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سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد ملقيا كلمته

الشيخ على العبداهلل ود. بدر الشريعان ود. محمد العفاسي جانب من القياديني الذين حضروا اللقاءد. محمد البصيري ود. فاضل صفر

الوزراء أحمد الهارون ود.موضي احلمود والشيخ أحمد الفهد ومجموعة من القياديني د.عادل الوقيان متحدثا عن مشاريع اخلطة بحضور الشيخ أحمد الفهد

الشيخ أحمد الفهد متحدثا عن خطة التنمية سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد والشيخ جابر املبارك والشيخ د.محمد الصباح واملستشار راشد احلماد وروضان الروضان وعبدالعزيز العدساني والشيخ أحمد الفهد وكبار القيادات في االجتماع

ناصر المحمد التقى قياديي الجهات الحكومية: خطة التنمية ليست مقصورة
على مؤسسة دون غيرها ونحن شركاء في الوطن وعلى الجميع تحّمل مسؤولياتهم

رئيس الوزراء أكد أنه حان الدور لتأكيد انطالق مرحلة التنفيذ

الفهد: 798 مش�روعًا إنش�ائيًا في الخطة الس�نوية بكلفة 4.7 مليارات دينار ورفع تقرير ربع س�نوي إلى الحكومة ع�ن مراحل إنجاز الخطة

الوقي�ان: 462 مش�روعًا نمطي�ًا بتكلف�ة 3.7 ملي�ارات و336 مش�روعًا إنس�انيًا بنحو ملي�ار دينار

ترأس س����مو رئيس مجلس 
الش����يخ ناص����ر احملمد  الوزراء 
اجتماعا عاما مع قياديي اجلهات 
احلكومية ف����ي بادرة تعد االولى 
في تاريخ الكويت لش����رح خطة 
العمل السنوية واخلطة اخلمسية 

للدولة.
واكد سمو الشيخ ناصر احملمد، 
في كلمة القاها مبناس����بة افتتاح 
االجتماع، ان خطة التنمية متثل 
خطة امة وهي ليست مقصورة على 
مؤسسة دون غيرها »فنحن جميعا 
شركاء في هذا الوطن«، مشددا على 
حتمل جميع القياديني مسؤولياتهم 

جتاه تنفيذ اخلطة.
وقال س����موه »اآلن جاء الدور 
لنعي����د ونؤكد ان مرحلة التنفيذ 
انطلق����ت انطالقة موفقة نأمل ان 
تس����تمر ب����اذن اهلل حتى نحقق 
ما نس����عى اليه ونعمل من اجل 

اجنازه«.
وفيما يلي ن����ص الكلمة التي 
القاها سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ ناصر احملمد اثناء ترؤس 
س����موه امس اجتماع����ا عاما مع 
قياديي اجلهات احلكومية لشرح 
الس����نوية واخلطة  العمل  خطة 

اخلمسية للدولة:
االخوة الكرام اعضاء املجلس 
االعلى للتخطي����ط، االخ الفاضل 
رئيس ديوان احملاس����بة، االخوة 
الكرام رئي����س واعضاء املجلس 
البل����دي، االخوة الك����رام رئيس 
واعض����اء جلن����ة املناقص����ات 

املركزية.
يس����عدنا ان جنتمع في هذه 
اللقاء املبارك لنس����تكمل معا ما 
بدأناه من تقدم نحو حتقيق خطة 
التنمي����ة واجناز ما ورد فيها من 
برامج ومشاريع تعود باخلير على 
ابناء ش����عبنا الوفي حتت قيادة 
حضرة صاحب السمو امير البالد 
املفدى وولي عهده االمني حفظهما 

اهلل ورعاهما.
لقد س����بق ان اكدنا أن مرحلة 
التخطيط قد انتهت بفضل جهود 
االخوة اعض����اء املجلس االعلى 
للتخطي����ط واللجان العاملة فيه 
اضافة الى تعاون كافة املسؤولني 
في الوزارات واملؤسسات احلكومية 
وبعد ان اقرها شريكنا في التنمية 
مجلس االمة املوق����ر، واآلن جاء 
الدور لنعيد ونؤك����د ان مرحلة 
التنفي����ذ انطلقت انطالقة موفقة 
نأمل ان تس����تمر باذن اهلل حتى 
نحقق ما نسعى اليه ونعمل من 

