
  

 



 

 

 

 الوافدين الجديد: هل ينجح يف تعديل الرتكيبة السكانية؟ قانون 

أجاز    الذي  ،األجانب ، مرشوع قانون إقامة  املايض  بمجلس األمة األسبوعأقرت لجنة الداخلية والدفاع  

وجاء يف  ،  سنة للمستثمرين   15ترتفع إىل  سنوات، و  5الرتخيص للوافد باإلقامة العادية مدة ال تتجاوز  

املرشوع  تتجاوز    أيضا    مسودة  ال  ملدة  باإلقامة  الرتخيص  يجوز  الكويتية"   لفئيت  سنوات  10أنه  "  أبناء 

 و"ماليك العقارات". 

شهد مجلس األمة والشارع الكوييت حالة من الجدل بني    ؛ ث عن الوافدين يف الكويت وكعادة الحدي

املقرتحة،   الجديدة  للترشيعات  أنه يشكّل  مؤيد ومعارض  واالقتصاديني  األعمال  رجال  يعتقد  فبينما 

تحفزيا من أجل دفع عملية التنمية وتنشيط سوق العقارات وخلق سيولة جديدة تساهم يف خطة  

، من خالل  مرتفعإتاحة فرصة للبنوك املحلية لتحقيق حجم أعمال  بفضل    ، قتصادي للدولةالتنويع اال

تمويل رشاء األرايض والتطوير وبيع الشقق، وانتعاش لرشكات املقاوالت والتأمني واملكاتب الهندسية  

البناء  مواد  سوق  تنشيط  جانب  إىل  آلالف    ، واالستشارية،  عمل  فرص  خلق  يتبعه  أن  بد  ال  والذي 

 الكويتيني يف تلك القطاعات.

أن    رأي األمد  آخرون  إقامة طويلة  تملك عقار للحصول على  الوافدين على  يمس    قدقرار تشجيع 

الدولة   أنهاستقرار  كما  البعيد.  املستقبل  يزاحم    يف  يف    املواطننيقد  سكن  عن  األزمة  الباحثني  ظل 

 تعاين منها البالد. اإلسكانية اليت  

رفضه قانون إقامة الوافدين الذي أقرته  قد أعلن يف ترصيح له  عن  ،  " بدر الحميدي" وكان النائب  

يارة للوافد من  اصة  خ  لجنة الداخلية والدفاع،   لن نسمح أن  ، قائال : "أشهر إىل سنة  3تغيري إذن الز

املغالطات، ويؤثر على املجتمع الكوييت برمته، مؤكدا   تتم املوافقة على هذا القانون الذي فيه الكثري من 

 ". يوما  وال تجدد  15أن الزيارة يجب أن ال تزيد عن 

كد رئيس لجنة الشؤون الداخلية والدفاع يف مجلس األمة  من جانبه   ، عدم صحة  "عدون حماد"سأ

ثريت حول بعض مواد مرشوع القانون يف شأن إقامة األ 
ُ
 من املعلومات اليت أ

ٍ
جانب، الذي وافقت  كثري

عليه اللجنة يف اجتماعها األخري



 

 

 

على أنه يجوز لألجنيب الذي دخل دولة الكويت بقصد الزيارة،    11قانون نص يف املادة الـالوأوضح أن  

أشهر، مشددا  على أن ما فهم من أن مرشوع القانون يهدف إىل تمديد    3اإلقامة فيها ملدة ال تتجاوز  

ملدة سنة   يارة  الز الـ. الفتا   غري صحيحفرتة  املادة  أنه يجوز    13إىل أن  القانون تنص على  من مرشوع 

الرتخيص لألجنيب باإلقامة العادية مدة ال تتجاوز خمس سنوات قابلة للتجديد بشكل طبيعي، وليس  

أشهر غري    3وشدد حماد، على أن مدة الزيارة محددة فقط بـ.  كما فهم البعض بأنها غري قابلة للتجديد 

. للتجديد، بينما يمكن للرشكات تحويل الزيارات إىل إقامات عمل قابلة 

وقال يف ترصيح باملركز اإلعالمي ملجلس األمة، إن الهدف األسايس من تقديم هذا املرشوع بقانون، كما  

، هو محاربة تجار اإلقامات من خالل تشديد عقوبة الحبس والغرامة  28والـ  18نصت عليه املادتان الـ

