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 الستثمارا تشجيع  هيئة تستضيف الوطنية العربية االمريكية التجارة غرفة
 الخاص القطاع من المرافق والوفد الكويت لدولة المباشر

 

 األجنبية الشركات األولى، للمرة: "االمريكي السفير
 "االجنبية األسهم ملكية من %100 بـ  تتمتع

 

المعرفة لنقل الكويت تسعى: "ستثماراإل هيئة عام مدير  
"والخبرة المبتكرة األفكارو المتقدمة والتكنولوجيا  

 

 يجي،الخل التعاون  مجلس ودول المتحدة الواليات قمة هامش وعلى الماضي، األسبوع في - العاصمة واشنطن
 سعادة برئاسة ،الكويت دولة من المستوى  رفيع وفد بإستضافة الوطنية العربية االمريكية التجارة غرفة قامت
 دوالجس يدالس وسعادة الكويت، في المباشر االستثمار تشجيع هيئة عام مدير الصباح، الجابر مشعل الشيخ

 لكويت،ا دولة لدى المتحدة الواليات فيرس سيليمان،
 التي وعةالمتن التغييرات على الضوء الوفد سلط وقد
. الئمم إستثماري  مقصد إلى الكويت لتحويل تبذل
 هذا في أمريكية شركة 200 نحو أشتركت وقد

 زمرك ريغان رونالد مبنى في أقيم الذي الحدث،
 .العاصمة واشنطن في الدولية التجارة

 

 ةعالق المتحدة والواليات الكويت "لقد تقاسمت
 طيبة أوقات خالل. . .  عديدة لسنوات خاصة

 وفي الحرب، بوتقة في أوقات أخرى صعبة،و 
 حمود، دديفي لالستقالل،" قال السيد الساطعالضوء 
ة التنفيذي لغرفة التجارة االمريكي والمدير الرئيس

عادة الشيخ مشعل الجابر الصباح، مدير عام هيئة تشجيع س
االستثمار المباشر في الكويت: "إن الكويت تولي اهتماما 
باالستثمارات ذات القيمة المضافة وتتضمن نقل المعرفة 

 ."والتكنولوجيا المتقدمة، واألفكار المبتكرة، والخبرة
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غييرات التخلفية هذه العالقة الخاصة، تأتي العربية الوطنية. " وعلى 
ات إمكانات كبيرة للشركفي المشهد التجاري الكويتي لتحمل االخيرة 

 االمريكية." 
 
 وجر  واشنطن، والعاصمة نيويورك إلى يومين استغرقت زيارة خاللو 

 يئةوه الكويت، من الخاصة والشركات األميركية السفارة عن ممثلون 
 آمن كمالذ الكويت لدولة ، بالكويت المباشر االستثمار تشجيع
 مع بالتعاون  العاصمة واشنطن حدث تنظيم تم. لالستثمار وجاذب
 شملت وقد بالكويت، االمريكية والسفارة االمريكية التجارة وزارة

 وشركة ،(لرئيسيا الراعي)Boeing  شركة الراعية الجهات
AECOM ، الدولية التجارة مركز ريغان رونالد ومبنى. 

 

 االمريكي السفير مالحظات
 

 لبنيةا في مهمة تغييرات نشهد إننا: "سيليمان السفير سعادة قال
 لتنظيم مةالحكو  تتبعها التي والطريقة الكويتية القانونية التحتية
 تمتعت الكويت، دولة تاريخ في االولى للمرة. االعمال على والموافقة
  خطوة وهذه االجنبية، األسهم ملكية من %100 بنسبة الشركات

 ." المستقبل في المزيد وهناك لألمام، كبيرة

 

 الميزانية يف قياسي فائض"بـ تمتعت قد الكويت أن إلى سيليمان وأشار
 من أكثر بلغ اإلجمالي المحلي الناتج نمو ومتوسط عقد، من ألكثر
 ةالتنمي وخطة الماضية، الست السنوات مدى على المئة في أربعة

