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 تنفيذي اللخص امل
 

عرفت دولة الكويت منذ االستقالل مسيرة تنموية مميزة حيث تصنف ضمن الدول غير الصناعية ذات 

تراكم   فان  الحافل  التنموي  السجل  من هذا  وبالرغم  العالية جدا.  البشرية  والتنمية  املرتفع  املمارسات  الدخل 

التنموية املتعاقبة خاصة االكتفاء باالعتماد على النفط كمصدر أساس ي للتنمية، باإلضافة إلى تحقيق التشغيل  

و  املدنية،  الخدمة  بديوان  املركزي  التوظيف  صيغة  خالل  من  الخاص  محدودية  التام  القطاع  تشغيل  دور  في 

 اتجودة الخدمإنتاجيته و وانخفاض    وارتفاع تكاليفه،  ،، أدى إلى تضخم الجهاز اإلداري للدولةالعمالة الوطنية

   التي يقدمها.

إلددددددددددددى تقددددددددددددديم نمددددددددددددوذج  التددددددددددددي أعدددددددددددددها املعهددددددددددددد العر ددددددددددددي للتخطدددددددددددديطهددددددددددددذه الدراسددددددددددددة االستشددددددددددددارية تهددددددددددددد  

ن مددددددددددن  تنمددددددددددوي سياسددددددددددات 
 
     يمكدددددددددد
 
ة إلددددددددددى إدارة تنمويددددددددددة تتددددددددددواءم مددددددددددع رؤيدددددددددد مددددددددددن وضددددددددددعها الحددددددددددالي نقددددددددددل اإلدارة العامددددددددددة    

.  وتددددددددتلخ  الفكددددددددرة األساسددددددددية للنمددددددددوذج املقتددددددددرح فددددددددي أن إعددددددددادة هيكلددددددددة اإلدارة العامددددددددة 2035الكويددددددددت الجديدددددددددة 

وتجويددددددددددددد خددددددددددددماتها العامددددددددددددة يتطلددددددددددددب إصدددددددددددالحات اقتصددددددددددددادية هيكليددددددددددددة تغيددددددددددددر  يددددددددددددؤدي إلددددددددددددى ال جدددددددددددم األمثددددددددددددل،بمدددددددددددا 

النمددددددددوذج التنمددددددددوي القددددددددائم علددددددددى الددددددددنفط واإلنفدددددددداق الحكددددددددومي إلددددددددى نمددددددددوذج تنمددددددددوي قددددددددائم علددددددددى خلددددددددق ال ددددددددروة بمددددددددا 

وبريددددددددددادة القطدددددددددداع  2035ورؤيددددددددددة الدولددددددددددة الهادفددددددددددة لتحويددددددددددل الكويددددددددددت إلددددددددددى مركددددددددددز مددددددددددالي وتجدددددددددداري بحلددددددددددول يتددددددددددواءم 

 الخاص.

عدت هذه الدراسدددددة االسدددددتشدددددارية بناء  على توج هات معالي
 
                                                  أ
 
الصدددددباح   األحمد الجابر صدددددباح ناصدددددر الشدددددي   

مؤسسة   ، وساهمتقومرئيات أعضاء الفري  2035أمير البالد   السمو  صاحب رئيس فريق عمل تفعيل رؤية حضرة

ل املعهد فريق . الكويت للتقدم العلمي بتمويلها
 
             وقد شددك
 
           م دير عام   –مال هللا  عثمان بدر عمل إلعدادها برئاسددة د.      

العر ي   املسدددددددددددددتشدددددددددددددارين والخبراء من أعضددددددددددددداء الجهاز الفني في املعهد عدد من         وع ضدددددددددددددوية    ،املعهد العر ي للتخطيط

 :للتخطيط والتالية أسماؤهم*

 . د. بدر عثمان مال هللا .1

 . بلقاسم العباس د.  .2

 .د. أشر  العر ي .3

 د. محمد الدويهيس .4

 د. محمد القريوتي.  .5

   .د. إيهاب مقابلة .6

 . د. عوني الرشود .7

 . د. وليد عبد مواله .8

   .د. فيصل املناور  .9

 . د. نوا  أبو شمالة .10

 . د. علم الدين بانقا .11
 السير الذاتية للفريق في ملحق الدراسة.                  *  م رفق نبذة عن 



 

 

 

ii 

 

تشير البيانات الخاصة بأعداد العاملين باإلدارة العامة في دولة الكويت إلى تضخم واضح في الجهاز اإلداري  

مليون   4.2للدولة وتفش ي ظاهرة البطالة املقنعة. ففي حين بلغ إجمالي عدد السكان )كويتيين وغير كويتيين( حوالي  

ألف فرد حوالي نصفهم في قطاعي الصحة والتعليم؛   474فقد بلغ عدد العاملين بالحكومة حوالي    ،2015نسمة في  

. أما إذا ما اقتصرنا في التحليل على الكويتيين فقط،   9أي أنه يوجد موظف حكومي لكل  
 
                                                   أفراد من السكان تقريبا
 
                      

أر عة من قوة   ثالثة من كل  )أو  كويتيين  أر عة  أن واحد من كل  نجد  في  فإننا  الوطنية(  في    2015العمل  يعملون 

 إذا عرفنا أن املتوسط العاملي يقع في حدود موظف    .الحكومة
 
                                             وال شك أن هذه املعدالت تعد مرتفعة للغاية، خاصة
 
                                           

نسمة في الدول املتقدمة التي تتشابه في    100نسمة، وأن هذه النسبة تصل إلى موظف واحد لكل    50واحد لكل  

إن تطبيق هذه املعايير الدولية يؤدي إلى تراجع حجم العمالة الحكومية الضرورية إلى  مستوى الدخل مع الكويت. 

 ألف حالي 474ألف موظف فقط مقارنة بد  84
 
 ا
 
  . 

املقنعة بشكل   البطالة  للدولة وتفش ي ظاهرة  في الجهاز اإلداري  الدراماتيكي  وقد انعكس هذا التضخم 

مليار دينار كويتي من    10.3لكويت. فقد خصصت الدولة مبلغ  سلبي واضح على حجم وهيكل اإلنفاق العام في ا

مليار دينار أخرى كدعم مادي(، ويشكل هذا املبلغ حوالي   6.5للرواتب والبدالت )باإلضافة إلى    2013/ 12ميزانية  

% من اإلنفاق العام. وتعتبر هذه الحصة أعلى بكثير مما هي عليه في الدول األخرى حول العالم، حيث تصل  50

%  20% فقط من نفقات الحكومة. كما شكلت نفقات األجور الحكومية حوالي 30-20سبة الرواتب الحكومية إلى ن

 في باقي أرجاء العالم، وتبلغ حصة اإلنفاق 2014من الناتج املحلي اإلجمالي عام  
 
                                        ، أي ضعف ما هو متعار  عليه عادة
 
                               

%، وهي نسبة غير مسبوقة على األرجح في أي  50لي  الحكومي على الرواتب من االقتصاد الكويتي غير النفطي حوا

 مكان آخر في العالم.

وفي  الحكومي  الجهاز  في  العاملين  أعداد  في  املتالحقة  الزيادات  أن  إلى  والدالئل  املؤشرات  كافة  وتشير 

 لتقرير ا
 
 في مستوى الخدمة التي يتلقاها املواطن. فوفقا

 
          املوازنات املخصصة ألجورهم لم تنعكس إيجابا

 
                                           

 
لتنافسية                                        

، فإن عدم كفاءة البيروقراطية الحكومية هي العائق األهم في أداء وتطور األعمال في الكويت. 2015العاملي لعام  

الكويت على درجات   الكويت. حيث حصلت  في  أداء ونمو األعمال   على 
 
 حقيقيا

 
ل فقط قيدا

 
                                                            وهذا الوضع ال يمث

 
       

 
          

 
                

 ارة وفعاليتها. متواضعة في املؤشرات الدولية الخاصة بنوعية اإلد

اإلدارة  تطوير  بعملية  مرتبط  األول  النوع  التحديات؛  من  نوعين  الكويت  دولة  في  العامة  اإلدارة  تواجه 

العامة ورفع كفاءتها بما يلبي تطلعات املواطنين في الحصول على خدمات أفضل. أما النوع الثاني من التحديات،  

ذاته   الوقت  في   
 
ارتباطا وأك ر  أك ر صعوبة                  فهو 
 
التي                              بالتحديات  ويتعلق  الحالية،  االستشارية  الدراسة  بموضوع 

التنموية طويلة   الرؤية  تتناسب مع طموحات  تنموية  إدارة  إلى  الكويت  في دولة  العامة  تواجه عملية نقل اإلدارة 

القطاع   والتي تهد  إلى "تحويل دولة الكويت إلى مركز مالي وتجاري جاذب لالستثمار، يقوم فيه   2035األجل للدولة  

الخاص بقيادة النشاط االقتصادي، وتذكي فيه روح املنافسة وترفع كفاءة اإلنتاج في ظل جهاز دولة مؤسس ي داعم  

واالقتصادي   املالي  اإلصالح  ووثيقة  للدولة  التنموية  الرؤية  عنها  عب رت  التي  السابقة  التوجهات  أن  والواقع   ."...                                                                                                       

هر الكثير من البحوث أن نوعية الحوكمة واإلدارة العامة تعتبر  تتماش ى مع أفضل املمارسات العاملية، حيث تظ 

 في النمو والتنويع االقتصادي. وال يمكن للقطاع الخاص املستقل والقوي أن يزدهر إال في ظل 
 
 ومؤثرا

 
 أساسيا

 
                                                                                  عامال

 
       

 
       

 
    

 تبني القطاع العام ملعايير محددة من أجل تقديم أداء تنظيمي وبيروقراطي فعال. 
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 من درا
 
        انطالقا
 
سة الوضع الحالي لإلدارة العامة بدولة الكويت، تم وضع تصور مفصل لنموذج قائم على       

( يهد  الى نقل اإلدارة العامة في دولة الكويت إلى إدارة تنموية تقود وتوجه العملية (policy Modelالسياسات  

قائمة على  تنموية  في ظل استراتيجية  السوق    التنموية من خالل جملة من الوظائف األساسية  اقتصاد  تطوير 

 وريادة القطاع الخاص. 

 يتطلب هذا التحول التنموي إجراء إصالحات هيكلية عميقة،  
 
 أوال
 
، في عمل وتنظيم اإلدارة العامة لكي     

تصبح إدارة رشيقة تتمتع بحجم أمثل ومتسق مع تقديم أفضل مستويات الخدمة العامة وكذلك ترشيد نفقاتها 

املتمثلة في التخطيط التنموي والتنظيم والتوجيه والتحكيم والحماية، باإلضافة الى وقيامها بوظائفها اإلنمائية  

 الوظائف التقليدية األخرى مثل توفير األمن وتقديم الخدمات العامة،  
 
 وثانيا
 
، في مرتكزات االقتصاد الكويتي بحيث        

 على اإلنفاق العام واملم
 
 أساسا

 
                       تتغير مصادر النمو االقتصادي القائم حاليا

 
      

 
ول من اإليرادات النفطية إلى نموذج                                        

نمو نابع من القطاعات اإلنتاجية املادية والخدمية ذات القيمة املضافة املعتبرة عالية املحتوى املعرفي والتقاني في 

 إطار اقتصاد قائم على آلية السوق وبريادة القطاع الخاص )أنظر الشكل التالي(.

 

  



 

 

 

 

 2035نموذج تنموي لنقل اإلدارة العامة بدولة الكويت إلى إدارة تنموية تتواءم مع رؤية دولة الكويت حتى عام 

 

 الكويت مركز : 2035نقل اإلدارة العامة بدولة الكويت إلى إدارة تنموية تتواءم مع رؤية دولة الكويت حتى 
 
 ماليا

 
 وتجاريا

 
ا

قطاع الخاص في السوق ومبادرة الليةآاقتصاد متنوع قائم على (: الخاص وتعزيز اقتصاد السوق االقطاعتنمية )اإلصالحات االقتصادية الهيكلية 

تخطيط تأشيري ظل منظومة 

تفعيل مسار 

الخصخصة وانسحاب 

الدولة من النشاطات 

اإلنتاجية 

استراتيجية تنمية 

القطاع الخاص 

ة والسياسات الصناعي

في إطار منظومة 

التخطيط التأشيري 

ة تطوير مسار الشراك

ما بين القطاع الخاص

والقطاع العام 

ت تفعيل دور املؤسسا

ة الصغيرة واملتوسط

اإلنتاجية 

تعزيز الحوكمة وبناء

مؤسسات اقتصاد 

ة السوق وتحسين بيئ

األعمال واالستثمار

قيق وتحاإلنفاق ترشيد 

االستدامة املالية 

للدولة 

االصالح االداري وإعادة هيكلة اإلدارة العامة

ل  التطوير االداري من خال

توزيع العمل وتشكيل 

الوحدات وإدخال التغيير 

في طرق وأساليب العمل

وتبسيط االجراءات 

وتطوير  الخدمة وانتهاج

د الجودة الشاملة، وتحدي

املسارات الوظيفية

ي، تطوير االداء الحكوم

وإعادة هيكلة الجهاز 

االداري، فك التشابك

مة واالرتباطات ، الحكو 

افية االلكترونية و الشف

والحوكمة واالدارة 

الرشيدة

ية تنمية املوارد البشر 

وتغيير سياسات 

التوظيف، تفعيل  

سياسات سوق عمل 

ر جريئة في الجهات غي

الحكومية 



 

 

v 

 

 

ويتوقع أن يسمح هذا التحول إلى دفع التشغيل في الجهات غير الحكومية بما يسمح بامتصاص فائض   

العمالة في الجهات الحكومية ويوفر فرص عمل دائمة للداخلين الجدد لسوق العمل من العمالة الوطنية خاصة 

 من خريجي الجامعات. 

ستويات البيروقراطية ف ها إجراء عمليات إعادة اإلدارة العامة وخفض م (Downsizing)تتطلب عملية ترشيق  

تعدد  إلغاء  ومعها  املؤسسات  تعدد  ظاهرة  من  للتقليل  املتجانس  الطابع  ذات  املؤسسات  دمج  مثل  هيكلية 

القرار بحيث تحدد عند حدها   اتخاذ  الصالحيات وتضاربها، ويتطلب ذلك إجراء تقييم داخلي لإلجراءات ودورة 

 تجويدها. إن إعادة هيكلة اإلدارة العامة وتحويلها  األدنى لتقليل الهدر في  
 
                                                 املوارد والوقت ورفع فعالية اإلدارة وأخيرا
 
                                       

إلى إدارة تنموية رشيقة يجب أن يرتبط كذلك باستراتيجية محكمة لتنمية القطاع الخاص وذلك لبناء نموذج نمو 

الهيكلي نحو اقتصاد متنوع ومنتج  جديد قادر على استيعاب فائض العمالة من القطاع العام وتحقيق التحول  

قائم على قطاعات إنتاجية حديثة في الزراعة والصناعة والخدمات املالية والتجارية. فباإلضافة إلى عمليات فتح  

األسواق والخصخصة، وتنمية املشروعات الصغيرة واملتوسطة، ودعم الشراكة ما بين القطاع العام والخاص،  

وإجر  الخاص  القطاع  تنمية  على فإن  التركيز  يتطلب  النمو  استدامة  يضمن  بما  لالقتصاد  الهيكلي  التحول  اء 

استثمارات القطاع الخاص في القطاعات اإلنتاجية والخدمية من خالل تبني سياسة صناعية )سياسات قطاعية  

والتوجهات  السلوك  تغيير  على  تركز  حديثة  وخدمات(  وصناعة  زراعة  من  اإلنتاجية  القطاعات  مختلف  في 

ستثمارية للقطاع الخاص من خالل تشجيع االستثمار اإلنتاجي املحلي واألجنبي وخفض تكلفته املالية وكذلك  اال 

 إرساء منظومة حوافز في قطاعات منتقاة تدخل ضمن استراتيجية تنويع االقتصاد الكويتي. 

اإليرادات   هيكلة  إعادة  يتطلب  مميزة  عامة  خدمة  وتقديم  االقتصادي  النمو  استدامة  الحكومية  إن 

بحيث تشمل الضرائب املباشرة على الدخل وال روة وكذلك إعادة تغيير تسعير الخدمات العامة بحيث تركز على 

االستدامة وتقليل الهدر وتوسيع نطاق املساهمة املجتمعية في أعباء التنمية. كما يحبذ أن تفرض ضرائب غير 

 على الصحة العمومية وعلى البيئة. مباشرة على السلع والخدمات خاصة على السلع الكمالية  
 
                                 وتلك التي تمثل خطرا
 
                   

كما أن نجاح إعادة هيكلة اإلدارة العامة وتحويلها إلى إدارة تنموية رشيقة مرهون بنجاح عملية إعادة توجيه قوة 

العمل الوطنية نحو الجهات غير الحكومية. إن القطاع الخاص يزخر بفرص عمل هائلة والتي يمكن أن تجذب  

اطنين، شرط إعادة النظر في سياسات التشغيل في القطاع العام، وتعزيز نوعية مخرجات منظومة التعليم،  املو 

قانون توطين العمالة في الجهات غير الحكومية. إن  وكذلك تعميق تطبيق وتطوير منظومة التدريب املنهي والفني

اتجة عن تفعيل سياسات تنمية القطاع حل مسألة تشغيل املواطنين في الجهات غير الحكومية يجب أن تكون ن

 جديدة تتوافق مع متطلبات وتطلعات املواطنين. 
 
                                           الخاص من خالل النمو في القطاعات الحديثة والتي تفتح فرصا
 
                                                      

كما يجب رفع تكاليف تشغيل الوافدين وكذلك تعديل القانون وتوطين العمالة الوطنية في الجهات غير الحكومية 
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 على ال
 
        بحيث يفرض نسبا
 
وظائف واملهن والقطاعات شرط أن يتدرب املواطنون لشغل املناصب الفنية والقيادية               

 في القطاع الخاص. 

في إطار إعادة هيكلة اإلدارة العامة بدولة الكويت، يمكن االسترشاد بتجارب الدول "الناجحة" في تعزيز 

بي نت   تجربة دول جنوب شرقي آسيا )النمور اآلسيوية(                                                           "اإلدارة التنموية" ومتطلباتها املؤسسية والبشرية. حيث 

بروز نموذج مختلف إلدارة تنموية قوية يتسم بالتوجه اإلنمائي التدخلي لدفع التنمية بمشاركة القطاع الخاص  

التنموية على  الدولة  ز نموذج 
 
التنموية املرجوة.  ويرك براغماتي لتحقيق األهدا   التدابير الالزمة بشكل                              وتتخذ 
 
                                                                        

في تملك   التدخل  غرار  على  مباشرة  تدخالت  من  التدخالت  هذه  وتتراوح  متنوعة.  وسائل  خالل  من  االقتصاد 

املناطق   وبإنشاء  املختلف  الحوافز والدعم  مباشرة من خالل وضع  تأشيريه غير  أو  نفسها  اإلنتاجية  القطاعات 

ة التحتية التقليدية والتقنية الحرة والصناعية واملجمعات العلمية وبناء رأس مال بشري ذو نوعية وتحسين البني

                                                                                        لتعزيز نمو الصناعات الجديدة والحد  من االختالالت الناجمة عن التحو الت الهيكلية في االقتصاد. 

إن منظومة التخطيط القائمة في دولة الكويت لم تتمكن من إرساء قواعد التخطيط التأشيري واقتصرت  

لحكومية مما حد من القدرة على مواجهة التحديات املختلفة  عموما على رصد ومتابعة اإلنفاق على املشروعات ا

وتضخم  اإلنتاجية  القاعدة  وتنويع  الخاص  القطاع  دور  تعزيز  في  باألساس  واملتمثلة  الكويت  دولة  تواجهها  التي 

وتعزيز   التأشيري  التخطيط  إلى  للتحول  التخطيطية  الكويت  تجربة  تفتقده  ما  أبرز  من  ولعل  الحكومي.  الجهاز 

 األدنى من الحوكمة قادرة  تجاوب
                        القطاع الخاص هو بناء مؤسسات راقية تتمتع بالحد 
على قيادة العملية التنموية                                                

للدولة. يبدو أن الحل األمثل يتطلب مزيجا بين التوجه التنظيمي اإلشرافي والتدخلي    ةوتحقيق األهدا  االستراتيجي 

م بدوره في دفع النمو وتنويع االقتصاد وخلق فرص  إلرساء قواعد اقتصاد السوق وتحفيز القطاع الخاص للقيا 

 عمل مناسبة للمواطنين. 

وحددت   ،2035اهتم املخطط الكويتي بالقطاع الخاص وأدرك دوره الحيوي في تحقيق رؤية الدولة  وقد  

اع  وذلك لضمان ارتف  نمو االستثمارات العامةأعلى من  نمو االستثمارات الخاصة بوتيرة  الخمسية الثانية  الخطة  

مقابل    2020عام    %42لتبلغ حوالي حواليالناتج املحلي )النفطي وغير النفطي(    إجماليمساهمة القطاع الخاص في  

رغم األهمية التي نالها القطاع الخاص في عمليات التخطيط، إال أن واقع  و   %.  26قدرها  حالية  نسبة مساهمة  

  .الكويتي لم يتواكب وتلك املعطيات االستجابة لدور وأهمية القطاع الخاص في النشاط االقتصادي

، تعيد  للسوق   الوطني وبناء قواعد جديدةالقطاع الخاص  دور    لتنمية  تدخل الدولةيتطلب    هذا األمر

ويرتكز هذا  والتشغيل.  بل وتبني قطاع خاص وطني قادر على املشاركة وتحمل املسئولية في قيادة النمو    هتوج ه

على ال  التدخل  القطاع  أنشطة  املجاالت  توجيه  في  واملتوسطة،  الصغيرة  املشروعات  من خالل  سيما  ال  خاص، 

خدمات األعمال، الخدمات املالية، السياحة، )اإلنتاجية مثل الخدمات اإلنتاجية في القطاعات القابلة لالتجار  

الصا معالجة  ومناطق  الحرة  التجارة  مناطق  )بناء  التصديرية  التحويلية  والصناعات  واالتصاالت(  درات( النقل 
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، بخاصة ما يتعلق بتحفيز الحكم الرشيد، وإزالة  واألعمالنهاء كافة املعوقات والقيود املتصلة ببيئة االستثمار  وإ

 ، وتوفير املنافسة داخل األسواق من خالل إزالة كافة أشكال التشوهات.العوائق التي تعترض االستثمار

 ملفهوم اإلدارة  القطاع العام في األسواق وترشيد اإلنفاق والدعم  إن الحد من تدخل  
 
               وفقا
 
التنموية يرتكز     

ن تدخل القطاع العام في  اقتصادي. إتشغيل الخدمات بأسلوب  و   رامج تخفيض امليزانيةعلى التوجه نحو تبني ب

بدون ثمن. ففي املجال    تقديم الخدمات العامة من صحة وتعليم وإسكان وتوظيف القوى العاملة الوطنية لم يكن

التعليمي تشير الدالئل املتوفرة أن املخرجات التعليمية تميزت بتكاليف عالية ونتائج متدنية وضعف في املناهج  

وفي العملية التعليمية وفي تحقيق نتائج ضئيلة على املستوى العاملي. وينطبق ذلك على الخدمات اإلسكانية التي  

 لطول اإلجراءات والبيروقراطية حيث تم تغطية   108نتج عنها تراكم ما يزيد عن  
 
ألف طلب إسكاني للمواطنين نظرا

الطاقة   أن إاللف، أ 850زاد عن  أن عدد املراجعينفي القطاع الصحي، فالبرغم من   % فقط. أما 13الطلب بنسبة 

% من الطلبات 29  لف مما يعني أن القطاع العام يغطيأ  246االستيعابية للمستشفيات واملراكز الصحية تبلغ  

   .الصحية

والخاصتدعيم    مسارحتى   العام  القطاعين  بين  ب  الشراكة  حظي  كبير الذي  الحكوم  اهتمام  قبل  ة  من 

يلبي الحو الكويتية، يبدو معطال   في هيكل  لم  التعديل املطلوب  امللحة لالقتصاد وللمجتمع الكويتي إلحداث  اجة 

إنجاز إتمام التعاقد الفعلي إال في مشروع واحد فقط )محطة الزور الشمالية نه لم يتم  أوتشير البيانات    .االقتصاد

 ز و الطاقة الكهربائية وتحلية املياه بكلفة تتجا  ( إلنتاج2016املرحلة األولى(، والتي بدأت التشغيل فعليا )نوفمبر  –

 .  املليار دينار

قتصادي وزيادة الصادرات، وخلق فرص  اال  من بين أهم آليات التنويعيعتبر االستثمار األجنبي املباشر  

أجور عالية، ومصدر مهم للتمويل. ويسعى هذا املسار إلى رفع الطاقة االستيعابية الكلية لالقتصاد وتوليد  عمل  

بما يسمح  امن خالل   اإلنتاج والتصدير،  أنشطة  في  والتشغيلبالنخراط  الناتج  املباشر    األجنبياالستثمار    .نمو 

  
 
 مهما

 
  مصدرا

 
     

 
، ونقل التكنولوجيا على رأس العمل  والتأهيللتدريب،  يمكن من ا الوظائف عالية الجودة، و خلق  في       

ورفع   املحلية  واملتوسطة  الصغيرة  املنشئات  ومساعدة  الصادرات،  وزيادة  استخدام إنتاجيتهاالحديثة،  وزيادة   ،

للقطاع الخاص  و   .املنتجات املحلية املباشر  في نقل املعرفة   ياملحلتتعدد فوائد االستثمار األجنبي  حيث يساعد 

الحديثة التي تزيد اإلنتاجية، وفي تعزيز ارتباط الشركات املحلية بسالسل القيمة العاملية من    األعمالوممارسات  

 .من قبل إنتاجهاسلع وخدمات جديدة لم يكن بمقدور الشركات املحلية  إنتاجخالل 

 للقانون رقم  وقد قامت الدولة بأنشاء هيئة الكويت لتشجيع  
 
              االستثمار املباشر )األجنبي واملحلي( وفقا
 
                                    

املباشر واهتمام دولة الكويت بهذا   األجنبيوعلى الرغم من األهمية الكبيرة لتدفقات االستثمار  .  2013لعام    116

 لتلك التدفقات إالاألمر 
 
               أنها قد جاءت ضمن أقل الدول العربية جذبا
 
ية للفترة  تشير البيانات التراكمو  ،. باإلضافة                                       

ألف    33مليار دوالر لم يتولد عنها سوى    11.3التراكمية بنحو  قيمتها  التي قدرت  االستثمارات  ن  أ،  2015  –  2003
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وذلك دون القطاعات   ،فرصة عمل، كما أنها تركزت في قطاعات وأنشطة التجارة والخدمات غير القابلة لالتجار

بقدرتها تتسم  التي  واإلنتاجية  الصناعية  واألنشطة   واألنشطة  القطاعات  مع  والتشابكات  الروابط  تعميق  على 

املحلية الصادرات.  واالستثمارات  ودعم  االقتصاد  تنويع  في  أن    وتسهم  كانت  في  االستفادة  كما  التكنلوجيا  نقل 

 
 
 ضعيفة جدا
 
          . 

رة  يعتبر تأسيس املناطق الحرة واحدة من أهم آليات جذب االستثمار األجنبي املباشر. وتقدم املناطق الح

مجموعة من املزايا والحوافز االستثمارية التي تسمح بعمليات تجارية وصناعية مع دول العالم األخرى دون وجود  

القيود التي تفرضها تجاوز  وتمثل املناطق الحرة آلية فعالة ل  رأس املال.حركة  على  االستيراد و على    يةقيود الجمركال

املواتية له. وفي ضوء الدور املتعاظم للمناطق  الجاذبة و لي توفير البيئة الدولة على االستثمار األجنبي املباشر وبالتا 

تغيير   ينبغي  الدولة،  في  االقتصادي  والتنويع  األجنبي  االستثمار  في جذب  مهمة  كآلية  بين   عقودالحرة  الشراكة 

والخاص العام  العق  القطاع  تملك  من  األجانب  املستثمرين  على  املفروضة  القيود  كل  إزالة  وتأسيس  وكذلك  ار 

القابلة  التجارية  الخدمات  نشاطات  على  مركزا  يكون  أن  يجب  والذي  النشاط  بقواعد  االلتزام  الشركات شرط 

إزالة كافة املعوقات التي تعوق هذا املسار  لالتجار ومعالجة الصادرات ونشاطات إعادة التصدير، باإلضافة الى  

في   بالبيروقراطية وتعقد اإلجراءات  يتعلق  ما  لباقي  السيما  النشاط، إضافة  بدء  األراض ي وتراخي   مجال تملك 

 األعمال.  عوامل بيئة 

 وهاماأخيرا        تعد   
 
 اساسا

 
       إدارة وتنمية املوارد البشرية محورا

 
      

 
من محاور تطوير اإلدارة العامة، لكونه معني                                   

واإلصالح في كافة املجاالت السياسية بالعنصر البشري الذي يعتبر محركا أساسا ورئيسا في تنفيذ برامج التطوير  

 .  واالقتصادية واالجتماعية

 

  نهاية امللخص التنفيذي   
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 الوضع الراهن لإلدارة العامة يف دولة الكويتالفصل األول:  

 مقدمة   1.1
ومؤسساته    املجتمع  ألفراد  العامة  الخدمات  وتقديم  السياسات  وتنفيذ  بصياغة  العامة  اإلدارة  عنى 
 
                                                                                      ت
 
 

لعملية   نظرنا  إذا   
 
التنموية، خاصة اإلدارة  أو  التنمية  إدارة  في   

 
 ومحوريا

 
 حاسما

 
دورا تلعب  بذلك  وهي                     املختلفة، 

 
                                          

 
        

 
      

 
                           

والبيئية.  ودون الدخول في التفاصيل فإن الدالئل التنمية بمفهومها املستدام وبأبعادها االقتصادية واالجتماعية 

 إلى أن اإلدارة العامة في الكويت ال تتسم بالكفاءة املطلوبة حتى فيما يتعلق بتنفيذ 
 
                                                                              والتقارير املختلفة تشير عموما
 
                            

   السياسات العامة وتقديم الخدمات الرئيسية للمواطنين، ناهيك عن تحقيق أهدا  اإلدارة التنموية املنشودة.

أهم   وإبراز  الكويت  دولة  في  العامة  لإلدارة  الراهن  الوضع  لتحليل  الدراسة  من  الفصل  هذا  ويهد  

، 2035التحديات واإلشكاليات التي تواجها في سبيل تحقيق األهدا  التنموية الطموحة التي تتبناها رؤية الكويت  

  مع التركيز على دور املؤسسات العامة ومدى كفاءتها في تحقيق األهدا
 
    املنوطة بها خالل املرحلة املقبلة، خاصة
 
                                    

 في ظل الجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة إلعادة رسم دور الدولة في الحياة االقتصادية. 

 الوضع الراهن والتطور التارخيي  2.1
الفترة    خالل 

 
عليه حاليا املتعار   بالشكل  تتبلور  الكويت  في  العامة  اإلدارة  مالمح               بدأت 
 
                                                                  1921-1938 ،  

حيث تم إنشاء كيانات تنظيمية أطلق عل ها مسمى "الدوائر"، وتم البدء بالعمل على تجسيد مفهوم الالمركزية  

عام   الكويت  بلدية  األسس  1932بإنشاء  وضعف  بالبساطة  تتسم  الفترة  تلك  خالل  اإلدارية  العملية  وظلت   .

والغياب اإلدارية  والرقابة  والتنظيم  التخطيط  مثل  العلمية  للعمل    والقواعد  املنظمة  للقوانين  الكامل  شبه 

 واألنظمة املالية كامليزانيات واملعايير املحاسبية والقيود الدفترية.  

 مع ظهور النفط وبدء تصديره في منتصف األر عينيات من القرن 
 
 خاصة

 
 فشيئا

 
                                                        وأخذت األمور تتطور شيئا

 
     

 
      

 
                      

اإلد أساليب  تطوير  بأهمية  واسع  إدراك  من  ذلك  واكب  وما  التطورات املاض ي،  مع  تتناسب  لكي  الحكومية  ارة 

اإلداري   لإلصالح  لجنة  بتشكيل  قانون  وبالفعل صدر  الكويت.  شهدتها  التي  والثقافية  واالجتماعية  االقتصادية 

)نظام   1955، وصدر أول تشريع رسمي ينظم العمل في الجهاز الحكومي عام  1954وتنظيم الدوائر الحكومية عام 

وفي والتقاعد(.  االئتمان   املوظفين  وبنك  الكويتي  النقد  مجلس  وأنش ئ  وزارات  إلى  الدوائر  تحولت  الستينيات، 

ومجلس اإلنشاء، وصدرت العديد من املراسيم والقوانين الهامة مثل قانون الوظائف املدنية الذي حل محل نظام 

رارات مجلس الوزراء بشأن  املوظفين والتقاعد وقانون ديوان املوظفين، باإلضافة للعديد من املراسيم األميرية وق

التي تتناسب وتخصصاتهم العلمية والذي صدر عام  التضخم الوظيفي وإلحاق الخريجين الكويتيين بالوظائف 

1969  . 
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عام   رئيس    1979وفي  برئاسة  املدنية  الخدمة  مجلس  وإنشاء  املدنية  الوظائف  بقانون  العمل  إلغاء  تم 

وت العامة  اإلدارة  تحديث  بهد   الوزراء  كفاءة  مجلس  ورفع  الحكومية  الجهات  في  املدنية  الخدمة  نظام  طوير 

العاملين ف ها.  وتم بالفعل تشكيل العديد من لجان التطوير، كان أبرزها: لجنة لبحث تداخل االختصاصات وفك  

ية ؛ لجنة لدراسة املشكالت اإلدارية بالجهاز الحكومي والتوص1976التشابك بين الوزارات واألجهزة الحكومية عام  

عام   الوزراء  مجلس  رئيس  برئاسة  الوظيفي  التنظيم  اإلداري  1978لعالج  الجهاز  وتحديث  لتطوير  عليا  لجنة  ؛ 

عام   الوزراء  مجلس  رئيس  الجهاز 1984برئاسة  وتطوير  البشرية  املوارد  محورها  اإلدارية  للتنمية  ؛ ووضع خطة 

 .  1989اإلداري عام 

ضافة إلى اعتماد صيغة التوظيف املركزي من طر   ومع الوقت، تضاعف أعداد السكان بسرعة، باإل 

إلى تضخم الجهاز اإلداري  العديدة مما أدى  التقاعد واملزايا  القطاع الخاص من نظام  ديوان الخدمة واستثناء 

. فقد شهد عدد  
 
تعقيدا تزداد  املشكالت  والتطوير وأخذت  غير مخططة وتع رت خطط اإلصالح                 للدولة بصورة 
 
                                                                          

 مضطرد
 
       السكان نموا
 
 خالل العقود األر عة املاضية، حيث ارتفع إجمالي سكان الكويت )كويتيين وغير كويتيين(             

 
                                                                                ا
 
 

  31مليون كويتي )%  1.3، منهم  2015مليون نسمة في نهاية عام    4.2إلى نحو    1975من أقل من مليون نسمة عام  

( والباقي غير كويتيين. كما تضاعفت أعداد الكويتيين داخل قوة العمل حت
 
                                                                    تقريبا
 
ألف فرد في    436ى بلغت حوالي        

ألف    93%( وفي القطاعين الخاص واألهلي نحو  76ألف )أك ر من    332، يعمل منهم في الحكومة ما يقرب من  2015

( والباقي حوالي    21)%
 
                 تقريبا
 
(.   3ألف فرد متعطلين عن العمل )%  12      

 
   تقريبا
 
وفيما يتعلق بتوزيع العاملين في الجهاز        1      

( إلى أن العاملين بالحكومة موزعون  1.1الحكومي حسب الجهة والجنسية، تشير أحدث البيانات املتاحة )جدول  

شركة مملوكة بالكامل للحكومة.   14جهة بين وزارة وإدارة وهيئة ملحقة ومؤسسة مستقلة باإلضافة إلى    62على  

% من العاملين بالجهاز الحكومي، في حين يمثل العاملون 80وتستحوذ الوزارات واإلدارات الحكومية على أك ر من 

% وفي الشركات اململوكة بالكامل للدولة 12)سواء ذات امليزانيات املستقلة أو امللحقة( نحو  في الهيئات واملؤسسات  

8  .
 
