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الالئحة التنفيذية
للقانون رقم )98( لسنة 2013

ة والمتوسطة وعات الصغ�ري ري لرعاية وتنمية الم�رش
ري شأن الصندوق الوط�ن

�ن

ن قرين كل منها: ي تطبيق هذه الالئحة، يقصد بالكلمات المصطلحات والعبارات التالية المع�ن المب�ي
مادة 1: �ن

القانون: قانون رقم )98( لسنة 2013 المشار إليه.
الوزير المختص: الوزير المكلف من مجلس الوزراء.

ة والمتوسطة. وعات الصغ�ي ي لرعاية وتنمية الم�رش
الصندوق: الصندوق الوط�ن

دارة: مجلس إدارة الصندوق. مجلس الإ
دارة: رئيس الصندوق. رئيس مجلس الإ

عىل للصندوق.
أ
المجلس الستشاري: المجلس الستشاري ال

وعات التنموية عن السنة السابقة، ويتوىل الوزير المختص عرضه عىل المجلس الستشاري. دارة بشأن الم�رش التقرير السنوي: التقرير الذي يقدمه مجلس الإ
مة.

أ
داء السنوي: التقرير السنوي للمجلس الستشاري، والذي يقدمه الوزير المختص إىل مجلس الوزراء ومجلس ال

أ
تقييم ال

وع صغ�ي أو متوسط. وع: م�رش الم�رش

ي
و�ن ي أو خدمي أو إلك�رت

النشاط: صناعي أو زراعي أو حر�ن
. ي أو ماىلي

المبادر: الشخص الطبيعي أو العتباري الذي يتقدم بطلب إىل الصندوق لالستفادة مما يقدمه من دعم لوجس�رت
. ي أو الماىلي

وع للحصول عىل الدعم اللوجس�رت ي يطلبها الصندوق من المبادر أو صاحب الم�رش
وراق والمستندات ال�رت

أ
الطلب: مجموعة ال

ي جميع مراحل دعمه. 
وع �ن ي تقدم بشكل مؤقت أو مستمر للم�رش

ها( ال�رت ، التسويق، وغ�ي : التدريب أو الستشارات أو المساعدة الفنية )البحوث، التنظيم الماىلي ري
الدعم اللوجس�ت

قراض أو المشاركة. وعات عن طريق الإ التمويل: الدعم الماىلي الذي يقدمه الصندوق للم�رش
ي يقدمها الصندوق.

مرصوفات التمويل: النفقات المتعلقة بعمليات التمويل ال�رت
وع المدعوم مقابل التمويل لتغطية مصاريف الصندوق. رسم التكلفة: ما يتحمله الم�رش

ي يقوم بها الصندوق وفقاً لإحكام القانون، وذلك خالل توف�ي بيئة عمل مناسبة لهم خالل السنوات 
وعات ال�رت وعات: هي جهة تقوم بتقديم خدمات لإصحاب الم�رش حاضنة الم�رش

وعات وفقاً لما تحدده هذه الالئحة بهدف زيادة فرص نجاحها ونموها. وىل للم�رش
أ
ال

. ي
ن الدعم الماىلي واللوجس�رت الحتضان: عملية الجمع ب�ي

ي تعمل داخل مكان استضافة الحاضنات.
وعات ال�رت صحاب الم�رش

أ
ي والماىلي الذي يؤديه الصندوق ل

: الدعم اللوجس�رت الحتضان الداخىلي
ي تعمل خارج مكان استضافة الحاضنات.

وعات ال�رت صحاب الم�رش
أ
ي والماىلي الذي يؤديه الصندوق ل

الحتضان الخارجي: الدعم اللوجس�رت
ي تخصصها الدولة للصندوق.

ي ذلك المرافق والبنية التحتية الخاصة بها، ال�رت
، بما �ن ي

را�ن
أ
ي المخصصة: كافة ال

را�ن
أ
ال

ها. ي تقدم دعماً تدريبياً أو علمياً أو فنياً أو مالياً )الجامعات أو مراكز البحوث أو مؤسسة الكويت للتقدم العلمي أو المؤسسات المالية( أو غ�ي
المؤسسات الداعمة: المؤسسات ال�رت

، وتلحق بالوزير المختص. ي
داري والف�ن ة والمتوسطة مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية العتبارية، وبالستقالل الماىلي والإ وعات الصغ�ي ي لرعاية وتنمية الم�رش

مادة 2: الصندوق الوط�ن
ويج لنتشارها عىل النحو الوارد بالقانون. ة والمتوسطة وتعزيز إمكانيات أصحابها من إنجازها والتخطيط والتنسيق وال�رت وعات الصغ�ي مادة 3: يهدف الصندوق اىل رعاية وتنمية الم�رش
ن لتحقيق ذلك بمن  دارة شؤونه وفقا للقانون وهذه الالئحة، وله ان يستع�ي ي سبيل تحقيق أهداف وأغراض الصندوق ان يصدر النظم والقرارات الالزمة لإ

دارة �ن مادة 4: لمجلس الإ
يراه من داخل الصندوق أو من خارجه.