كبهالكل َمن يرت

  10سنوات وغرامة مالية تصل إىل    5وبنّي أن مرشوع القانون شدد العقوبة لتصل إىل الحبس ملدة  

آالف دينار، على أن تتعدد عقوبة الغرامة بتعدد األجانب املخالفني وتضاعف العقوبة إذا كان الجاين  

 موظفا  عاما  

 مواد القانون املقرتحة 

مادة مقسمة    34يف  جاءت التعديالت اليت أقرتها لجنة الداخلية والدفاع بشأن قانون إقامة األجانب  

على سبعة فصول، ينظم الفصل األول فيها طريقة دخول األجانب إىل الكويت، ويحدد الفصل الثاين  

ملواليد  او وثيقة  ل القانون مهلة استخراج جواز سفر أوعدّ ،  اإلجراءات املنظمة لتسجيل املواليد الجدد

الثان   4إىل   املادة  تنظم  كما  الكويت.  ملغادرة  إعطائه مهلة  وإال سيتم  اإلجانب    ة عملية يشهور،  إقامة 

ساعة، وأضافت التعديالت الجديدة    48بالفنادق حيث ألزم القانون بالتبليغ عن أسماء الزنالء خالل  

طالع على  ن وزير الداخلية، وذلك لإلالضبطية القضائية للموظفني الذين يصدر بشأنهم قرار م منح  

ير   املخالفات وتحر املفروشة من األجانب وضبط  الفنادق واملساكن  املتعلقة بزنالء  والسجالت  الدفاتر 

املحارض عنها وإحالتها للجهات املختصة. 



 

 

 

مواد تنظيم عملية استحراج إقامات الوافدين وعائالتهم، ومنحت التعديالت   الفصل الثالث وجاء يف  

أبناء من  ديدة  الج وجود  باإلقامة برشط  ترخيص  على  الحصول  الحق يف  أرملته  أو  الكوييت  مطلقة 

الكوييت  كما  طليقها  وغري  .  الحكومي  القطاع  األجانب يف  الكويتية  وأبناء  زوج  عمل  عدم  ألغى رشط 

  واحد  من شهر  11. وزادت التعديالت مدة الزيارة يف املادة  الحكومي وذلك من أجل الرتخيص باإلقامة 

املادة    3إىل   الخارجية. وحددت  وزارة  بإذن من  إال  للتجديد  قابلة  إقامة األجنيب    13شهور غري  مدة 

بما   العادية  سنوات باإلقامة  خمس  تجاوز  فيما  ال  ألبناء  ،  سنوات  عرش  تجاوز  ال  ملدة  اإلقامة  يجوز 

يصدر قرار من مجلس  لمستثمرين الذين  عرش سنة ل  15و،  الكويتية، ومالك العقارات يف دولة الكويت 

 الوزراء بتحديد مجال استثماراتهم وفئاتهم واملبالغ اليت يتعني استثمارها. 

و غري  أتحويل إقامة العامل املزنيل أو من يف حكمه للعمل يف الجهات الحكومية  ت التعديالتحظركما 

اقرتح القانون    15ويف املادة    خارج البالد أربعة أشهر.  إذا بقيإقامة العامل املزنيل  ، وتسقط  الحكومية 

من  املمنوحة للموظف الذي تنتهي خدمته يف الجهات الحكومية أو غري الحكومية،    زيادة مهلة املغادرة

أشهر.  6أشهر إىل  3

ير الداخلية يف اإلعفاء من الرسوم ألبناء  المنح  من ذات الفصل،    17ويف املادة   قانون الصالحية لوز

سلطة تعديل    ، كما منحهالكويتية الحاصلني على ترخيص اإلقامة او أي حاالت أخرى يحددها الوزير

 الرسوم املتعلقة باإلقامة. 

استحدث مرشوع القانون أحكاما  جديدة يف  ويف الفصل الرابع املتعلق باإلتجار يف اإلقامات وعقوباتها، 

باإلقامة    19و  18املادتني   اإلتجار  بمكافحة  املرتتبة عليها وذلك من خالل  تتعلق  املخالفات  وتحديد 

بعض املمارسات غري املرشوعة يف اإلتجار باإلقامة كوسيلة للرتبح مما أدى إىل اإلخالل بالرتكيبة السكانية.

