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كلمة رئيس مجلس إدارة الهيئة 
خالد ناصر الروضان

وزيــــــر التجــــارة والصناعة ووزير الدولة لشئون الشباب بالوكالة
رئيس مجلس إدارة هيئة تشجيع االستثمار المباشر

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته،

يســرني أن أضــع بيــن أيديكم التقرير الســنوي الثاني لهيئة 
تشجيع االســتثمار المباشر، متضمنًا النشــاطات واإلنجازات 
التــي قامــت بهــا الهيئة خــالل الســنة الماليــة 2017/2016، 
علــى ضــوء المهــام  المكلفــة بهــا بموجــب قانون إنشــائها 
رقــم 116 لســنة 2013 بشــأن تشــجيع االســتثمار المباشــر 
الوطنيــة  الرؤيــة  تحقيــق  الكويــت، مســتهدفة  دولــة  فــي 
2035 ومرتكــزات “الكويــت الجديــدة” المنبثقة عنها، إضافة 
إلــى التزامات دولــة الكويت في تحقيق األهــداف اإلنمائية 
المســتدامة )2015-2030(، واسترشــادا بأسس السياسات 
الدوليــة لالســتثمار الداعــم لالســتدامة، بمــا مــن شــأنه أن 
يعــزز مزايــا دولــة الكويت كموقع اســتثماري متميــز، ويدعم 
الجهــود الترويجيــة المبذولــة لجذب االســتثمارات المباشــرة 
ذات القيمــة المضافــة لتنويــع القاعــدة االقتصاديــة وزيادة 

مســاهمة القطــاع الخاص فــي االقتصــاد المحلي.

وقــد واصــل مجلــس اإلدارة دوره خــالل فترة التقرير برســم 
السياســات العامــة وتوجيــه مســار أنشــطة األعمــال التــي 
تقوم بها األجهزة التنفيذية في الهيئة بمختلف مســتوياتها 
لتحقيــق األهداف المنشــودة. وشــهدت الفترة تحــوال نوعيا 
نحــو تثبيــت مبــادئ الحوكمة واإلدارة الرشــيدة بإنشــاء وحدة 
رقابيــة داخليــة تتبــع مجلــس اإلدارة وكذلــك تأســيس لجنــة 
للتظلمــات لطلبــات المســتثمرين، والحــرص علــى اإلحاطة 
بالمســتجدات وإصدار القــرارات الالزمة لتفعيل وتيرة اإلنجاز 
فــي مهام الهيئة ومتابعة بيانات المشــروعات االســتثمارية 
التــي يرخــص لهــا والمعوقــات التــي تواجــه المســتثمرين 
والعمل بشــفافية وكفــاءة في إطار التناغم بين الســلطتين 
التشــريعية والتنفيذيــة لتحســين بيئــة األعمــال ورفــع كفاءة 

االقتصــاد الوطني. 

وممــا الشــك فيــه أن هيئة تشــجيع االســتثمار المباشــر قد 
قطعــت شــوطا خالل فتــرة التقرير بما ســطرته مــن إنجازات 
مقــدرة تمثلــت في ارتفــاع حجم االســتثمار  المباشــر الوارد 
إلــى دولــة الكويــت حتــى تاريخــه نحــو 707.9 مليــون دينــار 

كويتــي أي مــا يقــارب 2.3 مليــار دوالر،  وتوقع خلق وظائف 
1000 وظيفــة فــي أنشــطة  للمواطنيــن بإجمالــي يفــوق 
متعــددة فــي قطــاع الخدمــات الحيــوي، ومــن قبل شــركات 
تحقــق  الــذي  األمــر  وأجنبيــة،  محليــة  جنســيات  مــن  رائــدة 
بتضافــر جهود المســئولين فيها والكوادر الوطنية الشــبابية 
العاملــة بهــا، مــن خــالل اســتراتيجية واضحــة ومعاييــر أداء 
نوعيــة تعــزز التطلعــات لتوســيع نطــاق اختصاصــات الهيئــة 
بموجــب المهام الترويجيــة واإلجرائية والتوعويــة والتنموية 
التــي تقوم بها، إضافة الــى إدارة المناطق الحرة وتخصيص 
“العمليــات  االوفســت  برنامــج  وإدارة  التجاريــة  القســائم 

المقابلــة” وفــق تكليــف مجلــس الــوزراء الموقر.

وختامــا، يطيــب لــي باألصالة عن نفســي ونيابــة عن أعضاء 
مجلــس اإلدارة الكــرام أن أرفع أســمى آيــات التقدير لحضرة 
صاحــب الســمو أميــر البــالد الشــيخ صبــاح األحمــد الجابــر 
الصبــاح حفظــه الله ورعاه وولى عهده األمين ســمو الشــيخ 
نــواف األحمــد الجابــر الصباح، وســمو رئيس مجلــس الوزراء 
الشــيخ جابــر المبــارك الحمد الصبــاح، داعيًا المولــى عز وجل 
أن يســدد خطانــا ويوفقنــا جميعــًا لجعــل وطننــا الغالي في 
طليعــة المراكــز الماليــة والتجاريــة وفي صدارة الــدول التي 
تحقــق النمــو المســتدام وتحافــظ علــى االزدهار وشــمولية 
الرفاهيــة. كمــا أتوجــه بالتقديــر إلــى أعضــاء مجلــس إدارة 
الهيئــة الكــرام شــاكرا لهــم التزامهــم وحرصهم علــى تقديم 
خالصــة خبرتهــم وعميق تجربتهــم لما فيه المصلحــة العامة 
وتجييــر ذلــك لتفعيــل الــدور االقتصــادي والتنمــوي للهيئة، 
وأتقــدم إلــى مديــر عــام الهيئة وكافــة العاملين بها بالشــكر 
المبذولــة لضمــان  تعاونهــم وجهودهــم  علــى  الموصــول 
حســن األداء وتحقيــق اإلنجــازات الفعالــة والســير قدمــا نحو 

واعد. مســتقبل 
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كلمة مدير عام الهيئة 
د. مشعل جابر األحمد الصباح

المدير العام هيئة تشجيع االستثمار المباشر

تحية طيبة وبعد،

دخلــت هيئة تشــجيع االســتثمار المباشــر في الســنة الثانية 
مــن عملهــا لتحقيق المهــام التي نص عليها قانون إنشــائها 
رقــم 116 لســنة 2013 بشــأن تشــجيع االســتثمار المباشــر 
فــي دولة الكويت والئحتــه التنفيذية والقرارات ذات الصلة. 

قانــون  مــن   )31( المــادة  عليــه  مــا نصــت  إلــى  واســتنادا 
رقــم 116 لســنة 2013 بإعــداد التقريــر الســنوي والتقريــر 
اإلحصائي الخاص بنشــاط الهيئة ومشــروعاتها، يســتعرض 
التقريــر الســنوي الثاني 2016 للســنة الماليــة 2017/2016 
اهــم إنجــازات  الهيئــة خــالل فتــرة التقريــر والتــي تمثلــت 
باســتقطاب اســتثمارات مباشــرة  بلغــت مــا قيمتــه  363.8 
مليــون دينــار كويتــي  تركــزت مســاهمتها القطاعيــة فــي 
المشــاريع  نســبة  وبلغــت  الحيويــة،  الخدمــات  أنشــطة 
المرخــص فيهــا والموافــق عليهــا 90% منهــا، وجــاءت مــن 
قبل شــركات عالمية من جنســيات متعــددة للدول المتقدمة 
واالقتصادات الناشــئة، وبذلك ســجلت حجم استثمار مباشر 
وارد مرخــص لــه وموافــق عليــه تراكميــا منذ باشــرت الهيئة 
عملهــا فــي مطلــع ينايــر 2015 وحتــى نهايــة مــارس 2017 
إلــى مــا قيمته  707.9 مليون دينــار كويتي توزعت على 14 
جنســية اجنبيــه، ويتوقــع أن توفر ما يزيد عــن 1000 وظيفة  
للمواطنيــن، وخلقــت ترابطــات وأنشــأت عالقــات عمل  مع 
مؤسســات القطــاع الخــاص المحلــي والقطــاع االكاديمــي 

والبحثــي فــي البالد.

وقــد مضــت الهيئــة قدمــا فــي مطلــع 2017 بالعمــل فــي 
اطــار االســتراتيجية األولــى المعتمــدة وخطتهــا التنفيذيــة 
الكــوادر  بجهــود  والتــي وضعــت  30 مشــروعا  المتضمنــة 
الوطنية وبمعايير أداء رئيســية  التزمت بها، كما عززت الهيئة 
خــالل فتــرة التقريــر نشــاطها كجهــة متخصصــة فــي صناعة 
الترويــج لالســتثمار  مــن خــالل اطــالق الحمــالت الترويجيــة 
متميــز  كموقــع  الكويــت  دولــة  بمزايــا  للتعريــف  المتتاليــة 
لالســتثمار والتعريــف بالهيئة ودورها والحوافــز والضمانات 
التــي تمنحهــا وفق قانــون إنشــائها، فاطلقت حملــة رقمية 
وحملــة توعويــة داخليــة وتســتعد إلطــالق حمــالت ترويجية 
خارجية تستهدف المستثمرين في قطاعات محددة.  وكذلك 
المســتمرة  التســهيالت والرعايــة  تقديــم  الهيئــة  واصلــت 

لعمالئهــا مــن المســتثمرين القائمين والمحتمليــن، واألخذ 
بأحــدث التطبيقــات فــي تفعيــل نظــم إدارة البيانــات ونظم 
المعلومات والحوســبة السحابية لتجويد سير العمل وتثبيت 
المســار، والمشــاركة فــي “مركــز الكويــت لألعمــال” إلدارة 
النافــذة الواحــدة الوطنيــة لــوزارة التجــارة والصناعة لتســريع 
إجــراءات تأســيس الشــركات واســتصدار التراخيــص التجارية 
تمهيــدا لحصــول طلبــات المشــاريع المقدمــة إلــى الهيئــة 
علــى الترخيص االســتثماري.  ومن جهة أخــرى طرحت الهيئة 
الشــروط المرجعيــة لتطويــر منطقــة العبدلــي االقتصاديــة 
الخاصــة، واعتمــاد األجنــدة الوطنيــة لتحســين بيئــة األعمال 
فــي دولة الكويت “برنامج تحســين“ وبــدء العمل فيها في 
إطار اللجنة الدائمة لتحســين بيئة األعمال وتعزيز التنافســية 
فــي دولة الكويت”. كما قامت الهيئة باســتالم أربعة تقارير 
وورش تدريبيــة فــي اطــار مخرجــات مشــروع دراســة تعزيــز 
تنافســية دولــة الكويــت فــي المؤشــرات الدوليــة من قبل 
مستشــار المشــروع “معهــد الكويــت لألبحــاث العلميــة”، 
ومباشــرة اإلجــراءات التمهيديــة للتحضيــر لمشــروع تطبيــق 
برنامــج  وتطويــر   ،2015:9001 االيــزو  شــهادة  مواصفــة 
تدريبــي يراعــي التــوازن بيــن تنميــة القدرات فــي المجالت 
التخصصيــة وتنميــة المهــارات اإلداريــة والماليــة، والحــرص 
على نشــر وتعميــم المعرفة في أوســاط العامليــن بالهيئة 
مــن خــالل مشــروع قاعــدة iKDIPA، إضافــة إلــى تنظيــم 
بعض األنشــطة التثقيفية للعامليــن لغاية تعزيز روح الفريق 

الداخلي. والتآلــف 

وممــا ال شــك فيــه أن مــا تم ذكــره يمثل فقــط محطات من 
إطــار أعــم يتم العمل فيــه بالهيئة ويبينه ســياق هذا التقرير 
الــذي يوثــق ما تقوم بــه الهيئة فــي تنفيذ وتطويــر أعمالها 
واضعــة نصــب أعينها العمــل الــدؤوب لتتبوأ دولــة الكويت 
العالميــة.  االســتثمارية  الخارطــة  فــي  المرموقــة  مكانتهــا 
وأختتــم مــن هنا بالشــكر إلــى رئيــس ونائب رئيــس وأعضاء 
مجلــس إدارة الهيئــة وجميــع العامليــن في الهيئــة بمختلف 
المســتويات مثمنــا الجهــود الصادقــة المبذولــة فــي حــب 
الوطــن والحــرص على اإلنجــاز والمتابعة بدون تــردد وبعطاء 

منقطــع النظير. 

والله الموفق،،،
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هيئة تشجيع االستثمار المباشر

أنشــأت هيئة تشــجيع االســتثمار المباشــر، كهيئة عامة ذات 
شــخصية اعتبارية مســتقلة بموجب القانون رقم 116 لسنة 
2013 بشــأن تشــجيع االســتثمار المباشــر في دولة الكويت 
الــذي ألغــى القانــون رقــم 8 لســنة 2001 في شــأن تنظيم 
االســتثمار المباشــر لرأس المال األجنبي فــي دولة الكويت 
الــذي كان يحكــم أعمال مكتب اســتثمار رأس المال األجنبي، 
كقطــاع تابــع لوزارة التجــارة والصناعة وبذلــك أصبحت الهيئة 
خلفــًا قانونيــًا للمكتــب وانتقلت إليهــا كافة أصولــه وأمواله 

وحقوقــه والتزاماته. 

تميــز الكويــت كموطن لالســتثمارات ذات القيمــة المضافة 
والمحفــزة لالبتكار.

التنويــع االقتصــادي فــي  تعزيــز  نحــو  المتواصــل  العمــل 
االســتدامة. الــى  المــؤدي  الكويــت 

تقديم أفضل خدمة للمستثمرين.

المهنية في االداء.

الشفافية في االجراءات.

تمكيــن الهيئــة كمؤسســة متميــزة للقيــام بمهامهــا بالوجه 

األفضل.

توســيع المســاهمة فــي الجهود الوطنيــة لتحقيــق التنويع 

االقتصادي.

ذات  المباشــرة  االســتثمارات  مــن  متناميــة  حصــة  جــذب 

المضافــة. القيمــة 

بناء صورة “سمعة” الكويت كموقع جاذب لالستثمار.

تقديم أفضل خدمة ورعاية مستمرة للمستثمرين.

تعزيز تنافسية دولة الكويت وتحسين جاذبية بيئة االعمال.

ومهــارات  قــدرات  لتنميــة  محفــزة   عمــل  بيئــة  احتضــان 

بالهيئــة. العامليــن 

تقــوم الهيئــة بموجب المــادة )4( من قانون تأسيســها رقم 
2013 بمجموعــة مــن المهــام واالختصاصــات  116 لســنة 

التي تشــمل :

مكونات استراتيجية الهيئة:التأسيس:

المهام:

جذب وتشجيع االستثمار المباشر المحلي واالجنبي.

الترويج للكويت كموقع لالستثمار.

التعريف بالفرص االستثمارية ذات القيمة المضافة.

استقبال التراخيص االستثمارية والتعامل مع عملية  

إصدارها.

منح وإدارة المزايا واإلعفاءات والضمانات الممنوحة  

للمستثمرين.

الرد على االستفسارات وتوفير التوضيحات والمعلومات  

المتاحة للمستثمرين.

العقبــات  ومعالجــة  المســتثمرين  شــكاوى  مــع  التعامــل 

المحتملة.

اجــراءات  لتســهيل  المعنيــة  الجهــات  مــع جميــع  التنســيق 

ممارسة األعمال وتعزيز تنافسية دولة الكويت.

انشاء وإدارة مناطق اقتصادية خاصة بها.

1. الرؤية:

2. المهمة:

3. القيم:

4 .التوجهات االستراتيجية:

إضافــة الى ما اســتجد من تكليفات بموجــب قرارات مجلس 
الموقر. الوزراء 
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قطعــت هيئــة تشــجيع االســتثمار المباشــر )الهيئة( شــوطا 
مقــدرا فــي الســنة الثانيــة النطالقــة عملهــا في اســتقبال 
المزايــا،  ومنــح  المباشــر  لالســتثمار  الترخيــص  طلبــات 
لالســتثمار  جــاذب  كموقــع  الكويــت  لدولــة  الترويــج  وفــي 
وســوق حيــوي للمشــاريع الضخمــة، وتقديــم التســهيالت 
ومنــح  االســتثمارية  للمشــاريع  والترخيــص  للمســتثمرين 
دورهــا  وتفعيــل  االقتصاديــة،  المناطــق  وإدارة  المزايــا، 
الجهــات  مــن  المعنيــة  األطــراف  مختلــف  مــع  التنســيقي 
الحكوميــة األخــرى ومؤسســات القطــاع الخــاص والمجتمــع 
المدنــي بهدف تحســين بيئة األعمال وتعزيز تنافســية دولة 
الكويــت، وذلــك وفــق المهــام واالختصاصــات التــي نــص 
عليهــا قانــون إنشــائها رقــم 116 لســنة 2013، وأيضــا مــن 
خــالل التكليفــات الجديــدة التــي أنيطت بها بموجــب قرارات 
مجلــس الــوزراء الموقــر وشــملت تكليفهــا بتولــي رئاســة 
اللجنــة الدائمــة لتحســين بيئــة األعمــال وتعزيــز التنافســية 
مــن  كل  إدارة  تبعيــة ومهمــة  ونقــل  الكويــت،  دولــة  فــي 
برنامــج العمليــات المتقابلــة “االوفســت” والمناطــق الحرة 

والقســائم التجاريــة اليهــا.

استهداف 4-5 قطاعات اقتصادية.

استهداف 3-5 شركات عمالقة في كل قطاع. 

 Facilitation Paradigm العمــالء  خدمــة  نمــوذج  تطويــر 

بتقليــص فتــرة البــت فــي الطلبــات مــن حيــث عــدد األيــام 

واإلجــراءات، ووضــع مقيــاس إلنهــاء الشــكوى يقلــص مــدة 

االســتجابة للشــكاوى )بحــد أقصــى مــن 7 إلــى 30 يومــا( 

ومقيــاس لرضــى العمــالء )يقيس الســرعة والدقــة والجودة 

في تقديم الخدمة(.

األثــر  مــع  مقارنــة  المتحقــق  االقتصــادي  األثــر  نســبة  رفــع 

االقتصادي المخطط له أو المتوقع.

تحســين ترتيــب دولة الكويت في “مؤشــر ســهولة ممارســة 

أنشطة األعمال” الصادر سنويا عن مجموعة البنك الدولي.

تبني التحول إلى بيئة رقمية Digitalization وتحســين أمن 

المعلومات بالتدرج وصوال إلى %100.

زيادة نســبة اســتخدام المعامالت اإللكترونيــة في الهيئة من 

.iKDIPA خالل

الجزء الثاني –  انجازات هيئة تشجيع 
االستثمار المباشر 2016

فترة التقرير  من 2016/4/1 الى 2017/3/31

وقــد شــهدت الهيئــة مع نهاية فتــرة التقرير إنجــازات تمثلت 
فــي اســتقطاب حجــم اســتثمار مباشــر متنامي بلــغ تراكميا 
مــع نهايــة الســنة الماليــة الثانيــة لنشــاط الهيئــة مــا مجمله 
707.9 مليــون دينار كويتي )ما يعــادل 2.3 مليار دوالر(، من 
خــالل 22 شــركة عالمية من 14 جنســية مختلفة تنشــط في 
قطاع الخدمات ســاهمت بصورة مباشــرة وغير مباشــرة في 
تحفيــز عــدد مــن المخرجــات واآلثــار اإليجابيــة الجانبيــة التــي 
تســاهم فــي تحقيــق أهــداف الخطــة االنمائيــة متوســطة 
األجــل الثانيــة )2016/2015-2020/2019( فــي إطــار الرؤية 

الوطنيــة 2035، 

وقــد عززت الهيئة دورها كأحــد األجهزة الحكومية االقتصادية 
المتخصصــة مــن خــالل تبنــي سياســة اســتثمارية واضحــة 
المضافــة  القيمــة  ذات  االســتثمارات  جــذب  تســتهدف 
هــي  مؤسســية  اســتراتيجية  ووضــع  للكفــاءة،  والمعــززة 
األولــى لهــا تســتند إلــى معاييــر إداء رئيســية تســاهم في 
تحقيــق أهــداف وركائــز السياســات التنمويــة واالقتصاديــة 
التوجهــات  مســتجدات  وتواكــب  البــالد  فــي  واالجتماعيــة 
جعــل  فــي  الدوليــة  والتزاماتهــا  الدوليــة  االســتثمارية 
االســتدامة فــي صميــم السياســة التنمويــة للدولــة. وقد 
ركــزت اســتراتيجية الهيئــة األولى على تحقيق حجم اســتثمار 
مباشــر وارد يصــل إلــى 4 مليــار دوالر بحلــول عــام 2020، 
وتبنــي معاييــر األداء التاليــة التــي تنبثــق من محــاور عملها 

مقدمة
الرئيســي، ومنهــا:
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ومــن جهــة أخــرى، تواجــه الهيئــة عــددا مــن التحديــات التــي 
تعمــل علــى معالجتهــا لتكــون أكثــر فعاليــة فــي أداء مهــام 
الهيئــة الحالية والمســتقبلية والحفاظ على االســتدامة في 
صميم سياستها االســتثمارية، وطرح تصورات لنظم حوافز 
تكــون أكثــر مالءمــة للحفاظ علــى الكــوادر الوطنيــة المهنية 
العاملــة بالهيئــة، وبمــا مــن شــأنه تكريــس األداء المتميــز 
المتواصــل  الســعي  إلــى  إضافــة  المبــادرة،  روح  وتعزيــز 

 المستهدفات التنموية
(2015/2016- 2019/2020) المخرجات المتحققة من خالل الهيئة األهداف التنموية

%12.2 %9.2

رفع مساهمة 
التكوين الرأسمالي 
كنسبة من االتفاق 

العام اإلجمالي

استقطاب استثمارات 
بقيمة 707.9 مليون دينار 1. زيادة اإلنفاق االستثماري

%1.0 %0.1
دعم البحوث  

والتطوير 
مثال: مركز جنرال الكتريك

للتكنولوجيا
2. نقل وتوطين التكنولوجيا المتقدمة 
واألنظمة التسويقية واإلدارية الحديثة

%8.2 %6.8

رفع نسبة العمالة 
الوطنية في القطاع 

الخاص 
1000 + وظيفة متوقعة في 
مستويات إدارية وفنية مختلفة 3. خلق الوظائف للمواطنين

 95,782
متدرب

 28,626
متدرب

رفع عدد المشاركين 
في التدريب بأنواعه مثال: مركز هواوي لإلبداع والتدريب 4. توفير فرص تدريبية متميزة

%64.0 %45.1

زيادة مساهمة 
القطاع غير النفطي 

من الناتج المحلي 
اإلجمالي تعزيز أنشطة القطاع الخاص في 

مجاالت الخدمات الصحية والطاقة 
ومصادر الطاقة الجديدة والمتجددة 

والصناعات االبتكارية وغيرها

5. التنويع االقتصادي

%41.9 %26.4

زيادة مساهمة 
القطاع الخاص 

في الناتج المحلي 
اإلجمالي

6. دعم دور القطاع الخاص

%5.9 %2.6 معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي )حقيقي( 7. الحفاظ على النمو المستدام

للنهــوض بمختلــف األنشــطة الترويجية داخليــا وخارجيا التي 
يفتــرض أن تقــوم بها الهيئــة وفق طبيعة عملهــا وتطويرها 
إلدارة المشــاريع والمناطــق التابعــة لهــا لتحقيــق األهــداف 

المنشــودة. التنموية 

الفصل األول - مجلس االدارة
وفــق اختصاصــات مجلــس االدارة التي  نصــت عليها المادة 
تشــجيع  بشــأن   2013 لســنة   116 رقــم  قانــون  مــن   )8(
االســتثمار المباشــر فــي دولــة الكويــت برســم السياســة 
العامــة للهيئــة واالشــراف علــى تطبيقهــا، شــهدت الفتــرة 
لمجلــس  اجتماعــات  خمســة  عقــد  التقريــر  يغطيهــا  التــي 
االدارة، وتشــكيل لجنــة التظلمــات التابعــة للمجلــس للنظــر 
في شــكاوي المســتثمرين في حال اعتراضهم على قرارات 
الهيئــة بشــأن طلبــات الترخيــص االســتثماري ومنــح المزايا، 
وكذلــك تم تعديل الهيكل التنظيمي للهيئة ليشــمل انشــاء 
التابــع لمجلــس االدارة، ممــا  قســم  التفتيــش والتدقيــق 
ســيعزز مــن دوره المرســوم فــي متابعــة االدارة التنفيذيــة 
للهيئــة وفــق السياســات العامــة والتوجيهات التــي يضعها 

مجلــس االدارة فــي هــذا الصــدد.

