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خطة التنمية الخمسية التي عرضها الشيخ أحمد الفهد على اللجنة المالية البرلمانية:

ترجمة حقيقية لرغبة صاحب السمو في تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري
ماضي الهاجري

قدمت احلكومة مقترح االطار العام خلطة التنمية اخلمسية للكويت 2010/2009ـ  2013 / 2014 
ملجلس االمة حيث عرضها نائب رئيس الوزراء للشؤون االقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية واالسكان 

الشيخ احمد الفهد امام اللجنة املالية البرملانية.
واكدت احلكومة في االطار العام انها اذ تتقدم بخطة التنمية اخلمسية اجلديدة امنا تفي بالتزام قانوني 
عليها وفقا الحكام القانون 1986/60، مشـيرة الى ان اخلطة حتظـى بأهمية بالغة نظرا ملا يواكبها من 
التحوالت والتغيرات احمللية واالقليمية والدولية التي تستوجب ضرورة ترسم مالمح خطة تنموية طموحة 

واضحة املعالم واقعية االهداف عملية املنهج.
واكدت احلكومة انها حرصت خالل هذه اخلطة على السعي الى ترجمة رغبة صاحب السمو االمير في 
حتويل الكويت الى مركز مالي وجتاري من خالل آليات ممنهجة تقوم على رؤية مستقبلية للدولة وفق اهداف 

استراتيجية للتنمية طويلة االمد حتى عام 2035 مبشاركة االطراف الفاعلة في املجتمع.
وتعهدت احلكومة بالعمل على تهيئة البيئة املناسبة لتنفيذ جميع السياسات التي وردت باخلطة  بدءا 
برسم اطر الرؤية االستراتيجية طويلة املدى وحتديد مجموعة االهداف التي تقود الى العمل التخطيطي فيما 
يجسد هذه الرؤية على نحو يكفل جتاوز سلبيات التجارب السابقة ويضمن حسن التنفيذ ويحقق املنشود 

من الغايات الوطنية في جتسيد التنمية املستدامة على مختلف االصعدة.
وقالت احلكومة اننا نتفق جميعا على ان جناح تنفيذ خطة التنمية اخلمسية ليس رهنا بدعم احلكومة 
وحدها لها ورصد وتوفير كل طاقاتها لنجاحها، ولكنه مرهون ايضا بالضرورة وبذات القدر باملشاركة الفاعلة 
والتعاون الوثيق وتضافر اجلهود مع جميع اطيـاف وفئات املجتمع وفي مقدمتها مجلس االمة الذي يوفر 
مبساندته ودعمه ومؤازرته قوة دفع ايجابية نحو اجناز اخلطة، ويكرس قواه الرقابية والتشريعية في ازالة 
اي عقبات تشريعية قد تعترض سبل التنفيذ، مبا يصب في النهاية في خدمة الصالح العام، وهو ما يصبو اليه 

اجلميع. وفيما يلي اجلزء االول من االطار العام للخطة اخلمسية:

الجزء الثاني.. الوضع التنموي الراهنالجزء األول.. الرؤية واألهداف

»حت���ول الكويت الى مرك���ز مالي وجتاري 
جاذب لالس���تثمار، يقوم في���ه القطاع اخلاص 
بقيادة النش���اط االقتصادي، وُيذكي فيه روح 
املنافس���ة، ويرفع كفاءة االنت���اج في ظل جهاز 
دولة مؤسس���ي داعم، ويرسخ القيم، ويحافظ 
على الهوية االجتماعية، ويحقق التنمية البشرية 
والتنمية املتوازنة، ويوفر بنية اساسية مالئمة 

وتشريعات متطورة وبيئة اعمال مشجعة«.
تعبر صيغة رؤية الدول���ة حتى عام 2035 
بصورته���ا اع���اله ع���ن مجموعة م���ن املعاني 
والطموحات والتطلع���ات الوطنية التي ميكن 

ابراز اهمها فيما يلي:
1 � اس���تعادة الدور الريادي االقليمي لدولة 
الكويت كمركز مالي وجتاري، سبق ان صنعه 
االجداد بالعمل الدؤوب والنشاط التجاري داخل 
الوطن وعبر احلدود. وهي تترجم رغبة أميرية 

