قانون رقم  116لسنة 2013
في شأن تشجيع االستثمار المباشر
في دولة الكويت

قانون رقم  116لسنة 2013

في شأن تشجيع االستثمار المباشر في دولة الكويت
 بعد االطالع على الدستور، وعلى ادلرسوـ رقم  3لسنة 1955ـ بشأف ضريبة الدخل الكويتية والقوانُت ادلعدلة لو، وعلى قانوف اجلزاء الصادر بالقانوف رقػم  16لسنة 1960ـ والقوانُت ادلعدلة لو، وعلى قانوف اإلجراءات واحملاكمات اجلزائية الصادر بالقانوف رقم  17لسنة 1960ـ والقوانُت ادلعدلة لو، وعلى القانوف رقم  4لسنة  1962ـ يف شأف براءات االخًتاع والرسوـ والنماذج الصناعية ادلعدؿ بالقانوف رقم،2001
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وعلى القانوف رقم  30لسنة  1964بإنش ػػاء ديواف احملاسبة والقوانُت ادلعدلة لو، وعلى القانوف رقم  33لسنة 1964ـ يف شأف نزع ادللكية واالستيالء ادلؤقت للمنفعة العامة والقوانُت ادلعدلة لو، وعلى القانوف رقم  36لسنػة 1964ـ يف شأف تنظيم الوكاالت التجارية، وعلى القانوف رقم  37لسنة 1964ـ يف شأف ادلناقصات العامة والقوانُت ادلعدلة لو، وعلى القانوف رقم  32لسنة 1968ـ بشأف النقد وبنك الكويت ادلركزي وادلهنة ادلصرفية والقوانُت ادلعدلة لو، وعلى القانوف رقم  32لسنة 1969ـ بشأف تنظيم تراخيص احملالت التجارية والقوانُت ادلعدلة لو، وعلى ادلرسوـ بالقانوف رقم  31لسنة  1978ـ بقواعد إعداد ادليزانيات العامة والرقابة على تنفيذىا واحلساب اخلتامي والقوانُتادلعدلة لو،
 وعلى ادلرسوـ بالقانوف رقم  15لسنة  1979ـ يف شأف اخلدمة ادلدنية والقوانُت ادلعدلة لو ،وعلى ادلرسوـ يف شأف نظاـ اخلدمةادلدنية الصادر يف  1979/4/4وتعديالتو،
 وعلى قانوف التجارة الصادر بادلرسوـ بالقانوف رقم  68لسنة 1980ـ والقوانُت ادلعدلة لو، وعلى ادلرسوـ بالقانوف رقم  105لسنة 1980ـ يف شأف نظاـ أمالؾ الدولة والقوانُت ادلعدلة لو، وعلى ادلرسوـ بالقانوف رقم  5لسنة  1981يف شأف مزاولة مهنة مراقبة احلسابات، -وعلى ادلرسوـ بالقانوف رقػم  20لسنة  1981ـ بإنشاء دائرة باحملكمة الكلية لنظر ادلنازعات اإلدارية ادلعدؿ بالقانوف رقم 61
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لسنة ،1982
 وعلى القانوف رقم  26لسنة 1995ـ بشأف ادلناطق احلرة، وعلى القانوف رقم  81لسنة  1995ـ بادلوافقة على اتفاؽ إنشاء منظمة التجارة العادلية، وعلى القانوف رقم  56لسنة 1996ـ يف شأف إصدار قانوف الصناعة، وعلى القانوف رقم  19لسنة  2000ـ يف شأف دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل يف اجلهات غَت احلكومية والقوانُتادلعدلة لو،
وعلى القانوف رقم  8لسنة  2001ـ يف شأف تنظيم االستثمار ادلباشر لرأس ادلاؿ األجنيب يف دولة الكويت، وعلى القانوف رقم  5لسنة  2003ـ بادلوافقة على االتفاقية االقتصادية ادلوحدة بُت دوؿ رللس التعاوف، وعلى القانوف رقم  10لسنة  2003بإصدار قانوف اجلمارؾ ادلوحد لدوؿ رللس التعاوف لدوؿ اخلليج العربية، وعلى القانوف رقم  46لسنة  2006ـ يف شأف الزكاة ومسامهة الشركات ادلسامهة العامة وادلقفلة يف ميزانية الدولة، وعلى القانوف رقم  10لسنة  2007يف شأف محاية ادلنافسة والقانوف رقم ( )2لسنة  2012ادلعدؿ لو، وعلى القانوف رقم  7لسنة  2008ـ بتنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل واألنظمة ادلشاهبة وتعديل بعض أحكاـ ادلرسوـبالقانوف رقم  105لسنة 1980ـ يف شأف نظاـ أمالؾ الدولة،
 وعلى القانوف رقم  9لسنة  2010بإصدار اخلطة اإلمنائية للسنوات (،)2014/2013-2012/2011 وعلى القانوف رقم  37لسنة 2010ـ يف شأف تنظيم برامج وعمليات التخصيص، وعلى ادلرسوـ بالقانوف رقم  25لسنة 2012ـ بشأف الشركات التجارية ،والقانوف رقم ( )97لسنة  2013ـ ادلعدؿ لو. وعلى القانوف رقم ( )98لسنة  2013ـ يف شأف الصندوؽ الوطٍت لرعاية وتنمية ادلشروعات الصغَتة وادلتوسطة، -وافق رللس األمة على القانوف اآليت نصو ،وقد صدقنا عليو وأصدرناه:
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مادة 1

التعاريف
يكوف للكلمات وادلصطلحات التالية ادلعٌت ادلبُت قرين كل منها:
الوزير المختص:

وزير التجارة والصناعة.

الهيئـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة:

ىيئة تشجيع االستثمار ادلباشر.

المجلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس :

رللس إدارة اذليئة.

