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التقرير السنوي الرابع
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والحصول على النسخة االلكترونية من التقرير
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السالم عليكم ورحمة الله وبركاته،

يسرني أن اقدم لكم  التقرير الســــنوي الرابع 2018 
يلقــي  الــذي  المباشــر،  االســــتثمار  تشــجيع  لهيئــة 
الضــوء علــى أهم اإلنجــازات المتحققة خالل الســنة 
المالية 2019/2018 في  ســياق أداء الهيئة لمهامها 
المناطــة بهــا  بموجــــب قانــون إنشــــائها رقــــم 116 
لســــنة 2013 بشــــأن تشــــجيع االســــتثمار المباشــر 
فــــي دولــــة الكويــت، إضافة إلى ما كلفت به الهيئة 
بموجــب قرارات مجلــس الوزراء الموقر بشــأن تولي 
رئاســة اللجنــة الدائمة لتحســين بيئة األعمــال وتعزيز 
التنافســية فــي دولة الكويــت،  وكذلــك إدارة برنامج 
االوفســــت  "العمليــات المقابلــــة"، متابعة شؤون 
التجاريــــة،  القســــائم  وتخصيــص  الحــرة،  المناطــــق 
بمــا مــن شــأنه أن يعزز جــذب وتوطين االســتثمارات 
المباشرة التي تساهم في تحقيق أهداف "الرؤيــــة 
الوطنيــــة 2035"، خاصــة التنويــع االقتصادي ودعم 
الــدور الريــادي للقطــاع الخــاص،  والمســاهمة فــي 
تنفيــذ التزامــات دولــــة الكويــت نحو أهــداف التنمية 

المســــتدامة )2030-2015(.

وفي هذا االطار  قام مجلــــس اإلدارة خــــالل فتــــرة 
التقريــر بعقــد اجتماعــات مكثفــة  نتــج عنهــا اصــدار 
مجموعــة من القرارات المتتالية والتقدم بمرئياته بما 
ينســجم مــع تنامــي المســؤوليات المنوطــة به في 
متابعــة رســــم السياســــات العامــــة للهيئة وتوجيــــه 
مســــار أنشــــطة األعمــال التــــي تقوم بها قطاعاتها 
التنفيذيــة وخاصــة تلــك االنشــطة التي ركــزت على 
ومتابعــة  المباشــرة  االســتثمارات  تدفقــات  جــذب 
االســتثمارية  العمليــات  إجــراءات  وميكنــة  تطويــر 
للمســتثمرين،  الالزمــة   التســهيالت  وتوفيــر 
واطــالق مجموعــة متكاملة من األنشــطة والحمالت 
الترويجيــــة الخارجيــة والداخليــة للتعريــف بمزايا دولة 
الكويــت كموقع جاذب لالســتثمار وتبيان مســتجدات 
المتاحــة،  االســتثمارية  والفــرص  االســتثمار  منــاخ 
ومتابعــة جهود التنســيق التي تقوم بهــا الهيئة في 
مجال تحســين بيئة األعمال ومســتجدات االصالحات 
االجرائية والتشــريعية، وتعزيز تنافسية دولة الكويت 
فــي المؤشــرات الدولية، الى جانــب تنفيذ مجموعة 

األنشــطة المســاندة التي تدعم  جهــود الهيئة وتبرز 
أوجــه عملها الرئيســي. 

وممــا يدعــو الــى التفــاؤل ثبــات اتجــاه النمــو فــي 
تدفقــات االســتثمارات المباشــرة الــواردة الــى دولة 
الكويــت اذ بلغت هــذه االســتثمارات الموافق عليها 
تراكميا  ما مجملـــــه 960,037,409 دينار كويتي منذ 
باشــرت الهيئــة عملهــا فــي ينايــر 2015 وحتــى 31 
مارس 2019،  تركزت فــــي خدمات نظم المعلومات 
والنفـــــط والغـــــاز واإلنشـــــاءات والتدريــب والصحــة 
والطاقـــة واالستشـــارات وبحوث السوق واالنشطة  
الترفيهيــة، ومتابعــة قيــاس مــدى مســاهمتها فــي 
تحقيــق االثــر االقتصــادي واالجتماعــي خاصــة مــن 
حيــث توفيــر فــرص عمــل وبرامــج تدريبيــة متميــزة 
التكنولوجيــا  وتوطيــن  ونقــل  الوطنيــة  للكــوادر 

المتقدمــة ودعــم االقتصــاد المحلــي. 

وختامــا، أتقــدم باألصالــة عــن نفســــي ونيابــــة عن 
أعضاء مجلــــس اإلدارة الكرام بأســمى آيــات التقدير 
إلــى مقــام حضــرة صاحــــب الســــمو أميــــر البــــالد 
الشــــيخ صبــــاح األحمــد الجابــــر الصبــــاح حفظــه الله 
ورعــاه،  والشــكر موصــول إلــى ســمو ولــى عهــده 
األمين الشــــيخ نــــواف األحمد الجابــر الصباح،  والى 
ســــمو رئيس مجلــس الــــوزراء الشــيخ جابــر المبــارك 
الحمــــد الصبــــاح،  كمــا أتوجــــه بعميــق الشــكر إلــى 
أعضــــاء مجلــــس إدارة الهيئــــة على حرصهــم الدائم 
لتعزيــز الــدور التنمــــوي للهيئــــة، والشــكر موصــول 
إلى مديــــر عــــام الهيئــــة وكافــة العامليــــن بها على 
جهودهــم المســتمرة وعملهــم الجماعــي المنتظــم 
لضمــان حســن انجاز مهامهم بالصــورة المثلى التي 
تتوخــى تحقيــــق األهــداف المنشــــودة بمــا يضمــن 
لوطننــا الحبيــب  المكانــة التي يســتحقها في خارطة 

االســتثمارات العالميــة.

كلمة رئيس مجلس اإلدارة 
خالد ناصر الروضان - وزير التجارة والصناعة 

ووزير الدولة لشؤون الخدمات

بع
لرا

ي ا
نو

س
 ال

رير
تق

  ال
 

  15 



 كلمة المدير العام 
د. مشعل جابر األحمد الصباح

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته،

التقريــر  لكــم  أرفــع  أن  ســروري  دواعــي  لمــن  انــه 
االســــتثمار  تشــــجيع  لهيئــة   2018 الرابــع  الســنوي 
والــذي   2019/2018 الماليــة  الســنة  عــن  المباشــــر 
يبــرز أهــم  إنجازات الهيئة خــــالل الفتــــرة مــا بين أول 
بلغــت  حيــث   ،2019 مــارس   31 إلــى   2018 إبريــل 
االســتثمارات المباشــرة الــواردة الجديــدة الموافــق 
رفــع  ممــا  كويتـــــي،  دينـــــار   155,941,912 عليهــا 
اجمالــي االســتثمارات المباشــرة الــواردة الموافــق 
عليها تراكميــــا منذ أن باشــــرت الهيئة عملهــــا فــــي 
مطلــــع ينايــر 2015 وحتــى نهايــة مــارس 2019 الى 
دينــار كويتــي شــملت   960,037,409 مــا مجملـــــه 
تمــت  حيــث  الحيويــة،   الخدمــات  قطــاع  أنشــطة  
الموافقــة علــى  37 شــركة عالميــة جــاءت مــن 16 
دولــة، ونتــج عــن مباشــرتها لعملهــا توفيــر وظائــف 
مباشرة للمواطنيــن وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة 
عالية المســتوى، ودعم  ألنشــطة البحــوث والتطوير 
المحليــة، ودعم االقتصــاد المحلي من خالل التفاعل 
فــي  والمنتجيــن  المورديــن  شــبكات  مــع  المباشــر 

القطاعــات المرتبطــة بهــذه المشــاريع.  

وممــا يجــدر اإلشــارة اليــه أن هــذه المبــادرات تأتــي 
تكليــال لجهــود الهيئة في تكثيف نشــاطها الترويجي 
مــع  المتواصــل  بالتنســيق  والتوعــوي،  واالجرائــي 
الجهــات الحكوميــة المعنيــة وبالتعاون المســتمر مع  
القطــاع الخــاص ومؤسســات المجتمــع المدني في  
الخارجيــة  الســتهداف  الترويجيــة  الحمــالت  تنظيــم 
المســتثمرين  واللقــاءات التعريفيــة البــراز الفــرص 
الحيويــة،  القطاعــات  فــي  الواعــدة  االســتثمارية 
والتواجــد الفعــال في العديد مــن الفعاليات المحلية 
الرئيســي،  الهيئــة  بعمــل  الصلــة  ذات  والخارجيــة 
االعــالم  وســائل  مــع  التعامــل  قنــوات  وتطويــر 
اللجــان  فــي  والمشــاركات  والمحليــة،   العالميــة 
الثنائيــة ومجالــس االعمال وتوقيع مذكــرات التفاهم 
لبنــاء الشــراكات التــي مــن شــأنها المســاهمة فــي 
الجهــود المبذولــة لتحقيــق األهــداف التنمويــة ذات 
الطبيعــة االقتصاديــة واالجتماعيــة للدولــة،  وتعزيــز 
الــدور التنســيقي  للهيئــة لتحســــين بيئــــة األعمــال 
عــدد  تقليــص  األخــص  وعلــى  التنافســية  وتعزيــــز 

االلكترونــي  الربــط  اســتخدام  وتعميــم  االجــراءات 
وخدمــات الميكنة واالصالح التشــريعي مما انعكس 
بصورة ايجابية فــــي المؤشــــرات الدوليــــة المعنية، 
اضافــة الــى توســيع العمل بمحــاور تنميــة القدرات 
والمهــارات للعامليــن بالهيئــة مــن خــالل تنفيــذ 59 
برنامجـــــــا تدريبيـــــــا متخصصا منها 42 برنامج داخلي 
حصــول  اســتكمال  وكذلــك  خارجــي،  برنامــج   17 و 
الهيئــة علــى شــهادة المواصفــــة الدوليــة  االيـــــــزو 

9001 : 2015 المعنيــة بــادارة نظــم الجــودة اضافــة 
المعنيــة   2018  :  10002 االيــزو  مواصفــة  الــى 

العمــالء.   رضــا  وزيــادة  الشــكاوى  بمعالجــة 

تقديــري  عميــق  عــن  أعــرب  أن  يســرني  وختامــا، 
لمجلس اإلدارة رئيســا وأعضاًء، شــاكرا  لهم حرصهم 
علــى تنامــي دور الهيئــة ومســاندتهم لها في وضع 
االطر الناظمة لعملها، كما اتقدم بالشكر  للعامليــــن 
فــي الهيئــــة بمختلــف مســتوياتهم الوظيفيــة فــي 
كافــة الوحــدات االدارية مشــيدا بجهودهــم وعملهم 
الــدؤوب فــي انجــاز المهــام المناطة بهم بشــفافية 
الفريــق،  روح  اطــار  فــي  العمــل  متوخييــن  ودقــة 
وســاعيين لتطويــر مســارهم المهنــي  وفــق االطــر 
الرؤيــة  فــي ضــوء  الهيئــة  دور  لتعزيــز  الموضوعــة 

الوطنيــة "كويــت جديــدة 2035".

والّله ولي التوفيق،،،
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مقدمة )ملخص تنفيذي(

تقــدم هيئة تشــــجيع االســــتثمار المباشــــر )الهيئة( 
الماليــــة  للســــنة   2018 الرابــع  الســــنوي  التقريــــر 
2019/2018 اســــتنادا إلــى مــــا نصــت عليــه المــادة 
)31( مــــن قانــــون رقــــم 116 لســــنة 2013 بشــــأن 
تشــــجيع االســــتثمار المباشــــر فــــي دولــة الكويــت 
بشــأن  الصلــة  ذات  والقــرارات  التنفيذيــة  والئحتــــه 
إعــــداد التقريــر الســنوي والتقريــر اإلحصائي الخاص 
اإلنجــــازات  واهــــم  ومشــــروعاتها  الهيئــة  بنشــــاط 
علــى  المذكــورة   الفتــرة  خــالل  بهــا  قامــت  التــــي 
اليهــا  الموكلــة  االختصاصــات  ممارســة  صعيــد 
لتحقيــق األهداف التنمويــة االقتصادية واالجتماعية 

المنشــودة فــي اطــار الرؤيــة الوطنيــة 2035. 

فعلى صعيد حجم االســتثمار المباشــر، اســتقطبت 
مباشــــرة  اســــتثمارات  التقريــر  فتــرة  خــالل  الهيئــة 
جديدة موافق عليها بلغــــت قيمتــــها 155,941,912 
اســتثمارات  حجــم  بذلــك  وســجلت  كويتــي،  دينــار 
مباشرة موافــــق عليــــه تراكميــــا منذ باشــرت عملهــا 
فــــي مطلــــع ينايــــر 2015 وحتــــى نهايــــة مــــارس 
كويتــي  دينــار   960,037,409 مجملـــــه  مــا   2019
)نحو 3.2 مليار دوالر( تركــــزت فــــي قطاع الخدمــــات 
تكــون  وبذلــك  وعربيــة.   أجنبيــة  جنســية   16 ومــن 
النمــو  اتجاهــات  تثبيــت  الهيئــة قــد حافظــت علــى 
فــي حجــم تدفقــات االســتثمارات المباشــرة الواردة 
لدولــة الكويــت  خــالل الســنوات الماضية،  اســتنادا 
الــى حرصهــا علــى  االخذ بأفضــل الممارســات في 
تنفيذ األنشــطة الترويجية واســتهداف المستثمرين 
وتســهيل إجــراءات الترخيــص ومنح المزايا وتحســين 
بيئــة االعمــال بالتعــاون المتواصــل مــع كافــة جهات 
االختصــاص ومــع القطــاع الخــاص المحلــي وتفعيل 
االســتثمارية  الوفــود  ولقــاءات  المشــتركة  اللجــان 
والتعــاون مــع ســفارات  الــدول الصديقة وســفارات 

دولــة الكويــت فــي الخارج.

وعلــى صعيــد العمليــات االســتثمارية، تم منـــــح  4  
شـــــهادات  إعفـــاء ضريبـــي مقابـــل االداء بالتعـــاون 
مـــــع وزارة الماليــة، وواصلــت الهيئــة االخذ بأســس 
"نمــوذج التســهيالت للمســتثمرين" وفــق أفضــل 
الممارســات الدوليــة مــن خــالل  النافــذة الموحــدة 
التابــع  لالعمــال(  الكويــت  )مركــز  فــي  وممثليهــا 

لــوزراة التجــارة والصناعة،  ومن خالل  مركـــــز خدمـــــة 
المســـــتثمرين فـــــي الهيئــة الذي تلقى  64طلـــــب 
مبدئـــــي مـــــن مســـــتثمرين محتمليـــــن،  وشــهدت 
فترة التقرير اســتالم 16 شــكوى والتعامل معها، و6 
مقترحــات تمــت دراســتها ووضــع توصيــات بشــأنها 
بالتنســيق مع جهات االختصاص، وتلقي 230طلبـــــا 
لموعـــــد الكترونـــي مـــــن خالل البوابـــــة اإللكترونية 
الشــبكي  الموقــع  عبــر   اإلنترنــت  علـــــى  للحجـــــز 
للهيئة. وتم إجـــــراء مـــــا يعـــــادل 140 اجتماع ولقـــــاء 
عمـــل ومراسالت مـــع 23 مـــن جهـــات االختصـــاص 
بخصــوص  للتعــاون  محــاور   6 تناولــت  الحكوميــة 
التشــغيل،  بــدء  وتســهيل  االســتثمار،  تأســيس 
ومتابعــة منح المزايا، وموافقات االنشــطة، وتنظيم 
بيانــات  وتعبئــة  القضائيــة،  الضبطيــة  عمــل  آليــة 
االســتثمار واالخيــره هــذه تمــت مــع  بنــك الكويــت 
المركزي  بهدف تحســين  بيانات االســتثمار االجنبي 
الكويــت  لدولــة  المدفوعــات  ميــزان  فــي  المباشــر 
اليصــال  الصــورة الحقيقة  عن وضــع هذه التدفقات 
المباشــرة  الــواردة الــى  دولــة الكويــت، ومــن جهــة 
أخــرى تــم تفعيــل آليات العمــل بالضبطيــة القضائية 
و تأهيــل 12 موظفــا لهــذا الغرض، وعليــه تم توجيه 
إنــذار كتابــي إلــى الكيانــات االســتثمارية المخالفــة 
الشــتراطات الترخيص بعدم اســتيفاء نســبة العمالة 
الوطنية،  كما تم توســيع قائمة الشــركات المعتمدة 
مــن قبل الهيئة لتمثيل الكيانات االســتثمارية ليصبح 
عددها  50 شــركة ومكتب استشــاري. ونتيجة لتكثيف 
جهــود الهيئــة فــي ادارة برنامــج االوفســت، قامــت 
معظم الشــركات االجنبية التي لديها إلتزامات قائمة 
باتخــاذ قرارها بخصوص كيفيــة تنفيذ هذه اإللتزامات 
ســواء من خالل اختيار مشــاريع من ضمن القائمتين 
األولــى أو الثانيــة اللذيــن تم اعدادهمــا بالتعاون مع 
المجلــس االعلــى للتخطيــط والتنميــة ووزارة المالية 
وفــق توجيــه من مجلــس الــوزراء الموقــر، أو التقدم 

بمقترحاتهــا الخاصة لمشــاريع أوفســت. 

وعلــى صعيــد قيــاس االثــر االقتصــادي،  واصلــت 
الهيئــة تقديم الرعايــة الالحقة واإلشــراف والمتابعة 
لتنميــة العالقــة مع الكيانــات االســتثمارية المرخص 
لهــا لتحقيــق وقياس  األثر االقتصادي المباشــر وغير 
المباشــر  بمــا مــن شــأنه المســاهمة فــي تحقيــق 
األهــداف االقتصادية والتنموية المنشــودة للدولة. 

وشــهدت فتــرة التقريــر وضــع اعالنــات توظيــف من 
وتعاونــت  لهــا  مرخــص  اســتثمارية  كيانــات   7 قبــل 
 9 ووفــرت  اإلعالنــات،   هــذه  لنشــر  معهــا  الهيئــة 
كيانــات اســتثمارية مرخــص لهــا  العديــد مــن البرامج 
التدريبيــة المتميــزة فــي مختلــف المجــاالت لتأهيــل 
الشــباب الكويتــي لتنميــة مهاراتــه وتعميــق خبرتــه 
بمــا مجملــه  764 متدربا ومســتفيدا منهــم 250 من 
الكــوادر الوطنيــة و510 مــن أنحــاء العالــم، وكذلــك 
المرخــص  االســتثمارية  الكيانــات  هــذه  ســاهمت 
لهــا بدعــم االقتصــاد المحلــي فــي مشــروع المــدن 
ومــن  النفطــي   القطــاع  فــي  ومشــاريع  الذكيــة 
خــالل شــراء المنتجــات والخدمــات الوطنيــة، وقــام 
كيانيــن اســتثمارين مرخص لهما بدعم المؤسســات 
احدهمــا  قيــام  خــالل  مــن  والمتوســطة  الصغيــرة 
بتوقيــع مذكرة تفاهــم مع الصنــدوق الوطني لرعاية 
وتنميــة المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة وقيــام 
الكيــان االســتثماري الثانــي  بتوقيــع مذكــرة تفاهــم 
أحــد  واإلبــداع،  للموهبــة  األحمــد  مركــز صبــاح  مــع 
لدعــم  العلمــي،  للتقــدم  الكويــت  مراكــز مؤسســة 
إنشــاء مركــز الكويــت لالبتــكار وريــادة األعمــال، كمــا 
قــام كيــان اســتثماري مرخــص لــه بدعــم االســتدامة 
المبانــي  نظــم  واعتمــاد  المخلفــات،  وإدارة  البيئيــة 
كيانــات اســتثمارية مرخــص   3 الخضــراء،   وقامــت 
لهــا بتقديــم خدمــات المســئولية االجتماعيــة لدعــم 
اطــالق  المــرأة شــملت  الشــباب وتمكيــن  مهــارات 
النســخة الثانيــة مــن "مســابقة مهــارات تكنولوجيــا 
والمعلومــات واالتصــاالت"، والنســخة الثانيــة مــن 
الهندســي"  للتصميــم  الكويــت  "تحــدي  مبــادرة 
ورعايــة  لمنتدى "ريــادة األعمال االجتماعيــة للمرأة" 

واألنشــطة المرتبطــة بــه.

أمــا علــى صعيــد االنشــطة الترويجيــة فــي الهيئة، 
فقــد تم تواصل تنفيذ الخطــة الترويجية لتعزيز وضع 
دولــة الكويت كموقع اســتثماري وتبيــان المزايا التي 
تنفــرد بهــا والتعريــف بالفرص االســتثمارية المتاحة، 
والتركيز على اســتهداف المســتثمرين في قطاعات 
األولويــة. وقــد شــملت هــذه االنشــطة تنظيــم 4 
حمــالت ترويجيــة خارجيــة شــملت الســيلكون فالــي 
 Kuwait Investment Outreach شــعار  تحــت 
Roadshow KIO بالتعــاون مع مجموعة الفايننشــال 
ملتقــى  وكذلــك   Financial Times FT تايمــز 

واشــنطن دي ســي وملتقــى برليــن وملتقــى فــي   
مدينة شــنغهاي بالصين، ونظمت الهيئة 5 فعاليات. 
شــملت تنظيــم زيــارة لحضــرة صاحــب الســمو أميــر 
البالد لوفد من الرؤســاء التنفيذيين لكبرى الشــركات 
االمريكية خالل زيارة ســموه الرســمية الى الواليات 
المتحــدة االمريكيــة، وتنظيم منتــدى األعمال لإلتحاد 
األوروبــي و دول مجلس التعاون الثالث، واســتقبال 
وفــود  التقريــر7  فتــرة  خــالل  مقرهــا  فــي  الهيئــة 
اســتثمارية وتجاريــة مــن الواليات المتحــدة والبرازيل 
والصيــن وهونــغ كونــغ وتركيــا، وفرنســا، وفيتنــام. 
ومشــاركة  الهيئة بحضور 17 اجتماعا دوريا وتحضيريا 
التــي تدخــل فيهــا دولــة  الثنائيــة  وتنســيقيا للجــان 
الكويــت فــي عالقات دوليــة اقتصادية واســتثمارية 
وتجاريــة مــع دول أجنبيــة وعربيــة، والمشــاركة فــي   
االجنبيــة،  االعمــال  بمجالــس  ترتبــط  فعاليــات   8
والمشــاركة فــي 22  فعالية نظمــت محليا في دولة 
الكويــت تتتعلــق بمجــال عمــل الهيئــة،  والمشــاركة 
فــي  بعملهــا  صلــة  ذات  خارجيــة  فعاليــات   6 فــي 
صناعــة الترويج لالســتثمار، خاصة مؤتمر االســتثمار 
تشــجيع  لهيئــات  الدوليــة  للرابطــة  الـــ23  العالمــي 
تشــيامن،  فــي  عقــد  الــذي   )WAIPA( االســتثمار 
الصيــن، ونشــــر 6 لقــاءات مــع مدير عــام الهيئة في 
مطبوعــات متخصصة، والتعاقــد مع 6 مجالت محلية 
وعالميــة لنشــر إعالنــات خاصــة بالهيئــة ووضــع 92 
اعالنــا فــي ثالثــة مطــارات دوليــة رئيســية )هيثــرو، 
دبــي، لــوس انجلــوس(، وبــدء العمل على مشــروع 
تجديــد الموقــع الشــبكي للهيئــة تمهيــًدا إلطالقــه 
واطــالق   ،2019 عــام  نهايــة  فــي  الجديــدة  بحلتــه 
الحملــة الرقميــة الثانية للتعريــف بالهيئة ومزايا دولة 
الكويت في وســائل التواصــل االجتماعي ورفع عدد 
المتابعين ومعدالت المشــاهدة، وارسال 75 تعميما 
الكترونيــا داخليــا لموظفــي الهيئة،  ونشــر 109 خبرا 
عــن انشــطة الهيئــة فــي الموقــع الشــبكي للهيئة، 
واعــداد 208 نشــرة اخبــار يوميــة تتضمــن مقتطفات 
اخبــار متعلقــة بالهيئــة واإلقتصاد واالســتثمار محليا 
وإقليميــا ودوليــا، وارســالها إلكترونيــا للعاملين في 

الهيئــة لإلفــادة منهــا حســب نطــاق العمل. 

والحــرة  االقتصاديــة  المناطــق  صعيــد  وعلــى 
والقســائم التجاريــة، فقد اســتكملت الهيئة مرحلتين 
مــن اصــل اربــع مراحــل لمشــروع  تطويــر التصميــم 
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التفصيلــي لمنطقــة العبدلي االقتصاديــة من قبل 
الشــركة االستشــارية المتعاقد معها للمشروع، وتم 
الحصــول علــى موافقــة  وزارة الماليــة علــى طــرح 
المخططــات  وإعــداد  لتصميــم  استشــارية  خدمــات 
الهندســية التفصيليــة لمنطقــة الوفــرة االقتصادية 
للهيئــة،   التابعيــن  االقتصاديــة  النعايــم  ومنطقــة 
واســتلمت الهيئــة إفــادة  إدارة الفتــوى و التشــريع  
بشــأن خيــارات المنطقة الحرة  فــي النويصيب وفق 
دراســة الهيئــة،  وانتهــت الهيئــة مــن مشــروع وضع 
الئحــة أســس وضوابط وإجــراءات تخصيــص وتوزيع 
القســائم التجاريــة وتشــكيل لجنــة مباشــرة إجــراءات 

تخصيــص القســائم التجاريــة. 

وتعزيــز  االعمــال  بيئــة  تحســين  صعيــد  وعلــى 
التنافســية، فقــد عــززت الهيئــة الجهــود التنســيقية 
التــي تقــوم بهــا مــن خــالل توليهــا رئاســة اللجنــة 
الدائمــة لتحســين بيئــة األعمــال وتعزيــز التنافســية، 
للوصــول بترتيب متقــدم لدولة الكويت في مؤشــر 
يصــدر  الــذي  األعمــال  أنشــطة  ممارســة  ســهولة 
ســنويا عن مجموعــة البنك الدولي فــي إطار تطوير 
وتنفيــذ "األجنــدة الوطنيــة لتحســين بيئــة األعمــال 
فــي دولــة الكويــت" )برنامــج تحســين( بدعــم فنــي 
تنظيــم   شــملت  الدولــي،  البنــك  مجموعــة   مــن 
الزيــارة  الثانيــة الــى واشــنطن دي ســي  بمشــاركة 
رئيــس وأعضــاء اللجنة الدائمة لتحســين بيئة االعمال 
وتعزيــز التنافســية فــي دولــة الكويــت وفــرق عمــل 
مكونــات مؤشــر ســهولة ممارســة أنشــطة األعمال 
وفريــق الهيئــة بإجمالــي 33 شــخصا، وتنظيــم زيــارة 
دراســية إلــى جمهوريــة جورجيــا  التــي تــم اختيارهــا 
بعــد تحقيقهــا إصالحــات كثيرة و تحســينات في بيئة 
االعمــال الخاصة بهــا، وتنظيم وحضور ملتقى الحوار 
المفتــوح الخامس بين القطاعين العام والخاص حول 
بيئــة االعمال في دولة الكويــت . ومن جهة اخرى تم 
اســتكمال المرحلتيــن األولــى والثانية من "مشــروع 
دراســة تعزيز تنافســية دولة الكويت في المؤشرات 
لألبحــاث  الكويــت  معهــد  مــع  بالتعــاون  الدوليــة"  

العلميــة وتوقيــع عقــد المرحلــة الثالثــة واالخيــرة.

وتنميــة  المؤسســي  التطويــر  صعيــد  وعلــى 
المهــارات، واصلــت الهيئة العمل خــالل فترة التقرير 
تنفيــذ مشــاريع الخطــة االســتراتيجية األولــى للهيئة 
معاييــر  ومقابلــة   )2021  /  2020  –  2017  /  2016(
األداء الرئيســية لها وتحديد المخاطر وطرق معالجتها. 
كمــا حصلــت الهيئــة على المواصفــة الدوليــة الدارة 
نظــم الجــودة االيــــزو 9001 : 2015 وااليــزو 10002 

رضــا  وزيــادة  الشــكاوى  بمعالجــة  الخــاص   2018  :
المســتندات  كافــة  ارشــفة  واســتكملت  العمــالء، 
لالخــذ بنظام إدارة المحتــوى اإللكتروني في طريقها 
نحو تعزيز مســار التحول الرقمــي. ونفذت الهيئة 59 
برنامجــا تدريبيــا متخصصا بالتعامـــــــل مـــــــع 35 جهة 
تقــــدم الخدمــــات التدريبيـــــــة اســتفاد منها 120 من 
موظفيهــا، كما تــم تطوير الهيــكل التنظيمي للهيئة 
وفــق المســتجدات التنظيمية المســتحدثة، وباعتماد 
قســم  تأســيس  وتــم  المدنيــة،  الخدمــة  ديــوان 
المراجعــة الداخليــة ضمن الهيــكل التنظيمي للهيئة، 
للتدقيــق علــى القــرارات والمراســالت واتفاقهــا مع 

األحــكام والقوانيــن واللوائــح واجــراءات العمــل. 

أمــا علــى صعيــد األنشــطة االجتماعيــة والثقافيــة 
لموظفــي الهيئــة، فقــد أقيمــت 5 فعاليــات بهــدف 
تعزيــز االتصــال بيــن الموظفيــن وتحفيــز روح العمل 
الجماعــي وتوفيــر بيئة عمــل ايجابيــة لتحقيق أهداف 
واصلــت  االســتدامة،  تبنــي  صعيــد  الهيئة.وعلــى 
الهيئــة العمــل في اطار المبادئ الرئيســية لسياســة 
اســتثمارية تعــزز التنمية المســتدامة التــي وضعتها 
منظمــة األمــم المتحــدة للتجــارة والتنميــة )انكتــاد( 
وكذلــك التزامهــا باإلعــالن الدولــي النكتــاد لنمــوذج 
التســهيالت للمســتثمرين  لدعم االســتدامة واالخذ 
بهــا وفــق االبعــاد األربعــة  االقتصاديــة واالجتماعية 
وســاهمت  )الحوكمــة(،  الرشــيدة  واإلدارة  والبيئيــة 
تنفيذهــا لمشــاريع االســتراتيجة  خــالل  مــن  الهيئــة 
األولــى فــي  4 ركائــز مــن 7 ركائــز للرؤيــة الوطنيــة 
اقتصــاد  ركيــزة  وخاصــة  جديــدة(  )كويــت   2035
مــن  مشــروعا   16 تحتهــا  ينــدرج  ومســتدام  متنــوع 
اســتراتيجيتها  للهيئــة ضمــن  29 مشــروعا  اجمالــي 
االولــى، وتابعــت الهيئــة مســاهمتها الدوريــة فــي 
البرنامــج الوطنــي لالســتدامة االقتصاديــة والمالية 
)اســتدامة( وفــق المبــادرات التــي تقــوم بهــا فــي 
اطــار اســتراتيجيتها االولــى وتصــب فــي المحوريــن 
ودعــم  الحكوميــة  الخدمــات  بتحســين  الخاصيــن 
نمــو القطــاع الخــاص، كمــا حــددت الهيئــة 4 اهــداف 
لالســتدامة للعمــل فــي اطارهــا مــن ضمــن 17 من 
اهــداف التنمية المســتدامة )2015-2030( وضمنها 
الغايــات والمقاييــس الممكــن أن تســاهم بهــا. كمــا 
ســاهمت الهيئــة في التقريــر الطوعــي االول لدولة 
الخصــوص، ودخلــت  فــي عضويــة  بهــذا  الكويــت 
 2030 أجنــدة  لتنفيــذ  الدائمــة  التوجيهيــة  اللجنــة 

المســتدامة. التنميــة  الهــداف 
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الفصل األول

مجلس اإلدارة



تــم خــالل فتــرة التقريــر التجديــد للجنــة التظلمــات 
لســنة قابلــة للتجديــد. وقــد عقــدت لجنــة التظلمات 
اجتماعيــن للنظــر فــي التظلــم المقدم مــن الممثل 

القانونــي للشــركة المرخــص لهــا صاحبــة التظلــم.

اعتمــد مجلــس اإلدارة خــالل فتــرة التقريــر البيانــات 
الماليــة للحســاب الختامــي لهيئة تشــجيع االســتثمار 
ومشــروع   ،  2018/2017 الماليــة  للســنة  المباشــر 
االســتثمار  تشــجيع  لهيئــة  التقديريــة  الميزانيــة 
اطلــع  كمــا   .2020/2019 الماليــة  للســنة  المباشــر 
بشــؤون  تتعلــق  التــي  بالمســتجدات  علمــًا  وأحيــط 
الهيئــة  ادارة  مجلــس  رئيــس  واســتقبل   . الهيئــة 
وأعضــاء المجلــس  موظفــي الهيئــة الحاصلين على 
صفــة الضبطيــة القضائية في مقــر الهيئة بتاريخ 20 
ديســمبر 2018. كما أصدر مجلــس إدارة الهيئة خالل 
فتــرة التقريــر مجموعــة مــن القــرارات تتعلــق بمهام 

الهيئــة وتكليفاتهــا كمــا هــو مبيــن فــي الجــدول .

التاريخ القرار

26 إبريل 2018
القرار الوزاري رقم )296( لسنة 2018 بشأن تشكيل 

لجنة التظلمات لهيئة تشجيع االستثمار المباشر لمدة 
سنة قابلة للتجديد. 

1. شؤون المجلس
1.1 مجلس اإلدارة:

قام مجلـــس اإلدارة خالل فترة التقرير بأداء 
اختصاصاته التي نصـــت عليها المادة ) 8 ( 
من القانون رقم 116 لســـنة 2013 بشـــأن 
تشـــجيع االســـتثمار المباشـــر فـــي دولـــة 
الكويت،  والتي تتضمن رســـم السياســـة 
العامـــة للهيئة واإلشـــراف علـــى تطبيقها 
وإصدار القـــرارات الالزمـــة لتحقيق أهداف 
هـــذا القانـــون، وفـــق مبـــادئ االســـتدامة 

والحوكمة وأســـس اإلدارة الرشـــيدة.

التشــرف  التقريــر  يغطيهــا  التــي  الفتــرة  شــهدت 
بلقــاء حضــرة صاحب الســمو أميــر البالد حفظــه الله 
ورعــاه وســمو رئيس مجلــس الوزراء مــن قبل رئيس 
مجلــس اإلدارة والســادة األعضاء لتقديم نســخة من  
التقرير الســنوي الثالث للهيئــة )2018/2017(. وعقد 
خاللهــا 6 اجتماعــات لمجلــس اإلدارة بتاريــخ 12 إبريل 
2018 و 6 يونيــو 2018 و 1 أغســطس 2018 و 14 
أغســطس 2018 و 10 أكتوبــر 2018 و 20 ديســمبر 
2018 علــى التوالــي. وقد قــرر المجلس تجديد عمل 
لجنــة التظلمــات التــي تتبعــه لســنة جديــدة. كما قرر 
المجلــس  إضافة بند دائم في جداول أعمال مجلس 
المحاســبة  ديــوان  مالحظــات  ادراج  بشــأن  اإلدارة 
والجهــات الرقابيــة األخرى واإلجــراءات التــي اتخذتها 
الهيئــة لتالفيهــا. كما انتهــت أعمال اللجنــة المنبثقة 
عنه والمكلفة بإعداد مشــروع الئحة أســس وضوابط 
وإجــراءات تخصيــص وتوزيع القســائم التجارية بتاريخ 
مجلــس  إلــى  تقريرهــا  وقدمــت    2018 ابريــل   17

اإلدارة فــي اجتماعــه بتاريــخ 6 يونيــو 2018.

1.2 لجنة التظلمات:

1.3  مكتب التدقيق والتفتيش:
قدم مكتب التدقيق والتفتيش، الذي يتبع 	 

مجلس االدارة، مقترح خطة العمل الخاص به 
للسنة المالية  2018/ 2019 للمجلس، والذي 
اعتمدها في اجتماعه بتاريخ  6 يونيو 2018 . 

وشملت خطة العمل ثالثة محاور:

مهام التدقيق على تطبيق أوامر الشراء 	 
وعمليات شراء المناقصات وعمليات 

الممارسات، 

التدقيق على أعمال متابعة الكيانات 	 
اإلستثمارية المرخص لها،  

متابعة سير تنفيذ اإلستراتيجية األولى للهيئة.  	 

