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2035 ستختلف عن وضع املوازنة احلالية املوازنة العامة للكويت لعام 

2035«.. خطوات ملموسة  رؤية »كويت 
وإصالحات واضحة لبناء اقتصاد معاصر

حاليا احل��ك��وم��ي  ال��ع��م��ل  اول���وي���ات  م��ن  املنتجة  ال��وط��ن��ي��ة  االق��ت��ص��ادي��ة  ال��ق��ط��اع��ات  وت��ط��وي��ر  دع���م 

حت��ق��ي��ق ه�����دف االق����ت����ص����اد امل���ت���ن���وع امل����س����ت����دام م���س���ؤول���ي���ة م���ش���ت���رك���ة ب����ن ك����ل األط���������راف امل��ع��ن��ي��ة

امل��ت��ط��ورة ال��ت��ق��ن��ي��ة  امل��ع��رف��ي��ة ذات  ال��ص��ن��اع��ات  إل����ى ت��ش��ج��ي��ع  ي���ه���دف  امل��ع��رف��ي  ب��رن��ام��ج االق���ت���ص���اد 

أبراج مدينة الكويت تتراءى للزائر في حديقة الشهيد بأضوائها املسائيةمبنى البنك املركزي اجلديدمشروع الوقود البيئي 

ــم وتــطــويــر القطاعات االقتصادية  دع
الوطنية املنتجة من اولويات العمل احلكومي 
حاليا للوصول الى اقتصاد معاصر يرتكز 
على التنوع واالستدامة واحلداثة بعد 18 
ــك ضمن خطة االصــالح  عاما مــن االن وذل
االقتصادي الهيكلي والبنيوي التي رسمت 
احلكومة مالمحها فــي ركــيــزة )االقتصاد 
املتنوع املستدام( وفق رؤية )كويت 2035(.
  فاملوازنة العامة للكويت لعام 2035 
ستختلف عــن وضــع املــوازنــة احلالية إذ 
ستكون االيــرادات النفطية في تلك املوازنة 
مــحــدودة مقارنة بــااليــرادات احملققة من 
قــطــاعــات اقــتــصــاديــة منتجة كالصناعة 
ــات  ــدم والــتــكــنــولــوجــيــا والــســيــاحــة واخل
والــبــنــوك واالســتــثــمــار فضال عــن تفعيل 
االقتصاد املعرفي واملشروعات الصغيرة 

واملتوسطة.
ـــاص بقيادة    وســيــســاهــم الــقــطــاع اخل
االقتصاد الوطني بعد هــذه االعــوام ال18 
وفــق عــدة صيغ منها الشراكة مع القطاع 
العام او عبر ادارة مرافق الــدولــة او عبر 
عمليات تخصيص حيث مت تأسيس العديد 
من اجلهات والهيئات املختصة واملعنية بهذا 
الشأن منها هيئة الشراكة بني القطاعني العام 
واخلاص وهيئة تشجيع االستثمار االجنبي 
املباشر وهيئة اسواق املال والهيئة العامة 
للتخصيص والصندوق الوطني لرعاية 

وتنمية املشروعات الصغيرة واملتوسطة.
  وعبر هذه اخلطط والهيئات سيتحقق 
االقــتــصــاد املتنوع املــســتــدام الـــذي يعرف 
بأنه اقتصاد ترتكز دعائمه على متكني 
ــاص وزيـــادة عــدد املشروعات  القطاع اخل
الصغيرة واملتوسطة وجذب االستثمارات 
األجنبية الستقطاب التقنيات احلديثة 

انتاجيا وإداريا.
  حيث يساهم ذلــك فــي تكوين قاعدة 
انتاجية متنوعة وقطاع خدمي فعال إضافة 
الى توافر قطاع مالي مستقر وقطاع حكومي 
ــي هــو التنظيم واملــراقــبــة  ــاس دوره األس
ــال وجعلها جاذبة  ــم لتحسني بيئة األع

لالستثمارات الوطنية واالجنبية.
  وتــالمــس ركــيــزة )االقــتــصــاد املتنوع 
املستدام( املواطن بصورة مباشرة في حياته 
اليومية لذا كان اهتمام احلكومة بها واضحا 
وجليا السيما بعد توجيه حضرة صاحب 
السمو امير الــبــالد الشيخ صباح االحمد 
اجلابر الصباح في النطق السامي خالل 
افتتاح دور االنعقاد االول للفصل التشريعي 
اخلــامــس العشر ملجلس االمـــة بــضــرورة 

االهتمام بها.

