قــوانــٌــن االسـتـثـمــار األجـنـبــً
دولــــة الـكـوٌــت

قانون رقم  8لسنة 2001
فً شأن تنظٌم االستثمار المباشر لرأس المال األجنبً فً دولة الكوٌت
تعارٌف
مادة :1
ٌكون للمصطلحات التالٌة المعنى المبٌن قرٌن كل منها:
 الوزٌر  :وزٌر التجارة و الصناعة. رأس المال االجنبً المستثمر: .1النقود و األوراق المالٌة و األوراق التجارٌة األجنبٌة المحولة الى الببلد
 .2اآلالت والمعدات ووسائل النقل و المواد األولٌة و المستلزمات السلعٌة المجلوبة من الخارج
ألؼراض االستثمار
 .3الحقوق المعنوٌة كبراءات االختراع و العبلمات التجارٌة و التراخٌص و األسماء التجارٌة
المسجلة و التصمٌمات الهندسٌة و التكنولوجٌة
 .4أرباح و مكاسب رأس المال األجنبً المستثمر إذا زٌد بها رأس المال األجنبً أو تم توظٌفها
فً إقامة مشروعات استثمارٌة جدٌدة
-

المستثمر األجنبً :الشخص الطبٌعً أو االعتباري الذي ٌحمل جنسٌة ؼٌر كوٌتٌة.
االستثمار األجنبً :توظٌؾ رأس المال األجنبً فً نشاط مرخص فٌه طبقا ً ألحكام هذا القانون.
المشروع :أي نشاط أو مشروع اقتصادي تنطبق علٌه أحكام هذا القانون.
لجنة االستثمار:لجنة استثمار رأس المال األجنبً المنشؤة بموجب أحكام المادة الخامسة من هذا
القانون.
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الفصل األول
فً شأن استثمار رأس المال األجنبً

مادة :2
مع عدم اإلخبلل بؤحكام المادة الثالثة من هذا القانونٌ ,حدد مجلس الوزراء األنشطة و المشروعات
االقتصادٌة التً ٌجوز للمستثمر األجنبً مزاولتها داخل الببلد ,إما بصفة مستقلة أو بمشاركة رأس
المال الوطنً ,و بما ٌتواءم مع السٌاسة العامة للدولة و خطط التنمٌة االقتصادٌة المعتمدة.

مادة :3
ٌصدر الترخٌص للمستثمر األجنبً فً مزاولة أي من األنشطة أو المشروعات االقتصادٌة بقرار من
الوزٌر بناء على توصٌة لجنة االستثمار و بعد موافقة الجهات المختصة .و ٌجب أن ٌبت فً طلب
الترخٌص خبلل مدة اقصاها ثمانٌة أشهر من تارٌخ تقدٌمه .و فً حالة رفض الطلبٌ ,جب أن ٌكون
القرار مكتوبا ً و مسببا ً
و ال تسري فً شؤن هذا الترخٌص أحكام البند  1من المادة  23و أحكام المادة  24من المرسوم
بالقانون رقم  68لسنة  1981المشار الٌه.
و كل التزام باستثمار مورد من موارد الثروة الطبٌعٌة أو مرفق من المرافق العامة ال ٌكون اال بقانون
و لزمن محدود .و تكفل االجراءات التمهٌدٌة تٌسٌر أعمال البحث و الكشؾ و تحقٌق العبلنٌة و
المنافسة.
و ال ٌجوز تجدٌد أو تعدٌل أي من هذه االتفاقٌات أو العقود أو االلتزامات الممنوحة قبل العمل
بالدستور أو بهذا القانون اال بقانون.

مادة :4
استثناء من أحكام المادة  68من القانون رقم  15لسنة 1961م المشار الٌه ٌجوز بقرار من الوزٌر
بناء على توصٌة لجنة االستثمار الترخٌص فً تؤسٌس شركات كوٌتٌة تبلػ حصة األجانب فٌها
 %111من رأس مالها ,و ذلك طبقا ً للشروط و األوضاع التً ٌضعها مجلس الوزراء.

2

الفصل الثانً
لجنة استثمار رأس المال األجنبً

مادة :5
تنشؤ لجنة تسمى ( لجنة استثمار رأس المال األجنبً)ٌ ,صدر بتشكٌلها قرار من مجلس الوزراء ,على
أن تكون برئاسة الوزٌر و أن ٌكون من بٌن أعضائها ممثلون من ذوي الخبرة للقطاع الخاص و لؽرفة
تجارة و صناعة الكوٌت
و ٌقوم رئٌس مكتب استثمار رأس المال األجنبً المشار الٌها فً المادة السابعة من هذا القانون بؤعمال
األمٌن العام لهذه اللجنة .و ٌصدر الوزٌر قراراً بتنظٌم عمل هذه اللجنة و تحدد مكافآت أعضائها بقرار
من مجلس الوزراء.

مادة :6
تختص لجنة االستثمار بما ٌلً:
 .1دراسة طلبات االستثمار و التوصٌة بالرأي فٌها
 .2التروٌج للفرص االستثمارٌة المتاحة فً الدولة و أخذ زمام المبادرة الستجبلب االستثمارات
األجنبٌة
 .3منح المزاٌا لتشجٌع المستثمر األجنبً و القطاع الخاص الكوٌتً على االستثمار طبقا ً للمادة
( )13من هذا القانون بالتنسٌق مع الجهات ذات االختصاص و مع مراعاة تشجٌع القطاع
الخاص الكوٌتً
 .4تٌسٌر إجراءات الترخٌص للمشروع و تسجٌله و تذلٌل الصعوبات التً قد تواجه انشاءه
 .5وضع نظام لرصد و متابعة تقٌٌم أداء االستثمارات األجنبٌة للتعرؾ على أي عقبات قد تصادفها
و العمل على التؽلب علٌها .
 .6بحث ما ٌقدمه المستثمرون األجانب و ؼٌرهم من ذوي الشؤن من شكاوي ناشئة عن تطبٌق
أحكام هذا القانون و رفع تقرٌرها فً هذا الشؤن الى جهات االختصاص
 .7توقٌع الجزاءات المنصوص علٌها فً المادة ( )15من هذا القانون
 .8إعداد مشروعات اللوائح البلزمة لتنفٌذ أحكام هذا القانون
 .9النظر فٌما ٌحٌله الٌها الوزٌر من مسائل تتعلق بتنفٌذ أحكام هذا القانون
إعداد تقارٌر إحصائٌة دورٌة عن نشاط االستثمار األجنبً ,و تقرٌر سنوي عن نشاط
.11
المشروعات االستثمارٌة المرخص فٌها و المعوقات التً تواجه دخول االستثمارات األجنبٌة
الى الببلد و سبل معالجتها .و ٌعرض هذا التقرٌر على مجلس الوزراء فً موعد ال ٌجاوز
نهاٌة شهر مارس من كل عام .
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مادة :7
ٌنشؤ مكتب ٌسمى ( مكتب استثمار رأس المال األجنبً) ٌقوم بمهمة الجهاز التنفٌذي للجنة االستثمار ,و
ٌصدر بتشكٌله و نظام العمل به قرار من الوزٌر ,و ٌعٌن رئٌسه بمرسوم ٌصدر بناء على ترشٌح
الوزٌر.
و ٌتولى المكتب تلقً طلبات التراخٌص و استٌفاء إجراءاتها مع الجهة المعنٌة و إعداد الدراسات و
تقدٌم المقترحات البلزمة فً شؤنه ا و عرضها على لجنة االستثمار للبت فٌها خبلل مهلة ال تجاوز
أربعة اشهر من تارٌخ تقدٌم الطلب ,و ٌجوز تمدٌدها لمدة مماثلة بقرار مسبب من الوزٌر
كما ٌباشر المكتب كل ما ٌتعلق باستثمار رأس المال األجنبً و على وجه الخصوص:




إعبلم السوق الدولً بالمشروعات المطروحة لبلستثمار و بٌان المزاٌا التً ٌتمتع بها استثمار
رأس المال األجنبً فً الببلد
تقدٌم المعلومات و االٌضاحات و اإلحصاءات البلزمة لمن ٌطلبها من المستثمرٌن األجانب
متابعة تنفٌذ المشروعات المرخص فٌها و تذلٌل العقبات و الصعوبات التً قد تعترضها لتنسٌق
مع الجهات المعنٌ ة لتٌسٌر دخول المستثمر األجنبً الى الببلد و إقامته فٌها هو و المتعاملٌن
معه من خارج الببلد .

