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السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،
يســرني أن أضــع بــن أيديكــم التقريــر الســنوي األول لهيئــة تشــجيع االســتثمار املباشــر ،متضمنــاً
النشــاطات واإلجنــازات التــي قامــت بهــا الهيئــة خــال الفتــرة التــي تلــت صــدور الالئحــة التنفيذيــة والقــرارات
الالزمــة لنفــاذ قانــون إنشــائها رقــم  116لســنة  2013بشــأن تشــجيع االســتثمار املباشــر يف دولــة الكويــت .حيــث
ص ّبــت الهيئــة جهدهــا منــذ صــدور القانــون املشــار اليــه علــى حتضيــر القــرارات واللوائــح الالزمــة النطــاق
عملهــا يف جــذب وتشــجيع االســتثمار املباشــر احمللــي واألجنبــي ،ومــن ثــم انتقلــت تباع ـاً الــى ممارســة األدوار
املرســومة لهــا مبــا يثبــت ج ّديــة يف العمــل والســعي جلــذب حصــة متزايــدة مــن االســتثمارات املباشــرة والترويــج
للكويــت كموطــن جــاذب لالســتثمار لتحقيــق األهــداف املنشــودة مــن نقــل التكنولوجيــا وخلــق فرص عمــل وتدريب
للمواطنــن ودعــم املؤسســات احملليــة.
ممــا ال شــك فيــه بــأن إنشــاء هيئــة تشــجيع االســتثمار املباشــر وتوليهــا للمهــام املناطــة بهــا يعتبــر خطــوة
أساســية وهامــة علــى صعيــد رســم اســتراتيجية وطنيــة لالســتثمار توجــه التدفقــات االســتثمارية إلــى تنويــع
القاعــدة االقتصاديــة وتعزيــز النمــو االقتصــادي ودعــم جهــود التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة.
ومنــذ انطالقــة عملهــا ســعت الهيئــة مبجلــس إدارتهــا وأجهزتهــا التنفيذيــة إلــى بلــورة أطــر العمــل التــي
تعكــس أدوارهــا املتكاملــة ،التنمويــة والترويجيــة واالجرائيــة والتوعويــة ،واملضــي يف مســار تنفيذهــا اســهاما منهــا
يف دعــم للجهــود احلكوميــة املبذولــة لتحقيــق األولويــات االقتصاديــة لدولــة الكويــت يف إطــار سياســات مواتيــة
يقــود فيهــا القطــاع اخلــاص قاطــرة النشــاط االقتصــادي.
وقــد ركــزت الهيئــة يف مســار الســعي لتحقيــق التنويــع االقتصــادي وتعزيــز التنافســية وبنــاء رأس املــال
البشــري الــازم القتصــاد املعرفــة واالبتــكار علــى بنــاء قاعــدة صلبــة مــن التعــاون والتنســيق مــع كافــة اجلهــات
واملؤسســات املعنيــة يف احلكومــة والقطــاع اخلــاص ،وذلــك حتقيق ـاً للهــدف األســمى الــذي نســعى إليــه جميع ـاً
وهــو دولــة الرفــاه واســتدامة التنميــة.
وقــد ترافــق انطــاق العمــل يف هيئــة تشــجيع االســتثمار املباشــر بــروز سلســلة مــن التحديــات شــملت
تباطــؤ منــو االقتصــاد العاملــي وتراجــع أســعار النفط وتداعيات االزمــة املالية واملخاطر اجليوسياســية االقليمية.
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وقــد اســتدعى ذلــك التوجــه نحــو طــرح سياســات وإجــراءات مختلفــة ملواجهــة التأثيــرات احملتملــة علــى الوضــع
االقتصــادي العــام للدولــة ،ممــا وضــع الهيئــة ،بكافــة طاقمهــا ،أمــام مســؤوليات مضاعفــة.
وختامــا ،يطيــب لــي باألصالــة عــن نفســي ونيابــة عــن أعضــاء مجلــس االدارة الكــرام أن أرفــع أســمى آيــات
التقديــر حلضــرة صاحــب الســمو أميــر البــاد الشــيخ صبــاح االحمــد اجلابــر الصبــاح حفظــه اهلل ورعــاه وولــى
عهــده األمــن ســمو الشــيخ نــواف االحمــد اجلابــر الصبــاح حفظــه اهلل ورعــاه ،وســمو رئيــس مجلــس الــوزراء
الشــيخ جابــر املبــارك احلمــد الصبــاح حفظــه اهلل ،داعــن اهلل تعالــى بــأن يوفقنــا وأن يســدد خطانــا ملــا فيــه
مصلحــة وطننــا الغالــي .وبهــذه املناســبة ال يفوتنــي التوجــه بالشــكر والتقديــر الــى أعضــاء مجلــس إدارة الهيئــة
وكافــة العاملــن بالهيئــة علــى تعاونهــم وجهودهــم املبذولــة لضمــان حســن األداء وحتقيــق اإلجنــازات الفعالــة
والســير قدمــا نحــو مســتقبل واعــد.

د .يوسـ ـ ــف محم ـ ــد الع ـ ــلي
وزير التجارة والصناعة
رئيس مجلس إدارة
هيئة تشجيع االستثمار املباشر
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حتية طيبة وبعد،
باشــرت هيئــة تشــجيع االســتثمار املباشــر عملهــا يف مطلــع عــام  2015يف اطــار املهــام التــي نــص عليهــا
قانــون انشــائها رقــم  116لســنة  2013بشــأن تشــجيع االســتثمار املباشــر يف دولــة الكويــت.
وقــد توخــى هــذا التقريــر أن يعكــس الــدور الــذي تقــوم بــه الهيئــة خاصــة فيمــا يتعلــق باملهــام املوكلــة اليهــا
مبوجــب قانــون انشــائها ،والســيما فيمــا يتعلــق بجــذب وتشــجيع االســتثمار املباشــر احمللــي واالجنبــي ،والترويــج
للكويــت كوجهــه اســتثمارية وللفــرص االســتثمارية املتاحــة ،واســتصدار التراخيــص االســتثمارية ومتابعــة تنفيــذ
املشــاريع املرخصــة ،بالتنســيق مــع اجلهــات احلكوميــة املعنيــة ذات االختصــاص .الــى جانــب تقــدمي التســهيالت
والرعايــة املتواصلــة للمســتثمرين والــرد علــى مجمــل االستفســارات اخلاصــة ببيئــة األعمــال واالســتثمار يف دولــة
الكويــت ،وكذلــك دور الهيئــة احملــوري يف قيــادة اجلهــود لتحســن منــاخ االســتثمار وتيســير بيئــة أداء األعمــال
يف البــاد لتعزيــز تنافســية الكويــت واالخــذ بأفضــل املمارســات العامليــة مواكبــة املســتجدات يف هــذا الشــأن.
ويســتعرض التقريــر أهــم احملطــات التــي مــرت بهــا الهيئــة خــال فتــرة التقريــر ومــا مت اجنــازه باملوافقــة
علــى حجــم اســتثمارات مباشــرة بقيمــة  402.5مليــون دينــار كويتــي (أي مــا يعــادل  1.37مليــار دوالر تقريبـاً)
يف قطــاع اخلدمــات احليــوي وخاصــة أنشــطة تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت وتوليــد الطاقــة ،وذلــك علــى
أثــر دخــول الالئحــة التنفيذيــة للقانــون حيــز النفــاذ وصــدور القــرارات واللوائــح ذات الصلــة ومنهــا قــرار مجلــس
الــوزراء رقــم ( )75لســنة  2015والقاضــي بتحديــد األنشــطة التــي ال ميكــن للمســتثمر األجنبــي مباشــرة العمــل
فيهــا يف ظــل أحــكام قانــون رقــم  116لســنة  2013املشــار اليــه.
ويف مجــال العمــل االجرائــي ،قامــت الهيئــة مــن خــال (مركــز خدمــة املســتثمرين) الــذي أنشــأته لهــذه
الغاية يف إدارة النافذة املوحدة باســتقبال نحو  304زائر ًاَ وتلقى نحو  289مكاملة هاتفية والرد على  3666بريد ًا
الكترونيـ ًا والتعامــل مــع  455موعــد ًا الكترونيـ ًا ،وذلــك كلــه لرصــد ومتابعــة مــدى التفاعــل مــن قبــل املســتثمرين
األجانــب واحملليــن مــع املهــام التــي تقــوم بهــا الهيئــة وقيــاس مــدى اهتمامهــم ببيئــة األعمــال واالســتثمار يف
الكويــت ،والعمــل علــى توضيــح مــا قــد يكــون غامضـاً بالنســبة للمســتثمرين والتوعيــة باملزايــا والضمانــات املتاحــة
وفــق مــا ينــص عليــه قانــون رقــم  116لســنة  .2013كمــا مت اســتالم  700ملــف لشــركات خاضعــة لبرنامــج
االوفســت الكويتــي الــذي مت نقــل ادارتــه الــى الهيئــة بقــرار مــن مجلــس الــوزراء املوقــر رقــم  691لســنة .2014
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ويف مجــال العمــل الترويجــي قامــت الهيئــة بعــدد مــن الزيــارات اخلارجيــة واســتقبال كثيــر مــن الوفــود
واملشــاركة يف عديــد مــن الفعاليــات واملؤمتــرات والنــدوات املتخصصــة مبجــال عمــل الهيئــة ،ومت إصــدار
مطبوعــات تعريفيــة بعمــل الهيئــة ودليــل للفــرص االســتثمارية ومالمــح البيئــة التشــريعية واالقتصاديــة التــي
تهـ ّم املســتثمرين ،وكذلــك مت االنتهــاء مــن إطــاق املوقــع الشــبكي ووســائل االتصــال االجتماعــي وتطويــر الشــعار
اخلاصــن بالهيئــة ،للتعريــف بهــا وترســيخ هويتهــا اإلعالميــة يف إطــار رؤيتهــا ومهمتهــا وتوجهاتها االســتراتيجية.
ّ
كمــا اســتلمت الهيئــة التقاريــر النهائيــة لدراســة جــدوى انشــاء املناطــق االقتصاديــة يف دولــة الكويــت باالراضــي
املخصصــة للهيئــة.
ويف مجــال العمــل التوعــوي عــززّت الهيئــة جهودهــا يف حتســن بيئــة االعمــال مــن خــال رئاســتها للجنــة
الدائمــة لتحســن بيئــة االعمــال يف دولــة الكويــت التــي شــكلت مــن قبــل مجلــس الــوزراء املقــر وتوليهــا اعــداد
التقريــر الوطنــي الرســمي لرصــد أوجــه التحســن يف بيئــة االعمــال ،واجــراء اللقــاءات املفتوحــة لرصــد أولويــات
االصــاح واملعيقــات يف بيئــة االعمــال .كمــا وقعــت الهيئــة عقــدا استشــاريا مــع معهــد الكويــت لألبحــاث العلميــة
الجــراء دراســة "تعزيــز تنافســية دولــة الكويــت يف املؤشــرات العامليــة".
وحرصــاً علــى مت ّيــز الطاقــم الوظيفــي واإلداري الــذي تعمــل الهيئــة مــن خاللــه ،مت املباشــرة بعمليــة
التعينــات اجلديــدة لتغطيــة االحتياجــات مــن املــوارد البشــرية الوطنيــة الكفــؤة والشــابة ،ومت تقــدمي برامــج
التدريــب املعــززة للقــدرات واملهــارات املناســبة لتعزيــز أداء وكفــاءة العنصــر البشــري احملــوري الــازم لعمــل
الهيئــة يف اطــار مهنــي ومؤسســي متناغــم.
ان إنشــاء الهيئــة ومــا اســتطاعت أن تنجــزه خــال هــذه الفتــرة الزمنيــة القصيــرة مــن عمرهــا ،لــم يــأت
مــن فــراغ ،ولــم يكــن ليتحقــق لــوال الرؤيــة االســتراتيجية حلضــرة صاحــب الســمو أميــر البــاد الشــيخ صبــاح
األحمــد اجلابــر الصبــاح حفظــه اهلل ورعــاه يف حتويــل الكويــت الــى مركــز مالــي وجتــاري ،ودعمــه الكبيــر
واملتواصــل للهيئــة مــع ســمو ولــي عهــده األمــن الشــيخ نــواف االحمــد اجلابــر الصبــاح حفظــه اهلل ورعــاه،
وتوجيهــات ســديدة مــن ســمو رئيــس مجلــس الــوزراء الشــيخ جابــر املبــارك احلمــد الصبــاح حفظــه اهلل ،ومعالــي
وزيــر التجــارة والصناعــة الدكتــور يوســف محمــد العلــي رئيــس مجلــس إدارة الهيئــة ومــن ســبقه مــن أصحــاب
املعالــي يف هــذا املنصــب.
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ويســرني ختامـاً بــأن أتقــدم بالشــكر اجلزيــل الــى رئيــس وأعضــاء مجلــس إدارة الهيئــة وجميــع العاملــن
فيهــا علــى تعاونهــم والتزامهــم الــذي دعــم مســاهمة الهيئــة ضمــن منظومــة اجلهــاز احلكومــي وعــزز جهودهــا
املبذولــة يف حتقيــق االولويــات التنمويــة لدولــة الكويــت يف اطــار سياســات اقتصاديــة مواتيــة يقــود فيهــا القطــاع
اخلــاص النشــاط االقتصــادي ،وتصــب يف جهــود تنويــع القاعــدة االقتصاديــة وتعزيــز التنافســية واســتدامة
التنميــة واالزدهــار.