   % تقريبا
 
         

 
تشير الدراسات إلى أن البطالة بين الكويتيين في أغلبها بطالة اختيارية بسبب العزو  عن العمل في القطاع الخاص من جهة وعدم قبول    1

 العمل في بعض الجهات الحكومية وانتظار فرصة عمل أفضل في جهات بعينها من جهة أخرى.   
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 ( 2014العاملون في الجهاز الحكومي موزعون حسب الجهة والجنسية )يونيو (: 1.1جدول رقم ) 

 جملة غير كويتي  كويتي  

 283,512 74,789 208,723 إدارة( 11وزارة و 17الوزارات واإلدارات الحكومية )

 29,439 4,881 24,558 ( 19الهيئات واملؤسسات ذات امليزانيات امللحقة )

 13,041 3,511 9,530 ( 15الهيئات واملؤسسات ذات امليزانيات املستقلة )

 27,276 11,479 15,797 ( 14الشركات اململوكة للدولة ملكية كاملة )

 353,268 94,660 258,608 اإلجمالي العام

 . 2014، 51املصدر: اإلدارة املركزية لإلحصاء، املجموعة اإلحصائية السنوية، العدد 

وتشير البيانات السابقة الخاصة بأعداد السكان والعاملين باإلدارة العامة في الكويت إلى تضخم واضح 

السكان )كويتيين وغير كويتيين( حوالي  في الجهاز اإلداري للدولة وتفش ي ظاهرة البطالة املقنعة. ففي حين يبلغ عدد  

  9ألف فرد؛ أي أنه يوجد موظف حكومي لكل   474، بلغ عدد العاملين بالحكومة حوالي 2015مليون نسمة في   4.2

أما إذا ما اقتصرنا في التحليل على الكويتيين فقط، فإننا نجد أن واحد من كل أر عة   .
 
                                                                                 أفراد من السكان تقريبا
 
                      

يعملون في الحكومة. وال توجد مثل هذه النسب   2015وثالثة من كل أر عة داخل قوة العمل في  كويتيين من السكان  

في أي مكان خارج دول مجلس التعاون الخليجي، وهو ما يشير إلى تضخم شديد في العمالة الكويتية داخل الجهاز  

 منذ عام  
 
          الحكومي والتي تضاعفت تقريبا
 
 إذا عرفنا  . وال شك أن هذه املعدالت تعد مر 2005                           

 
            تفعة للغاية، خاصة
 
                 

نسمة في الدول    100نسمة، وأن هذه النسبة تصل إلى موظف لكل    50أن املتوسط العاملي في حدود موظف لكل  

   2املتقدمة التي تتشابه في مستوى الدخل مع الكويت. 

فقط مقارنة    ألف موظف  84لى إإن تطبيق هذه املعايير الدولية يؤدي إلى تراجع حجم العمالة الحكومية 

.  وقد انعكس هذا التضخم الدراماتيكي في الجهاز اإلداري للدولة وتفش ي ظاهرة البطالة املقنعة   474بد 
 
                                                                                         ألف حاليا
 
         

مليار دينار كويتي  10.3بشكل سلبي واضح على حجم وهيكل اإلنفاق العام في الكويت. فقد خصصت الدولة مبلغ 

مليار دينار أخرى كدعم مادي(، ويشكل هذا املبلغ حوالي    6.5ضافة إلى  للرواتب والبدالت )باإل   12/2013من ميزانية  

% من اإلنفاق العام. وتعتبر هذه الحصة أعلى بكثير مما هي عليه في الدول األخرى حول العالم، حيث تصل  50

كويتيين  % فقط من نفقات الحكومة. وتشير البيانات املتاحة إلى أن نسبة ال30-20نسبة الرواتب الحكومية إلى  

، وأن مرتباتهم واملزايا التي يحصلون عل ها قد ارتفعت  2015% من إجمالي العاملين في الحكومة عام  87بلغت حوالي  

. كما ساهمت هذه الحصة املرتفعة بالتضييق على اإلنفاق الرأسمالي في 2011و  2001% بين عامي  540بنسبة  

االقتص للتنويع  الكويت  تحتاجها  التي  التحتية  ذات جودة البنى  عامة  ولتوفير خدمات  الطويل،  املدى  على  ادي 

املالي   العام  وفي  الدولة    10/2011عالية.  واإلنفاق  13خصصت  املشاريع  على  الحكومي  لإلنفاق  ميزانيتها  من   %

 
ألف موظف حكومي ال يحتاجهم العمل، ولكن ألسباب اجتماعية ال يمكن االستغناء    64أن هناك    1979الكويت عام  دولة  أكد سمو أمير   2

 خالل العقود األخيرة.
 
                    عنهم. وهو ما يشير إلى أن املشكلة قديمة، غير أنها استفحلت وازدادت تعقيدا
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برغم التوظيف   -الرأسمالي، وتكون حصة اإلنفاق الرأسمالي في ميزانيات الدول األخرى ملجلس التعاون الخليجي

. 30فوق  -في حكوماتهاالزائد 
 
  % عادة
 
       

، أي ضعف ما هو  2014% من الناتج املحلي اإلجمالي عام  20كما شكلت نفقات األجور الحكومية حوالي  

 في باقي أرجاء العالم  
 
                       متعار  عليه عادة
 
                overbudgeting  وأك ر من نصف الناتج املحلي اإلجمالي اإلسمي للكويت ،

له   والذي  النفطي،  القطاع  اإلنفاق من  حصة  ويبلغ  املحلية.  االقتصادية  القطاعات  باقي  مع  محدودة  روابط 

%، وهي نسبة غير مسبوقة على األرجح في أي  50الحكومي على الرواتب من االقتصاد الكويتي غير النفطي حوالي  

و  األسر  قطاع  قبل  من  الكويتية  الحكومة  على  املرتفع  االعتماد  مستوى  ويعكس  العالم،  في  آخر  أسواق  مكان 

االستهالك بشكل واسع، وهو أمر غير مستدام على املدى البعيد. وتثير هذه النسب القلق على وجه الخصوص إذا 

عام   منذ  الضعف  من  أك ر  والبدالت  الحكومية  الرواتب  تكاليف  ارتفعت  فقد  التاريخي،  املنظور  وضعت ضمن 

 حتى على الخبراء. وحتى فترة  ، وتشعب نظام الرواتب والبدالت بطريقة غير مخطط لها، وبا2005
 
                             ت فهمه صعبا
 
           

% منها مهجور ومهمل، وألف منها موكلة  15توصيف للوظائف املختلفة، تبين أن أك ر من    3500حديثة، كان هناك  

بدل يساوي أك ر من   900كان هناك أك ر من    2009-2005إلى نفس العدد من األفراد دون سواهم. وخالل الفترة  

 ال يمكن االعتماد عليه  -وهو ليس توحيد كامل -، مما جعل توحيد األجور األساسيةنصف الراتب اإلجمالي
 
                     مؤشرا
 
     

لتحديد أو تقدير حجم الدخل الفعلي. ومقابل ذلك، تشكل مكونات األجر األساس ي في دول رائدة في منظمة التعاون  

  3اع العام.% من األجور الشاملة ملوظفي القط 90والتنمية االقتصادية نسبة تصل إلى حوالي 

  -وتشير كافة املؤشرات والدالئل إلى أن الزيادات املتالحقة في أعداد العاملين في الجهاز الحكومي  
 
  خاصة
 
    

 في مستوى الخدمة التي يتلقاها املواطن أو في    -من الكويتيين
 
                                            وفي املوازنات املخصصة ألجورهم لم تنعكس إيجابا
 
                                          

    مستوى األداء الحكومي بشكل عام، بل قد يكون 
 
  العكس غالبا
 
 لتقرير التنافسية   -لألسف -           

 
                  هو الصحيح. فوفقا
 
                

، فإن عدم كفاءة البيروقراطية الحكومية هي العائق األهم في أداء وتطور األعمال في الكويت،  2015العاملي عام  

 لالزدواجية والعمالة الزائدة  
 
                             وذلك نظرا
 
         overstaffing  املختلفة. وهذا                                               غير املاهرة وغير املحف زة في الجهات الحكومية

 للفساد 
 
 على أداء ونمو األعمال في الكويت، ولكنه يخلق في الوقت ذاته فرصا

 
 حقيقيا

 
ل فقط قيدا

 
        الوضع ال يمث

 
                                                              

 
       

 
          

 
           

 ما يلوم القطاع الخاص الكويتي مجلس األمة باعتبار أنه يعوق النمو االقتصادي؛ حيث  
 
                                                                              واستغالل املناصب. وعادة
 
                     

 من أن يؤدي ذلك إلى إعادة توزيع املنافع لصالح يتم رفض أغلب املبادرات اإلصالحية  
 
                                             التي تقدمها الحكومة خوفا
 
                        

 
 .IMF Country Report No)ع العام  في الوقت الذي يوص ي فيه صندوق النقد الدولي بالسيطرة على أعداد الكويتيين العاملين في القطا 3

 أقص ى على عمل غير الكويتيين في الحكومة بحيث ال تتجاوز نسبتهم    ألمةا، توجد أصوات في مجلس  (2015 ,15/251
 
                                                              تنادي بقانون يفرض حدا
 
                     

شهور من تاري    6مدة أقصاها    % من إجمالي العاملين، وتعديل قوانين العمل بما يلزم الحكومة على تعيين الكويتيين في الجهاز اإلداري في20

 لراتب كامل حتى تاري  تعيينه.
 
                              تقديم الطلب أو يكون مستحقا
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النفطية لخلق مزيد من  إنفاق املزيد من اإليرادات  التصويت لصالح  في الوقت ذاته  طبقة رجال األعمال، ويتم 

 فرص العمل الحكومية وزيادة مخصصات الرفاهة بشكل عام. 

أن الكويت قد حصلت على درجات متواضعة في املؤشرات الدولية  ( إلى  2.1ويشير الجدول التالي رقم )

الخاصة بنوعية اإلدارة وفعاليتها )تقاس فعالية الحكومة بناء على جودة الخدمات العامة ونوعية الخدمة املدنية  

ودرجة استقالليتها عن الضغوط السياسية ونوعية عملية صياغة السياسات وتطبيقاتها ومصداقية الحكومة في 

بباقي دول مجلس  مقارنة  املؤشرات  لهذه  بالنسبة  الجدول  في أسفل   
 
غالبا تأتي  السياسات(، حيث  بهذه                                                             االلتزام 
 
                                      

لهذه  توجه  أن  يمكن  التي  العديدة  املوضوعية  االنتقادات  املماثل. ورغم  الدخل  وبالدول ذات  الخليجي  التعاون 

معبرة    -في تقديرنا-تخدمة وغيرها، إال أنها تظل  املؤشرات من حيث أسلوب القياس وطبيعة األسئلة والعينة املس

التنموي   الكويت حتى بمفهومها الخدمي الضيق وليس بمفهومها  في  العامة  إلى حد بعيد عن عدم كفاءة اإلدارة 

الواسع. وفي الجزء التالي، سنحاول تسليط الضوء بمزيد من التفصيل على أهم التحديات واإلشكاليات التي تواجه  

عامة في دولة الكويت وعملية تطويرها، وذلك في محاولة لتفسير أسباب هذا التراجع النسبي ألداء الجهاز  اإلدارة ال

 بدول مجلس التعاون الخليجي وبالدول ذات الدخل املرتفع بصفة عامة، وكذا 
 
                                                                    الحكومي في دولة الكويت مقارنة
 
                             

ولة الكويت إلى إدارة تنموية تتناسب مع الرؤية إلبراز أهم اإلشكاليات التي تواجه جهود نقل اإلدارة العامة في د

 .  2035الطموحة للدولة حتى عام 

 ملؤشرات اإلدارة العامة الدولية (: 2.1جدول رقم ) 
 
                              قيم وترتيب دولة الكويت وفقا
 
                           2013-2016 

 املؤشر 
2013 2014 2015 2016 

 الترتيب  القيمة الترتيب  القيمة الترتيب  القيمة الترتيب  القيمة

 38 4.53 34 4.6 40 4.51 36 4.6 مؤشر التنافسية العاملي 

 75 41 55 49 67 44 69 43 مؤشر مدركات الفساد 

الحكومية  واألنظمة  والقوانين  اللوائح  عبء 

 )ضمن مؤشر التنافسية(
2.2 145 2.5 135 2.7 125 2.9 108 

مؤشر   )ضمن  الحكومي  اإلنفاق  في  الهدر 

 التنافسية( 
2.8 102 2.8 92 2.8 93 2.8 90 

الحكومية  املسئولين  قرارات  في  املحاباة 

 )ضمن مؤشر التنافسية(
2.8 100 2.9 81 2.9 86 2.8 58 

السياسات  صنع  في  الشفافية  درجة 

 الحكومية )ضمن مؤشر التنافسية( 
3.7 113 3.6 103 3.8 96 3.7 103 

مؤشر   )ضمن  بالسياسيين  الجمهور  ثقة 

 التنافسية( 
3.2 56 3.2 56 3.0 65 3.0 73 

 39 4.7 34 4.9 37 4.9 36 5.0 استقاللية القضاء )ضمن مؤشر التنافسية(

 40 0.71 - - 49 0.62 - - تطور الحكومة االلكترونية 

 61 4.2 72 4.0 72 3.96 62 3.94 الجاهزية الشبكية

 والتنمية، املرصد الوطني للتنمية املستدامة واستشرا  املستقبلاملصدر: األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط 
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 أهم التحديات واإلشكاليات التي تواجه اإلدارة العامة يف دولة الكويت 3.1
يمكن تقسيم التحديات واإلشكاليات التي تواجه اإلدارة العامة في دولة الكويت إلى نوعين من التحديات؛ 

النوع األول مرتبط بعملية تطوير اإلدارة العامة ورفع كفاءتها بما يلبي تطلعات املواطنين في الحصول على خدمات 

شرات الدولية املرتبطة باإلدارة العامة. أما النوع  حكومية أفضل وبما ينعكس على تحسن وضع دولة الكويت في املؤ 

 في الوقت ذاته بموضوع الدراسة االستشارية الحالية، ويتعلق 
 
                                                        الثاني من التحديات، فهو أك ر صعوبة وأك ر ارتباطا
 
                                                

الرؤية تتناسب مع طموحات  تنموية  إدارة  إلى  الكويت  في دولة  العامة  نقل اإلدارة  التي تواجه عملية   بالتحديات 

وكذا مع أهدا  وسياسات اإلصالح املالي واالقتصادي في املدى املتوسط حتى    2035التنموية طويلة األجل للدولة 

 . 2022عام  

والواقع أن غالبية الدراسات والتقارير السابقة التي تناولت قضية اإلدارة العامة في دولة الكويت قد ركزت  

 عدم إحداث تغيير دراماتيكي وهيكلي في فلسفة هذه اإلدارة على النوع األول من التحديات، والتي تفترض ض
 
                                                      منيا
 
    

وتوجهاتها املستقبلية وفي طبيعة دور الدولة في الحياة االقتصادية بشكل عام. ويمكن إجمال أهم هذه التحديات 

 في أر ع مجموعات: 

ات الحكومية؛ ، أهمها: التشابك في االختصاصات؛ عدم وضوح األهدا  للوحدتحديات متعلقة بالتنظيم ▪

عدم وجود أدلة تنظيمية وإجرائية؛ مركزية التنفيذ؛ عدم توصيف الوظائف وتحديد املهام والواجبات؛  

 الركود اإلداري؛ وقصور أنظمة الرقابة واملحاسبة؛ وضعف واضح في التنسيق الحكومي.

خطيط القوى العاملة؛  ، وأهمها: ضعف ارتباط األجر باألداء؛ عدم االهتمام بتتحديات متعلقة باإلنتاجية ▪

عدم االهتمام ببرامج التدريب والتأهيل؛ القصور في املمارسة الفعلية ملبدأ الثواب والعقاب؛ والتسيب  

 اإلداري وعدم االنضباط. 

بالخدمة ▪ متعلقة  تقديم  تحديات  وإجراءات  املعلومات  أنظمة  قصور  الخدمة؛  نوعية  تراجع  وأهمها:   ،

ملحسوبية؛ والتقدم البطيء في إنجاز وتفعيل نظم وهيكلية الحكومة الخدمات للمواطنين؛ والواسطة وا

 االلكترونية.  

العمل ▪ بقوة  متعلقة  العمالة  تحديات  نسبة  زيادة  الفنية؛  الوظائف  في  الكويتيين  نسبة  تدني  وأهمها:   ،

االقتصادي    اإلدارية؛ عدم ارتقاء النظام التعليمي إلى مستوى الكفاءة املطلوبة التي تساهم في تعزيز النمو 

العلمية   املهن  مجال  في  وخاصة  مؤهلة  وطنية  عمالة  من  العمل  سوق  احتياجات  وتلبية  واالجتماعي 

التعليمية من اإلناث؛ وعدم وضوح وتحديد سياسات   املؤسسات  تزايد مخرجات  والفنية؛  والهندسية 

 اإلحالل )توطين العمالة(.  
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فيفترض توافر إرادة سياسية ومجتمعية    -في تقديرنا  وهو األصعب واألهم-أما النوع الثاني من التحديات  

على أرض الواقع، ونقل اإلدارة العامة إلى إدارة تنموية بما تعنيه الكلمة من   2035حقيقية لترجمة رؤية الكويت  

معاني، وهو ما يتطلب إحداث تغيير استراتيجي دراماتيكي في طبيعة دور الدولة في الحياة االقتصادية وفي العديد 

 للرؤية 
 
        من القناعات واملمارسات التي ترسخت في وجدان املجتمع الكويتي على مدى عقود طويلة ماضية. فوفقا
 
                                                                                        

للكويت   األجل  طويلة  جاذب 2035التنموية  وتجاري  مالي  مركز  إلى  الكويت  دولة  "تحول  إلى  الدولة  تهد    ،

فيه روح املنافسة وترفع كفاءة اإلنتاج    لالستثمار، يقوم فيه القطاع الخاص بقيادة النشاط االقتصادي، وتذكي

في ظل جهاز دولة مؤسس ي داعم ...". ومن أبرز التطلعات التي تضمنتها الرؤية هي "... إحياء الدور املحوري للقطاع  

الخاص الكويتي في قيادة التنمية، وإعادة بناء أدوار هامة ومختلفة للدولة وأجهزتها ومؤسساتها، بما يوفر أسباب  

واملحفزة   التمكين املواتية  األعمال  وبيئة  املناسبة  والتشريعات  التحتية  البنية  ويوفر  واإلنتاج،  للعمل  والدعم 

 للتنمية."  

 لوثيقة اإلصالح املالي واالقتصادي الصادرة في 
 
                                         ووفقا
 
، والتي تحدد مالمح السياسة الحكومية، فقد 2016     

ولة في االقتصاد الوطني بحيث يقتصر دورها على:  تم تحديد هد  استراتيجي واضح يتعلق بإعادة رسم دور الد

تنظيم ومراقبة النشاط االقتصادي؛ تشجيع وتحفيز القطاع الخاص على الدخول إلى مختلف قطاعات اإلنتاج؛ 

تعزيز نظم الشراكة مع القطاع الخاص؛ تعزيز قوى السوق وضمان التنافسية؛ تعظيم استفادة املواطنين من  

ة )ضمان الجودة وكفاءة اإلنتاج والتوزيع(؛ وتصحيح أي تشوهات في األسواق دون التدخل  السلع والخدمات املنتج

في آلياتها إال بهد  مكافحة املمارسات االحتكارية أو في حالة فشل السوق. ويتسق هذا الهد  االستراتيجي مع ما  

ون مع الحكومة الكويتية في منتصف  أوصت به الدراسة الهامة التي قام بها برنامج األمم املتحدة اإلنمائي بالتعا

التسعينيات حول "إعادة هيكلة الجهاز التنفيذي للدولة"، والتي أكدت على أر ع محاور رئيسية لإلصالح اإلداري،  

أهمها قيام الحكومة بإعادة تحديد مسئولياتها الوظيفية بما يضمن عدم انفرادها بتقديم الخدمات العامة، وفتح  

ا القطاع  أمام  تجارية؛  الباب  العامة على أسس  الخدمات  تقديم  في  للمشاركة  الحكومية  غير  لخاص واملنظمات 

وإعادة هيكلة الهيئات واملؤسسات الحكومية للتخل  من املسئوليات املتشابكة، وتنسيق الهيكل التنظيمي للدولة  

ث القطاع الخاص على ليتناسب مع املسئوليات الوظيفية الجديدة بما في ذلك تعديل هيكل القوى العاملة وح 

 من العمالة الزائدة في األجهزة الرسمية.  
 
                                        امتصاص بعضا
 
            

                                                                                                 والواقع أن التوجهات السابقة التي عب رت عنها الرؤية التنموية للدولة ووثيقة اإلصالح املالي واالقتصادي  

رة العامة تعتبر  تتماش ى مع أفضل املمارسات العاملية، حيث تظهر الكثير من البحوث أن نوعية الحوكمة واإلدا 

 في النمو والتنويع االقتصادي. وال يمكن للقطاع الخاص املستقل والقوي أن يزدهر إال في ظل 
 
 ومؤثرا

 
 أساسيا

 
                                                                                  عامال

 
       

 
       

 
    

تبني القطاع العام ملعايير محددة من أجل تقديم أداء تنظيمي وبيروقراطي فعال، فالدول الحديثة تؤمن للقطاع  

خي  والتفتيش، وفرض أحكام العقود، والبنى التحتية. كما تقدم في الغالب الخاص التنظيم، وعملية منح الترا
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 دعم موجه يشمل التدريب الفني، والتطوير التكنولوجي، واالئتمان، والخدمات العامة. وفي كثير من الحاالت  
 
                                                                                                  أيضا
 
    

ص. ولذلك يتحتم  تقوم الدولة بإنتاج البضائع والخدمات مما يجعلها منافس للقطاع الخا  -ال سيما في الخليج-

 في التنمية االقتصادية. 
 
 ومؤثرا

 
 جوهريا

 
                       تنفيذ تلك الوظائف بشفافية، وإنصا  وفعالية كونها عامال

 
       

 
       

 
                                                     

الكويت، حيث تشارك الحكومات  الغنية مثل دولة  النفطية  الدول  في  أكبر  الواقع بشكل  ويتكرس هذا 

املوارد، وتقديم الخدمات العامة وتشكيل رؤوس بشكل أكبر في مشاريع التنمية من خالل دورها املركزي في توزيع  

األموال. وتزداد أهمية الحوكمة في القطاع العام حين تتجه الدول الغنية باملوارد الطبيعية إلى تحرير االقتصاد  

بشكل أكبر عن طريق الخصخصة، فال يمكن تخصي  القطاعات االقتصادية بشكل عادل وعلى أسس تحفظ 

دون وجود مؤسسات دولة قوية وقادرة على أداء دورها بفاعلية وشفافية. وفي الدول    التنافسية وتكافؤ الفرص

الغنية باملوارد، ال يقتصر دور الحكومات على تقديم اإلطار املؤسس ي )واملادي(، والذي يمكن لالقتصاد االزدهار  

 من نوعية حياة املواطنين العاديين
 
 كبيرا

 
 جزءا

 
                                 )أو الركود( فيه، بل تحدد أيضا

 
      

 
     

 
                              . 

 هو: ما هي أهم التحديات واإلشكاليات التي 
 
                                        وإذا كان األمر كذلك، فإن السؤال الذي يتبادر إلى الذهن فورا
 
                                                         

تواجه هذا التحول املستهد  من املفهوم التقليدي لإلدارة العامة إلى املفهوم املعاصر لإلدارة التنموية؟ لعل أول  

و ضرورة إعادة النظر في دور الوظيفة العامة في دولة الكويت  ه  -وأهمها على اإلطالق في تقديرنا-هذه التحديات  

كأداة توزيع لل روة، في إطار عقد اجتماعي جديد. فقد أدى هذا االستعمال التوزيعي للوظيفة العامة إلى قطاع عام  

 كدوائر تنفيع، حيث ال يمكن فرض مستوى األداء، وتكون الترقيات شبه آ
 
                                                                متخم، تعمل فيه الوظائف غالبا
 
لية.                              

 بعض الوظائف في القطاع الخاص، حيث 
 
                                  ليس ذلك فحسب، بل إن تبعات سياسة توزيع ال روة قد طالت أيضا
 
                                                         

القيمة  نسبة  بتخفيض  تساهم  والتي  الوطنية"،  العمالة  "دعم  رواتب  فيه  العاملين  للمواطنين  الحكومة  تقدم 

حب العمل، مما يؤدي إلى تثبيط اإلنتاجية،  العادلة ألجر املوظف الكويتي بالنسبة إلجمالي أجره حسب ما يراه صا

وتحفيز السلوك التكسبي لدى البعض عن طريق خلق وظائف وهمية للحصول على رواتب "دعم العمالة الوطنية".  

ملشاريع  الوطنية  والشركة  التابعة  وشركاتها  الكويتية  البترول  مؤسسات  مثل  عامة  مؤسسات  تعاني  كما 

سية وتدخالت ديوان الخدمة املدنية، وهو ما يحد بشكل كبير من استقالليتها التكنولوجيا من التدخالت السيا

 وكفاءتها. 

يعمل بناء على العرض وليس الطلب؛    -عكس معظم الدول املتقدمة-فنظام التوظيف في دولة الكويت  

الكويتيين، وهذا يعني أنه يجري العمل على خلق الوظائف بالتناسق مع احتياجات التوظيف بالنسبة للمواطنين  

وليس بناء على االحتياجات الواقعية للجهات الحكومية والقطاع الخاص. وقد توسعت عملية توظيف الكويتيين  

، وهو أعلى بكثير من احتياجات التوظيف. كما  2005% منذ عام  9في القطاع العام بمعدل نمو سنوي مركب بلغ  

ديوان الخدمة املدنية املحسوبيات، حيث تتعدد الشواهد  لم تمنع املركزية الرسمية الشديدة لعملية التوظيف في  
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التأطير   رغم  األمة،  مجلس  في  أعضاء  لتدخل  نتيجة  الجهات،  بعض  في  للتوظيف  املستخدمة  الواسطة  حول 

 الشكلي لكل أنواع التوظيف عبر ديوان الخدمة.  

 يحصلون عل
 
           كما أنه رغم وجود آليات تقييم رسمية، فإن جميع املوظفين تقريبا
 
ى تقدير امتياز من قبل                                                             

 من التركيز على األداء في كثير من قطاعات الخدمة 
 
                                               مسؤول هم، وهو ما يشير إلى هياكل تكفل التوظيف كحق بدال
 
                                                    

املدنية. أضف إلى ذلك أن الزيادات الحديثة في أجور العاملين في القطاع العام قد وصلت إلى مستوى دفع املوظفين 

ع الخاص إلى إعادة التقديم على وظائف غير منتجة في القطاع العام، حتى أن بعض  الكويتيين املنتجين في القطا

من   الخارجين  املوظفين  عدد  أما   .
 
مجددا العام  القطاع  إلى  الخاص  القطاع  من  هجرة  عن  يتحدثون                                 املواطنين 
 
                                                               

 لجاذبية القطاع الخاص-القطاع الحكومي إلى قطاعات أخرى  
 
 صحيا

 
                      وهو ما يعطي مؤشرا

 
     

 
فض بشكل  فقد انخ  -                 

الفترة   الحكومية خالل  الرواتب  زيادة  تمت  أن  منذ  للضمان 2009- 2005واضح  الدولة  وقد كرست سياسات   .

الوظيفي للمواطن وثنائية األجور بين القطاعين العام والخاص املزيد من االتكالية واالعتماد على الحكومة في مجال  

طوعية بين الساعين إلى وظيفة حكومية وعدم جاذبية القطاع  التشغيل لدى الكويتيين ما قاد بدوره إلى خلق بطالة  

 الخاص. 

وقد ال يكون من قبيل املبالغة القول بأن هذه النظرة للوظيفة الحكومية من قبل الدولة واملواطنين هي 

التي سيلي تفصيلها، والتي تواجه عملية نقل اإلد التحديات األخرى  تدور حولها كل  التي  الرئيسية  ارة اإلشكالية 

من خالل   لل روة  التوزيعي  النمط  هذا  أن   
 
تعقيدا األمور  يزيد  ما  ولعل  تنموية.  إدارة  إلى  الكويت  دولة  في                                        العامة 
 
                                                                 

 لكي مواطن كويتي؛  
 
 دستوريا

 
                   الوظيفة العامة قد ترسخ عبر املمارسة الفعلية عبر العقود املاضية، واعتباره حقا

 
        

 
                                                                          

ت على أن "لكل كويتي الحق في العمل وفي اختيار نوعه. والعمل ( من دستور دولة الكوي 41حيث تن  املادة رقم )

واجب على كل مواطن تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام، وتقوم الدولة على توفيره للمواطنين وعلى عدالة  

في -الذي قنن هذا الحق الدستوري.  وستظل هذه اإلشكالية    1960لسنة    16شروطه. “وقد صدر القانون رقم  

من   -رناتقدي متزايدة  ألعداد  املستمر  فالضخ  التنموية.  اإلدارة  نحو  للتحول  جادة  محاولة  أي  أمام  ع رة  حجر 

املوظفين في الجهاز اإلداري للدولة، دون حاجة فعلية لسوق العمل، ودون وجود آليات صارمة للثواب والعقاب، 

استمرار تضخم حجم الحكومة بشكل عشوائي  وهياكل أجور شفافة وعادلة ترتبط باألداء واإلنتاجية، سيؤدي إلى  

 وستظل تحقيق أهدا  اإلصالح املالي واالقتصادي والتنمية املستدامة صعبة املنال. وهنا  
 
                                                                             وستزداد املشاكل تعقيدا
 
                     

مفادها أن "الحكومة ليست    1981نستدعي مقولة شهيرة للرئيس األمريكي األسبق ريجان في خطاب شهير له عام  

 إنما هي املشكلة ذاتها".  هي الحل للمشاكل و 

ورغم أن تراجع األسعار العاملية للنفط في السنوات األخيرة وما تفرضه من مخاطر على املوازنة العامة  

 في ظل عدم نجاح جهود التنويع االقتصادي خالل  
 
                                           للدولة وعلى استدامة عملية التنمية في دولة الكويت، خاصة
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يجعل عملية   املاضية،  هناك  الفترات  أن  إال   ،
 
 حتميا

 
أمرا السوق  آليات  على  املرتكز  واالقتصادي  املالي                اإلصالح 

 
      

 
                                                 

العديد من التحديات اإلدارية والثقافية والسياسية التي تعيق هذه اإلصالحات وهذا االنتقال السلس من اإلدارة 

 دولة الكويت.  العامة إلى اإلدارة التنموية. وفيما يلي محاولة إلبراز أهم هذه التحديات في حالة

 العالقة بني الدولة والقطاع اخلاص 4.1
كما هو الحال بالنسبة الستخدام الوظيفة الحكومية كأداة لتوزيع ال روة النفطية على املواطنين، فإن  

التجار  طبقة  على  ال روة  لتوزيع  أخرى  كأداة  اآلن  وحتى   
 
تاريخيا  

 
أيضا تستخدم  الحكومية  واملشاريع                                                     املشتريات 

 
        

 
                                      

لخاص، في ظل قوانين وإجراءات تحمي القطاع الخاص الوطني من املنافسة األجنبية داخل دولة الكويت.  والقطاع ا

فهناك عقد غير مكتوب يتنازل بمقتضاه التجار عن املشاركة النشطة في الحياة السياسية مقابل ضمان حصولهم 

مة والقطاع الخاص أو بيع أراض ي  على نصيب من اإليرادات في شكل عقود حكومية أو شركات مشتركة بين الحكو 

ين  على أن أي   1960الصادر عام    15للدولة بأسعار مبالغ ف ها وغيرها. كما أن قانون الشركات التجارية رقم  

% من رأسمال الشركة. وقد  51مستثمر أجنبي لكي يعمل في دولة الكويت يجب أن يكون له شريك كويتي يملك  

الع طويلة  لعقود  القانون  هذا  ن 
 
                              مك
 
كافة    احتكار  من  واألعمال  التجارة  مجال  في  العاملة  الكبرى  الكويتية  ائالت 

 التطورات التي طرأت على القطاع الخاص خالل السنوات املاضية. 

، ألغي بمقتضاه شرط الشريك الكويتي، إال أن  2013ورغم صدور قانون جديد للشركات التجارية عام  

 بالقانون 
 
          املستثمر األجنبي مازال مطالبا
 
أن يكون له "وكيل محلي" كويتي مقابل رسوم سنوية. كما أنه يتم اللجوء                               

 وقلل بشكل مبالغ فيه من املنافسة  
 
 احتكاريا

 
                                 بشكل واسع لصيغة الوكيل الحصري في قطاع التجارة وما خلق وضعا

 
         

 
                                                          

قطاع في  الخاص  القطاع  تفوق  وكذلك  واالنفتاح  التنافسية  سياسات  تطبيق  فيه  يصعب   
 
وضعا خلق                                                                            مما 
 
ات             

في   هامش ي  بشكل  وتسهم  االقتصادي  النمو  في  املساهمة  قليلة  ربحيتها  ارتفاع  من  بالرغم  وهي  والعقار  التجارة 

  
 
 مهما

 
 اقتصاديا

 
 إال أنها تعتبر عامال

 
 كبيرا

 
 إنتاجيا

 
 عاما

 
  سلسلة القيم املضافة. وبالرغم أن الحكومة ال تمتلك قطاعا

 
     

 
         

 
                   

 
      

 
        

 
     

 
                                                    

امتالكه من  املتأتي  الواسع  انفاقها  نحو  بفضل  تشكل  البترولية  اإليرادات  أن  حيث  النفطية  لل روة  من  89ا   %

، وهي مملوكة بالكامل للدولة. في حين ال تتجاوز مساهمة القطاع 2015% من صادراتها عام  94إيرادات الدولة و

عام  32الخاص   للكويت  اإلجمالي  املحلي  الناتج  من  به سوى  %2013  يعمل  وال  وإذا  6،  الكويتيين.  من  فقط   %

 ا
 
 ستثنينا قطاع النفط فإن حصة القطاع الخاص من الناتج املحلي اإلجمالي تبلغ إجماال
 
                                                                          53.% 

وفي تقديرنا، فإن هذه العالقة املتفردة بين الدولة والقطاع الخاص في دولة الكويت، والظرو  الحمائية  

تمثل   الكويتي،  الخاص  القطاع  في ظلها  نشأ وتطور  التي  التنافسية  غير  أمام تحقيق  واالحتكارية   
 
أساسيا  

 
             تحديا

 
       

 
     

اإلدارة  تحو ل  أمام  وبالطبع  القصير،  األجل  في  واالقتصادي  املالي  اإلصالح  أهدا   وكذا  للدولة  التنموية                                                                                                    الرؤية 
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العامة في دولة الكويت إلى إدارة تنموية.  إن إصالح اإلدارة العامة يتطلب في األساس إجراء اصالحات اقتصادية  

 للنمو والتنمية حتى يتسنى إعادة هيكلة اإلدارة العامة.هيكلية تمس طبيعة القطا
 
                                                     ع الخاص وجعله رائدا
 
                    

 ضعف اإلطار املؤسسي والتنظيمي  5.1
إطار مؤسس ي وقانوني وتنظيمي كفء هو   أن وجود  املختلفة  الدولية  والتجارب  التنمية  أدبيات  أثبتت 

والتعهيد  الخصخصة  فعمليات  واإلداري.  واالقتصادي  املالي  اإلصالح  وبرامج  خطط  إلنجاح  ضروري  شرط 

outsourcing  من كفاءات إدارية عالية   والشراكة بين القطاعين العام والخاص بما ف ها من تعقيدات وما تستلزمه

املستوى وأطر مؤسسية ورقابية وتنظيمية ومعايير صارمة من الحوكمة والشفافية واملحاسبة، ال يمكن أن تتم 

. فباستثناءات قليلة للغاية منها قطاع النفط، فإن غالبية القطاعات  
 
                                                                 بالنجاح املطلوب في ظل البيئة السائدة حاليا
 
                                         

والتنفيذي  الحكومية  الجهاز  واألجهزة  تضخم  أن  كما  املتخصصة،  الفنية  الكوادر  في  شديد  من ضعف  تعاني  ة 

وعدم  املختلفة  األجهزة  بين  التنسيق  وضعف  االختصاصات  وتضارب  واملحسوبية  الواسطة  وانتشار  اإلداري 

كلها    االستقاللية الكاملة لألجهزة الرقابية التي تضمن مصالح القطاعين العام والخاص واملواطنين في آن واحد،

فإن   الحوكمة،  حول  الدولي  البنك  ملؤشرات   
 
واستنادا الحالية.  اإلصالحية  الجهود  أمام  حقيقية  تحديات                                         تمثل 
 
                                                        

تشير أن اإلدارة العامة في دولة الكويت تعر  تحديات في مجال حوكمتها مقارنة بدول املنطقة    2016تقديرات  

البيانات الى تراجع ترتيبات دولة الكويت في مجاالت الفساد وبقية الدول املتقدمة والناشئة. فعلى سبيل املثال تشير  

اإلداري، وفعالية الحكومة، وجودة التنظيم، وسيادة القانون. وهي كلها مجاالت تعكس مدى جودة اإلدارة العامة 

 وقدرتها على تقديم الخدمات العامة بأعلى املعايير.

