اإلستثمار المباشر
تصب أهمية موقع دولة الكويت االستراتيجي في صالح تعزيز قدراتها التنافسية وجذب االستثمارات االجنبية بما يسهم في تحويل البالد
إلى مركز مالي وتجاري جاذب لالستثمار ،يقوم فيه القطاع الخاص بقيادة النشاط االقتصادي ،وتشجع فيه روح المنافسة وترفع كفاءة
اإلنتاج .والجدير بالذكر أن دولة الكويت من أوائل الدول في المنطقة التي انضمت إلتفاقية نيويورك عام ( )1977والتي تعترف
بالتحكيم الدولي وهذه ميزة يرغب فيها المستثمر االجنبي .ونظرا ألهمية االستثمار المباشر في دفع عجلة التنمية اإلقتصادية أصدرت
الحكومة بالتعاون مع مجلس األمة العديد من التشريعات القانونية لتشجيع االستثمار وأتاحت هذه القوانين للمستثمر األجنبي إمكانية
االستثمار المباشر في دولة الكويت برأس مال أجنبي ( )%100دون شرط الحصول على شريك كويتي مع التمتع بمزايا وإعفاءات
جمركية وضريبية ،وباألخص القانون رقم ( 116لسنه  )2013في شأن تشجيع االستثمار المباشر في دولة الكويت والئحته التنفيذية.
وبموجب هذا القانون أنشأت هيئة تشجيع االستثمار المباشر ،كهيئة عامة متخصصة تتمتع باالستقاللين المالي واإلداري ،يرأس مجلس
إدارتها وزير المالية ،ويتأتى الدور التنموي للهيئة من خالل المساهمة في التنويع االقتصادي ،وخلق فرص عمل للعمالة الوطنية
وتوسيع نطاق األثر اإليجابي على االقتصاد المحلي للدولة ،أما الدور الترويجي فيتأتى من خالل استقطاب وتشجيع االستثمارات
المباشرة ذات القيمة المضافة والمحفزة لالبتكار بهدف تعزيز وتوطين التكنولوجيا المتطورة والخبرات الفنية والتسويقية الحديثة وتقوم
الهيئة بتلقي طلبات الترخيص االستثماري والموافقة عليها ومنح الحوافز وذلك وفقا للمعايير المنصوص عليها في أحكام القانون رقم
( 116لسنه  )2013في شأن تشجيع االستثمار المباشر وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العالقة ،وتقوم الهيئة بمواصلة تقديم خدمات
الرعاية الالحقة والتسهيالت للمشاريع المرخص لها ومتابعتها واالشراف عليها ،باإلضافة إلى قيامها بالتعاون مع مختلف الجهات
المعنية لتبسيط بيئة األعمال ،من أجل تعزيز القدرة التنافسية بتحديد العقبات المحتملة التي قد يواجهها المستثمرون والعمل على تذليلها.
وبتاريخ  20أكتوبر  ،2021تم اعتماد ترشيح هيئة تشجيع االستثمار المباشر لتولي منصب المدير اإلقليمي عن منطقة الشرق األوسط
وشمال أفريقيا (مينا) في اللجنة التوجيهية التابعة للرابطة الدولية لهيئات ترويج االستثمار (وايبا) خالل الفترة ( )2023-2021وذلك
خالل مؤتمر االستثمار السنوي الخامس والعشرين لـ (وايبا) والذي عقد لمدة يومين في مركز دبي للمعارض ،إكسبو دبي .2020
وأتاح القانون رقم ( 116لسنة  )2013في شأن تشجيع االستثمار المباشر في دولة الكويت للمستثمر األجنبي حق اختيار شكل الكيان
االستثماري الذي يرغب بإنشائه في الكويت ،ليكون أحد األشكال القانونية التالية :
• شركة كويتية مؤسسة وفقا ألحكام قانون الشركات رقم ( 1لسنة  )2016والقوانين المعدلة له والئحته التنفيذية بغرض
االستثمار المباشر ويجوز أن تبلغ حصة المستثمر األجنبي ( )%100من رأس مال الشركة المساهمة أو الشركة ذات
المسئولية المحددة أو شركة الشخص الواحد.
• فرع لشركة أجنبية يرخص لها بالعمل داخل الكويت بغرض االستثمار المباشر.