 قطاعات هناك أن وأكد." دوالر مليار 116 بقيمة قدرت الوطنية
 المعلومات ياوتكنولوج الصحية والرعاية التعليم: تشمل القطاعات وهذه األمريكية، للشركات خاصة أهمية تمثل

 .المتجددة والطاقة والغاز، والنفط اللوجستية والخدمات والنقل واإلتصاالت،

السيد ديفيد حمود، الرئيس والمدير التنفيذي 
: طنيةلغرفة التجارة االمريكية العربية الو

تأتي التغييرات االخيرة في المشهد التجاري "
الكويتي لتحمل إمكانات كبيرة للشركات 

 االمريكية."

 

سعادة السفير االمريكي دوجالس سيليمان: 
" إننا نشهد تغييرات مهمة في البنية التحتية 
القانونية الكويتية والطريقة التي تتبعها 

 الحكومة لتنظيم والموافقة على االعمال.
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 يتجزأ ال وجزءا ،"2035 لعام الكويت رؤية" الرئيسية الخطة في الزاوية حجر هو التعليم أن سيليمان وأوضح
 المعلومات تكنولوجيا فرص على الضوء سلط كما. المعرفة على قائم إقتصاد إلى الكويت انتقال من

 واالمن النقال، الهاتف عبر المصرفية الخدمات مجال في الجديدة التطورات ذلك في بما واالتصاالت،
 حيث المئة، في 215 الكويت في المحمول الهاتف انتشار معدل بلغ وقد. الذكية المدن وتطبيقات المعلوماتي،

 ستخدامإ تعتزم الكويت إن قال الطاقة، صعيد وعلى. العالم في المستويات أعلى من واحدة انها سيليمان، أكد
 في 20 نأ وضمان المقبلة، الخمس السنوات خالل النفط من يوميا برميل مليون  إلضافة جديدة تكنولوجيات

 .2030 عام بحلول متجددة مصادر من تأتي المستخدمة الطاقة من المئة

 
 لشرق ا منطقة في األميركية والخدمات للسلع نموا األسواق أسرع من كواحدة صعدت قد الكويت دولة أن ويذكر
 وسطاأل الشرق  منطقة إلى األميركية البضائع صادرات قيمة بلغت حيث ،2014 عام في أفريقيا وشمال األوسط
 التي الكويت، من بدعم جاء النمو هذا من وجزء دوالر، مليار 70.85 بقيمة اإلطالق على مستوياتها أعلى

ن شاركوا في جلسة نقاشية. من اليسار الى اليمين: السيد داو لي، السفارة االمريكية بالكويت،  السيد ديفيد حمود، وتسعة متحدث
غرفة التجارة االمريكية العربية الوطنية، سعادة الشيخ مشعل الجابر الصباح، هيئة تشجيع االستثمار المباشر في الكويت، 

، السيد ديل رينجار، شركة جنرال اليكتريك، السيد علي IBMشركة ار الكيالني، سعادة السفير دوجالس سيليمان، السيد بش
 جامعة ماساشوستس لويل.القابضة، السيد الوك تشاه، شركة ايرنست ويونج، والسيد أحمد عبد العال،   KGLالداتشي، شركة
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 2013 عام من المئة في 40 إلى وصلت ملحوظ بنسبة األمريكية المتحدة الواليات من بضائعها واردات نمت
 .2014 عام في دوالر مليار 3.6 قيمة الكويت الى األمريكية السلع صادرات فبلغت ،2014 عام إلى
 

  بالكويت المباشر االستثمار تشجيع هيئة مالحظات
  

 التنمية طةخ إن بالكويت، المباشر االستثمار تشجيع هيئة عام مدير الصباح، الجابر مشعل الشيخ سعادة قال
: مختلفة قطاعات تسعة في عمالقا   إستراتيجيا   مشروعا   30 على تركز( 2020-2015) الكويت في األخيرة
 والنقل التعليمو  والصحة واإلسكان الحضرية والتنمية والمياه، والكهرباء الشمالية المنطقة وتنمية والغاز النفط