واهلل املوفق،،،

د .مشعل جابر االحمد الصباح
املديـــــر العــــــام
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اجلزء األول
هيئة تشجيع االستثمار املباشر
الرؤية واملهمة والتوجهات االسرتاتيجية
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الـ ـ ـ ــرؤيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
• متيز الكويت كموطن لالستثمارات ذات القيمة املضافة واحملفزة لالبتكار.

امل ـ ـه ـمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
• العمل املتواصل نحو تعزيز التنويع االقتصادي يف الكويت املؤدي الى االستدامة.

ال ـقـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
• تقدمي أفضل خدمة للمستثمرين.
• املهنية يف االداء.
• الشفافية يف االجراءات.

ال ـتــوج ـ ـهـ ـ ـ ـ ــات االسـتــرات ـي ـجـ ـي ـ ـ ــة
• متكني الهيئة كمؤسسة متميزة للقيام مبهامها بالوجه األفضل.
• توسيع املساهمة يف اجلهود الوطنية لتحقيق التنويع االقتصادي.
• جذب حصة متنامية من االستثمارات املباشرة ذات القيمة املضافة.
• بناء صورة "سمعة" الكويت كموقع جاذب لالستثمار.
• تقدمي أفضل خدمة ورعاية مستمرة للمستثمرين.
• تعزيز تنافسية دولة الكويت وحتسني جاذبية بيئة االعمال.
• احتضان بيئة مواتية للتعليم املستمر (تنمية قدرات ومهارات املوارد البشرية).
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ال ـ ـت ـ ــأسـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس
هيئــة تشــجيع االســتثمار املباشــر ،هــي هيئــة عامــة ذات شــخصية اعتباريــة مســتقلة ،أُنشــأت مبوجــب
القانــون رقــم  116لســنة  2013بشــأن تشــجيع االســتثمار املباشــر يف دولــة الكويــت الــذي ألغــى القانــون رقــم 8
لســنة  2001يف شــأن تنظيــم االســتثمار املباشــر لــرأس املــال األجنبــي يف دولــة الكويــت الــذي كان يحكــم أعمــال
مكتــب اســتثمار رأس املــال األجنبــي ،وبذلــك أصبحــت الهيئــة خلفـاً قانونيـاً للمكتــب وانتقلــت إليهــا كافــة أصولــه
وأموالــه وحقوقــه والتزاماتــه.

املـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
تقــوم الهيئــة مبوجــب املــادة ( )4مــن قانــون تأسيســها رقــم  116لســنة  2013مبجموعــة مــن املهــام
واالختصاصــات التــي تشــمل :
• جذب وتشجيع االستثمار املباشر احمللي واالجنبي،
• الترويج للكويت كموقع لالستثمار،
• التعريف بالفرص االستثمارية ذات القيمة املضافة،
• استقبال التراخيص االستثمارية والتعامل مع عملية إصدارها،
• منح وإدارة املزايا واإلعفاءات والضمانات للمستثمرين،
• الرد على االستفسارات وتوفير التوضيحات واملعلومات املتاحة للمستثمرين،
• التعامل مع شكاوى املستثمرين ومعاجلة العقبات احملتملة،
• التنســيق مــع جميــع اجلهــات املعنيــة لتســهيل اجــراءات ممارســة األعمــال وتعزيــز تنافســية دولــة
الكويــت،
• انشاء وإدارة مناطق اقتصادية خاصة بها.
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اجلزء الثاين
اجنازات هيئة تشجيع االستثمار املباشر
خالل فرتة التقرير

من  2015/1/1اىل 2016/3/31
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الفصل األول
جملس االدارة
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نصت املادة ( )8من قانون رقم  116لسنة  2013على أن اختصاصات مجلس اإلدارة تشمل االتي:
"للمجلــس جميــع الســلطات الالزمــة لتحقيــق أهــداف الهيئــة ،وهــو الــذي يتولــى رســم السياســة
العامــة لهــا واإلشــراف علــى تطبيقهــا " ،ولــه علــى األخــص مــا يلــي:
1 .1وضــع األســس والقواعــد واملعاييــر التــي يتــم علــى أساســها تقييــم طلبــات املســتثمرين علــى
اختــاف أنواعهــا وفق ـاً ملــا يقــرره هــذا القانــون والئحتــه التنفيذيــة.
2 .2وضــع األســس والقواعــد لالنتفــاع مــن األراضــي والعقــارات والقســائم املخصصــة للهيئــة أو
تلــك التــي تخضــع إلشــرافها أو إلدارتهــا.
3 .3إقــرار النظــام الداخلــي والهيــكل التنظيمــي للهيئــة وإصــدار كافــة اللوائــح اإلداريــة واملاليــة
والفنيــة الالزمــة لتســيير أعمالهــا.
4 .4إقــرار مشــروع امليزانيــة الســنوية للهيئــة وحســابها اخلتامــي قبــل إحالتهمــا إلــى اجلهــات
املختصــة.
5 .5البت يف طلبات االندماج املنصوص عليها يف هذا القانون.
6 .6توقيع اجلزاءات اإلدارية والتأديبية املنصوص عليها يف هذا القانون.
7 .7املوافقة على فتح مكاتب للهيئة داخل البالد وخارجها.
8 .8وضع معايير االستفادة من املزايا واإلعفاءات الضريبية وفقاً ألحكام هذا القانون.
9 .9إصدار القرار فيما ترفعه إليه اللجان املختصة من توصيات تتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون.
1010إصــدار القــرارات الالزمــة لتحقيــق أهــداف هــذا القانــون وفقــاً ألحكامــه ووفقــاً لالئحتــه
التنفيذيــة.
ويف هــذا الســياق شــهدت الفتــرة التــي يغطيهــا التقريــر االنطالقــة الفعليــة ألنشــطة الهيئــة بعــد إلغــاء
القانــون الســابق رقــم  8لســنة  ، 2001ونقــل كافــة أصــول وممتلــكات وصالحيــات (قطــاع مكتــب اســتثمار رأس
املــال األجنبــي  -وزارة التجــارة والصناعــة) املنشــأ مبوجبــه الــى الهيئــة املنشــأة مبوجــب قانــون رقــم  116لســنة
 2013والئحتــه التنفيذيــة .وكانــت الهيئــة قــد اســتكملت خــال عــام  2014املرحلــة االنتقاليــة لفض االشــتباك مع
وزارة التجــارة والصناعــة وباشــرت يف املرحلــة التأسيســية الســتيفاء املتطلبــات القانونيــة والتنظيميــة واالداريــة
واملاليــة واللوجســتية واملعلوماتيــة الالزمــة لعملهــا .وقــد انتهــى مجلــس اإلدارة إلــى عــدد مــن القــرارات األساســية
لعمــل الهيئــة أثنــاء االجتماعــات التــي عقدهــا خــال فتــرة التقريــر ،ومــن أبرزهــا:
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#

القـ ـ ـ ـ ــرار

1

املوافقــة علــى اعتمــاد مشــروع امليزانيــة التقديريــة للهيئــة للســنة املاليــة ( )2017/2016وتفويــض
مديــر عــام الهيئــة بإجــراء التعديــات املطروحــة من قبــل اإلدارة املالية وتكليفــه باتخاذ اإلجراءات
الالزمــة نحــو التنســيق مــع اجلهــات املختصــة نحــو إقــرار ميزانيــة الهيئــة  .وتكليــف املديــر العــام
باســتصدار كتــاب مــن وزيــر التجــارة والصناعــة إلــى وزيــر املاليــة يتضمــن طلــب املجلــس بالرجــوع
إلــى الهيئــة يف حالــة مــا إذا رأت وزارة املاليــة إجــراء أي تغييــر يف مشــروع امليزانيــة لتقــوم الهيئــة
بإجــراء التغييــر املطلــوب قبــل إرســاله إلــى مجلــس األمــة.

2

اعتمــاد نظــام اجتماعــات مجلــس إدارة الهيئــة وتكليــف املديــر العــام باســتصدار القــرار التنفيــذي
لــه مــن وزيــر التجــارة والصناعــة ،رئيــس مجلــس إدارة الهيئــة.

3

أحيــط املجلــس علمــاً بقــرار املديــر العــام رقــم ( )16لســنة  2016بشــأن آليــة منــح اإلعفــاء
الضريبــي ،والتــي أقرهــا املجلــس يف اجتماعــه رقــم  2014 / 3بتاريــخ  24ســبتمبر 2014
وكلــف مديــر عــام الهيئــة بالتنســيق مــع اجلهــات املختصــة التخــاذ اإلجــراءات الالزمــة إلقــراره .

4

اعتماد آلية طرح مشروع املناطق االقتصادية:
 اختيار منطقة العبدلي لتنفيذ مشروع إنشاء منطقة اقتصادية عليها كمرحلة أولى. تكليــف إدارة املناطــق االقتصاديــة بإعــداد الدراســة التفصيليــة ملنطقــة العبدلــي مــن حيــثمراحــل التنفيــذ والقطاعــات املســتهدفة  ،مــع خيــارات طــرح املشــروع.

5

املوافقــة علــى تشــكيل جلنــة التظلمــات املنصــوص عليهــا بالفصــل الســابع مــن الالئحــة التنفيذيــة
للقانــون رقــم  116لســنة  2013يف شــأن تشــجيع االســتثمار املباشــر يف دولــة الكويــت وتكليــف
املديــر العــام للهيئــة باســتصدار قــرار تشــكيل اللجنــة مــن معالــي وزيــر التجــارة والصناعــة رئيــس
مجلــس اإلدارة .

6

اقرار التعديالت املقترحة على الهيكل التنظيمي للهيئة بشأن:
 إقــرار إضافــة وحــدة تنظيميــة إلــى الهيــكل التنظيمــي املعتمــد للهيئــة باســم (مكتــب التفتيــشوالتدقيــق) يتبــع مباشــرة رئيــس مجلــس اإلدارة .
 إقرار التعديــــل املقترح على الهيكــــــل التنظيمـــــي للهيئـــة بنقل تبعيـــــة إدارة العمليات املقابلة«األوفســت» مـــــن ( قطاع تطوير األعمال) إلى ( قطاع العمليات االســتثمارية ) بذات املهام
واالختصاصــات ،ونقــل تبعيــة إدارة املناطــق االقتصاديــة مــن ( قطــاع العمليــات االســتثمارية)
إلــــــــــى ( قطــاع تطويــر األعمــال ) بــذات املهــام واالختصاصــات  ،وتكليــف املديــر العــام
بالتنســيق مــع اجلهــات املختصــة ،وباســتصدار القــرار التنفيــذي لذلــك مــن معالــي وزيــر
التجــارة والصناعــة رئيــس مجلــس إدارة الهيئــة .