عجز املوازنة
  واكد سموه خالل نطقه السامي ان البالد 
تــواجــه حتــديــا يــهــدد مسيرتها يتمثل في 
االنخفاض الهائل في ايــرادات الدولة جراء 
انهيار اســعــار النفط فــي العالم مــا أحــدث 
عجزا كبيرا في املوازنة العامة للدولة داعيا 
الى املبادرة باتخاذ اجراءات فعالة ملعاجلته 

والتخفيف من اثاره.
ــدد سموه على »ان خيار تخفيض    وش
االنــفــاق العام اصبح امــرا حتميا من خالل 
تدابير مدروسة الصالح اخللل في املوازنة 
ــف الــهــدر واســتــنــزاف مــواردنــا  العامة ووق

الوطنية وتوجيهها نحو غايتها الصحيحة 
ــــرص عــلــى الــتــخــفــيــف عـــن كــاهــل  مـــع احل
محدودي الدخل ومراعاة العدالة االجتماعية 
وبــاملــراجــعــة الـــدوريـــة لــهــذه اإلجـــــراءات 

وتقوميها تبعا لوضع إيرادات الدولة«.
  واوضــح ان »هــذا يعد جــزءا من برنامج 
شامل لالصالح االقتصادي يكون للقطاع 
اخلاص فيه دوره احليوي الفاعل يلتزم به 
اجلميع و تقوم احلكومة بإعداد كافة أدواته و 
تفاصيله العملية الزمنية يعرف فيه املواطن 
دوره و مــا ميكن أن يحققه هــذا البرنامج 
لــه ولــأجــيــال الــقــادمــة ويضمن مشاركته 

اإليجابية وحتمل مسؤوليته الوطنية«.
  وتبرز مما سبق أهمية أن يكون للبالد 
ــل تلك  ــي ظ )اقــتــصــاد مــتــنــوع مــســتــدام( ف
التحديات مبا يضمن توافر مصادر متعددة 
ومتنوعة للدخل العام للدولة وعدم االعتماد 
على مصدر وحيد وهــو النفط السيما وان 
هذا املصدر الوحيد غير مستقر نتيجة لكثرة 

العوامل اخلارجية املؤثرة فيه.
  ويعد حتقيق هــدف االقــتــصــاد املتنوع 
املستدام مسؤولية مشتركة بني كل االطراف 
املعنية بعملية التنمية من حكومة وبرملان 
وقطاع خاص انتهاء باملواطن نفسه اال انه 
يواجه عــددا من التحديات اهمها انخفاض 
حجم االستثمارات اخلاصة سواء الوطنية 
او االجنبية والــذي ألقى بظالله على وضع 
البالد حيث احتلت مركزا متأخرا ال يليق بها 
في )مؤشر ممارسة االعــمــال( الــصــادر عن 

البنك الدولي.
ــدد حــاجــة الــبــالد  ــص ــي هـــذا ال ــرز ف ــب   وت
امللحة لوجود خريطة استثمارية واضحة 
للمستثمرين توضح القطاعات ذات امليزة 
التنافسية والفرص االستثمارية وضرورة 
توفير التشريعات الــالزمــة اليــجــاد بيئة 
عادلة للمنافسة االقتصادية واهمية تقليص 
االجــــراءات املتعلقة ببدء تنفيذ االنشطة 
االقتصادية وفك التشابك في االختصاصات 
بــني اجلــهــات املختلفة اضــافــة الــى زيــادة 

اخلدمات املعرفية.
  وللتغلب على التحديات واملعوقات التي 
تواجه حتقيق اهداف ركيزة االقتصاد املتنوع 
املستدام مت حتديد خمسة برامج للعمل يضم 
كل برنامج عددا من املشروعات لها خصائص 
معينة يتم اختيارها وفقا ملعايير محددة وهي 
برنامج تهيئة بيئة االعمال للقطاع اخلاص 
وبرنامج تنويع القاعدة االنتاجية وزيادة 
معدالت االستثمار وبرنامج تطوير السياحة 
الوطنية وبرنامج االقتصاد املعرفي وبرنامج 

االصالح املالي واالقتصادي للدولة.
  ويهدف برنامج تهيئة بيئة االعمال في 
القطاع اخلاص الى التغلب على املعوقات التي 
تواجه هذا القطاع والعمل على زيادة نسبة 
مساهمته في الناجت احمللي االجمالي اضافة 
الى توفير فرص عمل جديدة للمواطنني من 
خالل فك التداخل في االختصاصات وتفعيل 
مبدأ النافذة الواحدة والسعي الى تبسيط 
االجراءات وتقليل الدورة املستندية وتفعيل 

اجناز االعمال الكترونيا.

