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كلمة رئيس مجلس إدارة الهيئة
خالد ناصر الروضان  -وزير التجارة والصناعة

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته،
يســـعدني أن أضـــع بيـــن أيديكـــم التقريـــر الســـنوي
الثالـــث  2018 / 2017لهيئـــة تشـــجيع االســـتثمار
المباشـــر ،متضمنـــا اإلنجـــازات والمهـــام الترويجيـــة
واإلجرائيـــة والتوعويـــة والتنمويـــة التـــي قامـــت بهـــا
الهيئـــة خـــالل الســـنة الماليـــة  ، 2018 / 2017علـــى
ضـــوء االختصاصـــات المناطـــة بهـــا بموجـــب قانـــون
إنشـــائها رقـــم  116لســـنة  2013بشـــأن تشـــجيع
االســـتثمار المباشـــر فـــي دولة الكويـــت ،إضافة إلى
المهـــام التـــي كلفـــت بهـــا بموجـــب قـــرارات مجلـــس
الوزراء الموقر بشـــأن تولي متابعة شـــؤون المناطق
الحـــرة وبرنامـــج االوفســـت الكويتـــي "العمليـــات
المقابلـــة" وتخصيـــص القســـائم التجاريـــة ،وبما من
شـــأنه أن يعـــزز دور الهيئة في تحقيق أهـــداف وركائز
"الرؤيـــة الوطنيـــة  ،"2035والمســـاهمة فـــي تنفيذ
التزامـــات دولـــة الكويت فـــي تحقيق أهـــداف التنمية
المســـتدامة ( )2030-2015المســـتندة إلـــى االبتـــكار
ومجتمـــع المعرفـــة.
لقـــد قـــام مجلـــس اإلدارة خـــالل فتـــرة التقريـــر
بالمســـؤوليات المنوطـــة بـــه في رســـم السياســـات
العامـــة واإلشـــراف علـــى تطبيقهـــا لتوجيـــه مســـار
أنشـــطة األعمـــال التي تقـــوم بها األجهـــزة التنفيذية
فـــي الهيئـــة بمختلف مســـتوياتها لتحقيـــق األهداف
المنشـــودة متبنيـــا مبـــادئ الحوكمـــة وأســـس اإلدارة
الرشـــيدة ،هادفـــا إلى تحســـين بيئة األعمـــال وتعزيز
تنافسية دولة الكويت وتشـــجيع التنويع االقتصادي.

وختامـــا ،أتقـــدم باألصالـــة عـــن نفســـي ونيابـــة عـــن
أعضـــاء مجلـــس اإلدارة بأســـمى آيـــات التقديـــر إلى
مقام حضرة صاحب الســـمو أمير البالد الشـــيخ صباح
األحمـــد الجابـــر الصباح حفظه الله ورعاه ،الذي شـــرف
الهيئـــة برعايته وحضوره "ملتقى الكويت لالســـتثمار
 "2018بمشـــاركة كوكبة من كبار المسؤولين بالدولة
وقيادات مجتمع األعمال المحلي والدولي ،والشـــكر
موصـــول إلـــى ســـمو ولـــى عهـــده األميـــن الشـــيخ
نـــواف األحمـــد الجابـــر الصبـــاح ،والـــى ســـمو رئيس
مجلـــس الوزراء الشـــيخ جابـــر المبارك الحمـــد الصباح،
وأتوجـــه بعميـــق الشـــكر إلـــى أعضـــاء مجلـــس إدارة
الهيئـــة الكـــرام علـــى التزامهم وحرصهم فـــي تقديم
النصح والمشـــورة والتوجيه لتعزيـــز الدور االقتصادي
والتنمـــوي للهيئـــة ،والشـــكر موصول إلـــى مدير عام
الهيئـــة وكافـــة العاملين بها على مـــا يقومون به من
جهـــود متواصلة ومثابـــرة مخلصة لتحقيـــق األهداف
التـــي أنشـــأت من أجلهـــا الهيئـــة والدفع نحـــو كويت
المســـتقبل الواعد.

وقـــد شـــهدت فتـــرة إعـــداد التقريـــر جهـــودا متنوعـــة
لتعزيـــز األنشـــطة الترويجيـــة وتطوير خدمـــات الرعاية
وتقديـــم التســـهيالت المطلوبـــة للمســـتثمرين بمـــا
انعكـــس على ارتفاع حجم االســـتثمار المباشـــر الوارد
الموافـــق عليـــه تراكميا إلى دولة الكويـــت أثناء الفترة
التـــي يغطيهـــا التقرير إلـــى نحو  805.6مليـــون دينار
كويتـــي أي مـــا يقـــارب  2.66مليـــار دوالر ،تركـــزت
فـــي قطـــاع الخدمـــات الحيـــوي ،مـــن شـــأنها أن توفر
وظائـــف وفـــرص تدريبية للمواطنيـــن ونقل وتوطين
التكنولوجيـــا المتقدمـــة وتشـــجيع دعـــم االقتصـــاد
ا لمحلي .
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كلمة مدير عام الهيئة
د .مشعل جابر األحمد الصباح

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته،
يســـرني أن أقدم لكـــم التقرير الســـنوي الثالث لهيئة
تشـــجيع االســـتثمار المباشر عن الســـنة المالية 2017
 2018 /والـــذي يشـــتمل أبـــرز إنجـــازات الهيئـــة خـــالل
الفتـــرة مـــا بيـــن أول إبريـــل  2017إلـــى  31مـــارس
 ،2018والتـــي تمثلـــت باســـتقطاب اســـتثمارات
مباشـــرة جديدة بلغـــت قيمتهـــا  98,441,270مليون
دينـــار كويتـــي حيـــث بلـــغ حجـــم االســـتثمار المباشـــر
الـــوارد الموافـــق عليـــه تراكميـــا منـــذ أن باشـــرت
الهيئـــة عملهـــا فـــي مطلع ينايـــر  2015وحتـــى نهاية
مـــارس  2018ما قيمتـــه  805.6مليـــون دينار كويتي
تركـــزت فـــي أنشـــطة مختلفة فـــي قطـــاع الخدمات،
وتوزعـــت علـــى  16جنســـية اجنبيـــه من قبل شـــركات
عالميـــة تمثـــل دول متقدمـــة واقتصـــادات ناشـــئة ،
تســـتهدف توفيـــر وظائـــف مباشـــرة للمواطنين في
مســـتويات إداريـــة وفنيـــة مختلفة ،إلـــى جانب توفير
عـــدد مضاعـــف مـــن الوظائـــف غيـــر المباشـــرة علـــى
مســـتوى االقتصاد المحلي وخلق ترابط مع شـــبكات
المورديـــن والمنتجين في القطاعـــات المرتبطة بهذه
المشاريع.
وقد شـــهدت الســـنة الثالثة من عمل الهيئة توســـيع
نشـــاطها الترويجي من خالل التركيز على اســـتهداف
المســـتثمرين الجدد وتحديد قطاعـــات أولوية تتوافق
مـــع توجهـــات الخطـــة اإلنمائيـــة الثانيـــة متوســـطة
األجـــل وبمـــا يصب فـــي تحقيـــق األهـــداف التنموية
االقتصاديـــة واالجتماعيـــة للدولـــة وبمـــا يتماشـــى
مـــع الرؤيـــة الوطنية والتزامـــات دولة الكويـــت لتنفيذ
أهـــداف التنمية المســـتدامة .كما نجحـــت الهيئة في
تنظيـــم وإقامة مؤتمرها الرئيســـي "ملتقى الكويت
لالســـتثمار" فـــي نســـخته الثانيـــة برعايـــة وتشـــريف
حضـــرة صاحـــب الســـمو أميـــر البـــالد الشـــيخ صبـــاح
األحمـــد الجابـــر الصباح حفظـــه الله ورعـــاه .كما تابعت
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الهيئـــة نشـــاطها التوعوي لتنســـيق الجهـــود الوطنية
المبذولـــة فـــي مجـــال تحســـين بيئـــة األعمـــال فـــي
الكويـــت وتعزيـــز التنافســـية حيـــث تم رصـــد تطورات
ايجابيـــة حـــول وضع دولـــة الكويـــت في المؤشـــرات
الدوليـــة المعنيـــة كمـــا تـــم االنتهـــاء مـــن المرحلـــة
األولـــى لمشـــروع تطبيـــق مواصفـــة شـــهادة االيزو
.9001:2015
وختامـــا ،أتقدم بجزيل الشـــكر وعميق التقدير لمعالي
رئيـــس مجلـــس اإلدارة وأعضاء مجلـــس إدارة الهيئة،
وجميـــع العامليـــن في الهيئـــة بمختلف المســـتويات
الوظيفيـــة مشـــيدا بالجهود المبذولة فـــي إطار فريق
واحـــد لتحقيق األهـــداف المنشـــودة كي تتبـــوأ دولة
الكويـــت مكانتها المرموقة في الخارطة االســـتثمارية
العالمية.
ولي التوفيق،،،
والله
ُ
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هيئة تشجيع
االستثمار المباشر
التأسيس:
نشـــــأت هيئـــة تشـــــجيع االســـتثمار المباشـــــر ،كهيئة
عامـــة ذات شـــــخصية اعتباريـــة مســـــتقلة بموجـــب
القانـــون رقـــم  116لســـنة  2013بشـــــأن تشـــــجيع
االستثمار المباشـــــر في دولة الكويت الـــــذي ألغـــــى
القانـــــون رقـــــم  8لســـــنة  2001فـــي شـــــأن تنظيـــم
االستثمار المباشـــــر لرأس المال األجنبي فـــــي دولة
الكويت الـــــذي كان يحكــم أعمال مكتب اســتثمار رأس
المال األجنبي ،وبذلـــــك أصبحت الهيئة خلفــا قانونيا
للمكتـــــب وانتقلـــت إليهـــا كافـــــة أصولـــه وأموالـــه
وحقوقـــــه والتزاماته.
المهام:
تقـــــوم الهيئـــــة بموجـــب المـــــادة ( )4مـــن قانـــون
تأسيســـــها رقم  116لســـــنة  2013بمجموعـــــة مـــــن
المهـــــام واإلختصاصـــــات التـــي تشـــــمل :
• جذب وتشجيع اإلستثمار المباشر المحلي
واألجنبي
• الترويج للكويت كموقع لإلستثمار
• التعريف بالفرص اإلستثمارية ذات القيمة
المضافة
• إستقبال التراخيص اإلستثمارية والتعامل
مع عملية إصدارها
• منح وإدارة المزايا واإلعفاءات
والضمانات للمستثمرين
• الرد على اإلستفسارات وتوفير
التوضيحات والمعلومات المتاحة
للمستثمرين
• التعامــل مــع شــكاوى المســتثمرين
ومعالجــة العقبــات المحتملة
• التنســيق مــع الجهــات المعنيــة لتســهيل
إجــراءات ممارسة األعمال وتعزيز تنافسية
دولة الكويت
• إنشاء وإدارة مناطق إقتصادية خاصة بها

مكونات
استراتيجية الهيئة
الرؤية
تميـــــز الكويـــــت كموطن لإلســـــتثمارات ذات القيمــة
المضافـــة والمحفـــــزة لإلبتكار.
المهمة
العمــل المتواصــل نحـــــو تعزيــز التنويــع اإلقتصــادي
فــي الكويـــــت المــؤدي الــى اإلســتدامة.
القيم
• تقديم أفضل خدمة للمستثمرين.
• المهنية في األداء.
• الشفافية في اإلجراءات.
التوجهات اإلستراتيجية
•
•
•
•
•
•
•
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تمكيــن الهيئــة كمؤسســة متميــزة للقيــام
بمهامهــا بالوجه األفضل.
توســيع المســاهمة فــي الجهود الوطنيــة
لتحقيــق التنويع اإلقتصادي.
جــذب حصــة متناميــة مــن اإلستثمارات
المباشــرة ذات القيمــة المضافــة.
بناء صورة “سمعة” الكويت كموقع جاذب
لإلستثمار.
تقديم أفضل خدمة ورعاية مستمرة
للمستثمرين.
تعزيز تنافسية دولة الكويت وتحسين
جاذبية بيئة األعمال.
إحتضان بيئة عمل محفزة لتنمية قدرات
ومهارات العاملين بالهيئة.
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أدوار الهيئة
من واقع اختصاصاتها
• الـــدور التنموي :من خالل المســـاهمة في
الهـــدف الوطنـــي للتنويـــع االقتصـــادي،
وخلـــق فـــرص عمـــل للعمالـــة الوطنيـــة
وتطويـــر مهاراتهـــا ،وتوســـيع نطـــاق األثـــر
اإليجابـــي علـــى االقتصـــاد المحلـــي ككل.
• الـــدور الترويجـــي :مـــن خـــالل اســـتقطاب
وتشـــجيع االســـتثمارات المباشـــرة إلـــى
البـــالد ذات القيمـــة المضافـــة والمحفـــزة
لالبتـــكار بهدف نقـــل وتوطيـــن التكنولوجيا
المتطـــورة والخبـــرات الفنيـــة والتســـويقية
واإلداريـــة الحديثـــة.
• الـــدور اإلجرائـــي :مـــن خالل تلقـــي طلبات
الترخيـــص االســـتثماري والموافقـــة عليهـــا
ومنـــح المزايـــا وفقـــا للمعاييـــر الشـــفافة
المنصـــوص عليهـــا فـــي أحـــكام قانـــون
إنشـــائها ،وبالتعـــاون مع الجهـــات الحكومية
ذات العالقـــة ،ومواصلـــة تقديـــم خدمـــات
الرعاية الالحقة للمســـتثمرين والتسهيالت
للمشـــاريع المرخـــص لهـــا ومتابعتهـــا
واألشـــراف عليهـــا طـــوال عمـــر المشـــروع
بهـــدف توطيـــن وتوســـيع االســـتثمار
القائـــم.
• الـــدور التوعـــوي :مـــن خـــالل التنســـيق مع
مختلـــف الجهات المعنيـــة لتوثيق اإلجراءات
وبنـــاء شـــبكات العالقـــات التي تـــؤدي إلى
تحســـين بيئـــة األعمـــال وتعزيـــز التنافســـية
في دولـــة الكويت ،وتحديـــد العقبات التي
قـــد يواجهـــا المســـتثمرين والعمـــل علـــى
تذليلهـــا ،فضـــال عـــن التعريـــف باإلنجـــازات
المتحققـــة ونشـــر البيانـــات المتاحـــة
والمعلومـــات عـــن الفـــرص االســـتثمارية.
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المقدمة
حرصــت هيئــة تشــــجيع االســــتثمار المباشــــر (الهيئة)
علــى ممارســة االختصاصــات الموكلــة اليهــا لتحقيق
األهداف التي نص عليها قانون إنشــــائها رقــــم 116
لســــنة  2013بشــــأن تشــــجيع االســــتثمار المباشــــر
فــــي دولة الكويت والئحتــه التنفيذية والقرارات ذات
الصلة .ومن هنا تقدم الهيئة التقريــر الســنوي الثالث
 2017للســنة الماليــة  2018 / 2017اســتنادا إلــى مــا
نصــــت عليــه المــادة ( )31مــــن قانــون إنشائها بشأن
إعــــداد التقريــر الســنوي والتقريــــر اإلحصائي الخاص
بنشــــاط الهيئة ومشــــروعاتها واهــم اإلنجــازات التــي
قامــت بهــا خالل الفتــرة المذكورة.
فعلــى صعيــد الــدور اإلجرائــي ،قامــت الهيئــة
باســــتقطاب اســــتثمارات مباشــــرة جديــدة موافــق
عليها خالل فترة التقرير بلغــــت قيمتــها 98,441,270
دينــار كويتــي ،وســجلت بذلــك حجم اســتثمار مباشــر
موافــــق عليــــه تراكميــــا منــذ باشــــرت عملهــــا فــــي
مطلــــع ينايــــر  2015وحتــــى نهايــــة مــــارس 2018
بلغــت نحــو  805.6مليــون دينــــار كويتــي تركــــزت
فــــي أنشــــطة الخدمــــات الحيويــــة وجــــاءت مــن قبل
شــــركات عالميــة مــن جنســــيات متعــــددة مــن الــدول
المتقدمــة واالقتصــادات الناشــــئة علــى حــد ســواء.
ويأتــي ذلــك مــن خــالل كــون الهيئــة أحــد األجهــزة
التنفيذيــة للسياســة االقتصاديــة للدولــة واحــدى
قنوات االســتثمار المباشــر ،ويتســق مع سعيها في
جــذب االســتثمارات المباشــرة النوعيــة مــن موقعها،
بالتعاون والتنســيق المتواصل مع الجهات الحكومية
المعنيــة وذات االختصــاص ،مــع تولــي كل جهة منها
مســؤوليتها فــي تفعيــل دورة أعمالهــا ،وتذليــل
العقبــات المحتملــة والقائمــة ،وتســهيل اإلجــراءات
والحفــاظ علــى شــفافيتها ،وتطويــر األطــر المهنيــة
الناظمــة للعمــل ،بمــا يصــب بمجملــه فــي تحقيــق
الرؤيــة الوطنية ( 2035الكويــت – الجديدة) ومرتكزاتها
واألهــداف التنمويــة لدولــة الكويــت والتزاماتهــا
الدولية .وفي هذا الســياق ،تواصل النافذة الموحدة
ومركــز خدمــات المســتثمرين فــي الهيئة على حســن
تقديم الخدمات والتســهيالت للمستثمرين الستيفاء
إجــراءات الترخيــص لالســتثمار ومنــح المزايــا ،وتوفيــر
المعلومــات الالزمــة ،واســتقبال الشــكاوي والتعامل
معهــا بالتعــاون والتنســيق مــع جهــات االختصــاص،
واســتخدام المعامــالت اإللكترونيــة (أون اليــن) ،كمــا
أن مشــاركة الهيئــة فــي (مركــز الكويــت لألعمــال)
الــذي يمثــل نافــذة واحدة وطنيــة تديرهــا وزارة التجارة
والصناعــة لتأســيس الشــركات واســتصدار التراخيص
التجاريــة ،إلــى جانــب الصنــدوق الوطنــي لرعايــة

وتنميــة المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة ،ســاهمت
فــي تســريع إنجــاز المعامــالت الحكوميــة وتقليــص
عــدد اإلجــراءات المطلوبــة وتخفيــض التكلفــة وفقــا
ألفضــل الممارســات العالميــة.
وعلــى صعيــد الدور التنموي ،واصلــت الهيئة تقديم
الرعاية الالحقة واإلشــراف والمتابعــة لتنمية العالقة
مــع الكيانــات االســتثمارية المرخــص لهــا كشــركاء
للهيئــة بهــدف توطيــن اســتثماراتهم وتشــجيعهم
علــى توســيعها لتعميــق األثــر االقتصــادي المباشــر
وغيــر المباشــر للمســاهمة فــي تحقيــق األهــداف
االقتصاديــة والتنمويــة المنشــودة للدولــة ،وخاصــة
فــي مجــاالت نقــل وتوطيــن التكنولوجيــا الحديثة من
قبــل الشــركات العالميــة وخلــق فــرص عمــل وبرامــج
متخصصــة لتأهيل الكــوادر الوطنية لمواكبة متطلبات
التحــول الرقمــي للبــالد ومعطيــات الثــورة الصناعيــة
الرابعــة التــي ســتخلق أنمــاط عمــل مســتقبلية
مختلفــة تعتمــد علــى رأس المال البشــري والمهارات
واالبتــكار ،كمــا يتســع األثــر االقتصــادي ليشــمل
الترابــط مــع شــبكات المنتجيــن والمورديــن المحليين،
وبناء شبكات تعاون مع مؤسســــات القطــــاع الخــاص
المحلــــي والقطــــاع االكاديمــــي والبحثــــي والمجتمع
المدنــي لتعميــق اندمــاج االقتصــاد المحلــي فــي
االقتصــاد العالمــي مــن خــالل سالســل اإلمــداد
والتوزيــع واإلنتــاج لهــذه الشــركات األجنبيــة ،إضافــة
إلى المســاهمة في جهود تنويــع الصادرات الوطنية
وتقديــم خدمــات المســئولية االجتماعيــة.
أمــا علــى صعيــد الــدور الترويجــي للهيئــة ،فقــد تــم
وضــع خطــة ترويجيــة وتســويقية متكاملــة للترويــج
لدولــة الكويت كموقع اســتثماري وتبيــان المزايا التي
تنفــرد بهــا والتعريــف بالفــرص االســتثمارية المتاحة،
والتركيــز علــى اســتهداف المســتثمرين لقطاعــات
األولويــة .وقــد شــملت هــذه الخطــة الترويجيــة
مبــادرات محوريــة وفعاليــات مدروســة توجهــا قيــام
الهيئــة بتنظيــم مؤتمرها الرئيســي "ملتقــى الكويت
لالســتثمار  "2018في نســخته الثانية برعاية ســامية
وتشــريف حضــور حضــرة صاحــب الســمو أميــر البالد
الشــيخ صبــاح األحمد الجابــر الصباح حفظــه الله ورعاه
وبمشــاركة كبــار المســؤولين تأكيــدا علــى اهتمــام
الحكومــة بتشــجيع االســتثمار وتحفيــز روح المبــادرة
ً
ودعما للجهود الرامية إلى دفع عجلة النمو
واالبتــكار،
االقتصــادي وتعزيــز القدرة التنافســية لدولــة الكويت
وتفعيل دور القطاع الخاص في االقتصاد الوطني،
وكذلــك تبيان اهم المســتجدات القانونيــة واإلجرائية
لتمكيــن بيئــة األعمــال ،إضافــة إلــى اســتعراض حزم
الفــرص االســتثمارية الضخمــة المتاحة ،ومســتجدات
وإنجــازات مشــاريع "الكويــت – الجديــدة" ،وقد حضر

هــذا الملتقــى مــا يزيــد عــن  1000مشــارك مــن اكثر
مــن  55دولــة حــول العالــم .كمــا تــم إطــالق جــوالت
ترويجيــة خارجيــة تحــت شــعار Kuwait Investment
 Outreach Roadshow KIOبالتعــاون مــع مجموعــة
الفايننشــال تايمــز  Financial Times FTنفــذ أولهــا
فــي لنــدن ،إضافــة إلــى تنظيــم "منتــدى الكويــت
لالســتثمار  -رؤيــة  ،"2035فــي بروكســل ،والمنتدى
االقتصــادي األمريكــي – الكويتي في واشــنطن دي
ســي ،وصاحبهــا إطــالق الحملــة الرقميــة للتعريــف
بالهيئــة ومزايــا دولــة الكويــت فــي وســائل االتصــال
االجتماعــي.
وعلــى صعيــد الــدور التوعــوي للهيئــة ،فقــد عــززت
الهيئــة للجهــود التنســيقية التــي تقوم بهــا من خالل
توليهــا رئاســة اللجنــة الدائمــة لتحســين بيئــة األعمال
وتعزيــز التنافســية ،للوصــول بترتيــب متقــدم لدولــة
الكويت في مؤشــر سهولة ممارسة أنشطة األعمال
الــذي يصــدر ســنويا عن مجموعــة البنــك الدولي في
إطــار تطويــر وتنفيــذ "األجنــدة الوطنية لتحســين بيئة
األعمــال فــي دولــة الكويــت" (برنامج تحســين) بدعم
فنــي من البنــك الدولي ،وكذلك من خالل اســتكمال
المرحلة األولى من "مشــروع دراســة تعزيز تنافســية
دولــة الكويت في المؤشــرات الدوليــة " بالتعاون مع
معهــد الكويــت لألبحــاث العلمية ،ومواصلــة التعاون
مــع البرنامــج الوطنــي لالســتدامة االقتصاديــة
والماليــة (اســتدامة) لــوزارة الماليــة ،والمســاهمة
الطوعيــة لتنفيــذ التزامــات دولــة الكويــت ا فــي إطــار
أهــداف التنميــة المســتدامة (.)2030-2015
وعلى صعيد التطوير المؤسســي وتنمية المهارات،
انتهــت الهيئــة مــن المرحلة األولى لمشــروع تطبيــــق
مواصفــــــة شــهـــــادة االيــــــزو  ، 9001:2015كمـــــا
حــدثـــت النظـــام الداخـلــي لتواصــل موظفــي الهــيئة
 ،iKDIPAوباشــرت فــي التشــغيل المبدئــي لنظــام
إدارة المحتــوى اإللكترونــي Enterprise Content
 Management - ECMبإســــتخدام تكـنولوجــــيا
مــتــقــدمـــة  Hyper converged Infrastructureفــي
طريقهــا نحــو تعزيــز مســار التحــول الرقمــي للهيئــة.
ونفــذت الهيئــة  59برنامجــا تدريبيا متخصصا اســتفاد
منــه  90من موظفيها ،وباشــرت تنفيذ االســتراتيجية
األولــى المعتمــدة للهيئــة ( )2021–2017والمطــورة
ذاتيــا بأســلوب تفاعلــي وبمشــاركة كافــة الوحــدات
اإلداريــة فــي الهيئة من خالل  30مشــروعا حددت لها
خطــوات العمل ومعايير األداء الرئيســية ومســتويات
المخاطــر ووســائل التحوط.

التقرير السنوي الثالث | 21 | 2018

الفصل األول:

مجلس اإلدارة

|  | 22هيئة تشجيع االستثمار المباشر

التقرير السنوي الثالث | 23 | 2018

جدول رقم ( )1القرارات المتعلقة بشؤون مجلس اإلدارة:

جانب من إ جتماعات مجلس ادارة الهيئة.

 .1شؤون المجلس

قام مجلس اإلدارة خـــالل فترة التقرير
بـــأداء اختصاصاتـــه التي نصـــت عليها
المـــادة ( )8مـــن قانـــون رقـــم 116
لسنة  2013بشأن تشـــجيع االستثمار
المباشـــر فـــي دولـــة الكويـــت ،والتي
تتضمـــن رســـم السياســـة العامـــة
للهيئـــة واإلشـــراف علـــى تطبيقهـــا
وإصـــدار القـــرارات الالزمـــة لتحقيـــق
أهـــداف هـــذا القانـــون ،وفـــق مبادئ
الحوكمـــة وأســـس اإلدارة الرشـــيدة.

|  | 24هيئة تشجيع االستثمار المباشر

 1-1مجلس اإلدارة:
شـــهدت الفتـــرة التـــي يغطيهـــا التقريـــر عقـــد أربعـــة
اجتماعـــات لمجلـــس اإلدارة علـــى التوالـــي بتاريـــخ:
 13إبريـــل  2017و  28أغســـطس  2017و  28نوفمبر
 2017و  17ينايـــر  .2018وقـــد تقـــرر تشـــكيل مجلس
إدارة الهيئـــة الجديـــد بمناســـبة إنتهـــاء مـــدة المجلس
الســـابق ،وضـــم المجلـــس الجديـــد كل من :الســـيدة
وفـــاء أحمـــد القطامـــي نائبـــة للرئيـــس ،و د .عـــادل
عيســـى اليوســـفي ،والســـيد منـــاف عبـــد العزيـــز
الهاجـــري ،وهـــم يمثلـــون ذوي الخبـــرة واالختصـــاص
بشـــؤون الهيئـــة ،وشـــمل مجلـــس اإلدارة أعضـــاء
ممثليـــن للـــوزارات والجهـــات الحكوميـــة ذات الصلـــة
كال مـــن مديـــر عـــام
بنشـــاط الهيئـــة والتـــي ضمـــت ً
بلديـــة الكويـــت المهندس أحمـــد المنفوحـــي ،ومدير
عام الهيئة العامة للصناعة الســـيد عبـــد الكريم تقي،
باإلضافـــة إلـــى الوكيـــل المســـاعد للشـــؤون المالية
والضريبيـــة بـــوزارة المالية الســـيدة أســـيل المنيفي.
كمـــا تـــم تجديـــد عمـــل لجنـــة التظلمـــات التـــي تتبـــع
مجلـــس اإلدارة لســـنة جديدة ،وتشـــكيل لجنة منبثقة
عن مجلس اإلدارة بشـــأن موضوع القســـائم التجارية
الـــذي كلفـــت بـــه الهيئـــة مـــن قبـــل مجلـــس الـــوزراء
الموقـــر .وتـــم صـــدور ثالثة قـــرارات بهذا الشـــأن كما
هـــو مبيـــن في الجـــدول.

القرار

التاريخ

القرار الوزاري رقم ( )290لسنة  2017بشأن تشكيل لجنة التظلمات لهيئة تشجيع
االستثمار المباشر لمدة سنة قابلة للتجديد.

 21إبريل 2017

قرار مجلس الوزراء رقم ( )995لسنة  ،2017بتعيين أعضاء مجلس إدارة هيئة تشجيع
االستثمار المباشر وتحديد مكافآتهم السنوية لمدة  4سنوات قابلة للتجديد.

 31يوليو 2017

القرار الوزاري رقم ( )20لسنة  2018بشأن تشكيل اللجنة المنبثقة من مجلس إدارة
هيئة تشجيع االستثمار المباشر لوضع مقترح بمعايير وضوابط وإجراءات توزيع
وتخصيص القسائم التجارية لمدة  3أشهر من تاريخ صدور القرار.

 18يناير 2018

 1-2مكتب التدقيق والتفتيش:
عـــرض مكتـــب التدقيـــق والتفتيـــش علـــى مجلـــس
اإلدارة فـــي اجتماعه رقم ( )4بتاريخ  28نوفمبر 2017
التقرير األول بشـــأن مالحظـــات الجهات الرقابية على
أعمـــال الهيئـــة للســـنة الماليـــة  2017 / 2016والتـــي
تضـــم ديـــوان المحاســـبة وجهـــاز المراقبيـــن الماليين
ومراقـــب شـــؤون التوظـــف التابـــع لديـــوان الخدمـــة
المدنيـــة .وضـــم العـــرض خلفية عن مهـــام ومفهوم
وسياســـة واختصاصـــات المكتـــب وفـــق ما جـــاء في
قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقم  283لســـنة  2011بشـــأن
أنشـــاء مكتـــب للتدقيـــق والتفتيـــش فـــي الجهـــات
الحكوميـــة .كمـــا عرض المكتـــب مقترح خطـــة التدقيق
للســـنة الماليـــة  . 2018 / 2017وقـــد وافـــق مجلـــس

اإلدارة علـــى مقتـــرح خطـــة التدقيـــق التـــي تضمنـــت
ثـــالث مهام هي التدقيق علـــى بطاقات االختصاص
الوظيفـــي للهيـــكل التنظيمـــي للهيئـــة ،والتدقيـــق
علـــى صحة صرف البـــدالت لجميـــع العاملين ،وحصر
مالحظـــات الجهات الرقابيـــة ومتابعة إجـــراءات الهيئة
فـــي تالفيها .وقـــد باشـــر المكتب تنفيـــذ الخطة بعد
موافقة مجلس اإلدارة عليها ،واســـتكمالها مع نهاية
الســـنة الماليـــة وفق خطـــة التدقيـــق المعتمدة.

 .2شؤون الهيئة

اعتمـــد مجلـــس اإلدارة خـــالل فتـــرة التقريـــر البيانـــات
الماليـــة للحســـاب الختامي لهيئة تشـــجيع االســـتثمار
المباشـــر للســـنة الماليـــة  ، 2017 / 2016ومشـــروع
الميزانية التقديرية لهيئة تشـــجيع االســـتثمار المباشر
للســـنة الماليـــة  . 2019 / 2018كمـــا اطلـــع وأحيـــط

علمـــا بالمســـتجدات التـــي تتعلـــق بشـــؤون الهيئـــة.
وأصـــدر مجلـــس إدارة الهيئـــة خـــالل فتـــرة التقرير 12
قرارا يتعلـــق بمهام الهيئة وتكليفاتهـــا ومنها كما هو
مبيـــن فـــي الجدول.

التقرير السنوي الثالث | 25 | 2018

جدول رقم ( )2قرارات مجلس اإلدارة:

القرار

القرار

التكليف

مقترح قائمة المشاريع
الجديدة لتنفيذ التزامات
األوفــــســت (القـــائمـة
الثانية)

اعتماد رفع األمر إلى رئيس مجلس اإلدارة لعرض قائمة المشاريع الثانية
على مجلس الوزراء التخاذ ما يراه مناسبا بشأن اختيار المشاريع التي
سيتم تنفيذها من قبل الملتزمين ببرنامج األوفست وفقا إلحدى
الخيارات المنصوص عليها بالنظام المرفق لقرار مجلس الوزراء رقم
( )400لسنة  .2017على أن يوضح قرين كل مشروع بيانا بمدى استيفائه
ألهداف ومعايير برنامج األوفست عند العرض على مجلس الوزراء
الموقر.

الئـحــــة أسـعــــار بـيــــع
وثائــــق المــمــــارسات
والتأمين األولي.

اعتماد الئحة أسعار بيع وثائق الممارسات والتأمين األولى.

تــطـــــورات مـــنطـقــــــة
الـشـــويخ الحــرة.

تكليف معالي السيد وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب
برفع تقرير حول منطقة الشويخ الحرة إلى مجلس الوزراء متضمنا
التصورات والمقترحات المستقبلية التي استعرضها وحصرها مجلس
إدارة الهيئة ،التخاذ ما يراه مناسبا بشأن التوجيه باعتماد إحدى الخيارات.

مستجدات االسـتراتيجية
األولـــــى لهيئة تشـــجيع
االستثمار المباشر.

الموافقة على مد النطاق الزمني الستراتيجية الهيئة لتكون متوافقة
مع وثيقة البرنامج الوطني لالستدامة االقتصادية والمالية لتنتهي في
 31مارس .2021

مقترح تعديل آلية منح
اإلعفاء الضريبي وفق
قرار رقم ( )16لسنة
.2016

اعتماد مقترح تعديل آلية منح اإلعفاء الضريبي وفق قرار رقم ( )16لسنة
 2016بتعديل المادة األولى والمادة السابعة.

التكليف
نظام

رسوم تأهيل
الشركات والمكاتب
االستشارية المعتمدة
لدى الهيئة.

اعتماد آلية تسعير رسوم تأهيل الشركات والمكاتب االستشارية
المعتمدة لدى الهيئة لتكون ( )1000دينار كويتي لالشتراك ورسوم
تجديد االشتراك السنوي لتكون ( )500دينار كويتي.

نظام عمل اجتماعات
مجلس اإلدارة.

اعتماد إضافة بند دائم على جدول أعمال اجتماعات مجلس اإلدارة في
كل اجتماعاتهُ ،يستعرض فيه مالحظات ديوان المحاسبة.

إعالن توظيف الكويتيين
الرابع في الهيئة.

االلتزام بأسس ومعايير تقييم طلبات التوظيف وتوزيع الدرجات (حسب
اختبارات اللغة والتخصص والمقابلة الشخصية والمؤهل العلمي)
السابق إقرارها في هذا الشأن.

مسودة الئحة أسس
وضـــــوابـــط وإجــــراءات
وتــــوزيع
تخـصـيــــص
التجارية
القسائم
ً
وفقا للمادة ( )18من
المرسوم بقانون أمالك
الدولة رقم  105لسنة
.1980

تشكيل لجنة فرعية منبثقة من المجلس برئاسة السيد مناف الهاجري
عضو مجلس اإلدارة وعضوية السيدة أسيل السعد المنيفي ،عضو
مجلس اإلدارة ،وممثلين عن الجهات الحكومية (وزارة المالية ،وزارة
التجارة والصناعة ،والصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات
الصغيرة والمتوسطة) .وتتولى اللجنة مهمة وضع مقترح بمعايير
وضوابط وإجراءات توزيع وتخصيص القسائم التجارية ،وعرضها على
المجلس العتمادها .وتكون مدة عمل اللجنة ثالثة أشهر من تاريخ صدور
قرار تشكيلها ،ولها أن تستعين بمن تراه مناسبا من الجهات وأصحاب
الخبرة في هذا الشأن.

اـلتـصـــــورات والـــرؤى
الـمــسـتـقـبلــيـة إلدارة
المنطقـــة الحـــرة فــي
النويصيب.

تكليف هيئة تشجيع االستثمار المباشر بمخاطبة مجلس الوزراء التخاذ ما
يراه مناسبا بشأن التوجيه باعتماد إحدى خيارات إدارة مشروع المنطقة
الحرة في النويصيب.

خطـــة وسياســات مــكتب
التدقيق والتفتيش.

اعتماد مجلس اإلدارة خطة وسياسات مكتب التدقيق والتفتيش بعد
األخذ باالعتبار مالحظات السادة أعضاء مجلس اإلدارة.

صـــدر خـــالل فتـــرة التقرير قراريـــن لمجلس الـــوزراء الموقـــر بناء على إحـــاالت من مجلـــس إدارة الهيئـــة ،كما هو
مبين فـــي الجدول.

جدول رقم ( )3قرارات مجلس الوزراء:
القرار

التاريخ

قرار مجلس الوزراء رقم ( )335لسنة  2018بتكليف هيئة تشجيع االستثمار المباشر بالتنسيق

 19فبراير

مع كل من وزارة المالية واألمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية والجهات التي

2018

تراها مناسبة ،إلعداد قائمة جديدة بالمشاريع المقترح تنفيذها من قبل الملتزمين ببرنامج
األوفست.
قرار مجلس الوزراء رقم ( )412لسنة  2018بتكليف هيئة تشجيع االستثمار المباشر ،بالتنسيق

 12مارس

مع كل من إدارة الفتوى والتشريع والجهات التي تراها مناسبة التخاذ كافة اإلجراءات ووضع

2018

الخطوات والتصورات القانونية والفنية والتنظيمية الالزمة للمضي قدما بالخيار الوارد في
تقرير الهيئة المرسل لمجلس الوزراء بشأن منطقة النويصيب الحرة.
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التقرير السنوي الثالث | 27 | 2018

الفصل الثاني:

التقرير
االحصائي
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التقرير السنوي الثالث | 29 | 2018

يســـتعرض التقريـــر اإلحصائي بيانات
وتفاصيـــل العمليـــات االســـتثمارية
التـــي أجرتهـــا الهيئـــة خـــالل الســـنة
الماليـــة  2018 / 2017والممتـــدة مـــن
 1إبريـــل  2017إلـــى  31مـــارس 2018
بموجـــب مـــا نصـــت عليـــه المـــادة ()9
مـــن قانـــون رقـــم  116لســـنة :2013
"يعـــد ( المديـــر العـــام ) إحصائيـــة
ســـنوية عـــن نشـــاط الهيئـــة مـــن حيث
عـــدد المشـــروعات المقدمـــة إليهـــا،
والمشـــروعات التـــي تمـــت الموافقة
عليهـــا ،والمشـــروعات التـــي تـــم
رفضهـــا مع مبـــررات الرفـــض ورفعها
إلـــى مجلـــس الـــوزراء".
ويبين المســـتجدات بشـــأن مـــا نصت
عليـــه المادة ( )30من قانون رقم 116
لســـنة  2013بإيجاد ســـجل استثماري
فـــي الهيئـــة يتـــم فيـــه تســـجيل
الكيانـــات االســـتثمارية المرخـــص بهـــا
وكافـــة الطلبـــات والتراخيـــص والمزايا
واإلعفـــاءات والجـــزاءات المرتبطـــة بها
وتلحـــق بالســـجل جميـــع المســـتندات
والبيانـــات ذات الصلـــة ويتـــم تحديثها
باســـتمرار.
وكذلـــك مـــا نصـــت عليه المـــادة ()33
مـــن قانـــون رقـــم  116لســـنة 2013
بحصـــول موظفـــي الهيئـــة علـــى
الضبطيـــة القضائيـــة للموظفيـــن
لمراقبـــة تنفيـــذ هذا القانـــون واللوائح
والقـــرارات المنفذة لـــه ،بأمانة ونزاهة
وحيـــاد وااللتـــزام بعدم إفشـــاء أســـرار
الكيانات االســـتثمارية التـــي يطلعون
عليهـــا بحكـــم عملهـــم ،وأن يرفعـــوا
تقريـــرا مفصـــال عـــن نتائـــج أعمالهـــم
فـــور انتهائها إلـــى المدير العـــام الذي
يتولـــى إحالتهـــا إلـــى مجلـــس اإلدارة
مشـــفوعا برأيـــه التخـــاذ القرار بشـــأنها.