الفصل الثاين
التقرير اإلحصائي
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ســجل اجمالــي حجــم االســتثمار املباشــر املوافــق عليــه مــا قيمتــه
 402.5مليــون دينــار كويتــي (نحــو  1.37مليــار دوالر) يف قطاعــات تكنولوجيــا
املعلومــات واالتصــاالت والطاقــة واالستشــارات.

يبــن التقريــر االحصائــي تفاصيــل العمليــات االســتثمارية التــي متــت خــال الفتــرة مــن 2015/1/1
الــى  2016/3/31والتــي غطــت مــدة  15شــهرا اســتثنائيا لهــذه الســنة املاليــة التأسيســية مــن عمــر الهيئــة،
وذلــك مبوجــب مــا نصــت عليــه املــادة التاســعة مــن قانــون رقــم  116لســنة " 2013يعــد (املديــر العــام) إحصائيــة
ســنوية عــن نشــاط الهيئــة مــن حيــث عــدد املشــروعات املقدمــة إليهــا ،واملشــروعات التــي متــت املوافقــة عليهــا،
واملشــروعات التــي مت رفضهــا مــع مبــررات الرفــض ورفعهــا إلــى مجلــس الــوزراء".
وقــد باشــرت هيئــة تشــجيع االســتثمار املباشــر عملهــا يف اســتالم طلبــات الترخيــص لالســتثمار ومنــح
املزايــا مبوجــب النمــاذج املعــدة لهــذا الغــرض بعــد دخــول الالئحــة التنفيذيــة لقانــون رقــم  116لســنة  2013بشــأن
تشــجيع االســتثمار املباشــر يف دولــة الكويــت حيــز النفــاذ اثــر نشــرها يف اجلريــدة الرســمية بتاريــخ  15ديســمبر
 ،2014واعلنــت عــن فتــح بــاب قبــول الطلبــات بتاريــخ  29ديســمبر  ،2014وذلــك بعــد اســتيفاء القــرارات
الناظمــة الجــراءات العمــل ،والتــي توزعــت علــى قــرارات مجلــس الــوزراء وقــرارات وزاريــة وقــرارات مديــر عــام
الهيئــة حســبما نــص عليــه قانــون رقــم  116لســنة  ،2013وهــي:
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• قــرار وزاري رقــم  502لســنة  2014بإصــدار الالئحــة التنفيذيــة للقانــون رقــم  116لســنة  2013بشــأن
تشــجيع االســتثمار املباشــر يف دولــة الكويــت ،الصــادر بتاريــخ  7ديســمبر .2014
• قــرار وزاري رقــم  503لســنة  2014بإصــدار قائمــة الرســوم املقــررة مقابــل اخلدمــات التــي تقدمهــا هيئــة
تشــجيع االســتثمار املباشــر ،الصــادر بتاريــخ  7ديســمبر .2014
• قــرار مديــر عــام الهيئــة رقــم  35لســنة  2014بشــأن أســس وقواعــد وإجــراءات الترخيــص ألفــرع
ومكاتــب متثيــل الشــركات األجنبيــة بدولــة الكويــت الصــادر بتاريــخ  9ديســمبر .2014
• قــرار مجلــس الــوزراء رقــم  75لســنة  2015بشــأن حتديــد قائمــة باالســتثمارات املباشــرة التــي ال
تخضــع ألحــكام القانــون رقــم  116لســنة  2013يف شــأن تشــجيع االســتثمار املباشــر يف دولــة الكويــت
الصــادر بتاريــخ  1فبرايــر .2015
• قــرار مديــر عــام الهيئــة رقــم  16لســنة  2016بشــأن آليــة منــح االعفــاء الضريبــي الصــادر بتاريــخ 12
ينايــر .2016

كمــا مت االنتهــاء مــن اعــداد واعتمــاد كافــة منــاذج الطلبــات املتاحــة للترخيــص ومنــح املزايــا
(أ /ب /جـــ/د ) ملباشــرة العمــل ومنــاذج االيصــاالت وآليــة الدفــع (مــن خــال ك -نــت) ،ومنوذج الدليل االرشــادي
للدراســة املبدئيــة التــي يتــم علــى أساســها تقييــم املشــاريع يف اطــار املعاييــر الشــفافة ملنهجية التقييــم املعتمدة.
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ويشمل التقرير االحصائي البيانات التالية:
 .1اجمالي حجم االستثمارات املباشرة الواردة
تلقــت الهيئــة  14طلبــا للترخيــص االســتثماري ومنــح املزايــا بــاﺟﻤﺎﻟﻲ حجــم اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻤﺒﺎﺷﺮ ﻮارد بلــغ
ﻣﺎ قيمتــه  585,029,939دينــار كويتــي خــال فتــرة التقريــر ،مت الترخيــص واملوافقــة علــى ﻣﺎ نســبته
 % 68.80ومــا زالــت مــا نســبة  % 31.20قيــد اﻟﺪراﺳﺔ ،وتركــزت هــذه املشــاريع بنســبة  % 100يف قطــاع
اخلدمــات يف أنشــطة تقنيــة املعلومــات واالتصــاالت والطاقــة واالستشــارات وجــاءت االســتثمارات املباشــرة مــن
جنســيات امريكيــة وهولنديــة وكنديــة وســنغافورية وصينيــة واســبانية.
االستثمارات الواردة

العدد

حجم االستثمار
د.ك

النسبة

احلاصلة على ترخيص استثماري
واملوافق عليها

8

402,507,318

% 68.8

غير املوافق عليها

1

0

0

قيد الدراسة

5

182,522,621

% 31.2

اإلجمالي

14

585,029,939

% 100
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 .2حجم االستثمارات احلاصلة على ترخيص استثماري واملوافق عليها
بلــغ اجمالــي حجــم االســتثمار املباشــر املرخــص لــه واملوافــق عليــه مــن قبــل الهيئــة خــال فتــرة التقريــر مــا
قيمتــه  402,507,318دينــار كويتــي لثمانــي شــركات أجنبيــة أسســت كيانــات قانونيــة مبوجــب قانــون الشــركات
الكويتيــة وحصلــت علــى مزايــا متلــك حصــة ملكيــة جــاوزت  % 49ووصــوال الــى  ،% 100وقــد تركــزت هــذه
التراخيــص االســتثمارية واملوافقــات ملشــاريع يف قطــاع اخلدمــات يف أنشــطة غطــت تكنولوجيــا املعلومــات
واالتصــاالت والطاقــة واالستشــارات ،ومــن جنســيات هولنديــة وامريكيــة وكنديــة واســبانية وســنغافورية.
طبيعة النشاط

تاريخ
املوافقة

حصة ملكية
املستثمر األجنبي

اسم
الكيان االستثماري
1

شركة اي بي ام كويت

قطاع تكنولوجيا املعلومات

2015/1/15

% 100

2

شركة هواوي
تكنولوجيز ،كويت

قطاع تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت

2015/3/30

% 100

3

مركز جي اي
للتكنولوجيا  -كويت

تقدمي احللول املتطورة لصيانة وإصالح
األعطال يف احملطات الكهربائية

2015/5/8

% 97

4

شركة إن تي جي
كالرتي نتوركس انك

قطاع تكنولوجيا املعلومات

2015/12/2

% 100

5

شركة مالكا
كومينكيشنز جروب

خدمات االتصاالت املرئية والعمليات
والتطوير

2016/1/12

% 60

الكهربائية وتقدمي خدمات هندسية 2016/2/18

% 100

شركة تي اس كيه الكترونيكا
6
واي الكتريسيد ،أس إيه

خدمات توليد ونقل وتوزيع الطاقة

7

سنغلف العاملية برايفت
ليميتد

دراسة السوق والبحث عن فرص
استثمارية لبعض القطاعات

2016/2/18

مكتب متثيلي

8

شركة مجموعة بيركلي
لالبحاث

إستشارات إدارية

2016/2/18

% 99

اجمالي حجم االستثمار املرخص له واملوافق عليه
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 402,507,318دينار كويتي

 .3حجم االستثمارات غير املوافق عليها
لــم تســجل قيمــة حلجــم االســتثمار املباشــر
غيــر املوافــق عليهــا خــال فتــرة التقريــر مــن قبــل
الهيئــة ،اذ فقــط تقدمــت شــركة ســنغافورية بطلــب
الفتتــاح مكتــب متثيلــي يف دولــة الكويــت إلجــراء
دراســة ســوق حــول الفــرص االســتثمارية املتاحــة
التــي قــد تهــم املســتثمرين الســنغافوريني .ولــم
يوافــق علــى هــذا الطلــب بتاريــخ  6مايــو 2015
بســبب عــدم اســتيفائه الحــد شــروط التقــدمي
وحتديــدا كــون الشــركة االم حديثــة لــم تســتكمل
ســنة مــن انشــائها ،وبالتالــي ال يوجــد لديهــا
ميزانيــة ماليــة مدققــة ،مبوجــب مــا نصــت عليــه
املــادة  12مــن قانــون رقــم  116لســنة  2013وكذلــك
املــادة  16مــن الالئحــة التنفيذيــة للقانــون وقــرار
املديــر العــام رقــم  35لســنة  2014يف شــأن أســس
وقواعــد وإجــراءات الترخيــص ألفــرع ومكاتــب
متثيــل الشــركات األجنبيــة بدولــة الكويــت.

 .4األثر االقتصادي
يتوقــع أن حتقــق االســتثمارات املباشــرة
املوافــق عليهــا قيمــة مضافــة لالقتصــاد الكويتــي
بحيــث ســتتم متابعــة النتائــج التشــغيلية لهــذه
املشــاريع ،للتأكــد مــن اســتيفائها لهــذه املخرجــات

• خلــق  209وظيفــة للكــوادر الوطنيــة يف
مســتويات إداريــة وفنيــة مختلفــة.
• توفير فرص تدريب وتأهيل متميزة.
• نقــل التكنولوجيــا مــن خــال النظــم
والبرمجيــات والتطبيقــات التقنيــة املتطــورة
واملعــدات واألجهــزة املتخصصــة وغيرهــا.
• تعزيــز جهــود البحــث والتطويــر يف دولــة
الكويــت خاصــة مبجــال توليــد الطاقــة يف
ظــروف البيئــة الشــديدة احلــرارة.
• حتويــل نتائــج جهــود البحــث والتطويــر
الناجحــة جتاريــا الــى صــادرات لألســواق
املجــاورة تعــزز تنــوع وحجــم الصــادرات
الوطنيــة.
• التعامــل مــع شــبكات املورديــن واملوزعــن
ومقدمــي اخلدمــات محليــا.
• تكويــن جتمعــات تنافســية يف قطاعــات
او أنشــطة جاذبــة لالســتثمار ومعــززة
لالنتاجيــة والكفــاءة مــن خــال الترابــط
بــن

املؤسســات الصغيــرة واملتوســطة

احلجــم احملليــة وسالســل القيمــة املضافــة
للشــركات العامليــة املرخــص لهــا مبــا يعــود
بالفائــدة علــى جهــود التنويــع االقتصــادي
ومســار التنميــة االقتصاديــة لدولــة الكويــت.

