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قانون تراخيص احملالت التجارية يزيل العقبات أمام املشروعات
يصدر اليوم في اجلريدة الرسمية »الكويت اليوم« القانون رقم 111 

لسنة 2013 في شأن تراخيص احملالت التجارية، وذكرت املذكرة 
اإليضاحية للقانون أنه: »ملا كان القانون اخلاص بتنظيم تراخيص 

احملالت التجارية رقم )32( لسنة 1969 قد مر على صدوره ما 
يقرب من أربعة وأربعني عاما، وقد أجريت على ذلك القانون بعض 

التعديالت، مما يؤكد أن أحكامه في حاجة للتجديد اتساقا مع 
السياسة التي تنتهجها الدولة ملواكبة التغيرات العاملية واحمللية في 
شأن حتديث العديد من القوانني لتتوافق مع هذه املتغيرات، وإزالة 

العقبات التي تعترض املشروعات في سبيل مزاولة انشطتها.
وقد جاء هذا القانون متناوال حتديثا للعديد من مواد قانون تنظيم 

تراخيص احملالت التجارية، ومت االبقاء على نص املادة )1( من 
القانون احلالي اخلاصة بجعل وزارة التجارة والصناعة هي صاحبة 

االختصاص في إصدار التراخيص التجارية.
مع بقاء االستثناء اخلاص باملهن واحلرف اخلاضعة لقوانني 

أو مراسيم أو قرارات خاصة كمهنة الطب واحملاماة والصيدلة 
واحملاسبة.

ألزمت املادة الثانية وزير التجارة والصناعة، ودون االخالل بقانون 
الشركات والقوانني التي تنظم مزاولة بعض االنشطة، اصدار قرار 

دوري لتحديد وتصنيف األنشطة التجارية التي يجوز مزاولتها 
ورؤوس أموالها وفقا ألحدث االنظمة املتعارف عليها دوليا، والعمل 

على تطويرها وحتديثها بشكل دوري وفقا حلاجات النشاط 
االقتصادي في البالد ومتطلبات التنمية االقتصادية فيها، وينشر 

القرار في اجلريدة الرسمية في كتيب خاص وفي املوقع اإللكتروني 

للوزارة.
وبينت املادة الثالثة شروط طلب الترخيص وفقا ملا يلي:

1 - أن يكون شخصا طبيعيا أو اعتباريا، كويتي اجلنسية أو يحمل 
جنسية إحدى دول مجلس التعاون لدول اخلليج العربية.

2 - إذا كان طالب الترخيص شخصا طبيعيا، فيجب أال يقل سنه 
عن 21 سنة ومالكا لرأسمال املنشأة ومسؤوال عن إدارتها، ويديرها 

حلسابه اخلاص.
وإذا كان شركة يجب أن يكون مؤسسا طبقا لقانون الشركات.
3 - إذا كان طالب الترخيص شركة أو أحد فروعها، فيجب أن 

يستوفي الشروط املبينة في القوانني أو اللوائح أو القرارات التي 
تنظم مزاولة الشركات األجنبية أو أحد فروعها للنشاط الذي ترغب 

في احلصول على ترخيص ملزاولته بدولة الكويت.
واشارت املادة الرابعة الى حاالت ال يجوز فيها منح الترخيص 

باالشتغال بالتجارة مع معاقبة املخالف بالعقوبات املنصوص عليها 
في قانون التجارة.

وبينت املادة اخلامسة ما يجب اتباعه في حالة ايلولة ملكية املنشأة 
التجارية إلى عدميي األهلية أو ناقصيها.

ونصت املادة السادسة من القانون، واتساقا مع سياسة الدولة في 
التيسير على طالبي التراخيص واصدارها على وجه يتسم بالسرعة 
مع عدم اغفال باقي االجراءات، على اصدار الترخيص بشكل مؤقت 
مع الزام صاحب الشأن باستيفاء باقي املوافقات خالل األجل الذي 

حتدده الالئحة التنفيذية للقانون، مع الزام الالئحة بتنظيم اجراءات 
اإلصدار، ومعاونة طالب الترخيص بتيسير حصوله على موافقات 

اجلهات األخرى املعنية من خالل جهة مختصة بوزارة التجارة 
تضم ممثلني من كافة اجلهات األخرى ذات الصلة بهذا الشأن.

وحتدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون اجراءات تقدم طلب الترخيص 
واملستندات والبيانات الالزمة إلصداره كما تكفل الالئحة التنفيذية 
إنشاء وحدة بوزارة التجارة والصناعة ملعاونة طالب الترخيص في 

استيفاء اجراءات اصداره على نحو يكفل اجناز جميع املعامالت 
من قبل اجلهات املختصة، على أن تضم الوحدة ممثلني عن كافة 

اجلهات األخرى ذات العالقة.
وتنظم الالئحة التنفيذية اجازة التعامل باحملررات والسجالت 
واملستندات االلكترونية املتبادلة بني وزارة التجارة والصناعة 

واجلهات احلكومية األخرى، من خالل البرامج واألنظمة اإللكترونية 
احلكومية.

وإذا انقضت مدة الترخيص املؤقت دون استكمال املوافقات 
املطلوبة، بسبب يرجع الى تقصير طالب الترخيص، يلغى 

الترخيص املؤقت الصادر من الوزارة.
ونصت املادة السابعة على ان تبني الالئحة التنفيذية األنشطة التي 

ال يجوز مزاولتها بترخيص مؤقت.
وأجازت املادة الثامنة لوزير التجارة والصناعة منح تراخيص من 

أجل إقامة معارض تقتصر على عرض البضائع واملنتجات دون 
عملية البيع والشراء، إال بإذن بذلك من الوزير.

وأحالت املادة التاسعة الى الالئحة التنفيذية في شأن حتديد 
االشتراطات العامة واخلاصة للتراخيص املتعلقة باملواد الغذائية 
واحملالت اخلطرة واملقلقة للراحة، والتي ميكن ان يترتب عليها 

ضرر بالصحة العامة وذلك بالتنسيق مع اجلهات املختصة، وهذا 
كله إلتاحة الفرصة املناسبة من حيث املرونة إلمكان مواجهة 

متطلبات التطور التجاري املتسارع.
وأحالت املادة العاشرة الى الالئحة التنفيذية حتديد مدد التراخيص 

التي تعطى وفقا ألحكام هذا القانون.
وحددت املادة احلادية عشرة تفصيليا األحوال التي يتم فيها إلغاء 

التراخيص وهي من تسعة بنود.
ونصت املادة الثانية عشرة على عقوبة ملن ارتكب األفعال 

املنصوص عليها في البندين اخلامس والسابع من املادة احلادية 
عشرة، ملا في هذه احلاالت من خطورة على الثقة واألمانة الواجب 

توافرها في احلاصل على الترخيص، كل ذلك ما لم يوجد نص 
بعقوبة أشد في قانون آخر.

كما نصت املادة الثالثة عشرة على جزاء إداري في احلاالت الواردة 
في البنود من اخلامس الى التاسع، وهي غلق املنشأة إداريا بقرار 

من وزير التجارة والصناعة.
وأحالت املادة الرابعة عشرة الى الالئحة التنفيذية حتديد إجراءات 
انتقال التراخيص الى الورثة وحاالت التنازل عن الترخيص للغير.
ونصت املادة اخلامسة عشرة على أحقية املوظفني الذين ينتدبهم 
وزير التجارة والصناعة ممن لهم صفة الضبطية القضائية، في 
التفتيش على التراخيص واحملال التجارية الثبات ما قد يقع من 

مخالفات ألحكام هذا القانون.
وأحالت املادة السادسة عشرة الى الالئحة التنفيذية بيان الرسوم 

املقررة التي يتعني على طالبي الترخيص أداؤها.

»األنباء« تنفرد بنشر املذكرة اإليضاحية لـ »تشجيع االستثمار املباشر« : 
القانون جاء منسجماً  مع فكرة التوجه لتحويل الكويت إلى مركز مالي

اجلريدة الرسمية تنشر اليوم القانون واملذكرة اإليضاحية

نشرت جريدة الكويت اليوم 
القانون رقم 116 لسنة 2013 في 
شأن تشجيع االستثمار املباشر 
في الكويت، وجاء ضمن مواد 
القانون اناطة وزير التجارة 
والصناعة باص���دار اللوائح 
الالزمة لتنفيذه  والق���رارات 
خالل 6 أش���هر م���ن صدور 

القانون.
وجاء في املذكرة االيضاحية 

للقانون ما يلي:
بعد مرور عش���ر سنوات 
على ص���دور القانون رقم 8 
لس���نة 2001 في شأن تنظيم 
االستثمار املباشر لرأس املال 
األجنبي ف���ي الكويت، مع ما 
ترافق خ���الل هذه الفترة من 
أحداث وتطورات اقتصادية 
ومالية، وف���ي ضوء التوجه 
لتحويل الكويت إلى مركز مالي 
وجتاري، واتساقا مع مبادئ 
حترير التجارة واالجتاه نحو 
الفعلية واملتوازنة  املشاركة 
بني القطاعني العام واخلاص، 
من داخل احلدود وخارجها في 
العملية التنموية املرتكزة إلى 
أسس اخلطة التنموية للبالد، 
النظر  برزت ضرورة إلعادة 
في النصوص القانونية ذات 
الصلة باالستثمار املباشر في 
الكويت جلعلها أكثر انسجاما 
مع متطلبات املرحلة وجعلها 
شاملة لالستثمار الوطني إلى 