رئيس المجلس:

الوزير ادلختص.

المدير العـ ـ ـ ـ ــام:

مدير عاـ اذليئة.

الالئحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة:

الالئحة التنفيذية ذلذا القانوف.

المسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتثمر:

الشخص الطبيعي أو االعتباري أيا كانت جنسيتو.

الترخي ـ ـ ـ ـ ـ ــص:

الًتخيص االستثماري الذي يتم إصداره طبقاً ألحكاـ ىذا القانوف.

الكيان االستثماري:

ىو مشروع أو نشاط اقتصادي يرخص فيو وفق أحكاـ ىذا القانوف مبوجب ترخيص استثماري دينحو
الوجود القانوين يف دولة الكويت.

رأس المـ ـ ــال:

ما يوظف أو يستخدـ مباشرة ألغراض االستثمار ادلباشر يف كياف استثماري خيضع ألحكاـ ىذا
القانوف ،ومن ذلك-:
 .1النقود واألوراؽ ادلالية والتجارية زللية أو أجنبية.
 .2اآلالت واألدوات وادلعدات ووسائل النقل وغَتىا من األجهزة التكنولوجية.
 .3ادلواد األولية وادلستلزمات السلعية الالزمة لبدء اإلنتاج أو التشغيل الفعليُت يف الكياف
االستثماري.
 .4احلقوؽ ادلعنوية كرباءات االخًتاع والعالمات التجارية والًتاخيص واألمساء التجارية ادلسجلة
والتصميمات اذلندسية والتكنولوجية.
 .5أرباح وعوائد رأس ادلاؿ ادلستثمر إذا زيد هبا رأس ادلاؿ أو مت توظيفها أو استخدامها ألغراض
االستثمار ادلباشر يف كياف استثماري يرخص فيو طبقاً ألحكاـ ىذا القانوف .
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االستثمار المباشر:

االستثمار الذي يتم من خالؿ توظيف ادلستثمر ،مبفرده أو مبشاركة مستثمر آخر ،لرأس مالو بشكل
مباشر يف كياف استثماري داخل دولة الكويت ويرخص فيو طبقا ألحكاـ ىذا القانوف.

الطــلب:

الطلب ادلقدـ من قبل ادلستثمر للحصوؿ ،حبسب األحواؿ ،على الًتخيص أو ادلزايا أو اندماج كيانات
استثمارية ،وفق األسس والقواعد اخلاصة بكل حالة.
مادة 2

إنشاء الهيئة
تنشأ ىيئة عامة ذات شخصية اعتبارية تسمى "ىيئة تشجيع االستثمار ادلباشر" ،وتلحق بالوزير ادلختص.
ويكوف مقر اذليئة يف دولة الكويت ،وذلا أف تنشئ مكاتب ذلا داخل البالد وخارجها.
مادة 3

أهداف الهيئة
هتدؼ اذليئة إىل جذب واستقطاب وتشجيع االستثمار ادلباشر يف البالد بشقيو االجنيب و احمللي ،ويدخل يف ذلك ما يلي:
 .1تطوير وحتسُت بيئة االستثمار وتسهيل اإلجراءات وإزالة ادلعوقات أماـ ادلستثمرين،
ادلختلفة لتشجيع االستثمار ادلباشر يف البالد .

وتوفَت سبل الدعم والتسهيالت

 .2تعميق الوعي ألمهية االستثمار ادلباشر والسيما األجنيب منو ،والًتويج للبيئة االستثمارية الكويتية وفرص االستثمار
ادلباشر ادلتاحة فيها ،وذلك بكافة الوسائل الدعائية والتعريفية والًتوجيية.
 .3حث ادلستثمرين على نقل وتوطُت و استعماؿ التكنولوجيا ووسائل اإلنتاج والتشغيل وأساليب اإلدارة واخلربات الفنية
والتسويقية احلديثة وادلتطورة .والعمل على تشجيع الشراكات احملققة ألىداؼ التنمية بُت ادلستثمر الكوييت وادلستثمر
االجنيب.
ودتارس اذليئة عملها يف ضوء السياسة العامة للدولة وخطط التنمية االقتصادية ادلعتمدة ،وتطوير القط ػ ػػاعات اإلنتاجية ،وتنويع
مصادر الدخل الوطٍت يف دولة الكويت ،وخلق فرص عمل للعمالة الوطنية ورفع إنتاجيتها ومهاراهتا ادلهنية يف استخداـ أحدث
التكنولوجيا وفقاً ألفضل ادلعايَت العادلية ادلعتمدة هبذا الشأف.
مادة 4

إختصاصات الهيئة
ختتص اذليئة بكل ما يكفل حتقيق أىدافها وذلا على األخص ما يلي:
 .1إجراء مسح لفرص االستثمار ادلباشر ادلمكنة يف البالد و الًتويج ذلا ،وبياف ادلزايا واإلعفاءات والضمانات اليت يتمتع هبا
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ادلستثمروف ،فضال عن إعداد الدراسات والبحوث واإلحصائيات الالزمة ،وتوفَت ادلعلومات واإليضاحات واإلحصاءات
ادلتاحة للمستثمرين.
 .2تلقي طلبات ادلستثمرين ودراستها واختاذ اإلجراءات الالزمة بشأهنا وفقاً ألحكاـ ىذا القانوف و الئحتو التنفيذية.
 .3إنشاء ادلناطق االقتصادية واقًتاح مواقعها يف إطار ادلخطط اذليكلي العاـ بالتنسيق مع اجلهات ادلعنية.
 .4تأسيس أو ادلسامهة يف رأس ماؿ شركات متخصصة إلنشاء أو إدارة حاضنات أعماؿ للمشػ ػػروعات اليت حتقق أىداؼ
اذليئة ،وذلك بعد موافقة رللس الوزراء ،ووفقاً لألسس والقواعد اليت يضعها اجمللس يف ىذا الشأف.
 .5التنسيق مع كافة اجلهات ذات العالقة وادلختصة من أجل تبسيط وتسهيل اإلجراءات واخلدمات الالزمة لتحسُت
وتطوير البيئة االستثمارية يف دولة الكويت وزيادة مزاياىا التنافسية ومتابعة الوضع التنافسي ومؤشرات األداء يف رلاؿ
االستثمار يف ضوء ادلعايَت والتقارير الدولية ،وذلك مبا يكفل تشجيع االستثمار ادلباشر داخل دولة الكويت.
 .6تنظيم ادلؤدترات والندوات وادلعارض والدورات وتقدًن اخلدمات والربامج التدريبية اليت تتفق مع أىدافها،
الفعاليات الداخلية واخلارجية ،وإعداد وطباعة ونشر كافة ادلوضوعات ذات الصلة بأعماذلا ونشاطاهتا.