2. شؤون الهيئة

وقــد اجتمــع المكتب مع لجنة بحث ودراســة ومتابعة 
نتائــج  عنهــا  اســفرت  التــي  المالحظــات  ومعالجــة 
الفحــص والمراجعــة لفريــق تدقيق ديوان المحاســبة 
علــى تنفيــذ الميزانيــة والحســاب الختامــي للهيئــة 
للســنة الماليــة 2018/2017 ، وقــدم عرضــا بشــأن 

جدول رقم )1( القرارات المتعلقة بشؤون مجلس اإلدارة

اجتماع مجلس اإلدارة

مســتجدات عملــه وعرض "دليــل منهجيــة التدقيق" 
 20 بتاريــخ  المنعقــد  اإلدارة  مجلــس  إجتمــاع  فــي 
ديســمبر 2018. وشــارك في ورشــة عمــل لمنهجية 
المحاســبه  ديــوان  فــي  عقــدت  الداخلــي  التدقيــق 
خــالل الفتــرة  10-11فبرايــر2019،  وكلــف مجلــس 
بالعمــل علــى  التدقيــق والتفتيــش  االدارة  مكتــب 
المكتــب  لعناصــر  متخصصــة  تدريبيــة  دورات  عقــد 
فــي مجــال التدقيــق والمراجعــة لتمكينهــم مــن أداء 
مهامهــم بكفــاءة وفاعليــة وذلــك وفقــًا لإلجــراءات 
المتبعة في هذا الشــأن بالتنســيق مع إدارة التطوير 

بالهيئــة. والتدريــب  اإلداري 
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جدول رقم )2( قرارات مجلس االدارة المتعلقة بشؤون الهيئة

وقد صدر خالل فترة التقرير 3 قرارات وزارية بناء على احاالت من قبل 
مجلس ادارة الهيئة كا هو مبين في الجدول.

جدول رقم )3( القرارات الوزارية المتعلقة بشؤون الهيئة

التكليفالقرار

مشروع الئحة أسس وضوابط 
وإجراءات تخصيص وتوزيع القسائم 

التجارية 

تكليف هيئة تشجيع االستثمار المباشر بمخاطبة مجلس الوزراء 
التخاذ ما يراه مناسبًا نحو إفراغه بالصيغة القانونية المناسبة في 

ضوء النظم والضوابط المعمول بها في الجهات المختصة.

توجيه إنذار كتابي إلى جميع الكيانات االستثمارية المخالفة الشتراطات متابعة الشركات 
الترخيص بعدم استيفاء نسبة العمالة الوطنية المتفق عليها عماًل بحكم 
الفقرة )1( من المادة 32 من القانون رقم 116 لسنة 2013 في شأن 

تشجيع االستثمار المباشر.

تكليف المدير العام باتخاذ اإلجراءات الالزمة نحو استصدار القرار الوزاري تفعيل صفة الضبطية القضائية 
من رئيس مجلس اإلدارة – معالي وزير التجارة والصناعة بشأن منح صفة 

الضبطية القضائية للتشكيل المقترح وفق أحكام المادة رقم )33( من 
القانون رقم 116 لسنة 2013 في شأن تشجيع االستثمار المباشر ، 

والفصل الثامن من الالئحة التنفيذية للقانون. 

التقرير الدوري لمكتب التدقيق 
والتفتيش بشأن نتائج المراجعة 

والتدقيق ألنشطة الهيئة عن السنة 
المالية  2017/ 2018 

تكليف مكتب التدقيق والتفتيش بالعمل على عقد دورات تدريبية 
متخصصة لعناصر المكتب في مجال التدقيق والمراجعة لتمكينهم من 
أداء مهامهم بكفاءة وفاعلية وذلك وفقًا لإلجراءات المتبعة في هذا 

الشأن بالتنسيق مع إدارة التطوير اإلداري والتدريب.

التقرير السنوي الثالث لهيئة تشجيع 
االستثمار المباشر 

اعتماد التقرير السنوي الثالث لهيئة تشجيع االستثمار المباشر عن الفترة 
من 1 إبريل 2017 حتى 31 مارس 2018 تمهيدًا لعرضه 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

تعديل الهيكل التنظيمي لهيئة تشجيع 
االستثمار المباشر 

تكليف المدير العام باستصدار القرار الوزاري من معالي وزير التجارة 
والصناعة رئيس المجلس بإدراج الوحدات التنظيمية المستحدثة، 

واستكمال إجراءات اعتمادها من ديوان الخدمة المدنية. 

خيارات طرح تنفيذ مشروع منطقة 
العبدلي االقتصادية

تكليف الهيئة بإجراء المزيد من الدراسة بشأن تنفيذ البنية التحتية لمشروع 
منطقة العبدلي االقتصادية.

التاريخالقرار

القرار الوزاري رقم )603( لسنة 2018 
بتعديل القرار الوزاري رقم )140( لسنة 
2014 بشأن الهيكل التنظيمي لهيئة 

تشجيع االستثمار المباشر.

22 اكتوبر 2018

القرار الوزاري رقم ) 49 ( لسنة 2019 
في شأن قواعد وإجراءات تخصيص 

القسائم التجارية.

24 يناير 2019

القرار  الوزاري رقم ) 62 ( لسنة 2019 
بشأن تشكيل لجنة مباشرة إجراءات 

تخصيص القسائم التجارية.

30 يناير 2019
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الفصل الثاني

التقرير 
اإلحصائي



1. االستثمارات الجديدة 
الموافق عليها في السنة 

المالية 2019/2018:

 حجم االستثمار النشاطالكيان االستثماري#
دينار كويتي

حصة ملكية 
األجنبي

الدولة

شركة جنكيز للمقاوالت العامة 1
للمباني والطرق والجسور 

والمجاري

%846,000100اإلنشاءات
شركة كويتية 

)ش.ش.و(

تركيا

مركز ذا كونفرنس بورد الخليج 2
للبحوث االقتصادية والتجارية 
وبحوث السوق واستطالعات 

الرأي العام

%1,727,262100بحوث السوق
شركة كويتية 

)ش.ش.و(

الواليات 
المتحدة 
األمريكية

اي اتش اس جي سي سي 3
كيه دبليو هولدينغ ليميتد/ 

شركة أي أتش أس نيذرالندس 
جي سي سي بي في

نظم 
المعلومات

35,031,652100%
شركة كويتية 

)ذ.م.م(

هولندا

سيمسيك جروب كونستركشن 4
أويل أند مينينج اندستري تريد 

كوربوريشن

%9,317,523100اإلنشاءات
شركة كويتية 

)ذ.م.م(

تركيا 

%17,968,426100اإلستشاراتانشن كوريا لخدمات المطارات5
شركة كويتية 

)ش.ش.و(

كوريا 
الجنوبية

شركة دبليو تي إي واسرتكنيك 6
جي إم بي إتش لمقاوالت 
الطرق والمباني والجسور

%4,850,412100الطاقة
فرع

ألمانيا

ايديميا ايدانتيتي آند 7
سكيورتي

نظم 
المعلومات

65,000100%
فرع

فرنسا

شركة شينا ريلواي فرست 8
جروب كو ليمتد

%3,000,000100اإلنشاءات
فرع

الصين

شركة شاينا ستيت 9
كونستراكشن انجنييرنج ليمتد

%78,805,600100 اإلنشاءات
شركة كويتية 

)ش.ش.و(

الصين

طلب منح 4,330,037النفط والغازبراكسير يورو هولدينج اس ال10
مزايا

أسبانيا

155,941,912إجمالي المشاريع

يســــــتعرض التقريــــــر اإلحصائـــي بيانـــات 
وتفاصيـــل العمليـــات اإلســـتثمارية التـــي 
أجرتهــــــا الهيئـــة خــــــالل الســــــنة الماليـــة 
2019/2018 والممتــــــدة مــــــن 1 إبريــــــل 
2018 إلــــــى 31 مــــــارس 2019 بموجــــــب 
مـــا نصـــت عليـــه المـــادة )9( مـــن قانـــون 
رقــــــم 116 لســـنة 2013: " يعـــد )المديـــر 
العــــــام( إحصائيــــــة ســـنوية عــــــن نشـــاط 
الهيئــــــة مــــــن حيث عــــــدد  المشــــــروعات  
المقدمــــــة  إليهـــا، والمشــــــروعات التـــي 
تمــــــت الموافقة عليهــــــا، والمشـــروعات 
التـــي تـــم رفضهــــــا مع مبـــررات الرفـــض 
ورفعهـــا إلــــــى مجلــــــس الــــــوزراء." كمـــا 
يبيـــن المســــــتجدات بشــــــأن مــــــا نصـــت 
عليــــــه المـــادة )30( مـــن قانـــون رقم 116 
لســــــنة  2013  بإيجاد ســــــجل اســـتثماري 
فـــي الهيئــــــة و مـــا نصــــــت عليه المـــادة 
لســــــنة   116 رقــــــم  قانــــــون  مــــــن   )33(
الهيئــــــة  موظفــــــي  بحصــــــول   2013
علــــــى الضبطيــــــة القضائيـــة للموظفيـــن 
لمراقبــــــة تنفيــــــذ هذا القانــــــون واللوائح 

والقــــــرارات المنفذة لــــــه.

الماليــة  الســـــنة  خــالل  الهيئــة  اســـــتقطبت 
جديـــــدة  واردة  مباشـــــرة  اســـــتثمارات   2019/2018
موافـــــق عليهـــا بموجـــــب قانـــون رقـــم 116 لســـنة 
2013 بلـــــغ حجمهــا 155,941,912 دينـــــار كويتـــــي 

كيانـــــات اســـــتثمارية.   10 بهـــــا  تقدمـــــت 

باســم  المتعلقـــــة  التفاصيـــــل  الجـــــدول  يبيـــــن 
ونشاط الكيانات االستثمارية الموافق عليها وحجـــــم 

اإلســـــتثمار وحصـــــة الملكيـــــة وجنســـــية الدولــة.

1.1 حجم االستثمار:

 جدول رقم )4( الكيانات االستثمارية الموافق عليها للسنة المالية 2018 / 2019
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تركـــزت اإلســـــتثمارات المباشرة الـــواردة الموافـــق 
عليهـــــا فـــــي فتـــــرة التقريـــر فـــي قطـــــاع الخدمات 
نظــم  خدمــات  أنشــطة  وغطـــــت     97% بنســـــبة 
الطاقــة،  اإلنشــاءات،  والغــاز،  النفــط  المعلومــات، 
بحــوث الســوق، اإلستشــارات، والنســبة المتبقيــة  
القطــاع الصناعــي فــي نشــاط  %3  تمثلــت فــي 

النفــط والغــاز )انتــاج الغــازات الصناعيــة(.

منحــت 9 كيانــات اســتثمارية موافــق عليهــا خــالل 
فترة التقريـــــر حق اإلســتفادة من ميـــــزة تملك حصة 
ملكيــة بنســـــبة  100% فــي الكيانات االســـــتثمارية 

عليها.  الموافــق 

تـــم خــالل فتـــرة التقريـــر صـــدور 10 قـــرارات موافقة 
للمديـــر العـــــام، وفق اإلجـــراءات المنصوص عليها، 
بخصــوص الكيانـــــات االســـــتثمارية، كمــا صــدر قرار 
بمنــح شــركة مرخصــة تحت قانــون الهيئــة اإلعفاءات 
التــي نــص عليهــا قانــون رقــم 116 لســنة 2013. 
باإلضافــة إلــى صــدور قراريــن مديــر عــام بشــطب 

اســتثماريين.   كيانين 

فتــرة  خــالل  االســتثماري  الســجل  تحديــث  تــم 
التقريــر وإضافــة )8( شــهادات ســجل قيــد بالســجل 
تــم  كمــا  عليهــا.  الموافــق  للشــركات  االســتثماري 
الكيــان  علــى  تعديــل  طلبــات   )7( عــدد  اســتالم 
للكيــان  شــطب  طلبــات   )3( وعــدد  االســتثماري، 
االســتثماري المرخــص، وإصــدار عــدد )4( شــهادات 
تعديل، وعدد )2( شــهادات شــطب، وتجديد ترخيص 
لشــركة واحدة.  ويبين الجدول الكيانات االســتثمارية 
التــي تــم شــطبها مــن الســجل االســتثماري وفــق 

لذلــك. الموجبــة  االســباب 

 غطـــــت اإلســـتثمارات المباشرة الـــواردة الموافـــق 
عليهـــــا فـــــي فتــرة التقريــر 8 جنســـــيات أجنبيــة من 
فرنســـــا وهولنـــدا والواليـــــات المتحـــدة األمريكيـــة 
والصيـــــن وتركيا وكوريــا الجنوبية وألمانيا وأســبانيا. 

تنوعـــت األشـــكال القانونيـــة للكيانـــات اإلســـتثمارية 
الموافـــق عليهـــا بموجـــب قانـــون رقـــم 116 لســـنة 
2013 خالل الســـنة الماليـــة 2019/2018، إذ طلبت 4 
كيانات اســـــتثمارية تأســـيس شـــركة كويتيـــة تمثلت 
وطلـــــب  )ش.ش.و(،  الواحــد  الشـــــخص  بشـــــركة 

1.2 التوزيع القطاعي:

1.5 حصة الملكية األجنبية: 

1.6 قرارات المدير العام ذات الصلة:

1.7 السجل االستثماري:

1.3 التوزيع الجغرافي:

1.4 الكيان القانوني:

كيانيــن اســـــتثماريين تأســـــيس شـــــركة كويتية ذات 
مســـــؤولية محـــــدودة )ذ.م.م.(، وطلبــت 3 كيانــات 
اســتثمارية فتح فرع للشــركة االم.  أما الكيان العاشر  
فهو لشــركة مســجلة بحصة ملكية أجنبية %49 تحت 
قانــون الشــركات وكانت قــد حصلت بموجــب قانون 
رقــم 8 لســنة 2001 فــي شــأن تنظيــم االســتثمار 
المباشــر لــرأس المــال األجنبــي فــي دولــة الكويت، 
علــى منح مزايــا إعفــاءات ضريبية وتــم تجديدها عند 
انتهائهــا مــن قبــل الهيئة وفق مــا نص عليــه قانون 
رقم 116 لســنة 2013 الذي استبدل القانون السابق 
ونقــل  إلــى الهيئــة التــي تأسســت بموجبــه كافــة 
أمــوال وأصــول والتزامــات وحقــوق وكل مــا يتعلــق 
المشــكل  األجنبــي  المــال  رأس  اســتثمار  بمكتــب 

بموجــب قانــون رقم 8  لســنة 2001.

 حجم االستثمار النشاطالكيان االستثماري#
دينار كويتي

الدولةأسباب الشطب

جميفايد البس للخدمات 1
الفنية والتقنية الحاسوبية

كنداطلب من الشركة1,500,000نظم المعلومات

مكتب تمثيل لمؤسسة 2
سنغلف العالمية الخاصة 

المحدودة

انتهاء فترة مكتب -االستشارات

التمثيل

سنغافورة

1,500,000اإلجمالي

جدول رقم )5( الكيانات االستثمارية التي تم شطبها خالل فترة التقرير

2. االستثمارات المباشرة 
الواردة الموافق عليها تراكميا:

2.1 حجم االستثمار التراكمي: 

2.2 التوزيع القطاعي التراكمي:

الـــــواردة  المباشـــــرة  االســـــتثمارات  حجـــــم  بلـــــغ 
الهيئــة  باشـــــرت  منـــــذ  تراكميـــــا  عليهـــــا  الموافــق 
اســـــتقبال طلبــات الترخيـــــص ومنح المزايـــــا في  1 
ينايـــــر 2015 وحتــى 31 مـــــارس 2019 مــا مجملـــــه 
كيانــا   37 شـــــملت  كويتــي  دينــار   960,037,409

اســـــتثماريا.

تركـــزت أنشـــطة االســـــتثمارات المباشـــرة الـــواردة 
الخدمــات  قطــاع  فـــــي  تراكميــا  عليهـــــا  الموافـــــق 
بنســـــبة %99، وتصدرهـــــا قطــاع نظــم المعلومات 
)%41.09( ثم خدمـــــات النفـــــط والغـــــاز )25.28%( 
وتوزعـــت النســـبة المتبقية على خدمات اإلنشـــاءات 
والتدريــب والصحة والطاقـــــة والخدمـــــات الترفيهية 
واالستشـــــارات وبحــوث الســوق كمــا هــو موضــح 

لشكل. با

شكل رقم )1( التوزيع القطاعي التراكمي )دينار كويتي(
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2.3 التوزيع الجغرافي التراكمي:
الـــــواردة  المباشـــــرة  االســـــتثمارات  توزعـــــت 
الموافـــــق عليهـــــا تراكميــا علـــــى 16 دولــة أجنبيــه 
وعربيــة شـــــملت هولندا، كنـــــدا،  أســـــبانيا، تركيـــــا، 
فرنســـــا، الواليـــــات المتحـــــدة األمريكيـــــة، بلجيـــكا، 
المملكـــــة  الصيــن،  الهنـــــد،  إيطاليــا،  اليابـــــان، 
المتحـــــدة، كوريـــا الجنوبيـــــة، الجمهوريـــة اللبنانيـــة، 
تركــزت  وبذلــك  البريطانيــة.  العـــــذراء  وجــزر  ألمانيــا 

الموافــق  الــواردة  المباشـــــرة  االســـــتثمارات  هــذه 
عليهـــا تراكميـــا فـــي دول القـــارة األوروبيـــة بنســـبة 
)%67.43(، تلتهــا قارة آســيا بنســبة)%19.54( ، ثم 
قــارة أمريــكا الشــمالية بنســبة )%13.03( كمــا هــو 

مبيــن بالشــكل.

التوزيع الجغرافي للكيانات االستثمارية الموافق عليها تراكميا (دينار كويتي)

االجمالي 960,037,409

كندا
102,512,000

الواليات المتحده االمريكيه
22,562,580

الجزر العذراء البريطانية
80,654,817

المملكة المتحدة
807,045

اسبانيا
91,318,485

إيطاليا
8,233,288

فرنسا
36,886,000 بلجيكا

10,916,500

هولندا
413,657,652

المانيا
4,850,412

تركيا
60,663,523

الصين
89,098,310

كوريا الجنوبيه
18,275,426

اليابان
10,916,500

الهند
4,330,000

الجمهوريه اللبنانيه
4,354,871

شكل رقم )2( التوزيع الجغرافي للكيانات االستثمارية الموافق عليها تراكميا 
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تنوعـــت األشـــــكال القانونية للكيانات االســـتثمارية 
المرخــص لها بموجـــــب قانـــــون رقـــــم 116 لســـــنة 
2013، إذ توزعـــت مـــا بين شـــركة الشـــخص الواحـــد 
)ش.ش.و( والشـــــركة ذات المســـــؤولية المحـــدودة 
)ذ.م.م( بنســبة مشتركة )%76( ، واألفـــــرع بالنسبة 

المتبقيــة )%24(. كمــا هو موضح بالشــكل. 

شكل رقم )3( انواع الكيانات القانونية تراكميا2.4 الكيان القانوني التراكمي: 

3. الضبطية القضائية
تـــــم خــالل فتــرة التقرير مباشــرة  تفعيــل  الضبطية 
القضائيــة وفق أحــكام المادة رقــم )33( من القانون 
رقم 116 لســنة 2013 في شــأن تشــجيع االســتثمار 
المباشــر ، ومــاورد فــي الفصــل الثامن مــن الالئحة 
التنفيذيــة للقانــون، وذلــك بصــدور القــرار الــوزاري 
رقــم )458( لســنة 2018 بشــأن منح صفــة الضبطية 
القضائيــة لموظفــي الهيئة المعنييــن ألداء  المهام 
المطلوبــة. وقد تم منــح الصفــة القضائية الجمالي 

12 موظفــا فــي الهيئة.

وقــد اســتقبل رئيــس مجلــس ادارة الهيئــة ووزيــر 
التجــارة والصناعــة وأعضاء المجلــس موظفي الهيئة 
الحاصليــن علــى صفــة الضبطية القضائيــة في مقر 

الهيئــة بتاريــخ 20 ديســمبر 2018.

وفــي الســياق ذاتــه، تلقــى الموظفيــن المعنييــن 
دورة متخصصــة بشــأن الضبطيــة القضائيــة قدمهــا  
"معهــد الكويــت للدراســات القضائيــة والقانونيــة" 
بنــاء علــى طلــب الهيئــة وتضمنــت شــرحا تفصيليــا 
وصالحيــات  القضائــي  الضبــط  وادوات  آلليــات 
الضابــط القضائــي والحقــوق والواجبــات الواجب أن 

يراعيهــا فــي أدائــه للمهنــة، وشــرحا تطبيقيــا للمادة 
الخاصــة   2013 لســنة   116 رقــم  قانــون  مــن   )32(

بالجــزاءات.

فــي  التقريــر  فتــرة  خــالل  المشــاركة  تمــت  وقــد 
اجــراء مــا مجملــه 44 زيــارات ميدانيــة واجتماعات مع 
الكيانــات االســتثمارية المرخصــة بالتنســيق مع بقية 
الوحــدات االداريــة المعنية بالهيئة لتعزيــز كفاءة إدارة 
العالقــة مع  الشــركات المرخص لها مــن قبل الهيئة 
ومواصلــة دورها في تقديم التســهيالت المطلوبة 
جهــات  مــع  التنســيق  آليــات  تفعيــل  خــالل  مــن 
االختصــاص المعنيــة والتعاون الدائــم معها وقد تم 

4. االثر االقتصادي
رصـــــدت الهيئــة خالل فترة التقريــر االثر االقتصادي  
للكيانـــــات  المتحقــق  المباشـــــر  وغيـــــر  المباشـــــر 
االســـــتثمارية المرخــص لهــا التــي باشــرت عملهــا، 
مــن خــالل مواصلــة المتابعــة الدوريــة واالجتمـــــاع 
مـــــع مســـؤوليها، والحرص علـــى تقديـــم الخدمـــات 
المطلوبـــة ومعالجـــة العقبـــات التـــي تبـــرز لتســـهيل 
عمـــــلها،  وتشـــــجيعها علـــى التوطيـــــن فـــي دولـــة 
والمســـــاهمة  أنشـــــطتها   وتوســـــيع  الكويـــــت 
واالجتماعيــة  االقتصاديــة  األهــداف  دعـــــم  فـــــي 
المنشـــــودة ضمن الرؤيـــــة الوطنيـــة 2035 وركائزها 
والتزامات دولة الكويت الطوعية ألهـــــداف التنميـــة 
المســـــتدامة )2015-2030(، تتلخــص فيمــا  يلــي:

وضعـــت 7 كيانـــات اســـتثمارية مرخـــص لهـــا خـــالل 
فتـــرة التقريـــر إعالنـــات توظيـــف للكـــوادر الوطنيـــة 
لتعميـــــق األثـــــر االقتصــادي فــي خلـــــق الوظائــف 
للمواطنيــن بهــدف الوصــول لتوفير وظائــف نوعية 
عـــــدد  توليــد  الوطنيــة، وتوقـــــع  للكــوادر  مباشـــــرة 
علـــــى  المباشـــــرة  غيــر  الوظائــف  مـــــن  مضاعــف 
القطاعــات  فـــــي  المحلـــــي  االقتصـــــاد  مســـــتوى 
المرتبطة بهذه المشـــــاريع، وقد ســـــاهمت الهيئـــــة 
فـــــي تعميمهـــــا ونشـــــرها مـــــن خـــــالل وســـــائل 
التواصـــــل االجتماعـــي الخاصـــــة بها.  كما هو مبين 

الشــكل. في 

4.1 الوظائـــف: 

اعــداد تقارير تلخص نتائج هذه الزيــارات واالجتماعات 
ورفعــت هذه التقارير  والتوصيــات الى المدير العام 
للهيئــة وبــدوره رفعها لمجلــس اإلدارة الذي اعتمدها 

اجتماعاته. فــي 

وفــي اطار تنفيذ الدور الرقابــي، تم اصدار 18 انذار  
للكيانات االستثمارية المخالفة الشتراطات الترخيص 
الخاصــة   )32( المــادة  )1( مــن  عمــاًل بحكــم الفقــرة 
بالجــزاءات مــن القانــون رقم  116 لســنة 2013 على 
دفعتيــن:  الدفعــة األولــى شــملت 11 انــذارا بتاريخ 
5 يوليــو 2018 ، والدفعــة الثانية  شــملت 7 إنذارات 
بتاريــخ 7 ينايــر 2019، وتبيــن أن المخالفــة الرئيســية 
تمثلــت بعدم اســتيفاء نســبة العمالــة الوطنية وفق  

األرقــام المتفــق عليهــا في خطــة العمل. 

بلــدء  تمديــد  بمهلــة  توصيــات   9 اصــدار  تــم  كمــا 
االســتثمارية  الكيانــات  علــى طلــب  بنــاء  التشــغيل 
أســباب  مــن   أن  وتبيــن  المعنيــة،   لهــا  المرخــص 
التأخير في بدء التشــغيل عوائق الدورة المســتندية، 
لتســهيل  يلــزم  بمــا  القيــام  علــى  الهيئــة  حرصــت 

بهــا. المتعلقــة  اإلجــراءات 

موظفي الهيئة الحاصلين على صفة الضبطية القضائية

شكل رقم )4( اعالنات  التوظيف للكيانات االستثمارية المرخص لها: 

شركة هواوي تكنولوجيز كويت
21 يونيو 2018

شركة ليوناردو لتجارة اآلالت 
والمعدات واألدوات

31 ديسمبر 2018

شركة دي سي آي ايه كويت 
لتقديم الخدمات اللوجستية

11 مارس 2019

شركة دبليو تي اي واسرتكنيك جي ام بي اتش 
لمقاوالت الطرق والمباني والجسور - فرع

10 مارس 2019

اي زد ان او اند ام ألعمال وتوليد 
واستحداث الطاقة الكهربائية

31 ديسمبر 2018

شركة تكنيكاس ريونيداس - فرع
11 مارس 2019

شركة مركز جنرال الكتريك 
للتكنولوجيا كويت

8 يناير 2019
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شـــهد نشـــاط التدريـــب تقدما محرزا  مـــن خـــالل 
مجموعة من البرامـــج التدريبيـــة المتنوعة  لتنمية 
قدرات الكوادر الوطنية في مجاالت متعددة،  من 

4.2 التدريـــب: 

قبل  9 من الكيانات االســـتثمارية المرخـــص لهـــا 
كما هو مبين في الجدول والشكل.

عدد المستفيدينالبرنامجالكيان االستثماري#

شركة هانيويل 1
كويت الدوليه 

للخدمات 
الفنيه والتقنيه 

الحاسوبيه

البرنامج التدريبي التأسيسي للموظفين الجدد 

مدته سنة

غطى المفاهيم االساسية والعالمية لعمل الشركة 
وغطى مجاالت السالمة، الصحة المهنية، التحليل 

الهندسي، ومواضيع اخرى ذات  صلة

5 موظفين 
كويتيين

شركة 2
اي بي ام 

كويت

دورة مكثفة نظمتها الشركة مدتها 7 اشهر في 
جنوب افريقيا و دبي.

غطت  الخدمات التي توفرها الشركة والبرامج التي 
تقدمها وكيفية تسويق هذه البرامج والمحافطة على 

العميل والذي يساهم في تطوير قدراتهم االدارية 
والتسويقية

2 موظفتين 
كويتيين  

شركة 3
نوفو بينيوني 

انترناشونال 
اس ار ال

 Commercial Leadership“ برنامج القيادة التجارية"
  ”Program

مدته سنتين غطى مجاالت القيادة والتفكير النقدي 
واتخاذ المبادرة ومهارات المبيعات والتسويق. 

وتضمن:

التدريب أثناء العمل من خالل التدوير في 	 
عدد wzمن ادارات  الشركة )ادارة المبيعات 
والعمليات التجارية ودعم المبيعات، وادارة 

المنتج واستراتيجية التسويق  والتسعير 
وهندسة التطبيق(.

المشاركة في مؤتمرين عالميين 	 

االلتقاء بنخبة من الحاصلين على هذه الشهادة 	 
من انحاء العالم. 

االبتعاث الى دولة االمارات العربية المتحدة 	 
والمملكة المتحدة والواليات المتحدة االمريكية.

1 مهندس  
كويتي يعمل 

بها

جدول رقم )6( توفير برامج تدريبية للكوادر الوطنية 

شركة ليماك 4
انسآت الكويت

دورات تدريبية داخلية فى األقسام المختلفة 

)األعمال المدنية - الكهروميكانيكية و قسم 
التصميمات(

29 مهندسا  
ومهندسة 
كويتيين 

يعملون فيها 
ومهندس 
كويتي من 

وزارة االشغال 
العامة

Kuwait Engineers Fund تنظيم ثالث دورات مع

 للتعرف على الجوانب المختلفة  لبيئة البناء والقطاع 
الخاص -  مدة البرنامج 3 أشهر

تم حصول المشاركات على شهادة مجلس تعليم 
التكنولوجيا لإلدارة والقيادة المعتمدة في أكثر من 

100 دولة حول العالم.

10 مهندسين 
كويتيين

البرنامج التدريبي المكثف لمهندسات الكويت من 
كلية الهندسة والبترول في جامعة الكويت في 

نسخته الثانية ويتضمن ما يقارب 200 ساعة تدريبية 
مقسمة على ثمانية محاور، وثالث وحدات دراسية 

BTEC وومحاضرات بالمركز الرئيسى في تركيا.

30 طالبة 
ومهندسة 

كويتيين

شركة مركـــز 5
جنـــرال الكتريـــك 

للتكنولوجيـــا 
كويت

وفر المركز  الـــذي يعتبر مركـــزا إقليميا معتمـــدا 
فـــي منطقة الشـــرق االوســـط وشـــمال إفريقيا 

برامـــج تدريبية فـــي مجال الهندســـة وصيانـــة وتغيير 
قطع غيـــار اآلالت والمعـــدات لمحطـــات توليـــد 

الكهربـــاء والماء 

استفاد من المركز ما مجمله 700 شخص منذ انشائه

510 موظفا  
يعمل في 
الشركة من 
أنحاء العالم 

)األثر االيجابي 
الممتد(
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واصــل مركـــــز جنــرال الكتريــك للتكنولوجيـــــا كويــت 
دوره في تنمية الصـــــادرات الوطنية من  الخدمـــــات 
مـــن خـــالل امداد خدمـــات الصيانـــة لشبكة  شـــركات 
جنـــــرال الكتريـــك المتمركزة فـــي دول الجوار والدول 
االخــرى التــي تشــمل كل مــن  الســعودية، اإلمارات 
البحريــن، ســلطنة عمــان،  المتحــدة، قطــر،  العربيــة 
العراق، باكســتان، الجزائــر، تونس، نيجيريــا، المملكة 

التحدة، وأســتراليا.

المحلــي  المكــون  التقريــر  دعــم  خــالل فتــرة  تــم  
مــن خــالل عــدة أصعــدة تــؤدي بمجملهــا الــى تنمية 

كاالتــي: المحلــي  المكــون  وتطويــر 

المدن الذكية: دراسة إمكانية تطبيق رؤية 	 
ومتطلبات شركة هواوي  تكنولوجيز كويت 

حول إنشاء ميناء ذكي متكامل في ميناء 
مبارك الكبير بتكليف من قبل مجلس الوزراء 
للهيئة العامة لالتصاالت وتقنية المعلومات 

وبالتنسيق مع الجهات المختصة والجهات ذات 
الصلة.

القطاع النفطي: وقعت شركة هانيويل كويت 	 
الدولية للخدمات الفنية والتقنية الحاسوبية 
المتخصصة في مجال البرمجيات الصناعية 

مذكرة تفاهم مع الشركة الكويتية للصناعات 

4.3 تنميـــة الصادرات: 

4.4 دعـــم المكـــون المحلي:

البترولية المتكاملة )كيبك( لتطبيق التقنيات 
الحديثة والمتطورة في مجمع الزور النفطي 

لالستفادة من خبرات هانيويل في وضع 
خارطة الطريق التشغيلية طويلة المدى 

للمشاريع االستراتيجية الثالثة الرئيسية ضمن 
مجمع الزور النفطي. وسترسخ مذكرة التفاهم 
المساعي الحثيثية للشركة في تقديم الحلول 
التشغيلية المتطورة التي تسهم بشكل فاعل 

في تعزيز االنتاجية ومستويات االنتاجية 
والكفاءة بما ينسجم مع رؤية كويت جديدة 

2035 واستراتيجية مؤسسة البترول الكويتية 
.2040

شراء المنتجـــات والخدمات الوطنيـــة: واصلت  	 
الكيانات االســـتثمارية المرخـــص لهـــا  التي 

بدأت بتشغيل عملياتها بالتعامل المباشر  مـــع 
شـــبكات الموزعيـــن والمنتجيـــن المحلييـــن 
من مقدمـــي الخدمـــات و الســـلع شملت 
التعامـــل مـــع البنـــوك المحليـــة وشـــركات 

التأميـــن والمحاســـبة والتدقيـــق والمحامـــاة 
وشركات التنظيـــف والنقـــل والشـــحن وتأجير 

السيارات،  ومكاتب العقار الســـتئجار المكاتـــب 
والمبانـــي واألراضـــي، وعقـــود المقاوليـــن 

المحلييـــن، وشـــراء المنتجـــات والمـــواد 
واللـــوازم العمالهم من المورديـــن المحليين 

لدعـــم المنتجـــات الوطنيـــة.

شركة هانيويل 6
كويت الدولية 

للخدمات 
الفنية والتقنية 

الحاسوبية

118 شخصا مركز تجارب العمالء لشركة هانيويل الكويت
مستفيدا

وقعت الشركة مذكرة تفاهم مع الشركة الكويتية 
للصناعات البترولية المتكاملة )كيبك( لتطبيق 

البرمجيات الصناعية والتقنيات الحديثة في مجمع 
الزور النفطي تتضمن اعداد وتطوير برامج تدريبية 
حديثة لتعزيز الكفاءات التدريبية الفنية للمهندسين 

الكويتيين الشباب ضمن المشاريع الثالثة الرئيسية 
للشركة.

وقد وفر المركز فرصة لتجربة مجموعة كاملة من 
منتجات األتمتة وحلول البرمجيات في عدة صناعات 

وقطاعات، منها الحلول الصناعية ومكان العمل، 
والمعيشة، لتنمية القدرات المهنية للكوادر الوطنية

-

شـــركة تكنيكاس 7
ريونيـــداس - فرع

برامج تدريبية  ميدانيــة  بالتعـــاون مع الصنـــدوق 
الكويتي للتنميـــة االقتصـــادية فـــي مقـــرالشـــركة 

في الكويت. 

مهندس 
كويتي حديث 

التخـــرج

شركة اي زي 8
ان او اند ام 

العمال وتوليد 
واستحداث 

الطاقة الكهربائية

قدمت العديد من البرامج التدريبية كبرامج معتمدة 
عالميا ودورات في مجال االمن والسالمة 

ومواصافات االيزو والتدقيق الداخلي و غيره من 
خالل التدريب الميداني والتدريب الخارجي في  دول 

الخليج العربية وفي دول اوروبا.

53 موظفا 
كويتيا

دورة محاسب قانوني معتمد من جمعية المحاسبين 
المعتمدين من المملكة المتحدة.

1 موظف 
كويتي

شركة ليوناردو 9
لتجارة االالت 

والمعدات 
واالدوات

برنامج تدريبي على الحرب االلكترونية في مقر 
الشركة في الكويت تحت اشراف مهندس بريطاني 

خبير في هذا المجال

 4 موظفيين 
كويتيين

764 متدربا و مستفيدا منهم 254 من اإلجمالي
الكوادر الوطنية و 510 من أنحاء العالم

شكل رقم )5( المستفيدون من التدريب
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شركة هواوي تكنولوجيز كويت: وقعت الشركة 	 
مذكرة تفاهم مع الصندوق الوطني لرعاية 

وتنمية المشروعات الصغيرة بهدف تشجيع 
وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، 

وتعزيز نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
وقدرتها التنافسية في الكويت من خالل 

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت كجزء 
من رؤية الكويت 2035 لتشجيع المواهب 

4.5 دعم المشروعات الصغيرة 
والمتوسطة وريادة االعمال: 

وقعت شركة هواوي مذكرة تفاهم مع الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة

المحلية وتمكين رواد وقادة األعمال 
في المستقبل من خالل تعزيز الشراكة 

االستراتيجية مع الشركات »الرائدة عالميا« 
وبما يساهم في نقل المعرفة والخبرات 

والتدريب واالستشارات في قطاع تكنولوجيا 
المعلومات والتي تعمل على تعزيز نمو 

الشركات الصغيرة والمتوسطة.