اجل اجنازه.
ان االجناز يتطلب رؤية واضحة 
وارادة صلبة وعمال جادا ودؤوبا 
كما يتطلب تضافر جهودنا جميعا 
مؤسس����ات وافراد من اجل بلوغ 
املنش����ودة، ونحن ندرك  اهدافنا 

القت����راح املش����روعات املطلوبة 
لتحقيق السياس����ات في اخلطة 
بالتنسيق مع ديوان اخلدمة املدنية 

ووزارة املالية.
وأوضح انه مت تكليف مجلس 
آلية تقييم  املدنية ضمن  اخلدمة 
ش����اغلي الوظائف القيادية حول 
م����دى االلتزام بتنفي����ذ ومتابعة 
اخلطة السنوية متضمنة أسس 
معايير اختيارهم للوظائف التي 
يترشحون لتوليها وذلك متهيدا 

العتماد مجلس الوزراء.
وشدد الشيخ احمد الفهد على 
ان احملاسبة جزء رئيسي لتنفيذ 
اخلط����ة موضحا ان����ه مت تكليف 
اخلدمة املدنية بوضع الش����روط 
والواجبات التي يجب ان يتحملها 
كل مس����ؤول بالدولة للتأكيد من 
احلكومة عل����ى جديتها »ونكون 
امام التح����دي احلقيقي في تنفيذ 

اخلطة«.
وقال ان من ضم����ن القرارات 
األخ����رى تكليف الهيئ����ة العامة 
لالستثمار بالتنسيق مع اجلهات 
احلكومية املعنية باتخاذ االجراءات 
الالزمة إلنش����اء الشركات املنوط 
بها تنفيذ بعض املشروعات وفق 

اإلطار القانوني.
واضاف ان اخلطاب اإلعالمي 
سيكون موحدا بشأن اخلطة وذلك 
بالتعاون مع وزارة اإلعالم معتبرا 
في الوقت نفسه ان اخلطة السنوية 
املالية من أصعب السنوات لتحقيق 
التوازن بني تغيير هيكلة املؤسسات 
التخطيط  احلكومية في مج����ال 

والتنفيذ.
من جانبه قال أمني عام املجلس 
األعلى للتخطيط د.عادل الوقيان 
ان املش����روعات اإلنشائية البالغ 
عددها 798 مش����روعا مقسمة الى 
مشروعات داعمة بعدد 336 مشروعا 
بتكلفة إجمالية تبلغ حوالي مليار 

دينار.
واضاف ان القس����م اآلخر من 
املشروعات املسمى باملشروعات 
النمطي����ة عددها يص����ل الى 462 
مش����روعا وبتكلفة إجمالية تبلغ 
حوالي 3.7 ملي����ارات دينار وهو 
ما يشكل نقلة من الناحية الكمية 

والنوعية فيها.
وأوضح الوقيان انه من اجل 
تنفي����ذ اخلطة بأفض����ل صورة 
ممكن����ة فقد مت وض����ع تصاميم 
ومناذج للمتابعة التنفيذية تقوم 
خاللها اجلهات احلكومية بتعبئة 
تلك النماذج وإرسالها الى األمانة 
متضمنة العديد من البيانات املالية 

واالدارية.
حضر االجتماع أعضاء احلكومة 
وأعضاء املجلس األعلى للتخطيط 
ورئيس ديوان احملاسبة وأعضاء 

املجلس البلدي.

للقطاع اخل���اص من اجل تغيير 
شكل امليزانية غير النفطية لتكون 
عنصرا أساسيا في الناجت القومي، 
مضيفا ان حتقيق ذلك س���يهيئ 

مستقبال جيدا من اجل البالد.
وقال الش���يخ احمد الفهد انه 
مت وضع اخلطة السنوية لتكون 
ترجم���ة مباش���رة للميزاني���ة 
العام���ة بالتع���اون م���ع جميع 
الوقت  االجهزة احلكومية ضمن 
احملدد دس���توريا مضيفا ان هذا 
االجتماع إليضاح الصورة لألجهزة 

احلكومية.
واض���اف ان اخلطة وضعت 
بإمكانات وطموحات كبيرة لتعكس 
األمنيات التي تسعى إليها الدولة 
واملواطن، مضيفا ان املجلس األعلى 
للتخطيط استطاع ترجمتها من 

خالل خطط وبرامج سياسات.
وأعرب الشيخ احمد الفهد عن 
اعتقاده ان اخلطة السنوية االولى 
لم حتقق جميع الطموحات الجناز 
السياسات ولكنها حققت نسبة 
كبي���رة منها مضيف���ا ان الفترة 

احلالية هي مرحلة التنفيذ.
وق����ال ان احلكوم���ة أص��درت 
7 ق����رارات لتك����ون انطالقة عمل 
للخطة مثل تكليف جهاز متابعة 
األداء احلكومي بالتنسيق مع األمانة 
العامة للتخطيط إلعداد نظام شامل 
للمتابعة لدى اجلهات احلكومية.