 حتدي رأس املال البشري  6.1
عنصر الحاسم في عملية التنمية بمفهومها الشامل واملستدام. فبدون عمالة  يظل العنصر البشري هو ال

ماهرة ومؤهلة ستظل أهدا  تجويد اإلدارة العامة واإلصالح املالي واالقتصادي واإلداري غير قابلة للتحقيق. ويبدو  

غياب أو ضعف الحوافز    أن انخفاض جودة وتنافسية املنظومة التعليمية والتدريبية في دولة الكويت، باإلضافة إلى

السليمة في سوق العمل، قد أدى إلى تدهور واضح وندرة شديدة في التخصصات واملهارات املطلوبة بين الكويتيين  

في إطار الدور الجديد للدولة وفي إطار العقد االجتماعي الجديد املطلوب صياغته. وقد أوضحت دراسة استشارية  

د من املؤشرات والدالئل التي تبرز حجم التحدي، كما قدمت في الوقت ذاته  حديثة للمعهد العر ي للتخطيط العدي

 لخارطة طريق إلصالح منظومة التعليم وتنمية رأس املال البشري خالل الفترة القادمة.  وال شك أن 
 
 عاما

 
                                                                                      إطارا

 
     

 
     

  
 
 أطول، ولكن املطلوب هو البدء فورا

 
  مواجهة هذا التحدي يستلزم وقتا

 
                                

 
في إجراءات اإلصالح    -دون مزيد من التأخير -                             

                                                                                               الشامل والجذري ملنظومة التعليم الراهنة لكي تتناسب مع متطلبات التحو ل نحو اإلدارة التنموية.      
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 العامة  اإلدارةحوكمة  7.1
 هذا املؤشر       يضم  يسمح مؤشر الحوكمة الذي يصدره البنك الدولي بقياس حوكمة اإلدارة العامة، حيث 

واق كفاءة  من مكون   
 
                   كال
 
ومكون    الصائبة  واالجتماعية  االقتصادية  السياسات  في صياغة  الحكومة  "تقليل    تدار 

وتوضح  هذا  والرقابة.  التنظيمي  العبء  مؤشرات  ذلك  يعكس  كما  االقتصادي"،  النشاط  في  الحكومة  تدخل 

أنه   للدولة  القوانين ذات الصلة بعملية دعم مقدرة الحكومة اشت  تمتالسجالت الرسمية  ملت إجازة عدد من 

أهمها على: قوانين تتعلق بحقوق امللكية الفكرية، وبالسماح لغير الكويتيين بتملك األسهم في الشركات املساهمة  

وبحماية   األموال،  غسيل  عمليات  وبمكافحة  األجنبي،  املال  لرأس  املباشر  األجنبي  االستثمار  وبتنظيم  الكويتية، 

يل، وضمان الودائع لدى البنوك املحلية، وإنشاء هيئة أسواق املنافسة، وتنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحو 

    وتحلية املياه. ءالكهربا توليداملال وتنظيم نشاط األوراق املالية، وإنشاء شركات مساهمة لبناء وتنفيذ محطات 

على مستوى هذا املؤشر، حيث   ة، بأن نتائج دولة الكويت كانت متذبذب(3.1الجدول رقم )توضح بيانات  

  كانت تشير إلى أن التصنيف املؤسس ي على مستوى  2010حتى عام  2002لوحظ بأن النتائج خالل الفترة من عام 

"متوسط"  هذا و)  املؤشر  بين صفر  تنفيذ  (1تتراوح  مسألة  في  الحكومة  نتيجة ضعف  يستمر  لم  ذلك  أن  إال   ،

 على سياساتها ومشروعاتها بسبب العديد من املع
 
، حتى أصبحت تصنف مؤسسيا

 
     وقات التي تم اإلشارة إل ها سلفا

 
                       

 
                              

 . (وصفر -1تتراوح بين ) أنها متدنية

 التطورات في مجال عملية مقدرة الحكومة نتائج دولة الكويت على مستوى (: 3.1جدول رقم ) 

 2014 2012 2010 2008 2006 2004 2002 2000 املؤشر

 0.15- 0.08- 0.18 0.01 0.24 0.07 0.08 0.12- فعالية الحكومة 

 0.13- 0.05- 0.17 0.18 0.30 0.55 0.31 0.14- نوعية التنظيم والضبط 

 املصدر: قاعدة بيانات البنك الدولي، مؤشر الحوكمة. 

 بدإتبداع 
 
        كمدا تجددر اإلشدددددددددددددارة، بدأن صددددددددددددديداغدة مجدال عمليدة مقددرة الحكومدة بمكونيده ي عنى صدددددددددددددراحدة وضدددددددددددددمندا
 
                                                                             

اقتصدددددادية تهد  إلى تأكيد سددددديادة آلية السدددددوق في تخصدددددي  املوارد ويمكن فهم التحسدددددن املرصدددددود في سدددددياسدددددات  

( بدالسدددددددددددددعي الددؤوب للددولدة في إتبداع 2011حتى    2002املؤشدددددددددددددرات التجميعيدة لهدذين املكونين )خالل الفترة من عدام  

صدددد ى بها كل من صددددندوق النقد مثل هذه السددددياسددددات والتصددددريح املتعاقب بالتزامها نحو تطبيق السددددياسددددات التي يو 

تكوين العديد    2002تحت مسددمى سددياسددات اإلصددالح املالي واالقتصددادي. وشددهدت الفترة منذ عام    ينوالبنك الدولي

كلت في عام  
 
            من اللجان الفنية في هذا الصدددد كان أحداها اللجنة االسددتشددارية لبحث التطورات االقتصددادية التي شدد
 
                                                                                        

                                                            عد لة من وثيقة "مشددددددددددددروع مسدددددددددددديرة اإلصددددددددددددالح املالي واالقتصددددددددددددادي: املنطلقات وقد جاء في النسددددددددددددخة امل،  . هذا2011
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 واإلجراءات" التي أعد تها اللجنة أن برنامج اإلصددددددالح االقتصددددددادي يسددددددعى "إلى إعادة هيكلة االقتصدددددداد الوطني بعيدا
 
                                                                                                  

 عن الهيمنة الحكومية".  

يل برنامج اإلصدددالح املالي واالقتصدددادي  وتوضدددح القراءة املتأنية للبيان التوضددديحي لإلجراءات املطلوبة لتفع

هذه الوثيقة، أن اللجنة االسددددتشددددارية قد سددددعت نحو إطالق آلية السددددوق في االقتصدددداد الكويتي، إذ اشددددتملت كل  ي ف

اإلجراءات املقترحة على أدوات سددددعرية تشددددتمل على إعادة تسددددعير الخدمات العامة في اتجاه رفع أسددددعارها، ووضددددع 

رة، وتخفيض مختلف أنواع الدعم التي تقدمها الحكومة للمواطنين. باإلضدافة إلى ذلك رسدوم للخدمات غير املسدع

بها على "خصددددددخصددددددة األنشددددددطة الحكومية في قطاع االتصدددددداالت، واملواصددددددالت و عض   املوصدددددد ياشددددددتملت اإلجراءات  

على أرض مرافق خدددمددات الكهربدداء وامليدداه، و عض مرافق الصدددددددددددددندداعددة النفطيددة"، إال أن تلددك اإلجراءات لم تطبق  

 كما هو مبين في الجدول السابق. 2012قيمة املؤشر منذ عام  انخفاضالواقع مما أدى إلى 

كمدا تتطلدب صددددددددددددديداغدة املؤشدددددددددددددر الفرعي "لنوعيدة العدبء التنظيمي" للحكومدة، أن تبتعدد الددولدة، مهمدا كدان 

تفسدددددددح املجال،  الهيكل اإلنتاجي القتصدددددددادها، عن التدخل في النشددددددداط االقتصدددددددادي، وأن تسدددددددعى لوضدددددددع ضدددددددوابط 

وتحفز، تطور القطاع الخاص. وبالطبع تتسددق هذه الصددياغة مع تلك للمكون الفرعي "لفعالية الحكومة". وفي هذا 

الصدددددد لعله ليس بمسددددتغرب أن ينشددددط البنك الدولي في اآلونة األخيرة في تطوير مؤشددددرات دولية لقياس تفاصدددديل 

قي للتعر  على بيئدددة أداء األعمدددال في مختلف الددددول. "العدددبء التنظيمي للحكومدددة" في إطدددار مشدددددددددددددروع بحدددث تطبي

 ما يتم اسددددددتخدام نتائج مقارنات الدول لتقديم النصددددددح للحكومات لتبني إصددددددالحات سددددددياسددددددية ومؤسددددددسددددددية  
 
                                                                                       وعادة
 
     

 لتقليل تدخلها في الشؤون االقتصادية.  

 ملؤشدددددددددددر مقدرة الحكومة بين دول 
 
                            هذا، ويوضدددددددددددح الجدول التالي، مكانة دولة الكويت وفقا
 
مجلس التعاون                                                  

 بين تلك الدول لدول الخليج العربية
 
 جدا

 
               ، والذي يعتبر متأخرا

 
    

 
                    . 
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  التطورات في مجال عملية مقدرة الحكومة نتائج دولة الكويت على مستوى (: 4.1جدول رقم ) 

 مقارنة مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 

 2014 2012 2010 2008 2006 2004 2002 2000 الدولة

 مؤشر فعالية الحكومة

 1.48 1.14 0.91 0.88 0.92 0.76 0.82 0.76 اإلمارات

 0.99 0.95 0.89 0.61 0.55 0.49 0.49 0.44 قطر

 0.59 0.54 0.48 0.41 0.40 0.59 0.53 0.55 البحرين

 0.29 0.26 0.42 0.44 0.27 0.45 0.40 0.33 عمان

 0.23 0.03 0.03 0.07- 0.23- 0.37- 0.31- 0.23- السعودية

 0.15- 0.08- 0.18 0.01 0.24 0.07 0.08 0.12- الكويت 

 مؤشر نوعية التنظيم والضبط 

 0.98 0.68 0.34 0.60 0.65 0.83 1.12 0.73 اإلمارات

 0.57 0.80 0.61 0.66 0.34 0.15 0.26 0.08- قطر

 0.13- 0.05- 0.17 0.18 0.30 0.55 0.31 0.14- البحرين

 0.69 0.47 0.46 0.71 0.59 0.66 0.71 0.02       ع مان

 0.01- 0.10 0.18 0.15 0.06- 0.04 0.06- 0.07- السعودية

 0.13- 0.05- 0.17 0.18 0.30 0.55 0.31 0.14- الكويت 

 املصدر: قاعدة بيانات البنك الدولي، مؤشر الحوكمة. 

والخالصة، أن التحديات السابقة جميعها وما تفرضه من مخاطر سياسية واجتماعية وأمنية قد تنجم  

عن تطبيق اإلصالحات املالية واالقتصادية واإلدارية في إطار الرؤية التنموية الطموحة للدولة، تجعل من األهمية  

ودعمه مقابل استحداث آليات جديدة    بمكان بذل مزيد من الجهد لتمهيد املجتمع لتقبل هذا الفكر اإلصالحي

أك ر عدالة وكفاءة وشفافية لتوزيع ال روة النفطية بما يضمن حقوق األجيال الحالية والقادمة، بحيث يتقبلها  

 كالوظائف والعقود الحكومية التي ثبت بالدليل القاطع أن آثارها 
 
                                                             املجتمع كبديل عن اآلليات املستخدمة حاليا
 
                                     

 السلبية على النمو اال
 
 قتصادي والعدالة االجتماعية والتنمية املستدامة بشكل عام لم تعد قابلة لالستمرار خاصة
 
                                                                               

في ظل ما يشهده العالم واملنطقة من تقلبات واضطرابات سياسية وأمنية واقتصادية حادة تفرض على املجتمع 

 قلبات.  بأسره أن يتكاتف من أجل تحصين دولة الكويت وأهله من العواقب الوخيمة لتلك الت
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 تبعات استمرار سيناريو الوضع احلايل 8.1

 أن اإلدارة العامة بدولة الكويت تواجه ثالثة تحديات أساسية وهي تخضمها وارتفاع كلفة 
 
                                                                                لقد بينا سابقا
 
              

إدارتها وتواضع نوعية خدماتها. وعليه، فإنه من املنطقي أن نتساءل عن تبعات استمرار الوضع الحالي وبقاء وضع 

 جودة عملياتها. لتقييم سيناريو 
 
                               اإلدارة العامة دون إصالحات هيكلية عميقة تمس حجمها وبالتالي كلفتها وأخيرا
 
                                                                      

  –   2008الوضع القائم، فإننا افترضنا بقاء األشياء على حالها وأن املتغيرات تنمو بمعدلها التاريخي )متوسط فترة  

 االتجاهية. اإلسقاطات كسنة مرجعية إلجراء 2015( كما تم تثبيت سنة  2015

 السكان والقوى العاملة 1.8.1

الكويت   سكان  عدد  إجمالي  عام    4.411.124بلغ  في  حوالي 2016نسمة  املواطنون  عدد  بلغ  كما   ،

% سنويا خالل  2.9% سكان دولة الكويت. وقد بلغ معدل نمو السكان  30نسمة بحيث شكلوا حوالي    1.337.693

% سنويا للسكان الوافدين. وإذا استمر 3.1% سنويا و2.7و السكان املواطنون وبلغ معدل نم 2008-2016الفترة 

يبلغ   في املستقبل بنفس املعدالت، فإن إجمالي سكان دولة الكويت سو   النمو  في عام    7.661.392هذا  نسمة 

نسبة  % من إجمالي السكان. أما بال  28.8مواطنا سيشكلون نسبة    2.210.025وافدا و  5.451.367، منهم  2035

% من اإلجمالي، أي 17شكلت قوة العمل الوطنية حوالي  2014سنة    2.421.920لقوة العمل فإنها بلغت أعدادها  

في نفس السنة. وقد بلغت معدالت نمو القوة    2.003.388فردا، أما العمالة الوافدة فقد بلغت    418532ما يعادل    

% سنويا وقوة عمل الوافدين ب 3وة عمل املواطنين ب بينما نمت ق  2014-2011% خالل الفترة  4العاملة حوالي 

مليون   5.5حوالي  2035% سنويا. وبناءا على هذه املعدالت التاريخية فانه من املتوقع أن تبلغ قوة العمل سنة 4.2

مليون وافدا. هذه اإلحصائيات تدل أنه في العشرين سنة القادمة سو     4.7ألف مواطنا و  786فردا منها حوالي  

ألف   18ألف منصب عمل جديد لتشغيل املواطنين املتدفقين لسوق العمل بمعدل         368ب توفير حوالي  يتطل

 سنويا لتحقيق التشغيل التام للعمالة الوطنية.    

 عدد العاملين باإلدارة العامة  2.8.1

لي التشغيل  حيث ارتفع إجما  2016و  2008تظهر البيانات أن التوظيف الحكومي نما بوتيرة سريعة ما بين  

ذا % سنويا. وإ 4.9بمعدل نمو سنوي قدره  2016سنة  377715إلى   2003سنة   208350في القطاع الحكومي من 

، فسو  يرتفع عدد       2008-2016الحكومية في استيعاب املوظفين بنفس املعدل السائد في الفترة  استمرت اإلدارة  

وظيفة بمعدل زيادة تعادل    573850وذلك بزيادة قدرها    2035في عام    951565إلى   العاملين بالقطاع الحكومي

إلى   2016موظف في عام   277935%. أما بالنسبة للعمالة الوطنية في القطاع الحكومي فإنها سو  ترتفع من  251

وظيفة    21433% بما يعادل  238وزيادة إجمالية قدرها   وظيفة  385771بزيادة    2035موظف في عام    663706

  2016-2008% خالل الفترة    5.7دة سنويا. أما تشغيل العمالة الوافدة في القطاع الحكومي والتي نمت بمعدل  جدي
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. ونظرا لتفاوت معدالت نمو التشغيل ما بين املواطنين  287859إلى حوالي    2016سنة    99780فإنها سو  ترتفع من  

ل في الحكومة سو  ينجم عنه تراجع معدالت  فان النمو االتجاهي للتشغي  2016-2008والوافدين خالل الفترة  

)ما يعادل نسبة توطين   في الحكومة  الحكومي من موظف وافد لكل ثالثة موظفين مواطنين  في القطاع  اإلحالل 

السيناريو  وفي ظل  الثلث(.  تعادل  توطين  نسبة  )أي  مواطنين  موظفين  لكل  وافد  إلى موظف  أرباع(  ثالثة  تعادل 

ء مستوى اإلحالل في الحكومة عند مستوى ثالثة أرباع فان العمالة الوافدة في القطاع االتجاهي فانه يتوقع بقا

مما يعطي أجمالي التشغيل    2035موظف سنة  233983إلى حوالي  2016سنة   99780الحكومي سو  تتطور من  

 . 2035سنة   897689في القطاع الحكومي 

العام والقوة  السكان  نمو  في  املستقبلية  االتجاهات  االتجاهات إن  على  بناء  الحكومي  والتوظيف  لة 

ألف   341تبين أن التدفق املستقبلي للمواطنين لسوق العمل سيكون في حدود    2016- 2008السائدة خالل الفترة  

بين   ما  العامة   2035و  2016فرد  اإلدارة  بمقدار  يكون  سو   الحكومي  التشغيل  نمو  معدالت  نفس  بقاء  ومع 

أن توطين العمالة في القطاعات    2014-2008لسوق العمل. تشير البيانات للفترة    استيعاب جل األعداد الداخلة

%.  7.2وذلك بمعدل نمو سنوي متوسط قدره    2014سنة    48893إلى    2008سنة    31701غير الحكومية تطور من  

صب شغل  من  112880وبناءا على هذا النمو االتجاهي فان تشغيل املواطنين في الجهات غير الحكومية سو  يبلغ 

 %. 14.5مما يعكي معدل توطين يساوي 

 اإليرادات العامة 3.8.1

السابق   العام  االتجاه  استمرار  فرضية  على  والقائمة  الحكومي  للتشغيل  املستقبلية  اإلسقاطات  إن 

  ( سو  يكون مستداما وممكنا إال إذا قورن بقدرة املوازنة على تجنيد املوارد 2016-2008واملقدر للفترة السابقة )

لتمويل اإلنفاق العام الناجم عن ارتفاع كتلة األجور واملرتبات باإلضافة إلى بنود اإلنفاق األخرى. لحساب اإليرادات  

%.  2.4واملقدر ب    2016-2004املتوقعة تم افتراض أن اإلنتاج النفطي سو  يتطور بمعدل الزيادة املسجل للفترة  

. كما  2035مليون برميل يوميا سنة  3986إلى  2016ميا سنة برميل يو  3151وعليه سو  يتطور إنتاج النفط من  

% من إجمالي اإليرادات العامة. وعليه فان  7تم افتراض بقاء نسبة اإليرادات غير النفطية على حالها حيث شكلت  

  50متوسط سعر النفط سيصبح املحدد األساس ي لإليرادات العامة في املستقبل. وبافتراض متوسط سعر قدره  

مليون دينار في    17690إلى مبلغ   2016مليون دينار في عام    12075للبرميل فسو  ترتفع اإليرادات من مبلغ  دوالر  

  37884دوالر للبرميل الواحد فان اإليرادات العامة سو  ترتفع إلى    100. وفي حال سجل النفط سعر  2035عام  

 مليون دينار.  
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 النفقات العامة 4.8.1

قدرها   سنوية  زيادة  معدل  متوسط  العامة  النفقات  )12.9سجلت  الفترة  في  وإذا %2004-2016   .)

مليون   18755استمرت النفقات العامة في النمو بنفس هذا املعدل خالل الفترة القادمة، فسو  ترتفع من مبلغ 

% في  195ليون دينار وبنسبة  م  13.410وبزيادة قدرها    2035مليون دينار في عام    36701إلى    2016دينار في عام  

 . 2035عام  

 األجور والرواتب  8.15.

قدرها   سنوية  زيادة  معدل  والرواتب  األجور  فاتورة  الفترة  11.2سجلت  باملقابل  2006- 2016% خالل   .

بمعدل    2016دينارا سنة    1204إلى    2006دينارا سنة    681ارتفع متوسط األجر الشهري في القطاع الحكومي من  

  5460النمو بهذا املعدل التاريخي، فسو  ترتفع فاتورة األجور من   %. وإذا استمر  6.2متوسطة قدرها    زيادة سنوية

مليون دينار وبنسبة 19557، وبزيادة إسمية قيمتها  2035مليون دينار في عام    25017إلى    2016مليون دينار في عام  

لحكومي و % من إجمالي الدخل ا  18. وشكلت كتلة األجور واملرتبات في املتوسط  2035و  2016% ما بين  458زيادة  

 .  2016-2004% من إجمالي اإلنفاق العام خالل الفترة 28

 هل سيناريو االتجاه العام مستدام؟  8.16.

مليون دينار   36701إذا استمر السيناريو الحالي للتوظيف واإلنفاق العام فإن النفقات العامة سو  تبلغ  

  50ن دينار في حال افتراض متوسط سعر نفط  مليو   18942، في حين أن اإليرادات الكلية سو  تبلغ  2035في عام  

دوالر أميكي للبرميل الواحد. وحسب هذا السيناريو فان اإليرادات سو  تعجز كليا عن تغطية النفقات العامة  

  70.  وإذا عدلنا السيناريو لنفترض أن متوسط السعر سيكون  2035مليار دينار سنة    17وسيصل العجز حوالي  

مليار دينار  10ليتفاقم تدريجيا فانه سيبلغ حوالي    2020فان عجز املوازنة سو  يظهر بعد  دوالرا للبرميل الواحد  

أك ر تفاؤال بسعر برميل متوسط قدره  2035سنة   دوالر أمريكي فان اإليرادات سو    100. وإذا افترضنا بديال 

 تغطي اإلنفاق املتعاظم دون إمكانية تحقيق فوائض معتبرة.  

العامة للدولة تبقى مطروحة حتى في حال تحقق السيناريو املتفائل والذي يفترض  إن استدامة املوازنة   

% سنويا. فالبرغم من ظهور فائض في املوازنة فان تفاقم كتلة   2.4دوالر للبرميل وزيادة اإلنتاج النفطي بمعدل    100

% من أجمالي اإلنفاق   74لى  إ  2016% سنة    28األجور واملرتبات بشكل خيالي بحيث سو  ترتفع نسبتها لإلنفاق من  

% سنة    18العام. كما أن نسبة اإلنفاق على األجور واملرتبات إلجمالي اإليرادات العامة سو  يرتفع تدريجيا من  

%. وعليه فان بقاء السياسات على وضعها سو  لن تكون مستدامة حتى في حال تحسن  66الى أك ر من    2016

مداخ  اإلطار وارتفعت  الكلي  الجهاز  االقتصادي  تضخم  نتيجة  مختال  املوارد  تخصي   يبقى  سو   الدولة  يل 

 اإلداري للدولة. 
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 السيناريو البديل: ضرورة اإلصالحات الهيكلية لإلدارة العامة 8.17.

إن تحقيق استدامة تكاليف اإلدارة العامة وتحقيق أهدا  الخدمة العامة سو  يتطلب إجراء إصالحات  

االق املحيط  وفي  داخلية  إن هيكلية  عالية.  فعالية  وذات  رشيقة  إلدارة  الكويتية  العامة  اإلدارة  لتتحول  تصادي 

اإلصالح االقتصادي وتغيير نموذج النمو ونقله من نموذج قائم على اإلنفاق العام إلى نموذج قائم على القطاع 

يسمح بإعادة    الخاص املنتج ضروري لكي يسمح بفتح مجاالت التوظيف للمواطنين خارج الجهات الحكومية بشكل

التوازن لسوق العمل.  كما أن ترشيق اإلدارة الحكومية وتجويدها من خالل اإلصالح اإلداري واالقتصادي سو  

يسمح بالتحكم في نفقاتها املتزايدة كذلك تخفيض مستويات البطالة املقنعة والتي تؤثر على إنتاجيتها بشكل كبير.  

تكز أساسا على تطوير اإلدارة العامة وإصالحها، وكذلك تنمية وتطوير وعليه فان النموذج املقترح لتحقيق ذلك ير 

العمل   سوق  بسياسات  واالرتقاء  والتشغيل،  االقتصادي  للنمو  األساسية  القاطرة  يصبح  لكي  الخاص  القطاع 

التعليم والتدريب، وتعميق  الوطنية من خالل إصالح جذري لقطاع  البشرية  والتعليم والتدريب لتطوير املوارد 

مستويات اإلحالل في القطاع العام خاصة في الدوائر الحكومية التي الزالت تعتمد على العمالة الوافدة مثل الصحة  

العمل   توفر  التي  واملهن  الوظائف  لتشمل  الحكومية  غير  الجهات  في  العمالة  توطين  سياسات  تطوير  والتعليم، 

 الالئق للمواطن.   

 (2035 – 2010سيناريو استمرار الوضع الراهن ) (: 5.1جدول رقم ) 

 السنة 
معدالت النمو  

2008-2014 
2015 2016 2020 2025 2030 2035 

 7661392 6624746 5728780 4954350 4411124 4239006 %2.9 إجمالي السكان 
 2210025 1936503 1696832 1486825 1337693 1307605 %2.7 كويتي

 5451367 4688243 4031948 3467526 3073431 2931401 %3.1 غير كويتي 
 785901 676419 582188 501085 444416 431280 %3.0 قوة العمل )مواطنون(
 4748502 3866523 3148361 2563589 2175001 2087432 %4.2 قوة العمل )وافدون(
 5513037 4532480 3726326 3063556 2619279 2518667 %4.0 إجمالي قوة العمل
 776586 626016 499425 403119 334144 319532 %4.7 تشغيل املواطنين

 112880 98187 79655 69286 56209 52423 %7.2 تشغيل املواطنين في القطاع الخاص 
 673022 578232 502534 431799 388207 378857 %4.7 تشغيل املواطنين في القطاع العام  

 233983 186081 147985 117689 99780 95907 %5.7 الوافدين في القطاع العام تشغيل 
 951565.3 745646.3 584587.3 458546.6 377715.0 363016.0 %4.9 التشغيل في القطاع العام 

 25017.6 17393.7 11396.9 7931.8 5460.5 5303.2 %11.2 االجور واملرتبات )مليون دينار كويتي( 
 2190.9 1943.9 1624.6 1441.5 1204.7 1217.4 %6.2 األجور واملرتبات )شهري( متوسط 

 36701.0 31436.5 26927.1 21576.4 19505.5 18943.6 %12.6 االنفاق الحكومي
 116.8 84.3 60.8 43.8 33.5 34.5 %6.6 الناتج املحلي اإلجمالي باألسعار الجارية

 73.0 62.5 53.5 45.7 41.8 40.8 %3.4 باألسعار الثابتة الناتج املحلي اإلجمالي 
 10249.2 10065.9 9885.9 9692.7 9893.5 9925.1 %0.4 الناتج املحلي اإلجمالي للفرد باألسعار الثابتة 

 160.1 134.9 113.6 95.9 80.2 84.5   مخفض الناتج املحلي اإلجمالي 
         44 52 100 سعر النفط

 3985.7 3802.8 3544.1 3381.5 3151.4 3068.2 %2.4 اإلنتاج النفطي )مليون برميل يوميا(
 35381.1 33757.6 31461.0 30017.3 12075.4 22501.6   اإليرادات النفطية 
 37884.8 36146.4 33687.2 32141.4 13633.9 24925.9   اإليرادات االجمالية 

 36701.0 31436.5 26927.1 21576.4 18245.9 21415.5   االنفاق العام 
 0.66 0.48 0.34 0.25 0.40 0.21 %18 األجور واملرتبات /اإليرادات الحكومية
 0.74 0.60 0.46 0.39 0.27 0.28 %28 األجور واملرتبات / االنفاق الحكومي

  (.    7.2أنه يتم تشغيل كل القوة العاملة الوطنية مع بقاء نمو تشغيل املواطنين في القطاع الخاص حسب املعدالت االتجاهية ) تم اقتراض
 
   % سنويا
 
        

  2014 – 2008تم اقتراض تشغيل الوافدين في القطاع الحكومي حسب متوسط معدل اإلحالل للفترة . 
 من اإلنفاق العام. 28ة األجور واملرتبات تساوي تم اقتراض أن اإلنفاق الحكومي سيرتفع لتبقى نسب % 
 ( بمعدل نمو سنوي قدره  2014 – 2008تم اقتراض أن اإلنفاق العام سو  ينمو بمعدله االتجاهي للفترة )12.6  .% 
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 منوذج االنتقال من اإلدارة العامة من وضعها احلايل إىل إدارة تنموية : الثانيالفصل 

 مقدمة   1.2
 من دراسة الوضع الحالي لإلدارة العامة بدولة الكويت، إلى وضع تصور مفصل  يهد  هذا   

 
                                                                      الفصل، انطالقا
 
             

لنموذج ينقل اإلدارة العامة في دولة الكويت الى إدارة تنموية تقود وتوجه العملية التنموية من خالل جملة من 

 ق وريادة القطاع الخاص. الوظائف األساسية في ظل استراتيجية تنموية قائمة على تطوير اقتصاد السو 

يتطلب هذا التحول التنموي إجراء اصالحات هيكلية عميقة في عمل وتنظيم اإلدارة العامة لكي تصبح  

إدارة رشيقة تتمتع بحجم أمثل ومتسق مع تقديم أفضل مستويات الخدمة العامة وكذلك ترشيد نفقاتها وقيامها  

والتنظ  التخطيط  في  املتمثلة  اإلنمائية  الوظائف  بوظائفها  على  باإلضافة  والحماية،  والتحكيم  والتوجيه  يم 

التقليدية األخرى مثل توفير األمن وتقديم الخدمات العامة. ان نجاح هذا التحول في اإلدارة العامة مرهون بإجراء 

 على اإلنف
 
 أساسا

 
القائم حاليا النمو االقتصادي  الكويتي تغير مصادر  في االقتصاد            إصالحات هيكلية عميقة 

 
      

 
اق                                                                               

القيمة املضافة املعتبرة  النفطية إلى نموذج نمو نابع من القطاعات اإلنتاجية ذات  العام واملمول من اإليرادات 

عالية املحتوى املعرفي والتقاني في إطار اقتصاد قائم على آلية السوق وبريادة القطاع الخاص. ويتوقع أن يسمح 

مية بما يسمح بامتصاص فائض العمالة في الجهات الحكومية  هذا التحول إلى دفع التشغيل في الجهات غير الحكو 

 وكذلك بالنسبة للداخلين الجدد لسوق العمل من العمالة الوطنية خاصة من خريجي الجامعات.

إن إعادة هيكلة اإلدارة العامة يجب أن تبني على معايير واضحة وعلمية تبدأ بتحديد "ال جم األمثل" 

اتجاهات مالمح اإلدارة "الرشيقة" ومقدار تخفيض "البطالة املقنعة" حتى ترتفع   للقطاع وذلك للتمكن من تحديد

 أن تحدد الوسائل املالئمة لبلوغ  
 
                               انتاجية القطاع العام وتتحسن كفاءته. إن إعادة الهيكلة بهذا املعنى تتطلب أيضا
 
                                                                          

الهيكلية   اإلصالحات  فيه  تقع  الذي  الزمني  األمد  تحديد  وكذلك  املعقد  الهد   السلبية  هذا  اآلثار  تكون  حتى 

لإلصالحات في حدها األدنى وال تؤثر على مسار النمو والتشغيل. وقد تشمل إجراءات إعادة الهيكلة إعادة إحياء 

برامج الخصخصة وفتح األسواق خاصة بتلك املعنية بتقديم الخدمات العامة مثل التعليم والصحة بحيث يكون 

انسحاب  على فرضية أساسية وهي 
 
                             قائما
 
للقطاع          للسوق ويمكن   

 
إخفاقا التي ال تشهد  القطاعات                       الحكومة من 
 
                                      

  
 
  الخاص أن يساهم بفعالية في تقديم السلع والخدمات بشكل ال يضر بالشرائح الدنيا في املجتمع وال يسبب تدهورا
 
                                                                                                  

 في توزيع الدخل وفي رفاهية املواطن.
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قراطية ف ها إجراء عمليات إعادة هيكلية  وتتطلب عملية ترشيق اإلدارة العامة وخفض مستويات البيرو 

تعدد الصالحيات   إلغاء  املؤسسات ومعها  تعدد  للتقليل من ظاهرة  املتجانس  الطابع  املؤسسات ذات  مثل دمج 

وتضاربها، وكذلك إجراء تقييم داخلي لإلجراءات ودورة اتخاذ القرار بحيث تحدد عند حدها األدنى لتقليل الهدر  

 تجويدها. في املوارد والوقت ورف
 
          ع فعالية اإلدارة وأخيرا
 
                       

وفي إطار رفع درجة املنافسة والكفاءة وتنمية القطاع الخاص وإعطاءه الدور الريادي في االقتصاد فإن  

 أن ترتكز على جملة من القرارات إلعادة فتح األسواق وتخفيض  
 
                                                        استراتيجية إعادة هيكلة القطاع العام يجب أيضا
 
                                            

اصة في األسواق التي يهيمن القطاع العام عل ها مثل االتصاالت الثابتة والطاقة واملياه قيود الدخول والخروج منها خ

واالتصاالت  واملاء  الكهرباء  مثل  العام  للقطاع  التجارية  النشاطات  أن  كما  والنقل.  واإلسكان  والتعليم  والصحة 

إدارتها   إلى شركات قطاع عام مستقلة وتقوم  إدارتها  تتحول  أن  تتطلب  مع  الثابتة  التجاري  القانون  أساس  على 

 تحديد دور الدولة في دعم أنشطتها مباشرة. 

