
 .خالل االزمة الحالية الهالمستثمر األجنبي وحقه في وقف اعم

 

في السابق كان القانون الكويتي يسمح للمستثمر األجنبي في االستثمار بدولة الكويت بشروط معينة، منها ان 

يكون للمستثمر األجنبي شريك كويتي يحمل نصيب األسد في الشراكة ويكون نصيب المستثمر األجنبي 

األجنبي الرجوع لشريكه  % وفقا لقانون الشركات الكويتي، وفي هذه الحال كان يتوجب على المستثمر49

جاء المشرع الكويتي بحل جذري بإصداره  2013الكويتي في اتخاذ القرارات بشأن استثماره. في سنة 

قانون االستثمار األجنبي المباشر والئحته التنفيذية، القانون جاء ليعزز الثقة بين المستثمرين األجانب وبين 

 الدولة مع ضمانات اقرها القانون للمستثمر. 

% من أصول الشركة او 100قانون االستثمار األجنبي المباشر يعطي الحق للمستثمر األجنبي بتملك 

االستثمار المرغوب من قبله مع تحفظ الدولة بمنعه من بعض االستثمارات واألنشطة المحددة والمشار اليها 

، يكون وزير التجارة (KDIPA)بالقانون. تم انشاء هيئة التشجيع على االستثمار المباشر في الكويت 

تهدف الهيئة إلى جذب واستقطاب وتشجيع االستثمار المباشر في البالد بشقيه والصناعة المختص في الهيئة، 

األجنبي والمحلي، ويدخل في تطوير وتحسين بيئة االستثمار وتسهيل اإلجراءات وإزالة المعوقات أمام 

 فة لتشجيع االستثمار المباشر في البالد.الدعم والتسهيالت المختل المستثمرين، وتوفير سبل

همية االستثمار المباشر وال سيما األجنبي منه، والترويج للبيئة أوتعميق الوعي تلعب الهيئة دورا في  

وفرص االستثمار المباشر المتاحة فيها، وذلك بكافة الوسائل الدعائية والتعريفية ، االستثمارية الكويتية

مستثمرين على نقل وتوطين واستعمال التكنولوجيا ووسائل اإلنتاج والتشغيل حث الوكذلك والترويجية. 

الخبرات الفنية والتسويقية الحديثة والمتطورة والعمل على تشجيع الشراكات المحققة ووأساليب اإلدارة 

 ألهداف التنمية بين المستثمر الكويتي والمستثمر األجنبي.

تعمل الهيئة على تأسيس الشركة او االستثمار المباشر لألجنبي في الدولة عن طريق عملها وتواصلها مع 

المستثمر، وفي غضون ثالثون يوم عمل تصدر الهيئة رخصه استثمارية للمستثمرين األجانب ويكون أموال 

تجاري كما جرت عليه العادة  االستثمار جميعها اجنبية وال يحتاج المستثمر األجنبي لشريك كويتي او وكيل

في السابق. تكون هناك ضوابط وشروط يتم وضعها من قبل الهيئة ووزارة التجارة والصناعة، مثل هذه 

الشروط ان يتم وضع حد أدني لرأس المال الخاص باستثمار على حسب نوع الشركة المطلوب تأسيسها، 

شروع االستثمار المباشر المقدم للهيئة. ويحكم قبول لماو لحجم االستثمار  علىال يشترط القانون حًدا أكما 

، وفي بعض طلبات الترخيص االستثماري أو منح المزايا من عدمه نتيجة تقييم مدى تحقيق المشروع

الحاالت يتطلب على الجهات األخرى من الدولة مراقبة االستثمار األجنبي كوزارات الدولة او هيئات أسواق 

 بحسب تخصص االستثمار.  المال وغيرها من األجهزة

أدى إلى حدوث ، وقد صنفتها منظمة الصحة العالمية كوباء عالمي انتشار وباء فيروس كورونايشهد العالم 

واجتماعية واعباء قانونية كثيرة. تأثر القطاع االستثماري بشكل كبير في الدولة مما أدى اقتصادية ات أزم

اختلفت في حدتها ولكنها قرارات بعض اتخاذ  الخسائرتلك  وقففي محاولة لواضطر بعض المستثمرين 

أوقفت اعمالها بأن  إجراءات، فبعض الشركات اتخذت مدخول الشركات واالستثماراتجميعها أثرت على 

وهناك  ،لعاملين لديهاابتخفيض أجور  راراتأنهت عقود العاملين لديها، وهناك شركات أخرى أصدرت قو



العاملين لديها على الحصول على إجازة طويلة غير بعض أجبرت و نشاطها جزئياشركات استمرت في 

  مدفوعة األجر.