4.6 االستدامة البيئية:
خــالل فتــرة التقريــر نفــذت شــركة ليمــاك  إنســآت 
للمســؤولية  الفعالــة  اســتراتيجيتها  الكويــت 
وإدارة  البيئيــة  االســتدامة  مجــال  فــي  االجتماعيــة 
المخلفــات، وذلك من خالل معالجة وإعادة اســتخدام 
%88 مــن مخلفــات مواد اإلنشــاء المســتخدمة في 
موقــع إنشــاء مبنــى الــركاب 2 فــي مطــار الكويــت 

شركة ليماك انسآت الكويت: وقعت 	 
الشركة مذكرة تفاهم مع مركز صباح األحمد 

للموهبة واإلبداع، أحد مراكز مؤسسة 
الكويت للتقدم العلمي، حول مساهمه 

الشركة في دعم إنشاء مركز الكويت لالبتكار 
وريادة األعمال بهدف تعزيز ثقافة اإلبداع 
وريادة األعمال والخبرات وتبادل المعرفة 

في المجال الصناعي. المركز سيكون مصدر 
إلهام للموهوبين والمتفوقين في الكويت 

ويشّجعهم على اإلبداع واالبتكار وريادة 
األعمال من خالل توفير بيئة داعمة للمخترعين 

وللمؤسسات البحثية في تحويل اختراعاتهم 
إلى منتجات ناجحة تجاريًا والذي بال شك 

سوف يعزز التنمية االقتصادية المستدامة 
للكويت.

HCIE NIGHT الهيئة في

الدولــي وبالتزامهــا بتنفيــذ جميــع متطلبــات نظــام 
ليــد  )LEED( لإلنشــاء بمــا فــي ذلــك نظــام اعتمــاد 
المبانــي الخضــراء فــي المجلــس األميركــي لألبنية 
الشــركة  تقــوم  باالضافــة   .»USGBC« الخضــراء 
بتنفيــذ خطــة خاصــة بهــا إلدارة النفايات فــي موقع 
اإلنشــاء والمعترف بها من قبل الهيئة العامة للبيئة 
كأفضــل خطــة يتــم تنفيذهــا إلدارة مخلفــات البنــاء 
فــي الكويت. وتشــمل أنشــطة الخطة إنشــاء تســع 
مناطــق تجميــع بمســاحة 100 متــر مربــع فــي جميع 
النفايــات، وتوظيــف فريــق  لفصــل  الموقــع  أنحــاء 
متخصص من المرشــدين والمالحظين والمشــرفين 
والمهندســين المســؤولين عن إدارة النفايات. وهذا 
يأكــد اهتمــام الشــركة بالجانــب البيئــي فــي جميــع 
المشــاريع التــي تنفذهامن خــالل مشــاركة الكيانات 
المؤسســية فــي الكويت  باالطالع على الدراســات 
والتقنيــات المســتخدمة والــذي يســاهم فــي رفــع 
مســتوى الوعــي في مجال اإلنشــاءات المســتدامة 
)UCON( وشــهادة المبانــي الخضــراء التــي تطمــح 
الشــركة ان تكــون نموذجــا ومثــاال مشــجعا لشــركات 

اإلنشــاءات األخــرى فــي المنطقــة.  

بع
لرا

ي ا
نو

س
 ال

رير
تق

  ال
 

  43 

بع
لرا

ي ا
نو

س
 ال

رير
تق

  ال
 

  42 



4.7 المســـؤولية االجتماعية: 
االجتماعيـــــة  المســـــؤولية  أنشـــــطة  تنوعـــــت 
للكيانـــــات االســـــتثمارية المرخـــــص لهـــــا بقيامهـــــا 
تحقيقهـــــا  عـــــززت  التـــــي  الفعاليـــــات  مـــــن  بعــدد 

شـــــملت: المســتدامة،  التنميــــة  ألهـــــداف 

شـــركة هـــواوي تكنولوجيز كويت: في مجال 	 
دعم مهارات الشباب، نظمت شركة هواوي 

تكنولوجيز الكويت حفال بتاريخ 5 مارس 2019 
اعتبر الحدث األول من نوعه لتكريم 400 من 

المهندسين المتميزين الذين نالوا أعلى 
 HCIE مستوى من شهادات هواوي المعتمدة

Huawei Certified ICT Expert بحضور 
كبار المسؤولين الحكوميــــين  في  قطاع 

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والقطاع 
االكاديمي ومعاهــــد التكنولوجيـــا، والشركات 
المعنية وتم خالله عرض فوائد الحصول على  

شهادة HCIE لبناء جيل من المتخصصين 
المحليين في تكنولوجيا المعلومات 

واالتصاالت ومن المبدعين والمبتكرين 
في هذا المجال. كما أطلقت شركة هواوي 

تكنولوجيز كويت النسخة الثانية من "مسابقة 
مهارات التكنولوجيا والمعلومات واالتصاالت" 

بحضور معالي وزير التجارة والصناعة رئيس 
مجلس ادارة الهيئة بتاريخ 3 أكتوبر 2018 في 
مركز هواوي لالبتكار والتدريب في برج الحمرا 

لالعمال.

شركة مركز جنرال الكتريك للتكنولوجيا 	 
كويت: في مجال دعم مهارات الشباب، 

نظمت الشركة النسخة الثانية لتحدي الكويت 
للتصميم الهندسي شارك فيها 6 فرق من 
4 جامعات اختصاصهم في مجال الهندسة 
واشاروا الطلبة إلى أهمية مشاركتهم في 

التحدي الذي يساهم في إبراز إبداعاتهم في 
مجال التصميم الهندسي والتكنولوجيا، ويعزز 
روح المنافسة لديهم لتقديم أفضل المشاريع 

التي يمكن تطبيقها مستقبال، والتي تعزز 
تنمية الطالب وتحفزهم على تحقيق المزيد 

من اإلنجازات.  وتولـــت اختيـــار الفريـــق الفائـــز 
لجنـــة تحكيم ضمـــت أســـاتذة مـــن الجامعـــات 
المشـــاركة وخبـــراء متخصصيـــن من الشـــركة. 

كما  قامت مجموعة من موظفي الشركة 
بالتبرع بالدم من خالل بنك الدم الكويتي 

المركزي دعما للجانب االنساني.

شركة هانيويل كويت الدولية للخدمات 	 
الفنية والتقنية الحاسوبية : في مجال تمكين 

المرأة، دخلت الشركة كأحد الرعاة الرئيسيين 
لفعالية  منتدى مساندة المرأة الذي اقيم 

تحت شعار "ريادة األعمال االجتماعية للمرأة". 
كان هدف ورشة العمل زيادة عدد المرشدات 

والمتحدثات الملهمات للتأثير على العديد من 
الشابات وتحفيزهن وشهد المنتدى حضور 

برنامج ليماك لمهندسات الكويت

200 من المهنيات والطالبات، باإلضافة الى 
السفيرة التركية لدى دولة الكويت، وسفير 

الواليات المتحدة األميركية لدى  دولة الكويت. 
وتضمن برنامج المنتدى حلقة نقاشية حول 

تمكين المرأة اقتصاديا داخل الكويت وخارجها،  
وجلسة حوارية عن ريادة األعمال االجتماعية 

مع نخبة من سيدات االعمال الكويتيات 
اللواتي نجحن في تأسيس مشاريع تجارية 

ذات األهداف التنموية واالجتماعية. وورشة 
عمل  تحت عنوان " أخبرنا قصتك"  شارك 

فيها مجموعة مختارة من رائدات األعمال 
الشابات اللواتي تمت دعوتهن لعرض 

تجربتهن في كيفية تعلم مهارات التوجيه 
باإلضافة إلى مهارات التحدث أمام الجمهور 

بطريقة مؤثرة وملهمة.
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الفصل الثالث

العمليات 
االستثمارية



كثفـــت هيئة تشجيع االستثمار المباشر  
نشـــاطها خالل فتـــرة التقريـــر فـــي 

مجـــال العمليـــات االستثمارية، فـــي اطار 
إدارة النافذة الموحـــدة بالهيئـــة، المنشـــأة 

بموجـــب المـــادة )17( مـــن قانـــون 
رقـــم 116 لســـنة 2013 لغاية تســـهيل 

اإلجراءات وتحســـين بيئـــة األعمـــال 
وتشـــجيع االســـتثمار المباشـــر والحـــرص 

علـــى تقديـــم كافـــة التسهيالت والرعايـــة  
الالحقة للمســـتثمرين القائميـــن 

والمحتمليـــن في جميع مراحـــل العملية 
االستثمارية.  وكذلـــك المهام التي 

تقوم بها  في االدارة المعنية بالمتابعـــة 
والتدقيـــق لقيـــاس األثر االقتصادي 

والتعامل مـــع الشـــكاوى واالقتراحات 
وتنفيـــذ الضبطيـــة القضائيـــة، وإدارة 

العمليـــات المقابلـــة "األوفســـت" التـــي 
كلفـــت بهـــا الهيئـــة مـــن قبـــل مجلـــس 

الـــوزراء الموقـــر.
  وقد صـــدرت اربعة قـــرارات لمديـــر عـــام 
الهيئة ذات صلـــة بالعمليـــات االستثمارية 

فـــي إطـــار مهـــام الهيئـــة كمـــا هـــو 
مبيـــن في الجـــدول. 

التاريخ القرار

7 أغسطس 2018
قرار رقم )354( لسنة 2018 بشأن تقييد الشركات والمكاتب في سجل الشركات 

والمكاتب المعتمدة لدى هيئة تشجيع االستثمار المباشر لتقديم الطلبات بالنيابة عن 
المستثمرين وذلك لمدة سنة من تاريخ إصدار شهادة السجل.

18 نوفمبر 2018 قرارا رقم )449( لسنة 2018 بشأن تعديل األنشطة المنصوص عليها بالمادة االولى من 
قرار المدير العام رقم 361 لسنة 2018.

25 ديسمبر 2018
قرار رقم )522( لسنة 2018 بشأن تجديد قيد الشركات والمكاتب اإلستشارية في سجل 

الشركات والمكاتب المعتمدة لدى هيئة تشجيع االستثمار المباشر لتقديم الطلبات 
بالنيابة عن المستثمرين وذلك لمدة سنة من تاريخ إصدار شهادة السجل.

4 مارس 2019
قرار رقم )108( لسنة 2019 بشأن تقييد الشركات والمكاتب في سجل الشركات 

والمكاتب المعتمدة لدى هيئة تشجيع االستثمار المباشر لتقديم الطلبات بالنيابة عن 
المستثمرين وذلك لمدة سنة من تاريخ إصدار شهادة السجل.

 جدول  رقم )7( قرارات المدير العام الخاصة بمهام الهيئة

1. خدمة المستثمرين 

إدارة  فــي  المســـــتثمرين  خدمــة  مركــز  اســتقبل 
النافــذة الموحـــــدة بالهيئـــــة 256 زائــرا منهــم 51% 
مســـــتثمرين   49% و  قائميـــــن  مســـــتثمرين 
محتمليـــــن محلييـــــن وأجانـــــب تمـــــت اإلجابة علـــى 
تساؤالتهم وتعريفهم بإجـــــراءات الهيئـــــة والمزايـــــا 
الالزمــة إلجــراء  التســهيالت  الممنوحـــــة وتقديـــــم 
أعمالهم. كما تم استالم 409 بريـــــدا الكترونيـــا مـــن 

خــالل البريـــــد اإللكترونــي المخصـــــص 

info@kdipa.gov.kw وتحويلهـــا للجهات المعنيـــة 
أو اإلجابة علـــــى ما جـــــاء بها من تساؤالت وتقديـــم 

التوضيحـــات المطلوبـــة بمهنية وســـرعة.

شكل رقم )6( أنشطة مركز خدمة المستثمرين

والصحــة. والتدريــب،  المشــاريع،  ادارة  والبنـــــاء، 

فـــــي  المســـــتثمرين  خدمــة  مركـــــز  أصــدر  وقـــــد 
الهيئــة مــا مجملـــــه  51إيصـــــال تحصيـــــل بقيمـــــة 
دينـــــار كويتـــــي غطــت رســـــوم   40,520 إجماليـــــة 
طلبات تأســـــيس شـــــركة كويتيـــة وتأســـيس شـــركة 
كويتيـــة مـــع مزايـــا وتأســـيس فـــرع شـــركة وإصـــدار 
ترخيـــــص اســـــتثماري وإصـــدار شـــــهادة قيـــد فـــي 
الســـــجل االستثماري وتجديـــد الترخيص االستثماري 
وطلـــــب تعديل الكيان االستثماري ومســـــتخرج مـــن 
الترخيــص االســتثماري، وتقييد الشــركات و المكاتب 
المعتمــدة، وطلــب منــح المزايــا. كما هــو مبين في 

لشكل. ا

وقـــــد تعامـــــل مركـــــز خدمـــــة المســـــتثمرين فـــي 
الهيئـــة مـــع  230طلبـــا لموعـــد الكترونـــي مـــن خالل 
البوابـــــة اإللكترونيــة للحجـــــز علـــــى اإلنترنت للقـــــاء 
)مدراء الحســـــابات( في المركـــــز بالهيئـــة الستيضاح 
الترخيـــــص االســتثماري  بإجـــــراءات  تتعلـــــق  أمـــــور 
واستفســـــارات عامـــــة بشـــــأن القانـــــون رقـــم 116 
لســـــنة 2013 وكيفيـــــة تقديـــــم الطلـــــب المبدئـــي 
وآليـــــة احتســـــاب النقـــاط لتقييـــــم المشـــاريع ومنح 
المزايـــــا ومنهجية اإلعفــاء الضريبي مقابـــــل األداء.

وقـــــد تلقـــــى مركـــــز خدمـــــة المســـــتثمرين فـــــي 
مســـــتثمرين  مـــــن  مبدئـــــي  طلـــــب   64 الهيئــة 
محتمليـــــن وفق النمـــوذج المعتمـــد. وقـــد توزعـــت 
أنشـــــطة  علـــــى  المســـــتلمة  المبدئيــة  الطلبـــــات 
والقطـــــاع  المعلومــات،  ونظــم  االستشــارات، 
التشــييد  والطاقـــــة،  والغــاز،  والنفــط  الصناعـــــي، 

إيصاالت تحصيل
51

طلب مبدئي
64

مواعيد أون الين
230

الزوار
256

بريد الكتروني
409
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3. متابعة الكيانات  االستثمارية 2. آلية تقييم الطلبات: 

 تــم عقــد 129 اجتمــاع مــع 64 كيــان اســـــتثماري تم 
المبدئيـــــة  الدراســـــة  لتقييـــــم  طلباتهـــــم  اســتالم 
لمشـــــروعاتهم وفـــق منهجيـــــة التقييـــم المعتمـــدة 
والمســـــتندة إلى المعاييـــــر الشـــفافة المنصـــوص 
عليهـــــا فـــــي المـــــادة )29( مـــــن قانون رقـــــم 116 
بعـــــد  توصيـــــات   10 أعــدت  وقــد    .2013 لســـــنة 
أن تمـــــت دراســـــة وتقييـــــم مشـــــاريع "الدراســـــة 
المبدئيـــــة" لهـــــذه الكيانـــــات االســتثمارية رفعـــــت 

لمديــر عـــــام الهيئة. 

وتجدر اإلشارة إلى أن المنهجيـــــة المعتمـــــدة فـــــي 
تقييـــــم الطلبـــــات وفــق قـــــرار المديـــــر العــام رقــم 
)313( لســـــنة 2016 بشـــــأن آليــة احتســـــاب النقــاط 
لتقييـــــم طلبـــــات الترخيــص ومنــح المزايـــــا الصــادر 
لتحقيــق  وتعديالتــه،   ،2016 ديســـــمبر   6 بتاريــخ 

المعاييـــــر التاليــة:

-  نقـــــل وتوطيـــــن التكنولوجيـــــا وأســـــاليب اإلدارة 
الحديثـــــة والخبـــرة العمليـــة والفنيـــــة والتســـويقية 

المتطـــورة لدولـــــة الكويـــت.

- خلـــــق فـــــرص عمـــــل للعمالـــــة الوطنيـــــة فــوق 
نســـــب العمالـــة التـــــي اعتمدهـــا مجلـــــس الـــوزراء 

فـــــي قـــــراره رقـــــم )1028( لســـــنة 2014.

برامــج  خــالل  مـــــن  الوطنيـــــة  العمالـــــة  تدريـــــب   -
تدريبيـــة مهنيـــة معتمـــدة داخـــل الكويـــت وخارجهـــا.

- دعم القطاع الخاص المحلي.

- المساهمة في تحقيق التنويع االقتصادي.

الهيئــة  قامــت  الدوريــة،  المتابعــة  صعيــد  علــى 
وفــق   لــه  مرخــص  اســتثماريا   كيانــا   20 بمخاطبــة 
االجـــــراءات المعتمدة في هـــذا الخصوص لتزويدها 
بالبيانــات الماليـــــة والتقارير الدوريــة ونموذج قياس 
االثــر االقتصــادي والوثائق المطلوبــة. وقد تم خالل 
12 تقاريــر متابعــة ونمــوذج  التقريــر اســتالم  فتــرة 
قيــاس االثر االقتصــادي، رفعت الــى مجلس االدارة 
الكيانـــــات  مـــــع  اجتماعـــــا   90 عقــد  وتــم  لالطــالع. 
االســـــتثمارية المرخــص لهــا تضمنــت إجـــــراء زيــارة 
ميدانيــة  لغـــــرض المتابعــة الدوريــة والتباحـــــث في 
طلــب   12 اســتالم  تــم   ذات صلـــــة.كما  مواضيــع 
لتغييــرات فــي الكيانــات االســتثمارية المرخــص لهــا 
شــملت  طلــب اضافة نشــاط، تغيير عنوان الشــركة، 

وتغييــر مديــر الشــركة،  وطلــب شــطب الشــركة.

وعقــدت اربعــة اجتماعــات مــع كيانيــن اســتثماريين 
وشــركتين استشــاريتين. كمــا نظمــت  الهيئة ورشــة 
عمــل فــي مقرهــا للشــركات المرخــص لهــا بتاريــخ  
25 أبريــل 2018 فــي مقرهــا  بحضــور 40  ممثــال 
مــن    وعــدد  المرخصــة   االســتثمارية  الكيانــات  عــن 
التــي  المؤهلــة  والمكاتــب  االستشــارية  الشــركات 
تنــوب عــن المســتثمرين بخصــوص تعبئــة نمــوذج 

االقتصــادي.  االثــر 

قامت الهيئة بمتابعة التنســـــيق الذي بدأته ســـــابقا 3.1 متابعة دورية
مــع بنـــــك الكويــت المركــزي لغــرض تبيـــــان الصورة 
الحقيقيــة لواقـــــع االســـــتثمار األجنبـــــي المباشـــــر 
فـــي دولـــة الكويـــت في بيانـــات ميزان المدفوعات 
التي تســـتند اليهـــــا التقاريـــر الدوليـــة المتخصصـــة 
الـــــتي يصـــــدرها ســـــنويا، وعقــد لهــذا الغرض عدة 
اجتماعــات مــع البنك المركزي  كان مــن نتيجتها اتفاق 
الطرفيــن علــى آليــة عمــل  للفتــره المقبلــة بحيــث 
تقوم الهيئة بالتنســيق ما بين الكيانات االســتثمارية 
المرخصــة وبنــك الكويــت المركــزي لضمــان االلتزام 
المنســق  )المســح  المعتمــدة  النمــاذج  بتعبئــة 
لالســتثمار االجنبي المباشر لصندوق النقد الدولي(  
وتســليمها في االوقات الالزمة لضمان ادراجها في 
بيانــت ميــزان المدفوعــات لدولــة الكويــت. وبدورها  
شــكلت الهيئــة  فريــق عمــل مختــص لمتابعــة آليــة 
التنســيق بحيــث يتــم اســتالم النمــاذج مــن الكيانات 
االســتثمارية المرخصة وارســالها الى البنك المركزي 
بصــورة متواصلــة ودورية.وقــد تم عقد ورشــة عمل 
لموظفــي الهيئة قــدم  خاللها الفريــق المختص من 
البنــك المركــزي، ممثال بــإدارة البحــوث االقتصادية، 
شــرحا  وتوضيحــا  لمنهجيــة إعداد ميــزان المدفوعات 
المعتمــدة  النمــاذج  تعبئــة  وكيفيــة  الكويــت  لدولــة 
لصنــدوق  المباشــر  لالســتثمار  المنســق  )المســح 
النقد الدولي( بعد تبســيطها وتكييفها لنطاق اعمال 
الهيئــة في االســتثمار األجنبــي المباشــر،  وبدورها 
نظمــت الهيئة ورشــة تعريفية للكيانات االســتثمارية 
المرخــص لهــا وفــق قانــون رقــم 116 لســنة 2013 
بتاريــخ  19 فبرايــر 2019 قــدم خاللهــا فريــق البنــك 

3.2 تسجيل بيانات االستثمار المباشر

4. التعامل مع 
الشكاوي والمقترحات

شــهدت فترة التقرير اســتالم 16 شــكوى والتعامل 
معهــا، و6 مقترحــات تمت دراســتها ووضع توصيات 
بشــأنها. وقــد تــم اتخــاذ مــا مجملــه  482 اجــراء في 

هــذا االطــار كما هــو مبين في الشــكل.

المركزي شــرحا لكيفية تعبئة النمــاذج المعتمدة وفق 
منهجيــة  ميــزان المدفوعــات ودوريــة جمــع البيانات، 
كمــا أجــاب علــى التســاؤالت التــي طرحت مــن قبل 

هــذه الكيانــات االســتثمارية المرخــص لها.

ومــن جهــة أخــرى شــاركت الهيئة فــي اللجنــة الفنية 
عليهــا  أشــرفت  التــي  االجنبــي  االســتثمار  لمســح 
االدارة المركزيــة لالحصــاء واســتكملت فــي نهايــة 

عــام  2018.

بريد الكتروني
151

اجتماعات
22

مخاطبات
30

مذكرات
13

اتصال هاتفي
266

شكل رقم )7( إجراءات التعامل مع الشكاوي و المقترحات

كمــا اســتكمل انجاز المرحلــة الثانية لتطويــر إجراءات 
العمل لتحقيق االســتجابة المباشــرة والسريعة وفق 
تطبيــق  و  األداء  وقيــاس  لتنظيــم  محــددة  معاييــر 
الشــكاوى  مــع   التعامــل  فــي  الجــودة  إدارة  نظــم 
والمقترحــات االمــر الذي ســهل حصــول الهيئة  على 
الخاصــة    )2018:10002( شــهادة مواصفــة االيــزو 

برضــا العمــالء والتعامــل مــع الشــكاوي. 
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5. إجراءات الترخيص والتعاون 
مع جهات االختصاص

تثبيــت  التقريـــــر  فتــرة  خــالل  الهيئــة   واصلــت 
اإلجــراءات المتبعــة لجعــل عمليـــــة تقديــم طلبـــــات 
الترخيص ومنـــــح المزايا وآليات تقييمهـــــا بموجـــــب 
القانـــون رقـــم 116 لســـنة 2013 والئحته التنفيذيـــة 
والقــرارات ذات الصلـــــة، لضمــان حســن اســـــتكمال 
علـــــى  والحصــول  التجــاري  الترخيــص  إجــراءات 
التجـــــارة  وزارة  مـــــع  بالتعــاون  الالزمــة  الموافقــات 
والصناعـــــة وبالتنســـــيق مـــــع جهـــــات االختصــاص 

الصلــة. ذات  الحكوميةاالخــرى 

الرعايـــــة  علـــــى تقديـــــم  إطــار حرصهـــــا  فـــــي   و 
المســـــتمرة للكيانـــــات االســـــتثمارية المرخــص لهــا 
لتســـــهيل مباشرة أعمالها وتحفيزهـــا على التوســـع 
قنــوات  الهيئــة  عــززت  الكويتــي،  الســـــوق  فــي 
مـــــع  القائمــة  التنســيق  وآليــات  الفعـــــال  التعــاون 
جهـــات االختصـــاص الحكومية الستكمال اإلجـــراءات 
ومعالجــة   لهـــــا   المرخــص  االســـــتثمارية  للكيانــات 
المعوقـــــات ســـــواء داخل الهيئة أو خارجهـــا ومتابعة 

االقتراحـــــات.

قـــــام فريـــق الهيئـــة المتواجد فـــي مركـــز الكويـــت 
األعمـــــال التابـــــع لـــــوزارة التجـــــارة والصناعـــة خــالل 
الترخيـــــص  اســـــتصدار  بتســـــهيل  التقريـــــر  فتـــــرة 
التجــاري لثمانيــة كيانــات اســـــتثمارية موافــق عليهــا 
تمهيــدا الســتصدار التراخيص االســتثمارية من قبل 
الهيئــة بموجــب قانــون رقــم 116 لســنة 2013. وتم 
التنســيق مــع وزارة التجــارة والصناعــة والهيئة لوضع  
اســتصدار  عمليــة  لتســهيل  مشــتركة  عمــل  آليــة 
الموافــق  بالشــركات  الخاصــة  التجاريــة  التراخيــص 
عليها من قبل الهيئة لضمان االســتمرارية والســرعة 

واالتســاق فــي تقديــم الخدمة.

5.1 مركز الكويت لألعمال 
)وزارة التجارة والصناعة(

5.2 جهات االختصاص الحكومية االخرى

التأسيس: استكمال إجراءات تأسيس الكيانات 	 
االستثمارية الموافق عليها بموجب قانون 

رقم 116 لسنة 2013 لتســـهيل معامـــالت 
تأسيســـها واســـتصدار الترخيص التجاري 

وإضافة األنشطة.

موافقـــات األنشـــطة: التواصل مع جهات 	 
االختصاص المعنية بمنح موافقات األنشطة 

عند تقديم طلبات الترخيص ومنح المزايا. 

تسهيل بدء التشغيل: تقديم التسهيالت 	 
الممكنة لتسريع عملية بدء التشغيل للكيانات 

االستثمارية المرخص لها من قبل الهيئة 
ومعالجة المعوقات وايجاد حلول عملية.

متابعـــة منح المزايـــا:  التنسيق مـــع الجهات 	 
الحكومية المعنية لمتابعة منح المزايا 

واالعفاءات الضريبية والجمركية  واألراضي 
الصناعية وفق ما نص عليه قانـــون رقـــم 116 

لســـنة 2013.

آلية عمل الضبطية القضائية: التنسيق مع 	 
جهات االختصاص لضمان حسن تطبيق 

الضبطية القضائية بالهيئة.

بيانات االستثمار: التنسيق لتعبئة بيانات 	 
االستثمار المباشر للكيانات االستثمارية 
المرخص لها من قبل الهيئة في ميزان 

المدفوعات لدولة الكويت، والمشاركة في 
مسح االستثمار  األجنبي المباشر )الثاني(  

لدولة الكويت.

 تـــــم خـــــالل فتـــرة التقريـــر إجـــــراء مـــا يعـــادل 140 
اجتمــاع ولقـــــاء عمـــــل ومراســالت مـــــع 23 جهـــــة 
مـــــن جهـــــات االختصـــــاص الحكوميــة وفـــــق آليــات 
وقنوات التنســـــيق الموضوعة إلنجـــــاز المعامـــالت 
واســـــتكمال اإلجـــــراءات المطلوبــة لضمان حســـــن 

االجراءالجهة

أوال - التأسيس

1. وزارة التجارة 
والصناعة

• تطوير آلية التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة لمواكبة المستجدات لتســـهيل استكمال 
إجراءات تأسيس الشركات بالوزارة ومعامـــالت طلبـــات التعديـــل التـــي تتقـــدم بهـــا  

الكيانـــات  االســـتثمارية  التـــي  تـــم  تأسيســـها واســـتصدار الترخيص التجاري المعدل لها، 
ومتابعة الشكاوى بشأن موضوع التراخيص التجارية.

• التنسيق في تصنيف االنشطة التجارية وإضافة األنشطة في النظام اآللي للوزارة.

• التنسيق لتسهيل اجراءات التراخيص التجارية الخاصة بالكيانات االستثمارية الموافق عليها  2. بلدية الكويت
من قبل الهيئة.

3. هيئة اسواق 
المال

• العمل على وضع آلية للتنسيق بين الطرفين لتيسير التعامل مع أنشطة األوراق المالية 
األجنبية.

ثانيا - موافقات األنشطة من جهات االختصاص

1. الهيئة العامة 
للصناعة

• وضع آلية للتعاون المشترك بشأن تقديم الطلبات الخاصة بالمشاريع الصناعية للكيانات 
االستثمارية المقدمة على الهيئة الستصدار الترخيص الصناعي.

• مخاطبة وزارة الداخلية بشأن موافقات األنشطة لكيان استثماري مرخص له ولكيان 2. وزارة الداخلية
استثماري مقدم للهيئة.

3. وزارة االشغال 
العامة

• مخاطبة وزارة االشغال بشأن موافقات األنشطة لكيان استثماري مقدم للهيئة.

4. مؤسسة البترول 
الكويتية

• وضع آلية للتنسيق بين الطرفين بشأن الحصول على الموافقات للمشاريع ذات الصلة.

• توضيح اجراءات استخراج التراخيص الصحية للكيانات االستثمارية المقدمة للهيئة.5. وزارة الصحة

• مخاطبة وزارة الصحة بشأن موافقات األنشطة لكيان استثماري مرخص له.

• توضيح الضوابط والشروط الخاصة باستصدار الترخيص االعالمي الخاص بوزارة االعالم 6. وزارة االعالم
للكيانات االستثمارية المقدمة للهيئة.

• مخاطبة وزارة االعالم بشأن موافقات األنشطة لكيان استثماري مرخص له من قبل الهيئة.

7. الهيئة العامة 
لالتصاالت وتقنية 

المعلومات

• توضيح الضوابط والشروط الخاصة باستصدار التراخيص الخاصة بهيئة االتصاالت وتقنية 
المعلومات للكيانات االستثمارية المقدمة للهيئة.

• مخاطبة الهيئة العامة لالتصاالت وتقنية المعلومات بشأن موافقات األنشطة لكيان 
استثماري مرخص له من قبل الهيئة.

8. الهيئة العامة 
لالستثمار

• بحث أطر التعاون في مجال الشركات األجنبية المهتمة باالستثمار في دولة الكويت.

9. وزارة الكهرباء 
والماء

• مخاطبة وزارة الكهرباء والماء بشأن موافقة االنشطة لكيان استثماري مرخص له ولكيان 
استثماري مقدم على الهيئة.

جدول رقم )8( تفاصيل اجراءات التعاون مع جهات االختصاص الحكومية 

انســياب العملية االســتثمارية لتســهيل اســـــتكمال 
إجـــراءات معامـــــالت المســـتثمرين الذيـــن تقدمـــوا 
إلـــــى الهيئة بطلبـــات الترخيص االســـتثماري ومنـــح 
المزايـــــا وإعداد كتب لتســـهيل اإلجـــراءات. وتعددت 
قنــوات التعــاون مــع جهــات االختصاص مــن خالل 6 
محاور رئيســية تشــمل االتــي، علما أنــه يوجد جهات 
اختصــاص دخلــت في عــدة محــاور، كما هــو مفصل  

فــي الجدول:
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10. الهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي  

والتدريب
• مخاطبة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بشأن موافقات األنشطة لكيان 

استثماري مرخص له من قبل الهيئة.

11. اإلدارة العامة 
للطيران المدني

• مخاطبة اإلدارة العامة للطيران المدني بشأن  موافقات األنشطة لكيان استثماري مقدم 
للهيئة.

• مخاطبة وزارة الخارجية بشأن موافقات األنشطة لكيان استثماري مقدم للهيئة.12. وزارة الخارجية

ثالثا - تسهيل بدء التشغيل

1. الهيئة العامة 
للقوى العاملة

• تسهيل اجراءات فتح ملفات العمالة للكيانات االستثمارية المرخص لها من قبل الهيئة.
• متابعة شكاوي من قبل الكيانات االستثمارية المرخص لها من قبل الهيئة بشأن العمالة.

• استخراج صحف الحالة الجنائية لحملة صفة الضبطية القضائية.

2. االدارة العامة 
لالطفاء

• لتسهيل اجراءات االمن والسالمة المعتمدة.
• متابعة شكوى بشأن موضوع  رخصة االطفاء

• التنسيق بشأن  موضوع  فيزا عمل للعمالة المطلوبة  للكيانات االستثمارية المرخص لها 3. وزارة الداخلية
من قبل الهيئة.

4. وزارة االشغال 
العامة

• تنسيق التعاون لمتابعة اجراءات  وشكاوي  الكيانات االستثمارية المرخص لها من قبل 
الهيئة.

رابعا - متابعة منح المزايا

• متابعة شكوى بشأن موضوع  الضريبة.1. وزارة المالية
• متابعة التعاون مع وزارة المالية بشأن تطبيق آلية االعفاء الضريبي وتعديالته.

2. االدارة العامة 
للجمارك

• متابعة آلية تنسيق االعفاء الجمركي وتحديد االرساليات الجمركية.

3. الهيئة العامة 
للصناعة

• التنسيق بشأن تخصيص أراضي صناعية للكيانات االستثمارية المقدمة للهيئة في القطاع 
الصناعي.

• تشكيل اللجنة المشتركة بشأن تخصيص االراضي في مدينة الشدادية الصناعية.

خامسا - آلية عمل الضبطية القضائية

1. وزارة التجارة 
والصناعة

• تنسيق الية عمل الضبطية القضائية.

2. الهيئة العامة 
للصناعة

• تنسيق الية عمل الضبطية القضائية.

3. هيئة أسواق 
المال

• تنسيق الية عمل الضبطية القضائية.

4. المؤسسة 
العامة للتامينات 

االجتماعية

• تنسيق الية عمل الضبطية القضائية.

5. معهد الدراسات 
القضائية  
والقانونية

• قام معهد الدراسات القضائية والقانونية بناء على طلب الهيئة بتنظيم دورة مختصة  
لموظفين حملة صفة الضبطية القضائية في الهيئة.

سادسا - بيانات االستثمار

1. بنك الكويت 
المركزي

• وضع  آلية عمل لتنسيق تعبئة النماذج المعتمدة )المسح المنسق لالستثمار االجنبي 
المباشر لصندوق النقد الدولي( الخاصة بالبنك المركزي من قبل الكيانات االستمارية 

المرخص لها من قبل الهيئة. لتسجيل تدفقات االستثمار االجنبي المباشر الخاصة بعملياتها 
في ميزان المدفوعات لدولة الكويت.

2.  اإلدارة المركزية 
لالحصاء

• المشاركة في مشروع مسح االستثمار األجنبي المباشر )الثاني ( بدولة الكويت لتغطية 
السنوات  2017-2013.
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عدد الشركات تاريخ الصدورالقرارمدة  االعالناالعالن
المؤهلة

24 يونيو  - 23 يوليو 2018االعالن الثاني

قرار المدير العام رقم )354( 

713 أغسطس 2018لسنة 2018

27 يناير - 12 فبراير 2019االعالن الثالث

قـــرار المدير العـــام رقم )108( 

412 مارس 2019لسنة 2019

جدول رقم )9( اعالنات توسيع قائمة الشركات والمكاتب االستشارية المعتمدة

شكل رقم )8( العالمات التجارية للشركات المعتمدة

تــم خــالل فتــرة التقريــر توســيع قائمــة الشــركات 
الكيانــات  لتمثيــل  الهيئــة  قبــل  مــن  المعتمــدة 
والمكاتــب  الشــركات  عــدد  ليصبــح  االســتثمارية 
االستشــارية المعتمدة لدى هيئة تشــجيع االستثمار 
المباشــر مــا مجملــه 50 شــركة ومكتــب استشــاري 
وتــم ذلــك من خالل نشــر إعالنين خالل فتــرة التقرير 
مــن  الثالثــة  والدفعــة  الثانيــة  الدفعــة  الســـــتقبال 
التــي  االستشــارية  والمكاتــب  الشـــــركات  طلبـــــات 
ترغــب أن تتولــى التعامـــــل مــع الهيئــة بالنيابــة عــن 
المســـــتثمرين وذلك. وتم تشـــــكيل فريـــــق عمـــــل 
في الحالتين لمتابعة اإلجـــــراءات وتقييـــــم الطلبـــات 

5.3 الشركات المعتمدة 

ورفـــع التوصية العتمادهـــا ومن ثم صـــدرت قـــرارات 
المدير العـــــام بشـــــأن تقييـــــد الشـــــركات والمكاتب 
في ســـــجل الشـــــركات والمكاتب المعتمـــــدة لـــدى 
لتقديـــــم  المباشـــــر  االســـــتثمار  تشـــــجيع  هيئـــــة 
الطلبـــــات بالنيابـــة عـــن المســـــتثمرين وذلـــك لمدة 
ســـــنة من تاريخ إصدار شـــــهادة الســـــجل وإضـافـــة 
أسـمـائـهـــا فــي المـوقـــع الشـبـكـــي للهــيــئــــة تحت 
بنــد )مركز خدمة المســتثمرين( والمتضمن الخدمات 
االلكترونيــة التــي تقدمها الهيئة، كمــا هو مبين في 

الجــدول والشــكل.

