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الخطة الخمسية عرضها الشيخ أحمد الفهد على اللجنة البرلمانية:

دور قيادي للقطاع الخاص تحت سيادة القانون والعدالة االجتماعية

تطوير اإلدارة الحكومية وتفعيل النشـاط التخطيطي وتوفير مقومات مجتمع المعلومات وتطوير اإلحصاءات الوطنية

تبني السياسـات المقترحة يسـتدعي خططاً ومشـاريع وبرامج وفق جدول زمني مع تحديد التكلفة التقديرية للمشاريع المستهدفة 

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 الثاني من االطار العام للخطة اخلمسية:

تابع الجزء الثاني.. الوضع التنموي الراهن

الجزء الثالث.. سياسات خطة التنمية الخمسية

ثالثا: اإلدارة العامة والتخطيط والمعلومات

تلعب االدارة العامة وأنشطة التخطيط واملعلومات ادوارا محورية 
لدعم التنمية في دولة الكويت على مستويات متعددة وستتعاظم 
أهمي���ة تلك االدوار في اطار خطة التنمي���ة ورؤية الدولة واهدافها 
االستراتيجية األمر الذي يتطلب رصد وتقييم التحديات التي تواجه 

تفعيل دورها التنموي.

)1( االدارة احلكوميـة: يواجه اجلهاز احلكومي العديد من التحديات 
ترتبط بضعف جودة اداء اخلدمات العامة وأساليب تقدمي بعضها، 

التضخم الوظيفي والتنظيمي واستمرار تداخل املهام واالختصاصات 
فيما بني االجهزة، وبطء جهود استكمال مشروعات احلكومة االلكترونية 
وقد انعكس ذلك س���لبا على أوضاع بيئة االستثمار واألعمال األمر 
الذي يشكل حتديا واضحا للخطة القادمة لتحسني الوضع التنافسي  

لدولة الكويت.
وقد تزامن ذلك التراجع في ممارسة االعمال مع تراجع آخر على 
مؤش���ر الش���فافية الدولية حيث جاءت دولة الكويت في املركز 65 
عاملي���ا عام 2008 مقابل املركز 60 ع���ام 2007 واملركز 44 عام 2004 

على املؤشر املذكور.

)2( نشاط التخطيط: يواجه نشاط التخطيط حتديات هامة تتعلق 
بعدم استمرار وانتظام وظيفة التخطيط بآجالها املختلفة في الدولة 
عب���ر اكثر من عقدين، االمر الذي انعكس س���لبا على ضعف ثقافة 
التخطيط في املجتمع بوجه عام، ويضاعف اثر هذه السلبيات تقادم 
االطار التشريعي والتخطيطي وضعف أنشطة التخطيط في اجلهات 
احلكومية باالضافة الى حتديات ترتبط بتطوير قاعدة االحصاءات 

الوطنية الداعمة لعملية التخطيط واتخاذ القرار في الدولة.

)3( مجتمع املعلومات: يواجه مجتمع املعلومات حتديات هامة تتعلق 

بضرورة حتديث االطار التشريعي سواء باستحداث تشريعات جديدة مثل 
التجارة االلكترونية أو تطوير تشريعات قائمة مثل امللكية الفكرية هذا 
باالضافة الى حتديات متعددة تتعلق بتحديث البنية التحتية التكنولوجية 
واملؤسسية وتنمية عمالة املعلومات وتطوير خدمات بيئة االستثمار 
 واالعمال الكترونيا، ونشر ثقافة وتطبيقات املعلومات في املجتمع.
ف���ي ضوء ذلك تتبنى خطة التنمية مجموعة من السياس���ات التي 
تهدف الى معاجلة التحديات السابقة خالل السنوات اخلمس القادمة 
بتطوي���ر االدارة احلكومية وتفعيل النش���اط التخطيطي وتوفير 

مقومات مجتمع املعلومات.