• مكتب تمثيل يقتصر دوره على دراسة السوق دون ممارسة نشاط تجاري أو نشاط الوكالء التجاريين.
أهم مالمح القانون والضمانات والمزايا الممنوحة للمستثمر :
• بينت المواد ( )16 ،15 ،14من القانون اشتراطات وشروط قبول طلب الترخيص لتأسيس شركة كويتية وقبول طلب
الترخيص لفرع شركة أجنبية والترخيص لمكتب تمثيل.

• وفي حال إصدار الترخيص يتع ين على الكيان االستثماري الحصول على الموافقات الالزمة لبدء التنفيذ خالل سنة من
تاريخ اصدار الترخيص ما لم يحدد الجدول الزمني المقدم لهيئة تشجيع االستثمار المباشر مدة أطول ويجوز أن يمنح
مدير عام الهيئة مهلة إضافية إذا قدمت أسبابا مقبولة شريطة أال تتجاوز هذه المهلة مدة سنة إضافية .ويلتزم المستثمر
بإخطار الهيئة يتاريخ بدء التشغيل الفعلي خالل ثالثين يوما من ذلك التاريخ.
• ال يجوز مصادرة أي كيان استثماري مرخص فيه طبقا ألحكام هذا القانون أو نزع ملكيته إال للمنفعة العامة طبقا للقوانين
المعمول بها ومقابل تعويض يعادل القيمة االقتصادية الحقيقة للمشروع المنزوعة ملكيته وقت نزع الملكية ،وتقدر وفقا
للوضع االقتصادي السابق على أي تهديد بنزع الملكية ،ويدفع التعويض المستحق فور اتخاذ القرار.
• اإلعفاء من ضريبة الدخل أو من أي ضرائب أخرى لمدة ال تزيد على عشر سنوات من تاريخ بدء التشغيل الفعلي في
الكيان االستثماري المرخص فيه.
• إعفاء كل توسع في الكيان االستثماري ،يرخص فيه وفق أحكام هذا القانون ،من نفس الضرائب المنصوص عليها في
الفقرة السابقة ،لمدة ال تقل عن مدة اإلعفاء الممنوحة للكيان االستثماري األصلي .وذلك من تاريخ بدء اإلنتاج أو التشغيل
الفعليين في هذا التوسع.
• يتمتع الكيان االستثماري (باإلعفاء كليا أو جزئيا) من الرسوم والضرائب الجمركية أو أي رسوم أخرى تستحق على
الواردات الالزمة ألغراض الكيان االستثماري وذلك بشرطين :
 oأن يتم االستيراد باسم الكيان االستثماري أو لصالحه.
 oأن تكون المواد المستوردة من حيث الكمية والنوعية متفقة مع طبيعة وحاجات نشاط الكيان االستثماري.
• للمستثمر االنتفاع باألراضي والعقارات المخصصة للهيئة أو التي تخضع إلشرافها أو إدارتها ،وذلك وفقا لألسس والقواعد
التي يضعها مجلس إدارة الهيئة في هذا الشأن.
• يجوز بعد الحصول على موافقة مجلس إدارة الهيئة اندماج كيانين استثماريين أو أكثر ،وذلك بناء على طلب مشترك يقدم
إلى الهيئة في هذا الشأن ،ويكون الكيان الجديد الناتج عن عملية اإلندماج خلفا قانونيا للكيانات المندمجة ويحل محلها في
الحقوق واإللتزامات.
• للمستثمر أن يحول إلى الخارج أرباحه أو رأسماله أو حصيلة تصرفه في حصصه أو نصيبه في الكيان االستثماري أو
التعويض المنصوص عليه في القانون ،كما أن للعاملين في الكيان االستثماري تحويل مدخراتهم ومستحقاتهم إلى الخارج.
• يتمتع المستثمر بمبادئ سرية المعلومات الفنية واالقتصادية والمالية الخاصة باستثماره وحفظ المبادرات وذلك طبقا ألحكام
القوانين واللوائح المعمول بها.
• ما لم يوجد نص خاص في هذا القانون تطبق على االستثمار المباشر الخاضع ألحكامه القوانين واللوائح المعمول بها في
البالد كما تراعى كافة االتفاقيات الدولية النافذة في البالد ذات العالقة باالستثمار وبتجنب االزدواج الضريبي.