كمــا تــم بموجــب قــرار المديــر العــام تجديــد قيــد 
الشــركات والمكاتــب اإلستشــارية المعتمــدة ســابقا 
لــدى  المعتمــدة  والمكاتــب  الشــركات  ســجل  فــي 
الهيئــة لمــدة ســنة من تاريخ إصدار شــهادة الســجل. 

وفــي اطــار الخدمــات التــي تقدمهــا الهيئــة لهــذه 
دعوتهــا   تــم  المعتمــدة،  والمكاتـــــب  الشـــــركات 
للمشــاركة فــي  3 ورش  تعريفيــة أقامتهــا الهيئــة 
فــي مقرهــا ، األولــى بتاريخ 25 ابريل 2018  بشــأن 
تقييــم األثــر االقتصــادي، والثانيــة بتاريــخ  11 يوليو 
2018 لتوضيــح إجــراءات االعفــاء الضريبــي وكيفيــة 
قيــاس االثــر االقتصــادي،  والثالثــة بتاريــخ 7 نوفمبر 
2018 تضمنــت  شــرحا مفصــال لإلجــراءات المتبعــة 
لتقديم الطلبات بالنيابة عن المســتثمرين واألســس 
النافــذة  إدارة  تقدمهــا  التــي  والخدمــات  التقيميــة 

للمســتثمرين. الموحــدة 

نظمت الهيئة ورشة عمل لشركاتها المرخصة والمكاتب المعتمدة

6. متابعة المزايا الممنوحة 
من قبل الهيئة

تـــــم خـــــالل  فتـــــرة التقريـــــر التعامـــــل مـــــع مـــــا 
جمركيـــــة. إرســـــاليات   9 مجملـــــه 

تـــــم خـــــالل فتـــــرة  التقريـــــر  منـــــح  4  شـــــهادات  
إعفـــــاء ضريبـــي مقابـــــل أداء الكيانات االســـتثمارية 
اإلعفـــــاء  آليــة  بمعاييــر  والتزامهـــــا  لهـــــا  المرخــص 
وزارة  مـــــع  بالتعـــــاون  بالهيئـــــة  الخــاص  الضريبــي 
الماليـــــة لربـــــط منـــــح ميزة اإلعفاء الضريبـــــي بأداء 
لـــــه  الترخيـــــص  يتــم  الــذي  االســـــتثماري  الكيــان 
بهــدف   2013 لســـــنة   116 رقــم  للقانـــــون  وفقـــــا 
االقتصــادي  األثــر  لتعظيـــــم  المســـــتثمرين  تحفيــز 
واالجتماعـــــي االيجابـــــي وتحســـــين األداء وزيـــــادة 

التنافســـــية.

6.1 االعفاء الجمركي

6.2 االعفاء الضريبي
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7. برنامج العمليات المقابلة 
"االوفست"

شـــــهد برنامـــــج العمليـــــات المقابلـــــة “األوفست 
نشــاطا مكثفــا خــالل فتـــــــرة التقريــــر والــذي تديــره 
الهيئــة بموجـــــــب تكليــف مجلــــس الـــــــوزراء الموقر 
لتنفيذ التزامات االوفســت القائمة بالتنســـــيق مـــــع 
الجهـــــات المعنيـــــة فيى ضـــوء أهـــــداف وأولويات 
خطـــــط التنميــة االقتصاديــة للــدول وبموجــب دليل 
الخطــوط العريضــة إلجــراءات برنامج االوفســت رقم  
- 2007 و قــرار مجلس الوزراء رقم 400 لســنة 2017 
الصــادر بتاريــخ 22 مــارس 2017  ومــا نصــت عليــه 

قــرارات مجلــس الــوزراء األخــرى ذات الصلــة.

قامت الهيئة بتوفير كافة خدمات الدعم والمساعدة 
للشــركات الملتزمــة باالوفســت وللجهــات الحكومية 
والخاصــة التي تتبع لها المشــاريع التي تم اعتمادها 
مــن قبــل مجلــس الــوزراء في إطــار القائمــة األولى 
بلــغ  والتــي  االوفســت  التزامــات  تنفيــذ  لمشــاريع 
عددهــا 20 مشــروعا.  كما تواصلت مــع هذه الجهات 
لتوضيــح اجــراءات تنفيــذ تلــك المشــاريع واســتالم 
الشــروط المرجعيــة الفنيــة والماليــة الخاصة بكل من 
هــذه المشــاريع، لعرضهــا علــى الشــركات الملتزمــة 
المهتمــة بتنفيذهــا. وتــم تحميــل كافــة المعلومــات 
علــى  اتخاذهــا  المطلــوب  باالجــراءات  المتعلقــة 

الموقــع الشــبكي للهيئة. 

ومــن جهــة أخرى، توصلــت الهيئة من خــالل تعاونها 
مــع كل مــن وزارة الماليــة واألمانــة العامــة للمجلس 
الجهــات  بمخاطبــة  والتنميــة  للتخطيــط  األعلــى 
الحكوميــة والخاصة لتقديم مقترحاتها من المشــاريع 
التــي يمكــن تنفيذها مــن خــالل البرنامج إلــى إعداد 
الئحــة من 30 ُمقترحا لمشــاريع جديــدة لتنفيذها من 
خالل التزامات األوفســت القائمــة. وقد قام مجلس 
الوزراء الموقر باصدار القرار رقم 1033 لســنة 2018 
المشــاريع  الئحــة  باعتمــاد   2018 يوليــو   16 بتاريــخ 
المقترحــة )القائمــة الثانيــة( والقــرارات الالحقــة ذات 

الصلة.

 وقــد نظمــت الهيئة ملتقى الكترونــي بتاريخ 8 و 9 
أغســطس 2018 عرضــت خالله المشــاريع المعتمدة 
الــوزراء ضمــن القائمــة الثانيــة،  مــن قبــل مجلــس 

ومتطلبــات التنفيــذ والمــدة الزمنية.

ونتيجــة لهــذه الجهــود وبحلــول نهاية الســنة المالية 
2019/2018 قامــت معظــم الشــركات التــي لديهــا 
كيفيــة  بخصــوص  قرارهــا  باتخــاذ   قائمــة  إلتزامــات 
اختيــار  خــالل  مــن  إمــا  القائمــة،  إلتزاماتهــا  تنفيــذ 
مشــاريع مــن ضمــن الالئحــة األولــى أو الثانيــة، أو 
التقــدم بمقترحاتها الخاصة من مشــاريع األوفســت.  
أمــا الشــركات الملتزمــة التي تأخــرت في اتخــاذ قرار 
تنفيــذ التزاماتها ضمــن المهلة المحــددة، والتي بلغ 
عددهــا خمــس شــركات، فقــد تــم فــرض الجــزاءات 

 . عليها

7.1  تنفيـــذ التزامات األوفست القائمة

شــكلت لجنــة مشــتركة مــع الهيئــة العامــة للصناعة 
لوضــع آليــة لتخصيص االراضــي الصناعيــة للكيانات 
االســتثمارية التــي توافــق الهيئــة مســتقبال علــى 
منحهــا الترخيــص فــي األنشــطة الصناعيــة بموجــب 

قانــون رقــم 116 لســنة 2013.

6.3 تخصيص االراضي

 عقــدت 8 إجتماعات مع شــركات التدقيق  المعتمدة 
والمكاتــب  والشــركات  الماليــة  وزارة  قبــل  مــن 
تناولــت  الهيئــة  قبــل  مــن  المعتمــدة  االستشــارية 
االجابــة على االستفســارات والتعديالت فيما يخص 

اعــداد تقريــر االعفــاء الضريبــي.

 وقـــــد صــدرت 6 قرارات من المديـــــر العــام للهيئة 
بالموافقـــــة علــى منـــــح االعفاء الضريبــي لمدة 10 
ســـــنوات، وصــدر قــرار  مديــر عــام بتمديــد اعفــاء 

شــركة لمــدة 5 ســنوات.

وقد نظمت الهيئة ورشـــــة عمـــــل بتاريخ 11 نوفمبر 
الضريبــي  اإلعفــاء  تعديــالت  آخــر  لتوضيــح   2018
وبحضــور  لهــا  المرخــص  االســـــتثمارية  للكيانــات 
الشـــــركات والمكاتب  االستشـــــارية المعتمدة مـــــن 
قبـــــل الهيئــة التـــــي تنــوب عنهــم فـــــي التعامــل 
مــع الهيئـــــة. كمـــــا شـــــاركت الهيئــة فـــــي المؤتمــر 
وشــركة  يونـــــغ  انــد  ارنســـــت  لشـــــركة  الســـــنوي 
ديلويــت آنــد تــوش فــي الشــرق االوســط لتوضيــح 
آليــة منـــــح اإلعفاء الضريبـــــي مقابــل األداء  لعمالء 

الشــركتين. هاتيــن 

االجراءالبند

- تم توقيع إقرار  من قبل شركة ملتزمة كطرف ثالث لتنفيذ مشروع اوفست.اقرارات
- تم تعديل إقرار شركة ملتزمة أخرى.

مقترح فكرة مبدئية لمشاريع 
االوفست

- تم استالم 10 مقترح فكرة مبدئية لمشاريع االوفست والموافقة 
على 4 منها.

خطط التنفيذ لمشاريع 
االوفست

- تم استالم 8 خطط عمل لتنفيذ  مشاريع االوفست واعتمادها.

تخفيض التزامات مشاريع 
االوفست

- تمت دراسة  تخفيض التزامات 17 مشروع اوفست واعتماد 9 منها.

عقود الباطن لملتزمي 
االوفست

- تم استالم 6 عقود  مقاولي الباطن للشركات الملتزمة باالوفست  ودراستها 
الحتساب صافي التزام االوفست.

- تم إرسال  80 كتب لتجديد الكفالة المصرفية.كفالة مصرفية
- تم االفراج عن  3 كفاالت مصرفية الستيفاء مشاريع االوفست المتعلقة بها.

- تم ارسال 155 كتاب للشركات الملتزمة ببرنامج األوفست والجهات الحكومية.مراسالت

- تلقت الهيئة 285 مكالمات هاتفيةمكالمات هاتفية

- تم ارسال 488 بريد الكترونيبريد الكتروني

- تم ارسال  74  مذكرة داخليةمذكرات داخلية

- تم اجراء 70 اجتماع مع الجهات الحكومية المعنيةاجتماعات 
- تم اجراء 55  اجتماع مع  الشركات الملتزمة وجهات اخرى

- تم اجراء 95 لقاء مع شركات ملتزمةلقاءات

- تم إعداد 7 تقارير بعد زيارة مشاريع اوفست. تقارير زيارة

واصلــت الهيئــة خــالل فتــرة التقرير متابعــة اجراءات 
اســتيفاء التزامــات االوفســت القائمــة لديهــا وفــق 
نظام االوفســت الموضوع ودليل الخطوط العريضة 
الجــراءات االوفســت رقــم رقــم 9 - 2017 كمــا هــو 
مبيــن فــي الجــدول.  وقــد تم تشــكيل لجنــة متابعة 
المشــاريع الحكوميــة وفريــق تحديــث دليــل الخطوط 

7.2 اجراءات االوفست

جدول رقم )10(  اجراءات برنامج االوفست من 1 ابريل 2018 الى 31 مارس 2019 

العريضــة  لبرنامج العمليات المقابلة "االوفســت". 
وقــد  تــم اســتالم ثالثــة عقــود مشــتريات عســكرية 
خاضعــة لالوفســت مــن وزارة الدفــاع  ســيتم اتخــاذ 

بشــأنها. الالزم 
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خــالل فتــرة التقريــر، قامت الهيئــة بزيــارات ميدانية 
وعقــدت عدة  اجتماعات مع الجهات ذات الصلة لجمع 
المعلومات الالزمة بما يســاهم في  مشروع تطوير 
المخطــط الهيكلــي لمنطقــة العبدلــي االقتصاديــة، 
تناولــت ســيناريوهات محتملــة  دراســة  أعــدت  كمــا 
لطــرح تنفيــذ المناطــق االقتصادية )العبدلــي(. وقد 
تمــت  ترســية مشــروع تصميــم منطقــة العبدلــي 
لالستشــارات  العربــي  المكتــب  علــى  االقتصاديــة 
الهندســية PACE  وتــم توقيــع العقــد بتاريخ 1 يوليو 
يوليــو   22 بتاريــخ  العمــل  المكتــب  باشــر  و   2018
2018، وقــد نظمت الهيئة اجتماعا بتاريخ 4 ديســمبر 
2018 فــي مقرها مع المكتب العربي لالستشــارات 
الهندســية PACE و الشــركة االستشــارية العالميــة 
التطــورات  اخــر  حــول  للتباحــث    Surbana Jurong
الهيكلــي وتصميــم  المخطــط  مراحــل تطويــر  فــي 
البنيــة التحتيــة لمنطقــة العبدلــي االقتصاديــة على 
ضــوء المراحــل االربعة للمشــروع كما هــو مبين في 

الجدول.

8.1-1 منطقة العبدلي االقتصادية

المخرجاتالمدةالمرحلة

المرحلة االولى: 
المسح وجمع 

المعلومات

تم اجراء عمليات ميدانية لمسح منطقة العبدلي االقتصادية وجمع 4 شهور
المعلومات والبيانات االزمة بحضور  فريق الهيئة ومن ثم تطوير 

المخطط الهيكلي للمنطقة.

المرحلة الثانية: 
التصميم المبدئي

تم  أخذ الموافقات الالزمة من الجهات الحكومية المسؤولة عن طريق 5 شهور
الكتب الرسمية واالجتماعات و الزيارات الميدانية وبناء عليه تم االنتهاء 

من مرحلة التصميم المبدئي.

المرحلة الثالثة: 
التصميم التفصيلي

يقومالمكتب العربي لالستشارات الهندسية بالعمل على مرحلة جاري العمل
التصميم التفصيلي في الوقت الحالي.

المرحلة الرابعة: تسليم 
جاري العملالتصميم النهائي 

سيتم تسليم مشروع التصميم النهائي لمنطقة العبدلي واعداد 
مستندات الطرح للمقاول المنفذ .

جدول رقم )11( مراحل تنفيذ مشروع منطقة العبدلي االقتصادية

8. المناطـق االقتصادية 
والحرة والقسائم التجارية

8.1 المناطق االقتصادية الخاصة بالهيئة

تشمل المناطق االقتصادية  الثالث الخاصة بالهيئـة 
)العبدلــي، الوفــرة، النعايــم(  والتــي تديرهــا الهيئة 
بموجــب اختصاصاتها التي نصــت عليها  المادة )4 – 
بند 3( من القانـــــون رقــم 116 لسـنة 2013 "بانشاء 
المناطــق االقتصاديــة واقتــراح مواقعهــا فــي إطــار 
الجهــات  مــع  بالتنســيق  العــام  الهيكلــي  المخطــط 
تخصيــــص  بصالحيــة  الهيئـــة  وتخـــول  المعنيــة"،  
وتوزيــع قســـائم  االراضي فيها على المســـتثمرين 
الخاضعيــــن ألحـكام القانـون رقـــــم 116 لسنة 2013 
كميـــزة تشـــجيعية ترغبهــم باالســــتثمار فـــي دولــة  
الكويت في ضوء الضوابـــط التـــي يضعهـــا مجلـس 

االدارة فــي هــذا الصدد.

الماليــة  وزارة  مــن  الموافقــة  علــى  الحصــول  تــم 
إعــداد  و  لتصميــم  استشــارية  خدمــات  طــرح  علــى 
المخططــات الهندســية التفصيليــة لمنطقــة الوفــرة 
االقتصاديــة. كمــا طلبــت الهيئــة مــن بلديــة الكويت 
تثبيــت و تســليم موقــع منطقة الوفــرة االقتصادية 

للهيئــة.  المخصصــة 

أصــدر مجلــس الوزراء قــراره رقــم )1337( بتاريخ  26 
ســبتمبر 2018 بالغاء قرار مجلــس الوزراء رقم )512( 
الصادر بتاريخ  29 يونيو 1997  بشــأن إنشــاء منطقة 
حــرة بميناء الشــويخ و حدودهــا الجغرافيــة،  وتكليف 
وزارة الماليــة )إدارة أمــالك الدولــة( بالتنســيق مــع 
األوضــاع  كافــة  وتوفيــق  لترتيــب  المعنيــة  الجهــات 
والماليــة  والتعاقديــة،  والتنظيميــة،  القانونيــة، 
القســائم  علــى  حاليــا  القائمــة  بالعقــود  المرتبطــة 
المشــار إليهــا أعــاله وموافاة مجلــس الــوزراء بتقرير 
شــامل، وان تســتمر الهيئــة العامة للصناعــة بتولي 

المهــام المســندة إليهــا بشــأن المنطقــة.

وكانــت الهيئــة قــد أعدت تقريــرا تناول إعادة دراســة 
متضمنــا  الشــويخ  فــي  الحــرة  المنطقــة  موضــوع 
اإلجــراءات والخطوات التي اتخذتها الهيئة بالتنســيق 
الكويــت،   بلديــة  ومنهــا  الصلــة  ذات  الجهــات  مــع 
والهيئــة العامة للصناعــة، وإدارة أمالك الدولة )وزارة 
الماليــة(، بشــأن الخيــارات و التصورات المســتقبلية 
للمنطقــة الحــرة في الشــويخ فــي ضــوء التوجهات 
الكويــت  لدولــة  الرابــع  الهيكلــي  للمخطــط  العامــة 
2040. وقــد تمــت موافاة لجنة الخدمــات العامة لدى 
مجلــس الــوزراء الموقر بفحوى التقريــر في اجتماعها 

المنعقــد بتاريــخ  14 يونيــو 2018.

الماليــة  وزارة  مــن  الموافقــة  علــى  الحصــول  تــم 
إعــداد  و  لتصميــم  استشــارية  خدمــات  طــرح  علــى 
المخططــات الهندســية التفصيليــة لمنطقــة النعايم 
االقتصاديــة. كمــا طلبــت الهيئــة مــن بلديــة الكويت 
تثبيت و تســليم موقــع منطقة النعايــم االقتصادية 
بالتنســيق  الهيئــة  وتقــوم  للهيئــة.  المخصصــة 
المشــترك مــع الهيئــة العامــة للصناعــة للعمل على 
انشــاء البنيــة التحتية و األساســية لمنطقــة النعايم.  

8.1-2 منطقة الوفرة االقتصادية 

8.2-1 المنطقة الحرة في الشويخ

8.1-3 منطقة النعايم االقتصادية

8.2 المناطق الحرة
8.2-2 المنطقة الحرة في النويصيب 

الحــرة   المناطــق  علــى  تشــرف  ان  الهيئــة  كلفــت    
بموجــب قـرار مجلـس الوزراء رقـــم )907( لسـنة 2016 
الصـادر بتاريـخ 4 يوليو 2016  بحيـث ـيتم التعامـل مـع 
المســـتثمرين فيها على  ضوء أحـــكام القانون رقـــــم  
)26(  لســـنة 1995 بشــان المناطــق الحــرة   واللوائــح 

والقــرارات  ذات الصلــة.  

الســنوية  العضويــة  اشــتراك  تجديــد  تــم  وقــد 
الحــرة للمناطــق  العالميــة  المنظمــة  فــي   للهيئــة 
  World Free Zones Organization  )World FZO( 

ومقرها في دبي، دولــة االمارات العربية المتحدة.

حــول  التشــريع  و  الفتــوى  إدارة  الهيئــة   خاطبــت 
خيــارات ومقترحــات حــق اإلنتفاع بالقســيمة بمنطقة 
النويصيــب كمنطقــة حــرة الــواردة في تقريــر الهيئة 
عــن المنطقــة الحرة فــي النويصيب. وقد اســتلمت 
ال  بأنــه  التشــريع   و  الفتــوى  إدارة  إفــادة   الهيئــة 
يوجــد مــا يمنــع مــن إســناد إنشــاء إدارة المنطقــة 
الحــرة النويصيــب وفقــا للدراســات المرفوعــة مــن 
الهيئــة، علــى أن يكــون منــح حــق االنتفــاع بالمنطقة 
الحــرة بالنويصيــب  وفقــا للقواعــد و األحــكام واجبــة 
التطبيــق علــى الجهة التي ســيتم إختيارها في ضوء 
اإلتفاقيات و التشــريعات النافذة في دولة الكويت، 
التفصيليــة  الجــدوى  دراســات  إجــراء  عنــد  يتــم  وأن 
والمخطــط الهيكلي لمنطقــة النويصيب الحرة مراعاة 
االلتــزام بالمعايير الخاصــة بالمناطق الحــرة وااللتزام 
باالســتعماالت المســموح بهــا داخــل حدودهــا )مثل 
والتوزيــع  التخزيــن  ومرافــق  ومكاتــب  عمــال  ســكن 

وصناعــات خفيفــة وحرفيــة، وغيرهــا(. 
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وقــد احاطت الهيئــة بلدية الكويت علمــا بهذا الرأي، 
وأشــارت الــى العوامل التــي يمكن أن تعــزز امكانية 
كبيــرة،   بكفــاءة  الحــرة  النويصيــب  منطقــة  تشــغيل 
باإلضافة إلى إمكانية اســتغالل الخطط المستقبلية 
لمينــاء الجنوب المقترح و دمجه مع دراســات الجدوى 
الخاصــة بهــذه المنطقــة التجاريــة الحــرة. مبيــن فــي 

الشــكل مواقــع المناطــق اإلقتصاديــة و الحرة.

فــي اطــار تكليــف الهيئــة  بتولــي مهمــة تخصيص 
وتوزيع القســائم التجارية المنصـــوص عليهـــا فـــــي 
 )105( رقـــم  بقانــون  المرســـوم  مـــن   )18( المـــادة 
لســـنة  1980 في شـــأن  نظـــام أمـــالك الدولة، من 
وزارة الماليــة، بموجـــب قــرار مجلــس الـــوزراء رقــــم 
1154  لســـــنة 2016  الصـــادر بتاريـــخ 22 أغســـطس 
مناســـــبة  بيئـــة  أفضـــل  توفيـــر  بهــدف   ،2016
لالســـــتثمار والتجــارة،  انجــزت ، خــالل فتــرة التقرير،  
اللجنــة المشــكلة من قبــل مجلــس ادارة الهيئة تقرير 
حــول ما توصلت إليه من نتائــج و توصيات ووضعت 
مســودة مشــروع أســس وضوابــط وإجــراءات توزيع 
وتخصيــص القســائم التجاريــة.  وقــد  قــرر المجلــس 
فــي اجتماعــه بتاريــخ 6 يونيــو 2018  الموافقة على 
التقريــر وإحالتــه الــى مجلــس الــوزراء التخــاذ مــا يراه 
مناســبا فــي ضوء النظــم و الضوابــط المعمول بها 

فــي الجهــات المختصة. 

8.3 القسائم التجارية

9. مبنى الهيئة
تابعــت الهيئة االجراءات المطلوبة بشــأن بناء المقر 
المخــص لهــا. وقــد تــم اعــداد دراســة ووضــع خطــة 
مســتقبلية لتقييــم زيــادة اعــداد موظفــي قطاعــات 
الداخلــي  المبنــى  تصميــم  علــى  وتأثيــره  الهيئــة 
بتاريــخ 31 مايــو 2018. وتــم تشــكيل لجنــة تصميــم 
مبنــى الهيئــة التــي عقــدت 15 اجتماعــا خــالل فتــرة 
التقريــر مع وزارة األشــغال والجهات األخــرى المعنية 
وبنــاء عليــه تم توفيــر احداثيــات الموقــع المخصص 
للهيئــة مــن قبل بلديــة الكويت، واالنتهــاء من وضع 

الشــروط المرجعيــة.

وقــد قــررت لجنة الشــئون االقتصادية لــدي مجلس 
األعلــى  للمجلــس  العامــة  األمانــة  موافــاة  الــوزراء 
للتخطيط والتنمية )مركز الكويت للسياســات العامة( 
بتقريــر الهيئــة البــداء الــرأي،  والتنســيق مــع إدارة 
الفتــوى و التشــريع و الجهــات ذات الصلــة لدراســة 
والفنيــة   القانونيــة  جوانبــه  كافــة  مــن  الموضــوع 
إلعداد مشــروع الالئحة المناســبة فــي ضوء األحكام 
هــذا  فــي  بهــا  المعمــول  القانونيــة   والنصــوص 

الشأن. 

بنــاءًا علــى رأي ادارة الفتــوى والتشــريع صــدر القرار 
الوزاري رقم 49 لســنة 2019 بشــأن قواعد وإجراءات 
تخصيــص القســائم التجاريــة بتاريــخ 24 ينايــر 2019 
والقرار الوزاري رقم 62 لســنة 2019 بشــأن تشــكيل 
لجنــة لمباشــرة إجــراءات تخصيــص القســائم التجارية 
برئاســة مديــر عــام بلديــة الكويــت بتاريــخ 30 ينايــر 

 .2019

شكل رقم )9( مواقع المناطق اإلقتصادية و الحرة

المناطق الحرة

المناطق االقتصادية

1

3

6

1
2

5

4

منطقة العبدلي الحرة
9.99 كيلومتر

منطقة العبدلي االقتصادية
5 كيلومتر مربع

منطقة النعايم االقتصادية
6 كيلومتر مربع

منطقة الشويخ الحرة
1.2 كيلومتر مربع

منطقة الوفرة االقتصادية
7 كيلومتر مربع

منطقة النويصيب الحرة
5 كيلومتر مربع
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الفصل الرابع

األنشطة  
الترويجية



تنوعـــت األنشـــطة الترويجيـــة والفعاليـــات 
التســـويقية التـــي قامت بهـــا الهيئة خالل 
فتـــرة التقرير إســـتنادا إلـــى اإلختصاصات 
للكويـــت  بالترويـــج  الهيئـــة  بهـــا  المكلفـــة 
والتعريـــف بالفـــرص اإلســـتثمارية الواعدة 
وقـــد  األولويـــة.   قطاعـــات  وإســـتهداف 
شـــملت األنشـــطة الترويجيـــة للهيئة خالل 
فتـــرة التقريـــر ما ورد فـــي الفقـــرات التالية.

1. ملتقى الكويت لالستثمار 
 Kuwait Investment Forum

KIF

2. تنظيم جوالت ترويجية خارجية

تــم خــالل فتــرة التقريــر متابعــة مخرجــات الفعاليــة 
لالســتثمار"  الكويــت  "ملتقــى  للهيئــة  الرئيســية 
فــي نســخته الثانية 2018 وبدء االســتعداد للنســخة 

  .2020 الثالثــة 

تــم    ،2018 ملتقــى  نتائــج  متابعــة  ســياق  وفــي 
اصــدار 3 بيانــات صحفية تناولت أهــم نتائج الملتقى 
وتداعياته من خالل اســتكمال آخــر مرحلة من التعاون 
مــع شــركة العالقــات العامــة  وفــق العقــد الموقــع 
معهــا،  وبالتنســيق مع وكالة االنبــاء الكويتية )كونا(. 

اعــداد وطباعــة وتوزيــع "تقريــر ملتقــى  تــم  كمــا  
الكويت لالستثمار 2018 " مبينا فيه محاور الملتقى 
وجلســاته ونبــذه عــن المحاضريــن وحجــم المشــاركة 
ونتائــج الحملــة اإلعالمية التي صاحبته وانعكاســاتها 
في التعريف بدولة الكويت كموقع جاذب لالســتثمار 
االقتصاديــة  والمســتجدات  االســتثمارية  والفــرص 

والتشــريعية والتطلعات المســتقبلية. 

للشــركات  بيانــات  قاعــدة  الهيئــة  أسســت  وقــد 
 2018 ملتقــى  فــي  شــاركت  التــي  االســتثمارية 
أرســل   وقــد  وأجنبيــة.  محليــة  شــركة   325 شــملت 
اليهــا بريــد الكترونــي للمتابعــة مرفقا بــه معلومات 
الكويــت واســتبيان الســتطالع  دولــة  عــن  ترويجيــة 
مرئيــات هذه الشــركات عــن الملتقى  بالتنســيق مع 

العلمــي. للتقــدم  الكويــت  مؤسســة 

تــم خــالل فتــرة التقريــر تنظيــم 5 جــوالت ترويجيــة 
اســتقطاب  جهــود  تكثيــف  فــي  صبــت  خارجيــة 

مبيــن. هــو  كمــا  المســتثمرين 

نظمــت الهيئــة جولــة ترويجيــة في اطــار تعاونها مع 
fDi magazine مجموعــة الفاينانشــال تايمز ومجلــة
فــي  لالســتثمار"  الكويــت  "مؤتمــر  عنــوان  تحــت 
نســخته الثانيــة التــي عقدت فــي الســيليكون فالي 
فــي واليــة كاليفورنيــا األمريكيــة بتاريــخ 29 نوفمبــر 
2018، وقــد تم تصميم برنامج هذه الجولة الترويجية 
المســؤولين  كبــار  بيــن  يجمــع  حيــوي  منبــر  لتوفيــر 
األعمــال  مجتمــع  وقــادة  والدولييــن  الكويتييــن 
وخبــراء اإلستشــارات واإلقتصــاد مــن المؤسســات 
االســتثمار  منــاخ  لمناقشــة  والماليــة،  الحكوميــة 
والفــرص االســتثمارية المتاحــة فــي دولــة الكويت، 
وابــراز أهــم التطــورات االقتصاديــة واالســتثمارية، 
ومزايــا دولــة الكويــت التنافســية وخاصة فــي مجال 
ومبــادرات  واالتصــاالت  المعلومــات  تكنولوجيــا 
المؤتمــر   وقبــل  الرقمــي.  واالقتصــاد  االبتــكار 
اللقــاءات واألنشــطة  الهيئــة  مجموعــة مــن  رتبــت 
االمريكيــة  والشــركات  المؤسســات  مــع  الترويجيــة 
التكنولوجيــة الجديــدة والعريقــة التي أبــدت اهتماما 
بالفــرص الواعــدة في قطــاع تكنولوجيــا المعلومات 
واالتصــاالت الحيــوي في دولة الكويت خــالل الفترة 
مــن 27-28 نوفمبــر 2018 بالتعــاون مــع عــدد مــن 
الجهــات الحكوميــة منهــا الهيئــة العامــة لإلســتثمار، 
المعلومــات،   وتقنيــة  لإلتصــاالت  العامــة  الهيئــة 
األمانــة العامة للمجلس األعلــى للتخطيط والتنمية، 
الشــركة الكويتيــة لالستكشــافات البتروليــة الخارجية 
)كوفبيــك(، وعــدد مــن شــركات القطاع الخــاص في 
دولــة الكويــت،  وبدعــم مــن  قنصلية دولــة الكويت 
الترويجيــة  الجولــة  وكانــت  أنجلــوس.   لــوس  فــي 
الخارجيــة األولى  تحت هذا العنــوان "مؤتمر الكويت 
لالســتثمار"  قد عقــدت في لندن بتاريخ 8 ديســمبر 

.  2017

جولة مؤتمر الكويت لالستثمار 
Kuwait Investment Outreach KIO

مؤتمر الكويت لإلستثمار في سيليكون فالي
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شــاركت الهيئــة في تنظيــم قمة االســتثمار  لوكالة 
تشــجيع االســتثمار االمريكيــة )SelectUSA(  التــي 
عقــدت  في العاصمة االمريكية واشــنطن دي ســي 
2018. وبحضــور أكثــر  20-22 يونيــو  خــالل الفتــرة  
مــن 3000 شــخصية تمثل نحــو 64 دولة ومؤسســة 
ماليــة واقتصاديــة.  وجــاءت  مشــاركة الهيئــة فــي 
حرصهــا  اطــار  فــي   )SelectUSA( االســتثمار  قمــة 
علــى تعزيز العالقات الثنائية االســتراتيجية بين دولة 
الكويــت والواليات المتحــدة األمريكية، وكانت الهيئة 
  )SelectUSA(   قد وقعت اتفاقية تعاون مع نظيرتها
لتعزيز عالقات االســتثمار المباشــر والتعاون التجاري 
واالقتصــادي الثنائــي بيــن البلديــن وتعزيــز قنــوات 
التنســيق وتقديــم الدعــم المناســب للمســتثمرين 
االمريكييــن والكويتييــن لتســهيل عمليــة االســتثمار 

المباشــر بيــن الدولتين.

 شــاركت الهيئــة فــي تنظيــم الملتقــى اإلقتصادي 
العربــي – األلمانــي الحادي والعشــرين الذي نظمته 
غرفــة التجــارة والصناعــة العربية-األلمانية المشــتركة 
بالتعــاون مــع غرفــة تجــارة وصناعــة الكويــت وإتحــاد 
والتجــارة  الصناعــة  غــرف  واتحــاد  العربيــة  الغــرف 
برليــن  األلمانيــة،  العاصمــة  )DIHK(فــي  األلمانيــة 
خــالل الفتــرة 25-27 يونيــو 2018 . وقــد حــل ســمو 
رئيــس مجلــس الــوزراء الشــيخ جابــر المبــارك الصباح  
اذ  فيــه  الرئيســي  المتحــدث  وكان  شــرف  كضيــف 
األولــى  الضيــف  لتكــون  الكويــت  دولــة  اختيــرت  
بالرعايــة لهذه الدورة، وشــمل البرنامج جلســة خاصة 
الرؤيــة  حــول  عروضــًا  الكويــت قدمــت خاللهــا  عــن 
الوطنيــة 2035 والخطــط التنموية، وشــهد الملتقى 
حضــور زاد عــن 500 شــخصية مــن كبــار المســئولين 
وشــخصيات من قيــادات القطاع الخاص من البلدين. 
وقــدم  مديــر عــام الهيئــة عرضــًا عــن المزايــا التــي 
تنفــرد بها دولــة الكويت كموقع جاذب لالســتثمارات 
المباشــرة والفرص االســتثمارية المتاحة ودور الهيئة 
للمســتثمرين  الالزمــة  التســهيالت  تقديــم  فــي 

المهتميــن.

قمة االستثمار  

الملتقى اإلقتصادي العربي – األلماني 

)SelectUSA(

الملتقى اإلقتصادي العربي – األلماني الحادي والعشرين

االســتثمار  منتــدى  تنظيــم  فــي  الهيئــة  شــاركت 
مدينــة  فــي  عقــد   الــذي  األول  الكويتي-الصينــي 
 22 بتاريــخ   للصيــن،  التجاريــة  العاصمــة  شــنغهاي، 
نوفمبــر 2018،  بالتعــاون المشــترك مــع مــن وزارة 
ناقــش  وقــد  لالســتثمار.  العامــة  والهيئــة  الماليــة 
المنتــدى البيئــة االســتثمارية والفــرص المتاحة أمام 
الشــركات الكويتية والصينية لتعزيــز وتقوية التعاون 
اإلقتصــادي بيــن البلديــن. وقــد افتتــح معالــي وزير 
الماليــة المنتــدى، وترأســت الهيئــة الجلســة الخاصة 
المنتــدى  وشــهد  الجديــدة".  "الكويــت  بموضــوع 
حضــور نخبــة من ما يزيد علــى 400 من رجال األعمال 
واالســتثمارية  الماليــة  والشــخصيات  الصينييــن 
العالميــة وتدشــين مكتــب الهيئــة العامة لالســتثمار 
لحضــرة  الناجحــة  للزيــارة  نتيجــة  شــنغهاي،  بمدينــة 
صاحــب الســمو ســمو أمير البــالد حفظه اللــه ورعاه  
للصيــن فــي يوليو 2018 وحرص ســموه على تعزيز 
مجــاالت التعــاون مــع الصيــن، واســتكماال لنشــاط 
مكتــب التمثيــل للهيئة العامة لالســتثمار الذي افتتح 

فــي  العاصمــة  بكيــن عــام 2011.

نظمــت الهيئــة جولــة اســتثمارية جولــة اســتثمارية 
خــالل الفتــرة مــن 13-14 مارس 2019 الــى مجموعة 
اســطنبول،  فــي  االســتثمارية  الشــركات  مــن 
الجمهوريــة التركية، التــي أبدت اهتماما باالســتثمار 
فــي قطاعــات حيويــة في دولــة الكويــت. وتم خالل 
عــن  بالمزيــد  الشــركات  هــذه  تعريــف  الزيــارة  هــذه 
إجــراءات الهيئــة والمزايــا االممنوحة بموجــب قانون 
رقم 116 لســنة 2013 والفرص االستثمارية المتاحة 
فــي دولــة الكويــت. كمــا تمــت زيــارة هيئــة تشــجيع 
  Invest in Istanbul إســطنبول  فــي  االســتثمار 

للتباحــث فــي أوجــه التعــاون المشــترك.