دارة إنشاء فروع أخرى خارج مدينة الكويت. ي مدينة الكويت، ويجوز بقرار من مجلس الإ
مادة 5: يكون المقر الرئيسي للصندوق �ن

 : مادة 6: يتوىل الوزير المختص ما يىلي
رئاسة المجلس الستشاري    -1

دارة محل من شغر مقعده  ترشيح عضو مجلس الإ  -2
دارة  اح تعديل مكافآت اعضاء مجلس الإ اق�رت  -3

اح مجلس الدارة  عرض تعديل نسبة تكوين الحتياطي العام عىل مجلس الوزراء بناء عىل اق�رت  -4
ي مدة ل تجاوز 4 اشهر من نهاية كل سنة مالية 

رفع المور التالية لمجلس الوزراء ومجلس المة �ن  -5
وعات التنموية عن السنة السابقة بعد عرضه عىل المجلس الستشاري التقرير السنوي الذي يصدره مجلس الدارة بشأن الم�رش  -1

التقرير السنوي للمجلس الستشاري بشأن تقييم عمل الصندوق ومعوقات نشاطه.  -2

: خص ما يىلي
أ
ي شؤون الصندوق، وله جميع الصالحيات الزمة لتحقيق أغراضه وله بال

دارة بالنظر �ن يختص مجلس الإ مادة 7: 
اف عىل تنفيذها. ي تكفل تحقيق أهدافه والإ�رش

امج ال�رت وضع السياسات العامة للصندوق وال�رب  -1
عالن عن تفاصيل هذه المبادرات وتوجيه اتيجية الستثمارية والبيئية بعد دراسة جدواها القتصادية، والإ ي يعدها الصندوق وفقاً لالس�رت

ي المبادرات ال�رت
البت �ن  -2

 . عالن والن�رش الدعوة للتقدم إليها ع�رب مختلف وسائل الإ



ي تثبت جدواها االقتصادية
وعات ال�ت ي الم�رش

البت �ف  -3
وع، ة النشاط خالل مدة ال تجاوز )30( يوما من تاريخ الموافقة عىل الم�رش اخيص الالزمة لمبا�رش وع والحصول عىل ال�ت القيام باالإجراءات الحكومية الخاصة بتأسيس الم�رش  -4

دارية أو ازدواجها. والعمل عىل تفادي تداخل االختصاصات مع الجهات االإ  
ي هذا الشأن.

ف احتفاظهم بحقوق الملكية الفكرية لهذه المبادرات وفقاً للقواعد القانونية المقررة �ف وعات وتأم�ي وضع قواعد لحماية أفكار المبادرين وأصحاب الم�رش  -5
وع مع قدراته المالية. ي يحصل عليها الم�رش

ي تكفل تناسب عمليات التمويل ال�ت
وضع الضوابط ال�ت  -6

خرى المعمول بها.
أ
ف واللوائح اال امه بأحكام القانون والالئحة التنفيذية والقوان�ي ف وع للتأكد من ال�ت وضع قواعد للرقابة والمتابعة عىل الم�رش  -7

وعات واتخاذ ما يراه مناسباً لالستفادة ي شأن تقديم الخدمات للم�رش
ة والمتوسطة �ف وعات الصغ�ي جنبية والدولية المهتمة برعاية الم�رش

أ
التنسيق مع الجهات المحلية واال  -8

منها محلياً.  
دارية والمالية للصندوق واعتماد نظام لتنفيذ خدمات الصندوق. وضع اللوائح الفنية واالإ  -9

وضع اللوائح التنظيمية الخاصة بنشاط الحاضنات وأغراضها وأهدافها، وتقييم نشاطها بصفة دورية للتأكد من تحقيق أهداف إنشائها واتخاذ ما يلزم لتقويم أدائها أو  -10
إنهائها.   

ف )5( و ي شأن الخدمة المدنية، عىل أن تراعى أحكام المادت�ي
ف بالصندوق استثناء من أحكام المرسوم بالقانون رقم )15( لسنة 1979 �ف وضع الالئحة التنظيمية للعامل�ي  -11

)38( من المرسوم بالقانون المشار إليه.  
انية السنوية للصندوق والحساب الختامي تمهيداً لتقديمها إىل الجهات المختصة. ف وع الم�ي إقرار م�رش  -12

وعات التنموية عن السنة السابقة للوزير المختص لعرضه عىل المجلس االستشاري، تمهيداً لرفعه إىل كل من مجلس الوزراء إعداد وتقديم تقرير سنوي بشأن الم�رش  -13
مة.