وقــد قام كل من رئيس مجلــس اإلدارة ونائب رئيس مجلس 
اإلدارة وأعضــاء مجلــس اإلدارة والمديــر العــام للهيئة بزيارة 
حضــرة صاحب الســمو أميــر البالد حفظه اللــه ورعاه بتاريخ 7 
ســبتمبر 2016 حيث قدموا لســموه التقرير الســنوي االول 
للهيئــة لســنة 2015 كمــا قــام مجلــس اإلدارة ومديــر عــام 
الهيئــة بمقابلــة كل مــن ســمو ولــي العهــد وســمو رئيــس 

مجلس الــوزراء للغــرض ذاته.

1. شؤون المجلس

2. شؤون الهيئة

القرار الوزاري رقم )159( لســنة 2016 بتشــكيل لجنة تظلمات 

لــدى هيئة تشــجيع االســتثمار المباشــر تتبــع مجلــس اإلدارة، 

وتتولى متابعة شؤونها أمانة سر مجلس اإلدارة، تقوم بالنظر 

فــي قرارات البت في طلبــات الترخيص ومنح المزايا الصادرة 

من الهيئة ألحد أشكال الكيانات االستثمارية المنصوص عليها 

فــي المــادة )12( مــن قانون رقــم 116 لســنة 2013، وكذلك 

الجزاءات التي يوقعها مجلس اإلدارة والمنصوص عليها في 

البنديــن )2( و )3( مــن المادة رقم )32( من القانون رقم 116 

تم خالل فترة التقرير صدور القرارات الوزارية التالية 
المتعلقة بشؤون مجلس اإلدارة: 

اطلــع مجلــس اإلدارة وأحيــط علمــا بعــدة مســتجدات تتعلق 
بشــؤون الهيئة وشــملت إعــالن التوظيف الثالــث، موافقة 
المجلــس البلــدي على تخصيص قســيمة لبناء مقــر الهيئة، 
مســتجدات مشــروع تقدير الميزانية، خطة العمــل التنفيذية 
ومعايير األداء الرئيســية الســتراتيجية الهيئة األولى، مقترح 
تنفيــذ التزامــات برنامــج االوفســت القائمــة والموجــه إلــى 
مجلــس الــوزراء،  وضــع دولــة الكويــت في مؤشــر ســهولة 
ممارســة أنشــطة األعمــال 2017 الصادر عن البنــك الدولي 
بهــدف  الهيئــة  بهــا  التــي ســتقوم  التنفيذيــة  والخطــوات 
تحســين مركــز الكويت في التقرير القــادم، جهود فريق عمل 
تنظيــم النافذة الواحدة المشــكل بالقــرار اإلداري رقم )806( 
لســنة 2015 مــن كل من وزارة التجــارة والصناعة والصندوق 
الوطنــي لرعاية وتنمية المشــروعات الصغيرة والمتوســطة 
قيــد  نظــام  مقتــرح  المباشــر،  االســتثمار  تشــجيع  وهيئــة 
تشــجيع  هيئــة  لــدى  المعتمــدة  والمؤسســات  الشــركات 
االســتثمار المباشــر، ومقترح تسعير رســوم تأهيل الشركات 
والمكاتــب االستشــارية المعتمــدة مــن قبــل الهيئــة، تقرير 
متابعــة المشــروعات المرخــص فيها، تقريــر ملتقى الكويت 
لالســتثمار األول الذي نظمته الهيئة تحت رعاية ســامية من 
حضــرة صاحب الســمو أمير البــالد حفظه الّله ورعــاه، الخطة 
الترويجية لهيئة تشــجيع االستثمار المباشــر، مذكرة التفاهم 
 KBBC الموقعــة بيــن مركــز األعمــال الكويتــي البريطانــي
وهيئــة تشــجيع االســتثمار المباشــر بشــأن تشــجيع وجــذب 

االســتثمارات البريطانيــة لدولــة الكويت.

لسنة 2013. وقد عقدت لجنة التظلمات ثالثة اجتماعات خالل 

فتــرة التقرير لتحديد آليــة وإجراءات تقديم التظلمات وإنشــاء 

“ســجل التظلمــات” ولمناقشــة التظلــم المقــدم من شــركة 

والبت فيه، واالطالع على آلية احتساب النقاط لتقييم طلبات 

الترخيص ومنح المزايا.

القــرار الــوزاري رقم )354( لســنة 2016 بشــأن تعديل الهيكل 

التنظيمي لهيئة تشــجيع االســتثمار المباشــر إلنشــاء قســم 

“مكتب التفتيش والتدقيق” الذي يتبع مباشرة رئيس مجلس 

اإلدارة، وتحديد بطاقة االختصاصات الوظيفية لهذا القســم. 

وقــد تــم تعيين رئيس لقســم “مكتــب التفتيــش والتدقيق” 

بموجب قرار المدير العام رقم )48( لسنة 2017 بعد موافقة 

مجلس اإلدارة، وجاري التنســيق مع الجهات الرقابية المختصة 

إلعداد سياســات التدقيق واألطر العامة، ووضع خطة سنوية 

للتدقيــق التــي توضح المهــام والجــدول الزمنــي واإلجراءات 

واآلليــات الالزمــة لتنفيــذ السياســات واعتمادهــا مــن قبــل 

مجلس اإلدارة.

جانب من إجتماعات مجلس اإلدارة

وتحديدا االتي:
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وأحيط مجلس اإلدارة علما بالقرارات التالية:

القــرار الــوزاري رقم )160( لســنة 2016 بتعديل القــرار الوزاري 

رقم )140( لسنة 2014 بشأن الهيكل التنظيمي لهيئة تشجيع 

االستثمار المباشر.

قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )1154( لســنة 2016 بشــأن نقــل 

اختصاص تخصيص وتوزيع القسائم التجارية إلى هيئة تشجيع 

االستثمار المباشر.

زيارة أعضاء مجلس إدارة الهيئة لسمو أمير البالد حفظه الّله ورعاه لتقديم التقرير السنوي األول للهيئة

قرار مجلس الوزراء رقم )907( لسنة 2016 بشأن تكليف هيئة 

تشــجيع االستثمار المباشر بإدارة المناطق الحرة، وقرار مجلس 

الوزراء رقم )1465( لســنة 2016 بشــأن اعتماد خطة نقل إدارة 

المنطقة الحرة بالشــويخ من الهيئــة العامة للصناعة إلى هيئة 

تشــجيع االستثمار المباشــر، وقرار مجلس الوزراء رقم )1507( 

لســنة 2016 بشــأن تعديل الحدود الجغرافية للمنطقة التجارية 

الحرة بمنطقة الشويخ، وقـرار مجلـس الوزراء رقـم )102( لسنـة 

2016 بشـأن إنشـاء منطقـة حـرة جنـوب البــالد )النويصيب(.

قــرار مديــر عــام الهيئــة رقــم )313( لســنة 2016 بشــأن آليــة 

احتساب النقاط لتقييم طلبات الترخيص ومنح المزايا.

3. قرارات
أصدر مجلس إدارة الهيئة القرارات المبينة أدناه، والتي تتعلق بأعمال الهيئة كاالتي:

1

2

3

مشروع منطقة العبدلي االقتصادية:

إنشاء النافذة الموحدة:

التقرير السنوي واإلحصائي لهيئة تشجيع االستثمار المباشر االول 2015:

القرار#

الموافقة على اقتراح إدارة المناطق االقتصادية فيما يتعلق بإنشاء المنطقة االقتصادية بالعبدلي. 
تكليف إدارة المناطق االقتصادية بالقيام بتحضير عرض للمجلس يتضمن تصور عن كراسة الشروط المرجعية لمشروع العبدلي.

اعتماد الجهات الموضحة أدناه كجهات اختصاص في النافذة الموحدة، يتم االستعانة بعدد كافي من موظفيها عن طريق الندب، وهي:
•  وزارة التجارة والصناعة

•  إدارة التسجيل العقاري والتوثيق )وزارة العدل(
•  بلدية الكويت

•  وزارة الشؤون االجتماعية والعمل
•  الهيئة العامة للمعلومات المدنية

•  وزارة الداخلية
•  غرفة تجارة وصناعة الكويت

•  الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

اعتماد التقرير السنوي االول 2015 عن أعمال الهيئة وأنشطتها واإلحصائية الخاصة بمشروعاتها.

عرض التقرير على مجلس الوزراء، وتقديم نسخة منه إلى مجلس األمة خالل 30 يومًا من عرضه على مجلس الوزراء، 
استنادًا لنص المادة )31( من القانون رقم 116 لسنة 2013. 

2

2

1

1

1

2

تفويض رئيس المجلس ووزير التجارة والصناعة بإضافة جهات اختصاص للعمل بإدارة النافذة الموحدة أو إلغائها وفقًا لما 

تقتضيه مصلحة العمل.

متابعة المعوقات التي تواجه المشروعات المرخص فيها:4

تكليف المدير العام تزويد مجلس اإلدارة بتقرير المتابعة السنوي عن المعوقات والمشاكل التي تواجه المستثمرين في المشروعات 
المرخص فيها.

القسائم التجارية والمناطق الحرة:5

تكليف هيئة تشجيع االستثمار المباشر تزويد مجلس اإلدارة بآخر التطورات والمستجدات حول القسائم التجارية والمناطق الحرة.

مقترح آلية احتساب النقاط لتقييم طلبات الترخيص االستثماري ومنح المزايا:6

الموافقة على آلية احتساب النقاط لتقييم طلبات الترخيص االستثماري ومنح المزايا والمنهجية المتبعة بهذا الشأن.

مناقشة الميزانية التقديرية لهيئة تشجيع االستثمار المباشر للسنة المالية 7:2018/2017

الموافقة على اعتماد مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية )2018/2017( لهيئة تشجيع االستثمار المباشر، وتكليف المدير العام باتخاذ 
اإلجراءات الالزمة والتنسيق مع الجهات المختصة نحو إقرارها. 

نظام قيد الشركات والمؤسسات والمكاتب المعتمدة لدى هيئة تشجيع االستثمار المباشر:8

اعتماد نظام تأهيل الشركات والمكاتب لتقديم الطلبات نيابة عن المستثمرين.
تكليف هيئة تشجيع االستثمار المباشر بعمل المزيد من الدراسة حول تطوير آلية تسعير رسوم تأهيل الشركات والمكاتب االستشارية 

المعتمدة من قبل الهيئة، وعرضه على مجلس اإلدارة.
2

1
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9

10

11

12

13

متابعة المشروعات المرخص لها:

خطة العمل التنفيذية ومعايير األداء الرئيسية الستراتيجية هيئة تشجيع االستثمار المباشر االولى:

قرب انتهاء القرار الوزاري رقم )159( لسنة 2016 بتشكيل لجنة تظلمات في هيئة تشجيع االستثمار المباشر. 

إعالن توظيف الكويتيين الثالث في هيئة تشجيع االستثمار المباشر:

موقع المقر الرئيسي لهيئة تشجيع االستثمار المباشر.

القرار#

اعتماد المجلس خطة العمل التنفيذية ومعايير األداء الرئيسية الستراتيجية هيئة تشجيع االستثمار المباشر.

تكليف المدير العام بمتابعتها وعرضها على مجلس اإلدارة.

تكليف هيئة تشجيع االستثمار المباشر بموافاة أعضاء مجلس اإلدارة بالبيانات األساسية للشركات المرخص لها فور صدور قرار الموافقة.

الموافقة على تمديد مدة عمل لجنة التظلمات لمدة سنة أخرى.

االلتزام باألسـس ومعاييـر تقييم التوظيـف وتوزيـــع الدرجات )الختبارات اللغة والتخصص والمقابلة الشخصية والمؤهل العلمي( 

السابق إقرارها في هذا الشأن.

تكليف المدير العام بمتابعة واستكمال باقي اإلجراءات مع الجهات المعنية وال سيما وزارة المالية لتوفيراالعتمادات المالية إلعداد الدراسات 

الالزمة والتصميمات الهندسية ومتطلبات البناء وفق القواعد والضوابط المقررة في هذا الشأن.

2

1

الفصل الثاني  - التقرير اإلحصائي

يبيــن التقريــر اإلحصائــي تفاصيــل العمليــات االســتثمارية 
التــي تمــت خــالل الفتــرة مــن 2016/4/1 إلــى 2017/3/31 
بموجــب مــا نصــت عليــه المــادة التاســعة مــن قانــون رقــم 
116 لســنة 2013 “يعد )المدير العام( إحصائية ســنوية عن 
نشــاط الهيئــة مــن حيــث عــدد المشــروعات المقدمــة إليها، 
والمشــروعات التــي تمــت الموافقــة عليها، والمشــروعات 
التــي تــم رفضهــا مع مبــررات الرفــض ورفعها إلــى مجلس 

الوزراء.”

وقــد شــهدت فتــرة التقريــر صــدور القــرارات ذات الصلــة 
التاليــة:

واصلــت هيئــة تشــجيع االســتثمار المباشــر )الهيئــة( عملها 
فــي اســتالم طلبــات الترخيــص لالســتثمار ومنــح المزايــا، 
الطلبــات  نمــاذج  تحديــث  التقريــر  فتــرة  خــالل  تــم  وقــد 
المتاحــة للترخيــص ومنــح المزايــا )أ/ب/جـ/د( ونمــوذج تقديم 
الطلــب المبدئــي وفقــا الحتياجــات العمــل ولألخــذ بأفضل 
الممارســات للتســهيل علــى المســتثمرين. وقد تــم القيام 
بشــكل تــام بأتمتة عملية إدخال وتســجيل البيانــات للطلبات 
 Dashboard المقدمــة من خــالل تطبيق نظام إدارة البيانات
واســتخدام أجهــزة iPad إلدخــال البيانــات مباشــرة، ووضــع 

آليــة الســتقبال الشــكاوى ومعالجتهــا.

قــرار مديــر عــام الهيئــة رقــم )313( لســنة 2016 بشــأن آليــة 

احتســاب النقاط لتقييم طلبــات الترخيص ومنح المزايا الصادر 

بتاريخ 6 ديسمبر 2016.

القرار الوزاري رقم )159( لســنة 2016 بتشــكيل لجنة تظلمات 

لــدى هيئة تشــجيع االســتثمار المباشــر تتبــع مجلــس اإلدارة، 

الصــادر بتاريــخ 20 إبريل 2016، وقرار مجلــس اإلدارة بالتجديد 

لها سنة أخرى في اجتماعه المنعقد بتاريخ 6 فبراير 2017.

ويشمل التقرير اإلحصائي البيانات التالية:

1. إجمالي حجم االستثمارات الواردة

بلــغ إجمالــي حجــم االســتثمارات المباشــرة الــواردة خــالل 
كويتــي،  دينــار   363,875,033 قيمتــه  مــا  التقريــر  فتــرة 
مــن قبــل 22 كيــان اســتثماري، توزعــت علــى اســتثمارات 
حصلــت علــى ترخيــص اســتثماري وموافــق عليهــا بقيمــة 
الدراســة  قيــد  واســتثمارات  كويتــي  دينــار   329,281,227
بقيمــة 34,593,806 دينــار كويتــي بنســبة 10%, ولــم يتم 
رفــض أي طلــب اســتثماري خــالل هــذه الفترة. وقــد تركزت 
االســتثمارات الــواردة فــي قطــاع الخدمــات بنســبة %100 

االستثمارات الواردة

الحاصلة على ترخيص 
استثماري والموافق عليها

قيد الدراسة

المرفوضة

100%22363,875,033اإلجمالي

العدد

19329,281,227%90

%10 34,593,806 3

000

النسبة حجم االستثمار د.ك

“حجم االستثمارات المباشرة 
الواردة خالل فترة التقرير ما قيمته 

363,875,033 دينار كويتي.”

والغــاز ومنشــئاتها،  البتــرول  آلبــار  الحفــر  خدمــات  وغطــت 
وإدارة  إنشــاء  المشــاريع،  إدارة  الديكــور،  تصميــم  أعمــال 
المستشــفيات، الخدمات الفنية والتقنية الحاســوبية، أعمال 
والتطويــر  البحــث  الكهربائيــة،  الطاقــة  واســتجداد  وتوليــد 
التجريبــي في مجــال العلــوم الطبيعية والتطبيقيــة وتركيب 
الخدمــات  وإصــالح وصيانــة اآلالت والمعــدات الصناعيــة، 
األنشــطة  أفــالم ســينمائية،  عــرض  أنشــطة  اللوجســتية، 

المهنيــة والعلميــة والتقنيــة.
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إجمالي حجم االستثمارات الواردة للسنة المالية 2017/2016

2. حجم االستثمارات المرخص لها والموافق عليها 

لــه  المرخــص  المباشــر  االســتثمار  حجــم  إجمالــي  بلــغ 
والموافــق عليــه مــن قبــل الهيئــة خــالل فتــرة التقريــر مــا 
شــركة   19 شــملت  كويتــي  دينــار   329,281,227 قيمتــه 
أجنبيــة أسســت أو بصــدد تأســيس كيانــات قانونيــة بحصــة 
ملكيــة أجنبيــة تصــل نســبتها حتــى 100% بموجــب قانــون 
التراخيــص  هــذه  تركــزت  وقــد    .2013 لســنة   116 رقــم 
االســتثمارية والموافقــات لمشــاريع فــي قطــاع الخدمــات 

فــي أنشــطة تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت والطاقة 
وخدمــات المقــاوالت والتصميــم والصيانــة واالستشــارات 
والتدريــب، وغطــت جنســيات اجنبيه مــن إســبانيا والمملكة 
المتحــدة والواليــات المتحــدة األمريكيــة وســنغافورة وتركيا 
وكنــدا وجمهوريــة كوريــا الجنوبيــة والصين وفرنســا والهند 

وبلجيــكا واليابــان وإيطاليــا.