كما اخذت دولة الكويت إجراءات احترازية من شأنها إيقاف الكثير من اعمال الشركات والمستثمرين. وفي 

ان  2020مارس  12حكم قضائي في أروقة المحاكم الفرنسية، رأت محكمة االستئناف الفرنسية بتاريخ 

الوباء المنتشر يعتبر حالة قوة قاهرة ال يمكن توقعها او مقاومتها. كما اعتبرتها المحاكم في نيويورك ان 

الفايروس يعتبر حالة من القوة القاهر وأصدرت قرارات من شأنها وقف اعمال المحاكم والشركات 

 حترازية بهذا الشأن.والمحالت التجارية، كما شاركت المحاكم البريطانية نفس اآلراء والخطوات اال

كما واجه المستثمر األجنبي معضلة في إدارة استثماراته للحد من الخسائر المتوقعة، وفي هذه الحالة جاء 

بشأن تشجيع االستثمار المباشر في الكويت بضمانات من شأنها حماية المستثمر  116/2013القانون رقم 

الهيئة  للكيان االستثماري المرخص له طبقا ألحكام عدة ضمانات تمنحها وفر القانون ، األجنبي وتشجيعه

ال يجوز المصادرة أو نزع الملكية إال ألسباب تتعلق بالمنفعة العامة ومقابل من تلك الضمانات انه  القانون،

حرية تحويل األرباح أو رأس المال أو حصيلة تصرفه في حصصه ، وان تكون هناك تعويض عادل وفوري

الستثماري أو التعويض المنصوص عليه في هذا القانون، كما أن للعاملين في الكيان أو نصيبه في الكيان ا

 .االستثماري تحويل مدخراتهم ومستحقاتهم إلى الخارج

حق في نقل ملكية الكيان االسـتثماري المرخص فيه أو التنازل عنه، أو التصرف ويتح القانون المشار اليه 

مع  كيانين استثماريين أو أكثر، وتنقل الحقوق وااللتزامات للمالك الجديد فيه كليًا أو جزئياً، أو طلب اندماج

، وجاءت كل هذه الضمانات والتي التمتع بمبادئ سرية المعلومات الفنية واالقتصادية والمالية الخاصة به

ونية منحها المشرع الكويتي للمستثمر األجنبي تأكيدا على أهمية االستثمار األجنبي وحفظ الحقوق القان

 للمستثمرين والتشجيع على التنمية االقتصادية في الدولة. 

 ،كافة االتفاقيات الدولية ذات العالقة باالستثمارب نص قانون الهيئة على وجوب مراعاة دولة الكويتكما 

جارية دولية تمنح المستثمرين األجانب حقوق وضمانات ومزايا، ومن تالكويت بعدة اتفاقيات دولة  شاركتو

 6إلى  4 طرقت المواد منتفيها  لتشجيع وحماية االستثمارات.اتفاقية دولة الكويت مع كندا  ،االتفاقياتهذا 

بمنح كل طرف لمستثمري الطرف األخر معاملة ال تقل رعاية عن المعاملة التي يمنحها في ظروف مماثلة 

تعويض ال 7عالجت المادة ، كما ملة، وإلى معاملة الدولة األكثر رعاية والحد األدنى لمعيار المعالمستثمريه

للمستثمرين في حالة تعرض استثماراتهم ألضرار أو خسائر في حالة النزاع  اينبغي دفعه تيعن الخسائر ال

دافع للمستثمرين االجناب  . وتعبر مثل هذه االتفاقياتالمسلح أو االضطرابات األهلية أو الكوارث الطبيعية

 ة وضماناتهم االقتصادية. في الدولة لحفظ حقوقهم القانوني

بتفعيل حقه من في الخارج الظروف القاهرة كما وضحنا في السابق قد يتجه المستثمر األجنبي وفي ظل هذه 

لوقف أعمالهم  في الخارج قد يتجه بعض المستثمرينف، 116/2013رقم خالل تطبيق مواد القانون المشار 

تحويل األرباح أو رأس في ظل االزمة وقد يكون البعض في خسائر فادحة مما يجبرهم في نقل ملكيتهم و

كيان كما أشرنا في السابق، كما ان لل المال أو حصيلة تصرفه في حصصه أو نصيبه في الكيان االستثماري

مذكورة والمطروحة جميعها نظمها القانون، . الحاالت الإلى الخارجه االستثماري تحويل مدخراته ومستحقات

 تعليقا في ظل كما ان المشرع لم يقف عند هذا الحد بال اعطى المستثمر األجنبي الحق في وقف اعماله

 في شأن تشجيع االستثمار المباشر في دولة الكويت 116/2013الالئحة التنفيذية للقانون رقم ففي  ،االزمة



يلتزم الكيان االستثماري المرخص له من  بأنه (45ثماري(، نصت المادة )في الفصل التاسع )السجل االست

وهذه الالئحة، بإبالغ الهيئة كتابة بأية إعفاءات وفقا ألحكام هذا القانون  الهيئة أو الحاصل على مزايا أو

، رهعلى نشاط الكيان االستثماري أو على استمرا أحكام أو قرارات أو إجراءات يكون من شأنها التأثير

ولكل ذي مصلحة أن يخطر الهيئة باألحكام والقرارات واإلجراءات المشار إليها في الفقرة السابقة، ويتم 

 إثباتها بالسجل االستثماري.