وادلشاركة يف

 .7التنسيق مع اجلهات ادلعنية من أجل توفَت التسهيالت التمويلية واالئتمانية ادلمكنة لتشجيع االستثمارات اليت حتتاجها
البالد.
 .8مراقبة ومتابعة أداء االستثمارات ادلباشرة يف البالد والتعرؼ على أي معوقات قد تعًتضها والعمل على تذليلها بالتنسيق
مع اجلهات ادلختصة.
 .9تنفيذ ما يكلفها بو رللس الوزراء أو الوزير ادلختص من مهاـ وصالحيات ذات الصلة بأىدافها أو من شأهنا تشجيع
االسػ ػػتثمار ادلباشر يف البالد.
مــادة 5

مجلس إدارة الهيئة
يكوف للهيئة رللس إدارة برئاسة الوزير ادلختص وعضوية كل من:
 .1ثالثة أعضاء من ذوي اخلربة واالختصاص بشئوف اذليئة يتوىل رللس الوزراء تعيينهم بناء على اقًتاح من الوزير ادلختص
وحيدد القرار من بينهم نائباً للرئيس يتوىل صالحيات الرئيس يف حاؿ غيابو.
 .2ثالثة أعضاء شلثلُت لوزارات وجهات احلكومية ذات صلة بنشاط اذليئة يصدر بتحديدىا قرار من رللس الوزراء وبناء
على اقًتاح الوزير ادلختص ،على أف ال تقل درجتهم عن وكيل وزارة مساعد أو ما يعادذلا.

6

 .3حيضر ادلدير العاـ اجتماعات اجمللس دوف أف يشارؾ يف التصويت.
وتكوف مدة اجمللس أربع سنوات قابلة للتجديد ،وحتدد مكافآهتم بقرار من رللس الوزراء.
ويقوـ رئيس اجمللس أو من يفوضو بالتوقيع نيابة عن اذليئة ودتثيلها يف عالقاهتا مع الغَت وأماـ القضاء.
مــادة 6

اجتماعات المجلس
جيتمع اجمللس بدعوة من رئيس ػ ػػو أو نائبو ،ويكوف اجتماع اجمللس صحيحاً حبضور أغلبية األعضاء الذين يتألف منهم على أف
يكوف من بينهم الرئيس أو نائبو.
ويكوف للمجلس أمُت سر خيتاره رئيس اجمللس من بُت موظفي اذليئة يتوىل اإلعداد الجتماعات اجمللس وتدوين زلاضرىا ومتابعة
القرارات الصادرة عنها ،وجيوز للمجلس أف يدعو حلضور اجتماعاتو من يرى حضورىم لالشًتاؾ يف مناقشة موضوع معُت دوف
أف يكوف ذلم حق التصويت.
وتصدر قرارات اجمللس بأغلبية أصوات أعضائو ،وعند تساوي األصوات يرجح اجلانب الذي فيو الرئيس.
ويصدر اجمللس القرارات الالزمة بشأف نظاـ العمل فيو وقواعد وإجراءات ومواعيد اجتماعاتو،
أعماؿ اللجاف ادلنبثقة عنو.

وأحكاـ تنفيذ قراراتو ،وتنظيم

مــادة 7

تضارب المصالح
حيظر على أعضاء رللس اإلدارة وموظفي اذليئة العامة أف يكوف ألي منهم مصلحة شخصية مباشرة أو غَت مباشرة يف أي
مشروع أو يف اخلدمات اليت تقدمها اذليئة ويتوجب عليهم اإلفصاح عن مصاحلهم وعليهم االمتناع عن ادلشاركة يف مناقشة أو
اختاذ أي قرار بشأف مشروع يكوف ألي منهم فيو مصلحة أو لزوجو أو ألقاربو من الدرجة األوىل ،ويف حالة ادلخالفة يبطل القرار
ويبطل كل ما يًتتب عليو من آثار ويعترب كأف مل يكن.
مادة 8

سلطات المجلس
للمجلس مجيع السلطات الالزمة لتحقيق أىداؼ اذليئة ،وىو الذي يتوىل رسم السياسة العامة ذلا واإلشراؼ على تطبيقها ،ولو
على األخص ما يلي:
 .1وضع األسس والقواعد وادلعايَت اليت يتم على أساسها تقييم طلبات ادلستثمرين على اختالؼ أنواعها وفقاً دلا يقرره ىذا
القانوف والئحتو التنفيذية.