تعديالت أهمها؛    21، حملت املادة  عد إبعاد وإخراج األجانباقو، الذي يتعلق بالفصل الخامسويف  

منح  فيما    أفراد أرسته املكلف برعايتهم، ما مل تكن لهم وسيلة ظاهرة للعيش.   أمر إبعاد األجنيب   شمول

.  قانون وزير الداخلية الحق يف إعفاء األجنيب الذي تم إخراجه أو إبعاده عن البالد من كافة الغراماتال

ده أو  كل من استخدم أو أسكن أو آوى األجنيب بدفع كفالة نفقاته وإبعاقانون  ألزم ال،  24ويف املادة  

إخراجه من البالد. 



 

 

 

تضمن القانون عقوبات مشددة لكل من يتاجر باإلقامة بشىت صورها، حيث تصل هذه العقوبات  و

وتتعد هذه الغرامة بتعدد    ، للحبس مدة ال تزيد على ثالث سنوات وغرامة ال تزيد علي عرشة آالف دينار

تاريخ الحكم.  إذا تكررت الجريمة خالل خمس سنوات من  العقوبة  املخالفني كما تضاعف    األجانب 

أعفى من العقاب كل من يبادر من الجناة باإلبالغ عن وجود اتفاق على جريمة اتجار باإلقامة  فيما  

د إتمام الجريمة. وذلك قبل البدء يف تنفيذها، كما منح املحكمة هذه السلطة بع

 سلبيات وإيجابيات القانون الجديد 

 السلبيات  اإليجابيات 

االقتصادي   • للتنويع  الحكومة  خطط  دعم 

وتطوير القطاع العقاري وتقليل نسبة شواغر  

االستثماري  و    الشقق. العقار  إنعاش قطاع 

وتخفيف الضغط على السكن الخاص املؤجر  

للوافدين. 

الوافدي • تحويالت  من  ن  االستفادة 

االقتصاد   تنشيط  يف  محليا   الستخدامها 

خلق سيولة جديدة تساعد على  و  ،  الوطين

ا عن عائدات النفط.  تنمية الناتج املحلي بعيد 

عجلة   • ودفع  العقاري  بالسوق  النهوض 

التنمية االقتصادية وتنشيط حركة التداوالت  

العقارية. 

تنمية   • يف  العقارية  الرسوم  من  االستفادة 

الدولة. خزينة 

من   • الخاص  القطاع  رشكات  عمل  انتعاش 

ومقاوالت  تأمني  ورشكات    بنوك 

مع   • القانون  مواد  تعارض  من  مخاوف 

لتعديل   الدولة  السكانية  سياسات  الرتكيبة 

وتقليل أعداد الوافدين وتكويت الوظائف. 

املاء   • وخدمات  التحتية  البنية  على  الضغط 

والكهرباء واملستشفيات واملدارس واالزدحام  

املروري. 

مواد البناء  كل من األرايض و ارتفاع يف أسعار  •

زيا بسبب  السوق  واإلنشاء  يف  السيولة  دة 

. العقاري

مزاحمة الكويتيني الذين يبحثون عن سكن   •

لهم يف ظل األزمة اإلسكانية اليت تعاين منها  

البالد. 

قرر   • إذا  السيولة  اضطراب  املالك  مخاوف 

تاح له فرصة  عندما تاألجنيب سحب أمواله  

استثمارية أفضل يف بلد آخر. 



 

 

 

املشكلة  نحت عنوان "  بجريدة القبس    قبل أيام  قالت الكاتبة سعاد فهد املعجل، يف مقالها   يف السياق؛

مبارش وفوري بإعادة النظر يف  الحكومة اليوم مطالبة وبشكل  "، إن  يف قوانيننا وليست يف الوافدين 

املغادرة الوافدين على  كبرية من  اليت أجربت نسبة  القوانني  بيئة  ،  الكثري من  تخلق  أن  عليها  أن  كما 

، مضيفة  جديدة محفزة وُمستقطبة ال طاردة لعقول ومهارات وكفاءات لن تستغين عنها الكويت أبدا

قوانني الدولة اليت تُعيق الحركة باتجاه مناخ مناسب وسليم  أن املشكلة ليست يف الوافدين، وإنما يف  

وليس للمزاج الوقيت أو للرغبات    ،مناخ تكون السلطة فيه للقانون العملي املرن،  للعمل وللمعيشة

آخرها جاء يف استمرار حظر عودة الوافدين املغادرين مع كل ما يحمله مثل هذا القرار    املرحلية العابرة. 