تنموية رشيقة يجب أن يرتبط باستراتيجية محكمة  العامة وتحويلها إلى إدارة  إن إعادة هيكلة اإلدارة 

قيق  لتنمية القطاع الخاص وذلك لبناء نموذج نمو جديد قادر على استيعاب فائض العمالة من القطاع العام وتح

التحول الهيكلي نحو اقتصاد منتج قائم على قطاعات إنتاجية حديثة في الزراعة والصناعة والخدمات. فباإلضافة  

إلى عمليات فتح األسواق والخصخصة فإن تنمية القطاع الخاص وإجراء التحول الهيكلي لالقتصاد بما يضمن  

ف الخاص  القطاع  التركيز على استثمارات  يتطلب  النمو  تبني سياسة استدامة  من خالل  اإلنتاجية  القطاعات  ي 

اإلنتاجي   االستثمار  تشجيع  خالل  من  الخاص  للقطاع  االستثمارية  التوجهات  تغيير  على  تركز  حديثة  صناعية 

وخفض كلفته املالية وكذلك إرساء منظومة حوافز في قطاعات منتقاة تدخل ضمن استراتيجية تنويع االقتصاد 

 الكويتي. 

الهيكلي ونقل االقتصاد إلى نموذج نمو جديد قائم على اقتصاد متنوع ومنتج بعيد عن  إن إجراء التحول  

العامة.  املوازنة  لتمويل  جديدة  دخل  مصادر  إيجاد  إشكالية  يطرح  النفطية  باإليرادات  املمول  العام  اإلنفاق 

عامة مميزة يتطلب إعادة  فباإلضافة إلى اإليرادات من النفط واستثمار عوائدها فإن استدامة النمو وتقديم خدمة  

تسعير   تغيير  إعادة  وكذلك  وال روة  الدخل  على  املباشرة  الضرائب  تشمل  بحيث  الحكومية  اإليرادات  هيكلة 

الخدمات العامة بحيث تركز على االستدامة وتقليل الهدر وتوسيع نطاق املساهمة املجتمعية في أعباء التنمية. 

السلع والخدمات خاصة تلك التي تمتاز بأنها سلع كمالية وتلك التي كما يحبذ أن تفرض ضرائب غير مباشرة على  

وامللوثة   الكربوهيدرات  من  العالي  املحتوى  ذات  السلع  خاصة  البيئة  وعلى  العمومية  الصحة  على   
 
خطرا                                                                                       تمثل 
 
         

 واملجوهرات. 
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إعادة توجيه إن نجاح إعادة هيكلة اإلدارة العامة وتحويلها إلى إدارة تنموية رشيقة مرهون بنجاح عملية  

  
 
  قوة العمل الوطنية نحو الجهات غير الحكومية. إن املمارسات التنموية في مجال سوق العمل خلقت تجزأ شديدا
 
                                                                                                 

لهذه السوق بحيث يشغل أغلب املواطنين في الجهات الحكومية ويعتمد القطاع الخاص على العمالة الوافدة،  

عمل بفرص  يزخر  القطاع  هذا  أن  التشغيل  بيانات  أن   وتظهر  إال  لها،  املواطنين  تجذب  أن  يمكن  والتي  كبيرة 

سياسات التشغيل في القطاع العام واختال  األجور وشروط العمل عززت تجزأة سوق العمل وخلقت حالة من 

البطالة املقنعة وكذلك بطالة سافرة. كما أن نوعية مخرجات منظومة التعليم العام واالبتعاد عن التدريب املنهي  

 في بروز تشوهات سوق العمل وتعميق الهوة بين القطاع الحكومي والخاص في توظيف املواطنين.  الفني لعبت 
 
                                                                                     دورا
 
    

وبالرغم من النجاحات التي سجلها قانون توطين العمالة في الجهات غير الحكومية فإن ارتفاع كلفته من خالل  

د يؤدي إلى تشوهات في هيكل تشغيل  دفع فارق األجور من خزانة الدولة وكذلك طابعه اإلكراهي للقطاع الخاص ق

إن حل مسألة  في األجل الطويل.  التشغيل   على قطاع 
 
النمو مما ينعكس سلبا إلى بطء                                                القطاع الخاص وكذلك 
 
                                               

 عن تفعيل سياسات تنمية القطاع الخاص من 
 
                                       تشغيل املواطنين في الجهات غير الحكومية يجب أن تكون نتاجا
 
                                                       

 جديدة تتوافق مع متطلبات وتطلعات املواطنين شرط أن خالل النمو في القطاعات الحديثة وا
 
                                                 لتي تفتح فرصا
 
             

 للتفاوت الكبير بين  
 
                     يلعب التعليم والتدريب دوره في إنتاج وصقل املهارات التي يتطلبها نموذج النمو الجديد. ونظرا
 
                                                                                       

 على رفع  
 
          األجور داخل دولة الكويت وخارجها فإن سياسات توطين العمالة يجب أن تركز أيضا
 
تكاليف تشغيل                                                                          

على    
 
نسبا يفرض  بحيث  الحكومية  غير  الجهات  في  الوطنية  العمالة  وتوطين  القانون  تعديل  وكذلك        الوافدين 
 
                                                                                         

 الوظائف واملهن والقطاعات شرط أن يتدرب املواطنون لشغل املناصب الفنية والقيادية في القطاع الخاص. 

 اإلدارة التنموية  2.2
ة هو اقتراح سبل لتحويل اإلدارة العامة إلى إدارة تنموية، وبالتالي  إن هد  الدراسة االستشارية الحالي

 فإنه من الضروري تحديد مفهوم محدد لإلدارة التنموية املستهدفة ومعاملها األساسية وأهدافها. 

، تطورت وظائف وأهدا  اإلدارة العامة عبر التاري  وفق فلسفة تحدد دور الدولة في تعاملها مع  
 
                                                                                        عموما
 
     

نمية والنمو االقتصادي. وتشمل هذه الفلسفة ما يعر  بالدولة الليبرالية التي تترك الشأن االقتصادي قضايا الت

للقطاع الخاص الذي يتنافس في ظل اقتصاد السوق حيث العرض والطلب يحدد األسعار والكميات التي يجب  

الحم مثل  التقليدية  الوظائف  لنفسها  الدولة  تحتفظ  النموذج  هذا  في  هذه  انتاجها.  وتقوم  العام.  واألمن  اية 

. لم يصمد  
 
 أمثال

 
           الفلسفة الليبرالية على أن األسواق لها آلية تمكنها من الحفاظ على توازنها وهي قادرة أن تنتج وضعا

 
     

 
                                                                                             

واألزمات  والخارجية  الداخلية  للصدمات  التعرض  مجال  في  وخاصة  الالحقة  التطورات  أمام  النموذج  هذا 

املتعددة. لذلك في الحياة االقتصادية حيث أصبحت وظائف اإلشرا    االقتصادية  اضطرت الدولة أن تتدخل 

والتوجيه عبر السياسات وتنظيم األسواق واالقتصاد من أهم سمات الدولة الليبرالية الحديثة من خالل سياسات  
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احتد ظل  في  خاصة  والرفاه  التنمية  استدامة  إلى  تهد   قطاعية  وأخرى  االقتصادي  املستوى  على  ام  وخطط 

املنافسة بين األمم وتسارع وتائر التقانة واالبتكارات في مجاالت عديدة خاصة مثل الحاسوب وتقانة املعلومات 

للتحديات  تستجيب  أن  املتقدمة  الدول  استطاعت  وقد  والبيئية.  واملالية  االقتصادية  التحديات  إلى  باإلضافة 

بالصراع الطبقي وتتحول عبر   إلى دول تنموية ذات رفاه اجتماعي  املختلفة خاصة تلك املتعلقة  التاري  الحديث 

 متطور. 

ومع قيام الثورة البولشيفية اعتمدت الدول االشتراكية على التخطيط املركزي الشامل وتعطيل منظومة  

السوق لتتحول إلى إدارة بيروقراطية عالية التكاليف وقليلة اإلنتاجية مما أدى بها إلى عدم االستدامة بالرغم من  

 كونها ركزت على برنامج تنموي طموح خاصة في مجال التصنيع والخدمات االجتماعية.

"بالدولة  يعر   ما  بين  تترواح  الحوكمة  النامية عدة صيغ من  الدول  في  يوجد  النموذجين  وبين هذين 

لطة واملوارد إلى  الفاشلة" أو الهشة والتي انهارت ف ها العملية التنموية وتتصارع ف ها النخب من أجل التحكم في الس

 والتي استطاعت أن تنقل املجتمع في وقت وجيز من حالة التخلف والفقر  
 
                                                                 نماذج الدولة الناشئة الناجحة تنمويا
 
                                   

إلى حالة التنمية. ويمكن أن تصف العديد من الدول النامية بالدولة الرخوة حيث توجد العديد من املؤسسات 

إحداث التنمية خاصة في مجال الحوكمة والنمو والتوزيع والتشغيل  ولكنها تعمل بأقل من املستوى التي يتطلبه  

 بما يضمن تراجع الحرمان والفقر وتسريع التحول الهيكلي نحو بناء اقتصاد حديث قائم على املعرفة واإلنتاجية. 

أن   اليابان  وقبلها  اآلسيوية  بالنمور  املعروفة  تلك  النامية خاصة  الدول  من  مجموعة  استطاعت  وقد 

تطور نموذج تنميتها بحيث انتقلت في وقت وجيز من الزمن من دول زراعية فقيرة إلى مصا  الدول الصناعية وذلك 

عبر   وتوج هه  الخاص  القطاع  وتشجيع  السوق  اقتصاد  على  قائمة  ومحكمة  واعية  تنموية  استراتيجية  بفضل 

و  التنافسية  على  املؤسسات  وتشجيع  مؤقتة  وحماية  منتقاة  حوافز  املباشر  منظومة  األجنبي  االستثمار  جذب 

وتنفيذ سياسة صناعية ذكية وبناء مؤسسات اقتصادية محوكمة امتازت بقلة البيروقراطية وقلة الفساد اإلداري 

وبقدر مقبول من الشفافية وبإدارة عامة فعالة لها قوة بشرية مدربة ومنظومة اتخاذ قرارات قائمة على وضوح 

 ت الضرورية في ظل منظومة تخطيطية تأشيرية غير مركزية.األهدا  ووضع الوسائل واألدوا

من هنا يتبين أن "اإلدارة التنموية" والتي هي نتاج بناء "الدولة التنموية" يجب أن تقوم على إدارة عامة  

الفعلي،  الطلب  مع حجم  متسقة  عامة  لتقديم خدمة  الفنية  الضوابط  تحدده  "معقول"  بحجم  تتسم  رشيقة 

قوة بشرية "تقنوطراية" مدربة ويتم توظيفها وفق مبدأ الجدارة والكفاءة. كما تتطلب اإلدارة  وكذلك يستند إلى  

التنموية قدرات متقدمة من التحكم في مهام التنظيم واإلشرا  والرقابة والحماية في كل املستويات من اإلشرا   

 على منظومة تخ
 
               على القطاعات ذات االختصاص. تقوم اإلدارة التنموية أيضا
 
طيطية تأشيرية في كنف اقتصاد                                                    

السوق ومساهمة فعالة للقطاع الخاص وبرامج شراكة مع القطاع العام. كما تتطلب اإلدارة التنموية مستويات  
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بين  ما  التداخالت  على  والقضاء  والصالحيات  للمهام  واضح  وتحديد  والالمركزية  الشفافية  من  متقدمة 

قل مرنة  اجراءات  منظومة  وإرساء  من االختصاصات  اإلداري  الفساد  محاربة  منظومة  وإرساء  البيروقراطية  يلة 

خالل تفعيل مؤسسات الرقابة املختلفة وإعطاءها الصالحية الكاملة والقدرة على تحريك الدعوة العامة ومقاضة 

   املتجاوزين على املال العام.

 مسارات االنتقال من اإلدارة احلالية إىل اإلدارة التنموية  3.2
اإلدارة   استراتيجية إن  إلى  تحتاج  الرخوة"  "الدولة  في خانة  يمكن وضعها  التي  الكويت  دولة  في  العامة 

محكمة لنقلها إلى إدارة تنموية تحقق الرفاه االقتصادي واالجتماعي من خالل القيام بجملة من الوظائف في ظل  

حية املبدأ يجب أن يقوم هذا                                                                         نموذج حوكمة اقتصادية ومالية منضبط ومسه ل للتنمية والنمو االقتصادي. من نا

إدارة رشيقة   إلى  لتتحول  العامة  اإلدارة  هيكلة  وإعادة   إصالح 
 
أوال وهما  أساسين  مبدأين  على  االنتقالي                                                           النموذج 
 
                                           

 إجراء إصالح اقتصادي هيكلي لتغيير نموذج النمو االقتصادي ليسمح  
 
                                                             وفعالة في تحقيق األهدا  التنموية، وثانيا
 
                                       

وتسريعه النمو  املشغل    الستدامة  يصبح  بحيث  السوق  اقتصاد  ظل  في  الخاص  القطاع  ديناميكية  على   
 
                                                                بناءا
 
     

ومصدر الدخل األساس ي. ويجب أن تنطلق اإلصالحات االقتصادية قبل أو أثناء تطبيق اإلصالحات الهيكلية لإلدارة  

 .
 
 وواقعيا

 
 ممكنا

 
 العامة وذلك لتقليل تكاليف اإلصالح وجعل اإلصالحات أمرا

 
        

 
      

 
                                                  

 وإعادة هيكلة اإلدارة العام  إصالح 1.3.2

إن تحويل اإلدارة العامة ونقلها إلى إدارة رشيقة يتطلب إعادة هيكلتها لتقوم بأهدافها التنموية بفعالية.  

لقد تم تحديد أهدا  اإلدارة التنموية بالتركيز على التنظيم واإلشرا  والتوجيه والحماية وهي وظائف نابعة من  

اقتصاد السوق بريادة القطاع الخاص. إن التركيز على هذه األهدا  يتطلب من اإلدارة نموذج التنمية القائم على  

العامة التخل  من التدخل املباشر في الحياة االقتصادية وذلك من خالل تعميق مفهوم االستقاللية والالمركزية  

حالة دولة الكويت فإن   خاصة للجهات التي لها مسؤولية إدارة الخدمات التجارية و عض الخدمات العامة. وفي

 على إعادة النظر في تركيبة ديوان الخدمة املدنية وكذلك في إدارة القطاعات الفنية مثل قطاع  
 
                                                                                        هذا ينطبق أساسا
 
               

 الكهرباء واملاء واالتصاالت والصحة والتعليم والتي يجب أن تدار بشكل المركزي ومستقل.

إ يتطلب  إدارة عامة فعالة ورشيقة ومحوكمة  يكون إن تطوير  التنظيمي بحيث  في هيكلها  النظر  عادة 

الدورة  من  أدنى  يضمن حد  بما  العلمية  لإلدارة  الفنية  الضوابط  ووفق  فقط  الضرورية  العمليات  لكل   
 
                                                                                         مطابقا
 
      

املستندية وتقديم الخدمة العامة بنوعية جيدة من خالل تحديد املناصب الضرورية لتنفيذ العمل وشغلها من  

لك املهارات الضرورية للقيام بذلك. كما يجب تطبيق معايير حوكمة صارمة فيما يتعلق طر  قوة عمل مدربة وتمت

الوحدات   كل  في  القرارات  اتخاذ  عملية  وربط  واإلجراءات  النظم  واتباع  واملساءلة  املعلومات  وتوفير  بالشفافية 

 د أثرها على املجتمع.الحكومية بإجراءات الدراسات الالزمة والتقييم القبلي والبعدي لكل القرارات وتحدي 
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 اإلدارة العامة الرشيقة وسياسات سوق العمل  2.3.2

العمالة   فائض  مع  التعامل  حول  السؤال  يطرح  ورشيقة  محوكمة  إدارة  إلى  العامة  اإلدارة  تحويل  إن 

 ونوعيتها وقدرتها في تحقيق متطلب اإلدارة الرشيقة الفعالة التي تقدم الخدمة العامة بجودة عالية.

الكويت تعر  معدالت بطالة سافرة متدنية مقارنة بما هو سائد في الدول النامية واملتقدمة.    إن دولة

في القطاع الحكومي  التشغيل  نتيجة سياسات  البطالة السافرة منخفضة  باملقابل تم اإلبقاء على معدالت  لكن 

إلدارة الرشيقة الفعالة. إذا والتي تكون قد أسفرت على معدالت بطالة مقنعة مرتفعة والتي تتناقض مع مفهوم ا

 كيف يمكن التعامل مع البطالة املقنعة من خالل ترشيق اإلدارة دون التسبب في رفع البطالة السافرة؟

إن ترشيق اإلدارة يتطلب أن تركز على جودة وفعالية تقديم الخدمة العامة كهد  أساس ي، وعليه تصبح  

ن املهارات وتوظيفها وفق نموذج منافسة قائم على الجدارة مسألة التشغيل أساسية. وتتمثل في البحث عن أحس

 على االستحقاق. وعليه فإن مهام ديوان الخدمة يجب إعادة صياغتها بوضوح وجعلها تركز  
 
                                                                                وليس كما هو حاليا
 
                 

 على جودة اإلدارة ونقل كل مسائل التشغيل وتوفير مناصب الشغل إلى الجهات املختصة بإدارة قوة العمل.

نموذج اإلدارة الرشيقة الفعالة يتطلب نقل مسؤولية ضمان تشغيل املواطنين إلى هيآت سوق إن تفعيل  

العمل والتي يجب أن تدعم لكي تتحول إلى مؤسسات فاعلة في تنفيذ سياسات الحكومة في مجال سوق العمل  

الخاصة والتي تجمع  وخاصة في تطوير برامج التشغيل في الجهات غير الحكومية عبر وكاالت التشغيل الحكومية و 

والطلب   العرض  بين  املزاوجة  بعملية  وتقوم  الحكومي  القطاع  في  الفرص  ذلك  في  بما  الشواغر  املعلومات حول 

وكذلك عبر برامج التدريب والتأهيل وفق متطلبات سوق العمل. إن القطاع الخاص في دولة الكويت يزخر بفرص  

خاصة   الحكومية  العمل  فرص  مع  تتالءم  التي  املتوسطة  العمل  القيادية  والعلمية  الفنية  املهارات  فئة  في 

واملشتغلون بأعمال الكتابة والتي يجب فتحها للمواطنين عبر تعديل قانون دعم العمالة في الجهات غير الحكومية  

من خالل فرض نسب حسب املهن في كل مؤسسات القطاع الخاص بما يتالءم ومستويات عرض العمالة وتطور 

 في مجال التأهيل والتدريب من خالل إحداث  مستويات سوق ا
 
 دؤوبا

 
                                        لعمل. إن تفعيل هذه السياسة يتطلب عمال

 
      

 
                                    

نظام تدريب أهلي يساهم فيه القطاع الخاص بما يتالءم مع تحقيق املواءمة مع متطلبات العمل في القطاع الخاص  

لتعليم القائمة على تحقيق ومهارات عارض ي العمل. كما يتطلب هذا النموذج تفعيل سياسات اصالح منظومة ا

 النوعية في مخرجاتها.

اقتصاد السوق بريادة القطاع الخاص 3.3.2  اإلدارة العامة الفعالة والرشيقة و

والتوجيه  واإلشرا   التنظيم  مهام  على  فقط  تركز  تنموية  إدارة  إلى  وتحويلها  العامة  اإلدارة  نقل  إن 

والحماية و شكل فعال يتطلب السعي نحو تطوير اإلدارة العامة الرشيقة والتي توجه االقتصاد نحو بلوغ األهدا  

 إال إذا تم في نفس الوقت العمل
 
 ممكنا

 
                              التنموية، لن يكون مشروعا

 
      

 
على تعديل نموذج النمو االقتصادي القائم                            
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القطاع  طر   من  مقاوالت وصفقات  في شكل  ينفذ  والذي  النفطية  بالعوائد  املمول  العام  اإلنفاق  على   
 
                                                                                       أساسا
 
     

الصناعات   عن  واالبتعاد  واإلنشاءات  التجارة  نشاطات  على  التركيز  إلى  األخير  هذا  أدى  الذي  األمر  الخاص، 

 اعة كأساس للنمو االقتصادي.  والخدمات التجارية والزر 

التخطيط   التجارية وتركيزها على وظائف  العمليات  النشاط االقتصادي ومن  الدول من  انسحاب  إن 

وإدارة االقتصاد واملال في إطار اقتصاد السوق بريادة القطاع الخاص يتطلب تفعيل سياسات فتح املجال للقطاع 

قائمة   واضحة  سياسة  تبني  ذلك  من  وأك ر  جديد  الخاص  نمو  نموذج  إطار  في  الخاص  القطاع  تنمية  على 

واستراتيجية الدولة للتنمية والتي تهد  إلى تحويل االقتصاد إلى مركز مالي وتجاري )خطة دولة الكويت الجديدة 

2035 .) 

 فتح املجال للقطاع الخاص 1.3.3.2

على وظائف  والتركيز  واملالية  التجارية  األنشطة  العامة وانسحابها من  اإلدارة  إعادة هيكلة   مع 
 
                                                                                      تماشيا
 
      

                                                                                                     اإلشرا  والتوجيه فإنه يصبح من الضروري أن تعاد صياغة القوانين والتشريعات وتفع ل االستراتيجيات لكي تفتح  

بحيث يتم تخفيض قيود الدخول لألسواق   Market Deregulationاملجال للقطاع الخاص من خالل فتح األسواق  

Market Entery      باملواطن تضر  التي  واملمارسات  االحتكارات  أنواع  كل  ومحاربة  املنافسة  تشجيع  وكذلك 

الطاقة   منها  القطاعات  من  العديد  الخاص  القطاع  األسواق وتشجيع  فتح  عمليات  الوطني. وتخ   واالقتصاد 

 فتح واملياه واالتصاالت والتي تحتاج أ
 
 إنشاء شركات عامة وفصلها عن اإلدارة العامة )الوزارات( تماشيا

 
     ن يتم أوال

 
                                                           

 
         

 تلك األسواق ملساهمة القطاع الخاص في اإلنتاج والتوزيع. 

باملقابل يمكن اعتبار قطاعي الصحة والتعليم أساس الخدمة العامة الهادفة الى بناء رأس مال بشري 

اقتصاد قائم على النفط إلى اقتصاد قائم على املعرفة واإلنتاجية. وتشير  متطور قادر على نقل دولة الكويت من  

% من إجمالي توظيف اإلدارة العامة، وعليه فإن  55اإلحصائيات أن هذين القطاعين لوحدهما يشكالن أك ر من  

 بفتح املجال نحو القطاع الخاص لكي يقدم خدمات تعل
 
                                                ترشيق اإلدارة العامة ورفع كفاءتها يتم حتما
 
يمية وصحية                                           

راقية مع مراعاة قضايا العدالة وخاصة في مجال النفاذ لهذه الخدمات والتي يجب أن ترافقها إجراءات تحدد سبل 

التمويل والحصول على الخدمة وخاصة من خالل إعادة النظر في وظائف التأمينات االجتماعية وإنشاء صندوق 

 ساهمين ومساهمات أرباب العمل.                                               ضمان اجتماعي يمو ل الصحة العامة من اشتراكات امل
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 خصخصة شركات القطاع العامة 2.3.3.2

ر ع الناتج املحلي اإلجمالي فإن   2015بالرغم من ارتفاع اإلنفاق الحكومي في دولة الكويت حيث شكل في  

 وذلك ألن أغلب اإلنفاق العام يتم عبر مناقصات ين
 
 كبيرا

 
 إنتاجيا

 
 عاما

 
                                              دولة الكويت ال تمتلك قطاعا

 
      

 
        

 
     

 
فذها القطاع                          

الخاص في مجال توفير املشتريات الحكومية واإلنشاءات العامة. فحسب احصائيات العاملون في الجهاز الحكومي 

ألف عامل وهو ما يشكل حوالي    27فإن عدد العاملين في شركات القطاع العام بلغ عددهم حوالي    2014لسنة  

ركزية والهيآت املستقلة وشركات القطاع العام(. ويبلغ عدد % من إجمالي العمالة في القطاع العام )الحكومة امل7.7

  23شركات نفطية يبلغ إجمالي قوة عملهم أك ر من    8شركة من بينها    14الشركات اململوكة للدولة ملكية كاملة  

ألف عامل. هذه البيانات تظهر أن مشروع الخصخصة سو  يكون له أثر محدود في دفع القطاع الخاص لقيادة 

 ما اقتصرت على هذه القطاعات.  إذا  ة في دولة الكويتالتنمي

 تنمية القطاع الخاص 3.3.3.2

إن فتح األسواق وخصخصة القطاع العام يجب أن تنفذ ضمن استراتيجية واسعة األفق لتنمية القطاع 

املنشود في  الخاص وذلك لبناء اقتصاد السوق وإعادة هيكلة االقتصاد ليخرج من هيمنة النفط وتحقيق التنوع  

 والهادفة لتحويل دولة الكويت ملركز مالي وتجاري.  2035ظل استراتيجية دولة الكويت الجديدة 

تطوير   من خالل  االقتصادي  النمو  تسريع  إلى  تسعى  أن  يجب  الخاص  القطاع  تنمية  استراتيجية  إن 

لقطاع الخاص وذلك باستخدام  القطاعات اإلنتاجية املادية والخدمية بتوجيه وتجنيد االستثمار املنتج لصالح ا

الحوكمة   وتحسين  واللوجستية،  األساسية  التحتية  البنية  تطوير  على  يرتكز  والذي  التأشيري  التخطيط  منهج 

واملؤسسات وبيئة األعمال وتحسين االستقرار االقتصادي الكلي وبناء رأس مال بشري متقدم والتركيز على بناء  

 املهارات ورفع جودة التعليم. 

على منظومة التخطيط التأشيري أن تبنى حول منظومة "حوافز" شفافة وإرساء قواعد تحارب    كما يجب

العامة للصناعة   الهيئة  املنتج. وفي هذا اإلطار فإن عمل  البحث عن الريع وجعلها تشجع على االستثمار  سلوك 

ال يتحول  لكي  في عملهم  النظر  يعاد  أن  الصناعي وهيئة تشجيع االستثمار يجب  في تحقيق  والبنك  أداة فعالة  ى 

استراتيجية تنمية القطاع الخاص الوطني واألجنبي من خالل العمل على تذليل العوائق التي تحد من االستثمار 

اإلنتاجي وخاصة في مجال تمويل رأس املال املغامر والتمويل طويل األجل وبناء املناطق الصناعية الحديثة ومناطق  

ة املوجهة لرأس املال األجنبي خاصة في القطاعات ذات التقانة العالية واملعرفة  معالجة الصادرات واملناطق الحر 

املتقدمة والتي تضمن قيمة مضافة عالية وتدعم الصادرات وتنوع االقتصاد. وقد يتطلب دفع القطاع الخاص 

اريع على أرض تطوير خارطة استثمارية مفصلة بالقطاعات واملشاريع اإلنتاجية كأداة عمل وتخطيط لتجسيد املش

 الواقع. 
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 الشراكة ما بين القطاع العام والخاص 4.3.3.2

يتطلب ترشيق اإلدارة العامة وتنمية القطاع الخاص تطوير برنامج شراكة ما بين القطاعين.  ففي مجال  

عقود   فإن  تكاليفه،  في  والتحكم  البيروقراطية  مستويات  وتقليل  وجودته  إنتاجيته  ورفع  العام  القطاع  تجويد 

 لتحقيق هذا الهد  خاصة في مجال التعليم والصحة حيث ال
 
 جيدا

 
                                                  شراكة في مجال إدارة األصول تعتبر مدخال

 
     

 
                                    

 يعهد للقطاع الخاص في إطار عقود الشراكة إدارة أصول هذه القطاعات بما يحقق أهدا  النجاعة االقتصادية. 

ية وتقديم الخدمات العامة من  أما في مجال تطوير القطاع الخاص لالستثمار في مجاالت البنية التحت

ومشتقاتها فقد يفتح نافذة للقطاع الخاص لكي يعيد    BOTالتحويل املعروفة بد    –التشغيل    –خالل عقود البناء  

انتشاره خارج القطاعات التقليدية وبذلك يسهم بفاعلية أك ر في تحقيق التنمية في قطاعات مثل الزراعة من خالل 

راض ي، وكذلك في قطاعات املياه والصر  الصحي والكهرباء واألشغال العامة وغيرها عقود االمتياز الستصالح األ 

 على القطاع العام. 
 
                  من مشاريع البنية التحتية التي طاملا كانت حكرا
 
                                             

 تنمية املشروعات الصغيرة واملتوسطة  5.3.3.2

الك للشباب  الشغل  توفير  على  واملتوسطة  الصغيرة  املشروعات  وقوانين  برامج  خالل ركزت  من  ويتي 

تشجيعه لدخول معترك الحياة العملية من خالل إنشاء مشاريع خاصة به. وبالرغم من الدعم الجيد الذي توفره 

نشاطات  في  تركزها  إلى  باإلضافة  متواضعةد  نجاح  ونسب  كبيرة  تحديات  تعر   املشاريع  هذه  فإن  البرامج  هذه 

 محدودة املردود دون أفق نمو واضحة. 

ت استراتيجية  الصغيرة  إن  املشاريع  برامج  في  النظر  إعادة  يتم  أن   
 
أيضا تتطلب  الخاص  القطاع                                                نمية 
 
                            

من خالل  املتقدمة  التقانات  قطاعات  في   
 
وأيضا الصناعي  اإلنتاجي  القطاع  نحو  توج هها  يتم  بحيث                                     واملتوسطة 
 
                                                          

مجاالت   في  تميز  مراكز  إنشاء  وكذلك  الهندسة  وكليات  جامعات  في  العلوم  حدائق  إقامة  البحوث  تشجيع 

الصناعة  قطاعات  في  العمل  مجال  إلى  الصغيرة  املؤسسات  نقل  إن  املعلومات.  وتقانة  الهندسية  والتطبيقات 

التحويلية والخدمات اإلنتاجية وفي مجال االبتكار واملعرفة هو الضامن األساس ي لقيام قطاع خاص ونموذج نمو 

 صادية. حديث أساسه اإلنتاجية واملعرفة بما يحقق االستدامة االقت 

 إعادة هيكلة املالية العامة 4.2
 
 
بشكل محدود جدا على فرض ضرائب  الدولة  في  العامة  املالية  فلسفة  قامت  النفطية  الوفرة   في ظل 
 
                                                                                    

وكذلك تقديم الخدمات العامة بشكل مجاني أم بفرض رسوم قليلة وزهيدة. ولكن مع توسع اإلنفاق العام وارتفاع 

ر ع الناتج املحلي اإلجمالي وكذلك ضعف اإليرادات غير النفطية والتي تغطي جزء    تكلفة اإلدارة العامة والتي تكلف 
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 وذلك لبناء إدارة عامة فعالة قادرة على  
 
                                        زهيد من اإلنفاق العام، فإن إصالح وضع املالية العامة أصبح ضروريا
 
                                                            

 استدامة الخدمات ذات الجودة العالية. 

يتوقف عند محاربة البيروقراطية وإعادة النظر في الهيكل التنظيمي  إن ترشيق اإلدارة العامة ال يجب أن  

 محاربة الهدر 
 
              بما يبسط اإلجراءات والعمليات وتقلل من دورة اتخاذ القرار واملستندات بل يجب أن يشمل أيضا
 
                                                                                    

  والتبذير وترشيد اإلنفاق العام. وفي هذا اإلطار فإن حوكمة مؤسسات الرقابة وتفعيل دورها سو  يكون  
 
  محوريا
 
      

 في بلوغ هذه األهدا . 

 بمنظومة 
 
 محكما

 
         كما أنه يجب حوكمة املوازنة من خالل إعدادها بطريقة علمية وشفافة وربطها ربطا

 
      

 
                                                                        

التخطيط ومراقبة تنفيذ اإلنفاق وتقييم أثره. وسو  يساعد إرساء موازنة البرامج في تحقيق هذه األهدا  والتي  

 كل شروط النجاح والتدرج في تطبيقها.يجب السعي نحو التحول لها مع توفير 

 أن يعوض بنظام مرن  
 
                    أما في مجال اإليرادات وترشيد اإلنفاق فإن الدعم العام غير املباشر يجب أيضا
 
                                                                      

 على توفير الدعم بطريقة مباشرة ويركز على دعم الدخل وليس دعم األسعار. ويتطلب هذا املنهج 
 
                                                                                     قائم أساسا
 
          

 في مجال  
 
 دقيقا

 
          عمال

 
      

 
تحديد الفآت املستحقة للدعم وكيفية استخدامها وذلك لوجود منحنى قوى لسلوك الريع.    

 أو بتكلفة ورسم ثابت يجب أن يعاد صياغته لكي يعوض بمنظومة تسعير متدرجة  
 
                                                                       كما أن تقديم الخدمات مجانا
 
                          

 كل التالي(.)انظر الش متناسبة مع مستويات االستهالك والطلب وذلك بغية ترشيد املوارد واستدامتها.

 



 

 

 

 

 شكل رقم ) 1.2(: نموذج تنموي لنقل اإلدارة العامة بدولة الكويت إلى إدارة تنموية تتواءم مع رؤية دولة الكويت حتى عام 2035

 الكويت مركز : 2035نقل اإلدارة العامة بدولة الكويت إلى إدارة تنموية تتواءم مع رؤية دولة الكويت حتى 
 
 ماليا

 
وتجاري ا

لية آائم على اقتصاد متنوع ق(: تنمية االقطاع الخاص وتعزيز اقتصاد السوق )اإلصالحات االقتصادية الهيكلية 

السوق ومبادرة القطاع الخاص في ظل منظومة تخطيط تأشيري 

تفعيل مسار 

الخصخصة 

وانسحاب الدولة من 
ة النشاطات اإلنتاجي

استراتيجية تنمية

القطاع الخاص 

ية والسياسات الصناع

في إطار منظومة 

ي التخطيط التأشير 

ة تطوير مسار الشراك

ما بين القطاع الخاص

والقطاع العام 

ات تفعيل دور املؤسس

ة الصغيرة واملتوسط

اإلنتاجية 

ء تعزيز الحوكمة وبنا

مؤسسات اقتصاد 

ئة السوق وتحسين بي

األعمال واالستثمار

اإلنفاق ترشيد 

وتحقيق االستدامة 

املالية للدولة 

االصالح االداري وإعادة هيكلة اإلدارة العامة

التطوير االداري من خالل

توزيع العمل وتشكيل 

الوحدات وإدخال التغيير 

في طرق وأساليب العمل

وير  وتبسيط االجراءات وتط

الخدمة وانتهاج الجودة 

ات الشاملة، وتحديد املسار 

الوظيفية

تطوير االداء 

الحكومي، وإعادة 

، هيكلة الجهاز االداري 

فك التشابك 

واالرتباطات ، 

ة و الحكومة االلكتروني

ة الشفافية والحوكم

واالدارة الرشيدة

رية تنمية املوارد البش

وتغيير سياسات 

التوظيف، تفعيل  

سياسات سوق عمل 

ر جريئة في الجهات غي

الحكومية 
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 إصالح اإلدارة العامة بدولة الكويت :  الثالثالفصل  

 مقدمة   1.3
املتقدمة عندما تتفق على رؤيتها املستقبلية، تضع خططها اإلستراتيجية لتحقيق هذه الرؤية إن الدول   

وذلك من خالل تحديد األهدا  اإلستراتيجية للقطاعات املختلفة بالدولة لكي تخدم هذه الرؤية وتحققها حسب 

املشاريع لكافة  الزمنية  والخطط  الدول  حرص  وت  .األولويات  املشاريع  هذه  تكون  الوزارات  أن  كافة  في  الحكومية 

 . الخطط اإلستراتيجيةاملحددة في والهيئات والجهات الحكومية متناسقة ومتكاملة وتسير في نفس اتجاه الرؤية 

  
 
  إن أغلب خطط التنمية بدولة الكويت والتي تبنت سياسة التوسع في اإلنفاق العام وتوزيع الثورة بدال
 
                                                                                          

من اإلختالالت الهيكلية مثل إختالل امليزانية العامة حيث أرتفع    من تنمية مصادرها، قد أسفرت عن مجموعة

بالتغيرات   العام  اإلنفاق  إرتباط  وعدم  العامة،  اإليرادات  على  النفطية  اإليرادات  وهيمنت  العام  اإلنفاق  حجم 

رار السنوية لإليرادات، وإختالل اآلليات اإلقتصادية حيث سيطرت الدولة على النشاط اإلقتصادي مع اإلستم

على اإلعتماد على النفط كمصدر وحيد لتكوين الدخل القومي وتمويل األنشطة االقتصادية واإلجتماعية وتراجع  

 دور القطاع الخاص.