7

 .2وضع األسس والقواعد لالنتفاع من األراضي والعقارات و القسائم ادلخصصة للهيئة أو تلك اليت ختضع إلشرافها أو
إلدارهتا.
 .3إقرار النظاـ الداخلي واذليكل التنظيمي للهيئة وإصدار كافة اللوائح اإلدارية وادلالية والفنية الالزمة لتسيَت أعماذلا.
 .4إقرار مشروع ادليزانية السنوية للهيئة وحساهبا اخلتامي قبل إحالتهما إىل اجلهات ادلختصة.
 .5البت يف طلبات االندماج ادلنصوص عليها يف ىذا القانوف.
 .6توقيع اجلزاءات اإلدارية والتأديبية ادلنصوص عليها يف ىذا القانوف.
 .7ادلوافقة على فتح مكاتب للهيئة داخل البالد وخارجها.
 .8وضع معايَت االستفادة من ادلزايا واإلعفاءات الضريبية وفقاً ألحكاـ ىذا القانوف.
 .9إصدار القرار فيما ترفعو إليو اللجاف ادلختصة من توصيات تتعلق بتطبيق أحكاـ ىذا القانوف.
 .10إصدار القرارات الالزمة لتحقيق أىداؼ ىذا القانوف وفقاً ألحكامو ووفقاً لالئحتو التنفيذية.
وجيوز للمجلس أف يفوض بعض اختصاصاتو إىل رئيسو أو نائبو.
مادة 9

المدير العام
يكوف للهيئة مدير عاـ ال تقل درجتو عن درجة وكيل وزارة ،يعُت مبرسوـ بناء على اقًتاح الوزير ادلختص دلدة أربع سنوات قابلة
للتجديد.
يتوىل ادلدير العاـ تنفيذ قرارات اجمللس ويتوىل اإلشراؼ على أجهزة اذليئة الفنية واإلدارية وادلالية .كما يعد إحصائية سنوية عن
نشاط اذليئة من حيث عدد ادلشروعات ادلقدمة إليها ،وادلشروعات اليت دتت ادلوافقة عليها ،وادلشروعات اليت مت رفضها مع مربرات
الرفض ورفعها إىل رللس الوزراء.
ويعاوف ادلدير العاـ مساعد أو أكثر ال تقل درجتو عن درجة وكيل وزارة مساعد يصدر بتعيينو مرسوـ بناء على اقًتاح الوزير
ادلختص دلدة أربع سنوات قابلة للتجديد ،وللمدير العاـ أف يفوض بعض اختصاصاتو إىل أي من مساعديو.
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مادة 10

مالية الهيئة
يكوف للهيئة ميزانية ملحقة ،وتبدأ سنتها ادلالية مع السنة ادلالية للدولة وتنتهي بنهايتها على أف تبدأ السنة ادلالية األوىل من تاريخ
العمل هبذا القانوف وتنتهي يف هناية السنة ادلالية التالية.
وتتكوف موارد اذليئة شلا يلي:
 .1االعتمادات ادلالية اليت ختصص ذلا يف ميزانية الدولة السنوية.
 .2ادلقابل أو العوائد أو البدالت الناجتة عما تقوـ بو اذليئة من نشاطات أو تقدمو من خدمات أو تنظمو من فعاليات أو
دورات أو برامج تدريبية للمعنيُت بشؤوف االستثمار ادلباشر ،وذلك وفق ما يقرره اجمللس يف ىذا الشأف.
 .3ادلقابل أو العوائد اليت تنتج عن استغالؿ األمواؿ ادلخصصة للهيئة أو اليت ختضع إلشرافها أو إدارهتا.
مادة 11

الالئحة السلبية
مع مراعاة ما نصت عليو ادلادتاف ( )153 ،152من الدستور يضع رللس الوزراء قائمة باالستثمارات ادلباشرة اليت ال ختضع
ألحكاـ ىذا القانوف ،ولو أف يقوـ بتحديثها يف ضوء السياسة العامة للدولة وخططها وما يقًتحو رللس إدارة اذليئة يف ىذا الشأف.
ويضع رللس الوزراء أسس و قواعد استثمارات األشخاص االعتبارية األجنبية يف دولة الكويت.
مادة 12

شكل الكيان االستثماري
يقدـ طلب الًتخيص لالستثمار طبقاً ألحكاـ ىذا القانوف من خالؿ كياف استثماري زلدد وفقاً للحاالت التالية:
 .1شركة كويتية من ضمن أنواع الشركات ادلنصوص عليها يف قانوف الشركات التجارية الصادر بادلرسوـ بقانوف رقم ( )25
لسنة 2012ـ ادلشار إليو ،واليت تنشأ بغرض االسػ ػػتثمار ادلباشر .وديكن أف تبلغ حصة األجنيب يف ىذه الشركة حىت
 %100من رأس ماذلا طبقاً لألسس والقواعد اليت ينص عليها قانوف الشركات.
 .2فرع لشركة أجنبية يرخص لو بالعمل داخل دولة الكويت بغرض االستثمار ادلباشر .ويصدر الوزير ادلختص ،بناءا على
اقًتاح اجمللس ،قراراً يوضح أسس وقواعد تنظيم العالقة بُت فرع الشركة األجنبية واجلهات الرمسية فيما خيص ادلعامالت
الضرورية دلباشرة العمل.
 .3مكاتب دتثيل يقتصر ىدفها على دراسة األسواؽ وإمكانية اإلنتاج،
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دوف شلارسة نشاط جتاري أو نشاط الوكالء

التجاريُت ،ويضع اجملل ػ ػػس األسس والقواعد يف ىذا الشأف.
مادة 13

قواعد الطلب
تبُت الالئحة التنفيذية أسس وقواعد وإجراءات تقدًن وتسجيل الطلبات للحصوؿ على الًتخيص ادلناس ػػب يف احلاالت ادلنصوص
عليها يف ىذا القانوف ،كما تبُت ادلعلومات والبيانات اليت جيب أف يتضمنها أو ترفق بو ،والشروط الواجب توفرىا مبقدـ الطلب،
وطرؽ اإلشعار واإلبالغ ادلناسبة والرسوـ ادلتعلقة بإصدار الًتاخيص.
مادة 14