 .1االستثمارات الجديدة
في السنة المالية 2018 / 2017
 1-1حجم االستثمار:
اســـتقطبت الهيئة خالل الســـنة المالية 2018 / 2017
اســـتثمارات مباشـــرة واردة جديـــدة موافـــق عليهـــا
بموجـــب قانـــون رقـــم  116لســـنة  2013بلـــغ حجمها
 98,441,270دينـــار كويتـــي تقدمـــت بهـــا  8كيانـــات
اســـتثمارية ،كما ســـجلت اســـتثمارات مباشـــرة واردة
جديـــدة مـــا زالـــت قيـــد الدراســـة بقيمـــة 4,850,412
دينار كويتي لكيان اســـتثماري .وســـجلت اســـتثمارات
مباشـــرة واردة جديدة مرفوضـــة بقيمة 41,116,693
دينـــار كويتـــي تعود أســـباب رفضهـــا إلى عـــدم جواز
ممارســـتها لألنشـــطة محـــل الطلب وفقا لمـــا انتهت
إليـــه وزارة التجارة والصناعة ،كما هو موضح بالرســـم
البياني.

جدول رقم ( )5الكيانات االستثمارية الموافق عليها للسنة المالية :2018 / 2017

#

اسم الكيان

لنشاط

حجم
االستثمار
دينار كويتي

حصة ملكية
األجنبي

الدولة

1

بوريتس سيرفسيس
ليمتد

النفط والغاز

80,654,817

% 100
شركة كويتية
(ش.ش.و)

فيرجن ايالندز
البريطانية

2

المجموعة الدولية
الصينية الخليجية
لالستثمار المحدودة
ونانتونج سانجيان
هولدينغ لميتد

اإلنشاءات

% 100
شركة كويتية
(ذ.م.م)

الصين

3

ساثير كونستركشن
إس أيه

اإلنشاءات

% 100
شركة كويتية
(ش.ش.و)

إسبانيا

4

جيب بي استراتيجيز
كويت للتدريب
االهلي واالستشارات
اإلدارية

التدريب

807,045

% 100
شركة كويتية
(ش.ش.و)

المملكة المتحدة

5

هانيويل كويت الدولية
للخدمات الفنية
والتقنية الحاسوبية

نظم المعلومات

626,000

% 100
شركة كويتية
(ش.ش.و)

هولندا

6

ماكنزي الكويت
لالستشارات اإلدارية

االستشارات

2,560,000

% 100
شركة كويتية
(ذ.م.م)

الواليات المتحدة
االمريكية

7

جراند انترتيمنت لعرض
األفالم السينمائية

خدمات ترفيهية

4,354,871

% 100
شركة كويتية
(ش.ش.و)

الجمهورية اللبنانية

الرسم البياني رقم ( )4بيانات االستثمار
:2018 / 2017

وبالنســـبة للكيانـــات االســـتثمارية الموافـــق عليهـــا،
يبيـــن الجـــدول التفاصيـــل المتعلقـــة بنشـــاطها
وجنســـيتها وحجـــم االســـتثمار وحصـــة الملكيـــة.

8

دي سي أي اس ايه
كويت لتقديم الخدمات
اللوجستية

اإلجمالي
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التدريب

6,292,710

1,465,827

1,680,000

% 100
شركة كويتية
(ش.ش.و)

فرنسا

98,441,270

التقرير السنوي الثالث | 31 | 2018

 1-2التوزيع القطاعي:
تركـــزت االســـتثمارات الـــواردة الموافـــق عليهـــا فـــي
فتـــرة التقريـــر فـــي أنشـــطة قطـــاع الخدمات بنســـبة
 100 %وغطـــت خدمـــات األنشـــطة المتعلقة بالنفط
والغـــاز ،اإلنشـــاءات ،التدريـــب ،نظـــم المعلومـــات،
االستشـــارات ،والخدمـــات الترفيهيـــة.

 .2االستثمارات المباشرة
الواردة الموافق عليها تراكميا

 1-3التوزيع الجغرافي:
غطـــت االســـتثمارات الـــواردة الموافـــق عليهـــا فـــي
فترة التقرير  8جنســـيات أجنبية من فرنســـا والمملكة
المتحـــدة وهولنـــدا وإســـبانيا والفرجـــن ايالنـــدز
البريطانيـــة والواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة والصيـــن
والجمهوريـــة اللبنانيـــة.

 2-1حجم االستثمار التراكمي:
بلـــغ حجـــم االســـتثمارات المباشـــرة الـــواردة الموافق
عليهـــا تراكميـــا منـــذ باشـــرت الهيئة اســـتقبال طلبات
الترخيـــص ومنح المزايـــا من  1ينايـــر  2015وحتى 31
مـــارس  2018ما مجملـــه  805,595,497دينار كويتي
شـــملت  29كيانا اســـتثماريا .

 1-4الكيان القانوني:
تنوعـــت األشـــكال القانونيـــة للكيانـــات االســـتثمارية
الموافـــق عليهـــا بموجـــب قانـــون رقـــم  116لســـنة
 2013خالل الســـنة الماليـــة  ، 2018 / 2017إذ طلبت
 6كيانات اســـتثمارية تأســـيس شـــركة كويتيـــة تمثلت
بشـــركة الشـــخص الواحد (ش.ش.و) ،وطلـــب كيانين
اســـتثماريين تأســـيس شـــركة كويتية ذات مســـؤولية
محـــدودة (ذ.م.م).

 2-2حجم االستثمار التراكمي:
تركـــزت األنشـــطة لالســـتثمارات المباشـــرة الـــواردة
الموافـــق عليهـــا تراكميا فـــي قطاع الخدمات بنســـبة
 %100وتصدرهـــا قطاع نظم المعلومات (،)% 44.8
خدمـــات النفـــط والغـــاز ( )% 29.6وتوزعـــت النســـبة
المتبقية على خدمات اإلنشـــاءات والتدريب والصحة
والطاقـــة والخدمـــات الترفيهية واالستشـــارات.
كما هو مبين في الجدول.

 1-5حصة الملكية األجنبية:
منحـــت جميع الكيانـــات االســـتثمارية الموافـــق عليها
خـــالل فترة التقريـــر ،وعددها ( ،)8حق االســـتفادة من
ميـــزة تملك حصة ملكية بنســـبة  %100في الكيانات
االســـتثمارية الموافق عليها.

جدول رقم ( )6التوزيع القطاعي
للكيانات االستثمارية الموافق عليها تراكميا:

 1-6قرارات المدير العام ذات الصلة:
تـــم خـــالل فتـــرة التقريـــر صـــدور  10قـــرارات للمديـــر
العـــام ،وفق اإلجـــراءات المنصوص عليها ،بخصوص
الكيانـــات االســـتثمارية  8منهـــا قـــرارات للكيانـــات
االســـتثمارية الموافـــق عليهـــا وقراريـــن بالرفـــض.

 1-7السجل االستثماري:
تـــم تحديث الســـجل االســـتثماري خـــالل فتـــرة التقرير
وإضافـــة  13شـــهادة قيـــد بالســـجل االســـتثماري
للشـــركات الموافـــق عليهـــا .كمـــا تـــم تعديل شـــهادة
قيد لشـــركة واحدة في السجل االســـتثماري وتعديل
تاريـــخ الترخيـــص لكيانيـــن اســـتثمارين مرخـــص لهما.
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 2-3التوزيع الجغرافي التراكمي:
توزعـــت االســـتثمارات المباشـــرة الـــواردة الموافـــق
عليهـــا تراكميا علـــى  16دولة اجنبيه شـــملت هولندا،
كنـــدا ،إســـبانيا ،تركيـــا ،فرنســـا ،الواليـــات المتحـــدة
األمريكيـــة ،بلجيـــكا ،اليابـــان ،إيطاليا ،الهنـــد ،الصين،
المملكـــة المتحـــدة ،كوريـــا الجنوبيـــة ،ســـنغافورة،
الجمهوريـــة اللبنانيـــة وجزر العـــذراء البريطانية .وبذلك
تركزت هذه االســـتثمارات المباشـــرة الواردة الموافق
عليهـــا تراكميـــا فـــي دول القـــارة األوروبيـــة (بنســـبة
 ،)% 74.9تلتهـــا قـــارة أمريـــكا الشـــمالية (،)% 15.5
ثـــم قارة آســـيا ( .)% 9.6كما هو مبيـــن في الجدول.

 2-4الكيان القانوني التراكمي:
تنوعـــت األشـــكال القانونية لالســـتثمارات المباشـــرة
الـــواردة الموافـــق عليهـــا تراكميـــا الموافـــق عليهـــا
بموجـــب قانـــون رقـــم  116لســـنة  ، 2013إذ بلغـــت
طلبات تأســـيس الشـــركات الكويتية ما نسبته .%76
توزعـــت مـــا بين شـــركة الشـــخص الواحـــد (ش.ش.و)
والشـــركة ذات
المســـؤولية المحـــدودة (ذ.م.م) ،وبلغـــت األفـــرع ما
نســـبته  ،%21وبلغت نســـبة المكاتب التمثيلية التي
تقـــوم حصـــرا بالدراســـات التســـويقية وال تمـــارس
األنشـــطة التجارية نحو  .%3كما هو موضح بالرســـم
البياني.

جدول رقم ( )7التوزيع الجغرافي
للكيانات االستثمارية الموافق عليها تراكميا:

الرســـم البياني رقم ( )8أنـــواع الكيانات القانونية
للكيانات االســـتثمارية الموافق عليها تراكميا:

الدولة

حجم االستثمار
(دينار كويتي)

هولندا

378,626,000

كندا

104,012,000

إسبانيا

86,988,448

فيرجن ايالندز البريطانية

80,654,817

تركيا

50,500,000

فرنسا

36,821,000

الواليات المتحدة

20,835,318

بلجيكا

10,916,500

اليابان

10,916,500

إيطاليا

8,233,288
7,292,710

األمريكية

النشاط االقتصادي

حجم االستثمار
(دينار كويتي)

نظم المعلومات

360,928,000

النفط والغاز

238,410,726

اإلنشاءات

59,565,537

الصين

التدريب

58,487,045

الجمهورية اللبنانية

4,354,871

الصحة

52,071,000

الهند

4,330,000

الطاقة

28,833,000

المملكة المتحدة

807,045

خدمات ترفيهية

4,354,871

كوريا

307,000

االستشارات

2,945,318

سنغافورة

(مكتب تمثيلي)

االجمالي

805,595,497

االجمالي

805,595,497
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 .3الضبطية القضائية
تـــم إعـــداد تقرير بشـــأن "االختصـــاص الرقابي لهيئة
تشجيع االســـتثمار المباشر" اشـــتمل على مجموعة
اإلجـــراءات والعمليـــات الـــالزم اتخاذهـــا وتوضيـــح
مفهـــوم رقابـــة األداء والتأكـــد مـــن تنفيذهـــا وفـــق
المعاييـــر والضوابـــط التـــي تمارســـها الهيئـــة فـــي
ضـــوء أحكام القانون رقم  116لســـنة  ،2013والئحته
التنفيذيـــة والقـــرارات ذات الصلـــة.
وبنـــاء عليـــه بـــدأت الهيئة خـــالل فترة التقريـــر بتفعيل
مهمـــة الضبطيـــة القضائيـــة واإلعـــداد للعمـــل بهـــا.
وقـــد كلفت من قبل مجلس اإلدارة بمباشـــرة مراجعة
وضـــع الكيانـــات االســـتثمارية المرخـــص لهـــا والتـــي
لم تســـتوف نســـب العمالـــة الوطنية المتفـــق عليها
مبينـــة األســـباب لذلـــك وتلـــك الكيانات االســـتثمارية
المرخصـــة التـــي لـــم تبـــدأ التشـــغيل الفعلـــي أو
لـــم تتخـــذ خطـــوات جـــادة نحـــو بـــدء التنفيـــذ حســـبما
موجـــود في الجـــدول الزمني للتشـــغيل رغم انقضاء
المـــدة الممنوحـــة بعد صـــدور قـــرار الموافقة وحصر
األســـباب ورفع التقرير لمجلـــس اإلدارة التخاذ الالزم
فـــي حالة مخالفة المســـتثمر ألحكام هـــذا القانون أو
الشـــتراطات الترخيـــص ،إذ يجـــوز لمجلـــس اإلدارة أن
يوقـــع عليه أحـــد الجـــزاءات التالية:
إنـــذار الكتابـــي حتـــى  3مـــرات ،الحرمـــان الجزئـــي
أو الكلـــي مـــن المزايـــا واإلعفـــاءات الممنوحـــة لـــه،
ويجـــوز إعـــادة النظر في قـــرار الحرمـــان إذا تم تصحيح
المخالفـــة ،أو التوقيـــف اإلداري المؤقـــت.

 .4األثر االقتصادي
رصـــدت الهيئة خـــالل فتـــرة التقرير األثـــر االقتصادي
المباشـــر وغيـــر المباشـــر المتحقق منهـــا والمتوقع
للكيانـــات االســـتثمارية المرخص لهـــا وذلك من خالل
مواصلة المتابعة الدورية لهذه الكيانات االســـتثمارية
المرخـــص لهـــا واالجتمـــاع مـــع مســـؤوليها ،والحرص
علـــى تقديـــم كافـــة الخدمـــات المطلوبـــة ومعالجـــة
العقبـــات التـــي تبـــرز لتســـهيل عمـــل الكيانـــات
االســـتثمارية المرخـــص لهـــا ،وتشـــجيعها علـــى
التوطيـــن فـــي دولـــة الكويـــت وتوســـيع أنشـــطتها
أفقيـــا وعموديـــا ،وكذلـــك البـــدء فـــي تطويـــر نظـــام
لقيـــاس ما انجز منهـــا عمليا علـــى أرض الواقع وتتبع
األثـــر االقتصـــادي المتحقـــق للدولة من خـــالل تقييم
حســـاب المنفعـــة والتكلفـــة وتبيـــان مـــا يصـــب منها
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• التدريـــب :شـــهد نشـــاط التدريـــب للكيانات
االســـتثمارية المرخـــص لهـــا زخمـــا ملحوظا
مـــن خـــالل البرامـــج التدريبيـــة التالية:

في تحقيـــق المعاييـــر المنصوص عليهـــا في قانون
رقـــم  116لســـنة  ، 2013والمســـاهمة فـــي دعـــم
األهداف االقتصادية واالجتماعية المنشـــودة ضمن
ركائـــز "الرؤيـــة الوطنيـــة  "2035وأهـــداف التنميـــة
المســـتدامة .نلخص هـــذا الرصد على النحـــو التالي:

• الوظائـــف :وضعـــت كيانـــات اســـتثمارية
مرخـــص لهـــا خـــالل فتـــرة التقريـــر إعالنـــات
توظيـــف للكـــوادر الوطنيـــة لتعميـــق األثـــر
االقتصادي في خلـــق الوظائف للمواطنين
وصـــوال إلـــى تحقيق هـــدف توفير مـــا يزيد
عـــن  1000وظيفـــة مباشـــرة وتوقـــع توليد
عـــدد مضاعف مـــن الوظائف غير المباشـــرة
علـــى مســـتوى االقتصـــاد المحلـــي فـــي
القطاعات المرتبطة بهذه المشـــاريع  .على
ســـبيل المثـــال ،وضـــع كيانيـــن اســـتثمارين
مرخـــص لهمـــا (اي بـــي ام كويـــت وان تـــي
جـــي كويـــت للخدمـــات الفنيـــة والتقنيـــة
الحاســـوبية) إعالنـــات توظيـــف للكـــوادر
الوطنيـــة وفـــق مســـتويات إداريـــة وفنيـــة
محـــددة ،ســـاهمت الهيئـــة فـــي تعميمهـــا
ونشـــرها مـــن خـــالل وســـائل التواصـــل
االجتماعـــي الخاصـــة بها .كما وضـــع كيانين
اســـتثمارين مرخـــص لهمـــا إعالنـــات لطلب
وظائـــف للمواطنيـــن فـــي موقـــع لنكـــد أن
( LinkedInهونـــي ويـــل) وعلـــى موقعهـــا
الشـــبكي (مركز جـــي أي للتكنولوجيا) .وقام
فـــرع (البنـــك الصناعـــي الصينـــي) ICBC
بتوســـيع نطـــاق البحـــث عن كفـــاءات وطنية
بالتنســـيق مـــع البنك المركـــزي واللجوء إلى
مواقـــع التوظيـــف وبالتعـــاون مـــع جامعـــة
الشـــرق األوســـط األمريكيـــة فـــي الكويت.
كمـــا شـــاركت  3كيانات اســـتثمارية (شـــمال
الـــزور األولـــى ،وهـــواوي ،وليمـــاك) فـــي
معـــارض فـــرص العمـــل التـــي نظمتهـــا
جامعـــات الكويـــت المختلفـــة.

 قـــدم (مركـــز هـــواوي لألبـــداع والتدريـــب)،الـــذي صمم علـــى مســـاحة  1000متر مربع
ليكون بمثابـــة حاضنة تكنولوجيا المعلومات
ومركـــزا مجهـــزا متعـــدد الوظائـــف ،حزمـــة
متنوعـــة مـــن الخدمـــات بهدف دعـــم 2000
متـــدرب كويتي من الكويتيين العاملين في
الشـــركة وكذلك الموظفين فـــي القطاعين
العـــام والخـــاص والعمـــالء والطلبـــة .كمـــا
وقـــع المركز مـــع الهيئة العامـــة لالتصاالت
وتقنيـــة المعلومـــات مذكرة تعـــاون لتطوير
صناعـــة االتصـــاالت فـــي البـــالد وتقديـــم
االستشـــارات الالزمـــة لتحســـين الخدمـــات
الهاتفيـــة فـــي جميـــع المناطـــق وتطويـــر
شـــبكة اإلنترنـــت وفقـــا للمواصفـــات
العالميـــة في إطـــار مبادرة تحويـــل الكويت
إلـــى مدينـــة ذكيـــة تقـــدم أفضـــل الخدمات
للمواطنيـــن .كمـــا وقـــع المركـــز اتفاقية مع
وزارة الدولة لشـــؤون الشباب لتوفير برامج
تدريبيـــة لبنـــاء المهـــارات ونقـــل المعرفـــة
والتطويـــر الوظيفي للشـــباب في قطاعي
االتصـــاالت وتكنولوجيـــا المعلومـــات.
 وفـــر (مركـــز جنـــرال الكتريـــك للتكنولوجيـــا)،الـــذي يعتبر مركـــزا إقليميا معتمـــدا لتدريب
الموظفيـــن فـــي الشـــركات العاملـــة فـــي
منطقة الشـــرق األوســـط وشـــمال إفريقيا
فـــي مجال الهندســـة وصيانـــة وتغيير قطع
غيـــار اآلالت والمعـــدات لمحطـــات توليـــد
الكهربـــاء والماء ،برامـــج تدريبية لما يزيد عن
 190موظف منذ إنشـــائه .كمـــا نظم المركز
فـــرص متميزة للتدريب أثنـــاء العمل وورش
تدريـــب عملي فـــي مقر الشـــركة األم في
إطار"برنامـــج اديســـون للتطوير الهندســـي
Edison Engineering Development
"( Program )EEDPوهـــو برنامـــج مكثـــف
لتســـريع التنميـــة المهنية مدته من  2إلى 3
سنوات مخصص لألشـــخاص الذين لديهم
شـــغف بالتكنلوجيا ويرغبـــون في الحصول
علـــى التميـــز التقنـــي ،اســـتفاد منـــه أحـــد
موظفـــي الشـــركة مـــن العمالـــة الوطنيـــة.

 قـــدم فـــرع (شـــركة النـــد انـــد هاوســـينغ)برامـــج تدريبية فـــي مجال الهندســـة وإدارة
المشـــاريع بالتعاون مع المؤسســـة العامة
للرعايـــة الســـكنية لتأهيـــل ورفـــع مســـتوى
الكفـــاءة والفعاليـــة للعمالـــة الوطنيـــة.
 نظمـــت شـــركة (تكنيكاس ريونيـــداس) برامجتدريبيـــة ميدانيـــة شـــارك فيهـــا  10مـــن
حديثـــي التخـــرج من مهندســـين ومعماريين
كويتييـــن بالتعـــاون مع الصنـــدوق الكويتي
للتنميـــة االقتصـــادي العربيـــة فـــي مقـــر
الشـــركة األم فـــي إســـبانيا.
 قـــام فـــرع (البنـــك الصناعـــي والتجـــاريالصيني  )ICBC -برامـــج تدريبية عديدة في
القطـــاع البنكـــي اســـتفاد منهـــا  17متدرب
فـــي دورات متخصصـــة داخل وخـــارج البالد
عقـــدت فـــي مقـــر البنـــك الرئيســـي فـــي
ا لصين .
• تنميـــة الصادرات :قام (مركـــز جنرال الكتريك
للتكنولوجيـــا) ،بتعزيـــز صـــادرات الخدمـــات
مـــن خـــالل التعـــاون مـــع بقيـــة شـــركات
جنـــرال الكتريـــك المتمركزة فـــي دول الجوار
إلمدادهـــا بخدمـــات الصيانـــة.
• تنميـــة المؤسســـات :حصـــدت شـــركة
(جميفايد البـــس للخدمات الفنيـــة والتقنية
الحاســـوبية) جائـــزة التميـــز المقدمـــة مـــن
جمعيـــة التســـويق عبـــر اإلنترنت عـــن موقع
 NBK.comالـــذي تـــم تطويـــره بالتعـــاون
مـــع العديـــد مـــن األطـــراف المعنيـــة علـــى
مســـتوى بنك الكويـــت الوطنـــي وقياداته،
وبالشـــراكة مـــع شـــركة  Tinextللحلـــول
التســـويقية الرقميـــة  .حيـــث حـــاز الموقـــع
علـــى جائـــزة "أفضـــل موقـــع إلكترونـــي
متميـــز" للعـــام  .2017وقـــد تـــم تقييـــم
موقـــع بنـــك الكويت الوطنـــي ،الذي قامت
الشـــركة بتصميمه ،وفقا لمعايير التصميم
واالبتكار والمحتـــوى والتكنولوجيا والتفاعل
وصياغـــة النصـــوص وســـهولة االســـتخدام.
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• دعـــم المكـــون المحلي :تعاون فرع (شـــركة
النـــد اند هاوســـينغ) مع المؤسســـة العامة
للرعايـــة الســـكنية للمســـاهمة فـــي مجـــال
األنشـــطة المعماريـــة والهندســـية إلنشـــاء
(مدينة ســـعد العبـــد الله الســـكنية) كمدينة
ذكية ،ويشـــمل المشـــروع تطويـــر المناطق
الســـكنية والتجاريـــة وتطويـــر البنيـــة التحتية
لتحســـين وتقليـــل معـــدل اســـتهالك
الطاقـــة والمـــاء .وقـــام عـــدد مـــن الكيانات
االســـتثمارية المرخـــص لهـــا بالترابـــط مـــع
شـــبكات الموزعيـــن والمنتجيـــن المحلييـــن
ســـواء مقدمـــي الخدمـــات أو الســـلع فـــي
الدخـــول فـــي عقـــود الخدمـــات ومنهـــا
التعامـــل مـــع البنـــوك المحليـــة وشـــركات
التأميـــن والمحاســـبة والتدقيـــق والمحامـــاة
وخدمـــات التنظيـــف والنقـــل والشـــحن
وكذلـــك اســـتئجار المكاتـــب والمبانـــي
واألراضـــي والســـيارات وغيرهـــا ،وعقـــود
المقاوليـــن المحلييـــن ،وشـــراء المنتجـــات
والمـــواد واللـــوازم من المورديـــن المحليين
وباألخـــص دعـــم المنتجـــات الوطنيـــة.

• المســـئولية االجتماعيـــة :تنوعـــت أنشـــطة
للكيانـــات
االجتماعيـــة
المســـؤولية
االســـتثمارية المرخـــص لهـــا بقيامهـــا بعدد
مـــن الفعاليـــات التـــي عـــززت تحقيقهـــا
لألهـــداف التنمويـــة المنشـــودة وشـــملت:
 نظمت (شـــركة هـــواوي تكنولوجيز) النســـخةالرابعـــة مـــن البرنامج التعليمـــي "بذور من
أجـــل المســـتقبل" Seeds for the Future
بالتعاون مع وزارة الدولة لشـــؤون الشباب،
شـــارك فيه أكثر من  10طالب بهدف تعزيز
قدرات الشـــباب فـــي مجـــاالت االتصاالت
وتكنولوجيـــا المعلومـــات وحقـــق نجاحـــا
فـــي العديد مـــن أنحـــاء المنطقـــة والعالم.
البرنامج يشـــمل تدريب الشـــباب في مجال
االتصـــاالت والتكنولوجيـــا عبـــر االســـتفادة
من خبـــرة موظفي (هـــواوي) ضمن مرافق
الشـــركة التـــي يتواجد فيها الطـــالب كمراكز
البحـــث والتطويـــر والمختبـــرات التابعة لمقر
الشـــركة بمدينة شينزن في الصين ،إضافة
حية على تقنيات
إلى متابعتهـــم لتطبيقات ّ
شـــبكات الجيل الخامـــس والبيانات الضخمة
والحوسبة الســـحابية ،وغيرها من التقنيات
والحلـــول المهمة خالل الرحلة التي تشـــهد
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العمـــل علـــى محـــاور متعددة ضمـــن جهود
التحـــول نحو عصـــر الرقمنة.

ضمـــت أســـاتذة مـــن الجامعـــات المشـــاركة
وخبـــراء متخصصيـــن من الشـــركة.

 أطلقـــت (شـــركة هـــواوي تكنولوجيـــز)النســـخة األولـــى مـــن "مســـابقة مهـــارات
واالتصـــاالت"
المعلومـــات
تقنيـــة
بشـــراكة اســـتراتيجية مـــع الهيئـــة فـــي إطار
التـــزام (هـــواوي) بدعـــم الرؤيـــة الوطنيـــة
 ،2035لتشـــجيع نمـــو الصناعـــات الحيويـــة
واالســـتراتيجية الرقميـــة الحكوميـــة .وقـــد
اســـتهدفت المســـابقة اكتشـــاف ورعايـــة
المواهـــب المحليـــة الواعـــدة فـــي تقنيـــة
المعلومـــات واالتصـــاالت مـــن طـــالب
الجامعـــات فـــي الكويـــت والعمـــل علـــى
تنميتهـــا وإعدادهـــا بما يتناســـب مـــع أحدث
العلـــوم التقنيـــة وآخـــر مســـتجدات عالـــم
التكنولوجيـــا .واســـتمرت المســـابقة لمـــدة
أســـبوعين خـــالل الفتـــرة مـــن  26ســـبتمبر
 2017إلـــى  10أكتوبـــر  .2017وتـــم فيهـــا
مشـــاركة أكثـــر مـــن  58طالب مـــن جامعات
الكويـــت .تأهـــل منهم  15طالبا للمنافســـة
فـــي نهائيـــات الكويـــت التـــي أقيمت خالل
الفتـــرة مـــن  5إلـــى  10نوفمبـــر . 2017
وشـــاركت الهيئة بصفتها شـــريكا استراتيجيا
لمســـابقة هـــواوي لتكنولوجيـــا المعلومات
واالتصـــاالت فـــي لجنـــة تحكيـــم العـــروض
النهائيـــة للمســـابقة التـــي حـــددت ثالثـــة
فائزيـــن مثلوا دولـــة الكويت فـــي البطولة
العالميـــة في مقـــر (هواوي) في شـــينزن،
الصيـــن خـــالل الفتـــرة  23إلى  27ديســـمبر
 .2017ومنـــح الفائزيـــن فرصـــا تدريبيـــة
ووظيفيـــة فـــي شـــركة (هـــواوي) للتعـــرف
علـــى الحوســـبة الســـحابية ،والبيانـــات
الضخمـــة وإنترنـــت األشـــياء والتفاعـــل مـــع
خبـــراء تكنولوجيـــا المعلومـــات واالتصاالت
فـــي قطـــاع النفـــط والغـــاز والخدمـــات
المصرفيـــة.

 أطلقـــت (شـــركة ليمـــاك أنشـــئآت الكويـــت)النســـخة األولـــى مـــن برنامـــج (مهندســـات
الكويـــت) فـــي إطـــار مبـــادرة تركيـــا
للمهندســـات الشـــابات Turkey Engineers
 Girls Projectشـــارك فيـــه  33طالبـــة مـــن
مختلـــف التخصصـــات بكليـــة الهندســـة

 أطلـــق (مركـــز جنـــرال الكتريـــك للتكنولوجيـــا)مســـابقة هندســـية للتصميـــم Kuwait
 Engineering Design Challengeشـــارك
فيهـــا  27طالـــب اختصاصاتهـــم فـــي مجال
الهندســـة .يمثلـــون  7فـــرق مـــن  4جامعات
فـــي الكويـــت ،وقـــد تضمنـــت المســـابقة
تصميم مشـــاريع بأدوات محدودة وبسيطة
تســـاعد علـــى توليد أكبـــر قدر مـــن الطاقة،
وتولـــت اختيـــار الفريـــق الفائـــز لجنـــة تحكيم

والبتـــرول فـــي جامعة الكويـــت وفق مذكرة
التفاهـــم الموقعـــة بيـــن الطرفيـــن .وقـــد
حصلـــت الطالبـــات المشـــاركات علـــى 200
ســـاعة تدريبيـــة مقســـمة علـــى  8محـــاور
وشـــهادة معتمـــدة .كمـــا وفـــرت برامـــج
تدريبيـــة ميدانيـــة فـــي مقرهـــا فـــي تركيـــا
للمهندســـين والمعمارييـــن الكويتييـــن
بالتعـــاون مـــع الصنـــدوق الكويتـــي للتنمية
االقتصاديـــة العربيـــة.

مسابقة هواوي لمهارات االتصاالت وتقنية المعلومات .2017

شركة ليماك لإلنشاءات المرخص لها من قبل الهيئة تتعاون مع جامعة الكويت لتمكين طالبات الهندسة في الكويت.
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الفصل الثالث:

العمليات
االستثمارية
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كثفـــت الهيئـــة نشـــاطها خـــالل فتـــرة
التقريـــر فـــي مجـــال العمليـــات
االستثمارية ،فـــي اطار إدارة النافذة
الموحـــدة بالهيئـــة ،المنشـــأة بموجـــب
المـــادة ( )17مـــن قانـــون رقـــم 116
لســـنة  2013لغاية تســـهيل اإلجراءات
وتحســـين بيئـــة األعمـــال وتشـــجيع
االســـتثمار المباشـــر علـــى االســـتقرار
والتوســـع فـــي أنشـــطته ،مـــن حيـــث
توضيـــح إجـــراءات تقديـــم الطلبـــات،
وتفعيـــل خدمـــة اســـتقبال نمـــاذج
تقديـــم الطلـــب المبدئـــي عبـــر الموقـــع
الشـــبكي للهيئـــة (اون اليـــن) ،وتوفير
المعلومـــات الالزمـــة للمســـتثمرين
المهتميـــن ،والحـــرص علـــى تقديـــم
كافـــة التســـهيالت الالزمـــة والرعايـــة
المســـتمرة في جميع مراحـــل العملية
االســـتثمارية للمســـتثمرين القائميـــن
والمحتمليـــن .وكذلـــك فـــي إطـــار
اإلدارتيـــن المخصصتيـــن للمتابعـــة
والتدقيـــق لقيـــاس األثـــر االقتصـــادي
والتعامل مـــع الشـــكاوى واالقتراحات
وتنفيـــذ الضبطيـــة القضائيـــة ،وإدارة
العمليـــات المقابلـــة "االوفســـت"
التـــي كلفـــت بهـــا الهيئـــة مـــن قبـــل
مجلـــس الـــوزراء الموقـــر.
صـــدرت  3قـــرارات لمديـــر عـــام الهيئة
ذات صلـــة بالعمليـــات االســـتثمارية
فـــي إطـــار مهـــام الهيئـــة خـــالل فتـــرة
التقريـــر كمـــا هـــو مبيـــن في الجـــدول.

 .1خدمة المستثمرين
استقبل (مركز خدمة المســـتثمرين) في إدارة النافذة
الموحـــدة بالهيئـــة  222زائرا منهم  %61مســـتثمرين
قائميـــن و  %39مســـتثمرين محتمليـــن محلييـــن
وأجانـــب تمـــت اإلجابة علـــى تســـاؤالتهم وتعريفهم
بإجـــراءات الهيئـــة والمزايـــا الممنوحـــة وتقديـــم
التســـهيالت الالزمة إلجراء أعمالهم .كما تم اســـتالم
 3360بريـــدا الكترونيـــا مـــن خـــالل البريـــد اإللكتروني
المخصـــص  info@kdipa.gov.kwوتحويلهـــا للجهات
المعنيـــة أو اإلجابـــة علـــى ما جـــاء بها من تســـاؤالت
وتقديـــم التوضيحـــات المطلوبـــة بمهنية وســـرعة.

وقـــد أصدر مركـــز خدمة المســـتثمرين فـــي الهيئة ما
مجملـــه  42إيصـــال تحصيـــل بقيمـــة إجماليـــة 2,320
دينـــار كويتـــي غطت رســـوم طلبات تأســـيس شـــركة
كويتيـــة وتأســـيس شـــركة كويتيـــة مـــع مزايـــا ومزايـــا
وتأســـيس فـــرع شـــركة وإصـــدار ترخيـــص اســـتثماري
وإصـــدار شـــهادة قيـــد فـــي الســـجل االســـتثماري
وتجديـــد الترخيص االســـتثماري وطلـــب تعديل الكيان
االســـتثماري ومســـتخرج مـــن الترخيص االســـتثماري.

وقـــد تعامـــل مركـــز خدمـــة المســـتثمرين فـــي
الهيئـــة مـــع  194طلبـــا لموعـــد الكترونـــي مـــن خالل
البوابـــة اإللكترونيـــة للحجـــز علـــى االنترنـــت Book an
 Appointment onlineللقـــاء (مدراء الحســـابات) في
المركـــز بالهيئـــة الســـتيضاح أمـــور تتعلـــق بإجـــراءات
الترخيـــص االســـتثماري واستفســـارات عامـــة بشـــأن
القانـــون رقـــم  116لســـنة  2013وكيفيـــة تقديـــم
الطلـــب المبدئـــي وآليـــة احتســـاب النقـــاط لتقييـــم
المشـــاريع ومنح المزايـــا ومنهجية اإلعفـــاء الضريبي
مقابـــل األداء.

 خلـــق فـــرص عمـــل للعمالـــة الوطنيـــة فوقنســـب العمالـــة التـــي اعتمدهـــا مجلـــس
الـــوزراء فـــي قـــراره رقـــم ( )1028لســـنة
.2 0 1 4
 تدريـــب العمالـــة الوطنيـــة مـــن خـــالل برامجتدريبيـــة مهنيـــة معتمـــدة داخـــل الكويـــت
وخارجهـــا.
 -دعم القطاع الخاص المحلي.

جدول رقم( )11قرارات المدير العام الخاصة بمهام الهيئة:

قرار رقم ( )246لسنة  2017بشأن إصدار نظام قيد الشركات والمكاتب االستشارية لتقديم الطلبات
بالنيابة عن المستثمرين لدى هيئة تشجيع االستثمار المباشر.

 المساهمة في تحقيق التنويع االقتصادي.التاريخ
 1أغسطس 2017

قرار رقم ( )417لسنة  2017بشأن تقييد الشركات والمكاتب في سجل الشركات والمكاتب المعتمدة
لدى هيئة تشجيع االستثمار المباشر لتقديم الطلبات بالنيابة عن المستثمرين وذلك لمدة سنة من

 14ديسمبر 2017

تاريخ إصدار شهادة السجل.
قرار رقم ( )76لسنة  2018بشأن تعديل قرار ( )16لسنة  2016وإصدار "تعديل آلية منح اإلعفاء
الضريبي".
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تم عقد  46اجتماع مع  23كيان اســـتثماري تم استالم
طلباتهـــم لتقييـــم الدراســـة المبدئيـــة لمشـــروعاتهم
وفـــق منهجيـــة التقييـــم المعتمـــدة والمســـتندة إلى
المعاييـــر الشـــفافة المنصـــوص عليهـــا فـــي المـــادة
( )29مـــن قانون رقـــم  116لســـنة  .2013وقد أعدت
 7توصيـــات بعـــد أن تمـــت دراســـة وتقييـــم مشـــاريع
"الدراســـة المبدئيـــة" لهـــذه الكيانـــات االســـتثمارية
رفعـــت لعنايـــة مدير عـــام الهيئة .وتجدر اإلشـــارة إلى
أن المنهجيـــة المعتمـــدة فـــي تقييـــم الطلبـــات هي
منهجيـــة موضوعيـــة جـــاءت وفق قـــرار المديـــر العام
رقم ( )313لســـنة  2016بشـــأن آلية احتســـاب النقاط
لتقييـــم طلبـــات الترخيص ومنح المزايـــا الصادر بتاريخ
 6ديســـمبر  ،2016بموجـــب قرار مجلـــس إدارة الهيئة
بالموافقـــة علـــى مقترح آلية احتســـاب النقاط لتقييم
طلبـــات الترخيص ومنح المزايا فـــي اجتماعه المنعقد
بتاريـــخ  21ســـبتمبر  ،2016لتحقيق المعاييـــر التالية:
 نقـــل وتوطيـــن التكنولوجيـــا وأســـاليباإلدارة الحديثـــة والخبـــرة العمليـــة والفنيـــة
والتســـويقية المتطـــورة لدولـــة الكويـــت.

وقـــد تلقـــى مركـــز خدمـــة المســـتثمرين فـــي الهيئة
 41طلـــب مبدئـــي مـــن مســـتثمرين محتمليـــن وفق
النمـــوذج المعتمـــد .وقـــد توزعـــت الطلبـــات المبدئية
المســـتلمة علـــى أنشـــطة االستشـــارات ،وتقنيـــة
المعلومـــات والشـــبكات ،والقطـــاع الصناعـــي
النفطـــي ،ومصـــادر الطاقـــة الجديـــدة ،إدارة الطاقـــة
والنفايـــات ،واإلنشـــاءات والبنـــاء ،والهندســـة
المعماريـــة ،والصناعـــة التحويليـــة.

