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رغبة منها في تطوير بيئة ، مؤخرا   من اإلصالحات بتقديم العديدبدأت الكويت 

قد تم تفعيل عدد من القوانين التي تم إصدارها مؤخرا  والتي تتعلق بكل . واألعمال

االستثمار األجنبي جذب بين القطاعين العام والخاص و ةمن مشاريع الشراك

وذلك في الوقت الذي تحاول فيه  ،المشاريع الصغيرة والمتوسطةمحفظة المباشر و

  الحكومة جاهدة أن تقلل من اعتمادها على النفط كمصدر رئيسي إليرادات الدولة.  

تطوير بيئة  من أجلجهودها  لزيادة في دفع الحكومة تراجع أسعار النفط ساهموقد 

من الدول التي تتمتع بوضع مالي جيد  تعتبر الكويتعلى الرغم من أن  ،األعمال

 إضافة إلى ،جيدةاحتياطات مالية  هاكمتالال أوبك المصدرة للنفطدول بباقي مقارنة 

        .للنفط كونها إحدى الدول المصدرة التي سجلت أقل أسعار تعادل

 عملية اإلصالح المنشودة تحسن

التي تضم ( 2020-2015طة الخمسية للتنمية )وقد أصدرت الحكومة مؤخرا  الخ

في الناتج المحلي زيادة حصة القطاع غير النفطي ثالثة أهداف اقتصادية أولها 

تهدف  كما. ٪37البالغة حالية لمن نسبته ا 2020بحلول العام  ٪55اإلجمالي إلى 

 ٪34إلى  زيادة دور القطاع الخاص في الناتج المحلي اإلجماليالخطة أيضا  إلى 

توظيف المواطنين في نسبة  باإلضافة إلى زيادة ،في المتوسط حاليا ٪25من 

تتماشى تلك األهداف مع ل. ٪21البالغة النسبة الحالية  لتجتازالقطاع الخاص 

التي تهدف جميعها إلى  ،الخطط التنموية التي تتبعها دول مجلس التعاون الخليجي

تنويع اقتصاداتها وتنشيط دور القطاع غير النفطي وتحسين االستثمار وزيادة نسبة 

  . القطاع الخاصتوظيف المواطنين في 

. وقد تم تشكيل لجنة وقد شهدت عملية اإلصالحات التشريعية تحسنا  ملحوظا  

ة مشاريع الشراك حكومية دائمة كما تم طرح العديد من اإلصالحات المهمة بشأن

بين القطاعين العام والخاص واالستثمار األجنبي المباشر والمشروعات الصغيرة 

استفادت الحكومة أيضا  من عالقتها المتينة مع البنك الدولي ووالمتوسطة. 

وصندوق النقد الدولي وخبرائهم للبحث عن طرق عديدة لتطوير بيئة في الكويت 

   عتماده على القطاع النفطي. وتنويع اقتصادها والتقليل من ا

 تطوير قطاع األعماللقانون الشركات الجديد 

ليستبدل قانون  2012أصدرت الحكومة قانونا  جديدا  للشركات خالل العام 

ممارسات  تطوير. وقد تم إصدار هذا القانون من أجل 1960الشركات القديم للعام 

النافذة ـ "تأسيس ما يعرف ب علىبحيث يلزم وزارة التجارة  ،األعمال في الكويت

إنشاء المشاريع وممارسة األعمال. المعنية بكافة اإلجراءات لتسهيل  "الواحدة

إنشاء ب تلك التي تتعلق من ضمنها ،ويضم القانون الجديد العديد من اإلصالحات

 ذات شركاتالباإلضافة إلى  ،واحدالشخص الالشركات غير الربحية وشركات 

القانون الجديد العديد من التغييرات على آليات العمل . كما أضاف خاص غرض

بفصل منصب رئاسة الشركة عن المناصب  أمرحيث  ،في إدارات الشركات

كما ألزم الشركات  ،في السنةاجتماعات  ةوألزم مجالس اإلدارة بعقد ست ،التنفيذية

ما يضيفه هذا  ولكن أهم. ةشرعيهيئة التي تعمل وفق الشريعة اإلسالمية أن تضم 

القانون الجديد هو حماية المستثمرين األقلية. وقد أثنى البنك الدولي على هذه 

 الجزئية من القانون في تقريره عن ممارسة أنشطة األعمال في العام الماضي.