هناك بعض االستثمارات المباشرة التي حددها قرار مجلس الوزراء رقم ( 75لسنة  )2015بشأن تحديد قائمة باالستثمارات المباشرة
التي ال تخضع ألحكام القانون رقم ( 116لسنة  )2013في شأن تشجيع االستثمار المباشر في دولة الكويت .وهي كما ورد في مادته
االولى:
• استخراج النفط الخام (الفرع ( )610بالتصنيف الدولي).

• استخراج الغاز الطبيعي (الفرع ( )620بالتصنيف الدولي).
• صناعة منتجات أفران الكوك (الفرع ( )1910بالتصنيف الدولي).
• صناعة األسمدة والمركبات اآلزوتية (الفرع ( )2012بالتصنيف الدولي).
• صناعة غاز االستصباح وتوزيع أنواع الوقود الغازية عن طريق أنابيب رئيسية (الفرع ( )3520بالتصنيف الدولي).
• األنشطة العقارية ((ل) بالتصنيف الدولي) ،ويستثنى من ذلك مشاريع تطوير البناء للتشغيل الخاص.
• األنشطة الخاصة باألمن والتحقيقات (القسم  80بالتصنيف الدولي).
• األنظمة الخاصة باإلدارة العامة والدفاع والضمان االجتماعي اإللزامي (الباب (س) بالتصنيف الدولي).
• أنشطة المنظمات ذات العضوية (القسم  94بالتصنيف الدولي).
• أنشطة استخدام العمالة بما في ذلك العمالة المنزلية.
ولضمان تماشى الشركات األجنبيه أو مكاتب التمثيل األجنبي مع نصوص القانون رقم ( 116لسنة  )2013في شأن تشجيع االستثمار
المباشر والئحته التنفيذية والقرارات التي تصدرها الهيئة ،وذلك للعمل ضمن المنظومة االستثمارية الجديدة ،وكون المجموعة إحدى
المكاتب المعتمدة لدى هيئة تشجيع االستثمار المباشر لتقديم الطلبات بالنيابة عن المستثمرين ومتابعتها .كما حرصت المجموعه على
دعم عمالءنا في كل مرحلة من مراحل تنفيذ مشاريعهم ،باإلضافة إلى تقديم المشوره والخدمات للمستثمرين في جوانب عديده أهمها :
• إعداد ومراجعة العقود واالتفاقيات الخاصة باالستثمار والتفاوض بشأنها.
• مساعده المستثمر من مباشرة كافة اإلجراءات القانونية واإلدارية وتقـديم الطلبـات إلـى هيئـة تشـجيع االسـتثمار المباشـر
للحصــول علــى كافــة التــرخيص أو المزايــا أو انــدماج كيانــات اســتثمارية ،ومتابعتهـا وكــذلك تــذليل كافــة العقبــات أمــام
المستثمرين من خالل تمثيلهم أمام الهيئة وضمان التواصل معهم بصفه دوريه.
• تقديم المشوره والرد على استفسارات الموكلين وكذلك النصح حول الحوافز واإلعفاءات والضمانات التي يوفرهـا قـانون
تشجيع االستثمار المباشر.
• تقديم المشورة القانونية المرتبطة بالقوانين والوائح المنظمة للمناطق الحرة واالستثمار فيها.
• تقديم المشورة المتعلقـة باالنتفـاع باألراضـي والعقـارات المخصصـة للهيئـة والخاصـة باالسـتثمارات األجنبيـة ،والسـير
باإلجراءات القانونية الخاصة بها.
• تقديم ومتابعة التظلم من قرارات رفض الترخيص أو عدم اإلعفاء أو الجزاءات الموقعة على المستثمر.
• إعداد وصياغة ومراجعة بند التحكيم حال االتفاق عليه وكذلك البنود الخاصة بأنواع حل المنازعات األخرى.
• اختيار هيئة المحكمين والخبراء من أهل االختصاص .والتعامل مع الجهات المختصة لتنفيذ أحكام التحكيم.
• تقديم المشورة في حالة المسئولية المدنية أو الجزائية .
• المطالبة القضائية بالتعويضات المقرر للمستثمر وفقا لقانون االستثمار المباشر والقوانين األخرى ذات الصلة.
• المنازعات القضائية فى حال طلب هيئة تشجيع االستثمار إلغاء الترخيص أو تصفية االستثمار.