تعديل قانون للشركات التجارية، وقانون لتنظيم عمليات 
االندماج والتوحيد واالس����تحواذ، وقانون هيئة سوق 
امل����ال، وقانون تنظيم عمليات اإلفالس، وقانون حوكمة 
الشركات، وقوانني حماية املنافسة ومنع االحتكار، وقانون 
حماية املستهلك، وتعديل قانون رسوم اخلدمات العامة، 

وقانون أمالك الدولة.
3 - توفي����ر الس����يولة الالزمة لرف����ع معدالت النمو 
االقتص����ادي في املجتمع، عن طريق السياس����ة النقدية 
وذلك بتخفيض سعر اخلصم، وتشجيع النظام املصرفي 
للتوسع في منح االئتمان لتمويل املشروعات االنتاجية 

اجلديدة.

)3( سياسات دعم وتوسيع دور القطاع اخلاص
1 - إعادة هيكلة ال����دور الذي تقوم به الدولة بحيث 
يفسح املجال بشكل اكبر للقطاع اخلاص ليقوم بالدور 
األساسي في عمليات االنتاج والتوظيف واالدارة وتوليد 
الدخل. وتهدف هذه السياسة الى منو استثمارات القطاع 

اخلاص مبعدالت تفوق نظيرتها في القطاع العام.
2 - اقتصار دور الدولة على ضمان حسن أداء النظام 
االقتصادي من خالل االضطالع مبهام التنظيم والرقابة 
واملتابعة واحلفاظ على سيادة القانون والنظام واألمن 
وتوفير شبكة األمان االجتماعي الالزم وضمان االستقرار 

السياسي واالقتصادي.
3 - حتفيز وتشجيع منو القطاع اخلاص ليمارس دورا 
اكبر في التنمية االقتصادية واالجتماعية. وتهدف هذه 
السياسة الى ان ينمو الناجت االجمالي للقطاع اخلاص مبعدل 

حقيقي يبلغ 8.8% سنويا مقابل 2.7% للقطاع العام.
وهذا يوضح اس����تهداف اخلطة حدوث حتول جذري 
في هيكل امللكية لالقتصاد الوطني بتقليل هيمنة القطاع 
العام على النش����اط االقتصادي لصالح املواطنني، فبعد 
ان كان الن����اجت في القطاع اخل����اص ميثل نحو 37% من 
اجمالي الناجت احمللي في سنة االساس 2009/2008 يؤمل 
ان يرتفع الى 44% من اجمالي الناجت احمللي في الس����نة 

االخيرة من اخلطة.
ولذلك تستهدف اخلطة تخصيص استثمارات للقطاع 
اخلاص متثل 54% من اجمالي االس����تثمارات في السنة 
االخيرة من اخلط����ة مقارنة بنحو 26% فقط من اجمالي 
االستثمارات في سنة األساس، وتسعى اخلطة بذلك الى 
فتح املجال واسعا أمام القطاع اخلاص لتنفيذ العديد من 
املشاريع التي كان يعهد بها الى القطاع العام، مبا يسهم 
م����ن ناحية اخرى في تخفيف ح����دة األزمة االقتصادية 
العاملية على انشطة القطاع اخلاص التي برزت في صورة 
انخفاض معدل التغير السنوي في قيمة الناجت للقطاع 
اخلاص في السنة االولى من اخلطة مبقدار -4% واجتاهه 
الى االرتفاع بقيم موجبة في السنوات الالحقة من اخلطة، 
وذلك من خالل قيام احلكومة بإنش����اء شركات مساهمة 
عامة لتمكني القطاع اخلاص من رفع مساهمته في الناجت 

احمللي اإلجمالي.
4 - تبني منهج االصالح االقتصادي القائم بش����كل 
رئيسي على شراكة القطاع اخلاص والقطاع العام ومبدأ 
تخصيص العديد من األجهزة واملؤسسات احلكومية والعامة 
ومتليك املواطنني اسهما في تلك املؤسسات بأسعار رمزية 
بهدف توسيع مشاركتهم في النشاط االقتصادي. وتتطلع 
اخلطة بعد اقرار قانون التخصيص الى تخصيص بعض 

االنشطة العامة تدريجيا وتنظيمها ومراقبة ادائها. وعلى 
سبيل املثال: التدرج بالنماذج الريادية مثل تخصيص عدد 
من املدارس واملستشفيات خالل العام األول من اخلطة. 
وبعد جناح التجربة تعمم وتستمر عمليات التخصيص. 
وان تعمد احلكومة الى تأس����يس شركات مساهمة عامة 
تتملك هذه املشاريع ويوزع اجلزء األكبر من االسهم على 
جميع املواطنني ويطرح جزء من االسهم باملزاد العلني 
للش����ركات املتخصصة مع احتفاظ الدولة بسهم ذهبي. 
وتقوم الدولة بتحمل النسبة األكبر من تكاليف اخلدمات 