وأكد انه سيتم رفع تقرير ربع 
س����نوي الى احلكومة عن مراحل 
اجناز اخلطة وبعض العقبات التي 
تواجه عملية االجناز مشيرا الى 
العامة للتخطيط  تكليف األمانة 
بتش����كيل فرق عمل متخصصة 

ثم ألق����ى نائب رئيس مجلس 
الوزراء للشؤون االقتصادية ووزير 
التنمية ووزير  الدولة لش����ؤون 
الدولة لش����ؤون اإلسكان الشيخ 
أحمد الفهد كلمة أكد فيها ان عدد 
املشروعات اإلنشائية في اخلطة 
السنوية تصل الى 798 مشروعا 

بتكلفة 4.7 مليارات دينار.
واضاف خ����الل االجتماع مع 
قيادي����ي الدولة ملناقش����ة اخلطة 
السنوية وخطة التنمية امس ان 
تكلفة املشروعات اإلنشائية تشكل 

ضعف تكلفة العام املاضي.
وأوضح ان املؤشرات قفزت منذ 
البداية بشكل كبير موضحا ان الباب 
الرابع من امليزانية ارتفع من 1.2 
مليار دينار الى 2.1 مليار وبنسبة 
80% عن مشروعات العام املاضي 
وذلك من دون املؤسسات املستقلة 

كمؤسسة البترول وغيرها.

جزء من اخلدمات العامة.
الفهد  الش���يخ احم���د  ولفت 
الى ان اخلط���ة تهدف الى إيجاد 
مجموعة م���ن القوانني لتحقيق 
عدد من السياسات بإعادة تنظيم 
الهيكلة مثل إنش���اء هيئة النقل 
وهيئة سوق املال وغيرها مبينا 
ان دور القط���اع اخلاص يتم من 
خالل القوانني والشركات املساهمة 
التي سيكون للمواطن نصيب منها 

بنسبة %50.
وأش���ار الى نقل نسبة كبيرة 
من اخلدمات الى القطاع اخلاص، 
موضحا ان اخلطة تضم إنشاء 5 
شركات مساهمة عامة في مجاالت 
خدماتية مختلفة مثل اإلس���كان 
والكهرباء واملنافذ واملستودعات 

والتأمني الصحي.
وأوضح ان اخلطة تهدف الى 
خلق بيئ���ة اس���تثمارية جاذبة 

ان ه����ذه اخلطة الطموحة لم ولن 
اال بالتع����اون املتواصل  تتحقق 
القانونية  والبن����اء وفق االط����ر 
والدس����تورية مع االخوة اعضاء 
مجلس االم����ة املوقر واالخوة في 
ديوان احملاسبة واالخوة بلجنة 

املناقصات املركزية.
في ه����ذه املرحلة اجلديدة من 
امل  العمل والتعاون نتطلع بكل 
وثقة ملواصلة دفع عجلة التنمية 
حتى نتمكن من استثمار طاقاتنا 
وامكاناتنا وحتقيق اخلير لبالدنا 
واالرتقاء به����ا لتتب����وأ مكانتها 

املرموقة.
وقد حرصت على ان التقي بكم 
اليوم كي يتحمل اجلميع مسؤولياته 
جتاه تنفيذ خطة التنمية فهي خطة 
امة وليست مقصورة على مؤسسة 
دون غيرها فنحن جميعا شركاء 

في هذا الوطن.
ان التحديات االقليمية والدولية 
احمليطة بنا تشجعنا على االصرار 
عل����ى التقدم نح����و االمام الجناز 
املش����اريع والبرام����ج احلكومية 
املتعلقة بالتنمية والتطوير في كافة 
املجاالت وعلى جميع مستويات 
العم����ل والتنفي����ذ، وقد حرصت 
احلكومة على دعم وتقدمي كل اوجه 
العون من اجل ضمان جناح خطة 

التنمية وتنفيذ مشروعاتها.
وللحديث عن مسيرة حتقيق 
اهدافنا  رؤيتنا وطموحاتنا نحو 
املنش����ودة ات����رك املج����ال لنائب 
رئيس مجلس الوزراء للش����ؤون 
االقتصادية اخيكم الش����يخ احمد 
فه����د االحمد ليوضح ويفصل في 

هذا اخلصوص.