أ
  ومجلس اال

ف وتحديد مكافآتهم. ف مدققي الحسابات القانوني�ي تعي�ي  -14
ي شأنها.

ي يختص بنظرها وتقدم إليه توصياتها �ف
هم لدراسة الموضوعات ال�ت ف أعضائه أو من غ�ي تشكيل لجنة فنية دائمة أو مؤقتة من ب�ي  -15
وع مدعوم وفقاً الحتياجاته وطبيعة نشاطه. ي المخصصة لكل م�رش

را�ف
أ
تحديد نطاق اال  -16

ي لم يسبق لها الحصول عىل أرض من أي هيئة أو جهة حكومية.
ولوية للمشاريع ال�ت

أ
ي والمرافق المتاحة بالصندوق للمشاريع المدعومة عىل أن تكون اال

را�ف
أ
تخصيص اال  -17

وعات والضمانات المرصفية بما يتفق وتعليمات بنك الكويت المركزي وبما يحقق أهداف القانون. وضع قواعد ادارة الصندوق وتمويل الم�رش  -18
جل منخفضة المخاطر بما يحقق تمويالً ذاتياً للصندوق عىل المدى الطويل.

أ
ة اال ي الودائع المرصفية قص�ي

ي استثمار المبالغ الفائضة �ف
النظر �ف  -19

ي أرباح الصندوق لتكوين احتياطي عام.
ي تستقطع من صا�ف

اح تعديل النسبة المئوية ال�ت اق�ت  -20
وعات، وبما يحقق االستجابة لمستلزماتها، وفقاً لدراسة الجدوى االقتصادية. وضع إجراءات تخصيص المحاضن أو القسائم الالزمة للم�رش  -21

ف بها. ف العامل�ي نواع أنشطتها وعدد الكويتي�ي
أ
وعات المستهدف دعمها سنوياً مصنفة وفقاً ال وضع خطة وحد أد�ف لعدد الم�رش  -22

وعات المدن السكنية. ي جميع م�رش
غراض هذا القانون �ف

أ
التنسيق واالتفاق مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية عىل تحديد المساحات الكافية ال  -23

وع نظ�ي أي حق يمنح له أو أي ي مقابل من صاحب الم�رش
أ
وضع عقد نموذجي يتضمن طريقة التمويل والضمانات المرصفية والطرق الخاصة الستيفاء الصندوق ال  -24

وع. ي الم�رش
أصول يوفرها الصندوق بغرض استخدامها �ف  

. ف التصديق عىل أعمال التدقيق الداخىلي وتقرير مدققي الحسابات القانوني�ي  -25
اف الصندوق. كة متخصصة بإداراته نظ�ي مقابل تحت إ�رش ة أو يعهد ل�رش وعه تحت إدارة الصندوق مبا�رش وع بوضع م�رش ي طلب صاحب الم�رش

26-  البت �ف
ي تخصصها الجهات العامة لذلك بمقابل رمزي.

ماكن ال�ت
أ
ي اال

وعات �ف العمل عىل توزيع منتجات الم�رش  -27
ي الجمعيات التعاونية بإيجار رمزي.

ي الحصول عىل مواقع �ف
وعات �ف مساعدة أصحاب الم�رش  -28

وعات محل رعاية الصندوق. ي مص�ي الم�رش
وعات بشأن اتخاذ أي قرار يؤثر �ف ي طلبات أصحاب الم�رش

البت �ف  -29
ي تحقيق أهدافه، والخطط والسياسات الموضوعة، واتخاذ ما

ي يعدها الرئيس التنفيذي عن إنجازات الصندوق، ومدى تقدمه �ف
ي التقارير الدورية والسنوية ال�ت

النظر �ف  -30
يلزم بشأن هذه التقارير.  

ة نشاطها. وعات لمبا�رش ات والمزايا للم�رش وضع القواعد الالزمة لتوف�ي الحوافز والتيس�ي  -31
ائب والرسوم الجمركية والدعم. عفاء من الرصف اح االإ اق�ت  -32

ليات الكفيلة بتسويقها.
آ
وعات محلياً ودولياً والعمل عىل خلق اال وضع القواعد للتعريف بمنتجات الم�رش  -33

ي يرى فيها رئيس المجلس أو نائبه أو أي من أعضائه أهمية عرضها عىل المجلس.
نظر الموضوعات ال�ت  -34

دارة. ونية للصندوق أو بالصحف أو بأية وسيلة أخرى يقررها مجلس االإ لك�ت عالن عن خدمات الصندوق من خالل البوابة االإ يتم االإ مادة 8: 
اء وذوي الكفاءات المتخصصة ويتوىل الجهاز االختصاصات التالية:  ي من الخ�رب