سامية لصاحب السمو األمير.
2 � إحي���اء الدور احمل���وري للقطاع اخلاص 
الكويتي في قيادة التنمية، وهو الدور الذي سبق 
ان حقق الريادة الكويتية التجارية في السابق 

ويؤمل ان يعيد حتقيقها على اسس حديثة.
3 � اعادة بن���اء ادوار مهمة ومختلفة للدولة 
وأجهزتها ومؤسساتها مبا يوفر اسباب التمكني 
والدعم للعمل واالنتاج ويوفر البنية التحتية 
والتشريعات املناس���بة وبيئة األعمال املواتية 

واحملفزة للتنمية.
4 � توفير الضوابط واملناخ لضمان التنمية 
البشرية الكلية واملتوازنة والهادفة الى ترسيخ 
قيم املجتمع واحلفاظ على هويته وبناء املواطنة 

وحتقيق العدالة وسبل العيش الكرمي.
5 � تدعيم وترسيخ النظام الدميوقراطي القائم 
على احترام الدستور وااللتزام به ضمانا للعدالة 

واملشاركة السياسية واحلريات.

األهداف اإلستراتيجية للتنمية حتى عام 2035

تتمثل األهداف االستراتيجية للتنمية حتى 
عام 2035 في خمسة اهداف على النحو التالي:

الهدف األول: زيادة الناتج المحلي اإلجمالي ورفع 
مستوى معيشة المواطن

يرمي ه���ذا الهدف الى رفع مع���دالت النمو 
االقتصادي للقطاعات غير النفطية مبا يحقق زيادة 
دخل الفرد، مع استقرار املستوى العام لألسعار 
من اجل احلفاظ على القوة الشرائية ورفع نصيب 
الفرد من الدخل احلقيقي. ويعد تنويع القاعدة 
االنتاجية انطالقا من القطاعني املالي والتجاري 
واخلدماتي � دون اهمال القطاعات األخرى � مكونا 
رئيس���يا لتنويع مصادر الدخ���ل. ويتأتى ذلك 
عبر تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات املالية 
وتنويع األدوات االستثمارية واملالية لقطاع سوق 
املال والعمل على حتول الكويت الى مركز اقليمي 
للصناعة املالية التقليدية واالسالمية وتوفير 
البيئة املناسبة القامة قطاع جتاري ولوجستي 
وخدماتي قوي. ويقتضي ذلك تهيئة البنى التحتية 
واخلدمات الداعم���ة للقطاعني املالي والتجاري 
واخلدماتي. ويع���د تطوير اداء القطاع النفطي 
وزيادة عالقاته التشابكية في االقتصاد الوطني 
وتفعيل دور القطاع الصناعي � وخاصة الصناعات 
البتروكيماوية والتكنولوجية ذات القيمة املضافة 
املرتفعة � من املقومات الداعمة لعملية التنويع، 
كما يرمي هذا الهدف الى اصالح هيكلية امليزانية 
العام���ة وتطويرها مبا يع���زز تخفيض العجز 
غير النفطي وحتقيق الكفاءة في توزيع املوارد، 
واحلفاظ على االستقرار االقتصادي، والعدالة 

في توزيع الدخل القومي.

الهدف الثاني: القطاع الخاص يقود التنمية وفق 
آليات محفزة

يعكس هذا الهدف ريادة القطاع اخلاص للنشاط 
االقتصادي باعتباره قاط���رة النمو، كما يعبر 
عن سعي املخطط الى تهيئة الظروف والبيئة 
املواتية واآلليات احملفزة ليمارس هذا القطاع دوره 
املرتقب، ويتطلب ذلك تنويع هيكل امللكية في 
االنشطة االقتصادية بتقليص هيمنة القطاع العام 
تدريجيا وزيادة مساهمة القطاع اخلاص آخذين 
بعني االعتبار العدالة االجتماعية ومتلك املواطنني 
لالنش���طة االقتصادية وتعزيز الدور االنتاجي 
للطبقة الوسطى في دعم التنمية االقتصادية، 
وكذلك تأكيد اهمية الشراكة الفاعلة بني القطاعني 
العام واخلاص ومنها التخصيص كركن اساسي 
من استراتيجية احلكومة لدعم مشاركة القطاع 
اخلاص في النشاط االقتصادي وحتديد االنشطة 
التي سيتم تخصيصها من خالل اخلطط متوسطة 

