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الدليل االرشادي للمشروع

يسر إدارة النافذة الموحدة في هيئة تشجيع االستثمار المباشر
(الهيئة) أن يوفر لكم هذا الدليل االرشادي الذي يعنى بتسهيل
 وتعتبر هذه الخطوة.عملية تقديم الدراسة المبدئية للمشروع
 حيث،”الثانية التي تلي مرحلة تقديم “نموذج طلب التقديم
ً
مرفقا
يلتزم المستثمر فيها بتقديم طلب الترخيص االستثماري
معه الدراسة المبدئية التي تتضمن شرحا اكثر تفصيال عما ورد
 وفق المجاالت المبينة في قائمة،”في “نموذج طلب التقديم
.محتويات الدراسة المبدئية للمشروع

The One-stop Shop Department at Kuwait Direct
Investment Promotion Authority (KDIPA) is pleased
to present this Introductory Guide, which is intended
to facilitate the submission of the Business Study of
your project. This comes as a second step in our
process, upon completing the phase of submitting
the ‘Application Request Form (ARF)’ of the
proposed project. The investor will proceed to
submit the investment licensing application
accompanied by the Business Plan, which provides
detailed information than the ‘Application Request
Form (ARF)’, indicated in attached Business Plan
content.

وتقوم الهيئة بمراجعة الدراسة المبدئية لتقييم المشروع
ً
 يوما من تاريخ استالم صاحب30 تمهيدا للموافقة عليه خالل
 واستيفائه لكافة البيانات،المشروع إليصال تسليم الطلب
.والمستندات المطلوبة

KDIPA shall review the project’s Business Plan within
30 days from the date of submission with the complete required documents.

وتقوم الهيئة بمخاطبة صاحب المشروع فور صدور قرار البت
.بالطلب المقدم سواء بالموافقة أو بالرفض

KDIPA will address the applicant once the decision
on the merits of the application is issued, be it an
approval or rejection.

في حالة الموافقة يبدأ المستثمر باتخاذ اإلجراءات الالزمة
والحصول على الموافقات المطلوبة لتأسيس الكيان وصوال
.إلى مرحلة التنفيذ والتشغيل الفعلي

In the event of an approval, the investor proceeds to
obtain the necessary approvals to establish the entity
and start operations.

وسنكون في هذه المرحلة ايضا معكم لتقديم المساندة والرد
على أسئلتكم وتلقي مقترحاتكم بما يعزز حرصنا على تقديم
.افضل الخدمات

We will remain at your disposal to provide support,
respond to any inquiries, and receive your remarks
to ensure optimal service delivery.

إدارة النافذة الموحدة

One-stop Shop Department
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محتويات الدراسة المبدئية للمشروع

Content of Project’s Business Plan

مالمح المشروع

Project Profile

. خبرات ومؤهالت المستثمر. النشاط الرئيسي للمشروع وفق التصنيف الصناعي الدولي. وصف المشروع و أهدافه. الكيان القانوني للمشروع-

- Experience and track record of the Investor.
- Classification of project activity based on ISIC.
- Project’s description and objective.
- Project’s legal entity form.

الجانب الفني

Technical Aspect

 الخطة التشغيلية للمشروع والجدول الزمني لمرحلة التنفيذ.)(مخطط جانت
. العقود الحالية و السابقة في الكويت. مركز االدارة و موقع المشروعً
سنويا
 الكمية التقديرية الستهالك المياه والطاقة الالزمة. )(للمشاريع الصناعية

- Project’s operational plan & execution timetable
(Gantt chart).
- Current and/or previous contracts in Kuwait.
- Location of office and/or site.
- The estimated amount of annual water and energy
consumption. (Industrial activity)

نقل وتوطين التكنلوجيا

Transfer & Settlement of Technology

:• نقل وتوطين تقنية مبتكرة مادية لدولة الكويت
 نقل وتوطين المنتجات والمعدات واآلالت والمركبات. والطرق المثلى الستخدامها،واألجهزة عالية الدقة

• Innovative tangible technology transferred and
settled in Kuwait:
- Transfer and settlement of products, machinery,
vehicles, high precision instruments as well as its
optimal utilization.

:• نقل وتوطين تقنية مبتكرة غير مادية لدولة الكويت
 وحقوق، نقل وتوطين التكنولوجيا الحاصلة على براءة اختراع، والبرمجيات، وقواعد البيانات، والعالمات التجارية،النشر
 واالمتياز التجاري واألعمال، وأنظمة التوزيع،وأنظمة اإلنتاج
 والتطبيقات وما إلى ذلك مما يساهم في دعم،األدبية
التحول الرقمي لدولة الكويت في اطار حقبة الثورة الصناعية
.الرابعة

• Innovative intangible technology transferred and
settled in Kuwait:
-Transfer and settlement of patented technology,
copyrights, trademarks, databases, software
production systems, distribution systems,
franchises, literary works, applications and other
intangible technology which aims to contribute to
supporting the digital transformation of Kuwait in
the era of the fourth Industrial Revolution (IR4.0).