 .والبيئة اإلعالم، ووسائل والسياحة واالتصاالت
 رؤية" من جزء وهي األخيرة، التنمية خطة أن الصباح وأوضح
 وتشجيع األعمال ريادة تشجيع على خاص بشكل تركز ،2035
 يف جذريا   تغييرا يعكس وهذا الحجم، والمتوسطة الصغيرة المشاريع
 لحكوميةا الوظائف الماضي في يفضلون  الكويتيين كان حيث الثقافة،
 ةالمضاف القيمة ذات باالستثمارات اهتماما تولي الكويت إن. "اآلمنة
 المعرفة نقل تتضمن انها حيث الرأسمالية، االستثمارات من اكثر

 ."والخبرة المبتكرة، واألفكار المتقدمة، والتكنولوجيا
 

 فتكالي: تشمل للكويت القيمة الطروحات بعض أن الصباح أكد كما
نخفاض االستقرار زيادة والكهرباء، للوقود تنافسية  ،المخاطر وا 
 من عالية مستويات ،(المئة في 15) الشركات ضرائب إنخفاض
 ياديالس اإلستثماري  التقييم ودرجة الحياة، ونوعية البشرية التنمية

 .AA): بورز اند وستاندرد   Aa2ز:مودي)

 
 حقيقي إقتصادي بنمو ،2014 عام في الكلي االقتصاد في قوي  أداء حققت الكويت أن إلى الصباح أشار وقد
 االجمالي، المحلي الناتج من %26 مالي وفائض ،%3 بنسبة التضخم في إنخفاض مع %3.5 بنسبة نفطي غير

  .االجمالي المحلي الناتج من %37 بنسبة جاري  حساب وفائض

السيد أندرو جيلفسو، نائب رئيس مبني رونالد 
ريغان يرحب بالسادة الضيوف في مركز 

 التجارة الدولية.
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 السنوات في ارهاإصد تم التي الجديدة القوانين من قائمة المباشر االستثمار تشجيع لهيئة العام المدير عرض وقد
 والشركات الخاصو  العام القطاعين بين الشراكات المباشر، األجنبي االستثمار تحكم التي القوانين ومنها األخيرة،
 التي وانينالق تشمل عليها العمل الجاري  القوانين أما. والمتوسطة الصغيرة والشركات والخصخصة، التجارية،

 .العامة والمشتريات اإلفالس تحكم
 

. البالد يف التنمية استراتيجية لتنفيذ أداة بمثابة لتكون  ،2013 عام في المباشر االستثمار تشجيع هيئة تأسست
 لتحسين االستثمار ئةبي وتبسيط واألجانب، المحليين للمستثمرين المباشر االستثمار تشجيع في مهمتها وتتمثل
 المباشر تثماراالس بفرص الوعي وزيادة المباشرة، االستثمارات وترخيص المنطقة، في التنافسي الكويت موقف

 .الكويت دولة في
 

  :المثال سبيل على الحوافز، من عددا المباشر االستثمار هيئة وتقدم
 

 100 إلى تصل بنسبة للشركات أجنبية ملكية% . 
 سنوات 10 إلى تصل لمدة الشركات على الدخل ضريبة إعفاءات. 
 الجمركية الرسوم من جزئية إعفاءات أو إجمالي. 
 المحلية للقوانين وفقا األراضي تخصيص تسهيل. 
 لالستثمار الالزمة األجنبية العمالة توظيف تسهيل. 