منتدى االستثمار الكويتي - 
الصيني األول

جولة استثمارية الى اسطنبول

شاركت الهيئة في منتدى اإلستثمار الكويتي-الصيني األول 
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نظمــت الهيئــة منتــدى األعمــال لإلتحــاد األوروبــي 
تحــت  الثالــث،  الخليجــي  التعــاون  مجلــس  ودول 
عنــوان “واحــة مــن الفــرص”، بالتعــاون مــع اإلتحــاد 
األوروبــي، غرفــة تجــارة وصناعــة الكويــت، واألمانــة 
العامــة للمجلــس األعلــى للتخطيــط والتنميــة، خالل 

.2019 19-20 مــارس،  الفتــرة مــن 

عقــد فــي اليــوم األول حفــل اإلفتتــاح فــي قاعــة 
ســفينة الهاشــمي التاريخيــة فــي فنــدق راديســون 
بلــو تخللــه تقديــم كلمــات ترحيبيــة مــن قبــل رئيــس 
مجلــس إدارة غرفــة تجــارة وصناعــة الكويــت، و أمين 
عــام األمانــة العامــة لمجلــس التعــاون لــدول الخليــج 
العربيــة، وســفير اإلتحــاد األوروبــي لــدى المملكــة 
وســلطنة  والكويــت  والبحريــن  الســعودية  العربيــة 
عمــان وقطــر،  كمــا قدم مديــر عام الهيئــة كلمة في 
الملتقــى. وكانــت الكلمــة الرئيســية لألميــن العــام 
للمجلــس األعلى للتخطيط والتنميــة، تناولت مالمح 
رؤيــة الكويت 2035 وركائزها وتوجهاتها المســتقبلية 
بشــأن التنــوع اإلقتصادي وتعزيــز دور القطاع الخاص 

فــي اإلقتصــاد الوطني.

وشــهد اليوم الثاني من المنتدى انعقاد 6 جلســات 
نقاشــية متخصصــة فــي مقــر الغرفــة تناولــت أداء 
األعمــال في دول مجلس التعــاون الخليجي، الفرص 

منتدى األعمال لإلتحاد األوروبي ودول مجلس 
التعاون الخليجي الثالث

االســتثمارية فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي، 
وخصصــت 3 جلســات قطاعيــة الســتعراض فــرص 
االســتثمار في القطاع الصحــي واالقتصاد الرقمي 
واإلبتــكار وريــادة األعمــال، وإختتــم المنتدى بجلســة 
تناولــت آفــاق العالقــات التجارية األوروبيــة الخليجية. 
وقــد شــاركت الهيئــة فــي تقديم عــرض مرئي خالل 
الجلســة التــي تناولــت فــرص االســتثمار فــي دول 
الخليــج العربيــة تــم فيها اســتعراض مناخ االســتثمار 
والمزايــا التــي تنفــرد بها دولــة الكويــت ودور الهيئة 
التــي  والمزايــا  المباشــر  االســتثمار  تشــجيع  فــي 
تمنحهــا والتســهيالت التــي تقدمهــا للمســتثمرين 

. لمهتمين ا

مــن  450 شــخصا  مــن  أكثــر  المنتــدى  حضــر  وقــد 
كبــار المســؤولين وقيــادات األعمــال والشــخصيات 
االقتصاديــة فــي الــدول األوروبيــة والخليجيــة، أتــاح 
لهــم المنتــدى منبــرا لتبــادل اآلراء والتواصــل وبنــاء 
العالقــات. ويأتــي هــذا المنتدى في نســخته الثالثة 
فــي إطــار التعــاون المشــترك بيــن الجانبيــن علــى 
العالقــات  تقويــة  مــن شــأنها  عــدة فعاليــات  عقــد 
االســتثمارية الخليجية األوروبية واســتكمااًل للمنتدى 
الثانــي الــذي عقــد فــي الريــاض، المملكــة العربيــة 
الســعودية في مايو 2017، والنســخة األولى التي 

عقــدت فــي بروكســل فــي مايــو 2016.

نظمت الهيئة منتدى األعمال لإلتحاد األوروبي و دول مجلس التعاون الخليجي الثالث سمو أمير البالد يستقبل وفدا من كبار رؤساء الشركات الكبرى بالواليات المتحدة

3. مشاركة في 
جوالت ووفود رسمية

4. تنظيم فعاليات ترويجية

شــاركت الهيئــة خــالل فتــرة التقريــر فــي وفديــن 
االتــي:  شــمال  رســميين 

 مرافقة حضرة صاحب السمو أمير البالد 	 
حفظه الله ورعاه في الوفد الرسمي 

المصاحب في زيارته الرسمية إلى جمهورية 
الصين الشعبية الصديقة، خالل الفترة من 

7 - 10 يوليو 2018 بهدف  تطوير العالقات 
الثنائية بين البلدين، وتعزيز آفاق التعاون 

القائم بينهما.

المشاركة ضمن الوفد الرسمي المرافق 	 
لمعالي وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة 

لشؤون الخدمات السيد خالد ناصر الروضان، 
في زيارته الى الجمهورية العراقية بتاريخ  
21 فبراير 2019،  بهدف تعميق العالقات 
االقتصادية والتجارية وتعزيز االستثمارات 

المباشرة بين البلدين.

نظمــت الهيئــة 4 فعاليــات  ترويجيــة  بهــدف تعزيــز 
المباشــرة  االســتثمارات  اســتقطاب  فــي  عملهــا 
والتعريــف بمزايــا دولــة الكويت،  بالتعــاون مع غرفة 
تجــارة وصناعــة الكويت وأطراف أخــرى كما هو مبين.

نظمــت الهيئــة زيــارة لحضــرة صاحــب الســمو أميــر 
البالد  لوفد من الرؤســاء التنفيذيين لكبرى الشركات 
االمريكية خالل زيارة ســموه الرســمية الى الواليات 
المتحــدة االمريكية بتاريخ 4 ســبتمبر 2018، وبحضور 
معالــي نائــب رئيــس الحــرس الوطنــي، ومديــر عــام 

الهيئة.

سمو أمير البالد يستقبل وفدا من كبار رؤساء 
الشركات الكبرى بالواليات المتحدة
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5. لقاءات واجتماعات
التقــت الهيئــة ممثلــة بادارتهــا العليــا  مــا يزيد على  
200 مــن الشــخصيات االجنبيــة والخليجيــة والمحليــة 

شــملت كبار المســؤولي:

كبار المسؤولين منهم وزير التجارة واالستثمار 	 
السعودي،  وزير الخارجية وتشجيع التجارة 

في جمهورية مالطا،  وزير التجارة والتصنيع 
السريالنكي، المفوض التجاري لحكومة 

المملكة المتحدة في الشرق األوسط 
وأفغانستان وباكستان، وكيل وزارة اإلقتصاد 

لشؤون التجارة الخارجية لدى جمهورية 
األرجنتين، المدير االقليمي لمكتب مجلس 

االمريكيــة  التجــارة  غرفــة  بالتعــاون  الهيئــة  نظمــت 
لقــاء اقتصــادي فــي مقــر الهيئــة بتاريــخ 19 مــارس 
2019 للتعريــف بشــأن اخــر المســتجدات والتطورات 
القانونيــة والفــرص االســتثمارية المتاحــة فــي دولة 
الكويت تمهيدا العداد تقرير عن مناخ االســتثمار في 
الكويــت ســتصدره غرفة التجــارة االمريكيــة مع نهاية 
عــام 2019. وحضــر اللقــاء مجموعــة مــن الشــركات 
الكبــرى فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة ومجلــس 
األعمــال األمريكــي فــي الكويــت ومســؤولين فــي 
الواليــات  ســفارة  ومــن  األمريكيــة  التجــارة  وزارة 

المتحــدة لــدى دولــة الكويت.

نظمــت الهيئــة بالتعــاون مــع كل مــن غرفــة تجــارة 
وصناعــة الكويــت وغرفة التجــارة األمريكية “المنتدى 
االقتصــادي األمريكــي – الكويتــي الثانــي” والــذي 
عقــد فــي مقــر الغرفة فــي الكويــت بتاريــخ 14 يناير 
2019. وقد اســتهدف المنتدى تســليط الضوء على 
متانــة العالقــات اإلقتصاديــة والتجارية بيــن البلدين 

لقاء اقتصادي للشركات االمريكية

المنتدى االقتصادي األمريكي – 
الكويتي الثاني

لقاء اقتصادي للشركات االمريكية

والــدور الرئيســي الــذي يلعبه القطاع الخــاص فيهما 
لتعزيــز هذه الروابط، إضافة إلى اســتعراض الفرص 
االســتثمارية المتاحة في دولة الكويت التي تشــكل 
ســوقا حيويا للمشاريع االســتراتيجية، وشهد حضور 
عــدد من المســؤولين الكويتييــن واألمريكييــن وكبار 
رجــال األعمال مــن البلدين. وتخلــل المنتدى مبادرات 
عمليــة تمثلــت فــي توقيع مذكــرة تفاهم بيــن غرفة 
التجــارة األمريكيــة وغرفــة تجــارة وصناعــة الكويــت، 
بنــك   وســيتي  الهيئــة  بيــن  ثانيــة  تفاهــم  ومذكــرة 

األوسط. الشــرق 

اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 
)االسكوا(، والمنتدى االقتصادي العالمي.

رؤساء تنفيذين للعديد من  الشركات العالمية 	 
والمحلية التي تعمل في أنشطة مختلفة.

كما التقت الهيئة 4 وفود اقتصادية من نظيراتها من 
هيئــات الترويــج ضمت مجلــس التنميــة اإلقتصادية 
 Bahrain Economic Development(البحريــن
الدوليــة  للتنميــة  األســكتلندية  الوكالــة   ،  )Board
  ،)Scottish Development Internaitonal(
 Invest in Hong( وهيئــة اســتثمر في هونــج كونــج
Kong(، ووكالــة تشــجيع التجــارة واالســتثمار كوريــا 
 Korea Trade-Investment Promotion الجنوبيــة
Agency )KOTRA.واســتقبلت الهيئــة فــي مقرهــا 
خــالل فتــرة التقريــر7 وفــود اســتثمارية وتجاريــة من 
كل من البرازيل،  الصين، هونج كونج، تركيا، فرنســا، 

فيتنــام،  الواليــات المتحــدة االمريكيــة.

استقبلت الهيئة وكيل وزارة االقتصاد لشؤون التجارة الخارجية لدى جمهورية األرجنتين

نظمت الهيئة المنتدى االقتصادي األمريكي – الكويتي الثاني بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة الكويت وغرفة التجارة األمريكية

تنمية تجارة هونج كونج في الشرق األوسط 
وأفريقيا، رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية 

البريطانية – الكويتية في مجلس العموم 
البريطاني،   رئيس اللجنة الشعبية وحاكم 

مدينة هوشي منه الفيتنامية، رئيس االعمال 
التجارية الفرنسية للشرق األوسط، رئيس 

مجموعة السكك الحديدية الصينية.

سفراء وبعثات دبلوماسية لدى دولة الكويت، 	 
منهم السفير االمريكي، السفير البريطاني ، 
السفير االلماني،  السفير الهنغاري، السفير 

الكندي، السفير االيطالي، السفير الكوري، 
السفيرة التركية ، السفير الفيتنامي، السفير 

السيريالنكي، نائب رئيس بعثة اإلتحاد 
األوروبي والمستشار األول لقسم التجارة 

والشؤون اإلقتصادية في البعثة،  نائب 
رئيس البعثة والقنصل لسفارة أستراليا، رئيس 
البعثة التجارية للسفارة الفرنسية ، المستشار 
التجاري لدى  السفارة البريطانية في الكويت، 

المستشار االقتصادي في سفارة الواليات 
المتحدة االمريكية. وسفراء دولة الكويت في 

كل من اليابان،  فرنسا،  استراليا.

مسؤولين من منظمات دولية، منها 	 
صندوق النقد الدولي، البنك الدولي، 
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عقــد اجتماع الــدورة الثالثة للحوار االســتراتيجي بين 
دولــة الكويــت والواليــات المتحــدة األمريكيــة  بتاريخ 
خارجيــة  وزيــري  معالــي  برئاســة   ،2018 مــارس   20

البلدين.

عقد االجتماع الثاني عشــر نصف السنوي لمجموعة 
التوجيه المشــتركة الكويتيــة – البريطانية يومي 26-

العليــا  المشــتركة  للجــان  أخــرى  اجتماعــات  عقــدت 
والوزاريــة مــع كل مــن اســتراليا، المغــرب، جمهورية 

مصــر العربيــة، الجزائــر، وروســيا، واليونــان. 

التنســيقية  االجتماعــات  تفاصيــل  الجــدول  يبيــن 
اللجــان. هــذه  لكافــة  والفعليــة  والتحضيريــة 

الحوار االستراتيجي الثالث بين دولة الكويت 
والواليات المتحدة األمريكية

اجتماعات مجموعة التوجيه المشتركة 
الكويتية – البريطانية

اجتماعات اللجان األخرى

6. لجان ثنائية ومجالس أعمال

شــاركت الهيئة خالل فترة التقرير بحضور 17 اجتماعا 
دوريا وتحضيريا وتنســيقيا للجــان الثنائية التي تدخل 
فيهــا دولــة الكويــت فــي عالقــات دوليــة اقتصادية 
واســتثمارية وتجارية مــع دول صديقة أجنبية وعربية، 
وخاصــة فيمــا يتعلق بالحــوار االســتراتيجي بين دولة 
الكويــت والواليــات المتحــدة األمريكيــة، ومجموعــة 
التوجيــه المشــتركة الكويتيــة – البريطانيــة، إضافــة 

الــى عــدد آخر من اللجــان الثنائيــة كاالتي:

6.1 لجان ثنائية

شاركت الهيئة في الحوار الثالث االستراتيجيي بين الكويت والواليات المتحدة األميركية

27 يونيــو 2018 في لندن، وتــرأس الجانب الكويتي 
معالــي نائب وزيــر الخارجية، وعن الجانــب البريطاني 
معالــي وزيــر الدولة لشــئون الشــرق األوســط. وتم 
االتفــاق فيــه على مواصلة تعزيز ســبل التعاون في 

المجاالت التــي تهم الدولتين.

 كمــا عقــد االجتمــاع الثالــث عشــر نصــف الســنوي 
لمجموعــة التوجيــه المشــتركة الكويتيــة – البريطانية 
خــالل الفتــرة مــن 13-16 ديســمبر 2018 فــي دولــة 
العــام  الهيئــة ممثلــة بمديرهــا  الكويــت، وترأســت 
الجانــب الكويتي للمجموعة الفرعيــة المعنية بالتجارة 

الموضوعالتاريخواالســتثمار فــي إطــار اعمــال المجموعة.

اجتماع محادثات كبار المسؤولين بين حكومة دولة الكويت وحكومة استراليا.2018/4/4

اجتماع تنسيقي للدورة الثانية عشر لمجموعة التوجيه المشتركة الكويتية–البريطانية.2018/6/4

اجتماع الدورة الثانية عشر لمجموعة التوجيه المشتركة الكويتية – البريطانية.2018/6/27-26

اجتماع تنسيقي للدورة الثالثة للحوار االستراتيجي الكويتي األمريكي.2018/8/7

اجتماع تنسيقي للدورة التاسعة عشر للجنة الوزارية الكويتية المغربية المشتركة.2018/11/19

اجتماع تنسيقي للدورة الثانية عشر للجنة العليا الوزارية الكويتية المصرية المشتركة.2018/12/3-2

اجتماع الدورة الثانية عشر للجنة العليا الوزارية الكويتية المصرية المشتركة.2018/12/4-3

اجتماع تنسيقي للدورة الثالثة عشر الجتماع مجموعة التوجيه المشتركة الكويتية – البريطانية.2018/12/5

اجتماع تنسيقي للدورة الثالثة للحوار االستراتيجي الكويتي األمريكي.2018/12/10

اجتماع تنسيقي للدورة الثالثة عشر الجتماع مجموعة التوجيه المشتركة الكويتية – البريطانية.2018/12/13

اجتماع تنسيقي للدورة الثالثة للحوار االستراتيجي الكويتي األمريكي.2019/1/10

اجتماع الدورة العاشرة للجنة الوزارية الكويتية الجزائرية المشتركة.2019/2/21-19

اجتماع الدورة السادسة للجنة الوزارية الكويتية الروسية المشتركة.2019/3/6-4

اجتماع تنسيقي للدورة الثالثة للحوار االستراتيجي الكويتي األمريكي.2019/3/11

اجتماع تنسيقي للدورة األولى للجنة الوزارية الكويتية - اليونانية المشتركة للتعاون االقتصادي والفني.2019/3/14-13

اجتماع الدورة األولى للجنة الوزارية الكويتية - اليونانية المشتركة للتعاون االقتصادي والفني.2019/3/15-13

اجتماع الدورة الثالثة للحوار االستراتيجي الكويتي األمريكي.2019/3/20

جدول رقم )12( اجتماعات اللجان الثنائية

شاركت الهيئة في اإلجتماع الثاني عشر لمجموعة التوجيه المشتركة الكويتية - البريطانية
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شــاركت الهيئة في الحوار الحوار االقتصادي التاسع 
بيــن مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة واالتحاد 
االوروبــي فــي 15 أكتوبــر 2018 في دولــة الكويت، 
وتــم خاللــه مناقشــة اهــم التطــورات االقتصاديــة 

وبرامــج التنويــع االقتصادي مــع االتحــاد االوروبي.

شــاركت الهيئــة خــالل فتــرة التقرير فــي 8 فعاليات 
ترتبــط بمجالــس االعمــال ولجان االعمــال التي تمثل 

القطــاع الخــاص، كما هــو مبين.

6.2 الحوار الخليجي واالتحاد األوروبي

6.3 مجالس ولجان االعمال

شــاركت الهيئة في سلسلة المتحدثين لشهر مارس  
2019 التــي  عقدهــا مجلس األعمــال األمريكي في 
الكويــت بتاريــخ 12 مارس 2019 فــي فندق هوليدي 
ان،  الكويــت، تحــت عنــوان “بيئــة األعمــال الجديــدة 
مــن  عــدد  حضــور  اللقــاء  وشــهد  الكويــت”.  قــي 
ممثلــي الشــركات االمريكيــة فــي الكويــت وخارجها 
وقــد قدمــت الهيئــة  خاللها عرضــا تعريفيا عــن مناخ 
االســتثمار فــي دولــة الكويــت والخدمــات والمزايــا 

التــي تقدمهــا الهيئــة للمســتثمرين المهتمين.

شــاركت الهيئــة فــي منتــدى االعمال االندونيســي 
دولــة  لــدى  االندونيســية  الســفارة  نظمتــه  الــذي 
الكويــت  بالتعــاون مــع وزارة الخارجيــة االندونيســية 
خــالل  اندونيســيا  فــي  والصناعــة  التجــارة  وغرفــة 
الفترة  11-12 ديســمبر  2018 في فندق جي دبليو 
ماريــوت الكويــت بهــدف تطويــر العالقــات التجاريــة 
بيــن  للربــط  قنــوات  وخلــق  الثنائيــة  واالقتصاديــة 
رجــال االعمــال والقطــاع الخــاص فــي البلديــن. وقد 
شــهد المنتــدى إطــالق مجلــس االعمــال الكويتــي- 

االندونيســي.

نظمــت الهيئــة لقــاء تعريفــي فــي مقرهــا بتاريــخ  
21نوفمبــر 2018 لوفــد اقتصــادي تركــي يتكون من 
25  مستثمرا وبرئاسة رئيس مجلس األعمال التركي 
- الكويتــي  التابــع لمجلــس العالقــات االقتصاديــة 
الخارجية التركي )DEIK(  وبحضور ســفيرة الجمهورية 
التركيــة فــي دولــة الكويــت. حيــث تــم تقديــم عرض 
دولــة  فــي  االســتثمارية  التطــورات  الخــر  مرئــي 
الكويــت والتعريــف بأهم مزايا دولــة الكويت كموقع 
جــاذب لالســتثمار ودور الهيئــة فــي توفيــر الخدمات 
والمزايــا للمســتثمرين المهتمين ومناقشــة الفرص 
البلديــن،  بيــن  والمســتقبلية  الحاليــة  االســتثمارية 
خاصــة فــي قطاعات االنشــاءات والدفــاع والتمويل 

والعقار.

سلسلة المتحدثين لمركز 
االعمال األمريكي في الكويت

 منتدى األعمال اإلندونيسي

مجلس االعمال التركي - الكويتي

شاركت الهيئة في ملتقى التعاون المصري - الكويتي

رجــال األعمــال  لجنــة  إجتمــاع  الهيئــة فــي  شــاركت 
 20 بتاريــخ  والعشــرين  الثانيــة  الكويتيــة  اليابانيــة- 
تعزيــز  ســبل  لبحــث  الكويــت  فــي   2018 نوفمبــر 
التعاون بين البلدين. ويمثل اول اجتماع ســنوي منذ 
التصديــق الرســمي علــى اتفاقيــة التعــاون الفنــي 
تســتهدف  التــي  واليابــان  الكويــت  حكومتــي  بيــن 
مجــاالت  فــي  اليابــان  خبــرة  مــن  االســتفادة  تعزيــز 
الطاقــة واالمن والطاقة النظيفــة والمتجددة وتنمية 
والموانــئ  والمتوســطة  الصغيــرة  المؤسســات 
والتجــارة اإللكترونيــة وبنــاء العنصــر البشــري وتنمية 

الصناعــات. 

شــاركت الهيئــة فــي اللقــاء الثانــي لســتة مجالــس 
األعمال األمريكية، األلمانية، البريطانية، الفرنســية، 

شــاركت الهيئة فــي الملتقى االقتصــادي الكويتي 
– العمانــي الــذي عقــد بتاريــخ  2 أكتوبــر 2018 فــي 
مقــر غرفــة تجــارة وصناعــة الكويــت، بهــدف تعزيــز 
العالقات التجارية واالســتثمارية بيــن البلدين والقاء 
الضــوء علــى مجــاالت التعــاون فــي اقامة مشــاريع 
مشــتركة بما يحقــق التكامل االقتصادي المشــترك، 
وقــد قدمــت الهيئــة خــالل الملتقــى  عرضــا تعريفيا 
تنــاول  مناخ االســتثمار فــي دولة الكويــت والفرص 

المتاحة. االســتثمارية 

 شــاركت  الهيئــة الملتقــى الــذي أقيــم بمناســبة 
إلــى دولــة  الغــرف الســعودية  زيــارة وفــد مجلــس 
الكويــت بتاريــخ  30 ابريل 2018 فــي مقر غرفة تجارة 
وصناعــة الكويــت بهــدف تعزيــز العالقــات التجاريــة 
واالســتثمارية مــع المملكــة العربيــة الســعودية عبر 
اقامــة مشــاريع مشــتركة. وقــد قدمت الهيئــة عرضا 
حول المناخ االســتثماري في دولــة الكويت والفرص 

االســتثمارية المتاحــة.

تحــت  الكويتــي األول  المصــري-  التعــاون  ملتقــى 
عنــوان "الشــراكة والصداقة" الذي اقيــم تحت رعاية 
وبحضــور ســمو رئيــس مجلــس الــوزراء الشــيخ جابــر 
مبــارك الحمد الصباح بتاريــخ 7 نوفمبر 2018، والذي 
نظمــه مجلــس التعــاون المصري-الكويتــي بحضــور 
نخبــة مــن كبــار الشــخصيات فــي كال البلديــن فــي 
المجــاالت االقتصاديــة واالســتثمارية والمصرفيــة. 
وقــد شــاركت الهيئــة في جنــاح  اامعــرض المصاحب 

. للملتقى

إجتماع لجنة رجال األعمال اليابانية- الكويتية الـ 22

اللقاء الثاني لمجالس االعمال  

 الملتقى االقتصادي الكويتي – العماني

ملتقى وفد مجلس الغرف السعودية

ملتقى التعاون المصري- الكويتي األول

BF6 2018

األســترالية والكندية BF6 2018  تحت شــعار "ســوق 
العمــل فــي دولــة الكويــت"  بتنظيــم مشــترك مــن 
قبلهــم بتاريخ  14 اكتوبر 2018 في مركز الشــيخ جابر 
االحمــد الثقافــي وبحضــور عدد مــن الدبلوماســيين 
فــي  العاملــة  الشــركات  وممثلــي   والمســئولين 

الكويت.  

شاركت الهيئة في لقاء الـ BF6 2018 في الكويت

استقبلت الهيئة وفدأ اقتصاديا من مجلس األعمال التركي الكويتي
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شارك مدير عام الهيئة في مؤتمر الكويت الدولي :النزاهة من أجل التنمية

شاركت الهيئة في الوفد الرسمي المرافق لحضرة صاحب السمو أمير البالد إلى جمهورية الصين الشعبية الصديقة

8. المشاركة في فعاليات محلية7. مذكرات تفاهم
تــم خــالل الزيــارة الرســمية لحضــرة صاحب الســمو 
أمير البالد الشــيخ صباح األحمــد الجابر الصباح حفظه 
اللــه ورعاه إلــى جمهورية الصين الشــعبية الصديقة 
التــي عقــدت خــالل الفترة مــن 7 - 10 يوليــو 2018، 
التوقيــع علــى مذكرة التفاهــم بتاريــخ 9 يوليو 2018 
بيــن هيئــة تشــجيع االســتثمار المباشــر والمجلــس 
 China  Council  الصينــي لترويــج التجــارة الدوليــة

.for the Promotion of International Trade

وقــد حصلــت الهيئــة خــالل فتــرة التقريــر علــى 4 
موافقــات مبدئيــة للتوقيــع علــى مشــاريع مذكــرات 
تفاهــم فــي مجــال تشــجيع االســتثمار المباشــر مــع 

البحريــن، ســنغافورة.  ايطاليــا، وماليزيــا، 

واصلــت الهيئة التنســيق مــع وزارة الخارجية لتفعيل 
مذكــرات التفاهــم الخاصــة بها، وكذلــك تفعيل آليات 

التنســيق  داخــل قطاعــات الهيئة في هذا الشــأن.

شــاركت الهيئــة خــالل فتــرة التقرير فــي 22  فعالية 
نظمــت محليــا فــي دولــة الكويــت يرتبــط محورهــا 

بمجــال اختصاصــات الهيئــة كاالتــي:

مؤتمر الكويت الدولي تحت عنوان ” النزاهة 	 
من أجل التنمية ” عقد تحت رعاية حضرة 

صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد 
الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، يومي 15 

و16 يناير 2019 في كل من قصر بيان ومركز 
جابر األحمد الثقافي في مدينة الكويت، وقد 

ترأس مدير عام الهيئة الجلسة الثالثة في 
المؤتمر والتي كان محورها "أهمية النزاهة 

في دعم اإلصالحات االقتصادية وتطوير 
بيئة األعمال" إلبراز الجهود الوطنية المبذولة 

لتحسين بيئة األعمال وتعزيز التنافسية في 
دولة الكويت، واألخذ بأفضل الممارسات 
الدولية للشفافية والنزاهة لتحقيق الرؤية 

الوطنية 2035  وأهداف التنمية المستدامة. 

قمة الكويت الخامسة للنفط والغاز عقدت 	 
تحت رعاية معالي وزير النفط ووزير الكهرباء 

والماء، وبدعم من مؤسسة البترول الكويتية 
خالل الفترة من 16-17 ابريل 2018 في 

فندق الجميرا في الكويت. وشاركت الهيئة 
في جلسة نقاشية بعنوان “االستثمار ورأس 

المال: تمويل المشاريع”.

حلقه نقاشيه حول تطوير شمال الكويت 	 
والجــزر  تم من خاللها عرض دراسة اقتصادية 

تطوعية تحت عنوان "مشروع درر"، عقدت 
بتاريخ  18 ابريل 2018 في مركز جابر األحمد 

الثقافي، الكويت. 

ورشة عمل وطنية حول اتفاقية تيسير التجارة 	 
نظمتها وزارة التجارة والصناعة التنسيق مع 

سكرتارية منظمة التجارة العالمية يومي 
25-26 ابريل 2018 في مقر غرفة التجارة 

والصناعة لتعريف القطاعين العام والخاص 
باالتفاقية واجراءاتها تمهيدا لتطبيقها في 
دولة الكويت بعد التصديق عليها كاتفاقية 

جماعية في اطار منظمة التجارة الدولية.

ندوة البنك الدولي حول آفاق الدعم الفني 	 
للتنمية المستدامة أقيمت بتنظيم من 

البنك الدولي بتاريخ 2 مايو 2018 في فندق 
راديسون بلو في الكويت، وشاركت الهيئة 
في الجلسة النقاشية الخاصة بموضوع " 

المشاركة في الممارسة: في نظر العمالء " 

الستعراض تجربتها مع مجموعة البنك الدولي 
من خالل عقد الدعم الفني لتحسين بيئة 

االعمال في دولة الكويت.

مؤتمر قوانين اإلفالس في دول مجلس 	 
التعاون الخليجي نظمته مجموعة الياقوت 

القانونية وآخرون وعقد بتاريخ 8 مايو 2018 
في مقر غرفة تجارة وصناعة الكويت.

حفل عرض النظام االلكتروني للمرحلة الثانية 	 
للنظام اإللكتروني إلصدار رخص البناء- 

نحو بلدية ذكية برعاية وحضور معالى وزير 
األشغال العامة ووزير الدولة لشئون البلدية 
بتاريخ 13 مايو 2018 في فندق الريجنسي، 

الكويت. 

 	 Delivering New Kuwait - a“ مؤتمر
 ”transformative roadmap to 2035
عقد بتنظيم من بنك اتش اس بي سي 

العالمي فرع الكويت HSBC بتاريخ 10 سبتمبر 
2018 في فندق الفور سيزون، في الكويت. 

وشاركت الهيئة في الحلقة النقاشية تحت 
عنوان “تفعيل مخطط الرؤية.”

حفل إطالق نموذج االقتصاد الكلي الخاص 	 
بدولة الكويت نظمه مركز الكويت للسياسات 

العامة لدى األمانة العامة للمجلس األعلى 
للتخطيط والتنمية وبدعم من برنامج األمم 
المتحدة اإلنمائي بتاريخ 19 سبتمبر 2018 
في بيت األمم المتحدة في دولة الكويت.
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شاركت الهيئة في مؤتمر يوروموني الكويت 2018 العاشر

شاركت الهيئة في افتتاحية مسابقة “مهارات تقنية المعلومات واالتصاالت” الثانية من هواوي

مؤتمر اليوروموني الكويت العاشر عقد بتاريخ 	 
25 سبتمبر 2018 في فندق فور سيزونز، 
الكويت، وقدم مدير عام الهيئة كلمة خالل 
الجلسة االفتتاحية تناولت مستجدات مناخ 

االستثمار في دولة الكويت.

حفل افتتاح شركة هواوي تكنولوجيز 	 
كويت مسابقة “مهارات تقنية المعلومات 

واالتصاالت” الثانية، نظمت في مركز هواوي 
لالبتكار والتدريب، برج الحمراء، بتاريخ 3 اكتوبر 
2018   وبحضور معالي وزير التجارة والصناعة 

وزير الدولة لشؤون الخدمات رئيس مجلس 
إدارة الهيئة، و سعادة سفير جمهورية الصين 

الشعبية لدى دولة الكويت.

مؤتمر الكويت للتكنولوجيا المالية – فينتك 	 
عقد برعاية الجهاز المركزي لتكنولوجيا 
المعلومات خالل الفترة من -23 24 

أكتوبر 2018. واقامت الهيئة جناحا ضمن 
المعرض المصاحب للمؤتمر تولت فيه 

التعريف بأنشطتها وخدماتها التي تقدمها 
للمستثمرين المهتمين.

جلسة حوارية بعنوان " مستقبل القطاع 	 
العام "، نظمها مركز الكويت للسياسات 

العامة  التابع لألمانة العامة للمجلس األعلى 
للتخطيط والتنمية بتاريخ 28 أكتوبر 2018 

وتناولت مستقبل القطاع العام للمحاضر د. 
جاكو كواسمنن، من مركز “ديموس هلسنكي 

للفكر التجريبي” في فنلندا.

ورشة عمل الحوسبة السحابية نظمتها الهيئة 	 
العامة لالتصاالت وتقنية المعلومات وشركة 

 Amazon Web  امازون ويب سيرفيسز
Services    بتاريخ 11 نوفمبر 2018 والتي تم 

ورشة عمل حول واالستثمار األجنبي المباشر نظمتها شركة ديلويت

فيها استعراض مجاالت التعاون في تطبيق 
سياسات مناسبة للحوسبة السحابية لتطوير 
الخدمات االلكترونية للمؤسسات الحكومية 

وتعزيز االبتكار وتسريع مبادرات التحول 
الرقمي في الكويت.

المؤتمر المهني السادس للمحاسبة 	 
والمراجعة  نظمته جمعية المحاسبين 

والمراجعين الكويتية تحت رعاية معالي 
وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون 
الخدمات العامة، وعقد يومي 5-6 ديسمبر 

2018 في  مقر غرفة تجارة وصناعة الكويت. 

جلسة حوارية  بعنوان“الذكاء االصطناعي 	 
والتكنولوجيا: التجربة التايوانية” نظمها مركز 

الكويت للسياسات العامة في األمانة العامة 
للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية بتاريخ 17 
يناير 2019 في مقرها. وقد قدم المحاضرة 

الدكتور فنسنت ون شنغ فنغ، مركز تكنولوجيا 
المعلومات الحاسوبية في معهد بحوث 

التكنولوجيا الصناعية في تايوان.

ورشة عمل حول االستثمار األجنبي المباشر  	 
نظمتها شركة ديلويت بتاريخ 10 يناير 2019 

في الكويت.

المؤتمر والمعرض الدولي الثالث 	 
للصحة والسالمة واألمن والبيئة، نظمته 

مؤسسة البترول الكويتيه خالل الفترة 
من  -18 20 فبراير2019 في فندق جميرا، 

الكويت. واقامت الهيئة جناحا ضمن 
المعرض المصاحب للمؤتمر تولت فيه 

التعريف بأنشطتها وخدماتها التي تقدمها 
للمستثمرين المهتمين.

شاركت الهيئة في الملتقى مع وفد مجلس الغرف السعودية
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مؤتمر أسبوع دبي لالستثمار 2018 الذي 	 
أقيم تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد 

بن راشد آل مكتوم، ولي عهد إمارة دبي، 
بعنوان االستثمار في التحوالت المستقبلية 

واستضافته مؤسسة دبي لتنمية االستثمار، 
خالل الفترة من  7-11 أكتوبر، 2018.

 	 FDI معرض اإلستثمار األجنبي المباشر
Expo، بتنظيم من مجموعة بريزم العالمية 
للمعارض Prysm Group الذي عقد خالل 

الفترة من 14-15 نوفمبر 2018، في إكسل 

ملتقى بوابة الخليج لالستثمار
8-10 مايو 2018

مؤتمر االستثمار العالمي الـ23
(WAIPA) للرابطة الدولية لهيئات تشجيع االستثمار

7-9 سبتمبر 2018

مؤتمر تطور السياسات التجارية
بين دول مجلس التعاون واالتحاد االوروبي

27-28 يونيو 2018

ديسمبر نوفمبر أكتوبر سبتمبر يونيو مايو

معرض اإلستثمار
FDI Expo األجنبي المباشر

14-15 نوفمبر 2018

مؤتمر أسبوع دبي لالستثمار
7-11 أكتوبر 2018

الملتقى العربي الثاني
لقيادات المستقبل
9-11 ديسمبر 2018

لندن، المملكة المتحدة. وشاركت الهيئة 
في جناح تم من خالله توفير المعلومات 

والمطبوعات للمستثمرين الزائرين 
والمهتمين.

الملتقى العربي الثاني لقيادات المستقبل 	 
تحت شعار “أدوار القيادات في ضوء 

المتغيرات العالمية وسياسات اإلحالل 
والتوطين” للمنظمة العربية للتنمية اإلدارية 
المنبثقة عن جامعة الدول العربية خالل الفترة 

من 9 - 11 ديسمبر 2018، في جمهورية 
مصر العربية. 

شكل رقم )10( مشاركة الهيئة في فعاليات خارجية

المؤتمر السنوي لشركة ارنست اند يونغ 	 
الذي عقد يومي 19-18 فبراير 2019 في 

فندق راديسون بلو، الكويت. وعرضت الهيئة 
مواضيع تتعلق بدورها في جذب االستثمار 

المباشر والترويج لدولة الكويت كموقع 
استثماري، والجهود التنسيقية القائمة 

لتحسين بيئة األعمال في الكويت.