الفصل الثالث
الضمانات المكفولة لالستثمار األجنبً

مادة :8
ال تجوز مصادرة أو تؤمٌم أي مشروع أجنبً مرخص فٌه طبقا ً ألحكام هذا القانون.
و ال ٌجوز نزع ملكٌته اال للمنفعة العامة طبقا ً للقوانٌن المعمول بها و مقابل تعوٌض ٌعادل القٌمة
االقتصادٌة الحقٌقٌة للمشروع المنزوعة ملكٌته وقت نزع الملكٌة ,و ٌقدر وفقا ً للوضع االقتصادي
السابق على أي تهدٌد بنزع الملكٌة .و ٌدفع التعوٌض المستحق دون تؤخٌر.
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مادة :9
مع عدم اإلخبلل باحكام المادة الثالثة من هذا القانون ,تسري أحكامه على االستثمارات القائمة العائدة
لرأس مال أجنبً ,وفقا ً لنصوص هذا القانون ,على أال تقل المزاٌا و اإلعفاءات و الضمانات التً تمنح
لها بموجب أحكامه عما هو مقرر لها من قبل .و تقدم طلبات المستثمر األجنبً لبلستفادة من المزاٌا
المنصوص علٌها فً هذا القانون الى لجنة االستثمار للنظر فٌها.
مادة :10
ال ٌسري فً حق المستثمر األجنبً المرخص له طبقا ً ألحكام هذا القانون أي تعدٌل فً هذه االحكام
ٌمس مصالحه .و تستثنى من ذلك أي توسعات فً استثمار قائم تتم بعد سرٌان التعدٌل.
مادة :11
 .1للمستثمر األجنبً حق تحوٌل استثماره كلٌا ً ,او جزئٌا ً ,الى مستثمر أجنبً آخر أو الى مستثمر
وطنً أو التخلً عنه لشرٌكه الوطنً فً حالة المشاركة ,و ذلك وفقا ً للقانون و الشتراطات
الترخٌص
 .2فً حالة تحوٌل ملكٌة استثمار أجنبً كله او بعضه الى مستثمر أجنبً آخر ٌحل هذا األخٌر
بقدر ما حول الٌه محل المحٌل و تستمر معاملة االستثمار وفقا ً ألحكام هذا القانون .
مادة :12
للمستثمر األجنبً أن ٌحول الى الخارج أرباحه و رأسماله و التعوٌض المنصوص علٌه فً المادة ()8
من هذا القانون .كما ان للعاملٌن ؼٌر الكوٌتٌٌن فً المشروع و المتعاملٌن معه من خارج الببلد تحوٌل
مدخراتهم و مستحقاتهم الى الخارج.

الفصل الرابع
المزاٌا المقررة لالستثمار األجنبً و التزاماته
مادة :13
ٌجوز للجنة االستثمار أن تمنح االستثمارات األجنبٌة كل او بعض المزاٌا التالٌة:
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 .1االعفاء من ضرٌبة الدخل أو من أي ضرائب أخرى لمدة ال تزٌد على عشر سنوات من بدء
التشؽٌل الفعلً للمشروع ,و كذلك إعفاء كل استثمار جدٌد فً المشروع من هذه الضرائب لمدة
مماثلة لمدة االعفاء الممنوحة لبلستثمار األصلً عند انشاء المشروع .
 .2االفادة من المزاٌا المترتبة على اتفاقٌات تجنب االزدواج الضرٌبً و اتفاقٌات تشجٌع و حماٌة
االستثمار .
 .3االعفاء كلٌا ً أو جزئٌا ً من الرسوم الجمركٌة على الواردات التالٌة:
أ) اآلالت و المعدات و قطع الؽٌار البلزمة لبلنشاء و التوسع و التطوٌر.
ب) المواد األولٌة و البضائع نصؾ المصنعة و مواد التؽلٌؾ و التعبئة البلزمة لؤلؼراض
االنتاجٌة .
 .4تخصٌص األراضً و العقارات البلزمة ألؼراض االستثمار وفقا ً للقوانٌن و اللوائح المعمول
بها فً الببلد .
 .5استخدام العمالة األجنبٌة البلزمة لذلك وفقا ً للقوانٌن و اللوائح المعمول بها فً الببلد .
و ٌصدر قرار من مجلس الوزراء بتحدٌد نسبة العمالة الوطنٌة بالنسبة للمشروعات التً تخضع
ألحكام هذا القانون.
و ٌكون منح االمتٌازات المشار الٌها فً هذه المادة متناسبا ً مع خطط التنمٌة االقتصادٌة و عدد
الكوٌتٌٌن العاملٌن فً المشروع و مع االلتزام بؤحكام القانون رقم  19لسنة  2111المشار الٌه فٌما
ٌتعلق بتعٌٌن القوى العاملة الوطنٌة.

مادة :14
ٌلتزم المستثمر األجنبً بالمحافظة على سبلمة البٌئة ,و على النظام العام و اآلداب العامة و بالتعلٌمات
المتعلقة باألمن و الصحة العامة و عدم تعرٌض اآلخرٌن لؤلخطار.

الفصل الخامس
الجزاءات

مادة :15
فً حالة مخالفة المستثمر األجنبً ألحكام هذا القانون أو الشتراطات الترخٌص أو القوانٌن و اللوائح
المعمول بها فً الببلدٌ ,جوز للجنة االستثمار أن توقع علٌه أحد الجزاءات التالٌة:
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 .1التنبٌه.
 .2االنذار.
 .3الحرمان من االمتٌازات الممنوحة له جزئٌا ً او كلٌا ً ,و ٌجوز له اذا عدل عن المخالفة طلب
اعادة النظر فً قرار الحرمان.
 .4الوقؾ االداري للمشروع لمدة معٌنة.
كما ٌجوز للمحكمة بناء على طلب لجنة االستثمار أن تحكم بالؽاء الترخٌص و تصفٌة االستثمار.
و دون االخبلل بحق المستثمر األجنبً فً اللجوء الى القضاءٌ ,جوز له التظلم لدى مجلس الوزراء
من الجزاءات المنصوص علٌها فً البندٌن  3,4و ذلك خبلل ثبلثٌن ٌوما ً من تارٌخ إببلؼه بقرار
الجزاء ,و فً حالة رفض التظلمٌ ,جب أن ٌكون القرار مكتوبا ً و مسببا ً.
و ٌعتبر فوات مدة ستٌن ٌوما ً من تارٌخ استبلم التظلم رسمٌا ً دون الرد علٌه بمثابة رفضه.
و ال ٌخل توقٌع الجزاء بالمسإولٌة المدنٌة و المسإولٌة الجزائٌة عند االقتضاء.