جانب االستثمار األجنبي.
انطالقا من هذه املعطيات 
تناولت أحكام مشروع القانون 
هذا أبرز األساسيات واملتطلبات 
العاملية التي تساهم في ضبط 
اإلطار القانوني لالس���تثمار 
املش���جع، مبا يجعل���ه أكثر 
جذبا وأكثر أمانا بالنسبة لكل 
املستثمرين الكويتيني وغير 

الكويتيني.
املادة )1( على  فقد نصت 
تعريف املصطلحات والعبارات 
الواردة في مشروع القانون.

وأنش���أت املادة )2( هيئة 
تتمتع بالشخصية االعتبارية، 
التج���ارة  بوزي���ر  تلح���ق 
والصناعة وتس���مى »هيئة 
املباشر«،  تشجيع االستثمار 
ويكون مقرها الرئيس���ي في 
الكويت ولها، أن تنشئ مكاتب 

لها داخل البالد وخارجها.
وحددت املادة )3( األهداف 
التي متارس الهيئة مهامها حتت 
مظلتها، وذلك بالنص على انها 
إلى جذب واستقطاب  تهدف 
وتشجيع االستثمار املباشر في 
البالد بشقيه األجنبي واحمللي، 

ويدخل في ذلك ما يلي:
وحتس���ني  تطوي���ر   �  1
بيئة االس���تثمار وتس���هيل 
اإلجراءات وإزال���ة املعوقات 
أمام املستثمرين، وتوفير سبل 
الدعم والتسهيالت املختلفة 
لتش���جيع االستثمار املباشر 

في البالد.
2 � تعميق الوعي ألهمية 
االستثمار املباشر، والسيما 
األجنبي منه، والترويج للبيئة 
االستثمارية الكويتية وفرص 
االستثمار املباشر املتاحة فيها، 
الدعائية  وذلك بكل الوسائل 

والتعريفية والترويجية.
3 � حث املستثمرين على 
نق���ل وتوطني واس���تعمال 
التكنولوجيا ووسائل اإلنتاج 
والتشغيل وأساليب اإلدارة 
واخلبرات الفنية والتسويقية 
احلديثة واملتطورة، والعمل 
على تشجيع الشراكات احملققة 

ألهداف التنمية بني املستثمر 
الكويتي واملستثمر االجنبي.
ومتارس الهيئة عملها في 
ضوء السياسة العامة للدولة 
التنمية االقتصادية  وخطط 
القطاعات  املعتمدة، وتطوير 
االنتاجي���ة، وتنويع مصادر 
الدخ���ل الوطني في الكويت، 
وخلق فرص عم���ل للعمالة 
الوطني���ة ورف���ع انتاجيتها 
ومهاراتها املهنية في استخدام 
أحدث التكنولوجيا وفقا ألفضل 
املعايير العاملية املعتمدة بهذا 

الشأن.
وتضمنت امل���ادة )4( كل 
التي  االختصاص���ات واملهام 
تكفل للهيئة حتقيق أهدافها، 
وحدد لها على األخص بعض 
املهام واالختصاصات فأعطيت 

الهيئة صالحية:
1 � إج���راء مس���ح لفرص 
االستثمار املباشر املمكنة في 
الب���الد والترويج لها، وبيان 
املزايا واالعفاءات والضمانات 
التي يتمتع بها املستثمرون، 
فض���ال عن اعداد الدراس���ات 
والبح���وث واالحصائي���ات 
الالزم���ة، وتوفير املعلومات 
وااليضاح���ات واالحصاءات 

املتاحة للمستثمرين.
2 � تلقي طلبات املستثمرين 
ودراستها واتخاذ االجراءات 
الالزمة بشأنها وفقا ألحكام هذا 

القانون والئحته التنفيذية.
املناط���ق  إنش���اء   �  3
االقتصادية واقتراح مواقعها 
في إط���ار املخط���ط الهيكلي 
العام بالتنسيق مع اجلهات 

املعنية.
4 � تأسيس أو املساهمة في 
رأسمال شركات متخصصة 
إلنش���اء أو ادارة حاضن���ات 
أعمال للمشروعات التي حتقق 
أهداف الهيئة، وذلك بعد موافقة 
مجلس الوزراء، ووفقا لألسس 
والقواعد التي يضعها املجلس 