ندوة حول "فهم العالقة المتغيرة للمياه 	 
والطاقة في الكويت ومنطقة الخليج" 

بتنظيم من قبل مؤسسة الكويت للتقدم 
العلمي بتاريخ 3 مارس 2019 تحدث فيها 

البروفسور دكالن كونوي الباحث في مؤسسة 
 Grantham Research Institute on

  Climate Change and the Environment
والبروفسور كرستيان سايديريوس الباحث 

 London School of Economics في جامعة
والبروفسور محمد ياسين من جامعة الخليج 

للعلوم والتكنولوجيا في الكويت.

جلسة حوارية بعنوان “الترغيب السلوكي في 	 
بريطانيا” نظمها مركز الكويت للسياسات 

العامة لدى األمانة العامة للمجلس األعلى 
للتخطيط والتنمية بتاريخ 18 مارس 2019 
في مقر األمانة العامة  أدارتها  السيدة 

 Behavioural ايفي تايلور خبيرة ضمن فريق
Insights Team والذي يدير أول حاضنة 

لسياسات الترغيب السلوكي في بريطانيا 
والعالم إلحداث التغيرات المطلوبة في 

التصرف عوضا عن األدوات التقليدية 
للسياسة العامة وانعكاسها على  ركائز الرؤية 

الوطنية للكويت 2035 خاصة في مجاالت 
الصحة والتعليم واالقتصاد.

ندوة لتعزيز التعاون الفني المشترك بين 	 
دولة الكويت واألمانة التنفيذية للجنة األمم 

المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 
)اإلسكوا( نظمتها األمانة العامة للمجلس 
األعلى للتخطيط والتنمية بتاريخ 25 مارس 
2019، لتعميق اوجه استفادة دولة الكويت 

من عضويتها في هذه المنظمة الدولية في 
ضوء الرؤية الوطنية 2035 وركائزها.

9. المشاركة في فعاليات خارجية

شــاركت الهيئــة خــالل فتــرة التقرير  فــي 6 فعاليات 
الترويــج  صناعــة  فــي  بعملهــا  صلــة  ذات  خارجيــة 
المشــاركة،  مــن  مختلفــة  بمســتويات  لالســتثمار 

الشــكل: فــي  المبينــة  الفعاليــات  شــملت 

ملتقى  بوابة الخليج لالستثمار- البحرين 2018 	 
الذي أقيم تحت رعاية صاحب السمو الملكي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد 
ونائب القائد األعلى ورئيس مجلس التنمية 

اإلقتصادية، خالل الفترة من 8-10 مايو 2018 
في المنامة، مملكة البحرين. وبحضور  500 
من الوزراء وكبار المسؤولين والدبلوماسيين 
ورجال االعمال من دول الخليج العربية ودوليا، 

وتضمن المؤتمر جلسات نقاشية شارك 
فيها القادة المؤثرين من الجهات الحكومية 

والمؤسسات االستثمارية العالمية والشركات 
متعددة الجنسيات، وجلسات استثمارية 
استعرضت الفرص االستثمارية المتاحة 

في قطاعات النفط والغاز والعقار والسياحة 
والنقل والبنية التحتية. وقدمت الهيئة 

خالل الملتقى ضمن محاضرة نظمت على 
هامشه حول"االستثمار في الكويت"عرضا 

مرئيا بشأن بيئة  االستثمار في الكويت 
والمستجدات االقتصادية.

مؤتمر تطور السياسات التجارية بين دول 	 
مجلس التعاون واالتحاد االوروبي في مدينة 

بروكسل، بلجيكا خالل الفترة 27-28 يونيو 
.2018

مؤتمر االستثمار العالمي الـ23 للرابطة 	 
 )WAIPA( الدولية لهيئات تشجيع االستثمار

 A New Era in Foreign عقد تحت شعار
Direct Investment في تشجيامن، 

جمهورية الصين الشعبية خالل الفترة من 9-7 
سبتمبر 2018. وشاركت الهيئة في الجلسات 

المتخصصة 
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10. العالقات االعالمية
تابعــــت الهيئــة بنــــاء شــبكة عالقاتهــا الترويجيــة مع 
عــدد من المؤسســات اإلعالمية المحلية واإلقليمية 
والعالمية لنشــــر بياناتهــــا الصحفية وإصدار مقاالت 
ومالحق ومقابالت خاصة بالهيئــــة للتعريــف بدورهــا 
فــي جــذب االســتثمار األجنبــي المباشــر والتعريــف 

بمزايــا اإلســتثمار فــي دولــة الكويــت 

فعلــى صعيــد البيانــات الصحفيــة، عــززت الهيئــــة 
األنبــــاء  ووكالــــة  المحليــة  الصحــف  مــع  تعاملهــا 
الكويتيــــة )كونــا( إلصــــدار 3 بيانــــات صحفيــة ذات 
ارتبــاط مباشــــر بعمــل الهيئــة شــملت وضــع دولــة 
أنشــطة  ممارســة  ســهولة  مؤشــر  فــي  الكويــت 
االعمــال وإصــدار التقريــر الســنوي الثالــث وحصــول 
الهيئــة علــى شــهادة مواصفــة إدارة الجــودة )االيزو 
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 6 نشــــر  تــم  الصحفيــة،  اللقــاءات  صعيــد  وعلــى 
لقــاءات مــع مديــر عــام الهيئة نشــرت علــى التوالي 
فــي: مجلــة المســتثمر )عــدد ســبتمبر 2018( التــي 
الكويتيــة،   االســتثمار   شــركات  اتحــاد  عــن  تصــدر 
ومجلــة المصــارف )عــدد يونيــو 2018( التــي تصــدر 
واشــنطن  وجريــدة  الكويــت،  مصــارف  اتحــاد  عــن 
الكويــت  تقريــر  خــاص:  )اصــدار  االمريكيــة  بوســت 
2018(،  تقريــر الكويــت 2018 لمجموعــة أكســفورد 

 ،Oxford Buisness Group )OBG  بزنــس جــروب
ييــر  بزنــس  ذا  لمجموعــة   2018 الكويــت   تقريــر 
The Business Year )TBY،  تقريــر الكويــت 2018 
  .The Oil & Gas )TOG  لمجموعــة  ذا اويــل اند جــاز
وتــم خــالل هــذه اللقــاءات تبيــان  أهــــم اإلنجــازات، 
فــي  والتشــريعية  االقتصاديــة  والمســتجدات 
البيئــة االســتثمارية فــي دولــة الكويــت  والفــرص 

المتاحــة.  اإلســــتثمارية 

وعلــى صعيــد المطبوعــات الترويجيــة، تــم تصميم 
وطباعــة الدليــل اإلرشــادي للمســتثمر الــذي تضمن 
معلومــات عن قانــون 116 لســنة 2013 ودور الهيئة 
باللغتيــن  المتاحــة  واجراءاتهــا والمزايــا والضمانــات 
العربيــة واإلنجليزيــة، تصميم مدونــة وتقويم 2019 
الهيئــة  ومجلــدات  اوراق  وتصميــم  للموظفيــن، 

. وغيرها

وعلــى صعيــد الشــراكات اإلعالمية، وقعــت الهيئة 
مذكــرة تفاهــم بتاريــخ 25 نوفمبــر 2018 مجــددا مــع 
مجموعــة ذا بزنــس ييــر )TBY( الصدار التقريــر الرابع 
اقتصــادي  تقريــر  وهــو   2019 الكويــت  دولــة  عــن 
والفــرص  المســتجدات  يعكــس  االنجليزيــة  باللغــة 
االســتثمارية المتاحــة كمــا هــو مبيــن فــي الشــكل.

العدداسم المجلة

فبراير – مارس 2019اإلقتصادي الكويتي

مارس 2019المصارف

فبراير- مارس 2019المستثمر

Site Selection2019 يناير

FDI Magazine2019 ديسمبر2018 وفبراير – مارس

MEED2018 العدد السنوي

العددالنوعالمطار

Lightbox1هيثرو

LCD Screens 7090”دبي

Destination board1لوس انجلوس

شكل رقم )11( الشراكات االعالميةجدول رقم )13( اإلعالنات الترويجية الخاصة بالهيئة في السنة المالية 2019/2018

كمــا وقعــت الهيئــة مذكــرة تفاهــم بتاريــخ 27 ينايــر 
مجموعــــة  مــع  رئيســــي  كشــــريك  مجــددا   2019
أوكســــفورد بزنــــس جروب )OBG(  إلعداد وإصــــدار 
التقريــــر اإلقتصادي الثالث عشر عن دولــــة الكويــــت 
2019 والــذي تعــده المجموعــة باللغــــة اإلنجليزيــة. 

فــي  الســنوية  عضويتهــا  الهيئــة  جــددت  كمــا 
االســتثمار تشــجيع  لهيئــات  الدوليــة   الرابطــة 
 World Association of Investment Promotion 
Agencies )WAIPA، ومقرهــا في اســتنبول، تركيا. 
وعلــى صعيــد اعــداد مقتطفات فيديــو ترويجية،  تم  
تصويــر فيديــو إلعالنــات حملــة "اكتشــف الفــرص 
قنــاة  علــى  لتحميلــه  لنــا"  المســتقبل  الجديــدة- 
الهيئــة فــي اليوتيــوب )YouTube(، وكذلــك اعــداد 
وكتابــة عناويــن فيديوهــات قصيــرة اســتنبطت مــن 
فــي  المباشــر  األجنبــي  االســتثمار  فيديــو  ســياق 
مــع مجموعــة    FDI on Location الكويــت   دولــة 
FT، واعــداد مقتطفــات فيديــو  تايمــز  الفاينانشــال 

لفعاليــات الهيئــة .  

وعلــى صعيــد الحمــالت االعالنيــة الترويجيــة، تــم 
تنفيــذ اعالنــات حملــة "اكتشــف الفــرص الجديــدة - 
المســتقبل لنــا"، كمــا تم توقيــع عقــد لتنظيم حملة 
ترويجيــة داخــل وخــارج دولــة الكويــت نفــذت خــالل 

الفتــرة مــن ينايــر الــى مــارس 2019.

وعلــى صعيد نشــر اإلعالنــات الترويجيــة، في اطار 
الحملــة الترويجيــة، تــم وضــع إعالنــات ترويجيــة في  
6 مجــالت محليــة وعالميــة لنشــر التعريــف بالهيئــة  
ودورهــا وتــم توســيع نطــاق اســتهداف المهتميــن 
باالســتثمار فــي دولــة الكويــت  وكذلــك وضــع 92 
لوحــة إعالنيــة في 3 مطــارات دولية رئيســية )هيثرو 
لنــدن، دبــي، لــوس انجلــوس( كمــا هــو مبيــن فــي 

الجدول.
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11. الموقع الشبكي 
تــم خــالل فتــرة التقريــر بــدء العمــل علــى مشــروع 
تجديــد الموقــع الشــبكي للهيئــة تمهيــًدا إلطالقــه 
البحــث  بمرحلــة  العمــل  بــادأ  وقــد  الجديــدة.  بحلتــه 
جميــع  مــع  والتنســيق  والتخطيــط  البيانــات،  وجمــع 
جديــد  مقتــرح  ووضــع  المعنيــة،  الهيئــة  إدارات 
الخاصــة  المعلومــات  هندســة  وتطويــر  للتصميــم 
اإلبداعيــة  الكتابــة  واســتخدام  الموقــع  بمحتــوى 
والواضحــة وفًقــا لمعاييــر تجربة وواجهة المســتخدم 
أكثــر  يكــون  أن  بهــدف   UX-UI Design العالميــة 
بســاطة فــي االســتخدام وســهولة فــي الوصــول 
إلــى المعلومــات المدرجــة فيــه ومتابعــة اإلجــراءات 

للمســتثمرين.   اون-اليــن 

علــى محوريــن  العمــل  تواصــل  أخــرى  جهــة  ومــن 
لتطويــر محتوى صفحــات الموقع وتحديثها، فاضيف 
مدخــل معلومات مخصــص لممارســات ومناقصات 
الهيئــة، وتــم تطويــر موقــع التوظيــف وجعلــه فــي 
صفحة توظيف شــاملة وكاملة ضمــن موقع الهيئة، 
التوظيــف  إلعــالن  التوظيــف  صفحــة  تجهيــز  وتــم 

لســنة 2018. ومــن جهة أخرى، العمل على تحديـــــث 
المكتبــة االفتراضيــة المتمثلـــــة بقاعـــــدة البيانـــــات 
واإلحصائيات التـــــي ترصـــــد التقاريـــــر االقتصاديـــة 
الكويــت  دولــة  ووضــع  الهيئــة  بعمـــــل  المتعلقـــــة 
فــي المؤشـــــرات الدوليـــــة، باإلضافــة إلــى تحميل 
المكاتــب  مــن  والثالثــة  الثانيــة  الدفعــة  أســماء 
والشــركات االستشــارية المعتمدة للتقديــم بالنيابة 
عــن المســتثمرين. ومواصلــة نشـــــر أخبــار الهيئـــــة 
والتقريــر  الصلـــــة  ذات  والقـــــرارات  وأنشـــــطتها، 
الســـــنوي للهيئــة 2017. وبالنســبة لموقع تحســين 
فقــد تــم تحديــث محتــواه فيمــا يخــص اإلصالحــات 
والتقاريــر لتتوافــق مــع مــاورد فــي تقريــر ســهولة 
ممارســة أنشــطة األعمــال 2019. كمــا تمــت صياغة 
تصميــم تطبيــق الهاتــف النقــال للموقــع الشــبكي 

. للهيئة

شكل رقم )12( معايير األداء للحملة الرقمية الثانية للهيئة

12. وسائل التواصل االجتماعي

التواصــل  قنــوات  تفعيــل  الهيئـــــة  واصلــت 
االجتماعــي  الخاصــة بهــا  لنشــر التعريـــــف بدولـــــة 
الكويـــت كموقـــع اســـــتثماري متميـــز والمستجدات 
تؤثــر  التــي  والتشــريعية  واالجرائيــة  االقتصاديــة 
والفـــــرص  الكويــت  لدولــة  االســتثمار  منــاخ  علــى 
وطبيعـــــة  الهيئـــــة  ودور  الواعـــــدة  اإلســـــتثمارية 
عملها وفـــــق قانون رقـــــم 116 لســـــنة 2013. وقد 
عـــــدد  برفـــــع  الرئيســـــية  األداء  معاييــر  تحديــد  تــم 
المتابعيـــن لقنـــوات الهيئـــة في وســـائل التواصـــل 
االجتماعــي، وتوســيع اإلنتشـــــار خليجيـــــا ودوليـــــا، 
والتركيـــــز على فئـــــة مســـــتثمرين محتمليـــــن جدد.

تغطيــة  لتوفيــر  جهودهــا  الهيئــة  كرســت  وقــد 
مباشــرة علــى وســائل التواصــل اإلجتماعــي وكتابة 
الخبــر للحــدث خــالل حدوثــه. وتمــت إضافــة وتعديل 
العالمــات Tags للمحتــوى األخبار ي، وتم إعادة نشــر
Reposts لحســابات أخــرى علــى وســائل التواصــل 

االجتماعــي وفــق مقتضيــات العمــل.

 وقــد نفــذت حملة اســتهداف وتعزيــز المحتوى عن 
طريــق جوجــل، وباســتخدام كلمــات رئيســية  ووضع 
عالقــة  ذات  مواقــع  فــي  لإلســتهداف  اعالنــات 
ومشــابهه لمجــال عمــل الهيئــة )كمواقع  االســتثمار 
او الصحــف االجنبيــة( وحملــة مكملــة إلعــادة ترويــج 
اإلعالنــات لمجموعــات محــددة ســبق أن زارت موقع 
الهيئــة . وقــد بلــغ عــدد الزيــارات إلــى موقــع الهيئة 

خــالل هــذه الحملــة نحــو  13,000 زيــارة . 

أمــا على صعيد اطالق الحملــة الرقمية الثانية خالل 
الفترة من 1 نوفمبر 2018 – 13 ديســمبر 2018، تم 

تحقيق معايير األداء المبينة في الشــكل.

شكل رقم )13( محاور قنوات التواصل االجتماعي للهيئة

االهداف
 الترويج النشطة الهيئة وزيادة التفاعل

الجمهور المستهدف
دول مجلس التعاون الخليجي ودول العالم
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لنكــدان  شــركة  مــع  عقــدا   الهيئــة  وقعــت  وقــد 
LinkedIn  بتاريــخ 12 نوفمبــر 2018 للتعــاون فــي 
مجــال تعزيــز وجــود الهيئــة فــي صفحتهــا علــى هذا 
الموقــع ،وقــد بــدأت الهيئــة بتعريــف الموظفييــن 
المعنييــن  فــي الهيئــة بمجــاالت اســتخدام لينكدان 
للتواصــل المهنــي والخطــوات التــي يجــب اتباعهــا 
على مســتوى حســاب الهيئة والموظفيين العاملين 
فيهــا لتعميــق األثــر وتحقيــق التناغــم وقــد تحققــت 

حتــى نهايــة ينايــر 2019 اإلنجــازات التاليــة:

زيادة عدد المتابعين من 1,478 الى 4,857  	 
أي بنسبة 348%.

الربط مع  الفرص االستثمارية المتاحة.	 

وشهدت فترة التقرير نشر مامجملـــه 653 تغريـــدة 
وخبر وإعـــادة تغريـــدة علـــى قنـــوات التواصل 

اإلجتماعـــي للهيئة شـــملت المحاور التالية المبينة 
في الشكل.

13. العالقات العامة
عــززت الهيئــة خــالل فتــرة التقريــر نشــاط العالقات 
العامــة لتحســين قنــوات التواصــل داخليــا وتنظيــم 
التعامــل الخارجــي مــع وســائل االعــالم والتواصــل 
االجتماعــي، وكذلــك تنســيق لقــاءات المديــر العــام 
مــع الجهــات االعالميــة. وفــي هــذا المجــال، وخالل 
فتــرة التقريــر، اذ تــم اعــداد 208 نشــرة اخبــار يوميــة 
تتضمــن مقتطفات اخبار متعلقــة بالهيئة واإلقتصاد 
وارســالها  ودوليــا،  وإقليميــا  محليــا  واالســتثمار 
109 خبــرا  إلكترونيــا للعامليــن فــي الهيئــة، ونشــر 
عــن انشــطة الهيئــة فــي الموقــع الشــبكي للهيئة، 
واعــداد 75 تعميمــا داخليــا لموظفــي الهيئــة يتعلق 
بشــؤون إداريــة وامور تتعلــق بإدارة مقــر الهيئة في 
وثقافيــة  اجتماعيــة  وأنشــطة  لالعمــال  الحمــرا  بــرج 
وخدمــات لموظفي الهيئة.  كمــا تم بدء العمل على 
اعــداد "دليــل المهنيــة في العالقــات العامــة". كما 

هــو مبيــن في الشــكل.

شكل رقم )14( ملخص أنشطة العالقات العامة

وعلى صعيد تنظيم األنشطة االجتماعية والثقافية 
لموظفي الهيئة،  فقد أقيمت فقد اقيمت عدة 

فعاليات فعاليات بهدف تعزيز االتصال بين 

نظمت الهيئة حملة توعية لمرض السكري لموظفيها

التاريخالفعالية

15 مايو 2018فعالية بمناسبة رمضان الكريم لموظفي الهيئة

18 سبتمبر 2018دورة االسعافات األولية بالتعاون مع جمعية الهالل األحمر الكويتي.

22 أكتوبر 2018ماراثون مشي )5 كم(  بالتعاون مع برنامج سفراء السكري وتحالف الرياضيين المصابين بالسكري.

24 ديسمبر 2018فعالية لتعزيز العمل الجماعي وروح الفريق لموظفيها تحت شعار " لنجتمع"

18 فبراير 2019فعالية بمناسبة العيد الوطني لموظفي الهيئة

نظمت الهيئة دورة االسعافات األولية بالتعاون مع جمعية الهالل األحمر الكويتي

نظمت الهيئة فعالية لتعزيز العمل الجماعي وروح الفريق لموظفيها

جدول رقم )14( األنشطة االجتماعية والثقافية

الموظفين وتحفيز روح العمل الجماعي وانشاء بيئة 
عمل ايجابية لتحقيق أهداف الهيئة. يبين الجدول 

اهم هذه الفعاليات. 
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الفصل الخامس

تحسين 
بيئة االعمال 
والتنافسية



1. تحسين بيئة األعمال
اســتقبل حضــرة صاحــب الســمو امير البــالد حفظه 
اللــه ورعــاه في قصر بيــان بتاريخ 19 ديســمبر 2018 
معالــي وزيــر التجارة والصناعة خالــد الروضان، ومدير 
عام هيئة تشــجيع اإلســتثمار المباشــر ورئيس اللجنة 
الدائمــة لتحســين بيئــة األعمــال وتعزيــز التنافســية 
فــي دولــة الكويت )اللجنــة الدائمــة( الشــيخ الدكتور 
مشــعل جابر األحمــد الصباح، والســادة أعضاء اللجنة 
لجهــات  التابعــة  المكونــات  عمــل  وفــرق  الدائمــة 
فــي  الكويــت  دولــة  تحســن  بمناســبة  االختصــاص 
 2019 األعمــال  أنشــطة  ممارســة  ســهولة  مؤشــر 
الــذي صدر عن مجموعة البنك الدولي. كما اســتقبل 
الوفــد نفســه بالمناســبة ذاتهــا ســمو ولــي العهــد 

بتاريــخ 19 ديســمبر 2018 فــي قصــر بيــان.

الــوزراء   مجلــس  رئيــس  اســتقبل ســمو  وبــدوره،  
الوفــد  نفســه فــي قصــر بيــان بتاريــخ 18 ديســمبر 
2018. وكان قــد اجتمــع ســمو رئيس مجلــس الوزراء 
فــي قصر الســيف بتاريــخ 19 أبريــل 2018 وبحضور 
الــوزراء وزيــر الدولــة  نائــب رئيــس مجلــس  معالــي 
العــام  األميــن  ومعالــي  الــوزراء  مجلــس  لشــؤون 
لمجلــس الــوزراء مــع رئيــس وأعضــاء اللجنــة الدائمة 
بعد انتهاء زيارة واشــنطن دي ســي الثانية ليتواصل 
معهــم مؤكــدا أولويــة تحســين بيئــة األعمــال فــي 
برنامــج عمل الحكومة ومبينا مــدى االهتمام بتحقيق 
اإلصالحــات المطلوبــة فــي بيئة األعمال وبالســرعة 
للحضــور  ومؤكــدا  الجميــع  جهــود  مقــدرا  الالزمــة، 
علــى أهميــة موضــوع تحســين وضــع الكويــت فــي 
مؤشــر ســهولة ممارســة أنشــطة األعمــال وتصدره 
ألولويــات سياســة الحكومــة وفــق توجيهــات حضرة 

صاحــب الســمو أميــر البــالد حفظــه اللــه ورعاه. 

1.1 شؤون اللجنة الدائمة لتحسين بيئة 
االعمال وتعزيز التنافسية

واصلت  الهيئــــة دورهــــا مــــن خالل ترأســــها للجنــة 
الدائمــــة لتحســين بيئــــة االعمال وتعزيــز التنافســية 
فــي دولــة الكويــت )اللجنــة الدائمة( التــي تشــكلت 
بموجــــب قــــرار مجلــس الــــوزراء رقــــم 1551 لســنة 
الصلــة، وتوســــيع  ذات  الالحقــة  والقــــرارات   2013
إذ  عضــــوا   15 لتصبــــح  الدائمــــة  اللجنــــة  عضويــــة 
انضــــم من القطــاع الحكومــي كل من وزارة التجــــارة 
والصناعــــة، وزارة الكهربــــاء والمــــاء، وزارة العــــدل، 
وبلديــــة الكويــــت، االدارة العامــــة للجمــــارك، وزارة 
الكويــــت  بنــــك  الضريبــــي(،  )القطــــاع  الماليــــة 
المركــــزي، والمجلــــس االعلى للتخطيــــط والتنميــة، 
هيئة أسواق المال، الهيئــــة العامــة للقوى العاملــة، 
والجهــاز  المدنيــة،  للمعلومــــات  العامــــة  الهيئــــة 
المركــزي للمناقصــات العامــة. ومــن القطــاع الخاص 
المجتمــع  ومــن  الكويــــت،  تجــــارة وصناعــــة  غرفــــة 
المدني كل من لجنــة الكويــت الوطنيــة للتنافســية، 

والجمعيــــة اإلقتصاديــة الكويتيــــة. 

وقــد عقدت اللجنــة الدائمة اجتماعا فــي مقر الهيئة 
بتاريــخ 21 نوفمبــر 2018 تــم فيــه اســتعراض وضــع 
دولة الكويت في مؤشــر ســهولة ممارســة انشــطة 
االعمــال لعــام 2019، كمــا تــم عــرض موجــز لمالمح 
مقتــرح المرحلــة الثانية من االجندة الوطنية لتحســين 
بيئــة االعمــال فــي دولــة الكويــت )برنامــج تحســين 
2( الــذي اعــد مــن قبــل فريــق الدعــم الفنــي للبنــك 
الدولــي بالتعــاون مــع فــرق عمــل مكونات المؤشــر 
لــدى الجهات المعنيــة، العتماده منهــا تمهيدا لرفعه 

لمجلــس الــوزراء الموقر.

وفقــَا لقــرار مجلس الــوزراء رقم 1551 لســنة 2013 
الصــادر بتاريــخ 18 ديســمبر2013 والــذي نص على: 
مجلــس  إلــى  دوري  تقريــر  برفــع  اللجنــة  تقــوم   "
الــوزراء يتضمن المســتجدات والتطورات واإلجراءات 
والمقترحــات التي تراها محققة للهدف المنشــود"، 
التقريــر  الدائمــة   اللجنــة  الهيئــة باســم  اعــد فريــق 
التاســع   للجنة الدائمة لتحســين بيئة االعمال وتعزيز 
التنافســية في دولة الكويــت بتاريخ 28 يونيو 2018 
والتقرير العاشــر للجنة الدائمة لتحســين بيئة االعمال 
 31 بتاريــخ  الكويــت  دولــة  فــي  التنافســية  وتعزيــز 
ديســمبر 2018 ورفعهمــا لمجلــس الــوزراء الموقر.

قامــت الهيئــة خــالل فتــرة التقريــر، بحكــم 
اختصاصهــا، بمتابعــة موضــوع تحســين 

بيئــة األعمــال فــي دولة الكويــت وتعزيــز 
تنافســيتها ورصــد تطــورات وضــع دولــة 

الكويــت فــي المؤشــرات الدوليــة المعنية 
بذلــك. 

1.2 فرق عمل المكونات

تــــم تكويــــن فــــرق عمــل مكونــات مؤشــر ســهولة 
الجهــات  عــــن  منبثقــــة  االعمــال  أنشــطة  ممارســة 
المعنيــة األعضــاء فــي اللجنــــة الدائمــــة لتســــهيل 
االعمــال  بيئــة  لتحســين  الوطنيــة  االجنــدة  تنفيــذ 
)تحســين( وتعزيز قنوات التنســــيق والتعــــاون. وقد 
لكافــة  رســميا  التشــكيالت  اســتالم  اســتكمال  تــم 
قــرارات تشــكيل فــرق عمل مكونات مؤشــر ســهولة 
ممارســة أنشطة األعمال من قبل جهات االختصاص 
المعنيــة األعضــاء فــي اللجنــة الدائمــة  بتاريــخ  13 
مايــو 2018. وتــم االجتمــاع مع فرق عمــل المكونات 
بتاريــخ  10 مــارس 2019 لتنظيــم االســتعداد لزيــارة 

واشــنطن دي ســي.

إجتماع أمانة سر اللجنة الدائمة لتحسين بيئة األعمال و تعزيز التنافسية مع رؤساء فرق العمل

1.3 وضع دولة الكويت 
في تقرير أداء االعمال 2019

تم تجميع وإرســال االصالحــات التي نفذتها الجهات 
الحكوميــة المعنيــة بعــد حصرهــا وترجمتهــا وتعبئتها 
فــي نمــاذج اســتبيانات اإلصالحــات الخاصــة بتقريــر  
أداء االعمــال 2019  فــي البنك الدولي  وذلك خالل 

الفتــرة مــن 29 أبريل إلــى 1 مايو 2018.

 31 بتاريــخ   2019 االعمــال  أداء  تقريــر  صــدر  وقــد 
أكتوبــر 2018 وتبين فيــه  أن دولة الكويت جاءت في 
الترتيــب )97( مــن أصل 190 دولة دخلت في مؤشــر 
الــذي   ،2019 األعمــال  أنشــطة  ممارســة  ســهولة 
يســتند إلــى عشــرة مكونــات فرعيــة معنيــة باألوجه 
المختلفة ألنشــطة األعمال، وحافظــت دولة الكويت 
علــى تصدرهــا فــي الترتيــب الســابع عالميــا علــى  
مســتوى المكــون الفرعــي الخــاص بدفــع الضرائب، 
كمــا حافظــت علــى ترتيبهــا عربيا فــي المركــز الثامن 
ممارســة  ســهولة  مؤشــر  فــي  لوضعهــا  بالنســبة 
ســجلت  متصــل  ســياق  وفــي  االعمــال.  أنشــطة 
الكويــت ارتفاعــا بنســبة %0.97 فــي رصيدهــا فــي 
"مقيــاس القــرب مــن األداء األفضل" إلــى 62.2% 
فــي تقريــر 2019 وذلــك مــن %61.23 فــي تقريــر 
2018. ويأتــي ذلــك علــى خلفيــة احتســاب مجموعة 
مــن اإلصالحات التي تمت خــالل الفترة التي غطاها 
تقريــر األعمــال 2019 والممتــدة مــن 2 يونيو 2017 

إلــى أول يونيــو 2018.

األعمــال  لبــدء  الفرعــي  المكــون  صعيــد  فعلــى 
)النشــاط التجــاري( فقــد تقلــص عــدد اإلجــراءات من 
9 إلــى 7 وانخفــض عــدد األيام مــن 38 إلى 35 يوما 
وحيــث أن كلفــة بدء األعمال هــي %2.0 )من معدل 
دخــل الفــرد( وقد تــم إلغاء كلفــة الحد األدنــى لرأس 
المــال حيــث كانــت %8.5 وأصحبــت %0 )من معدل 

وقــد قدمــت الهيئــة كرئيــس اللجنــة الدائمــة عرضــا 
فــي  واالقتصاديــة  الماليــة  الشــؤون  للجنــة  مرئيــا 
مجلــس الوزراء الموقــر بتاريخ 29 يوليــو 2018 بينت 
فيــه مالمــح اإلنجــازات الــواردة فــي التقريــر الدوري 
التاســع مــن حيــث شــؤون اللجنــة الدائمــة واألعمال 
المنفــذة واإلصالحــات التــي رصــدت وتــم أرســالها 
الدولــي   البنــك  لــدى  األعمــال  تقريــر  فريــق  إلــى 
ومســتجدات األجنــدة الوطنية لتحســين بيئة األعمال 
)برنامــج تحســين( والخطــوات المقبلــة. كمــا قدمــت 
عرضــا مرئيــا للجنــة الشــؤون الماليــة واالقتصاديــة 
بتاريــخ 9 ديســمبر 2018 بشــأن وضــع دولــة الكويت 
في مؤشــر ســهولة ممارســة أنشــطة اعمــال 2019 
وعرضــا مرئيــا بالموضــوع ذاتــه الطالع مجلــس إدارة 
هيئة تشــجيع االستثمار المباشــر خالل اجتماعه الذي 

عقــد بتاريــخ 20 ديســمبر 2018.
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كمــا تــم عقد اجتمــاع متابعة لما بعد زيارة واشــنطن 
دي ســي الثانيــة بتاريــخ 27 يونيــو 2018 مع رؤســاء 
فــرق عمــل المكونات فــي مقر الهيئة وذلــك لتثبيت 
فــي  تمــت  التــي  وتلــك  ذكــرت  التــي  اإلصالحــات 
نمــوذج االســتبيان التجميعــي لفريــق تقريــر األعمال 
للبنــك الدولــي قبــل 5 يوليــو 2018 تمهيــدا إلعــادة 
تقديمهــا بالتعــاون مــع فريــق الدعــم الفنــي للبنــك 

الدولي.

وفــي ســياق مكمل ، تــم تنظيــم اجتماع تنســيقي 
مــع فــرق عمــل المكونــات بتاريــخ  10 مــارس 2019 
للترتيــب لزيــارة واشــنطن دي ســي الثالثــة المخطط 
لهــا فــي اطار عقــد الدعم الفنــي مع البنــك الدولي 

فــي بدايــة الربــع الثاني مــن 2019.

1.4 زيارة واشنطن دي سي الثانية

فــي اطــار عقــد الدعــم الفنــي مــع البنــك الدولي، 
الدائمــة وفــرق عمــل  اللجنــة  رئيــس وأعضــاء  قــام 
مكونــات مؤشــر ســهولة ممارســة أنشــطة األعمال 
وفريــق الهيئة بإجمالي 33 شــخصا بحضــور االجتماع 
الثانــي فــي واشــنطن دي ســي خــالل الفتــرة مــن 
11 - 13 إبريــل 2018 فــي مقــر عمــل فريــق تقريــر 
األعمــال لــدى مجموعــة البنــك الدولــي، لمواصلــة 
االطــالع  علــى أفضــل الممارســات والتعــرف علــى 
التغيــرات فــي المنهجيــة التــي ســتدخل فــي تقرير 
فريــق  خبــراء  مــع  المعرفــة  وتبــادل   2019 األعمــال 
تقريــر األعمــال والقيــام ألول مــرة بتقديــم عــروض 
)برنامــج  اطــار  فــي  تمــت  التــي  اإلصالحــات  تبيــن 
تحســين( وخارجه وتأثيرها على تحســين بيئة األعمال 
ووضــع دولــة الكويــت فــي هــذا المؤشــر وتســجيل 
المالحظــات التــي نوقشــت لمتابعتهــا بعــد الزيارة. 
وقــد شــارك فــي الزيــارة وقــد شــارك فــي الزيــارة 
مــن اعضــاء اللجنــة الدائمــة ، األمين العــام للمجلس 
األعلى للتخطيط والتنمية، الوكيل المساعد لشؤون 
الوكيــل   ، والمــاء  الكهربــاء  وزارة  التوزيــع،  شــبكات 
المســاعد لشــؤون الشــركات والتراخيــص التجاريــة، 
وزارة التجــارة والصناعــة، ممثــل عــن لجنــة الكويــت 
الوطنية للتنافســية، ممثل عــن الجمعية االقتصادية 
الكويتيــة. وبمشــاركة فــرق عمــل مــن وزارة التجــارة 
والصناعــة )مركــز الكويــت لألعمــال(، وزارة الكهربــاء 
للجمــارك،  العامــة  اإلدارة  العــدل،  وزارة  والمــاء، 
البنــك المركــزي، بلديــة الكويــت، وزارة المالية، هيئة 
أســواق المال، اإلدارة العامــة للمطافئ، غرفة تجارة 
األشــغال  وزارة  إلــى  باإلضافــة  الكويــت،  وصناعــة 
العامــة من خــارج اللجنة الدائمة. وقد تــم إعداد تقرير 
المهمــة وتحديــد المتطلبات والخطــوات المقبلة لما 

الزيارة. بعــد 

وكانــت الهيئــة قــد عقــدت اجتماعين تنســيقيين مع 
فــرق عمــل مكونات المؤشــر قبل زيارتها لواشــنطن 
دي ســي لالجتمــاع مــع فريــق تقريــر االعمــال لــدى 
البنــك الدولــي بتاريخ 2 إبريــل 2018 وبتاريخ 8 إبريل 
2018 علــى التوالــي وذلــك للتعــرف علــى طبيعــة 
اإلصالحــات التــي تمــت فــي دولــة الكويــت وكيــف 
ســتلتقي مــع متطلبات البنك الدولي لتحســين بيئة 
األعمــال لتقريــر 2019 وحثهــم علــى حســن المتابعة 

والتنفيــذ لتحقيــق النتائج المنشــودة. 

دخــل الفــرد(، ممــا رفــع رصيــد الكويت فــي مقياس 
"القــرب من األداء األفضل" في مكون بدء األعمال 
)النشــاط التجــاري( بصــورة ملحوظــة بلغــت 4.19% 
مــن %77.21 إلــى %81.4. كمــاُ أخــذ باالعتبــار األثر 
اإليجابــي لتفعيــل قــرار وزيــر التجــارة والصناعة رقم 

161 لســنة 2016 والمعدل بالقرار الوزاري رقم 280 
لســنة 2016 بشــأن إنشــاء النافذة الواحدة الوطنية، 
تشــجيع  هيئــة  مــن  لــكل  فيهــا  رســمي  وبتواجــد 
لرعايــة  الوطنــي  والصنــدوق  المباشــر  االســتثمار 
وتنمية المشــروعات الصغيرة والمتوسطة، وإطالق 
النســخة اإللكترونية منها على شــبكة اإلنترنت )مركز 
الكويــت لألعمال( لتعميم االســتخدامات اإللكترونية 
"أون اليــن" فــي المعامــالت، مما نتج عنه تســهيل  

إجراءات تأســيس وتســجيل الشــركات. 