KWD 400,000,000

10%

90%

الحاصلة على ترخيص 
استثماري والموافق عليها

قيد الدراسة

KWD 329,281,227

KWD 34,593,806

الجنسية الشكل القانوني
 حصة ملكية
 المستثمر
األجنبي

طبيعة
 النشاط 

اسم الكيان االستثماري

اسبانيا

فرع %100 خدمات توليد ونقل وتوزيع الطاقة 
الكهربائية وتقديم خدمات هندسية

1. شركة تي أس كيه الكترونيكا 
واي اليكتريسيداد، أس إيه

فرع %100
تقديم خدمات صيانة المنشآت 
النفطية واآلبار ومصافي النفط 

والبتروكيماويات
2. تكنيكاس ريونيداس

المملكة 
المتحدة

شركة كويتية
93% )ذ.م.م(

تشغيل نظم وبرمجيات تقنية 
المعلومات في مجال إلكترونيات 

الدفاع

3. سيليكس اي اس لتجارة 
اآلالت والمعدات واألدوات

الواليات
 المتحدة 
االمريكية

شركة كويتية 
)ذ.م.م( %99 إستشارات إدارية 4. مجموعة بيركلي لألبحاث 

واإلستشارات اإلدارية

شركة كويتية 
)ذ.م.م( %60 خدمات ذوي االحتياجات الخاصة 5. مالكا كومينيكيشن جروب

شركة كويتية 
)ش.ش.و( %100 الخدمات الفنية والتقنية الحاسوبية              6. أول سكريبتس انترناشيونال 

هيلث كير هولدينجز

سنغافورة مكتب تمثيل %100 دراسة السوق والبحث عن فرص 
استثمارية لبعض القطاعات

7. مكتب تمثيل لمؤسسة 
سنغلف العالمية الخاصة 

المحدودة

تركيا شركة كويتية 
)ش.ش.و( %100 مقاوالت عامة للمباني و مقاوالت 

الطرق و المجاري والجسور
8. ليماك انسآت

الكويت

كندا

شركة كويتية )ش.ش.و( %100 الخدمات الفنية والتقنية الحاسوبية 9. ان تي جي كويت للخدمات 
الفنية و التقنية الحاسوبية

شركة كويتية )ذ.م.م( %80 الخدمات الفنية والتقنية الحاسوبية 10. جميفايد البس للخدمات 
الفنية والتقنية الحاسوبية

شركة كويتية )ش.ش.و( %100 تدريب الكوادر الطبية
11. ام ام اي مونتريال ميديكال 

انترناشيونال لتدريب الكوادر 
الطبية

شركة كويتية )ش.ش.و( %100 عمليات وخدمات آبار البترول والغاز 
ومنشآتها

12. تي دي ال كويت لعمليات 
و خدمات آبار البترول والغاز 

ومنشآتها

شركة كويتية )ذ.م.م( %100 أعمال التصميم والديكور 13. كيوبك مالتبي لمقاوالت 
واعمال وتصميم الديكور

جمهورية 
كوريا الجنوبية فرع %100 ادارة مشاريع 14. الند أند هاوسينغ

الصين فرع %100 إقامة وتشغيل محطات  توليد الطاقة 
المتجددة والبديلة

15. شانغهاي الهندسية لنقل 
و توزيع الطاقة الكهربائية 

المحدودة

فرنسا شركة كويتية )ذ.م.م( %51 إنشاء و إدارة المستشفيات   16. غوستاف روسي إنترناشونال

الهند فرع %100 الخدمات الفنية والتقنية الحاسوبية 17. ويبرو المحدودة

سجل الشركات المرخص لها والموافق عليها
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بلجيكا واليابان 
مناصفة شركة كويتية )ذ.م.م( %100 أعمال و توليد واستحداث 

الطاقة الكهربائية
18. كهربل م م ح/ سوميتومو 

كوربوريشن

إيطاليا فرع %100

البحث والتطوير التجريبي 
في مجال العلوم الطبيعية 

والتطبيقية و تركيب وإصالح 
وصيانة اآلالت والمعدات 

الصناعية

19. 1نوفو بينيوني أس.بي.ايه

 KWD 329,281,227 اجمالي االستثمارات الحاصلة على 
ترخيص استثماري والموافق عليها

3. حجم االستثمار المباشر الوارد تراكميا

لهــا  المرخــص  الــواردة  المباشــرة  االســتثمارات  حجــم  بلــغ 
والموافق عليها تراكميا منذ باشــرت الهيئة استقبال طلبات 
الترخيــص ومنــح المزايــا في مطلع ينايــر 2015 وحتى نهاية 

مــارس 2017 مــا مجملــه 707,961,227 دينــار كويتي. 

وقــد تنوعــت الكيانــات القانونيــة للشــركات المرخــص لهــا 
ضمــن األشــكال القانونيــة المســموح بهــا بموجــب قانــون 

أنواع األشكال  القانونية تراكميا

رقم 116 لســنة 2013، بلغت الشــركات الكويتية ما نســبته 
72% توزعــت مــا بيــن شــركة الشــخص الواحــد )ش.ش.و( 
وبلغــت  )ذ.م.م(،  المحــدودة  المســؤولية  ذات  والشــركة 
األفــرع مــا نســبته 24%, وتــم إنشــاء مكتــب تمثيلــي واحد    
ال يقــوم بأنشــطة تجاريــة )4%(، كمــا هــو مبيــن بالشــكل. 

%4

%72

%24

مكتب تمثيل

شركة كويتية

فرع

المباشــرة  لالســتثمارات  القطاعــي  للتوزيــع  وبالنســبة 
الــواردة تراكميــا فقــد تركــزت فــي قطــاع الخدمــات وتنوعت 
المبينــة  المجــاالت  بيــن أنشــطة خدميــة متعــددة شــملت 
فــي الشــكل أعــاله، ويالحظ تركزهــا في أنشــطة تكنولوجيا 
المعلومــات واالتصــاالت وولوج قطاعات غيــر تقليدية منها 
باالعتبــارات  األخــذ  تعــزز  التــي  المتجــددة  الطاقــة  انشــطة 

البيئيــة علــى ضــوء أفضــل الممارســات.

هــذه  توزعــت  فقــد  الجغرافــي،  التوزيــع  صعيــد  وعلــى 
االســتثمارات المباشــرة الــواردة تراكميــا علــى 14 جنســية 
فرنســا،  تركيــا،  إســبانيا،  كنــدا،  هولنــدا،  تضمنــت  اجنبيــه 
الواليــات المتحدة األمريكية، بلجيــكا، اليابان، إيطاليا، الهند، 
الجنوبيــة، ســنغافورة،  كوريــا  المتحــدة،  المملكــة  الصيــن، 

وعــدد مــن الــدول العربيــة, كاالتــي: 

التوزيع الجغرافي لالستثمارات الواردة تراكميا

التدريب

الصحة

االستشارات

النفط والغاز

الطاقة

اإلنشاءات

تكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت

%50.91

%14.01

%11.52

%6.80

%5.96

%3.43

%2.46

%1.47

%1.47

%1.11

%0.58

%0.13

%0.11

%0.04

%0.00

التوزيع القطاعي لالستثمارات الواردة تراكميا

%31

%18

%14

%14

%9

%9

%5
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4. األثر االقتصادي
يتمخض عن االســتثمارات المباشرة في االقتصاد الوطني 
النتائــج االقتصاديــة  اقتصــادي يعكــس حجــم واتســاع  أثــر 
واالجتماعيــة المنجــزة ويبيــن قيــاس المنافــع المتأتيــة مــن 
هــذه االســتثمارات أهميــة دورهــا فــي دعــم عجلــة النمــو 
وتحقيــق التنويــع االقتصــادي وتعزيــز التنميــة المســتدامة. 
وقــد تابعــت الهيئــة رصــد األثــر االقتصــادي المباشــر وغيــر 
المباشــر المتوقــع للمشــاريع المرخصــة لها بموجــب قانون 
االقتصاديــة  األهــداف  لتحقيــق   2013 لســنة   116 رقــم 
واالجتماعيــة المنصــوص عليهــا، ومــن ثــم قياســه مــا انجز 

منــه عمليــا علــى أرض الواقــع، علــى النحــو االتــي:

     

     

“ما يزيد عن 1000 وظيفة   
مباشرة للكوادر الوطنية ”

“المساهمة في تحقيق 
   مرتكزات الرؤية الوطنية 2035”

الوظائــف:  توقــع توفيــر مــا يزيــد عــن 1000 وظيفة مباشــرة 

للكــوادر الوطنيــة فــي مســتويات إداريــة وفنيــة مختلفــة من 

االســتثمارات المباشــرة المرخــص لهــا. ويتوقــع توليــد عــدد 

مضاعف من الوظائف غير المباشــرة على مســتوى االقتصاد 

المحلي في القطاعات المرتبطة بهذه المشاريع.

التدريــب:  توفيــر برامج تدريبيــة عالية الكفــاءة ومتميزة إلعداد 

وتأهيــل الكــوادر الوطنيــة تتنــوع مــا بين إنشــاء مراكــز تدريبية 

محلية )مركز هواوي لإلبداع والتدريب(، وتوفير فرص للتدريب 

أثنــاء العمــل أو تنظيــم تدريــب عملي فــي مقر الشــركة األم 

)مركــز جنــرال الكتريــك للتكنولوجيــا(، وإنشــاء مختبــرات فنيــة 

مجهــزة بالبرمجيــات واألجهــزة المتقدمة يســتفيد مــن دوراتها 

المتخصصــة قطاع واســع مــن الكوادر الوطنية )شــركة اي بي 

ام الكويت(.

نقــل وتوطيــن التكنولوجيا: إنشــاء وحــدات للبحــث والتطوير 

ودعــم االبتكار واإلبداع لتطوير المنتجات ورفع الكفاءة وتقليل 

التكلفة، ومن جهة أخرى الترابط من خالل الدخول في شبكات 

مــن العالقــات العلميــة والبحثية لدعم جهــود البحث والتطوير 

المحليــة، من خــالل توقيع مذكرات تعــاون لتعزيز جهود البحث 

والتطوير في دولة الكويت مع جامعة الكويت ومعهد الكويت 

لألبحــاث العلمية وغيرها من المؤسســات األكاديمية المحلية 

في قطاعات متعددة والعمل في مجاالت محددة تستند إلى 

طبيعــة البيئــة المحلية مثال في مجــال تطوير األدوات الخاصة 

بتوليد الطاقة في الظروف المناخية شديدة الحرارة وتشخيص 

أسباب االنقطاع والتعطل وسبل معالجتها.

تنميــة الصادرات: المســاهمة فــي تنويع الصــادرات الوطنية 

وكذلك العمل على تحويل نتائج جهود البحث والتطوير الناجحة 

تجاريــا الى صادرات لألســواق المجــاورة )مركز جنــرال الكتريك 

للتكنولوجيا(.

تنمية المؤسســات: المساهمة في تشــجيع بروز مؤسسات 

جديدة تســتند الى العمل في إطار تنافســي وعلمي متقدم 

في مجاالت متعددة ودعم دور الشركات الصغيرة والمتوسطة 

فــي قطاعــات حيوية تعزز تنافســية الكويت خاصــة في مجال 

الحاســوبية  والتطبيقــات  واالتصــاالت  المعلومــات  تقنيــة 

واالقتصاد الصديق للبيئة.

دعم المكون المحلي: من خالل المساهمة في تنمية وتنفيذ 

المشــاريع الحيويــة فــي البــالد فــي قطاعــات توليــد الطاقــة 

المتجددة )مشــروع الشــقايا( وتطويــر البنية التحتية )مشــروع 

المطار 2(، ودعم خدمات قطاع النفط والغاز )مصفاة األحمدي 

ومشــاريع شــمال الزور(، وكذلك الترابط مع شبكات الموزعين 

والمنتجيــن المحلييــن ســواء مقدمي الخدمات أو الســلع في 

الدخول في عقود الخدمات ومنها التعامل مع البنوك المحلية 

وشــركات التأميــن والمحاســبة والتدقيــق والمحامــاة وخدمات 

التنظيــف والنقــل والشــحن وغيرهــا وكذلك اســتئجار المكاتب 

والمبانــي واألراضــي والســيارات وغيرها، وعقــود المقاولين 

المحلييــن،  وشــراء المنتجات والمواد واللــوازم من الموردين 

المحليين.

االندمــاج في االقتصاد العالمي: ويتم ذلك من خالل تكامل 

الشــركات الصغيرة والمتوسطة المحلية في سالسل القيمة 

التوزيــع  أو  اإلنتــاج  لعمليــات  العالميــة  للشــركات  المضافــة 

أو التســويق،  أو مــن خــالل عمليــات االندمــاج أو االســتحواذ 

على أصول تعزز العمليات اإلنتاجية أو التســويقية للشــركات 

االستثمارية.

علــى  اإلنفــاق  فــي  المســاهمة  االجتماعيــة:  المســئولية 

المشاريع التوعوية في المجاالت الصحية والتعليمية والبيئية 

واالجتماعية من قبل الشركات المرخص لها.

االســتدامة: المساهمة في تحقيق مرتكزات “الرؤية الوطنية 

2035” لدولة الكويت التي انطلقت من خالل حملة “الكويت 

الجديدة” ومرتكزاتها السبعة بصورة حديثة  وكذلك التزام دولة 

الكويــت في تحقيــق األهداف اإلنمائية المســتدامة )2015 - 

2030( الســبعة عشــر وفق أفضل الممارســات والحرص على 

التــوازن في تحقيــق األبعاد االقتصاديــة واالجتماعية والبيئية 

والحوكمة لالستدامة.

الفصل الثالث   -  العمليات االستثمارية

اقتراحات شكاوى معاملة طلب مبدئي  مواعيد
الكترونية

 بريد
الكتروني الزوار

3 6 32 25 355 4275 393

كثفــت الهيئــة نشــاطها خــالل فتــرة التقرير في مجــال تعزيز 
العمليــات االســتثمارية، وتوضيــح إجراءات تقديــم الطلبات 
وتفعيــل خدمــة اســتقبال نمــاذج تقديــم الطلــب المبدئــي 
عبــر الموقــع الشــبكي للهيئة، وتوفيــر المعلومــات الالزمة 
التســهيالت  كافــة  تقديــم  علــى  والحــرص  للمســتثمرين، 
فــي مراحــل العملية االســتثمارية والرعاية المســتمرة التي 
تصــب فــي تطويــر نمــوذج خدمــة المســتثمرين القائميــن 
بالهيئــة،  الموحــدة  النافــذة  إدارة  اطــار  فــي  والمحتمليــن 
المنشــأة وفــق مــا نــص عليه قانــون الهيئــة لغاية تســهيل 
االســتثمار  وتشــجيع  األعمــال  بيئــة  وتحســين  اإلجــراءات 

المباشــر علــى االســتقرار والتوســع فــي أنشــطته. 

وفــي هــذا الســياق، اســتقبل )مركــز خدمــة المســتثمرين( 
مــا نســبته  زائــرا منهــم   393 التقريــر  خــالل فتــرة  بالهيئــة 
محتمليــن  مســتثمرين  و%39  قائميــن  مســتثمرين   %61
محلييــن وأجانــب ممــا يعكــس تشــعب وامتــداد االهتمــام 
بالكويــت كموقــع جــاذب لالســتثمار. كما تم اســتالم 4275 
بريــدا الكترونيــا من خــالل info@kdipa.gov.kw  وتحويلها 
للجهــات المعنيــة أو اإلجابــة علــى ما جــاء بها من تســاؤالت 

وتقديــم التوضيحــات المطلوبــة بمهنيــة وســرعة.

وقــد تعامــل المركــز مــع 355 موعــدا الكترونيــا العمــل مــن 
خــالل إنشــاء بوابــة الكترونيــة جديــدة للحجــز علــى اإلنترنــت 
online booking مــع )مــدراء الحســابات( فــي )مركز خدمة 
بإجــراءات  تتعلــق  أمــور  بالهيئــة الســتيضاح  المســتثمرين( 
الترخيــص لالســتثمار واستفســارات عامــة بشــأن القانــون 
رقــم 116 لســنة 2013 وكيفيــة تقديــم الطلــب المبدئــي 

وآليــة احتســاب النقــاط لتقييــم المشــاريع ومنــح المزايــا.  

النمــوذج  وفــق  مبدئــي  طلــب   25 الهيئــة  تلقــت  وقــد 
مــن  التقريــر  فتــرة  خــالل  الجديــدة  للمشــاريع  المســتحدث 

1. خدمة المستثمرين

مســتثمرين محتملين، توزعت الطلبات المبدئية المســتلمة 
على قطاعات الخدمات، واالستشــارات، وتقنية المعلومات 
الصناعــي  والقطــاع  الشمســية،  والطاقــة  والشــبكات، 
النفطــي، ومصادر الطاقة الجديدة، وتدريب ذوي االحتياجات 
الخاصــة. كمــا قامــت الهيئــة خــالل فتــرة التقريــر بإنجــاز مــا 
مجملــه 32 معاملة تتعلق بطلــب ترخيص أو تجديده، وطلب 

منــح مزايــا، وإصــدار شــهادة قيــد أو إعفــاء جمركــي. 

كمــا تــم اســتالم 6 شــكاوى و3 مقترحــات والتعامــل معهــا، 
وقــد ســجل معــدل رضــى العمــالء بنســبة 100%. وجــاء 
ذلــك فــي ســياق اعتمــاد آلية عمــل للتعامــل مع الشــكاوي 
)الشــكاوى  تقديــم  نمــوذج  إدراج  خــالل  مــن  والمقترحــات 
والمقترحــات( على الصفحة الرئيســية من الموقع الشــبكي 
 ،complaints@kdipa.gov.kw للهيئة وتخصيــص بريد الكتروني
اليــن”  أون  كــر  لتذا ا “نظــام  لكترونــي  ا مــج  برنا وتفعيــل 
ومتابعــة  تقديــم  لتســهيل   /http://support.kdipa.gov.kw

شــكاوى ومقترحات المســتثمرين، واســتحداث ســجل خاص 
بها، ووضع معايير ومؤشــرات للتأكد مــن فعالية اإلجراءات. 

ومــن جهة أخــرى وفي إطار تنويع التســهيالت التي تقدمها 
الهيئــة لمجتمــع األعمال، أصــدرت الهيئة خالل فتــرة التقرير 
أذن زيــارة )فيــزا( للكويــت لمســتثمرين محتمليــن وفــق آلية 
التعــاون القائمة مــع وزارة الداخلية والتي بموجبها خصصت 
للهيئــة ربــط مباشــر ومدخــل معهــا تتيــح لهــا إصــدار الفيــزا 
لرجــال األعمــال الراغبين بزيــارة الكويت ألغراض اســتثمارية. 

وتــم خالل فترة التقرير توحيد اســتخدام نظــام إدارة البيانات 
Dashboard ألعمــال النافذة الموحدة. 
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2. آلية تقييم الطلبات

.3

.4

.5

صــدر قــرار المدير العام رقم )313( لســنة 2016 بشــأن آلية 
احتســاب النقاط لتقييم طلبات الترخيص ومنح المزايا بتاريخ 
6 ديســمبر 2016، اســتنادا الــى قــرار مجلــس ادارة الهيئــة 
بالموافقــة على مقترح آلية احتســاب النقــاط لتقييم طلبات 
الترخيــص ومنــح المزايــا فــي اجتماعــه المنعقــد بتاريخ 
21 سبتمبر 2016، والتي تستند الى تحقيق المعايير التالية:

كما وَضح القرار شروط التعامل مع طلبات منح المزايا من اإلعفاءات الجمركية والضريبية للشركات الفائزة بعقود حكومية بأن 
تقوم باالستثمار في أعمال ومشاريع خارج نطاق أعمال العقود الفائزة بها. 

وقــد تم خــالل فترة التقرير عقد 61 اجتماع مع 26 شــركة تم 
اســتالم طلباتهــم لتقييــم الدراســة المبدئية لمشــروعاتهم 
وفــق منهجيــة التقييم المعتمدة والمســتندة إلــى المعايير 
الشفافة وفق المادة )29( من قانون رقم 116 لسنة 2013. 
وبنــاء عليــه، رفعــت 14 توصية بشــأن المشــاريع التي تمت 
دراســتها لعنايــة مديــر عام الهيئة ومن ثم تــم إصدار قرارات 

المدير العام الخاصة بها.

وفيما يخص متابعة الشــركات المرخــص لها وفق اإلجراءات 
المعتمــدة فــي الهيئــة، تم خــالل فتــرة التقريــر مخاطبة 13 
شــركة مــن الشــركات المرخص لهــا لتزويــد الهيئــة بالبيانات 

نقل وتوطيــن التكنولوجيا وأســاليب االدارة الحديثة والخبرة 

العملية والفنية والتسويقية المتطورة لدولة الكويت.

خلق فرص عمل للعمالة الوطنية فوق نســب العمالة التي 

اعتمدها مجلس الوزراء في قراره الصادر رقم )1028( لسنة 

 .2014

تدريــب العمالــة الوطنيــة ببرامــج تدريبيــة مهنيــة ممعتمدة 

داخل الكويت وخارجها.

دعم القطاع الخاص المحلي.

المساهمة في تحقيق التنويع االقتصادي.

.1

.2

وتحدد النقاط المسجلة وفق “مصفوفة القرار” التالية:

النقاط المسجلة

عدم القبول

الحصول على الترخيص االستثماري

الحصول على الترخيص االستثماري وأحد المزايا

الحصول على الترخيص االستثماري وكافة المزايا 
الت نص عليها قانون رقم 116 لسنة 2013.

اقل من %59

من 60% الى %69

من 70% الى %79

من 80%  وأعلى

القرار

تقارير متابعة  عدد التوصيات
للمشاريع التي قيمت

 عدد االجتماعات مع
الشركات

 عدد الشركات التي
 قدمت طلب

13 14 61 26

الماليــة والتقاريــر والوثائــق المطلوبــة لرفعها لــإلدارة العليا 
فــي اطار  “تقارير المتابعة”، وفي الوقت ذاته المســاهمة 
في رصد أية معيقات أو مالحظات لدى هؤالء المستثمرين 
والتعامــل معها في اطار الهيئة وخارجها مع جهات االتصال، 
فــي اطــار الحرص علــى مواصلة تقديــم الرعاية المســتمرة 
للشــركات المرخص لها لتسهيل مباشرة أعمالهم وتحفيزهم 
علــى البقــاء والتوســع في الســوق الكويتي. كمــا تم وضع 
نظــام متابعــة إلكترونــي لتســهيل أعمــال المتابعــة وإعــداد 
التقاريــر، وإعــداد نمــوذج “تحديث عناوين جهــات االتصال”، 

وتوحيد النماذج المرسلة للمستثمرين.

ولضمــان جودة قيــاس األثــر االقتصادي المتحقــق من قبل 
الشــركات االســتثمارية المرخص لهــا من الهيئــة، تم تطوير 
ي د قتصــا ال ا ثــر  أل ا س  لقيــا تفصيلــي  ج  ذ نمــو “

إنشــاء  يســهل   “Economic Benefit Model EBM “   
سلســلة زمنيــة لتتبــع األثر االقتصــادي المتحقــق، من خالل 
إنشــاء وتنظيم ملف لكل شــركة استثمارية على حده لغرض 
المراجعة المستمرة، ومن جهة أخرى، تم إعداد دراسة مبدئية 
لكيفية قيد واعتماد الشركات والمكاتب االستشارية لتقديم 
الطلبــات بالنيابة عن المســتثمرين لدى الهيئة وعرضها على 
مجلس اإلدارة، وتقديم مقترح )تجزئة حجم االســتثمار الكلي 
للمشــروع( فــي نمــوذج الطلــب، وإنجــاز مقتــرح )محتويــات 
الدراســة المبدئيــة للمشــروع(، وكذلــك تعديــل آليــة تقييــم 
المشــاريع وإضافــة معيــار األثــر االقتصادي، ووضــع مقترح 

دليل إرشادي متكامل للمستثمرين.