االجل عقب مرحلة متهيدية لعملية التخصيص، 
اضافة الى توفير احتياجات القطاع اخلاص من 
االراضي الالزمة للقيام بأنشطته، وتطوير االطر 
التشريعية التجارية واالقتصادية وتشريعات 
العمل في القطاع االهلي، مبا يواكب التطورات 
واملعايير العاملية، كما يس���تدعي حصر وازالة 
جميع املعوق���ات االدارية والتنظيمية في بيئة 
االعمال وتسهيل وتبسيط اجراءات االستثمار 
امام القطاع اخلاص، واستكمال مشروعات البنية 
التحتية االساسية مع حتقيق التكامل والتنسيق 
فيما بينها، ومبا يضمن سهولة استخدامها من 

جانب املستثمرين.
واتاحة فرص تطوير او اقامة بعض مشروعات 
البنية التحتية للقطاع اخلاص، ودعم املشروعات 
واالعمال الصغيرة واملتوسطة والعمل على حتقيق 
التنوع في انش���طتها وتكاملها مع املشروعات 
الكبرى، مبا يعزز من درجة التشابك القطاعي، 
وتوفير جميع اش���كال الدعم الالزمة لها سواء 
التسويقية او االدارية او االجرائية او التمويلية، 
فضال عن تهيئة البيئة املناسبة جلذب االستثمارات 
االجنبية املباشرة، وغير املباشرة. واالستفادة 
من خبرات وتقنيات الشركات العاملية باملشاركة 
املباشرة مع الشركات احمللية ومبا يعزز القدرة 

التنافسية للدولة.

الهدف الثالث: دعم التنمية البشرية والمجتمعية

متثل التنمية البش���رية واملجتمعية اولوية 
حاكمة للتنمية االقتصادية واالجتماعية واملعرفية 
في الكويت الرتباطها ببناء االنس���ان الكويتي 
ومكوناته وهويته ووالئه وانصهاره في بوتقة 
املجتمع الواحد، كما ترتبط التنمية البش���رية 
واملجتمعية من جهة اخرى بالنظم واآلليات التي 
تساهم في حتس���ني رفاهية اإلنسان الكويتي، 
وتوفير اس���باب احلياة الكرمي���ة له من خالل 
اخلدمات االجتماعية املختلفة، وفي هذا اخلصوص 
تبرز اهمية تطوير منظومة التعليم والتدريب 
لدورها ف���ي تنمية االنس���ان الكويتي وتوفير 
احتياجات سوق العمل، كما تبرز اهمية البحث 
العلمي الذي يساهم في تطوير جميع قطاعات 
التنمي���ة، باالضافة الى اهمية تطوير اخلدمات 
الصحية وحتسني كفاءتها باملعايير الدولية، مع 
توفير نظم البيئة واالستدامة الفعالة في الدولة. 
كذلك تطوير نظم الرعاية والتنمية االجتماعية 
مع التركيز على متكني املرأة ورعاية الش���باب، 
وتطوير خدمات الرعاية السكنية ومجاالت الثقافة 

واالعالم والشؤون الدينية.

الهدف الرابع: تطوير السياسات السكانية لدعم 
التنمية

يرمي هذا الهدف بش���كل اساسي الى تنظيم 
النمو السكاني � بشقيه الكويتي وغير الكويتي � 
مبا يحسن التركيبة السكانية لصالح املواطنني، 
كما يس���عى الى احداث نقلة نوعية في تركيبة 
سوق العمل احمللي عبر االساليب واملهارات املهنية 
احلديثة لتحسني قوة العمل في القطاعني العام 
واخلاص، كما تتناول السياسات السكانية قضايا 
تطوير وتأهيل وتدريب ق���وة العمل الوطنية 
لدع���م التنمية بالكوادر الوطني���ة املدربة، الى 
جانب حتسني نوعية وانتاجية العمالة الوافدة 
من خالل تطبيق آليات وتشريعات مختلفة، هذا 
باالضافة الى احملافظة على سمعة الكويت في 
املجتمع الدولي كراعية حلقوق االنسان وملتزمة 

باملواثيق الدولية ذات الصلة.