إعطاء الهيئة الحق للمستثمر األجنبي بإبالغ الهيئة عن اية  ةالتنفيذي ةونرى في هذه المادة من الالئح 

ير على نشاط الكيان االستثماري او على استمراراه ويمكن ان تتمثل هذه إجراءات او قرارات من شأنها التأث

وبما ان العادة جرت على ان يكون المستثمر  القرارات او اإلجراءات كوقف اعمال المستثمرين وتعليقها.

 األجنبي خارج دولة الكويت فقد يواجه صعوبة في تنقيذ رغبته بوقف اعماله لما اتخذته الدولة من إجراءات

انشاء  ى، عل116/2013لهيئة في الفصل الثالث من قانونها رقم ل الالئحة التنفيذية نصتكما احترازية. 

الهيئة وحدة إدارية تسمى "النافذة الموحدة" يلحق بها عدد كاف من موظفي الجهات الحكومية التي يحددها 

  .المجلس

وتختص النافذة الموحدة بإنجاز المعامالت المتعلقة بتأسيس المستثمر للكيان االستثماري وأي توسعات وأي 

تغييرات تطرأ عليه، وكذلك إصدار وتجديد الموافقات والتصاريح والتراخيص ذات الصلة بذلك، وما يكلفها 

م اعتمادها من قبل المدير العام ويبين فيها تختص النافذة الموحدة بإعداد أدلة إرشادية يتالعام، كما به المدير 

 متطلبات إنجاز المعامالت، كما تتولى الرد على االستفسارات التي تطرح بشأنها.

بتقديم القرارات المتعلقة والمرتبط في االستثمار من الالئحة التنفيذية من الفصل الرابع  10وجاءت المادة 

تتسلم الهيئة الطلبات واألوراق والمستندات ، كما الموحدة من خالل النافذة من جانب المستثمر األجنبي

من خالل أية وسيلة أخرى تحددها الهيئة ومن  المقدمة من قبل المستثمر أو ممن ينوب عنه، ويجوز التسلم

ل او البريد االلكتروني، ويستطيع المستثمر األجنبي من خالل هذه االلية بتسجيل طلبه بينها البريد المسج

 يثبت قبول طلبه للدراسة بعد التأكد من استيفائه لجميع الشروط والبيانات، وئة وان كان في الخارجلدى الهي

ان كان في حضور المستثمر او من ينوب عنه او  وتسلم الهيئة لمقدم الطلب إيصاال والمستندات المطلوبة

  . عن طريق البريد اإللكتروني

ما لم يوجد نص خاص في هذا القانون تطبق على انه  مشار اليهمن القانون ال 24كما جاءت المادة 

، ويمكن الرجوع للشريعة العامة االستثمار المباشر الخاضع ألحكامه القوانين واللوائح المعمول بها في البالد

في دولة الكويت بهذا الشأن ان لم يذكر القانون بعض الحاالت الخاصة، كما ان المادة تراعي  والقوانين

االتفاقيات الدولية والتي أشرنا الى امثلة منها في السابق. وفي حاالت يمكن للهيئة معارضة قرار المستثمر 

نص القانون الدولي خالفات في الحقوق والواجبات، فقد  وتكون هذه القرارات عرضه لنشوباألجنبي 

في  10الخاص الكويتي وفي تنازع القوانين واالختصاص القضائي وبتنفيذ االحكام األجنبية، في المادة 

في النظر في المنازعة  االختصاص لمحاكم الكويتينعقد المسائل المدنية والتجارية ذات العنصر األجنبي، 

ويتية تختص باإلجراءات الوقتية والتحفظية ولو نصت على ان المحاكم الك 21، كما ان المادة المنظورة

كانت غير مختصة بالدعوى األصلية. ومن هنا نرى انه في ظل االزمة وتوقف المحاكم عن العمل يجوز 

والتي ذكرنا من  116/2013للمستثمر األجنبي وقف اعماله استنادا على الالئحة التنفيذية للقانون رقم 

 في ذلك.  خاللها المادة التي تعطيه الحق
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