الطلب زيادة  في  تمثل  والذي  السكاني  واملجتمع  العمل  قوة  هيكل  اختالل  فإن  ذلك  إلى  على  باإلضافة 

ا الوافدة وتسهيل عملية استقدام وتوظيف  إلى إجمالي قوة العمالة  الكويتيين  املواطنين  لوافدين، وتدني نسبة 

الزيادة  إلى  باإلضافة  إنتاجية  األقل  األنشطة  وفي  الحكومي  القطاع  في  الوطنية  العمل  قوة  تركز  وكذلك  العمل 

 العددية والنسبية للوافدين مما نتج عنه خلل في تركيبة املجتمع السكاني للدولة. 

ال روة النفطية ك رت عدد اإلدارات واألجهزة الحكومية واتسع دور القطاع   وبحكم ملكية الدولة ملصادر

العام، تراجع دور القطاع الخاص في النشاط اإلقتصادي وتضخم الجهاز الحكومي مما أدى إلى زيادة دور الدولة 

اإلختصاصا في  تشابك  ذلك  عن  ونتج  األسعار  ودعم  املجانية  الحكومية  الخدمات  وتقديم  التوظيف  بين  في  ت 

الوزارات والهيئات واألجهزة الحكومية، وظهور نزعة اإلعتماد على الدولة، وكنتيجة لذلك ساد نمط الدولة الريعية 

أو شبه الريعية وإعتمادها على عنصر وحيد مما جعل الدولة شبه معنية بشكل رئيس ي فقط بإعادة التوزيع بدل 

 أن تكون مهتمة باإلنتاج.

اآلليات اإلقتصادية في تخصي  املوارد وتوزيع الدخل، ولم يستطع اإلقتصاد الكويتي  وعليه تراجع دور  

تطوير بدائل مالئمة لتنويع مصادر الدخل وإحداث تغييرات جوهرية في هيكل اإلقتصاد الكويتي الذي ظل يعتمد 

جتماعية واملالية على النفط كمصدر رئيس ي لتكوين الدخل وأصبحت هذه اإلختالالت الهيكلية اإلقتصادية واإل 

 للتنمية الشاملة في ظل املتغيرات املحلية والتطورات العاملية املتسارعة. 
 
 ومعوقا

 
                                                                  والبشرية تشكل قيدا
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أساسية   أبعاد  مجموعة  بين  التفاعل  وليد  هو  الشاملة  املستدامة  التنمية  لتحقيق  الوصول  إن 

تصل إلى أهدا  الرؤية اإلستراتيجية التي تبنى على  إقتصادية وإجتماعية وبيئية وثقافية تنطلق من واقع املجتمع و 

رفاهية الفرد ونموه وسعادته الهد  األساس ي   طموحات الفرد وآماله فالفرد هو صانع التنمية ومهندسها، وتشكل

من وراء التنمية، وتقوم فلسفة التنمية على النهوض بالرأسمال البشري من خالل الرقي بمستوى التعليم والتدريب  

 هيل. والتأ

ويتم إعادة بناء أدوار الدولة وأجهزتها ومؤسساتها عن طريق إصالح املمارسات اإلدارية والبيروقراطية 

ويمكن تحقيق مستويات أعلى من اإلنتاجية    لتعزيز معايير الشفافية واملساءلة الرقابية وفاعلية الجهاز الحكومي.

واإل  التكنولوجيا،  بمستوى  واإلرتقاء  التنويع،  املضافة  من خالل  بالقيمة  املتسمة  القطاعات  على  والتركيز  بتكار 

العالية. ويعد التنويع اإلقتصادي ال جر األساس في بناء أي إقتصاد قوي من خالل تعزيز السياسات املوجهة نحو 

 التنمية التي تدعم األنشطة اإلنتاجية ومباشرة األعمال الحرة وتشجع تنمية املشاريع الصغيرة واملتوسطة ال جم

واملتناهية الصغر، وأهمية وجود إرادة وإدارة سياسية فاعلة تعمل على تحقيق رؤية متكاملة تخدم جميع األطرا   

 على حد سواء، 

 في نمط ونهج اإلدارة الحكومية  وفي تبسيط 
 
 جذريا

 
                                        إن تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري يتطلب تغييرا

 
      

 
                                                 

وخاصة الحكومية  بالجهات  اإلدارية  تطوير   اإلجراءات  من خالل  اإلستثمار  بيئة  ودعم  واألعمال  املال  مجالي  في 

الخدمات باستخدام التكنولوجيا الحديثة واإلرتقاء بمستوى الخدمات الحكومية، وأهمية إصدار قوانين جديدة 

والخاص   العام  القطاعين  بين  الشراكة  وقانون  الخصخصة  قانون  مثل  القائمة  التشريعات  في  النظر  إعادة  أو 

إعداد وقان على  التركيز  أهمية  ذلك  إلى  يضا   التجارية  الوكاالت  وقانون  املستهلك  وحماية  املنافسة  حماية  ون 

وتدريب جيل متخص  في مجال التجارة  واملال واألعمال على أحدث الوسائل العلمية واألساليب التقنية، مع  

، وهذا يعني أن يتم   عدم إهمال املجاالت األخرى التي تساعد  وتسهم وتعجل في جعل الكويت
 
 ماليا وتجاريا

 
                   مركزا

 
              

 
     

إعادة النظر في التخصصات املطلوب من الجامعات واملعاهد توفيرها والتركيز عل ها في السنوات القادمة لتخدم 

التنفيذي   الجهاز  هيكلة  إعادة  ضرورة  باالضافةالى  ذلك,  لتحقيق  األولويات  ووضع  للدولة  اإلستراتيجية  الرؤية 

 ذه الرؤية. للدولة لخدمة ه

املجتمع  وسالمة  وتماسكها  الدولة  كيان  على  املحافظة  يتمحورحول  الوطني  األمن  قدسية  مفهوم  إن 

واستقراره ضد أي تحديات أو أخطار تهدد اإلستقرار السياس ي أو اإلقتصادي أو اإلجتماعي أو رفاهية املجتمع  

 بين تحقيق الكفاءة في أداء 
 
                           ونموه، ولذلك نجد أن هناك تالزما
 
 الحكومةمع حماية وصيانة االمن الوطني.                               

 محورية لدعم التنمية في دولة الكويت على مستويات متعددة تخطيطية  
 
                                                                وتلعب اإلدارة الحكومية أدوارا
 
                            

تلك   تكتسب  بالدولة. وسو   املعلومات  مجتمع  بناء  مقومات  توفير  في  األساس ي  دورها  إلى  باإلضافة  وتنفيذية، 

 التنمية في إطار رؤية الدولة وأهدافها اإلستراتيجية.   األدوار أبعادا جديدة في خطة
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 2035من إدارة عامة إىل إدارة تنموية تتواءم مع رؤية دولة الكويت   2.3
يقارب   ما  مدى  على  اإلداري  التطوير  جهود  معظم  تحقق  اإلدارة   30لم  سوء  بسبب  أهدافها   

 
                         عاما
 
    

وسوء اإلستثمار في املوارد البشرية وخاصة في التعيين بالوظائف الحكومية وسوء النهج واألسلوب اإلداري املتبع،  

 القيادية الحكومية والذي كان يتم في غالب األحوال بأساليب بعيدة عن األسس اإلدارية واملهنية والعلمية.

 أن تكون لدية رؤية استراتيجية واضحة ومحددة ومتفق عل ها  
 
                                                        ويتطلب الجهاز الحكومي لكي يكون فاعال
 
                                   

ي الجهاز وأن  هيكلة  إعادة  على   
 
قادرا اإلدارية  والحرفية  والتدريب  التأهيل  من  كبير  قدر  على   

 
إداريا  

 
جهازا                         كون 

 
                                                        

 
       

 
         

ونظم   والقانونية  والتكنولوجية  واإلقتصادية  واإلجتماعية  السياسية  املتغيرات  مع  ليتناسب  للدولة  التنفيذي 

ارسات اإلدارية والقضاء على البيروقراطية الجامدة وعليه فإن إصالح املم  اإلتصاالت وتقنية املواصالت الحديثة.

الرقابية وزيادة كفاءة وفاعلية الجهاز الحكومي، بهد  تكريس   لتعزيز معايير الشفافية واملساءلة   
 
                                                                                           أصبح مطلبا
 
          

                                                                                                     وتعزيز آليات اإلدارة الفع الة للتنمية وما يرتبط بها من تأكيد وغرس ملفاهيم الشفافية واملساءلة والنزاهة. 

أجل تحقيق األهدا  والسياسات والبرامج التنموية فإن األمر يتطلب تفعيل اإلدارة الحكومية من   ومن

 في كفاءة وفاعلية عملية  
 
 وفاعال

 
 مهما

 
                         خالل التنسيق بين أنشطة التخطيط واإلحصاء واملعلومات التي تلعب دورا

 
      

 
     

 
                                                              

اإلستراتيجية. اإلدارية  القرارات  واتخاذ  هيكلة    صنع  عمليةإعادة  فعالة إن  إدارة  تتطلب  للدولة  اإلداري  الجهاز 

وقيادة إدارية ذات ورؤية استراتيجية واضحة يمكن من خاللها إعادة هيكلة وهندسةوترتيب وتنظيم وإدارة الجهاز  

الظرو   مع  يتأقلم  أن  يستطيع   
 
 ورشيقا

 
مرنا الجهاز  هذا  يصبح  بحيث  عاليتين  وفعالية  بكفاءة  للدولة                              اإلداري 

 
       

 
                                                              

واإل  املهنية  اإلقتصادية  من  كبير  وبقدر  سريع  بشكل  والتكنولوجية  املتغيرات  مع  ويتكيف  والسياسية  جتماعية 

 والحرفية. 

إن أحد األهدا  الرئيسية للخطط االستراتيجية هو وجود إدارة حكومية فاعلة حيث أن وجود جهاز  

البشرية للموارد  األمثل  واإلستخدام  اإلستثمار  تعظيم  في  يساهم  ومرن  فع ال  والوسائل                                                                            إداري  واإلقتصادية 

 من  
 
     التكنولوجية لتقديم خدمات ذات جودة عالية ومتميزة ترفع من درجة رضا املواطنين وتحقق العدل ومزيدا
 
                                                                                            

" اإلدارة الفاعلة والناجحة " فإن هناك متطلبات كثيرة منها على   الشفافية واملهنية الوظيفية. ولكي تتوفر هذه 

 Strategicبشكل واضح ، واتخاذ التخطيط اإلستراتيجي   Strategic Vision تيجية  سبيل املثال تحديد الرؤية اإلسترا

Planning     في إدارة املؤسسات واألجهزة الحكومية وكذلك تقييم النماذج التنموية العاملية واختيار النموذج 
 
                                                                                         منهجا
 
     

 Total Qualityرة الجودة الشاملة  التنموي  املناسب باإلضافة الي املفاضلة بين املداخل اإلدارية املعاصرة مثل إدا

Management   الهندسة وإعادة   ،Reengineering   الهيكلة وإعادة   ،Restructuring  دور اكتشا   وإعادة   ،

والحوكمة     ،Restructuring  and Reinventing Governmentالحكومة   الدولة  دور  تصميم   Fromوإعادة 

Government to Governance،   تنمية اإلقتصادية واإلجتماعية ورفع كفاءة اإلدارة الحكومية   لتسهيل عملية ال 
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Doing more with less  الحكومي الجهاز  ترشيق  من خالل  فاعليتها  اإلدارة    Downsizingوزيادة  نحو  والتحول 

، وأخيرا   Empowerment، وتمكين اإلدارة الدنيا واملوظفين    Customer focus and Customer drivenبالعميل

 القدرة على اتخاذ القرار املناسب بالوقت املناسب وتوفير القيادة اإلدارية املتميزة إلدارة التغيير. ولي
 
                                                                                            س آخرا
 
       

لذا فإن هنداك حاجدة ملحة وضرورية إلدى وجدود نظام مؤسسدي حكومي كفء وفعال، يكون أحدد املحداور  

 يعظم من اسدتخدام  واألعمدة الرئيسدية لإلدارة اإلستراتيجية. بحيث يصبح الجهداز ا
 
 وفعاال

 
                   إلداري الحكومدي مدرنا

 
      

 
                    

 على اسدتخدام الوسدائل التكنولوجيدة الحديثة لتقديدم خدمدات حكومية  
 
                                                                   واستثمار موارده البشرية واملالية، وقادرا
 
                                       

للرق ويخضع  والشدفافية  باملهنيدة  ويتسدم  املواطن  رضدا  درجدة  رفدع  يسدتهد   عاليدة  وباسدتجابة  الجودة  ابة عالية 

 واملسداءلة ويحقق التنمية املستدامة. 

 للجهاز احلكومي اإلداري  األداءمسارات تطوير  3.3
ولكي يحقق الجهاز اإلداري الفعالية والكفاءة املرجوة يجب اإلعتماد على تطوير األداء اإلداري للجهاز 

 الحكومي وذلك من خالل ثالثة مسارات رئيسية تتمثل في:

 ذات الطابع الشمولي الدولةاملناهج واألساليب اإلدارية التنموية على مستوى  ▪

 الوزارات والجهات الحكومية املداخل الرئيسية للتطوير اإلداري على مستوى  ▪

 وهو مسار مشترك بين املسارين السابقين  مدخل تطوير املوارد البشرية ▪

اإلقتصادية والتنظيمية واإلدارية التي تمت مناقشتها في مقدمة ومن خالل التحليل الواقعي للمشاكل  

  هذا الفصل مع التأكيد على أهمية هذه األساليب التنموية واملداخل التطويرية وضرورة التنسيق والتكامل فيما 

املترهلة   العامة  اإلدارة  من  اإلنتقال  منا  يتطلب  للدولة،  اإلستراتيجية  والتوجهات  السياسات  وفق  ال بينها  التي 

تتناسب مع التوجهات املستقبلية والخطط التنموية الطموحة إلى إيجاد إدارة حكومية فاعلة ومتطورة تسهم في  

 للشكل التالي: 2035هندسة وصناعة إدارة حكومية تنموية تتواءم مع رؤية الكويت الجديدة 
 
               وذلك وفقا
 
          

  

 



 

 

 

 

 "2035خطة عمل " نقل اإلدارة العامة إلى إدارة تنموية تتواءم مع رؤية دولة الكويت ( 1.3شكل ) 

هيكلةإعادةاإلدارة العامة

إدارة متطورة 

وفاعلة تقدم

خدمة متميزة

إدارة تنموية

تتواءم مع 

رؤية الكويت 

2035

إعداد 

القادة

تنمية 

املوارد 

البشرية

كفك التشاب

الدمج

 وضع خطة متكاملة

 متابعة وتقييم

الحكومة 

اإللكترونية

حوكمة

حة الشفافية ومكاف

الفساد

إعادة اختراع دور 

الدولة

جراءاتاإل تبسيط 

وإعادة هندسة العمليات 

اإلدارية

تطوير األداء اإلداري 

تطوير الخدمة 

وضمان جودتها

توصيف وتقييم 

الوظائف

 عمل

 تنظيم 

 ترشيق 

 تطوير 
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 للتالي: تويمكن من خالل الشكل السابق 
 
        تحدد مكونات كل مسار من املسارات الثالثة املقترحة وفقا
 
                                                   

 املناهج واألساليب اإلدارية التنموية على مستوى الدولة ذات الطابع الشمولي والتي تتمثل في:  ▪

)والتي تهتم بفك التشابك والتداخل في االختصاصات للجهات    Restructuringإعادة الهيكلة  ▪

 الحكومية وما يتبع ذلك من إلغائها ودمجها متى استدعت الحاجة ذلك(.  

   E-Governmentالحكومة اإللكترونية   ▪

   From Government to Governanceالحوكمة واإلدارة الرشيدة  ▪

 .Anti-corruptionومكافحة الفساد  Transparancyالشفافية  ▪

 . Restructuring  and Reinventing Governmentإعادة اختراع دور الدولة  ▪

 تطوير األداء الحكومي )رفع كفاءة وفاعلية أداء الجهاز الحكومي(. ▪

 املداخل الرئيسية للتطوير اإلداري على مستوى الوزارات والجهات الحكومية واملتمثلة في:  ▪

 الوحدات التنظيمية(.  املدخل التنظيمي )توزيع العمل وتشكيل ▪

املدخل التكنولوجي )إدخال التغيير في طرق وأساليب العمل كتبسيط اإلجراءات وتطوير  ▪

 الخدمة وانتهاج آليات ومناهج الجودة الشاملة(. 

املدخل الوظيفي )ويهتم بتغيير محتوى الوظيفة وواجبات ومسئوليات الوظيفة كتوصيف  ▪

 فية(.وتقييم الوظائف وتحديد املسارات الوظي

 مدخل تطوير املوارد البشرية وهو مسار مشترك بين املسارين السابقين، ويشمل: ▪

تطوير وتنمية املوارد البشرية يهتم بالتأثير على دوافع وسلوكيات ومهارات العاملين من خالل   ▪

 تدريب وتأهيل العاملين بالقطاعين الحكومي والخاص.

 الصف الثاني من القيادات. إعداد وتنمية القيادات اإلدارية وبناء  ▪

 املناهج واألساليب اإلدارية التنموية على مستوى الدولة ذات الطابع الشمولي 1.3.3

    :Restructuringإعادة الهيكلة  1.1.3.3

تعتبر عملية إعادة الهيكلة دراسة ميدانية مفصلة لتحديد أدوار ومسؤوليات الجهات الحكومية وإعادة  

في  تنظيمها   والتشابك  التداخل  تقلي   بهد   للدولة  املستقبلية  والرؤى  التوجهات  مع  يتناسب  بما  وترتيبها 

وتحسين   زيادة  يضمن  وبما  الحكومية  والجهات  والهئيات  الوزارات  بين  الوظيفية  واملهام  واألدوار  اإلختصاصات 

 ز الحكومي.مستوى الخدمات الحكومية وتحسين معايير الحوكمة وزيادة الشفافية في الجها

تصميم إعادة  آخر  األداء   وبمعنى  ومتطلبات  يتناسب  بما  للدولة  اإلداري  للجهاز  التنظيمي  الهيكل 

الحكومي خالل املرحلة القادمة وبما يساند تطلعات الدولة نحو التنمية الشاملة وتفادي ما قد يكون من تداخل 
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املهام واملسؤوليات املسن في صياغة  أو تقادم  إلى كل وحدة حكومية وبما يضمن اإلستغالل  في اإلختصاصات  دة 

األمثل للموارد املادية والبشرية ويوفر درجة أعلى من التنسيق والتكامل بين مختلف وحدات الجهاز اإلداري للدولة  

 لخدمة وتحقيق األهدا  التنموية الشاملة 

ج التنموية وكذلك ينبغي  ويجب أن يتم اصالح الجهاز الحكومي بالتنسيق والتوافق مع السياسات والبرام

أن تشتق أهدا  وغاية اصالح الجهاز الحكومي ورسالته من األولويات والبرامج التنموية اإلستراتيجية الحكومية  

للدولة. الرؤية اإلستراتيجية  التنموية   التي تهد  لتحقيق  بالسياسات  وبالتالي فإن ربط إصالح الجهاز الحكومي 

  الرئيسية ينقل تركيز جهود  
 
  التطوير واإلصالح إلى اآلليات والهياكل العليا التي تمثل إدارة السياسيات التنموية بدال
 
                                                                                

 من التركيز على نظم وممارسات عمل املستويات األدنى. 

وباملثل مع إعادة تشكيل أدوار الحكومة، يستوجب على الحكومة أيضا إعادة تنظيم هياكلها، وخاصة  

مراجعة عدد ونوعية الوزارات والهيئات واألجهزة الحكومية والقطاعات الرئيسية  الهيكل الوزاري العلوي، من خالل  

عن طريق تقلي  أو إعادة بناء الهيكل الوزاري وإمكانية الدمج أو التقلي  أو اإللغاء لبعض الوزارات والهيئات  

 عن إمكانية استحداث هياكل أو
 
                             واألجهزة الحكومية، فضال
 
كس التشكيل الجديد كيانات جديدة بالقدر الذي يع                      

 للحكومة ويحقق األهدا  التنموية.

لذلك نرى أنه من األفضل أن يتم تقسيم الوزارات إلى أر ع مجموعات )قطاعات رئيسية( وتوزع الوزارات 

أر عة اشرا   تحت  األر عة  القطاعات  هذه  القطاعات  على  وهذه  الوزراء،  مجلس  رئيس  لسمو  نواب 

 هي:  الرئيسية  األر عة 

الداخليةن قطاع ▪ وزراء  القطاع  هذا  ويضم  األمنية  للشئون  الوزراء  مجلس  رئيس  واإلعالم  ائب  الدفاع 

والخارجية والجهات واألجهزة الحكومية التابعة لهذه الوزارات واألجهزة واإلدارات الحكومية التي لها عالقة  

 هذه الوزارات.  باختصاص وطيدة

اإلقتصاد ▪ للشئون  الوزراء  مجلس  رئيس  نائب  والنفط  يةقطاع  املالية  وزراء  القطاع  هذا  ويضم 

 والتي لها عالقة بهذا اإلختصاص. والجهات واألجهزة الحكومية التابعة لهذه الوزارات والتجارة

الكهرباء واإلسكان واألشغال   ▪ الفنية ويضم وزراء  للخدمات والشئون  الوزراء  نائب رئيس مجلس  قطاع 

 لحكومية التابعة لهذا االختصاص ولهذه الوزارات. والبلدية واملواصالت، والجهات واألجهزة ا

للتخطيط والتنميةالبشرية ويضم وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء  قطاع نائب رئيس مجلس الوزراء ▪

والتخطيط العدل  والتعليم ووزراء  االجتماعية  والتربية  والشئون  االسالمية  والشئون  والصحة 

 بعة لهذا االختصاص ولهذه الوزارات.والجهات واألجهزة الحكومية التا والعمل.
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الحكومية واإلدارات  واألجهزة  والجهات  القطاعات  هذه  دراسة  يتم  أن  من   شريطة  قطاع  لكل  التابعة 

التشابك والتداخل في اإلختصاصات ويزيد من                                                           القطاعات األر عة بشكل علمي وتفصيلي دقيق ومتأني بحيث ي منع

 ة. التكامل والتنسيق بين القطاعات األر ع

وبالرغم من أن هناك بعض املعوقات السياسية واإلجتماعية والبروتوكولية التي يمكن أن تعيق تطبيق 

  
 
  املقترح السابق، إال أن محاولة اإلجتهاد في إعادة هيكلة التشكيل الوزاري والجهاز التنفيذي للدولة أصبحت أمرا
 
                                                                                                     

 
 
 ضروريا
 
 ال بد من القيام به.       

 إعادة  
 
        وما زاد األمر تعقيدا
 
تشكيل وتنظيم الجهاز اإلداري الحكومي في أغلب التشكيالت الحكومية حيث                     

يتم نقل تبعية بعض الوزارات واإلدارات واألجهزة الحكومية من وزير آلخر أو دمج بعض الوزارات مع وزارات أخرى  

بين ال تربطها مع بعضها أية عالقة سوى تبعيتها لوزير معين، كذلك ال يتناسب تقسيم عبء الحقائب   الوزارية 

نفس   وفي  الوزراء  ألحد  فنيتين  وزارتين  أكبر  إسناد  تم  الحكومية  التشكيالت  بعض  ففي  الوزراء،  السادة  معالي 

 الحكومة كان أحد الوزراء يحمل حقيبة وزارية بعبء وحجم قطاع أو مستوى وكالة وزارية. 

 آليات ومقترحات لفك التشابك والتداخل  2.1.3.3

التشابك التي تم تشكيلها بديوان الخدمة املدنية في منتصف الثمانينيات عن  وقد أوضحت لجان فك  

 بين الجهات الحكومية وأن الجهاز الحكومي بدولة الكويت يعاني من التشابك    160وجود أك ر من
 
 وتداخال

 
                                                                       تشابكا

 
       

 
      

املطلوب أداءها في اإلختصاصات والتداخل في الصالحيات واملسئوليات مما أعاقه عن تقديم الخدمات الحكومية  

 العمل على إعادة هيكلته حتى يمكنه من القيام بمسئولياته وتقديم هذه الخدمات بشكل أفضل.  
 
                                                                                      وعليه أصبح لزاما
 
                

 والشكل التالي يوضح آثار ومشاكل التشابك وتداخل االختصاصات:
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ظيمية املكونة ويتم في هذا اإلطار إعادة توزيع الصالحيات واالختصاصات وإعادة تصميم الوحدات التن

مع   تتناسب  ال  التي  الوحدات  عن  واإلستغناء  القائمة  الوحدات  وتطوير  جديدة  وحدات  باستحداث  للهيكل 

وعدم   األعمال،  بين  والتنسيق  اإلتصال،  فع الية  اإلعتبار  في  األخذ  مع  واملستقبلية،  الحالية  املرحلة                                                                                                    احتياجات 

 ي للشكل التالي والذي يوضح نتائج فك التشابك:التكرار واإلزدواجية في الوحدات والوظائف. مما يؤد

 

 

 

 

 

 

 

 

التشابك،  على  والقضاء  اإلدارية  الوحدات  اختصاصات  بين  والتوافق  التوازن  تحقيق  يجب  لذا 

 والتداخل، واإلزدواجية في األدوار واملهام الوظيفية وذلك من خالل مايلي:

 أوال: أعادة هيكلة الجهاز التنفيذي: 

 ملفهوم  
 
        إعادة هيكلة جميع الوزارات واإلدارات والهيئات واملؤسسات الحكومية طبقا
 
                                                                  Doing more with less . 

خالل متابعة التقارير الحكومية والخبرات العملية تم رصد بعض التداخل والتشابك في اإلختصاصات  ومن 

 للتالي:
 
         واملهام في بعض الوزارات والجهات الحكومية وذلك وفقا
 
                                                  

 ديوان الخدمة املدنية وبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة ▪

الهيئة العامة للغذاء والتغذية مع وزارة الصحة وبلدية الكويت والهيئة العامة للزراعة وال روة  ▪

 السمكية ووزارة التجارة. 

ة الهيئة العامة لإلتصاالت وتكنولوجيا املعلومات تتشابك مع وزارة الدولة لشؤون الخدمات )وزار  ▪

.)
 
   املواصالت سابقا
 
              

 هيئة الطرق تتشابك مع وزارتي األشغال والداخلية )قطاع هندسة الطرق في وزارة الداخلية(.  ▪

 الهيئة العامة للبيئة وبلدية الكويت. )النفايات الصلبة(  ▪



 

 

50 

 

 

 جهاز متابعة األداء الحكومي وديوان الخدمة املدنية. )متابعة االداء الحكومي(  ▪

 التطبيقي والتدريب وديوان الخدمة وجامعة الكويت )مجال التدريب(. الهيئة العامة للتعليم  ▪

 مراكز البحوث في الوزارات واملؤسسات والهيئات الفنية الحكومية.  ▪

 وزارة األشغال العامة والهيئة العامة للطرق. ▪

 الهيئة العامة للقوى العاملة وبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة.  ▪

هيئة العامة للعناية بطباعة القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما واألمانة العامة لألوقا   ال ▪

 .ووزارة األوقا  والشؤون االسالمية

اللجنة املركزية لالشرا  على مشاريع اعادة تأهيل البيئة والهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة  ▪

 لشؤون الزراعة وال روة السمكية

 الدولة لشؤون الشباب والهيئة العامة للشباب.وزارة  ▪

وعليه نقترح تشكيل فريق فني متخص  في مجال اإلدارة والتنظيم لدراسة هذا التشابك والتداخل  

إلجراء دراسة مستفيضة ومتعمقة والتوصية بفك التشابك والتداخل في اإلختصاصات بين الجهات الحكومية  

 لغاء أو استحداث وحدات تنظيمية وإدارية جديدة.سواء كان ذلك بالدمج أو الفصل أو اإل

 ثانيا: إعادة هيكلة وتشكيل بعض اللجان واملجالس العليا:

وقد تم اختيار مفهوم إعادة هيكلة املجالس واللجان العليا بالدولة حتى يمكن أن تكون أك ر فاعلية 

 وكفاءة في أداء مهامها ومسؤولياتها:

 لي وآلية عملها.إعادة تشكيل لجنة املخطط الهيك ▪

 إعادة تشكيل املجلس األعلى للتخطيط والتنمية وآلية عمله.  ▪

 إعادة تشكيل مجلس الخدمة املدنية وآلية عمله.  ▪

 إعادة تشكيل لجنة املناقصات املركزية وآلية عملها. ▪

 إعادة تشكيل املجلس األعلى للبترول وإلية عمله.  ▪

 كفاءة وفعالية فيجب أن تتصف بالصفات التالية:  وحتى تؤدي هذه املجالس واللجان العليا مهامها ب

 اعضاء(.  9-5أن يكون حجم اللجنة أو املجلس األعلى )من  ▪

 أن يكون أعضاءاللجنة أو املجلس متخصصين في مجال عمل اللجنة أو املجلس األعلى.   ▪

 أن يكون العضو متفرغا ألعمال اللجنة أو املجلس األعلى.  ▪

 واللجان على الدعم السياس ي والتشريعي الالزمين. أن تحصل هذه املجالس  ▪
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 الحكومة اإللكترونية 3.1.3.3

 ليس فقط في تسهيل معيشة الحياة اليومية 
 
 مهما

 
                                       أصبحت تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت تلعب دورا

 
     

 
                                           

 بذلك فقد قامت دولة الكويت منذ  
 
                                للبشر، بل كأداة فعالة في تعزيز التنمية الشاملة، وايمانا
 
لجنة عليا    2000عام                                                         

األعمال   في  املتطورة  التكنولوجيا  استخدمات  إلدخال  تهد   الوزراء  مجلس  لرئيس  األول  النائب  معالي  برئاسة 

إن عملية التحول من الحكومة التقليدية إلى نمط الحكومة اإللكترونية، ليس باألمر    (.E-Governmentالحكومية )

 :ج لتطبيقها على أرض الواقع إلى توفير عدة متطلبات أساسية من بينهاالهين، فهي عملية شاملة ومتشابكة، تحتا

 توفير البنية التحتية الالزمة لالتصاالت واملعلومات. ▪

 ضرورة توفير البيئة القانونية والتشريعات الالزمة. ▪

 تعاون القطاعات املختلفة. ▪

 إصالح العملية اإلدارية.  ▪

اإللكترونية في التيسير على املواطنين طالبي الخدمة وتؤدي إلى وفي هذا السياق تساهم أنظمة الحكومة 

تنمية عوامل الثقة بين املواطنين واإلدارة وتعميم قيم سلوكية صالحة في تعامل املواطنين مع األجهزة الحكومية 

ة  مثل قيم املساواة والعدالة والشفافية، وذلك كله من خالل إيجاد وتصميم إجراءات محددة وموحدة ومستقر 

املواطنين. إلى  الحكومية  الخدمات  التنمية    لتقديم  وتحقيق  اإللكترونية  الحكومة  تطبيق  بين  عالقة  وهناك 

 املستدامة تتمثل في:

▪  ،
 
  مساهمة تطبيق الحكومة االلكترونية في سرعة االنجاز وزيادة إتقان الخدمات العامة املقدمة إلكترونيا
 
                                                                                           

 .نتيجة سهولة عمليات الرقابة املباشرة عل ها

تساهم الحكومة اإللكترونية في القضاء على البيروقراطية والتعقيدات اإلدارية والروتينية التي يعاني منها   ▪

 املواطنين داخل األجهزة اإلدارية للدولة. 

ونقل   ▪ ونسخ  على حفظ  القائمين  عدد  وتقليل  التكاليف  إلى خفض  يؤدي  اإللكترونية  الحكومة  تطبيق 

الخاص الورقية  األعمال  األسلوب  وتوزيع  من  والتحول  املطلوبة،  واملوارد  الجهد  يقلل  مما  باملعامالت،  ة 

 الورقي إلى األسلوب اإللكتروني. 

يتحقق من خالل تطبيق الحكومة اإللكترونية الكفاءة في األداء الحكومي، مما يحقق الفاعلية من خالل  ▪

 حقق رضا املواطنين.للحكومة، وبذلك يت تحقيق األهدا  السياسية واالجتماعية واالقتصادية

واللوائح   ▪ القوانين  وإتاحة  الحكومية  األنشطة  كافة  عن  املعلومات  إتاحة  خالل  من  الشفافية  تحقيق 

 .الحكومية على شبكة االنترنت 
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 :مستويات تطبيق الحكومة اإلليكترونية

بالخدمات   ▪ وتتمثل  الحكومية:  القطاعات  بين  اإللكترونية  الخدمات  بين مختلف  على مستوى  املشتركة 

 .الوزرات والقطاعات الحكومية من خالل وضع قاعدة بيانات مشتركة بينهم

والتعامالت التي تتم بين   الخدمات اإللكترونية بين القطاع العام والقطاع الخاص: وتشمل كل اإلجراءات ▪

 .القطاعين

 .ظفينعلى مستوى اإلدارة وموظف ها: وتتم من خالل، تبادل املعلومات بين املو  ▪

الخدمات اإللكترونية بين اإلدارة واملواطن: حيث يتم تقديم مختلف الخدمات اإللكترونية للمواطنين عبر   ▪

ودفع  الرسمية  املستندات  و عض  الشهادات  استخراج  اإلدارية،  االستمارات  كتحميل  األنترنت  شبكة 

 الرسوم الحكومية. 

 آليات وبرامج تطبيق الحكومة اإللكترونية: 

 وإستراتجية واضحة لتطبيق الحكومة اإللكترونية  تحديد رؤية ▪

اإلهتمام بجودة الخدمات الحكومية املقدمة وتفعيل الحكومة اإللكترونية. مما يعتبر األساس األهم في   ▪

 قيام الحكومة اإللكترونية. 

الخدمات  ▪ لتشغيل  واستعدادها  مقدرتها  مدى  وتحليل  املعلومات،  لتكنولوجيا  التحتية  البنية  دراسة 

 لكترونية.  اإل

  .مناهج التعليم في الدولة إدراج تكنولوجيا املعلومات في جميع ▪

العمل على تنظيم البرامج التعليمية في مجال تكنولوجيا املعلومات لجميع موظفي القطاع العام لضمان   ▪

 .تأهيلهم وإعدادهم إلستغالل التكنولوجيا لتطوير خدمة القطاع العام

خدمات التي يتطلبها النظام الجديد، مما يساعد على استقطاب املزيد من زيادة الطلب على الوظائف وال  ▪

 املهارات والخبرات. 