وســيتم اعــداد تقاريــر متابعــة بشــأنها ،تتمثــل باآلتي:

39

الفصل الثالث
العمليات االستثمارية
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 .1األنشطة املستثناة
صــدور الالئحــة الســلبية لألنشــطة املســتثناة مــن القانــون رقــم  116لســنة 2013
بقــرار مجلــس الــوزراء

صــدر قــرار مجلــس الــوزراء رقــم ( )75لســنة  2015بتاريــخ  26ينايــر  2015متضمنا االنشــطة االقتصادية
التــي ال تخضــع ألحــكام القانــون رقــم  116لســنة  .2013ودخــل القــرار حيــز النفــاذ بنشــره يف عــدد اجلريــدة
الرســمية الصــادر بتاريــخ  1فبرايــر  ،2015ومت نشــره علــى املوقــع الشــبكي للهيئــة باللغتــن العربيــة واالجنليزيــة.
وباشــرت الهيئــة تطبيقــه بالتعــاون مــع اجلهــات املختصــة .وتضمــن القــرار قائمــة األنشــطة التالية وفــق التصنيف
الدولــي لألنشــطة الصناعيــة بنســخته املنقحــة الرابعــة ( ،)ISIC rev.4وهــو التصنيــف املوحــد الــذي اعتمدتــه
دول مجلــس التعــاون اخلليجــي:
1

5

3

2

صناعة غاز االستصباح
وتوزيع أنواع الوقود
الغازية عن طريق
أنابيب رئيسية
(الفرع )3520

6

االنشطة العقارية
(الباب ل) باستثناء
مشاريع البناء للتشغيل
اخلاص

صناعة االسمدة
واملركبات األزوتية
(الفرع )2012

صناعة منتجات أفران
الكوك
(الفرع )1910

استخراج الغاز
الطبيعي
(الفرع )620

استخراج النفط اخلام
(الفرع )610

4

8

7
االنشطة اخلاصة
باألمن والتحقيقات
(القسم )80

االنظمة اخلاصة
باإلدارة العامة والدفاع
والضمان االجتماعي
اإللزامي (الباب س)

10

9
أنشطة املنظمات ذات
العضوية
(القسم )94

انشطة استخدام
العمالة مبا يف ذلك
العمالة املنزلية
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 .2خدمة املستثمرين
شــهدت الهيئــة خــال العــام نشــاطا مكثفــا يف العمليــات االســتثمارية والتعامــل مــع املســتثمرين القائمــن
واحملتملــن مــن خــال (مركــز خدمــة املســتثمرين) الــذي يضــم كافــة اخلدمــات واملعلومــات والتســهيالت الالزمــة
للمســتثمرين وذلــك يف اطــار إدارة النافــذة املوحــدة بالهيئــة ،والتــي نــص قانــون الهيئــة علــى وجودهــا لتســهيل
اإلجــراءات وحتســن بيئــة االعمــال.
ويف هــذا الســياق ،اســتقبل (مركــز خدمــة املســتثمرين) بالهيئــة خــال فتــرة التقريــر  304زائــرا % 47
منهــم مســتثمرين محليــن أمــا البقيــة فهــم مــن  21جنســية اجنبيــة ضمــت الواليــات املتحــدة االمريكيــة والهنــد
وفرنســا واململكــة املتحــدة واليابــان وعــدة دول خليجيــة وعربيــة.

وتلقــى املركــز نحــو  289مكاملــة هاتفيــة وردت مــن مصــادر محليــة ودوليــة مت التعامــل مــع مــا جــاء
بشــأنها .كمــا تلقــى املركــز نحــو  3666بريــدا الكترونيــا تضمنــت استفســارات مــن مســتثمرين محتملــن
ودعــوات حلضــور فعاليــات وبرامــج تدريبيــة ونشــرات وبلغــت نســبة البريــد العــام نحــو  % 33منهــا ،وقــد
متــت متابعــة االجــراءات الالزمــة لــكل منهــا مــن قبــل العاملــن يف (مركــز خدمــة املســتثمرين) .وقــام املركــز
بالتعامــل مــع  455موعــدا الكترونيــا حجــزت مــن قبــل مســتثمرين محتملــن لاللتقــاء مــع (مــدراء احلســابات) يف
(مركــز خدمــة املســتثمرين) بالهيئــة الســتيضاح أمــور تتعلــق بإجــراءات الترخيــص لالســتثمار واستفســارات
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عامــة بشــأن القانــون رقــم  116لســنة  2013وكيفيــة تقــدمي ورقــة املقتــرح وانــواع الكيانــات القانونيــة املســموح
بهــا وملكيــة للمســتثمر االجنبــي بحصــة  % 100وتخفيــض احلــد االدنــى لــرأس املــال .كمــا مت تركيــب وتطبيــق
العمــل بنظــام الطابــع االلكترونــي الــازم لتحصيــل رســوم خدمــات الهيئــة باســتخدام ك  -نــت .وتلقــت الهيئــة
 53ورقــة مقتــرح للمشــاريع اجلديــدة خــال فتــرة التقريــر مــن مســتثمرين مــن دول االحتــاد األوروبــي والواليــات
املتحــدة االمريكيــة ،كنــدا ،واليابــان ،الصــن ،الهنــد ،وعــدد مــن الــدول العربيــة (مصــر واألردن ولبنــان) .وتوزعــت
مقترحــات املشــاريع املســتلمة علــى قطاعــات اخلدمــات ،واالستشــارات ،وتقنيــة املعلومــات والشــبكات ،والطاقــة
الشمســية ،والقطــاع الصناعــي النفطــي ،ومصــادر الطاقــة اجلديــدة ،وتدريــب ذوي االحتياجــات اخلاصــة.

 .3اجراءات الترخيص والتعاون مع جهات االختصاص
مت خــال فتــرة التقريــر تنفيــذ اإلجــراءات املتبعــة لتقــدمي طلبــات الترخيــص ومنــح املزايــا مبوجــب
القانــون رقــم  116لســنة  2013وتقييمهــا وفــق املنهجيــة املعتمــدة .ومــن اجــل تســهيل إصــدار املوافقــات للشــركات
املرخــص لهــا .ويف هــذا الســياق ،مت اجــراء نحــو  100زيــارة جلهــات االختصــاص بشــأن وضــع ترتيبــات للتنســيق
املتواصــل .وكان علــى رأس هــذه اجلهــات وزارة التجــارة والصناعــة التــي مت التعــاون معهــا بشــأن تســهيل
إجــراءات اصــدار التراخيــص التجاريــة لتأســيس كيانــات قانونيــة مبوجــب قانــون الشــركات أو افــرع للشــركات
األجنبيــة ،وايجــاد آليــة للربــط االلكترونــي  ،وتوحيــد تصنيــف األنشــطة االقتصاديــة .كمــا متثــل هــذا التعــاون
بانضمــام الهيئــة الــى فريــق العمــل الــذي شــكلته وزارة التجــارة والصناعــة ،ويضــم ممثلــن عــن الــوزارة والهيئــة
والصنــدوق الوطنــي لتنميــة املشــاريع الصغيــرة واملتوســطة للتنســيق ســوية لتجهيــز مشــروع النافــذة املوحــدة
الرئيســية لتأســيس الشــركات واصــدار التراخيــص وشــهادات القيــد بالســجل التجــاري.
كمــا مت التعــاون مــع وزارة الداخليــة لتســهيل اصــدار فيــزا مباشــرة مــن قبــل الهيئــة للمســتثمرين ،ومتــت
املتابعــة مــع الهيئــة العامــة للقــوى العاملــة بشــأن فتــح امللفــات وإصــدار تصاريــح العمــل واعتمــاد التوقيــع وآليــة
تقديــر االحتياجــات وتقــدمي التســهيالت املمكنــة للمســتثمرين املرخــص لهــم مــن الهيئــة .كمــا مت التعــاون مــع
وزارة العــدل (إدارة توثيــق عقــود الشــركات) لوضــع آليــة لفتــح "مســار ســريع" لعقــود تأســيس الشــركات التــي يتــم
الترخيــص فيهــا .واجريــت ترتيبــات مــع االدارة العامــة للجمــارك العتمــاد املخولــن بالتوقيــع علــى االرســاليات
اجلمركيــة لإلعفــاءات املمنوحــة للشــركات املرخــص لهــا مبوجــب القانــون رقــم  116لســنة  2013ووضــع آليــة
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لربــط االرســاليات اجلمركيــة الكترونيــا .وقــد اســتلمت الهيئــة موافقــة وزارة املاليــة علــى مقتــرح آليــة جديــدة
لربــط منــح اإلعفــاء الضريبــي بــاألداء وحــددت اســس التعــاون بــن الطرفــن لتنفيذهــا حــال اقرارهــا .ومت اتخــاذ
ترتيبــات للتنســيق ايضــا مــع الهيئــة العامــة للمعلومــات املدنيــة ،املؤسســة العامــة للتامينــات االجتماعيــة ،برنامــج
اعــادة هيكلــة القــوى العاملــة واجلهــاز التنفيــذي للدولــة.

وزارة التجارة والصناعة

اصدار التراخيص التجارية
وتبسيط إجراءات تأسيس
الشركات واختصار الدورة
املستندية وآلية للربط
اإللكتروني وتصنيف األنشطة
اإلقتصادية وتشكيل فريق
لتجهيز مشروع النافذة
املوحدة الوطنية
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الهيئة العامة للقوى
العاملة

اإلدارة العامة للجمارك

متابعة فتح امللفات وإصدار
تصاريخ العمل واعتماد
التوقيع وآلية تقدير
االحتياجات واالتفاق على
استصدار قرار يستثني
املشروعات اخلاضعة ألحكام
القانون  116لسنة 2013
من شرط أن يكون املفوض
بالتوقيع كويتي

اعتمــاد املخولــن بالتوقيــع
علــى اإلرســاليات
اجلمركيــة لإلعفــاءات
املمنوحــة للشــركات
املرخــص لهــا مبوجــب
قانــون رقــم  116لســنة
 2013ووضــع آليــة لربــط
اإلرســاليات إلكترونيــا

وزارة الداخلية

وزارة العدل

تسهيل إصدار فيزا
من قبل الهيئة
للمستثمرين

وضع آلية تعاون لفتح
مسار سريع لعقود تأسيس
الشركات التي يتم الترخيص
لها

 .4آلية ربط االعفاء الضريبي باألداء
وضعــت الهيئــة ،بالتعــاون مــع وزارة املاليــة ،آليــة لربــط منــح ميــزة اإلعفــاء الضريبــي بــأداء الكيــان
االســتثماري الــذي يتــم الترخيــص لــه وفقــا للقانــون رقــم  116لســنة  2013ووافقــت الــوزارة مــن حيــث املبــدأ
علــى مقتــرح هــذه االليــة .وقــد صــدر قــرار مديــر عــام الهيئــة رقــم  16لســنة  2016بتاريــخ  12ينايــر  2016لينظــم
العمــل بأحــكام هــذه االليــة وفــق املذكــرة املرفقــة ،والتــي مت حتميلهــا علــى املوقــع الشــبكي للهيئــة باللغتــن العربية
واالجنليزيــة .وكان قــد مت اســتحداث هــذه اآلليــة اجلديــدة لربــط اإلعفــاء مــن ضريبــة الدخــل املفروضــة علــى
الشــركات االجنبيــة بــاألداء عوضــا عــن منــح اإلعفــاء الكلــي املســبق وذلــك بهــدف حتفيــز املســتثمرين لتعظيــم
االثــر االقتصــادي واالجتماعــي االيجابــي وحتســن األداء وزيــادة التنافســية.