الفصل السادس
أحكام ختامٌة
مادة :16
تكون المحاكم الكوٌتٌة وحدها هً المختصة بالنظر فً أي نزاع ٌنشؤ بٌن مشروعات اإلستثمار
األجنبً والؽٌر أٌا ً كان .وٌجوز اإلتفاق على اإللتجاء فً هذا النزاع إلى التحكٌم.
مادة :17
ٌتمتع المستثمر األجنبً بمقتضى هذا القانون بمبادىء المساواة وسرٌة المعلومات الفنٌة واإلقتصادٌة
والمالٌة الخاصة بالمشروع وحفظ المبادرات اإلستثمارٌة ،وذلك طبقا ً ألحكام القوانٌن واللوائح المعمول
بها فً الببلد.
و مع عدم اإلخبلل بؤي عقوبة أشد ٌنص علٌها قانون آخرٌ ,عاقب بالحبس مدة ال تزٌد على سنة و
بؽرامة ال تزٌد على عشرة آالؾ دٌنار أو بإحدى هاتٌن العقوبتٌن ,كل من أفشى أي معلومات تكون قد
وصلت الى علمه بسبب أعمال وظٌفته و تتعلق بالمبادرة االستثمارٌة أو بالجوانب الفنٌة أو االقتصادٌة
او المالٌة الستثمار أجنبً تم طبقا ً ألحكام هذا القانون ,و ذلك فٌما عدا األحوال التً ٌصرح فٌها
القانون بذلك.
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مادة :18
ٌقدم الوزٌر لمجلس األمة نسخة من التقرٌر السنوي المنصوص علٌه فً البند  11من المادة السادسة
من هذا القانون ,و ذلك خبلل ثبلثٌن ٌوما ً من تارٌخ عرضه على مجلس الوزراء ,كما ٌقدم لمجلس
األمة بٌانا ً دورٌا ً كل ستة أشهر شامبلً جمٌع الطلبات التً تقدم وفقا ً للمواد  3,4,9من هذا القانون و
القرارات التً اتخذت فً شؤنها.

مادة :19
تطبق على االستثمار األجنبً أحكام القانون و اللوائح المعمول بها فً الببلد فً كل ما لم ٌرد فً
شؤنه نص خاص فً هذا القانون و بما ال ٌتعارض مع أحكامه.

مادة :20
تسري أحكام هذا القانون بالنسبة الى األنشطة و المشروعات االقتصادٌة التً ٌزاولها المستثمر الوطنً
دون شرٌك أجنبً ,متى كانت ضمن األنشطة و المشروعات التً ٌحددها مجلس الوزراء عمبلً بالمادة
الثانٌة من هذا القانون.

مادة :21
ٌصدر الوزٌر اللوائح و القرارات البلزمة لتنفٌذ أحكام هذا القانون ,و ذلك خبلل ستة أشهر من تارٌخ
العمل به.

مادة :22
على رئٌس مجلس الوزراء و الوزراء ,كل فٌما ٌخصه ,تنفٌذ هذا
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القانون.

المذكرة اإلٌضاحٌة
المذكر اإلٌضاحٌة للقانون رقم  8لسنة  2001فً شأن تنظٌم االستثمار المباشر
لرأس المال األجنبً فً دولة الكوٌت
فً ضوء االتجاه الى العولمة و تحرٌر التجارة و سٌاسة الخصخصة ,باتت كثٌر من الدول المتقدمة و
النامٌة على حد سواء ,تضع البرامج و السٌاسات التً من شؤنها توسٌع دور القطاع الخاص و تقلٌل
االعتماد على القطاع العام فً انتاج السلع و الخدمات ,لما ٌحقق ذلك من المساهمة فً الوصول الى
توزٌع أفضل و إدارة أكفؤ للموارد االقتصادٌة المتاحة ,و خلق فرص عمل للعمالة الوطنٌة عن طرٌق
توفٌر فرص استثمارٌة للقطاع الخاص بما ٌساهم فً الحد من هجرة رإوس االموال الوطنٌة الى
الخارج ,باإلضافة الى أنه إحدى الوسائل الفعّالة فً معالجة مشكلة العجز المستمر فً الموازنة العامة
للدولة.
و من منطلق تشجٌع االستثمار األجنبً فً دولة الكوٌت و دوره الهام فً مشروعات التنمٌة
االقتصادٌة و سد الفجوة فً الموارد و اإلمكانٌات التً قد ال تتوافر فً الدولة و توسٌع القاعدة
االستثمارٌة فً الببلد ,و كذلك الحصول على التقنٌة المتطورة و الخبرات اإلدارٌة و التسوٌقٌة التً
تملكها الشركات الدولٌة ,لهذا أعد القانون المرفق متضمنا ً ستة فصول تحت العناوٌن التالٌة:







الفصل األول :فً شؤن استثمار رأس المال األجنبً
الفصل الثانً :لجنة استثمار رأس المال األجنبً
الفصل الثالث :الضمانات المكفولة لبلستثمار األجنبً
الفصل الرابع :المزاٌا المقررة لبلستثمار األجنبً و التزاماته
الفصل الخامس :الجزاءات
الفصل السادس :أحكام ختامٌة

