التي
الواقع لم تنشأ اال عد موافقة واارة التجارة والصناعة وقد ت ول مدة أخذ الموافقات الى شهور كثيرة حتى يتم تاسيس
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الشركة ،وتعتبر أسعار االيجار والعقار في ال ويع مرتفعة سدا ً مما ال يشجع أصحاب العمل والشركات ممارسة
العمل في ال ويع.
 طول إسراءات الدورة المستندية والرسوع المت رر ألخذ االستشارة القانونية في كل إسراء مما يؤاي إلى تع يل
المعاملة.
 عند تقديم المستندات واألوراق الم لو ة تقوم عض الجهات تع يل المعاملة تقريبا لمدة ثالث شهور وأكثر حيث أن
عض المستندات لها فترة معينة لالنتهاء مما يت لب مئ أصحاب المشروع إعااة تجديدها ومئ ثم إعااة تقديم ال لب
مرة أخرى.
 هناك نقص دائم في عدد الموظفين مما يسبب في تاخير المعامالت ،حيث ال يتواجد عدد من الموظفين على راس
عملهم في ساعات الدوام الرسمية.
 أنشطة الشركات تعتبر محدود عند تصنيفها من قبل الوزارة.

العقبات االدارية

 عدم إلمام الموظف اإلسراءات المتبعة و القرارات اإلاارية و الواارية في الجهة التا عة لها.
 ال يوسد اليل ألصحاب المشاريع والشركات الخ وات التفصيلية الم لو ة النجاا كافة المعامالت و ترتيبها  ،حيث أن
ال لبات المذكورة عبر الموقع الشب ي للجهات غير محدثة وتختلف عئ الم لوب في الواقع.
 تحديد أيام معينة في واارة التجارة والصناعة الستقبال ال لبات و المعامالت معدل يوميئ ألصحاب العالقة و يوميئ
للمندو يئ إذا راسع الواارة صفته موكال وتحديد يوم الخميس يوم إااريا ،مما يسبب تأخير في المعامالت .
 عدم إصدار نموذج سديد لتأسيس الشركات المهنية التي تم إاراسها مؤخرا في القانون الجديد للشركات رقم 2112/22
ويجبر أصحاب الشركات أثناء التأسيس على مخالفة القانون وتأسيس شركات نشاطها تجارة عامة مما يلزم أصحاب
المشروع االلتزام دسراءات معينة وتواقيع أخرى غير مرتب ة ه (على سبيل المثال م اتب المحاماة (.
 اللجنة الفنية القانونية الدائمة ممثلة عدا مئ المستشاريئ القانونييئ تقوم سد فراغ تقاعد وكيل الشألون القانونية والبع
االمور القانونية لمعامالت األشخاص في واارة التجارة واتخاذ سميع القرارات اون الرسوع أو االستماع الى وسهة
نظر صاحب المعاملة مما يترتب على غرامات او تاخير معاملة او اتخاذ اسراء قانوني تعسفي في حق صاحب
المعاملة اون الرسوع له اون الرسوع حتى الى الوكيل الذي تم تعيينه حديثا.
 تعتبر الرسوم المقررة الضافة نشاط للشركة ذات سعر رمزي ومناسب ول ئ قد تختلف االنش ة وتتفاوت في أهميتها
مما ال يتعيئ مساواتها مع االنش ة البسي ة وذلك مئ ناحية الرسوم.
 تعييئ األشخاص الغير كفوء (غير مالئمييئ فنيًا وإااريًا) مناصب حساسة وقيااية.
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الحلول
والمقترحات

 عمل اورات تدريبية للموظفيئ المختصيئ إلطالعهم على آخر القوانيئ واللوائح الجديدة والتي يجب العمل عليها
 تدريب الوظفين على كيفية أداء العمل كموظف شامل وتدريبه مهنيًا على كيفة أداء األعباء الوظيفية باكمل وجه.
 الغاء شرط طلب ايصال وعقد اسار عند تقديم طلب تاسيس شركة اال عد الموافقة النهائية واست مال أخر االسراءات
خصوصه.
 انشاء لجنة تا عة في الجهة مهمتها النظر في القوانيئ والقرارات الخاصة الجهة واصدار اسراء االصالو فوراً.
 انشاء هي ل سديد يمثل واسهة الدولة ويعيئ فيها مئ ذوي ال فاءات حيث يختص هذا الهي ل أو الق اع خدمة الشركات
التي يدخل فيها شريك أسنبي وي ون لها هي ل اااري مستقل عئ ااارة الواارة يقوم نفس الخدمات ول ئ وقع أسرع
واسراءات أقل .
 ضرورة اتخاذ قرارات سريعة فيما يخص تعييئ أشخاص في المناصب االاارية المهمة عد شغورها وخلوها لفترة
طويلة والتي قد تأخر مئ اعتماا المعامالت التي تحتاج الى موافقة االاارة ذات المناصب الشاغرة .
 عمل اليل إرشااي افة اإلسراءات والمستندات الم لوب إرفاقها ال لب ،مع تحديثها على الموقع الشب ي للجهة.
 اعااة النظر في الرسوم المقررة في طلب اضافة نشاط كل حسب أهميته.
 االطالع واالستفااة مئ قانون االيجارات المقر في امارة ا ي واراسة موضوع انشاء قانون لتنظيم االيجارات.
 توسيع تصنيفات األنش ة التي تزاولها الشركات.
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وزارة المالية
العقبات القانونية