شركات مساهمة
  ويتبنى هـــذا الــبــرنــامــج مــشــروعــات 
محورية في عملية التنمية سواء املسند منها 

الى القطاع اخلاص او ما سينفذ باملشاركة 
بني القطاعني العام واخلاص وذلك من خالل 
تأسيس الشركات املساهمة العامة اضافة 
ـــراءات اصــدار التراخيص  الــى تبسيط اج
الالزمة للمستثمر احمللي واالجنبي وتوفير 
بــوابــة الكترونية مــوحــدة خلــدمــات قطاع 

االعمال واالستثمار.
  ويشارك في هذا البرنامج عدد من اجلهات 
واملؤسسات هي وزارة التجارة والصناعة 
مبشروع ميكنة خدمات التراخيص التجارية 
والهيئة العامة للصناعة مبشروع انشاء 
واجناز وتشغيل وصيانة البنية االساسية 
ملنطقة الشدادية الصناعية وهيئة تشجيع 
االستثمار االجنبي املباشر مبشروع التوسع 

في انشاء وتطوير املناطق احلرة في البالد.
  امــا برنامج تنويع القاعدة االنتاجية 
وزيــادة معدالت االستثمار فانه يهدف الى 
زيادة نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية 
ــنــاجت احملــلــي االجــمــالــي وتخفيض  فــي ال
االعتماد على القطاع النفطي بغية تنويع 
ــي اعــــداد هــذا  ــارك ف ــش ــل وي ــدخ ــادر ال ــص م
البرنامج جهتان هما )برنامج اعادة هيكلة 
القوى العاملة واجلهاز التنفيذي للدولة( 

و)مؤسسة البترول الكويتيتة(.
  ويشارك )برنامج اعــادة هيكلة القوى 
العاملة واجلهاز التنفيذي للدولة( مبشروع 
انــشــاء حاضنة للمشروعات الصغيرة 
واملتوسطة والذي يسعى الى زيادة مساهمة 
قــوة العمل الوطنية بالقطاع اخلــاص اما 
)مــؤســســة الــبــتــرول الكويتية( فتشارك 
بعدد من املشروعات الهامة منها مشروع 
الوقود البيئي والذي يسعى الى حتسني اداء 
مصافي الشركة وحتسني املعايير البيئية لها 
اضافة الى مشروع مجمع التكرير املتكامل 
ــذي يلبي متطلبات الــســوق املستقبلية  ال
املتنوعة وفقا للمواصفات العاملية للمنتجات 

البترولية.
  ويضم مشروع مجمع التكرير املتكامل 
عددا من املشروعات هي مشروع االوليفينات 
الثالث والعطريات الثاني املتكامل مع مصفاة 
الـــزور والـــذي تسعى الشركة مــن خالله 
الى تعزيز مكانة صناعة البتروكيماويات 
ــى تنويع  الوطنية فــي املنطقة اضــافــة ال

منتجات الشركة مبنتجات متخصصة.

القطاع السياحي
  ونظرا الهمية القطاع السياحي كاحد 
مــصــادر تنويع الــدخــل فقد مت تخصيص 
برنامج خــاص يعنى بتطوير السياحة 
ــدف تشجيع  ــه ــت ــس الــوطــنــيــة حــيــث ي
ــي االنــشــطــة السياحية  االســتــثــمــارات ف
مبختلف مناطق البالد واالستغالل االمثل 
للمرافق واخلدمات السياحية في تطوير 

القطاع السياحي وزيادة قدرته التنافسية.
  وتساهم في برنامج تطوير السياحة 
الوطنية وزارة االعالم الكويتية عبر تنفيذ 
مشروع التسويق السياحي لدولة الكويت 
والذي يسعى الى زيادة معدالت منو القطاع 
ــدا مهما  التجاري والسياحي ليصبح راف