و قد تكلفت المادة األولى بضبط األلفاظ و العبارات الواردة بالقانون ,فحددت المادة المراد بالوزٌر ,و
رأس المال األجنبً المستثمر ,و االستثمار األجنبً ,و المشروع ,و لجنة االستثمار ,و أسلوب تحدٌد
األلفاظ و ضبط العبارات بٌسر لمن ٌطبقون القانون أو ٌفسرونه للتعرؾ على أحكامه دون عناء.
أما المادة الثانٌة فقد نصت على أن ٌحدد مجلس الوزراء األنشطة و المشروعات االقتصادٌة التً
ٌجوز للمستثمر مزاولتها ,و ذلك وفقا ً للسٌاسة العامة للدولة و خطط التنمٌة االقتصادٌة المعتمدة ,إما
بصورة مستقلة أو بمشاركة رأس المال الوطنً .و على ذلك فلٌس هناك ما ٌمنع مجلس الوزراء من
أن ٌضٌؾ الى قائمة األنشطة و المشروعات االقتصادٌة التً تخضع ألحكام هذا القانون أو أن ٌحذؾ
منها ,حسبما ٌراه مبلئما ً فً ضوء خطط التنمٌة االقتصادٌة المعتمدة.
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و حددت المادة الثالثة الجهة المنوط بها إصدار التراخٌص البلزمة لممارسة األنشطة و المشروعات
االقتصادٌة ,و هً وزٌر التجارة و الصناعة بناء على توصٌة من لجنة االستثمار و بعد موافقة الجهات
المختصة .و ٌقصد بتعبٌر ( الجهات المختصة) الجهات ذات الشؤن فً النشاط االستثماري المطلوب
الترخٌص به ,مثل وزارة التعلٌم العالً فً مجال إنشاء الجامعات الخاصة ,ووزارة الصحة فً مجال
المستشفٌات ...كما نصت هذه المادة على أن ٌبت فً طلب الترخٌص خبلل مدة أقصاها ثمانٌة أشهر
من تارٌخ تقدٌمه ,و قد حددت هذه المدة فً ضوء ما نصت علٌه المادة اسابعة من أنه ٌتعٌن على لجنة
االستثمار البت فً طلب الترخٌص خبلل مهلة ال تجاوز أربعة أشهر من تارٌخ تقدٌم الطلب ,و ٌجوز
تمدٌدها لمدة مماثلة بقرارمن وزٌر التجارة و الصناعة ,كما نصت المادة على أنه فً حالة رفض طلب
الترخٌص ٌجب أن ٌكون قرار الرفض مكتوبا ً و مسببا ً ,و ذلك حتى ٌكون المستثمر على علم ٌؤسباب
رفض الطلب ,ثم نصت المادة الثالثة على أنه ال تسري فً شؤن هذه التراخٌص أحكام البند  1من
المادة  23و أحكام المادة 24من قانون التجارة ,و هً أحكام ال تتناسب مع الهدؾ الذي ٌسعى القانون
الى تحقٌقه ,و هو تشجٌع رأس المال األجنبً .و من المفترض أن وزٌر التجاروة و الصناعة إذ ٌمنح
الترخٌص للمستثمر األجنبً ,علٌه أن ٌلتزم فً ذلك بؤحكام الدستور ,و بصورة خاصة ما ورد فً
المادتٌن  153 ,152منه ,من أن كل التزام باستثمار مورد من موارد الثروة الطبٌعٌة أو مرافق من
المرافق العامة ال ٌكون اال بقانون ,و أن كل احتكار ال ٌمنح اال بقانون و لزمن محدد .و قد استطلعت
لجنة الشإون المالٌة و االقتصادٌة بمجلس األمة رأي لجنة الشئون التشرٌعٌة و القانونٌة بالمجلس عن
المقصود بعبارة ( مورد من موارد الثروة الطبٌعٌة) و عبارة ( مرفق من المرافق العامة) ,الواردتٌن
بالمادة 152من الدستور ,فؤفادت بؤن الثروات الطبٌعٌة التً عناها المشرع الدستوري فً هذه المادة,
وفقا ً لما استقر علٌه األصل التارٌخً للنص ,و التً ال ٌجوز منح التزام باستثمارها إال بقانون ٌصدر
فً كل حالة على حدة هً الموارد الطبٌعٌة التً تكون ثروة قومٌة ,مثل البترول .أما ؼٌر ذلك من
موارد طبٌعٌة فبل ٌشملها النص ,مثل الصلبوخ ,و الرمل ,و صٌد األسماك .وبات كذلك أن المقصود
بالمرافق العامة التً وردت بالنص الدستوري ,المرافق القومٌة الرئٌسٌة دون المرافق الثانوٌة ,و أن
المادة  152من الدستور تنصرؾ الى عقود االلتزام وحدها التً ٌمٌزها عن ؼٌرها من العقود أنها
تخول الملتزم امتٌازات و حقوق السلطة العامة .و أضافت أن الدستور ال ٌتطلب صدور قانون خاص
إذا عهدت الدولة لجهة خاصة بإدارة مرفق عام تملكه أو قامت بتؤجٌره لها أو عهدت الى جهة خاصة
بإنشاء و إدارة مرفق عام مستحدث على ان تإول ملكٌته للدولة بعد انقضاء مدة معٌنة بطرٌقة
 B.O.Tاال فً الحاالت التً ٌتوفر فٌها عقد االلتزام بعناصره األساسٌة و التً ٌكون فٌها المرفق من
المرافق القومٌة الرئٌسٌة .كما حرصت المادة الثالثة من هذا القانون على النص على أنه ال ٌجوز
تجدٌد أو تعدٌل أي من االتفاقٌات أو العقود أو االلتزامات الممنوحة قبل العمل بالدستور أو بهذا
القانون إال بقانون.
و عنٌت المادة الرابعة بحكم هام فً هذا المجالٌ ,عالج خاصٌة هامة فً مجال االستثمار ,أال و هً
ملكٌة األجانب للحصص فً الشركات التجارٌة ,فؤجاز النص أن ٌمتلك األجانب أي نسبة فً حصص
الشركات التً تنشؤ طبقا ً ألحكام هذا القانون حتى لو بلؽت  %111من رأس مال الشركة .إال أن
النص ربط ذلك بؤن ٌتم طبقا ً للشروط و االوضاع التً ٌضعها مجلس الوزراء .و ناط بوزٌر التجارة
و الصناعة أن ٌصدر القرارات البلزمة للترخٌص فً هذا الشؤن بناء على توصٌة من لجنة استثمار
رأس المال األجنبً.
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و ٌبلحظ أنه بالنسبة الى البنوك األجنبٌةٌ ,لزم قبل الترخٌص بتؤسٌس بنك ,الحصول على موافقة بنك
الكوٌت المركزي الذي ٌختص وفقا ً لقانون إنشائه رقم 32لسنة  1968بمراقبة الجهاز المصرفً فً
دولة الكوٌت ( المادة  .)15كما ٌنص القانون المذكور على أنه ٌجب عرض طلبات تؤسٌس البنوك و
قبل السٌر فً إجراءات التؤسٌس على مجلس إدارة البنك المركزي لتقرٌر التوصٌة البلزمة ( المادة
 ,)26كما ٌجوز ألي مإسسة مصرفٌة أن تباشر أعمالها إال بعد تسجٌلها فً سجل البنوك لدى البنك
المركزي ( المادة  .)59و كل هذه النصوص تظل نافذة باعتبارها مكملة للمادة الرابعة من القانون.
و تكفلت المادة الخامسة بكٌفٌة تشكٌل لجنة استثمار رأس المال األجنبً ,فتركت ذلك لقرار ٌصدره
مجلس الوزراء ,على أن تكون اللجنة برئاسة وزٌر التجارة و الصناعة ,و أن ٌكون بٌن أعضائها
ممثلون من ذوي الخبرة للقطاع الخاص ولؽرفة تجارة وصناعة الكوٌت ,وذلك حرصا على التؤكٌد بؤن
ٌكون القطاع الخاص ممثبل فً هذه اللجنة .و قد وردت صٌاؼة نص هذه المادة بحٌث ٌشترك فً
اللجنة ممثلون لٌس فقط لؽرفة تجارة و صناعة الكوٌت و لكن أٌضا ً ,و الى جانبها ,للقطاع الخاص و
من خارج الؽرفة و قد حرص النص على أن ٌدع لمجلس الوزراء سلطة تقدٌرٌة فً تحدٌد عدد
أعضاء لجنة االستثمار ,و أسلوب اختٌارهم ,مع قٌد واحد هو أن ٌشترك فً عضوٌتها ممثلون لؽرفة
تجارة و صناعة الكوٌت و ممثلون للقطاع الخاص من خارج الؽرفة .و كلمة ( ممثلون) تعنً ممثبلً
واحداً أو أكثر .كما أن النص بهذه الصٌؽة ٌتٌح مشاركة ممثلٌن من القطاعات الحكومٌة فً اللجنة
بالعدد والكٌفٌة التً ٌراها مجلس الوزراء أقرب الى قٌام اللجنة بمهامها على الوجه األمثل .و تضمن
النص أن ٌقوم رئٌس مكتب رأس المال األجنبً المشار الٌه فً المادة السابعة من القانون بؤعمال
األمٌن العام للجنة .و أخٌراً ترك النص لمجلس الوزراء تحدٌد مكافآت أعضاء اللجنة ,و لوزٌر التجارة
و الصناعة تنظٌم عملها.
و حددت المادة السادسة اختصاصات لجنة استثمار رأس المال األجنبً و هً اختصاصات تنبع من
األهداؾ التً قام علٌها القانون.
و نظمت المادة السابعة إنشاء مكتب استثمار رأس المال األجنبً و أسندت الٌه مهمة الجهاز التنفٌذي
للجنة ,و ناطت بوزٌر التجارة و الصناعة إصدار قرار بتشكٌله .و حدد النص إختصاصات المكتب,
كما نصت هذه المادة على أن ٌعٌن رئٌس هذا المكتب بمرسوم ٌصدر بنا ًء على ترشٌح وزٌر التجارة
و الصناعة.
و حظرت المادة الثامنة المصادرة و التؤمٌم ألي مشروع أجنبً مرخص فٌه طبقا ً ألحكام هذا القانون
بصفة مطلقة ,بٌنما جاء الحظر مشروطا ً بعدم وجود منفعة عامة بالنسبة لنزع الملكٌة .و الهدؾ من
هذه الضمانات هو تعرٌؾ المستثمر األجنبً بؤن أمواله آمنة فً الببلد و ؼٌر معرضة ألي مخاطر
ٌقابلها االستثمار فً أي بلد آخر .و قد فرق النص بٌن المصادرة و التؤمٌم من ناحٌة ,و بٌن نزع
الملكٌة للمنفعة العامة من ناحٌة أخرى .فحظر المصادر و التؤمٌم بصفة مطلقة ,و جعل نزع المالكٌة