للمواطنني عبر مظالت تأمينية مختلفة.
5 - اسناد تنفيذ بعض املش����اريع الكبرى كاملة او 
باملش����اركة مع القطاع اخلاص. ومن ابرز هذه املشاريع 
مشروع مدينة احلرير. ويقترح ان تؤسس شركة الدارة 
هذا املشروع تكون مهمتها االساسية توفير البنى التحتية 
واتاحتها للقطاع اخلاص، مثله مثل بقية املشاريع الكبرى 

الواردة في اخلطة اخلمسية.
6 - تبني االشكال املختلفة ألوجه التعاون بني القطاعني 
العام واخلاص وبصفة خاصة نظام البناء والتش����غيل 
والتحويل »B.O.T« مع ادخ����ال التعديالت الالزمة على 
القانون ليصبح اكثر تش����جيعا للمواطنني ومبا يحقق 
الرؤية واألهداف االستراتيجية. وتستهدف هذه السياسة 
نحو 50 مشروعا خالل س����نوات اخلطة، وهي مرشحة 

للزيادة سنويا في حال جناح هذا التوجه.
7 - حتفيز القطاع اخلاص لتنفيذ عدد من املشاريع 
احلكومية عبر طرح النسبة األكبر من املشروعات الكبرى 
في 4 مجاالت رئيسية »مدينة احلرير � املوانئ اجلديدة 
� محط����ات الكهرباء واملاء � امل����دن الرياضية« مع وضع 
الضوابط مبا يضمن الش����فافية الكاملة وتكافؤ الفرص 

للجميع.
8 - السعي الى اصدار التشريعات الالزمة خللق بيئة 
اعمال افضل لقطاع االعمال اخلاص واملبادرات الفردية مبا 
في ذلك مناخ األعمال لالستثمار االجنبي املباشر. وذلك 
م����ن خالل معاجلة القيود والعوائ����ق االدارية في مجال 
االعمال، والقضاء على االجراءات البيروقراطية املطولة 
عند التعامل مع االدارات احلكومية، وخفض تلك القيود 
الى حدها االدنى اجرائيا وزمنيا. وتستهدف هذه السياسة 
تخفيض اجراءات بدء االعمال من 13 خطوة حاليا الى 4 
خطوات من خالل منفذ واحد، واختصار املدة الزمنية لها 

من 35 يوما الى 6 أيام فقط.
9 - دعم املشروعات واالعمال الصغيرة واملتوسطة 
والعم����ل على حتقيق تنوع في انش����طتها وتكاملها مع 
املش����روعات الكبرى م����ن خالل اعداد دراس����ات جدوى 
ملش����روعات صغيرة في مجاالت تتناس����ب مع مؤهالت 
وإمكانات قوة العم����ل الوطنية ووفقا ملتطلبات حتقيق 
املركز املالي والتجاري. الى جانب االهتمام بتوفير بيئة 

مناسبة للمشروعات الصغيرة للمرأة الكويتية.
10 - ضمان عدم تأثر العمالة الوطنية في املشروعات 
التي سيتم حتويلها الى القطاع اخلاص، وكذلك األجهزة 
اخلدمية التي سيتم تخصيصها. واتخاذ جميع االجراءات 
الالزمة ملنع حدوث احتكار في تقدمي الس����لع واخلدمات 
التي سيتم تخصيصها ومنع حدوث ارتفاعات غير مبررة 
في اسعارها على ان يرافق ذلك إجراءات تتعلق بالرقابة 

وضبط جودة اخلدمات واملنتجات.