. حسب تعبرياتها.دة قصرية املدى وامل  من تعّسف ورؤية

 السياسات الجديدةتداعيات  

إىل الخلل السكاين املزمن الذي تعاين منه الكويت،    "إيكونوميست إنتلجنس "  ملركز حديث لفت تحليل 

  ماليني   4.3من سكان البالد البالغ عددهم    %  70ماليني وافد يشكلون ما نسبته    3أن نحو    ا  موضح

يف إطار الخطة اليت تبنتها الحكومة عام    2021لحكومية ملعالجة هذا الخلل عام  الجهود ا  وتسارعت 

، عندما سيبلغ العدد املتوقع للكويتيني نحو  2025لتحقيق ما يشبه التوازن السكاين بحلول    2018

مليون   1.6مليون ما سيعين أن عدد الوافدين سيكون قد تقلص بما يقارب  1.7

ير  التقر ال  وتوقع  تواصل  التكويت،  أن  تطبيق سياسة  أن    ما حكومة  البالد    قضية يعين  الوافدين يف 

أنه من املقرر أيضا     ا  بقى مسألة مركزية يف السياسة الداخلية خالل السنوات القليلة املقبلة، موضحتس

أن يفقد االقتصاد غري النفطي العمالة املاهرة، حيث يشغل العديد من الوافدين مناصب إدارية يف  

الرشكات والبنوك واملؤسسات املالية محليا  

الكويتيني  واستشارات ، وخلق فرص آلالف 

يف تلك القطاعات. 

واالستقرار   • باالنتماء  شعورا  الوافد  منح 

 والرغبة يف توظيف أمواله داخل البالد. 

ير الداخلية   • الواسعة يف القانون  صالحيات وز

و التنسيق مع  أ  اتخاذ القراردون تحديد آلية  

 الوزارات األخرى. 



 

 

 

كرث من    2021إىل أن الكويت رّحلت يف    ولفت كرث من    18أ ألفا     257ألف وافد يف حني غادر البالد أ

مر  نهايئ،  الحكومة يف تطبيق سياسة  بشكل  استمرار  وإىل  كورونا  تبعات جائحة  إىل  الزنوح  جعة هذا 

يعاين يف األصل من   العام الذي  القطاع  التكويت، رغم صعوبة استيعاب موظفني كويتيني جدد يف 

اليد   نقص  إىل  نزوحهم  أدى  فيما  الوافدين،  على  الخاص  القطاع  يعتمد  بينما  املوظفني،  يف  تخمة 

مر الذي يهدد بعرقلة النمو يف مختلف القطاعات االقتصاديةالعاملة األ 

كد التقرير  بسبب الجائحة أدى بالفعل إىل ركود اقتصادي حاد، فضال   الذي جاء  أن نزوح الوافدين    كما أ

وأوضح أن الحكومة  .  عما أحدثته الجائحة من تشدد من جانب السلطات يف تطبيق أنظمة الهجرة 

إحالل اليد العاملة الوطنية محل العمالة األجنبية ألسباب أبرزها أن سوق  وجدت نفسها عاجزة عن  

العمل تحتاج إىل أيدي عاملة يف مجاالت يعزف عنها الكويتيون، ما أدى إىل نقص حاد يف األيدي العاملة  

يف عدد من املجاالت الحيوية مثل الصحة والتعليم 

تقر إىل املرونة وال تأخذ بعني االعتبار حقيقة أن  ولفت إىل أن السياسات الحكومية يف هذا الشأن تف

القطاع   أن  بها األجانب، عدا عن  يقوم  اليت  الوظائف  بكثري من  بالقيام  يرغبون  الكويتيني ال  معظم 

انخفاض غري   إىل  أدت  اإلجراءات  أن هذه  مبينة  تكلفة،  األقل  األجنبية  العاملة  اليد  يفضل  الخاص 