في هذا الشأن.
التنس���يق مع جميع   �  5
اجلهات ذات العالقة واملختصة 
من اجل تبس���يط وتس���هيل 
االجراءات واخلدمات الالزمة 
البيئة  لتحس���ني وتطوي���ر 
االس���تثمارية ف���ي الكويت، 
التنافس���ية  وزيادة مزاياها 
التنافس���ي  ومتابعة الوضع 
ومؤش���رات األداء في مجال 
املعايير  االستثمار في ضوء 
الدولي���ة، وذلك  والتقاري���ر 
مبا يكفل تشجيع االستثمار 

املباشر داخل الكويت.
6 � تنظي���م املؤمت���رات 
والندوات واملعارض والدورات 
وتقدمي اخلدم���ات والبرامج 
الت���ي تتفق مع  التدريبي���ة 
ف���ي  أهدافه���ا، واملش���اركة 
الفعاليات الداخلية واخلارجية، 
واعداد وطباعة ونشر جميع 
املوضوع���ات ذات الصل���ة 

بأعمالها ونشاطاتها.
7 � التنس���يق مع اجلهات 
املعني���ة م���ن اج���ل توفير 
التمويلي���ة  التس���هيالت 
واالئتمانية املمكنة لتشجيع 
االس���تثمارات التي حتتاجها 

البالد.
8 � مراقب���ة ومتابعة اداء 
االس���تثمارات املباش���رة في 
الب���الد، والتع���رف على اي 
معوقات قد تعترضها والعمل 
على تذليلها بالتنس���يق مع 

اجلهات املختصة.
9 � تنفي���ذ م���ا يكلفها به 

مجل���س ال���وزراء او الوزير 
املختص من مهام وصالحيات 
ذات صلة بأهدافها او من شأنها 
تشجيع االستثمار املباشر في 

البالد.
امل���ادة )5( على  ونصت 
ادارة  طريقة تشكيل مجلس 
الهيئة بحيث يكون برئاسة 
الوزير املخت���ص وعضوية 
ثالثة أعضاء من ذوي اخلبرة 
واالختصاص بشؤون الهيئة 
يتولى مجلس الوزراء تعيينهم 
بناء عل���ى اقتراح من الوزير 
املختص، ويح���دد القرار من 
بينهم نائبا للرئيس يتولى 
صالحي���ات الرئيس في حال 

غيابه.
باإلضافة الى ثالثة أعضاء 
ل���وزارات وجهات  ممثل���ني 
حكومية ذات صلة بنش���اط 
الهيئة يصدر بتحديدها قرار 
من مجلس الوزراء وبناء على 
اقتراح الوزير املختص، على اال 
تقل درجتهم عن وكيل وزارة 
مساعد أو ما يعادلها، ويحضر 
املدير العام اجتماع اجللسات 
دون مش���اركة في التصويت 
وتك���ون مدة املجل���س أربع 

سنوات قابلة للتجديد.
ونصت املادة )6( على ان 
يجتمع املجل���س بدعوة من 
رئيسه او نائبه، واعتبرت ان 
االجتماع ال يكون صحيحا اال 
بحضور اغلبية األعضاء الذين 
يتكون منهم، على ان يكون من 

بينهم الرئيس او نائبه.
ويكون للمجلس أمني سر 
يختاره رئي���س املجلس من 
ب���ني موظفي الهيئ���ة يتولى 
االع���داد الجتماعات املجلس 
وتدوين محاضرها، ومتابعة 
القرارات الصادرة عنها، ويجوز 
للمجل���س ان يدعو حلضور 
اجتماعاته من يرى حضورهم 
لالشتراك في مناقشة موضوع 
معني م���ن دون ان يكون لهم 

حق التصويت.
وتصدر ق���رارات املجلس 
بأغلبي���ة اص���وات اعضائه، 
وعند تساوي األصوات يرجح 

اجلانب الذي فيه الرئيس.
ويصدر املجلس القرارات 
الالزمة بشأن نظام العمل فيه 
وقواع���د واجراءات ومواعيد 
اجتماعاته، واح���كام تنفيذ 
قراراته، وتنظيم اعمال اللجان 

املنبثقة عنه.
وأكدت املادة )7( على قواعد 
ملنع تضارب املصالح في ادارة 

شؤون الهيئة.
وأوضحت املادة )8( على 
ان للمجلس جميع السلطات 
الالزمة لتحقيق اهداف الهيئة، 
وحرصت على النص على ابرز 

االختصاصات وهي:
1 � وضع األسس والقواعد 
واملعايي���ر التي تق���دم على 
أساسها طلبات املستثمرين 
على اختالف أنواعها وفقا ملا 
القانون والئحته  يقرره هذا 