القرار

 .2آلية تقييم الطلبات

وقـــد طـــورت الهيئـــة منهجيـــة عملهـــا فـــي اســـتالم
طلبات الترخيص االســـتثماري ومنـــح المزايا ،والقيام
بكافـــة اإلجـــراءات المطلوبـــة الســـتالم وإدخـــال
وتســـجيل البيانـــات للطلبـــات المقدمـــة مـــن خـــالل
اســـتخدام لوحـــة إدارة البيانـــات  Dashboardوأجهـــزة
لوحيـــة محمولـــة  Tabletsإلدخـــال البيانـــات مباشـــرة
و بد قة .

وتحتسب وفق نظام النقاط االتي:

 12فبراير 2018
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 .3متابعة المشاريع االستثمارية
 1-3متابعة دورية:
قامت الهيئة بمتابعة الكيانات االســـتثمارية المرخص
لهـــا وفق اإلجـــراءات المعتمدة في هـــذا الخصوص.
إذ تمـــت مخاطبة  19شـــركة مـــن الشـــركات المرخص
لهـــا لتزويد الهيئـــة بالبيانات الماليـــة والتقارير الدورية
والوثائـــق المطلوبة ،وبالتالي تم اســـتالم  15تقريرا
منهـــا رفعت إلى مجلـــس إدارة الهيئة لالطالع ،وعقد
 38اجتماعـــا مـــع الكيانـــات االســـتثمارية المرخص لها
تضمنت إجـــراء زيارة ميدانية لغـــرض المتابعة الدورية
والتباحـــث في مواضيع ذات صلـــة .ومن جهة أخرى،
تـــم تحديـــث نمـــاذج الزيـــارات الميدانيـــة واالنتهاء من
إعـــداد مســـودة نمـــوذج قيـــاس األثـــر االقتصـــادي
وإضافـــة النمـــوذج للمـــرة األولى للوثائـــق المطلوب
تعبئتهـــا مـــن قبـــل المســـتثمر لضمان جـــودة قياس
األثـــر االقتصـــادي المتحقـــق مـــن قبـــل الكيانـــات
االســـتثمارية المرخـــص لهـــا لرفعهـــا لـــإلدارة العليـــا
ضمـــن تقاريـــر المتابعـــة الدورية.

|  | 42هيئة تشجيع االستثمار المباشر

 2-3تسجيل بيانات االستثمار المباشر
قامت الهيئة بمتابعة التنســـيق الذي بدأته ســـابقا مع
بنـــك الكويت المركزي لغرض تبيـــان الصورة الحقيقية
لواقـــع االســـتثمار األجنبـــي المباشـــر فـــي دولـــة
الكويـــت في بيانـــات ميزان المدفوعات التي تســـتند
اليهـــا التقاريـــر الدوليـــة المتخصصـــة وخاصـــة تقريـــر
االســـتثمار الدولـــي ""World Investment Report
الـــذي يصـــدر ســـنويا عـــن منظمـــة مؤتمـــر األمـــم
المتحـــدة للتجـــارة والتنميـــة ( )UNCTADفيمـــا يعـــرف
ببيانـــات ميـــزان المدفوعـــات (Balance of Payment
 ،)BOP FDIالن حجم االســـتثمارات المباشـــرة الواردة
التـــي تســـجلها الهيئة تمثـــل االســـتثمار المرخص له
(.)Administrative FDI
وفـــي هـــذا الســـياق ،اجتمعـــت الهيئـــة مـــع البنـــك
المركـــزي بتاريـــخ  26يوليـــو  2017وتـــم االتفـــاق في
االجتمـــاع بتزويـــد الهيئة بنمـــوذج ميـــزان المدفوعات
ونموذج المســـح المنســـق لالســـتثمار المباشر بحيث
تتولى الهيئة الدور التنســـيقي مع الشركات األجنبية
المرخـــص لهـــا مـــن قبلهـــا (أي الشـــركات الخاضعـــة
لرقابتهـــا) ،وتقـــوم بتســـليم البيانـــات المجمعة وفق
النمـــوذج المعتمـــد إلى بنـــك الكويت المركـــزي .وقد
اســـتلمت الهيئة علـــى أثره من بنـــك الكويت المركزي
نمـــاذج تجميـــع بيانـــات المســـح المنســـق لالســـتثمار
المباشـــر المعمول به عالميا من قبـــل صندوق النقد
الدولـــي IMF Coordinated Direct Investment
 Survey CDISومذكـــرة توضيحيـــة تبيـــن المفاهيـــم
األساســـية عن المسح المنسق لالســـتثمار المباشر.
كما باشـــرت الهيئـــة بمخاطبـــة الكيانات االســـتثمارية
المرخـــص لهـــا والتـــي بـــدأت التشـــغيل الفعلـــي
لعملياتها لتعبئة النموذج المنســـق لبيانات االستثمار
المباشـــر دوريـــا حســـب المطلـــوب ،لغـــرض إدراجهـــا
فـــي تدفقـــات ميـــزان المدفوعـــات والتـــي تســـجل
كدائـــن ومدين تحـــت "رابعا  -الحســـاب المالي" الذي
يندرج تحته بند االســـتثمار المباشـــر ،وتحته االستثمار
األجنبي المباشـــر في الكويـــت ،وتحته بندين فرعيين
همـــا حقـــوق الملكيـــة وأدوات الديـــن .ويعتبـــر البنك
المركـــزي نقطـــة االتصـــال الوطنيـــة لـــدى (انكتاد)
التـــي تعتبـــر المرجـــع الدولـــي الرئيســـي لبيانـــات
االســـتثمار األجنبي المباشر إذ تحتفظ بقاعدة تفاعلية
الكترونيـــة لبيانـــات االســـتثمار األجنبي المباشـــر
 stats.unctad.org/FDIبسلســـلة زمنيـــة ممتـــدة من
عـــام  1970إلى احدث ســـنة.

 .4التعامل مع الشكاوي والمقترحات
تـــم اســـتالم  10شـــكاوى و  4مقترحـــات والتعامـــل
معهـــا .مـــن قبـــل الكيانـــات االســـتثمارية المرخـــص
لهـــا .كمـــا اعتمـــدت آليـــة عمـــل مباشـــرة للتعامل مع
الشـــكاوي والمقترحات من خـــالل إدراج نموذج تقديم
(الشـــكاوى والمقترحـــات) علـــى الصفحـــة الرئيســـية
من الموقــــع الشـبــــكي للهـيـئــــة وتـخصـيــــص بـريــــد
الكـتـرونـي  ،complaints@kdipa.gov.kwوتفعيل
برنامـــج الكــتــــروني (نظـــــام التذاكـــــر  -أون اليــــــن)
 support.kdipa.gov.kwلتســـهيل تقديـــم ومتابعـــة
شـــكاوى ومقترحات المســـتثمرين ،واستحداث سجل
خـــاص بهـــا ،ووضـــع معاييـــر ومؤشـــرات للتأكـــد من
فعاليـــة اإلجـــراءات وتوســـيع اســـتخدام لوحـــة إدارة
البيانـــات  Dashboardواألجهـــزة اللوحيـــة Tablets
إلدخـــال الشـــكاوى والمقترحـــات ومتابعتهـــا.
 . 5إجراءات الترخيص
والتعاون مع جهات االختصاص
تم خالل فترة التقريـــر تثبيت اإلجراءات المتبعة لجعل
عمليـــة تقديم طلبـــات الترخيص ومنـــح المزايا وآليات
تقييمهـــا بموجـــب القانـــون رقـــم  116لســـنة 2013
والئحتـــه التنفيذيـــة والقرارات ذات الصلـــة أكثر كفاءة
وانسيابا ،لضمان حسن اســـتكمال إجراءات الترخيص
التجاري والحصول علـــى الموافقات الالزمة بالتعاون
مـــع وزارة التجـــارة والصناعـــة والتنســـيق مـــع جهـــات
االختصـــاص الحكومية .وقد واصلت الهيئة تســـهيل
اإلجـــراءات ورصـــد المعوقـــات واالقتراحـــات للكيانات
االســـتثمارية المرخص لهـــا معها ســـواء داخل الهيئة
أو خارجهـــا من خـــالل قنوات التعاون الفعـــال القائمة
مـــع جميـــع جهـــات االختصـــاص الحكومية ،فـــي إطار
حرصهـــا علـــى تقديـــم الرعايـــة المســـتمرة للكيانـــات
االســـتثمارية المرخص لها لتســـهيل مباشرة أعمالهم
وتحفيزهـــا على التوســـع في الســـوق الكويتي.

 1-5مركـــز الكويـــت لألعمـــال (وزارة التجـــارة
والصناعـــة):
قـــام فريـــق الهيئـــة المكلفيـــن بالـــدوام فـــي مركـــز
الكويـــت لألعمـــال التابـــع لـــوزارة التجـــارة والصناعـــة
خـــالل فتـــرة التقريـــر بتســـهيل اســـتصدار الترخيـــص
التجاري الحد عشـــر كيان اســـتثماري موافق عليه .كما
عقـــد اجتماعين فـــي مركز الكويت لألعمال لمناقشـــة
تســـهيل إجـــراءات الشـــركات تحـــت التأســـيس .وتـــم
التنســـيق بشـــأن وجـــود بعـــض االختـــالف بيـــن دليل
األنشـــطة المحلي ودليـــل األنشـــطة الخليجي وعدم
وجـــود بعض هذه األنشـــطة في النظـــام اآللي في
مركـــز الكويـــت لألعمال.
وقـــد باشـــر مركز الكويـــت لألعمـــال عمله بعـــد انتهاء
فتـــرة التشـــغيل التجريبيـــة رســـميا بتاريـــخ  16إبريـــل
 2017وافتتحـــه معالـــي وزير التجـــارة والصناعة .وجاء
افتتـــاح مركز الكويـــت لألعمال في موقعه بأشـــبيلية
متزامنـــا مـــع تفعيـــل خدماتـــه اإللكترونيـــة (اون الين)
فـــي شـــبكة اإلنترنـــت  ،www.kbc.gov.kwونتـــاج
جهـــود مكثفـــة وخطـــوات متتابعـــة خـــالل الســـنوات
الماضيـــة بهـــدف تقليـــص المـــدة الزمنيـــة لتأســـيس
الشـــركات واســـتصدار التراخيـــص وتحديد األنشـــطة
والغايات للكيانات االســـتثمارية واإلدراج في السجل
التجاري.

 2-5جهات االختصاص الحكومية:
تـــم خـــالل فتـــرة التقريـــر إجـــراء مـــا يعـــادل  71اجتماع
ولقـــاء عمـــل مـــع  14جهـــة مـــن جهـــات االختصـــاص
الحكومية وفـــق آليات وقنوات التنســـيق الموضوعة
إلنجـــاز المعامـــالت واســـتكمال اإلجـــراءات المطلوبة
لضمان حســـن انسياب العملية االستثمارية لتسهيل
اســـتكمال إجـــراءات معامـــالت المســـتثمرين الذيـــن
تقدمـــوا إلـــى الهيئة بطلبـــات الترخيص االســـتثماري
ومنـــح المزايـــا وإعداد كتب لتســـهيل اإلجـــراءات.
عدد جهات االختصاص
الحكومية

اجتماعات مع جهات
االختصاص

14

71

التقرير السنوي الثالث | 43 | 2018

وشـــمل ذلـــك التعـــاون مـــع وزارة التجـــارة والصناعـــة
لتســـهيل معامـــالت طلبـــات التعديـــل التـــي تتقـــدم
بهـــا الكيانـــات االســـتثمارية التـــي تـــم تأسيســـها
واســـتصدار الترخيص التجاري لها ،ومـــع وزارة المالية
واإلدارة العامـــة للجمـــارك والهيئـــة العامـــة للصناعـــة
بشـــأن متابعـــة المزايـــا التـــي نـــص عليهـــا قانـــون
رقـــم  116لســـنة  ،2013ومـــع الهيئة العامـــة للقوى
العاملـــة ووزارة الداخلية ووزارة الكهرباء والماء بشـــأن
اســـتيفاء إجـــراءات الترخيـــص للكيانات االســـتثمارية،
ومـــع كل مـــن وزارة اإلعـــالم ووزارة الدفـــاع ووزارة
الشـــؤون االجتماعيـــة والعمـــل ومؤسســـة البتـــرول
الكويتيـــة بشـــأن موافقـــات األنشـــطة ،ومـــع الجهـــاز
المركـــزي للمناقصـــات العامـــة بشـــأن كيفيـــة انطباق
قانـــون المناقصـــات العامـــة رقـــم  49لســـنة 2016
علـــى الكيانـــات االســـتثمارية المرخـــص لهـــا من قبل
الهيئـــة .ومـــن جهـــة أخـــرى واصلـــت الهيئة التنســـيق

مـــع بنـــك الكويت المركـــزي بشـــأن تســـجيل تدفقات
االســـتثمارات المباشـــرة فـــي ميـــزان المدفوعـــات
الكويتـــي ،ومـــع الصنـــدوق الوطنـــي لرعايـــة وتنمية
المشـــروعات الصغيـــرة والمتوســـطة لبحـــث ســـبل
التعـــاون بيـــن الطرفيـــن ممـــا مـــن شـــأنه أن يعـــزز
االســـتفادة من وجـــود الشـــركات العالميـــة المرخص
لهـــا ككيانـــات اســـتثمارية فـــي دولـــة الكويـــت لتحفيز
مبـــادرات األعمـــال واالســـتفادة مـــن توليـــد األفـــكار
المرتبطـــة بنقـــل التكنولوجيـــا ونظـــم اإلدارة الحديثـــة
إلطالق المؤسســـات المحليـــة وتعميق االندماج في
سالســـل القيمة المضافة لهذه الشـــركات العالمية،
كمـــا هـــو مبيـــن في الجـــدول.

وزارة الدفاع

اجتماع بشأن الموافقات المسبقة على المشاريع القادمة التي تحتاج موافقات الوزارة.

وزارة الشؤون

اجتماع مع وزارة الشؤون االجتماعية والعمل بشأن تراخيص الحضانات.

االجتماعية والعمل
مؤسسة البترول الكويتية
الجهاز المركزي
للمناقصات العامة

البنك المركزي

وتنمية المشروعات الصغيرة

عقدت الهيئة اجتماعا بتاريخ  20يوليو  2017مع الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات
الصغيرة والمتوسطة وقد تباحث الطرفان بشأن سبل تعزيز أواصر التعاون و التنسيق بين الجهتين
بما يخدم الغايات واألهداف التي نص عليها قانون إنشاء جهتيهما بما يعزز كفاءة وأداء االقتصاد
الوطني من خالل تشجيع االستثمارات المباشرة في دولة الكويت ودورها في تفعيل المشاريع
الصغيرة والمتوسطة.

وزارة المالية

تم اعتماد آلية التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة بتاريخ  4مارس  2018بعد ان عقدت عدة
اجتماعات لهذا الغرض لتسهيل طلبات التعديل التي تتقدم بها الكيانات االستثمارية التي تم
تأسيسها واستصدار الترخيص التجاري لها وعقود التأسيس .تم التنسيق بشأن  5طلبات تعديل
للبيانات الخاصة بتغيير العنوان ورأس المال واالسم انجز  4منها.
متابعة التعاون مع وزارة المالية بشأن تطبيق آلية اإلعفاء الضريبي بعد صدور قرار مدير عام الهيئة
بتعديل المعامل المضاعف لها.
االجتماع مع إدارة الفحص والمطالبات الضريبية في وزارة المالية بشأن السؤال عن ضريبة القيمة
المضافة على السلع والخدمات.

اإلدارة العامة للجمارك

التعاون مع اإلدارة العامة تسهيل إجراءات منح اإلعفاء الجمركي
واإلرساليات الجمركية.

الهيئة العامة للصناعة

مناقشة اليه العمل المستقبلية لتخصص وتوزيع األراضي المخصصة من قبل الهيئة العامة
الصناعة لهيئة تشجيع االستثمار المباشر للمشاريع الصناعية.

الهيئة العامة للقوى العاملة

والمتوسطة

مجال التعاون

اسم الجهة
وزارة التجارة والصناعة

نسقت الهيئة مع الجهاز المركزي للمناقصات العامة بشأن كيفية
انطباق قواعد التصنيف المقررة في قانون المناقصات العامة رقم
 49لسنة  2016الصادر بتاريخ  13يوليو .2016
عقدت عدة اجتماعات ومخاطبات بين الهيئة والبنك المركزي بشأن طلب الهيئة تنظيم عملية رصد
تدفقات العمليات االستثمارية للشركات المرخص لها من قبل الهيئة إلدراجها في بيانات ميزان
المدفوعات الكويتي إلعطاء الصورة الحقيقية لبيانات االستثمار األجنبي المباشر في دولة الكويت
والتي تستند اليها المصادر الدولية وخاصة تقرير االستثمار العالمي لمنظمة األمم المتحدة للتجارة
والتنمية (انكتاد) وذلك من خالل تعبئة نموذج المسح المنسق لبيانات االستثمار المباشر المعمول
به عالميا لصندوق النقد الدولي  IMF CDISالذي يندرج في الحساب المالي من ميزان المدفوعات
تحت االستثمار المباشر في الكويت وضمنه يشمل بنود حقوق الملكية وأدوات الدين كتدفقات
(دائن ومدين).

الصندوق الوطني لرعاية

جدول رقم ( )12سجل التنسيق مع جهات االختصاص الحكومية:

االجتماع مع مؤسسة البترول الكويتية بشأن وضع آلية لتنسيق للموافقات
بشأن المشاريع ذات الصلة.

التعاون مع الهيئة العامة للقوى العاملة بشأن توظيف العمالة تعزيز آلية تعاون بين الطرفين
لتسهيل إجراءات المستثمرين في مجاالت عديدة منها فتح ملف العمل اإللكتروني للشركات التي
تم الترخيص لها من قبل الهيئة ليتسنى لها استقدام العمالة .وكذلك بشأن فتح ملف القوى
العاملة ألربعة كيانات استثمارية تم الترخيص لها.

وزارة الداخلية

التعاون مع وزارة الداخلية لوضع آلية تسهل إصدار إقامة مؤقتة للمدراء األجانب للشركات
المرخص لها من قبل الهيئة .إصدار إقامة مؤقتة من هيئة تشجيع االستثمار المباشر لمدير كيان
استثماري مرخص له.

وزارة الكهرباء والماء

التنسيق مع وزارة الكهرباء والماء لتسهيل استكمال إجراءات الشركات المرخص لها من قبل الهيئة.

وزارة اإلعالم

اجتماع مع وزارة اإلعالم بشأن الموافقات المسبقة على المشاريع القادمة التي تحتاج موافقات
الوزارة .ومخاطبة الجريدة الرسمية بشأن اإلعالم عن الكيانات االستثمارية المرخص لها لإلعالن عن
تأسيسها.
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 3-5الشركات المؤهلة:
فـــي اطـــار تعزيـــز التســـهيالت والرعايـــة المســـتمرة
للكيانـــات االســـتثمارية التـــي تتعامل مـــع الهيئة في
كافـــة المراحل من بدء تقديـــم الطلب وحتى الحصول
علـــى الترخيـــص وبـــدء التشـــغيل و التعامـــل مـــع
اإلعفـــاءات والمزايـــا الممنوحـــة واالســـتجابة إلحداث
أيـــة لتعديـــالت أو توســـعات الحقـــة ســـمحت الهيئة
لفتح الباب لتقديم الشـــركات والمكاتب االستشـــارية
المؤهلـــة طلبـــات للتســـجيل لديها العتمادهـــا لتقوم
بالتعامـــل مع الهيئة بالنيابة عن المســـتثمرين بصدور
قـــرار مدير عام رقم ( )246لســـنة  2017بشـــأن إصدار
نظـــام قيد الشـــركات والمكاتب االستشـــارية لتقديم
الطلبات بالنيابة عن المســـتثمرين لدى هيئة تشـــجيع
االســـتثمار المباشر بتاريخ  1أغسطس  .2017وبادرت
الهيئـــة بفتـــح البـــاب لتســـجيل للشـــركات والمكاتـــب
االستشارية.

وتـــم وضـــع اإلعالن خـــالل الفترة مـــن  8أكتوبر 2017
إلـــى  7نوفمبـــر  2017باســـتقبال الدفعة األولى من
طلبـــات الشـــركات الراغبـــة بالتســـجيل علـــى الموقع
الشـــبكي للهيئـــة وتم تشـــكيل فريـــق عمـــل لمتابعة
اإلجـــراءات وتقييـــم الطلبـــات ومن ثم رفـــع التوصية
العتمادهـــا .ومـــن ثـــم صـــدر قـــرار المدير العـــام رقم
( )417بتاريـــخ  14ديســـمبر  2017بشـــأن تقييـــد
الشـــركات والمكاتب في ســـجل الشـــركات والمكاتب
المعتمـــدة لـــدى هيئـــة تشـــجيع االســـتثمار المباشـــر
لتقديـــم الطلبـــات بالنيابـــة عـــن المســـتثمرين وذلـــك
لمدة ســـنة من تاريخ إصدار شـــهادة الســـجل .وتحديد
رســوم العـضويــــة ورســوم التـجــديــــد ســنــويـا.
وتـــم الموافقـــة علـــى اعتـمـــــاد  30شـركــــة مؤهـلـــــة
وإضـافـة أسـمـائـهـم في المـوقـع الشـبـكـي للهــيــئــة
 kdipa.gov.kw/listedتحت مركز خدمة المستثمرين.
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وقـــد نظمـــت الهيئـــة بتاريـــخ  18ينايـــر  2018ورشـــة
تعريفية للشـــركات والمكاتـــب المعتمدة عرضت فيها
شـــرح مفصـــل لإلجـــراءات المتبعـــة لتقديـــم الطلبات
بالنيابـــة عـــن المســـتثمرين واألســـس التقييميـــة
والخدمـــات التـــي تقدمهـــا إدارة النافـــذة الموحـــدة
للمســـتثمرين .وتشـــمل القائمة المعتمـــدة المكاتب
والشـــركات التاليـــة:

الشعار

أسماء الشركات والمكاتب المعتمدة وبيانات اإلتصال

الهيية.
ورشة عمل للشركات والمكاتب المعتمدة لدى
ٔ
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 .6متابعة المزايا الممنوحة من قبل الهيئة
تابعـــت الهيئـــة خـــالل فتـــرة التقريـــر ســـير المزايـــا
واإلعفـــاءات التـــي منحـــت للكيانـــات االســـتثمارية
بموجـــب قانـــون رقـــم  116لســـنة .2013

 1-6اإلعفاء الجمركي:
تـــم خـــالل فتـــرة التقريـــر التعامـــل مـــع مـــا مجملـــه 9
إرســـاليات جمركيـــة ،كمـــا صدر قـــرار مدير عام بشـــأن
الموافقـــة علـــى طلـــب إعفـــاء جمركـــي جديد.

 2-6اإلعفاء الضريبي:
تـــم خـــالل فتـــرة التقريـــر منـــح  3شـــهادات إعفـــاء
ضريبـــي مقابـــل أداء الكيانات االســـتثمارية المرخص
لهـــا والتزامهـــا بمعايير آلية اإلعفـــاء الضريبي الخاص
بالهيئـــة بالتعـــاون مـــع وزارة الماليـــة لربـــط منـــح ميزة
اإلعفاء الضريبـــي بأداء الكيان االســـتثماري الذي يتم
الترخيـــص لـــه وفقـــا للقانـــون رقم  116لســـنة 2013
بهدف تحفيز المســـتثمرين لتعظيـــم األثر االقتصادي
واالجتماعـــي اإليجابـــي وتحســـين األداء وزيـــادة
التنافســـية .وتـــم االجتمـــاع مـــع  4كيانات اســـتثمارية
مرخـــص لهـــا لمناقشـــة الصعوبـــات التـــي تواجههـــا
فـــي تطبيق آليـــة اإلعفاء الضريبي وتســـليم األوراق
المطلوبـــة ،واالجتمـــاع كذلك مـــع كيانين اســـتثمارين
مرخص لهمـــا لتوضيح هذه اآللية .وقـــد صدر قرارين
مديـــر عـــام بالموافقـــة على منـــح اإلعفـــاء الضريبي
لمدة  10ســـنوات.
وعلـــى صعيـــد آليـــة منـــح اإلعفـــاء الضريبـــي ،صـــدر
قـــرار المديـــر العام رقـــم ( )76لســـنة  2018بتاريخ 12
فبرايـــر  2018بشـــأن تعديـــل قـــرار المدير العـــام رقم
( )16لســـنة  2016بشـــأن آلية منح اإلعفـــاء الضريبي
وكيفيـــة تطبيقه وفق متطلب األثـــر االقتصادي في
دولـــة الكويـــت للكيانـــات االســـتثمارية المرخـــص لها
من قبـــل الهيئة.
وقد نظمت الهيئة ورشـــة عمـــل توضح آخر تعديالت
اإلعفاء الضريبي للكيانات االســـتثمارية المرخص لها
وبحضور المكاتب والشـــركات االستشـــارية المعتمدة
مـــن قبـــل الهيئة التـــي تنوب عنهم فـــي التعامل مع
الهيئـــة .كمـــا شـــاركت الهيئة فـــي المؤتمر الســـنوي
لشـــركة ارنســـت اند يونـــغ ،لتوضيح آلية منـــح اإلعفاء
الضريبـــي مقابل األداء.
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 3-6تخصيص األراضي:
واصلـــت الهيئة جهودها فـــي تنظيم عملية تخصيص
األراضـــي تمهيدا إلـــى تحقيق االســـتفادة منها في
المناطـــق االقتصادية المخصصـــة للهيئة وفي مجال
تخصيـــص وتوزيـــع القســـائم التجاريـــة المنصـــوص
عليهـــا فـــي المـــادة رقـــم ( )18من المرســـوم بقانون
رقم ( )105لســـنة  1980بشـــأن نظـــام أمالك الدولة.

 .7برنامج العمليات المقابلة "االوفست"
شـــهد برنامـــج العمليـــات المقابلـــة “االوفســـت”
نشاطا مكثفا خالل فتـــــرة التقريــر والذي تديره الهيئة
بموجـــــب تكليف مجلــس الـــــوزراء الموقر وفــق أحكام
قـــــرار مجلس الـــوزراء وفق أحكام قـــرار مجلس الوزراء
رقـــم ( )1212لســـنة  2015وبالتنســـيق مـــع الجهـــات
المعنيـــة لتنفيـــذ التزامـــات االوفســـت القائمـــة على
ضـــوء أهـــداف وأولويات خطـــة التنمية.

 1-7القائمـــة األولى لمشـــاريع تنفيـــذ التزامات
االوفســـت القائمة:
قامـــت الهيئـــة بدعـــوة الجهـــات الحكوميـــة المختلفـــة
لتقديم مقترحاتها من المشـــاريع التي يمكن تنفيذها
مـــن خـــالل البرنامـــج .وتوصلـــت إلـــى تحديـــد قائمـــة
أولـــى تتكون مـــن ( )51مشـــروع .وبعد التنســـيق مع
األمانـــة العامة للمجلـــس األعلى للتخطيـــط والتنمية
ووزارة الماليـــة تـــم تقييـــم المشـــاريع المقدمـــة
مشـــروعا.
والتوصـــل إلـــى حصرهـــا ب ()19
ً
وقـــد طرحت الهيئة الئحة المشـــاريع التي تم حصرها
المعـــد لتنفيذ التزامات األوفســـت القائمة،
والنظام ُ
علـــى مجلس الـــوزراء الموقـــر الختيار المشـــاريع ذات
األولويـــة للتنفيـــذ ،وعلـــى ضوئـــه أصـــدر مجلـــس
الـــوزراء الموقر القـــرار رقم ( )400لســـنة  2017بتاريخ
 20مـــارس  2017الذي اعتمد فيه المشـــاريع المختارة
للتنفيـــذ باإلضافـــة إلـــى تحديـــد الخيـــارات التـــي
يمكـــن اتباعهـــا من قبـــل الملتزميـــن بالبرنامـــج لتنفيذ
التزاماتهـــم ،وهـــي المســـاهمة النقدية فـــي تمويل
المشـــاريع من خالل حســـاب تم تخصيصـــه لدى وزارة
الماليـــة ،أو التنفيـــذ المباشـــر للمشـــاريع المختارة من
قبل الشـــركات الملتزمة ،أو اختيـــار طرف ثالث لتنفيذ
واحـــد أو أكثـــر من المشـــاريع المعتمدة ،وحـــدد عامل
مضاعـــف موحـــد للمشـــاريع المختـــارة وقـــدره ()5.5
أضعاف.

وقد قامـــت الهيئة بعـــده بتنظيم لقاء تنويـــري بتاريخ
 4يونيـــو  ،2017تـــم خاللـــه اســـتعراض نبـــذة عـــن
برنامـــج األوفســـت وتطوراتـــه فـــي دولـــة الكويـــت،
وشـــرح تفاصيـــل قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم ()400
لســـنة  2017والخيـــارات التـــي أتاحهـــا هـــذا القـــرار
للشـــركات الملتزمـــة لتنفيـــذ التزاماتهـــا ،مـــع التأكيـــد
علـــى حـــق الشـــركات الملتزمـــة ببرنامـــج األوفســـت
باقتـــراح وتنفيذ مشـــاريع من خارج القائمـــة المعتمدة
بعـــد موافقـــة الهيئة ،علـــى أن تدخل تلك المشـــاريع
فـــي اطـــار تحقيـــق األهـــداف التنمويـــة المنشـــودة
وأولويـــات خطـــة التنميـــة ،وتُ نفـــذ فـــي ضـــوء دليـــل
الخطـــوط العريضة إلجـــراءات برنامج األوفســـت رقم
( 2007 – )9والضوابـــط التـــي تصدرهـــا الهيئـــة فـــي
هذا الشـــأن .وخالل هذا اللقـــاء التنويري قامت أيضا
الجهات المعنية بالمشـــاريع المختـــارة بتقديم عروضا
مرئيـــة بخصـــوص مشـــاريعها لحضـــور من الشـــركات
ا لملتز مة .
وبنتيجـــة هـــذا اللقـــاء التنويـــري قامـــت ( )12شـــركة
مـــن الشـــركات الملتزمة باختيـــار المشـــاريع التي تود
تنفيذهـــا ،وعليه قامت الهيئـــة بالتواصل مع الجهات
التـــي تـــم اختيـــار مشـــاريعها ،وكذلـــك مع الشـــركات
الملتزمة لوضـــع الخطة التنفيذية لكل من المشـــاريع
المختـــارة .كمـــا قامـــت الهيئـــة بحصـــر مالحظـــات
الشـــركات الملتزمة علـــى القائمة األولى للمشـــاريع
المختـــارة ،ومـــدى اســـتجابتهم لإلجـــراءات التـــي
اعتمدتهـــا الهيئـــة لتنفيـــذ التزاماتهـــم.

 2-7القائمـــة الثانية لمشـــاريع تنفيـــذ التزامات
االوفســـت القائمة:
صـــدر قـــرار مجلس الـــوزراء رقـــم ( )335لســـنة 2018
بتاريـــخ  19فبرايـــر  2018بتكليـــف الهيئـــة بالتنســـيق
مـــع كل مـــن وزارة الماليـــة واألمانة العامـــة للمجلس
األعلـــى للتخطيـــط والتنميـــة لمخاطبـــة الجهـــات
الحكوميـــة والخاصة لتقديم مقترحاتها من المشـــاريع
إلعـــداد قائمـــة ثانية من المشـــاريع المقتـــرح تنفيذها
مـــن خـــالل التزامـــات األوفســـت القائمة ،مـــع األخذ
باالعتبـــار البعـــد االقتصـــادي والتنمـــوي واالجتماعي
لـــكل مشـــروع ،وموافـــاة مجلس الـــوزراء بمـــا ينتهي

إليـــه األمـــر .وبفضـــل التعـــاون الوثيق بيـــن الهيئة
واألمانـــة العامة للمجلس األعلـــى للتخطيط والتنمية
والجهـــات الحكوميـــة والخاصة المختلفة تـــم التوصل
إلـــى إعـــداد قائمة مـــن ( )30مقترح لمشـــاريع جديدة.
ودعـــوة أصحاب المشـــاريع المقترحـــة لتقديم عروض
مرئيـــة عن مشـــاريعهم حيث تم على أساســـها تقييم
مـــدى تطابـــق المشـــاريع مـــع األهـــداف التنمويـــة
واالقتصاديـــة واالجتماعيـــة ،ووضـــع جـــدول ُيبيـــن
األهميـــة التراتبيـــة لـــكل مشـــروع بالنســـبة لبقيـــة
المشاريع.

 3-7صياغة نظام االوفست:
قامـــت الهيئـــة بصياغـــة ووضـــع نظام خـــاص لتنظيم
عمليـــة تنفيـــذ التزامات األوفســـت القائمـــة لتعميمه
علـــى ملتزمـــي االوفســـت .وأجـــرت تحديـــث علـــى
البيانـــات الخاصـــة ببرنامـــج االوفســـت علـــى الموقع
الشـــبكي للهيئـــة https://kdipa.gov.kw/offset/
بحيـــث يوضـــح نظام االوفســـت الذي ســـيتبع ،ويبين
تفاصيـــل اإلجـــراءات والخيـــارات المتاحـــة لتنفيـــذ تلك
االلتزامـــات ،ويـــدرج كافـــة القـــرارات التـــي اتخـــذت
لتفعيـــل عمليـــة تنفيـــذ التزامات األوفســـت القائمة.

 4-7إجراءات االوفست:
واصلـــت الهيئة خالل فترة التقرير متابعة كافة الجراءة
الالزمة الســـتيفاء التزامات االوفســـت القائمة لديها
وفـــق نظـــام االوفســـت الموضـــوع ودليـــل الخطوط
العريضـــة إلجـــراءات برنامـــج األوفســـت رقـــم (– )9
 2007بشـــفافية وحســـب أفضل الممارسات كما هو
مبين فـــي الجدول.
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مراسالت

إرسال  236كتاب للشركات الملتزمة باالوفست والجهات الحكومية المعنية.

مكالمات
هاتفية

تلقي  765مكالمة هاتفية لالستفسار عن برنامج االوفست واإلجراءات الخاصة به.

مراسالت
الكترونية

استالم  2260بريد الكتروني لمتابعة االلتزامات في نطاق برنامج األوفست.

اجتماعات
ولقاءات

عقد  235اجتماع منها  95اجتماعا مع جهات حكومية معنية ،و  140اجتماع مع شركات
ملتزمة باالوفست.
إجراء  133لقاءا شخصيا مع شركات ملتزمة باالوفست حاليين أو محتملين.

 .8المناطق اإلقتصادية
والحرة والقسائم التجارية
تتابـــع الهيئـــة ثالثة أنواع من األراضـــي تقع في إطار
تبعيتها ،وتضم:

ٔ
االوفست.
لقاء تنويري
بشان تنفيذ التزامات مشاريع ٔ

جدول رقم ( )13إجراءات برنامج االوفست:
البند

مقترحات مشاريع
االوفست

إجراءات
االوفست

األجراء
استالم  81مقترحا لمشاريع اوفست ومراجعتها بالكامل.
استالم  19كراسة شروط مرجعية للمشاريع الموافق عليها من قبل مجلس
الوزراء ومراجعتها بالكامل.
عقد لقاء تنويري وتقديم عرض مرئي للمشاريع التي تمت الموافقة عليها
من قبل مجلس الوزراء أمام الشركات الملتزمة باالوفست لدراسة تلك
المشاريع واختيار المشروع المناسب لهم.
أبدت  12شركة ملتزمة باالوفست برغبتها بالمشاركة في مشاريع ضمن
قائمة مشاريع األوفست التي تم اختيارها من قبل مجلس الوزراء.
استالم  12خطة تشغيلية والموافق عليها من قبل مجلس الوزراء
ومراجعتها بالكامل للمشاريع المختارة.
قامت شركة ملتزمة باالوفست بتوقيع إقرار االلتزام ببرنامج األوفست
المترتب عند توقيع العقد مع وزارة الدفاع.
قامت شركة ملتزمة باالوفست بتقديم الفكرة المبدئية لمشروعها الخاص
بإنشاء أكاديمية تتخصص بتقديم برامج تدريبية في مجاالت إدارة العمل
واالتصاالت والتصميم وتكنولوجيا المعلومات.
قامت ثالثة شركات ملتزمة باالوفست بتحويل قيمة مشاركتها في مشروع
(كرسي صباح األحمد للمعرفة).
تمت الموافقة على ورقة الفكرة المبدئية المقدمة من قبل شركة ملتزمة
باالوفست لمشروع (كلية المجتمع في الكويت) وقدمت الشركة خطة العمل.
أرسال  90كتب لتجديد كفالة مصرفية.
إصدار كتابين لتخفيض التزامات االوفست لشركات ملتزمة ببرنامج
األوفست.
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 المناطـــق االقتصاديـــة الخاضعـــة للهيئـــةوالتـــي يحكمهـــا القانـــون رقـــم  116لســـنة
 2013والتـــي تخـــول الهيئـــة بموجبـــه
صالحيـــة تخصيـــص وتوزيع القســـائم على
المســـتثمرين الخاضعيـــن ألحـــكام القانـــون
رقـــم  116لســـنة  2013كميـــزة تشـــجيعية
ترغبهم باالســـتثمار فـــي الكويت في ضوء
الضوابـــط التـــي يضعهـــا مجلـــس إدارتهـــا.
 المناطـــق الحرة التي تشـــرف عليها الهيئةبموجـــب قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم ()907
لســـنة  2016الصـــادر بتاريـــخ  4يوليو 2016
حيـــث ســـيتم التعامـــل مـــع المســـتثمرين
بشـــأنها فـــي ضـــوء أحـــكام القانـــون رقـــم
( )26لســـنة  1995واللوائـــح والقرارات ذات
ا لصلة .
 القســـائم التجاريـــة المنصـــوص عليهـــافـــي المـــادة ( )18مـــن المرســـوم بقانـــون
رقـــم ( )105لســـنة  1980بشـــأن نظـــام
أمـــالك الدولـــة والـــذي نقـــل للهيئـــة مهمة
تخصيصهـــا وتوزيعها بموجـــب قرار مجلس
الـــوزراء رقـــم ( )1154لســـنة  2016الصـــادر
بتاريـــخ  22أغســـطس  ،2016فـــي ضـــوء
الضوابـــط واألحـــكام التـــي تتســـق مـــع

النصـــوص القانونيـــة النافذة بهذا الشـــأن،
والسياســـات والقواعـــد الهادفـــة لتوفيـــر
أفضـــل بيئـــة مناســـبة لالســـتثمار والتجـــارة.