)4( سياسات تنويع القاعدة االنتاجية

)4 � 1( سياس����ات التحول ال����ى مركز مالي وجتاري 
)القطاع املالي(

1 - حتس����ني الوضع التنظيمي لالستثمار املالي في 
الكويت، والتحول الى صناعة ادارة الثروات، والترويج 
للكويت كمركز اقليمي الدارة الثروات وادارة االنشطة املالية 
املختلفة. باالضاف����ة الى زيادة وحتديث قدرات القائمني 
بعمليات ادارة الثروات واالس����تثمارات املالية وتطوير 
اسواق الرهن العقاري ومتويل املشاريع الكبرى والسندات 
والصكوك والتوريق. وتستهدف هذه السياسة ان ينمو 
القطاع املالي مبتوسط معدل منو قدره 7% سنويا خالل 
سنوات اخلطة. وان كان هذا املعدل للنمو قد تأثر سلبا 
باألزمة املالية العاملية في السنة االولى من اخلطة حيث 
يقدر معدل التغيير بنحو »-12%« في تلك السنة مقارنة 
بسنة األساس »2009/2008«، ثم يتجه معدل التغير الى 

التحسن التدريجي في السنوات التالية من اخلطة.
2 - تعزيز دور البنك املركزي كجهة رقابية واشرافية 
على اجلهاز املالي واملصرفي، واستخدام ادوات السياسة 
النقدية مبا يسهم في دعم وتطوير السوق املالي احمللي. 
وتستهدف هذه السياسة مضاعفة عدد املصارف وشركات 

االستثمار العاملة في الدولة خالل السنوات املقبلة.
3 - تعزيز مبادئ اإلدارة السليمة في العمل املصرفي 
وذلك بتش����جيع ادارات املؤسسات املصرفية على اتباع 
افضل املمارسات في العمل املصرفي من خالل توعية تلك 
املؤسسات نحو تطبيق معايير العمل املصرفي الدولي، 
واصدار التشريعات والنظم والقرارات ذات الصلة بسالمة 
العمل املصرفي، وكذلك مراقبته ألي مؤشرات ضعف او 
خلل في ادارة املؤسسات املصرفية. وتهدف هذه السياسة 
الى حصول املص����ارف الكويتية على أعلى التصنيفات 
ملؤسسات التقييم الدولية الرئيسية مثل مؤسسة استاندرد 

آندبورز ومؤسسة موديز.
4 - حتسني البيئة التنظيمية وضمان شفافية النظام 
التش����ريعي والقضائي، وتطوير مهارات القوى العاملة 
الالزمة للمركز املالي وتوفير بيئة مناسبة للعمل واملعيشة. 
وتهدف هذه السياس����ة الى ان يصبح القطاع املالي من 

القطاعات الرائدة في توظيف العمالة الوطنية.
5 - متابعة التزام وح����دات اجلهاز املصرفي واملالي 
بشأن العمل وفق املعايير الدولية وتفعيل العمل الرقابي 
والتدقيق الداخلي حسب اللوائح واملعايير الدولية وعلى 

وجه اخلصوص معايير بازل2.
6 - تعزيز االحتياطيات املالية وتكريس االستقرار 
النسبي لس����عر صرف الدينار الكويتي مقابل العمالت 
األجنبية وترشيد سياسات االئتمان احمللي لضمان مصادر 

التمويل الالزمة لدعم األنشطة االقتصادية احمللية.
7 -  حتدي����ث البيئة التنظيمية والرقابية لس����وق 
الكويت لألوراق املالية بإنشاء هيئة سوق املال وإصدار 
القانون اخلاص بها كي تتولى الرقابة على اسواق املال، 
مع حتديث البنية التحتية وتطوير خدمات الوس����اطة 
املالية. وتستهدف هذه السياس����ة زيادة عدد الشركات 
املس����جلة في البورصة عن املستوى احلالي البالغ نحو 
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)4 – 2( سياسات التحول إلى مركز مالي وجتاري )القطاع 
التجاري(

1 - احداث تغييرات ملموسة في هيكل الناجت التجاري 
ورفع نسبة مساهمته في الناجت احمللي االجمالي وزيادة 
معدل النمو احلقيقي املس����تهدف لهذا القطاع ليبلغ %3 
سنويا وذلك مقارنة بحوالي 0.8% في سنة األساس من 
خالل زيادة حجم االستثمارات االجمالية لهذا القطاع لتصل 
الى 867 مليون دينار كويتي، ومبتوس����ط سنوي يبلغ 
حوالي 173 مليون دينار كويتي، وتعتمد اخلطة بصفة 