التنفيذية.
2 � وضع األسس والقواعد 
لالنتفاع من األراضي والعقارات 
والقسائم املخصصة للهيئة، 
او تلك التي تخضع الشرافها 

او الدارتها.
الداخلي  النظام  اقرار   �  3
والهي���كل التنظيمي للهيئة، 
االدارية  اللوائ���ح  واص���دار 
الالزمة  واملالي���ة والفني���ة 

لتسيير اعمالها.
4 � اقرار مشروع امليزانية 

الس���نوية للهيئة وحسابها 
اخلتامي قب���ل احالتهما الى 

اجلهات املختصة.
5 � البت في طلبات االندماج 
املنص���وص عليه���ا في هذا 

القانون.
6 � توقيع اجلزاءات االدارية 
والتأديبية املنصوص عليها 

في هذا القانون.
7 � املوافق���ة عل���ى فتح 
مكاتب للهيئ���ة داخل البالد 

وخارجها.
8 � وضع معايير االستفادة 
من املزايا واالعفاءات الضريبية 

وفقا ألحكام هذا القانون.
9 � اص���دار الق���رار فيما 
ترفعه اليه اللجان املختصة 
من توصيات تتعلق بتطبيق 

احكام هذا القانون.
10 � اصدار القرارات الالزمة 
القانون  لتحقيق اهداف هذا 
وفقا ألحكامه ووفقا لالئحته 

التنفيذية.
ويجوز للمجلس أن يفوض 
بعض اختصاصاته إلى رئيسه 

أو نائبه.
ونصت املادة )9( على أن 
يكون للهيئة مدير عام يعني 
مبرس���وم ملدة أربع سنوات 
قابلة للتجديد، كما نصت املادة 
املذكورة على أن يكون للمدير 
العام نائ���ب أو أكثر يصدر 
بتعيينهم مرسوم، وأجازت 
للمدير العام أن يعهد ببعض 

اختصاصاته إلى أي منهم.
ونصت املادة )10( على ان 
للهيئة ميزانية ملحقة، وتبدأ 
سنتها املالية مع السنة املالية 
للدولة، وتنتهي بنهايتها على 
املالية األولى  أن تبدأ السنة 
من تاريخ العمل بهذا القانون، 
وتنتهي في نهاية السنة املالية 

التالية.
وتتكون موارد الهيئة مما 

يلي:
1 � االعتمادات املالية التي 
تخص���ص لها ف���ي ميزانية 

الدولة السنوية.
2 � املقاب���ل أو العوائد أو 
البدالت الناجتة عما تقوم به 
الهيئة من نشاطات أو تقدمه 
م���ن خدم���ات أو تنظمه من 
فعاليات أو دورات أو برامج 
تدريبية للمعنيني بش���ؤون 
االس���تثمار املباش���ر، وذلك 
وفق ما يق���رره املجلس في 

هذا الشأن.
3 � املقابل أو العوائد التي 
تنتج عن اس���تغالل األموال 
التي  أو  املخصصة للهيئ���ة 

تخضع الشرافها أو إدارتها.
11 مجلس  امل���ادة  وأولت 
الوزراء مهم���ة حتديد قائمة 
التي  املباشرة  باالستثمارات 
ال تخضع ألحكام هذا القانون، 
وله أن يق���وم بتحديثها في 
ضوء السياسة العامة للدولة 
وخططها وما يقترحه مجلس 

إدارة الهيئة في هذا الشأن.
الوزراء  ويضع مجل���س 
أسس وقواعد اس���تثمارات 
األشخاص االعتبارية األجنبية 

في دولة الكويت.
وحددت امل���ادة 12 حاالت 
االستثمار اخلاضعة ألحكام 
هذا القانون، بحيث تكون من 
خالل كيان استثماري، وذلك 

بإحدى احلاالت التالية:
1 � شركة كويتية من ضمن 
أنواع الش���ركات املنصوص 
الش���ركات  عليها في قانون 
التجارية الصادر باملرس���وم 

بقانون رقم 25 لسنة 2012، 
والتي تنشأ بغرض االستثمار 
املباشر. وميكن ان تبلغ حصة 
االجنبي في هذه الشركة حتى 
100% م���ن رأس���مالها طبقا 
لألسس والقواعد التي ينص 

عليها قانون الشركات.
2 � فرع لش���ركة أجنبية 
يرخص له بالعمل داخل دولة 
الكويت بغرض االس���تثمار 
الوزير  املباش���ر. ويص���در 
املختص، بن���اء على اقتراح 
املجلس، قرارا يوضح أسس 
وقواعد تنظي���م العالقة بني 
فرع الشركة األجنبية واجلهات 
الرسمية فيما يخص املعامالت 