الهدف الخامس: اإلدارة الحكومية الفعالة

يعبر هذا الهدف عن سعي املخطط الى تكريس 
وتعزيز آليات االدارة الفعالة للتنمية وما يرتبط 
بها من تأكيد وغرس مفاهيم الشفافية واملساءلة 
والنزاهة في املجتمع واالقتصاد، واتخاذ االجراءات 
الكفيلة بذلك، ويتطلب ذلك العمل على محاور 
متعددة تهتم بها خطة التنمية احلالية مثل: اعادة 
هيكلة االجهزة احلكومية مؤسس���يا وتنظيميا 
والكترونيا بهدف حتسني اخلدمات العامة وخدمات 
قطاع االعمال وتخفي���ض حجم واعباء االدارة 
احلكومية واعادة تشكيل ادوارها، كما يتطلب 
اعادة تفعيل وظيفة التخطيط بجميع مستوياته 
وآجاله الزمنية في املجتمع واجهزة الدولة، وكذلك 
حتديث النش���اط االحصائي ونظام املعلومات 
املدنية لدعم التنمية وعمليات، وكذلك حتديث 
النشاط الحصائي ونظام املعلومات املدنية لدعم 
التنمية وعمليات اتخاذ القرار في جميع املجاالت، 
باالضافة الى توفير ودعم املقومات االساس���ية 

لبناء مجتمع املعلومات في الدولة.

يتن��اول هذا اجلزء اهم االوضاع التنموية في الدولة وق��ت اعداد وثيقة مقترح االطار 
الع��ام للخطة، وهو الوضع الذي يحدد االس��اس الذي تنطلق من��ه اخلطة هادفة الى بلوغ 
االهداف التنموية خالل فترة اخلطة، ويرتكز حتليل الوضع الراهن على حتديد االجنازات 
وفق��ا لتحليل زمني للس��نوات اخلمس التي تس��بق اخلطة، كما نتع��رف على احملددات 
والتحديات املطلوب التعامل معها وذلك ف��ي احملاور التالية: التنمية االقتصادية، والتنمية 

البشرية واملجتمعية، واالدارة العامة والتخطيط واملعلومات.

أوال: التنمية االقتصادية

1 ـ النمو االقتصادي: تعكس معدالت النمو االقتصادي مستوى االداء في االقتصاد احمللي، 
وفي هذا اخلصوص تشير البيانات املتاحة الى التفاوت امللحوظ في معدل النمو السنوي 
للناجت احمللي االجمالي احلقيقي )س����نة االس����اس 2000( حيث ارتفع املعدل من 3% عام 
2002 الى نحو 10.6% عام 2005 قبل ان يسجل انخفاضا ليصل الى نحو 5.2% عام 2006 

ثم الى 4.4% عام 2007.
كما تبني النتائج القطاعية لالقتصاد الكويتي ان القطاعات النفطية )انتاج النفط والغاز 
الطبيعي وصناعة املنتجات النفطية املكررة( هي القطاعات االكثر منوا خالل الس����نوات 
االخيرة، فقد ارتفعت نسبة منو تلك القطاعات من 32% عام 2003 الى 35% عام 2005 ثم 
الى نحو 54.5% عام 2007 من جانب آخر، بلغ متوسط معدل النمو السنوي في القطاعات 
غير النفطية 16% وميثل ذلك اقل من نصف متوسط معدل منو القطاعات النفطية %36.7. 
ويؤكد ما س����بق االعتماد الكبير لالقتصاد الكويت����ي على النفط في توليد الناجت احمللي 
االجمالي، ومن ثم هيمنة القطاعات النفطية على النشاط االقتصادي، فقد اتسمت الفترة 
السابقة بارتفاع متواصل لألهمية النسبية للقيمة املضافة للقطاعات النفطية في الناجت 
احمللي االجمالي من نحو 42% عام 2002 الى 54.5% عام 2007، وفي املقابل تراجعت االهمية 

النسبية املماثلة ملجموع القطاعات غير النفطية في الناجت احمللي االجمالي.
وميث����ل االعتماد الكبير على النفط في توجيه دفة النش����اط االقتصادي حتديا كبيرا 
تسعى اخلطة الى التعامل معه خالل السنوات املقبلة من خالل بعض املستهدفات الكمية 

والسياسات العامة.