إصدار الترخيص
يصدر الًتخيص بقرار من ادلدير العاـ ،بعد استيفاء الطلب للمعايَت واألسس والقواعد التقييمية اليت يضعها اجمللس يف شأف كل
حالة من احلاالت ادلنصوص عليها يف ىذا القانوف ،ويبلغ فيها ادلستثمر مسبقاً عند تقدًن طلبو إىل اذليئة.
وال تسري بشأف ىذا الًتخيص بالنسبة لألجنيب أحكاـ البند (  )1من ادلادة ( )23وأحكاـ ادلادة ( )24من قانوف التجارة ادلشار
إليو.
ويرخص يف تأسيس البنوؾ األجنبية وفروعها وفق أحكاـ ىذا القانوف دوف اإلخالؿ بأحكاـ القانوف رقم
ادلشار إليو والقرارات و التعليمات الصادرة نفاذاً ألحكامو.

 32لسنة 1968ـ

ويف مجيع األحواؿ ،جيب على اذليئة التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة بشأف تأسيس وإصدار الًتاخيص ومراقبة الشركات واألفرع
ومكاتب التمثيل اليت ختضع ألحكاـ ىذا القانوف.
مادة 15

مهلة البت بالطلب
يصدر قرار البت يف طلب الًتخيص خالؿ ثالثُت يوماً من تاريخ تقدديو مستوفياً كافة البيانات وادلستندات واالشًتاطات اليت
حتددىا اذليئة.
مادة 16

رفض الطلب
يف حالة رفض طلب الًتخيص جيب أف يكوف قرار الرفض مكتوباً ومسبباً ،وجيوز دلقدـ الطلب التظلم من قرار الرفض ،ويعترب
فوات ثالثُت يوماً من تاريخ استالـ التظلم رمسياً دوف الرد عليو ،مبثابة قرار برفض التظلم.
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مادة 17

النافذة الموحدة
تنشأ يف اذليئة وحدة إدارية تسمى (النافذة ادلوحدة) تضم موظفُت مفوضُت من اجلهات احلكومية ذات الصلة بإجراءات ترخيص
و شلارسة عمل الكياف االستثماري مبا حيقق إصلاز البت يف ادلعامالت مبا ال يتجاوز ادلدة ادلنصوص عليها يف ىذا القانوف.
ويضع اجمللس األسس والقواعد الالزمة لتحديد اجلهات احلكومية ادلذكورة وكيفية االستعانة مبوظفيها والتنسيق بينها وبُت اذليئة.
وجيوز دلقدـ الطلب إنابة شركات متخصصة أو مكاتب استشارية مؤىلة ومعتمدة من قبل اذليئة وفق أسس وقواعد حتددىا اذليئة.
مادة 18

حسابات الكيان االستثماري
يكوف لكل كياف استثماري يرخص فيو طبقاً ألحكاـ ىذا القانوف حسابات منتظمة حتت إشراؼ مراقب حسابات أو أكثر من
مراقيب احلسابات القانونية .وإذا رخص للمستثمر بأكثر من كياف استثماري يتم التعامل مع كل منها على حده.
مادة 19

تعويض نزع الملكية
ال جيوز مصادرة أي كياف استثماري مرخص فيو طب ًقا ألحكاـ ىذا القانوف ،أو نزع ملكيتو إال للمنفعة العامة طبقاً للقوانُت
ادلعموؿ هبا ومقابل تعويض يعادؿ القيمة االقتصادية احلقيقة للمشروع ادلنزوعة ملكيتو و قت نزع ادللكية ،وتقدر وفقاً للوضع
االقتصادي السابق على أي هتديد بنزع ادللكية ،ويدفع التعويض ادلستحق فور اختاذ القرار ادلشار إليو.
مادة 20

التصرف في الكيان االستثماري
للمستثمر احلق يف نقل ملكية الكياف االس ػ ػ ػػتثماري ادلرخص فيو أو التنازؿ عنو ،أو التصرؼ فيو كليًا أو جزئياً ،لصاحل مستثمر
أجنيب أو كوييت ،ويضع اجمللس األسس والقواعد ادلنظمة يف ىذا الشأف.
ويف حالة نقل ملكية الكياف االسػ ػ ػػتثماري أو التنازؿ عنو ،كليًا أو جزئيًا حيل ادلالك اجلديد أو ادلتنازؿ لو ،زلل ادلالك األصلي يف
احلقوؽ وااللتزامات.
مادة 21

اندماج الكيانات االستثمارية
جيوز ،مبوافقة اجمللس ،اندماج كيانُت استثماريُت أو أكثر ،وذلك بناء على طلب مشًتؾ يقدـ إىل اذليئة يف ىذا الشأف ،ويكوف
الكياف اجلديد الناتج عن عملية اإلندماج خلفاً قانونياً للكيانات ادلندرلة وحيل زللها يف احلقوؽ وااللتزامات.
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ويتمتع الكياف اجلديد تلقائياً بأقصر ادلدد ادلتبقية لإلعفاءات وادلزايا ادلمنوحة ألي من الكيانات االستثمارية ادلندرلة.
مادة 22

تحويل األموال إلى الخارج
للمستثمر أف حيوؿ إىل اخلارج أرباحو أو رأمسالو أو حصيلة تصرفو يف حصصو أو نصيبو يف الكياف االستثماري أو التعويض
ادلنصوص عليو يف ىذا القانوف ،كما أف للعاملُت يف الكياف االستثماري حتويل مدخراهتم ومستحقاهتم إىل اخلارج.
مادة 23