الحلول والمقترحات

 عدم اإللتزام المعاهدات الضريبية في اولة ال ويع.
 تعديل في مواا قانون الضريبة حيث يستثنى الشخص المقيم في ال ويع لفترة قصيرة ال تتجاوا  3أيام مئ ت بيق
الضريبة على مبيعاته في ال ويع.
 توظيف عدا كافي مئ الموظفيئ ال فاءات للعمل في ااارة الخضوع الضريبي وااارة الفحص والم البات الضريبية.
 التعميم على كافة الموظفيئ في اإلاارات في كافة اإلسراءات المستحدثة والقوانيئ والقرارات التي تصدر كل فترة.
 عمل اورات تدريبية قانونيه للموظفيئ المختصيئ إلطالعهم على آخر القوانيئ واللوائح الجديدة والتي يجب العمل
عليها.
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الهيئة العامة للصناعة

العقبات اإلجرائية

 طول الدورة المستندية واسراءات تقديم طلب اعفاء سمركي لآلالت المستوراة ( منتجات غير خليجية) حيث تمر
المعاملة مئ الهيألة العامة للصناعة ألخذ الموافقات ثم الهيألة العامة للبيألة ثم تعوا الى الهيألة العامة للصناعة والع س
صحيح وفي هذه الدورة المستندية اائما ما تضيع المعاملة أو اوراق منها وقد تتوقف مما تسبب خسائر مالية لصاحب
المعاملة.

 التنسيق والر ط يئ الهيألة العامة للصناعة والهيألة العامة للبيألة الصدار اليل اسرائي واضح أو ر ط ال تروني
لتخليص المعامالت .
الحلول والمقترحات
 اعااة النظر في الرسوم الخاصة الهيألة العامة للصناعة وخفضها.
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وزارة الشئون االجتماعية والعمل
العقبات القانونية

 قانون االقامات غير منصف في حالة المدراء االجانب او شركاء في شركات يتم تاسسها في الكويت وهذه من
االسباب التراجع عن دخول بيئة الكويت ،واهم هذه المعوقات احتياجهم الي دخول الكويت عن طريق كرت لزيارة
باسم احد الشركاء.

العقبات االجرائية

 تعتبر معاملة اصدار االقامة للعاملين في الشركات عائق حيث تتطلب الموافقة من أصحاب الشركات أن يتقيد
بالشرط الخاصة عند استخدام عامل أجنبي من الخارج وذلك حسب مؤهالته العلمية والتي قد ال تشترط كفاءة
الشخص من حيث الخبرة العملية وبالتالي عدم قدرة الشركة على تعيين شخص ما قد تراه مناسبا ً لمنصب معين
بعيدا عن مستواه العلمي.
 تحدد المسميات الوظيفية وتكون مرتبطة بالشهادات الدراسية وليست على الخبرة العملية لمدراء في شركات عالمية
حيث ال يتم اعطائهم مسمياتهم في الشركة بدولة الكويت السباب تتعلق بقوانين واجراءات داخلية في الوزارة.
 المدراء االجانب ال يستطيعون العمل كمدير اال في شركة واحد من اصل مجموعة شركات مترابطة

العقبات االدارية

 تعيين األشخاص قليلي الخبرة في مناصب حساسة وقيادية.