:• نقل المعرفة من خالل البحث والتطوير لدولة الكويت
 تعزيز أنشطة البحث والتطوير واالبتكار التي تقوم بهاالكيانات االستثمارية بهدف تحسين منتجاتها وخدماتها
.وعملياتها وأهدافها االستراتيجية

• Research & Development (R&D) for enabling
knowledge creation:
- Fostering research development and innovation
activities undertaken by companies for innovation,
development and improvement of their products,
services, operations and strategic objectives.

:• نقل نظم اإلدارة الحديثة
 واإلجراءات، واآلليات، إدخال وتطبيق نظم الممارسةوالقواعد التي تحفز زيادة اإلنتاجية والفعالية والكفاءة وفق
.نطاق االختصاص

• Modern management method gained by the
investor to be transferred to Kuwait:
- Introducing and adopting practical systems,
mechanisms, procedures and rules to enhance
productivity, effectiveness, and efficiency within the
area of specialization.

Project Introductory Guide-V3

-2-

الدليل االرشادي للمشروع

التنمية البشرية

Human Capital Aspect

:• خلق فرص عمل للعمالة الوطنية
 خلق فرص عمل للعمالة الوطنية على أساس أن تُ حسبً
وفقا لنسبة
نسبة توفير فرص العمل للكوادر الوطنية
،العمالة الوطنية المتوقعة التي يوظفها الكيان االستثماري
 لعام1028 المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم
 بشأن تحديد نسب العمالة الوطنية لدى الجهات غير2014
الحكومية فيما يتعلق بكل مجال أو نشاط اقتصادي للكيانات
 بينما تلك الكيانات. عامال25 االستثمارية التي توظف أكثر من
 عامال ال ينطبق عليها25 االستثمارية التي توظف أقل من
 وعلية،نسب العمالة الوطنية وفق قرارات مجلس الوزراء
50% تفرض الهيئة عليها أن تكون نسب العمالة الوطنية لديها
.أو اكثر من إجمالي العمالة

• Job creation for nationals:
- Creating job opportunities for national
employment in accordance with the Council of
Ministers Decision No. 1028 of 2014 Regarding the
National Labor Ratios at Non-Governmental Entities;
to be applied to investment entities with 25 total
employees or more. The investment entities with
less than 25 total employees are not subjected to the
above mentioned decision; therefore KDIPA requires
a Kuwaitization percentage of 50% or more from the
total employment.
• Certified training programs related to
specialization or core activity:
- Providing practical, on-the- job, and certified
professional training programs related to the
economic activity to improve the skills of national
employees and expand their knowledge.

:• برامج تدريب معتمدة متعلقة بالنشاط
 والتدريب أثناء العمل وأي، توفير برامج التدريب العملينوع آخر من مسارات التدريب المهني المعتمد المتعلق
بالنشاط االقتصادي بهدف تنمية مهارات الكوادر الوطنية
.وتطوير قدراتها وتعميق المعرفة المطلوبة في تخصصها

• Corporate scholarship programs:
- Granting corporate scholarship programs for
national employees and providing financial support
to cover needed expenses throughout the duration of
the study period like travel, and accommodation; or
providing financial and technical support for national
employees to benefit from career-oriented disciplines
in certified centers abroad offering intensive training
courses to maximize learning and encourage more
intensive professional interactions.
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:• برامج المنح الدراسية
، تقديم الشركات برامج منح دراسية للكوادر الوطنيةوتتضمن توفير التمويل لتغطية النفقات المطلوبة طوال
 أو توفير الدعم المالي،مدة الدراسة مثل التنقل واإلقامة
والفني للكوادر الوطنية لالستفادة من برامج تدريبية متخصصة
ودورات مكثفة في مراكز معتمدة في الخارج لتعظيم المعرفة
.وتشجيع المزيد من التفاعل العملي والمهني
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الجانب التسويقي

Marketing Aspect

:• حصة السوق المحلية
 تلبية حاجة السوق المحلي من السلع أو الخدمات سواءفي إطار التكامل األمامي كالمساهمة في تسويق المخرجات
أو التكامل الخلفي كمواد أولية والقيم للمدخالت مما يؤدي
 ويكون له تأثير إيجابي،إلى تعزيز الكفاءة وخفض التكلفة
 وزيادة حجم الناتج المحلي،مباشر على تنشيط السوق المحلي
 وكذلك المساهمة في تنويع الصادرات الوطنية،اإلجمالي
. وتقليص الواردات،وزيادة حجمها

• Domestic market needs:
- Meeting the domestic market’s need of goods
and services both in the framework of forward
integration, by contributing to the distribution and
marketing of output; or backward integration by
contributing to raw materials and the value of input.
Aiming to invigorate the domestic market by
improving efficiency, cost saving, diversifying and
increasing national exports while reducing imports.

:• استخدام المنتجات والخدمات الوطنية
محليا لتلبية احتياجات
 شراء المنتجات والخدمات المنتجةً
الكيانات االستثمارية يؤدي إلى دعم شبكات المنتجين
 وتخفيض، وتعزيز حركة االقتصاد المحلي،والموردين المحليين
. معدالت االستيراد وزيادة معدالت التصدير

• Use of national products and services:
- Purchasing local products and services to satisfy
the needs of investment entities, leading to the
support of local producers and suppliers’ networks,
to enhance and encourage the domestic market
dynamism, decreasing propensity to import, and
increasing propensity to export.