مقتض له طبقا ً للقوانٌن السارٌة فً الدولة و مقابل تعوٌض عادل .و لم
للمنفعة العامة منوطا ً بوجود
ٍ
ٌكتؾ نص المادة الثامنة باالشارة الى أن التعوٌض الذي ٌحصل علٌه المستثمر األجنبً فً حالة نزع
ملكٌة المشروع ٌجب ألن ٌكون عادالً ,بل وضع القواعد التً ٌتحدد هذا التعوٌض وفقا ً لها ,و ذلك بؤن
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ٌكون معادالً للقٌمة االقتصادٌة الحقٌقٌة للمشروع وقت نزع الملكٌة ,و قبل ظهور أي بوادر لنزع
ملكٌته قد تإثر بالسلب فً قٌمته الحقٌقٌة .كما أوجب النص أن ٌدفع التعوٌض دون تؤخٌر.
أما المادة التاسعة فقد مدت أحكام القانون الى االستثمارات القائمة بالفعل عند العمل به ,و ذلك حتى
تستفٌد من األحكام المستجدة و الضمانات المنصوص علٌها فٌه دون المساس بالمزاٌا التً ٌكون
المستثمر قد حصل علٌها بالفعل من قبل.
و قد أوردت المادة العاشرة حكما ً هاما ً ٌستهدؾ بث الطمؤنٌنة لدى المستثمر األجنبً أال و هو حماٌته
من أي تعدٌبلت قد ترد على القوانٌن التً أقام مشروعه فً ظلها ,وذلك بالنص على عدم سرٌان
التعدٌبلت الجدٌدة على المستثمر المرخص له طبقا ً ألحكام هذا القانون ,إال أن التوسعات التً تتم فً
ظل القانون الجدٌد ٌسري علٌها بؤثر فوري.
و قد أورد المادة الحادٌة عشرة من ضمن ضمانات المستثمر أحقٌته فً تحوٌل استثماره الى مستثمر
آخر سواء أكان اجنبٌا ً أو وطنٌا ً ,او التخلً عن المشروع لشرٌكه األجنبً ,و لكن اشترطت أن ٌتم ذلك
طبقا ً للقوانٌن السائدة فً الدولة .و قد جعل المشرع المستثمر األجنبً الذي حولت الٌه ملكٌة المشروع
من المستثمر االصلً فً وضع مساو للمستثمر األصلً من حٌث معاملته وفقا ً ألحكام هذا القانون.
كما أباحت المادة الثانٌة عشرة للمستثمر األجنبً أن ٌحول أرباحه و رأسماله الى الخارج و كذلك
التعوٌضات المنصوص علٌها فً الفقرة الثانٌة من المادة الثامنة من هذا القانون ,و هو الهدؾ من
استثماره فً الببلد ,فلم تضع أي قٌود على هذه التحوالت ,و هً ضمانة عامة للمستثمر.
و قد عددت المادة الثالثة عشرة المزاٌا و االعفاءات التً تمنح للمستثمر ,و هً مزاٌا متعلقة
باالعفاءات الضرٌبٌة .و منع االزدواج الضرٌبً ,و االعفاء من الرسوم الجمركٌة و تخصص
األراضً و العقارات و استخدام العمالة األجنبٌة و ؼٌرها .و ناط النص بلجنة االستثمار منح هذه
المزاٌا كلها أو بعضها ,على أن ٌكون منحها متناسبا ً مع خطط التنمٌة االقتصادٌة و عدد الكوٌتٌٌن
العاملٌن فً المشروع ,مع االلتزام بؤحكام القانون رقم  19لسنة  2111فٌما ٌتعلق بتعٌٌن القوى
العاملة الوطنٌة .و حماٌة للعمالة الوطنٌة ,حرصت المادة على النص-باالضافة الى ما تقدم -على أن
ٌصدر مجلس الوزراء قراراً ٌحدد نسبة العمالة الوطنٌة التً ٌلتزم بها كل مشروع ٌخضع ألحكام هذا
القانون.
و نصت المادة الرابعة عشرة ,على أن ٌلتزم المستثمر األجنبً بالمحافظة على سبلمة البٌئة من التلوث
و على النظام العام و اآلداب العامة .كما ٌتعٌن علٌه االلتزام بالتعلٌمات المتعلقة باألمن و الصحة
العامة و عدم تعرٌض اآلخرٌن لؤلخطار .و ٌشمل ذلك التقٌد بجمٌع التشرٌعات و اللوائح الصادرة فً
هذاالشؤن ,و التً تحدد نوع المخالفة و المسئول عنها و الجزاء المقرر لها.
و قد قررت المادة الخامسة عشرة الجزاءات التً ٌمكن توقٌعها على المستثمر األجنبً فً حالة
مخالفته ألحكام هذا القانون أو للشروط التً منح على أساسها الترخٌص .و قد حددت المادة السلطة
المختصة بتوقٌع الجزاءات و هً لجنة االستثمار ,و أجازت التظلم أمام مجلس الوزراء من الجزاءات
رقمً  3,4و هً الحرمان من االمتٌازات ,و الوقؾ االداري للمشروع .و ٌكون التظلم من هذه
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الجزاءات خبلل ثبلثٌن ٌوما ً من تارٌخ إببلغ المستثمر بقرار الجزاء .و اعتبرت المادة أن مضً ستٌن
ٌوما ً من نارٌخ استبلم التظلم بشكل رسمً دون الرد علٌه بمثابة رفضه .كما نصت على أن توقٌع
الجزاء ال ٌخل بالمسئولٌة المدنٌة و الجزائٌة اذا توافرت شروطهما .و ٌبلحظ فً هذا النص أنه لم
ٌخول لجنة االستثمار توقٌع جزاء الؽاء الترخٌص و تصفٌة االستثمار ,بل جعل هذا االجراء لجهة
القضاء بناء على طلب لجنة االستثمار ,و ذلك بالنظر الى اآلثار الخطٌرة التً تترتب على الؽاء
الترخٌص سواء بالنسبة الى المستثمر أو الى العاملٌن فً المشروع .كما حرص النص على االشارة
الى أن التظلم لدى مجلس الوزراء من جزاء الحرمان من االمتٌازات و الوقؾ االداري للمشروع ,ال
ٌخل بحق المستثمر فً االلتجاء الى القضاء مباشرة بدالً من أن ٌسلك بداءة أسلوب التظلم اذ رأى
مصلحة فً ذلك.
و فً المادة السادسة عشرة ,أكد القانون أن المحاكم الكوٌتٌة و حدها هً التً تختص بنظر أي نزاع
ٌنشؤ بٌن مشروعات االستثمار األجنبً و الؽٌر .و أجازت -استثناء -أن ٌتم االتفاق على إحالة النزاع
الى هٌئة تحكٌم محلٌة أو دولٌة .و ٌقصد بالؽٌر فً تطبٌق أحكام هذه المادة الجهات الحكومٌة و
األشخاص الطبٌعٌٌن و األشخاص االعتبارٌة العامة و الخاصة.
و قد نصت المادة السابعة عشرة على تمتع االستثمار األجنبً بالمباديء األساسٌة التً تحكم
االستثمار ,و هً سرٌة المعلومات و حفظ المبادرات االستثمارٌة .و لكن ربطت ذلك بؤحكام القوانٌن
السارٌة فً الدولة .كما وضعت عقوبة جزائٌة توقع على كل من أفشى أي معلومات تكون قد وصلت
الٌه بسبب أعمال وظٌفته و تتعلق بالمبادرة االستثمارٌة أو بالجوانب الفنٌة الستثمار أجنبً.
و المقصود بتعبٌر (مباديء المساواة) الذي ورد فً صدر هذه المادة ,هو تؤكٌد مبدأ المساواة بٌن
المستثمر الوطنً و المستثمر األجنبً أمام القانون فً الحقوق و الواجبات العامة و على وجه
الخصوص فً مجال تطبٌق هذه المادة أي فً مجال سرٌة المعلومات الفنٌة الخاصة بالمشروع و حفظ
المبادرات االستثمارٌة.
و أوجبت المادة الثامنة عشرة على وزٌر التجارة و الصناعة أن ٌقدم الى مجلس األمة نسخة من
التقرٌر السنوي المشار الٌه فً البند العاشر من المادة السادسة ,و ذلك خبلل ثبلثٌن ٌوما ً من تارٌخ
عرضه على مجلس الوزراء .كما الزمت وزٌر التجارة و الصناعة أن ٌقدم الى مجلس األمة بٌانا ً
دورٌا ً كل ستة أشهر عن جمٌع الطلبات التً تقدم وفقا ً للمواد  ( 3طلبات الترخٌص المقدمة من
مستثمر أجنبً) و  ( 4طلبات الترخٌص بتؤسٌس شركات كوٌتٌة بالمشاركة مع رأس مال أجنبً) و 9
( طلبات الت ً تقدمها االستثمارات القائمة عند العمل بهذا القانون لبلستفادة من المزاٌا المنصوص
علٌها فٌه) و تحقق هذه المادة لمجلس األمة أن ٌكون على بٌنة بجمٌع جوانب االستثمار األجنبً فً
الكوٌت بصورة دورٌة.
و نصت المادة التاسعة عشرة على أن تطبق على االستثمار األجنبً أحكام القوانٌن و اللوائح المعمول
بها فً الدولة ,و ذلك فٌما لم ٌرد فً شؤنه نص خاص فً هذا القانون وبما ال ٌتعارض مع أحكامه.
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و نصت المادة العشرون على أن ٌخضع المستثمر الوطنً ألحكام هذا القانون بالنسبة الى األنشطة و
المشروعات االقتصادٌة التً ٌزاولها دون شرٌك أجنبً ,متى كانت ضمن األنشطة وا لمشروعات
التً ٌحددها مجلس الوزراء عمبلً بالمادة الثانٌة من هذا القانون  ,و مإدى ذلك أن المشروع الوطنً,
أي المشروع الذي ٌقوم به مواطن كوٌتً منفرداً دون مشاركة أجنبٌة ,سوؾ ٌتمتع بجمٌع المزاٌا و
اإلعفاءات و الضمانات التً قررها هذا القانون للمستثمر األجنبً متى كان المشروع الوطنً قد
رخص فٌه وفقا ً ألحكام هذا القانون ,و قد استهدؾ هذا النص تشجٌع توطٌن رأس المال الوطنً و عدم
هجرته الى الخارج .كما أنه من الطبٌعً أن تتمتع المشروعات المماثلة ,و التً تتم فً إطار واحد,
بمزاٌا متماثلة.
و أناطت ا لمادة الحادٌة و العشرون بوزٌر التجارة و الصناعة إصدار البلئحة التنفٌذٌة للقانون و ذلك
خبلل ستة أشهر من تارٌخ العمل به.