واتب الذي أرض بهوامش الرشكاتمسبوق يف عرض العمالة وتضخم الر 

املرونة يف السياسات الحكومية    املركز   وذكر أن افتقار 

الجتذاب   الكويت  مساعي  على  سلبا   ينعكس 

بلدان   تخوض  بينما  املبارشة،  األجنبية  االستثمارات 

أخرى يف مجلس التعاون الخليجي مثل السعودية  

واالمارات منافسة رشسة لجلب هذه االستثمارات  

بتملك  بمغر  والسماح  الدائمة  اإلقامة  مثل  يات 

قوانني   تعمل  املقابل  يف  أنه  إىل  منوهة  األجانب، 

الكويت   يف  البريوقراطية  والعقبات  املعقدة  الهجرة 

على تنفري االستثمارات األجنبية ودفعها نحو دول أخرى يف املنطقة 



 

 

 

مليون وافد ونحو    1.6يضم نحو  العمالة األجنبية تهيمن على القطاع الخاص، والذي  جدير بالذكر أن  

مواطن   73 من  ألف  كرث  أ غادر  فقد  حديثة  إحصائيات  من لف  أ  200  وحسب  يف    وافد  العاملني 

ما يعين أن الكويت قد  القطاع الخاص، ما أثّر على الرشكات، ال سيما يف قطاعي الضيافة والتجزئة،  

كورونا، بسبب بطئ بعض القطاعات  ة  التعايف االقتصادي من جائح   وتأخر ارتفاع تكاليف العمالة    تشهد 

اليت كانت تعتمد على عمالة القطاع الخاص. 

عن أن التعداد السكاين للكويت شهد تراجعا  كبريا  يف   كشف بنك الكويت الوطين  ويف سبتمرب املايض، 

نحو    2020عام   منذ  البالد  تشهده  نسبته    30مل  بلغ  السكان  2.2عاما ، حيث  عدد  إىل  مشريا    ،%

  4.62، ليصل إىل  2021% منذ بداية العام وحىت النصف األول من عام  0.9انخفض مجددا  بنسبة  

نسمة ماليني

ير  تقر البنك يف  املواطنني  هوعزا  الوافدين، يف حني استمر عدد  أعداد  انخفاض  الرتاجع إىل استمرار   ،

ياسات توطني الوظائف وضعف  أدى استمرار تطبيق س  الكويتيني يف الزتايد، مضيفا  بأنه يف واقع األمر 

بسبب جائحة كورونا، إىل إجبار الرشكات على ترسيح املوظفني، ما دفع آالف العائالت   البيئة االقتصادية 

الوافدة إىل مغادرة الكويت 

وأشار بنك الكويت إىل استمرارية تباطؤ وترية نمو أعداد املواطنني الكويتيني ممن تقل أعمارهم عن  

%  0.6، مقابل  2021% منذ بداية العام وحىت النصف األول من عام  0.1ل إىل  عاما ، حيث وص  15

فإن تلك الرشيحة السكانية   ولفت إىل أنه رغم هذا الرتاجع   2018% يف عام  1.0يف العام املايض، و

كرث من ثلث السكان من املواطنني الكويتيني، األمر    493اليت يبلغ عددها نحو   ألف مواطن تمثل أ

يره أنه يف ذات    رض املزيد من الضغوط على سوق العمل يف املستقبل الذي قد يف  وبني البنك يف تقر

فوق سن   الوقت العمل  املواطنني يف سن  عدد  نمو  بنحو    15ظل  تقدر  قوية  عند مستويات  عاما  

2021%، على أساس سنوي، يف النصف األول من عام 2.4

كورونا يف  تداعيات جائحة  األكرب من  الرضر  أن  األجور  يذكر  ذوي  من  الوافدة  العمالة  الكويت رضب   

% من وظائف العمالة الوافدة، وأجرب فقدان الوظائف  94نحو   املنخفضة واملهارات املتدنية، حيث فقد 

ير البنك وارتفاع تكاليف املعيشة بعض العمالة الوافدة على إعادة عائالتهم إىل أوطانهم، بحسب تقر



 

 

 

وافق ديوان الخدمة املدنية على  الجديدة لتعديل الرتكيبة السكانية،  ويف إطار تدارك آثار السياسات  

عن   الحظر  رفع  الرتبية  وزارة  املعلمني    1160طلب  تعيني  يف  الستخدامها  وذلك  وظيفية،  درجة 