وتضمــن مقتــرح االليــة احتســاب قيمــة اإلعفــاء املمنــوح للكيــان االســتثماري مــن
خــال قيــاس اداء الكيــان االســتثماري للمعاييــر الثالثــة التاليــة:
• نقل وتوطني التكنولوجيا واملساهمة يف تنويع القاعدة االقتصادية.
• خلــق وظائــف للكويتيــن وتوفيــر فــرص للتدريــب (اجمالــي اإلنفــاق علــى رواتــب العمالــة الوطنيــة ،العــدد
اإلجمالــي للعمالــة الوطنيــة ،اإلنفــاق علــى تدريــب العمالــة الوطنيــة ).
• بنــاء احملتــوى احمللــي (ايجــار املقــر للكيــان االســتثماري ،التعامــل مــع املشــروعات الصغيــرة واملتوســطة
لتوفيــر املنتجــات واخلدمــات  ،اســتخدام املــواد األوليــة اخلــام).
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م

املعيار

املقياس

نسبة  /قيمة العامل املضاعف
املقرر الحتساب املنفعة
السنوية

1

نقل وتوطني التكنولوجيا
واملساهمة يف تنويع القاعدة
االقتصادية

يقاس من خالل مقياس
تقريبي:
 1-1كلفة األجهزة املتطورة
( قيمة مادية )

 % 20من القيمة
( األجهزة املتطورة )

خلق وظائف للكويتني وتوفير
فرص للتدريب

يقاس من خالل كلفة اإلنفاق على األجور والتدريب للكويتني وعدد
الوظائف

 2-1إجمالي اإلنفاق على رواتب العمالة الوطنية

 5أضعاف الرواتب السنوية املدفعة
للعمالة الوطنية

 2-2العدد اإلجمالي للعمالة الوطنية

 60,000دينار كويتي
لكل موظف كويتي

 2-3اإلنفاق على تدريب العمالة الوطنية

 10أضعاف اإلنفاق السنوي على
تدريب العمالة الوطنية

2

بناء احملتوى احمللي عن طريق
توسيع وتفعيل دور القطاع
اخلاص الكويتي باستخدام
املنتجات واخلدمات احمللية

3

يقاس من خالل كلفة إيجار املقر وقيمة العقود مع املوردين
احملليني

 3-1إيجار املقر للكيان االستثماري

ضعغي قيمة اإليجار السنوي
للكيان االستثماري املرخص له

 3-2التعامل مع املوردين احملليني ( خاصة الشركات الصغيرة
واملتوسطة احلجم ) للتزويد باملنتجات واخلدمات احمللية أو
االستعانة باخلدمات الفنية واملهنية واالستشارية

ضعفي قيمة العقود السنوية مع
املوردين احملليني

 3-3استخدامات املدخالت من مصادر محلية مثل املوارد
األولية واخلام

ضعفي قيمة املدخالت املستخدمة
من املصادر احمللية سنويا

قيمة اإلعفاء املمنوح ( اجمالي املنفعة السنوية ) تساوي مجموع 3+2+1
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 .5مشروع دراسة اجلدوى اخلاصة بإنشاء املناطق االقتصادية الكويتية
اســتلمت الهيئــة خــال فتــرة التقريــر دراســة اجلــدوى اخلاصــة بانشــاء املناطــق االقتصاديــة الكويتيــة
اخلاصــة باالراضــي املخصصــة للهيئــة يف العبدلــي والنعــامي والوفــرة مبســاحة اجماليــة تقــارب نحــو  18كــم
مربــع ،املتضمنــة ســتة تقاريــر مرحليــة (أ،ب،جـ،د،هـــ،و) باللغتــن اإلجنليزيــة والعربيــة تغطــي كافــة اجلوانــب
االقتصاديــة والهندســية والبيئيــة واملاليــة والقانونيــة والترويجيــة.
وقــد مت االطــاع عليهــا وإبــداء املالحظــات النهائيــة بالتعــاون مــع البنــك الدولــي الــذي قــدم الدعــم الفنــي
للهيئــة طــوال مــدة املشــروع .كمــا قامــت الشــركة االستشــارية ( )SOMالتــي نفــذت مشــروع الدراســة بالتعــاون
مــع شــركة  Gulf Consultاحملليــة بتقــدمي عــرض مرئــي ملخرجــات املشــروع ملجلــس إدارة الهيئــة لتحديــد
خيــارات املرحلــة الثانيــة مــن املشــروع.
ويعتبــر هــذا املشــروع احليــوي أحــد مشــاريع الهيئــة يف اطــار خطــة التنميــة ملــا لــه مــن أبعــاد اقتصاديــة
واجتماعيــة مهمــة ترتبــط بتحقيــق التنــوع االقتصــادي لدولــة الكويــت واملســاهمة يف توفيــر أراضــي للمســتثمرين
يف القطاعــات احليويــة املســتهدفة ،وحتفيــز تكويــن جتمعــات تنافســية تعــزز ترابــط مؤسســات االعمــال الصغيــرة
واملتوســطة احملليــة مــع سالســل القيمــة املضافــة للشــركات العامليــة التــي تســتقبلها الهيئــة وترخص لها لالســتثمار
يف الكويــت ونقــل التكنولوجيــا احلديثــة .كمــا قامــت الهيئــة بزيــارات ميدانيــة متهيــدا للتحضيــر للمرحلــة الثانيــة
مــن املشــروع الــى عــدة جهــات حكوميــة معنيــة منهــا امــاك الدولــة ،هيئــة مشــروعات الشــراكة بــن القطاعــن
العــام واخلــاص ،الهيئــة العامــة للصناعــة ،الهيئــة العامــة لالســتثمار ،املؤسســة العامــة للرعايــة الســكنية.
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 .6برنامج العمليات املقابلة "االوفست"
اوقــف برنامــج "العمليــات املقابلــة" االوفســت نهائيــا مبوجــب قــرار مجلــس الوزراء
وتكليــف الهيئــة بالتنســيق مــع اجلهــات املعنيــة لتنفيــذ التزامــات االوفســت
القائمــة حاليــا علــى ضــوء االهــداف التنمويــة واولويــات خطــة التنميــة.

شــهد برنامــج العمليــات املقابلــة «األوفســت» خــال فتــرة التقريــر تطــورات متعــددة بــدأت بنقــل تبعيتــه
البرنامــج مــن وزارة املاليــة إلــى هيئــة تشــجيع االســتثمار املباشــر بنــا ًء علــى قــرار مجلــس الــوزراء رقــم  691املتخــذ يف
اجتماعــه املنعقــد بتاريــخ  26مايــو  ،2014والــذي مبوجبــه كلفــت الهيئــة مبتابعــة تنفيــذ اإلجــراءات اخلاصــة ببرنامــج
األوفســت الكويتــي نيابــة عــن حكومــة دولــة الكويــت بالتنســيق مــع مــن تراهــم مــن اجلهــات املعنيــة واملختصــة .وتلــى
ذلــك قــرار مجلــس الــوزراء رقــم ( )890املتخــذ يف اجتماعــه املنعقــد بتاريــخ  7يوليــو  ،2014والــذي مبوجبــه مت تعليــق
العمــل ببرنامــج العمليــات املقابلــة «األوفســت»  .ومــن ثــم اصــدر مجلــس الــوزراء الحق ـاً قــراره رقــم ( )1212يف
اجتماعــه املنعقــد بتاريــخ  24اغســطس  ،2015بوقــف برنامــج «العمليــات املقابلــة» األوفســت وكلــف الهيئــة بالتنســيق
مــع اجلهــات املعنيــة لتنفيــذ التزامــات األوفســت القائمــة علــى ضــوء أهــداف وأولويــات خطــة التنميــة.
وبدورهــا قامــت الهيئــة بتشــكيل فريــق عمــل مبوجــب قــرار وزيــر املاليــة لإلشــراف علــى عمليــة نقــل تبعيــة برنامــج
األوفســت مــن وزارة املاليــة إلــى الهيئــة واســتالم ومراجعــة ومطابقــة ملفــات برنامــج االوفســت الكائنــة لــدى الشــركة
الوطنيــة لألوفســت وبلغــت  700ملــف ،التــي كانــت قــد كلفتهــا وزارة املاليــة إدارة برنامــج االوفســت قبــل نقــل تبعيتــه الــى
الهيئــة ،وحتريــر محاضــر االســتالم  ،ورفــع تقاريــر عنهــا ،وتوثيــق حالــة امللفــات املســتلمة ورصــد املالحظــات والنواقــص بهــا.
كمــا مت خــال فتــرة التقريــر تشــكيل جلنــة قامــت بدراســة ووضــع التصــورات اخلاصــة ببرنامــج العمليــات
املقابلــة «األوفســت» بتاريــخ  1ديســمبر  .2014وقــد أنهــت هــذه اللجنــة الدراســة بتاريــخ  30يونيــو  2015ورفعتهــا
إلــى معالــي وزيــر التجــارة والصناعــة.
كمــا قامــت الهيئــة بتنظيــم األمــور اخلاصــة مبتابعــة تنفيــذ التزامــات األوفســت والتعامــل مــع الشــركات
امللتزمــة ببرنامــج األوفســت والتنســيق مــع اجلهــات احلكوميــة املعنيــة ،وتقــدمي عــرض مرئــي إلــى مجلــس إدارة الهيئــة
بتاريــخ  27مايــو  ،2015واإلجابــة علــى االستفســارات واإلجــراءات اخلاصــة بالبرنامــج ووضعــه احلالــي واملســتقبلي.
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تنوعت االنشطة الترويجية والفعاليات التسويقية التي قامت بها الهيئة خالل فترة التقرير استنادا الى
االختصاصات املكلفة بها الهيئة بالترويج للكويت والتعريف بالفرص االستثمارية الواعدة واستهداف
قطاعات األولوية .وقد شملت األنشطة الترويجية للهيئة خالل فترة التقرير االتي:

 .1ملتقى االستثمار االول

نظمــت الهيئــة يف  9-8مــارس  2016مؤمترهــا
الترويجــي الداخلــي األول بعنــوان "ملتقــى الكويــت
لالســتثمار" ،برعايــة كرميــة مــن حضــرة صاحــب الســمو
أميــر دولــة الكويــت الشــيخ صبــاح األحمــد اجلابــر الصبــاح
حفظــه اهلل ،وبحضــور ســمو رئيــس مجلــس الــوزراء و600
مشــاركا مــن  24دولــة ومبشــاركة مــن كبــار املســئولني.
ويأتــي تنظيــم هــذا امللتقــى يف إطــار تفعيــل الــدور الرئيســي للهيئــة يف الترويــج للكويــت كموطــن جــاذب
لالســتثمار ،والتدليــل علــى فــرص االســتثمار املباشــر املتاحــة علــى مختلــف األصعــدة ،والتعريــف مبزايــا البيئــة
االســتثمارية الكويتيــة واحملفــزات التــي ميكــن أن يتمتــع بهــا
املســتثمرون مبوجــب القانــون رقــم  116لســنة  2013بشــأن
تشــجيع االســتثمار املباشــر بدولــة الكويــت .
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 .2توقيع مذكرة تفاهم
قامــت الهيئــة خــال العــام بالتوقيــع علــى اول مذكــرة تفاهــم مــع هيئــة تشــجيع االســتثمار املكســيكية
 Pro-Mexicoخــال الزيــارة الرســمية لفخامــة رئيــس جمهوريــة الواليــات املكســيكية الــى دولــة الكويــت،
وامللتقــى الكويتــي املكســيكي يف غرفــة جتــارة وصناعــة الكويــت بحضــور كبــار الشــخصيات واملســئولني.

 .3لقاءات
اســتقبلت الهيئــة نحــو  195لقــاء مــع شــخصيات متعــددة مــن مؤسســات دوليــة (البنــك الدولــي ،صنــدوق
النقــد الدولــي ،منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة) ،مؤسســات اقليميــة (املؤسســة الدوليــة اإلســامية لتمويل
التجــارة) ،ســفارات (االمريكيــة والفرنســية واليونانيــة والبريطانيــة واليابانيــة وكوريــا اجلنوبيــة واالســترالية
واملكســيكية ومــاوي وجنــوب افريقيــا وســوازيالند) ،وهيئــات تشــجيع االســتثمار (الكوريــة واملكســيكية
والبرتغاليــة والبريطانيــة) ،ومســتثمرين أجانــب ومحليــن ،وجهــات حكوميــة (بلديــة الكويــت ،املجلــس االعلــى
للتخصيــص ،ديــوان اخلدمــة املدنيــة ،هيئــة مكافحــة الفســاد ،إدارة الفتــوي والتشــريع ،الهيئــة العامــة للبيئــة،
وزارة اخلارجيــة ،االمانــة العامــة للمجلــس االعلــى للتخطيــط والتنميــة ،الصنــدوق الوطنــي لرعايــة وتنميــة
املشــروعات الصغيــرة واملتوســطة  ،املجلــس األعلــى للثقافــة والفنــون واآلداب ،الهيئــة العامــة للتعليــم التطبيقــي
والتدريــب) ،ومؤسســات محليــة ،وقطــاع املصــارف ،وســائل اعــام دوليــة ومحليــة وإقليميــة.
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 .4حمالت ترويجية خارجية
حمالت ترويجية خارجية يف كل من
طوكيــــــو ونيويــــــــورك وواشنطــــــــن ولنــــــــدن ودبــــــــي.