الحكومة   ▪ تطبيق  ومتابعة  وتنفيذ  ودعم  اإللكترونية  الحكومة  إلى  التحول  واستكمال مشروعات  تطوير 

 .اإللكترونية في مختلف الدوائر الحكومية

تطب ▪ مع  تتناسب  التي  والتشريعات  القوانين  تسهيل  تهيئة  إلى  تهد   والتي  اإللكترونية،  الحكومة  يقات 

وإرساء  الالحقة،  والتعديالت  اإللكترونية  املراسالت  تزوير  حاالت  من  والتقليل  اإللكترونية  املراسالت 

 للمراسالت اإللكترونية  مبادئ موحدة

، ملعرفة مدى يتوجب على الحكومة أن تقوم بمسح تشريعي شامل للقوانين واألنظمة واللوائح والتعليمات ▪

 :مواكبتها إجراءات الحكومة اإللكترونية، أو تعارضها معها بغرض تحقيق عدد من األهدا ، وهي
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ومحرماتها   ▪ مباحاتها،  وتحديد  اإللكترونية،  بالحكومة  الخاصة  اإللكترونية  لألعمال  مشروعية  إعطاء 

 .والعقوبات على جرائمها

وماتها وتعليماتها وإجراءاتها على اإلنترنت، لتحقيق سهولة إلزام اإلدارات واألجهزة الحكومية بأن تضع معل ▪

 .الوصول إلى املعلومات، وكذا وضع اإلجراءات التي تحكم هذه العملية

الوثائقي   ▪ األمن  لتحقيق  وذلك  استعمالها،  وطريقة  املستفيدين،  سجالت  إلى  الوصول  شروط  تحديد 

 .وخصوصية وسرعة املعلومات 

 .جراءات واملتطلبات الحكومية، بهد  الحد من الحاجة لتدخل املسؤولينوضع معاير شفافة وثابتة لإل  ▪

اإللكترونية،  ✓ الشخصية  كإثبات  واعتمادها  اإللكترونية،  الوثائق  الستعمال  مشروعية  إعطاء 

 
 
 واستخدام التوقيع اإللكتروني والبصمة إلكترونيا
 
                                            . 

واع ✓ اإللكتروني،  بالتوقيع  كالسماح  اإللكترونية،  التعامالت  اإللكتروني، تسهيل  البريد  تماد 

بتطبيقات  تتعلق  التي  األخرى  التعامالت  كل  وفي  اإللكتروني،  والشراء  للبيع  شرعية  وإعطاء 

 الحكومة اإللكترونية. 

اإلجتماعية  ✓ والشبكات  اإللكتروني  البريد  استخدام  كيفية  عن  الندوات  وتنظيم  الوعي  نشر 

 ومواقع اإلنترنت املختلفة،  

الوصول   ✓ امكانية  وإصدار  تسهيل  والبكم  والصم  كاملكفوفين  املجتمع  فئات  كافة  وتشجيع 

 .التشريعات والقوانين التي تجبر الحكومة على تبني التكنولوجيا املتقدمة ملساعدة املعاقين

 .صياغة معايير لألداء وقياس تدفق العمل في مجال الحكومة اإللكترونية ▪

األعمال، مثل ميكنة الدورات املستندية، والشراء اإللكتروني زيادة الخدمات اإللكترونية الداعمة لقطاع   ▪

، وغيرها بالتنسيق مع الجهاز املركزي لتكنولوجيا املعلومات والجهات املعنية.
 
                                                                       وطرح املناقصات إلكترونيا
 
                        

 وضع جدول زمني إلدخال النظم التكنولوجية الحديثة لتطوير الخدمات العامة وخدمات قطاع األعمال.. ▪

 .Digital Technology دئ العقاب والثواب وبما يواكب عصر العوملة والتكنولوجيا الرقميةتفعيل مبا ▪

 Governance الحوكمة واإلدارة الرشيدة  4.1.3.3

تحديد   من خالله  يتم  نظام  الحوكمة  وتعتبر  التنمية.   وتعزيز  الفساد  محاربة  في   
 
دورا الحوكمة                                                                            تلعب 
 
                 

رة بهد  تحديد املسئول واملسئولية لتحقيق الشفافية والعدل. والحوكمة العالقات التي تربط املسئولين عن اإلدا

والنظم   والقوانين  التشريعات  من  حزمة  استخدام  عبر  الرشيدة  لإلدارة  واملتناسق  العصري  اإلستخدام  هي 

والفعالة    والقرارات املتناسقة التي تهد  إلى تحقيق الجودة في األداء والتميز عن طريق اختيار األساليب املناسبة

 لتحقيق الخطط واألهدا  اإلستراتيجية املرتبطة باإلستراتيجية الشاملة للدولة.  
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عامي   من  كل  بحوكمة   2013و   2012ويعتبر  واملتعلقة  الكويت  دولة  في  للحوكمة  ميالد  شهادة  بمثابة 

   يق في البنوكالشركات، حيث أصدر بنك الكويت املركزي تعليمات جديدة في شأن قواعد الحوكمة واجبة التطب

رقم   الشركات  بقانون  املرسوم  والصناعة  التجارة  وزارة  الجهات    2012لسنة    25وأصدرت  تضع  بأن  وتعديالته. 

( لسنة 22صدر القانون رقم ) 2015مايو  10الرقابية املعنية قواعد حوكمة الشركات الخاضعة لرقابتها، وبتاري  

أسوا  2015 هيئة  إنشاء  قانون  أحكام  بعض  في  بتعديل  الحوكمة  تطبيق  إجراءات  تعديل  تضمن  الذي  املال  ق 

 الشركات. 

 إال أن تطبيق الحكومة في الكويت شابته:

مقاومة بعض الشركات واملؤسسات املالية والبنوك في تطبيق الحد األدني من معايير الحوكمة للتهرب من  ▪

 املحاسبة اإلدارية واملساءلة القانونية.

 الكفاءات والخبرات الوطنية. النق  في تأهيل وتدريب  ▪

التردد في إفصاح بعض الشركات عن البيانات والنتائج املالية بدقة وشفافية بسبب طبيعة هذه الشركات   ▪

 العائلية وخلفيتها التاريخية. 

التحايل في تعيين العضو املستقل وتبادل عضوية األشخاص من نفس األسرة في مجلس إدارة املؤسسة  ▪

 . وإداراتها التنفيذية 

ميل بعض الشركات واملؤسسات املالية واالستثمارية إلى فرض التكتم والسرية واحتكار املناصب القيادية  ▪

 ف ها.  

مصالحه  عن  يعبر  أن  خاللها  من  للمواطن  يمكن  وعالقات  وعمليات  آليات  تضمن  الرشيدة  واإلدارة 

قدراتها على كل املستويات ذلك ألن  ويمارس حقوقه وواجباته وهذا يحتم على الحكومات من تطوير نفسها وتطوير  

شرعية الحكومة وصالحياتها وقدراتها وفاعلياتها في العمل تكون مع املواطن ومن أجل املواطن وهذا الطريق هو 

بمستوى   واإلرتقاء  الرفاهية  مجتمع  إلى  للوصول  واملجتمع  بالحكومة  واإلرتقاء  األهدا   لتحقيق  طريق  أمثل 

 املجتمع.  الخدمات التي تستجيب لحاجات

في   تتمثل  التنمية املستدامة  القطاع العام وتحقيق  في  بين تطبيق الحوكمة واإلدارة الرشيدة  وهناك عالقة 

 :تعزيز ثقة املواطنين بالدولة ومؤسساتها من خالل تحقيق األهداف التالية

 .نظمةتحقيق مبدأ املحاسبة واملساءلة للدوائر الحكومية وموظف ها واإللتزام بالقوانين واأل  ▪

                                                                                                 تحقيق مبدأ النزاهة والعدل والشفافية في إستخدام السلطة وا دارة املال العام وموارد الدولة، والحد من  ▪

 .استغالل السلطة العامة ألغراض خاصة

 .محاربة ومكافحة الفساد باشكالة وممارساته تحقيق تكافؤ الفرص بين املواطنين ▪
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 .مراعاة مصالح األطرا  ذات العالقةتحقيق الحماية الالزمة للملكية العامة مع  ▪

رفع مستوى قدرات الدوائر الحكومية من خالل تعزيز وتطوير األداء املؤسس ي عن طريق املتابعة والتقييم  ▪

 .بشكل مستمر

 .تحقيق ثقافة املساءلة والشفافية وايجاد أسس لتحديد مسؤولية اإلنجاز والنتائج ▪

توثيق  ▪ الى  وتؤدي  تضمن  وتعليمات  نظام  والحقوق    ايجاد  املسؤوليات  وتحديد  واالنظمة  اإلجراءات 

 .والصالحيات والعالقات في إطار منهجية عمل واضحة

 آليات وبرامج تطبيق الحوكمة واإلدارة الرشيدة:

ضرورة تعاون السلطتين التنفيذية والتشريعية في مجال استكمال مظلة التشريعات التي تستهد  تطبيق   ▪

ومكافحة الفساد في مختلف أجهزة الدولة وباألخ  القطاع العام واإلسراع في مفهوم وقواعد الحوكمة  

 .إقرار القوانين واملشاريع املقدمة في هذا الشأن ملا لذلك من أثر في املحافظة على املال العام

وضع وتفعيل آلية مؤسسية لرقابة جودة التشريعات واللوائح والقرارات والنظم اإلدارية ومراجعة آثارها  ▪

 .وقياس مدى كفاءتها بشكل مستمر

ضرورة أن يضع املشرع التشريعات الالزمة إلختيار القيادات اإلدارية في أجهزة الدولة ونظم ترقياتها وفقا  ▪

ألسس ومعايير موضوعية واضحة ومعلنة وشفافة من الكفاءة املهنية والجدارة إذ ان اختيار القيادات  

 .مبادئ الحوكمةاإلدارية يحتل مكان الصدارة في تفعيل 

األجهزة  ▪ ودعم  القرار،  ملتخذي  واملحاسبة  والرقابة  باملساءلة  الخاصة  التشريعات  تفعيل  على  العمل 

نتائجها كأحد أدوات  الرقابية من خالل ضمان استقالليتها وتعزيز صالحياتها وتطوير قوانينها واعتماد 

 .التقييم ملتابعة تنفيذ خطط الدولة اإلنمائية

دلي ▪ عمل  لدليلها ضرورة  وضعها  عند  الدولة  لقطاعات  استرشادي  كمرجع  الحوكمة  ملمارسات  عام  ل 

 .الخاص مع تحديثه بشكل مستمر ليواكب التغييرات والتطورات في مجال الحوكمة

االستعانة بجهات متخصصة إلعداد تقارير دورية عن مدى االلتزام بقواعد الحوكمة وذلك لضمان قدر  ▪

 .من املوضوعية والحياد

اء مراكز تدريبية متخصصة في مجال الحوكمة على مستوى القطاع العام والقطاع الخاص والتركيز إنش ▪

على االهتمام بالتنمية املهنية املستدامة ووضع قواعد تتيح للعاملين متابعة التطورات السريعة في املجال  

 اإلداري. 

تمع كافة في انجاح أنشطة الدولة ضرورة التعاون املشترك مع املجتمع املدني وتضافر جهود أطرا  املج ▪

 .لتطبيق قواعد الحوكمة ونشر ثقافتها
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نجاحها   ▪ ثبت  ومفاهيم  عمل  كمنظومة  الحوكمة  قواعد  تطبيق  في  الرائدة  الدول  تجارب  من  االستفادة 

 في تطوير أداء املؤسسات العامة والخاصة
 
                                      عامليا
 
     . 

األ  ▪ الحقوق  وضمان  وحماية  وهيبتها  الدولة  أهمية  على  الحياة التركيز  العامة وصون  والحريات  ساسية 

  .الكريمة للمواطنين وإقامة العدل واملساواة بينهم

 .والحكم الرشيد وتطبيق القوانين بشفافية Governance ترسي  مبادئ وقيم الحوكمة     ▪

 نشر الوعي بأهمية نظم ومعايير الحوكمة في تحسين االداء املؤسس ي  ▪

 اهة في إدارة األعمال الحكومية.تحسين الشفافية وتعزيزالعدالة والنز  ▪

 تفعيل دور الجهات الرقابية الخارجية في مجال التدقيق املراجعة واملحاسبة املالية. ▪

 استحداث إدارات إلدارة املخاطر في املوسسات املالية واالستثمارية ▪

 ومية. تفعيل دور هيئة مكافحة الفساد وتفعيل دور الجهات الرقابية على الوزارات واملؤسسات الحك ▪

 الشفافية ومكافحة الفساد 5.1.3.3

إنتشر وتعدد الفساد وأصبح أحد التحديات التي تواجه الدول واملنظمات وتأسست العديد من املنظمات  

والهيئات العاملية الحكومية وغير الحكومية ملكافحة الفساد بأنواعه عن طريق الندوات واملؤتمرات واملعاهدات 

كما     .على أنه إساءة إستعمال السلطة للحصول على منفعة خاصة  عموما  الدولية ويعر  الفسادواإلتفاقيات  

تعاريف   تعددت  وقد  الشخصية،  املصلحة  بسبب  الرسمي  للواجب  مخالف  سلوك  بأنه  اإلداري  الفساد  يعر  

الفساد لتعدد مظاهره وتشعبه فهو يدل أيضا على غياب املؤسسات الفعالة، كما تعرفه منظمة الشفافية الدولية  

 .صلحة خاصة ذاتيةملكافحة الفساد أنه عمل يتضمن سوء إستخدام املنصب العام لتحقيق م

 ملوافقة الكويت على االتفاقية العاملية ملكافحة الفساد سنة  
 
                                                       وتطبيقا
 
( 2، فقد صدر القانون رقم )2003       

في شأن إنشاء هيئة عامة ملكافحة الفساد، إال أن التشريعات وحدها ليست كافية في مكافحة الفساد   2016لسنة  

عاملين إضافيين وهما الرقابة الالحقة والتوعية والتثقيف في   وتطبيق مبادئ الشفافية، حيث تحتاج الهيئة إلى

 لترسيخه وتحقيق أهدا  انشاء الهيئة.
 
                                    شأن مكافحة الفساد الغائب عن كثير من الناس، مما يحتاج وقتا
 
                                                          

عدوا   الفساد  يعتبر  املستدامة حيث  التنمية  وتحقيق  الشفافية  وتعزيز  الفساد  مكافحة  بين  وهناك عالقة 

 ستدامة: للتنمية امل

تنموية   عملية  وكل  املستدامة  التنمية  أهدا   يقوض  بل  اإلقتصاد  ونمو  اإلستثمار  على  يؤثر  الفساد 

من الشركات   %53.2أن    2016تفشل إذا لم يتم محاربة الفساد، ووفقا للدراسات اإلستقصائية للبنك الدولي سنة  

عقبة الرئيسية أمام ممارسة األعمال التجارية،  في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا اعتبرت الفساد بمثابة ال
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فإذا حللنا كل هد  من األهدا  التي تقوم عل ها التنمية املستدامة نجد أن الفساد معرقل أساس ي في تجسيدها  

 بمختلف أبعادها السياسية واإلقتصادية واإلجتماعية والبيئية وهي األبعاد التي تركز عل ها التنمية املستدامة.

 رامج تطبيق الشفافية ومكافحة الفساد: آليات وب

▪ ( القانون رقم  لسنة  2تفعيل  الخاصة   2016(  الفساد واأللحكام  ملكافحة  العامة  الهيئة  انشاء  في شأن 

املناطة بها في زيادة النزاهة والشفافاية ومكافحة   بالكشف عن الذمة املالية لتحقيق األهدا  واألدوار 

 الفساد.

املو  ▪ ومساهمة  مشاركة  ركائز ترسي   وتعزيز  اإلجتماعي  العدل  لتحقيق  الوطنية  املسؤولية  وتحمل  اطن 

 .اإلستقرار اإلجتماعي وتحقيق الشفافية وتفعيل املساءلة والحد من الفساد ومكافحته

والتشرذم  ▪ اإلنشقاق  أشكال  كل  ونبذ  املواطنين  بين  واملساواة  العدل  وقواعد  أسس  على  التأكيد 

 .كويتيوالصراعات بين فئات املجتمع ال

 قدرة الدولة على تحجيم الفساد من خالل أجهزة رقابية تعتمد عل ها فى رصد الفساد. رفع  ▪

   .التنسيق بين الجهات اإلدارية املختلفة والتعامل معها كوحدة واحدة ضد الفساد ▪

األخطاء  يتمثل أسلوب الترهيب ملكافحة الفساد اإلداري في مفهوم الرقابة على أداء العاملين بهد  كشف   ▪

 وتصحيح االنحرافات قبل أن تستفحل.

الوعي العام لدى العاملين بمخاطر الفساد ومحاربته تفادى القيود والتعقيدات وتحديد السلوك الواجب  ▪

 .إتباعه في األجهزة الحكومية على نحو واضح ومعرو  للموظفين

 عن االنتقائ ▪
 
            عدم التسامح والتساهل والتهادن في تطبيق القانون بعيدا
 
 ية واملزاجية.                                                     

الحد من االستبداد واإلنفراد والبيروقراطية لدى بعض املسؤولين في أجهزة الدولة إليهام أجهزة الرقابة   ▪

 عن اإلزدواجية  
 
               بأنه على مستوى من النزاهة، والبد من التعاطي مع هذا األسلوب بشفافية وحيادية بعيدا
 
                                                                              

 في التعامل. 

بية والتفتيشية والتدقيقية واملالية ولجان النزاهة. إن املسؤولية في التدقيق في العاملين على األجهزة الرقا ▪

الناحية  من  كبيرة  مسؤولية  وهي  هؤالء  عاتق  على  األولى  الدرجه  في  تقع  واإلداري  املالي  الفساد  كشف 

القانونية والتشريعية األمر الذي يتطلب من الجهات املسؤولة أن تعيد النظر بهؤالء املسؤولين خاصة في 

 .تفش ي الفساد وعدم التمكن من كشف تلك الحاالت ظل

وكبار  ▪ الوزراء  قبل  من  تتم  التي  املمارسات  ومتابعة  اإلشرا   مهمته  مستقل  فع ال  رقا ي  نظام                                                                                           إنشاء 

 املوظفين العاملين في الجهاز الحكومي.

    .إشاعة املدركات األخالقية والدينية والثقافية والحضارية بين عموم املواطنين ▪

 الفساد من خالل تدريس مقررات القيم واألخالق والنزاهة على مستوى التعليم الجامعي. مكافحة ▪
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 .تحقيق أقص ى درجات الشفافية واملساواة وتكافؤ الفرص في شغل الوظائف العامة ▪

نشر الوعي القانوني بقواعد الخدمة املدنية وأحكام الوظيفة العامة لتحقيق العدالة ووحدة املعاملة بين   ▪

 .جميع موظفي الدولة

وخالصة القول إن مكافحة الفساد اإلداري ال يمكن أن تتحقق من خالل حلول جزئية، بل ينبغي أن تكون 

العمل   أساليب  إلى  ف ها  العامل  البشري  العنصر  إلى  وهيكليتها  بنيتها  من  اإلدارة  مرتكزات  جميع  تتناول  شاملة 

  .السائدة ف ها

 لةإعادة اختراع دور الدو  6.1.3.3

تتجه مبادرات تطوير اإلدارة العامة في مختلف بلدان العالم على إعادة صياغة دور الدولة لتكون أك ر  

إنتاجية وفعالية واستجابة لحاجات املواطنين واملحاسبة في إطار الشفافية. وفي هذا السياق، فقد قامت دولة 

العامة،   في مجال اإلدارة  إنمائية مختلفة  أكبر  الكويت بمبادرات  في خططها الخمسية األخيرة إعطاء دور  وتبنت 

للقطاع الخاص في قيادة التنميةوإعادة صياغة دور الدولة ووظائفها وتحديد األطر اإلدارية األك ر مالءمة لتقديم  

الخدمات بشكل فعال ومستدام وتحديد الكفاءات واألساليب الالزمة لتحسين أداء الدولة وتوفير املوارد الالزمة  

 للتنفيذ. 

عليه يجب تحليل مهام الدولة ووظائفها بشكل دائم ومستمر ألن بيئة اليوم متطورة متغيرة باستمرار،  و 

حيث أن الدولة الرعوية لم تعد دولة اليوم وذلك لظهور مفاهيم جديدة وخاصة مع ظهور العوملة والتنافسية 

الدولة وعلى املجاالت التي تتدخل بها   اإلقتصادية الشديدة التي تفرض تغيرات عميقة على بنية الدولة وعلى مهام

ويجب على الدولة أن تحافظ على التكافل والتقدم اإلجتماعي وتسيير املؤسسات العامة عبر فصل اإلدارة   الدولة.

عن امللكية وتفعيل الشراكات داخل املجتمع واملصالحة بين املجتمع والدولة كما يجب تحرير بعض القطاعات 

ح القطاع الخاص دور أكبر في مجال انتاج املواد والخدمات التي كانت تحتكرها الدولة  اإلقتصادية من أجل من

  حيث أن مشاركة القطاع الخاص تصب في النهاية في مصلحة الدولة.

العوملة  ملتطلبات  تستجيب  بحيث  تدخلها  مجاالت  وتغير  تتغير  وأن  الدولة  تتطور  لكي  اآلوان  آن  وقد 

ا وملهامها  الثالثة  الكويت  واأللفية  رؤية  ولتحقيق  الجميع  ملصلحة  الجديدة  تبقى   .2035إلستراتيجية  أن  ويجب 

الدولة في مجاالت محددة ال يستطيع القطاع الخاص القيام بها بشكل فردي، وتحديد عالقة الدولة وحدودها  

واملرافق  باملرافق واملؤسسات العامة بحيث توضح الدولة مهام كل مؤسسة وكل إدارة وتحتفظ هي باملؤسسات  

.
 
 وعمليا

 
 فعليا

 
  التي تستطيع أن تسيرها بجدارة ويكون التزام الحكومة واإلدارة التزاما
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 يجب خلق وتنمية ثقافة وفلسفة جديدة هي ثقافة اإللتزام بالواجب وبالتطوير والتحديث واإللتزام 
 
                                                                                        وأخيرا
 
      

ترم املواطنين وتخدمهم من أجل أن تنشأ باملواطنة الحقيقية التي تقيم للشأن العام حقه وتؤسس إلدارة فاعلة تح

 في إطار دعم مسيرة التطوير والتحديث.  عالقات ثقة متبادلة بين هذه اإلدارة وبين املواطنين

للدولة من قبل السلطة التنفيذية   (strategic vision)إن االتفاق على أهمية تحديد الرؤية اإلستراتيجية 

فإذا    ا  املعنية بالخطة اإلستراتيجية للدولة يعتبر أمرا في غاية األهمية.والسلطة التشريعية ومن قبل جميع األطر 

 لالتصاالت واملواصالت أو مركزا  
 
                            تم اإلتفاق على ماذا نريد أن تكون عليه الكويت في العقدين القادمين سواء مركزا
 
                                                                          

 لتوطين التكنولوجيا املتقدم
 
 للخدمات العامة أو مركزا

 
 أو مركزا

 
 و تجاريا

 
                           ماليا

 
                        

 
         

 
         

 
ة، لذا فإن أهمية تحديد دور ومهام       

الحكومة ال يقل أهمية عن أهمية تحديد الرؤية اإلستراتيجية في توعية و تعريف املجتمع بالخطة اإلستراتيجية  

في   السريعة  املتغيرات  مع  والتعامل  واإلقليمية  العاملية  التوجهات  مع  تتالءم  التي  السياسات  وأهدافها وصياغة 

االت وتكنولوجيا املعلومات أو في مجال السياسات املتعلقة بإصالح سوق العمل وتنويع مجال التقنيات واإلتص

 مصادر الدخل وتحسين الوضع املالي ومشاركة القطاع الخاص واألهلي في تنفيذ وإدارة املشاريع والبرامج الحكومية. 

ة وكأننا ال نزال نعيش في  إن اعتماد املواطن الكويتي على الدولة في توفير كافة الخدمات وبأسعار مجاني

عصر دولة الرفاهة، وسياسة الدولة في التوظيف والتعيين وإدارة ال روة البشرية، باإلضافة إلى الجمود واالفتقار 

إلى اإلبداع في اإلدارة الحكومية، والنمط االقتصادي التقليدي املتبع في توزيع الثورة  إضافة إلى غياب القرار اإلداري  

تطبيقه اإليمان    وآليات  وعدم  حقيقية  إقطاعية  وجود خطط  عدم  إلى  مجتمعة  العوامل  هذه  أدت  ومتابعته، 

بالخطة اإلنمائية للدولة بسبب عدم اإلحساس بالحاجة للتطوير والتغيير وعدم توفر الرغبة في رفع كفاءة الجهاز 

البعض   اختار  فقد  وعليه  الحكومية،  والهيئات  الوزارات  وفاعلية  الحكومي  اإلدارية  اإلداري  القيادات  من 

واإلقتصادية واإلجتماعية والتشريعية أن تتعايش مع هذه املشاكل حتى ولو كانت الظرو  املادية و البشرية مهيأة  

 لحل هذه املشاكل والتغيير لألفضل. 

 آليات وبرامج العادة صياغةدور الدولة:

 Strategic تهاج الفكر اإلستراتيجيالعمل على استشرا  املستقبل والتكيف مع املتغيرات املتسارعة وان ▪

Thinking  ستراتيجيةاال واإلدارة  Strategic Management   عمل السلطة التنفيذية ومؤسسات الدولة   في

  .املختلفةإلستثمار املستجدات ملستقبل أفضل

 Restructuringتفعيل عملية اإلصالح اإلداري وإعادة هيكلة الجهاز التنفيذي للدولة  ▪

اإلصالح السياس ي ومحاربة الفساد وترسي  نظام الحوكمة والحكم الرشيد وتأصيل قيم الحسم والحزم  ▪

 .في تطبيق القانون 

إقتصاد   ▪ في  الالوا     Knowlege Economyاملعرفة  التركيز على اإلستثمار  إنتاج قتصاد  املبني على  رقمي 

 ونشر واستخدام املعرفة واملعلومات.
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 والتنمية املستدامة Human Capital العمل على رفع كفاءة الجهاز الحكومي واإلهتمام بالتنمية البشرية ▪

Sustainable Development ورفع كفاءة األداء االقتصادي وكفاءة اإلنفاق الحكومي. 

املساءلة ▪ الحكومي   Accountability تفعيل  القطاعين  في  القرار  ملتخذي  واملحاسبة  واملتابعة  والرقابة 

  .Anti-Corruption والخاص لتحسين األداء ومكافحة الفساد

يجب التعامل مع الخصخصة ودور القطاع الخاص بمهنية وحرفية، بحيث يتم نقل روح وسمات ونهج   ▪

نظم اإلدارة ونظم الجودة ونظم التقييم    القطاع الخاص التي تحسن من أداء وكفاءة القطاع العام مثل

  .والقياس ونظم تحفيز التجديد واإلبتكار 

يجب أن يمارس القطاع العام دوره اإلشرافي في مجال السلع والخدمات العامة كالدفاع واألمن والعدالة  ▪

األ  بمخاطبة  االلتزام  وقيمة  االجتماعية  واملسؤولية  العامة  األخالق  وحماية  القوانين  طرا   وتطبيق 

 االقليمية والدولية. 

 وتبني اإلدارة اإلستراتيجية Strategic Vision وعليه فإن تحديد واإلتفاق على إيجاد الرؤية االستراتيجية

Strategic Management اإلستراتيجي اإلستراتيجية Strategic Thinking والتفكير   Strategic والقيادة 

Leadership     املتسارعة املتغيرات  مع  للتكييف  منه   البد 
 
 وخيارا

 
ملحا  

 
التنفيذية أصبح مطلبا السلطة  أجهزة                                         في 

 
       

 
     

 
                                    

 للفرص والحد من اآلثار السلبية للمخاطر واألحداث ومشاركة املواطن في تحمل مسؤولياته الوطنية  
 
                                                                                        واستثمارا
 
         

ن الوطني من أجل تحقيق السعادة وتوفير وزيادة كفاءة أداء الجهاز الحكومي مع التركيز على قدسية قيمة األم

 .األمن واألمان واالستقرار السياس ي واالجتماعي وصيانة الحقوق والحريات العامة

 تطوير أداء الجهاز الحكومي 7.1.3.3

واجه الجهاز الحكومي الكويتي تحديات خاصة بتقييم األداء املؤسس ي حيث شهد القطاع الحكومي عدة  

لتطوير نظام متكامل لتقييم األداء من خالل معايير كمية ونوعية بالتعاون مع املنظمة  1997مجهودات منذ عام 

العربية للتنمية اإلدارية. ولكن الجهود املذكورة لم تصل إلى نتائج ملموسة في الواقع العملي بسبب ضعف وهامشية  

وفي ظل التوجه إلى   مي لهذه الجهود.دور إدارات التطوير اإلداري بالجهات الحكومية، وكذلك ضعف الدعم الحكو 

األداء  لقياس  نظم متطورة  إلى  ملحة  يحتاج بصورة  الحكومي  القطاع  فإن  مالي وتجاري  مركز  إلى  الدولة  تحويل 

للكشف عن أوجه القصور والهدر وسوء الخدمة، باإلضافة إلى دور تلك النظم في حفز املؤسسات نحو التميز  

 والجودة. 

 لقياس األداء املؤسس ي بالقطاع الحكومي، يتضمن  بناء على ذلك تطرح خط 
 
 تنفيذيا

 
                                             ة التنمية مشروعا

 
        

 
                

 برنامجا لجوائز الجودة والتميز اإلداري. 
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ومفصلية   رئيسية  قضايا  ثالث  على  التركيز  هو  التنفيذية(  )السلطة  الحكومة  من  املطلوب  الدور  إن 

 ومترابطة مع بعضها البعض وهي: 

 ا. وضع رؤية استراتيجية متفق عل ه ▪

 األمن الوطني ▪

 رفع كفاءة أداء الحكومة ▪

تهد     أمنية  وملنظومة  فعال  حكومي  لجهاز  شاملة  تنموية  استراتيجية  رؤية  وضع  هي  األولى  فالقضية 

أو أخطار تهدد اإلستقرار السياس ي أو اإلقتصادي   .لحماية وصيانة األمن الوطني وتحفظ الحقوق والحريات العامة

والقضية الرئيسية الثانية هي مفهوم األمن الوطني والذي يهد  للمحافظة على    .أو اإلجتماعي أو رفاهية املجتمع

كيان الدولة وتماسكها وسالمة املجتمع واستقراره ضد أي تحديات. القضية الرئيسية الثالثة هي التركيز على كفاءة  

 ال يستطيع غيرها  ال
 
                 جهاز التنفيذي للدولة وأهمية الدولة ومحورية عمل الحكومة حيث أن الحكومة تزاول مهاما
 
                                                                                 

 بين تحقيق الكفاءة في أداء الحكومة مع حماية وصيانة األمن الوطني
 
                                                               القيام بها. ونجد أن هناك تالزما
 
                              . 

في عدة جوانب منها ما يتعلق بضعف وتتمثل معوقات التطوير اإلداري للجهاز الحكومي في دولة الكويت  

التخطيط االستراتيجي لألداء الحكومي، وعدم وجود رؤية ورسالة وإستراتيجية واضحة للعمل في معظم الجهات 

الحكومية تتناسب واختصاصاتها واملهام املكلفة بها، باإلضافة إلزدواجية الدور وتداخل بعض اإلختصاصات بين  

والجهات الحكومية، وعدم وضوح اإلختصاصات في بعض األحيان وعدم استقرار الوحدات والوزارات والهئيات  

الخدمات  تقديم  ومستويات  الحكومي  األداء  معدالت  قياس  آليات  وغياب  وتضخمها،  التنظيمية  الهياكل 

الحكومية، وباالضافة لعدم وجود معايير دقيقة لتقييم األداء الحكومي ومستوى الخدمات الحكومية، حيث ال  

ن التعر  على مستوى األداء أو الخدمة، وال يمكن معرفة مدى تحقق األهدا  املخطط لها، وضعف كفاءة  يمك

الخطط   الحكومي، وضعف  الجهاز  العاملة داخل  للقوى  السليم  التخطيط  في  البشرية، وقصور  املوارد  وتأهيل 

تثمار نظم املعلومات واإلتصاالت التدريبية والعائد منها، باإلضافة إلى نق  في الكفاءات املتخصصة، وعدم اس

 في انتاجية واألداء الجهاز الحكومي، وضعف التنسيق والتوازن بين التقليد والحداثة. 

 الشكل 
 
       إن النقطة األساسية في تطوير األداء اإلداري في الجهاز الحكومي أن تقرر الجهات الحكومية أوال
 
                                                                                     

م وفعالية من فعاليات الجهة األساسية حيث أن الرؤية التنظيمي لهذا النشاط من حيث اعتباره جزء من التنظي

املحددة والواضحة للتطوير اإلداري تؤثر في إحداث نقلة نوعية شاملة في مفهوم التطوير اإلداري على املستوى  

 الوطني. 
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وهناك   العاملين،  أداء  مستوى  انخفاض  اإلداري  األداء  تطوير  عملية  تواجه  التي  املشكالت  أهم  ومن 

 فى ظهور هذه مشكلة انخفاض مستوى أداء العاملين نذكر منها    احتماالت
 
                                                         كثيرة تجتمع كلها أو بعضها وتكون سببا
 
                                    

 على سبيل املثال: 

  تعيين املوظف فى وظيفة غير مناسبة ملؤهله الدراس ى. ▪

 تعيين املوظف فى وظيفة غير مالئمة ملهارته وكفائته وخبرته.  ▪

 لعمل والوظيفة.عدم التوافق بين خصائ  الفرد ومتطلبات ا ▪

 عدم الحصول على املكآفات والحوافز عن أعمال قام بها حققت األهدا  املنشودة. ▪

                                عدم وجود نظام عقاب وثواب فع ال.  ▪

 ضعف تخطيط املسار الوظيفى. ▪

 القصور فى القيادات اإلدارية بالجهة.  ▪

 أدوات ومنهجيات التحسين والتطوير:

 تغيير تدريجي.  –( حجم العمالة Right sizingالتصحيح ) ▪

 تغيير تدريجي.   –( العالقات التنظيمية والهيكل اإلداري Re structuringإعادة الهيكلة ) ▪

 زيادة في السرعة والدقة.  –( النظم واألساليب Automationامليكنة ) ▪

 نتائج خارقة.  –تغيير جذري  –( العمليات BPRإعادة الهندسة ) ▪

 يجي وتراكمي. تغيير تدر  –( العمليات TQMالجودة الشاملة ) ▪

األول:  املحور  محاور،  ثالثة  من  تتكون  الحكومي  األداء  لتطوير  املقترحة  اإلستراتيجية  األهدا   من  إن 

والقيم   الثقافة  الثالث:  واملحور  البشرية،  املوارد  تنمية  الثاني:  واملحور  للدولة،  اإلداري  الجهاز  كفاءة  تطوير 

الجه كفاءة  تطوير  األول:  املحور  ففي  الخدمة الوظيفية.  بوحدات  التنظيم  كفاءة  تقييم  يتم  للدولة  اإلداري  از 

 املدنية وقياس مدى فاعليتها، وتقييم الهياكل وإعادة التنظيم بوحدات الخدمة املدنية. 

 آليات وبرامج رفع كفاءة وفاعلية أداء الجهاز الحكومي: 

الحكومة ▪ ومهام  دور  اكتشا   وإعادة  السياس ي  اإلصالح  برامج   Government Reinventing   تفعيل 

 .ومحاربة الفساد وترسي  نظام الحوكمة والحكم الرشيد وتأصيل قيم الحسم والحزم في تطبيق القانون 

  Restructuringضرورة اإلصالح اإلداري وإعادة هيكلة الجهاز التنفيذي للدولة  ▪

ما في سائر املهام  ليس فقط في تقديم الخدمات وإن TQM تطبيق مفهوم الكفاءة وإدارة الجودة الشاملة ▪

التي تؤديها الحكومة مثل فرض القانون وإصدار التشريعات ورسم السياسات واتخاذ القرارات وترتيب 

األولويات مما يؤدي إلى تخفيض التكلفة اإلقتصادية والفنية ورفع الكفاءة اإلنتاجية والتوزيعية وزيادة  
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التنظيمية ملؤسسات الجهاز اإلداري الحكومي من   املرونة واإلبتكار واإلبداع الحكومي، وتحقيق الفاعلية

 .خالل تحقيق مخرجات ذات جودة عالية

العمل على رفع كفاءة الجهاز الحكومي لضمان استدامة املوارد لتحقيق اإلستقرار اإلجتماعي والسياس ي  ▪

 .والرفاهية اإلجتماعية وتحقيق األمن الوطني

العاملين ▪ باألجهزة الحكومية بمفاهيم الكفاءة واالداء  Awareness and Training إعداد برامج لتوعية 

 .Performance and Management Evaluation .املؤسس ي وتطوير نظم قياس وتقييم األداء الحكومي

اإلستفادة من التطور في نظم اإلتصاالت وتقنية املعلومات لتحديث اإلدارة الحكومية وكفاءة استخدام   ▪

في الجهاز الحكومي من   Effectiveness and Efficiency زيادة الفعالية والكفاءةاملوارد البشرية واملادية و 

 E.Government لحكومي خالل إدخال النظم اإللكترونية الحديثة في الجهاز ا

يتم نقل روح وسمات ونهج   ▪ يجب التعامل مع الخصخصة ودور القطاع الخاص بمهنية وحرفية بحيث 

أدا من  تحسن  والتي  الخاص  التقييم القطاع  ونظم  والجودة  اإلدارة  نظم  مثل  العام  القطاع  وكفاءة  ء 

 والقياس ونظم تحفيز التجديد واإلبتكار 

إيجاد منظومة قيم جديدة للعمل الحكومي منسجم مع تطلعات الدولة واملواطنين من جهة ومتطلبات   ▪

 اإلدارة املعاصرة من جهة ثانية.

