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االحد ٦ فبراير ٢٠٢٢ اقتصـاد

خصخصة أصول الدولة واخلدمات احلكومية.. وتوضيح التوجهات بشأن الضرائبإقامة دائمة لشريحة معينة من املستثمرين.. وتسهيل إصدار تأشيرات الزيارة

شركات للحكومة: منح إقامات للوافدين مبلكيات عقارية.. وإلغاء «الكفيل»
علي إبراهيم

كشف تقرير حكومي حديث 
عن مطالبة الشركات للحكومة 
بالســماح للوافديــن بتملــك 
العقارات باإلضافة إلى حصولهم 
على إقامات بالكويت على أساس 
امللكية العقارية، والوصول إلى 
املواهب املتخصصة في اخلارج 
واستقطابها، وإجراء مقابالت 
مع املستثمرين األجانب ورجال 
األعمال احملليني الذين يغلقون 
أعمالهــم أو ينقلونها إلى دول 

أخرى لسماع أسبابهم.
جــاء ذلــك ضمــن قائمــة 
تقدمــت  التــي  االقتراحــات 
بهــا الشــركات املشــاركة في 
بــه اإلدارة  اســتبيان قامــت 
املركزيــة لإلحصاء فــي إطار 
مســح االســتثمار املباشر في 
الكويت ٢٠٢١، والذي نادت به 
الشركات بالعديد من اإلجراءات 
والسياسات املطلوبة لتحفيز 
فــي  االســتثمار  وتشــجيع 
الكويت وبخاصة االستثمارات 
األجنبية املباشرة، ومن بينها 
منح اإلقامة الدائمة لشــريحة 
معينة من املستثمرين، باإلضافة 
إلى منــح إقامة طويلة لبعض 
املســتثمرين، وذلــك ملــدة ١٠ 
ســنوات على األقل. وتضمنت 
مقترحات الشركات إلغاء نظام 
الكفيل للمســتثمر وتســهيل 
قواعــد ومتطلبات تأشــيرات 
الزيارة للمستثمرين، وخفض 
نسبة الشريك أو الكفيل احمللي، 
إلى جانب ضمان استناد اللوائح 
وتنفيذها إلى مبدأ عدم التمييز 
بني الشركات األجنبية واحمللية، 
وأن تكون تلك اللوائح متوافقة 
مع القانون الدولي، وضمان حق 
حرية إجراء التحويالت املالية 
املتعلقة باالستثمار واحلماية 
من املصادرة التعســفية، إلى 
جانــب تخصيــص اخلدمــات 
احلكومية وتوضيح توجهات 

صالحيات أوســع واستقاللية 
إدارية ومالية لهيئة تشــجيع 
املباشــر، وتوفير  االســتثمار 
الدعم اللوجستي للمستثمرين 
وتوفير أدوات االستثمار التي 
تؤهــل للنجــاح، إلــى جانــب 
توسيع دائرة القطاع اخلاص 
احمللي وضمان تكافؤ الفرص 

والتركيز على تعزيز الروابط 
الدوليــة بني تلك املشــروعات 
ومســاندتها وحتفيزهــا على 

التصدير.
وطالبت الشركات بتطوير 
املهارات املهنية لتوفير الفرصة 
للمستثمر األجنبي واحمللي في 
عصر الثورة الصناعية الرابعة، 

وتشجيع املنافسة العادلة.
وشــددت الشــركات علــى 
تشجيع االستثمارات املعززة 
للقــدرة التنافســية وانتهــاج 
سياســة التخطيط التأشيري 
لتلك االستثمارات، وصوال إلى 
تطوير اســتراتيجية االهتمام 
بالصناعات الصغيرة واملتطورة 

وتعزيز االســتقرار السياسي 
والتشريعي االقتصادي الكلي 
وفتح األسواق وترتيب سوق 
العمل والنظام املالي، وتعزيز 
كفــاءة قطاع الصحــة وتنمية 
املهارات، وفتح األسواق وترتيب 
سوق العمل وتعزيز ديناميكية 
العمــل وتطوير القــدرة على 
االبتكار. وشددوا على ضرورة 
احملافظة على شفافية القطاع 
العام، مبا في ذلك وجود نظام 
قضائي عــادل إلنفاذ القانون، 
اللوائــح  اســتناد  وضمــان 
وتنفيذها إلى مبدأ عدم التمييز 
بني الشركات األجنبية واحمللية، 
وأن تكون تلك اللوائح متوافقة 
مع القانون الدولي، وضمان حق 
حرية إجراء التحويالت املالية 
املتعلقة باالستثمار واحلماية 
من املصادرة التعسفية، ووضع 
إطار مالئم لبيئة تنافسية جيدة 

في قطاع األعمال احمللي.