ومصدرا لتعزيز الدخل الوطني.
  ومــن الــبــرامــج املهمة التي تتضمنها 
الركيزة برنامج االقتصاد املعرفي الذي 
يهدف الى زيادة امليزة التنافسية للمنتجات 

الوطنية لعرضها فــي االســـواق العاملية 
وزيــادة الــصــادرات غير النفطية وزيــادة 

االيرادات العامة غير النفطية.
  كما يهدف برنامج االقتصاد املعرفي الى 
تشجيع الصناعات املعرفية ذات التقنية 
املــتــطــورة وتسويقها للقطاع الصناعي 
وبناء القدرات واخلبرات الالزمة لتنفيذ 
برامج البحث العلمي مبا في ذلــك انشاء 
مركز ابحاث عاملي للبترول ودعــم جهود 
اشــراك القطاع اخلاص في تطوير املناهج 
والتخصصات العلمية والبرامج البحثية 
فــي مؤسسات التعليم العاملي وتطوير 
اســتــراتــيــجــيــة وطــنــيــة للبحث العملي 

واالبتكار.
  وتشارك في تنفيذ تلك االهداف جامعة 
الكويت عبر مشروع توظيف مخرجات 
البحث العلمي واالستفادة منها وتسويقها 
وذلك بغية تلبية هذه املخرجات الحتياجات 
التنمية وتسويق االبحاث العلمية محليا 

ودوليا.

االقتصاد املعرفي
كما يشارك في تنفيذ اهــداف برنامج 
االقتصاد املعرفي معهد الكويت لالبحاث 
العلمية عبر تنفيذ مشروع مختبرات شركة 
)آي.بي.إم( العاملية في الكويت وذلك لرفع 
مستوى جــودة البحوث ونتائجها على 
ــالل تأسيس  املستويات العاملية مــن خ
مختبر )أي.بــــي.إم( العاملي في الكويت 
بغية حتسني اخلــدمــات املعلوماتية في 
البالد وتلبية مخرجات البحث العلمي 

الحتياجات التنمية.
  فيما ساهمت االمانة العامة للمجلس 
االعــلــى للتخطيط والــتــنــمــيــة فــي هــذا 
البرنامج عبر تأسيسها للمركز الوطني 
لالقتصاد املعرفي الذي يهدف الى تعزيز 
البنى املعرفية فــي القطاع الــعــام ورفــع 
املستوى املؤسسي واملجتمعي وابــراز 
اهمية استغالل املعرفة اقتصاديا وتنمويا 
وتعليميا اضافة الى ايجاد سبل من شأنها 
العمل على تطوير عمل احلكومة لوظائفها 
عبر اجهزتها ومؤسساتها على نحو يعزز 

االنتاجية والفاعلية.
  امــا البرنامج اخلامس واالخير الذي 
تتضمنه الركيزة فهو برنامج االصــالح 
املالي واالقتصادي للدولة والذي يستهدف 
زيــادة كفاءة وفاعلية القطاع العام عبر 
ترشيد االنــفــاق اجلــاري وزيـــادة فاعلية 
ــالل اختيار  االنــفــاق االســتــثــمــاري مــن خ
ــر التنموي املرتفع  املشروعات ذات االث
ــادة االيـــرادات العامة عبر  اضافة الــى زي
تطوير النظام الضريبي ومراجعة وترشيد 

اوجه الدعم احلالية واعادة هيكلتها.
  وعبر تنفيذ اهداف وبرامج ومشروعات 
ــوع املــســتــدام  ــن ــت ركـــيـــزة االقــتــصــاد امل
سيشعر املواطن باالثر التنموي لها بعد 
االنتهاء منها مــن خــالل توفيرها فرص 
العمل وزيادتها للناجت احمللي االجمالي 
ــات املقدمة  ــدم وحتسينها ملستوى اخل
ودعمها الستقرار املوازنة العامة للدولة 
اضافة الى حتسينها ترتيب الكويت في 
مستوى املؤشرات الدولية مبا يسهم في 

تعزيز مكانتها الدولية.

مبنى هيئة االستثمار اجلديد

مجمع األفنيوز معلم سياحي
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