يكون للصندوق جهاز إداري يضم العدد الكا�ف مادة 9: 
وعات والتأكد من جدواها االقتصادية. دراسة وتقييم وإدارة الم�رش  .1

دارية والمالية والتنظيمية. تنفيذ اللوائح الفنية واالإ  .2
دارة. انية السنوية والحساب الختامي للصندوق تمهيداً لعرضهما عىل مجلس االإ ف وعي الم�ي إعداد م�رش  .3

ح مفصل بكافة أعمال ف و�رش وعات الممولة عىل أن يشمل البيانات المالية المصدقة من مدققي الحسابات القانوني�ي إعداد تقرير سنوي عن س�ي العمل بالصندوق والم�رش  .4
وعات خالل السنة المالية الماضية.   الصندوق وما يتبعها من م�رش



دارة. ي يكلف بها من قبل رئيس الصندوق أو مجلس االإ
خرى ال�ت

أ
عمال اال

أ
المهام واال  .5

فم بتنفيذ كافة ما يكلف به أو يفوض فيه من مهام أو صالحيات من قبل كل من رئيس الصندوق دارة من غ�ي أعضائه، ويل�ت ويرأس الجهاز رئيس تنفيذي يعينه مجلس االإ  
فيما يخص  

دارة فيما يختص به وفقاً للقانون وهذه الالئحة. ، أو من مجلس االإ ف نظم س�ي العمل وشئون الموظف�ي  

ي تكفل حسن إدارة
ي إصدار النظم والقرارات ال�ت

، وله كافة الصالحيات �ف ي للصندوق أمام القضاء والغ�ي
دارة )رئيس الصندوق( هو الممثل القانو�ف رئيس مجلس االإ مادة 10: 

الصندوق.  
يشكل مجلس الوزراء مع تشكيل كل مجلس إدارة وبذات مدته مجلساً استشارياً ويحدد مكافآت أعضائه، ويكون من تسعة أعضاء خمسة منهم من المستشارين مادة 11: 

ف من ذوي االختصاص ويرأس المجلس الوزير المختص. ف الكويتي�ي اء المحلي�ي ف وأربعة من الخ�رب العالمي�ي  
دارة شئونه وأعماله وكيفية اتخاذ قراراته. ويضع المجلس االستشاري القواعد المنظمة الإ  

هدافه ومعوقات نشاطه وتوصياته لتقويم مسار عمل
أ
يتوىل المجلس االستشاري تقييم أداء الصندوق سنويا ويصدر بذلك تقريراً يتضمن مدى تحقيق الصندوق ال مادة 12: 

الصندوق.  
مة خالل المدة المقررة قانونا.

أ
ويرفع الوزير المختص التقرير إىل مجلس الوزراء ومجلس اال  

  : ي يقدمها الصندوق، فضال عما ينظمه القانون، ما يىلي
ط لالستفادة من الخدمات ال�ت يش�ت مادة 13: 

وع كويتيا ال يقل عمره عن 21 سنة ميالدية  أن يكون صاحب الم�رش  -1
أن يكون حسن الس�ي والسمعة   -2

وع  دارة الم�رش أن يتفرغ صاحبه تفرغا كامال الإ  -3
وع  أن تثبت الجدوى االقتصادية للم�رش  -4

صول العينية مبلغ 
أ
وع وقيمة التمويل واال رض المقام عليها الم�رش

أ
وع - وفقا لدراسة الجدوى االقتصادية - ودون حساب قيمة اال أن ال تجاوز تكلفة تأسيس الم�رش  -5

 ) ي
500.000 )خمسمائة ألف دينار كوي�ت  

ي أصول
وع حق انتفاع فقط عىل أال تدخل القيمة السوقية لحق االنتفاع �ف ي يقام عليها الم�رش

رض المخصصة من الصندوق وال�ت
أ
وع عىل اال أن يكون لصاحب الم�رش  -6

وع قائما  رض مادام الم�رش
أ
وع، ويستمر انتفاعه باال رض المقام عليها الم�رش

أ
وع، وال يجوز له التنازل عن هذا الحق أو بيع أو تأج�ي أو رهن اال   الم�رش

ي الذي يحدده الصندوق 
ف وفقا للجدول الزم�ف وع بتوظيف الكويتي�ي فم صاحب الم�رش أن يل�ت  -7

وع  وع بتقديم قوائم مالية سنويا أو وفقا لما يقرره مجلس االدارة حسب طبيعة الم�رش فم صاحب الم�رش أن يل�ت  -8
ي أو الماىلي عىل النموذج المعد لذلك.