إعادة الهيكلة على التحول من نظام املوازنة العامة التقليدية  ضرورة وأهمية العمل من خالل منظومة   ▪

إلى موازنة األداء    –الذي يركز على عنصر الصر  املالي دون اإلهتمام بناتج اإلنفاق    –لألبواب والبنود  

ناتج   وتقيس  األداء،  مؤشرات  على  وتركز  واملصروفات،  للموارد  النهائي  الناتج  على  تركز  التي  والبرامج 

املخصصات  اإلنفا من  املستهدفة  واآلثار  النواتج  منطلق  من  املوارد  لتخصي   متجددة  آلية  وتخلق  ق 

 .املالية التي تتلقاها األجهزة الحكومية

اقع املؤشرات العاملية:   وضع الكويت الحالي من و

في    
 
محوريا  

 
دورا الدولية  املؤشرات  تلعب  األداء، حيث  لقياس  هامة  أداة  الدولية  املؤشرات       تعتبر 

 
       

 
إجراء                                                                           

املقارنات بين دول العالم، ودعم القرارات التنموية ملواكبة التحديات التي تتطلبها عملية التنمية، كما تعتبر أداة  

  تحفيز للتسارع بين الدول في تحقيق مراتب متقدمة في مختلف مجاالت التنمية.
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ونستعرض فيما يلي موقف الكويت لحالي ببعض األدلة واملؤشرات العاملية ذات الصلة بمجال تحديث  

اإلدارة العامة واالرتقاء بمعدالت األداء والتنمية للجهاز اإلداري الحكومي فيما يتعلق بمجال الدراسة بحيث يتم  

عمل على تحسينها لكي تؤدي إلى تحسين  تحليل هذه املشرات لتحديد مواطن )الضعف/ الخلل/ التأخر( بغية ال

 . وذلك على النحو التالي: 2035الوضع التنافس ي للدولة وصوال لتحقيق رؤية الكويت 

 

 املداخل الرئيسية للتطوير اإلداري على مستوى الوزارات والجهات الحكومية  2.3.3 

 تبسيط اإلجراءات وإعادة هندسة العمليات اإلدارية 1.2.3.3

جهود التي بذلها ديوان الخدمة املدنية من خالل إدارات التطوير اإلداري التي تم إنشاوها في  بالرغم من ال

معظم الوزارات والجهات الحكومية لتبسيط االجراءات على مستوى الدولة إال أن الجهاز الحكومي ال زال  يعاني  

  هندسة العمليات اإلدارية )الهندرة  من طول الدورة املستندية وتعقد اإلجراءات الحكومية، ويعتبر مفهوم إعادة

Reengineering   )  ز على إعادة التصميم السريع والجذري للعمليات اإلدارية
 
                                                     أحد مداخل التطوير املهمة التي ترك
 
                                

ز أسلوب الهندرة على التغيير الجدذري فدي اإلجراءات الحكومية من أجل 
 
                                                                 االسدتراتيجية وذات القيمدة املضافة، ويرك
 
                                      

 .                                                     نتاجية في كم ها وكي فها ومناولتها بهد  إرضاء العمدالءتطوير اإل 

وتعتبر إعادة الهندسة من أفضل األساليب اإلدارية فى الفكر اإلداري املعاصر، حيث يتيح تطبيق هذا 

املفهوم التعر  على جوانب الهدر في الوقت واملوارد والطاقات الذهنية واملادية، ومن ثم التخل  منها. ولعل أبرز  

ما يدعو إليه هذا املفهوم يتمثل في التخل  من قيود التكرارية والرتابة والنظر إلى األمور املحيطة بالعمل بنظرة 

شمولية تساعد على تفجير الطاقات اإلبداعية الكامنة في كل فرد، واإلهتمام بالعميل واملستفيد وتلبية احتياجاته  

ات الرئيسية مما يضمن كفاءة وفعالية األداء، وتحقيق نتائج  وتحقيق تطلعاته، وإعادة التصميم الجذري للعملي

 .تحسين طموحة في مقاييس األداء العصرية وهي: الخدمة والجودة والتكلفة وسرعة إنجاز العمل

 

دليل استخدام تكنولوجيا   الحكومة اإللكترونية  املؤشر 

ت  املعلومات واالتصاال 

 الحكومية

دليل الحكومة  

 األخالقية

درجة الشفافية في   التنافسية  مدركات الفساد 

 صنع القرار 

 2016 2015 2017 2016 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2014 السنة

 103 96 52 38 75 55 43 40 64 67 40 49 * الترتيب 

 14 - 14 - 20 - 3 - 3+ 9+ التغيير 
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 آليات وبرامج تبسيط اإلجراءات هي:

إجراءاتها لتصبح جاهزة تحديد الخدمات الحكومية القابلة للتحول اإللكتروني وإعادة هندستها وتبسيط   ▪

  للتحول االلكتروني وفق أولويات وآليات عمل برنامج الحكومة اإللكترونية ومتابعة تنفيذها.

سلوب التفويض والتمكين Decentralization التوجه نحو الالمركزية ▪
 
                      واستخدام ا
 
           Empowerment   في

ورة املستندية والسرعة في اتخاذ القرارات  اإلدارة الحكومية ملزيد من املرونة وتبسيط اإلجراءات وتقليل الد

  .الحكومية

تحديث وتبسيط مجمل أنظمة العمل وأساليب تنفيذها بما يكفل تكيفها مع الوضع املعاصر، ومراعاتها   ▪

 .لعوامل املرونة والعدل واإلنتاج والتحفيز 

الفعلية   ▪ الحاجة  مع  تناسبه  ومدى  اإلجراءات  أداء  في  املبذول  والجهد  الوقت  لتسلسل خطوات  قياس 

 .اإلجراءات

تحليل خرائط تدقق اإلجراءات باستخدام الحاسب اآللي للتعر  على املشكالت واالختصاصات والوقت   ▪

 .املبذول بشكل متتالي أو متوازي لكل إجراء على حده 

بأقص ى كفاءة ممكنة لتحقيق الفعالية  العمل التوصل إلى مقترحات محددة بالنسبة لتبسيط إجراءات ▪

 .ة في اإلجراءات الختصار الوقت والجهد املبذوليناملطلوب

التعر  على ومناقشة املقترحات واآلراء مع الجهات املعنية واخذ مالحظاتهم حول واملشكالت التي تواجه  ▪

العمل ومناقشتها وتحليلها مع اإلدارات املختصة، ووضع التوصيات الالزمة لتعديل  تنفيذ اإلجراءات أثناء

 .ءات التي تحتاج إلى دراسة وتحليل ومعالجة فعليةوتبسيط تلك اإلجرا

لكل  ▪ التبسيط  عملية  إجراء  عن  بالحسبان  التنظيمة ألخذها  واللوائح  القانونية  الجوانب  على  التعر  

 .إجراء أو خطوة من خطوات الدورة املستندية على حده

اإلجرا ▪ مليكنة  الالزمة  البرامج  وضع  في  الحديثة  اآللية  النظم  من  سواء االستفادة  ءات 

املعلومات   العمل نماذج وسالمة  جودة  على  واملحافظة  االنجاز  عملية  وتسريع  لتسهيل  املستخدمة 

 .والتقليل من املجهود البشري 

تدريب األفراد على طريقة استخدام النظم اآللية وتطبيق اإلجراءات والنماذج الجديدة بشكل علمي سليم  ▪

 .لضمان سالمة التنفيذ

كل فترة زمنية للتأكد من سالمة التنفيذ وحل   العمل للمتابعة والتطوير املستمرة إلجراءاتوضع نظام   ▪

 .املشكالت التي تواجه تطبيقها اإلجراءات بالشكل الصحيح

 تبسيط واختصار اإلجراءات وتطوير إستخدام النماذج والحد من تداول األوراق املكتبية. ▪

 لى إدارة التغيير وإيجاد ثقافة مؤسسية جديدة. تحسين فعالية وكفاءة األداءو بناء القدرة ع ▪
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وتبسيط   وتحسينها  العمليات  هندسة  إعادة  يتطلب  الحكومية  الخدمات  تقديم  أساليب  تطوير  إن 

إجراءات العمل لتسهيل حصول املواطنين على هذه الخدمات، وهو يتطلب أيضا إعادة البناء التنظيمي من جذوره 

التنظيم الهياكل  مراجعة  خالل  تصميم من  إعادة  متضمنة  هيكلتها  وإعادة  العامة  واملؤسسات  لإلدارات  ية 

غير   النشاطات  واستبعاد  والنتائج  األهدا   على  والتركيز  األداء  في  تطوير  إحداث  بهد   اإلدارية  العمليات 

 الضرورية.   

 تطوير الخدمة وضمان جودتها 2.2.3.3

مح من   
 
وهاما  

 
أساسيا  

 
محورا الخدمات  تطوير  مدخل         يعتبر 

 
      

 
       

 
هذا                                 ويهتم  العام،  القطاع  تطوير  اور 

برفع كفاءة وفعالية الجهاز الحكومي للتسهيل على متلقي الخدمة سواء كان مواطن أو قطاع خاص أو   املدخل

  .جهة حكومية، وذلك للحصول على الخدمة بسرعة ودقة وكفاءة عالية، وبالتالي رفع مستوى رضا متلقي الخدمة

الخدمات العامة األساسية وخدمات قطاعات األعمال مجموعة من التحديات   يواجه الجهاز الحكومي في تقديم

 على جودة أداء وإتاحة الخدمات العامة وأهمها: التضخم التنظيمي، واستمرار تداخل  
 
                                                                              األساسية التي تؤثر سلبا
 
                      

باالضافة إلى املهام وتشابك االختصاصات فيما بين الوزارات واالدارات الحكومية والهيئات واملؤسسات العامة،  

 التعقيدات اإلدارية، ونق  أدلة العمل واألدلة اإلرشادية للخدمات العامة لدى العديد من الجهات الحكومية. 

وملواجهة تلك التحديات، فإن خطة التنمية تطرح مشروعات تنفيذية تغطي: تطوير األوضاع التنظيمية 

تطوير بعض الخدمات العامة، تطبيق تكنولوجيا  بالجهات الحكومية، تقييم وتوصيف وظائف الخدمة املدنية،  

الحكومي،  بالقطاع  اإلدارية  القيادات  وتنمية  إعداد  الحكومي،  القطاع  وخدمات  أعمال  لتطوير  املعلومات 

 باإلضافة إلى مشروع لتطوير وتحديث تشريعات الخدمة املدنية بما يدعم األمان واالستقرار الوظيفي للعاملين.

 :لتطوير الخدمات الحكومية وزيادة جودتهاآليات وبرامج 

 تبسيط وإعادة هندسة إجراءات الخدمات الحكومية ▪

تحقيق  ▪ على  وقادرة  وفاعلية وشفافية  كفاءة  أك ر  لتصبح  الحكومية  الخدمات  ملستوى  مستمر  تطوير 

 األهدا  اإلستراتجية للدولة. 

تطبيق   ▪ وتفعيل  تطوير  من  الحكومية  واملؤسسات  الدوائر  الخدمات  تمكين  تطوير  وأدوات  إجراءات 

 .الحكومية

 .تقييم مستوى الخدمات الحكومية املقدمة بهد  التعر  على فرص التحسين ▪

إدارة وحدة الشكاوى املركزية ومتابعة تطوير آلية العمل كلما اقتضت الحاجة وإصدار تقارير املتابعة   ▪

 .الدورية 
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في تقديم الخدمات الحكومية وتبسيط اإلجراءات بما   إلتزام القطاع العام بتجذير ثقافة اإلبداع والتميز  ▪

 .يحقق رضا متلقي الخدمة

 إتاحة فرص متكافئة في الحصول على الخدمات الحكومية عالية الجودة ولجميع املواطنين. ▪

تطوير الخدمات الحكومية وتبسيط اإلجراءات وتعزيز املسؤولية املشتركة ما بين القطاع العام والقطاع  ▪

 .تكون مبنية على التواصل املثمر بينهما لتحقيق بيئة مناسبة محفزة وجاذبة لالستثمارالخاص بحيث 

التركيز على التكنولوجيا كوسيلة متميزة في تقديم الخدمات الحكومية وتوظيفها بما يحقق اإلستخدام  ▪

 األمثل للموارد البشرية واملادية.

وات الالزمة لتمكين الجهة الحكومية من تطوير إعداد وتطوير السياسات ووضع البرامج واملنهجيات واألد ▪

 .خدماتها وتقديم اإلستشارات الالزمة لهذه الغاية

إعداد الدراسات املتعلقة بجودة الخدمات بالتعاون مع الدوائر املعنية وقياس رأي متلقي الخدمة لديها   ▪

 ووضع الخطط والبرامج الالزمة لتنفيذها وإصدار 
 
                                            وتقييم مستوى الخدمة دوريا
 
 .التقارير املتعلقة بذلك                         

الخطط   ▪ ووضع  وتطلعاته  الخدمة  متلقي  احتياجات  لتحديد  واالحصائية  املسحية  الدراسات  إجراء 

 .والبرامج الالزمة لزيادة رضا متلقي الخدمة واصدار التقارير املتعلقة بذلك

 .اع العامنشر الوعي حول أفضل املمارسات املتعلقة بتطوير الخدمات وتبسيط االجراءات في القط ▪

املتابعة املستمرة للقضايا املتعلقة بتطوير الخدمات الحكومية وتطوير نظام الشكاوى الحكومي املركزي  ▪

 .اإللكتروني

بناء وتطوير قاعدة بيانات في مجال تطوير الخدمات وتبسيط اإلجراءات في القطاع العام لغايات تطوير  ▪

 ت تطوير الخدمات الحكومية. البيئة البحثية وعمل الدراسات وتوثيق كافة مخرجا

ميثاق تقديم الخدمات الحكومية: إعداد ميثاق يتضمن حقوق وواجبات مقدم الخدمة ومتلق ها والنتائج  ▪

 املترتبة على عدم اإللتزام بالحقوق والواجبات من كال الطرفين وتعميمها.

اإللكتروني في تقديم   بناء القدرات املؤسسية في مجال تطوير الخدمات الحكومية وتنفيذ خطط التحول  ▪

 الخدمات. 

لتقييم الخدمات الحكومية وقياس رض ى متلقي الخدمة ▪ امليداني وتطوير مرصد تفاعلي  توفير   التقييم 

  نافذة ملتلقي الخدمة لتقييم الخدمات الحكومية وإبداء الرأي حولها وتقديم املقترحات لتطويرها.

خدمات الحكومية والتسهيل على املواطنين واألعمال  إنشاء مركز اتصال وطني يهد  لرفع كفاءة تقديم ال ▪

 للحصول على هذه الخدمات من خالل رقم موحد لجميع الدوائر الحكومية. 
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 العمل على كفاءة الحكومة من خالل اإلستجابة السليمة لحاجات املواطنين وسهولة ايصال الخدمة ▪

E.Services    تميزها واملساواة والشفافيةوTransparency    زيع الخدمات وجودتها واإللتزام األخالقي  في تو

 .Ethic codes and Standards بالقيم واملعايير املهنية

الشاملة ▪ الجودة  إدارة  ونظام  أسلوب  الحكومي لخفض   Total Quality Management تبني  الجهاز  في 

وللجهات املستفيدة من  التكلفة واإلنفاق الحكومي وزيادة جودة الخدمات الحكومية املقدمة للجمهور  

 هذه الخدمات. 

من كل األطرا  والقيادات الحكومية والجد واإلجتهاد لتحقيق األهدا   Commitment اإللتزام الوظيفي ▪

 .بجودة عالية

 توصيف وتقييم الوظائف 3.2.3.3

  1979لسنة    15لم يستطع ديوان الخدمة املدنية منذ صدور القانون رقم )
 
  ( أن يضع نظاما
 
               

 
 وعادال

 
 شامال

 
      

 
    

لتوصييف وتقييم الوظائف بل قد نتج عن ذلك مشكلة البديل اإلستراتيجي التي استهلكت من السلطة التنفيذية  

العديد من الندوات واملناقشات وتسبب في إضراب عمال النفط واحتجاجات العاملين في القطاع الحكومي خالل 

البديل اإلستراتيجي( الذي فشلت السلطة التنفيذية في اقناع العامين املاضيين بسبب توجه الحكومة نحو تطبيق )

 العاملين بالقطاع الحكومي بأهميته وضرورة تطبيقه في الجهات الحكومية. 

ولذا يجب إعادة النظر في نظام التعيين والتوظيف في الجهاز الحكومي وتطبيق نظام توصيف وتقييم 

مة تضمن العدل واملساواة بين جميع العاملين في الجهاز الوظائف الذي يقوم على أسس علمية وتنظيمية سلي

  
 
  الحكومي ويزيد من كفاءة وفاعلية أداء الجهاز الحكومي وتشجيع املوظفين على أداء أعمالهم بكفاءة أكبر نظرا
 
                                                                                                   

 إن نظام التعيين الذي اتبعه ديوان الخدمة   لوجود نظام واضح لتخطيط نظام تقييم األداء ونظام املسار الوظيفي.

( لم يتم تطبيقه على أسس علمية سليمة  1975لسنة    15املدنية في الجهاز الحكومي منذ صدور القانون رقم )

 حيث تم التعيين بناءا على املعرفة الشخصية وليس على معيار الكفاءة واملؤهالت العملية وشروط شغل الوظائف.

 لرغبة ديوان الخدمة املدنية لتشجيع بعض الشباب الكويت
 
                                                    ونظرا
 
ي في بعض التخصصات فقد تم إيجاد      

نظام "الكوادر املالية الخاصة" والذي تم التوسع في تطبيقه مما أدى إلى اختالل نظام وسلم الرواتب في الجهاز  

الحكومي وإعاقة تدهور مراحل توصيف وتقييم الوظائف الحكومية وعملية التعيين التي كانت تقوم في األساس 

وقد نتج عن   لعلمية وليس حسب الخبرات واملؤهالت العملية والدورات التدريبية.حسب نظام تسعير الشهادات ا

 وفروقات في معدالت الرواتب في الجهات الحكومية، كما أن الزيادات التي حدثت  
 
 كبيرا

 
                                                                         نظام " الكوادر املالية" خلال

 
      

 
                          

ع النفطي والقطاع الحكومي قد زادت من االختالل في هيكل الرواتب بين القطا  2012في القطاع النفطي في عام  

 وأوجد فجوة كبيرة بين الرواتب في القطاع الخاص والقطاع العام.   



 

 

69 

 

 

إن عدم واقعية نظام األجور الحالي بالدولة ونظم الترقية باألقدمية املطلقة وعدم وجود نظام موضوعى  

إلى إنخفاض الدافع للعمل لدى املوظف العام وإنتشار ر  وح التكاسل وعدم األنتماء  لتقيم األداء، أدى كل ذلك 

املوظفين ضعفاء   اإلدارى نمط منظم من سلوك بعض  الفساد  العاملين. وأصبح  أغلب مستوى  بين  والالمباالة 

النفوس إلستكمال دخلهم الضعيف من خالل أساليب الفساد املختلفة من رشوة وأختالس أموال وأمالك عامة 

 على نظام توصيف وعليه يجب إعادة النظر في سلم الروات  وغيرها.
 
                ب واألجور ونظام الكوادر املالية الحالي بناءا
 
                                          

  .وتقييم الوظائف بما يضمن العدالة واملساواة بين املوظفين، ويحد من التضخم في امليزانية العامة

 آليات وبرامج لتطوير نظام توصيف الوظائف في الجهاز الحكومي: 

واإلعتبارات اإلجتماعية في سياسة التوظيف في القطاع الحكومي خالل العقود بالرغم من  بعض املبررات   ▪

 ويجب تغيير أدوار الجهاز التنفيذي للدولة في  
 
                                             املاضية، إال أن اإلستمرار في تلك السياسة لم يعد ممكنا
 
                                                  

التنمية   تسعى خطة  أن  ويجب  األعمال  قطاعات  وفي  الحكومي  الجهاز  في  والتوظيف  التعيين  سياسية 

بط التعيين في القطاع الحكومي واإلرتقاء بمستوى ومهارات قوة العمل به من جهة، وتهيئتها للتعامل  لض

                                                                                         الفع ال مع متطلبات قطاعات األعمال من جهة أخرى عن طريق تبني مجموعة من املشروعات التي ترتبط  

  م التدريب. بتطوير نظم توصيف وتقييم الوظائف، واعداد وتنمية القيادات اإلدارية وتطوير نظ 

أهمية تركيز الوزارات والجهات الحكومية وبالتندسيق مدع ديدوان الخدمة املدنية علدى وضع األسس واملعايير  ▪

أفضل   اختيار  في  والتعيين  االختيار  سياسدات  لنجداح  مناسدبة  بيئدة  تهيئدة  لدضمان  الدسليمة  العلمية 

 الكفاءات البشرية لشغل املناصب اإلدارية. 

سياسة سليمة في التوظيدف قائمدة علدى تحديدد الددرجات الوظيفيدة والرتب اإلدارية بعالقتها   ضرورة إتباع ▪

التخصدصية، وإعطاء الصالحية للجان اختيار املوظفين   الدسابقة واملهدارات  العلميدة والخبدرة  باملؤهالت 

 .واجتياز اإلختبارات التنافسية

ل ▪ الفعلية  الوظيفية  اإلحتياجات  تحديد  لكل ضرورة  الوظيفي  الوصدف  لبطاقدة   
 
وفقدا الحكومي                              لجهاز 
 
                   

والبطالة  الوظيفي  التضخم  من  للحد  الحديثة  التكنولوجيدة  والوسدائل  األسداليب  واسدتخدام  وظيفة 

 املقنعة في الجهاز الحكومي. 

ملناسدبة  تدريب املعنيين بعمليتي الوصف الدوظيفي وتقيديم أداء املدوظفين علدى األسدس العلمية والعمليدة ا ▪

 .لرفدع قددرتهم علدى تقيديم أداء املوظدف خدالل الفتدرة التجريبية

املدنية   ▪ الخدمة  ديدوان  والتنسيق مع  بالتعاون  الوظدائف  نظدام وصدف وترتيدب  بإعدداد وتطبيدق  اإلسدراع 

ة بما يتناسب  والعمدل علدى إعدادة تنظديم وهيكلدة وحدات الجهاز اإلداري الخاضعة لقدانون الخدمدة املدنيد 

 مع اختصاصات ومهام كل وحددة، وبمدا يكفدل مندع اإلزدواجيدة والتداخل في اإلختصاصات في العمل.
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دوري   ▪ تقييم  وإجراء  التنظيمية  الهياكدل  فدي  املبدررة  غيدر  والتغيدرات  التعدديالت  مدن  التقليدل  على  العمل 

لجة أي جوانب للخلل والقصور أثناء عملية  لعملية تطبيق نظام وصف وترتيدب الوظدائف بحيدث يدتم معا

 التنفيذ. 

العمل على إحالل الطرق الحديثة )الكمية( فدي تقيديم الوظدائف بالتددريج، وبمدا يتماشددى مددع التطددور الددذي  ▪

 يددشهده الجهدداز اإلداري. 

ملهن العلمية والهندسية زيادة اعداد الكويتيين في الوظائف الفنية وتأهيل العمالة الوطنية الكويتية في ا ▪

 والفنية. 

 ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل ووضع سياسات واضحة لسياسة اإلحالل. ▪

 التوصيات 3.3
 أهدافها بسبب سوء  30لم تحقق معظم جهود التطوير اإلداري على مدى ما يقارب 

 
                  عاما
 
     

 فإن الوضع الحالي واملستقبلي يتطلب الحاجة  
 
                                          وختاما
 
 Digital والوزير الرقمي Digital Leader للقيادي الرقمي      

Minister     واملدير الرقمي Manager Digital     فاملستقبل أصبح ملن يستطيع أن يتعايش مع التطور التكنولوجي

التطوير والتقدم وسعادة الشعوب الوارد  .ويستثمر العصر الرقمي ملزيد من  الى ما سبق، والتوصيات  واستنادا 

الدراسة، واسترشادا باألطر املرجعية املوضحة لكل من متطلبات التحول من إدارة عامة إلى إدارة تنموية، بهذه  

 من الرغبة الصادقة في تحقيق إنماء إقتصادي وإجتماعي مستدام، وإلدراك الكويت لتحقيق رؤيتها  
 
                                                                                        وإنطالقا
 
       2035  

 في خلق  وتلبية االحتياجات امللحة للمواطنين يستوجب العمل بشكل مختل
 
 عن ما يجري اآلن، وذلك أمال

 
         ف تماما

 
                         

 
       

بيئة حكومية إيجابية متجددة ومسؤولة، تستجيب بسرعة وفاعلية الى متغيرات األحداث والقضايا اإلجتماعية  

واإلقتصادية املستجدة، و شكل عام و عد دراستنا للواقع الحالي لإلدارة الحكومية في دولة الكويت فإننا نوص ي 

 بالتالي:

ام الخصوصية وانتقاء األساليب العلمية والتقنية التي تتناسب مع ظرو  املجتمع الكويتي وثقافته  احتر  ▪

وتقاليده وتحفظ هوية املجتمع الكويتي وتحفظ األمن الوطني واالستقرار السياس ي واالجتماعي وفي نفس 

وصية للدولة وأثرها على  الوقت استخدام النماذج والنظم الدولية املتطورة واملتميزة والتركيز على الخص

وإستثمار املزايا التنافسية وتحسين الخدمات العامة وفي   Think globally and act locally أداء الحكومة

 مقدمتها توفير األمن واالستقرار وتنفيذ القوانين. 

لة  تغيير بعض املفاهيم والقناعات الخاطئة التي ترسخت خالل العقود السابقة وخاصة في انتهاج الدو  ▪

 لدور الدولة الراعية )الريعية(. 
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الحكومة ▪ ومهام  دور  اكتشا   وإعادة  السياس ي  اإلصالح  على   Government Reinventing   التأكيد 

 .ومحاربة الفساد وترسي  نظام الحوكمة والحكم الرشيد وتأصيل قيم الحسم والحزم في تطبيق القانون 

ية املعتدلة من خالل إدارة األداء في أجهزة الدولة  العمل على تعزيز الحكم الرشيد وارساء الديموقراط ▪

وتقييمها وتقويمها ودعم ثقافة التعددية واالختال  بالرأي وتمثيل األقليات وتوسيع مشاركة منظمات  

املجتمع املدني. وتعزيز الديموقراطية وترشيد التدخل الحكومي بما يضمن األمن الوطني ويكفل حماية 

 .العامةوصيانة الحقوق والحريات 

إعادة هيكلة عمل ومسئولية األجهزة املركزية املعنية بالرقابة اإلدارية واملالية والوظيفية وتوج هه صوب   ▪

 من مجرد التركيز الروتيني املحض على درجة التقيد باألنظمة. حيث أن الوضع الحالي 
 
                                                                            األداء النهائي بدال
 
                 

 عمل.لهذه األجهزة هو فقط مراقبة اللوائح وإجراءات ونظم ال

تحرير اإلدارة من املعوقات التي تحول دون تحقيق األهدا  املوضوعة، ومنها املركزية الشديدة في اتخاذ  ▪

وتطوير   اإلدارية،  للوحدات  التنظيمي  البناء  هيكلة  إعادة  مع  السلطات،  في  التفويض  القرارات، وعدم 

الدولة في إطار تحرير العمل   االختصاصات لتحقيق التنسيق بينها، بمراعاة التحول الذي طرأ على دور 

  واإلنتاج من القيود اإلدارية املختلفة. 

للدولة   ▪ وترشيق الجهاز التنفيذي وتحسين آليات    Restructuringإصالح وإعادة هيكلة الجهاز اإلداري 

 .تنفيذ البرامج واملشاريع التنموية، وتقويم السياسات التنفيذيدة التدي تتبناها خطة التنمية

على ▪ االستراتيجية  العمل  االدارة  وانتهاج  املتسارعة  املتغييرات  مع  والتكييف  املستقبل   استشرا  

Strategic Thinking   الستثما املختلفة  الدولة  ومؤسسات  التنفيذية  السلطة  عمل  املستجدات  في  ر 

 .ملستقبل أفضل

 حكومي. إحداث تغيير جذري وهيكلي في فلسفة اإلدارة وتوجهاتها املستقبلية في الجهاز ال ▪

روح  ▪ وإزكاء  االقتصادية  الوحدات  كفاءة  ورفع  االقتصادي  النشاط  لقيادة  الخاص  القطاع  دور  تفعيل 

 املنافسة بين مؤسسات القطاع الخاص. 

 توفير البيئة والتشريعات املناسبة واملحفزة لبيئة العمل.  ▪

االقتصادي   ▪ النشاط  ومراقبة  لتنظيم  الدولة  دور  رسم    From government to Governanceإعادة 

وإجراء تغيير جذري في طبيعة دور الدولة في الحياة االقتصادية )إحداث استراتيجي( وتعزيز الشراكة بين 

 القطاع العام والقطاع الخاص وتعزيز قوى السوق وضمان التنافسية. 

إعادة النظرة في األسس واملبادئ التي يقوم عل ها نظام وأسلوب خصخصة بعض األنشطة والقطاعات  ▪

وتعميق الشراكة بين القطاعين العام والخاص    2035الحكومية لكي يتالءم مع توجهات ورؤية الكويت  

 وتسريع عمليات التخصي .
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 إعادة تنظيم وهيكلة املجالس واللجان العليا بالجهاز الحكومي. ▪

 سبية.تفعيل حوكمة الجهار التنفيذي للدولة ملزيد من الشفافية والجودة اإلدارية واملالية واملحا ▪

الحكومي  ▪ الجهاز  تطوير  في  الحديثة  التكنولوجية  والنظم  واإلتصاالت  املعلومات  ثورة  من  االستفادة 

الرقمية   بإيجاد مدراء وقيادات عصر    Digital Managers and Digital Leaders ومؤسساته املختلفة 

 . 2035لقيادة وإدارة توجهات وسياسات ورؤية دولة الكويت الجديدة 

وتبسيط   ▪ تحديث  للجمهور.  املقدمة  والخدمات  العمل  إجراءات  وتبسيط  املعلومات  بأنظمة  اإلهتمام 

مجمل أنظمة العمل وأساليب تنفيذها بما يكفل تكيفها مع الوضع املعاصر، ومراعاتها لعوامل املرونة  

 والعدل واإلنتاج والتحفيز. 

و  ▪ للدولة  التنفيذي  للجهاز  اإلداري  األداء  متابعة  األفراد  أهمية  مستوى  على  املتميز  األداء  تشجيع 

والقطاعات الحكومية ونشر التنافس بينها من خالل استخدام أسلوب جوائز الجودة والتمييز في األداء 

 واإلنتاجية. 

إستحداث األطر املؤسسية والتقسيمات اإلدارية الالزمة لبناء الكفاءة والفعالية لتحسين اإلنتاجية في   ▪

الحكومي وفي وتطبيق نظم    األداء  التخطيط االستراتيجي، وإعادة هندسة اإلجراءات،  مقدمتها مجاالت 

 .الجودة، وتقييم األداء املؤسس ي، وتطوير اإلجراءات واملمارسات اإلدارية بشكل عام

أداء الحكومة من خالل اإلستجابة السليمة لحاجات املواطنين وسهولة إيصال   ▪ العمل على رفع كفاءة 

والشفافية E.Services الخدمة واملساواة  واإللتزام  Transparencyوتميزها  وجودتها  الخدمات  توزيع  في 

 .Ethic codes and Standards األخالقي بالقيم واملعايير املهنية

التطوير والتجديد واستشرا  املستقبل وتشجيع املبادرات املجتمعية وتحفيز مشاركة القطاع الخاص  ▪

 .ية في تحمل مسئولية تحقيق التنمية الشاملةواملجتمع املدني للمساهمة بفعال

إيجاد جائزة الكويت لألداء الحكومي املتميز إلحداث تطور إيجا ي في مستويات األداء واإلنتاجية وتأسيس   ▪

بالواجبات  ومنتسبيه  الحكومي  الجهاز  قيام  وضمان  الحكومية  الوحدات  بين  املعيارية  املقارنة  ثقافة 

 .ة والتنافسيةواملسؤوليات بروح من الكفاء

 االستفادة من خبرات ومؤهالت املتقاعدين للحد من اإلختالل في التركيبة السكانية والقوى العاملة. ▪

 Generation %من املواطنين من فئة الشباب وذلك يتطلب اإلهتمام بمتطلبات وتطلعات60إن أك ر من ▪

Y وGeneration Z    وMillennialوDigital Native    ورغبات وتوجهات  تطلعات  من  األجيال  لهذه  وما 

 وكيفية تنفيذها ومتابعتها واإلشرا  عل ها. 2035مختلفة حول رؤية 

التعليمية ▪ املناهج  بناء  الكويت   Restructuring Curriculum إعادة  رؤية  على   
 
                  بناءا
 
دور   2035      وتفعيل 

رياضة ووزارة التربية والتعليم العالي  مؤسسات الدولة في هذا املجال وخاصة الهيئة العامة للشباب وال
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الكويت  ومؤسسة  الخاصة  والجامعات  والتدريب  التطبيقي  للتعليم  العامة  والهيئة  الكويت  وجامعة 

 للتقدم العلمي. 

إعادة هيكلة وتنظيم الجهات املنفذة واملشرفة على عمليات تنظيم التدريب اإلداري والفني وجودة التعليم  ▪

ووضع نظام للتقييم الدورى ملراكز   2035تناسب ويتالءم مع توجهات رؤية الكويت  بالجهاز الحكومي بما ي

التدريب اإلدارى الحكومية والخاصة ودعمها فنيا وماليا، وجذب الكفاءات والخبرات للعمل بها وتدريبها 

 .
 
  دوريا
 
      

يت أو الهيئة إعادة النظر في نوعية التخصصات العلمية والفنية التي يتم قبولها سواء في جامعة الكو  ▪

 2035العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والجامعات الخاصة بما تتالءم وتتناسب مع رؤية دولة الكويت  

 توسيع برامج التدريب والتأهيل املنهي والتقني وتطويرها ونشرها في جميع املناطق اإلدارية.  ▪

الحالي ▪ املالية  الكوادر  ونظام  واألجور  الرواتب  سلم  في  النظر  وتقييم    إعادة  توصيف  نظام  على   
 
                        بناءا
 
     

  .الوظائف بما يضمن العدالة واملساواة بين املوظفين   ويحد من التضخم في امليزانية العامة

 ربط األجر باألداء واالهتمام بتخطيط القوى العاملة والتأهيل والتدريب وتفعيل مبدأ الثواب والعقاب. ▪

ا ▪ بأهمية  املختلفة  املجتمع  فئات  بين  الوعي  قيم  نشر  وغرس  الوطنية  الخدمة  وشر   العامة  لوظيفة 

 .وأخالقيات الخدمة العامة

املحلية والعاملية ومتابعة هذه املؤشرات لضمان الجودة في  KPI s وضع معايير ومقاييس األداء الرئيسية ▪

 .التخطيط والتنفيذ واملتابعة واألداء والخدمة العامة

الحكومية فى مجاالت الرقابة والتوعية مثل جمعية حماية   دعم الدور الرقا ى للمنظمات والجمعيات غير   ▪

 .املستهلك، جمعية حماية البيئة وغيرها

إنشاء إدارات للتخطيط اإلستراتيجي واستشرا  املستقبل في الوزارات والجهات الحكومية وربطها برؤية   ▪

ة وأهدا  واضحدددة بمشدداركة كددافة  . واعتمدداد كدددافدددة الدددوحدات الحكددوميددة رؤية ورسال2035دولة الكويت  

بخطط   ومرتبطة  العامة  والسياسات  واالستراتيجيات  الرؤى  مع  منسجمة  تكون  الوظيفية  املستويات 

 التنمية للدولة. 