أساسية في ذلك على مساهمة القطاع اخلاص.
2 - تهيئة البيئة اإلداري����ة والتنظيمية والقانونية 
للقطاع اخلاص وتقدمي التس����هيالت واخلدمات وحوافز 
االستثمار الالزمة جلذب املستثمرين. وتبسيط إجراءات 
إصدار التراخيص الالزمة للمس����تثمر احمللي واالجنبي 
ملمارسة االنشطة واملشروعات االقتصادية في املجاالت 

املختلفة. وتوفير بوابة الكترونية موحدة لقطاع االعمال 
للحصول على اخلدمات احلكومية ذات العالقة بأقل وقت 
وجه����د. وتقليص إجراءات بدء األعمال من عدد »6 - 18 
جهة« حسب نوع العمل الى جهة واحدة. وتطوير إجراءات 
تسجيل الشركات التجارية، ودعم انشاء وتطوير املعارض 
الداخلية واخلارجية، وتبسيط منح تأشيرات الزيارات 
التجارية وزيارات رجال األعمال، ومعاجلة القوانني املقيدة 

للنشاط التجاري بشكل عام.
3 - تطوير البنية األساسية املساندة للقطاع التجاري 
بش����قيه الداخلي واخلارجي كي تصبح الكويت محورا 
إقليميا رائدا للتجارة العابرة جتاه الش����مال، الى جانب 
تلبي����ة االحتياجات التجارية الوطني����ة لدولة الكويت. 
وعلى س����بيل املثال: التوسع في تطوير وانشاء املناطق 
احلرة اللوجس����تية، وتوسعة وتطوير املوانئ البحرية 
بتنفيذ املرحلة االولى والثانية من ميناء بوبيان البحري، 
وتخصيص مساحة إلنشاء منطقة جتارية حرة مساندة، 
وإنشاء مبنى محطة احلاويات ميناء الشويخ، ومحطة 
للحاوي����ات املبردة وتوفير مناطق تخزينية ملؤسس����ة 
املوان����ئ الكويتية من خالل تخصيص مس����احة قدرها 
1.2 ملي����ون متر مربع في امليناء مع زيادة عمق وعرض 
القناة املالحية للميناء، واعداد املخطط الهيكلي للممرات 
البحرية، وتطوير مجمع املوانئ وإنش����اء محطة ركاب 

ومحطة للسائحني وصاالت متعددة األغراض.
4 - تطوي����ر وحتديث خدمات النق����ل البري وزيادة 
اطوال ش����بكة الطرق. وعلى سبيل املثال: إضافة حوالي 
650 كم طولي من الطرق املرصوفة السريعة الداخلية، 
والبدء في انشاء شبكة للسكك احلديدية ومترو األنفاق 
بعد إجراء الدراسات املتخصصة، وحتديث البنية التحتية 
لالتصاالت، ونشاط االتصاالت املتنقلة وتطوير خدمات 

االتصاالت الدولية وتطوير خدمات الطيران املدني.
5 -  تيسير إجراءات إعادة التصدير وتشجيع جتارة 
الترانزيت وزيادة معدالت منوها خالل سنوات اخلطة. 
وعلى سبيل املثال: االهتمام بتطوير خدمات املوانئ وتيسير 
االجراءات اجلمركية من خالل اس����تخدام التكنولوجيا 
احلديثة واستحداث دليل لإلجراءات اجلمركية وصوال 

الى اجلمارك االلكترونية و»جمارك بال أوراق«.
6 - فتح جميع املجاالت لألنشطة التجارية ملمارستها 
لدى الراغبني في العمل بالسوق احمللي للحد من ظاهرة 
االحتكار في األس����واق. وتفعيل املشاركة بني القطاعني 
العام واخلاص، والترويج للفرص االستثمارية املتاحة 

في دولة الكويت محليا وعامليا.
7 - االنسحاب التدريجي للحكومة من املساهمة املباشرة 
في األنش����طة االقتصادية واحلد من هيمنة الدولة على 
األراض����ي وتوفيرها من خالل بي����ع او تأجير االراضي 
الالزمة للنهضة الصناعية واخلدمية والتعليمية والصحية 