أن يقدم طلب الحصول عىل دعم الصندوق اللوجس�ت  -9
ي يخصصها الصندوق لهذا الغرض، ويحدد الصندوق المستندات المطلوب إرفاقها بالنموذج

ي صالة الخدمة ال�ت
يقدم طلب االستفادة من خدمات الصندوق �ف مادة 14:  

  واالجراءات المنظمة لتقديم الطلب 
ي يحددها الصندوق.

حة وفقا للقواعد ال�ت وعات المق�ت وعات اىل االدارة الفنية المختصة لدراسة وتقييم الم�رش وتحال طلبات المبادرين وأصحاب الم�رش  
ي يتم دعمها بالمعاي�ي التالية:

وعات ال�ت ي اختيار الم�رش
ي تقييم الطلبات و�ف

شد الصندوق �ف يس�ت مادة 15: 
ف  ، وتنويعا مصادر الدخل، وتوف�ي فرص العمل للكويتي�ي ي

ك�رش تحقيقا للقيمة المضافة، وتنمية االقتصاد الوط�ف
أ
1-  اال

اع  ف واستثمار براءات االخ�ت إطالق الطاقات المبدعة الخالقة للمواطن�ي  -2
ي تطوير قوة العمل 

ي والمساهمة �ف
تشجيع التوظيف الذا�ت  -3

ك�رش استخداما للمنتجات المحلية وللتكنولوجيا بما يزيد من القيمة المضافة إليها 
أ
وعات اال اختيار الم�رش  -4

ك�رش حفاظا عىل البيئة 
أ
اال  -5

وعات المقدمة. دارة أن يضع معاي�ري إضافية لتقييم واختيار أفضل الطلبات والم�رش ولمجلس الإ
حة، وتصدر توصياتها وتحدد نسبة المساهمة فيها خالل 45 يوما عمل من تاريخ تقديم الطلب وتعرض وعات المق�ت دارة الفنية المختصة دراسة وتقييم الم�رش مادة 16: تتوىل االإ

ف من تاريخ إحالة التوصية إليه. وع خالل أسبوع�ي ي الم�رش
ي أول اجتماع الحق، عىل أن يبت �ف

دارة �ف التوصية عىل مجلس االإ
 : وعات، عىل أن يتضمن ما يىلي دارة نموذج عقد لتمويل الم�رش مادة 17: يضع مجلس االإ

وع اقراضا أو مشاركة  قواعد وطريقة تمويل الم�رش  -1

ي
سس الخاصة بإجراءات التمويل وفق جدول زم�ف

أ
اال  -2

وع  الضمانات المرصفية لتمويل الم�رش  -3
ي ال يجاوز 15 سنة 

وع وفقا لجدول زم�ف سس الخاصة بتحصيل ومتابعة أي مقابل مستحق للصندوق من صاحب الم�رش
أ
اال  -4

ي حالة المشاركة 
سس الخاصة باستهالك حصة رأس مال الصندوق �ف

أ
اال  -5

وع لصالح الصندوق  تقرير حق رهن رسمي عىل أصول الم�رش  -6
وعات. داء الم�رش

أ
ي تكفل متابعة الصندوق ال

حكام ال�ت
أ
اال  -7
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ي هذا الشأن.
ي المادة 17 بعد التوقيع عليه وإبرامه طبقا للقواعد المتعبة �ف

يتم توثيق العقد المنصوص عليه �ف مادة 18: 
كاء بها عىل تمويل من الصندوق. كة سبق أن حصل أي من ال�رش ال تقبل طلبات التمويل من أي �رش مادة 19: 

دارة الفنية المختصة بأسباب تصفيتها كة حصلت عىل تمويل من الصندوق وتم تصفيتها أن تحصل عىل دعم جديد منه إال بعد إعداد تقرير من االإ ي �رش
أ
ال يجوز ال مادة 20: 

ومدى مالءمة منحها تمويال جديدا.  
وع اتخاذ أي إجراء من االجراءات التالية:  ال يجوز للمبادر أو صاحب الم�رش مادة 21: 

وع.  تعديل االهداف أو الخطة المعتمدة للم�رش  -1
عالم  وع بأي وسيلة من وسائل االإ ن�رش أي معلومات عن نتائج الم�رش  -2

كة محل رعاية الصندوق  تعديل او اضافة او الغاء اي حكم من االحكام الواردة بعقد ال�رش  -3
ة رعاية الصندوق له. وع أثناء ف�ت ي مص�ي الم�رش

اتخاذ أي قرار من شأنه أن يؤثر �ف  -4
دارة القواعد المنظمة لذلك.  وع، ويصدر مجلس االإ قراض أو المشاركة، وبنسبة ال تزيد عىل 80% من تكلفة الم�رش وعات عن طريق االإ يمول الصندوق الم�رش مادة 22: 

ي أو من سائر المؤسسات المالية يعادل قيمة رأس ماله المدفوع، وذلك بما ال يتعارض مع
وع أن يحصل عىل تمويل آخر من الجهاز المرص�ف ويجوز لصاحب الم�رش  

تعليمات بنك الكويت المركزي.  
ة سماح ال تقل عن سنة وال تزيد عىل ثالث سنوات تبعا لطبيعة النشاط. وعات الممولة ف�ت دارة الم�رش يمنح مجلس االإ مادة 23: 

اء او استهالك حقوق الصندوق وبما ال يجاوز خمس ع�رش سنة. دارة القواعد المنظمة لمتابعة تحصيل او �رش يضع مجلس االإ مادة 24: 
نشطة المشمولة برعايته.