 8-1المناطق االقتصادية الخاصة بالهيئة:
 1-8-1االستفادة من الخبرات:

خـــالل فتـــرة التقريـــر ،قامـــت الهيئـــة بدعـــوة عـــدد
مـــن الشـــركات االستشـــارية والمكاتـــب الهندســـية
فـــي الكويـــت ذات الخبـــرة لالســـتفادة مـــن تجربتهم
ومشـــاريعهم المنجـــزة .كمـــا أجـــرت الهيئـــة زيـــارات
ميدانية شملت كل من:
• مشروع مدينة صباح السالم الجامعية
لالطالع على المشروع والتقييم الخاص
بالمقاولين وشروط التأهيل،
• المؤسسة العامة للرعاية السكنية لالطالع
على الشروط المرجعية لمشروع المطالع
وشروط تأهيل المطورين لمدينتي صباح
األحمد وجابر األحمد،
• الهيئة العامة لالستثمار بشأن الحصول
على نسخة من الشروط المرجعية لمشروع
العبدلي والقيمة التقديرية لتكلفة البنية
التحتية للمشروع،
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• جامعة الكويت (كلية الهندسة والبترول)
لالستفادة من خبرات أعضاء الهيئة
التدريسية واالطالع على تصميم الحرم
الجامعي في منطقة الشدادية،
• إدارة مشاريع الشبكات في وزارة
المواصالت لمناقشة موضوع البنية
التحتية للمناطق االقتصادية للهيئة،
والعمل على إرسال المخطط الهيكلي
التفصيلي والجدول الزمني للمشروع
لها كي تتم دراسة وضع المشروع ضمن
الميزانية المخصصة لهذه المناطق.
• زيارة السفارات الصينية والتركية والماليزية
واإلندونيسية لالستفادة من خبراتها في
المناطق االقتصادية والحرة سواء القائمة
أو تلك التي ما زالت تحت اإلنشاء،
والتنسيق لترتيب زيارة لهذه المناطق
لمقابلة اإلدارة الخاصة بكل منها.

 1-8-2منطقة العبدلي االقتصادية:

أعـــدت الهيئـــة الشـــروط المرجعيـــة لتصميـــم منطقة
العبدلـــي االقتصاديـــة بموجـــب توجيهـــات مجلـــس
اإلدارة ،وفـــق نظـــام طـــرح المشـــاريع الخـــاص بلجنـــة
البيـــوت االستشـــارية ،ومـــا يترتـــب عليه مـــن مراحل
التأهيـــل وآليـــات التقييـــم .وبعد اســـتكمال الشـــروط
المرجعيـــة تمت دعوة المكاتب االستشـــارية المؤهلة
تمهيـــدا لتقديم العروض الفنيـــة والمالية لتصميم
البنيـــة التحتيـــة لمنطقـــة العبدلـــي االقتصاديـــة،
وباشـــرت الهيئـــة بالتعـــاون مـــع لجنـــة البيـــوت
االستشـــارية فـــي تقييم العـــروض المقدمة بموجب
المعاييـــر المعتمـــدة مـــن قبـــل اللجنـــة .وتـــم االنتهاء
مـــن ذلك واعتمـــاد التقييم الفنـــي والمالي من قبل
لجنـــة البيـــوت االستشـــارية وتمت ترســـيه المشـــروع
على المكتب العربي لالستشـــارات الهندســـية PACE
بتاريـــخ  29مايـــو  . 2017وأعـــدت الصيغـــة القانونيـــة
لعقـــد التصميم وتم اعتمادها مـــن قبل إدارة الفتوى
والتشـــريع بتاريـــخ  5يوليو  .2017ولكن بســـبب الغاء
لجنـــة البيـــوت االستشـــارية وإقـــرار القانـــون الجديـــد
رقـــم  49لســـنة  2016بشـــأن المناقصـــات العامـــة،
والذي تأســـس بموجبـــه (الجهاز المركـــزي للمناقصات
العامـــة) ،أعيـــد أرســـال المشـــروع اليـــه .وتـــم اعتماد
المشـــروع بتاريـــخ  24يوليـــو  .2017ومـــن ثم أرســـل
عقـــد التصميـــم إلدارة الفتـــوى والتشـــريع وديـــوان
المحاســـبة بتاريـــخ  17ينايـــر  2018لإليجاز .كما أرســـل
مشـــروع منطقـــة العبدلـــي االقتصاديـــة إلـــى ديوان
المحاســـبة العتمـــاده وتمـــت الموافقـــة مـــن ديـــوان
المحاســـبة للتعاقد مع المكتب العربي لالستشـــارات
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الهندســـية  PACEبالمشـــاركة مـــع المكاتـــب العالمية
 Surbana Jurong SJ/SMECبتاريـــخ  8فبرايـــر 2018
 .وقـــد خاطبـــت الهيئـــة وزارة الماليـــة بشـــأن طلـــب
الموافقـــة على مشـــروع تصميـــم منطقـــة العبدلي
االقتصاديـــة واعتمـــاد المبلـــغ المطلـــوب للمشـــروع
فـــي ميزانيـــة الهيئة للســـنة الماليـــة . 2019 / 2018
 1-8-3منطقتي الوفرة والنعايم االقتصادية:

تـــم تعديـــل الشـــروط المرجعيـــة الخاصـــة بمنطقتـــي
الوفـــرة والنعايـــم تمهيـــدا الســـتكمال اإلجـــراءات مع
الجهـــاز المركـــزي للمناقصات العامـــة بخصوص طلب
خدمـــات استشـــارية للتصميـــم واعـــداد المخططـــات
ا لتفصيلية .

 8-2المناطق الحرة:
واصلـــت الهيئة تنفيـــذ القرارات الصـــادرة عن مجلس
الوزراء الموقر بشـــأن المناطق الحـــرة وكان آخرها قرار
مجلـــس الـــوزراء رقـــم ( )412لســـنة  2018الصـــادر
بتاريخ  12مارس  ، 2018بشـــأن تكليف هيئة تشـــجيع
االســـتثمار المباشـــر ،بالتنســـيق مـــع كل مـــن إدارة
الفتـــوى والتشـــريع والجهـــات التـــي تراهـــا مناســـبة
التخـــاذ كافة اإلجراءات ووضـــع الخطوات والتصورات
القانونيـــة والفنيـــة والتنظيميـــة الالزمـــة للمضـــي
قدمـــا بالخيـــار الوارد بشـــأن منطقـــة النويصيب الحرة
فـــي تقريـــر الهيئـــة المرســـل لمجلس الـــوزراء.
وقـــد خاطبـــت الهيئة كل مـــن وزارة التجـــارة والصناعة
بشـــأن طلـــب كافـــة المعلومـــات والبيانـــات الخاصـــة
بمنطقة الشـــويخ الحـــرة لمراجعتها والتدقيـــق عليها،
والهيئة العامة لالســـتثمار بشـــأن تزويـــد الهيئة بكافة
المســـتجدات والبيانات المتعلقة بمشـــروع تأســـيس
شـــركة مســـاهمة عامـــة لتطويـــر وإدارة األراضـــي
المخصصـــة فـــي شـــمال البـــالد (العبدلـــي) بصفتها
المكلفـــة به بموجب قرار مجلس الـــوزراء رقم ()1545
لسنة  .2015وتـــــم تشـــــكيل (فريــق عمـــــل) لمتابعــة
آليـــــة النقـــــل وتحديـــــد وضـــــع المناطق الحرة وكيفية
تســـليم المســـتندات وتحديـــد المعوقـــات التـــي
تواجههـــا ،وتولـــي إعداد تقارير دورية يبين فيها ســـير
العمل والمهام المســـــتقبلية المطلوبــة .وفــي هذا
الســـــياق تمت مناقشـــــة تصور الوضـــــع القانونـــــي
المترتـــــب علـــــى هذا القـــــرار والخيارات المتاحة إلدارة
وتشـــغيل المناطـــق الحرة.
كمـــا تم أرســـال تقريـــر بشـــأن التطـــورات والتصورات
والمقترحـــات المســـتقبلية الخاصـــة بالمنطقـــة الحرة
في الشـــويخ بتاريخ  1فبرايـــر  ،2018وحضور اجتماع
مـــع األمانـــة العامة لمجلس الـــوزراء ( لجنـــة الخدمات
العامة) لمناقشـــة التصـــورات والمقترحات المطروحة

إلدارة المنطقة الحـــرة (نويصيب) والتطورات الخاصة
بالمنطقـــة الحرة (الشـــويخ) والمقترحات المســـتقبلية
بتاريـــخ  5مـــارس  ،2018وتـــم أعـــداد تقريـــر بشـــأن
خيارات إدارة مشـــروع المنطقـــة الحرة في النويصيب
بتاريـــخ  29مايـــو  ،2017وحضور اجتمـــاع مجلس إدارة
الهيئـــة فـــي إبريل  2017لمناقشـــة التصـــور المقدم
حـــول الخيـــارات المطروحـــة إلدارة المنطقـــة الحـــرة
فـــي النويصيـــب وصدور قـــرار مجلـــس اإلدارة في
اجتماعـــه بتاريـــخ  28نوفمبـــر  2017بمخاطبـــة مجلس
الـــوزراء للتوجيه بشـــأن ذلك.

 8-3القسائم التجارية:
تولـــــت الهيئـــــة خـــــالل فتـــــرة التقريـــــر تنفيـــــذ قـــرار
مجلـــــس الــوزراء رقم ( )1154لســـــنة  2016الصــادر
بتاريـــــخ  22أغســطس  2016بشـــــأن نقــل اختصــاص
تخصيــص وتوزيــع القســائم التجاريــة مــن تبعيــة إدارة
أمــــالك الدولـــــة (وزارة الماليـــــة) إلـــــى هيئــة تشــجيع
االستثمار المباشـــــر .وقد عقدت اجتماعات تنســيقية
بيـــن الهيئـــة ووزارة الماليـــة وبلدية الكويـــــت لوضـــــع
اآلليـــــة المقترحــة بشـــــأن أحـــــكام التعامل بالقســائم
واألراضـــــي الخاضعـــة للهيئـــــة وإمكانية االســـــتفادة
منهـــــا لتحقيـــق الرؤيـــة الوطنيـــة  .2035قدمـــا بالخيار
الـــوارد بشـــأن منطقـــة النويصيـــب الحـــرة فـــي تقرير
الهيئـــة المرســـل لمجلس الـــوزراء.
وفي ســـياق متصـــل ،واصلـــت الهيئة التنســـيق مع
بلدية الكويت لتحديد المســاحات المناســبة للقسائم
التجارية في إطــار مشــروع إعــداد المخطــط الهيكلــي
الرابـــع  2040لدولـــة الكويـــت والـــذي يغطـــي كافـــــة
مناطـــق الكويـــت ،وقـــد اجتمعـــت الهيئـــة مـــع بلديـــة
الكويت لالطالع علـــــى مســـــتجدات اإلعـداد للمخطط
الهيكلـــــي الرابـــــع  .2040وشاركت الهيئة في دورات
بلدية الكويت بشـــأن إعـــداد المخطـــط الهيكلي الرابع
لدولـــة الكويت.
وتســـهيال لمهمـــة قيـــام الهيئـــة بوضـــع الضوابـــط
والمعايير واألســـس التـــــي تمكن المســـــتثمرين من
االســـتفادة مـــن هـــذه القســـــائم وفقا للسياســـــات
والقواعــد الهادفــة إلــى توفيــر أفضــل بيئــة مناســبة
لالســـتثمار والتجارة ،قرر مجلس اإلدارة تشـــكيل لجنة

فرعيـــة منبثقـــة من المجلـــس لصياغة مقتـــرح معايير
وضوابـــط وإجـــراءات توزيـــع وتخصيـــص القســـائم
التجاريـــة .وقامت اللجنة الفرعية بوضع خطة لمنهجية
إعـــداد التقريـــر المطلـــوب تعتمـــد علـــى مجموعـــة
متنوعـــة مـــن طـــرق البحـــث والتحليـــالت والمصـــادر
الخارجيـــة والجـــدول الزمنـــي للتنفيـــذ والتعريفـــات
األساســـية .وقـــد أجـــرت اللجنـــة الفرعيـــة العديد من
المشـــاورات والزيـــارات واالجتماعـــات مـــع مجموعـــة
مـــن المستشـــارين االقتصادييـــن وذوي االختصاص
المســـتقلين أو مـــن وزارات وهيئـــات حكوميـــة منهـــا
وزارة الماليـــة والهيئـــة العامة للصناعـــة وإدارة أمالك
الدولـــة ومعهد الكويت لألبحـــاث العلمية إضافة إلى
عـــدد من الخبـــراء .وقـــد خلصـــت اللجنـــة الفرعية إلى
وضـــع مســـودة أولية مـــع نهايـــة فتـــرة التقرير.
 .9مبنى الهيئة
تم تشـــكيل لجنة لمبنى مقر هيئة تشـــجيع االستثمار
المباشـــر المشـــكلة بموجـــب قـــرار المدير العـــام رقم
( )232لســـنة  2017الصـــادر بتاريـــخ  18يوليـــو .2017
وقـــد عقـــد االجتمـــاع األول للجنة مبنـــى الهيئة بتاريخ
 25يوليـــو  2017لتنســـيق األداء وتحديـــد مهـــام
األعضـــاء .وتم االتفاق على التواصل والتنســـيق مع
وزارة األشـــغال العامـــة لالســـتفادة مـــن خبرتهـــا في
طـــرح وتنفيـــذ المشـــاريع المماثلـــة لمقـــرات الهيئات
الحكومية.
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الفصل الرابع:

األنشطة
الترويجية
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 1-4المشاركون في الملتقى
حضـــر الملتقى نحو  1,058مشـــاركا من المســـئولين
ومـــن مجتمع األعمـــال المحلـــي والشـــركات األجنبية
والخبـــراء الدولييـــن مـــن  55دولـــة مـــن أنحـــاء العالم.
وقـــد شـــارك  412شـــركة دوليـــة شـــكلت نحـــو 54%
مـــن إجمالـــي الحضـــور ،مثلها قيـــادات وكبـــار المدراء
التنفيذين بنســـبة فاقـــت .75%

تشريف حضرة صاحب السمو امير البالد حفظ الله ورعاه برعايته وحضوره جلسة االفتتاح لملتقى لكويت
لالستثمار  2018في قصر بيان.

الترويجيـــة
األنشـــطة
تنوعـــت
والفعاليـــات التســـويقية التـــي قامت
بها الهيئـــة خالل فترة التقرير اســـتنادا
إلى االختصاصـــات المكلفة بها الهيئة
بالترويـــج للكويـــت والتعريـــف بالفرص
االســـتثمارية الواعـــدة واســـتهداف
قطاعـــات األولويـــة .وقـــد شـــملت
األنشـــطة الترويجية للهيئة خالل فترة
التقريـــر مـــا ورد فـــي الفقـــرات التاليـــة.

 .1ملتقى الكويت لالستثمار
 1-1تشريف حضرة سمو األمير
تحـــت رعايـــة وبحضـــور حضـــرة صاحـــب الســـمو أميـــر
البـــالد الشـــيخ صبـــاح األحمـــد الجابـــر الصبـــاح حفظه
اللـــه ورعاه ،نظمـــت الهيئـــة بالتعاون مع غرفـــة تجارة
وصناعـــة الكويـــت ،الـــدورة الثانيـــة مـــن مؤتمرهـــا
الرئيســـي "ملتقـــى الكويـــت لالســـتثمار "2018
يومـــي  20و 21مـــارس  2018في قصـــر بيان ومركز
جابـــر األحمـــد الثقافـــي فـــي مدينـــة الكويت.
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 1-2أهمية الملتقى
شـــهد الملتقـــى رعايـــة ســـامية وحضـــور ســـمو أمير
البـــالد حفظه اللـــه ورعاه ،وحضور ســـمو ولي العهد
الشـــيخ نـــواف األحمد ورئيـــس مجلس األمـــة مرزوق
الغانـــم وســـمو الشـــيخ جابـــر المبارك رئيـــس مجلس
الـــوزراء وكبـــار المســـؤولين بالدولـــة .وقـــد وفـــر هذا
الملتقـــى منصـــة تفاعليـــة عرضـــت فيـــه مواضيـــع
حيويـــة مـــن خـــالل جلســـات مدروســـة الســـتعراض
أحـــدث التوجهات اإليجابية المســـتجدة لدعـــم "الرؤية
الوطنيـــة  – 2035كويـــت جديدة" التـــي تعكس مدى
الثقـــة باإلمكانيات التـــي تتمتع بهـــا الكويت ،وفرص
االســـتثمار التـــي تزخر بهـــا الدولة ،والتطـــورات التي
تؤكـــد علـــى حســـن أداء بيئـــة األعمـــال التجاريـــة في
الكويت ودور القطاع الخاص المتنامي لدعم مســـيرة
ا لتنمية .
 1-3مؤتمر صحفي
عقـــد مؤتمـــر صحفي في مقـــر غرفة تجـــارة وصناعة
الكويـــت بحضور الســـيد على الغانـــم ،رئيس الغرفة،
ومديـــر عـــام الهيئـــة وبحضـــور الصحافـــة المحليـــة
بتاريـــخ  7مـــارس  2018تـــم مـــن خاللـــه اإلعـــالن عـــن
انعقـــاد مؤتمر "ملتقـــى الكويت لالســـتثمار "2018
وتـــم اطـــالع وســـائل اإلعـــالم علـــى برنامـــج المؤتمر
وفعالياتـــه وطبيعـــة الحضـــور والفرص االســـتثمارية
المعروضـــة واألهـــداف المنشـــودة ،وأهمية التعاون
القائـــم بيـــن الحكومـــة والقطـــاع الخـــاص الـــذي أثمـــر
نتائـــج إيجابيـــة لما فيه مصلحـــة البالد وتتويـــج للرؤية
الوطنيـــة .2035

 1-5كلمات االفتتاح
شـــهدت حفـــل االفتتاح ثـــالث كلمات رئيســـية .بدأت
بكلمـــة ســـمو رئيـــس مجلـــس الـــوزراء الشـــيخ جابـــر
المبـــارك الحمـــد الصبـــاح الـــذي أشـــار إلـــى أن هـــذا
الملتقـــى يعتبر بمثابة رســـالة واضحـــة المعالم تؤكد
حـــرص الكويت المضـــي قدما لتذليـــل الصعاب أمام
المســـتثمرين فيهـــا ،مبينـــا أن البيئـــة االســـتثمارية
الكويتيـــة ال تزال تعيش تطورا إداريا وتشـــريعيا حديثا
وعميقـــا وســـريعا إال أنهـــا أصبحـــت علـــى درجـــة من
النضـــوج بحيـــث تعامـــل االســـتثمار األجنبـــي معاملة
االســـتثمار الوطنـــي دون تعقيـــد أو تمييـــز .كمـــا أكد
أن دولـــة الكويـــت تعتبـــر االنفتـــاح والتعـــاون الدولي
مـــن الركائـــز األساســـية لرؤيتهـــا الداخليـــة والخارجية.
وفـــي كلمتـــه أكد الســـيد علـــي الغانم ،رئيـــس غرفة
تجـــارة وصناعة الكويت ،ثقة القطـــاع الخاص الكويتي
باقتصـــاد وطنـــه ومســـتقبله ،وأهميـــة التعـــاون بين
هيئـــة تشـــجيع االســـتثمار المباشـــر وغرفـــة تجـــارة
وصناعـــة الكويـــت ،موضحـــا أن ثقـــة المســـتثمر
األجنبـــي فـــي اقتصـــاد أيـــة دولـــة تنبـــع مـــن ثقـــة
المســـتثمر الوطنـــي باقتصـــاد دولته .وكانـــت الكلمة
الثالثـــة فـــي حفـــل االفتتـــاح لمدير عـــام الهيئـــة الذي
أشـــار إلـــى أن الهدف من جذب االســـتثمار المباشـــر
هـــو زيـــادة الكفـــاءة االقتصاديـــة ليـــس كمجـــرد توجه
سياســـي أو برنامـــج إصالحـــي فـــي جـــدول أعمـــال
ملتقـــى اقتصـــادي بـــل باتـــت مســـارا ورؤيـــة لخلـــق
تنـــوع اقتصـــادي يتخـــذ محـــور االنفتـــاح نهجـــا ويؤمن
بالتنافســـية قناعـــة ويســـتند إلـــى الكفـــاءة والتـــوازن
عمـــادا ،بتعـــاون مثمـــر بيـــن الســـلطتين التشـــريعية
والتنفيذيـــة.

 1-6برنامج الملتقى
شـــهد الملتقـــى عقـــد  4جلســـات حافلـــة بالمواضيع
الحيويـــة تناولـــت مشـــروع إقليـــم الشـــمال لكويـــت
المســـتقبل والتســـهيل التجـــاري والتمويـــل وعـــرض
للفرص االســـتثمارية المتميزة فـــي قطاعات حيوية،
و تـــم خـــالل جلســـاته قيـــام شـــركة بوينـــغ العالميـــة
باإلعـــالن عـــن فتـــح مكتـــب لهـــا فـــي دولـــة الكويـــت

لتفعيـــل نشـــاطها فـــي المنطقـــة واالســـتماع إلـــى
شـــهادات حيـــة لتجـــارب فـــي الكويـــت لمســـتثمرين
من الصيـــن وتركيـــا والمملكة المتحدة فـــي قطاعات
اإلنشـــاءات والمصـــارف ،إضافة إلـــى تقديم فعالية
حصريـــة خاصـــة بالملتقـــى قـــام كبـــار المســـؤولين
بعـــرض مســـتجدات الرؤيـــة الوطنيـــة ( 2035كويـــت
–جديـــدة) ،ومتحدثيـــن رئيســـيين تنـــاوال موضـــوع
االســـتثمار فـــي الشـــباب – اإلبـــداع والتكنولوجيـــا
والعالقـــات االقتصاديـــة بيـــن الكويـــت والصيـــن،
واختتـــم الملتقـــى بحلقـــة حـــوار تناولت رســـم مالمح
الطريـــق المنشـــود لتطويـــر االقتصـــاد الكويتـــي
وتوســـيع دور القطـــاع الخـــاص وتعزيـــز التنافســـية.
وقـــد شـــارك فـــي فعاليـــات الملتقـــى كرؤســـاء
جلســـات ومتحدثيـــن  30شـــخصية رفيعة المســـتوى
ومســـتثمرين مـــن قيـــادات القطاعيـــن الحكومـــي
والخاص والشـــخصيات المرموقة فـــي دولة الكويت
والمســـتثمرين األجانـــب.
 1-7الفرص االستثمارية التي عرضت في الملتقى
شـــهد الملتقى الكشف عن سلسلة من المشروعات
الضخمـــة في قطاعات اقتصادية متنوعة تســـتهدف
تعزيـــز دور القطـــاع الخـــاص والمســـاهمة في تحقيق
التنويـــع االقتصـــادي فـــي دولـــة الكويت ،وشـــملت
الفرص االســـتثمارية:
• مشروع " إقليم شمال الخليج" ،متوقع
أن يجذب استثمارات أجنبية مباشرة تتراوح
قيمتها بين  150و 200مليار دوالر لتطوير
ما نسبته  20%من المشروع ،وسيوفر
اإلقليم نحو  300إلى  400ألف فرصة
عمل قائمة على المعارف للشباب ،كما
ً
قادرا على استقبال نحو  3إلى
سيكون
ً
سنويا ،وسيضم مناطق
 5ماليين زائر
مركز تعليمي؛ ومركز للصناعات الذكية
وميناء تبلغ طاقته
والتقنيات المستقبلية
ً
ً
يوميا؛ عالوة
االستيعابية  8ماليين حاوية
على مركز مالي وسوق لتداول األسهم؛
ووجهة سياحية تتضمن منشأة طبية
بمستوى عالمي.
• مشروع "مجمع الشقايا للطاقات
المتجددة" والرامية إلى رفع الطاقة
اإلنتاجية الحالية لمحطات توليد الطاقة،
والمقرر استكماله في عام .2022
ويتضمن "مشروع الوقود النظيف"
لتحديث وتجديد مصفاتي األحمدي وميناء
عبد الله ،لرفع إنتاج النفط وتحسين نسب
االحتياطي ،ليحقق عائدات مجزية متوقعة
على االستثمار.
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• مشروع "مدينة النعايم الصناعية" إلنشاء
منطقة صناعية ذكية متكاملة ،تضع نهج
االبتكار في صميم أعمالها ،وستمثل
مشروع مدن صديقة للبيئة ،إذ ستعمل
بالطاقة الشمسية ،وستنتشر في أرجائها
األبنية الذكية.
• مشروع "مدينة الشحن" الجديدة في
مطار الكويت الدولي (المرحلة األولى)
والتي تم تشييدها على مساحة قدرها
 3ماليين متر مربع ،لتساهم في تطوير
إمكانات الخدمات اللوجستية والتخزين في
الكويت وجعلها من أضخم مدن الشحن
في منطقة الشرق األوسط.
• مشاريع البنية التحتية لمطار الكويت
الدولي المقرر استكمالها في عام 2022
لتصل الطاقة االستيعابية للمطار إلى 25
ً
سنويا ،ومن المتوقع لهذا
مليون مسافر
المشروع أن يساهم في توفير  12ألف
فرصة عمل للعمال المهرة والمهندسين،
السيما من شباب الكويت.
• مشاريع تطوير القطاع السياحي ،من
خالل التعاون والشراكة مع مختلف شركات
القطاع الخاص في إطار عدد من المشاريع
السياحية الرائدة.
• مبادرات في قطاع االتصاالت وتقنية
المعلومات لدفع عجلة تطور الخدمات
الحكومية اإللكترونية وفق أرقى المعايير
العالمية ،وتشجيع تأسيس الشركات
الناشئة بقيادة رواد أعمال كويتيين في
هذا القطاع الحيوي.
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 1-8الموقع الشبكي للملتقى
أسســـت الهيئـــة موقعـــا شـــبكيا لملتقـــى الكويـــت
لالســـتثمار  https://kif.kdipa.gov.kw/ 2018منبثق
عـــن موقعهـــا الشـــبكي لعـــرض كافـــة مســـتجدات
الملتقـــى بنســـخته الثانيـــة وســـجال لنســـخته األولى
(ملتقـــى .)2016

 1-9التغطية اإلعالمية ومخرجات الملتقى
شـــهد الملتقـــى تغطيـــة إعالميـــة زخمـــة تناســـبت
مـــع مســـتوى الحضـــور الرفيـــع وأهميـــة الحـــدث .إذ
اتفقـــت الهيئـــة ،بالتعـــاون مـــع غرفـــة تجـــارة وصناعة
الكويـــت ،مـــع شـــركة إعالميـــة لتقديـــم خدمـــات
المحتـــوى اإلعالمي والعالقـــات اإلعالمية اإلقليمية
والدوليـــة لصالح ملتقـــى الكويت لالســـتثمار .2018
وشـــمل العقـــد التغطيـــة الصحفيـــة بأنواعهـــا وإعداد
البيانـــات الصحفيـــة باللغتيـــن العربيـــة واإلنجليزيـــة
ودعوة اإلعالميين ،والتنســـيق معهـــم لتوفير المادة
اإلعالميـــة الصحيحـــة ونشـــرها في وســـائل اإلعالم
فـــي المناطـــق الجغرافيـــة المتفـــق عليهـــا لضمـــان
االنتشـــار محليـــا وإقليميـــا ودوليـــا باالســـتفادة مـــن
مكاتبهـــا ( 17مكتبـــا) المنتشـــرة بالمنطقـــة وشـــبكة
عالقاتهـــا مـــع وســـائل اإلعـــالم الدولية ومنهـــا وكالة
بلومبيـــرغ  Bloombergوقناة ســـكاي نيوز .SKyNews
وفـــي هـــذا الســـياق تم فـــي مرحلـــة ما قبـــل انعقاد
الملتقـــى وخاللـــه إصـــدار  4بيانات صحفيـــة تضمنت
عـــرض لفعالياتـــه والتعريـــف بأهدافـــه وتميز رســـائله
لمجتمـــع األعمـــال المحلـــي والدولي والمســـتجدات
اإليجابيـــة في مناخ االســـتثمار فـــي الكويت ،كما هو
مبيـــن فـــي الجدول.

جدول رقم ( )14البيانات الصحفية لملتقى الكويت لالستثمار :2018
البيان الصحفي

التاريخ

حضــرة صاحــب الســمو أميــر البــالد الشــيخ صبــاح األحمــد الجابــر
الصبــاح يفتتــح فعاليــات "ملتقــى الكويــت لالســتثمار ."2018

 20مارس 2018

خبــراء مشــاركون فــي “ملتقــى الكويــت لالســتثمار” :تتمتــع دولــة
الكويــت بموقــع اســتراتيجي محــوري لبنــاء سالســل التوريــد العابــرة
للحــدود.

 21مارس 2018

وزراء يعقــدون أول فعاليــة عامــة تســتعرض التقــدم المحــرز فــي
الركائــز الســبع لرؤيــة "كويــت جديــدة".

 22مارس 2018

الشباب الكويتي يدفع البالد نحو اقتصاد معرفي متكامل.

 22مارس 2018

كما ســـاهموا في تعزيز الحضور اإلعالمي للملتقى
إذ شـــارك  81إعالميا ممثلين عن  35وســـيلة إعالمية
مختلفـــة ،منهـــم  29إعالميا حضروا من خـــارج البالد،
ونشـــروا  334خبـــرا وتغطية إعالمية واســـعة النطاق
شـــملت نحـــو  336,757,490شـــخصا .وقـــد رصـــد
 268خبـــرا صحفيـــا منهـــا  200تغطيـــة محليـــة و66

تغطيـــة دوليـــة توزعـــت على  7دول رئيســـية شـــملت
الصيـــن ،الهند ،روســـيا ،المانيا ،باكســـتان ،بريطانيا،
وتركيـــا .كمـــا عـــرض  55خبـــر تلفزيوني منهـــا  40خبر
في محطـــات محليـــة والبقية في محطـــات تلفزيون
إقليميـــة وعالميـــة .كما هـــو مبين فـــي الجدول.
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جدول رقم ( )15التغطية الصحفية والتلفزيونية لملتقى الكويت لالستثمار :2018
التغطية
اإلعالمية

أخبار
صحفية

أخبار
تلفزيونية

المجموع

الدول المستهدفة
الصين

الهند

روسيا

المانيا

باكستان

بريطانيا

تركيا

43

11

5

3

2

1

1

محطات تلفزيون
الكويت

بلومبيرغ

الراي

الجزيرة

سي أن بي
سي عربية

العربية

الصين
العربية

المجموع

34

10

6

2

1

1

1

55

66

وتم التعـــاون مع وكالـــة بلومبيـــرغ  Bloombergالتي
رتبت إلجراء بث مباشـــر لفعاليات الملتقى ومقابالت
هامـــة مع النائـــب األول لرئيـــس مجلس الـــوزراء وزير
الدفـــاع الشـــيخ ناصر صباح األحمد الصبـــاح ومع مدير

عـــام الهيئة وعدد آخـــر من الشـــخصيات الحاضرة في
قنـــاة بلومبيـــرغ التلفزيونيـــة ،وتم نقل جميـــع األخبار
الحصرية مباشـــرة  Liveعلى الموقع الشـــبكي لوكالة
بلومبيرغ.

الجلسة الثالثة في ملتقى الكويت لالستثمار :الفرص االستثمارية.

ومـــن جهـــة أخرى ،اتفقـــت الهيئة ،بالتعـــاون مع غرفة
تجـــارة وصناعة الكويت ،مع شـــركة اإلنتـــاج اإلعالمي
إلعـــداد فيلـــم قصيـــر باللغتيـــن العربيـــة واالنجليزيـــة
تحـــت عنـــوان (الكويـــت – اكتشـــف الفـــرص) الـــذي
ســـبق إطالقه في ملتقـــى  2016لغرض اســـتخدام
النســـخة المحدثـــة فـــي ملتقـــى  .2018وقـــد تـــم

عـــرض هذا الفيديـــو  96مرة في القنـــوات اإلعالمية
في األســـواق المســـتهدفة فـــي الواليـــات المتحدة
األمريكيـــة والمملكـــة المتحـــدة وعدد من دول آســـيا،
وأوروبـــا ،والمنطقـــة ،واتســـع نطـــاق تغطيـــة هـــذا
الفيديـــو إلـــى جمهـــور بلغ نحـــو  577,704شـــخصا.

الجلسة الختامية في ملتقى الكويت لالستثمار :حلقة حوار  -التنمية في الكويت :رؤية وإرادة.

الجلسة األولى في ملتقى الكويت لالستثمار :االستثمار في كويت المستقبل.
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وفـــي ســـياق مكمـــل ،اتفقـــت الهيئـــة مـــع مجموعة
الفايننشال تايمز  FTومجلة اف دي آي fDi magazine
لتصوير فيديو سلســـة (االســـتثمار األجنبي المباشر
في الموقع عن الكويت) fDi On Location - Kuwait
بالتعـــاون مـــع األمانـــة العامـــة للمجلـــس األعلـــى
للتخطيـــط والتنميـــة (حملـــة كويـــت -جديـــدة) ،وقـــد
تـــم تصويـــر الفيديـــو خـــالل انعقـــاد ملتقـــى الكويت
لالســـتثمار  2018والقى الضـــوء على المزايا الفريدة
التـــي تتمتـــع بهـــا دولة الكويـــت وفعاليـــات الملتقى
وســـجل تصريحـــات لكبار المســـؤولين الذين شـــاركوا
فيـــه .وانبثـــق عـــن الفيديـــو الرئيســـي  4فيديوهات

قصيـــرة األول اســـتعرض مالمـــح موجـــزة عـــن البيئة
االســـتثمارية فـــي الكويت والثـــالث المتبقية تناولت
بإيجـــاز أهمية قطاعـــات االســـتثمار والتمويل والنفط
فـــي الكويـــت .وقـــد ســـجلت نســـب مشـــاهدة جيدة
للفيديوهات على الموقع الشبكي fDi on location
ومـــن خالل موقعها على اليوتيـــوب  .YouTubeيبين
الجـــدول نســـب المشـــاهدة والمشـــاركة لفيديوهات
ملتقى .2018
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جـــدول رقـــم ( )17نتائـــج الحملـــة اإلعالميـــة فـــي وســـائل االتصـــال االجتماعـــي
لملتقـــى الكويـــت لالســـتثمار :2018

جدول رقم ( )16فيديوهات ملتقى الكويت لالستثمار :2018
فيديو ترويجي

فيديو "الكويت – اكتشف الفرص"

Kuwait Discover the Opportunity

المدة
دقيقة

مشاهدة
Views

مشاركة
Share

3.22

24,512

679

قناة التواصل
االجتماعي
Social Media
Channel
تويتر
Twitter

عدد
متابعين
المنشورات
Followers Number
of Posts

149

269

إعجاب
Likes

221

مشاهدة
Views

285

إعادة
أرسال
retweets

0

تعليقات
Comments
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فيديو الفايننشال تايمز سلسلة (االستثمار األجنبي المباشر
في الموقع) الكويت  -الفيديو الرئيسي الكويت تضع أعينها

على المستقبل fDi On Location: Kuwait keeps its eyes

on the future
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لينكيدين
LinkedIn

27

346

242

0
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وانبثق عنه  4فيديوهات مختصرة هي:

 .1مالمح عامة :رؤية الكويت للمستقبل

Kuwait's vision for the future:– highlights
 .2النفط

Kuwait: from oil onwards
 .1التمويل

Kuwait banks on a sound finance sector

 .4االستثمار

High-value investments given high priority by Kuwait

وشـــهدت الفترة التي ســـبقت عقد الملتقى وخالله
ومـــا بعـــده والممتـــدة مـــن  7فبرايـــر إلـــى  25مارس
 2018تســـجيل ارتفـــاع في عـــدد المتابعين واإلعجاب
والمشـــاهدة وإعادة اإلرســـال وتعليقات في مختلف
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قنوات وســـائل االتصال االجتماعـــي الخاصة بالهيئة
كما تـــدل البيانات فـــي الجدول.
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 .2جوالت ترويجية خارجية
 -1المنتدى االقتصادي األمريكي – الكويتي
نظمـــت الهيئـــة المنتـــدى االقتصـــادي األمريكـــي-
الكويتـــي بالتعـــاون مع غرفـــة تجارة وصناعـــة الكويت
وغرفـــة التجـــارة األمريكيـــة .وقـــد عقـــد المنتـــدى في
العاصمـــة األمريكيـــة – واشـــنطن دي ســـي بتاريـــخ
 6ســـبتمبر 2017بمشـــاركة نائـــب رئيـــس مجلـــس
الـــوزراء ووزيـــر الماليـــة فـــي دولـــة الكويـــت ووزيـــر
التجـــارة األمريكـــي ،وهـــدف المنتـــدى إلـــى تعزيـــز
الروابـــط االقتصاديـــة والمالية والتجاريـــة بين البلدين
واســـتعراض الفرص االســـتثمارية المتاحة في دولة
الكويـــت .وقـــد حضـــره عـــدد كبيـــر مـــن المســـؤولين
الكويتييـــن واألمريكيين ورجـــال األعمال من الطرفين.
وقـــد تخلل المنتدى عقد حلقتين نقاشـــيتين شـــاركت
الهيئـــة فـــي الحلقـــة األول الخاصة باســـتعراض مناخ

االســـتثمار في الكويـــت .وتناولت الحلقة النقاشـــية
الثانيـــة تجارب القطـــاع الخاص الكويتـــي واألمريكي.
واختتـــم هـــذا المنتدى بمبـــادرات عمليـــة إذ تم توقيع
مذكرتيـــن تفاهـــم فـــي مجـــال البيتروكيماويـــات
والطاقـــة .وقامـــت الهيئـــة خاللـــه بتوقيـــع اتفاقيـــة
تعـــاون مـــع نظيرتهـــا ( )SelectUSAلتعزيـــز عالقـــات
االســـتثمار المباشـــر والتعـــاون الثنائي بيـــن البلدين.
وجـــاء انعقـــاد هــــذا المنتـــدى علـــى هامـــش الزيـــارة
الرســـمية التـــي قـــام بهـــا حضـــرة صاحـــب الســـمو
أميـــر البـــالد حفظه اللـــه ورعـــاه للعاصمـــة األمريكية ـ
واشـــنطن ،وتزامـــن مع انعقـــاد الدورة الثانيـــة للحوار
االســـتراتيجي بين دولـــة الكويت والواليـــات المتحدة
األمريكيـــة.
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الجولة الترويجية لمؤتمر الكويت لالستثمار في لندن مع الفايننشال تايمز.

االمريكى  -الكويتي بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة الكويت وغرفة التجارة األمريكية.
نظمت الهيئة المنتدى االقتصادي ٔ

" -2مؤتمر الكويت لالستثمار "KIO
تعاونـــت الهيئـــة مـــع مجموعـــة الفايننشـــال تايمز FT
ومجلـــة "اف دي اي"  fDi Magazineلتنظيـــم”
الجولـــة الترويجيـــة لمؤتمـــر الكويـــت لالســـتثمار
" "Kuwait Investment Outreach Roadshowفـــي
لندن وســـيتم تنظيـــم جولتين الحقا في الســـيليكون
فالـــي في الواليات المتحدة االمريكية وســـنغافورة.
وقـــد نظمـــت الجولـــة األولـــى فـــي لنـــدن بتاريـــخ 8
ديســـمبر  ،2017وحضرها  141مســـتثمرا ومسؤوال
مـــن الكويت ومـــن بريطانيا وبعض الـــدول األوروبية.
وقـــد تركـــزت المناقشـــات علـــى عـــرض المزايـــا التي
تتمتـــع بها دولـــة الكويت ،واســـتعراض مالمح قانون
رقم  116لســـنة  2013وحزمة القوانيـــن االقتصادية
الجديـــدة األخـــرى التـــي تســـاهم بمجملهـــا في جعل
البيئة التشـــريعية مواتية لالســـتثمار ،وتمت مناقشة
أهميـــة االســـتثمار المباشـــر فـــي الرؤيـــة الوطنيـــة
( 2035كويـــت – جديـــدة) وتناغـــم الجهـــود الحكوميـــة
فـــي تحســـين بيئة األعمـــال .وقـــد تمت االســـتفادة
مـــن القنـــوات التســـويقية لمجموعـــة الفايننشـــال
تايمـــز والتـــي شـــملت االتي:

 تحميـــل نمـــوذج التســـجيل للمؤتمـــر علىالموقـــع (أون اليـــن) ،وتزويـــد المســـجلين
كافـــة المعلومـــات الخاصـــة بالمؤتمر.
 تزويـــد رعـــاة المؤتمـــر بالبريـــد اإللكترونيللمؤتمـــر للنشـــر علـــى مواقعهم الشـــبكية
وقوائمهم التســـويقية.