الضرورية ملباشرة العمل.
3 � مكاتب متثيل يقتصر 
هدفها على دراس���ة األسواق 
وامكانية اإلنت���اج، من دون 
أو  ممارسة نش���اط جتاري 
التجاريني،  الوكالء  نش���اط 
ويض���ع املجل���س األس���س 

والقواعد في هذا الشأن.
وأوضح���ت امل���ادة 13 أن 
تبني الالئحة التنفيذية أسس 
وقواع���د وإج���راءات تقدمي 
وتسجيل الطلبات للحصول 
املناسب في  الترخيص  على 
احلاالت املنص���وص عليها 
ف���ي هذا القان���ون، كما تبني 
التي  املعلوم���ات والبيانات 
يج���ب ان يتضمنها أو ترفق 
به، والشروط الواجب توافرها 
مبقدم الطلب، وطرق االشعار 
واالبالغ املناس���بة والرسوم 
املتعلقة بإصدار التراخيص.

كما نص���ت املادة 14 على 
إجراءات الترخيص وشروطه، 
الترخيص بعد  حيث يصدر 
اس���تيفاء الطل���ب للمعايير 
واألسس والقواعد التقييمية 
التي يضعها املجلس في شأن 
كل حالة من احلاالت املنصوص 
عليها في هذا القانون، ويبلغ 
فيها املس���تثمر مسبقا عند 

تقدمي طلبه إلى الهيئة.
وال تس���ري بش���أن هذا 
الترخيص بالنسبة لألجنبي 
أحكام البند 1 م���ن املادة 23 
وأح���كام املادة 24 من قانون 

التجارة املشار إليه.
ويرخ���ص في تأس���يس 
البنوك األجنبي���ة وفروعها 
وفق أح���كام هذا القانون من 
دون االخالل بأحكام القانون 
رقم 32 لس���نة 1968 املشار 
إليه والقرارات والتعليمات 

الصادرة نفاذا ألحكامه.
وفي جميع األحوال، يجب 
على الهيئة التنسيق مع وزارة 
التج���ارة والصناعة بش���أن 
التراخيص  تأسيس واصدار 
الش���ركات واألفرع  ومراقبة 
ومكاتب التمثيل التي تخضع 

ألحكام هذا القانون.
وبينت املادة 15 أن يصدر 
قرار بت طلب الترخيص خالل 
ثالثني يوما من تاريخ تقدميه، 
مس���توفيا جمي���ع البيانات 
واملس���تندات واالشتراطات 

التي حتددها الهيئة.
وأوجبت املادة 16 أن يكون 
الترخيص  قرار رفض طلب 

مكتوبا ومسببا.
ونصت املادة 17 على إنشاء 
إدارة النافذة املوحدة وتضم 
موظفني ومفوضني من اجلهات 
احلكومية ذات الصلة بإجراءات 
ترخيص وممارسة عمل الكيان 
االستثماري، مبا يحقق إجناز 
ب���ت املعامالت مبا ال يتجاوز 

املدة املنصوص عليها في هذا 
القانون.

ويضع املجلس األس���س 
والقواع���د الالزم���ة لتحديد 
اجلهات احلكومية املذكورة، 
وكيفية االستعانة مبوظفيها 
والتنس���يق بينه���ا وب���ني 

الهيئة.
ويجوز ملقدم الطلب إنابة 
شركات متخصصة أو مكاتب 
استشارية مؤهلة ومعتمدة من 
قبل الهيئة، وفق أسس وقواعد 

حتددها الهيئة.
وأوضحت امل���ادة 18 على 
أن يكون لكل كيان استثماري 
يرخص به طبقا ألحكام هذا 
القانون حس���ابات منتظمة 
حتت إشراف مراقب حسابات 
أو أكثر من مراقبي احلسابات 
رخ���ص  وإذا  القانوني���ة، 
للمس���تثمر بأكث���ر من كيان 
استثماري، فإنه يتم التعامل 

مع كل منها على حدة.
وتضمنت املواد 19 � 23 إلى 
ضمانات للمستثمر من حيث 
عدم املصادرة وضمان حريته 
أمواله واستثماراته  في نقل 

الى خارج الدولة.
ونص���ت امل���ادة 23 على 
متتع املستثمر مببادئ سرية 
املعلومات الفنية واالقتصادية 
واملالية اخلاصة باستثماره.

ونصت املادة 24 على أنه 
ما لم يوجد نص خاص في هذا 
القانون تطبق على االستثمار 
املباش���ر اخلاض���ع ألحكامه 
القوانني واللوائح املعمول بها 
في الب���الد، كما تراعى جميع 
االتفاقيات الدولية النافذة في 
البالد ذات العالقة باالستثمار 
وبتجنب االزدواج الضريبي.