أ
يصدر الصندوق دليال ارشاديا لكل نشاط من اال مادة 25: 

نجاز معامالت المستفيدين من خدمات أ الصندوق "غرفة عمليات" تضم مكاتب تمثل الجهات الحكومية ذات الصلة، ويبا�رش ممثلو تلك الجهات اختصاصاتهم الإ ين�رش مادة 26: 
وع. الصندوق خالل مدة ال تجاوز )30( يوما من تاريخ الموافقة عىل الم�رش  

 : كما يكون لممثلري الجهات الحكومية )دون الرجوع إىل أي سلطة أعل( الختصاصات الالزمة لنجاز المعامالت، وتـتوىل الغرفة بصفة خاصة ما يلري  
ها، واتخاذ االجراءات وإصدار الموافقات  اخيص والموافقات وااليصاالت والرسوم وغ�ي تسليم وتسلم كافة االوراق والطلبات والمستندات والعقود والتصاريح وال�ت  -1

صلية 
أ
مر لدى جهاتهم اال

أ
والقرارات الالزمة بشأنها، ومتابعتها إن لزم اال  

ي اختصاصات الجهات الحكومية المعنية ومتابعتها لدى تلك الجهات 
ي تدخل �ف

تقديم الخدمات ال�ت  -2
يصال محددا لبداية المدة المقررة النجاز المعاملة  ويقدم الصندوق لراغب االستفادة من خدماته إيصاال مؤرخا يفيد بتسلم طلبه، ويعت�رب هذا االإ  

ف الوزير المختص عىل تنفيذه ويرفع رئيس ف الصندوق والجهات الحكومية ذات الصلة وي�رش م ب�ي حه رئيس الصندوق ي�رب وينظم عمل الغرفة بروتوكول تعاون يق�ت  
الصندوق إىل الوزير المختص تقريرا نصف سنوي عن أعمال الغرفة.  

وعات وفقاً للمواصفات العالمية. تنشأ إدارة مختصة بالصندوق تتوىل تأسيس أو اعتماد حاضنات الم�رش مادة 27: 
: وعات عىل النحو التاىلي تتوىل الحاضنات دعم الم�رش مادة 28: 

 : وع وتتضمن ما يلري أول: مرحلة ما قبل احتضان الم�رش
داري والتسويقي واالقتصادي بما يتفق مع المعدالت العالمية. ي واالإ

ي والبح�رش *دعما لوجستيا يشمل الدعم التدري�رب  
 : وع بنوعيه الداخىلي والخارجي وتتضمن ما يىلي مرحلة احتضان الم�رش ثانيا: 

داري والتسويقي واالقتصادي  دعما لوجستيا ويشمل الدعم االإ  •
 : دعما ماليا من خالل ما يلي  •

تقديم التمويل إقراضا أو مشاركة   .1
ي وظائف الدولة 

ة والمعينون �ف ي المؤهل والخ�رب
ف يعادل ما يحصل عليه نظراؤهم �ف وعات المتفرغ�ي صحاب الم�رش

أ
تخصيص راتب ال  .2

وع.  ي يحققها الم�رش
رباح ال�ت

أ
إضافة حافز إنجاز يستقطع من اال  .3

ه  ي حالة تع�رش
وع بمقابل �ف دارة الم�رش كة متخصصة أو مكتب استشاري الإ اختيار �رش  .4

حكام القانون.
أ
ائب والرسوم الجمركية وفقا ال عفاء من الرصف االإ  .5

: وع وتتضمن ما يىلي مرحلة ما بعد احتضان الم�رش ثالثا: 
داري والتسويقي واالقتصادي. دعما لوجستيا ويشمل الدعم االإ  •

وط وأعىل فضل ال�رش
أ
دارة محققا ال ي البنوك المحلية المعتمدة لدى بنك الكويت المركزي، وفقا لما يراه مجلس االإ

وعات �ف تودع أموال الصندوق المخصصة لتمويل الم�رش مادة 29: 
دائه طبقا الحتياجات الصندوق.

