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هيئة تشجيع االستثمار املباشر
قرار رقم ( )313لس ة  2016آلية احتساب ال قاط لتقييم
طلبات الرتخيص االستثماري وم ح املزااي
مدير عام هيئة تشجيع االستثمار املباشر:
 بعد االطالع على القان ــون رقم ( )116لس ة  2013الصادر يف شأنتشجيع االستثمار املباشر يف دولة الكويت،
 وعلى قرار لس الوزراء رقم  1028لس ة  2014بشأن ديد نسبالعمالة الوط ية لدى ا هات اري ا كومية طبقا لكل ال أو نشاط اقتصادي،
 وعلى الالئحة الت فيذية للقانون رقم ( )116لس ة  2013يف شأن تشجيعاالستثمار املباشر بدولة الكويت الصادرة بقرار وزير التجارة والص اعة رقم
) )502لس ة ،2014
 وعلى قرار لس إدارة هيئة تشجيع االستثمار املباشر يف اجتماعه (3 )2016/امل عقد بتاريخ  2016/9/21ابملوافقة على آلية احتساب ال قاط
لتقييم طلبات الرتخيص االستثماري وم ح املزااي وامل هجية املتبعة يف هذا
الشأن،
 ولصاحل العمل ،ق ـ ـ ــرر
مادة أو  :تُقيم طلبات الرتخيص االستثماري وم ح املزااي است اداً لتحقيقها
املعايري التالية:
 -1نقل وتوطني التك ولوجيا وأساليب االدارة ا ديثة وا ربة العملية والف ية
والتسويقية املتطورة لدولة الكويت  ،ويقصد عيار نقل وتوطني التك ولوجيا هو
نقل املعرفة امل هجية لص اعة م تج أو تطوير أو لرتكيب أو تشغيل آالت أو
أجهزة أو لتطبيق عملية أو لتقدمي خدمة ،ا يف ذلك تق ية اإلدارة والتسويق وال
تتد لتشمل الصفقات املت م ة رد بيع أو سجري أو استئجار السلع
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والب ائع ،وال بيع العالمات التجارية أو االمساء التجارية أو الرتخيص
ابستعماهلا ،إال إذا ورد ذلك كجزء من عقد نقل التك ولوجيا أو كان مرتبطاً به.
 -2خلق فرص عمل للعمالة الوط ية أعلى من ال سب املقررة يف قرار لس
الوزراء رقم  1028لس ة  2014املشار اليه.
 -3تدريب العمالة الوط ية بربامج تدريبية معتمدة ذات الصلة ابمله ة أو
الوظيفة داخل الكويت وخارجها.
 -4دعم املشاريع الصغرية واملتوسطة.
 -5املسادة يف قيق الت وع االقتصادي.
اء على نتيجة احتساب
مادة اثنية :يتم البت يف طلبات الرتخيص وم ح املزااي ب ً
موع ال قاط املتحصل عليها من استيفاء املعايري امل صوص عليها ابملادة األو
وذلك على ال حو التا :
 -1أقل من  % 59يُرف كال من طلب الرتخيص واملزااي.
 -2أعلى من  % 60صل املستثمر على الرتخيص االستثماري فقط.
 -3أعلى من  % 70صل املستثمر على الرتخيص االستثماري ابإلضافة إ
ميزة واحدة خيتارها.
 -4أعلى من  % 80صل املستثمر على الرتخيص االستثماري وكافة املزااي
املقررة يف القانون.
مادة اثلثة :يشرتط للموافقة على طلبات م ح املزااي من اإلعفاءات ا مركية
وال ريبية للشركات الفائزة بعقود حكومية أن تقوم ابالستثمار الفعلي يف أعمال
ومشاريع إضافية خارج نطاق أعمال العقود الفائز ابا.
مادة رابعة :يُعمل ابذا القرار اعتباراً من اتريخ نشر يف ا ريدة الرمسية.
مادة خامسة :على جهات االختصاص كل فيما خيصه ت فيذ هذا القرار.
مدير عام هيئة تشجيع االستثمار املباشر
د .مشعل جابر األمحد الصباح
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