وقد أوردت املادة 25 حكما 
مهما يستهدف بث الطمأنينة 
ل���دى املس���تثمر، أال وه���و 
حمايته م���ن أي تعديالت قد 
ترد عل���ى القوانني التي أقام 
كيانه االستثماري في ظلها، 
وذلك بتنظيم قواعد سريان 
القوانني املس���تحدثة  أحكام 
على االستثمارات القائمة مبا 

ال يلحق بها أي أضرار.
كما قررت املادة 26 إخضاع 
املنازعات الختصاصات القضاء 
الكويتي مع السماح باالتفاق 

على التحكيم.
املواد 27، 28،  وأوضحت 
29 املزايا واإلعفاءات املقررة 
لالس���تثمار مبوج���ب ه���ذا 

القانون.
ونص���ت امل���ادة 30 على 
العمل في الهيئة بسجل خاص 
يسمى »السجل االستثماري« 
تس���جل فيه جميع الكيانات 
االس���تثمارية املرخ���ص بها 
القانون،  طبقا ألحكام ه���ذا 
الطلبات والتراخيص  وكافة 
واملزايا واإلعفاءات واجلزاءات 
املرتبطة بها، وتلحق بالسجل 
جميع املستندات والبيانات 

ذات الصلة. 
ويصدر املدير العام القرارات 
الالزمة التي تبني كيفية اعداد 
هذا السجل ومضمونه وآلية 
التس���جيل فيه واملستندات 

والبيانات املطلوبة.
ونص���ت املادة 31 على أن 
يقدم الوزير املختص ملجلس 
التقرير  األمة نس���خة م���ن 
السنوي الصادر عن الهيئة، 
وص���ورة م���ن االحصائية 
اخلاص���ة بنش���اط الهيئ���ة 
ومشروعاتها، وذلك خالل 30 

يوما من تاريخ عرضه على 
مجلس الوزراء.

وق���د ق���ررت امل���ادة 32 
اجلزاءات التي ميكن للمجلس 
توقيعها على املستثمر في حالة 
مخالفته ألحكام هذا القانون 
أو الشتراطات الترخيص وفق 

ما يلي:
1 � اإلن���ذار الكتابي، ويتم 
توقيع جزاء اش���د في حالة 
صدور ثالثة انذارات للمستثمر 
نفسه او للكيان االستثماري 
ذاته، خالل السنة الواحدة من 

تاريخ أول انذار.
2 � احلرم���ان اجلزئي أو 
الكلي م���ن املزايا واإلعفاءات 
املمنوحة ل���ه، ويجوز إعادة 
النظر في ق���رار احلرمان إذا 

مت تصحيح املخالفة.
اإلداري  التوقي���ف   �  3

املؤقت.
ويعتبر الترخيص ملغى 
بقوة القانون في حال توقف 
الكيان االستثماري عن نشاطه 
وممارسة أعماله ملدة تزيد على 
سنة من دون عذر مقبول، أو 
في حال���ة التأخير ملدة تزيد 
على سنة اعتبارا من تاريخ 
ب���دء التش���غيل الفعلي في 
البرنام���ج الزمني املقدم من 
قبل املستثمر إلى الهيئة عند 
طلب الترخيص، وذلك من دون 
الالئحة  عذر مقبول، وتضع 
التنفيذية األسس والقواعد 
الالزمة في هذا الش���أن، وفي 
غير ذلك من احلاالت ال يجوز 
إلغ���اء الترخيص أو تصفية 
االس���تثمار إال مبوج���ب أمر 
يصدر من رئي���س احملكمة 
الكلية بناء على عريضة تقدم 
الهيئة توضح فيها  إليه من 

مبررات طلبها.
ويجوز للمستثمر التظلم 
من اجلزاءات املنصوص عليها 
في البندين 2 و3 من هذه املادة 
وذلك خ���الل ثالثني يوما من 
تاري���خ إبالغه بقرار اجلزاء. 
ويبت في التظلم خالل ثالثني 
يوما وفي حال رفض التظلم 
يجب أن يكون القرار مكتوبا 

ومسببا.
وتس���جل اجلزاءات التي 
توقع وفق هذه املادة وتاريخ 
إبالغها للمستثمر في السجل 
االستثماري املنصوص عليه 
في هذا القانون، في القس���م 
اخلاص بالكيان االستثماري 
املرتبطة به. وال يخل توقيع 
هذه اجلزاءات باملس���ؤولية 