لشوون الشباب بالوكالة خالد ناصر الروضان،
الهيية ضمن الوفد الرسمي المرافق لمعالي وزير التجارة والصناعة وزير الدولة
شاركت
ٔ
ٔ
في زيارته الرسمية الى جمهورية الصين الشعبية.

 وضـــع إعالنـــات مطبوعـــة فـــي جريـــدةالفايننشـــال تايمـــز وموقعهـــا الشـــبكي،
 نشـــر  8إعالنـــات الكترونيـــة عبـــر البريـــداإللكترونـــي إلـــى قائمـــة معتمـــدة مـــن
الفايننشـــال تايمـــز.

 إنشـــاء موقع إلكتروني خـــاص بالمؤتمر.live.ft.com/Kuwait Roadshow-London

 إصـــدار  13نشـــرة في جريدة الفايننشـــالتايمز.

 إدخـــال كافـــة التفاصيـــل فـــي موقـــعللمؤتمـــر مـــن برنامـــج المؤتمـــر وســـيرة
المتحدثيـــن ،ومحـــاور النقـــاش ،وأوقاتـــه.

 توفيـــر نقطـــة اتصـــال موحـــدة للـــرد علىجميـــع االستفســـارات المتعلقـــة بالجولـــة
الترويجيـــة.
شاركت الهيئة في الوفد الرسمي المرافق لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح ،في زيارة رسمية الى جمهورية تركيا.
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 -3منتدى الكويت االقتصادي في بروكسل
نظمـــت الهيئـــة "منتـــدى الكويـــت االقتصـــادي رؤيـــة
الكويـــت  "2035 -فـــي العاصمة البلجيكية بروكســـل
بالتعـــاون مـــع غرفـــة تجـــارة وصناعـــة الكويـــت وغرفة
التجـــارة العربيـــة البلجيكيـــة  -اللكســـمبورجية ومـــع
ســـفارة دولة الكويت في بروكســـل بتاريـــخ  20فبراير
 2018بهـــدف تعزيز العالقات التجاريـــة واالقتصادية
بيـــن الكويـــت وبلجيـــكا .وقد اقيـــم (إفطـــار عمل) مع
الصحفييـــن واإلعالمييـــن .وقـــد اســـتمع الحضـــور،
الذيـــن بلـــغ عددهم نحو  300مشـــارك ،إلـــى ممثلين
عـــن عدة جهات كويتية من بينها وزارة الخارجية ،واتحاد
مصـــارف الكويت ،واألمانة العامـــة للمجلس األعلى
للتخطيـــط والتنميـــة ،ومؤسســـة البتـــرول الكويتيـــة،
وهيئـــة أســـواق المـــال .وقـــد ألقـــى ســـفير دولـــة
الكويـــت فـــي بلجيـــكا رئيس بعثـــة دولـــة الكويت لدى
االتحـــاد االوروبـــي وحلف شـــمال األطلســـي (نايتو)
كلمـــة تنـــاول فيهـــا مالمح الوضـــع االقتصـــادي في
دولـــة الكويـــت ومســـتجداته .وقدمـــت الهيئـــة خالله
عرضـــا عـــن بيئـــة االســـتثمار ومســـتجداتها والفـــرص
االســـتثمارية الواعـــدة فـــي دولـــة الكويـــت .وعلـــى
هامـــش المنتـــدى عقد اجتمـــاع مع مفوضيـــة االتحاد
األوروبـــي فـــي مقرهـــا الرئيســـي فـــي بروكســـل
لالتفـــاق والتعـــاون مع االتحاد األوروبـــي في العديد
فـــي المشـــاريع المشـــتركة .كمـــا تـــم تنظيـــم (يـــوم
مفتـــوح) للقـــاء الشـــركات األوروبيـــة المتواجـــدة في
بر و كسل .

 .3مشاركة في جوالت ووفود رسمية
شـــاركت الهيئة خالل فترة التقرير في
 5جـــوالت ووفود رســـمية كما نظمت
زيارة رســـمية خارجيـــة لوفد خاص بها.

 1-1الجوالت الرسمية
شملت االتي:
• مرافقة حضره صاحب السمو أمير البالد
حفظه الله ورعاه في الوفد الرسمي
المصاحب في زيارته الرسمية إلى
واشنطن دي سي خالل الفترة من 4
إلى  8سبتمبر  .2017وتم خاللها إجراء
الدورة الثانية للحوار االستراتيجي بين دولة
الكويت والواليات المتحدة األمريكية وعقد
ملتقى لرجال األعمال.

|  | 66هيئة تشجيع االستثمار المباشر

• المشاركة ضمن الوفد الرسمي المرافق
لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر
المبارك الحمد الصباح ،في زيارته الرسمية
إلى جمهورية تركيا خالل الفترة  14إلى
 16سبتمبر  ،2017والتي اجتمع فيها مع
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس
الوزراء التركي السيد بينالي يلدري ،بهدف
تطوير العالقات الثنائية بين البلدين،
وتعزيز آفاق التعاون القائم بينهما ،وتم
خالله توقيع ست اتفاقيات ومذكرات
تفاهم حول مواضيع األمن ،الطيران
المدني ،االتصاالت ،الشباب والمشاريع
الصغيرة والمتوسطة ،باإلضافة إلى
توقيع بروتوكول تعديل اتفاقية تجنب
االزدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب
على الدخل وعلى رأس المال.
• المشاركة ضمن الوفد الرسمي المرافق
للنائب األول لرئيس مجلس الوزراء ووزير
الخارجية الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح
في الجلسة الثانية للحوار االستراتيجي
بين الكويت والواليات المتحدة األمريكية
بتاريخ  8سبتمبر  ،2017في العاصمة
األمريكية واشنطن دي سي إذ ساهم هذا
الحوار في رسم خارطة العمل بين البلدين
على مدى  25سنة المقبلة ،باإلضافة إلى
العمل على تنفيذ التعاون الثنائي في
مختلف مجاالت الشراكة المفيدة للطرفين.
• المشاركة ضمن الوفد الرسمي المرافق
لمعالي وزير التجارة والصناعة ووزير
الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد
ناصر الروضان ،في زيارته إلى جمهورية
الصين الشعبية خالل الفترة من  6إلى
 11سبتمبر  2017بهدف تعميق العالقات
االقتصادية والتجارية وتعزيز االستثمارات
المباشرة بين البلدين.
• المشاركة ضمن الوفد الرسمي برئاسة
معالي وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة
لشؤون الشباب بالوكالة في زيارته إلى
الجمهورية التركية خالل الفترة من 20
إلى  23يونيو  ،2017لتطوير العالقات
االقتصادية بين دولة الكويت وتركيا وتعزيز
التعاون الثنائي لزيادة التبادل التجاري
واإلفادة من خبرات القطاع الصناعي
التركي.

نظمت الهيئة وفدا رسميا برئاسة المدير العام قام بجولة آسيوية ضمت هونغ كونغ وسنغافورة خالل الفترة
من  15الى  20مايو .2017

مشاركة الهيئة في االجتماع الحادي عشر لمجموعة التوجيه المشتركة الكويتية البريطانية.

لالستثمار لندن .2017
موتمر الكويت ٕ
ٔ
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 1-2زيارة رسمية بتنظيم الهيئة
بدورهـــا نظمـــت الهيئـــة وفدا رســـميا برئاســـة المدير
العـــام قـــام بجولـــة آســـيوية ضمـــت هونـــغ كونـــغ
وســـنغافورة ،كاالتـــي:
• تمت الزيارة الرسمية إلى هونغ كونغ خالل
الفترة  17 – 15مايو  2017وأجريت خاللها
عدد من االجتماعات مع هيئة االستثمار
في هونغ كونغ  ،InvestHKوالغرفة العامة
للتجارة والصناعة  -لجنة اسيا وإفريقيا،
Hong Kong’s General Chamber of
 ،Commerce HKGCCومجلس التنمية
التجارية في هونغ كونغ Hong Kong
 .Trade Development Councilوتم
التباحث حول سبل التعاون الثنائي،
باإلضافة إلى عرض اهم التطورات
االقتصادية والتشريعية والفرص
االستثمارية في دولة الكويت .وقد حضر
االجتماعات سعادة القنصل العام لدولة
الكويت لدى هونغ كونغ ومكاو.
• تمت الزيارة الرسمية إلى سنغافورة
بعدها خالل الفترة من  17إلى  20مايو
 ،2017التقى الوفد خاللها مع وزير
التجارة والصناعة السنغافوري ووزير
الدولة للشئون الخارجية ووزير الدفاع
السنغافوري .كما قام الوفد باالجتماع
مع نظيره مجلس التنمية االقتصادية
السنغافوري Economic Development
 Boardوهيئة المحاسبة والتنظيم
Accounting and Regulatory Authority

وهيئة المؤسسات الدولية التابعة لوزارة
التجارة والصناعة في سنغافورة المختصة
بدعم انتشار وتوسع المؤسسات
السنغافورية في األسواق الدولية IE
 .Singaporeوتم في االجتماعات بحث
سبل تعزيز التعاون الثنائي وعرض
اهم التطورات االقتصادية والتشريعية
والفرص االستثمارية في دولة الكويت.
وخالل الزيارة ،عقد منتدى اتحاد األعمال
السنغافوري Singapore Business
 Federationالذي قدم فيه مدير عام الهيئة
عرض عن مناخ االستثمار في دولة الكويت
واهم ما يميز دولة الكويت كبيئة مواتية
لألعمال ،باإلضافة إلى عرض واهم ما
يميز دولة الكويت كبيئة مواتية لألعمال
والفرص االستثمارية المتاحة ،باإلضافة
إلى مالمح القانون رقم  116لسنة
 2013والمزايا واالعفاءات التي يوفرها
للشركات االجنبية للشركات األجنبية الراغبة
في االستثمار في الكويت .وقد حضر
االجتماعات سعادة سفير دولة الكويت
لدى سنغافورة.
 .4لقاءات
اســـتقبل حضـــرة صاحـــب الســـمو أمير البـــالد حفظه
اللـــه ورعاه زير التجارة والصناعـــة ورئيس مجلس إدارة
هيئة تشـــجيع االســـتثمار المباشـــر ومدير عـــام الهيئة
والســـادة أعضـــاء مجلـــس إدارة الهيئـــة حيـــث قدموا
لســـموه التقرير الســـنوي الثاني للهيئة لسنة .2016

كمـــا قـــام مجلـــس اإلدارة ومديـــر عـــام الهيئـــة بلقـــاء
ســـمو ولـــي العهـــد وســـمو رئيـــس مجلـــس الـــوزراء
حيث قدما كذلك لســـموهما التقرير الســـنوي الثاني
للهيئـــة لســـنة  .2016كمـــا اســـتقبل حضـــرة صاحـــب
الســـمو أميـــر البـــالد حفظـــه اللـــه ورعاه رئيـــس غرفة
تجـــارة وصناعـــة الكويـــت ومديـــر عـــام الهيئـــة لتوجيه

الدعـــوة لســـموه للتفضـــل برعايـــة ملتقـــى الكويـــت
لالســـتثمار  2018فـــي نســـخته الثانيـــة بتاريـــخ 18
ديســـمبر  2017وصـــدر بيان مشـــترك للهيئـــة وغرفة
تجـــارة وصناعـــة الكويـــت بموافقة ســـمو األمير على
رعايـــة الملتقى بما يعكس اهتمام ســـموه المعهود
بالشـــأن االقتصـــادي واالســـتثماري للبالد.

تشرفت الهيئة بالموافقة السامية لحضرة صاحب السمو ٔامير البالد حفظه الله ورعاه ،على رعاية ملتقى الكويت لالستثمار في
نسخته الثانية.

واســـتقبل حضـــرة صاحـــب الســـمو أميـــر البـــالد
حفظـــه الله ورعـــاه الرئيـــس التنفيذي لشـــركه هواوي
تكنولوجيـــز والوفـــد المرافـــق له بصحبـــة معالي وزير

التجـــارة والصناعـــة ووزيـــر الدولة لشـــؤون الشـــباب،
رئيـــس مجلـــس إدارة الهيئة ،ومدير عـــام الهيئة بتاريخ
 7ينايـــر .2018

استقبل حضرة صاحب السمو أمير البالد حفظه الله ورعاه نائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي لشركة هواوي.

حضرة صاحب السمو أمير البالد حفظه الله ورعاه يستقبل مجلس إدارة الهيئة ومديرها العام حيث قدموا لسموه التقرير السنوي
الثاني للهيئة لسنة .2016
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واســـتقبل حضـــرة صاحب الســـمو أمير البـــالد حفظه
اللـــه ورعـــاه وبحضـــور ســـمو ولـــى العهـــد الشـــيخ
نـــواف األحمـــد الجابـــر الصباح بقصـــر بيـــان بتاريخ 16
ينايـــر  2018وبحضور معالـــي وزير التجـــارة والصناعة

ووزيـــر دولـــة لشـــؤون الشـــباب رئيس مجلـــس إدارة
الهيئـــة ومديـــر عـــام الهيئـــة ورئيـــس اللجنـــة الدائمـــة
لتحســـين بيئـــة األعمـــال وتعزيز التنافســـية في دولة
الكويـــت والســـادة أعضـــاء اللجنـــة الدائمـــة بمناســـبة
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تحســـن وضـــع دولـــة الكويـــت فـــي تقريـــر مؤشـــر
ســـهولة ممارســـة أنشـــطة األعمال  2018الذي صدر
عـــن مجموعـــة البنـــك الدولـــي .كمـــا اســـتقبل بهـــذه
المناســـبة ســـمو رئيـــس مجلس الـــوزراء الشـــيخ جابر
المبـــارك الحمـــد الصبـــاح مديـــر عـــام الهيئة والســـادة

أعضـــاء اللجنة الدائمة لتحســـين بيئة االعمـــال وتعزيز
التنافســـية فـــي دولـــة الكويـــت ،وبحضـــور معالـــي
وزيـــر التجارة والصناعة ووزير دولة لشـــؤون الشـــباب
رئيـــس مجلـــس إدارة الهيئة.

وقـــد أجـــرت الهيئـــة نحـــو  225لقـــاء اســـتثماري مـــع
كبـــار الشـــخصيات والمســـئولين مـــن عـــدة جهـــات
شـــملت جهـــات حكوميـــة وشـــركات وبنـــوك عالميـــة

وهيئـــات لتأمين الصادرات والقطـــاع الخاص المحلي
ومؤسســـات المجتمـــع المدنـــي وجهات أخـــرى مبينة
في الجـــدول.

جدول رقم ( )18لقاءات مدير عام الهيئة:
الجهات

البند

سفارات وبعثات
دبلوماسية لدى
دولة الكويت

السفارات النمساوية ،اإليطالية ،البريطانية ،اإلسبانية ،المكسيكية ،والبرازيلية،
األسترالية ،النيوزيلندية ،جمهورية التشيك ،والفرنسية ،الصينية ،اليونانية ،األمريكية،
التونسية ،اللبنانية.

جهات حكومية
أجنبية

مقاطعه (كوانغ دونغ) الصين ،المفوضية األوربية ،وزير التجارة العراقي.

منظمات دولية

البنك الدولي ،صندوق النقد الدولي

استقبل حضرة صاحب السمو أمير البالد حفظه الله ورعاه وبحضور سمو ولى العهد بقصر بيان أعضاء اللجنة الدائمة لتحسين بيئة
األعمال وتعزيز التنافسية في دولة الكويت بمناسبة تحسن دولة الكويت في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة االعمال .2018

استقبل سمو رئيس مجلس الوزراء السادة اعضاء اللجنة الدائمة لتحسين بيئة األعمال وتعزيز التنافسية في دولة الكويت بهذه
المناسبة وبحضور وزير التجارة والصناعة.
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توقيع اتفاقية تعاون مع .Select USA
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الهيية توقع مذكرة تفاهم مع وكالة دعم وتشجيع االستثمارات التركية.
ٔ

 .5مذكرات تفاهم
قامـــت الهيئة خـــالل فتـــرة التقريـــر بتوقيـــع مذكرتين
تفاهـــم مـــع نظرائهـــا فـــي تركيـــا والواليـــات المتحدة
األمريكيـــة علـــى التوالي.
إذ تـــم بحضـــور حضـــرة صاحـــب الســـمو أميـــر البـــالد
الشـــيخ صبـــاح األحمـــد الجابـــر الصبـــاح حفظـــه اللـــه
ورعـــاه وفخامـــة الرئيـــس رجب طيـــب أردوغـــان رئيس
الجمهوريـــة التركيـــة خـــالل زيارتـــه الرســـمية لدولـــة
الكويـــت ،توقيـــع الهيئـــة ممثلـــة بمديرهـــا العـــام عن
حكومة دولـــة الكويت مذكرة تفاهم لتشـــجيع التعاون
االســـتثماري بين دولـــة الكويت والجمهوريـــة التركية،
ووقعهـــا عـــن الجانـــب التركـــي وكالـــة دعم وتشـــجيع
االســـتثمار التابعـــة لرئاســـة الـــوزراء التركيـــة ()ISPAT
ممثلـــة برئيـــس الوكالـــة بتاريـــخ  14نوفمبـــر .2017
كمـــا وقع مدير عـــام الهيئـــة اتفاقية تعـــاون مع هيئة
تشـــجيع االســـتثمار األمريكيـــة“ ”Select USAلتحديد
ترتيبـــات التعـــاون التجـــاري واالقتصادي واالســـتثمار
المباشـــر بيـــن البلديـــن وتقديـــم الدعـــم المناســـب
للمســـتثمرين األمريكييـــن والكويتييـــن وذلـــك بتاريخ
 8ســـبتمبر  2017خـــالل الـــدورة الثانيـــة للحـــوار
االســـتراتيجي بين دولـــة الكويت والواليـــات المتحدة
األمريكيـــة فـــي العاصمـــة األمريكيـــة واشـــنطن دي
سي .
وقد حصلت الهيئة على موافقة مبدئية لمشـــروعين
لمذكـــرة تفاهـــم فـــي مجـــال إدارة وإنشـــاء المناطـــق
االقتصاديـــة الحرة.
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 .6لجان ثنائية

شـــاركت الهيئة خالل فترة التقرير في
 24اجتماعا دوريا وتحضيريا وتنســـيقيا
للجـــان الثنائيـــة التي تدخـــل فيها دولة
الكويت فـــي عالقات دولية اقتصادية
واســـتثمارية وتجاريـــة مـــع  11دولـــة
أجنبيـــة وعربيـــة ومـــع مجلـــس التعاون
لدول الخليـــج العربي.

 1-4الحـــوار االســـتراتيجي بيـــن دولـــة الكويـــت
والواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة
ضمـــن الزيارة الرســـمية لحضـــرة صاحب الســـمو أمير
البـــالد حفظـــه الله ورعـــاه إلـــى العاصمـــة األمريكية،
شـــاركت الهيئـــة فـــي االجتماعـــات الخاصـــة بالـــدورة
الثانيـــة للحـــوار االســـتراتيجي بيـــن دولـــة الكويـــت
والواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة التـــي عقـــدت خـــالل
الفتـــرة مـــن  5إلى  8ســـبتمبر  2017فـــي مقر وزارة
الخارجيـــة األمريكية في واشـــنطن دي ســـي ،وترأس
الجانـــب الكويتـــي نائب رئيـــس مجلس الـــوزراء ووزير
الخارجيـــة وتـــم خاللهـــا توقيـــع  7اتفاقـــات ومذكـــرات
تفاهـــم فـــي مجـــاالت الجمـــارك والنفـــط ،والتعليـــم
العالـــي والبحـــوث العلمية ،واالســـتثمارات والكهرباء
والطاقـــة والمـــاء ،ومكافحـــة اإلرهـــاب ،ليصـــل عـــدد
ً
اتفاقا باعتبار
االتفاقيـــات الموقعة بين الطرفيـــن 23
إبرام  16اتفاقية بالســـابق .وشـــارك فـــي الحوار 10
جهـــات حكوميـــة متمثلة فـــي وزارة الخارجيـــة الكويتية
وهيئـــة تشـــجيع االســـتثمار المباشـــر واإلدارة العامة
للطيـــران المدنـــي ووزارة الداخليـــة ووزارة الدفـــاع
ووزارة التعليـــم العالـــي والهيئـــة العامـــة لالســـتثمار
وجهـــاز األمـــن الوطنـــي واإلدارة العامـــة للجمـــارك
الهيئـــة العامـــة لالتصاالت وتقنيـــة المعلومات .وقد
عقـــد منتدى اقتصـــادي لبحث فرص تعزيز االســـتثمار
المتبـــادل على هامش الحـــوار بمشـــاركة نائب رئيس
مجلـــس الوزراء ووزيـــر المالية الكويتـــي ووزير التجارة
األمريكـــي وبحضور شـــخصيات من مجتمـــع األعمال
الكويتـــي واألمريكي.
وكان قـــد تـــم إطـــالق الحـــوار االســـتراتيجي في عام
 2016نتيجـــة الرؤيـــة المشـــتركة لحضـــرة صاحـــب
الســـمو أميـــر البـــالد حفظـــه اللـــه ورعـــاه والرئيـــس
األمريكـــي حينهـــا (بـــاراك أوباما) لوضـــع خارطة طريق
لرســـم مســـار التعـــاون الوثيـــق بيـــن الدولتيـــن على
مـــدى  25عامـــا المقبلة فـــي مجاالت الدفـــاع واألمن
واالقتصـــاد والتجـــارة والسياســـة والتعليـــم والبحـــث
العلمـــي والعلـــوم والســـلك القنصلـــي ومســـائل
الجمارك والهجرة وتشـــكيل مجموعـــات عمل لمتابعة
التقـــدم وســـير العمـــل فيها.

 2-4مجموعـــة التوجيـــه المشـــتركة الكويتيـــة –
البريطانيـــة
عقـــد االجتمـــاع العاشـــر نصـــف الســـنوي لمجموعـــة
التوجيـــه المشـــتركة الكويتيـــة – البريطانية يومي 5-4
يوليـــو  2017في لنـــدن .وترأس االجتمـــاع نائب وزير
الخارجيـــة الكويتي ،ووزير شـــؤون الشـــرق األوســـط،
البريطانـــي .وتـــم االتفـــاق فيـــه على مواصلـــة تعزيز
سبل التعاون في مجاالت التجارة ،والهجرة ،والدفاع،
واألمـــن ،واألمـــن الســـيبراني ،والرعايـــة الصحيـــة،
والعلـــوم ومجال االبتكار ،والتعليـــم ،والثقافة .وعقد
االجتمـــاع الحـــادي عشـــر النصـــف ســـنوي لمجموعـــة
التوجيـــه المشـــتركة الكويتيـــة – البريطانيـــة بتاريـــخ 6
ديســـمبر  2017فـــي الكويت .وتتـــرأس الهيئة ممثلة
بمديرهـــا العـــام الجانـــب الكويتي للمجموعـــة الفرعية
المعنيـــة بالتجـــارة واالســـتثمار فـــي إطـــار أعمـــال
مجموعـــة التوجيه المشـــتركة.
 3-4الحوار الخليجي واالتحاد األوروبي
شـــاركت الهيئة فـــي اجتماعـــات الحـــوار األول للتجارة
واالســـتثمار بيـــن دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي
واالتحـــاد األوروبـــي بتاريـــخ  15مايـــو  2017في مقر
األمانـــة العامة للمجلـــس بالرياض ،المملكـــة العربية
الســـعودية .وتـــم االتفـــاق خاللـــه على عقـــد مؤتمر
"العالقـــات التجاريـــة واالقتصاديـــة بيـــن االتحـــاد
األوروبـــي ومجلـــس التعـــاون" فـــي أكتوبـــر 2017
في بروكســـل .ويهـــدف الحوار إلى تحســـين الميزان
التجـــاري بيـــن دول المجلـــس واالتحـــاد األوروبـــي،
وزيـــادة حجـــم االســـتثمارات األوروبية فـــي المنطقة
وإزالـــة المعيقـــات إلعـــادة التفـــاوض حـــول اتفاقيـــة
التجـــارة الحـــرة بيـــن االتحـــاد األوروبـــي ودول مجلس
التعـــاون الخليجي.
 4-4اجتماعات اللجان األخرى
عقـــدت عـــدة اجتماعـــات فـــي إطـــار اجتماعـــات اللجان
المشـــتركة العليا والوزارية مع كل من إيطاليا ،بولندا،
أوكرانيـــا ،الصيـــن ،الهنـــد ،أوزبكســـتان ،المكســـيك
(وفقـــا التفاق التعاون االقتصـــادي والتقني الموقع
بيـــن حكومة دولة الكويت وحكومـــة الواليات المتحدة
المكســـيكية) األردن ،وتونس.
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جدول رقم ( )18اجتماعات اللجان الثنائية
البند

االحمد الصباح ٔ
يتراس المجموعة الفرعية المعنية بالتجارة واالستثمار في إ طار ٔاعمال
مدير عام
الهيية الشيخ الدكتور مشعل جابر ٔ
ٔ
مجموعة التوجيه في االجتماع العاشر لمجموعة التوجيه المشتركة الكويتية.

 .1الدورة الخامسة للجنة الكويتية-الصينية المشتركة في بكين ،جمهورية
الصين الشعبية.

 7-6إبريل 2017

 .2اجتماع تحضيري لالجتماع األول للجنة الكويتية البولندية المشتركة.

 23إبريل 2017

 .3اجتماع تحضيري لالجتماع الثالث للجنة الكويتية األوكرانية المشتركة
للتعاون االقتصادي والفني والتجاري.

 23إبريل 2017

 .4اجتماع تحضيري مع ممثلي الجهات الحكومية الكويتية المعنية
بمجموعات العمل المنبثقة عن الحوار االستراتيجي بين دولة الكويت
والواليات المتحدة األمريكية.

 7مايو 2017

 .5الحوار األول للتجارة واالستثمار بين دول مجلس التعاون واالتحاد
األوروبي في الرياض ،المملكة العربية السعودية.

 15مايو 2017

 .6اجتماع تحضيري لمجموعة التوجيه البريطانية – الكويتية العاشرة.

 28يونيو 2017

 .7االجتماع العاشر لمجموعة التوجيه المشتركة الكويتية البريطانية في
لندن ،المملكة المتحدة.

 5-4يوليو 2017

 .8االجتماع التنسيقي للحوار االستراتيجي بين دولة الكويت والواليات
المتحدة األمريكية.
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 19يوليو 2017

 .9االجتماع التنسيقي للجهات المشاركة في االجتماع الثالث للجنة
الكويتية األوكرانية المشتركة للتعاون االقتصادي والفني والتجاري.

 22أغسطس 2017

 .10اجتماع الدورة الثانية للحوار االستراتيجي بين دولة الكويت والواليات
المتحدة األمريكية في العاصمة واشنطن دي سي.

 8-5سبتمبر 2017

 .11اجتماع اللجنة الوزارية الكويتية الهندية المشتركة للتعاون في مجاالت
االستثمار والتعليم والصحة والعمالة والطيران المدني.

وقعت الهيئة اتفاقية تعاون مع نظيرتها " "SelectUSAلتعزيز عالقات االستثمار المباشر والتعاون بين البلدين خالل الحوار
االستراتيجي الثاني بين الكويت والواليات المتحدة.

التاريخ

 20-18سبتمبر 2017

 .12االجتماع التحضيري للدورة الرابعة للجنة الوزارية الكويتية –التونسية
المشتركة.

 16أكتوبر 2017

 .13االجتماع التحضيري للدورة األولى للجنة العليا المشتركة الكويتية –
اإليطالية.

 17أكتوبر 2017

 .14االجتماع التحضيري للدورة الثانية للجنة العليا المشتركة الكويتية
التركية.

 17أكتوبر 2017
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التاريخ

البند
 .15االجتماع التنسيقي األول لمتابعة ملف العالقات الكويتية مع جمهورية
الصين الشعبية.

 22أكتوبر 2017

 .16االجتماع التحضيري لالجتماع العاشر للجنة الوزارية الكويتية – التركية
المشتركة .

 23أكتوبر 2017

 .17االجتماع التنسيقي للدورة الرابعة للجنة العليا المشتركة الكويتية –
األردنية..

 29أكتوبر 2017

 .18االجتماع العاشر للجنة الوزارية الكويتية – التركية المشتركة.

جدول رقم ( )19مشاركة الهيئة في لقاء وفود في غرفة تجارة وصناعة الكويت
الدولة

البرازيل

 31-30أكتوبر 2017

 .19االجتماع التحضيري لالجتماع األول للدورة الثالثة للحوار االستراتيجي بين
دولة الكويت والواليات المتحدة.

 9نوفمبر 2017

 .20االجتماع التحضيري للدورة الحادية عشر الجتماعات مجموعة التوجيه
المشتركة الكويتية – البريطانية .

 20نوفمبر 2017

 .21االجتماع التنسيقي الثاني لمتابعة ملف العالقات الكويتية مع جمهورية
الصين الشعبية.

 26نوفمبر 2017

 .22اجتماع الدورة األولى للجنة الكويتية المكسيكية للتعاون االقتصادي في
مدينة مكسيكو بالمكسيك.

 6–4ديسمبر 2017

 .23اجتماع الدورة الحادية عشر الجتماع مجموعة التوجيه المشتركة الكويتية –
البريطانية.

 6ديسمبر 2017

 .24االجتماع األول التحضيري للجنة الوزارية الكويتية-األوزبكية.

 28فبراير 2018

الدنمارك

التفيا

المانيا

الوفد

وفد اقتصادي برئاسة وزير
الزراعة والثروة الحيوانية لدى
حكومة دولة البرازيل
وفد اقتصادي برئاسة
رئيس البعثة في سفارة
الدنمارك لدى المملكة العربية
السعودية

وفد اقتصادي برئاسة وزير
خارجية التفيا

وفد تجاري من غرفة التجارة
والصناعة العربية األلمانية
برئاسة رئيس الغرفة

التاريخ

 15مايو
2017

شارك في الوفد البرازيلي عدد
من الشركات الزراعية والغذائية
والشركات االستثمارية في قطاع
األمن الغذائي البرازيلي.

 27سبتمبر
2017

تشكل الوفد من شركات مختصة
في مجال الطيران بمختلف مجاالته
باالستفادة من خبرة الشركات
الدنماركية في هذا المجال.

 11أكتوبر
2017

 21يناير
2018

 .7استقبال وفود ومجالس أعمال

شـــاركت الهيئـــة فـــي لقـــاءات الوفـــود
االقتصاديـــة والتجارية التي اســـتقبلتها
غرفـــة تجـــارة وصناعـــة الكويـــت ،كمـــا
اســـتقبلت الهيئـــة فـــي مقرهـــا وفـــود
اســـتثمارية وشـــاركت فـــي اجتماعـــات
مجالـــس أعمـــال خـــالل فتـــرة التقريـــر
وقامـــت خالل هـــذه الفعاليـــات بتقديم
عروض مرئية عن دور الهيئة واإلجراءات
المطلوبـــة لتأســـيس األعمـــال وفـــق
قانـــون رقـــم  116لســـنة  2013والمزايا
التـــي تتمتـــع بهـــا دولـــة الكويت.
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 1-1مشـــاركة الهيئة في لقـــاء وفود في غرفة
تجـــارة وصناعة الكويت
فـــي إطـــار تعاونهـــا الوثيـــق والمتواصـــل مـــع غرفـــة
تجارة وصناعة الكويت ،شـــاركت الهيئة في  7لقاءات
نظمتهـــا غرفـــة التجـــارة والصناعـــة الكويتيـــة لوفـــود
اقتصادية وتجارية شـــملت وفود الـــدول المبينة في
الجدول.

مالحظات

اهتم الوفد بمناقشة سبل
التعاون االستثماري والتعاون
بين البلدين وفي مختلف
المجاالت السيما في قطاع
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
وإعادة التدوير والمواد الغذائية
والمجوهرات والتعليم والتسويق
واالستشارات والعمارة والعقارات.
بحضور السيد علي محمد ثنيان
الغانم ،رئيس غرفة تجارة وصناعة
الكويت،
اهتم الوفد بمناقشة فرص
التعاون بين دولة الكويت
وجمهورية ألمانيا االتحادية فيما
يتعلق بإيجاد شراكات استثمارية
كويتية ألمانية وسبل جذب
االستثمار.

 24يناير
2018

بحضور السيد علي محمد
ثنيان الغانم ،رئيس غرفة تجارة
وصناعة الكويت تم عرض الفرص
االستثمارية المتاحة في شتى
المجاالت وكذلك إقامة الشراكات
التجارية بين الطرفين ومناقشة
سبل تعزيز التعاون الثنائي
المشترك.
بحضور سعادة السفير الباكستاني
لدى دولة الكويت.
ضم الوفد الباكستاني شركات
عاملة في مجاالت الطاقة والبنية
التحتية والرعاية الصحية والسياحة
والنقل والزراعة والمواد الغذائية.

قطر

وفد اقتصادي من غرفة التجارة
والصناعة القطرية برئاسة
رئيس الغرفة

باكستان

وفد اقتصادي برئاسة رئيس
مجلس االستثمار الباكستاني

 5مارس
2018

اليابان

وفد اقتصادي برئاسة مدير
عام وكالة التجارة الخارجية
اليابانية ( )JETROونحو 30
شركة يابانية تمثل قطاعات
مختلفة

 12مارس
2018

بحضور سعادة السفير الياباني
لدى دولة الكويت.
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 1-3اجتماعات مجالس أعمال
شـــاركت الهيئة خالل فترة التقريـــر باجتماعين يتعلقان
بمجالس األعمال الخاصة شـــملت االتي:

 1-2استقبال الهيئة وفود في مقرها
بحكـــم تخصصهـــا ،اســـتقبلت الهيئـــة فـــي مقرهـــا 9
وفـــود اســـتثمارية مـــن الـــدول المبينة فـــي الجدول.

جدول رقم ( )20استقبال الهيئة وفود في مقرها
الوفد

الدولة

التاريخ

مالحظات

الهند

وفد تجاري مكون من  10شركات
هندية خاصة ،برئاسة رئيس
لجنة الشئون الدولية بغرفة
التجارة والصناعة الهندية.

 23أكتوبر
2017

بهدف تنمية العالقات االقتصادية
والتجارية المشتركة.

الصين

وفد استثماري من شركات
صينية

 5نوفمبر
2017

بحث الفرص االستثمارية المتاحة.

هنغاريا

وفد تجاري من شركات هنغارية
برئاسة نائب رئيس مجلس إدارة
غرفة تجارة وصناعة هنغاريا.

 7نوفمبر
2017

بحضور سعادة سفير جمهورية
هنغاريا لدى دولة الكويت.

وفد تجاري من برنامج الشراكة
االستثمارية البرازيلية برئاسة
وكيل الوزارة للمشاريع.

 9نوفمبر
2017

بحضور سعادة سفير جمهورية
البرازيل االتحادية لدى دولة الكويت.

البرازيل

وفدا تجاري برئاسة األمين العام
لغرفة التجارة العربية البرازيلية.

 4مارس 2018

المكسيك

وفد تجاري من البنك الوطني
لألشغال العامة والخدمات في
المكسيك ( )Banobrasبرئاسة
مدير عالقات المستثمرين.

 21نوفمبر
2017

إسكتلندا

وفد تجاري مكون من شركات
أسكتلندية برئاسة مدير
الشؤون الدولية في هيئة
التنمية الدولية األسكتلندية
(.)SDI

 3ديسمبر
2017

النمسا

وفد تجاري مكون من ممثلين
عن شركات نمساوية برئاسة
سعادة السفير النمساوي لدى
دولة الكويت.

 5ديسمبر
2017

بحضور المستشار التجاري بالسفارة
النمساوية لدى دولة الكويت.

جنوب
إفريقيا

وفد تجاري برئاسة الرئيس
التنفيذي لشركة تنمية الكاب
الشرقية.

 17يناير 2018

بحضور سعادة سفير جنوب أفريقيا
لدى دولة الكويت.
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• اجتماع لجنة رجال األعمال اليابانية الكويتية
الحادية والعشرون بتاريخ  11أكتوبر 2017
في مقر غرفة تجارة وصناعة الكويت،
برعاية وحضور مدير عام الهيئة وبحضور
ممثلي جهات حكومية منها هيئة الشراكة
بين القطاعين العام والخاص ،والصندوق
الوطني لرعاية وتنمية المشروعات
الصغيرة والمتوسطة ،مركز صباح األحمد
للموهبة واألبداع ،المؤسسة العامة
للرعاية السكنية ،ومعهد الكويت لألبحاث
العلمية .وتم التباحث وتبادل وجهات النظر
في إنشاء المجتمعات الذكية وفرص
االستثمار في مشاريع البنية التحتية
في الكويت والتعاون في مجال الطاقة
المتجددة.

• لقاء حول االستثمار في دولة الكويت
في دبي ،دولة األمارات العربية المتحدة،
مع الشركات األلمانية في المنطقة،
نظم بتاريخ  25مايو  2017وبحضور
سفير جمهورية ألمانيا االتحادية لدى
دولة الكويت وعدد من ممثلي الشركات
األلمانية من مختلف القطاعات والمتواجدة
في دبي وتلك العاملة في الكويت .وقد
قدمت الهيئة عرضا عن اهم اإلجراءات
التي تابعتها دولة الكويت لتحسين بيئة
األعمال ،وآخر التطورات االقتصادية
واالستثمارية في دولة الكويت .وتم عقد
حلقة نقاشية لاللتقاء مباشرة مع الشركات
األلمانية العاملة في الكويت ،واالستماع
الى مالحظاتها واالجابة على تساؤالتها
المتعلقة باالستثمار المباشر.

بحضور سعادة سفير الواليات
المتحدة المكسيكية لدى دولة
الكويت.
قدم الوفد عرضا عن (مركز
مشاريع المكسيك) ،وهي مبادرة
من الحكومة المكسيكية لتقديم
معلومات عن أهم مشاريع البنية
التحتية والطاقة لديهم.

شاركت الهيئة في اجتماع لجنة رجال األعمال اليابانية الكويتية الحادية والعشرون في غرفة تجارة وصناعة الكويت.

التقرير السنوي الثالث | 79 | 2018

 .8اعالنات
تـــم خـــالل فترة التقرير نشـــر  11إعالن خاصـــة بالهيئة
فـــي  6مطبوعـــات منهـــا محليـــة ( )2ودوليـــة ( )4كما
هـــو مبين فـــي الجدول:

جدول رقم ( )21إعالنات الهيئة:
الناشر

المطبوعة

مجلة االقتصادي الكويتي

غرفة تجارة وصناعة الكويت

مجلة المصارف

اتحاد المصارف الكويتية

Site Selection

مجموعة كونواي Conway

fDi Magazine

مجموعة الفاينانشال تايمز
FT Group

G20 Summit Magazine

مؤسسة جي تونتي
G20 Foundation

The Economist Magazine

مجموعة اإليكونيميست
The Economist Group

الهيية في معرض ٔاسبوع جايتكس للتقنية  ,2017الذي عقد في دبي.
شاركت
ٔ

الهيية في معرض كويت اكسبو  2018الذي اقيم تحت رعاية صاحب السمو ٔامير البالد حفظه الله ورعاه ،في ٔارض المعارض
شاركت
ٔ
بمشرف.