سرية المعلومات
يتمتع ادلستثمر مبقتضى أحكاـ ىذا القانوف مببادئ سرية ادلعلومات الفنية واالقتصادية وادلالية اخلاصة باستثماره وحفظ ادلبادرات
وذلك طب ًقا ألحكاـ القوانُت واللوائح ادلعموؿ هبا يف البالد.
ومع عدـ اإلخالؿ بأي عقوبة أشد ينص عليها قانوف آخر ،يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على سنة وبغرامة ال تقل عن ألف دينار
وال تزيد على عشرة آالؼ دينار أو بإحدى ىاتُت العقوبتُت كل من أفشى أو استفاد من أي معلومة تكوف قد وصلت إىل علمو
تتعلق بادلبادرات االستثمارية أو
بسبب أعماؿ وظيفتو أو بسبب مشاركتو بأي عمل من أعم ػ ػػاؿ اذليئة أو أي من أجهزهتا،
باجلوانب الفنية واالقتصادية أو ادلالية الستثمار خيضع ألحكاـ ىذا القانوف ،وذلك فيما عدا األحواؿ اليت يصرح فيها القانوف
بذلك ،أو تنفيذاً حلكم أو أمر من جهة قضائية.
مادة 24

اإلطار التشريعي لالستثمار المباشر
ما مل يوجد نص خاص يف ىذا القانوف تطبق على االستثمار ادلباشر اخلاضع ألحكامو القوانُت واللوائح ادلعموؿ هبا يف البالد كما
تراعى كافة االتفاقيات الدولية النافذة يف البالد ذات العالقة باالستثمار وبتجنب االزدواج الضرييب.
مادة 25

نطاق سريان القانون
تسرى أحكاـ ىذا القانوف على االستثمار ادلباشر القائم أو ادلرخص فيو قبل العمل بو مبا ال يلحق بو أي ضرر ،وعلى أال تقل
ادلزايا واإلعفاءات والضمانات اليت دتنح مبوجب أحكامو عما ىو مقرر لالستثمار قبل العمل بو .وتقدـ طلبات ادلستثمر
لالستفادة من ادلزايا ادلنصوص عليها يف ىذا القانوف إىل اذليئة للنظر فيها.
وتسري أحكاـ ىذا القانوف على أي توسع أو تعديل يف كياف استثماري قائم إذا مت التوسع أو التعديل فيو بعد تاريخ العمل بو
ويضع اجمللس األحكاـ اخلاصة بالتوسع والتعديل وكيفية الًتخيص يف ذلك.
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مادة 26

اختصاص المحاكم
تكوف احملاكم الكويتية وحدىا ىي ادلختصة بنظر أي نزاع ينشأ بُت مشروعات االستثمار والغَت أيا كاف .وجيوز االتفاؽ على
االلتجاء يف ىذا النزاع إىل التحكيم.
مادة 27

المزايا و اإلعفاءات
للمستثمر اف يستفيد من كل أو بعض ادلزايا التالية:
 .1اإلعفاء من ضريبة الدخل أو من أي ضرائب أخرى دلدة ال تزيد على عشر سنوات من تاريخ بدء التشغيل الفعلي يف
الكياف االستثماري ادلرخص فيو .
 .2إعفاء كل توسع يف الكياف االستثماري ،يرخص فيو وفق أحكاـ ىذا القانوف ،من نفس الضرائب ادلنصوص عليها يف
الفقرة السابقة ،دلدة ال تقل عن مدة اإلعفاء ادلمنوحة للكياف االستثماري األصلي .وذلك من تاريخ بدء اإلنتاج أو
التشغيل الفعليُت يف ىذا التوسع.
 .3مع عدـ اإلخالؿ بأحكاـ القانوف رقم  10لسنة 2003ـ بإصدار قانوف اجلمارؾ ادلوحد لدوؿ رللس التعاوف لدوؿ
اخلليج العربية ،يعفى كليا أو جزئيا من الضرائب و الرسوـ اجلمركية أو اي رسوـ أخرى قد تستحق على الواردات
الالزمة ألغراض االستثمار ادلباشر ما يلي:
أ .اآلالت واألدوات وادلعدات ووسائل النقل وغَتىا من األجهزة التكنولوجية.
ب .قطع الغيار ومستلزمات الصيانة الالزمة دلا ورد يف البند السابق.
ج .ادلستلزمات السلعية ،ادلواد األولية ،البضائع ادلصنعة جزئياً ،ومواد التغليف والتعبئة.
وال جيوز للمستثمر ،قبل مرور مخس سنوات على إخطاره باإلعفاء من الرسوـ على ما ورد يف ىذا البند ،إجراء أي نوع
من أنواع التصرفات عليها ،مبا فيها البيع أو ادلبادلة أو التنازؿ .كما ال جيوز لو ،خالؿ نفس ادلدة ،استخدامها لغَت
الغرض الذي مت االستَتاد من اجلو ،اال وفقاً لألسس والقواعد اليت يقررىا اجمللس يف ىذا الشأف ،ودفع أي ضرائب أو
رسوـ تستحق فيما لو مت االستَتاد وقت إدتاـ التصرؼ.
 .4االنتفاع باألراضي والعقارات ادلخصصة للهيئة أو اليت ختضع إلشرافها أو إدارهتا ،وذلك وفقاً لألسػ ػػس والقواعد اليت
يضعها اجمللس يف ىذا الشأف
 .5استخداـ العمالة األجنبية الالزمة لالستثمار ،وذلك وفقاً لألسس والضوابط اليت يصدر هبا قرار من رللس الوزراء بشأف
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احلد األدىن لنسبة العمالة الوطنية الواجب توفرىا.
 .6وجيوز جمللس الوزراء أف يقرر منح بعض احلاالت والفئات بعض ادلزايا واالعفاءات شلا مل يرد ذكره يف ىذه ادلادة.
مادة 28