اجلديدة التي ن����ادى بها صاحب 
السمو األمير بجعل الكويت مركزا 
ماليا مستندين بذلك الى موروث 
جتاري بجعل اهم املوارد االساسية 
لالقتص����اد الكويت����ي مبنيا على 

التجارة.
وقال ان اخلطة تتميز باجلرأة 
»وتضع االختناقات املوجودة في 
البنية التحتية وبعض اخلدمات 
بشكل مباشر ودقيق وهو ما ميثل 
اعترافا من قب����ل املجلس األعلى 
للتخطيط وقبوال جريئا من مجلس 
الوزراء ومباركة بتغييرها من قبل 

مجلس األمة«.
واضاف ان الفلسفة في اخلطة 
تقوم على االنتق����ال النوعي من 
الى  اخلدمة الشمولية احلكومية 
ان يلعب القطاع اخلاص دورا في 
بن����اء االقتصاد الوطني من خالل 
دعمه بشكل مباشر عن طريق اخذ 

واضاف ان اخلطة مجزأة على 
شتى القطاعات االقتصادية وتنطلق 
على اساس 230 سياسة التي ان 
مت حتقيقها فإنها ستكون اخلطوة 
االولى نحو الوصول الى الرؤية 
املنشودة لعام 2035، موضحا ان 
السياس����ات دعمت مبجموعة من 
القوانني بلغت 45 قانونا في إطار 
عام اخلطة لتعطي فلسفة جديدة 

ألكثر من قطاع.
وبنينّ الش����يخ احم����د الفهد ان 
اخلطة تعتبر فلسفة جديدة تقوم 
التأشيري وليس  على التخطيط 
التخطي����ط الش����امل وتقوم على 
التغيير االستراتيجي في منهجية 
العمل التخطيطي مضيفا ان اخلطة 
الس����لطتني  قوبلت بترحيب من 

وحظيت موافقتها باإلجماع.
وأفاد بأن القائمني على املجلس 
األعلى للتخطيط وضعوا الرؤية 

الشمالي: الخطة السنوية تعتمد في نجاحها على تعاون السلطتين
قال وزير املالية مصطفى الشمالي ان اخلطة السنوية تعتمد 
في جناحها على تعاون السلطتني التنفيذية والتشريعية لتنفيذ 
اخلطة واحتياجاتها مثل تأس����يس ش����ركات واقامة مشروعات 
وغيرها من تلك التي حتتاج الى تشريعات. واضاف الشمالي في 
تصريح ل� »كونا« عقب االجتماع املوسع لقياديي اجلهات احلكومية 
برئاس����ة سمو رئيس مجلس الوزراء ان احلكومة ومجلس االمة 
يعمالن في اجتاه واحد لتنفيذ اخلطة بالش����كل املطلوب، معربا 
عن ثقته باجناز اخلط����ة من خالل التعاون بني اعضاء احلكومة 
واعضاء مجلس األمة. واوضح انه من الضروري إقرار امليزانية 

التي تبدأ في االول من ابريل حتى يتم تنفيذ اخلطة، مضيفا انه 
اعتبارا من الس����نة املالية 2010 � 2011 سيتم البدء بنهج جديد لم 
تتعامل معه االجهزة احلكومية من قبل س����واء في مجال اخلطط 
او املشروعات. واكد ان اخلطة تبدأ ألول مرة بالتناسق الكامل مع 
امليزانية العامة للدولة، مضيفا ان كل مشروع في اخلطة له اهتمام 
معني يتم تنفيذه ضمن املخصصات املالية. وبني ان اخلطة تعتمد 
في جناحها على قدرة اجله����از التنفيذي، اضافة الى الدور الذي 
يلعبه القطاع اخلاص ف����ي اخلطة، مضيفا ان اخلطة بنيت على 

إعطاء القطاع اخلاص دوره األساسي كشريك في التنمية.