الحلول
والمقترحات

 تسهيل إستخراج الرخص وتقليل القيوا على إقامات العمالة األسنبية التي ستشغل مناصب تنفيذية في الشركات.
التعميم على كافة الموظفيئ في اإلاارات في كافة اإلسراءات المستحدثة والقوانيئ والقرارات التي تصدر كل فترة.
 عمل اورات تدريبية قانونيه للموظفيئ المختصيئ إلطالعهم على آخر القوانيئ واللوائح الجديدة والتي يجب العمل
عليها.
 انشاء لجنة تا عة في الجهة مهمتها النظر في القوانيئ والقرارات الخاصة الجهة واصدار اسراء االصالو فوراً.
 عمل اليل إرشااي افة اإلسراءات والمستندات الم لوب إرفاقها ال لب ،مع تحديثها على الموقع الشب ي للجهة.
 تفعيل قانون المعامالت االل ترونية رقم  21لسنة  2112و التوقيع االل تروني النجاا المعامالت
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بلدية الكويت
العقبات االجرائية

الحلول
والمقترحات

 ضياع ملفات االراضي والمخططات .
 هناك نقص دائم في عدد الموظفين مما يسبب في تاخير المعامالت ،ومن المالحظ ايضا ان عدد من الموظفين ال
يتواجدون على راس عملهم في ساعات الدوام الرسمية.
 انشاء لجنة تا عة في الجهة مهمتها النظر في القوانيئ والقرارات الخاصة الجهة واصدار اسراء االصالو فوراً.
 التعميم على كافة الموظفيئ في اإلاارات في كافة اإلسراءات المستحدثة والقوانيئ والقرارات التي تصدر كل فترة.
 عمل اليل إرشااي افة اإلسراءات والمستندات الم لوب إرفاقها ال لب ،مع تحديثها على الموقع الشب ي للجهة.

وزارة الكهرباء والماء
العقبات االجرائية
الحلول
والمقترحات

 طول االسراءات والدورة المستندية مئ وقع تقديم إلعتماا المخ
شهور تقريباً.
 ضغط العمل على موظفيئ الواراة سبب كمية المشاريع المقدمة .

ات حتى توصيل ال هر اء وقد تصل الى 2-2

 اختصار الدورة المستندية ألخذ الموافقات وتقليل تراا المعاملة على سميع االاارات حتى تتم الموافقة.
 عمل اليل إرشااي افة اإلسراءات والمستندات الم لو ة ،مع تحديثها على الموقع الشب ي للجهة.
 تفعيل قانون المعامالت االل ترونية رقم  21لسنة  2112و التوقيع االل تروني النجاا المعامالت.
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وزارة العدل

العقبات القانونية

 ت رار مش لة التوكيل مع م اتب المحاماة حيث ال ترفض الجهة التوكيل المقدم مئ قبل المحامي و تشترط الموظفة
أو الموظف اعااة صياغة التوكيل ذكر أسامي سميع الجهات المراا مراسعتها هذه التوكيل ش ل تفصيلي ( االسم
) والبعض يشترط تخصيص كل إسراء وذكره في التوكيل تفصيليا في كل مره يتم فيها مراسعة الجهة.
 يشترط الموظفيئ في طلب ورقة أصل التوكيل لعدم الثقة وهذه المعاملة تتم في العديد مئ الجهات وال يفترض مئ
صاحب العالقة استخدام هذه الورقة ( أصل الوكالة ) في كل سهة تمر فيها معاملته قد تت لب المعاملة مراسعة
العديد مئ الجهات حيث االكتفاء مئ صورة التوكيل فقط .

العقبات االجرائية

 تهاون موظفيئ قسم االعالن ( المندو يئ ) في توصيل الدعوة الى مقر اقامة صاحب العالقة ل ي تفي توصيلها الى
مخفر المن قة مما يترتب عليه تأخير وتأسيل األح ام أو الجلسات القضائية في حق صاحب العالقة .
 عد انتهاء الجلسة وصدور الح م قد يتاخر الس رتير ( ال اتب ) الشخص المسألول عئ ااخال الح م الصاار في
تحديث يانات القضية عبر الموقع اإلل تروني لواارة العدل ( البوا ة اإلل ترونية ) حيث ال يم ئ لصاحب القضيه
معرفة الح م اال عد مرور يوميئ أو اكثر وفي عض األحيان قد يدخل انات ح م خاطئ للقضية مما يرتب عليه
مشاكل مع اصحاب القضية.
 يحق فقط للشخص أن يدخل الى الموقع اإلل تروني مرتيئ لالستفسار عئ قضية خالل اليوم الواحد ،بنما يكون
للمحامي قضايا كثيرة موكل لالستعالم عنها .
 يواسه المحامي مش لة عند االستفسار عئ القضايا الموكل ها حيث يمتنع الموظف في واارة العدل عئ ا الغ
صاحب العالقة خصوصا المحامي الموكل عئ حالة القضية أو المعاملة وحيث يسمح االستفسار عئ معاملة واحدة
فقط ال اكثر خالل اليوم الواحد .
 الرغم مئ وسوا آلية الر ط االل تروني و الخدمات االل ترونية ( واارة العدل  -واارة الداخلية ) إال انه ال يتم
ت بيقها أو قد ي ون النظام مع ل معظم األيام.
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وزارة العدل