تــم خالل فترة التقرير تثبيت اإلجــراءات المتبعة لجعل عملية 
تقديم طلبات الترخيص ومنح المزايا وآليات تقييمها بموجب 
القانون رقم 116 لســنة 2013 أكثر كفاءة وانســيابا، لضمان 
حســن اســتكمال إجــراءات الترخيص التجــاري والحصول على 
الموافقــات الالزمة بالتنســيق التام والتعاون المســتمر مع 
الجهــات الحكومية المعنية من أصحــاب االختصاص، وصوال 

إلى إصدار الترخيص االستثماري من قبل الهيئة.

وفــي هــذا الصــدد، تم خــالل فتــرة التقريــر إجراء مــا يعادل 
250 اجتمــاع وزيــارة لجهات االختصاص وفق آليات التنســيق 
المتواصل الموضوعة إلنجاز المعامالت واستكمال اإلجراءات 
المطلوبــة لضمــان حســن انســياب العمليــة االســتثمارية 
لتســهيل اســتكمال إجراءات معامــالت المســتثمرين الذين 
تقدموا إلى الهيئة بطلبات الترخيص االســتثماري أو منحهم 

المزايا. 

ويأتــي علــى رأس هذا التنســيق والتعاون العالقــة الوثيقة 
مع وزارة التجارة والصناعة بهدف تســهيل إجراءات استصدار 
الترخيــص التجــاري، والتي تعززت بصدور القــرار الوزاري رقم 
)161( لســنة 2016 الصادر بتاريخ 20 إبريل 2016، والمعدل 
إنشــاء  بشــأن   ،2016 لســنة   )280( رقــم  الــوزاري  بالقــرار 
واختصاصــات إدارة النافذة الواحدة الخاضعة مباشــرة لتبعية 
وزيــر التجــارة والصناعــة، والقــرار الــوزاري رقم )209( لســنة 
2017 الصــادر بتاريــخ 26 مــارس 2017 بشــأن تنظيــم عمــل 
تأســيس شركات األشــخاص، والذي طالب الجهات الحكومية 
التراخيــص  الشــركات وإصــدار  تأســيس  بإجــراءات  المعنيــة 
وشــهادات القيد بالســجل التجاري بندب للعمل بها عدد كاف 
من الموظفين، وتضم إضافة إلى هيئة تشــجيع االســتثمار 
المباشــر والصنــدوق الوطنيــة لرعايــة وتنميــة المشــروعات 
معامــالت  بتســهيل  المعنييــن  والمتوســطة،  الصغيــرة 

المستثمرين التابعين لهما، من الجهات التالية:

وقــد جــاء فــي القــرار األخيــر وقــف اســتقبال جميــع طلبات 
تأسيس الشــركات بإدارة شركات األشخاص، قطاع الشركات 
والتراخيــص التجاريــة في وزارة التجــارة والصناعة، اعتبارا من 
تاريخ 31 مارس 2017. وكذلك حصر تقديم واستقبال وتنفيذ 
طلبــات تأســيس كافــة اشــكال شــركات االشــخاص واصــدار 
التراخيص التجارية لمزاولة نشــاطه في ادارة النافذة الواحدة 
في منطقة “اشبيلية”، والتزام ادارة النافذة الواحدة باتمام 
اجراءات تأسيس شركات االشخاص بحد أقصى خالل فترة 3 
أيام عمل واصدار التراخيص الخاصة باالنشــطة خالل 5 أيام 
عمــل كحد أقصى من تاريخ اســتيفاء االجراءات والموافقات 
الالزمة، مما ســيكون من شــأنه جعل بيئة االعمال في دولة 

الكويت أكثر جذبا  لالستثمارات.

3. إجراءات الترخيص والتعاون مع جهات 
االختصاص

 اجتماعات مع
  جهات االختصاص

 عدد جهات
 االختصاص
الحكومية

250 14

وزارة العدل )إدارة التسجيل العقاري والتوثيق(.

بلدية الكويت.

وزارة الشؤون االجتماعية والعمل.

الهيئة العامة للمعلومات المدنية.

وزارة الداخلية.

غرفة تجارة وصناعة الكويت.
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مجال التعاون اسم الجهة

المشاركة في اعمال ادارة النافذة الواحدة الرسمية في اطار الوزارة وتطبيقه 	 
االلكتروني »مركز االعمال الكويتي«.

ترتيب كافة النواحي الفنية واإلجرائية المرتبطة بطلبات التراخيص للمشاريع 	 
االستثمارية التي تقدم من خالل الهيئة طبقًا ألحكام القانون رقم 116 لسنة 2013.

مساعدة الشركات الموافق عليها من قبل الهيئة الستكمال الترخيص التجاري في 	 
وزارة التجارة والصناعة. 

المشاركة في ورشة عمل بشأن )الدليل الموحد لتصنيف األنشطة االقتصاية( 	 
المنظمة من قبل وزارة التجارة والصناعة في  مقر غرفة تجارة وصناعة الكويت.

1. وزارة التجارة والصناعة:

مراجعة نماذج عقود تأسيس الشركات المساهمة المغلقة والشخص الواحد وذات 	 
مسئولية محدودة واعتمادها من المسئولين في وزارة العدل لتطبيقها مباشرة على 

الشركات المرخصة من قبل الهيئة.
االتفاق مع وزارة التجارة والصناعة على التنسيق مع وزارة العدل 	 
)إدارة التوثيقات( إلضافة التعديالت المطلوبة على عقود الشركات، على ان تقوم 	 

الهيئة بإرسال نسخة من عقود التأسيس موضحا بها اإلضافات المطلوب إدراجها على 
العقود.

2. وزارة العدل:

تفعيل آلية إصدار تأشيرات )فيزا( للمستثمرين من قبل الهيئة بالتنسيق مع وزارة 	 
الداخلية. 3. وزارة الداخلية:

متابعة تفعيل آلية تعاون مشتركة بين الطرفين في مجاالت  اصدار تصاريح العمل، 	 
فتح ملف العمل االلكتروني، اصدار الرقم اآللي للمستثمر، آلية احتساب العمالة، 

اضافة االنشطة.
4. الهيئة العامة للقوى العاملة:

تعريف الموظفين الجدد بلهيئة بالتحديث الجديد للموقع الشبكي الخاص باإلدارة 	 
العامة للجمارك بشأن إجراءات الموافقة والرفض بموجب  النموذج الجمركي »ب«. 5. اإلدارة العامة للجمارك: 

آلية تعاون مع بلدية الكويت لمتابعة معامالت الشركات المرخص لها  من قبل الهيئة.	  6. بلدية الكويت:

وضع آلية للتعاون المشترك بين الطرفين.	  7. الهيئة العامة للصناعة:

تسهيل اجراءات الشركات الرخص لها  من قبل الهيئة.	  8. الهيئة العامة للمعلومات المدنية:

متابعة قرار المردود البيئي .	  9. الهيئة العامة للبيئة:

عقد عدة اجتماعات تتعلق بالقطاع النفطي واهتمام شركات أجنبية في تقديم 	 
الخدمات الخاصة به و طلب اإلفادة عن األراضي المتوفرة للمستثمرين في القطاع 

المختص والتعريف بالقانون  رقم )116( لسنة 2013.
10. القطاع النفطي:

بشأن أنشطة الحد الشركات المرخص لها في مجال االحتياجات الخاصة.	  11. الهيئة العامة لشؤن ذوي اإلعاقة:

متابعة اجراءت خاصة بالشركات المرخص لها من قبل الهيئة.	  12. ادارة الفتوى والتشريع:

االجتماع مع إدارة الخضوع الضريبي في وزارة المالية  بشأن متابعة تنفيذ آلية االعفاء 	 
لضريبي. 13. وزارة المالية:

خاطبت الهيئة وزارة االعالم للقيام بنشر عقود تأسيس الشركات في الجريدة 	 
الرسمية. 14. وزارة االعالم:

يبين الجدول أدناه مجاالت التنسيق الذي تم بين الهيئة و14 من جهات االختصاص الحكومية، على النحو االتي:

تابعت الهيئة إدارة المزايا التي منحت للمســتثمرين بموجب 
قانــون رقــم 116 لســنة 2013، إذ تــم التعامــل خــالل فتــرة 
التقريــر مــع مــا مجملــه 25 إرســالية جمركيــة لــواردات مــواد 
أوليــة ووســيطة ومعــدات وآالت بقيمــة إعفــاءات إجماليــة 

بلغــت 5,594,884 دينــار كويتي.

علــى  الضريبــي  اإلعفــاء  آليــة  تطبيــق  إلــى  بالنســبة  أمــا 
المشــروط  اإلعفــاء  هــذا  علــى  حصلــت  التــي  الشــركات 
مقابــل األداء بموجــب قــرار المديــر العــام رقــم )16( لســنة 
منــح  آليــة  بشــأن   2016 ينايــر   12 بتاريــخ  الصــادر   2016
اإلعفــاء الضريبــي وكيفيــة تطبيقــه، فقــد تــم االجتمــاع مع 
أربــع شــركات لمناقشــة اي صعوبــات تواجههــا فــي تطبيق 
آليــة اإلعفــاء الضريبــي وتســليم األوراق المطلوبــة، وتــم 
االجتمــاع كذلــك مــع شــركتين أخريتيــن لتوضيح هــذه االلية. 
وكانــت الهيئــة قــد قامــت بوضــع هــذه االليــة بالتعــاون مع 
وزارة الماليــة، لربــط منــح ميزة اإلعفاء الضريبــي بأداء الكيان 
االســتثماري الــذي يتــم الترخيــص لــه وفقــا للقانــون رقــم 
116 لســنة 2013 بهــدف تحفيــز المســتثمرين لتعظيم األثر 
االقتصــادي واالجتماعــي اإليجابــي وتحســين األداء وزيــادة 

التنافســية.

وبدورهــا نســقت الهيئــة مــع الجهــاز المركــزي للمناقصــات 
العامة بشــأن الشــركات التي يتم الترخيــص لها وفق قانون 
رقــم 116 لســنة 2013 وكيفيــة انطبــاق قواعــد التصنيــف 
المقــررة فــي قانــون المناقصــات العامــة رقــم )49( لســنة 
2016 الصــادر بتاريــخ 13 يوليــو 2016، عليهــا بمــا يتوافــق 
مــع الخبــرات الســابقة لهــذه الشــركات العالميــة خــارج دولــة 

الكويت.

4. إدارة منح المزايا

كمــا حرصــت الهيئــة علــى اتســاق قوانيــن الرعاية الســكينة 
والهيئــة العامــة للطــرق والنقــل البــري وهيئــة االتصــاالت 
الشــركات  يؤهــل  بمــا  وتعديالتهــا  المعلومــات  وتقنيــة 
المرخــص لهــا وفــق أحــكام القانــون رقــم 116 لســنة 2013 

لتنفيــذ مشــروعات وعقــود هــذه الجهــات.

وفــي الســياق ذاته، لعبــت الهيئــة دورًا تنســيقيا في حدود 
دولــة  حكومــة  بيــن  التفاهــم  مذكــرة  لتفعيــل  اختصاصهــا 
الكويت ممثلة بالمؤسســة العامة للرعاية الســكينة وحكومة 
جمهوريــة كوريــا ممثلــة فــي وزارة األراضي والبنيــة التحتية 
والمواصــالت بخصــوص التعــاون لتطويــر مشــروع جنــوب 
مدينــة ســعد العبد اللــه الجديدة بموجب المرســوم األميري 

رقــم )87( لســنة 2017.

كمــا نســقت الهيئة مع وزارة اإلعالم بشــأن أنشــطة الرقابة 
علــى أفالم الســينما وترخيص دور العــرض وتوزيعها لصالح 
الشــركات المرخــص لهــا وفق أحــكام قانون رقم 116 لســنة 

.2013

إلــى جانــب ذلــك قامــت الهيئــة بالتنســيق مــع وزارة التجارة 
والصناعــة لمتابعــة بعض األمور التي اســتجدت على ضوء 
التطبيــق العملــي لقانــون الشــركات رقــم )1( لســنة 2016 

التنفيذية. والئحتــه 
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االجراء الموضوع

توقيع 6 اقرارات لتطبيق برنامج االوفست لشركات ملتزمة بشرط االوفست. اإلقرار:

قبول ورقة فكرة مبدئية لمشروع.	 
اصدار شهادتين استيفاء التزام االوفست واالفراج عن كفالتيهما البنكيتين.	 
صدور 3 كتب تخفيض التزامات االوفست  لشركات ملتزمة ببرنامج األوفست.	 
 	 Boeing Commercial الموافقة على دراسات جدوى لشركات ملتزمة باالوفست ومنها مشروع شركة

النشاء جهاز محاكاة للتدريب على الطيران ومشروع شركة Mitsubishi Dynaco. النشاء مركز لصيانة 
 Mitsubishi التوربيات والمولدات الكهربائية وتغليف الصلب وكذلك المرحلة الثانية لمشروع شركة

لتركيب االلواح الشمسية.

اجراءات 
االوفست:

ارسال 406 كتاب للشركات الملتزمة بشرط األوفست والجهات الحكومية المعنية خالل فترة التقرير.	 
ارسال 108 كتاب داخلي.	 
ارسال 126 كتب لتجديد كفالة مصرفية.	 
ارسال كتابين للرد على استفسارات من أحد أعضاء مجلس األمة. 	 

المراسالت:

تلقي 876 مكالمة هاتفية لالستفسار عن برنامج األوفست واإلجراءات الخاصة به ووضعه الحالي 
والمستقبلي.

المكالمات 
الهاتفية:

استالم 3335 بريد الكتروني لمتابعة االلتزامات في نطاق برنامج األوفست. المراسالت 
اإللكترونية:

عقد 270 اجتماع منها  62 اجتماعا مع جهات حكومية معنية، و 208 اجتماع مع الملتزمين.
وتم إجراء 132  لقاءًا شخصيا مع ملتزمين قائمين أو محتملين لبرنامج األوفست.

االجتماعات 
واللقاءات:

5. برنامج العمليات المقابلة “االوفست”

شــهد برنامج العمليات المقابلة “االوفســت” نشاطا مكثفا 
خــالل فتــرة التقريــر بموجــب تكليف مجلــس الــوزراء الموقر 
التزامــات  لتنفيــذ  المعنيــة  الجهــات  مــع  بالتنســيق  للهيئــة 
االوفســت القائمــة علــى ضــوء أهــداف وأولويــات خطــة 
التنميــة وفــق أحكام قــرار مجلس الوزراء رقم )1212( لســنة 
2015.  فقــد تــم اســتالم ودراســة 53 فكــرة مشــروع مــن 
جهــات حكوميــة مختلفة وقطاع خــاص ومجتمع مدني، تمت 

مراجعتهــا وتحديــد 20 مشــروعا منهــا مــع دراســة الجــدوى 
المبدئيــة بالتنســيق مــع األمانــة العامــة للمجلــس األعلــى 
للتخطيــط والتنميــة ووزارة الماليــة، وقــد قدمــت في عرض 
مرئــي إلى مجلس الوزراء كمشــاريع مقترحــة بتاريخ 24 يناير 
2017، وبتاريــخ 12 مــارس 2017، صــدر قرار مجلــس الوزراء 
رقم )400( لســنة 2017 بشــأن تكليف الهيئة بمتابعة تنفيذ 

هــذه المشــاريع المقترحة.

6. المناطق االقتصادية والحرة والقسائم 
التجارية

يقــع فــي إطار تبعيــة الهيئة ثالثة أنواع مــن األراضي تقوم 
الخاضعــة  االقتصاديــة  المناطــق  تضــم  بمتابعــة شــؤونها 
للهيئــة والتي يحكمها القانون رقم 116 لســنة 2103 والذي 
تخــول الهيئــة بموجبــه صالحية تخصيــص وتوزيع القســائم 
علــى المســتثمرين الخاضعيــن ألحــكام القانــون رقــم 116 
فــي  باالســتثمار  ترغبهــم  تشــجيعية  كميــزة   2013 لســنة 
الكويــت في ضــوء الضوابط التــي يضعها مجلــس إدارتها. 
والمناطــق الحــرة التــي تشــرف عليهــا الهيئــة بموجــب قــرار 
مجلــس الــوزراء رقــم )907( لســنة 2016 الصــادر بتاريــخ 4 
يوليو 2016 حيث ســيتم التعامل مع المســتثمرين بشــأنها 
فــي ضــوء أحــكام القانــون رقــم )26( لســنة 1995 واللوائح 
والقرارات ذات الصلة. والقســائم التجارية المنصوص عليها 
فــي المــادة )18( مــن المرســوم بقانــون رقم )105( لســنة 
1980 بشــأن نظــام أمــالك الدولة والذي نقــل للهيئة مهمة 
الــوزراء رقــم  تخصيصهــا وتوزيعهــا بموجــب قــرار مجلــس 
)1154( لســنة 2016  الصــادر بتاريــخ 22 أغســطس 2016، 
فــي ضــوء الضوابــط واألحــكام التي تتســق مــع النصوص 
والقواعــد  والسياســات  الشــأن،  بهــذا  النافــذة  القانونيــة 
الهادفــة لتوفيــر أفضــل بيئــة مناســبة لالســتثمار والتجارة. 

6 -1 المناطق االقتصادية الخاصة بالهيئة
باشــرت الهيئــة خــالل فتــرة التقرير دراســة الجدوى الخاصة بإنشــاء 

وتطويــر المناطــق االقتصادية الكويتيــة المخصصة للهيئة في كل 

من العبدلي والنعايم والوفرة بمساحة إجمالية تقارب 18 كم مربع، 

وينــدرج هــذا المشــروع الحيــوي فــي إطار خطــة التنمية متوســطة 

األجــل الثانيــة إذ يســاهم فــي جهــود التنويــع االقتصــادي لدولــة 

الكويت ويوفر أراضي للمســتثمرين في القطاعات المســتهدفة.  

وقد حصلت الهيئة على موافقة واعتماد المجلس البلدي لدراســة 

الجــدوى الخاصــة بالمناطق االقتصاديــة بموجب اجتماعــه المنعقد 

بتاريخ 30 مايو 2016.

وبموجــب توجيهــات مجلــس اإلدارة، ثم البــدء في إعداد الشــروط 

نظــام  االقتصاديــة وفــق  العبدلــي  لتصميــم منطقــة  المرجعيــة 

طــرح المشــاريع للجنة اختيار البيوت االستشــارية، ومــا يترتب عليه 

مــن مراحــل التأهيــل وآليــات التقييــم. وبعــد اســتكمال الشــروط 

المرجعيــة دعيت للمســابقة المكاتب االستشــارية المؤهلة تمهيدا 

لتســليم العروض الفنيــة والمالية للبنية التحتيــة لمنطقة العبدلي 

االقتصاديــة، وباشــرت الهيئة بتقييم العروض المســتلمة بموجب 

المعايير المعتمدة من قبل لجنة اختيار البيوت االستشارية.

وقــد تــم االلتقــاء بمجموعة مــن الشــركات االستشــارية والمكاتب 

الهندســية العاملة في الكويت للتعرف على مشاريعهم وقصص 

وكذلــك  خبراتهــم،  مــن  المعلومــات واالســتفادة  لتجميــع  النجــاح 
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توقيع مذكرة تفاهم لتشجيع التعاون االستثماري بين الهيئة وبرو مكسيكو

6 – 2 المناطق الحرة

6 -3 القسائم التجارية

تولــت الهيئــة خــالل فتــرة التقريــر تنفيــذ قرار مجلــس الــوزراء رقم 

)907( لســنة 2016 الصادر بتاريخ 4 يوليو 2016 بشــأن تحويل إدارة 

المناطــق الحرة من تبعية وزارة التجــارة والصناعة إلى تبعية الهيئة، 

وقـــرار مجلـــس الوزراء رقـــم )102( لسنـــة 2016 الصادر بتاريخ 25 

يوليو 2016 بشـأن إنشـاء منطقـة حـرة جنـوب البــالد )النويصيب(. 

وتكليــف الهيئــة بإعــداد تقريــر يتضمــن التصــورات الالزمــة إلدارة 

المناطــق الحــرة فــي الكويــت مــن الجوانــب القانونيــة والتنظيمية 

والفنيــة بالتنســيق مــع إدارة الفتــوى والتشــريع ووفقــا ألفضــل 

التجــارب والممارســات العالمية، وقرار مجلس الــوزراء رقم )1465( 

لســنة 2016 الصادر بتاريخ 31 أكتوبر 2016 بشــأن اعتماد خطة نقل 

إدارة المنطقة الحرة بالشــويخ من الهيئة العامة للصناعة إلى هيئة 

تشجيع االستثمار المباشر، وقرار مجلس الوزراء رقم )1507( لسنة 

2016 الصادر بتاريخ 7 نوفمبر 2016 بشأن تعديل الحدود الجغرافية 

للمنطقــة التجاريــة الحرة بمنطقة الشــويخ الموضحــة بقرار مجلس 

الــوزراء رقــم 512 لســنة 1997، باســتقطاع القســائم التــي تدخــل 

ضمــن )المرحلة األولى( و)المرحلة الثانية( وإعادتها إلى مؤسســة 

الموانئ الكويتية.

وقد خاطبت الهيئة كل من وزارة التجارة والصناعة بشأن طلب كافة 

المعلومــات والبيانــات الخاصــة بمنطقة الشــويخ الحــرة لمراجعتها 

والتدقيــق عليهــا تمهيــدًا الســتالمها، والهيئــة العامــة لالســتثمار 

بشأن تزويد الهيئة بكافة المستجدات والبيانات المتعلقة بمشروع 

تولــت الهيئــة خــالل فتــرة التقريــر تنفيــذ قرار مجلــس الــوزراء رقم 

)1154( لســنة 2016 الصــادر بتاريــخ 22 أغســطس 2016 بشــأن 

نقــل اختصــاص تخصيــص وتوزيــع القســائم التجاريــة مــن تبعيــة 

إدارة أمــالك الدولــة )وزارة الماليــة( إلــى هيئــة تشــجيع االســتثمار 

المباشــر، وعقد اجتماع تنســيقي بين الهيئة ووزارة المالية وبلدية 

الكويــت لوضــع اآلليــة المقترحــة بشــأن أحــكام التعامل بالقســائم 

واألراضــي التجاريــة الخاضعة للهيئــة. وقد عقد اجتمــاع ثالثي بناًء 

على تكليف من مسؤولي الجهات الثالث بتاريخ 27 نوفمبر 2016 

للتباحــث لمناقشــة أحــكام التعامل بالقســائم واألراضــي الخاضعة 

لهيئــة تشــجيع االســتثمار المباشــر وإمكانية االســتفادة منهــا لبناء 

ناطحــات ســحاب وأبراج تجاريــة، في المناطق التــي تحددها البلدية 

لجعــل الكويــت مركز مالي يضاهــي المراكز العالمية وبما يســاهم 

بإيجاد البيئة المناســبة لتواجد كبرى الشــركات العالمية في الكويت 

ويســهل عليهــا تملــك مقــار لهــا لتحقيــق توجيهات حضــرة صاحب 

الســمو أميــر البــالد حفظه الّلــه ورعاه، بتحويــل الكويــت إلى مركز 

التواصل مع كلية الهندسة المعمارية في جامعة الكويت، وحضور 

ورشــة عمــل خاصــة بمشــروع “البرايــح” الــذي فــاز بجائــزة أفضــل 

مشــروع بيئــي خليجي خالل الملتقى الهندســي الخليجي التاســع 

عشر الذي نظمته جمعية المهندسين الكويتية.