سريان المزايا و اإلعفاءات على مشاركات القطاعين العام و الخاص
تسػػري أحكاـ ادلادة السابقة على كافة أنواع ادلشاركات بُت القطاعُت العاـ و اخلاص ،بغرض االستثمار ادلباشر ،مبا فيها الشركات
وادلشروعات ادلنصوص عليها يف القانوف رقم (  )7لسنة  2008ـ والقانوف رقم (  )37لسنة 2010ـ ادلشار اليهما .على اف
يضع اجمللس القواعد واألسػػس يف ىذا الشأف.
مادة 29

طلب و معايير االستفادة من المزايا
يقدـ ادلستثمر إىل اذليئة طلب االستفادة من كل أو بعض ادلزايا ادلنصوص عليها يف ىذا القانوف ،بشكل متزامن أو الحق على
طلب الًتخيص ،للنظر فيو من قبل اذليئة هبدؼ التأكد من استيفاء األسس و القواعد واإلجراءات اليت يضعهػػا اجمللس يف ىذا
الشأف ،ومبا يتناسب مع السياسة العامة للدولة وخطط التنمية االقتصادية ادلعتمدة.
على أف يتػم ربط مقدار ونوع ومدة ادلزايا واإلعفػ ػػاءات ادلمنوحة لالستثمارات ،كل حسب نوعػو وطبيعتو ،وفقا لكل أو بعض
ادلعايَت اآلتية:
 .1نقل وتوطُت التكنولوجيا وأساليب اإلدارة احلديثة واخلربة العملية والفنية والتسويقية ادلتطورة لدولة الكويت.
 .2مقدار وجودة ادلنتجات واخلدمات ادلقدمة.
 .3حاجة السوؽ احمللي واخلليجي إىل االستثمار ادلباشر ومدى مسامهتو يف حتقيق التنوع االقتصادي.
 .4زيادة الصادرات الوطنية.
 .5خلق فرص عمل للعمالة الوطنية وتدريبها.
 .6ادلسامهة يف تطوير وتنمية ادلناطق اليت تفتقر اىل مشاريع أو أنشطة شلاثلة.
 .7ادلردود البيئي االجيايب.
 .8مدى تقدًن خدمات للمجتمع خارج إطار ادلشروع أو النشاط االقتصادي الذي يتم مزاولتو.
 .9استخداـ ادلنتجات الوطنية.
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 .10االستعانة باخلدمات الفنية وادلهنية واالستشارية ذات الطابع الوطٍت.
وللمجلس أف يعدؿ أو يضيف معايَت أخرى للمعايَت ادلشار إليها ،وذلك مبا يتناسب مع السياسة العامة للدولة وخطط التنمية
االقتصادية ادلعتمدة.
مادة 30

السجل االستثماري
يعد يف اذليئة سجل خاص يسمى "السجل االستثماري" تسجل فيو كافة الكيانات االستثمارية ادلرخص هبا طبقاً ألحكاـ ىذا
القانوف ،وكافة الطلبات والًتاخيص وادلزايا واإلعفاءات واجلزاءات ادلرتبطة هبا ،وتلحق بالسجل مجي ػ ػػع ادلستندات والبيانات ذات
الصلة.
ويصدر ادلدير العاـ القرارات الالزمة اليت تبُت كيفية إعداد ىذا السجل ومضمونو وآلية التسجيل فيو وادلستندات والبيانات
ادلطلوبة.
مادة 31

التقرير السنوي
يقدـ الوزير ادلختص جمللس األمة نسخة من التقرير السنوي الصادر عن اذليئة وصورة من االحصائية اخلاصة بنشاط اذليئة
ومشروعاهتا ،وذلك خالؿ  30يوماً من تاريخ عرضهما على رللس الوزراء.
مادة 32

جزاءات مخالفة القانون أو الترخيص
يف حالة سلالفة ادلستثمر ألحكاـ ىذا القانوف أو الشًتاطات الًتخيص ،جيوز للمجلس أف يوقع عليو احد اجلزاءات التالية:
 .1اإلنذار الكتايب ،ويتم توقيع جزاء أشد يف حالة صدور ثالثة إنذارات لنفس ادلستثمر أو لذات الكياف االستثماري
خالؿ السنة الواحدة من تاريخ أوؿ إنذار.
 .2احلرماف اجلزئي أو الكلي من ادلزايا واإلعفاءات ادلمنوحة لو ،وجيوز إعادة النظر يف قرار احلرماف إذا مت تصحيح ادلخالفة.
 .3التوقيف اإلداري ادلؤقت.
ويعترب الًتخيص الغياً بقوة القانوف يف حاؿ توقف الكياف االستثماري عن نشاطو وشلارسة أعمالو دلدة تزيد على سنة دوف عذر
مقبوؿ ،أو يف حالة التأخَت دلدة تزيد على سنة اعتباراً من تاريخ بدء التشغيل الفعلي يف الربنامج الزمٍت ادلقدـ من قبل ادلستثمر إىل
اذليئة عند طلب الًتخيص ،وذلك دوف عذر مقبوؿ ،وتضع الالئحة التنفيذية األسس والقواعد الالزمة يف ىذا الشأف ،ويف غَت
ذلك من احلاالت ال جيوز إلغاء الًتخيص أو تصفية االستثمار إال مبوجب أمر يصدر من رئيس احملكمة الكلية بناء على عريضة
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تقدـ إليو من اذليئة توضح فيها مربرات طلبها.
وجيوز للمستثمر التظلم من اجلزاءات ادلنصوص عليها يف البندين (  2و  )3من ىذه ادلادة وذلك خالؿ ثالثُت يوماً من تاريخ
إبالغو بقرار اجلزاء .ويبت يف التظلم خالؿ ثالثُت يوماً ويف حاؿ رفض التظلم جيب أف يكوف القرار مكتوباً ومسبباً.
وتسجل اجلزاءات اليت توقع وفق ىذه ادلادة وتاريخ إبالغها للمستثمر يف السجل االستثماري ادلنصوص عليو يف ىذا القانوف ،يف
القسم اخلاص بالكياف االستثماري ادلرتبطة بو .وال خيل توقيع ىذه اجلزاءات بادلسؤولية ادلدنية واجلزائية.
مادة 33