 2023والباحثني النفسيني واالجتماعيني الجدد للعام الدرايس املقبل 

ال تزال التداعيات السلبية لقرار وزارة التجارة القايض بتحديد تكاليف استقدام العمالة  يف السياق أيضا ،  

للعامل املستقدم، تلقي بظاللها    كورونادينارا  شاملة تذكرة السفر وفحص    890املزنلية بما ال يزيد على  

محدثة   السوق  االجتماع    دفعما    اواسع  اضطرابا  على  إىل  املكاتب  أصحاب  ير  بمجموعة من  وز مع 

، إليضاح االنعكاسات الخطرية للقرار الذي يشكّل استمرارا  لزنيف  " فهد الرشيعان"التجارة والصناعة  

خطورة  ولفتوا االنتباه أيضا  إىل   الخسائر املالية اليت تكبدتها املكاتب والرشكات طوال العامني املاضيني 

الحالية، والذي من شأنه خلق سوق س القرار بصورته  وداء خارج اإلطار الرسمي والقانوين،  استمرار 

ليتسىن لرشكات ووكاالت االستقدام املحلية والخارجية تعويض خسائرها جراء تدين التكلفة املحددة  

 من الدولة 

ألفا     41نحو    غادر منهممن اليد العاملة يف البالد،  %    22.8العمالة املزنلية يف الكويت  نحو    شكل تو

وطرح بعض الخرباء  ، ما شكل أزمة خانقة يف هذا القطاع.  2021ائيا  عام  من عمال املنازل للبالد نه

فكرة قيام الحكومة بتشجيع إنشاء حضانات أطفال أهلية كوسيلة للتخفيف من وطأة هذه    من قبل 

أن النساء    حيث األزمة من جهة ولزيادة العمالة الوطنية وبالذات العمالة النسائية يف القطاع الخاص،  

القطاع العام يتقاضني عموما  رواتب أدىن من رواتب الرجال ولذلك يمكن أن يرغنب يف    الكويتيات يف 

أن يحل عدد كاف من الكويتيات  ب  ه املقرتحات مرهونة العمل يف حضانات األطفال الخاصة. لكن هذ 

. محل األجنبيات يف هذه القطاعات الخاصة 

عملية   توصيات 

شدد خرباء اقتصاديون على رضورة  فيما يخص القانون الجديد الذي تم اعتماده يف مجلس األمة،  

،  األجانبملالك العقارات  طويلة  قبل البدء بتطبيق منح إقامة    السياسات والضوابط أن تتوافر عدد من  

: منها



 

 

 

به وليس بغرض  تحديد مقدار امللكية للوافد يف العقارات يف اإلراض السكنية العائلية الخاصة   •

اإلتجار يف العقارات. 

تحديد مناطق التملك لغري الكويتيني بعيدا  عن مناطق السكن الخاص.  •

األجنيب   • للمالك  الفعلية  السيولة  توافر  والتأمد من  العقارات،  لطلبات رشاء  املسبق  الفحص 

وخلو تاريخه من أي تهربات رضيبية أو أحكام جنائية.

رة يف العقارات اليت يملكها، يجب عمل ترشيع خاص بالرشوط  يف حال السماخ للوافد بالتجا •

ينة الدولة.  والرسوم والرضائب اليت تعود بالنفع على خز

دراسة حاالت الدول املشابهة اليت تسمح بتملك األجانب للعقارات، وتأثري ذلك على اقتصادها   •

الوطين. 

ومواد البناء. وضع آلية تمنع زيادة أسعار األرايض  مراقبة التضخم و •

، لضمان تكامل السياسات املتبعة، ذكرت دراسة  وفيما يخص توصيات تعديل الرتكيبة السكانية عموما  

الوافدين   الرتكيبة السكانية ومستقبلسابقة ملركز منظار للدراسات والشئون السياسية تحت عنوان" 

دراسات منفصلة وأوراق سياسات عامة، لتحويلها إىل    لها   ينبغي أن تجرى " أن هذه املسألة  بالكويت

إىل أن أي مستهدفات حكومية لتقليص أعداد الوافدين أو تقنني    مشرية ،  تنفيذية   خطط وتوجهات

واأل  املحاور  كافة  إىل  تنظر  شاملة  اسرتاتيجية  وفق  يكون  أن  يجب  الجديد،  السياسية  التدفق  بعاد 