 

 www.kdipa.gov.kw :االلكتروني موقعها زوروا, الهيئة أنشطة عن المعلومات من ولمزيد
 

 الخاص القطاع مالحظات
 

. الكويت يف الخاص القطاع في تجربتهم عرضوا الذين المتحدثين من عدد ايضا   الكويت وفد جولة شملت وقد
 الى اشار يثح الكويت، في األميركية السفارة في التجاري  المسؤول لي، داو السيد النقاشية الجلسة ترأس وقد
 إذا.يجيالخل التعاون  مجلس دول في نوعها من األولى وهي نوعية، نقلة يمثل اليوم الكويت في يحدث ما" إن

 ".الكويت إلى فتعالى االصدقا، مع بالعمل عتتستم كنت
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 ،يل: السادة منهم شخصيات، تسعة الجلسة وضمت
 خمسة شملت كما .الصباح وآل ،سيليمان حمود،

 :آخرين شخصيات
 

 شريك،ال تشاه، الوك السيد قال  - ويونج إرينست شركة
 تظل ويونغ إرنست إن الضريبية، الخدمات ومستشار

 اليوم ثقة أكثر نحن. "1952 عام منذ الكويت في تعمل
 حيحالص االتجاه في تسير الكويت أن مضى وقت أي من
 اآلن الكويت إن. متنوع إقتصاد لتطوير رؤيتها خالل من
 شريك وبدون  سوقها، في %100 تملك فرص تقدم

 كنولوجياالت وا عتماد تطبيق تريد الكويت الن وذلك محلي،
 ."الممارسات أفضل وتطبيق االمريكية

 

: العالمية سياساتوال الحكومية للشؤون  االول اليكتريك جنرال مستشار رينجار، ديل السيد قال -  اليكتريك جنرال
 إقتصادها ويعولتن....  المناسبين الشركاء تجذب إستراتيجية برؤية الصحيح االتجاه في تسير الكويت إن" 

 شريكا   تعد"  تالكوي بإن القول في ومضى." والتدريب التعليم في واالستثمار المتقدمة التكنولوجيا بإستخدام
 اكبر من وواحدة المنشأت، اكبر من واثنين موظف، 200 من الكثر واعدا   وسوقا   الكتريك لجنرال استراتيجيا  
 وسيتم"  :قائال   رينجار واختتم." كبير تكنولوجي ومركز ومكتبين، العالم، في الصرف مياه معالجة محطات
 المتحدة الواليات خارج نوعه من االكبر وسيكون  ،2016 عام في للتكنولوجيا الكتريك جنرال مركز إفتتاح

  ." الغاز وقطاع والنفط الطاقة توليد برامج على وسيركز االمريكية،
 

 التعاون  مجلس دول) االوسط الشرق  لمنطقة االقليمي التنفيذي المدير كيالني، بشار السيد قال -  IBMشركة
 لفريدةا المبادرة هذه من تستفيد شركة أول تكون  أن ويشرفها يسرها IBM شركة إن(: "العربي والمشرق  الخليجي

 وكانت. الكويت في % 100 بنسبة لألجانب مملوكة شركة اآلن ونحن طلبنا قدمنا فقد. الكويت في نوعها من
 ."بالكويت المباشر االستثمار تشجيع هيئة بفضل وذلك جدا، ومنظم سريعة طلبنا إجراءات

 

السيد داو لي، الملحق التجاري االول بالسفارة االمريكية: 
يمثل نقلة نوعية.... إذا كنت "ما يحدث في الكويت اليوم 

 "تستمتع بالعمل مع االصدقا، فتعالى إلى الكويت.
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 وصول نقطة هي الكويت: " إدارة مجلس رئيس دشتي، علي الدكتور قال  - القابضة  KGL مؤسسة
 األوسط الشرق  يف تعمل  الكويتية الشركات إن .بأكملها للمنطقة ولكن الخليج، لمنطقة فقط ليست إستراتيجية،

 ركاتالش مع شراكات خالل من المتحدة الواليات في الكبرى  الشركات من العديد أقامت وقد. وخارجه بأكمله
 لىع المنطقة أنحاء جميع في ناجحة تجارية بأعمال الكويتية،