:• شهادات اعتماد المنتج ونظم ادارة الجودة
 حصول الكيانات االستثمارية على شهادات اعتماد المنتجوتطبيقها لنظم الجودة والكفاءة وفق المعايير الدولية
 يزيد من قدرة هذه الكيانات االستثمارية على إنجاز،المعتمدة
المشاريع التي تؤسس في السوق المحلي بكفاءة وتحسين
.المخرجات ونوعية المنتج المحلي

• Product Accreditation and Quality
Management System:
- Obtaining product accreditation certificates, and
implementation of quality management systems in
accordance with international standards, enhances
the capability and efficiency of the established entity
to improve outcomes as well as the quality of local
products within the domestic market.
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الجانب االقتصادي

Economical Aspect

• مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي
:اإلجمالي
 المساهمة في تطوير اقتصاد متنوع ومستدام من خاللاالستثمار في األنشطة االقتصادية الغير النفطية وفق خطة
.التنمية لدولة الكويت

• Contribution of non-oil sector to GDP:
- Contributing to developing a diversified and
sustainable economy by investing in non-oil
economic activities in accordance with the Kuwait National Development Plan.
• Industry, innovation & infrastructure:

:• الصناعة واالبتكار والبنية التحتية
 تعزيز النمو االقتصادي المستدام من خالل االستثمار في وتشجيع، وتحفيز وتنمية التصنيع،تطوير وتحسين البنية التحتية
.االبتكار والتقدم التكنولوجي

- Promote sustainable economic growth through investment in resilient infrastructure, stimulate and develop
industrialization and promote innovation and technological progress.

:• تعزيز القدرة التنافسية
 زيادة تنافسية لدولة الكويت من خالل تكوين التكتالت وإتاحة الفرصة لتنمية،اإلنتاجية التنافسية في قطاعات حيوية
المؤسسات المحلية وخاصة المؤسسات الصغيرة ومتوسطة
الحجم من خالل الدخول في عمليات اإلنتاج أو التوزيع أو
،التسويق للكيانات االستثمارية العاملة في دولة الكويت
لتسهيل انفتاح الشركات المحلية على األسواق العالمية من
خالل اندماجها في سالسل القيمة المضافة لهذه الشركات
.العالمية

• Fostering competitiveness:
- Increasing Kuwait’s competitiveness by
contributing to the creation of competitive clusters in
priority sectors, and through enterprise
development and internationalization of local
companies, especially SMEs, through facilitating their integration into the production, distribution and marketing
chains of investment entities
operating in Kuwait, expanding to international markets
by integrating in the Global Value Chains (GVCs) of these
multinational companies.

التنمية المستدامة

Sustainable Development

:• مسؤولية اجتماعية للشركات
 اطالق مبادرات المسؤولية االجتماعية للشركات التي تتمخارج نطاق عمل الكيانات االستثمارية المحوري وتصب في
دعم األنشطة االجتماعية واإلنسانية والبيئية المحلية بهدف
.تعميم الفائدة للمجتمع

• Corporate Social Responsibility:
- Launching CSR initiatives that take place outside of the
core business of the investment entities, contributing to
support social, humanitarian, and environmental
activities with the aim of benefiting society.
• Environmental sustainability:

:• االستدامة البيئية
 توفير تقنيات خاصة بإدارة النفايات الناتجة عن النشاط وكيفية معالجة المخاطر البيئية،االقتصادي للكيان االستثماري
 مع مراعاة أن يحافظ المشروع،في إطار اعتبارات االستدامة
،على دعم “التحول إلى البيئة الخضراء” لحماية النظام البيئي
 وتعزيز استخدام مصادر،وتعميق استخدام وسائل إعادة التدوير
الطاقة الجديدة والمتجددة النظيفة وكذلك الترويج للمنتجات
.االستهالكية المسؤولة عن تحسين البيئة المعيشية

- Providing mitigating techniques for managing waste
generated by the economic activity of the investment
entity, addressing environmental risks, adopting the
“green environment” initiatives to protect the
ecosystem, deepen the use of recycling means and
promote the use of new and renewable sources of clean
energy, as well as, promoting consumer products
responsible for improving the quality of the habitat
environment.
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الجانب المالي

Financial Aspect
- Project’s total investment value.

. حجم االستثمار الكلي للمشروع-

- Investment value breakdown (excluding amount of

 تفصيل حجم االستثمار الكلي (دون اضافة قيمة-

government contract).

.)العقد ان وجد

- Capital structure and Shareholders of the project.

. الهيكل المالي و تحديد الشركاء و المساهمين بالمشروع-

- Project’s funding source.

. وسائل التمويل ومصادره-

- Projected financial statements for 3-5 years.

. سنوات3-5  البيانات المالية المتوقعة لمدة-

- Audited historical financial statements.
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. البيانات المالية المدققة-
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