الالئحة التنفٌذٌة
الالئحة التنفٌذٌة للقانون رقم ( )8لسنة 2001
فً شأن تنظٌم االستثمار المباشر لرأس المال األجنبً فً دولة الكوٌت
تعارٌف
مادة :1
فً تطبٌق أحكام هذه البلئحة ٌقصد بالمصطلحات اآلتٌة المعنى الموضح أمام كل منها:
-

الوزٌر :وزٌر التجارة و الصناعة
اللجنة :لجنة استثمار رأس المال األجنبً
المكتب :مكتب استثمار رأس المال األجنبً
رئٌس المكتب :رئٌس مكتب استثمار رأس المال األجنبً ,و األمٌن العام للجنة استثمار رأس
المال األجنبً
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 القانون :القانون رقم ( )8لسنة  2111فً شؤن تنظٌم االستثمار المباشر لرأس المال األجنبًفً دولة الكوٌت
 رأس المال األجنبً المستثمر:النقود واألوراق المالٌة و األوراق التجارٌة المحولة الى الببلد
اآلالت و المعدات ووسائل النقل و المواد األولٌة و المستلزمات السلعٌة المجلوبة من الخارج
ألؼراض االستثمار .
الحقوق المعنوٌة كبراءات االختراع والعبلمات التجارٌة و التراخٌص و األسماء التجارٌة
المسجلة و التصمٌمات الهندسٌة و التكنولوجٌة .
أرباح و مكاسب رأس المال األجنبً المستثمر -إذا زٌد بها رأس المال األجنبً أو تم توظٌفها
فً إقامة مشروعات استثمارٌة جدٌدة .






-

المستثمر األجنبً :الشخص الطبٌعً أو االعتباري الذي ٌحمل جنسٌة ؼٌر كوٌتٌة
اإلستثمار األجنبً :توظٌؾ رأس المال األجنبً فً نشاط مرخص فٌه طبقا ً ألحكام القانون
المشروع :أي نشاط اقتصادي أو مشروع تنطبق علٌه أحكام القانون
الترخٌص االستثماري :رخصة تمتح بقرار من الوزٌر بناء على توصٌة اللجنة و بعد موافقة
الجهات المعنٌة تخول صاحبها وفق اشتراطات قانونٌة و فنٌة الحق فً مزاولة األنشطة و
المشروعات االقتصادٌة على النحو الذي حدده القانون
السجل االستثماري  :السجل الذي ٌقٌد فٌه البٌانات المتعلقة بالمشروعات االستثمارٌة أو ما ٌطرأ
علٌه من تؽٌٌرات.