والسكنية والتجارية.
8 - نش����ر التوعية بني املواطن����ني واملقيمني لتعزيز 
مفاهيم النزاهة والشفافية، وتعزيز الرقابة على اصحاب 
االنش����طة التجارية، وتوعية املستهلك وتطوير االعمال 

واخلدمات املقدمة له.
)4 – 3( سياسات تطوير أداء القطاع النفطي

1 - استمرار الدور األساسي للدولة في عمليات انتاج 
النفط اخلام والغاز الطبيعي، مع مشاركة القطاع اخلاص 
في األنش����طة الالحقة، أي ان تتم مش����اركته في جميع 
األنشطة الالحقة - كالنقل والصناعات البترولية وغيرها 
من األنش����طة لتحسني جودة اخلدمات املقدمة مع تقليل 

تكاليف االنتاج وبكفاءة أعلى.
2 - تنمية احتياطيات النفط اخلام والغاز الطبيعي 
من خالل حتسني عمليات االستكشاف باستخدام الطرق 
احلديث����ة واملتقدمة في هذا املجال مع حتس����ني الطرق 
املستخدمة في استخراج النفط اخلام من املكامن النفطية 
احلالية واملستقبلية. وتستهدف هذه السياسة منو القطاع 
النفطي مبعدل يقدر بنح����و 1.7% »النفط اخلام«، ومنو 
قطاع املنتجات البترولية والتكرير بنحو 7.3% س����نويا 

كمتوسط خالل فترة اخلطة.
3 - زيادة معدالت انتاج النفط اخلام والغاز الطبيعي، 
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يس��تعرض هذا اجلزء من اخلطة اخلمسية حزمة طموحة من السياسات املقترحة 
ته��دف الى البدء في معاجلة الوضع الراهن - كما س��بق وصف��ه بإيجاز- واالنتقال 
التدريج��ي الى بيئة تنظيمية وتش��ريعية وتنفيذية في ظل نظ��ام دميوقراطي قائم 
على احترام الدس��تور والقانون وقادر على توفير بيئة ضامنة للحريات ومبا ميكن 
ف��ي حتقيق الرؤية اجلديدة للدولة - كما وردت في صدر هذه الوثيقة- عبر اهدافها 
االس��تراتيجية اخلمس��ة كما مت وصفها والغاية من ذلك انه بترجمة هذه السياسات 
بش��كل منهجي منظم بجهود وطنية متواترة وحثيثة وعب��ر برامج قيادية وفرعية 
متنوعة س��تتوافر الظ��روف التنموية مجتمعة للعبور بالكوي��ت الى الوضع اجلديد 
امل��راد حتقيقه: مركز مالي وجتاري ج��اذب يلعب فيه القطاع اخل��اص دورا قياديا 
وتس��وده روح التناف��س الع��ادل القائم على س��يادة القانون والعدال��ة االجتماعية 
وتتواف��ر في��ه البيئة الصاحلة للنهوض مبس��توى معيش��ة املواطن��ن على جميع 

 األصع��دة دون اإلخ��ال بهوية املجتمع وقيمه الطيبة كما غرس��ها ال��رواد األوائل.
ومن نافلة القول ان تبني السياس��ات املقترحة فقط ال يغير احلال ان لم يواكب ذلك 
ترجمتها الواعية الى برامج مشاريع وخطط فرعية خال األفق الزمني املقترح لتحقيق 
الرؤية 2035 »25 عاما« ان يتم ذلك وفق جدول زمني ومستهدفات كمية ونوعية كما 
س��يرد ذكره وتس��خر لها جهود الدولة كلها وتتابع تنفيذه وتراقب منجزاته أطراف 
مس��ؤولة كما يحرص برنامج العمل احلكومي على ترجمة هذه السياس��ات بش��كل 

يتكامل مع اخلطة ويحدد التكلفة التقديرية للمشاريع املستهدفة واطارها الزمني.
والسياسات الواردة مصنفة حتت عناوين ثاثة رئيسية لتحاكي التبويب املتبع في 
االختاالت الواردة في تقييم الوضع الراهن، وهي السياسات االقتصادية وسياسات 
التنمية البش��رية واملجتمعية وسياسات االدارة العامة والتخطيط واملعلومات وحتت 

كل عنوان رئيسي ترد عناوين فرعية متكاملة.