أ
ليات ال

آ
العوائد المالية وأكفأ اال  

دارة القواعد المنظمة للترصف فيه، ويجوز تعديل هذه النسبة ي أرباحه، ويحدد مجلس االإ
يكون للصندوق احتياطي عام يقدر بنسبة ال تقل عن 10% تستقطع من صا�ف مادة 30: 

دارة  اح مجلس االإ بقرار من مجلس الوزراء بناء عىل عرض الوزير المختص واق�ت  
ي حساب احتياطي آخر يقرر المجلس إنشاءه.

أ
دارة تحويل أي مبالغ من حساب االحتياطي العام ال ولمجلس االإ  
تجرى عمليات الصندوق وتنظم حساباته وفقا للقواعد التجارية. مادة 31: 
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مها الصندوق وفقا للمادة السادسة من القانون للرقابة الالحقة لديوان المحاسبة. ي ي�رب
تخضع العقود ال�ت مادة 32: 

وعات، ويكون عددها فرديا ال يقل عن ثالثة وال  ي التظلمات المقدمة إىل الصندوق من المبادرين وأصحاب الم�رش
دارة لجنة تظلمات دائمة تتوىل النظر �ف يشكل مجلس االإ مادة 33: 
يزيد عىل خمسة، وتضم عنارص قانونية وفنية ومالية   

ي التصويت. 
مور المعروضة عليها دون أن يكون لهم حق �ف

أ
ي أي من اال

بداء الرأي �ف ة واالختصاص الإ ف بمن تراه من ذوي الخ�رب وللجنة أن تستع�ي  
صوات يرجح الجانب الذي منه

أ
وال يكون انعقاد اللجنة صحيحا إال بحضور اغلبية اعضائها عىل أن يكون منهم الرئيس، وتصدر قرارتها بأغلبية الحضور فإذا تساوت اال  

الرئيس. وتقدم التظلمات إىل اللجنة خالل خمسة ع�رش يوماً يوما من تاريخ إبالغ المتظلم بقرار الصندوق، وعىل اللجنة نظر التظلم ورفع توصية بشأنه إىل مجلس  
ف يوما من تاريخ رفع التوصية إليه من اللجنة، ويتم إبالغ المتظلم بالقرار فور ي التظلم خالل ثالث�ي

دارة �ف دارة خالل أسبوع من تاريخ وروده إليها ويبت مجلس االإ االإ  
ي القرار أمام المحكمة

صدوره، ويجوز له الطعن �ف  
لة رفض للتظلم. ف المختصة، ويعت�رب عدم الرد خالل المدة المشار إليها بم�ف  

ام بالضوابط التالية:  ف دارة عند تقريره لحافز االنجاز االل�ت عىل مجلس االإ مادة 34: 
وع بطريق المشاركة  أن يكون تمويل الم�رش  -1

وع منتجا  أن يكون الم�رش  -2
وع أرباحا  أن يحقق الم�رش  -3

وع  ي الم�رش
وع نسبة 80% من أرباح الصندوق �ف أال تجاوز نسبة الحافز الذي يرصف لصاحب الم�رش  -4

ي يقررها الصندوق 
امه باالإجراءات والنظم ال�ت ف هدافه وال�ت

أ
وع ال أن تتناسب نسبة الحافز مع معدالت إنجاز الم�رش  -5

فما بخطة العمل المعتمدة من الصندوق  وع مل�ت أن يكون صاحب الم�رش  -6
ف الوارد بخطة العمل المعتمدة  وع بجدول توظيف الكويتي�ي فم صاحب الم�رش أن يل�ت  -7

وع ووفقا لما تقرره اللجان الفنية المختصة  ف من القوائم المالية المقدمة من صاحب الم�رش وع حسبما يب�ي ثبات المركز الماىلي للم�رش  -8
وع خاللها  ي تم فحص الم�رش

أن يتم الرصف خالل السنة المالية التالية للسنة ال�ت  -9
ان يتم الرصف بحد أقىص مرة واحدة عن كل سنة مالية وبما ال يجاوز ثالث سنوات مالية.  -10

ي الحاالت التالية:
ا �ف وع متع�رش يعت�رب الم�رش مادة 35: 

ي مواعيدها 
قساط �ف

أ
عدم سداد اال  -1

وع اضطراب مركزه الماىلي  ف من القوائم المالية المقدمة من صاحب الم�رش إذا تب�ي  -2
ي بإشهار إفالسه 

ي نها�أ
صدور حكم قضا�أ  -3

كة متخصصة وع تحت إدارته أو يعهد إدارته اىل �رش وع، أن يضع الم�رش ف المنصوص عليهما بالبندين 1 و2 أو بناء عىل طلب صاحب الم�رش ي الحالت�ي
دارة �ف ويجوز لمجلس االإ  