قــام وفــد مــن الهيئــة برئاســة املديــر العــام مبهمــة
ترويجيــة الــى اليابــان لاللتقــاء مــع املســئولني ورجــال
االعمــال اليابانيــن وممثــل وكالــة التجــارة اخلارجيــة
اليابانيــة (.)JETRO

كمــا قــام وفــد الهيئــة مبهمــة ترويجيــة الــى كل مــن
نيويــورك وواشــنطن بالواليــات املتحــدة االمريكيــة وذلــك
بتنظيــم مشــترك مــن الســفارة االمريكيــة يف الكويــت وغرفــة
التجــارة االمريكيــة العربيــة الوطنيــة وقابــل خاللهــا الوفــد
يف هاتــن املدينتــن عــدداَ مــن كبــار املســؤولني ورجــال
االعمــال االمريكيــن ونظرائهــم مــن الكويــت ،كمــا حتــدث
مديــر عــام الهيئــة يف قنــاة فوكــس االمريكيــة عــن الهيئــة
ومســتجدات بيئــة االعمــال يف الكويــت.
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وخــال هــذه الزيــارة التقــى وفــد الهيئــة مــع فريــق اعــداد تقريــر ســهولة ممارســة أنشــطة االعمــال يف
البنــك الدولــي يف واشــنطن.

ونظمــت الهيئــة ملتقــى ترويجــي اســتثماري
بعنــوان "التوعيــة االســتثمارية عــن الكويــت  " 2015عقــد
يف لنــدن ،اململكــة املتحــدة ،حتــت رعايــة معالــي وزيــر
الدولــة لشــؤون مجلــس الــوزراء الشــيخ محمــد عبــداهلل
املبــارك الصبــاح ،بالتعــاون مــع شــركة بينونســوال بــرس
( )Peninsula Pressلالستشارات اإلعالمية  ،بحضور
نحــو  150شــخصية مــن كبــار املســؤولني واملســتثمرين مــن
الكويــت وبريطانيــا وخبــراء مــن منظمــات معنيــة بالتجــارة
واالســتثمار والعالقــات الدوليــة.

كمــا نظمــت الهيئــة ملتقــى ترويجــي اســتثماري
مبدينــة دبــي بالتعــاون مــع وكالــة التجــارة اخلارجيــة
اليابانيــة ( )JETROحضــره أكثــر مــن  100شــركة يابانيــة
للتعريــف مبنــاخ االســتثمار يف الكويــت وفــرص االســتثمار
املتاحــة ،ويعتبــر ذلــك أحــد النتائــج املترتبــة علــى الزيــارة
الرســمية لوفــد الهيئــة لليابــان يف مطلــع العــام.
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 .5عروض تعريفية وفعاليات
قامــت الهيئــة خــال فتــرة التقريــر بتنظيــم اربــع
نــدوات قدمــت خاللهــا عــروض تعريفيــة بالهيئــة وقانــون
انشــائها رقــم  116لســنة  2013وبيئــة االعمــال يف الكويــت
واملزايــا التــي تنفــرد بهــا دولــة الكويــت كموقــع جــاذب
لالســتثمار مــع شــركة ارنســت انــد يونــغ ( )EYوشــركة
برايــس واترهــاوس كوبــرز ( )PWCومكتــب التميمــي
وشــركاه للمحامــاة ومكتــب أحمــد الرويــح وشــركاه
للمحامــاة (.)ASAR
ومــن جهــة اخــرى نظمــت الهيئــة يف مقرهــا حلقــة
نقاشــية للتعريــف باآلليــة اجلديــة لربــط االعفــاء الضريبــي
بــاألداء بالتعــاون مــع وزارة املاليــة وشــركة املركــز املالــي
وبحضــور ممثلــن عــن وزارة املاليــة وشــركات التدقيــق
ومكاتب احملاماة ذات العالقة وعدد من الشــركات املرخص
لهــا مــن قبــل الهيئــة والتــي تتمتــع باملزايــا واالعفــاءات التــي
نــص عليهــا القانــون رقــم  116لســنة .2013
كمــا قدمــت عرضــا تعريفيــا عــن دور الهيئــة يف
جــذب االســتثمارات املباشــرة يف مقــر وزارة اخلارجيــة
الكويتيــة خــال

املؤمتــر الثامــن لرؤســاء البعثــات

الدبلوماســية الكويتيــة يف اخلــارج.
وقدمــت محاضــرة تعريفيــة عــن االســتثمار املباشــر
يف دولــة الكويــت لســفراء البعثــات الدبلوماســية األجنبيــة
والعربيــة يف دولــة الكويــت يف مقــر معهــد ســعود الناصــر
الصبــاح الدبلوماســي.
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كمــا قدمــت عرضــا تعريفيــا لوفــد مــن املوظفــن اجلــدد يف هيئــة اســواق املــال ،وآخــر لوفــد مــن املشــاركني
مــن الــدول العربيــة يف البرنامــج التدريبــي "أســاليب ترويــج الفــرص االســتثمارية واســتقطاب االســتثمار األجنبــي
املباشــر" الــذي نظمــه املعهــد العربــي للتخطيط.
ومــن جهــة اخــرى ،شــاركت الهيئــة يف تنظيــم ثالثــة مؤمتــرات هــي مؤمتــر الصناعيــن اخلامــس عشــر
الــذي عقــد يف دولــة الكويــت حتــت شــعار "االســتثمار األجنبــي املباشــر وأثــره يف الصناعــات اخلليجيــة"
مــع منظمــة اخلليــج لالستشــارات الصناعيــة والهيئــة العامــة للصناعــة واطــراف اخــرى ،ومؤمتــر اليورومونــي
( )Euromoneyالســنوي الســابع عــن الكويــت حتــت شــعار "االبتــكار يف زمــن عــدم االســتقرار" ،ومؤمتــر مشــاريع
الكويــت احلــادي عشــر الــذي نظمتــه مجلــة ميــد (. )MEED

 .6حضور فعاليات
ســجلت الهيئــة حضــورا نشــطا يف عــدة مؤمتــرات وفعاليــات ومعــارض ترويجيــة خــال فتــرة التقريــر ومنهــا
معــرض الكويــت التجــاري الدولــي األول حتــت شــعار "الكويــت قلــب العالــم التجــاري" ،واملؤمتــر الوطنــي :وظائــف
الدولــة املعاصــرة مــن منظــور االقتصــاد املعــريف وكالهمــا حتــت رعايــة حضــرة صاحــب الســمو اميــر البــاد حفظــه
اهلل  ،ملتقــى حتديــات وقصــص النجــاح للمشــروعات الصغيــرة واملتوســطة يف دولــة الكويــت بتنظيــم مــن املعهــد العربــي
للتخطيــط ،وامللتقــى الهندســي اخلليجــي التاســع عشــر حتــت شــعار "احللــول الذكيــة ملــدن املســتقبل"  ،نــدوة العالقــة
بــن الصــن والكويــت والبنــاء املشــترك للحــزام االقتصــادي لطريــق احلريــر وطريــق احلريــر البحــري للقــرن ،مؤمتــر
ومعــرض الكويــت للمســئولية االجتماعيــة ،املؤمتــر الســنوي التاســع عشــر للرابطــة الدوليــة لهيئــات تشــجيع االســتثمار
( )WAIPAيف مدينــه ميالنــو اإليطاليــة واجتمعــت علــى هامــش الزيــارة مــع غرفــة جتــارة وصناعــة مدينــة ميــان
وزارت جنــاح دولــة الكويــت باكســبو ميــان ( ،)EXPO Milanكمــا
التقــت بالقنصــل العــام لدولــة الكويــت مبدينــه ميــان االيطاليــة
والســكرتير الثانــي يف القنصليــة .وامللتقــى االول حــول "حتقيــق
التميــز يف قطــاع التعليــم العالــي اخلــاص يف دولــة الكويــت"،
ومعــرض (بريطانيــا يف الكويــت) التاســع ،ومعــرض ومنتــدى
احلكومــة االلكترونيــة الثانــي ( )Info Connectالــذي نظمــه
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اجلهــاز املركــزي لتكنولوجيــا املعلومــات ،واملنتــدى االقتصــادي لكبــار رجــال األعمــال واملســتثمرين للجانبــن الكويتــي
والكــوري يف الكويــت ،وامللتقــي االقتصــادي الكــوري  -الكويتــي الــذي عقــد يف العاصمــة الكوريــة ســيئول ،وامللتقــى
وامللتقــى االســتثماري الكويتــي  -الفرنســي الــذي عقــد يف غرفــة
جتــارة وصناعــة الكويــت ،ومحاضــرة نظمتهــا الهيئــة العامــة
لالســتثمار يف الكويــت حــول االبتــكار يف اخلدمــات املاليــة وتأثيــره
علــى االســتقرار والنمــو ،وملتقــى ومعــرض االســتثمار الدولــي يف
دبــي ( )AIMاخلامــس .2015

 .7حضور اجتماعات
حضــرت الهيئــة االجتمــاع الثانــي لهيئــات تشــجيع االســتثمار يف الــدول العربيــة الــذي عقــد يف العاصمــة
املصريــة القاهــرة مبقــر األمانــة العامــة جلامعــة الــدول العربيــة ،واالجتمــاع الثانــي لــوزراء االقتصــاد والتجــارة
واالســتثمار للــدول األعضــاء يف جامعــة الــدول العربيــة وتركيــا يف دولــة الكويــت ،واالجتمــاع مــع ممثلــي البنــك
اإلســامي للتنميــة وممثلــي املركــز الكويتــي البريطانــي لألعمــال (. )KBBC

 .8استقبال وفود

اســتقبلت الهيئــة  20وفــدا جتاريــا واســتثماريا يف مقرهــا وذلــك بالتعــاون مــع وزارة اخلارجيــة وغرفــة
جتــارة وصناعــة الكويــت للتعريــف بــدور الهيئــة واهدافهــا وخدماتهــا لتشــجيع االســتثمار املباشــر وعــرض
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الفــرص االســتثمارية املتاحــة يف الكويــت .ومــن ضمــن هــذه الوفــود وفــد جتــاري مــن ســنغافورة واســتراليا
واملكســيك وضمنــه هيئــة تشــجيع االســتثمار املكســيكية (.)Pro-Mexico
وذلــك باالضافــة الــى وفــود مــن اســبانيا ،والبانيــا ،واســكتلندا ،والبرتغــال وضمنــه الوكالــة البرتغاليــة
للتجــارة واالســتثمار ( ،)AICEPووفــدا مــن صنــدوق النقــد الدولــي ( )IMFلالطــاع علــى مقترحــات الصنــدوق
بشــأن ضريبــة الشــركات.