عــن  نتجــت  التــي  باإلصالحــات  التقريــر  نــوه  كمــا 
مجموعــة اإلجــراءات التــي اتخذت فــي كل من بلدية 
الفرعــي  المكــون  ضمــن  العــدل  ووزارة  الكويــت 
الســتخراج تراخيــص البنــاء حيــث تــم تفعيــل الربــط 
اآللــي بيــن الجهتين مما أدى إلــى اختصار عدد األيام 
المطلوبة الســتخراج تراخيص البنــاء بصورة ملحوظة 

مــن 30 إلــى 6 أيــام.

وقــد أعــدت الهيئة  بيان صحفــي )باللغتيــن العربية 
واإلنجليزية( بمناســبة صدور تقرير ســهولة ممارسة 
األعمــال 2019 عــن البنــك الدولــي بتاريــخ 31 أكتوبر 
الكويتيــة  األنبــاء  وكالــة  علــى  توزيعــه  تــم   2018
والصحــف المحليــة بالتاريخ ذاته كما تــم تحميله على 

الموقــع الشــبكي )بوابة تحســين(. 

كمــا اعــدت تقريــرا تحليــال مفصــال بتاريــخ 1 نوفمبر 
2018 رفعتــه الــى مجلــس الــوزراء الموقــر تمهيــدا 
لتوزيعــه لكافــة الجهات الحكومية يبين وضــــع دولــــة 
واهــم   2019 األعمــــال  أداء  تقريــر  فــــي  الكويــــت 
التغيرات واالصالحات  التي ســــاهمت في تحســين 

بيئــــة االعمــــال فــــي دولة الكويت.

1.5 التنسيق مع برنامج "استدامة"

1.8 بوابة تحسين1.6 زيارة دراسية إلى جورجيا

1.7 برنامج تحسين 2

دعــت الهيئــة فــرق عمــل المكونــات التابعــة للجنــة 
الدائمة برئاســة كل من وزارة التجارة والصناعة، وزارة 
العدل، بلدية الكويت، وزارة الكهرباء والماء،  واإلدارة 
العامــة للجمارك لالجتماع في مقرها خالل الفترة 29 
إبريــل - 1 مايو 2018 مع فريــق خبراء المكتب الفني 
التابــع لمعالي وزيــر المالية المكلــف بوضع ومتابعة 
البرنامــج  الوطنــي لإلصــالح المالــي واالقتصــادي 
)اســتدامة(،  وذلــك للتنســيق واالســتفادة مــن ربط 
مخرجــات األجنــدة الوطنيــة لتحســين بيئــة األعمــال 
)برنامــج تحســين( فــي إطــار الركيــزة األولــى لبرنامج 
)اســتدامة( التي تعنى بتحســين الخدمــات الحكومية 
لمجتمع األعمــال ومقابلة مســتهدفات هذا البرنامج 

وتعزيــزا للجهــود القائمة. 

 فــي اطــار عقــد الدعــم الفنــي مــع البنــك الدولي، 
اجريــت زيــارة دراســية إلــى جمهوريــة جورجيــا فــي 
الفتــرة مــن  9 - 15 نوفمبــر 2018، لالطالع عن كثب 
علــى تجربة هــذه الدولة في تحقيق تقــدم محرز في 
تحســين بيئة األعمــال ولتبادل الخبــرات والمعلومات 
بين ممثلي المؤسســات العامــة الجورجية وممثلي 
الوفــد الكويتــي المشــارك.  كمــا  تم تنظيــم زيارات 
ميدانيــة إلــى عــدد مــن هــذه المؤسســات العامــة  
منهــا مركــز اســتصدار تراخيص الشــركات، مؤسســة 
مــا  عرضــت  التــي  و  الجمــارك،  وإدارة  الكهربــاء، 
قامــت بــه مــن إصالحــات، ومــدى انعكاســها  علــى 
أرض الواقــع، وقــد شــاركت 5 فــرق عمــل لمكونــات 
مؤشــر ســهولة ممارســة أنشــطة األعمال مــن دولة 
الكويــت وبحضــور فريق الهيئة بإجمالي 9 مشــاركين 
مــن الجهــات التاليــة:  وزارة التجــارة و الصناعة، بلدية 
العــدل، و  العامــة للجمــارك، وزارة  الكويــت، اإلدارة 

غرفــة تجــارة و صناعــة الكويت. 

قــام فريــق الهيئــة بتحديث الموقع الشــبكي )بوابة 
تحســين( المنبثق عن الموقع الشبكي للهيئة بإدخال 
التقاريــر واإلصالحات والبيانــات الصحفية التي تمت 
بعــد صــدور تقريــر األعمــال الخــاص بدولــة الكويــت 
الجهــود  تحســين(  )بوابــة  إطــالق  عــزز  وقــد   .2019
المبذولــة فــي هــذا اإلطــار بحيــث اصبحــت منصــة 
تفاعليــة لتوثيق كافة القوانيــن والقرارات واإلجراءات 
المتخــذة وتعميمهــا للجمهور وإتاحة المجــال لمتابعة 
ســير تقــدم تنفيــذ األجنــدة الوطنيــة لتحســين بيئــة 
األعمــال )برنامــج تحســين( مــع بيــان نســب اإلنجــاز 
بشــفافية، ممــا يؤكــد مــدى جديــة التعامل مــع هذا 
الموضــوع ووضعــه فــي صميــم أولويــات سياســة 
التــي  الناجحــة  بالتجــارب  اســوه  اإلصالحيــة  الدولــة 

تبنــت مثــل هــذا التوجــه علــى مســتوى العالم. 

فــي اطــار عقــد الدعــم الفنــي مــع البنــك الدولي، 
نظمــت الهيئــة ورشــة عمــل خــالل الفتــرة مــن  14-
18  أكتوبــر 2018 مــع جهات االختصاص بحضور وفد 
مــن البنــك الدولــي لمناقشــة كيفيــة تطويــر محــاور 
وإجــراءات األجنــدة الوطنية لتحســين بيئــة االعمال – 
المرحلــة الثانية برنامج )تحســين 2( بحيــث يتم تحديد 
توجهــات اإلصــالح إلجــراءات معينــة ترتبــط مباشــرة 
بتحســين وضــع دولــة الكويــت فــي مكونات مؤشــر 
ســهولة ممارســة أنشــطة األعمــال العشــرة. وفــي 
هــذا الســياق، تــم إعــداد مقتــرح برنامــج )تحســين 2( 
مــن قبــل فريق الدعــم الفنــي للبنك الدولــي بتاريخ 
17 نوفمبــر 2018. ومــن ثــم عــرض مقتــرح  برنامــج 
)تحســين 2( علــى اجتمــاع اللجنــة الدائمــة فــي 21 
نوفمبــر 2018. وبعــده تمــت مخاطبــة أعضــاء اللجنة 
الدائمــة ورؤســاء فرق عمل المكونات بشــأن اإلفادة 
برنامــج  العتمــاد  النهائيــة  والمراجعــة  بمرئياتهــم 
)تحســين 2( كل فيمــا يخصــه. وقــد تــم اســتكمال 
اســتالم الــردود حتــى نهايــة فتــرة التقريــر وتعديلها 
لتصبــح قابلــة للتحميل فــي لوحة إدارة ســير التنفيذ 
الخاصــة بالبرنامــج.  كمــا تــم اســتكمال ذلــك بترتيــب 
زيــارة لفريــق البنــك الدولــي للدعــم الفنــي بشــأن 
مكــون التجــارة عبر الحــدود خالل الفترة مــن  28 يناير  
- 2 فبرايــر 2019 بهــدف االطالع علــى النظام اآللي 
المعمــول بــه لــدى اإلدارة العامــة للجمــارك وزيــارة 
منطقــة التفتيش في ميناء الشــويخ وذلــك لتقديم 
المشــورة بشــأن مجاالت تحســين بيئــة األعمال في 

الكويت.   دولــة 
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1.9 الحوار المفتوح الخامس

1.13 االعداد لتقرير أداء االعمال 2020

1.14 المرأة والقانون واالعمال

1.10 التقرير الوطني الخامس

1.11 تقرير المعيقات و اإلقتراحات الرابع

1.12 بعثة تفقدية

تــم تنظيم وحضور ملتقى الحــوار المفتوح الخامس 
بيــن القطاعيــن العــام والخــاص حــول بيئــة االعمــال 
فــي دولــة الكويــت فــي 11 مــارس 2019 بالتعــاون 
مــع غرفــة تجــارة وصناعــة الكويت تحت رعايــة معالي 
لشــؤون  الدولــة  ووزيــر  والصناعــة  التجــارة  وزيــر 
الخدمــات العامــة الــذي قــدم كلمتــه فيــه و بحضــور 
لتحســين  الدائمــة  اللجنــة  واعضــاء  ورئيــس  رئيــس 
بيئــة االعمــال و تعزيز التنافســية و المشــاركين في 

اســتبيانات البنــك الدولــي و القطــاع الخــاص.

وزع فريــق  الهيئــة نماذج اســتبيانات اإلصالح لتقرير 
االعمــال  2020 الــى فــرق عمــل المكونــات لتولــي 
مهمــة حصــر وتعبئــة اإلصالحــات التــي تمــت خالل 
الفتــرة مــن اول يونيــو 2018 الى نهايــة مايو 2019 
تلقــي  بعــد  المعنيــة  الحكوميــة  الجهــات  مــن قبــل 
التدريــب الخــاص بكيفيــة تحديد اإلصالحــات المؤثرة 
علــى وضــع دولــة الكويــت فــي المكــون المعنــي 
ضمــن مؤشــر ســهولة ممارســة أنشــطة االعمــال، 
المســاندة  الوثائــق والقــرارات والقوانيــن   وارفــاق 
مــن قبل هــذه الجهات وفــق اختصاصهــا والبدء في 
تعبئتهــا فــي نمــاذج االســتبيانات لمراجعتهــا قبــل   
تســليمها فــي الموعد المحــدد من البنــك الدولي .

عقــد إجتمــاع تعريفــي فــي مقــر الهيئــة بتاريــخ 14 
المــرأة  تقريــر  2019 الســتعراض مخرجــات  مــارس  
وأنشــطة االعمــال والقانــون 2019 ومؤشــر  وضــع 
المــرأة  فــي االعمــال 2019 الــذي طــور ألول مــرة 
الدولــي  البنــك  لــدى  متخصــص  فريــق  قبــل  مــن 
يتضمــن قيــاس ثمانية مكونات تتعلــق بمراحل عمل 
المــرأة حتــى تقاعدهــا والصعوبات التشــريعية التي 
تواجههــا فــي 189 دولــة غطاهــا التقريــر،  وبحضــور 
فريــق الهيئة وخبراء مســتقلين )محاميــات( مع فريق 
البنك الدولي المعني بإعداد تقارير المرأة وأنشــطة 
األعمــال والقانــون منــذ عــام 2010 وممثليــن عــن 

مكتــب البنــك الدولــي فــي الكويت.

قــام فريــق  الهيئة بإعداد التقرير الوطني الرســمي 
 2018 تقريــر  فــي  الكويــت  دولــة  لوضــع  الخامــس 
اســتبيانات  لنمــاذج  مكملــة  بصــورة  غطــى  والــذى 
االصالحــات المرســلة  كونــه يبين كافة المســتجدات 
والقوانيــن والقــرارات واإلجــراءات التــي تمــت على 
مختلــف األصعــدة لتحســين بيئــة االعمــال  للفتــرة 
وتــم   2018 مايــو    31 إلــى   2017 يونيــو   1 مــن 
 .2018 مايــو   31 بتاريــخ  الدولــي  للبنــك  تســليمه 

الــى  ميدانيــة  زيــارات  باجــراء  الهيئــة  فريــق  قــام 
المشــاركين مــن القطــاع الخــاص فــي اســتبيان اداء 
االعمــال للتعــرف علــى المعوقات والمشــاكل التي 
لــدى جهــات اإلختصــاص  يواجههــا القطــاع الخــاص 
و اســتالم مقترحاتهــم و التــي أعــد بموجبهــا تقريــر 

الرابــع. المقترحــات  و  المعيقــات 

تولــى فريــق الهيئــة بترتيــب  المواعيد  لزيــارة بعثة 
تفقديــة الــى دولــة الكويــت تابعــة لفريق تقريــر أداء 
االعمــال مــن البنك الدولــي خالل الفترة مــن 6 إلى 
التــي  اإلصالحــات  علــى  لالطــالع   2018 مايــو   10
 ،2019 لتقريــر االعمــال  الواقــع  أنجــزت علــى ارض 

وشــملت الزيــارات كل مــن: بلديــة الكويــت، محكمــة 
األســرة )وزارة العدل(، ومركز الكويــت لألعمال )وزارة 
التجــارة والصناعــة(. وشــارك فريــق الهيئــة فــي هذه 
الزيــارات مــا عــدا اللقــاء مــع شــركات القطــاع الخــاص 

التــي اختارتهــا البعثــة التفقدية.

2. تعزيز التنافسية
واصلت الهيئــــة خالل فتــــرة التقريــــر تنفيــذ مراحــل 
مشــــروع "دراســــة تعزيــــز تنافســية دولــــة الكويــت 
فــــي المؤشــــرات الدوليــــة: قاطــــرة التحــول إلــى 
االقتصــــاد المعرفي واالبتكار"المــــدرج فــــي إطــــار 
 2015( الثانيــــة  االجــل  اإلنمائيــة متوســطة  الخطــة 
مستشــــار  مــــع  2020(بالتعــــاون   /  2019  –  2016/

المشــــروع معهــــد الكويــــت لالبحــاث العلميــــة.

وقــد تــم اعتماد العــرض الفني والمالي للمشــروع 
للمرحلــة الثالثــة بتاريــخ 1 أكتوبــر 2018. وتــم اجتماع 
فريــق الهيئــة مــع ممثــل معهــد الكويــت لالبحــاث 
لخرجــات  المقبلــة  الخطــوات  لمناقشــة  العلميــة 
المرحلــة الثالثة من المشــروع بتاريخ  7 أكتوبر 2018، 

و االتفــاق علــى آليــة صــرف الدفعــات.

زيارة ثانية للجنة الدائمة وفرق العمل لواشنطن دي سي لالجتماع مع خبراء فريق تقرير أداء األعمال
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الفصل السادس

األنشطة  
المساندة



1. استراتيجية الهيئة

واصلــت الهيئة العمل خالل فترة التقرير على تنفيذ 
مشــاريع الخطة االســتراتيجية األولى لهيئة  تشــجيع 
 )2021/2020-2017/2016( المباشــر  االســتثمار 
ومقابلة معايير األداء الرئيســية لهــا وتحديد المخاطر 

وطــرق معالجتهــا. وشــملت خطــة العمــل التنفيذيــة 
فــي اطــار الخطــة االســتراتيجية األولــى للهيئة على 
29 مشــروعا توزعــت علــى التوجهــات االســتراتيجية 

كمــا هــو مبين فــي الجدول.

وقــد تــم خالل فتــرة التقرير اعــداد تقريريــن لمتابعة 
االســتراتيجية  مشــاريع  تنفيــذ  فــي  العمــل  ســير 
االولــى للهيئة )2016 /2017 – 2020 /2021(، وهما 
التقريــر الرابــع قــدم بتاريــخ 16 مايــو 2018 والتقريــر 
الخامــس الــذي قــدم بتاريــخ 11 اكتوبــر 2018 عكســا 
المســتجدات التــي رصــدت فــي اطــار لوحــة اإلدارة   
Dashboard  لتتبع ســير تنفيذ مشاريع االستراتيجية 

للهيئة.  األولــى 

جدول رقم ) 15 ( توزيع مشاريع الخطة االستراتيجية األولى  للهيئة على التوجهات االستراتيجية 

التوجهات االستراتيجية للهيئة#
عدد 

المشاريع

8تمكين الهيئة لتصبح "مركز تميز مؤسسي" لتقوم بمهامها بالوجه المطلوب.1

توسيع المساهمة في الجهود الوطنية لتحقيق التنويع االقتصادي.2

5

جذب حصة متنامية من االستثمارات المباشرة ذات القيمة المضافة.3

6تعزيز الترويج لمزايا دولة الكويت كموقع جاذب لالستثمار.4

5تطوير نموذج تقديم الخدمة األفضل للمستثمرين.5

2تعزيز تنافسية دولة الكويت وتحسين جاذبية بيئة األعمال.6

3احتضان بيئة عمل محفزة لتنمية قدرات ومهارات العاملين بالهيئة.7

29إجمالي المشاريع

نقــاط  مــع  تنســيقي   اجــراء   180 اتخــاذ   تــم  كمــا 
االتصال لمشــاريع االستراتيجة لدى مختلف الوحدات 
المراســالت  وتبــادل  االجتماعــات  شــملت  االداريــة 
االلكترونيــة واالتصــاالت الهاتفيــة وتقديــم عــروض 
مرئيــة وكذلــك المشــاركة فــي نشــاطات ذات صلة، 
لتحقيــق  التواصــل المســتمر بهــدف تعزيــز التفاعل  

الداخلــي فــي تنفيــذ مشــاريع االســتراتيجية االولى 
للهيئــة ومتابعــة الخطــوات الموضوعــة، ســواء انجاز 
او تعديــل او اضافــة او الغاء، وكذلــك مراجعة معايير 
االداء الخاصة بالمشــاريع.  وقد تم  وضع خطة عمل 
إلجــراء تقييم )منتصف المدة( لالســتراتيجية األولى 
للهيئــة انجــز منهــا مرحلتين حتــى نهاية فتــرة التقرير 
مــن أصــل 5 مراحل. كما قدم مدير عــام الهيئة عرضا 
مرئيــا حــول اســتراتيجة الهيئة االولــى لالمانة العامة 
للمجلــس االعلــى للتخطيــط بتاريخ  22 مايــو 2018. 
وتــم حضــور  فعاليــات للجمعيــة الكويتيــة للتخطيــط 
االســتراتيجي تتعلق بوســائل التخطيط االســتراتجي 
للسياســات  الكويــت  مركــز  محاضــرات  و  الجديــدة 
األعلــى  للمجلــس  العامــة  لألمانــة  التابــع  العامــة 

للتخطيــط و التنميــة.
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1-1 المساهمة في دعم ركائز الرؤية الوطنية 2035

لمشــاريع  تنفيذهــا  خــال  مــن  الهيئــة  ســاهمت 
االســتراتيجة األولــى فــي دعــم  4 ركائــز مــن الركائــز 
الســبعة للرؤيــة الوطنيــة  2035)كويــت جديــدة( كما 

الركيــزة الخاصــة  الجــدول. وخاصــة  هــو مبيــن فــي 
.%56 بنســبة  ومســتدام  متنــوع  باقتصــاد 

جدول رقم ) 16( مساهمة الهيئة في تحقيق ركائز الرؤية الوطنية 2035 لدولة الكويت

ركائز الكويت الجديدةعدد المشاريع

إدارة حكومية فعالة8

اقتصاد متنوع مستدام16

 رأس مال بشري إبداعي3

مكانة دولية  متميزة2

إجمالي المشاريع29

2-1 التنسيق مع برنامج استدامة

تابعــت الهيئــة مســاهمتها الدوريــة فــي البرنامــج 
والماليــة  االقتصاديــة  لالســتدامة  الوطنــي 
)اســتدامة( وفــق المبــادرات التــي تقــوم بهــا فــي 
المحــاور  فــي  وتصــب  االولــى  اســتراتيجيتها  اطــار 
المعتمــدة لبرنامــج )اســتدامة(، والتــي تتــوزع علــى 

اربعــة محاور  هي  تحســين الخدمات الحكومية ودعم 
نمــو القطــاع الخــاص وتطويــر وتنمية ســوق العمل  
مبــادرة   50 وتشــمل   العامــة   الماليــة  واســتدامة 
للجهــات الحكوميــة المعنية وضمنهــا الهيئة. كما هو 

مبيــن فــي الجــدول.

جدول رقم ) 17( مساهمة الهيئة في البرنامج الوطني لالستدامة االقتصادية والمالية )استدامة(

المحاور الفرعيةالمحاور الفرعيةالمحور

المحور  
االول

تحسين الخدمات 
الحكومية

تحسين بدء النشاط التجاري1.1

1.2
تحسين استخراج تراخيص البناء وتسجيل الملكية

تحسين الحصول على الكهرباء

تحسين التجارة عبر الحدود1.3

المحور 
زيادة حجم االستثمار االجنبي المباشر2.1دعم نمو القطاع الخاصالثاني

جدول رقم )18( مساهمة الهيئة في اهداف التنمية المستدامة )2030-2015(

3-1 المساهمة الطوعية في اهداف التنمية المستدامة

هدفــا   17 مــن  األربعــة  األهــداف  الهيئــة  حــددت 
والغايــات   )2030-2015( المســتدامة  للتنميــة 
التــي تســاهم ضمنهــا بهــا كمــا هــو  والمقاييــس 
مبيــن فــي الجدول. كما ســاهمت الهيئة في التقرير 
الطوعــي االول لدولــة الكويت المعني بأجندة 2030 
الهــداف التنمية المســتدامة، بالتنســيق مــع اإلدارة 

المركزيــة لإلحصاء واألمانة العامــة للمجلس األعلى 
للتخطيــط والتنميــة حســب االهداف والغايــات التي 
تتفــق مــع مهامهــا، وتمثلــت الهيئــة  فــي عضويــة 
 2030 أجنــدة  لتنفيــذ  الدائمــة  التوجيهيــة  اللجنــة 

الهــداف التنميــة المســتدامة.

الهدف

تعزيز النمو االقتصادي المطرد والشامل للجميع والمستدام، والعمالة الكاملة هدف رقم 8
والمنتجة، وتوفير العمل الالئق للجميع.

إقامة بنى تحتية قادرة على الصمود، وتحفيز التصنيع الشامل للجميع الهدف 9
والمستدام، وتشجيع االبتكار.   

ضمان وجود أنماط استهالك وإنتاج مستدامة  الهدف 12

تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة.                        الهدف 17

بع
لرا

ي ا
نو

س
 ال

رير
تق

  ال
 

  103 

بع
لرا

ي ا
نو

س
 ال

رير
تق

  ال
 

  102 



4-1 تبني االستدامة في عمل الهيئة

فــي اطــار تبنيهــا لالســتدامة فــي صميــم عملهــا 
الترويجــي وعملياتهــا االســتثمارية ودورهــا التوعوي 
واالجتماعيــة  االقتصاديــة  األربعــة  االبعــاد  وفــق 
واصلــت  )الحوكمــة(،  الرشــيدة  واإلدارة  والبيئيــة 
الرئيســية  "المبــادئ  اطــار  فــي  العمــل  الهيئــة 
لسياســة اســتثمارية تعزز التنمية المستدامة" التي 

وضعتهــا منظمــة األمــم المتحــدة للتجــارة والتنميــة 
)انكتــاد(،  وكذلك التزامهــا "باإلعالن الدولي لنموذج 
انكتــاد  أطلقتــه  الــذي  للمســتثمرين"  التســهيالت 
لدعــم االســتدامة واالخــذ بهــا، كمــا هــو مبيــن في 

الجــدول.

جدول رقم ) 19( سياسة االستثمار من اجل التنمية المستدامة واالعالن الدولي للتسهيالت )انكتاد(

اطار سياسة لالستثمار من اجل التنمية المستدامة والنمو المتضمن 
للجميع )انكتاد(

اإلعالن الدولي للتسهيالت 
لتشجيع االستثمار )انكتاد(

التكامل والتناغم مع السياسة التنموية للبالد 1
والتزاماتها.

تبني الشفافية في معرفة 
اإلجراءات

الحفاظ على اتساق اإلجراءاتمشاركة  كافة األطراف في وضع السياسات.مستدام2

تحسين كفاءة اإلجراءاتالمراجعة المستمرة لضمان الديناميكية والمواكبة.3

بناء عالقات تعاون وآليات التوازن في الحقوق والواجبات بين المستثمر والدولة.4
تنسيق مع الجهات المعنية

تحديد قنوات اليصال شكاوي مراعاة المصلحة العامة وااللتزامات الدولية.5
المستثمرين للحد من النزاعات

توفير بيئة مواتية لالستثمار منفتحة ومستقرة 6
وإجراءات شفافة.

وضع آليات مستمر للمتابعة 
والمراجعة

توفير الضمانات المناسبة للمستثمرين والمعاملة 7
غير منحازة.

تعزيز قنوات التعاون الدولي 
في مجال التسهيالت 

للمستثمرين

تناغم السياسات الترويجية لالستثمار مع أسس 8
التنمية المستدامة.

بناء شراكات محلية من خالل 
الدعم الفني

بناء شراكات محلية لتنمية األخذ بمبادئ الحوكمة والمسئولية االجتماعية.9
القدرات

توسيع اطر التعاون وتجنب الحمائية في االستثمار.10

تعزيز التعاون الدولي في 
الترويج لالستثمار من اجل 

التنمية المستدامة ومن 
خالل االليات واالطر الناظمة 
التفاقيات االستثما رالدولية.

2. متابعة مشاريع الهيئة في الخطة اإلنمائية

واصلت الهيئة التنســيق مع األمانة العامة للمجلس 
اعتمــاد  بخصــوص  والتنميــة  للتخطيــط  األعلــى 
مشــاريع الهيئــة فــي النظــام اآللــي لمتابعــة الخطة 
اإلنمائيــة  الخطــة  فــي  الهيئــة  لمشــاريع  الســنوية 
 2015( الكويــت  لدولــة  الثانيــة  االجــل  متوســطة 
/2016 – 2020/2019( للســنة الرابعــة 2019/2018 
وتــم حضور ورشــة عمل لشــرح منهجية اعــداد الخطة 
الســنوية الخامســة واألخيــرة 2019 / 2020 في مقر 
األمانــة العامة للمجلــس األعلى للتخطيــط والتنمية 
بتاريــخ  14 مايــو 2018.  وتم التواصل لتلقي تدريب 
علــى النظــام االلي  الدخــال بيانات المشــاريع. يبين 

الجــدول مشــاريع الهيئــة التــي تدخــل فــي الخطــة 
اإلنمائيــة  متوســطة االجــل الثانيــة.

تــــم تشــــكيل لجنــــة التخطيــــط والمتابعــة بالهيئــــة 
بالتنســــيق مــــع األمانــه العامــــة للمجلــــس األعلــى 
للتخطيــــط والتنميــــة تطبيقــــا ألحكام القانون رقم 7 
لسنة 2016 فــــي شــــأن التخطيــط التنمــوي لتحقيق 
أهــــداف قطاع االستثمار بالدولــــة فــي ضوء اإلطار 

العــام للخطــــة الوطنية الشــاملة.

جدول رقم ) 20 ( مشاريع الهيئة في الخطوة اإلنمائية متوسطة االجل الثانية
w

السياساتالبرنامجالركيزة
مشروع 

الهيئة
الدليل/
المؤشر

األثر التنموي

 2.ركيزة 
اقتصاد 

متنوع 
مستدام

7 برامج + 
28 مشروع

2-1تهيئة 
بيئة 

األعمال 
للقطاع 
الخاص

إقامة "مناطق 
تجارة حرة" 

في المواقع 
المناسبة، 

مع تزويدها 
بالتجهيزات 
األساسية 

للتصدير 
واالستيراد.

التوسع في 
إنشاء وتطوير 
المناطق الحرة

في دولة 
الكويت

مؤشر سهولة 
ممارسة 
أنشطة 

األعمال/ التجارة 
عبر الحدود

زيادة معدل النمو 
الحقيقي للناتج المحلي 

للقطاع الخاص.
زيادة فرص العمل 

للمواطنين بالقطاع 
الخاص.

زيادة معدل استثمارات 
القطاع الخاص الوطني 

واألجنبي.
تطوير بيئة ممارسة 

األعمال وتحسين مناخ 
االستثمار ليكون أكثر 
جذبا للقطاع الخاص.

2-3 تنويع 
القاعدة 
اإلنتاجية

تنويع مصادر 
الدخل الوطني 

والعمل 
على جذب 

االستثمارات 
األجنبية المباشرة 

وتحفيز شراكة 
القطاع الخاص.

المناطق 
االقتصادية

دليل صافي 
تدفقات

االستثمارات 
األجنبية

المباشرة/ 
متوسط 
تدفقات 

االستثمار 
األجنبي 
المباشر

زيادة نسبة مساهمة 
القطاع غير النفطي 
في الناتج المحلي 
اإلجمالي وتنويع 

مصادر الدخل. تهيئة 
بيئة األعمال بما 

يؤدي لجذب مزيد من 
االستثمارات الخاصة 

الوطنية واألجنبية. 
زيادة مساهمة الناتج 

المحلي للقطاع الخاص 
في الناتج المحلي 

اإلجمالي.

7.ركيزة 
مكانة 
دولية 
مميزة

7-1 تعزيز 
صورة دولة 

الكويت 
على 

المستوى 
الدولي

تنويع مصادر 
الدخل الوطني 

والعمل 
على جذب 

االستثمارات 
األجنبية المباشرة 

وتحفيز شراكة 
القطاع الخاص

تعزيز 
تنافسية دولة 

الكويت في 
المؤشرات 

الدولية

دليل صافي 
تدفقات

االستثمارات 
األجنبية

المباشرة/ 
متوسط 
تدفقات 

االستثمار 
األجنبي 
المباشر

تحسين صورة دولة 
الكويت على

المستوى الدولي.
زيادة معدالت 

االستثمار
األجنبي.
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القــدرة  بتعزيــز  التقريــر  فتــرة  خــالل  الهيئــة  بــدأت 
البحثيــة العــداد المحتوى المطلوب الغــراض العمل. 
وفــي هــذا الســياق تم  إنجــاز تقرير عن "مســتجدات 
االتصــاالت  وقطــاع  المصرفيــة  التكنولوجيــا  قطــاع 
المعلومــات  تكنولوجيــا  وقطــاع  والمعلومــات 
اســتبيان  تصميــم  ووضــع   .")Fintech, ICT, IT(
داخلــي للتعــرف علــى احتياجــات مختلــف الوحــدات 
كمــا  والمســتجدة.  الدوريــة  الهيئــة  فــي  االداريــة 
تواصــل تحديث بند "البيانــات واالحصائيات " ضمن 
مدخل )اســتثمر في الكويت( على الموقع الشبكي 
افتراضيــة  مكتبــة  بمثابــة  يشــكل  والــذي  للهيئــة 
تتضمــن تقارير اقتصادية وأخرى متعلقة باالســتثمار 
وصناعــة  والمخاطــر  لالســتثمار  والترويــج  المباشــر 
الضمــان ووضــع دولــة الكويت في مؤشــرات دولية 
واقليميــة  دوليــة  مؤسســات  عــن  صــادرة  رئيســية 
ومصــادر رســمية. وتم طلب لالشــتراك فــي قواعد 
البيانات الخاصة باالســتثمار تمهيدا لتأســيس قاعدة 
البيانــات والمعلومــات المقــرر انشــائها فــي الهيئة.

3. تطوير القدرة البحثية )معلومات 
السوق( للهيئة

تــم البــدء بالمرحلــة الثانيــة مــن مشـــــروع  تطبيــق 
بتنظيــم   2015:9001 االيــزو   مواصفــة  شــهادة 
بأهميــة  للتعريــف  الهيئــة  لموظفــي  عمــل  ورشــة 
 .2015:9001 األيــزو  مواصفــة  شــهادة  تطبيــق 
وفــي هــذا الســياق، حصــل 4 مــن موظفــي الهيئة 

4. مشروع تطبيق شهادة مواصفة 
األيزو

4.1 شهادة مواصفة األيزو 2015:9001

التدقيــق علــى  علــى رخصــة دوليــة معتمــدة فــي 
الجــودة  )QMS Auditor/Lead( مــن قبــل أكاديمية  
لــدورة  إســتكمالهم  بعــد   )ACETRA Academy(
تدريبيــة خــالل الفتــرة  1 -5  يوليــو 2018 ،كمــا تــم 
تأهيــل  26 موظفــا مــن  ضبــاط اإلتصال مــن الهيئة 
مــن خــالل دورة تدريبيــة خــالل الفتــرة 30-31 أكتوبــر 
للتدقيــق  معتمــدة  رخصــة  علــى  للحصــول    2018
الداخلــي علــى الجــودة )Auditor ( مــن قبل شــركة 
 RoyalCert International( العالميــة  التدقيــق 
الســجالت  قوائــم   اســتحداث  وتــم   .)Registrars
وتنظيــم  بالمشــروع،  الخاصــة  الخارجيــة  الوثائــق  و 
ورشــة عمل تدريبيــة لضباط اإلتصال لشــرح القوائم 
و عمليــة توثيــق اإلجــراءات، وفــي نهايــة المرحلــة 
الثانيــة تــم عقد إجتماعات مــع مختلــف إدارات الهيئة 
إلعتمــاد اإلجــراءات، واالنتقــال للمرحلة الثالثة بنشــر 
دليــل اإلجــراءات )وثائق نظــام الجودة ( فــي الموقع 
االلكترونــي الداخلــي للهيئــة )iKDIPA(.  ومــن ثــم  
البــدء بعمليــة التدقيــق الداخلــي بتاريــخ 11 نوفمبــر 
 2018 نوفمبــر   15 بتاريــخ  منهــا  واالنتهــاء   2018
وعقــد إجتمــاع عرض نتائــج المرحلــة الثالثــة والنهائية 
بحضــور اإلدارة العليا بتاريخ 17 ديســمبر 2018، وتم 
إجــراء التدقيــق الخارجــي يومــي 18 و 19 ديســمبر  
2018، بحضــور مدققيــن خارجيين ممثلين عن شــركة 
بنجــاح  الهيئــة  وحصلــت   )RoyalCert Academy(
على شــهادة مواصفة األيــزو 2015:9001 بتاريخ 28 

.2018 ديســمبر 

الماليـــــة  للســـــنة  التدريبيــة  الخطــة  إعــداد  تــم 
فـــــي  البشـــــرية  المــوارد  لتنميـــــة   2019/2018
الهيئة باالســـــتناد إلى  نتائـــــج االستبيان الســـــنوي 
لالحتياجـــات التدريبيـــــــة الـــذي يعمـــم علـــى جميـــع 

الوحـــــــدات االداريـــــــة فـــــي الهيئـــــة. 

وقـــــد واصلــت الخطـــــة التدريبيـــــة للســنة الماليــة 
رئيســية  محــاور  ثــالث  وفــق  العمــل   2019/2018
تخصصـــــــي  األول  المحـــــــور  متكاملــة،  بصــورة 
لتعزيـــــــز قـــــــدرات العاملين فـــــــي الهيئـــــــة وفـــــق 
المهنيـــــة،  عملهـــــــم  وطبيعـــــــة  إختصاصاتهـــــم 
والمحــــور الثانــــي عــــام لتنميــــة مهــــارات العامليــن 
فــــي مجاالت لغويـــــــة وفنيـــــــة وتقنيـــــــة وإداريـــــة 
متعـــــــددة مطلوبـــــــة لتطويـــــــر أســـــــاليب العمــل،  
والمحــور الثالــث إشــرافي لتنميــة مهــارات وقدرات 
الفئة اإلشــرافية. وشملت الخطة برامـــــــج تدريبيـــــة 
داخليـــــة وخارجيـــــة منظمـــــة خصيصــًا للهيئــة وأخرى 

بمشـــــاركة جماعيــة. 