 .9فعاليات محلية
شـــاركت الهيئـــة خالل فتـــرة التقريـــر فـــي  19فعالية
محلية شـــملت مؤتمرات ومعـــارض وملتقيات ،منها
 9فعاليـــات ترويجيـــة اســـتثمارية حظيـــت  4فعاليـــات
منهـــا برعايـــة ســـامية مـــن حضـــرة ســـمو أميـــر البالد
حفظـــه اللـــه ورعـــاه ضمت معرضيـــن دولييـــن ،و 10
فعاليـــات أخـــرى ذات صلـــة بعمـــل الهيئـــة ويرتبـــط
باختصاصاتهـــا .وتنوعـــت طبيعة مشـــاركة الهيئة في
هـــذه الفعاليـــات وشـــملت حلقـــات نقاشـــية وتقديم

عـــروض تعريفية تتنـــاول مواضيع تتعلق باالســـتثمار
فـــي دولـــة الكويـــت وتوضيـــح دور الهيئـــة والتعريف
بخدماتهـــا والمزايـــا الممنوحـــة بموجـــب قانـــون رقـــم
 116لســـنة  ،2013واالشـــتراك فـــي جنـــاح لإلجابـــة
علـــى التســـاؤالت وتوزيـــع المطبوعـــات والمـــواد
اإلعالميـــة الترويجيـــة الخاصـــة بعمل الهيئـــة .كما هو
مبيـــن فـــي الجدول.

شاركت الهيئة في مؤتمر الكويت الدولي إلعادة إعمار العراق.
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جدول رقم ( )22الفعاليات المحلية التي شاركت بها الهيئة
#

الفعالية

الجهة المنظمة

توصيف

التاريخ

#

الفعالية

الجهة المنظمة

التاريخ

فعاليات استثمارية وترويجية محلية

1

برعاية حضرة صاحب
السمو أمير دولة
الكويت الشيخ صباح
األحمد الجابر الصباح
حفظه الله ورعاه
"ملتقى الكويت
المالي".

2

برعاية حضرة صاحب
السمو أمير دولة
الكويت الشيخ صباح
األحمد الجابر الصباح
حفظه الله ورعاه
"مؤتمر الكويت
الدولي إلعادة إعمار
العراق"

اتحاد المصارف
الكويتية
بالتعاون مع
مجموعة
االقتصاد
واألعمال

دولة الكويت

 5-4إبريل
2017

14-12
فبراير
2018

هدف الملتقى إلى استعراض آخر
التوجهات والممارسات في القطاع
المالي ،والتطورات في المنطقة وعلى
الصعيد العالمي .وشهد حضور معالي
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية.
وعدد من المسؤولين رفيعي المستوى
وشخصيات من مجتمع األعمال.
شاركت الهيئة في الجلسة النقاشية
الثالثة بعنوان استراتيجيات االستثمار
والتمويل في ظل المتغيرات.
هدف المؤتمر إلى مناقشة برامج إعادة
اإلعمار في العراق وتقديرات االحتياجات
التمويلية ومراعاة البعد االجتماعي إلعادة
اإلعمار لتعزيز امن العراق واستقراره
كدولة إقليمية مجاورة .وخصص اليوم
األول من المؤتمر للخبراء ومؤسسات
المجتمع المدني ،واليوم الثاني للقطاع
الخاص ،واليوم الثالث واألخير الجتماع
وزراء خارجية الدول المانحة إلعالن
المساهمات المالية التي بلغت  33مليار
دوالر.
وقد شارك في المؤتمر  76دولة
ومنظمة إقليمية ودولية 51من صناديق
تنموية ومؤسسات مالية إقليمية
ودولية و  107منظمة غير حكومية محلية
وإقليمية ودولية و 1850شركات من
القطاع الخاص.

3

برعاية حضرة صاحب
السمو أمير البالد
الشيخ صباح األحمد
الجابر الصباح حفظه
الله ورعاه،
معرض الكويت
التجاري الدولي الثاني
"كويت اكسبو "2018
Kuwait Expo 2018

وزارة التجارة
والصناعة
المركز
اإلسالمي
لتنمية التجارة
شركة معرض
الكويت
الدولي

10-6
فبراير
2018

توصيف

هدف المعرض إلى تنمية القطاع التجاري
وزيادة حجم االستثمارات المباشرة ودعم
المستثمرين وفتح آفاق تسويق جديدة.
شهد معرض كويت اكسبو حضور معالي
وزير التجارة والصناعة ومشاركة من 60
شركة محلية و 77شركة دولية مميزة في
 200جناح من  30دولة عربية وأجنبية،
وبلغ عدد الزوار  43ألف شخص.
شمل المعرض التجاري الدولي كويت
اكسبو  2018عدة معارض فرعية هي:
 معرض الصناع العالمي (ميكر فير-الكويت) ،بتنظيم من الشركة الكويتية
لالستثمار.
 معرض (االستقالل الحكومي )57 المعرض الوطني لنقل المعرفة عبرالمروعات الصغيرة والمتوسطة.
شاركت الهيه في جناح في المعرض.

شاركت الهيئة بحضور المؤتمر وكذلك
شاركت في الجناح في المعرض
المصاحب للرد على االستفسارات وتوزيع
المطبوعات الترويجية للمستثمرين
المهتمين.
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#

4

5

الفعالية

برعاية حضرة صاحب
السمو أمير البالد
الشيخ صباح األحمد
الجابر الصباح حفظه
الله ورعاه،
المعرض الدولي
العاشر لالختراعات
في الشرق األوسط
تحت شعار "لقاء
المستثمرين
بالمخترعين”

برعاية معالي الشيخ
ناصر صباح األحمد
الصباح
"منتدى الجزر الكويتية
ومدينة الحرير بين
الحلم والواقع"

الجهة المنظمة

النادي العلمي
مؤسسة
الكويت للتقدم
العلمي

جمعية أعضاء
هيئة التدريس
في جامعة
الكويت
بالتعاون
مع السفارة
الصينية

التاريخ

30 – 28
يناير
2018

 19إبريل
2017

توصيف
وفر المعرض فرصة مهمة للمخترعين
في الشرق األوسط لعرض ابتكاراتهم،
وأصبح منصة للتعاون وبناء الشراكات
االستراتيجية بين قطاعات الدولة كافة من
وزارات ومؤسسات حكومية ،وجمعيات
النفع العام والمجتمع المدني ،والقطاع
الخاص .وقد استضاف المعرض في
ً
مخترعا يمثلون 39
دورته العاشرة 130
دولة عربية وأجنبية ،منهم  11كويتيا و38
وصنف المعرض بانه
خليجيا و 90أجنبيُ .
األول على مستوى الشرق األوسط،
والثاني عالميا بعد معرض جنيف الدولي،
قدم المعرض  6جوائز هي:
 جائزة المعرض الدولي لالختراعاتبالشرق األوسط IIFM
 جائزة النادي العلمي الكويتي جائزة مكتب براءات االختراعات لمجلسالتعاون لدول الخليج العربية.
 جائزة معرض جنيف الدولي لالختراعات جائزة المنظمة العالمية للملكيةالفكرية  -وايبو ()WIPO
 جائزة االتحاد الدولي للمخترعين ()IFIAشاركت الهيئة في رعاية المعرض إلى
جانب غرفة تجارة وصناعة الكويت وجهات
أخرى.

هدف المنتدى إلى القاء الضوء على
أهمية مشاريع تطوير الجزر الكويتية
ومدينة الحرير لجذب المستثمرين
وتنويع االقتصاد الوطني وإحداث تحوال
اقتصاديا وتجاريا في الكويت يساهم
في تعزيز رؤية حضرة صاحب السمو
أمير البالد لتحويل دولة الكويت إلى مركز
مالي وتجاري.
شاركت الهيئة في الجلسة النقاشية
بعنوان معوقات التمويل وإمكانية تحفيز
االستثمار األجنبي المباشر وغير المباشر.

#

6

7

8
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الفعالية

الجهة المنظمة

لقاء الـ  BF6 2017في
دولة الكويت

مجالس
األعمال
األمريكية،
األلمانية،
البريطانية،
الفرنسية،
األسترالية
والكندية

ندوة "الكويت بوابة
لمستقبل المنطقة
االقتصادي"

غرفة تجارة
وصناعة
الكويت
وزارة الخارجية

ملتقى مجلس
األعمال الفرنسي
في الكويت

مجلس األعمال
الفرنسي

التاريخ

توصيف

 19إبريل
2017

هدف اللقاء إلى بحث موضوع االستثمار
في السوق الكويتي وعن اهم الفرص
المتاحة ومميزات دولة الكويت ،باإلضافة
إلى التحديات التي من الممكن أن تواجه
المستثمرين وبيئة األعمال في دولة
الكويت.
شارك مدير عام الهيئة ،متحدثا عن اهم
اإلجراءات التي تابعتها دولة الكويت
لتحسين بيئة األعمال ،وآخر التطورات
االقتصادية واالستثمارية في دولة
الكويت.
شارك في الحلقة النقاشية عدد من
المسئولين وسفراء الواليات المتحدة
األمريكية والنمسا ،وسويسرا ،و أستراليا
وكندا ،ونائب رئيس البعثة في السفارة
األلمانية والمستشار االقتصادي والتجاري
في السفارة الفرنسية ،السكرتير األول
في السفارة البريطانية ،باإلضافة إلى
حوالي  400شخص ممثلين عن اكثر
من  75شركة أجنبية تعمل في مختلف
القطاعات االقتصادية.

 31يناير
2018

تناولت الندوة عدة محاور حول واقع
ومستقبل اقتصاد دولة الكويت
بالمنطقة .وحضرها ممثلون عن مختلف
الجهات الحكومية وسفراء وممثلي
السفارات من مختلف الدول في الكويت
والمهتمون بالشأن االقتصادي .وأقيم
على هامش الندوة افتتاح معرض البعثات
الدبلوماسية .وافتتح معرض البعثات
الدبلوماسية في الكويت على هامشها.
وشاركت الهيئة في تقديم عرض عن
المناخ االستثماري في الكويت والحوافز
التي تقدم لجذب االستثمارات ذات
القيمة المضافة.

 13مارس
2018

هدف الملتقى بحث فرص االستثمار
ومستجدات بيئة األعمال في دولة
الكويت .بحضور رئيس وأعضاء مجلس
األعمال الفرنسي ونظرائهم من الكويت.
وقدمت الهيئة عرضا عن مناخ االستثمار
في دولة الكويت ودور الهيئة في تشجيع
االستثمار وتسهيل االجراءات.
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#

الفعالية

9

سلسلة المتحدثين
لمجلس األعمال
األمريكي

10

ملتقى إطالق التقرير
العالمي حول "ربط
صناعة النفط والغاز
بأهداف التنمية
المستدامة :األطلس"

الجهة المنظمة

مجلس األعمال
األمريكي

التاريخ

توصيف

 20فبراير
2018

كانت الهيئة ضيف سلسلة المتحدثين لشهر
فبراير  2018وقدمت عرضا سلط الضوء
على أبرز التطورات في مناخ االستثمار في
الكويت ،ولخص أهم إنجازات الهيئة والمزايا
والخدمات التي تقدمها.

فعاليات محلية ذات صلة
بيية االعمال في دولة الكويت.
شاركت الهيئة في لقاء الـ بي اف  6لعرض ٔاهم التغيرات االيجابية لتحسين ٔ

11

مؤتمر الكويت
للتكنولوجيا المالية
Kuwait FINTEC

األمانة العامة
للمجلس األعلى
للتخطيط والتنمية
وبرنامج األمم
المتحدة اإلنمائي
في دولة الكويت

الجهاز المركزي
لتكنولوجيا
المعلومات
وشركة الخدمات
المصرفية اآللية
(كي-نت)

 20سبتمبر
2017

هدف الملتقى إطالق التقرير الذي يبين
كيفية ارتباط صناعة النفط والغاز مع كل
هدف من أهداف التنمية المستدامة
السبعة عشر وكيف يمكن أن يتم ذلك
من خالل دمجها في العمليات التجارية
األساسية ،وتبيان المجاالت المتاحة
للشركات النفطية للتعاون مع األطراف
المعنية األخرى لتسخير خبراتها ومواردها في
سبيل تنفيذ هذه األهداف .وتأتي أهمية
هذا الحدث كونه تم اختيار دولة الكويت،
بحكم أهمية دورها كمنتج ومصدر رئيسي
للنفط ،إلطالق هذا األطلس العالمي .افتتح
الملتقى معالي وزيرة الشؤون االجتماعية
والعمل وزيرة الدولة للشؤون االقتصادية
وبحضور كبار المسئولين من شركة البترول
الكويتية وشركة ايكويت بإدارة األمين العام
للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية.

هدف المؤتمر إلى مناقشة مستجدات
التقنيات المالية الحديثة وإدارة المخاطر،
وحماية البيانات وأمن المعلومات إضافة
إلى تقنية "البلوك شين" والعملة
اإللكترونية االفتراضية "بتكوين"
26 - 25
واستراتيجيات التكنولوجيا المالية في دول
أكتوبر 2017
الخليج والوطن العربي.
حضر المؤتمر عدد من المسؤولين وصناع
القرار والمهتمين في صناعة تكنولوجيا
المالية من القطاعين الحكومي والخاص

االستثمار ( )WAIPAالذي عقد في دبي.
لهييات تشجيع ٕ
موتمر االستثمار العالمي ال 22للرابطة العالمية
ٔ
شاركت الهيئة في ٔ

االعمال الفرنسي في الكويت.
قدمت الهيئة ملتقى مجلس ٔ
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#

الفعالية

الجهة المنظمة

12

ندوة استعراض "دراسة
تحديد قطاعات األولوية
في دولة الكويت"،
إعداد شركة مارمور،
التابعة للمركز المالي
الكويتي.

مؤسسة الكويت
للتقدم العلمي

13

ملتقى البديل
االستراتيجي والصناعات
التحويلية

14

يوم مفتوح "تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت
الجديدة :الطريق إلى
التحول الرقمي".
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الجماعة التطوعية
لتنمية الطاقة
معهد الكويت
لألبحاث العلمية
وزارة الدولة
لشؤون الشباب
مؤسسة الكويت
للتقدم العلمي

شركة هواوي
تكنولوجي

التاريخ

 25أكتوبر
2017

توصيف

افتتح الورشة مدير عام مؤسسة الكويت
للتقدم العلمي وبحضور الرئيس التنفيذي
للمركز المالي السيد مناف الهاجري وعدد
من الجهات الحكومية المعنية والقطاع
الخاص والمؤسسات البحثية والدولية.
طرحت الدراسة رؤية مختلفة لتقسيم
القطاعات إلى قطاعات تأسيسية ،وقطاعات
حساسة ،وقطاعات طموحة وفق سينار
يوهين يفترضان (عدم اتخاذ فعل) واألخر
(اتخاذ الفعل المرغوب) بحيث يكون الهدف
النهائي من األخير تعزيز النمو االقتصادي
وفرص خلق الوظائف للكويتيين .واختتمت
الورشة بطرح مجموعة من األسئلة التي
ركزت على المنهجية والمخرجات وخارطة
الطريق المقبلة.

 22أكتوبر
2017

عقد تحت رعاية وزيرة الشؤون االجتماعية
ووزيرة الشؤون االقتصادية
هدف الملتقى إلى المساهمة في دعم
التنمية المستدامة وتحقيق الرؤية الوطنية
 ،2035من خالل صناعة البتروكيماويات
المتطورة ،من خالل طرح تصورات خبراء
ومختصي،
وتشجيع القطاع الخاص للدخول في هذا
المجال من خالل فرص استثمارية وبرامج
خصخصة ناجحة.
وقد شاركت الهيئة في الحلقة النقاشية
عن مستقبل صناعة البتروكيماويات ،حيث
سلطت فيها الضوء على التحسن في بيئة
األعمال وأهم فرص االستثمار المباشر في
دولة الكويت.

 18ديسمبر
2017

استهدف اليوم المفتوح زيادة الوعي بدور
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في دفع
التحول الرقمي Digital Transformation
عبر العديد من الصناعات بما يتماشى مع
أهداف الرؤية الوطنية  2035في الكويت.
وشاركت الهيئة كحليف استراتيجي في
اليوم المفتوح الذي استخدم كمنصة
لإلعالن عن الفائزين في مسابقة هواوي
األولى لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
في الكويت

#

15

16

17

الفعالية

ملتقى األخالقيات
المهنية األول

منتدى الكويت الوطني
لمؤشرات تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت
2017

الملتقى األول
الختراعات معهد الكويت
لألبحاث العلمية

الجهة المنظمة

تحاد مصارف
الكويت

الجهاز المركزي
لتكنولوجيا
المعلومات
شركة IDC

معهد الكويت
لألبحاث العلمية

التاريخ

 4ديسمبر
2017

 4ديسمبر
2017

 31يناير
2018

توصيف

نظم تحت رعاية وحضور معالي وزير التجارة
والصناعة ووزير الدولة لشئون الشباب.
وحضره كبار رجال األعمال والمسؤولين
الحكوميين.
هدف الملتقى إلى طرح رؤى حول
موضوعات متنوعة مثل مكافحة الفساد
اإلداري ،وأثر االمتثال باألخالقيات المهنية
على التنافسية ،وأفضل الممارسات
العالمية لالمتثال باألخالقيات المهنية.
شاركت الهيئة في الحلقة النقاشية عن تأثير
األخالقيات المهنية والعملية على اجتذاب
االستثمارات وتطويرها.

هدف المنتدى رسم مالمح خارطة الطريق
للتحول الرقمي لدولة الكويت على أساس
دراسة بحثية ومسحية متخصصة تناولت
قطاع االتصاالت ،النفاذ ،والبيئة التشريعية
والخدمات اإللكترونية والتأثير على قطاع
األعمال وتوصية باعتبار قطاع االتصاالت
والمعلومات ركيزة استراتيجية لتحقيق
الرؤية الوطنية  2035ومستهدفات (كويت
–جديدة).

برعاية وزير التربية ووزير التعليم العالي
ورئيس مجلس أمناء معهد الكويت لألبحاث
العلمية.
استعرض الملتقى مبتكرات المعهد
العلمية والتي حصلت على براءات اختراع
عالمية خالل السنة المالية 2017-2016
والتي تبلغ ( )13اختراع والقيمة التجارية
لها وإنجازات مراكز المعهد البحثية(،البيئة
والعلوم الحياتية ،الطاقة والبناء ،البترول،
والمياه) وتعزيز التعاون مع القطاعات
الصناعية المختلفة وعرض اتجاهات األسواق
واستعراض طرق وأساليب مبتكرة لنقل
التكنولوجيا وتوطينها لمصلحة النمو
االقتصادي والتنمية.
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#

الفعالية

الجهة المنظمة

التاريخ

توصيف

18

المؤتمر السنوي لشركة
ارنست اند يونغ EY

شركة ارنست اند
يونغ EY

 14فبراير
2018

شاركت الهيئة في جلسة حوارية خصصت
للهيئة غطت مواضع تتعلق بدور الهيئة
ومهامها وتوضيح منهجية ومعايير تقييم
المشاريع ومنح اإلعفاء الضريبي مقابل
األداء .والجهود التنسيقية والتوعوية القائمة
لتحسين بيئة األعمال في دولة الكويت،
من خالل توطيد شبكة عالقات التعاون
مع جهات الختصاص الحكومية ،نموذج
ً
أخذا بأفضل
التسهيالت الذي تقدمه الهيئة
الممارسات العالمية.

محاضرة حول
"بناء قادة قادرين
على تنفيذ السياسات
المؤسسية "

مركز الكويت
للسياسات العامة
األمانة العامة
للمجلس األعلى
للتخطيط والتنمية

 12مارس
2018

19

تناول المحاضر وهو البروفيسور روبرت
كابالن ،األستاذ في جامعة هارفارد
ومؤسس وزميل في شركة Palladium
لالستشارات االستراتيجية األثر اإليجابي
لتطبيق استراتيجية بطاقة األداء المتوازن
التي طورها منذ عام  1992والمستجدات
التي طرأت عليها لتواكب متغيرات العصر
وتحقيق النتائج المنشودة بحضور األمين
العام للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية
والدكتور انس ميرزا المدير العام للشركة
الوطنية لمشاريع التكنولوجيا ،وعدد
من الجهات الحكومية والقطاع الخاص
والمنظمات الدولية والشركات االستشارية..

جدول رقم ( )23فعاليات خارجية شاركت فيها الهيئة

#

الفعالية

1

مؤتمر ومعرض المناطق
الحرة الخامس عشر
بتنظيم من المنظمة
الدولية للمناطق الحرة
World Free Zone
Convention

2

معرض ومؤتمر
االستثمار األجنى
المباشر The Foreign
Direct Investment
Expo

3

4

الدولة

قطر

لندن ،المملكة
المتحدة

الملتقى العربي األول
"االستثمار في المنطقة
العربية في إطار عقود
القاهرة ،جمهورية
الدولة – تحديات
مصر العربية
وطموحات" بتنظيم من
المنظمة العربية للتنمية
اإلدارية

المؤتمر والمعرض
العالمي لتطوير
المواهب
ATD 2017

أتالنتا ،جورجيا،
الواليات المتحدة
األمريكية

 .10فعاليات خارجية

حضـــرت الهيئـــة خـــالل فتـــرة التقريـــر
 9فعاليـــات خارجيـــة فـــي دول عربيـــة
وأجنبيـــة ذات صلة بعملها في صناعة
الترويج لالســـتثمار وإجراءات الترخيص
لالســـتثمار وعقـــوده ونقـــل المعرفة،
كمـــا هو مبنـــي فـــي الجدول.
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5

الدورة السابعة والثالثين
لمعرض أسبوع جيتكس
دبي ،اإلمارات
(جيتكس للتقنية ،)2017
العربية المتحدة
GITEX

التاريخ

توصيف

 6-3إبريل
2017

18 – 17
مايو 2017

هدف هذا الملتقى إلى استعراض ضوابط
إبرام عقود الدولة ،وطرق اختيار أساليب
التعاقد ،والطبيعة القانونية لهذه العقود
واآلثار القانونية المترتبة عليها ،ومشكالت
تنفيذها .وطرحت خالله عددا من الفرص
االستثمارية في قطاعات الزراعة والصناعة
 18-17مايو والتعدين وتكنولوجيا المعلومات ،والخدمات
اللوجستية وتلك الخاصة بالصحة والتعليم
2017
والسياحة واإلعالم والنقل .وكذلك الخروج
بتوصيات تساهم في تطوير عقود الدولة
بشأن االستثمار ويتناول كيفية الحد من
المنازعات التي قد تنشأ عن توقيع تلك
العقود لدعم مناخ االستثمار في الدول
العربية.
شاركت الهيئة في إطار وفد حكومي ضم
 22جهة حكومية برئاسة الهيئة العامة
للتعليم التطبيقي والتدريب بصفتها شريكا
استراتيجيا للمنظمة األمريكية لتطوير
المواهب  .ATDوتم خالله التواصل مع
الرواد العالميين في مجال تنمية المواهب
 21-14مايو
والتطور الوظيفي من خالل  300جلسة
2017
و 400محاضر وبحضور أكثر من 10,000
مشارك.

 12-8أكتوبر
2018

استعرض مستجدات التكنولوجيا المتسارعة
واستخداماتها الذكية والتحول الرقمي .تم
بمشاركة  4100شركة من  70دولة.
وشارك في هذا الحدث أكثر من  147ألف
زائر و 230خبيرا في مجال التكنولوجيا من
 150دولة ،باإلضافة إلى  4000شركة
إقليمية وعالمية
كانت مشاركة الهيئة من ضمن جناح دولة
الكويت الذي ضم العديد من الجهات
الحكومية الكويتية منها وزارة المالية،
وبنك االئتمان الكويتي ،والهيئة العامة
للمعلومات المدنية ،وديوان الخدمة المدنية
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#

الفعالية

6

حفل استقبال اتحاد
مصارف الكويت بتنظيم
من اتحاد مصارف
الكويت مع كل من مجلة
The Banker
FT Live Events

7

مؤتمر أسبوع دبي
لالستثمار تحت شعار
“إعادة تصور الحقائق”

8

المؤتمر العربي الرابع
لإلصالح اإلداري والتنمية
تحت شعار "اإلدارة بين
أبو ظبي اإلمارات
القطاعين الحكومي
العربية المتحدة
والخاص :التوجه نحو
التميز المؤسسي"
بتنظيم من المنظمة
العربية للتنمية اإلدارية

9

مؤتمر االستثمار
العالمي الـ  22بتنظيم
الرابطة العالمية لهيئات
تشجيع االستثمار
WAIPA
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الدولة

التاريخ

واشنطن،
الواليات المتحدة
األمريكية

 13أكتوبر
2017

هدف الحفل الجمع بين كبار المصرفيين
والمستثمرين وصانعي السياسات
ومندوبي الدول الحاضرين لالجتماعات
السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك
الدولي ومعهد التمويل الدولي وفرصة
لمقابلة صناع القرار اإلقليميين والدوليين
ومتابعة آخر التطورات في الكويت
والمنطقة.

 16أكتوبر
2017

عقد برعاية الشيخ حمدان بن راشد ال
مكتوم ،نائب حاكم دبي .وتنظيم من
مؤسسة دبي لتنمية االستثمار في دائرة
التنمية االقتصادية بدبي بهدف عرض
آخر التطورات والفرص االستثمارية واهم
القطاعات التي ترتكز عليها هذه االستثمارات
في المنطقة .بحضور عدد من المسؤولين
الدوليين من القطاعين العام والخاص،
وممثلين لبنوك وشركات استثمارية.
شاركت الهيئة في الحلقة النقاشية في
المؤتمر عن الفرص االستثمارية والعمل
نحو التنويع االقتصادي واالبتكار.

دبي،
اإلمارات العربية
المتحدة

إمارة دبي،
اإلمارات العربية
المتحدة

12-10
نوفمبر
2017

28-27
نوفمبر
2017

توصيف

برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان،
نائب رئيس مجلس الوزراء – وزير شؤون
الرئاسة في دولة اإلمارات العربية.
ناقش المؤتمر إدارة اإلجراءات واألدوات
في القطاعين الحكومي والخاص ،وتحقيق
القيادة والتميز في الممارسات اإلدارية،
والخبرات المحلية والدولية في هذه
المجاالت .وشارك في المؤتمر ما يزيد عن
 250مشارك يمثلون  14دولة وعدد من
المؤسسات الدولية وخبراء متخصصين
وأساتذة جامعات وباحثين.
شاركت الهيئة في فعاليات المؤتمر وفي
تبادل الخبرات في المجاالت المعنية
باإلصالح االداري.
يحضر هذا االجتماع السنوي هيئات ووكاالت
تشجيع االستثمار من مختلف البلدان،
وكذلك مسؤولون حكوميين وممثلون من
القطاع الخاص .وتدخل الهيئة في عضوية
الرابطة منذ تأسيسها.
شاركت الهيئة في انتخابات الجمعية
العمومية التي أجريت الختيار لجنة التوجيه
 Steering Comitteeالتي تتوزع على
 11منطقة جغرافية في العالم ،وقدمت
مرئياتها بشأن البرامج المقدمة من قبل
(وايبا)

 .11العالقات اإلعالمية

تابعـــــت الهيئــة بنــاء شـــــبكة عالقاتهــا
الترويجيـــــة مع عـــــدد من المؤسســات
اإلعالميـــة المحليـــة واإلقليميـــة
والعالميـــة لنشـــــر بياناتهـــــا الصحفيـــة
وإصـــدار مقاالت ومالحـــق ومقابالت
خاصة بالهيئــة للتعريــف بدورهــا فــي
جــذب االســـــتثمار المباشــر والتعريــف
بمزايـــــااالستثمارفـــــيدولـــــةالكويــت.

 1-1العالقة مع الصحافة المحلية
عـــززت الهيئـــــة تعاملهـــا مـــع الصحـــف المحليـــة ومع
وكالـــــة األنبـــــاء الكويتيـــــة (كونـــا) وتم التعـــاون معها
إلصـــــدار بيانات صحفية منها بشـــأن التقرير السنوي
الثانـــي للهيئـــة لســـنة  2016وتحســـين بيئـــة األعمال
فـــي دولـــة الكويـــت وفـــق تقريـــر االعمـــال ،2018
وتفضـــل حضرة صاحب الســـمو األمير برعاية وحضور
"ملتقـــى الكويـــت لالســـتثمار ."2018

 1-2تقارير اقتصادية
وقعـــت الهيئـــة مذكرتيـــن تفاهـــم مـــع مؤسســـتين
إعالميتيـــن دوليتين إلعـــداد تقارير ســـنوية اقتصادية
عن دولـــة الكويت باللغـــة اإلنجليزية تتضمن تســـليط
الضـــوء علـــى المســـتجدات االقتصاديـــة والتطورات
التنمويـــة والتنظيميـــة والتشـــريعية التـــي تشـــهدها
دولـــة الكويـــت واســـتعراض الفـــرص االســـتثمارية
المتاحة فـــي القطاعات االقتصاديـــة الحيوية .وتأتي
هـــذه التقاريـــر ضمـــن سلســـة اإلصـــدارات اإلعالمية
المتخصصـــة التـــي تعدهـــا كل منهـــا .وتقـــوم الهيئة
بموجب مذكـــرة التفاهم معهما بتســـهيل المقابالت
مـــع المســـئولين فـــي الجهـــات الحكوميـــة للوصـــول
إلـــى المعلومات المطلوبـــة للتقريرين .كما هو مبين
فـــي الجدول.
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 23أكتوبر :2017
مجموعــة أوكســفورد بزنــس جروب
:Oxford Business Group
تصـــدر المجموعة تقارير اقتصادية عـــن  40دولة منها
دولـــة الكويـــت .وبدأت تصـــدر تقارير عـــن الكويت بدء
من تقريـــر  2006والى تاريخه.

 22أكتوبر 2017
ذا بزنس يير
:The Business Year
تصـــدر الشـــركة تقاريـــر اقتصاديـــة عن 30دولـــة منها
دولـــة الكويـــت .وبدأت تصـــدر تقارير عـــن الكويت بدء
من تقريـــر  2013والـــى تاريخه.

 1-3لقاءات
شـــهدت فترة التقرير  4لقـــاءات ومقابالت مع الهيئة
قامـــت بهـــا وســـائل إعـــالم دوليـــة ومحليـــة تـــم مـــن
خاللهـــا توضيـــح أهـــــم اإلنجـــازات التي أجرتهـــا الهيئة
والتعريـــف بالمزايـــا التـــي يمنحهـــا قانـــــون رقم 116
لســـنة  2013والفـــرص االســـتثمارية الواعـــدة فـــي
الســـوق الكويتي .شـــملت اللقاءات الجهـــات التالية:
 لقـــاء مـــع مجموعـــــة أوكســـــفورد بزنـــــس جـــروبOxford Business Group
 لقاء مع ذا بزنس يير The Business Year لقـــاء مـــع جريـــدة واشـــنطن بوســـت Washington Postقامـــت بـــه شـــركة وورلـــد فوليـــو Worldfolio
لصالحهـــا.
 لقـــاء مـــع مجلـــة  The Bankerفـــي إطـــار اإلصـــدارالخـــاص عن دولة الكويت الذي نشـــره اتحاد المصارف
الكويتيـــة بالتعـــاون مـــع مجموعـــة الفايننشـــال تايمز
 FT Groupووزعـــه خـــالل حفـــل اســـتقبال اجتمـــاع
المؤسســـات المالية الدولية الســـنوي في واشنطن
دي ســـي في أكتوبـــر .2017

 1-4وفود إعالمية
اســـتقبلت الهيئـــة فـــي مقرهـــا وفـــدا إعالميـــا
أســـتراليا ،تكـــون مـــن ممثليـــن عن ســـكاي نيـــوز (Sky
 )Newsوصحيفـــة ذي أســـتراليا (،)The Australian
ومؤسســـة ذي ووكلـــي فاونديشـــن (The Walkley
 ،)Foundationوصحيفة ذي صنداي تايمز األســـترالية
( .)The Australian Sunday Timesكمـــا اســـتقبلت
وفـــد مـــن شـــركة Haddock Media International
البريطانيـــة المتخصصة في تطويـــر المحتوى للتقارير
االقتصاديـــة.
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الموقع الشبكي
تم خالل فترة التقرير تحديث الموقع الشـــبكي للهيئة
وتطويـــر البنيـــة التحتيـــة لتواكب أحـــدث التكنولوجيات
المســـتخدمة في تصميم واجهات المواقع الشبكية.
كمـــا تـــم تعديـــل أســـماء أعضـــاء مجلـــس اإلدارة بعد
التجديـــد وإضافـــة البيانات الجديـــدة لبرنامج العمليات
المقابلـــة (االوفســـت) وتعديـــل تصميـــم الصفحـــة
الرئيســـية لتتناغـــم مـــع تصميم صفحـــات الهيئة في
قنـــوات التواصـــل االجتماعـــي ،ومواصلة نشـــر أخبار
الهيئـــة وأنشـــطتها ،والقـــرارات ذات الصلـــة والتقرير
الســـنوي للهيئة  ،2016وتحديـــث المكتبة االفتراضية
المتمثلـــة بقاعـــدة البيانـــات واإلحصائيـــات التـــي

ترصـــد التقاريـــر االقتصاديـــة والمؤشـــرات الدوليـــة
المتعلقـــة بعمـــل الهيئة .كما اطلق بوابـــة مركز خدمة
المستثمرين االلكترونية (أون الين) isc.kdipa.gov. kw
علـــى الموقـــع الشـــبكي للهيئـــة ،وكذلـــك تجهيـــز
وضبط موقـــع ونظام التوظيف إلعـــالن الهيئة خالل
الفتـــرة مـــن  23-10ســـبتمبر  .2017وتـــم اإلعالن عن
فـــرص اســـتثمارية علـــى الموقـــع الشـــبكي للهيئـــة
اســـتلمت مـــن المؤسســـة العامـــة للرعاية الســـكنية
فـــي قطـــاع المشـــاريع الســـكنية المتكاملـــة والتنمية
العمرانيـــة بتاريـــخ  20يوليـــو  .2017وتحديـــث بيانات
(بوابة تحســـين) وفتـــح موقع جديـــد لملتقى الكويت
لالســـتثمار .2018

 1-5تصريحات صحفية مشتركة
قامـــت الهيئة بإصـــدار بيانات صحفية مشـــتركة منها
البيـــان الصحفـــي المشـــترك مـــع شـــركة (هـــواوي
تكنولوجيـــز) بمناســـبة دخـــول الهيئـــة فـــي شـــراكة
اســـتراتيجية مـــع شـــركة هـــواوي إلطـــالق النســـخة
األولـــى مـــن مســـابقة "مهـــارات تقنيـــة المعلومات
واالتصـــاالت" فـــي الكويـــت

التقرير السنوي الثالث | 95 | 2018

 .12وسائل التواصل االجتماعي

جدول رقم ( )25األنشطة االجتماعية والثقافية لموظفي الهيئة

شـــهدت الهيئـــة خالل فتـــرة التقرير اســـتكمال الحملة
الرقميـــة التـــي وضعت بالتعـــاون مع شـــركة مختصة
محليـــة ،فـــي وســـائل التواصـــل االجتماعـــي خـــالل
الفتـــرة مـــن  1مـــارس  2017واســـتمرت حتـــى 18
أغســـطس  2017تحـــت عنـــوان:
"الكويت – اكتشف الفرص"
""Kuwait - Discover the Opportunity
و"لماذا الكويت" "Why Kuwait?" -
و "عن الهيئة" ."About KDIPA" -
وقـــد اســـتهدفت تعميـــق التعريـــف بدولـــة الكويـــت
كموقـــع اســـتثماري متميـــز والفـــرص االســـتثمارية
الواعـــدة ودور الهيئـــة وطبيعـــة الخدمـــات التـــي
تقدمهـــا واإلجـــراءات التـــي تقـــوم بهـــا للترخيـــص
ومنـــح المزايـــا وفـــق قانون رقـــم  116لســـنة .2013
ووضعـــت هدفهـــا الرئيســـي رفـــع عـــدد المتابعيـــن
لقنـــوات الهيئـــة في وســـائل التواصـــل االجتماعي.
واســـتهدفت االنتشـــار خليجيـــا ودوليـــا والتركيـــز على
فئـــة المســـتثمرين المحتمليـــن .وقـــد حققـــت الهيئة
األهـــداف المنشـــودة وتجاوزتهـــا في بعـــض قنوات
التواصـــل االجتماعـــي .كمـــا نشـــرت ما مجملـــه 235
تغريـــدة وخبروإعـــادة تغريـــدة علـــى قنـــوات التواصل
االجتماعـــي للهيئة شـــملت أنشـــطة الهيئـــة وإصدار
التقريـــر الســـنوي الثانـــي  2016وانشـــطة ملتقـــى

الكويـــت لالســـتثمار  2018ووضع دولـــة الكويت في
مؤشـــر ســـهولة ممارســـة أنشـــطة االعمـــال 2018
واخباراقتصاديـــة تتعلـــق بدولـــة الكويـــت .وبعـــد أن
قيمـــت الهيئـــة مخرجـــات الحملـــة الرقميـــة ،باشـــرت
التحضيـــر الســـتكمال إطـــالق حمالت ترويجيـــة رقمية
متتاليـــة لتعزيـــز األثـــر المتحقـــق ومواكبـــة التطـــورات
المتســـارعة في مجال اإلعالم الرقمي ولالســـتفادة
مـــن اإلمكانـــات التـــي يوفرها.

الفعالية
فعالية داخلية لموظفي الهيئة لتوفير خدمة تفعيل التوقيع
اإللكتروني للبطاقة المدنية الخاصة بهم.
حدث توعوي صحي بعنوان "  "Your Health Mattersلتقديم
التوعية الصحية لموظفي الهيئة وتوسيع الوعي في مجال الصحة
والتغذية ،باإلضافة إلى توفير العروض الخاصة للموظفين و توفير
فرصة الكتشاف األسلوب األمثل للتغذية الصحية.
حملة تعزيز الوعي للتوعية بسرطان الثدي

التاريخ

 25-21مايو 2017

 27يوليو 2017

 31 – 1أكتوبر 2017

حملة تعزيز الوعي بمناسبة اليوم العالمي للسكري

 14نوفمبر 2017

فعالية داخلية لموظفي الهيئة تجمع بينهم لتعزيز العمل الجماعي
وروح الفريق لتحقيق أهداف الهيئة والتواصل بين العاملين.

 27ديسمبر 2017

ورشة عمل بعنوان "سبع عادات ألجل حياة سليمة""Seven
 Attitudes for a Peaceful Lifeتهدف إلى تعريف الموظفين
عقليا على
خال من اإلجهاد ومساعدتهم على التركيز
بأسلوب حياة
ً
ٍ
التعامل مع التوتر وزيادة اإلنتاجية.