2 ـ تداعيات األزمة املالية العاملية: نظرا للتش����ابك الكبي����ر وانفتاح االقتصاد الكويتي على 
العالم اخلارجي، فقد تركت االزمة املالية العاملية تأثيرات س����لبية كبيرة على االقتصاد 

الوطني نذكر ابرزها:
1� االنخف����اض في حصيلة ايرادات الصادرات بفعل التراجع احلاد في اس����عار النفط، 
حيث وصل سعر البرميل الى 35 دوالرا في حني ان املوازنة العامة للدولة للسنة املالية 
2009/2008 قد اعتمدت على اس����اس س����عر متحفظ لبرميل النف����ط في حدود 50 دوالرا 

اميركيا.
2� انهيار اسعار االوراق املالية من اسهم وسندات، بسبب تدني قيمتها السوقية، والذي 
يعود ألس����باب عدة منها الذعر في االسواق املالية العاملية وتزايد البائعني والتخوف من 
تراجع قدرة الشركات على توليد العوائد، باالضافة الى زيادة حجم مديونيتها نسبة الى 
قيمة اصولها ورؤوس اموالها، خاصة ان بعض الشركات قد دخلت في استثمارات خارجية 

متنوعة فضال عن التشابك الكبير للملكيات واملصالح بني الشركات احمللية.
3� تراجع عنصر الثقة في االداء ملعظم الش����ركات املدرجة في سوق الكويت لألوراق 
املالية، والتش����كيك في قدرتها على التعافي من آثار األزمة، باالضافة الى ضعف معايير 
االفصاح والشفافية في السوق، كذلك ضعف او غياب تطبيق ممارسات حوكمة الشركات 

التي ترفع من كفاءة بعض الشركات.
4� التأثير الس����لبي على معدالت النم����و القطاعية في االقتصاد الوطني، نظرا لنقص 
السيولة وتردد القطاع املصرفي في توفير القروض للمشروعات اجلديدة وتوقف عملية 

تطوير وتوسعة املشروعات القائمة.
5� انخفاض قيمة ودائع املصارف احمللية بالعمالت االجنبية في اخلارج، والتي حتتفظ 
بها هذه املصارف عادة ألغراض تسوية معامالت التحويالت واالعتماد املستندية، وذلك 
بسبب تزايد املسحوبات بالعملة االجنبية. في ضوء ذلك تهتم اخلطة بوضع مجموعة من 
السياسات وتفعيل ادوار امليزانية العامة للدولة لتحقيق االنتعاش االقتصادي ومعاجلة 

التداعيات السلبية لهذه االزمة على االقتصاد الوطني.

3ـ  دور القطاع اخلاص: هناك عدد من املؤشرات املهمة التي تشير الى ان دور القطاع اخلاص 
في التنمية اليزال دون املستوى املأمول، ومنها ما يلي:

1 � انخفاض نسبة مساهمة القطاع اخلاص في االنشطة االقتصادية، والذي يعبر عنه 
تراجع مساهمته في توليد الناجت احمللي االجمالي من 37% عام 2002 الى 32% عام 2007 

ومبتوسط تراجع سنوي قدره 2.7% خالل الفترة من 2002 � 2007.
2 � تركز نشاط القطاع اخلاص في ثالثة قطاعات فقط وبنسبة 47% من اجمالي الناجت، 
وهي: قط����اع التمويل والتأمني والعقارات وخدمات االعم����ال، وقطاع النقل واملواصالت 
واالتصاالت، وقطاع جتارة اجلملة والتجزئ����ة واملطاعم والفنادق، في املقابل انخفضت 