5. تنمية الموارد البشرية

5.1 الخطة التدريبية

تــم التعــرف علــى فرصــة امكانيــة حصــول الهيئــة 
علــى شــهادة أيــزو 2018:10002 المعنيــة بمعالجــة 
الشــكاوى وزيــادة رضــا العمــالء، وبعــد أخــذ موافقة 
بإجــراءات  البــدء  تــم  العمليــات االســتثمارية  قطــاع 
إعــداد دليل اإلجــراءات الخاص بالمواصفــة واإلنتهاء 
منه بتاريخ 5 ديسمبر 2018 ،وإجراء التدقيق الداخلي 
على القســم المعني بالشــكاوي بتاريخ 16 ديســمبر 
لهــذه  النهائيــة  المرحلــة  نتائــج  عــرض  ، وتــم   2018
المواصفــة وإنجــاز عقد التدقيق الخارجــي لها متزامنًا 
مع عرض نتائج شــهادة مواصفــة االيزو 2015:9001 
وإجــراء التدقيــق الخارجــي بحضــور مدققيــن خارجيين 
 19 بتاريــخ   )  RoyalCert Academy  ( شــركة  مــن 
ديســمبر2018  ، وحصلت الهيئة بنجاح على شــهادة 
مواصفــة األيــزو 2018:10002 بتاريــخ 28 ديســمبر 

.2018

4.2 شهادة األيزو 2018:10002  

حصلت الهيئة على شهادتي األيزو 9001:2015 واأليزو 10002:2018 تعزيزا لجودة األداء واإلرتقاء بالخدمات للمستثمرين
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2.5 مخرجات الخطة التدريبية
إســـــــتفاد مـــــن الخطـــة التدريبيـــــة للســـنة الماليـــة 
2018 / 2019 وفــق محاورهــا الثــالث أكثــر مــن 120 
موظفـــــًا 205 موظف في الهيئـــــــة مـــــــن مختلـــف 
المســـــتويات الوظيفيـــــة واإلدارات والتخصصـــــات 
بهدف تنميـــــة قدراتهـــــم وتطويـــــر مهاراتهـــم بمـــا 
والمهنيـــــة  األداء  تعزيـــــز  فـــــي مصلحـــــة  يصـــــب 

الخطـــــة  شـــــملت  وقــد  العمــل.  فــي  والكفـــــاءة 
التدريبيــة خــالل فتــرة التقرير 59 برنامجـــــــا تدريبيـــــــا 
متخصصــا شــملت 42 برنامــج داخلــي و 17 برنامــج 
خارجــي، وتوزعــت البرامــج التدريبية  الــى  34 برنامج 
لتطويــر القــدرات  و 25  برنامــج لتنميــة المهــارات،  

كمـــــا هو مبين فـــــي الجـــــدول. 

جدول رقم )21(  البرامج التدريبية التي نفذتها الهيئة محليا وخارجيا

البرنامج التدريبية المنفذه محليًا

التاريخالبرنامج التدريبي#

إبريل 2018المؤشرات التي يجب أن تهمك1

2J.P Morgan Asset Management - إبريل 2018ادارة األصول

مايو 2018إدارة المشاريع وخدمات ماقبل التصميم3

4IBM Case Manager2018  يونيو

5Lead Auditor2018 يوليو

يوليو 2018مكافحة غسيل األموال وتمويل اإلرهاب6

اغسطس 2018المحاسبة لغير المحاسبين7

أغسطس 2018مهارات العرض واإللقاء باللغة العربية 8

إعداد وكتابة التقارير والمخاطبات الرسمية والبريد االلكتروني 9
سبتمبر 2018)اللغة العربية(

سبتمبر 2018إعداد تقارير المالية وآخر تحديثات المعايير الدولية10

سبتمبر 2018 تعاميم وتعليمات قطاع شؤون الميزانيات العامة11

اكتوبر 2018إدارة مشاريع الشراكة نماذج مختلفة12

البرنامج التدريبية المنفذه محليًا

التاريخالبرنامج التدريبي#

اكتوبر 2018 إعداد وتحليل التقارير االقتصادية13

اكتوبر 2018مرحلة البناء واالشراف على المشروع14

15Microsoft Excel 2018 اكتوبر

اكتوبر 2018ورشة عمل حول تعاميم وتعليمات إدارة نظم الشراء16

اكتوبر 2018حماية االموال العامة17

اكتوبر 2018اإلجراءات المتقدمة لسياسات شؤون الموظفين والتطوير االداري18

نوفمبر 2018المستجدات على التعاميم المالية19

نوفمبر 2018النماذج الحديثة في إعداد الهياكل التنظيمية20

نماذج للمخالفات التي تم رصدها الجهات الرقابية على الجهات 21
نوفمبر 2018الحكومية

نوفمبر 2018الضبطية القضائية 22

نوفمبر 2018األساليب الحديثة في التدقيق والرقابة المالية والمراجعة الداخلية23

نوفمبر 2018تكييف اإلحتياجات التدريبية24

نوفمبر 2018تنمية مهارات مسئولي التدريب والموارد البشرية25

نوفمبر 2018األيتيكيت والبروتوكول الدولي القيادي26

نوفمبر 2018أصول صياغة العقود الحكومية 27

نوفمبر 2018دراسة الجدوى المشاريع للشركات الصغيرة والمتوسطة28
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البرنامج التدريبية المنفذه محليًا

التاريخالبرنامج التدريبي#

29Red Hat System Basic & Advanced2018 نوفمبر

30  Value Engineering ديسمبر 2018الهندسة القيمية

تقييم إجراءات الرقابة الداخلية المرتبطة بالعمليات التي تتم في 31
ديسمبر 2018اإلدارة المالية

ديسمبر 2018القيادة اإلبداعية واإلبتكار وأثرها في إتخاذ القرارات32

ديسمبر 2018الجودة في خدمة العمالء33

يناير 2019إجراءات تسليم المشروع – إدارة المشروع34

35Microsoft Excel Advanced2019 يناير

فبراير 2019قيادة التغير واإلبتكار36

فبراير 2019شكاوي العمالء وأساليب قياسها37

فبراير 2019صياغة العقود – االلتزامات والحقوق38

فبراير 2019منهجية التدقيق الداخلي للجهات الحكومية39

40Cisco CCNA2019 فبراير/مارس

مارس 2019إعداد النظم واللوائح والقرارات اإلدارية41

مارس 2019أجندة 2030 – أهداف التنمية المستدامة )ديوان المحاسبة (42

البرامج التدريبية المنفذه خارجيًا

التاريخالبرنامج التدريبي#

VMware vSphere: Install, Configure, Manage – الواليات 1
إبريل 2018المتحدة االمريكية

ملتقى قيادات المستقبل في ضوء التغيرات العالمية – القاهرة، 2
يوليو 2018جمهورية مصر العربية

تخطيط وجدولة ومراقبة المشاريع – دبي – دولة االمارات العربية 3
يوليو 2018المتحدة

أغسطس 2018خدمة العمالء فائقة التميز - دبي – دولة االمارات العربية المتحدة4

تقييم اإلحتياجات التدريبية وتخطيط المسار التدريبي - دبي – دولة 5
أكتوبر 2018االمارات العربية المتحدة

6
 The Forum for Strategic Place Branding and marketing

لندن- المملكة المتحدة
أكتوبر 2018

الجدارة القيادية في صناعة التميز المؤسسي - دبي – دولة االمارات 7
أكتوبر 2018العربية المتحدة

الكتابة والترجمة القانونية وتقنيات الصياغة التشريعية وتصميم 8
أكتوبر 2018العقود - دبي – دولة االمارات العربية المتحدة

إجراء المتابعة التدقيق وكشف االحتيال باستخدام تكنولوجيا 9
نوفمبر 2018المعلومات - هولندا.

ديسمبر 2018معايير اإلبالغ المالي الدولية – شرم الشيخ، جمهورية مصر العربية10

11
 FDI Excellence- Aftercare

هنغاريا
ديسمبر 2018

12
Strategic Marketing

بلجيكا
ديسمبر 2018

13
IBM FileNet

البرتغال
ديسمبر 2018

إجراء التدقيق وكشف اإلحتيال بإستخدام تكنولوجيا المعلومات - دبي 14
ديسمبر 2018– دولة االمارات العربية المتحدة

15
The After Effects Advance

لندن، المملكة المتحدة
يناير 2019

16
الكتابة والصياغة اإلبداعية للخطابات والمراسالت والتقارير

دبي – دولة االمارات العربية المتحدة
يناير 2019

إعداد الموازنات وترشيد اإلنفاق الحكومي – القاهرة، جمهورية مصر 17
مارس 2019العربية
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5.3 شركاء تنمية الموارد البشرية

تـــــم فـــي إطـــار الخطـــة التدريبيـــة للســـنة الماليـــة 
جهــة   35 حوالــي  مـــــــع  التعامـــــــل   2019  /  2018
تقــــدم الخدمــــات التدريبيـــــة مـــن جهـــــات حكوميـــة 
هيئــــة  الفســـــــاد،  لمكافحـــــــة  العامـــــــة  )الهيئـــــــة 
المدنيـــــــة،  الخدمـــــــة  ديــــوان  المـــــــال،  أســـــــواق 
الخارجيــة،  الماليـــــــة، وزارة  ديــوان المحاســبة، وزارة 
معهــد الدراســات القضائيــة والقانونية، المؤسســة 
العامــة للتأمينــات االجتماعيــة(،  ومنظمـــــات محليــة 
وإقليميـــــة ودوليــة )معهــد الدراســات المصرفيــة، 
المنظمة العربيـــــة للتنميـــــة االداريـــــة(، ومؤسسات 
المحاســـــــبين  )جمعيـــــــة  المدنــي  المجتمـــــع 
الكويتيـــــــة(، ومؤسســـــات تدريبيـــــة خاصــة محليــة 

نظمت الهيئة برنامج تدريبي للموظفين

نظمت الهيئة ورشة عمل مع المنظمة العربية للتنمية اإلدارية

فــي  والتطويــر  للتنميــة  الصقــر  عبدالعزيــز  )مركــز 
الكويتيــة  الكويـــــت، معهــد  تجــارة وصناعـــــة  غرفــة 
المتحــدة لالعمــار، شــركة االنمــاء البشــري، المعهــد 
الطاقــة،  تنميــة  الخليجــي، شــركة مســارك، معهــد 
شــركة مــدار جلــف الستشــارات تقنيــة المعلومــات، 
بيكــر  والتدريــب،  لالستشــارات  واالبــداع  االنجــاز 
التدريــب،  بيــت  تيلــي، معهــد نيوهورايــزن، شــركة 
شــركة عــكاز كابيتــال،  شــركة اليســرة للتنمية، شــركة 
 Leaders Group for Consulting & كالود نايــن، 
 Hewlett( وأجنبيـــــة  ) Development، Glomacs
 Packard enterprise, City Nation, WAIPA,

)Euro Training, IBM

نظمت الهيئة برنامج تعريفي للموظفين الجدد

5.4 الموظفون الجدد
عنـــــوان  تحـــــت  تعريفـــــي  برنامـــــج  تنظيـــــم  تــم 
الهيئــة"  فــي  للعمــل  الجــدد  المعينيــن  "تأهيـــــل 
للموظفيــن الجــدد الذيــن بلــغ عددهــم 28 موظفــا  
افتتحــه   2018 مايــو   31-28 الفتــرة   خــالل  وذلــك 
مديــر عــام الهيئــة، وتنــاول مواضيــع رئيســية مــن 

5.5 بعثات الماجستير
تـــم االعـــالن عن فتـــح بـــاب الترشـــح لإليفـــاد 

ببعثه للحصـــول على درجـــة الماجســـتير بتاريـــخ 26 
يوليو 2018 وتم تلقـــي الطلبات خـــالل الفترة من 

29 يوليو 2018 – 9 أغسطس 2018.

5.6 أنشطة التعاون 

قامــت الهيئــة خــالل فتــرة التقريــر بالتعــاون مــع 4 
جهــات حكوميــة فــي مجــال تعزيــز أنشــطة التدريــب 
والتعريــف بعمــل هــذه الجهــات لزيادة فعاليــة األداء 
مواصلــة  تمــت  الســياق،  هــذا  وفــي  الحكومــي. 
لمرحلــة  الكويتيــة  البتــرول  مؤسســة  مــع  التعــاون 

التوظيــف الخامســة للهيئــة لتنظيــم عمليــة وضــع 
للمتقدميــن  واللغــة  التخصــص  إختبــارات  وتنفيــذ 
وذلــك  الشــروط  المســتوفين  التوظيــف  بطلبــات 
خالل الفترة من 16 ديســمبر 2018 وحتى 21 فبراير 

 .2019

لمكافحــة  العامــة  الهيئــة  مــن  الهيئــة  طلبــت  كمــا 
الفســاد )نزاهــة( تنظيــم دورة تعريفيــة لموظفيهــا 
بعنوان “قانون رقم 2 لســنة 2016 في شــأن إنشاء 
الهيئــة العامــة لمكافحــة الفســاد و األحــكام الخاصة 
التنفيذيــة”  الماليــة والئحتــه  الذمــة  عــن  بالكشــف 
عقــدت يومــي  17-18 فبرايــر 2019 في مقر الهيئة 
فــي بــرج الحمــراء. وألقــى مديــر عــام الهيئــه كلمــة 
إفتتاحيــة، مؤكدا على أهمية هــذا الموضوع، وقدم 
الدورة األمين العام المســاعد لقطاع كشــف الفساد 

والتحقيــق فــي الهيئــة العامــة لمكافحة الفســاد .

بينهــا اســتعراض مالمــح قانــون 116 لســنة 2013، 
التنظيمــي، وحقــوق الموظفيــن، وإلقــاء  والهيــكل 
وإجــراءات  المســتثمرين  خدمــات  علــى  الضــوء 
بيئــة  وتحســين  الترويجيــة  واألنشــطة  التراخيــص 

االقتصاديــة. والمناطــق  األعمــال 
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نظمت الهيئة برنامج تدريبي لموظفيها بالتعاون مع الهيئة العامة لمكافحة الفساد

نظمت الهيئة برنامج تعريفي لمتدربي هيئة أسواق المال

ونظمــت الهيئــة برنامــج تعريفــي لمتدربــي هيئــة 
أســواق المال للســنة الثالثة على التوالي بتاريخ  31 
ينايــر 2019 في مقــر الهيئة في برج الحمراء، قدمت 
قانــون  فيــه  تناولــت  تعريفيــًا  عرضــا  الهيئــة  خاللــه 
رقــم 116 لســنة 2013  بشــأن تشــجيع االســتثمار 
المباشــر فــي دولــة الكويــت، والمزايــا واإلعفــاءات 
الممنوحه للمســتثمرين، وأنشــطة قطــاع العمليات 
الترويجيــة  واألنشــطة  الهيئــة،  فــي  اإلســتثمارية 

ومنــاخ اإلســتثمار فــي الكويــت.  

وقدمــت الهيئــة محاضــرة تعريفيــة بتاريــخ  7 اكتوبر 
2018 لموظفــي ديوان المحاســبة بنــاء على طلبهم 
تناول مالمح قانون رقم 116 لســنة 2013 والقرارات 
المنظمــة لــه ومســاهمته فــي التنميــة االقتصادية 

للكويت.

وفــي ســـــياق متصل، تـــــم تنظيـــــم دورة داخليـــــة 
للتعريـــــف بأحـــــكام قانـــــون المناقصـــــات العامـــــة 
رقـــــم 49 لســـــنة 2016 للعاملين بالهيئـــــة بتنســيق 

فنــي مــع الجهــاز المركــزي للمناقصــات العامــة. 

5.7 الوصف الوظيفي
تــم إعتماد بطاقــات الوصف الوظيفي للمســميات 
الوظيفيــة والمســميات اإلشــرافية الخاصــة بالهيئــة 
رســميًا مــن قبــل ديــوان الخدمــة المدنيــة بتاريخ 13 
فبرايــر 2019، بعــد االنتهــاء مــن تعديــل المالحظات 
علــى  المدنيــة  الخدمــة  ديــوان  قبــل  مــن  الــواردة 
بطاقــات الوصــف الوظيفــي للمســميات الوظيفية 
الهيئــة.  قطاعــات  فــي  اإلشــرافية  والمســميات 
وبــدأت الهيئة في إجراء دراســة على جميع الوحدات 
الوظائــف  تحديــد  بهــدف  الهيئــة  فــي  اإلداريــة 
المطلوبــة والالزمــة لتنفيــذ المهــام واإلختصاصات 
المتعلقــة بكٍل منها وتوزيع هــذه اإلختصاصات على 
المســميات الوظيفيــة كافة. كما شــاركت الهيئة في  
اللقــاء الدوري لضبــط نمو الهيــاكل التنظيمية المعد 

مــن قبــل ديــوان الخدمــة المدنية.

6. الشؤون القانونية
قامــت الهيئــة خــالل فتــرة التقرير بالمســاهمة في 
ابــداء الرأي وتقديم االقتراحــات ضمن اليات التعاون 
القائمــة بيــن اجهــزة القطــاع الحكومي،  وتــم حضور 
تكريــم فــي دبــي حيــث تــم اختيــار اإلدارة القانونيــة 
 The GC Powerlist  : قائمــة  الهيئــة ضمــن  فــي 
الهيئــة  واجتمعــت   ،Middle East Teams 2018
مــع وزارة الماليــة لمناقشــة بعــض عمليــات الشــراء 
التــي تقوم بهــا الهيئة والتي يصعــب تكييفها وفقا 
لتعميــم نظــم الشــراء، ومناقشــة المالحظــات على 
تعميــم نظــم الشــراء والحاجــة لتكييــف اســتثناءات 
التعاقــد المباشــر، وعقــدت الهيئــة اجتماعــات خاصة 
بالمرحلــة الثالثة من مشــروع دراســة تعزيز تنافســية 
تــم  الدوليــة، كمــا  الكويــت فــي المؤشــرات  دولــة 
الــرد على بعــض مالحظات ديوان المحاســبة بشــأن 

أعمــال الهيئــة، ومــن جهــة أخــرى تــم تقديــم افادات 
قانونيــة بشــأن عقود الهيئــة كعقد تصميم مشــروع 
منطقــة العبدلــي وعقــد الدفــع االلكترونــي وغيرهــا 

العقود. مــن 

القانونيــة  المتابعــات  اجــراء  الهيئــة  تولــت  كمــا 
ضــد  المرفوعــة  للقضايــا  دفــاع  مذكــرات  واعــداد 
الهيئــة، وقدمــت إفــادات قانونيــة بشــأن العمليــات 
وبرنامــج  صلــة  ذات  مواضيــع  فــي  االســتثمارية 
العمليــات المقابلة "األوفســت"، وإفــادات قانونية 
بشــأن عقــود الهيئــة المختلفــة، ومــن جهة أخــرى تم 
بالشــؤون  المتعلقــة  القانونيــة  اإلفــادات  تقديــم 

واإلداريــة. الماليــة 

GC POWERLIST: MIDDLE EAST TEAMS الهيئة ضمن قائمة

7. نظم المعلومات

واصلــت الهيئــة وضــع وتنفيــذ ومتابعــة جميــع مــا 
يتعلــق فــي مجال تطبيــق البنية التحتيــة التكنولوجية 
ومتابعــة  المعلومــات  وتقنيــات  نظــم  وتطويــر 
برامــج التدريــب عليهــا وفقــا للسياســة العامــة التي 
يحددهــا الجهاز المركــزي لتكنولوجيــا المعلومات في 
التكنولوجيــة  المســتجدات  ولمواكبــة  الصــدد  هــذا 
التحــول  بأســس  االخــذ  تدعــم  والتــي  المتســارعة 
آليــات  لتطويــر  االفتراضيــة  والتطبيقــات  الرقمــي 

ونمــاذج  العمــل داخليــا ومــع الجهــات الخارجيــة.

والبرمجيــات  التشــغيل  نظــم  صعيــد  فعلــي 
جميــع  بيانــات  ونقــل  تحديــث  تــم  الحاســوبية، 
الموظفيــن الخاصــة بالنظــم التطبيقيــة الحاســوبية 
 Microsoft( الســحابية  مايكروســوفت  حزمــة  إلــى 
Office 365( والتــي تتيــح االســتخدام علــى أجهــزة 
الكمبيوتــر و الهواتــف الذكيــة فــي أي مــكان واالخذ 
بمنصــة مايكروســوفت الســحابية والخدمــات التــي 
تخزيــن  علــى  القــدرة  تعظيــم  حيــث  مــن  توفرهــا 

 Cloud( الســحابية  الشــبكة  علــى  الملفــات 
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Storage(  بســعة تخزينيــة تبلــغ واحــد تيــرا بايــت  
لــكل موظــف باإلضافــة إلــى تحميل برنامج ســكايب 
لالعمــال Skype for Business((  الــذي يوفــر خدمة 
اإلنترنــت  عبــر  والمؤتمــرات  الخارجيــة  االتصــاالت 
تــم تقديــم دورات  )Online Conferences(. وقــد 
تدريبيــة شــاملة لجميــع موظفــي الهيئة علــى كيفية 
اســتخدام هــذه الخدمــات بالكامــل. كمــا تــم تركيــب 
جهاز ) )HP StoreOnce  عبر نظام )Veeam( الخاص 
بأخذ نســخ احتياطية واســترجاعها فــي حال حدوث أي 
حالــة طارئــة في غرفــة الخــوادم أو أنظمة التشــغيل 

بالتطبيقات. الخاصــة 

وعلــى صعيد االخــذ بتطبيــق الحكومــة اإللكترونية،   
فقد تم االنتهاء من مشــروع أرشفة جميع مستندات 
الهيئــة فــي اطــار برنامــج إدارة المحتــوى اإللكتروني 
الداخليــة  المراســالت  تضمنــت  والتــي   )ECM(
والملفــات  والممارســات،  والعقــود  والخارجيــة، 
والمســتندات اإلداريــة الخاصــة بموظفــي الهيئــة، 
وعقــود ومراســالت التزامــات األوفســت، وغيرهــا. 
المســتندات  لجميــع  بحــث  مفاتيــح  إدراج  تــم  كمــا 
المؤرشــفة لتســهيل عمليــة البحــث وانجازه بســرعة. 
و تــم عــرض اإلصــدار األولــي للــدورة المســتندية 
علــى  اإللكترونــي  المحتــوى  إدارة  ببرنامــج  الخاصــة 
بيئــة  وتوفيــر  بالهيئــة  االداريــة  الوحــدات  مختلــف 
باألرشــفة  المختصيــن  للموظفيــن  الالزمــة  العمــل 

وتنظيــم دورة تدريبيــة شــاملة لهــم. 

ألنشــطة  التقنــي  الدعــم   توفيــر  صعيــد  وعلــى 
الهيئــة، تم تطويــر وعرض التصميــم األولي للبوابة 
 Invetsment( بالمســتثمرين  الخاصــة  اإللكترونيــة 
Portal( لتســهيل عمليــة تقديــم ومتابعــة طلبــات 
الترخيــص ومنــح المزايا عبــر البوابــة اإللكترونية. كما 
تــم تطويــر لوحــة القيــادة الجديــدة الخاصــة بطلبــات 
العــدد  )Cognos Dashboard( لمعرفــة  التوظيــف 
المطلوبــة  التخصصــات  وفــق  للمتقدميــن  الكلــي 
مراحــل  لجميــع  الشــروط  منهــم  اســتوفى  ومــن  
التوظيــف  لضمــان اعــداد  تقاريــر دقيقــة وشــفافة. 
كمــا تــم  تركيــب وتشــغيل أجهــزة متابعــة الحضــور 
 Facial(( واالنصــراف بخاصيــة التعــرف علــى الوجــه
بالحضــور  الخــاص  النظــام  ووضــع   ،Recognition
واالنصــراف فــي لوحــة التحكــم لموظفــي الهيئــة 
لالطــالع علــى تقاريرهــم وتمكين  المســؤولين من 

متابعتهــم.

وعلــى صعيــد تعزيــز االمن الســيبراني، تــم تركيب 
األمــن  أجهــزة  مــن  العديــد  وتشــغيل  وتعريــف 
 Web Application Firewallوهــي والحمايــة 
نظــام  وتطبيــق   ،)WAF(،Firewall ، SandBox
Honey Pot Technology لــزرع الشــراك الخداعيــة 
Decoys فــي الشــبكة الداخليــة المراقبــة أي إختــراق 
والمســتندات  البيانــات  لحمايــة  وذلــك  للشــبكة 
وتوفيــر  والمســتثمرين،  بالهيئــة  الخاصــة  الرقميــة 
بيئــة إلكترونيــة أكثــر أمنا لمواجهــة المخاطــر الخارجية 
ومواكبــة آخــر ما توصلــت إليــه التكنولوجيــا الحديثة.  

8. الشؤون المالية
تابعت الهيئة بتنفيذ الشؤون المالية التي تختـــــــص 
بعمـــــــل الهيئة خالل فترة التقرير، وشـــــــمل ذلـــــــك 
إعـــــداد الحســـــاب الختامـــي لميزانيتهـــا عـــن الســـنة 
الماليـــة 2019/2018، وإعـــداد االرتباطـــات الالزمـــــة 
للعمليــات الماليــة للســـــــنة الماليـــــــة 2019/2018 
للمورديـــــــن  الالزمـــــــة  المســـــــتحقات   لدفــع 

. لمختلفين ا

كما أنجـــــــزت الهيئـــــة  تقديـــــر اعتمـــــادات الميزانية 
للســـــــنة الماليـــــــة 2020/2019،  وقامــت بإصـــــدار 
305 أمــــر شـــــــراء خــالل فتــــرة التقريـــــــر، وتنفيــذ 
طلبــات الصــرف بإجمالـــي 361 طلـــب خاصة بطلبات 
المســـــــتندية،  الـــــــدورة  واســـــــتكمال  الشـــــــراء 
وتحصيـــــل رســـــوم عمليـــــات الهيئـــــة مـــــن خـــــالل 
الطابـــــع االلكترونـــي  K-net، واعتمـــــاد اســتمارات 
التحويــل البنكــي بنظــــام  GFMIS، وإنجــاز عقود امر 
مباشـــــــر وممارســـــــة وإجراء األوامر التغييرية . وقد 
وفــــق  كل  بعملهـــــــا  المشــــكلة  اللجـــــــان  قامـــــــت 
تكليفــــه ومنهـــــــا لجنـــــــة المشـــــــتريات المختصـــــة 
بالنظــر فــي المواضيـــع الماليـــة المختلفـــة الخاصـــة 
بعمليـــــات الهيئـــــة، ولجنة المقياســـــات المخزنيـــــة، 

ولجنـــــــة الجرد الســنوي.  

كمـــــا تـــــم االنتهــاء مــن توقيـــــع عقـــــد مشـــــروع 
بشــأن  االقتصاديـــــة  العبدلـــــي  منطقــة  تصميـــــم 
الطـــــرق  شـــــبكات  وتصميـــــم  وتخطيـــــط  إعـــــداد 
وخدمـــات البنيـــة التحتيـــــة الرئيســـية وطـــرق الربـــط 
مـــــع  التعاقـــــد  كذلــك  وتــم  الضواحـــــي،   لجميـــــع 
معهـــــد الكويـــت لألبحاث العلميـــــة لتنفيـــذ المرحلة 
الثالثة من  دراســـــة تعزيـــــز تنافســـية دولة الكويـــت 
في المؤشــرات الدولية،  باإلضافـــــة إلـــــى عدد من 
عقـــــود الخدمـــــات والدعـــــم الفنـــــي العمال الهيئة.

9. الشؤون االدارية

حصلــت الهيئــة علي كتاب شــكر و تقديــر من ديوان 
الخدمــة المدنية، وللســنة الثانية على التوالي، علي 
الجهــد و الحــرص المبذوليــن فــي تطبيــق قوانين و 
لوائــح و قــرارات مجلــس الخدمــة المدنيــة  وتعاميــم 
ديــوان الخدمــة المدنية عن  الفتره مــن 1 يناير 2018 

الى 31 ديســمبر 2018.

االداريــة  القــرارت  كافــة  إعــداد  الهيئــة  وواصلــت 
المتعلقــة بالمســيرة العمليــة للموظفيــن اعتبارا من 

تاريــخ التعييــن وحتــى إنتهــاء الخدمــة.

فعلــي صعيد التوظيف، قامت الهيئة بإتمام تعيين 
موظفيــن كويتييــن إلســتكمال شــغل الوظائف في 
الهيــكل التنظيمــي للهيئــة بالكــوادر البشــرية التــي 
يتطلبهــا العمــل من خــالل إعالن التوظيــف و القيام 
بحملــة التوظيــف الخامســة التــي غطت الفتــرة  من 

18 نوفمبــر 2018 وحتــى 26 مــارس 2019 .

و علــي صعيــد رفــع المســتوي الوظيفــي، قامــت 
الهيئــة بمراجعــة وتدقيــق بيانــات العامليــن إلتزامــا 
بتعميــم ديــوان الخدمة المدنية رقم 3 لســنة 2017، 
و إعــداد قــرارات رفع المســتوي و تحديــد الموظفين 
المستحقين للعالوات  الدورية و الترقيات باألقدمية 
و اإلختيــار و إعــداد و تنفيــذ القــرارت الخاصــة بذلك. 
كمــا قامــت الهيئــة بانجــاز تقييــم الموظفيــن وفقــا 
لقــرار مجلــس الخدمة المدنية رقم )15( لســنة 2017 
المعــدل للقــرار رقــم )36(  لســنة 2006 و اإللتــزام 
التــام بمواعيد التقييم حســب القــرارات المنظمة له.

كمــا أصــدرت الهيئــة عدد من قــرار االيفــاد لمهمات 
للفــرص  للترويــج  خارجيــة  تدريبيــة  ودورات  رســمية 
االســتثمارية لدولة الكويت وتنميــة مهارات وقدرات 

العنصــر البشــري للهيئة .

و تمــت المشــاركة فــي إجتماعــات مــع وزارة المالية 

فــي  المشــاركة  و  الميزانيــة  مشــروع  لمناقشــة 
الخدمــة  ديــوان  يعقدهــا  التــي  الدوريــة  اللقــاءات 
المدنيــة لعــرض آخــر التعديــالت علي قانــون الخدمة 

الخدمــة المدنيــة. المدنيــة و قــرارات مجلــس 

كمــا تابعت الهيئة حركــة الموظفين من خالل النظام 
اآللــي الجديــد، و متابعه إدخال كل مــا يتعلق بالدوام 
الرســمي علي كل من النظــام اآللي للهيئة و النظم 

المتكاملــة لديوان الخدمة المدنية .

كمــا قامــت الهيئة بتطويــر الهيــكل التنظيمي وفقا 
لمــا تطلبــه العمــل خــالل الســنوات الســابقة وذلــك 
بالتنســيق مع ديــوان الخدمة المدنية لتحســين األداء 

التراســل  برنامــج  وتطبيــق  اســتخدام  وعــززت 
االلكترونــي  الحكومــي G2G    مــع  كافــة الجهــات 

معهــا. تتعامــل  التــي   الحكوميــة 

و علــي صعيــد اللجــان، تــم تشــكيل عــدة لجــان بنــاء 
و  لتعاميــم  الفنيــة وتطبيقــا  اللجنــة  علــى موافقــة 
قــرارات ديوان الخدمة المدنيــة ووزراة المالية وبعض 
لتلبيــة  والبقيــة  العالقــة  ذات  الحكوميــة  الجهــات 
إحتياجــات داخليــة للهيئة. كما هو مبيــن في الجدول.

بع
لرا

ي ا
نو

س
 ال

رير
تق

  ال
 

  117 

بع
لرا

ي ا
نو

س
 ال

رير
تق

  ال
 

  116 



جدول رقم )22 (  اللجان المشكلة في الهيئة خالل السنة المالية 2019/2018

مبررات التشكيلاسم اللجنة#

وزارة الماليةلجنة اعداد المقايسات المخزنية للسنة المالية 2018 / 12019

وزارة الماليةلجنة الحساب الختامي2

وزارة الماليةلجنة اعداد تقدير الميزانيات3

وزارة الماليةلجنة الشراء4

وزارة الماليةلجنة اقرار فحص وإحصاء المواد5

وزارة الماليةلجنة التصرف بالمواد الخارجة6

وزارة الماليةلجنة الجرد المفاجئ7

إحتياجات داخليةلجنة متابعة المشاريع المعتمدة8

إحتياجات داخليةلجنة ارشفه مستندات ووثائق الهيئة9

إحتياجات داخليةلجنة التدقيق والمراقبة علي االرشفة10

إحتياجات داخليةلجنة تصميم مبني الهيئة11

وزارة الماليةلجنة الجرد السنوي العام للمخازن12

ديوان الخدمة المدنيةلجنة شؤون الموظفين13

ديوان الخدمة المدنيةلجنة إختيار المرشحين للدورات14

لجنة التخطيط والمتابعة للخطة السنوية15
األمانة العامة للمجلس 

األعلى للتخطيط 
والتنمية

وزارة الماليةلجنة التظلمات المتعلقة بالشراء16

إحتياجات داخليةلجنة معالجة مالحظات ديوان المحاسبة17

لجنة الجرد السنوي العام للعهد الشخصية وعهد الوحدات 18
وزارة الماليةالتنظيمية

جدول رقم ) 23 (  فرق العمل المشكلة في الهيئة خالل السنة المالية 2019/2018

مبررات التشكيلاسم الفريق#

إحتياجات داخليةفريق  تصديق عمليات المراجعة و الوثائق اإللكترونية1

ديوان الخدمة المدنيةفريق  رفع المستوي الوظيفي2

إحتياجات داخليةفريق  تحديث أحكام إجراءات األوفست3

ديوان الخدمة المدنيةفريق  رفع المستوي الوظيفي  )2( 4

إحتياجات داخليةفريق  التوظيف5

إحتياجات داخليةفريق  أليات تجميع المعلومات بالتقرير السنوي6

إحتياجات داخليةفريق  إعداد قاعدة البيانات7

إحتياجات داخليةفريق  وضع انظمة تأسيس و إصدار التراخيص 8

كما وافقت اللجنة الفنية على تشكيل 8 فرق عمل وفق مبررات تشكيلها،  كما هو مبين في الجدول .
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10. المراجعة الداخلية

تم تأســيس قســم المراجعة الداخلية ضمن الهيكل 
التنظيمــي للهيئــة بموجــب قــرار وزاري رقــم )603( 
لســنة 2018  الصادر  بتاريخ  22 أكتوبر 2018 بهدف 
تتضمــن  والتــي  الداخليــة  المراجعــة  أعمــال  تنفيــذ 
التدقيــق علــى القــرارات  الوزاريــة و اإلداريــة وعلــى 
الداخليــة  والمراســالت  الكتــب  و  العــرض  مذكــرات 
والخارجيــة لقطاع الشــؤون الماليــة واالدارية والتأكيد 
علــى مــدى إتفاقهــا واألحــكام والقوانيــن واللوائــح 
وتوافقهــا مــع  اجــراءات العمــل، وقــد  قام القســم 

بمراجعــة وتدقيــق األعمــال التالية:

الترقية باالختيار: مراجعة القرارات اإلدارية 	 
الصادرة بشأن الترقية باإلختيار للدرجات والتأكد 
من مدى مطابقتها للقوانين واللوائح وتطبيق 
الهيئة لقواعد المفاضلة بين المرشحين ومنح 
المستحقين منهم للدرجة المحددة في ضوء 

الدرجات المتوفرة للترقية باإلختيار بميزانية 
السنة المالية 2019/2018.

رفع المستوي الوظيفي: التأكد من شمول 	 
البحث والدراسة لكافة الموظفين بالهيئة 
وتطبيق أحكام  وضوابط رفع المستويات 

الوظيفية المقررة وفقًا لقرارات مجلس الخدمة 
المدنية المنظم لذلك.

التطوير االداري: مراجعة وتدقيق االعمال 	 
المتعلقة بالتطوير اإلداري وتطوير الهيكل 

اإلدارى للهيئة من إستحداث وتعديل ألقسام  
وتعديالت وإضافات على إختصاصات 

االقسام الوظيفية والوقوف على مدى 
تطبيق القرارات الصادرة بشأنها وتنفيذها 

بالشكل الذى يتفق والقوانيين واللوائح 
والقرارات المنظمة لها.

الوصف الوظيفي: مراجعة وتدقيق بطاقات 	 
الوصف الوظيفي والتأكد من مدى شمولها 

لكافة الوظائف المتوفرة بالهيئة سواء 
للوظائف اإلشرافية أو المسميات الوظيفية 

بكافة مستوياتها.

مالحظات ديوان المحاسبة: متابعة مالحظات 	 
ديوان المحاسبة عن الحساب الختامي وأعمال 

السنة والمشاركة في اجتماعات لجان دراسة 
وبحث المالحظات ومتابعة رد القطاعات 

المختلفة كال فيما يخصه وإعداد الرد النهائي 
وإحاطة ديوان المحاسبة بآخر المستجدات 

التي تمت بشأن المالحظات وذلك عن السنة 
المالية 2018/2017 وعددها ) 6 ( مالحظات 

بشأن الحساب الختامي و ) 15 ( مالحظة 
بشأن أعمال السنة. وقد تمت متابعة الرد 

على 7 طلبات قدمها فريق مدققي ديوان 
المحاسبة واستفسارات ديوان المحاسبة منذ 

انشاء قسم المراجعة الداخلية.

أعمال اخرى:  متابعة األسئلة المقدمة من 	 
السادة نواب مجلس األمة في االختصاص.
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التقرير السنوي الرابع

امسح الرمز لزيارة موقعنا االلكتروني

والحصول على النسخة االلكترونية من التقرير