 

 

تصنيف ممارسة األعمال في دول مجلس التعاون  :1الرسم البياني 
 4112-4112الخليجي في 

 )كلما قل التصنيف أصبح األداء أفضل)

 

 تقرير البنك الدولي لممارسة أنشطة األعمال  : المصدر

 

في دول مجلس التعاون  تصنيف التنافسية: 4الرسم البياني  
 4112-4112الخليجي في 

 )من الميزانية للعام بأكمله٪ )

 
  تقرير المنتدى االقتصادي العالمي للتنافسية العالمية: المصدر

 

 

تدفقات االستثمار األجنبي المباشر لدول مجلس : 3الرسم البياني  
 (4113 – 4111التعاون الخليجي )

 )مليار دوالر(

 
 تقرير مؤتمر األمم المتحدة للتجارة التنمية )األونكتاد( لالستثمار العالمي: المصدر
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 "النافذةإنشاء  تزال هناك العديد من التحديات، والسيما في ما يتعلق بولكن ال

وتأمين مسائل المتعلقة بإنشاء المشاريع كإصدار التصاريح والتعامل مع ال" الواحدة

    .  الكهرباء وتسجيل الملكية

 االستثمار األجنبي المباشر  منإلى زيادة حصتها الكويت تتطلع  

باالستثمار األجنبي  تتعلقالقوانين مسودة جديدة من  إصدار أعلنت السلطات عن

 ،2001ترجع للعام  التيلتستبدل مجموعة القوانين  ،2013المباشر خالل العام 

يختص القانون و وذلك من أجل تحسين بيئة االستثمار األجنبي المباشر في الكويت.

 ،تطوير االستثمار األجنبي المباشر بإنشاء مؤسسة مستقلةل 2013للعام  116رقم 

من أجل متابعة عملية الترخيص  ،وهي هيئة تشجيع االستثمار األجنبي المباشر

تأمل السلطات في التخفيف من ووالموافقة على االستثمارات األجنبية في الكويت. 

والتسريع من عملية إصدار التراخيص وجعلها أكثر اإلجراءات الحكومية الروتينية 

هيئة تشجيع االستثمار تأسيس "النافذة الواحدة" ضمن وذلك من خالل  ،فاعلية

ويلزم القانون الجديد هيئة االستثمار المباشر الرد على طلبات المستثمرين المباشر. 

 وفق القانون القديم.   ثمانية أشهر كحد أقصى، مقارنة مع ن يوما  يخالل ثالث

أمام  غير المتاحة االقتصادية بتقديم قائمة من القطاعات أيضا   كما قامت السلطات

القديمة التي كانت تحدد فقط القطاعات بدال  من القائمة  ،األجنبي المباشراالستثمار 

سيتمكن . وقد يطرأالتباس وذلك لمنع أي  ،االستثمار األجنبي المباشر المتاحة أمام

األجانب اآلن من معرفة القطاعات التي ال يشملها االستثمار األجنبي المستثمرون 

وتشير من القطاعات. ي العديد أمامهم لالستثمار ففتح المجال بعد ال سيما  ،المباشر

هي أول األميركية الضخمة "آي بي إم" التكنولوجيا أن الشركة  التقارير الصحفية

 شركة يتم منحها ترخيصا  وفق القانون الجديد. 