تعيين و سلطات الضبطية العدلية
يكوف للموظفُت ادلختصُت الذين حيددىم الوزير ،بقرار يصدره صفة الضبطية القضائية دلراقبة تنفيذ ىذا القانوف واللوائح والقرارات
ادلنفذه لو ،ويتعُت على ىؤالء ادلوظفُت أداء أعماذلم بأمانة ونزاىة وحياد .وااللتزاـ بعدـ إفشاء أسرار الكيانات االستثمارية اليت
يطلعوف عليها حبكم عملهم ،ويؤدي كل منهم أماـ الوزير القسم التايل:
" أقسم باهلل العظيم أف أؤدي عملي باألمانة واحليدة و النزاىة والصدؽ ،وأف أحافظ على سرية ادلعلومات اليت أطلع عليها حبكم
عملي حىت بعد انتهاء خدميت".
ويرفع موظفو اذليئة ادلشار إليهم تقريراً مفصالً عن نتائج أعماذلم فور انتهائها اىل ادلدير العاـ الذي يتوىل إحالتها إىل اجمللس
مشفوعاً برأيو الختاذ القرار بشأهنا.
مـادة 34

التزامات المستثمر
يلتزـ ادلستثمر الذي حصل على ترخيص أو تقرر منح استثماره مزايا وإعفاءات ،طبقاً ألحكاـ ىذا القانوف ،مبا يلي:
 .1إبالغ اذليئة كتابة بتاريخ البدء يف اإلجراءات واخلطوات التنفيذية الالزمة لبدء العمل يف الكياف االستثماري ادلرخص فيو
وتاريخ االنتهاء من ذلك ،خالؿ مدة ال تزيد على ثالثُت يوـ من تاريخ كل منهما.
 .2إبالغ اذليئة كتابتاً ببدء التشغيل الفعلي يف الكياف االستثماري ادلرخص فيو خالؿ مدة ال تزيد على ثالثُت يوـ من
التاريخ ادلذكور.
 .3االلتزاـ بالقواعد والتعليمات ادلالية والضريبية اليت تصدر عن وزارة ادلالية ،والسيما تلك اخلاصة بتقدًن اإلقرار الضرييب
واستخراج البطاقة الضريبية.
 .4تقدًن أي معلومات أو بيانات أو إحصائيات أو وثائق تطلبها اذليئة وتراىا ضرورية لتنفيذ أحكاـ ىذا القانوف.
 .5السماح ألي من موظفي اذليئة ادلفوضُت من قبل ادلدير العاـ ،بالدخوؿ إىل كافة ادلباين والساحات وادلنشآت ادلرتبطة
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بالكياف االستثماري ادلرخص فيو ،وذلك ألغراض ادلراقبة وادلتابعة وفقاً ألحكاـ ىذا القانوف ،ودلطابقة زلتوى البيانات
وادلعلومات واإلحصائيات والوثائق ادلقدمة من ادلستثمر على الواقع ،ويرفع موظفو اذليئة ادلشار إليهم تقريراً مفصالً عن
نتائج أعماذلم فور انتهائها إىل ادلدير العاـ ليقرر ما يراه مناسباً يف ىذا الشأف.
 .6ويف مجيع األحواؿ يلتزـ ادلستثمر خالؿ شلارستو ألعمالو بعدـ سلالفة القوانُت واللوائح ادلعموؿ هبا يف البالد ،والسيما
بواجب احملافظة على سالمة البيئة وبالتعليمات ادلتعلقة باألمن والصحة العامة والسكينة العامة وعدـ تعريض اآلخرين
لألخطار.
مادة 35
أموال و أصول و موظفي الهيئة
تنتقل إىل اذليئة كافة أمواؿ وأصوؿ والتزامات وحقوؽ وكل ما يتعلق بػ (مكتب استثمار رأس ادلاؿ األجنيب) ادلنشػػأ مبوجب القانوف
رقم ( )8لسنة  2001ـ ادلشار إليو.
ودوف اخالؿ بأحكاـ ادلرسوـ بالقانوف رقم ( )15لسنة  1979ـ وادلرسوـ يف شأف نظاـ اخلدمة ادلدنية الصادر يف 1979/4/4
ادلشار إليهما ،يكوف للهيئة جهاز من ادلوظفُت يعُت العاملوف فيو طبقاً للنظاـ الذي يضعو رللس اإلدارة متضمناً قواعد التعيُت
وادلكافآت العينية والنقدية اليت دتنح للموظفُت .ويصدر الوزير ادلختص خالؿ ستة أشهر من تاريخ العمل هبذا القانوف القرارات
الالزمة لنقل من يراه من موظفي ادلكتب ادلذكور إىل اذليئة.
مادة 36
الالئحة التنفيذية
يصدر الوزير ادلختص الالئحة التنفيذية ذلذا القانوف والقرارات الالزمة لتنفيذ أحكامو خالؿ ستة أشهر من تاريخ نشره يف اجلريدة
الرمسية.
مادة 37
إلغاء القانون 2001/8
يلغى القانوف رقم  8لسنة  2001ـ ادلشار إليو وكل نص خيالف أحكاـ ىذا القانوف.
مادة 38

نفاذ القانون
على رئيس رللس الوزراء والوزراء ،كل فيما خيصو ،تنفيذ ىذا القانوف ويعمل بو بعد ستة أشهر من تاريخ نشره يف اجلريدة الرمسية.
أمير دولة الكويت

صباح األحمد الجابر الصباح
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