وفي اإلطار ذاته، أجريت زيارات ميدانية خالل فترة التقرير شــملت 

مشــروع مدينــة صبــاح الســالم الجامعيــة لالطــالع على المشــروع 

والتقييم الخاص بالمقاولين وشــروط التأهيل، والمؤسسة العامة 

للرعاية السكنية لالطالع على الشروط المرجعية لمشروع المطالع، 

والهيئة العامة لالســتثمار بشــأن الحصول على نسخة من الشروط 

المرجعية لمشروع العبدلي والقيمة التقديرية لتكلفة البنية التحتية 

للمشــروع، وجامعــة الكويت )كلية الهندســة والبترول( لالســتفادة 

مــن خبــرات أعضــاء الهيئة التدريســية واالستفســار عــن معلومات 

تخص الحرم الجامعي في منطقة الشدادية.

كما تم االجتماع مع إدارة مشــاريع الشــبكات في وزارة المواصالت 

لمناقشــة موضــوع البنيــة التحتيــة للمناطــق االقتصاديــة للهيئــة، 

والعمل على إرسال المخطط الهيكلي التفصيلي والجدول الزمني 

للمشــروع لهــا كــي تتــم دراســة وضــع المشــروع ضمــن الميزانية 

المخصصة لهذه المناطق.

تأســيس شركة مســاهمة عامة لتطوير وإدارة األراضي المخصصة 

في شمال البالد العبدلي بصفتها المكلفة به بموجب قرار مجلس 

الوزراء رقم )1545( لسنة 2015.

وتــم تشــكيل “فريــق عمــل” لمتابعــة آليــة النقــل وتحديــد وضــع 

المناطق الحرة وكيفية تسليم المستندات وتحديد المعوقات التي 

تواجهها، وتولي إعداد تقارير دورية يبين فيها سير العمل والمهام 

المســتقبلية المطلوبــة. وفــي هذا الســياق تمت مناقشــة تصور 

الوضــع القانونــي المترتــب علــى هذا القــرار والتأثير علــى الهيكل 

التنظيمي للهيئة والخيارات المتاحة إلدارة وتشغيل المناطق الحرة.  

كمــا تــم تنظيــم زيــارة ميدانية إلــى المناطــق الحرة في إمــارة دبي 

بالتعــاون مــع مؤسســة دبــي لتنميــة لالســتثمار، أحد مؤسســات 

دائــرة دبــي للتنميــة االقتصاديــة، شــملت مدينــة دبــي لإلعــالم 

)DMC( وســلطة واحــة دبــي للســيليكون )DSOA(، ومركــز دبــي 

المالي العالمي )DIFC(، كما سبق ذلك االجتماع مع مسئولين عن 

إدارة المنطقــة الحــرة فــي جبل علي )JAFZA(، ومركز دبي للســلع 

 .)DMCC( المتعددة

وقــد قامــت الهيئــة بتقديــم طلــب للدخــول فــي عضويــة منظمة 

.)WFZO( المناطق الحرة

     

“وقد تم تنظيم زيارة ميدانية إلى 
المناطق الحرة في إمارة دبي بالتعاون 

مع مؤسسة دبي لتنمية لالستثمار”

مالي وتجاري متميز. والتنســيق لتحديد المســاحات المناســبة في 

إطــار مشــروع اإلعــداد للمخطــط الهيكلــي الرابع في كافــة مناطق 

الكويت، على أن تضع الهيئة بوضع الضوابط والمعايير واألســس 

التــي تمكن المســتثمرين من االســتفادة من هذه القســائم وفقًا 

للسياســات والقواعــد الهادفــة إلــى توفيــر أفضــل بيئــة مناســبة 

لالستثمار والتجارة. وقد اجتمعت الهيئة مع بلدية الكويت لالطالع 

علــى مســتجدات اإلعــداد للمخطط الهيكلــي الرابــع. واجتمعت مع 

.GIS الموزع المعتمد لتطبيقات برنامج المعلومات الجغرافية

الفصل الرابع -
 األنشطة الترويجية

1. مذكرات تفاهم
قامــت الهيئــة خــالل العــام بالتوقيــع علــى مذكــرة تفاهــم 
فــي مجال تشــجيع جــذب االســتثمارات البريطانيــة األجنبية 
المباشــرة إلــى دولــة الكويــت بين هيئة تشــجيع االســتثمار 
المباشر ومركز األعمال الكويتي البريطاني KBBC بتاريخ 26 
مايــو 2016 فــي العاصمة البريطانيــة – لندن خالل االجتماع 

التســويقية  والفعاليــات  الترويجيــة  األنشــطة  تنوعــت 
التــي قامــت بهــا الهيئــة خــالل فتــرة التقريــر اســتنادا إلــى 
للكويــت  بالترويــج  الهيئــة  بهــا  المكلفــة  االختصاصــات 
واســتهداف  الواعــدة  االســتثمارية  بالفــرص  والتعريــف 
قطاعــات األولوية. وقد شــملت األنشــطة الترويجية للهيئة 

االتــي: التقريــر  فتــرة  خــالل  المختلفــة  بأنواعهــا 

الثامــن للجنة التوجيه المشــتركة الكويتية البريطانية. وبحثت 
الهيئــة فــي مقتــرح إبرام مذكــرة تفاهم مع هيئة االســتثمار 
فــي هونج كونــج Invest in Hong Kong، جمهورية الصين 
الشــعبية، ومقتــرح مذكــرة تفاهم للتعاون في مجــال “إدارة 
وإنشــاء المناطــق االقتصاديــة الحــرة” بيــن الكويــت وجهــاز 
منطقــة انشــتون االقتصاديــة الحــرة فــي جمهوريــة كوريــا 
الجنوبيــة Incheon Free Economic Zone، وطلب لمذكرة 

تفاهــم فــي مجال االســتثمار بيــن دولة الكويــت وألمانيا. 

ومــن جهــة أخــرى، اطلعت على مقتــرح مذكرة تفاهم بشــأن 
تشــجيع االســتثمار المباشــر بيــن دولــة الكويــت وجمهورية 
تشــجيع  بشــأن  التفاهــم  مذكــرة  ومقتــرح  العربيــة،  مصــر 

االســتثمار المباشــر بيــن دولــة الكويــت ودولــة قطــر. 

وقــد اســتلمت الهيئــة موافقة مجلــس الوزراء علــى مذكرة 
التفاهــم الموقعــة بيــن دولــة الكويــت والبرتغــال وتشــمل 
لتعزيــز  البرتغاليــة  االســتثمار  تشــجيع  هيئــة  مــع  التعــاون 

Portugal Global - Tradeاالســتثمارات بيــن الدولتيــن.
and Investment Agency )AICEP(.

     
“قامت الهيئة خالل العام بالتوقيع على مذكرة تفاهم 

في مجال تشجيع جذب االستثمارات البريطانية األجنبية 
المباشرة إلى دولة الكويت بين هيئة تشجيع االستثمار 

”KBBC  المباشر ومركز األعمال الكويتي البريطاني

توقيع مذكرة تفاهم لتشجيع التعاون بين الهيئة ومركز األعمال الكويتي البريطاني 
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2. لقاءات واجتماعات

3. استقبال وفود ومجالس أعمال

أجــرت الهيئــة نحــو 84 لقــاء علــى مســتوى اإلدارة العليا مع  
شــخصيات متعــددة مــن هيئــات تشــجيع االســتثمار )هيئــة 
التجارة واالســتثمار البريطانية(، سفارات وبعثات دبلوماسية 
واالســترالية  الفرنســية  )الســفارات  الكويــت  دولــة  لــدى  
والسويســرية  واليابانيــة  والســنغافورية  واألمريكيــة 
واأليرلنديــة والبريطانيــة واإلســبانية والكنديــة واأللمانية(، 

وســائل اإلعــالم الدوليــة 
وســــــــائل        
إعــالم محليــة، قطاع خاص محلــي، جهات حكومية، شــركات 

استشارية،

           شــركـات عالمية، منظمات 
إقليمية )مؤسســة الخليج لالســتثمار(، مجتمــع مدني )لجنة 
الكويــت الوطنية للتنافســية، اتحــاد مصارف الكويــت، اتحاد

الشركات العقارية(.

اســتقبلت الهيئــة فــي مقرها خالل فتــرة التقريــر 10 وفود 
وزارة  وكيــل  بأعمــال  القائــم  شــملت  وتجاريــة  اســتثمارية 
التجــارة األمريكيــة للشــؤون الدوليــة والوفــد المرافــق لــه، 
عمــدة الحــي المالــي لمدينــة لنــدن والوفــد المرافــق لــه، 

شــاركت الهيئــة خــالل فتــرة التقريــر فــي 11 اجتماعــا دوريــا 
دولــة  تدخــل  التــي  وخليجيــة  وعربيــة  دوليــة  ثنائيــة  ولجانــا 
الكويــت طرفــا بهــا فــي إطــار عالقاتهــا الدولية. إذ شــاركت 
األول  للنائــب  المرافــق  الرســمي  الوفــد  ضمــن  الهيئــة 
لرئيــس مجلــس الــوزراء ووزيــر الخارجيــة في الــدورة األولى 
للحــوار االســتراتيجي بين دولــة الكويت والواليــات المتحدة 
األمريكيــة للســنوات الـــ 25 المقبلــة والــذي عقــد فــي مقر 
الخارجيــة األمريكيــة فــي واشــنطن دي ســي.  كمــا  وزارة 
حضــرت االجتمــاع الثامــن )فــي لنــدن( واالجتمــاع التاســع 

2 – 1 لقاءات

2 –2 لجان ثنائية

 - الكويتيــة  المشــتركة  التوجيــه  لمجموعــة  الكويــت(  )فــي 
البريطانيــة، والحــوار االقتصــادي الســابع بيــن دول مجلــس 
األمانــة  مقــر  فــي  األوروبــي  واالتحــاد  الخليجــي  التعــاون 
العامــة لــدول مجلس التعــاون الخليجــي بالريــاض، المملكة 
الكويتيــة- للجنــة  الســابع  واالجتمــاع  الســعودية،  العربيــة 

والتكنولوجــي  االقتصــادي  للتعــاون  المشــتركة  الفنلنديــة 
المنعقــد في الكويــت، واالجتماع الخامس للجنة المشــتركة 
والتجــاري  االقتصــادي  للتعــاون  األلمانيــة   - الكويتيــة 
والتكنولوجــي المنعقــد فــي برليــن، والــدورة الثالثــة للجنــة 
المشــتركة بيــن دولــة الكويــت - وســلطنة برونــاي فــي دار 
الســالم، واالجتمــاع التحضيري ألعمال الــدورة األولى للجنة 
المشــتركة الكويتيــة - المكســيكية، والــدورة التاســعة للجنة 
المشــتركة الوزارية الكويتية -الجزائريــة المنعقد في الجزائر، 
واالجتمــاع التحضيري ألعمال الدورة الرابعة للجنة المشــتركة 
الكويتيــة - اإلماراتيــة، واالجتمــاع التحضيــري ألعمــال الدورة 
الثامنــة للجنــة المشــتركة الكويتية مع كل من ســلطنة عمان 

وقطــر واإلمــارات.

)QCPTV, Foreign Affairs,
The Business Year, The Washington Post(

)PWC, Arthur D. Little, Oliver Wayman
Meritz Asset Management(

محافــظ مدينــة جنيــف والوفد المرافق له، وفــد كوري يضم 
مجموعــة مــن الشــركات الكوريــة بصحبــة مؤسســة الكويت 
للتقــدم العلمــي، وفد صيني، وفد البعثــة التجارية الويلزي 
ووفــد تجــاري من المملكــة المتحدة بتنســيق مــن قبل مركز 
األعمــال الكويتــي البريطاني، ووفــد جامعه ميونــخ التقنية 
األلمانيــة، وفــد أعمــال تركــي برئاســة الصنــدوق الســيادي 
التركــي، وفــد “دائــرة التنميــة االقتصادية فــي أبو ظبي”، 
وشــاركت فــي اســتقبال وفــد تجــاري واســتثماري قبرصــي 

رفيــع المســتوى فــي مقر غرفــة تجــارة وصناعــة الكويت.

ومــن جهــة أخــرى حضــرت الهيئــة االجتمــاع الســنوي األول 
لمجلــس األعمــال اليوناني-الكويتــي المنعقــد فــي دولــة 

الكويــت. 

4. حمالت ترويجية خارجية

شــاركت الهيئــة ضمــن الوفد الرســمي لدولــة الكويت في 
جولتيــن خارجيتيــن تضمنتــا الجولــة اآلســيوية لســمو رئيس 
كوريــا  فيتنــام،  بنغــالدش،  مــن  كل  إلــى  الــوزراء  مجلــس 
الجنوبيــة، واليابــان، خــالل الفتــرة  3-17 مايــو 2016، وزيارة 
معالــي النائــب األول لرئيــس مجلــس الــوزراء وزيــر الخارجية 

إلــى االتحــاد السويســري بتاريــخ 29 أغســطس 2016.

وفــي إطــار الفعاليات االســتثمارية الخارجية، شــاركت الهيئة 
مــع مجلــة “فورين أفيــرز” Foreign Affairs فــي الملتقى 
منطقــة  فــي  االقتصاديــة  التطــورات  بعنــوان”  الخارجــي 
الخليــج: ماذا يميــز الكويت؟”، عقد في نيويــورك، الواليات 
المتحــدة األمريكيــة، بتاريــخ 5 أكتوبــر 2016 للترويــج للكويت 
كموطــن جــاذب لالســتثمار ولعــرض الفــرص االســتثمارية 
علــى مجتمع األعمــال األمريكي والمســتثمرين العالميون، 
وبمشــاركة من عدد من شــخصيات القطاعين العام والخاص 

الكويتيين.

كمــا ســاهمت الهيئــة فــي تنظيــم ملتقييــن اســتثماريين 
خارجييــن فــي دبــي األول بتاريــخ 8 مايــو 2016 بالتعاون مع 
القنصليــة الصينيــة والقنصليــة العامــة لدولــة الكويت في 
دبــي موجــه للشــركات الصينيــة العاملة في دولــة اإلمارات 
العربيــة المتحــدة، والثاني بتاريــخ 20 اكتوبــر 2016 بالتعاون 
مــع الســفارة األســترالية فــي الكويــت وقنصليــة األعمــال 
األســترالية فــي دبــي موجــه للشــركات األســترالية العاملة 

فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحدة.

     

“شاركت الهيئة مع مجلة “فورين أفيرز” 
في الملتقى الخارجي بعنوان ”التطورات االقتصادية 

في منطقة الخليج: ماذا يميز الكويت؟””

ملتقى مشترك مع مجلة فورين أفيرز في نيويورك

جانب من الحوار االستراتيجي األمريكي الكويتي

الهيئة تستقبل عمدة الحي المالي لمدينة لندن بحضور محافظ حولي 
الفريق اول متقاعد الشيخ أحمد نواف األحمد الجابر الصباح

الهيئة تنظم ملتقى إستثماري خارجي للشركات الصينية في دبي

مشاركة الهيئة في الوفد الرسمي المرافق لسمو رئيس مجلس الوزراء في جولته اآلسيوية
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5. عروض تعريفية 

6. حضور فعاليات

قدمــت الهيئــة خــالل فتــرة التقريــر ثالثــة عــروض تعريفيــة 
لســنة    116 رقــم  إنشــائها  وقانــون  ودورهــا  الهيئــة  حــول 
2013 والمزايــا التــي تنفرد بهــا دولة الكويــت كموقع جاذب 
لالســتثمار لمنتســبي الدفعة الخامســة لوزارة الخارجية في 
مقر “معهد ســعود الناصــر الصباح الدبلوماســي” بتاريخ 4 
  ”KBBC“ ينايــر 2016، ولمركــز األعمال الكويتــي البريطاني
ومنتســبي   ،2016 نوفمبــر   16 بتاريــخ  الهيئــة  مقــر  فــي 
البرنامــج التدريبــي لهيئة أســواق المال لحديثــي التخرج في 

مقــر الهيئــة بتاريــخ  1 فبرايــر 2017.

شــاركت الهيئــة خالل فتــرة التقرير فــي 19 مؤتمر ومعرض 
ترويجــي نظمــت محليــا فــي دولــة الكويــت يرتبــط بمجــال 
اختصاصاتهــا منهــا مؤتمــر مشــاريع الكويــت الثانــي عشــر 
والــذي تنظمــه مجلــة ميــدل ايســت ايكونوميــك دايجســت 
الثامــن  للكويــت  اليورومونــي  مؤتمــر   ،)MEED( “ميــد” 
تحــت شــعار “مواجهة تحديــات االبتكار واإلصــالح المالي”، 
مؤتمــر ومعــرض المحتــوى المحلي فــي القطــاع النفطي، 
ملتقــى الكويــت االســتثماري الرابــع، ملتقــى تحســين بيئة 
األعمــال بتنظيــم مــن الصنــدوق الوطني لتنمية المشــاريع 
الصغيــرة والمتوســطة، المعــرض الوطنــي لنقــل المعرفة 

والمتوســطة،  الصغيــرة  المشــروعات  عبــر 

الهيئــة  مــن  بتنظيــم   ”Heading Global 2016“ مؤتمــر 
التعريفيــة  النــدوة  والتدريــب،  التطبيقــي  للتعليــم  العامــة 
المخاطــر  إدارة  ومؤتمــر  العربيــة،  االســتثمار  لمحكمــة 
القانونيــة، ملتقــى اإلفــالس والتحكيــم بالتعــاون مــع وزارة 
العــدل والتجــارة األمريكية في غرفة تجــارة وصناعة الكويت، 

6 – 1 فعاليات محلية

مشاركة الهيئة في مؤتمر مشاريع الكويت الثاني عشر التي تنظمه )ميد(  

الملتقــى العالمي للمعلوماتيــة 2016 تحت عنوان “التحول 
الرقمــي إلــى اقتصــاد المعرفــة”، مؤتمر العالقــات العامة 
اإللكترونيــة والدبلوماســية الرقميــة، مؤتمر خارطــة الطريق 
نحــو الحكومة الذكيــة بتنظيم من الجهاز المركــزي لتكنولوجيا 
المعلومــات وجائــزة درع الحكومــة الذكيــة العربيــة فــي دولة 
الكويــت، االحتفــال باليــوم العالمــي لالتصــاالت ومجتمــع 
لتكنولوجيــا  المركــزي  الجهــاز  مــن  بتنظيــم  المعلومــات 
المعلومــات والمقام تحت شــعار “مصادر االبتكار في مجال 
االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات”،  الملتقى اإلعالمي 
العربي الثالث عشــر في دولة الكويت تحت شــعار “اإلعالم 
مقومــات وتحديــات”،  مؤتمــر جمعية الخريجيــن تحت عنوان 
“قطــاع التعليــم ودورة فــي خلــق الوظائــف وتنويــع مــوارد 
الدخــل فــي الكويــت”،  مؤتمــر نقــاط لإلبــداع 2016 فــي 
المركــز األمريكانــي الثقافــي، والمؤتمــر المهنــي الخامس 
الماليــة  التطــورات  “أحــدث  نــدوة  والمراجعــة،  للمحاســبة 

وأثرهــا االقتصــادي” بتنظيــم مــن  ديــوان المحاســبة.

حضــرت الهيئة خالل فتــرة التقرير  ثمان فعاليات خارجية ذات 
صلة بعملها في صناعة الترويج لالســتثمار شملت المؤتمر 
 World لالســتثمار  والعشــرين  الواحــد  الدولــي  الســنوي 
Investment Conference للرابطة الدولية لهيئات تشــجيع 
االســتثمار )WAIPA( فــي إســطنبول، تركيــا، والتــي تدخل 
الهيئــة فــي عضويتهــا، ومنتدى وكاالت تشــجيع االســتثمار 
فــي الــدول األعضــاء في منظمــة التعاون اإلســالمي في 
الرياض، المملكة العربية السعودية، ومعرض ومنتدى دبي 
لالســتثمار الثانــي Dubai Investment Forum  وملتقــى 
االســتثمار الســنوي الســادس في دبــي )AIM2016( تحت 
شــعار ”أوجه االســتثمار األجنبي الجديدة، الميزات الرئيسية 
وأفضــل الممارســات”، ومؤتمــر قمة البوســفور الســابعة 

6 – 2 فعاليات خارجية
في إســطنبول، تركيا 

كمــا           
شــاركت الهيئــة فــي مؤتمــر ومعــرض “IBM” التكنولوجي

العالمي للذكاء االصطناعي
 فــي مدينــة الس فيغــاس، الواليــات المتحــدة األمريكيــة 

“The World of Watson“،ومعــرض   بعنــوان 
جيتكــس  أســبوع  ومؤتمــر  ومعــرض  كونــج،  هونــج  فــي 
دولــة  دبــي،  فــي   ”GITEX 2016“ الـــ36  التكنولوجــي 

المتحــدة. العربيــة  اإلمــارات 

7th Bosphorus Summit organized 

by International Cooperation Platform )ICP(.