افه  بمقابل تحت إ�رش  
وع. دارة إذا استحال زوال أسباب التع�رش أن يصدر قرارا بتصفية الم�رش ، ويجوز لمجلس االإ وع لصاحبه إذا زالت أسباب التع�رش وتنتهي إدارة الصندوق ويعود الم�رش  

وع إذا بلغت خسائره ثالثة أرباع رأس ماله أو اتخاذ غ�ي ذلك من التداب�ي المناسبة. احا بتصفية الم�رش دارة اق�ت يجوز للصندوق ان يرفع لمجلس االإ مادة 36: 
ي حالة تع�

وع أو الصندوق �ف وع، نيابة عن المبادر أو صاحب الم�رش ي يعهد اليها بإدارة الم�رش
كات المتخصصة والمكاتب االستشارية ال�ت يعد الصندوق سجال لقيد ال�رش مادة 37: 

وط اختيارها واعتمادها. ي السجل وقواعد و�رش
دارة آلية دعوتها للقيد �ف وع، ويحدد مجلس االإ الم�رش  

اء منتجات الصندوق من سلع وخدمات بعد اعتمادها من مجلس مها الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة ل�رش ي ت�رب
تخصص نسبة ال تجاوز )10%( من قيمة العقود ال�ت مادة 38: 

الوزراء.  
تخصص للصندوق نسبة ال تجاوز )10%(من المناطق الصناعية المستحدثة للهيئة العامة للصناعة ونسبة )5%( من المناطق الزراعية المستحدثة للهيئة العامة للزراعة مادة 39: 

حكام القانون.
أ
ي تقدم وفقا ال

وة السمكية، وذلك لمواجهة الطلبات ال�ت وال�رش  



ف عليها ي ي�رش
وعات ال�ت ي المناطق المخصصة من الدولة للجمعيات التعاونية وفروعها لصالح الم�رش

تخصص للصندوق نسبة ال تجاوز )10%( من المحالت التجارية �ف مادة 40: 
الصندوق.  

دارة عند التعاقد مع القطاع الخاص بالقواعد التالية:  فم مجلس االإ يل�ت مادة 41: 
دارة اتباع أي وسيلة أخرى  ي يقدرها مجلس االإ

اتخاذ أسلوب المناقصات العامة ما لم تقتض المصلحة العامة ال�ت  -1
دارة ي أي وسيلة أخرى يراها مجلس االإ

ي الصحف اليومية او �ف
عالن عن كافة العمليات �ف ف باالإ تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والمعاملة المتساوية العادلة لجميع المتناقص�ي  -2

محققة لهذا الغرض   
تحقيق مبادئ الشفافية   -3

عدم تجزئة أي عملية بغرض تغي�ي نوع المناقصة أو أسلوب التعاقد   -4
عمال إال إذا نصت وثائق المناقصة

أ
ي وثائق المناقصات والعطاءات المقدمة والعقود وجميع المراسالت والمستخلصات وتسليم اال

ف بها �ف اللغة العربية هي اللغة المع�ت  -5
عىل غ�ي ذلك.  

ة والمتوسطة، يكون الغرض منه خلق الوعي بفوائد إنشاء وتملك وادارة هذه وعات الصغ�ي عمال عىل مستوى الم�رش
أ
ويقوم الصندوق بتصميم وتنفيذ برنامج لتعزيز اال مادة 42: 

ة والمتوسطة وزيادة تدفق الطلبات عىل الصندوق وعات الصغ�ي الم�رش  
 

: عمال ما يلري
أ
وتشمل انشطة ريادة ال  

ي المدارس والمؤسسات
التنسيق والعمل مع الوزارات والهيئات الحكومية والمؤسسات الداعمة والمؤسسات التعليمية الفردية لتصميم وتنظيم برامج تدريبية �ف  -1

وعات وتشغيلها وإبراز المنافع الشخصية واالجتماعية لريادة االعمال  ي التخريج بكيفية إنشاء الم�رش
التعليمية خارج المناهج الدراسية، لتعريف الطالب وحدي�رش  

ف  عمال الكويتي�ي
أ
ي اال رساء وترسيخ مفهوم ريادة االعمال وتسليط الضوء عىل أمثلة من رياد�ي عالم، عىل المستوى المحىلي والخارجي، الإ التنسيق والعمل مع وسائل االإ  -2

وعاتهم  ف وم�رش الناجح�ي  
ف عمال الناجح�ي

أ
ي اال عمال ورياد�ي

أ
ي الكويت لرعاية وتشجيع ريادة اال

التعاون مع المؤسسات الداعمة والهيئات والجهات الحكومية والمنظمات التجارية وغ�ي التجارية �ف  -3
بطريقة إيجابية.  

ها لزيادة التعريف بالصندوق وخدماته. ات وغ�ي تصميم وتوزيع كتيبات ون�رش  -4

هذا وهللا وىلي التوفيق
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