الفصل األول
التراخٌص االستثمارٌة

مادة :2
ٌقدم طلب الترخٌص االستثماري من مالك المشروع أو ممثله القانونً على النموذج المعد له لهذا
الؽرض من قبل المكتب ,إلقامة مشارٌع جدٌدة أو التوسع أو التحدٌث لمشارٌع قائمة و ٌحرر باسم
رئٌس المكتب متضمنا ً البٌانات التالٌة:
 .1صفة مقدم الطلب ( المستثمر األجنبً أو ممثله القانونً) و شركاإه فً المشروع .
 .2وسٌلة االتصال ( العنوان البرٌدي ,رقم الهاتؾ و الفاكس ,العنوان االلكترونً ان وجد).
 .3نوع النشاط المستثمر و الؽرض منه .
 .4مقر المشروع و مركز ادارته .
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 .5صورة رسمٌة من عقد التؤسٌس والنظام األساسً للشركة .
 .6خطة عمل تتضمن معلومات عن مصادر التموٌل و رأس المال الكلً و المدفوع ,و المواد
األولٌة و التسوٌق الداخلً و الخارجً و األثر االقتصادي و البٌئً و االجتماعً للمشروع على
الدولة .
 .7برنامج زمنً محدد لتنفٌذ المشروع .
 .8مإهبلت و قدرات المستثمر لتنفٌذ المشروع .
 .9بٌان عن القوى العاملة الوطنٌة و األجنبٌة مع توضٌح نسبة كل منها من منظور طبٌعة
المشروع مع مراعاة قرار مجلس الوزراء الصادر طبقا ً للمادة  13من القانون .
 .11الطلبات الخاصة باستٌراد احتٌاجات المشروع .
 .11ما ٌفٌد االتفاق على االلتجاء فً النزاع الذي ٌنشؤ بٌن مشروعات االستثمار األجنبً وا لؽٌر
الى التحكٌم من عدمه .
و ٌسلم طالب الترخٌص إٌصاالً ٌذكر فٌه رقم الطلب و تارٌخه .و ٌعتبر تارٌخ تقدٌم الطلب هو تارٌخ
استٌفاء هذه البٌانات و المستندات.
مادة :3
مع مراعاة حكم المادتٌن  3و  7من القانون ٌجب على المكتب دراسة طلبات الترخٌص المقدمة له ,و
تقدٌم المقترحات البلزمة فً شؤنها خبلل فترة ال تجاوز شهراً من تارٌخ تقدٌم الطلب ,و على اللجنة
البت فً المقترحات المعروضة علٌها خبلل مهلة ال تجاوز أربعة أشهر من تارٌخ تقدٌم الطلب ,و
ٌجوز تمدٌدها لمدة مماثلة بقرار مسبب من الوزٌر.
مادة :4
مع مراعاة حكم المادة ( )2من القانون و قرار مجلس الوزراء الصادر تطبٌقا ً لها ,تمنح التراخٌص
االستثمارٌة للمشارٌع بقرار من الوزٌر وفقا ً ألحكام القانون.
مادة :5
ٌصدر الترخٌص االستثماري باقامة أي مشروع جدٌد ,او إحداث أي تؽٌٌرات على القائم من
المشروعات ,سواء لتطوٌرها أو بإدخال تعدٌبلت علٌها بقرار من الوزٌر ,متضمنا ً البٌانات الخاصة
به و مدة المشروع.
و ٌجب أن ٌبٌن القرار الصادر بمنح الترخٌص االستثماري مدة تؤسٌس المشروع اعتباراً من تارٌخ
صدور قرار الترخٌص الممنوح.
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مادة :6
فً حالة الموافقة على طلب الترخٌص االستثماريٌ ,قوم المكتب بإخطار كافة الجهات المعنٌة بالقرار
الصادر فً هذا الشؤن ,و فً حالة رفض طلب الترخٌص ٌجب أن ٌكون القرار بالرفض مكتوبا ً و
مسببا ً ,و فً جمٌع األحوال ٌجب إخطار مقدم الطلب بالقرار الصادر سواء كان بالموافقة على طلب
الترخٌص أو برفضه أو مد المهلة خبلل خمسة عشر ٌوما ً على األكثر من تارٌخ صدوره.

مادة :7
ٌجب على أصحاب المشروعات المرخص لها االلتزام بالشروط و األهداؾ األساسٌة الواردة
بالترخٌص االستثماري و ال ٌجوز إدخال تعدٌبلت على تلك المشروعات اال بناء على توصٌة اللجنة و
موافقة الوزٌر.

مادة :8
ال ٌجوز عند رفض طلب الترخٌص االستثماري التقدم بطلب جدٌد لذات المشروع اال بعد فوات مدة
سنة من تارٌخ الرفض.

الفصل الثانً
السجل االستثماري

مادة :9
تقٌد جمٌع التراخٌص فً ( السجل االستثماري) ,و تقدم طلبات القٌد أو شطب القٌد أو وقؾ النشاط فً
السجل على النماذج المعدة لهذا الؽرض ,و ترفق بها المستندات و البٌانات المإٌدة لها ,و ٌسلم طالب
التسجٌل إٌصاالً ٌذكر فٌه رقم القٌد و تارٌخه.
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مادة :10
ٌقدم طلب القٌد فً السجل االستثماري خبلل شهر على األكثر من تارٌخ الحصول على الترخٌص
مشتمبلً على المستندات و البٌانات التالٌة:



اسم المشروع و طبٌعته و عنوانه و مقر مركز ادارته
اسم صاحب المشروع و مدٌره المسئول عن ادارته

و ٌنشر فً الجرٌدة الرسمٌة خبلل شهر من تارٌخ القٌد ما تم قٌده فً السجل االستثماري باالضافة الى
تارٌخ القٌد و رقمه و كافة التصرفات القانونٌة التً تجري على المشروع.

مادة :11
على صاحب المشروع أن ٌخطر المكتب خبلل شهر من تارٌخ علمه باألحكام و القرارات التالٌة
الصادرة فً شؤنه:
 .1أحكام شهر اإلفبلس أو إلؽائها و أحكام تعٌٌن وقت التوقؾ عن دفع الدٌون
 .2أحكام رد االعتبار
 .3األحكام و القرارات الصادرة بتوقٌع الحجز على المشروع أو برفع الحجز عنه
 .4األحكام و القرارات الصادرة بإلؽاء الترخٌص أو بتصفٌة المشروع و تعٌٌن المصفٌٌن
القانونٌٌن و عزلهم
و لكل ذي مصلحة أن ٌخطر المكتب باألحكام و القرارات سابقة االشارة الٌها و ٌتم إثباتها بالسجل
االستثماري.

مادة :12
على صاحب المشروع أو ممثله القانونً أو ورثته الشرعٌٌن أو المصفٌن القانونٌٌن – حسب األحوال
– أن ٌطلبوا شطب القٌد فً األحوال اآلتٌة:




التوقؾ الدائم لعمل المشروع .
تصفٌة المشروع .
إلؽاء الترخٌص .

وٌجب تقدٌم طلب الشطب خبلل شهر من تارٌخ قٌام سببه ،وٌجب أن ٌشتمل الطلب على البٌانات
التالٌة:
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إسم طالب الشطب ،وجنسٌته ،وموطنه .
إسم المشروع ورقم قٌده .
سبب الشطب والمستندات الآلزمة إلثبات صحته .

وٌمنح الطالب شهادة تفٌد حصول الشطب وٌنشر ذلك بالجرٌدة الرسمٌة خبلل شهر من تارٌخ الشطب.

الفصل الثالث
الرقابة على المشروعات ومتابعة تنفٌذها
مادة :13
ٌتعٌن على المستثمر األجنبً فور إخطاره بالترخٌص القٌام باإلجراءات والخطوات التنفٌذٌة للمشروع
وفقا ً للبرنامج الزمنً المقدم من قبله للمكتب ،وعلٌه فً جمٌع مراحل تنفٌذ المشروع اإللتزام بموافاة
المكتب بتقارٌر متابعة مفصلة للبرنامج الزمنً كل ستة أشهر ،على أن تتضمن تلك التقارٌر بٌانات
عن الخطوات التً تمت والعقبات التً واجهت التنفٌذ إن وجدت ،وٌقوم المكتب بإعداد تقارٌر دورٌة
كل ستة أشهر أو كلما اقتضى األمر عن سٌر تنفٌذ المشارٌع المرخص بها ورفعها للجنة متضمنة
توصٌاته فً هذا الشؤن .وإذا أبدى المستثمر األجنبً أسبابا ً معقولة تحول دون إتخاذ اإلجراءات
التنفٌذٌة للمشروع وفق البرنامج الزمنً ،جاز للجنة مد المهلة المحددة بهذا البرنامج لمدد ال تجاوز
سنة فً مجموعها.
مادة : 14
ٌجب على كل صاحب مشروع أن ٌوافً المكتب خبلل ثبلثة أشهر من تارٌخ بدء كل سنة مالٌة
بصورة من مٌزانٌته وحساب أرباح وخسائر المشروع عن العام السابق معتمد من مراقبً الحسابات.