 22يناير 2018

 .13العالقات العامة

نشرة إخبارية
مقتطفات من وسائل اإلعالم

خبر
في الموقع الشبكي

تعميم الكتروني داخلي
لموظفي الهيئة

أنشطة اجتماعية وثقافية
للموظفين

179

88

68

6
أقامت الهيئة نشاط التغذية الصحية للموظفين.

عـــززت الهيئـــة خـــالل فتـــرة التقريـــر نشـــاط العالقات
العامـــة بإصدار  179نشـــرة إخبارية يوميـــة توزع داخليا
ترصـــد المســـتجدات مـــن وســـائل االعـــالم المحليـــة
والدوليـــة فيمـــا يتعلق بالهيئـــة واعمالهـــا ،كما قامت
باعـــداد ونشـــر  88خبرا فـــي الموقع الشـــبكي للهيئة
تناولت أنشـــطة الهيئة والصور الخاصة بها ،ونشـــرت
الهيئـــة  68تعميمـــا داخليـــا تعلقـــت بشـــؤون الهيئـــة

اإلداريـــة واالجتماعيـــة والعطل الرســـمية والتكليفات
وتعاميـــم إدارة مقـــر الهيئـــة (برج األعمـــال في مجمع
الحمـــرا) .وتولـــت متابعـــة لقـــاءات ومقابـــالت المدير
العـــام مـــع جهات محليـــة ودولية ،وتنظيم  6أنشـــطة
اجتماعيـــة وثقافيـــة خـــالل فتـــرة التقريـــر لدعـــم روح
الفريـــق بين الموظفين ،وتعميـــق التواصل اإليجابي
فـــي بيئـــة العمـــل .كما هـــو مبين فـــي الجدول.

نظمت الهيئة فعالية لموظفيها لتعزيز العمل الجماعي وروح الفريق.
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الفصل الخامس:

تحسين بيئة
األعمال و تعزيز
التنافسية
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 .1تحسين بيئة األعمال
تابعـــت الهيئـــة دورهـــا التوعـــوي المناط بهـــا بموجب
اختصاصاتهـــا التي نص عليها قانون تأسيســـها رقم
 116لســـنة  2013مـــن خالل ترأســـها "اللجنة الدائمة
لتحســـين بيئـــة األعمـــال وتعزيز التنافســـية في دولة
الكويت" ،التي تشـــكلت بموجب قـــرار مجلس الوزراء
رقم ( )1551لســـنة  2013بتاريخ 18ديســـمبر ، 2013
والقرارات الالحقـــة ذات الصلة.
وتضـــم عضوية اللجنـــة الدائمة كل مـــن :وزارة التجارة
والصناعـــة ،وزارة الكهربـــاء والمـــاء ،وزارة العـــدل،
وبلديـــة الكويـــت ،اإلدارة العامـــة للجمـــارك ،وزارة
الماليـــة (القطـــاع الضريبي) ،وبنك الكويـــت المركزي،
والمجلـــس األعلى للتخطيط والتنميـــة ،الهيئة العامة
للقوى العاملـــة ،الهيئة العامـــة للمعلومات المدنية،
وهيئـــة أســـواق المال .ومن خـــارج القطـــاع الحكومي
كل مـــن غرفة تجـــارة وصناعة الكويـــت ،ولجنة الكويت
الوطنية للتنافســـية ،والجمعية االقتصادية الكويتية.

 1-1استقبال حضرة صاحب السمو:
اســـتقبل حضـــرة صاحـــب الســـمو أمير البـــالد حفظه
الله ورعاه وســـمو ولي العهد وســـمو رئيس مجلس
الـــوزراء فـــي قصر بيان بتاريخ  16ينايـــر  2018معالي
وزيـــر التجارة والصناعة ووزير دولة لشـــؤون الشـــباب
وكل مـــن مديـــر عـــام الهيئـــة ورئيـــس اللجنـــة الدائمة
لتحســـين بيئـــة األعمـــال وتعزيز التنافســـية في دولة
الكويت والســـادة أعضاء اللجنـــة الدائمة وفرق العمل
بمناســـبة تحســـن وضـــع دولـــة الكويـــت في مؤشـــر
ســـهولة ممارسة أنشـــطة األعمال  2018الذي يصدر
عـــن مجموعة البنـــك الدولي.

 1-2شـــؤون اللجنـــة الدائمـــة لتحســـين بيئـــة
األعمـــال وتعزيـــز التنافســـية:
شـــهدت فتـــرة التقريـــر تعديـــل ممثلـــي عـــدد مـــن
الجهـــات الحكوميـــة األعضـــاء فـــي اللجنـــة الدائمة إذ
خاطبـــت الهيئـــة وزارة التجارة والصناعة لترشـــيح عضو
بديـــل ،وخاطبـــت أيضـــا وزارة العـــدل لترشـــيح عضـــو
بديـــل بعـــد انتقـــال العضو الحالـــي إلى مهـــام عمل
أخـــرى .وعقـــدت اللجنـــة الدائمـــة اجتماعيـــن بتاريخ 14
أغســـطس  2017وتاريـــخ  7نوفمبـــر  ،2017حيـــث تم
فـــي األخيـــر تقديـــم عـــرض مرئـــي يوضـــح مجـــاالت
تحســـن وضـــع دولـــة الكويـــت فـــي مؤشـــر ســـهولة
ممارســـة األعمـــال لعـــام  2018واعتمـــاد مقتـــرح
تشـــكيل فرق عمل لمكونات مؤشـــر سهولة ممارسة
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أنشـــطة األعمال واقتراح إضافة عضوية المؤسســـة
العامـــة للموانـــئ .كما تـــم إعـــداد التقريرين الســـابع
والثامـــن للجنـــة الدائمـــة ،وتـــم رفعهمهـــا لمعالـــي
وزيـــر التجـــارة والصناعـــة ،رئيس مجلـــس إدارة الهيئة،
تمهيـــدا لتحويلهمـــا إلـــى مجلـــس الـــوزراء الموقـــر.
وقـــد حضر مدير عـــام الهيئـــة ،رئيس اللجنـــة الدائمة،
وعـــدد من أعضـــاء اللجنة الدائمـــة اجتماعين مع اللجنة
االقتصاديـــة لـــدى مجلس الـــوزراء الموقـــر بتاريخ 24
ســـبتمبر  2017وبتاريـــخ  11فبرايـــر  2018الطالعهـــم
علـــى المســـتجدات وتقديـــم عـــرض مرئي بشـــأن ما
ورد في التقريرين واعتماد األجندة الوطنية لتحســـين
بيئـــة األعمـــال فـــي دولـــة الكويـــت (برنامج تحســـين)
والخطـــوات المقبلـــة .كما حضر رئيـــس اللجنة الدائمة
وعـــدد مـــن أعضائهـــا حفـــل "آفـــاق نحـــو مســـتقبل
جمركـــي الكترونـــي" نظمتـــه اإلدارة العامـــة للجمارك
تحـــت رعايـــة وبحضـــور معالـــي نائـــب رئيـــس مجلس
الوزراء ووزيـــر المالية بتاريخ  8أكتوبـــر  2017وأطلقت
فيـــه مجموعة مـــن الخدمات اإللكترونيـــة الجديدة وتم
اإلعـــالن فيه عن اطـــالق الموقع اإللكترونـــي الجديد
 ،وبرنامـــج "مصدر" و"مركز االســـتعادة من الكوارث
" واالنتهاء من تأســـيس "مركز التحكم والســـيطرة"،
مـــن أجل تحســـين بيئـــة األعمـــال وتســـريع اإلجراءات
فـــي المنافـــذ الجمركية.

 1-3تشكيل فرق عمل المكونات:
تمـــت مخاطبـــة أعضـــاء اللجنـــة الدائمـــة مـــن جهـــات
االختصـــاص بتاريخ  4ديســـمبر  2017لتشـــكيل فريق
عمـــل منبثقـــة عـــن اللجنـــة الدائمـــة لـــكل مكـــون من
مكونات مؤشـــر ســـهولة ممارســـة أنشـــطة األعمال.
وتـــم تزويـــد الهيئة بأســـماء رؤســـاء الفرق مـــن الجهة
الحكوميـــة المعنية وأســـماء األعضاء مـــن بقية جهات
االختصاص وبمشـــاركة الهيئة بصفـــة عضو مراقب.
وعقـــد اجتمـــاع تمهيـــدي بتاريـــخ  7ينايـــر  2018مـــع
رؤســـاء فـــرق العمـــل الطالعهـــم على المســـتجدات
والتأكيـــد علـــى أهميـــة تنفيـــذ اإلصالحـــات ورصدها
وتوثيقهـــا من قبلهـــم .كما عقد اجتمـــاع فني معهم
بتاريـــخ  6مارس  2018لمناقشـــة اإلجراءات المطلوبة
في (برنامج تحســـين) وتدريبهم على اســـتخدام لوحة
اإلدارة  Dashboardلمتابعـــة تنفيـــذ البرنامـــج .وعقـــد
اجتمـــاع تنســـيقي بتاريـــخ  14مـــارس  2018بحضـــور
رئيـــس اللجنـــة الدائمـــة مديـــر عـــام الهيئـــة للتأكيـــد
عليهم بمدى أهمية حســـن االســـتعداد للزيارة الثانية
لفريـــق تقرير األعمـــال لـــدى مجموعة البنـــك الدولي

فـــي مقره فـــي واشـــنطن دي ســـي والتأكيـــد على
أهميتهـــا إلبـــراز دورهم وجهود اإلصالحـــات والجهود
التـــي قامـــوا بها في إطـــار (برنامج تحســـين) وخارجه،
والتأكيـــد علـــى االلتـــزام بالجـــدول الزمنـــي الموضوع
مـــن قبـــل البنـــك الدولـــي .ثم نظمـــت الهيئـــة ورش
عمـــل تعريفيـــة خـــالل الفتـــرة  27 - 25مـــارس 2018
الســـتعراض ما تم تنفيـــذه في الزيـــارة األولى التي
تمـــت إلى واشـــنطن دي ســـي خالل الفتـــرة في - 6
 8مـــارس  ،2017وفـــق كل مكـــون ومـــع فريق العمل
الخـــاص به.

 1-4اإلعداد لتقرير :2018
اســـتلمت الهيئـــة نمـــاذج رصـــد اإلصالحـــات من قبل
فريـــق تقريـــر أداء األعمال فـــي البنك الدولـــي بتاريخ
 7إبريـــل  2017إلعـــداد تقريـــر األعمـــال  ، 2018الـــذي
يغطـــي الفتـــرة الممتدة من  2يونيـــو  2016إلى أول
يونيـــو  . 2017وقد تمت تعبئـــة نموذج البيانات التي
تبـــرز اهـــم اإلصالحـــات التي ســـاهمت في تحســـين
بيئـــة األعمـــال فـــي الكويـــت ،وإرســـالها فـــي نهايـــة
إبريـــل  .2017كمـــا تـــم اســـتكمال المعلومـــات وفـــق
طلـــب البنك الدولـــي لمكون اســـتخراج تراخيص البناء
ومكـــون تســـجيل الملكية.

 1-5التقرير الوطني الرسمي الرابع:
تـــم إعـــداد التقريـــر الوطني الرســـمي الرابـــع الخاص
برصـــد اإلصالحات في دولة الكويـــت في اطار تقرير
األعمـــال  2018وإرســـاله إلـــى فريـــق تقريـــر األعمال
للبنـــك الدولـــي بتاريخ  31مايـــو . 2017

 1-6صدور تقرير :2018
صدر تقرير ســـهولة ممارســـة أنشـــطة األعمال 2018
بتاريـــخ  31أكتوبـــر  ، 2017وبنـــاء عليـــه أعـــدت الهيئـــة
بيـــان صحفي أرســـلته لوكالـــة األنباء الكويتيـــة (كونا)
والصحافـــة المحلية ،وتقرير تحليلي اســـتعرضت فيه
وضـــع دولـــة الكويـــت فـــي تقرير ســـهولة ممارســـة
أنشـــطة األعمـــال ( 2018تقريـــر  )2018ورفع لمجلس
الـــوزراء الموقر .وعقد معالـــي وزير التجارة والصناعة،
رئيـــس مجلـــس إدارة الهيئـــة مؤتمـــرا صحفيـــا احتفاء
بالنتائـــج المتحققـــة فـــي وضـــع دولـــة الكويـــت فـــي
مكـــون بـــدء االعمـــال (النشـــاط التجـــاري) وفـــق تقرير
االعمـــال  2018وتقديـــرا لجهود كافـــة المعنيين بهذا
اإلنجـــاز والـــذي عكس مـــدى حـــرص الجهـــات المعنية
وتضافـــر الجهـــود الوطنيـــة لتحســـين بيئـــة األعمـــال
بحضور الدكتور ميرزا حســـن ،المديـــر التنفيذي وعميد
المـــدراء التنفيذيـــن فـــي البنـــك الدولـــي ،والدكتـــور
فـــراس رعـــد ،مديـــر البنـــك الدولـــي مكتـــب الكويت،
ومدير عـــام الهيئة رئيس اللجنـــة الدائمة ،ومدير إدارة
مركـــز الكويـــت لألعمال
 Kuwait Business Centre KBCفـــي مقـــر المركـــز
بتاريـــخ  6نوفمبـــر .2017

 1-7تحســـن وضـــع دولـــة الكويـــت فـــي تقريـــر
:2018
بيـــن تقريـــر  2018تحســـن ترتيـــب دولـــة الكويت في
مؤشـــر ســـهولة ممارســـة أنشـــطة األعمال ،بمعدل
 6مراكـــز لتصبـــح فـــي الترتيـــب ( )96مـــن أصـــل 190
دولـــة دخلـــت فـــي المؤشـــر .وجـــاءت وجـــاءت دولـــة
الكويـــت فـــي الترتيـــب الثامـــن عربيا .وحافظـــت دولة

ً
ً
صحفيا بمناسبة تقدم الكويت في مكون بدء األعمال في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة
مؤتمرا
عقد معالي وزير التجارة والصناعة
األعمال .2018
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الكويـــت علـــى تصدرهـــا فـــي الترتيـــب الســـادس
عالميـــا على مســـتوى المكون الفرعـــي الخاص بدفع
الضرائب .وبالنســـبة إلى "مقيـــاس القرب من األداء
األفضـــل" ،ســـجلت دولـــة الكويـــت ارتفاعـــا بنســـبة
 % 1.52فـــي رصيدهـــا مـــن ( % 59.71معـــدل) في

تقريـــر  2017إلـــى  % 61.23في تقريـــر  .2018وهو
الرصيـــد األعلـــى المســـجل منـــذ تقريـــر  2010وحتى
تقريـــر  ،2018كمـــا هـــو مبيـــن في الشـــكل.

تسجيل الملكية

انخفض عدد األيام المطلوبة لتسجيل
الملكية بحوالي النصف من  70إلى 35
يوما.

 1-8برنامج تحسين:
اســـتكملت الهيئـــة ،بالتنســـيق مـــع كافـــة الجهـــات
الحكوميـــة المعنية ،اســـتالم الردود الرســـمية بشـــأن
مقتـــرح مذكـــرة اإلصـــالح المعدلـــة المقدم مـــن قبل
فريـــق الدعم الفنـــي للبنـــك الدولي بهدف تحســـين
بيئـــة األعمـــال فـــي الكويـــت .وقـــد تـــم االنتهـــاء
مـــن صياغـــة وترجمـــة األجنـــدة الوطنيـــة لتحســـين
بيئـــة األعمـــال فـــي دولـــة الكويـــت (برنامج تحســـين)
ألولويـــات اإلصـــالح للمدييـــن القصيـــر والمتوســـط
لتكـــون بمثابـــة خارطـــة طريـــق إلحـــداث اإلصالحـــات
المطلوبـــة واعتمادهـــا مـــن قبـــل مجلـــس الـــوزراء
الموقـــر.

ويبين الجدول أوجه التحسن في المكونات الفرعية لمؤشر سهولة ممارسة أنشطة األعمال .2018

مجموعة اإلجراءات التي اتخذت في كل
من وزارة العدل وبلدية الكويت والسيما
في مجال زيادة شفافية اإلجراءات
اإلدارية الخاصة باألراضي.

 1-9بوابة تحسين:
أطلقـــت الهيئـــة (بوابـــة تحســـين) من خـــالل موقعها
الشـــبكي لتحميـــل (برنامـــج تحســـين) واســـتخدامه
لمتابعـــة ســـير تنفيـــذه ونســـب اإلنجـــاز بالتعـــاون مع
الجهـــات المعنية كل فيما يخص إذ تم تحديد شـــخص
مـــن كل جهة حكوميـــة معنية ليكـــون (نقطة االتصال)
كلف بتحديـــث البيانات الخاصة للجهـــة التي يتبع لها،
وتم تزويده باســـم المســـتخدم وكلمة الســـر كي يتاح
لـــه إدخـــال البيانات في هذا النظـــام ،وتعريفه بكيفية
عمـــل لوحـــة اإلدارة  .Dashboardكمـــا جعلـــت (بوابـــة
تحســـين) أيضـــا بمثابـــة منصـــة لتوثيـــق اإلصالحـــات
والتقاريـــر والقوانيـــن والقـــرارات واإلجـــراءات التـــي
تقوم بهـــا الجهات الحكومية المعنيـــة لتعميم معرفة
الجمهـــور بهـــا بشـــفافية .وقامـــت الهيئـــة فـــي إطار
دورهـــا التنســـيقي بمتابعـــة اإلنجـــاز وتضمينـــه في
التقاريـــر الدورية التي ترفعهـــا اللجنة الدائمة لمجلس
الـــوزراء الموقر.

جدول رقم ( )26التحسن في وضع دولة الكويت في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة األعمال :2018
المكون
بدء األعمال (النشاط
التجاري)

التحسن

اإلصالحات

أخذ باالعتبار األثر اإليجابي لتفعيل قرار
تقلص عدد اإلجراءات من  12إلى 9
انخفض عدد األيام من  61إلى  38يوما وزير التجارة والصناعة رقم 2016/161
والمعدل بالقرار الوزاري رقم 2016/280
انخفضت كلفة بدء األعمال من 2.8%
بشأن إنشاء النافذة الواحدة الوطنية،
إلى ( 1.7%من معدل دخل الفرد)
وبتواجد رسمي فيها لكل من هيئة
انخفضت كلفة الحد األدنى لرأس المال تشجيع االستثمار المباشر والصندوق
من  10.2%إلى ( 8.5%من معدل دخل الوطني لرعاية وتنمية المشروعات
الصغيرة والمتوسطة ،وإطالق
الفرد)
النسخة اإللكترونية منها على شبكة
اإلنترنت (مركز الكويت لألعمال) لتعميم
ارتفع رصيد الكويت في مقياس
"القرب من األداء األفضل" في مكون االستخدامات اإللكترونية "أون الين"
في المعامالت ،مما نتج عنه تسريع في
بدء األعمال (النشاط التجاري) بصورة
ملحوظة بلغت  10.44% +من  66.77%إجراءات تأسيس وتسجيل الشركات.
إلى .77.21%
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فـــي جهـــود اإلصـــالح .وكانـــت الهيئة قد ســـبق لها
أن نســـقت مـــع فريـــق المكتب الفنـــي لوزيـــر المالية
تحـــت مســـمى (البرنامـــج الوطني لإلصـــالح المالي
واالقتصـــادي  )NAFESودعـــت الهيئة إلى اجتماع في
مقرهـــا بتاريخ  15مايو  2017ضم فـــرق المتابعة من
الجهـــات المشـــار اليها.

االعمال في الكويت.
بيية ٔ
الحوار المفتوح بين القطاعين العام والخاص حول ٔ

 1-10اللقاء المفتوح:
عقـــد الحـــوار المفتوح الرابع ضمن سلســـلة الحوارات
بيـــن القطاعيـــن العـــام والخـــاص حـــول بيئـــة األعمال
فـــي دولـــة الكويـــت ،بتاريـــخ  15ينايـــر  2018بحضور
معالـــي وزيـــر التجـــارة والصناعـــة ،ورئيـــس وعـــدد
مـــن أعضـــاء اللجنـــة الدائمـــة مـــن الجهـــات الحكومية
المعنيـــة ،وممثليـــن عن القطـــاع الخاص المشـــاركين
فـــي اســـتبيانات تقريـــر ســـهولة ممارســـة أنشـــطة
األعمـــال  2018للبنـــك الدولـــي ،ومنهـــم عـــدد مـــن
مكاتب المحاماة والشـــركات االستشـــارية واالتحادات
المهنيـــة .وتـــم خـــالل هـــذا اللقـــاء تقديم عـــرض عن
وضـــع دولـــة الكويت فـــي تقرير األعمـــال  ،2018كما
تـــم تقديم عروض مرئيـــة من قبل رؤســـاء فرق عمل
مكونات مؤشـــر ســـهولة ممارســـة أنشـــطة األعمال
وهـــي فريـــق بـــدء النشـــاط التجـــاري ،فريق اســـتخراج
تراخيـــص البناء ،فريق الحصول علـــى الكهرباء وفريق
التجـــارة عبـــر الحدود حول اإلصالحـــات التي تمت في
إطار (برنامج تحســـين) وخارجه بما يعكس التحســـينات
التـــي تمت فـــي اآلونـــة األخيرة فـــي بيئة ممارســـة
األعمال فـــي دولة الكويت ،باإلضافة إلى مناقشـــة
التحديـــات التي تواجه القطاع الخـــاص ،واختتم الحوار
بالـــرد علـــى استفســـارات الحضور.

 1-11الدعم الفني:
فـــي إطـــار عقـــد الدعـــم الفنـــي بيـــن الهيئـــة والبنك
الدولـــي تم اســـتكمال اإلجـــراءات المقترحـــة لألجندة
الوطنيـــة لتحســـين بيئـــة األعمـــال في دولـــة الكويت
(برنامج تحســـين) في إطار المكونات العشـــر لمؤشـــر
ســـهولة ممارســـة أنشـــطة األعمال .وقد قـــام فريق
الهيئـــة بترتيـــب جدول زيارات البعثـــات الزائرة من قبل
فريـــق تقريـــر األعمـــال في واشـــنطن دي ســـي إلى
دولـــة الكويت خالل الفترة مـــن  7إلى  11مايو 2017
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لاللتقـــاء بعـــدد من الجهـــات الحكومية التي شـــهدت
تحســـنا فـــي إجـــراءات األعمـــال لديهـــا للتحقـــق منها
واالطـــالع على مـــا لديها .وباشـــرت الهيئة مناقشـــة
متطلبـــات المرحلـــة الثانيـــة مـــن األجنـــدة الوطنيـــة
لتحســـين بيئـــة األعمال فـــي دولـــة الكويت.

 1-12التنسيق مع برنامج " استدامة":
تمـــت مخاطبـــة جهـــات االختصـــاص األعضـــاء فـــي
اللجنـــة الدائمـــة التـــي تنســـق معها الهيئـــة من خالل
فـــرق المتابعة المنبثقة عنها لتنفيـــذ األجندة الوطنية
لتحســـين بيئـــة األعمـــال فـــي دولـــة الكويـــت (برنامج
تحســـين) بتاريـــخ  20ســـبتمبر  2017بمشـــاركة كل
مـــن وزارة التجـــارة والصناعـــة ،وزارة الكهربـــاء والماء،
اإلدارة العامة للجمـــارك ،بلدية الكويت ،وزارة العدل،
للمســـاهمة فـــي بيانـــات األداء الخاصـــة بتحســـين
المحـــور األول الخـــاص باســـتدامة بيئـــة األعمال في
اطـــار البرنامـــج الوطنـــي لالســـتدامة االقتصاديـــة
والمالية (اســـتدامة) المندرج في إطـــار وزارة المالية،
والـــذي يتضمـــن مشـــاركة اإلنجـــازات واإلصالحـــات
التـــي تقـــوم بهـــا الجهـــات المعنية فـــي اطـــار اللجنة
الدائمـــة ،والتـــي تتم في مجال بدء النشـــاط التجاري،
اســـتخراج تراخيص البناء ،تســـجيل الملكيـــة ،الحصول
علـــى الكهربـــاء ،والتجارة عبـــر الحدود .كمـــا تم تنظيم
اجتمـــاع بيـــن الفريـــق الفنـــي للبرنامـــج الوطنـــي
لالســـتدامة االقتصاديـــة والماليـــة (اســـتدامة) مـــع
بلدية الكويت بشـــأن مكون اســـتخراج تراخيـــص البناء
بتاريـــخ  22أكتوبـــر  ،2017ومـــع كل مـــن وزارة العـــدل
بشـــأن مكون تســـجيل الملكيـــة ،ومـــع اإلدارة العامة
للجمـــارك بشـــأن مكـــون التجـــارة عبـــر الحـــدود ،بتاريخ
 23أكتوبـــر  ،2017ومـــع وزارة الكهربـــاء والمـــاء بتاريخ
 13نوفمبـــر  2017لالطـــالع علـــى آخـــر المســـتجدات

 1-13توسيع المشاركين:
أجـــرى فريـــق الهيئة زيـــارات ميدانية خـــالل الفترة - 4
 14فبرايـــر  2018إلـــى عدة جهات مـــن القطاع الخاص
المشـــاركة فـــي تعبئـــة اســـتبيانات تقريـــر ســـهولة
ممارســـة أنشـــطة األعمـــال  2018ضمـــت مكاتـــب
محاماة وشـــركات للخدمات االستشـــارية واللوجستية
والتجـــارة العامة والمقاوالت ،بهـــدف التواصل معها
لمعرفة مرئياتها بشـــأن المســـتجدات التي تمت في
بيئـــة األعمال فـــي دولة الكويـــت ،وتحديـــد التحديات
التـــي مازالـــت تواجهـــه القطـــاع الخاص فـــي تعامله
مـــع الجهات الحكومية المعنية ،واســـتالم مقترحاتهم
تمهيـــدا إلعـــداد التقريـــر الســـنوي الرابـــع للمعيقـــات
والمقترحـــات .كمـــا ســـعت الهيئة إلى توســـيع قاعدة
المشـــاركين في اســـتبيانات تقريـــر األعمال من خالل
دعـــوة الشـــركات والمكاتـــب المؤهلـــة والمعتمـــدة
لديهـــا لتقديـــم الطلبـــات بالنيابـــة عـــن المســـتثمرين
لينظـــروا فـــي إمكانيـــة دخولهـــم كمشـــاركين فـــي
تعبئة االســـتبيانات الخاصة بمكونات مؤشـــر سهولة
ممارســـة أنشـــطة األعمال للمســـاهمة فـــي الجهود
الوطنيـــة لإلصـــالح وتبيـــان مدى التحســـن فـــي بيئة
األعمـــال فـــي الكويت بصـــورة واقعيـــة ومهنية.
 .2تعزيز التنافسية
 1-1مخرجات المرحلة األولى للمشروع:
استكملت الهيئــة خالل فتـــــرة التقريــر تنفيــذ المرحلة
األولى من مشـــــروع "دراســة تعزيــز تنافســية دولــة
الكويـــــت فـــــي المؤشــرات الدوليـــــة :قاطــرة التحول
إلـــى االقتصـــــاد المعرفي واالبتكار "المـــــدرج فـــــي
إطـــــار الخطـــــة اإلنمائيـــة الثانيـــــة متوســـطة األجـــل
( )2020/2019 – 2016/2015بالتعـــــاون مـــــع معهـــــد
الكويـــــت لألبحـــاث العلميـــــة ،مستشـــار المشـــروع.
وبنـــاء عليه ،تم اســـتالم  9تقارير وعقدت  9ورشـــات
عمـــل مصاحبـــة تـــم فيهـــا تقديـــم واســـتعراض
مخرجـــات كل تقريـــر على حـــدة وتعريف فريـــق الهيئة
علـــى المنهجيـــة المتبعـــة والمصـــادر المســـتخدمة
والفرضيـــات الموضوعـــة ،وإتاحة الفرصة لمناقشـــة
محتـــوى التقارير بهـــدف نقل المعرفـــة وتعزيز القدرة
التحليليـــة لدى فريـــق الهيئة ،وقد شـــملت المخرجات
التالية:

تقرير قاعدة البيانات والمعلومات المطلوبة
تقريـــر دراســـة مقارنـــة لوضـــع الكويت في
المؤشـــرات الدولية
تقرير المســـح الميداني األول لالبتكار في
دولة الكويت (جانبـــي العرض والطلب)
تقرير خارطة العالقات االستثمارية
تقريـــر قائمـــة الـــدروس المســـتفادة فـــي
مجـــال تنميـــة وتعزيـــز تنافســـية الـــدول
تقرير الدراسة التحليلية لمتطلبات التنافسية
تقرير اســـتراتيجية الهوية االقتصادية لجذب
االستثمارات المباشرة
تقرير اإلطار الوطني لمنظومة االبتكار
تقرير خارطة الطريق بأولويات العمل

إضافـــة إلى التقرير الختامي الذي لخص كافة التقارير
الســـابقة ومـــا تـــم إنجـــازه خـــالل الورشـــات التدريبية
التفاعليـــة التي تم إجرائها بعـــد االنتهاء من كل مخرج
مـــن المخرجـــات المذكـــورة أعـــاله ،وضـــع التوصيـــات
والخطـــوات المقبلـــة ،وكذلـــك تســـليم كافـــة جداول
وقواعـــد البيانات الخاصة بها .وقـــد عرضت مخرجات
دراســـة المرحلة األولى من المشـــروع علـــى "اللجنة
لدائمـــة لتحســـين بيئـــة األعمـــال وتعزيـــز التنافســـية
فـــي دولـــة الكويـــت" بتاريـــخ  14أغســـطس .2017
والتـــي حددت أربعـــة محاور للعمل تســـتند إلى جذب
االســـتثمار األجنبي المباشـــر النوعي ،وتحسين بيئة
األعمـــال ،وتحفيـــز المنافســـة التي تحســـن اإلنتاجية
فـــي القطـــاع الخـــاص ،والتنويـــع االقتصـــادي ،تـــم
التوصـــل اليهـــا وفـــق نمـــوذج البرمجيـــات الـــذي طور
لتحليـــل نتائـــج مســـح االســـتبيان األساســـي لالبتكار
فـــي دولـــة الكويـــت والهويـــة االقتصاديـــة لدولـــة
وموضعها في المؤشـــرات المختـــارة ودول المقارنة
( 15دولة).
 1-2المرحلة الثانية للمشروع:
باشـــرت الهيئـــة إعـــداد الشـــروط المرجعيـــة للمرحلـــة
الثانيـــة مـــن المشـــروع واســـتكملت اإلجـــراءات وفق
المتطلبـــات اإلداريـــة والماليـــة والقانونيـــة المتبعـــة
لتوقيـــع عقـــد تنفيـــذ المرحلـــة الثانيـــة للمشـــروع مـــع
معهـــد الكويت لألبحـــاث العلمية .كمـــا حضرت الهيئة
اجتماع لجنة المناقصات المركزية لمناقشـــة مشـــروع
تعزيز تنافســـية دولة الكويت في المؤشرات الدولية
بتاريخ  7فبراير  .2018ونســـقت الهيئة مع مؤسســـة
الكويت للتقدم العلمي بشـــأن مشـــروع إعـــداد تقرير
االبتـــكار فـــي دولة الكويـــت الذي يقوم بـــه فريق من
منظمـــة التعـــاون االقتصـــادي والتنمية .OECD
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 1-3مؤشرات المشروع:
يعتمد مشـــروع دراســـة تعزيز تنافســـية الكويت على
تحليـــل وضـــع دولـــة الكويت في مؤشـــر التنافســـية
العالمـــي الـــذي يصـــدره المنتـــدى االقتصـــادي
العالمـــي ،اســـتقصاء مالمـــح خارطة الطريـــق لتوجيه
التحـــرك المطلـــوب لالنتقال فـــي المنحـــى التنموي
مـــن المرحلـــة االنتقالية التي تقع بيـــن االعتماد على
المـــوارد الطبيعيـــة وعوامـــل الكفـــاءة إلـــى المرحلـــة
المنشـــودة وهـــي االعتمـــاد على االبتـــكار ،من خالل
القـــاء الضـــوء والتحليـــل الركان التنافســـية ( 12ركـــن)
وضمنهـــا  104مكـــون فرعـــي .ويتقاطـــع مـــع تحليل
وضـــع دولـــة الكويـــت ضمـــن نظـــام برمجيـــات طـــور

 .4مركز المعلومات
خصيصـــا للمشـــروع ويضـــم سلســـلة زمنيـــة لبيانات
مؤشـــر التنافســـية وبيانات  9مؤشرات أخرى تشمل:
مؤشـــر ســـهولة ممارســـة أنشـــطة األعمـــال (البنـــك
الدولـــي) ،مؤشـــر الحريـــة االقتصاديـــة (هيريتـــاج
فاونديشـــن) ،مؤشـــر التنميـــة البشـــرية (برنامـــج
األمـــم المتحدة اإلنمائي) ،مؤشـــر االبتـــكار العالمي
(منظمـــة حقـــوق الملكيـــة الفكرية وانســـيد وآخرون)،
مؤشـــر مدركات الفســـاد (منظمة الشفافية الدولية)،
مؤشـــر ليجاتوم لالزدهار (مؤسســـة ليجاتوم) ،مؤشر
الســـعادة العالمـــي (شـــبكة األمم المتحدة)  ،مؤشـــر
الســـالم العالمي (مؤسســـة االقتصاد والســـالم )،
مؤشـــر األداء البيئـــي (جامعـــة يال).

مؤشر التنافسية العالمية

واصلـــت الهيئـــة تفعيل القـــدرة البحثيـــة الداخلية من
خـــالل اســـتكمال الخطـــوات لتعزيـــز القـــدرة البحثيـــة
الداخليـــة والتواصـــل مـــع المؤسســـات الدوليـــة
واإلقليميـــة للحصول على أخر التقارير والمســـتجدات
واألخبـــار والمعلومـــات والتحليـــالت االقتصاديـــة
واالســـتثمارية .كمـــا شـــاركت الهيئـــة فـــي ورشـــة
تعريفيـــة إلعـــداد نمـــوذج االقتصـــاد الكلـــي لدولـــة
الكويـــت لدعـــم السياســـات العامة التـــي عقدت في
بيـــت األمم المتحـــدة بتاريخ  26مـــارس  2018بتنظيم
مـــن األمانـــة العامـــة للمجلـــس األعلـــى للتخطيـــط
والتنميـــة بالتعـــاون مـــع مجموعـــة بيركلـــي لألبحـــاث
 BRGوشـــركة  Oxford Economicsوبحضـــور عدد من
الجهـــات الحكومية المعنيـــة والقطاع الخاص في إطار
مركـــز الكويـــت للسياســـات العامة المنـــدرج في إطار
األمانـــة العامة.

 .3متابعة مشاريع الهيئة المدرجة في
الخطة اإلنمائية
قامـــــت الهيئـــة بالتنســـــيق مـــــع األمانـــة العامـــة
للمجلـــس األعلى للتخطيـــط والتنمية باســـتيفاء كافة
االعتمـــادات لمشـــــاريع الهيئـــــة فـــي النظـــام اآللـــي
لألمانـــة العامـــة المدرجـــــة فـــــي الخطـــة اإلنمائيـــة
متوســـطة األجل الثانية (،)2020/2019-2016/2015
لالعتمــادات الشــهرية والفصليــة والسنوية بالنظــام
اآللـــي لــــكل من:
• مشــروع تعزيز تنافســـــية دولة الكويــت فــي
المؤشـــــرات الدوليـــــة ،ضمـــــن ركيزة مكانـــــة
دوليــة متميــزة.
• مشـــــروع إنشـــــاء وتطويـــــر المناطـــــق
االقتصادية فـــــي دولـــــة الكويـــــت ،ضمـــــن
ركيـــزة اقتصـــاد متنـــــوع مســـــتدام.
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وتـــــم تشـــــكيل لجنـــــة التخطيـــــط والمتابعة بالهيئـــــة
بالتنســـــيق مـــــع األمانـــة العامـــــة للمجلـــــس األعلى
للتخطيـــــط والتنميـــــة تطبيقـــــا ألحكام القانون رقم 7
لســنة  2016فــي شـــــأن التخطيــط التنمــوي لتحقيق
أهـــــداف قطاع االستثمار بالدولـــــة فــي ضوء اإلطار
العـــام للخطـــــة الوطنيـــة الشـــاملة .وحضـــرت الهيئة
ورشـــة عمـــل خاصـــة بالمنظومـــة المتكاملـــة إلعـــداد
ومتابعـــة الخطـــط الســـنوية نظمتهـــا األمانـــة العامة
بتاريـــخ  19مـــارس  2018فـــي مقرهـــا.
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الفصل السادس:

األنشطة
المساندة
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 .1استراتيجية الهيئة
 1-1تقارير المتابعة:
تـــم خالل فترة التقرير إعداد ثالثة تقارير متابعة لســـير
تنفيذ االســـتراتيجية األولى لهيئة تشـــجيع االستثمار
المباشـــر ( )2021/2020-2017/2016قدمـــت بتاريـــخ
 23مايـــو  ،2017وتاريـــخ  10ســـبتمبر  2017وتاريـــخ
 14ينايـــر  2018علـــى التوالـــي ،وقـــد شـــهدت فترة
التقريـــر نســـبة إنجـــاز وفـــق الخطـــوات الموضوعـــة
لتنفيذ مشـــاريع اســـتراتيجية الهيئة والتي تغطي 30
ً
مشـــروعا وكان مجلـــس إدارة الهيئـــة قـــد وافـــق على
تمديـــد المجـــال الزمنـــي الســـتراتيجية األولـــى إلـــى
نهايـــة مـــارس  2021فـــي اجتماعه المنعقـــد بتاريخ 4
يناير .2018

كمـــا تصـــب مشـــاريع االســـتراتيجية في تحقيـــق أربع
ركائـــز ضمـــن ركائـــز الرؤيـــة الوطنيـــة (كويـــت  -جديدة)
 ،2035تشـــمل ادارة حكوميـــة فعالـــة ،اقتصاد متنوع
مســـتدام ،رأس مـــال بشـــري ابداعي ،ومكانـــة دولية
متميـــزة ،كمـــا هـــو مبين فـــي الجدول.