 لصناع القرار  إضافة التوصيات التالية يمكن أن تشكّل  ة. واالقتصادية واالجتماعية والديموغرافي 

إىل   .1 املواطنني  تحفزي  يضمن  بما  الخاص،  والقطاع  العام  القطاع  بني  الطلب  يف  الفجوات  عالج 

القانونية ونظام األجور،   البنية  الثاين، مثل  القطاع  واملحفزات االستثمارية، وحواضن  التوجه إىل 

 ومرسعات األعمال، وقطاع ريادة األعمال، ولوائح املنافسة، واإلعفاءات الرضيبية 

إعادة النظر يف نسب دعم املواطنني بالقطاع الخاص وهيكل األجور لدفعهم على االستمرار وعدم   .2

املوظفني الوافدين  إعداد دراسة لتموضع  مع    سبيل الحصول على وظيفة حكومية  االنسحاب يف

يف القطاع الحكومي عن طريق إجراء مسح "كفاءة وجدارة" للموظفني األجانب ونظراؤهم من  

 املواطنني، لتحسني كفاءة عملية اإلحالل

https://www.mentharkw.com/ar/view/Expatriates-in-Kuwait
https://www.mentharkw.com/ar/view/Expatriates-in-Kuwait


 

 

 

ير القطاع الخاص من نظام الكفالة من شأنه رفع تكلفة العمالة الوافدة، والقضاء على تجارة   .3 تحر

 حفزي املواطنني عل العمل بالقطاع الخاصاإلقامات، والعمالة الهامشية، وت

بالتوازي مع تخفيض أعداد السكان الوافدين، يجب أن يكون هناك خطة لزيادة عدد السكان   .4

النمو حاليا   السنوي  2.6الكويتيني، وتبلغ نسبة  املواليد  بلغ عدد  ، وبلغ عدد  33431% حيث 

 3256الوفيات 

الطالب للتوازن بني العلوم االنسانية والتطبيقية    تحسني جودة التعليم العايل، مع خطة لتوجيه .5

يبية وتأهيلية ملهارات السوق والوظائف األكرث طلبا  يف   والعلمية، ورفع كفاءة الشباب عرب برامج تدر

 املستقبل 

ثَم   .6 ومن  بالكويت،  املطلوبة  الوظائف  لكل  حرصا   ويتطلب  املوهوبة،  العمالة  جلب  نظام  إنشاء 

لجلب علمي  نظام  النادرة،    تدشني  واملهارات  املواهب  وأصحاب  العالية،  املهارات  ذات  العمالة 

 والعلماء يف مجال البحوث املختلفة خاصة التكنولوجية

تسهيل وجود عائالت الوافدين يف الكويت، بحيث يكون يتم رصف جزء كبري من األموال واملدخرات   .7

 حويالت الخارجية يف نفس الوقتداخل الدولة لالستهالك الذي يجلب اإلنتاج، ومما يقلل الت

إيجاد فرص استثمارية للوافدين، برعاية حكومية، لتشجيع الوافدين على استثمار مدخراتهم على   .8

 املدى الطويل 

التوسع يف إنشاء املناطق الصناعية، ودعم خطط التحول الصناعي واإلنتاج، ملعالجة خلل املزيان   .9

 اليت ال تزال تعتمد على النفط التجاري، وبنود املوازنة العامة  

إنشاء معامل ومراكز بحوث تكنولوجية تجذب الخرباء العامليني وتحول الكويت إىل مركز علمي   .10

 باملنطقة ينتج البحوث االقتصادية والعملية والتكنولوجية للداخل والخارج 

على تعليما  من  فتح باب املنح للتعليم الجامعي واملاجيتسري والدكتوراه الستقطاب الرشيحة األ .11

 األجانب 

العمالة،   .12 كبرية من  أعداد  إىل  الحاجة  بما يخفض  املرشوعات،  أتمتة  إىل  للتحول  إعداد خطة 

 واالنتقال إىل النموذج االقتصادي يف املرشوعات "عايل رأس املال منخفض العمالة 



 

 

 

واالستثمار  .13 القانونية  البنية  إصالح  عرب  بالدولة  األجنبية  االستثمارات  يسمح  تسهيل  بما  ية، 

 لتدفق رؤوس األموال الخارجية، ومعها العمالة من أصحاب الكفاءات. 
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