مساهمته في الصناعات التحويلية التي ال متثل سوى 9% من ناجت القطاع اخلاص.
3 � ضع����ف نصيب القطاع اخلاص من اجمالي االس����تثمارات، والذي وصل الى نحو 
44% كمتوسط خالل الفترة من 2002 � 2007 )40% عام 2002 و42% عام 2007(، وتتركز 
اس����تثمارات القطاع اخلاص )بنسبة 80%( في قطاعني اساس����يني، االول قطاع التمويل 
والتأمني والثاني قطاع النقل واملواصالت واالتصاالت. في مواجهة احلقائق السابقة حول 
دور القطاع اخلاص في التنمية، تتبنى اخلطة احلالية سياسات متعددة لتطوير وتوسيع 
دور القطاع اخلاص في التنمية وتوس����يع مشاركة املواطنني في احلياة االقتصادية من 
خالل متلك املواطنني لالنشطة االقتصادية وتعزيز الدور االنتاجي للطبقة الوسطى في 
دعم التنمية االقتصادية، وكذلك تأكيد اهمية الشراكة الفاعلة بني القطاعني العام واخلاص 
ومنها التخصيص كركن اساسي من استراتيجية احلكومة لدعم مشاركة القطاع اخلاص 

في النشاط االقتصادي والعديد من احملفزات االخرى.

4 ـ التضخـم:  متكن االقتصاد الكويتي خالل الفترة من 2002 � 2007 من االس����تمرار في 
احملافظة على معدالت تضخم منخفضة نسبيا طبقا للمعايير الدولية، ومن املعروف ان 
احلفاظ على التضخم عند مس����تويات منخفضة يعد احد اهم اولويات صانعي السياسة 
االقتصادية في الدولة، ومتثل حماية االقتصاد احمللي من التضخم املس����تورد احد ابرز 
اهداف السياسة النقدية في الكويت، وعلى الرغم من تسارع معدالت التضخم خالل االعوام 
2005 و2006 و2007 )4.1% و3.1% و5.5% على التوالي( مقارنة مبستواه عام 2002 )%1(، 
اال ان معدل التضخم قد اخذ منحى تصاعديا ملموس����ا في العام 2008، اذ جتاوز نس����بة 
10%، االمر الذي ميثل حتديا تسعى اخلطة الى معاجلته نتيجة للتأثير السلبي للضغوط 

التضخمية على القوة الشرائية للنقود والدخول احلقيقية الفراد املجتمع.

5 ـ تنويـع القاعدة اإلنتاجية: يتم مراجع����ة وتقييم درجة التنويع في القاعدة االنتاجية من 
خالل قطاعات مهمة تش����مل: القطاع املالي والقط����اع التجاري واخلدمي والقطاع النفطي 

والصناعة التحويلية والزراعة.
5 � 1 القطاع املالي: تشير البيانات املتاحة الى منو القطاع املالي بنحو 25% كمتوسط 
خالل الفترة من 2002 � 2007، وقد ساهم هذا القطاع بنحو 17% في الناجت احمللي االجمالي 
كمتوسط خالل الفترة املذكورة، وتسعى خطة التنمية � من خالل سياسات متعددة � الى 
تعزيز دور القطاع املالي في التنمية وتهيئة البيئات التنظيمية والتشريعية الداعمة لذلك 

بهدف حتقيق رؤية الدولة في حتول الكويت الى مركز مالي وجتاري اقليمي.
5 � 2 القطاع التجاري: بلغت نسبة مساهمة قطاع جتارة اجلملة والتجزئة في الناجت 
احمللي االجمالي غير النفطي ما نسبته حوالي 8.5% في املتوسط خالل الفترة من 2002 � 
2006، وقد ساهمت قطاعات التجارة الداخلية بشكل فعال في توظيف العمالة خالل هذه 
الفترة. اما قطاع التجارة اخلارجية فيعاني من استمرار اخللل املزمن في هيكل التجارة 
اخلارجية، حيث ش����كل النفط اخلام اكثر من 90% من اجمالي الصادرات الكويتية )2002 
� 2007(، في حني بقيت مس����اهمات الصادرات االخرى مبا فيها انش����طة اعادة التصدير 
متواضعة للغاية ب����كل املقاييس، االمر الذي ال يتفق وطموح الكويت للتحول الى مركز 

مالي وجتاري.
ولتذليل هذه التحديات واالستفادة من الفرص املتاحة امام االقتصاد الوطني، فإن اخلطة 
ترمي الى التعامل الفعال مع الصعوبات التي تواجه القطاع التجاري من خالل سلسلة من 