لتحفيز االستثمار في البالد مع وضع نظام «صديق للضرائب» وخفض نسبة الشريك الكويتي

الدولة بشأن الضرائب.
اقترحــت  وتفصيليــا، 
فــي  املشــاركة  الشــركات 
االستبيان العديد من اإلجراءات 
والسياسات املطلوبة لتحفيز 
فــي  االســتثمار  وتشــجيع 
الكويت وبخاصة االستثمارات 
األجنبيــة املباشــرة، بإعطــاء 

٦ تغييرات مطلوبة ملنح اإلقامة

١٠ مطالب إجرائية

١ ـ إلغاء نظام الكفيل للمستثمر.
٢ ـ منــح إقامة طويلة للمســتثمرين تصل ملدة ١٠ 

سنوات على األقل.
٣ ـ الســماح للوافديــن بتملك العقــارات ومنحهم 

إقامات وفقا للملكية.
٤ـ  منــح اإلقامــة الدائمــة لشــريحة معينــة مــن 

املستثمرين.
٥ ـ تســهيل قواعــد ومتطلبات تأشــيرات الزيارة 

للمستثمرين.
٦ ـ تسهيل إجراءات استقدام العمالة.

١ـ  تخفيف البيروقراطية اإلدارية وتسهيل األعمال.
٢ـ  اعتماد تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتعزيز 

تكاملها.
٣ ـ اســتخدام اللغتــني العربيــة واالجنليزية في 

التعامالت احلكومية.
٤ ـ توفير بيئة تنظيمية متسقة وغير متييزية.

٥ ـ إزالة العوائق اإلدارية التي ال طائل منها.
٦ ـ االستغناء عن العمل الورقي.

٧ ـ إملام املوظفني باللغات األجنبية.
٨ ـ تسهيالت إدارية للمستثمر األجنبي.

٩ ـ تبسيط املعامالت احلكومية.
١٠ ـ االستقرار على اللوائح والقوانني.

عّجلوا باملنطقة االقتصادية
تضمنت مقترحات الشركات التعجيل في إنشاء منطقة 
اقتصاديــة خاصــة تكون كمركز مالــي بنظام تنظيمي 
وقضائي مستقل وخاضع للتنظيم الدولي، وإطار عمل 
للقانون العام، وتبادل مالي عاملي ونظام صديق للضرائب 
أسوة بتجارب بعض الدول، وتشجيع املستثمرين األجانب 

عن طريق إعفاء ضريبي مطول وحوافز.

١ ـ توضيح توجهات الدولة بشأن الضرائب ووضع 
نظام صديق لها.

٢ـ  خصخصة األصول احلكومية وتعزيز عزيز الشراكة 
بني القطاعني.

٣ ـ فك ارتباط الدولة بالعديد من األنشــطة وحترير 
االقتصاد.

٤ـ  إتاحة الفرصة لألجانب لتملك العقارات واملشاريع.
٥ـ  حتريــر األراضــي الصناعيــة والتجارية الالزمة 

للمشروعات اجلديدة.
٦ـ  التوسع في أنشطة القطاع اخلاص ليسمح مبزاولة 

األنشطة احليوية.

٧ـ  توفير األراضي مجانا للمشروعات الكبيرة خاصة 
املشروعات الصناعية.

٨ ـ منح حوافز مالية ودعوم للمشــاريع التي تخدم 
القطاعات املستهدفة.

٩ ـ تســهيل إجراءات تخصيص القســائم واألراضي 
الالزمة إلقامة املشاريع.

١٠ ـ اإلعفاء من الرسوم اجلمركية على املعدات.
١١ـ  زيادة التركيز على تقنيات مصادر الطاقة البديلة.

١٢ ـ حتسني آلية متويل املشاريع.
١٣ـ  وضــع خطــط اســتراتيجية ملــدة ال تقل عن ١٠ 
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