 .9مؤسسات اعالمية
مت التواصــل والتعــاون مــع العديــد مــن املؤسســات االعالميــة العامليــة واالقليميــة واحمللية الصــدار مقاالت
ومالحــق ومقابــات خاصــة بالهيئــة للتعريــف بدورهــا يف تشــجيع االســتثمار املباشــر والتعريــف مبنــاخ االســتثمار
يف دولــة الكويت ،وتشــمل:

The Business Year

The Oil & Gas Year

Press Peninsula
)(PP

Oxford Business
Group

Conway Inc

Thomson Reuters/
Zawya

)the Economist (EIU

Financial Times
)(FDI Magazine

 .10فيلم ترويجي
اعــداد فيلــم ترويجــي خــاص بالهيئــة للترويــج للكويــت كموطــن جــاذب لالســتثمار ،الســتخدامه يف
اإلعالنــات التلفزيونيــة وأي إصــدار مرئــي ومســموع.
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.11املوقع الشبكي واالعالم االجتماعي
إنشــاء موقــع شــبكي جديــد للهيئــة بعنــوان  ،www.kdipa.gov.kwوحتديــث بيانــات الهيئــة وشــعارها
علــى املوقــع الشــبكي ومواقــع التواصــل االجتماعــي ،ومــا يســتجد مــن أخبــار ،وتعديــل مســمى وقانــون هيئــة
تشــجيع االســتثمار املباشــر يف اجلهــات احلكوميــة املعنيــة ،وعمــل مقارنــة للموقــع الشــبكي اخلــاص بالهيئــة مــع
املواقــع األخــرى مــن حيــث احملتــوى واملقتــرح إضافتــه ملوقــع الهيئــة .اضافــة الــى توحيــد اســم الهيئــة يف مواقــع
التواصــل االجتماعــي ،وعمــل نظــام حتقيــق حلســاب تويتــر اخلــاص بالهيئــة .حتديــد املواضيــع املخصصــة لعمــل
تصاميــم انفوغرافيــك ( )Infographicلنشــرها يف مواقــع التواصــل االجتماعــي لتســهيل وصــول املعلومــات
االقتصاديــة للمســتقبلني وللجمهــور .ومت اســتخدام كافــة قنــوات وســائل التواصــل االجتماعــي خــال ملتقــى
الكويــت لالســتثمار ومواءمتهــا بصــورة مكثفــة مــع اخلطــة االعالميــة للترويــج للملتقــى وابــراز دور الهيئــة.
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 .12مطبوعات واعالنات
اصدار نسخة منقحة من دليل الفرص االستثمارية املتاحة بالتعاون مع
شركة كي بي ام جي ( )KPMGاالستشارية وحتميله يف املوقع الشبكي للهيئة

قامــت الهيئــة بتطويــر الهويــة املؤسســية لهــا مــن
خــال تصميــم معــدل لشــعار الهيئــة واختيــار وطلــب واســتالم
املطبوعــات الترويجيــة والهدايــا اخلاصــة بالهيئــة ،وتصميــم
وطباعــة الكتيبــات اخلاصــة بالقانــون رقــم  116لســنة 2013
والئحتــه التنفيذيــة باللغتــن العربيــة واالجنليزيــة ،ودليــل
الفــرص االســتثمارية احملــدث (باللغــة االجنليزيــة)
بالتعــاون مــع شــركة كــي بــي ام جــي لالستشــارات ( ... )KPMGاضافــة الــى اختيــار واقتنــاء صــور فوتوغرافيــة
عــن معالــم الكويــت الســتخدامها يف القنــوات الترويجيــة ،وكذلــك اســتالم جنــاح متنقــل مصمــم الســتخدامه يف
املعــارض الداخليــة واخلارجيــة التــي تشــارك بهــا الهيئــة .كمــا قامــت الهيئــة بتزويــد وزارة اخلارجيــة باملطبوعــات
اخلاصــة بالهيئــة لتعميمهــا علــى البعثــات الدبلوماســية الكويتيــة يف اخلــارج .كمــا مت نشــر اعالنــات خاصــة
بالهيئة يف خمسة مجالت أجنبية (fdimagazine, Oxford Business Group, The Business
 )Year, Sunday Telegraph, Foreign Policyومجلتــن محليتــن (االقتصــادي الكويتــي ،مجلــة
احتــاد املصــارف) ومجلــة اقليميــة (مجلــة االقتصــاد واالعمــال).

62

الفصل اخلامس
أنشطة حتسني بيئة االعمال
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 .1حتسني بيئة األعمال
توسيع عضوية اللجنة الدائمة لتحسني بيئة االعمال يف دولة الكويت
برئاسة الهيئة ورفع التقارير الدورية ملجلس الوزراء املوقر ،واعداد التقرير
الرسمي الوطني الثاني حول رصد حتسني بيئة االعمال يف دولة الكويت