 “Artificial Intelligence AI“

”World SME Expo“

مشاركة الهيئة في مؤتمر االستثمار العالمي الواحد وعشرون إلتحاد هيئات ترويج االستثمار الذي عقد في اسطنبول، تركيا 

مشاركة الهيئة في مؤتمر يوروموني الكويت

اللقاء التعريفي لمنتسبي البرنامج التدريبي لهيئة أسواق المال

مشاركة الهيئة في منتدى دبي لتشجيع االستثمار السنوي مشاركة الهيئة في ملتقى االستثمار السنوي في دبي
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تابعــت الهيئــة بنــاء شــبكة عالقاتهــا الترويجيــة مع عــدد من 
المؤسســات اإلعالمية المحلية واإلقليمية والعالمية لنشــر 
بياناتهــا الصحفية وإصدار مقاالت ومالحق ومقابالت خاصة 
بالهيئــة للتعريــف بدورهــا فــي جــذب االســتثمار األجنبــي 
المباشــر والتعريــف بمزايــا االســتثمار فــي دولــة الكويــت. 
وفــي هذا االطار عززت الهيئــة تعاملها مع  الصحف المحلية 
ووكالــة األنبــاء الكويتيــة )كونا( إلصــدار بيانــات صحفية ذات 
ارتباط مباشــر بعمل الهيئة، ونشــرت مجلــة الصناعي  التي 
تصــدر عــن إتحــاد الصناعــات الكويتيــة لقــاء مــع مديــر عــام 
الهيئــة وضح فيه أهــم اإلنجازات ومزايا القانــون رقم )116( 
لســنة 2013 والفرص االســتثمارية المتاحة. كما تعاونت مع 
مجلــة Marmore المتخصصة باألخبار االقتصادية والمالية، 
والتــي تصــدر عــن المركــز المالــي الكويتــي وتنشــر فــي 
دول مجلــس التعــاون الخليجــي، مــن خــالل لقاء موســع مع 
مديــر عــام الهيئــة للتعريف بــدور الهيئة وإنجازاتهــا وخططها 

لمستقبلية.  ا

7. عالقات إعالمية

• Oxford Business Group

• The Washington Post

• Financial Times )fdimagazine(

• Foreign Affairs

• The Business Year

• MC Group

• Thomson Reuters

حضــرت الهيئــة أربــع حفالت افتتــاح خالل فتــرة التقرير ثالثة 
منهــا أقامتهــا الشــركات المرخــص لهــا بموجب قانــون رقم 
116 لســنة 2013 شــملت حفــل افتتــاح مركز جنــرال إلكتريك 
للتكنولوجيــا GE Technology Centre Kuwait فــي مقره 
وســبق ذلك زيارة لســمو رئيس مجلس الوزراء من قبل كبار 
مســؤولي الشركة والهيئة، وحفل تأســيس شركة مونتريال 
 Montreal Medical International ميديكال إنترناشونال
Inc. فــي الكويــت، وحفــل افتتــاح مركــز هــواوي للتدريــب 

واإلبداع فــي الكويت

6 – 3 حفالت افتتاح

أمــا الحفــل الرابع فتمثــل في افتتاح  )النافــذة الواحدة( في 
اشــبيلية باســم مركز الكويت لألعمال

حفل افتتاح مركز جنرال إلكتريك للتكنولوجيا في مقر المركز

حفل افتتاح مركز “هواوي” للتدريب واالبداع في دولة الكويت بمناسبة حصول شركة هواوي تكنولوجيز – الكويت، على ترخيص استثماري من الهيئة

Huawei Centre for Training &                  
.Innovation

Kuwait Business( 

)C e n t r e  K B C بتاريــخ 28 ســبتمبر 2016 الــذي نظمتــه                   
وزارة التجــارة والصناعة وتم تأسيســه وفق قرار وزاري ليأطر 
التعــاون بيــن الــوزارة وهيئــة تشــجيع االســتثمار المباشــر 
والصنــدوق الوطنــي لرعايــة وتنميــة المشــروعات الصغيرة 
والمتوســطة لتســهيل عمليــة إصــدار التراخيــص التجاريــة 
للشــركات التــي يتم تأسيســها وفق المبــادرات الموضوعة 

لتحســين بيئــة األعمــال فــي دولــة الكويت.

وواصلــت الهيئــة تعاونهــا مــع مجموعــة أوكســفورد بزنــس 
جروب )Oxford Business Group( كشــريك رئيســي معها 
ممــا يســاهم في حســن إعداد وإصــدار التقريــر االقتصادي 
الــذي تعــده المجموعــة عن دولــة الكويــت باللغــة اإلنجليزية 
ســنويا منذ عام 2006، وقد صــدر تقرير 2016 متضمنا لقاء 
مــع مديــر عام الهيئــة وإعالنا خاصا بالهيئة. وتم نشــر لقــــاء 
مــــع مديـــر عــــــام الـــهيئة فـــي مجـــلة ذا بزنـــــس ييــــر 
The Business Year بيــن فيــه مســتجدات مناخ االســتثمار 
فــي الكويــت ونشــاط الهيئــة. كما نشــرت الهيئة فــي إطار 
 )Foreign Affairs( تعـــاونهـــا مـــع مــجــلــة فــوريــن افيـــرز
مقالـــة افتتــاحيـــة فـي المجلـد الخـــاص بالكــويــت بعنــوان 

.”Kuwait Revisited – 2016“

مــن  بمجموعــة  أيضــا  الهيئــة  التقــت  أخــرى،  جهــة  ومــن 
صحيفــة  شــملت  اإلعالميــة  العالقــات  لتعزيــز  الشــركات 
The Washington Post ومجلــة fdimagazine وممثليــن 

.MC Group وشــركة Thomson Reuters عــن

مكتب الهيئة في مركز الكويت لألعمالحفل تأسيس شركة مونتريال ميدكال انترناشونال 
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تم خالل فترة التقرير تصميم إعالن وفيديو خاص 

بالهيئة للحملة الترويجية “الكويت اكتشف الفرص،

 .”Kuwait - Discover the Opportunity 

وتــم التعاقــد مــع مجــالت محليــة وعالميــة لنشــر إعالنــات 
خاصــة بالهيئــة شــملت:

وقد نشــرت الهيئــة في اطار تعاونها مع مجلــة فورين افيرز 
)Foreign Affairs( مقالــة افتتاحيــة فــي المجلــد الصــادر 

.”Kuwait Revisited – 2016“ بعنــوان

8. اعالنات وفيديو ترويجي

.MEED Yearbook 2017 اإلصدار السنوي 2017 لمجلة ميد

مجلة fdimagazine عدد فبراير 2017. 

مجلة Site Selection عدد مارس 2017.

مجلة االقتصادي الكويتي عددي يناير وفبراير 2017.

التقرير االقتصادي لوكالة األنباء الكويتية النصف الثاني 
.2016

Kuwait - Discover the Opportunity ،إعالن خاص بالهيئة للحملة الترويجية “الكويت اكتشف الفرص

عملــت الهيئــة خالل فترة التقرير على إعــداد تصميم الهوية 
المؤسســية للهيئــة )Branding( واعتماده ومــن ثم العمل 
على تنفيذه فــي كافة التصاميم الجديدة لمطبوعات الهيئة 
واألوراق الرســمية والعــروض التقديمية والمــواد الترويجية 
واللوحــات الداخليــة للمســئولين بالهيئــة، وتصاميــم أخــرى 
 )Infographics( إعــداد تصميــم  تــم  للهيئــة. كمــا  داخليــة 
لمطبوعــة “Why Kuwait” و”Invest in Kuwait” وألهم 
ومراحــل إنجــازات الهيئــة “KDIPA Milestones”، وكذلــك 

تصميــم الهويــة والخط المناســب ومكونات شــعار
إطــار  فــي   ”Kuwait - Discover the Opportunity“
مكونــات الحملــة الترويجيــة المســتندة اليــه. إضافــة إلــى 
للشاشــات  الجديــدة  المؤسســية  الهويــة  يبيــن  تصميــم 
الداخليــة لألنشــطة االجتماعيــة التــي نظمتهــا الهيئــة مثــل 

التبــرع بالــدم واحتفــاالت العيــد الوطنــي وعيــد التحريــر.  

شــهد الموقــع الشــبكي للهيئــة خالل فتــرة التقريــر تطويرا 
وتحديثا مســتمرين، وتكييفــه لتعزيز التطبيقــات اإللكترونية 
ألعمــال الهيئــة، وتوفيــر المعلومــات واإلجــراءات الخاصــة 
بأعمــال الهيئــة بشــفافية للمســتثمرين والجمهــور. وقد تم 
البــدء فــي تحضير عــدد من “قصــص النجاح” لنشــرها على 
الموقع الشــبكي للهيئة وكذلك االســتفادة منــه في توليد 
الحمــالت التســويقية الرقميــة وتعزيــز خدمــات التســويق 
بالبريــد اإللكتروني الموجه الســتهداف المســتثمرين. وقد 

تــم وضــع مرئيــات بشــأن تجديد الموقــع الشــبكي للهيئة.

قامــت الهيئــة خــالل فتــرة التقريــر باإلعــداد إلطــالق حملــة 
باســتخدام وســائل التواصــل االجتماعــي للتعريــف بالهيئــة 
وبقانــون إنشــائها ومزايــا الكويــت كموقع لالســتثمار، وتم 
توقيــع عقــد مــع شــركة محليــة لتنفيذ هــذه الحملــة الرقمية 
فــي مواقــع التواصــل االجتماعــي اعتبــارا من بدايــة مارس 
ترتيبــات  مــع وضــع  تاريخــه،  مــن  6 شــهور  2017، ولمــدة 

لالجتمــاع دوريــا لمتابعــة آخــر تطــورات الحملــة الرقميــة.

10. الموقع الشبكي واإلعالم 9. الهوية المؤسسية
االجتماعي

الهدف وحدة القياس وسيلة التواصل االجتماعي

65,000 Video views Facebook

4,500 clicks to website
Google Search Engine

Marketing

12,200 clicks to website Google Display Network

80,500 Video Views Youtube Ads

1,250,000 Impressions Instagram sponsored Ads

2,600 Clicks Linkedin

40,000 Engagements Twitter

     
“قامت الهيئة خالل فترة التقرير باإلعداد إلطالق 

حملة باستخدام وسائل التواصل االجتماعي 
للتعريف بالهيئة وبقانون إنشائها ومزايا الكويت 

كموقع لالستثمار”

عالمة الهيئة
القصة
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كما اتخذت عدة إجراءات في مجال وسائل التواصل االجتماعي شملت االتي:

 fdimagazine حجز مساحة اعالنية في الموقع الشبكي لمجلة
خالل الفترة من 8 اغسطس 2016 إلى 27 سبتمبر 2016.

نشــر إعالنــات وعــدد )21(  صورة وعــدد )4( فيديو فــي تويتر 
وانستغرام وفيس بوك والموقع الشبكي الخاص بالهيئة.

تناولت وسائل التواصل االجتماعي )25( خبر عام يخص الهيئة.

 ”Kuwait-Discover the Opportunity“ تــم نشــر فيديــو
على قناة الهيئة في موقع يوتيوب.

إعداد تغريدات متعلقة بالهيئة واالســتثمار للنشر على حساب 
الهيئة في التويتر.

بــث مباشــر في وســائل التواصــل االجتماعي خــالل فعاليات 
الهيئة والمناسبات التي تشارك بها.

.Google تحديد كلمات البحث المتعلقة بالهيئة في محرك

   .KDIPA App تصميم خاص بـتطبيقات الهاتف المحمول

عــززت الهيئــة خــالل فتــرة التقريــر نشــاط العالقــات العامــة 
لتحســين قنوات التواصــل داخليا وتنظيــم التعامل الخارجي 
مع وســائل االعــالم والتواصل االجتماعي، وكذلك تنســيق 
مجلــة  منهــا  االعــالم  وســائل  مــع  العــام  المديــر  لقــاءات 
“الصناعــي” الصــادرة عــن اتحــاد الصناعــات الكويــت ومجلة 
تعميمــا   76 ارســال  تــم  المجــال،  هــذا  Marmore. وفــي 
الكترونيــا داخليــا لموظفي الهيئة خالل فترة التقرير شــملت 
29 تعميمــا اداريــا خاصــة بالمناســبات واالعيــاد، 39 تعميما 
إداريــا خــاص بتنظيــم العمــل، و8 تعميمات من ادارة شــركة 

11. العالقات العامة:
بــرج الحمــراء )مقــر الهيئــة(. كمــا نشــر 75 خبــرًا عن أنشــطة 
الهيئــة فــي الموقع الشــبكي للهيئــة، وتم اعداد 44 نشــرة 
بالهيئــة  متعلقــة  اخبــار  مقتطفــات  تتضمــن  يوميــة  اخبــار 
وتوزيــع  واقليميــا ودوليــا،  واالقتصــاد واالســتثمار محليــا 
الكترونيــا للعامليــن فــي الهيئة. والمســاهمة في تنســيق 
محتــوى قاعــدة  iKDIPA للهيئــة. كمــا اقيمــت عدة أنشــطة 
اجتماعيــة داخلية واســتجالب عروض للموظفين تعزز التناغم 

االنســاني وبيئــة العمل، شــملت:

أقامــة يوم توعوي لموظفي الهيئة بمشــاركة معهد دســمان 

للســكري بتاريــخ في مقــر الهيئة تماشــيا مع الحملــة العالمية 

للتوعية بمرض السكري.

تنظيم  حملة للتبرع بالدم لموظفي الهيئة.

مبادرة عروض الخدمات لمنفعة موظفي الهيئة.

تكريم مدير إدارة الشؤون المالية بالهيئة بمناسبة تقاعده.

اســتعدت الهيئــة خــالل فتــرة التقريــر لتطويــر اســتراتيجية 
اســتهداف المســتثمرين علــى ضــوء تقريــر تنــاول تحديــد 
األولويــات القطاعيــة وتصنيــف الشــركات العالميــة وآليــات 
إنشــاء ســجل اتصــاالت والنشــاط  المحتملــة  االســتهداف 
لتوحيــد المعلومــات التــي تــم جمعهــا مــن المســتثمرين. 
ووضعــت في هذا الســياق تصــورا متكامال لحملــة ترويجية 
 “Kuwait Investment Outreach KIO خارجية بعنــوان “
والرعايــة  األعمــال  وجــدول  العمــل  متضمنــا مقتــرح خطــة 
والميزانيــة.  كما تم االجتماع مع عدد من الشــركات العالمية 
لتنفيــذ  التعــاون مــع أحدهــا  لبحــث إمكانيــات  المتخصصــة 
الحملــة الترويجيــة الخارجيــة. ولهــذا الغــرض، تم إنشــاء بريد 
الكترونــي لفريــق االســتهداف للتواصــل مــع المســتثمرين  

 .Invest@kdipa.gov.kw

اختصاصهــا،  بحكــم  التقريــر،  فتــرة  خــالل  الهيئــة  قامــت 
الكويــت  فــي  األعمــال  بيئــة  تحســين  موضــوع  بمتابعــة 
الكويــت  وتعزيــز تنافســيتها ورصــد تطــورات وضــع دولــة 
فــي المؤشــرات الدوليــة المعنية بذلــك. وفي هــذا اإلطار 
أعــدت الهيئــة بيان صحفــي وتقرير تحليلي اســتعرضت فيه 
وضــع دولــة الكويــت فــي تقرير ســهولة ممارســة أنشــطة 
األعمــال 2017 )تقريــر األعمــال 2017(، بعــد صــدوره بتاريخ 
25 أكتوبــر 2016، لتــدارس وتبيــان  التطــورات فــي ترتيــب 
وضــع دولــة الكويت في مؤشــر ســهولة ممارســة أنشــطة 
األعمــال )المؤشــر( مقارنــة مــع 190 دولــة دخلــت فــي هذا 
المؤشــر، وتتبــع أدائهــا فــي المكونات العشــر التــي يتكون 
منهــا المؤشــر وفق مقيـــاس القــــرب مــن األداء األفضــــل 
يغطــي  سلســلة  والــذي   Distance to Frontier - DTF
زمنيــة تمتــد مــن تقريــر 2010 إلــى التقريــر الحالــي 2017، 
ومن ثم إبراز اهم  اإلصالحات التي ســاهمت في تحســين 

بيئــة األعمــال فــي الكويت. 

وتابعــت الهيئــة دورهــا مــن خــالل ترأســها للجنــة الدائمــة 
لتحســين بيئــة األعمــال فــي دولة الكويــت )اللجنــة الدائمة( 
التــي تشــكلت بموجــب  قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )1551( 
لســنة 2013  بتاريــخ 18 ديســمبر 2013، والقــرارات الالحقة 
خاصــة قــرار مجلــس الوزراء  رقــم )177( لســنة 2017 والذي 
بموجبــه عــدل االســم إلــى “اللجنــة الدائمــة لتحســين بيئــة 
األعمــال وتعزيــز التنافســية فــي دولــة الكويــت” وتــم فيه 
الموافقــة علــى توســيع  عضويــة اللجنــة الدائمــة لتصبــح 
13 عضــوا إذ انضــم إلــى جانــب ممثليــن عــن وزارة التجــارة 
وبلديــة  العــدل،  وزارة   والمــاء،  الكهربــاء  وزارة  والصناعــة، 
)القطــاع  الماليــة  وزارة  للجمــارك،  العامــة  اإلدارة  الكويــت، 
المركــزي، والمجلــس األعلــى  الكويــت  الضريبــي(، وبنــك 
للتخطيــط والتنميــة والهيئــة العامــة للقوى العاملــة، انضم 
ممثليــن جــدد من الهيئــة العامــة للمعلومــات المدنية ومن 
خــارج القطــاع العــام كل مــن غرفــة تجــارة وصناعــة الكويــت 
ولجنــة الكويــت الوطنيــة للتنافســية والجمعيــة االقتصادية 
الكويتيــة. وتــم تكويــن فــرق متابعــة منبثقــة عــن كل أعضاء 
اللجنــة الدائمــة لتســهيل التنســيق والتعــاون، عقــدت لهــم 

الهيئــة لقــاء تعريفــي فــي مقرها.

بعــد نجــاح ملتقــى الكويــت لالســتثمار االول 2016، قــررت 
الهيئــة مواصلــة تنظيمــه كل ســنتين، وباشــرت فــي البــدء 
فــي اإلعداد لســيناريوهات بشــأن تصور “ملتقــى الكويت 

الثاني”.   لالســتثمار 

الســتعراض  موســع  داخلــي  اجتمــاع  تنظيــم  تــم  وقــد 
الموضوعــة والخــروج بتصــور وخطــة متكاملــة  المقترحــات 
ومفصلة للملتقى الثاني )KIF 2018( تشــمل االستراتيجية 
المســتثمرين  اســتقطاب  تســتهدف  التــي  التســويقية 
إضافــة الى خطة العالقات العامة ومقتــرح برنامج الملتقى 

والرعايــة.  والميزانيــة 

المســتثمرين  متابعــة  علــى  حرصــت  قــد  الهيئــة  وكانــت  
المهتميــن نتيجة اللقــاءات الثنائية التي تمــت خالل ملتقى 

.)KIF 2016( األول  االســتثماري  الكويــت 

1.تحسين بيئة األعمال12. استهداف  المستثمرين

13. ملتقى الكويت لالستثمار 2018:

الفصل الخامس –
أنشــطة تحســين بيئة األعمال 

والتنافسية

فيلمــًا ترويجيــًا أعدته الهيئة لتســليط الضوء على أهم المزايا التي تتمتع بها 
دولة الكويت والفرص االستثمارية المتاحة  
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وقامــت الهيئــة بإعــداد التقريــر الرســمي الوطنــي الثالــث 
فــي مايــو 2016 حول رصد تحســين بيئة األعمــال في دولة 
الكويــت بعد اســتالم وتصنيــف كافة التطــورات واإلنجازات 
والقــرارات الوزاريــة واإلداريــة لجهــات االختصــاص الخاصــة 
بتحســين بيئــة األعمال خــالل الفترة من 1 إبريــل 2015 إلى 
20 إبريــل 2016 وتعبئتهــا فــي النمــوذج الخــاص وأرســالها 
إلــى فريــق تقريــر ســهولة ممارســة أنشــطة األعمــال لــدى 
المحــدد.   الموعــد  وفــق  واشــنطن  فــي  الدولــي  البنــك 
وتــم تقديــم عــرض مرئــي إلــى اللجنــة الوزاريــة للشــؤون 
االقتصادية التابعة لمجلس الوزراء بشــأن اســتعراض أعمال 

اللجنــة الدائمــة وكذلــك إلــى مجلــس إدارة الهيئــة.

ورفعــت الهيئــة خــالل فتــرة التقريــر إلــى مجلــس الــوزراء 
التقريريــن الدوريين الخامس والســادس للجنة تحســين بيئة 
األعمــال فــي دولــة الكويــت تنفيــذا لقــرار تشــكيل اللجنــة .

كمــا قامــت الهيئــة بالتنســيق مــع أعضــاء اللجنــة الدائمــة 
وفــرق المتابعــة المنبثقــة عنهــم إلقــرار “األجنــدة الوطنيــة 
لتحســين بيئــة األعمال في دولــة الكويت للمدييــن القصير 
والمتوســط” والتــي دخلــت بهــا خمســة مكونــات من اصل 
بــدء  تضــم   المنشــأة  الشــركة  أعمــال  دورة  تمثــل  عشــرة 
األعمــال، اســتخراج تراخيص البناء، تســجيل الملكيــة، التجارة 
عبــر الحدود، وتســوية حاالت  اإلعســار، وأضيــف اليها الحقا 
مكــون الحصــول على الكهربــاء، وعًرفت تحت عنــوان )برنامج 
تحســين(، والتــي جــاءت نتيجــة التنســيق المتواصــل بيــن 
الهيئــة والجهــات الحكوميــة المعنيــة األعضــاء فــي اللجنــة 
عنهــم،  المنبثقــة  المتبعــة  وفــرق  خارجهــا،  ومــن  الدائمــة 
وبدعــم فنــي من البنــك الدولــي لتحديد أولويــات اإلصالح 

فيمــا يخــص تحســين بيئــة األعمــال فــي دولــة الكويت. 