وترى السلطات أن تنشيط االستثمار األجنبي المباشر يعتبر هدفا  أساسيا  

بقدرته على تقديم  تتمثل حاجة الكويت لالستثمار األجنبي المباشرحيث  ،واستراتيجيا  

س األموال التي لى توفيره رؤوابتكارات تكنولوجية لالقتصاد المحلي وليس ع

 بحاجة لها.تمتلكها الكويت وال تعتبر 

 مليارات دوالر 8بمشاريع بقيمة الكويت تعمل على جذب القطاع الخاص 

 ، أعلنت نيتها2009منذ أن أصدرت الحكومة أول خطة خمسية للتنمية في العام 

القائمة على مشاريع الالقطاع الخاص في عجلة التنمية من خالل  تعزيز دور

خالل  من هذا النوعمشروع  وقد أطلق أولبين القطاعين العام والخاص. الشراكة 

المرحلة األولى من مشروع محطة الزور الشمالية لتوليد يتمثل ب ،2013العام 

وقد قامت السلطات بعد  .مليار دوالر 2.4الطاقة وتقطير المياه الذي تبلغ قيمته 

إنشاء يعالج بعض االشكاليات حول آخر شامل إطالق المشروع بإصدار قانون 

 .الشراكةمج ابر

 غير المتاحة امام المستثمر االجنبينشةة الجدول: قائمة األ
 

 استخراج النفط الخام
 

759 
758 
798 

 الطبيعياستخراج الغاز 

 تصنيع منتجات فرن الكوك

 تصنيع األسمدة ومركبات النيتروجين

 تصنيع الغاز: توزيع الوقود الغازي في القنوات

 قطاع العقار باستثناء مشاريع البناء التنموية الخاصة

 األمن والتحقيقات

 الهيئات العامة والدفاع: التأمينات االجتماعية اإللزامية

 للمؤسسات ذات العضويةاألنشطة التابعة 

 األنشطة الخاصة بتعيين العمالة وباألخص العمالة المنزلية

 
      

 هيئة تشجيع االستثمار المباشر المصدر:
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ينظم مشاريع البناء والتشغيل قانون اال  2014قبل العام الكويت لم يكن لدى و

صالحيات محدودة. إال أن القانون الجديد قد ذي الذي يعتبر و (BOTوالتحويل )

بين  القائمة على الشراكة مشاريعالنص على إنشاء هيئة حكومية تتولى استالم كافة 

القطاعين العام والخاص. وقد أعلنت هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام 

مشروعيها القادمين وهما محطة الخيران لتوليد الطاقة وتقطير المياه والخاص عن 

والمرحلة الثانية من محطة الزور الشمالية لتوليد الطاقة وتقطير المياه. كما ستتولى 

إدراجهما. وتنص الخطة  اللذين أعيدئة أيضا  مشروعي المترو والسكك الحديدية الهي

ضمن مشروعا   22( على وجود 2020-2015الخمسية الجديدة للتنمية للفترة )

محطة الزور الشمالية  مشروع من األولىمشاريع الشراكة )من ضمنها المرحلة 

  مليارات دينار.  8مالية تصل إلى بقيمة إجلتوليد الطاقة الكهربائية وتقطير المياه( 

 صندوق بقيمة ملياري دينار لدعم نشاط المشروعات الصغيرة والمتوسطة

نشاء صندوق بقيمة ملياري إل 2013قانونا  في العام مجلس األمة الكويتي أصدر 

وذلك من  ،دينار لدعم نشاط المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير التسهيالت لها

        .  الصغيرة والمتوسطةللمشروعات  التمويل الممنوحتعزيز خالل 

يعتبر هذا القانون أول خطوة تتخذها الحكومة لتطوير القطاع الخاص من خالل وال 

حيث نصت الخطة الخمسية للتنمية  ،تطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة

بحلول العام  ٪9.2إلى  ٪6.7على زيادة توظيف الكويتيين في القطاع الخاص من 

أيضا  على ضمان الوظائف الحكومية للكويتيين ينص . ولكن القانون الجديد 2020

من أصحاب المشاريع وذلك في حال عدم نجاح مشاريعهم التابعة للقطاع الخاص. 

مع شركة "تيك ستارز" األميركية الماضي تم توقيع مذكرة تفاهم في نوفمبر كما 

الصندوق  وقد بدأللمساهمة في تطوير نشاط المشروعات الصغيرة والمتوسطة. 

 مل بعد أن تم إصدار اللوائح التابعة له مؤخرا .  بالع
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