  عقود." مدى
 

 عال،ال عبد أحمد الدكتور وصرح – جامعة ماساشوستس لويل
ويل ل ماساشوستس "جامعة البيولوجية بإن: العلوم وأستاذ عميد

 15 إلنشاء رايثيون  وشركة الكويت جامعة مع قد اقامت شراكة
 مهمتنا نم كجزء الكويت في يدرس البكالوريوس لدرجة برنامجا  

للعمل بشكل اوثق مع دولة الكويت على تطوير رؤيتهم 
 خريجيل مزدوجة درجة البرامج هذه وستمنح"التعليمية." وتابع:

 "المتحدة. الواليات من وواحدة الكويت من واحدة ،الكويت
 

  2035رؤية الكويت لعام 
 

 تحويل" إلى تسعى والتي ،2035 لعام الكويت رؤية من جزء وهي الثانية، التنمية خطة إلى اآلن تتجه الكويت
 على صالخا القطاع تشجيع خالل من ذلك في تحقيق الكويت تأمل ." عالمي ومالي تجاري  مركز إلى الكويت

" فعال. يمؤسس إطار من بدعم التنافسية البيئة تعزيز إلى تهدف  أنشطة  إقتصادية في قيادي دور تولي"
 الهويةو  القيم على والحفاظ للبالد، اإلنتاجية بالكفاءة اإلرتقاء "على  2035  وبذلك ستقوم رؤية الكويت لعام

 اتوالتشريع مةالمالئ التحتية البنية وتوفير المتوازنة، التنمية مع البشرية التنمية أهداف وتحقيق الوطنية،
 " جاذبة أعمال وبيئة المتقدمة،

 

 :2035لرؤية الكويت لعام   الخمسة االستراتيجية األهداف
 

 للبالد.  اإلجمالي المحلي الناتج زيادة •

 الدور القيادي. من الخاص القطاع تمكين •

السيد ديفيد سويندل، نائب الرئيس التنفيذي 

 يلقى الكلمة الختامية.  AECOMلمجموعة 
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 واالجتماعية. البشرية التنمية دعم •

 السكانية. السياسات تحسين •

 الفعالة. الحكومية اإلدارة تشجيع •
 

 لدولة اإلقليمي الريادي الدور استعادة" إلى تهدف 2035 فإن رؤية الكويتية، القيادة مقر األميري، للديوان وفقا
حياء وتجاري، مالي كمركز الكويت  يجيةاالسترات الخطة هذه. . . "الكويتي الخاص للقطاع المحوري  الدور وا 
 على والحفاظ عالمجتم قيم ترسيخ إلى تهدف كاملةتنمية بشرية ومتوازنة  لضمان والمناخ الضوابط توفر" أيضا
 احترام أساس ىعل الديمقراطي النظام وترسيخ ودعم الكريم، العيش وسبل العدالة وتحقيق المواطنة وبناء هويته

 ." والحريات السياسية، والمشاركة العدالة لضمان له واالمتثال الدستور،
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 مع صالات على العربي، العالم في التجارية األعمال قطاع صوت واسع نطاق على تعتبر التي الوطنية، العربية األمريكية التجارة رفةغ

 التي العربية الدول في الوطنية التجارة لغرف األمريكية االتصال نقطة بدور وتقوم المتحدة، الواليات أنحاء جميع في األعمال مجتمعات

 فضلً  العربي، العالم أنحاء جميع في القادة مع يومي بشكل كثب عن الوطنية العربية األمريكية التجارة غرفة تعمل. دولة 22 عددها يبلغ
 اتوالمنظم األطراف متعددة والمؤسسات العامة، السياسة أبحاث ومراكز األمريكي، األعمال مجتمع في المستوى رفيعي القرار صناع عن
 .األمريكية والحكومة اإلعلم، ووسائل الحكومية، غير

 سماء مدينة الكويت ليالً. 
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