الحلول
والمقترحات

 إنشاء لجان تشريعية متخصصة وخلق يألة تشريعية موائمة في ال ويع.
 يجب أن ي ون القانون المشرع يخدم المجتمع وليس شريحة معينة مئ األفراا.
 تعديل قانون التسجيل العقاري في اولة ال ويع.
 تقليص المدا الزمنية لجلسات التقاضي.
 تقليص األعمال اليدوية وإستخدام األرشفة اإلل ترونية لحفظ المستندات واألوراق الهامة لتقليص المدة الزمنية
إلسترساع الملفات القديمة مئ المخاان وإستخدام الت نولوسيا الحديثة في األعمال اليومية واإلسراءات الداخلية
والخارسية.
 ت وير العمل اإلااري في الواارة مئ خالل إستخدام الت نولوسيا الحديثة.
 القضاء على البيروقراطية مئ خالل تقليل الدورة المستندية وتحسيئ اإلسراءات المقدمة للمراسعيئ.
 إنشاء مؤسسة  /هيألة قضائية خاصة يرت ز عملها على التح يم القضائي ،وإصدار القرارات الفورية حيث يتوسب على
صاحب القرار هذه المؤسسة أن يتواسد ليل نهار إلتخاذ القرارات الحينية.
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االدارة العامة للجمارك

العقبات االجرائية

الحلول
والمقترحات

 اولة ال ويع تفتقـر إلى الموانئ التجارية والمجهزة الستقبال السفئ القاامة مئ عدة اول حيث ال تست يع عض
الشركات تصدير موااها ومنتجاتها إال عد إرسالها إلى عدة موانئ في الدول المجاورة والمرور في عدة اول لتوصيل
المنتجات والمواا إلى سفئ أخرى تقوم دورها نقل البضائع إلى الدول الم لو ة وهذا ي لف مبالغ كبيره ووقع أكثر
ال يشجع التصدير .
 عدم وسوا شركات شحئ كافية وإن وسدت ت ون ت لفتها عالية.
 موافقة الهيألة العامة للبيألة لفحص كل عينة يتم استيرااها تحمل نفس المواا في كل مرة وافع مبلغ  81ا.ك لشركة
شحئ خاصة على كل كونتينر ،مما يؤثر على نسبة التصنيع في ال ويع وارتفاع ت لفة المااة و التالي يؤثر على نسبة
تصدير المنتج المحلي نظرا الرتفاع ت اليف االستيراا لمواا التصنيع والت اليف الجمركية وإسراءات الموافقة والتفتيش.
 انشاء المزيد مراكز فحص والتفتيش للبضائع.

المؤسسة العامة للموانئ
العقبات االجرائية

الحلول
والمقترحات

 موانئ الكويت ضعيفة وغير مطورة بحيث ال يمكن استقبال كافة السفن بأنواعها ورسوها في الموانئ وقد يتطلب
من الشركات أن تستقبل مستورداتها عن طريق موانئ الدول المجاورة وتنقل من بعدها برا ً الى الكويت مما يرفع
في تكاليفها.
 القضاء على البيروقراطية من خالل تقليل الدورة المستندية وتحسين اإلجراءات المقدمة للمراجعين.
 تحديث الموانئ وزيادة الطاقة اإلستيعابية لها ،واستحداث النظم المتبعة في اإلجراءات الخاصة بدخول وخروج
السفن والشحنات.
 تقليل التكاليف على الشحنات.
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 ضرورة التسويق لقطاع الشحن في دولة الكويت ،من خالل إقامة معارض ذات مستوى عالي تستضيف من خاللها
أكبر شركات الشحن المحلية والعالمية.

هيئة أسواق المال

العقبات اإلجرائية

 صعو ة التواصل مع الموظفيئ في الهيألة لالستفسار عئ مخالفات مرسلة مئ قبلها للشركات ،والسبيل الوحيد
للتواصل ي ون عئ طريق التواصل مع كتاب يرسل في يد رسال االمئ مئ غير اي ضمان للوصول الي الموظف
المختص او عدم ضياع كتاب االستفسار.
 الرسوم المفروضة على خدمات المقدمة مئ قبل الهيألة مبالغ في تقديرها وغير مرتب ة حجم الشركات ومزانياتها.

 فتح اب الهيألة الستقبال اي استفسارات حتى لو كان عئ طريق ديل ال تروني للتواصل مع الموظفيئ المختصيئ.
الحلول والمقترحات  اعااة النظر في الرسوم الخاصة هيألة أسواق المال وخفضها او تخصيصها.
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