املدنية واجلزائية.
ونصت املادة 33 على منح 
القضائية لبعض  الضبطية 
املوظفني املختصني يحددهم 

الوزير املختص.
ونصت املادة 34 على أهم 
التزامات املستثمر احلاصل 
عل���ى ترخيص أو تقرر منح 
اس���تثماره مزايا وإعفاءات، 
القانون،  طبقا ألحكام ه���ذا 

مبا يلي:
1 � إبالغ الهيئة كتابة بتاريخ 
البدء في اإلجراءات واخلطوات 
التنفيذية الالزمة لبدء العمل 
في الكيان االستثماري املرخص 
فيه وتاريخ االنتهاء من ذلك، 
خالل مدة ال تزيد على ثالثني 

يوما من تاريخ كل منهما.
2 � إبالغ الهيئة كتابة ببدء 
الكيان  الفعلي في  التشغيل 
االستثماري املرخص فيه خالل 
مدة ال تزيد على ثالثني يوما 

من التاريخ املذكور.

� االلت���زام بالقواع���د   3
والتعليمات املالية والضريبية 
التي تصدر عن وزارة املالية، 
والسيما تلك اخلاصة بتقدمي 
االقرار الضريبي واستخراج 

البطاقة الضريبية.
4 � تقدمي أي معلومات أو 
بيانات أو إحصائيات أو وثائق 
تطلبها الهيئة وتراها ضرورية 

لتنفيذ أحكام هذا القانون.
5 � السماح ألي من موظفي 
الهيئة املفوضني من قبل املدير 
الع���ام، بالدخ���ول إلى كافة 
املباني والساحات واملنشآت 
املرتبطة بالكيان االستثماري 
املرخص فيه، وذلك ألغراض 
املراقب���ة واملتابع���ة وفق���ا 
ألحكام هذا القانون، وملطابقة 
محتوى البيانات واملعلومات 
واالحصائيات والوثائق املقدمة 
الواقع،  من املس���تثمر على 
ويرفع موظفو الهيئة املشار 
اليهم تقريرا مفصال عن نتائج 
اعمالهم فور انتهائها الى املدير 
العام ليقرر ما يراه مناسبا في 

هذا الشأن.
6 � وفي جمي���ع االحوال 
يلتزم املستثمر خالل ممارسته 
ألعماله بعدم مخالفة القوانني 
واللوائح املعمول بها في البالد، 
والسيما بواجب احملافظة على 
س���المة البيئة وبالتعليمات 
املتعلق���ة باالم���ن والصحة 
العامة وعدم تعويض اآلخرين 

لالخطار.
ونصت املادة 35 على ان 
تنتقل الى الهيئة كافة اموال 
واصول والتزامات وحقوق 
وكل م���ا يتعلق ب���� »مكتب 
استثمار رأس املال االجنبي« 
املنشأ مبوجب القانون رقم 8 
لسنة 2001 املشار اليه، ويصدر 
الوزير املختص خالل س���نة 
من تاريخ العمل بهذا القانون 
القرارات الالزمة لنقل من يراه 
من موظفي املكتب املذكور الى 

الهيئة.
ودون اخ���الل بأح���كام 
املرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 
1979 ونظ���ام اخلدمة املدنية 
الصادر في 1979/4/4 املشار 
اليهما، يك���ون للهيئة جهاز 
العاملون  من املوظفني يعني 
فيه طبقا للنظام الذي يضعه 
مجلس االدارة متضمنا قواعد 
العينية  التعيني واملكاف���آت 
والنقدية التي متنح للموظفني. 
ويصدر الوزير املختص خالل 
ستة أشهر من تاريخ العمل 
بهذا القانون القرارات الالزمة 
لنق���ل من يراه م���ن موظفي 

املكتب املذكور الى الهيئة.
وأناط���ت املادة 36 بوزير 
التج���ارة والصناعة اصدار 
الالزمة  اللوائح والق���رارات 
لتنفيذ أحكام هذا القانون خالل 
ستة أشهر من تاريخ نشره 

في اجلريدة الرسمية.
ونصت املادة 37 على أن 
يلغى القانون رقم 8 لس���نة 
2001 في شأن تنظيم االستثمار 
املباشر لرأس املال األجنبي، 
كما يلغ���ى كل نص يخالف 

أحكام هذا القانون.
املادة 38  وأخيرا، نظمت 
أحكام النفاذ له���ذا القانون، 
فنصت على انه على رئيس 
ال���وزراء والوزراء،  مجلس 
كل فيم���ا يخصه، تنفيذ هذا 
القانون ويعمل به بعد ستة 
أش���هر من تاريخ نشره في 

اجلريدة الرسمية.