الفصل الرابع
الضمانات والمزاٌا والتسهٌالت واإلعفاءات
مادة :15
تطبق على المستثمر األجنبً فً ح ال رؼبته فً تحوٌل رأس مال المشروع أو أرباحه أو التعوٌض
المنصوص علٌه فً المادة  8من القانون كافة القوانٌن والقرارات السارٌة فً هذا الشؤن.
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مادة : 16
تقدم طلبات منح اإلستثمارات األجنبٌة كل أو بعض المزاٌا المنصوص علٌها بالقانون للمكتب مبٌنا ً بها
تارٌخ بدء اإلن تاج أو مزاولة النشاط ،وعلى المكتب بعد التحقق من ذلك إعداد تقرٌر برأٌه وعرضه
على اللجنة إلتخاذ قرارها فً هذا الشؤن وفقا ً ألحكام القانون.
مادة : 17
عند منح الممٌزات واإلعفاءات للمشروع للجنة أن تؤخذ فً اإلعتبار ما ٌلً:
 .1التقنٌة واإلدارة الحدٌثة والخبرة العملٌة والفنٌة والتسوٌقٌة .
 .2توسٌع وتفعٌل دور القطاع الخاص الكوٌتً .
 .3خلق فرص عمل للعمالة الوطنٌة وتدرٌبها .
 .4خطط التنمٌة اإلقتصادٌة والقطاعات المستهدفة .
 .5الموقع .

الفصل الخامس
الجزاءات
مادة : 18
فً حالة مخالفة المستثمر األجنبً أحكام القانون وهذه البلئحة أو شروط الترخٌص أو القوانٌن واللوائح
المعمول بها فً الببلدٌ .عد المكتب تقرٌراً بذلك وٌقوم بعرضه على اللجنة مشفوعا ً برأٌه فً هذا
الشؤن ،وللجنة إذا ما رأت أن المخالفة ثابتة فً حق المستثمر األجنبً أن توقع علٌه أحد الجزاءات
المنصوص علٌها فً القانون.
أما إذا رأت اللجنة أن األمر ٌقتضً إلؽاء الترخٌص وتصفٌة اإلستثمار ،فلها عرض األمر على
المحكمة وللمحكمة أن تحكم بإلؽاء الترخٌص وتصفٌة اإلستثمار.
مادة : 19
ٌكون التظلم من الجزاءٌن المشار إلٌهما فً البندٌن  3و  4من المادة  15من القانون بصحٌفة تقدم من
المستثمر األجنبً للمكتب ٌوضح بها موضوع التظلم وأسبابه وطلباته ،وعلى أن ٌتم ذلك خبلل
المواعٌد واإلجراءات المبٌنة بالقانون ،وعلى المكتب عرض التظلم على اللجنة لدراسته وإعداد تقرٌر
برأٌها فً التظلم ورفعه إلى مجلس الوزراء للنظر فٌه وإتخاذ قراراً بشؤنه.
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الفصل السادس
أحكام ختامٌة

مادة : 20
للمستثمر الوطنً الذي لٌس له شرٌك أجنبً وٌرؼب فً الحصول على المزاٌا المقررة فً القانون أن
ٌقدم طلبا ً بذلك إلى المكتب وعلى المكتب إعداد تقرٌر ٌتضمن رأٌه فً هذا الطلب وٌرفعه إلى اللجنة
إلتخاذ التوصٌة المناسبة فً شؤنه وعرض الموضوع على الوزٌر.

مادة : 21
ٌقدم طلب المستثمر األجنبً صاحب المشروع القائم بالفعل والذي ٌرؼب فً اإلستفادة من المزاٌا
المنصوص علٌها فً القانون إلى المكتب ،وعلى المكتب إعداد تقرٌر ٌتضمن رأٌه فً هذا الطلب،
وٌرفعه إلى اللجنة إلتخاذ التوصٌة المناسبة فً شؤنها خبلل مدة أربعة أشهر من تارٌخ تقدٌمه وعرضه
على الوزٌر.
وٌجب أال تقل المزاٌا واإلعفاءات والضمانات التً تمنح له بموجب أحكام القانون عما هو مقرر له من
قبل.

مادة : 22
ٌجوز لكل صاحب مشروع سبق له الحصول على ترخٌص إستثماري بمزاولة نشاط إقتصادي قبل
العمل بالقانون أن ٌقدم طلبا ً على النموذج المعد لذلك بمعرفة المكتب إلجراء قٌده فً السجل
اإلستثماري قبل إنتهاء صبلحٌة ترخٌصه اإلستثماري أو خبلل موعد أقصاه سنة من تارٌخ العمل بهذه
البلئحة أٌهما أقرب.
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قرارات مجلس الوزراء
قرار مجلس الوزراء رقم ( )1/1006لسنة 2003بشأن األنشطة والمشروعات اإلقتصادٌة
التً ٌجوز للمستثمر األجنبً مزاولتها بدولة الكوٌت
مجلس الوزراء

ٌجوز للمستثمر األجنبً بترخٌص ٌصدر بقرار من وزٌر التجارة والصناعة بناء على توصٌة لجنة
اإلستثمار ،وبعد موافقة الجهات المختصة وفقا ً لئلجراءات والشروط والقواعد المنصوص علٌها فً
المادة ( )3من القانون رقم ( )8لسنة  2111المشار إلٌه مزاولة األنشطة والمشروعات اإلقتصادٌة فً
المجاالت التالٌة:
 .1الصناعات عدا المشروعات المتعلقة بإستكشاؾ أو إنتاج النفط أو الؽاز .
 .2إنشاء وتشؽٌل وإدارة مشروعات البنٌة التحتٌة فً مجاالت المٌاه أو الكهرباء أو الصرؾ
الصحً أو اإلتصاالت .
 .3المصارؾ وشركات اإلستثمار وشركات الصرافة التً ٌوافق بنك الكوٌت المركزي على النظر
فً تؤسٌسها .
 .4شركات التؤمٌن التً توافق وزارة الصناعة والتجارة على تؤسٌسها .
 .5تقنٌة المعلومات وتطوٌر البرمجٌات .
 .6المستشفٌات وصناعة األدوٌة .
 .7النقل البري والبحري والجوي .
 .8السٌاحة والفنادق والترفٌه .
 .9الثقافة واإلعبلم والتسوٌق عدا إصدار الصحؾ والمجبلت وفتح دور النشر .
المشارٌع اإلسكانٌة المتكاملة وتطوٌر المناطق عدا المضاربة فً العقارات .
.11
اإلستثمارات العقارٌة عن طرٌق مساهمة المستثمر األجنبً فً شركات كوٌتٌة ألحكام
.11
القانون رقم ( )21لسنة  2111المشار إلٌه.
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قرار مجلس الوزراء
رقم ( )9/738لسنة  2008م بشأن إضافة نشاط اقتصادي لألنشطة و المشروعات االقتصادٌة التً
ٌجوز للمستثمر األجنبً مزاولتها بدولة الكوٌت

 .12أنشطة التخزٌن والخدمات

اللوجستٌة.

قرار مجلس الوزراء
رقم ( )2/66لسنة  2009م بشأن إضافة األنشطة البٌئٌة ضمن األنشطة و المشروعات االقتصادٌة
التً ٌجوز للمستثمر األجنبً مزاولتها بدولة الكوٌت

 -13األنشطة البٌئٌة.

وزارة التجارة والصناعة:
http://www.kfib.com.kw/kfibclient/clientpages/IndexAr.aspx?id=52
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