جدول رقم ( )27توزيع مشاريع الهيئة وفق التوجهات االستراتيجية للهيئة:

مشاريع استراتيجية الهيئة ضمن ركائز "الرؤية الوطنية "2035
التوجهات االستراتيجية

#

التوجهات االستراتيجية

عدد
المشاريع

1

تمكين الهيئة لتصبح "مركز تميز مؤسسي" لتقوم بمهامها بالوجه المطلوب

8

2

توسيع المساهمة في الجهود الوطنية لتحقيق التنويع االقتصادي

3

جذب حصة متنامية من االستثمارات المباشرة ذات القيمة المضافة

4

تعزيز الترويج لمزايا دولة الكويت كموقع جاذب لالستثمار

6

5

تطوير نموذج تقديم الخدمة األفضل للمستثمرين

5

6

تغزيز تنافسية دولة الكويت وتحسين جاذبية بيئة األعمال

2

7

احتضان بيئة عمل محفزة لتنمية قدرات ومهارات العاملين بالهيئة

3

إجمالي المشاريع

29

5

عدد المشاريع

إدارة حكومية فعالة

8

اقتصاد متنوع مستدام

16

رأس مال بشري ابداعي

3

مكانة دولية متميزة

2

إجمالي المشاريع

مشاريع الهيئة ضمن التوجهات االستراتيجية
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جدول رقم ( )28توزيع مشاريع الهيئة وفق ركائز الرؤية الوطنية (كويت – جديدة):

 1-2إجراءات المتابعة:
تم االجتماع مع األقســـام المعنية وتبادل المراسالت
اإللكترونيـــة واالتصـــاالت التنســـيقية بإجمالي ()122
إجـــراء ممـــا أدى إلـــى زيـــادة حجـــم التفاعـــل الداخلـــي
بنســـبة تصـــل إلـــى  30%للفتـــرة ذاتها ممـــا يعكس
مســـتوى أعلـــى من التفاعـــل والتعـــاون البناء.
 1-3التنسيق مع برنامج (استدامة):
تابعـــت الهيئـــة مســـاهمتها فـــي البرنامـــج الوطنـــي
لالســـتدامة االقتصادية والمالية (استدامة) ونسقت
مخرجات المشـــاريع المدرجة في الخطة االســـتراتيجية
األولى للهيئة التي تم اختيارها لتســـاهم في المحور

29

الثانـــي  2.1المعنـــي بشـــأن زيـــادة حجـــم االســـتثمار
األجنبـــي المباشـــر فـــي الكويت وصـــوال إلى هدف
اســـتقطاب نحـــو ( )1.2مليـــار دينـــار كويتـــي ،مـــن
خـــالل اختيار ( )6مشـــاريع تنـــدرج ضمن االســـتراتيجية
األولـــى للهيئـــة ،تضم الجـــوالت الترويجيـــة الخارجية،
الحملـــة الرقمية ،تنظيـــم ملتقى الكويت لالســـتثمار
 ،2018تطويـــر المناطـــق االقتصاديـــة التابعة للهيئة،
مواصلـــة تطوير نمـــوذج الخدمات المقدمـــة لمتابعة
ورعاية المســـتثمرين ،وتطوير البنيـــة التحتية الرقمية
 .وقـــد تم رفـــع تقارير دورية بشـــأنها عن طريق نقطة
التواصـــل بالهيئـــة مـــع برنامـــج اســـتدامة كان آخرهـــا
خـــالل فترة التقريـــر بتاريـــخ  8يناير .2018
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 1-4مبادرة االستراتيجية الكبرى:
شـــاركت الهيئـــة فـــي اجتماعـــات وورش عمـــل
"مبـــادرة االســـتراتيجية الكبـــرى "Grand Strategy
التـــي أطلقتهـــا وزارة التجـــارة والصناعـــة للهيئـــات
والمؤسســـات التابعـــة ،والتي اســـتندت إلـــى أربعة
محـــاور هي :تحفيـــز ودعـــم المبادرين والمؤسســـات
صغيـــرة ومتوســـطة الحجـــم ،تحســـين بيئـــة األعمال
وقطاعـــات صناعيـــة وتجاريـــة جديـــدة ،دعـــم التجـــارة
واالســـتثمار الدولـــي ،وتعزيـــز البنيـــة المؤسســـية
والتحـــول الرقمـــي ،وعقدت آخرهـــا بتاريـــخ  31أكتوبر
 .2017وقدمـــت الهيئـــة تقريـــرا يبين التقـــاء وتفاعل
مشـــاريع اســـتراتيجيتها المعتمدة في إطار الفعاليات
المحـــددة ضمـــن مبـــادرة االســـتراتيجية الكبـــرى.

 1-5ألهداف اإلنمائية المستدامة:
حـــددت الهيئـــة األهـــداف اإلنمائيـــة المســـتدامة
 Sustainable Development Goals SDGsالتـــي
تســـاهم بهـــا وفـــق طبيعـــة عملهـــا واختصاصاتهـــا
وتتمثـــل فـــي  4أهداف من أصـــل  17هدفا ،وتقابل
 10غايـــات مـــن أصل ( )169غاية تندرج كمســـتهدفات
تحـــت هـــذه األهـــداف اإلنمائيـــة المســـتدامة ،و10
مؤشـــرات ضمـــن ( )232مؤشـــر التـــي تمثـــل معايير
األداء الرئيســـية للغايات .كمـــا هو مبين في الجدول.
للوصول إلى تحقيق الغايات التالية:
دعم النمو االقتصادي.
تحسين اإلنتاجية من خالل التنويع االقتصادي.
تشـــجيع السياســـات التي تدعم خلـــق الوظائف
وتحفز االبتكار.
دعم البحوث والتطوير واالبتكار
ممارســـة األنشـــطة الترويجيـــة التـــي تدعـــم
التنميـــة.
دعم أنماط االســـتهالك واإلنتاج المستدام من
خالل تطوير القـــدرة العلمية والتكنولوجية.
تنويع مصادر التمويل.
تطبيـــق نظم الترويـــج لالســـتثمار الداعمة لنقل
التكنولوجيـــا والحفـــاظ على البيئة.
بنـــاء الشـــراكات الفعالـــة التـــي تدعـــم التنميـــة
واالســـتدامة.

وقـــد شـــاركت الهيئـــة فـــي ورشـــة العمـــل التعريفية
الخاصـــة بإعـــداد "التقريـــر الوطنـــي األول لتنفيـــذ
أهـــداف التنمية المســـتدامة" ،التـــي نظمتها األمانة
العامـــة للمجلـــس األعلـــى للتخطيـــط والتنميـــة فـــي
مقرهـــا بتاريـــخ  9نوفمبـــر  2017بالتعاون مـــع اإلدارة
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جدول رقم ( )29األهداف اإلنمائية المستدامة
التي تساهم بها الهيئة
الهدف اإلنمائي
المستدام

الغايات

الهدف ( :)8العمل الالئق
ونمو االقتصاد

8.1.1
و 8.1.2و8.1.3

الهدف ( :)9الصناعة
واالبتكار والهياكل
األساسية

 9.5.1و.9ب

الهدف ( :)12اإلنتاج
واالستهالك المسؤوالن

.12أ1.

الهدف ( :)17بناء
الشراكات

 17.3و 17.5و17.7
و17.7

المركزيـــة لإلحصاء .وقد افتتحت الورشـــة بعرض عام
للتعريـــف بأجندة  2030وأهداف التنمية المســـتدامة
الســـبعة عشر ،واستعرضت اإلدارة المركزية لإلحصاء
المنهجيـــة وتوفيـــر اإلحصائية التي تتبعها الحتســـاب
المؤشـــرات ودورهـــا في تنظيم جمـــع البيانات توفير
الدعـــم في هـــذا الســـياق .وقد تمـــت إفـــادة االمانة
العامـــة للمجلس االعلى للتخطيـــط والتنمية واإلدارة
المركزيـــة لإلحصـــاء ،اللتيـــن تتوليـــان إعـــداد التقريـــر
الوطنـــي الطوعي لالســـتدامة ،أن مســـاهمة الهيئة
ســـيتبين حجمهـــا ونوعيتها بعـــد مرور سلســـلة زمنية
ألنشـــطة الشـــركات المرخـــص لها ،وبعـــد تحقق األثر
التراكمـــي االقتصـــادي واالجتماعـــي في الســـنوات
المقبلـــة .وفـــي ســـياق متصـــل ،تـــم ترشـــيح ممثل
الهيئـــة للمشـــاركة فـــي "اللجنـــة الوطنيـــة التوجيهية
الدائمـــة لتنفيـــذ أجنـــدة  2030ألهـــداف التنميـــة
المســـتدامة" ،التـــي ســـتجتمع دوريـــا لهـــذا الغـــرض
بمشـــاركة اإلدارة المركزية لإلحصـــاء ،وجهات حكومية
أخـــرى ،إضافة إلى ممثلين عـــن برنامج األمم المتحدة
اإلنمائـــي والبنـــك الدولـــي وغرفة التجـــارة والصناعة
وعدد من مؤسســـات المجتمع المدني .كما شـــاركت
الهيئـــة في إطالق تقرير األمـــم المتحدة لدعم خارطة
طريـــق تنفيذ األهداف اإلنمائية المســـتدامة (-2015
 )2030لصناعـــة النفـــط والغـــاز التـــي اختيـــرت دولـــة
الكويـــت إلطالقهـــا عالميا.

 .2مشروع تطبيق شهادة مواصفة األيزو
2015:9001
قامـــت الهيئـــة خـــالل فتـــرة التقريـــر بتعديـــل كراســـة
الشـــروط المرجعية الخاصـــة بالمشـــروع لطرحها على
الشـــركات االستشـــارية ،وتغييـــر آليـــة تقييـــم عروض
الشـــركات المقدمـــة لتنفيذ المشـــروع بشـــكل علمي
وموضوعـــي ليتناســـب مـــع متطلبـــات اإلجـــراءات
المتبعـــة فـــي الهيئة .وقد تـــم االنتهاء مـــن المرحلة
األولـــى لمشـــروع حصـــول الهيئـــة على شـــهادة ISO
 9001:2015بتاريـــخ  20مـــارس  2018وشـــملت
المخرجـــات التالية:
تقرير تحليل الفجوة
تقرير التحليل الرباعي
قائمة العمليات الرئيسية
سجل المخاطر
وقـــد عرضت نتائـــج المرحلـــة األولى للمشـــروع على
اإلدارة العليـــا للهيئـــة بتاريـــخ  27مـــارس  2018وتـــم
الحصـــول علـــى الموافقة لمقترح الخطـــوات القادمة
للمشـــروع .كما تـــم إعداد تقرير مقارنـــة بين مواصفة
 ISO 9001:2008ومواصفة  .ISO 9001:2015وقد
حصـــل  4مـــن موظفـــي الهيئة علـــى شـــهادة دولية
معتمـــدة كمدقق للجـــودة (االيزو) .وتدارســـت الهيئة
إمكانيـــة الحصـــول على مواصفة أخرى من شـــهادات
األيـــزو وهـــي مواصفـــة المعيـــار الدولـــي لمعالجـــة
الشـــكاوى وزيـــادة رضـــا العمـــالء ISO 10002:2014
وتقـــرر إجراء دراســـة للتأكد من إمكانيـــة تطبيقها ومن
ثـــم تقديـــم مقترح للبدء بتطبيقها بشـــكل متوازي مع
شـــهادة .ISO 9001:2015

 1-1الخطة التدريبية:
اســـتكملت الهيئـــة إعـــداد تقريـــر البرامـــج التدريبيـــة
للســـنة الماليـــة  2017/2016بتاريـــخ  12إبريل .2017
وأعـــدت الخطة التدريبية للســـنة الماليـــة 2018/2017
لتنميـــة الموارد البشـــرية فـــي الهيئة باالســـتناد إلى
نتائـــج االســـتبيان الســـنوي لالحتياجـــات التدريبيـــــة
الـــذي يعمـــم علـــى جميـــع الوحـــــدات اإلداريـــــة فـــي
الهيئـــة .وقـــد واصلت الخطـــة التدريبيـــة العمل وفق
محوريـــــن رئيســـــيين بصورة متكاملة ،المحـــــور األول
تخصصـــــي لتعزيـــــز قـــــدرات العاملين فـــــي الهيئـــــة
وفـــــق اختصاصاتهـــم وطبيعـــــة عملهـــــم المهنيـــة،
والمحــور الثانــي عــام لتنميــة مهــارات العامليــن فــي
مجاالت لغويـــــة وفنيـــــة وتقنيـــــة وإداريـــــة متعـــــددة
مطلوبـــــة لتطويـــــر أســـــاليب العمل .وشملت الخطة
برامـــــج تدريبيـــة داخليـــة وخارجيـــة منظمـــة خصوصي
للهيئة وأخرى مشـــاركة جماعية .وفي ســـياق متصل،
تـــم تنظيـــم دورة داخليـــة للتعريـــف بأحـــكام قانـــون
المناقصـــات العامـــة رقـــم  49لســـنة  2016للعاملين
بالهيئـــة .كمـــا قدمـــت الهيئـــة برنامج تعريفـــي موجه
إلـــى متدربـــي هيئـــة أســـواق المـــال عقد فـــي قاعة
التدريـــب بمقرهـــا بتاريـــخ  1فبرايـــر .2018

 1-2مخرجات الخطة التدريبية:
اســـــتفاد مـــن الخطـــة التدريبيـــة للســـنة الماليـــة
 2018/2017أكثـــر مـــن  90موظفـــا مـــــن الهيئـــــة
مـــــن مختلـــف المســـتويات الوظيفيـــة واإلدارات
والتخصصـــات لتنميـــة قدراتهـــم وتطويـــر مهاراتهـــم
بمـــا يصـــب فـــي مصلحـــة تعزيـــز األداء والمهنيـــة
والكفـــاءة في العمل .وقد شـــملت الخطـــة التدريبية
خالل فترة التقرير  59برنامجـــــا تدريبيـــــا نفــذت محليــا
بنســـــبة  %82وخارجيـــــا بنســـــبة  %18كمـــا هو مبين
فـــي الجـــدول.

جدول رقم ( )30البرامج التدريبية التي نفذتها الهيئة:
#

البرنامج التدريبي

التاريخ

البرنامج التدريبية المنفذة محليا
1

صناعة القرار وأثره على التميز المؤسسي

 20-16إبريل 2017

2

ورشة عمل حول تعميم رقم ( )2لسنة  2017بشأن نظم الشراء
للجهات العامة

 25-23إبريل 2017
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25
3

نظام إدارة المخزون بنظم إدارة مالية حكومية  -الجرد السنوي العام

 7مايو 2017

4

نظام إدارة المخزون بنظم إدارة مالية حكومية  -الدورة المستندية
لعمليات التخزين

 8مايو 2017

5

نظام إدارة المخزون بنظم إدارة مالية حكومية  -التصرف في المواد
الخارجة عن نطاق االستخدام

 9مايو 2017

Exchange server

 9-5نوفمبر 2017

26

حل المشكالت بطرق إبداعية

 16-12نوفمبر 2017

27

أصول تدقيق الحسابات وفق المعايير الدولية

 16-12نوفمبر 2017

28

آليات متابعة وتقييم الخطط التنموية

 23-19نوفمبر2017

29

مهارات تحليل البيانات وإعداد التقارير االقتصادية الكلية

6

إعداد وكتابة التقارير اإلدارية

 11-7مايو 2017

30

مهارات تحليل التقارير االقتصادية المحلية واإلقليمية والدولية

 14-10ديسمبر 2017

7

إعداد مشروع ميزانيات الجهات الحكومية والقواعد المنظمة لها

 11-7مايو 2017

31

إدارة التغيير

 14-10ديسمبر 2017

8

ورشة عمل في مجال إدارات األزمات في القطاع الحكومي

 29 – 25سبتمبر 2017

32

التصميم بوسائل التواصل االجتماعي

 14-10ديسمبر 2017

9

خدمة العمالء على المستوى العالمي

 25-24يوليو 2017

33

أساسيات مهارات القيادة المؤسسية في اإلدارة الوسطى

 19-17ديسمبر 2017

10

High Impact presentations

 14-13أغسطس2017

34
35

11

المحاسبة التحليلية واتخاذ القرارات اإلدارية

 24-20أغسطس 2017

Office 365-administration
Office 365-administration

 21-17ديسمبر 2017
 28-24ديسمبر 2017

12

Business writing

 30-27أغسطس 2017

13

نظام  6سيجما لحل المشكالت

 30-27أغسطس 2017

36

 7-3ديسمبر 2017

المنهج المتكامل إلعداد وتأهيل المحاسبين و الموظفين الماليين الجدد  18يناير  22 -فبراير 2018
في الوزارات واإلدارات الحكومية والهيئات الملحقة

14

التحليل اإلحصائي باستخدام برنامج Excel

 14-10سبتمبر 2017

37

نظم الرقابة المالية بالجهات الحكومية

 18-14يناير 2018

15

األداء المالي

 14-10سبتمبر 2017

38

16

التخطيط االستراتيجي

 28-24سبتمبر 2017

الفكر المحاسبي للمنهج التطبيقي في التحول من النظام المالي
الحالي إلى النظام المالي الجديد

 25-21يناير 2018

39
17

اتخاذ القرارات وحل المشكالت

 12-8أكتوبر 2017

رموز وتصنيفات الحسابات الخارجة عن أبواب الميزانية والمعالجات
المحاسبية على نظم إدارة مالية الحكومة

 8-4فبراير 2018

18

بناء وإعداد فرق العمل

 26-22أكتوبر 2017

40

ورش عمل منتدى االقتصاد المعرفي

 8-7فبراير 2018

19

VcP 6.5 Foundation

 19-15أكتوبر 2017

41

ورشة عمل حول االلتزام ومكافحة غسل األموال

 11فبراير 2018

20

التعاميم العامة بشئون التخزين العامة

 5-1أكتوبر 2017

42

Competitive Environment and Maximizing FDI Benefits

21

Windows server

 5-1اكتوبر2017

43

22

Windows server

 12 – 8أكتوبر 2017

ورشة توعوية لمشروع الخطة الوطنية الستمرار األعمال وإدارة الكوارث
في مجال تكنلوجيا المعلومات

 19فبراير 2018

44
23

Office 2016

إعداد وكتابة التقارير الرسمية

 8-4مارس 2018

45
24

القيادة ومنهجية اإلدارة الحديثة وانعكاساتها على التخطيط
االستراتيجي

First time manager

 6 - 5مارس 2018

46

اسس وقواعد االتفاقيات الدولية
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 15 – 13فبراير 2018

 -12 8اكتوبر2017
 19-15أكتوبر 2017

 15 – 11مارس 2018
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47

ورشة عمل الالئحة األوروبية لحماية البيانات

48

قواعد المراجعة و التدقيق المالي ومهارات التدقيق المحاسبي

 12مارس 2018
 22-18مارس 2018

البرامج التدريبية الخارجية
1

تطبيق نظام الشباك الواحد للمستثمرين  -الشارقة – دولة االمارات
المتحدة

 27-23يوليو 2017

2

الممارسات الحديثة لتطوير الشئون اإلدارية – الشارقة  -دولة االمارات
المتحدة

 27-23يوليو 2017

3

مهارات الكتابة القانونية وتقنيات صياغة التشريعات والعقود -
الشارقة  -دولة االمارات المتحدة

 17-13أغسطس 2017

4

الموازنات التخطيطية وتفعيل دور الرقابة – القاهرة – جمهورية مصر
العربية

 24-20أغسطس 2017

5

االتجاهات التنظيمية االبتكارية لتطوير أساليب العمل وتطبيقاتها وفق
معايير التميز المؤسسي - EFQMلندن – المملكة المتحدة

 25-21أغسطس 2017

6

 – Theory to practiceلندن – المملكة المتحدة

 19-20سبتمبر 2017

7

ورشة عمل في مجال أخالقيات العمل – باريس -فرنسا

 20 – 16أكتوبر 2017

8

- Strategic Investment Promotion & Moving Up the Value Chain
دبلن  -ايرلندا

 10 – 6نوفمبر 2017

9

 - FDI Training Seminarفرانكفورت  -المانيا

 21-20نوفمبر 2017

10

ورشة عمل في مجال رسم السياسات – لندن – المملكة المتحدة

 27نوفمبر 1 – 2017
ديسمبر 2017

11

ورشة عمل في مجال اليه عرض القوائم المالية ومتطلبات المعايير
المحاسبية  -باريس  -فرنسا

نظمت الهيئة برنامج تعريفي للموظفين الجدد يالهيئة.

هيية ٔاسواق المال.
نظمت الهيئة برنامج تعريفي عن
الهيية لمتدربي ٔ
ٔ

 26فبراير 2 -مارس
2018

االداري والتنمية ٔ -ابو ظبي.
لالصالح ٕ
الموتمر العربي الرابع ٕ
شاركت الهيئة في
ٔ
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 1-3شركاء تنمية الموارد البشرية:
تـــــم فـــي إطـــار الخطـــة التدريبيـــة للســـنة الماليـــة
 2018/2017التعامـــــل مـــــع  30جهة تقــدم الخدمــات
التدريبيـــــة مـــن جهـــات حكوميـــة (الهيئـــــة العامـــــة
لمكافحـــــة الفســـــاد ،هيئــة أســـــواق المـــــال ،ديــوان
الخدمـــــة المدنيـــــة ،وزارة الماليـــــة ،الجهـــــاز المركـــــزي
لتكنولوجيـــا المعلومـــات ،الهيئـــة العامـــة لالتصاالت
وتقنيـــة المعلومـــات ،وجامعـــات وكليـــات (الكليـــة
األســـــترالية فـــــي الكويت ،الهيئـــــة العامة للتعليـــــم
التطبيقـــي والتدريـــــب) ومنظمـــات إقليميـــة ودولية
(مركز صندوق النقـــــد الدولـــــي لالقتصـــاد والتمويل
في الشـــــرق األوســـط ،المنظمة العربيـــــة للتنميـــــة
اإلداريـــــة ،المعهــد العربـــــي للتخطيط) ،ومؤسسات
المجتمـــع المدني (جمعيـــــة المحاســـــبين الكويتيـــــة)،
ومؤسســـات تدريبيـــة خاصة محلية (منهـــا غرفة تجارة
وصناعـــة الكويـــت) وأجنبيـــة.

نظمت الهيئة برنامج تدريبي متخصص لموظفيها بعنوانCompetitive Enviroment and Maximizing FDI Benefits :

عـــام .والبـــدء بحصـــر مهـــام وواجبـــات كل مســـمى
وظيفـــي وتصنيفهـــا حســـب التـــدرج الوظيفـــي.

 1-4الموظفون الجدد:
تـــم تنظيـــم برنامـــج تعريفـــي تحـــت عنـــوان "تأهيـــل
المعينين الجدد للعمل في هيئة تشـــجيع االســـتثمار
المباشـــر" خـــالل الفترة مـــن  27-23يوليـــو.2017

 1-5بعثات الماجستير:
تـــم اإلعـــالن عن فتـــح بـــاب الترشـــيح لإليفـــاد بالخارج
لبعثـــة للحصـــول على درجـــة الماجســـتير .اإلعالن عن
فتـــح بـــاب الترشـــيح لإليفـــاد بالخـــارج لبعثـــة للحصول
علـــى درجـــة الماجســـتير بتاريـــخ  11ســـبتمبر 2017
وتلقـــي الطلبات خـــالل الفترة من  28 – 17ســـبتمبر
.2017
 1-6أنشطة تعاون:
اجتمعت الهيئة مع شـــــركة ارنســـت انـــد يونغ Young
 & Ernstواتحـــــاد المصـــــارف الكويتيـــة للتعـــرف على
برامـــج التنميـــة البشـــرية الفعالـــة لتأهيـــل الكـــوادر
ا لبشر ية .

الهيية في ورشة تدريبية حول “التخطيط االستراتيجي واستشراف المستقبل” في سنغافورة.
شاركت
ٔ

| |118هيئة تشجيع االستثمار المباشر

 1-7الوصف الوظيفي:
أنجـــزت الهيئـــة نمـــوذج (بطاقـــة الوصـــف الوظيفي)
التـــي تبيـــن المهـــام الوظيفيـــة التـــي يقـــوم بها كل
موظـــف وفـــق الوحـــدة اإلداريـــة التي يتبع لهـــا ،وتم
توزيـــع النمـــوذج بعـــد اعتمـــاده علـــى جميـــع اإلدارات
للتعبئـــة .وتـــم تقديم عـــرض مرئي يبين مســـتجدات
المشـــروع .كمـــا بـــدء فـــي حصـــر جميـــع المســـميات
الوظيفيـــة للمـــدراء ورؤســـاء األقســـام وموظفـــي
االســـتعانة وإعـــداد الوظائـــف الشـــاغرة فـــي الهيئـــة
وتعديلهـــا ،والتواصـــل مـــع ديـــوان الخدمـــة المدنيـــة
للتعـــرف علـــى مهـــام وواجبـــات المســـميات بشـــكل
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 .4الشؤون القانونية
قامـــــت الهيئـــــة خـــالل فتـــــرة التقريـــــر بالمســـــاهمة
فــي إبــداء الـــــرأي وتقديــم االقتراحات ضمــن آليــات
التعـــــاون القائمـــــة بيـــــن أجهـــــزة القطـــــاع الحكومي،
وحضـــرت الهيئـــة ورشـــة عمـــل لـــدى الهيئـــة العامـــة
لمكافحـــة الفســـاد ،واســـتجابت لطلب هيئـــة مكافحة
الفســـاد بتزويدهـــا بمرئياتهـــا بشـــأن قوائـــم التقييم
الذاتـــي ألحـــكام اتفاقيـــة األمـــم المتحـــدة لمكافحـــة
الفســـاد ذات الصلـــة باختصاصاتهـــا ،وقدمـــت
مســـاهمتها فـــي تقريـــر التقييـــم الذاتـــي للدولـــة
لتحســـين وضـــع دولـــة الكويت في مؤشـــر مـــدركات
الفســـاد العالمـــي الـــذي يصـــدر ســـنويا عـــن منظمة
الشـــفافية الدوليـــة .ومـــن جهـــة أخـــرى ،شـــاركت
الهيئـــة فـــي اجتماعيـــن فـــي وزارة الماليـــة لتضميـــن
قانون  116لســـنة  2013بشـــأن تشـــجيع االســـتثمار
المباشـــر فـــي دولـــة الكويـــت فـــي اتفاقيـــة التجـــارة
الحـــرة .وقدمـــت الهيئـــة البيانـــات المطلوبـــة ضمـــن
االســـتبيان المرســـل من قبـــل منظمـــة مؤتمر األمم
المتحدة للتجـــارة والتنمية – انكتاد ( )UNCTADبشـــأن
االتفاقيـــات الدوليـــة وقوانيـــن االســـتثمار الوطنيـــة.
وتمـــت مخاطبـــة وزارة الخارجية لطلب االشـــتراك في
عضويـــة المنظمـــة العالميـــة للمناطـــق الحـــرة World
 ،Free Zones Conventionوبشـــأن اجتمـــاع لجنـــة
الخبراء المعنية باالســـتثمار في الدول العربية إلعداد
المذكـــرة التفســـيرية لالتفاقيـــة الموحـــدة الســـتثمار
رؤوس األمـــوال العربية في الـــدول العربية .وأفادت
بشـــأن قانـــون اإلعـــالم اإللكترونـــي واجتمعـــت مـــع
قطـــاع الرقابـــة والتدقيـــق فـــي وزارة األشـــغال فيما
يخـــص عمليـــة الترســـية فـــي نظـــام النقـــاط واعـــدت
مذكـــرة بشـــأن مشـــروع قانـــون الضريبـــة .وطلبـــت
مجموعـــة المبـــادئ القانونيـــة التـــي أقرتهـــا إدارة
الفتـــوى والتشـــريع خـــالل الفتـــرة مـــن ينايـــر 2003
حتـــى ديســـمبر  .2010والـــرد على مالحظـــات ديوان
المحاســـبة بشـــأن أعمـــال الهيئـــة .ومـــن جهـــة أخرى،
خاطبـــت غرفة تجـــارة وصناعـــة الكويت لتزويـــد الهيئة
بالمعوقـــات التي تواجه الشـــركات الخاصـــة الكويتية
فـــي الواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة لمناقشـــتها في
الحـــوار االســـتراتيجي بيـــن دولـــة الكويـــت والواليات
المتحـــدة األمريكيـــة.
كمـــــا تولـــــت الهيئـــة إجـــــراء المتابعـــــات القانونيـــــة
للقضايـــا المرفوعـــة ضـــد الهيئـــة وقدمـــت إفـــادات
قانونية بشـــأن العمليات االســـتثمارية في مواضيع
ذات صلـــة ،ومن جهـــة أخرى اإلفادة القانونية بشـــأن
نتائـــج الفحـــص والمراجعـــة واهـــم المالحظـــات على
أعمال الهيئة عن الســـنة المالية  ،2017/2016وطلب
تقديـــم المســـتندات المؤكـــدة للمبالـــغ المطلوبـــة
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بميزانيـــة الهيئـــة للســـنة الماليـــة ،2019/2018
اإلجـــراءات الخاصـــة بالتحصيـــل ،وتظلمـــات الشـــراء،
وإفـــادات قانونيـــة بشـــأن عقـــود الهيئـــة المختلفـــة.

 .5نظم المعلومات
واصلـــــت الهيئـــــة خـــالل فتـــــرة التقريـــــر تعزيز نظـــــم
المعلومـــات وفـــــق احتياجـــــات الوحـــــدات اإلداريـــــة
الحاليـــــة والمســـــتقبلية ومتابعـــــة متطلبـــــات الهيئــة
للبنيـــــة التحتيــة المعلوماتيـــــة من األجهــزة المختلفــة
والشـــــبكات وأنظمـــة األمـــــن والحمايـــة وتجهيـــــز
وإصـــالح وصيانـــة النظـــم واألجهـــزة ،وفـــــي هـــــذا
الســـــياق ،قامـــــت الهيئـــــة بتوزيـــــع وتركيـــــب أجهــزة
الحاســـــوب للموظفيـــن الجـــدد وتعريـــف بطاقـــات
الدخـــول وحســـابات المســـتخدمين وتوفيـــر هواتـــف
داخليـــة جديـــدة بأنظمة أتصـــال بخاصية الشـــبكة ،كما
تم تشـــغيل وتعريـــف وربط الخـــوادم الجديـــدة ونقل
األنظمـــة من الخوادم القديمة إلـــى الخوادم الجديدة
ونقـــل مجلدات المشـــاركة الحالية إلى خـــوادم جديدة
لكل إدارة وقســـم على حدة بســـعات مختلفة كما تم
وضـــع حمايـــة وصالحيات لكل مســـتخدم وتم إنشـــاء
خـــادم خاص لحفـــظ البيانات المركزيـــة الخاصة بالهيئة
كمـــا تـــم عمـــل تحديـــث لموقـــع تحســـين و iKDIPA
الخـــاص بموظفـــي الهيئـــة ،كمـــا تـــم االنتهـــاء مـــن
بنـــاء غرفـــه البيانـــات المركزيـــة الخاصـــة بالهيئة ونقل
جميـــع الخـــوادم الخاصـــة إلـــى الغرفـــة ،وتـــم تجهيـــز
الغرفـــة بأجهـــزة تبريـــد خاصـــة وبطاريـــات احتياطيـــة
وأجهـــزة اإلطفـــاء الخاصـــة بغـــرف البيانـــات المركزيـــة
علـــى أســـس دقيقـــة وعلميـــة ،كمـــا تـــم التشـــغيل
المبدئـــي لنظـــام إدارة المحتـــوى اإللكترونـــي ()ECM
علـــى الخـــوادم المركزيـــة الخاصـــة بالهيئة باســـتخدام
تكنولوجيـــا ( ،)Hyper converged Infrastructureكمـــا
قامـــت الهيئـــة باســـتعمال خدمـــات مايكروســـوفت
الســـحابية الخاصة بأنظمة البريـــد اإللكتروني والنظم
اإلداريـــة لجميـــع موظفـــي الهيئة.

 .6الشؤون المالية
قامـــت الهيئـــة خـــالل فتـــرة التقريـــر بإنجاز الشـــــؤون
الماليـــة التي تختـــــص بعمـــــل الهيئة وشـــــمل ذلـــــك
إعـــداد الحســـــاب الختامـــي لميزانيتهـــا عـــن الســـنة
الماليـــة  ،2018/2017وإعـــداد االرتباطـــات الالزمـــــة
للعمليات المالية للســـــنة الماليـــــة  2018/2017لدفع
المســـــتحقات الالزمـــــة للمورديـــــن المختلفين.
أنجـــــزت الهيئـــة تقديـــــر اعتمـــادات الميزانية للســـــنة
الماليـــــة  ،2019/2018كما قامــت بإصـــــدار  264أمــر
شـــــراء خالل فتــرة التقريـــــر ،وتنفيذ طلبــات الصــرف
بإجمالـــي  1230طلـــب ،وطلبات شـــــراء واســـــتكمال
الـــــدورة المســـــتندية ،وتحصيـــــل رســـــوم عمليـــــات
الهيئـــــة مـــــن خـــــالل الطابـــــع اإللكترونـــي ،K-net
واعتمـــــاد اســتمارات التحويل البنكي بنظــام ،GFIMS
وإنجاز عقود امر مباشـــــر وممارســـــة وإجراء األوامـــــر
ا لتغير ية .
قامـــــت اللجـــــان المشــكلة بعملهـــــا كل وفــق تكليفــه
ومنهـــــا لجنـــــة المشـــــتريات المختصـــــة بالنظــر فــي
المواضيـــع الماليـــة المختلفـــة الخاصـــة بعمليـــات
الهيئـــة ،ولجنة المقياســـات المخزنيـــــة ،ولجنـــــة الجرد
ا لســنو ي .
كمـــا تـــم االنتهاء من إعداد مشـــروع تصميـــم منطقة
العبدلـــي االقتصاديـــة مـــن خـــالل إعـــداد وتخطيـــط
وتصميـــم شـــبكات الطـــرق وخدمـــات البنيـــة التحتيـــة
الرئيســـية وطـــرق الربـــط لجميـــع ضواحـــي المشـــروع
وبصـــدد توقيـــع العقـــد فـــي بدايـــة الســـنة الماليـــة
 2019/2018والتعاقـــد مـــع معهـــد الكويـــت لألبحاث
العلميـــة لتنفيـــذ نتائـــج دراســـة تعزيـــز تنافســـية دولة
الكويـــت باإلضافـــة إلـــى عقـــود الخدمـــات والدعـــم
الفنـــي للهيئة.

 .7الشؤون االدارية
علـــى صعيد التوظيـــف قامـــت الهيئة بإتمـــام تعيين
موظفيـــن كويتييـــن الســـتكمال شـــغل الهيـــكل
التنظيمـــي للهيئـــة بالكـــوادر البشـــرية التـــي يتطلبها
العمـــل مـــن خـــالل إعـــالن توظيـــف حملـــة التوظيف
الرابعـــة (ســـبتمبر .)2017
وعلـــى صعيـــد رفـــع المســـتوى الوظيفـــي قامـــت
الهيئـــة بمراجعـــة تدقيـــق بيانـــات العامليـــن التزامـــا
بتعميـــم ديـــوان الخدمـــة المدنيـــة الجديـــد رقـــم ()3
لســـنة  2017وإعداد قـــرارات رفع المســـتوى وتحديد
الموظفين المســـتحقين للعـــالوات الدورية والترقية
باألقدميـــة واالختيار وتقييـــم أداء الموظفين وصرف
األعمـــال الممتـــازة للمســـتحقين.
كمـــا قامت الهيئـــة بتنفيذ حـــاالت اإليفـــاد بالمهمات
الرســـمية والـــدورات التدريبيـــة الخارجيـــة وصياغـــة
القـــرارات الخاصـــة بهـــا لتنميـــة العنصـــر البشـــري.
وتمـــت المشـــاركة فـــي اجتماعـــات مـــع وزارة المالية
لمناقشـــة مشـــروع الميزانيـــة والمشـــاركة فـــي
اللقـــاءات الدوريـــة التـــي يعقدهـــا ديـــوان الخدمـــة
المدنيـــة بالتعـــاون مع هـــذه الجهات الرقابيـــة وغيرها
مـــن الجهـــات الحكوميـــة المعنيـــة.
كمـــا التزمـــت الهيئـــة بتحويـــل اإلجـــراءات اليدويـــة
للمراســـالت الحكوميـــة إلـــى برنامـــج التراســـل
اإللكترونـــي الحكومـــي إلـــى جانـــب متابعـــة حركـــة
الموظفيـــن مـــن خـــالل الـــدوام الرســـمي وإدخال كل
مـــا يتعلـــق بهـــا.
وعلـــى صعيـــد اللجان فقـــد قامـــت اإلدارة بتشـــكيل
عـــدة لجـــان بناء علـــى تعاميم وقرارات ديـــوان الخدمة
ووزارة الماليـــة .إذ عقـــدت اللجنـــة الفنيـــة  11اجتماعا
خـــالل فتـــرة التقريـــر وافقـــت فيهـــا علـــى تشـــكيل
 17لجنـــة منهـــا  5لجـــان لتلبيـــة احتياجـــات داخلية في
الهيئـــة ،وبقيـــة اللجـــان تم تشـــكيلها بنـــاء على طلب
مـــن الجهـــات الرقابية في الدولة ،كمـــا هو مبين في
الجدول.
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كمـــا وافقـــت اللجنة الفنية على تشـــكيل  5فرق عمل
وفـــق مبررات تشـــكيلها .كما هو مبيـــن في الجدول.

جدول رقم ( )31اللجان المشكلة في الهيئة خالل السنة المالية :2018/2017
اسم اللجنة

#

مبررات التشكيل

جدول رقم ( )32فرق العمل المشكلة في الهيئة خالل السنة المالية :2018/2017

1

لجنة المقياسات المخزنية لتقدير اعتمادات الميزانية للسنة المالية
2019/2018

وزارة المالية

#

2

لجنة إعداد الحساب الختامي للسنة المالية 2017/2016

وزارة المالية

1

فريق عمل لمراجعة وتحديث اللوائح اإلدارية والتنظيمية والمالية بهيئة
تشجيع االستثمار المباشر

3

لجنة الجرد المفاجئ للمخازن للسنة المالية 2018/2017

وزارة المالية

2

فريق رفع المستوى الوظيفي

ديوان الخدمة المدنية

4

اللجنة الفنية للتصرف في المواد الخارجة عن نطاق االستخدام للسنة المالية
2018 /2017

وزارة المالية

3

فريق عمل لمتابعة نقل و تشغيل المنطقة الحرة

تكليف مجلس الوزراء
للهيئة بإدارة المناطق
الحرة إلي الهيئة

5

لجنة فحص و إحصاء المواد الموردة و المعادة للسنة المالية 2018/2017

وزارة المالية
4

فريق التوظيف

6

لجنة إعداد الميزانية للسنة المالية 2019/2018

وزارة المالية

7

لجنة الجرد السنوي العام للعهد الشخصية للسنة المالية 2018/2017

وزارة المالية

8

لجنة متابعة تشغيل مشروع إدارة المحتوى اإللكتروني

9

لجنة التخطيط والمتابعة للخطة السنوية 2019/2018

10

لجنة الشراء بالهيئة.

11

لجنة شؤون الموظفين بالهيئة.

12

لجنة إعداد المقايسات المخزنية لتقدير اعتمادات الميزانية للسنة
2020/2019

وزارة المالية

13

لجنة التظلمات المتعلقة بالشراء

وزارة المالية

14

لجنة األعداد والتحضير للقاء المفتوح الرابع بين القطاعين العام والخاص
للتحضير لتقرير البنك الدولي عن بيئة األعمال 2019

احتياجات داخلية

15

اللجنة العليا لإلعداد والتحضير لملتقى الكويت لالستثمار الثاني

احتياجات داخلية

16

لجنة مبنى هيئة تشجيع االستثمار المباشر

احتياجات داخلية

17

لجنة اختيار المرشحين للبرامج التدريبية الخارجية

احتياجات داخلية

5
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اسم الفريق

فريق تصديق عمليات المعالجة والتصنيف للعقود والوثائق اإللكترونيات

مبررات التشكيل
تحسين بيئة العمل
لموظفي الهيئة

استيفاء الشواغر
الوظيفية
احتياجات تشغيلية
لمركز نظم المعلومات

احتياجات داخلية
األمانة العامة
للمجلس
األعلى للتخطيط
والتنمية
وزارة المالية
ديوان الخدمة المدينة
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