 2016وتسليمه للبنك الدولي.
قامــت الهيئــة خــال فتــرة التقريــر ،بحكــم اختصاصهــا ،مبتابعــة موضوع حتســن بيئة األعمــال يف الكويت
وتعزيــز تنافســيتها ورصــد تطــورات وضــع دولــة الكويــت يف املؤشــرات الدوليــة املعنيــة بذلــك .ويف هــذا اإلطــار
اعــدت الهيئــة تقريــر حتليلــي اســتعرضت فيــه وضــع دولــة الكويــت يف مؤشــر ســهولة ممارســة أنشــطة االعمــال
 ،2016بعــد صــدوره بتاريــخ  28اكتوبــر  ،2015لتــدارس وتبيــان التطــورات يف ترتيــب وضــع دولــة الكويــت مقارنــة
مــع  189دولــة يف املؤشــر ،وتتبــع أدائهــا يف مكونــات املؤشــر العشــر وفــق مقيــاس القــرب مــن االداء االفضــل عبــر
سلســلة زمنيــة متتــد مــن تقريــر  2010الــى التقريــر احلالــي  ،2016وابــراز اهــم االصالحــات التــي ســاهمت يف
حتســن بيئــة االعمــال يف الكويــت والتــي متثلــت باألثــر االيجابــي لتخفيــض احلــد االدنــى لــرأس مــال الشــركات
وفــق القــرار الــوزاري رقــم  234لعــام  2015الصــادر بتاريــخ  3مايــو .2015
وكانــت الهيئــة قــد ترأســت اللجنــة الدائمــة لتحســن
بيئــة االعمــــال يف دولــة الكويــت (اللجنــة الدائمــة) التــي
تشــكلت مبوجــب قــرار مجلــس الــوزراء رقــم  1551بتاريــخ
 18ديســمبر  ،2013وضمــت حينهــا ممثلــن عــن وزارة
التجــارة والصناعــة ،وزارة الكهربــاء واملــاء ،وزارة العــدل،
وبلديــة الكويــت .وقــد طلبــت الهيئــة خــال العــام توســعة عضويــة اللجنــة الدائمــة واقرهــا مجلــس الــوزراء مبوجب
قــرار  116بتاريــخ  26ينايــر  2015بانضمــام ثــاث جهــات حكوميــة معنيــة أخــرى هــي اإلدارة العامــة للجمــارك،
وزارة املاليــة (القطــاع الضريبــي) ،وبنــك الكويــت املركــزي .وتلــى ذلــك اصــدار مجلــس الــوزراء قــرار رقــم 100
بتاريــخ  10ينايــر  2016بإضافــة الهيئــة العامــة للقــوى العاملــة واألمانــة العامــة للمجلــس االعلــى للتخطيــط
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والتنميــة لعضويــة اللجنــة الدائمــة والتــي أصبحــت تتكــون مــن  9اعضــاء .ومت تكويــن فــرق متابعــة كنقــاط للتواصــل
املباشــر لــدى كل مــن هــذه اجلهــات ،عقــدت لهــم الهيئــة لقــاء تعريفــي يف  17ينايــر  2016يف مقرهــا.
كمــا قامــت الهيئــة يف الســياق ذاتــه بإعــداد التقريــر الرســمي الوطنــي الثانــي يف مايــو  2015حــول رصــد
حتســن بيئــة االعمــال يف دولــة الكويــت وســلمته الــى فريــق تقريــر بيئــة االعمــال يف البنــك الدولــي مصحوبــا بكافــة
املســتندات والوثائــق والبيانــات املطلوبــة ،وســبق للهيئــة أن اعــدت لتقريــر الرســمي الوطنــي األول يف مايــو .2014
ودعــت الهيئــة الــى عقــد عــدة اجتماعــات للجنــة الدائمــة للتباحــث باملســتجدات واالتفــاق علــى خارطــة الطريــق للعمل
وحتديــد أولويــات اإلصــاح يف بيئــة االعمــال .ورفعــت الهيئــة خــال فتــرة التقريــر الــى مجلــس الــوزراء التقريريــن
الدوريــن الثالــث والرابــع للجنــة حتســن بيئــة االعمــال يف دولــة الكويــت تنفيــذا لنــص قــرار تشــكيل اللجنــة الدائمــة.
كمــا حضــرت الهيئــة وأعضــاء مــن اللجنــة الدائمــة ورشــة العمــل اخلاصــة بتحســن بيئــة االعمــال يف دولــة
الكويــت التــي نظمتهــا مجموعــة البنــك الدولــي لصالــح الهيئــة يف الفتــرة  13-11ينايــر  2015بالكويــت.
كمــا نظمــت الهيئــة خــال فتــرة التقريــر لقاءيــن مفتوحــن بــن القطاعــن العــام واخلــاص بتاريــخ  7ينايــر
 2015وبتاريــخ  19ينايــر  2016للتباحــث بشــأن العقبــات امللموســة ومحاولــة التعــرف عليهــا بهــدف معاجلتهــا
واقتــراح احللــول العمليــة خللــق بيئــة اعمــال مواتيــة جلهــود الدولــة يف التنويــع االقتصــادي وحتقيــق االزدهــار
املســتدام .وقــد حضــر اللقائــن املفتوحــن عــدد مــن أعضــاء اللجنــة الدائمــة ونحــو  70مــن املشــاركني يف تعبئــة
االســتبيانات النمطيــة اخلاصــة بدولــة الكويــت والتــي دخلــت يف تقريــري ســهولة ممارســة انشــطة االعمــال 2015
و 2016ميثلــون مكاتــب محامــاة وشــركات محاســبة وتدقيــق وهندســة واستشــارات عامليــة ومؤسســات محليــة
ومكتــب البنــك الدولــي يف الكويــت .كمــا قامــت الهيئــة بعــد كل لقــاء بزيــارات ميدانيــة للمشــاركني يف تعبئــة اســتبيان
ســهولة ممارســة أنشــطة األعمــال للبنــك الدولــي بإجمالــي  25لقــاء مــع القطــاع اخلــاص احمللــي مت بعدهــا إعــداد
تقريــر مفصــل متضمنــا املشــاكل واملعوقــات واحللــول املقترحــة وحتديــد اولويــات االصــاح .كمــا دخلــت الهيئــة يف
اتفاقيــة للدعــم الفنــي مــع البنــك الدولــي مبــا يخــص حتســن ممارســة األعمــال يف دولــة الكويــت.
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 .2تعزيز التنافسية
تقدمــت الهيئــة ،بحكــم اختصاصهــا ،مبشــروع «دراســة تعزيــز تنافســية دولــة الكويــت يف املؤشــرات
الدوليــة :قاطــرة التحــول الــى االقتصــاد املعــريف واالبتــكار».
ويف هــذا االطــار تعاقــدت الهيئــة خــال فتــرة التقريــر مــع معهــد الكويــت لألبحــاث العلميــة كمستشــار
للمشــروع .وكانــت الهيئــة قــد اســتكملت كراســة الشــروط املرجعيــة اخلاصــة باملشــروع وقدمتهــا الــى املعهــد
الــذي قــدم بــدوره عرضــه الفنــي كأســاس مت االتفــاق عليــة العــداد دراســة املشــروع خــال الســنوات الثــاث
املقبلــة.
كمــا قامــت الهيئــة خــال فتــرة التقريــر بالتنســيق مــع االمانــة العامــة للمجلــس االعلــى للتخطيــط
والتنميــة مبتابعــة مشــروعني للهيئــة ،املرحلــة الثانيــة مــن دراســة اجلــدوى اخلاصــة باملناطــق االقتصاديــة
الكويتيــة لالراضــي التابعــة للهيئــة ومشــروع تعزيــز تنافســية دولــة الكويــت يف املؤشــرات الدوليــة ،املدرجــن
يف اطــار خطــة التنميــة متوســطة االجــل الثانيــة ( )2015/2016-2019/2020واجــراء االعتمــادات الشــهرية
والفصليــة بالنظــام االلــي وتقــدمي البرنامــج الزمنــي للخطــة الســنوية.
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 .1تنمية املوارد البشرية
حرصــت الهيئــة علــى اعــداد خطــة تدريبيــة ملتابعــة
تطويــر قــدرات ومهــارات العاملــن فيهــا ،تضمنــت برامــج
خارجيــة وداخليــة ،فرديــة وتعاقديــة .ومت وضــع دليل شــامل
للموظــف اجلديــد يف الهيئــة ،اضافــة الــى برنامــج تعريفــي
لتأهيــل املعينــن اجلــدد تزامــن مــع تعيينهــم اســتعرضت
خاللــه مواضيــع ذات صلــة بالعمــل ومنهــا اللوائــح اإلداريــة ،والهيــكل التنظيمــي ،وحقــوق املوظــف ،وبنــاء
هويــة الكويــت ،ووســائل االتصــال االجتماعــي ،وصناعــة الترويــج لالســتثمار ،ومزايــا الكويــت كموقــع جــاذب
لالســتثمار .كمــا شــاركت الهيئــة يف امللتقــى العاشــر الدارات التطويــر االداري والتدريــب باجلهــات احلكوميــة،
واملؤمتــر العربــي الثانــي للتطويــر اإلداري والتنميــة بعنــوان "دور وقوانــن اخلدمــة املدنيــة يف التطويــر اإلداري”
الــذي عقــد يف ســلطنة عمــان ،و"املؤمتــر اخلليجــي لتنميــة املــوارد البشــرية" يف الكويــت .وقــد اعــدت دراســة
حــول القــوى العاملــة بالهيئــة لتحديــد االحتياجــات الوظيفيــة والتخصصــات املطلوبــة.
وقــد اســتفاد خــال فتــرة التقريــر  133موظفــا مــن الهيئــة مــن  62برنامجــا تدريبيــا محليــا ودوليــا خــال
العــام وفــق اختصاصاتهــم وطبيعــة عملهــم وذلــك يف اطــار خطــة متوازنــة شــملت املشــاركة يف البرامــج التابعــة
لديــوان اخلدمــة املدنيــة بعنــوان "التخطيــط للقــوى العاملــة" وبرنامــج "نحــو تدقيــق أفضــل" وبرامــج القطــاع املالي
يف اجلهــات احلكوميــة والهيئــات امللحقــة واملؤسســات املســتقلة التابعــة لــوزارة املاليــة ،مثــل " كتابــة املذكــرات
والتقاريــر املاليــة" و"اعــداد تقديــرات امليزانيــة احلكوميــة و القواعــد املنظمــة لهــا" ،وبرنامــج " نحــو تدقيــق
افضــل " نظمتــه جمعيــة احملاســبني واملراجعــن الكويتيــة واملشــاركة يف ورشــة عمــل تقييــم دراســات اجلــدوى
االقتصاديــة يف الهيئــة العامــة للصناعــة وعــدد مــن البرامــج التــي نظمهــا املعهــد العربــي للتخطيــط ومنهــا
وبرنامــج" اعــداد دراســة اجلــدوى االقتصاديــة" ،وبرنامــح تقييــم البرامــج واملشــروعات التنمويــة ،اضافــة الــى
برنامــج سياســة وتشــجيع االســتثمار االجنبــي املباشــر بتنظيــم مــن معهــد التدريــب املالــي واالقتصــادي للشــرق
االوســط التابــع بصنــدوق النقــد الدولــي .كمــا متــت املشــاركة يف البرنامــج التدريبــي املتخصــص الــذي تعــده
ســنويا هيئــة تشــجيع االســتثمار االيرلنديــة يف دبلــن ،وبرنامجــا لالســتثمار االجنبــي املباشــر يف لنــدن وبرنامجــا
خلدمــة العمــاء يف ماليزيــا.
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 .2اتفاقيات دولية وشؤون قانونية
حضــرت الهيئــة خــال فتــرة التقريــر العديــد مــن
االجتماعــات واللجــان الثنائيــة واخلليجيــة التــي تدخــل بهــا
دولــة الكويــت ،ومنهــا الــدورة الرابعــة للجنــة العليــا بــن دولــة
الكويــت ودولــة قطــر ،الــدورة الثانيــة للجنــة الكويتيــة الهنغاريــة
املشــتركة للتعــاون االقتصــادي والفنــي ،االجتمــاع التحضيــري
للــدورة احلاديــة عشــر للجنــة الكويتيــة املصريــة املشــتركة ،الــدورة الثالثــة للجنــة املشــتركة الكويتيــة التونســية،
االجتمــاع الســادس ملجموعــة التوجيــه الكويتيــة البريطانيــة املشــتركة يف لنــدن ،واالجتمــاع الســابع يف دولــة الكويــت،
الــدورة الثانيــة للجنــة العليــا الكويتيــة الســودانية املشــتركة ،االجتمــاع الســابع للجنــة الكويتيــة العمانيــة املشــتركة،
الــدورة الرابعــة للجنــة الكويتيــة  -الروســية املشــتركة ،اجلولــة السادســة مــن مفاوضــات اتفاقيــة التجــارة احلــرة بــن
دول مجلــس التعــاون اخلليجــي وجمهوريــة الصــن الشــعبية يف الريــاض ،اجتمــاع املختصــن مبوضــوع النفــاذ إلــى
األســواق يف جتــارة اخلدمــات يف اتفاقيــة التجــارة احلــرة بــن دول مجلــس التعــاون اخلليجــي ،واحلــوار االقتصــادي
الســادس بــن دول مجلــس التعــاون اخلليجــي واالحتــاد االوربــي والــذي عقــد يف مقــر املفوضيــة األوربيــة يف العاصمــة
البلجيكيــة بروكســل.
كمــا مت مباشــرة العمــل يف جتميــع القوانــن االقتصاديــة وحتميلهــا يف املوقــع الشــبكي للهيئــة ،واعــداد
عقــود ومنــاذج اتفاقيــات ومذكــرات قانونيــة داخليــة وتقــدمي افــادات قانونيــة باالمــور ذات الصلــة واعــداد
ومراجعــة العقــود الالزمــة المتــام اجــراءات العمــل واملمارســات واالوامــر التغيريــة والتنســيق مــع ادارة الفتــوى
والتشــريع ،واجــراء العديــد مــن املخاطبــات والــردود علــى كتــب واردة عــن طريــق وزارة اخلارجيــة وكذلــك
مخاطبــة املؤسســة العربيــة لضمــان االســتثمار وائتمــان الصــادرات بشــأن إبــداء املالحظــات علــى مســودة النظــام
األساســي املبدئــي ملشــروع احتــاد هيئــات تشــجيع االســتثمار العربيــة.
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 .3نظم املعلومات
اســتكملت الهيئــة وضــع أســس البنيــة التحتيــة املعلوماتيــة مــن نقــل وتركيــب وتشــغيل أجهــزة احلاســوب
والشــبكات والســيرفرات والطابعــات والفاكســات والهواتــف وغيرهــا ،يف مقــر الهيئــة اجلديــد وفــق احتياجــات
اإلدارات واالقســام .ومتــت عمليــة النقــل مــن املقــر الســابق بتناغــم واتســاق كــي ال يتســبب بــأي انقطــاع يف
أداء اعمــال الهيئــة حلــن اســتكملت إجــراءات النقــل بالكامــل .كمــا مت ربــط الهيئــة باجلهــات املعنيــة لتســهيل
عملهــا مــع كل مــن ديــوان اخلدمــة املدنيــة ،وزارة املاليــة ،وزارة التجــارة والصناعــة ،واجلهــاز املركــزي لنظــم
املعلومــات .اذ مت تركيــب نظــام االوراكل مــع وزارة املاليــة لتشــغيل وتفعيــل النظــام املعتمــد مــن وزارة املاليــة
للجهــات احلكوميــة ملســاعدتها يف اعــداد املوازنــات اجلديــدة وصــرف اســتحقاقات الســنة املاليــة اجلاريــة ،ومت
تدريــب موظفــي الهيئــة علــي النظــام مــن قبــل موظفــن مختصــن مــن وزارة املاليــة يتواجــدون لــدى الهيئــة حلــن
التأكــد مــن ســامة التطبيــق .كمــا مت تركيــب نظــام متكامــل لتشــغيل كافــة البيانــات املتعقلــة مبوظفــي الهيئــة مــع
ديــوان اخلدمــة املدنيــة اخلاصــة بصــرف الرواتــب ،احتســاب اخلصومــات واحلضــور واالنصــراف واالجــازات
و املرضيــات والبــدالت وغيرهــا .ومــن جهــة أخــرى مت الربــط مــع عــدد مــن اجلهــات احلكوميــة لغــرض
لتســهيل تقــدمي اخلدمــات وتبــادل املعلومــات فيمــا يخــص طلبــات املســتثمرين مــن عمــاء الهيئــة واملراجعــن
منهــا وزارة الداخليــة واإلدارة العامــة للجمــارك والهيئــة العامــة للصناعــة .كمــا مت انشــاء التخزيــن باســتخدام
الشــبكة الداخليــة تطويــر البنيــة الداخليــة لتأمــن احلمايــة ضــد الفيروســات جلميــع األجهــزة ،وتركيــب وتشــغيل
جميــع أجهــزة البصمــة ،وتركيــب كاميــرات املراقبــة و االبــواب االلكترونيــة للحمايــة األمنيــة .ومت توحيــد البريــد
الكترونــي جلميــع موظفــي الهيئــة وتشــغيله لتعزيــز اســتخدام وســائل االتصــاالت االلكترونيــة .وانشــاء موقــع
التوظيــف االلكترونــي وربطــه باملوقــع الشــبكي للهيئــة.
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 .4الشؤون املالية واالدارية
مت اجنــاز عمليــة االنتقــال الــى املقــر اجلديــد للهيئــة بتنظيــم وتــدرج لضمــان اســتمرارية العمــل دون
انقطــاع يف خدمــة عمــاء الهيئــة مــن املســتثمرين واملراجعــن واألطــراف األخــرى التــي تتعامــل معهــا .ومت نشــر
االعــان عــن الوظائــف الشــاغرة لــدى الهيئــة واســتكمال اجــراءات التعيــن للموظفــن الذيــن اســتوفوا الشــروط
واجتــازوا االختبــارات واملقابلــة الشــخصية ،كمــا اســتكملت الهيئــة خــال العــام كافــة الترتيبــات واإلجــراءات
واملشــتريات وفــق القواعــد اإلداريــة واملاليــة الالزمــة ملباشــرة اعمالهــا كجهــاز حكومــي ،وترتيــب أوضــاع كافــة
العاملــن مــن حيــث الرواتــب واالســتقطاعات واالجــازات وغيرهــا ،وإعــداد قــرارات النقــل الداخلــي للموظفــن
والنقــل للمنتدبــن ومذكــرات مباشــرة العمــل وإدخالهــا يف النظــم املتكاملــة وفــق متطلبــات ديــوان اخلدمــة املدنيــة
ووزارة املاليــة وديــوان احملاســبة وهيئــة املعلومــات املدنيــة واللجنــة املركزيــة للمناقصــات وغيرهــا مــن اجلهــات
احلكوميــة املعنيــة .واالنتهــاء مــن إعــداد مشــروع موازنــة الهيئــة للســنة املاليــة  2017/2016للهيئــة وإرســالها
إلــى وزارة املاليــة وإعــداد االرتباطــات الالزمــة للعمليــات املاليــة للســنة املاليــة  2015/2014و 2016/2015لدفع
املســتحقات الالزمــة ودفــع الرواتــب الشــهرية للموظفــن ولتنفيــذ األعمــال املطلوبــة للهيئــة ،وإصــدار أوامــر
شــراء واالوامــر التغيريــة وتنفيــذ طلبــات الصــرف وطلبــات شـــــــــراء وعقــود التعاقــد املباشــر وطــرح املمارســات،
وتطبيــق نظــام الطابــع االلكترونــي لتحصيــل رســوم الهيئــة مقابــل اخلدمــات املقدمــة .وتشــكيل عــدد مــن اللجــان
وفــق احتياجــات العمــل ومنهــا جلنــة املشــتريات ،جلنــة رفــع املســتوى الوظيفــي ،جلنــة املقايســات املخزنيــة،
جلنــة إعــداد تقديــرات امليزانيــة للســنة املاليــة  ،2016/2015جلنــة إعــداد احلســاب اخلتامــي عــن الســنة املاليــة
 ،2015/2014جلنــة شــئون املوظفــن ،جلنــة جــرد إخــاء املوقــع اخلــاص بالهيئــة ،واللجنــة الفنيــة التــي تشــكلت
وفــق قــرار مجلــس اخلدمــة املدنيــة رقــم  16لســنة .2011
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