السياسات ومبا يوفر سبل النجاح لتحقيق رؤية الكويت كمركز مالي وجتاري.
5-3 القطاع النفطي: رتفع النصيب النسبي ملساهمة القطاع النفطي في الناجت احمللي 
اإلجمالي، ليصل إلى 48.1% في املتوسط خالل الفترة من 2002 الى 2007. كما بلغ معدل 

النمو السنوي للقطاع 30% كمتوسط خالل الفترة.
وتس����عى خطة التنمية � من خالل مجموعة من السياس����ات � إلى تطوير أداء القطاع 
النفط����ي ودوره االقتصادي من خالل تنمي����ة االحتياطات واإلنت����اج والتكرير والنقل، 
باإلضافة إلى توسيع دور القطاع اخلاص الكويتي في بعض االنشطة النفطية من خالل 

السياسات واألدوات املختلفة.
5-4 القطاع الصناعي: يواجه القطاع الصناعي حتديات مهمة، يتمثل أبرزها في سيادة 
الصناعات االستراتيجية )النفط والصناعات النفطية( على هيكل القطاع وعلى حساب 
الصناعات التحويلية، حيث ميثل ناجت الصناعات االستراتيجية ما يقرب من 87.6% من 

إجمالي ناجت القطاع الصناعي عام 2009/2008.
من جهة أخرى، يشهد قطاع الصناعة التحويلية اختالال اشد عمقا، حيث سادت صناعة 
املنتجات البترولية على بقية املنتجات الصناعية األخرى خالل الفترة من 2002 الى 2006. 
فق����د مثلث صناعة املنتجات البترولية ما يقرب م����ن 54.2% من إجمالي هيكل الصناعة 
التحويلية في املتوسط العام للفترة. كما تسود الصناعات التقليدية ذات القيمة املضافة 
املنخفضة والتطور التكنولوجي األقل هيكل الصناعات التحويلية في االقتصاد الكويتي، 

وذلك على حساب الصناعات ذات القيمة املضافة املرتفعة والتكنولوجيا املتطورة.
وتس����عى اخلطة، من خالل مجموعة من السياس����ات واألدوات، إلى إحداث تغييرات 
ملموس����ة في هيكل الناجت الصناعي، ورفع مساهمته في الناجت احمللي اإلجمالي، وزيادة 

معدل النمو احلقيقي للقطاع الصناعي مبساهمة أساسية للقطاع اخلاص الكويتي.
5-5 القطاع الزراعي: زادت قيمة اإلنتاج الزراعي )اإلنتاج النباتي، اإلنتاج احليواني، 
اإلنتاج الس����مكي واحلش����ري، واإلنتاج الوس����يط( من حوالي 89 مليون دينار في عام 
2002/2001 ال����ى قرابة 118 مليون دينار في عام 2006/2005، أي مبعدل منو س����نوي بلغ 
حوالي 13%. ويواجه هذا القطاع العديد من التحديات التي تتمثل في نقص املوارد املائية 
الالزمة لعملية االنتاج وثبات املس����احة املزروعة تقريبا رغم تزايد السكان، مما أدى إلى 

ضعف قدرة القطاع على الوفاء باملتطلبات األساسية من الغذاء للسكان.
وتس����عى اخلطة من خالل مجموعة من السياسات إلى إحداث تغييرات ملموسة في 
معدالت منو الناجت الزراعي الكلي ومن ثم رفع نسبة مساهمته في الناجت احمللي اإلجمالي 

باإلضافة إلى حتسني البيئة وزيادة مساحات الزراعات اإلنتاجية والتجميلية.

