
  دور غرفة تجارة وصناعة الكويت في إنشاء المنطقة الحرة في دولة الكويت
  

  .أطلقت الغرفة الدعوة إلنشاء منطقة حرة في دولة الكويت  - :  1960عام
  شارآت الغرفة في اللجنة التي تم تشكيلها لدراسة موضوع إنشاء منطقة حرة حيث          -                

  .ع تقرير ومشروع قانون الى المجلس االعلى إلمكانية ايجاد منطقة حرة  تم رف                  
  طالبت الغرفة في الدراسة التي أعدتها حول اسباب الكساد االقتصادي بأنه يجب  - : 1961عام 

  .االسراع في تنفيذ مشروع المنطقة الحرة                   
  وع قانون الجمارك بانه لم يتطرق الى أهم مادة في أبدت الغرفة مالحظاتها على مشر -                
  وتأمل الغرفة "  Drawback" القوانين الجمرآية وهي اتباع نظام ال                 
  . يح اتباع هذا النظام تتعديل القانون بحيث ي                

  انه يجب إيجاد نظاماقترحت الغرفة في الدراسة التي اعدتها حول الكساد التجاري ب - : 1965عام 
  .والعمل على تنفيذ مشروع المنطقة الحرة بسرعة "  Drawback" ال                   
  شارآت الغرفة في اجتماع بدعوة من مجلس التخطيط حضره مندوبون عن وزارة  -                
  شاء التجارة والصناعة ، الجمارك والموانئ وأجمعوا على ضرورة إن                
  " Drawback" منطقة حرة مع البدء بأسرع ما يمكن بتطبيق نظام ال                 
  .آمرحلة أولية                 

  مذآرة الغرفة الى سمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء تبين الفوائد  - :1969عام  
  راء إنشاء والمميزات التي يمكن أن يجنيها االقتصاد الكويتي من ج                
  .المنطقة الحرة                 

  أآدت الغرفة في الدراسة التي أعدتها حول الرآود االقتصادي في الكويت  -             
  على انه من الضروري العمل حاال على إنشاء منطقة " أسبابه وحلوله "                
  .ل المعامالت الجمرآية حرة وتوسيع ميناء الكويت البحري وتسهي               

  أآدت الغرفة في الدراسة التي اعدتها حول حماية المنتجات الصناعية بدولة الكويت  - :  1970عام 
  على ضرورة إنشاء منطقة حرة لكي ال تفقد الكويت مرآزها التجاري آمرآز إقليمي                   

  .رة المخزون العادة الصادرات والترانزيت وتجا                    
  .أقامت الغرفة محاضرة ألقاها الدآتور شفيق االخرس حول تقييم إنشاء منطقة حرة - : 1973عام 
  أوصت الغرفة في الدراسة التي أعدتها حول تحريك النشاط االقتصادي في دولة  - : 1984عام 

  .الكويت على إنشاء منطقة حرة                   
  فة اقتراحاتها ومالحظاتها الى وزارة التجارة والصناعة بخصوص إنشاء قدمت الغر -                

  .المناطق الحرة في الكويت بناء على طلبها                   
  شارآت الغرفة في اللجنة التي تم تشكيلها العداد تقرير حول إقتصاديات المنطقة  - : 1985عام 

  عامة للموانئ واالدارة العامة للجمارك وشرآة المخازنالحرة مع آل من المؤسسة ال                  
  .العمومية                   

  :القطاعات االقتصادية الكويتية "أآدت الغرفة في الدراسة التي أعدتها تحت عنوان - : 1989عام 
  على ضرورة دراسة مشروع إنشاء المنطقة" المعوقات الرئيسية وسبل معالجتها                   
  فإذا أثبتت الدراسة جدوى هذا المشروع يجب العمل على تنفيذه واال يجب .. الحرة                   
  .إغالق هذا الملف                   

  قدمت الغرفة مذآرة الى وزارة التجارة والصناعة حول فكرة تحويل الكويت آلها الى  -               
  .قبلية للحرية االقتصادية في البالد منطقة حرة رؤية مست              

  أفادت الغرفة وزارة التجارة والصناعة وبناء على طلبها أنه من الضروري أن نقف  - : 1990عام 
  وقفة موضوعية تجاه إنشاء المنطقة الحرة وذلك بدراستها دراسة علمية متكاملة                  
  .األثر المتوقع لمثل هذه المنطقة على االقتصاد الكويتي تبين التكلفة والمردود ، و                  

  بتكليف المؤسسة العامة للموانئ)  9( صدر قرار وزاري من مجلس الوزراء رقم  - : 1992عام 
  والجهات االخرى المعنية باجراء دراسة حول موضوع إنشاء منطقة حرة بدولة                   
  .الغرفة في تلك االجتماعات الكويت وشارآت                   

  ) 1148( شارآت الغرفة في اجتماعات اللجنة المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم  - : 1993عام 



  لدراسة  1992ديسمبر  13المنعقد بتاريخ )  2/92 – 54( المتخذ في اجتماعه                   
  .لمقترحة إنشاء منطقة حرة بدولة الكويت والبدائل ا                  

  ) 173( شارآت الغرفة في اللجنة التي تم تشكيلها بناء على القرار الوزاري رقم  - : 1994عام 
  برئاسة وزير التجارة والصناعة لمتابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء  1994لسنة                   
  .نشاء المنطقة الحرة الخاص بالبدء باتخاذ الخطوات التنفيذية إل)  588( رقم                   

  مذآرة الغرفة الى السيد وزير التجارة والصناعة رئيس لجنة تنفيذ المنطقة الحرة - : 1995عام 
  .تتضمن مالحظاتها حول مشروع قانون بإنشاء المناطق الحرة في دولة الكويت                   
  قانون المقدم من الحكومة في شأنمذآرة الغرفة الى مجلس االمة حول المشروع ب -                

  .المناطق الحرة                   
  مشارآة الغرفة في اللجنة العليا لالشراف على المناطق الحرة التي تم تشكيلها بناء -                

  . 1995يوليو  24الصادر بتاريخ  1995لسنة )  112( على القرار الوزاري رقم                   
  أقامت الغرفة في شهر فبراير محاضرة تعريفية حول ومهام المنطقة الحرة وذلك - : 1999عام 

 . 1999بمناسبة قرب إفتتاحها في شهر مارس                   
  