وكانــت قد عقدت ورشــة عمــل تحليلية خــالل الفترة من 
لقيــاس  المتبعــة  بالمنهجيــة  خاصــة   2016 مايــو   18-16
مكونــات مؤشــر ســهولة ممارســة أنشــطة األعمــال فــي 
دولــة الكويــت مــن خــالل تحليــل وضــع دولــة الكويــت فــي 
تقريــر األعمــال 2016 بمقــر الهيئــة بحضــور فــرق المتابعــة 
المشــكلة مــن قبــل الجهــات الحكوميــة األعضاء فــي اللجنة 
الدائمــة. ونظمت ورشــة تفاعلية بتاريــخ 1 يونيو 2016 في 
مقــر الهيئــة لمناقشــة وتحديــد أولويــات اإلصالح لتحســين 
بيئــة األعمال في دولــة الكويت وحضرها الجهــات الحكومية 
األعضــاء فــي اللجنــة الدائمــة وفــرق المتابعــة.  كمــا اطلــع 
أعضــاء اللجنــة الدائمــة على مذكــرة مقترح األجنــدة الوطنية 
لتحســين بيئــة األعمــال فــي دولــة الكويــت تمهيــدا لرفعها 
الطــالع مجلــس الــوزراء الموقــر خــالل اجتماعهــم فــي مقر 

الهيئــة بتاريــخ 8 نوفمبــر 2016.

وعلــى وجــه التحديــد، وفــي إطار اتفاقيــة الدعــم الفني مع 
البنــك الدولــي، شــاركت الهيئــة واللجنــة الدائمــة والوفــد 
المصاحــب فــي االجتمــاع الفنــي الموســع الــذي عقد على 
فــي   2017 مــارس   8-6 مــن  الفتــرة  خــالل  أيــام   3 مــدى 
واشــنطن دي ســي مع خبراء فريــق تقرير ممارســة األعمال 
فــي البنــك الدولي فــي مقــره بالعاصمة األمريكيــة لتعزيز 
العمــل ببرنامــج تحســين. وقــد افتتح هــذا االجتمــاع معالي 
وزيــر التجارة والصناعة ورئيــس مجلس إدارة الهيئة وعدد من 
كبــار المســئولين فــي البنــك الدولــي وقد تم خاللــه تحليل 
وضــع دولــة الكويت في مؤشــر ســهولة ممارســة أنشــطة 
األعمــال 2017 بالتفصيل لالطالع على أفضل الممارســات 
اإلجــراءات  أولويــات  وتحديــد  الحالــي  الوضــع  وتشــخيص 

والتعديــالت التــي تــؤدي الــى تحســين بيئــة األعمال.  

إرســال  بشــأن  الدائمــة  اللجنــة  أعضــاء  مخاطبــة  وتمــت 
مســتجدات جوانــب تحســين بيئــة األعمــال تمهيــدا إلعــداد 
التقريــر الوطنــي الرســمي الرابــع فــي إطــار تقريــر األعمال 

 .2018 المقبــل 

ومــن جهــة أخــرى، نظمــت الهيئة خــالل فتــرة التقريــر الحوار 
بحضــور  والخــاص  العــام  القطاعيــن  بيــن  الثالــث  المفتــوح 
معالــي وزيــر التجــارة والصناعــة ورئيــس وعــدد مــن أعضــاء 
اللجنــة الدائمــة ومكتب البنــك الدولي فــي الكويت وفريق 
الدعم الفني والمشــاركين في تعبئة االســتبيانات النمطية 
الحكومــي  القطاعيــن  2017 مــن  بتقريــر األعمــال  الخاصــة 
والخــاص. وتــم خــالل الحوار اســتعراض وضع دولــة الكويت 
الوطنيــة  األجنــدة  وتقديــم   ،2017 األعمــال  تقريــر  فــي 
لتحســين بيئة األعمال في دولة الكويت “برنامج تحســين”، 
و”بوابــة تحســين” التي تمثل منبرا لرصد تطورات تحســين 
بيئــة األعمــال والقــرارات والقوانيــن ذات الصلــة، وتصحيــح 
تفســير وضع المرأة دولة الكويت فــي مكونات بدء األعمال 

العقــود.  وإنفــاذ  الملكيــة،  تســجيل  التجــاري”،  “النشــاط 
واختتــم الحوار بمجموعة من األســئلة وجهــت ألعضاء اللجنة 

الدائمــة تمــت اإلجابــة عليها.

كمــا قامــت الهيئة بعد كل لقــاء بزيارات ميدانية للمشــاركين 
في تعبئة اســتبيان ســهولة ممارسة أنشطة األعمال للبنك 
الدولــي بإجمالــي 17 جهــة تتكــون مــن )8( جهــات حكومية، 
ومــن 9 جهــات مــن القطــاع الخــاص تمثــل مكاتــب محامــاة 
والتجــارة  واللوجســتية  االستشــارية  للخدمــات  وشــركات 
العامــة والمقــاوالت، وتــم بعدهــا إعــداد “تقريــر المعيقات 
والمقترحــات الثالــث”، والــذي صنــف المعيقات إلــى إدارية 
وإجرائيــة وقانونيــة وحــدد عدد مــن الجهات المعنيــة بالعمل 
علــى تســهيلها فــي اطــار حلــول مقترحــة، وأضاف قســما 
فــي  تســاهم  التــي  الخــاص  القطــاع  لمقترحــات  خصــص 
تحســين بيئة األعمــال في اطار القنــوات المفتوحة مع هذه 

الشركات.

2. تعزيز التنافسية

مشاركة الهيئة واللجنة الدائمة في االجتماع الفني في واشنطن مع خبراء فريق تقرير ممارسة األعمال في البنك الدولي

كمــا تــم خالل فتــرة التقريــر إطالق بوابــة “تحســين” لتكون 
بمثابــة منبــر للمســتجدات وســير العمــل، إذ تمــت مخاطبــة 
أعضاء اللجنة الدائمة بشــأن ترشــيح )نقطــة اتصال( لدى كل 
منهــم لمتابعــة تنفيــذ )برنامــج تحســين( والربــط مــع )بوابة 
تحســين( اإللكترونيــة المنبثقة عن الموقع الشــبكي للهيئة، 
وتطويــر الصفحــة اإللكترونيــة لبرنامــج إدارة البيانات الخاصه 
بــه Dashboard لتنظيــم إدخــال ومتابعــة مســتجدات تنفيذ 
إجــراءات )برنامــج تحســين( وتحميلهــا وإعــداد تقاريــر ســير 
العمــل الدوريــة. ومــن جهــة أخــرى، تمــت مخاطبــة أعضــاء 
اللجنــة الدائمــة بخصــوص إنشــاء وتحديــث قاعــدة قانونيــة 
خاصة بالقوانين والقرارات التي تدعم تحســين بيئة األعمال 
وتعزز الشــفافية وذلك على الموقع الشــبكي الخاص بهم.

     
“األجندة الوطنية لتحسين بيئة األعمال 
في دولة الكويت جاءت نتيجة التنسيق 
بين الهيئة والجهات الحكومية المعنية”

باشــرت الهيئــة خــالل فتــرة التقريــر تنفيــذ مراحــل مشــروع 
الكويــت فــي المؤشــرات  تنافســية دولــة  »دراســة تعزيــز 
الدوليــة: قاطــرة التحول إلى االقتصــاد المعرفي واالبتكار« 
-2016/2015( الثانيــة  التنميــة  خطــة  إطــار  فــي  المــدرج 
معهــد  المشــروع  مستشــار  مــع  بالتعــاون   )2020/2019
الكويــت لألبحــاث العلميــة. وقد عقد اجتمــاع لتنظيم وإعداد 
الخطــوات القادمــة وتحديــد المخرجــات والــورش المصاحبــة 
وقــد تم خالل الفترة اســتالم اربعــة تقارير فنية األول لتقرير 
يوثق السالســل الزمنية لقاعــدة المعلومات المطلوبة حول 
وضــع الكويــت فــي المؤشــرات الدوليــة المختــارة، وتقريــر 
تحليلــي لــدالالت ذلك، وتقريــر أفضل الممارســات، وتقرير 
المســح الميدانــي األول لالبتكار لدى المؤسســات، إضافة 
إلــى المشــاركة فــي اربــع ورشــات عمــل وفــق الخطــوات 
الموضوعــة لمراحل المشــروع قدمها فريق المعهد المكلف 
بالمشــروع، منهــا دورة عمليــة لتطبيــق المســح الميدانــي 

لالبتكار.

وقــد تم االجتمــاع مع ممثلي البنك المركــزي، وزارة المالية، 
وزارة التجــارة والصناعــة، اإلدارة المركزية لإلحصاء لمناقشــة 
بيانــات االســتثمار التي ستســتخدم في مشــروع الدراســة. 
وكذلــك تــم االجتمــاع مع لجنــة الكويــت الوطنية للتنافســية 
لإلفــادة مــن التوصيــات الخاصــة بدولــة الكويــت اســتنادا 
إلــى وضعهــا فــي تقاريــر التنافســية العالمية الصــادرة عن 
المنتــدى االقتصــادي العالمــي منــذ دخــول الكويــت فــي 

تقريــر 2006/2005 والــى آخــر تقريــر صــدر عــن المنتدى.
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انتهــت الهيئــة مــن إعــداد االســتراتيجية األولــى الخاصة بها 
للفتــرة مــن 2017 وحتــى 2020 وبالمــوارد الذاتيــة للكــوادر 
الوطنيــة بالهيئــة وباتباع أســلوب تفاعلي شــاركت فيه كافة 
الوحــدات اإلداريــة بالتــدرج وصــوال إلــى اإلدارة العليــا وتــم 
مــن خاللــه تحديــد  30 مشــروعا فــي اطــار الخطــة التنفيذية 
األداء  بمعاييــر  مصحوبــة  األولــى  الهيئــة  الســتراتيجية 
الرئيســية وفــق مــا التزمت بهــا الوحــدات اإلدارية بنفســها.

والتزام دولة الكويت باألهداف اإلنمائية المســتدامة لألمم 
 ،SDGS Sustainable Development Goals  المتحــدة

)2015-2030( كمــا تــم االسترشــاد باإلطــار العــام لسياســة 
األمــم  مؤتمــر  لمنظمــة  لالســتدامة  الداعــم  االســتثمار 
 )UNCTAD IPFSD( )انكتــاد(  والتنميــة  للتجــارة  المتحــدة 

وتوصياتــه. 

1. استراتيجية الهيئة

الفصل السادس – األنشطة المساندة

استراتيجية الهيئة

مرتكزات 
الرؤية 
إدارة حكوميةالوطنية

فاعلة
اقتصاد متنوع 

مستدام
اقتصاد متنوع 

مستدام
اقتصاد متنوع 

مستدام
مكانة دولية

متغيرة
رأس مال بشري 

إبداعي

االتجاهات 
االستراتيجية 

1- تمكين الهيئة للهيئة
لتصبح »مركز تميز 

مؤسسي«

 2- المساهمة 
في تحقيق التنويع 

االقتصادي. 
و

-3 جذب 
االستثمارات 

المباشرة ذات 
القيمة المضافة.

4- تعزيز الترويج 
لمزايا دولة الكويت 

كموقع جاذب 
لالستثمار

5- تطوير 
نموذج تقديم 

الخدمة األفضل 
للمستثمرين.

6- تعزيز تنافسية 
دولة الكويت 

وتحسين جاذبية بيئة 
األعمال

7- احتضان بيئة 
عمل محفزة لتنمية 

قدرات ومهارات 
العاملين بالهيئة.

 إجمالي عدد 
المشاريع:

30956523

وأنجــز المســح الميدانــي األول لالبتــكار فــي المؤسســات 
الخاصة في إطار المشــروع، بعد اعتماد مســوّدة االســتبيان 
الــذي غطــى 400 مؤسســة خاصــة محليــة فــي قطاعــات 
متنوعــة بالتنســيق مــع غرفة تجــارة وصناعة الكويــت لتوجيه 

الدعــوة للشــركات الكويتيــة المطلوبة. 

كمــا قامــت الهيئة خــالل فترة التقرير بالتنســيق مــع األمانة 
العامة للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية بمتابعة مشــاريع 
الهيئــة المدرجــة فــي خطــة التنمية متوســطة األجــل الثانية 
الشــهرية  االعتمــادات  وإجــراء   )2020/2019-2016/2015(
والفصليــة بالنظــام اآللــي لـ»مشــروع تعزيز تنافســية دولة 
الكويــت فــي المؤشــرات الدوليــة« وضمــن مرتكــز مكانــة 
وتطويــر  إنشــاء  فــي  التوســع  ومشــروع  متميــزة.  دوليــة 
المناطــق الحــرة فــي دولــة الكويــت وضمــن مرتكــز إقتصاد 

متنــوع مســتدام. وتــم تشــكيل لجنــة التخطيــط والمتابعــة 
العامــة للمجلــس األعلــى  بالتنســيق مــع األمانــة  بالهيئــة 
للتخطيــط والتنميــة تطبيقــًا ألحــكام القانون رقم )7( لســنة 
2016 فــي شــأن التخطيــط التنمــوي لتحقيق أهــداف قطاع 
االســتثمار بالدولــة فــي ضوء اإلطــار العام للخطــة الوطنية 

الشاملة.

     
“أنجزت الهيئة في إطار دراسة التنافسية بالتعاون 

 مع معهد الكويت لألبحاث العلمية
 المسح الميداني األول لإلبتكار في دولة الكويت.”

وقــد اســتندت الهيئــة في إعــداد اســتراتيجيتها األولى إلى 
نتائــج التحليــل الرباعــي لنقــاط القــوة والضعــف والفــرص 
والتحديــات، المرتكزات الســبع للرؤية الوطنية لدولة الكويت 
الثانيــة  اإلنمائيــة  الخطــة  اطــار  فــي  الجديــدة«،  »الكويــت 
متوســطة األجل لدولة الكويت )2020/2019-2016/2015(،

 

وقــد اعتمــد مجلــس اإلدارة االســتراتيجية وتــم عقــد ثالثــة 
لقاءات تعريفية شــملت كافة العامليــن في قطاعات الهيئة 
بمختلف مســتوياتهم اإلدارية للتعريــف بها وتعميمها وبناء 

اإلجمــاع الداخلي.

ومــن جهــة أخرى، تم تطويــر نموذج للمتابعة يبين تسلســل 
لتســهيل  االتصــال  نقطــة  وتحديــد  مشــروع  كل  خطــوات 
متابعــة ســير العمــل وقياس نســب اإلنجــاز وقيــاس معايير 
األداء الرئيســية ووضــع ضمن قاعــدة ikdipa ليتم متابعتها 

لتبيــان مدى نجاحها وإبراز العوائــق إن وجدت والتعامل معها 
لتثبيــت ثقافــة التعلم المســتمر فــي الهيئة.

االســتثمار  حجــم  لرفــع  عامــا  الهيئــة هدفــا  وقــد وضعــت 
المباشــر التراكمــي الــوارد بحلــول 2020 إلى 4 مليــار دوالر، 

فــي إطــار اســتراتيجيتها األولــى. 

وتتلخــص مشــاريع الهيئــة وفــق توزيعهــا علــى التوجهــات 
االســتراتيجية الســبعة للهيئــة وارتباطهــا بمرتكــزات الرؤيــة 

كاآلتــي:  ،2035 الوطنيــة 

إدارة حكومية
فاعلة 

 إقتصاد متنوع
مستدام

 بنية تحتية
متطورة

 بيئة معيشية
مستدامة

 رعاية صحية
عالية الجودة

 رأس مال
بشري إبداعي

مكانة دولية
متميزة 
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المشاريع التي تنفذ ضمن استراتيجية الهيئة

إدارة حكومية
فاعلة

اقتصاد متنوع 
مستدام

اقتصاد متنوع 
مستدام

اقتصاد متنوع 
مستدام

مكانة دولية
متغيرة

رأس مال بشري 
إبداعي

1- متابعة تنفيذ 
الخطة االستراتيجية

1. تفعيل نشاط 
استهداف 

المستثمرين بإطالق 
حملة إعالمية خارجية 

للترويج للكويت 
 Kuwait: Discover
the Opportunity

1. تطوير آلية عمل 
وقاعدة البيانات 
الداخلية بشأن 

اللجان واالتفاقيات 
الثنائية والترتيبات 

المعنية بحماية 
وتشجيع االستثمار 

المباشر.

1. التحول إلى 
التطبيق اإللكتروني 

لتقديم طلبات 
الترخيص لالستثمار 

ومنح المزايا.

1. متابعة تنفيذ 
األجندة الوطنية 

إلصالح بيئة 
األعمال في دولة 
الكويت في إطار 

اللجنة الدائمة 
وبدعم فني من 

البنك الدولي.

1. تعزيز التواصل 
الداخلي بمجريات 

األمور اإلدارية 
والتنظيمية 

واالجتماعية الخاصة 
بالهيئة لدى جميع 

العاملين 
)i-kdipa(

2- تطوير القدرة 
البحثية 

)مركز المعلومات(

2. إنجاز التصميم 
التفصيلي للمناطق 
االقتصادية الثالث 

التابعة للهيئة 
)العبدلي، الوفرة، 

النعايم(

2. تعزيز شبكة 
عالقات الهيئة 

المحلية واإلقليمية 
والدولية.

2. تنظيم عمل 
الهيئة في إطار 
النافذة الواحدة 

الوطنية لتسهيل 
استصدار الترخيص 

التجاري.

2. إنجاز المرحلة 
األولى )مرحلة 

الدراسة( من 
مشروع تعزيز 
تنافسية دولة 

الكويت المدرج 
ضمن خطة التنمية 
االقتصادية الثانية 
بالتعاون مع معهد 

الكويت لألبحاث 
العلمية.

2. تعزيز نشر 
المعرفة في الهيئة 

من خالل تأسيس 
قاعدة بيانات 

داخلية لتعميم 
المعرفة تتضمن 
تقارير المؤتمرات 

والدورات التدريبية 
وورشات العمل 

)i-kdipa( .وخالفه

3- دراسة التطوير 
اإلداري )المسميات 

الوظيفية(

3. متابعة تنفيذ 
قرار مجلس الوزراء 

بتحويل إدارة 
المناطق الحرة 

من وزارة التجارة 
والصناعة إلى تبعية 

الهيئة.

3. تعزيز عالقات 
الهيئة مع وسائل 

اإلعالم وخاصة 
الدولية.

3. تطوير نموذج 
الخدمة األفضل 

وتقديم التسهيالت 
الالزمة مع االهتمام 

بالرعاية المستمرة 
لتوسيع االستثمار 

القائم.

3. .مشروع الدورات 
التدريبية النوعية 
)المكيفة حسب 

الحاجة( لتعزيز 
المهنية واالحترافية 

لدى العاملين 
بالهيئة.

4- مشروع تطبيق 
إدارة الجودة )شهادة 
االيزو 9001: 2015(

4. متابعة تنفيذ 
قرار مجلس الوزراء 

بنقل اختصاص 
تخصيص وتوزيع 
القسائم التجارية 
إلى تبعية الهيئة. 

4. إطالق حملة 
توعوية محلية 

تعرف بدور الهيئة 
واختصاصاتها.

4. إطالق حملة 
توعوية محلية 

تعرف بدور الهيئة 
واختصاصاتها.

4. تطوير آليات 
المتابعة والتواصل 

مع المستثمرين 
المرخصين لتحقيق 

أهداف الهيئة وفق 
المعايير المنصوص 

عليها.

5- إنشاء نظام إدارة 
المحتوى اإللكتروني 

.)ECM(

5. توجيه التزامات 
االوفست القائمة 

لدعم أولويات خطة 
التنمية

5. تنظيم ملتقى 
الكويت لالستثمار 

KIF2018 الثاني

5. تطوير آليات 
استقبال الشكاوى 

والمقترحات 
والتعامل معها 

ووضع تصنيفات لها 
بمستويات التعامل.

6- إنشاء الرابط 
الحكومي 

لخدمات التراسل 
والطابع الحكومي 

اإللكتروني.

6. تعزيز استخدام 
وسائل االتصال 

االجتماعي 
لألنشطة الترويجية.

7- بناء وتحسين 
البنية التحتية 

للشبكة الداخلية 
والسحابية للهيئة.

8- بناء شبكة 
تعاون مع الجهات 

المعنية لمتابعة 
الدعاوي القضائية 

ذات الصلة بالهيئة 
والمحافظة على 

حقوقها.

وضعــت الهيئــة خــالل فتــرة التقرير خطــة لتطبيــق مواصفة 
شــهادة االيــزو 2015:9001 لتعزيــز األخــذ بمبــادئ الجــودة 
تقريــر  توصيــات  علــى  االطــالع  بعــد  والفعاليــة  والكفــاءة 
علــى  الهيئــة  حصــول  إمكانيــة  لدراســة  األولــى  المرحلــة 
شــهادة مواصفــة األيــزو 2015:9001 والــذي اســتند إلــى 
دراســة مكتبيــة وزيــارات ميدانيــة لالطــالع على تجــارب أهم 
الجهــات الحكوميــة والخاصــة فــي هــذا الصــدد. وقــد عقــد 
اجتمــاع تــم خاللــه تقديــم عــرض مرئي بيــن مالمــح التقرير 
إعــداد  المشــروع.  بتنفيــذ  للبــدء  بتوصيــة  منــه  والخــروج 
كراســة الشــروط المرجعيــة للمشــروع واعتماد نطــاق العمل 
والمدخــالت والمخرجــات الرئيســية ومــن ثم طرح المشــروع 
علــى الشــركات المختصــة. وقد تم تصميــم واعتماد نموذج 
موحــد لتوثيــق اإلجــراءات المتبعــة فــي ســير العمــل فــي 
مختلــف الوحــدات التنظيميــة بالهيئــة وعقــدت ورشــة عمل 
تعريفيــة لشــرح آليــة وكيفيــة توثيــق إجــراءات ســير العمــل 
بالشــكل المطلــوب واعتمــاد ضبــاط اتصــال فــي كل إدارة 
لهــذا المشــروع. كمــا شــارك الفريــق المعنــي بالمشــروع 
فــي دورة تدريبيــة متخصصــة للحصول على شــهادة مهنية 
معتمــدة فــي أساســيات تطويــر الجــودة CQIA مقدمة من 
الجمعيــة األمريكيــة للجــودة ASQ، وحضــور مؤتمــر الكويت 

ألفضــل ممارســات الجــودة.