6 ـ البنية التحتية:  6 � 1 الكهرباء واملاء: بلغ متوسط معدل النمو السنوي لقطاع الكهرباء 
واملياه نحو 6% سنويا خالل الفترة من 2002 الى 2007. وارتفع إنتاج الطاقة الكهربائية 
في الكويت من حوالي 36 مليون كيلووات/ساعة عام 2002 إلى حوالي 49 مليون كيلووات/

ساعة عام 2007. أي مبتوسط زيادة في الكمية املنتجة من الطاقة الكهربائية تصل إلى %6.1 
سنويا. وارتفعت القدرة املركبة إلنتاج املياه في الدولة إلى 417 مليون غالون امبراطوري 

في اليوم عام 2007 بعد ان كانت 316 مليون غالون امبراطوري في اليوم عام 2002.
6-2 النقل واملواصالت: بلغ متوس����ط مع����دل منو قطاع النقل واملواصالت نحو %30 
خالل الفترة من 2002 الى 2007، وأس����هم هذا القطاع مبا يقرب من 6% من الناجت احمللي 

اإلجمالي كمتوسط خالل الفترة املذكورة.
ولتعظي����م دور قطاع النقل واملواصالت في حتقيق رؤي����ة الدولة فإن اخلطة تتبنى 
مجموعة من السياسات واألدوات التي تهدف إلى التطوير الشامل ملرافق وشبكات النقل 

البري والبحري واجلوي، وتوفير الفرص اإلضافية ملشاركة القطاع اخلاص.

7 ـ املالية العامة: تشير بيانات وزارة املالية إلى أن معدالت منو االيرادات احلكومية قد فاقت 
مع����دالت منو االنفاق احلكومي. وقد جنم عن ذلك تكوين فائض مالي كبير برز بوضوح 
ابتداء من العام املالي 2003/2002 حني بلغت قيمة هذا الفائض حوالي 670 مليون دينار 
وذلك بعد احتس����اب 10% من اإليرادات العامة ألغراض تعزيز احتياطي األجيال القادمة. 
كم����ا تؤكد هذه البيانات الى انه منذ ذلك احلني اس����تمر الفائض املذكور في التزايد حتى 
بلغت قيمته حوالي 7.422 ماليني دينار في العام 2008/2007، وذلك مبتوس����ط س����نوي 
قدره حوال����ي 3.285 ماليني دينار خالل الفت����رة )2003/2002 � 2008/2007(. وقد مثلت 
اإليرادات النفطية ما يعادل 91.5% من قيمة االيرادات العامة الكلية كمتوسط عام إلجمالي 
الفترة )2003/2002 � 2008/2007(، وقد تغير الوضع في ميزانية 2009/2008، فقد بلغت 
اإلي����رادات 12.679 مليار دينار في حني كانت املصروفات 18.966 مليار دينار بعجز قدره 
حوالي 6.287 مليارات دينار. وبخصوص اإلنفاق احلكومي، وكما تبني املؤش����رات، فقد 
استمرت هيمنة النفقات اجلارية مقارنة بالنفقات الرأسمالية، إذ بلغت النفقات اجلارية 
في املتوس����ط حوالي ثالثة اضعاف النفقات الرأس����مالية خالل الفت����رة. ويعود ذلك في 
األس����اس الى ارتفاع نس����بة األجور واملرتبات والتحويالت في ظل تضخم كبير يشهده 
القطاع احلكومي من جراء استيعابه الكثر من 83% من قوة العمل الوطني في الدولة. وفي 
الفترة األخيرة � ومع حدوث انكماش على املس����توى العام نتيجة لالزمة املالية العاملية 
وانخفاض اس����عار النفط الكويتي � فمن املتوقع ان تواجه امليزانية العامة للدولة كثيرا 
م����ن الصعوبات من أجل حتقيق التوازن املطلوب على جانبي االنفاق وااليرادات في ظل 
النمط القائم لسياسات املالية العامة. لذا تهتم اخلطة بتغيير منط هذه السياسات وتفعيل 
ادوار امليزاني����ة العامة للدولة لتحقيق أهداف اخلطة من خالل مجموعة من السياس����ات 
واالصالحيات املالية الرامية الى احداث تغييرات ملموس����ة في هياكل الناجت وااليرادات 

واالنفاق ومبا يساهم في معاجلة هذه االختالالت بشكل تدريجي.

زيادة الناتج المحلي وقيادة القطاع الخاص
للتنمية وتطوير السياسات السكنية

تنويع القاعدة اإلنتاجية واالستفادة من الفرص المتاحة أمام االقتصاد الوطني
وتفعيل أدوار الميزانية العامة للدولة لتحقيق أهداف الخطة
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