أوال: السياسات االقتصادية
)1( سياسات النمو االقتصادي

1 - تعزيز ف����رص ومجاالت النمو االقتصادي الكلي 
املس����تدام وتدبير احتياجاته من االستثمارات والعمالة 
لتحسني اداء االقتصاد احمللي وتطوير قدرته التنافسية 
مبا يرفع املستوى املعيشي للمواطنني وزيادة رفاهيتهم 
ولعل من أهم سبل تعزيز فرص النمو هو تنويع هيكل 
امللكية في األنشطة االقتصادية بتقليص هيمنة القطاع 
العام تدريجيا ومتلك املواطنني لألنش����طة االقتصادية 
وتعزيز الدور االنتاجي للطبقة الوسطى في دعم التنمية 
االقتصادي����ة، وكذلك تأكيد أهمية الش����راكة الفاعلة بني 
القطاعني العام واخلاص ومنها التخصيص كركن اساسي 
من استراتيجية احلكومة لدعم مشاركة القطاع اخلاص في 
النشاط االقتصادي مبا ينعكس ايجابيا على مستويات 
االنتاجية في االقتصاد كما تش����ير خب����رات العديد من 
التجارب العاملية وتهدف هذه السياسة الى حتقيق معدل 
لنمو الناجت احمللي االجمالي احلقيقي يبلغ حوالي %5.1 

سنويا في املتوسط خالل فترة اخلطة.
2 - التخفيف من سيطرة القطاع النفطي على االقتصاد 
الوطني لتفادي تأثير تقلبات أس����عار النفط على النمو 
املستقر واملطرد واعطاء األولوية للقطاعات غير النفطية 
وخصوصا القطاعات ذات القدرات التنافس����ية املرتفعة 
لتكتسب مقومات النمو الذاتي بعيدا عن هيمنة القطاع 
النفطي مبا يس����هم ف����ي التحول التدريج����ي لالقتصاد 
الوطن����ي من اقتصاد احادي امل����ورد الى اقتصاد متعدد 
املوارد وتس����تهدف تلك السياس����ة ان يبلغ معدل النمو 
للناجت احمللي احلقيقي غير النفطي حوالي 7.5% سنويا 

في املتوسط خالل سنوات اخلطة.
3 - احلد من اخللل في العالقة بني االستهالك اجلاري 
والتكوين الرأس����مالي من خالل زيادة قيمة مخصصات 
التكوين الرأس����مالي االجمالي ليص����ل الى 9275 مليون 
دينار خالل الس����نة األخيرة من اخلطة »24 % من الناجت 
القومي االجمالي« مقارنة بحوالي 5705 مليون دينار في 
سنة األساس »19% من الناجت القومي االجمالي« ومبعدل 
منو حقيقي 10.2% س����نويا وهو معدل يفوق معدل منو 
االس����تهالك النهائي احلكومي واخلاص السنوي واملقدر 

بنحو 4.6% خالل فترة اخلطة.

)2( سياسات معاجلة تداعيات األزمة املالية العاملية
1 - تنشيط احلركة االقتصادية في الدولة من خالل 
تعزيز معدالت اإلنفاق العام الذي يعتبر احملرك الرئيسي 
للنشاط االقتصادي، مع التركيز على االنفاق االستثماري 
العام، للتعجيل في تنفيذ املشاريع الكبرى ومشاريع التنمية 
الهامة االخرى، باالضافة الى تشجيع االنفاق االستثماري 
اخلاص من خالل اعطاء القطاع اخلاص دورا رياديا في 

متويل بعض هذه املشاريع وتنفيذها وادارتها.
2 - استحداث وتعديل عدد من التشريعات والقوانني 
التي تعكس وضوح السياسات والتوجهات العامة للدولة 
وترس����خ مزيدا من االستقرار والش����فافية بهدف توفير 
البيئة الصحية اجلاذبة ل����رأس املال الوطني واألجنبي 
واملعززة للثقة بأدوات وآليات الس����وق املالية. وتشمل 
هذه القوانني: قانون الشراكة بني القطاع العام والقطاع 
اخلاص، وقانون تنظي����م برامج وعمليات اخلصخصة، 