حرصــت الهيئــة علــى إعــداد خطــة تدريبيــة لمتابعــة تطويــر 
قــدرات ومهــارات العامليــن فيهــا، تضمنــت برامــج خارجيــة 
االحتياجــات  إلــى  اســتندت  وتعاقديــة،  فرديــة  وداخليــة، 
التدريبيــة لجميــع الوحــدات اإلداريــة. وفــي هــذا اإلطــار تــم 
إعــداد مســودة الخطة التدريبية للســنة المالية 2018/2017. 

وقــد تــم خــالل فتــرة التقريــر التعامــل مــع 27 مــن الجهــات 
الحكوميــة  الجهــات  مــن  التدريبيــة  الخدمــات  تقــدم  التــي 
المــال،  أســواق  هيئــة  الفســاد،  لمكافحــة  العامــة  )الهيئــة 
المركــزي  الجهــاز  الماليــة،  وزارة  المدنيــة،  الخدمــة  ديــوان 
للمناقصــات العامة(، الجامعات والكليــات األكاديمية )الكلية 
االســترالية فــي الكويت، الهيئــة العامة للتعليــم التطبيقي 
والتدريــب(، والمنظمــات اإلقليمية والدوليــة )مركز صندوق 
النقــد الدولــي لالقتصــاد والتمويل في الشــرق األوســط، 
العربــي  المعهــد  اإلداريــة،  للتنميــة  العربيــة  المنظمــة 
للتخطيط(، والشــركات المعنيــة بالتدريب المحليــة والخارجية 
ومؤسســات مــن المجتمــع المدنــي )جمعيــة المحاســبين 
الكويتيــة(.  وقامــت بزيــارة كليــة محمــد بــن راشــد لــإلدارة 
الحكوميــة فــي دبي لبحث أوجه التعــاون في مجاالت تأهيل 
الكــوادر البشــرية وإعــداد القيــادات الحكوميــة واالجتماع مع 
شــركة Ernst & Young واتحــاد المصــارف الكويتية للغرض 
ذاتــه.  وبشــكل عام، اســتفاد خالل فترة التقريــر 162موظفا 
مــن الهيئــة مــن 47 برنامجــا تدريبيــا نفــذت توزعــت محليــا 
بنســبة 70% وخارجيــا بنســبة 30% نظمــت حــول محوريــن 
رئيســيين المحــور األول تخصصــي لتعزيــز قــدرات العاملين 
فــي الهيئــة وفــق اختصاصاتهم وطبيعــة عملهــم المهنية، 
والمحــور الثانــي عــام لتنميــة مهــارات العامليــن فــي مجال 
لغويــة وفنيــة وتقنيــة وإداريــة متعــددة مطلوبــة لتطويــر 

العمل. أســاليب 

2. مشروع تطبيق شهادة مواصفة األيزو    
2015:9001

3. تنمية الموارد البشرية

وفد من الهيئة يقوم بزيارة كلية محمد بن راشد لإلدارة الحكومية

9- إعداد أدلة العمل 
التي تسهم في 

تطوير أعمال الهيئة 
وتحسن النظم 

اإلدارية واإلجرائية 
والقانونية.
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البرنامج التدريبية المنفذة محليا

بناء المهارات التسويقية خالل البيع والتفاوض والحمالت 
الدعائية  مهارات تحليل البيانات واعداد التقارير االقتصادية الكلية

تطوير المهام القانونية واستراتيجيات التفاوض التعاقدي 
واعداد العروض الفنية  التنمية البشرية واستراتيجيات التنمية

طرق التقييم والمفاضلة االقتصادية للمشروعات  الدورة المستندية المستخدمة في ظل إدارة المخزون 
اآللي )نظام االوراكل(

التميز في الخدمة والعناية بالعمالء والسرعة في األداء تحسين القدرة التنافسية في بلدان منطقة الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا

دورة قانونية لغير القانونيين استراتيجيات جذب االستثمارات االجنبية

إعداد أجندة االجتماعات باحترافية األساليب الحديثة في تقييم المشاريع االستثمارية

االتجاهات المتقدمة ألنظمة المشتريات والمناقصات وإدارة 
عقودها 

تقييم المشاريع االستثمارية والجدوى االقتصادية لمتخذي 
القرار

إعداد الحساب الختامي التعامل مع الشكاوي واالعتراضات وسرعة حل المشكالت

كيفية جمع البيانات واإلحصاء Windows server 2012

ITIL v.3 Foundation الترويج والتسويق اإلعالمي واالعالني

مهارات اعداد استراتيجيات وسياسات التنمية المحلية سياسات التنمية القائمة على تنويع النشاط االقتصادي

تحديد االحتياجات التدريبية للقطاعات وإعداد خطة التدريب دور أنظمة وقوانين الخدمة المدنية والوظيفة العامة في 
التميز المؤسسي

كيفية جمع البيانات االتجاهات الحديثة لرفع كفاءة المحاسبين في القطاع 
الحكومي

الرؤية اإلبداعية وكيفية وضع األهداف والخطط االستراتيجية المخالفات اإلدارية والتحقيق اإلداري

فن التفاوض واالقناع التميز والتطوير في أعمال الشؤون االدارية

التسويق عبر وسائل التواصل االجتماعي التنظيم وتطوير أساليب العمل

وقد غطت البرامج التدريبية المنفذة المواضيع المبينة في الجدول كاالتي: 

ثانيا - البرامج التدريبية المنفذة خارجيا

دولة اإلمارات العربية المتحدة

إعداد التقارير اإلحصائية لالستثمارات وتحليل البيانات وفق 
معايير معتمدة  

مهارات التحليل المالي 

األساليب الحديثة في تنظيم الحمالت التسويقية 

مهارات التخطيط والمتابعة وتقويم األداء 

جمهورية مصر العربية

االتجاهات الحديثة لتحليل وتحديد االحتياجات التدريبية 

االتجاهات الحديثة والمشكالت العملية واالجتهادات القضائية 
في التحكيم

أنظمة التدريب واالبتعاث

إعداد الموازنات والرقابة على التكاليف

فرنسا
أخالقيات العمل

إدارة األزمات

سنغافورة

أنظمة اإلدارة الرشيدة ومحاربة الفساد في القطاع 
الحكومي

برنامج لتعزيز وترويج التجارة واالستثمار

تركيا آليات متابعة وتقييم الخطط التنموية 

المملكة المتحدة إدارة المناطق االقتصادية 

سنوي
التقرير  ال

2017 

59 58

سنوي
التقرير  ال

2017 



كمــا تــم إعــداد وتجهيــز وتنفيــذ برنامــج تعريفــي للمعينيــن 
الجــدد فــي الهيئة خــالل الفترة مــن 25 ســبتمبر 2016 إلى 

3 أكتوبــر 2016.

وبعــد القيــام بدارســة وحصــر االحتياجــات الوظيفيــة فــي 
الهيئة للســنة 2018/2017، أطلق مشــروع التوظيف الثالث 
فــي الهيئــة وتــم تنفيــذه بعــد نشــر اإلعــالن فــي الجرائــد 
اليوميــة واســتقبال وفــرز طلبــات التوظيــف واالنتهــاء مــن 
اإلعــالن  لشــروط  المســتوفين  المتقدميــن  قوائــم  إعــداد 

واســتكمال االختبــارات الخاصــة بالتعييــن.  

وقــد شــاركت الهيئــة في 4 فعاليــات تتعلق بتنميــة الموارد 
البشــرية شــملت المؤتمــر الخليجــي الثاني لتنميــة الموارد 
البشــرية فــي دولــة الكويــت تحــت شــعار “ معــًا... لتحقيــق 
تنمية بشــرية مســتدامة”، واالجتماع الســنوي الثاني عشر 
للمنظمــة العربيــة للتنميــة اإلداريــة في القاهــرة، جمهورية 
مصــر العربيــة، والمؤتمــر العربــي الثالــث لإلصــالح اإلداري 
والتنميــة بعنــوان “دور أنظمــة وقوانيــن الخدمــة المدنيــة 
والوظيفيــة العامــة في التميز المؤسســي” فــي القاهرة، 
جمهوريــة مصر العربية، واللقاء التعريفي بشــأن “الدراســة 
الوطنية الستشــراف حاجة أســواق العمل في دولة الكويت 
المعرفــة واالبتــكار والبحــث  القائمــة علــى  الوظائــف  مــن 
العلمــي خــالل الخمــس ســنوات القادمــة” الــذي عقد في 
مقــر األمانــة العامــة للمجلس األعلــى للتخطيــط والتنمية. 

ومــن جهــة أخــرى، قامــت الهيئــة باســتكمال اســتبيان وزارة 
التعليــم العالــي وجامعــة الكويت بشــأن “دراســة المواءمة 
بيــن مخرجــات التعليم العالــي واحتياجات ســوق العمل في 
دولــة الكويــت” بشــأن تحديــد االحتياجــات الوظيفية حســب 

التخصــص العلمــي )2021-2017(.

قامــت الهيئــة خــالل فتــرة التقريــر بالمســاهمة فــي إبــداء 
الــرأي وتقديــم االقتراحــات ضمــن آليــات التعــاون القائمــة 
بيــن أجهــزة القطــاع الحكومي بشــأن مشــاريع القوانين لكل 
مــن ضريبــة أربــاح األعمــال، اإلجــراءات الضريبيــة الموحدة، 
الصكــوك اإلســالمية الحكوميــة، الســجل التجــاري، الطيران 
المدنــي، المناقصــات العامــة والئحته التنفيذيــة، الوكاالت 
التجاريــة والئحتــه التنفيذيــة، وكذلــك بشــأن مشــروع قــرار 
إعفــاء بعــض األنشــطة مــن تحويــل أجــور العمالــة الوافــدة 
إلــى المؤسســات الماليــة المحليــة. وكذلك المشــاركة في 
اجتماعــات تنســيقية مــع جهــات مــن القطــاع العــام خلصــت 

إلــى بلــورة رؤى موحــدة وثوابــت تــم البنــاء عليها. 

4. شؤون قانونية

كمــا تولــت إجــراء المتابعــات القانونيــة الالزمــة ومنهــا الــرد 
علــى كتــب وزارة الخارجيــة بشــأن اتفاقيــة المناطــق الحــرة 
االســتثمار  وتشــجيع  تســهيل  واتفاقيــة  إندونيســيا  مــع 
المقترحــة مــن قبــل البرازيــل ومتابعــة الجولــة الســابعة من 
مفاوضــات اتفاقيــة التجــارة الحرة بيــن دول مجلــس التعاون 
وجمهوريــة الصيــن الشــعبية وطلــب األمانة العامــة لجامعة 
علــى  التــي صــادق  للــدول  اجتمــاع  لعقــد  العربيــة  الــدول 
تعديــالت »االتفاقيــة الموحــــدة الســتثمار رؤوس األمــوال 
وزارة  كتــاب  علــى  والــرد  العربيــة«،  الــدول  فــي  العربيـــــة 
التجــارة والصناعــة بشــأن تعبئــة مســح انكتاد االســتقصائي 
االســتثمار  وقوانيــن  الدوليــة  االســتثمار  التفاقيــات 
الوطنيــة، وتــم إعــداد اإلفادات القانونية داخليا بشــأن أمور 
تتعلــق بالعقــود والعمليات االســتثمارية وبرنامــج العمليات 

»االوفســت«. المقابلــة 
الفحــص  نتائــج  بشــأن  اجتماعــات  عــدة  الهيئــة  وحضــرت 
والمراجعــة وأهــم المالحظات على أعمال الهيئة عن الســنة 
الماليــة 2016/2015، ومــع ديوان المحاســبة بشــأن دراســة 
اختصاصــات الجهــات الحكوميــة وبخصوص مناقشــة قانون 
المناقصــات الجديــد، وحضــور نــدوة تعريفيــة فــي الجهــاز 
المركــزي للمناقصــات العامــة ونــدوة تعريفيــة بتعميم نظم 
الشــراء الجديدة، ومراجعة الشروط المرجعية لمشروع مبنى 
مقــر الهيئــة الجديــد والشــروط المرجعيــة لمشــروع منطقــة 
العبدلــي االقتصاديــة، وأنجــزت الهيئة عدد مــن األمور ذات 
الصلــة ومنهــا مخاطبــة الوحــدات اإلدارية في الهيئة بشــأن 
مرئياتهم في مشــروع تعديل قانون الهيئة رقم 116 لســنة 
2013، وإعــداد التعليمــات الواجب اتباعها مــن قبل اإلدارات 
واألقســام بشــأن عمليــات الشــراء الخاصــة بهــم، وإعــداد 
مذكرة بشــأن الشــروط الخاصة والمواصفات الفنية وجداول 
الكميــات، الــرد على االستفســار بشــأن الخضــوع الضريبي 
فــي موضــوع حجــز 5% مــن الفواتيــر، وطلــب االشــتراك 
فــي الموقــع اإللكتروني الخــاص بجريدة »الكويــت اليوم«، 
وتجديــد االشــتراك فــي »محامــو الكويــت«، وإضافة خدمة 

القانونية«. »األســانيد 

واصلــت الهيئــة خالل فتــرة التقريــر تعزيز نظــم المعلومات 
والمســتقبلية  الحاليــة  اإلداريــة  الوحــدات  احتياجــات  وفــق 
ومتابعــة متطلبــات الهيئــة للبنيــة التحتيــة المعلوماتيــة من 
األجهــزة المختلفــة والشــبكات وأنظمة األمــن والحماية من 
الفيروســات وتجهيــز وإصالح وصيانة هــذه األجهزة والنظم. 
وفــي هــذا الســياق، قامــت الهيئــة بتوزيــع وتركيــب أجهــزة 
الحاســوب للموظفين الجدد، وتعديل البنيه التحتية للشــبكة 
 Fiber( الداخليــة للهيئــة من خالل تمديــد األلياف الضوئيــة
باســتخدام  التخزيــن  نظــام  وإنشــاء  األدوار،  بيــن   )Optics
 ،)Network Attached Storage( الشــبكة الداخلية للهيئــة
إدارات  لجميــع  الملفــات  نقــل ومشــاركة  خاصيــة  وتطبيــق 
الهيئــة، والبدء فــي غرفه البيانات المركزيــة، وعلى األبواب 
الشــبكة  موقــع  تفعيــل  المراقبــة،  وكاميــرات  اإللكترونيــة 
الســحابية الخاصــة بالهيئــة للعمــل كموقــع للتعافــي مــن 
إنشــاء وتفعيــل  )Disaster Recovery(، وكذلــك  الكــوارث 
لتفعيــل   )www.KDIPAHDT.com( اإللكترونــي  الموقــع 
نظــام شــئون الموظفيــن لتحســين ســير األعمــال الداخلية.

ومــن جهــة أخــرى فــي مجــال الترابط الرقمــي الخارجــي، تم 
الحكومــي   بالتراســل اإللكترونــي  الخاصــة  الخــوادم  تجهيــز 
G2G وتفعيــل هــذه الخدمــة مــن خــالل ربــط الهيئــة بالجهاز 
المركــزي لتكنولوجيا المعلومات )KIN(، وإنشــاء رابط الهيئة 
بــوزارة الداخليــة لنظــام إصــدار التأشــيرات “فيــزا” للفئــات 
المعنية بالهيئة، وتطوير أنظمة الربط في الشــبكة الداخلية 

بيــن الهيئــة ووزارة المالية. 

وقــد نفــذت الهيئــة خــالل فتــرة التقريــر عــدة عقــود لتطوير 
البنيــة التحتيــة المعلوماتيــة ومنهــا عقد الألليــاف الضوئية، 
عقــد  بالخــوادم،  الخاصــة  للرخــص  مايكروســوفت  عقــد 
شــركة )IBM(  الســتخدام الشــبكة الســحابية لتجهيــز البيئــة 
االفتراضيــة. وتم االنتهــاء من المرحلة األولى من مشــروع 

 ،iKDIPA وإنشــاء البنيــة التحتيــة لقاعــدة KDIPA Cloud

وتركيــب جهــاز Websense لتفعيــل نظــام مراقبــه اإلنترنت 
والشــبكة الداخليــة. كمــا تــم 
تعديــل الموقــع اإللكترونــي 
موقــع  وإنشــاء  للهيئــة، 
مؤقــت  فرعــي  الكترونــي 
الجديــدة  التوظيــف  لعمليــة 

. للهيئــة

قامت الهيئة خالل فترة التقرير بإنجاز الشــؤون المالية التي 
تختــص بعمــل الهيئة وشــمل ذلــك إعداد الحســاب الختامي 
لميزانيتها عن السنة المالية 2016/2015، وإعداد االرتباطات 
الالزمــة للعمليات المالية للســنة الماليــة 2017/2016 لدفع 
المســتحقات الالزمــة للمورديــن المختلفين، وأنجــزت الهيئة 
تقديــر اعتمادات الميزانية للســنة الماليــة 2018/2017، كما 
قامــت بإصــدار 518  أمــر شــراء خالل فتــرة التقريــر، وتنفيذ 
طلبــات الصــرف بإجمالي 900 طلبات صرف وطلبات شــراء 
واســتكمال الــدورة المســتندية، وتحصيــل رســوم عمليــات 
واعتمــاد   ،K-net اإللكترونــي  الطابــع  خــالل  مــن  الهيئــة 
اســتمارات التحويل البنكي بنظــام GFIMS، وإنجاز عقود امر 

مباشــر وممارســة وإجراء األوامــر التغيرية.

كمــا تــم توفير خدمة نقل وتبادل المعلومات الســلكيا للربط 
مــع ديــوان الخدمــة المدنيــة وتوريــد وتركيــب وصيانــة أثاث 
وهواتــف لمقــر الهيئة لمواكبــة زيادة 85 مكتــب للموظفين 
الجــدد. وقامــت اللجــان المشــكلة بعملهــا كل وفــق تكليفــه 
ومنهــا لجنــة المشــتريات المختصــة بالنظــر فــي المواضيع 
المالية المختلفة الخاصة بعمليات الهيئة، ولجنة المقياسات 
المخزنيــة، ولجنــة الجرد الســنوي، واجتمــاع داخلي بخصوص 
مشــروع بنــاء مقر الهيئــة الجديد علــى األرض المخصصة له 

في منطقة شــرق.

6. الشؤون المالية 5. نظم المعلومات

تابعــت الهيئــة خــالل فتــرة التقريــر تنفيــذ الشــؤون اإلدارية 
التــي تخص عمل الهيئة والعاملين بهــا ومراعاة تنفيذ أحكام 
تعاميــم ديــوان الخدمــة المدنيــة الصــادرة ومنها خــالل فترة 
التقريــر التعميم رقم )3( لســنة 2016 بشــأن بعض األحكام 
الوظيفيــة التــي تضمنهــا القانــون رقــم )21( لســنة 2015 
في شــأن حقــوق الطفــل، والتعميــم رقم )7( لســنة 2016 
بشــأن إلغــاء منــح الموظفين إجــازة تحضير وتأديــة اختبارات، 
والتعميم رقم )9( لســنة 2016 بشــأن ضوابــط اإليفاد في 
الــدورات والبرامج التدريبية الخارجية، والذي نتج عنه تشــكيل 
لجنــة الختيــار المرشــحين للمشــاركة فــي الــدورات والبرامج 
التدريبيــة الخارجيــة. وااللتــزام بتســليم نســخ مــن القــرارات 
التوظــف  شــئون  لمراقــب  الهيئــة  عــن  الصــادرة  اإلداريــة 
ومدقق ديوان المحاســبة أســبوعيًا باإلضافــة إلى تزويدهم 
بمــا يطلبونــه من بيانــات ومســتندات تفعيــال لدورهم في 
الرقابــة المســبقة والالحقــة وفقــًا لقــرارات مجلــس الخدمة 

المدنية. 

7. الشؤون اإلدارية 
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تعييــن  بإتمــام  الهيئــة  قامــت  التوظيــف،  صعيــد  فعلــى 
الموظفيــن الكويتيين الســتكمال شــغل الهيــكل التنظيمي 

للهيئــة بالكــوادر البشــرية التــي يتطلبهــا العمــل.  

وعلــى صعيــد رفــع المســتوى الوظيفــي، قامــت الهيئــة 
رفــع  قــرارات  وإعــداد  العامليــن  بيانــات  بمراجعــة وتدقيــق 
المســتحقين  الموظفيــن  وتحديــد  الوظيفــي  المســتوى 

باألقدميــة.  والترقيــة  الدوريــة  للعــالوات 

وعلــى صعيــد اللجــان، فقد قامــت اللجان المشــكلة بعملها 
كل وفــق تكليفــه خــالل فتــرة التقريــر ومنهــا لجنــة شــئون 
الموظفيــن واللجنــة الفنية، لجنــة رفع المســتوى الوظيفي 
للعامليــن فــي الهيئــة المشــكلة بقــرار المديــر العــام رقــم 
)287( لســنة 2016 ولجنــة جــرد المخازن ولجنة دراســة بعض 

االوفســت.  مواضيع 

كمــا قامت الهيئــة بتنفيذ حاالت اإليفاد للمهمات الرســمية 
والــدروات التدريبيــة الخارجيــة وصياغــة القــرارات الخاصة بها 

لتنمية العنصر البشــري.

وتمت المشــاركة فــي اجتماعات مع وزارة المالية لمناقشــة 
الــذي  الــدوري  اللقــاء  فــي  الميزانيــة والمشــاركة  مشــروع 
يعقــده ديــوان الخدمــة المدنيــة والتعــاون مــه هــذه الجهات 

الرقابيــة وغيرهــا مــن الجهــات الحكوميــة المعنية. 

كمــا التزمــت الهيئــة بتحويل اإلجــراءات اليدوية للمراســالت 
الحكوميــة إلــى إجــراءات الكترونيــة، إذ تــم إرســال 80 كتــاب 
واســتالم 43 كتــاب عن طريــق برنامــج التراســل اإللكتروني 
الحكومــي إلــى جهــات مختلفــة فــي الدولــة. وتــم تنفيــذ 
اإليفــاد للمهمــات الرســمية والــدورات التدريبيــة الخارجيــة 
وإدخال بيانات التكليف وحســاب التأخير والغياب واالنصراف 

. لمبكر ا
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