تابع للديوان األميري/رئيس مجلس الوزراء )بانشاء قواعد للبيانات Think Tankإنشاء مجلس استشاري   ▪

رات العملية فى املجاالت املختلفة، بحيث تضع هذه املعلومات تحت يد  عن هذه الكفاءات العلمية والخب

 متخذ القرار عند الحاجة. 

وبما أن األسرة الحاكمة لها دور فاعل في إدارة الدولة فيجب أن يتم إعداد قادة املستقبل من أبناء األسرة   ▪

وواجباتهم بدورهم  للقيام  وذلك   الحاكمة  وجه  أكمل  على  والوطنية  مركز الوظيفية  إنشاء  خالل  من 

 متخص  إلعداد قادة املستقبل من أبناء االسرة. 
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إنشاء مركز متخص  إلعداد القادة يتكون من نخبة من خبراء التقييم والقياس املهاري وبالتعاون مددع   ▪

قرارات  دعم  بهد   اإلدارية،  والتنمية  التخطيط  مجال  في  املتخصصة  واإلقليمية  املحلية  املؤسسات 

العل ودعدم  اإلدارة  املستقبلية  القيادات  وتدريب  وتعيين  اختيار  عملية  في  القرار  متخذي  ومساعدة  يا 

السلوك القيادي لديهم واالحتفاظ بهم، باإلضافة إلى مساعدة الجهات الحكومية في تخطيط التعاقب  

 ملهاراتهم وقدراتهم وجد
 
                       الوظيفي ووضع تصور للمسار الوظيفي وبناء فرق العمل املتجانسة طبقا
 
ارتهم                                                                

 وذلك على مستوى كافة مراحل اإلستقطاب واإلختيار و التعيين و التدريب و التقييم. 

واستخدام األساليب التكنولوجية الحديثة في االتصاالت  Smart Cityإنشاء هيئة لتخطيط املدن الذكية    ▪

رير والتطور العلمي  تزامنا مع مشروع مدينة الح واملواصالت والطرق واملتابعة واملراقبة والصيانة الدورية

 والتقني. 
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 الفصل الرابع: اقتصاد السوق ومتطلبات حوكمة اإلدارة العامة 

 مقدمة  1.4
لعامة بدولة الكويت وجعل دورها يتواءم مع تحقيق مزيد من التنمية، يمكن  في إطار إعادة هيكلة اإلدارة ا 

من بالعديد  والبشرية   االسترشاد  املؤسسية  ومتطلباتها  التنموية"  "اإلدارة  تعزيز  في  "الناجحة"  الدول  تجارب 

 للدولة واإلدارة العامة في إحداث التنمية  
 
 نوعيا

 
                                         والتخطيطية. هذه التجارب تبلور ف ها دورا

 
      

 
مقارنة بتجارب الدول                                        

التنمية وتوفير   إدارة  في   
 
تقليديا  

 
انتهجت أسلوبا التي  النامية  الدول  التميز عن أغلب                            املتقدمة خاصة من خالل 

 
        

 
                                                                   

الخدمات العامة. كما أن الوصفات التي قدمتها املؤسسات الدولية واملعروفة بتوصيات "توافق واشنطن" لتحسين 

ف واملتمثلة  الثمانينات  في  أداءها أدائها  في  يذكر  ن  تحس  عن  تسفر  لم  والخصخصة  الهيكلة  إعادة  سياسات                                                                  ي 

                                                                                                      التنموي. وقد تبي ن من هذه التجارب والنماذج أن التحو ل إلى اقتصاد السوق يتطلب بناء مؤسسات راقية تتمتع  

الحوكمة   من  األدنى  ومحار   (Enough Governance)                         بالحد   والتقويم  واإلشرا   التخطيط  على  القدرة  بة ومن 

 الفساد وتحقيق املنافسة في األسواق.

باملقابل فان تجربة دول جنوب شرقي آسيا )النمور اآلسيوية( بينت بروز نموذج مختلف إلدارة تنموية  

)  Capable Development Stateقوية   ( أو الدول  Weak statesفي أدائها على عكس الدول الضعيفة أو الرخوة 

.  حيث تبين من تجارب اليابان وغيرها من دول جنوب شرقي آسيا أن الدولة التنموية  (Predatory States)املفترسة  

ز على التنمية االقتصادية وتتخذ التدابير الالزمة بشكل براغماتي لتحقيق األهدا  التنموية املرجوة، 
 
                                                                                           القوية ترك
 
          

لقطاع الخاص، على عكس الواليات  لدفع التصنيع وا  نموذج يتسم بالتوجه اإلنمائي التدخليمن خالل انتهاج  

يتسم    
 
نموذجا انتجت  التي         املتحدة 
 
التنظيمي                         من  االشرافي بالتوجه  متفاوتة  أنواع  هناك  النموذجين  كال  وفي    .

العالقات بين الدولة والقطاع الخاص.  وهذه العالقات تطورت في دول شرقي آسيا في صور مختلفة للتدخل منها 

التي تمتلك ف ها الدولة القطاع اإلنتاجي )سنغافورة( على عكس حالة كوريا وماليزيا التي توجهت إلى دفع دور القطاع  

 مسترشدة بتجربة اليابان.  الخاص 

ز نموذج الدولة املشرفة أو املنظمة بشكل رئيس ي على مجموعة من املؤسسات القوية التي تكون  
 
                                                                                    ويرك
 
    

واملتمثلة في  قادرة على إنفاذ مجموعة من املعايير السلوكية لحماية االقتصاد من إخفاقات السوق املتعددة،  

للمعلومات واألسواق والفساد وا النفاذ  الحتكار والتمويل، وكذلك من خالل عدم قدرة السوق على توفير عدم 

 السلع والخدمات العامة على غرار الدفاع واألمن والتعليم والصحة وحماية الشرائح الضعيفة في املجتمع. 

باملقابل تقوم الدولة التنموية بالتدخل بشكل مباشر في االقتصاد من خالل وسائل متنوعة. وتتراوح 

من   ت من تدخالت مباشرة على غرار تملك القطاعات اإلنتاجية نفسها أو تأشيرية غير مباشرةهذه التدخال 

خالل وضع الحوافز والدعم املختلف وبإنشاء املناطق الحرة والصناعية واملجمعات العلمية وبناء رأس مال بشري 
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ال الصناعات  نمو  لتعزيز  والتقنية  التقليدية  التحتية  البنية  وتحسين  نوعية  االختالالت  ذو  من  والحد                            جديدة 

                                                                                                      الناجمة عن التحو الت في االستثمار واألرباح من القطاعات التقليدية إلى الجديدة.  ويتم توجيه االستثمارات في  

 القطاعات املستهدفة والتي يكون لها آثار تنموية عالية. 

خالل الفصل الخامس،   اال أن منظومة التخطيط القائمة اليوم في دولة الكويت وكما سيتوضح أك ر من 

اقتصرت عموما على رصد ومتابعة االنفاق على  لم تتمكن من ارساء قواعد التخطيط التأشيري املشار اليها و

ولعل من أبرز ما تفتقده تجربة الكويت التخطيطية للتحول من املشروعات الحكومية في البنى التحتية وغيرها. 

التركيز   على  القائم  املركزي  التخطيط  تجاوب منهج  وتعزيز  التأشيري  التخطيط  الى  الحكومية  االستثمارات  على 

قادرة على اإلشرا  ومحاربة الفساد                                                   بناء مؤسسات راقية تتمتع بالحد  األدنى من الحوكمة  القطاع الخاص هو  

 حاسم
 
      وتحقيق املنافسة في األسواق. وتمثل هذه القضايا مجتمعة ضمانات تكون ف ها رقابة الحكومة ف ها أمرا
 
 في                                                                                            

 
    ا
 
 

اليوم وتعاظم دور  العاملية  في األسواق  املعقد  العمل  تقسيم  إلى  بالنظر  املطلوب خاصة  بالشكل  عمل األسواق 

 املنافسة وسالسل اإلنتاج ف ها. 

يبدو أن األمثل اليوم يتطلب مزيجا بين التوجه التنظيمي االشرافي والتدخلي إلرساء قواعد اقتصاد السوق  

يام بدوره في دفع النمو وتنويع االقتصاد وخلق فرص العمل املناسب للمواطنين مما  وتحفيز القطاع الخاص للق

التوظيف  الدولة وسياسة  موارد  أحادية  في   
 
تتمثل عموما والتي  املعروفة  القائمة  للتحديات  التصدي  في                                         يساهم 
 
                                                          

ساسية للمؤسسات  الحكومية وتضخم الجهاز الحكومي. في ضوء هذا الخيار تتحدد جملة الشروط واملتطلبات األ 

املنافسة  وتضبط  األسواق  تنظم  التي  املؤسسات  مثل  التنموية  اإلدارة  إلى  التحول  من  ن 
 
تمك التي                                                                             )وسياساتها( 
 
                    

والحوكمة وقوة القانون وترعى التنسيق والشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص املحلى واالجنبي باإلضافة  

قدية واملالية وتلك التي تنظم أسواق العمل وتوفير الحماية االجتماعية الى املؤسسات التي تشر  على السياسة الن

 لقوة العمل.

 التنسيق املؤسسي: احلاجة ملؤسسات الدولة التنموية  2.4
، لكن نجاح عملية   إن تعدد املؤسسات املسؤولة عن اإلدارة االقتصادية واالجتماعية

 
 ضروريا

 
                  يعتبر أمرا

 
       

 
          

ت للتنسيق ما بين هذه املؤسسات بحيث تضمن أن تقوم كل مؤسسة بلعب الدور التنمية يتطلب وجود رؤية وآليا

التجارب  التنموي.  وتشير  العائد  الهدر وتعظيم  الحد من  بهد   املؤسسات  متكامل مع بقية  بها، بشكل  املناط 

االجتماعي والعدالة  الرفاه  مجال  في  إنجازات  التي حققت  الدول  أن  التنمية  إدارة  مجال  في  اعتمدت، الدولية  ة 

 بدرجة أو بأخرى، على دور تنموي للدولة )سواء بشكل صريح أو ضمني(.   

إدارة  في  التخطيط،  أو  السوق،  آلية  أسلوب  بع 
 
تت الدولة  كون  مع  يتضارب  ال  للدولة  الدور  هذا                                            إن 
 
                                             

في الفشل  هذا  تحقق  كلما  السوق  فشل  إصالح  بهد   للدولة  تدخل  من  البد  الحالتين  كلتا  ففي   االقتصاد.  
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تخصي  وتوزيع املوارد، والذي يعتبر حقيقة في كافة النظم االقتصادية، ويوضح اإلطار التالي أهم معالم وظائف  

الدولة التنموية املقترحة وآليات تنسيق عمل مختلف املؤسسات باعتباره أحد مهام الدولة التنموية. ويمكن حصر  

 فة الى تعزيز التنمية ضمن ما يلي: أهم الوظائف املقترحة ملؤسسة "الدولة التنموية" الهاد

د رؤية املجتمع ملستقبله ومستقبل اقتصاده في األجل الطويل.   ▪                                                                                             تعزيز التوافق املجتمعي حول وثيقة تجس 

إيجاد اآلليات، من خالل الخطط والسياسات االقتصادية واالجتماعية، التي تضمن عدم تضارب أهدا    ▪

 املستقبلية.    النمو، وعدالة توزيع الدخل في ضوء الرؤية

تحديد حدود التدخل في الحياة االقتصادية حسب درجة نضج القطاع الخاص ودوره االجتماعي، والقيود  ▪

                                                              املحلية والخارجية، وضمان حد  أدنى لرفاه املستهلك وربحية املنتج. 

سات قيام مؤسسات الدولة التنموية، خاصة من خالل األمانة العامة للتخطيط، في ضمان ممارسة املؤس ▪

والعمل،  االجتماعية  والشؤون  والتخطيط،  املالية،  وزارات  )مثل  املختلفة  واالجتماعية  االقتصادية، 

واملجتمع املدني، وشبكات األمان االجتماعي، والبنك املركزي والقطاعات املالية األخرى، وغيرها( ألدوارها 

أو اتخاذ القرارات لتنفيذ أهدا  بشكل متكامل مع بعضها البعض، سواء في مجال انسيابية املعلومات،  

 التخطيط.  

القيام بدور امتصاص الصدمات الخارجية، مثل تقلبات أسعار املوارد الطبيعية، واملشاكل اإلقليمية،  ▪

إلى  واالجتماعي  االقتصادي  االستقرار  يعيد  الذي  وبالشكل  املؤسسات،  بقية  مع  وبالتنسيق  وغيرها، 

 مية واالستدامة.  األوضاع التي تخدم تحقيق أهدا  التن

تبني نهج جديد من التنسيق مع القطاع الخاص يقوم على فكرة تطوير العناقيد االقتصادية والصناعية  ▪

والدراسات  التحاليل  توفير  املساعدة على  األولية من خالل  املراحل  في  بارزا  الحكومة دورا  تلعب  بحيث 

ة املنتج والخرائط االستثمارية، وفي املراحل  املتعلقة بالقدرة التنافسية ومستوى الشركات والسوق وتجزئ

التي تحول دون  العام والخاص حول طبيعة االختناقات  القطاعين  بين  النهائية من خالل تعزيز الحوار 

تطور القطاع وزيادة التنسيق. ويمكن في هذا السياق تحديد جهة توكل لها مسؤولية العناقيد يكون حلقة  

لقطاع الحكومي املركزي واملحلي ومع ممثلي القطاع الخاص والقطاع املالي الوصل بين كل املتداخلين من ا

 والتعليم والتدريب الفني وغيره. 

 مؤسسات اقتصاد السوق  3.4

تمثل األسواق مساحات لتبادل السلع والخدمات بأنواعها بما ف ها أسواق العمل واألسواق املالية وتتم 

القواعد والقوانين التنظيمية الرسمية وغير الرسمية التي تحكم العالقة بين  عملية التبادل بموجب مجموعة من  

 املتداخلين في هذه األسواق بين املتنافسين من بائعين ومشترين ووسطاء وغيرهم.
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 في تشكيل وتوجيه التفاعل بين هؤالء بحيث تسهل التجارة  
 
 رئيسيا

 
                                                     وتلعب القواعد والقوانين املنظمة دورا

 
       

 
                                   

على العكس تعطل وتحد من التجارة واالستثمار، وكذلك تسهل اإلنتاج أو تعطل اإلنتاج، وكذلك   واالستثمار أو

تسهل أو تعطل ريادة األعمال. وتعتمد ديناميكية األسواق على حجم ونوعية تدخل الدولة في األسواق بحيث قد 

 تلعب دور املحتكر في بعض األسواق وهو ما يتنافى مع املنافسة املنشودة. 

يعنى بإقرار السياسات واإلجراءات الالزمة لحماية    2007لرغم من انشاء جهاز منافسة في عام  وبا

والتحقيق   االستدالالت  وجمع  والبحث  التقص ي  ويتخذإجراءات  الشكاوى  ويتلقى  وتدعيمها،  املنافسة 

ملنافسة في دولة  اال أن أداء آليات ا بالنسبة لحاالت االتفاقات والتعاقدات واملمارسات الضارة باملنافسة،

املرتبة   الكويت  تحتل  والدولية. حيث  املحلية  التقارير  الى  بالنظر  تزال ضعيفة  في مؤشر    108الكويت ال 

في    89. وتحتل كذلك الكويت املرتبة  2017كفاءة سياسة املنافسة حسب تقرير التنافسية العاملية لعام  

 مؤشر كفاءة أسواق السلع في نفس التقرير.

 Services Restrictivenessلخدمات فيمكن االسترشاد بمؤشر القيود على الخدمات  أما في مجال ا

Index    والذي يصدره البنك الدولي، حيث يتبين أن أغلب القطاعات الخدمية تشكو في دولة الكويت من

أن   يتبين  حيث  األجنبي،  املستثمر  وجه  في  خاصة  التجارية  املمارسة  بحرية  تسمح  ال  عالية  قيود  فرض 

يبلغ  متو  املؤشر  )  51.8سط  أوروبا  أو  املتحدة  الواليات  في  بكثير من مستواه  أعلى  على    26.1،  17.7وهو 

والتدقيق   القانوني  والتمثيل  الثابتة  االتصاالت  قطاعات  في  مستواياته  أعلى  املؤشر  هذا  ويبلغ  التوالي(. 

بانواعها، والتي ت الترتيبات التشريعية  واالتصاالت السلكية والالسلكية وحتى الخدمات املالية  كشف عن 

والتي وغيرها  الجنسية  وشروط  الحصري  الوكيل  في  االحتكار سواء   املتمثلة  من  عالية  مستويات  تضمن 

لصالح القطاع الحكومي او القطاع الخاص. باملقابل تتمتع أوروبا بأعلى مستوايات الحرية االقتصادية في  

في الواليات املتحدة االمريكية.    21مقابل    4سط املؤشر  قطاعات الخدمات املالية والتأمين حيث يبلغ متو 

 كذلك تتمتع هذه الدول بحرية مطلقة في قطاعات االتصاالت الثابتة والسلكية والالسلكية. 
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 (: مؤشر القيود على الخدمات للبنك الدولي .41شكل رقم ) 

 

 .2017املصدر: البنك الدولي، 

املؤسسات القادرة على خلق بيئة تنظيمية تشجع أو تمنع املنافسة في  من هنا تتمثل املجموعة األولى من  

أسواق السلع والخدمات واألسواق املالية وغيرها بحيث تكون متسقة مع نظيراتها الدولية والتي يمكن أن تتكون 

 من مكونات ثالث هي:

 مستوى سيطرة الدولة   .1

 العوائق أمام ريادة األعمال   .2

 ستثمار في القطاعات السلعية او الخدمية على حد السواء. العوائق أمام التجارة واال  .3

وقد أظهرت تجارب الدول الرأسمالية الحاجة إلى بروز مؤسسات وقوانين وتشريعات قوية ترعي املنافسة  

في األسواق تؤدي الى استقرار األسواق من خالل العدالة في مستوى األسعار واألرباح وما يحققه من نشاط لإلنتاج  

 االقتصادي. والنمو 

وقد أثبتت العديد من الشواهد من خالل دراسة بعض الدول النامية ظهور العديد من الشوائب التي  

تحد من فعالية األسواق وتحد من النمو االقتصادي بسبب عدم تجانس املعلومات وعدم النفاذ للتمويل والعوائق  

يعر  اليوم بفشل السوق بسبب ضعف املؤسسات  العديدة في وجه ريادة األعمال ودخول األسواق واالستثمار ما  

 والقوانين املنظمة لعمل األسواق وهو ما يحرم هذه الدول من فرص تنموية عريضة.

إلى تقسيم  بالنظر  بالشكل املطلوب خاصة  في عمل األسواق   
 
 حاسما

 
                                                   من هنا تمثل رقابة الحكومة أمرا

 
      

 
                              

ا دور  وتعاظم  اليوم  املعوملة  األسواق  في  املعقد  واملؤسسات العمل  القوانين  تمثل  ثم  من  الدول.  بين  لتنافسية 
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الضمانة  األسواق  في  املشاركين  بين  النزاعات  حل  وتسهيل  العقود  وإنفاذ  واملنافسة  امللكية،  لحقوق  الراعية 

التقليدية  والخدمات  السلع  في  االستثمار  يشجع  ما  وهو  للتنبؤ  وقابلية  شفافية  أك ر  التبادل  لجعل  املطلوبة 

 أعلى من الشفافية واالستقرار ملا تحمله من مخاطر  واالستثم
 
                                               ار في السلع والخدمات الجديدة التي تتطلب قدرا
 
                                            

 إضافية متعلقة بتكلفة املجازفة واالبتكار والتي تعتبر محفز هائل للنمو االقتصادي. 

وغيرها أدوات   كذلك تمثل البيروقراطية الجيدة متمثلة في الوكاالت التنظيمية والرقابية ووزارات التجارة

فعالة في اإلشرا  على األسواق وتعزيز تنافسيتها. وقد ظهرت أشكال مختلفة لتدخل الحكومات استجابة لألزمات  

 من الفاعلين في  
 
                 االقتصادية والتطور االقتصادي وهي ال تتعارض مع تحرير االقتصاد واألسواق بل باتت مطلبا
 
                                                                              

خاصة   واملنافسة  العدالة  لتحقيق  األسواق  أن هذه  كذلك  يتبين  ولكن  املبتكرة.  والخدمات  السلع  أسواق  في 

القواعد والقوانين والتنظيمات التي تضعها البيروقراطية الحكومية ليست محايدة بمعنى أن يتم وضعها كنتاج  

يتبين   املشتركة.  املصالح  لضمان  وعمال  عمل  وأرباب  مسؤولين حكوميين  من  الفاعلين  بين  سياسية  ملفاوضات 

ذه القوانين والتنظيمات قد تكون غير مثالية من وجهة نظر املنافسة املنشودة بحيث تميل إلى طر   كذلك أن ه

والتنويع   والنمو  في األسواق ويعطل االستثمار  املنافسة   على مستوى 
 
يؤثر جديا مما  بقية األطرا                                                                على حساب 
 
                                  

 االقتصادي. 

امة تتضمن حقوق امللكية الخاصة ويمكن تصنيف املؤسسات الداعمة للسوق واملنافسة ضمن محاور ه

وبيئة   الفساد  ومحاربة  النزاعات  إدارة  ومؤسسات  االجتماعي  التأمين  ومؤسسات  والتنظيم  الرقابة  ومؤسسات 

 تنظيمية ألسواق السلع والخدمات والعمل وكذلك سوق رأس املال بهد  زيادة املرونة والكفاءة واملنافسة. 

 حقوق امللكية  ▪

لكية في الكويت على ضرورة إيالئها كل األهمية لتوفير بيئة محفزة للمبادرات  يؤكد ضعف مؤشر حقوق امل

اإلنتاجية   األصول  على  العوائد  في  للتحكم   
 
تمثل ضامنا بحيث  االقتصادي  للتنويع  املعززة  واالختراعات                                         الفردية 
 
                                                          

تأمين حقوق امللكية    ألغراض إنتاج السلع والخدمات والطرق اإلنتاجية الجديدة. والبد هنا من التأكيد على أن

للتدخل   الفرصة  تضمن  التي  والتنظيم  الرقابة  مؤسسات  قوة  ومن  والتشريعات  القوانين  من   
 
مزيجا                                                                                  يستدعي 
 
            

السوق   آلية  إخفاق  حاالت  من  حالة  أي  أو  امللكية  حقوق  على  التعدي  حاالت  كل  مع  للتعامل  وكفاءة  بسرعة 

  Moral Hazardر وظهور سلوك يتصف باملخاطر األخالقية  كاالحتكار أو عدم كمال املعلومات حول السلع واألسعا

أو تفش ي الفساد بأنواعه يترتب عنه فائدة لآلخرين دون أن يشاركوا في    Adverse Selectionأو تباين املعلومات  

 تكلفة االستثمار أو املبادرة.  
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 مؤسسات الرقابة والتنظيم ▪

يالحظ في هذا الصدد أن كل اقتصاديات السوق الناجحة قد طورت مؤسسات للرقابة والتنظيم تتسم 

باالستقاللية والكفاءة تهتم بسالمة عمل أسواق السلع والخدمات والعمالة واألصول واألسواق املالية باإلضافة  

ءة وفعالية بالتوافق مع القواعد واللوائح  إلى مراقبة ومراجعة الحسابات العامة ومراقبة إنفاق األموال العامة بكفا

 القائمة. 

 مؤسسات الضمان االجتماعي ▪

بالدخل والشغل   املتعلقة  الفردية  املخاطر  ملواجهة  الضمان االجتماعي  برز دور مؤسسات  كذلك فقد 

التقليدية للضمان االجتماع انهيار املؤسسات  ي وتعقد  املرتبطة بطبيعة االقتصاد الرأسمالي غير املستقرة. ومع 

طبيعة املخاطر االقتصادية، تطورت مؤسسات التأمين االجتماعي، عموما كوحدات مؤسسية مستقلة تمول من  

 املوازنة، لتشمل تعويض البطالة وحرية إنشاء النقابات العمالية.

 محاربة الفساد  ▪

 في اإلصالح املؤسس ي الذي يسعى
 
 بارزا

 
                            تحتل قضية الفساد وآثاره على االقتصاد مكانا

 
      

 
إلى تحجيم استغالل                                             

وشركات  ألفراد  بأنواعها  والتسهيالت  الرخ   وإسناد  االنتهازي  والسلوك  االبتزاز  عمليات  في  واالحتكار  السلطة 

 من االستثمار في النشاطات اإلنتاجية واالبتكارية واملوظفة للعمالة  
 
                                                              بعينها ما يخلق حالة من عدم اليقين ويحد كثيرا
 
                                            

 األعمال واالقتصاد الكلي.   ما يؤدي إلى تشوهات في بيئة

واعتمادا على هذه اآلثار السلبية يتم استنباط سبل مؤسسية بهد  تحجيم هذه الظواهر على أن تتم  

والسياسية  االقتصادية  املنافسة  غرار  على  مصادره  أهم  ملعالجة  الوطني  املستوى  على  الجوهرية  اإلصالحات 

اءلة. وفيما يتعلق باملستوى الكلي لالقتصاد عادة ما تشتمل  املقيدة واملحاباة ونق  الشفافية والخضوع للمس

محاور اإلصالح على تلك اإلصالحات التي تفتح االقتصاد وتحرره وتزيد من املنافسة الحرة من خالل تقليل الحواجز 

لعموميين  التجارية وإلغاء القواعد التنظيمية غير الالزمة وتبسيطها قدر املستطاع والتقليل من سلطة املسئولين ا

مع   والتعامالت  الضرائب  ورفع  بأنواعها  التراخي   باستصدار  يتعلق  فيما  االلكترونية  الحكومة  نحو  والتوجه 

الجمارك وغيرها للقضاء على فرص االبتزاز. ومن جهة أخرى يجدر العمل على منح املواطنين، باعتبارهم مستخدمو 

القدرة   العامة، ولوسائط اإلعالم املزيد من  للمساءلة فيما  الخدمات  إلخضاع السياسيين والحكومة واملوظفين 

يتعلق باملعامالت اإلدارية االعتيادية أو فيما يتعلق بتحويل األصول اإلنتاجية من القطاع العام إلى القطاع الخاص  

ضمن اإلصالحات االقتصادية لخصخصة القطاع العام بهد  تنشيط دور القطاع الخاص وزيادة التنافس أو  

 علق بأشكال الشراكة الحديثة بين القطاعين العام والخاص والتي تنطوي على هامش كبير للفساد. فيما يت
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كذلك تنطوي املؤسسات املكافحة للفساد على ضمان قضاء نزيه ومستقل ومتخص  لضمان التصدي 

ق أعلى  لضمان  الحكومية  غير  واملنظمات  املدني  املجتمع  مؤسسات  كل  تدعيم  إلى  باإلضافة  من للفساد  در 

االستقاللية املالية التي تضمن عدم خضوعها لجماعات الضغط. هذا باإلضافة الى التأكيد على مبادئ املساءلة 

 مع مد 
 
       واملحاسبة ال سيما من خالل خلق املزيد من التشريعات املتعلقة بكشف الذمة املالية للمسؤولين تحديدا
 
                                                                                        

ى التي تشكل بطبيعتها بيئة خصبة لتعارض املصالح وقبول  مظلة ذلك إلى الوظائف في املستويات اإلدارية الوسط 

الرشاوي وتوفير الدعم السياس ي والقانوني الكامل لهيئة مكافحة الفساد، وإنشاء وحدات إدارية خاصة داخل  

 أجهزة الدولة تهتم بمكافحة الفساد.

 خفض تكاليف وحواجز الدخول إلى األسواق والخروج منها ▪

وضحت تقارير دولية عديدة أن الترتيبات املؤسسية التي تحكم أسواق السلع والخدمات وأسواق العمل  

القطاع   تبدو قدرة   
 
العمل. أوال القطاع الخاص وسوق  نتائج غير كفؤة وغير منصفة فيما يخ  حالة  إلى                     أدت 
 
                                                                            

 لبيئة األعمال الق
 
                  الخاص على النمو وخلق فرص عمل عديدة وجيدة ضعيفة نظرا
 
ائمة والتي تؤدي إلى النفاذ إلى                                                     

 على االمتيازات التي توفرها الحكومة أو العالقات الشخصية ما 
 
                                                         السوق وإلى االئتمان بشكل غير متكافئ اعتمادا
 
                                          

 من حرية الدخول إلى األسواق واملنافسة الحرة. 
 
                                           يحد كثيرا
 
          

مل وكذلك سوق رأس املال هذا يستدعي إعادة تشكيل البيئة التنظيمية ألسواق السلع والخدمات والع

بهد  زيادة املرونة والكفاءة واملنافسة بالتوازي مع خلق مؤسسات مراقبة ذات استقاللية تامة تعمل من خالل  

املالية وأسواق   في األسواق  الداخلية  الفساد واالحتكار واملعلومات  في مجال مكافحة  تشريعات شفافة وصارمة 

القطاع مصالح  وتداخل  والخدمات  مسائل    السلع  في  الخاص  والقطاع  الحكومية  الشركات  عمل  مع  الحكومي 

تخفيض   أن  النامية  الدول  في  عديدة  تجارب  بينت  وقد  وغيرها.  الحكومية  واملشتريات  والخصخصة  التراخي  

إجراءات تسجيل األعمال والحصول على التراخي  يحفز تسجيل الشركات الجديدة ما يعزز من زيادة الضغوط 

                                                                                         مح بم زاحمة الشركات غير الكفؤة مما يعزز املمارسات التجارية الحديثة ويزيد اإلنتاجية. ويمكن  التنافسية ويس

الكويت وسمح بخلق مواطن عمل   في  الذي تطور بشكل هام  البرامج والتطبيقات اإللكترونية  االسترشاد بقطاع 

 نافسة وخلق ال روة. مجزية للشباب بفضل سهولة دخول السوق واعتماد أفكار ابتكارية قادرة على امل

 زيادة االنفتاح التجاري  ▪

تنافسية دافعة للطلب ومعززة لإلنتاجية بحيث يعمل القطاع الخاص على االنخراط  بيئة أك ر  لتوفير 

 في مجاالت االستثمار في البحث العلمي والتطوير والشراكة  
 
                                                      أك ر فأك ر في سالسل اإلنتاج العاملية ما يتطلب توسعا
 
                                                

نبي املباشر الذي يسمح في حاالت معينة بنقل التكنولوجيا والخبرة والنفاذ إلى األسواق العاملية مع املستثمر األج

ما قد يخترق الجمود القائم في أغلب القطاعات االقتصادية في الدول العربية. ويعمل االنفتاح التجاري على زيادة  
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سها الشركات متعددة الجنسية واملنظمات  محاربة الفساد وإرساء ظرو  العمل الالئق نظرا للضغوط التي تمار 

 الدولية.  

 حوكمة املؤسسات التي تدير العملية التنموية  4.4
القرارات  اتخاذ  كيفية  تحدد  التي  الرسمية  وغير  الرسمية  والترتيبات  املنظمة  في  الحوكمة  تتمثل 

األهدا  التنموية املرصودة. والسياسات العامة، وكيفية تنفيذ اإلجراءات بهد  تعظيم الفائدة للجميع وتحقيق 

 وتتمثل العناصر األساسية للحوكمة في املساءلة والشفافية والكفاءة والفعالية واالستجابة وسيادة القانون.

تعمل مبادئ الحوكمة على تحسين مستوى األداء العام ملؤسسات الدولة وتقديم خدمات ذات كفاءة،  

إدارة في  والفاعلية  الكفاءة  تحقيق  على  مع   عالوة  تتواءم  الحوكمة   ونظم  قواعد  تبني  أن  املتاحة، حيث  املوارد 

العدالة   مبادئ  وتعزيز  ترسي   إلى  يفض ي  مما  املؤسس ي  والتطوير  واملالي  اإلداري  اإلصالح  عمليات  استكمال 

توافق  والشفافية واملساءلة واملحاسبة والنزاهة واإلفصاح عن املعلومات وتوفير البيئة الرقابية الفاعلة وهو ما ي

مع الركيزة األولى الهادفة لخلق إدارة حكومية فاعلة ضمن األهدا  االستراتيجية في مشروع دولة الكويت الطموح  

 «. 2035»كويت جديدة.. 

وبالنظر إلى العالقة القوية بين حوكمة اإلدارة العامة واالستثمار والتنمية، فإن دولة الكويت تحتاج إلى  

عناصر مختلف  لتطبيق  مرن  وفعالية    نهج  الحوكمة  مؤشرات  تحسين  على  والعمل  الواقع  أرض  على  الحوكمة 

الحكومة التي تم رصدها في القسم األول والتي تحتاج إلى التحول من منهج اإلدارة التقليدية الجامدة إلى اإلدارة  

كيفية صناعة   في  واملصداقية  الثقة  لبناء  الحوكمة  نظم  وتستخدم  والتشاركية.  واملوجهة  الخطط  املرنة  ودعم 

 والسياسات التنموية وتنفيذها في مناخ من الشفافية واملساءلة والنزاهة. 

 إلزالة القيود وفتح األسواق  
 
                           في هذا اإلطار فإن الحوكمة ليست مرادفا
 
                                    Deregulation  بل تتعلق بإرساء ،

حسين كفاءة القطاع قواعد متسقة ومتماسكة للمؤسسات والبيئات املتغيرة، بحيث يؤدي اإلصالح التنظيمي إلى ت

 الحكومي واستجابته وفعاليته. 

تتداخل   حيث  الحكومي  القطاع  لحوكمة  موحد  نموذج  يوجد  ال  أنه  عديدة  دولية  تجارب  بينت  وقد 

العوامل السياسية والقانونية واالقتصادية والتاريخية. ولكن ال بد من توافر ثالثة عوامل هامة وهي السياسات  

ار شامل لحوكمة اإلدارة الحكومية وحسب جدول زمني واضح لإلصالح والحوكمة واملؤسسات واألدوات ضمن إط

 ضمن عملية ديناميكية طويلة األجل ومتعددة التخصصات. ويتطلب ذلك ما يلي: 

 جداول زمنية واضحة وأهدا  وآليات تقييم.  ▪

 الدعم على أعلى املستويات السياسية للحصول على الزخم الالزم.  ▪

 تنظيمية واضحة وقابلة للقياس. معايير جودة  ▪
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 تحسينات مستمرة في قدرات اإلدارة التنظيمية.  ▪

 ورقابية.  إنشاء مؤسسات تنظيمية  ▪

ويجدر في هذا اإلطار إدخال أدوات تنظيمية واعتماد سياسية لإلصالح التنظيمي واإلصالحات القانونية  

ظيمية والقائمين على إنفاذ القوانين وهي مصدر  التي تعمل على الحد من السلطة التقديرية املفرطة للهيئات التن

رئيس ي للفساد مما يسمح بتعزيز سيادة القانون. كذلك فإن من أبرز أدوات السياسة التنظيمية هي تقييم االثر 

التنظيمي والتبسيط اإلداري. وتشمل التدابير الالزمة لضمان التنفيذ التنظيمي واالمتثال له الوصول إلى املراجعة 

 ية، مثل اآلليات العادلة لالستئنا ، واستخدام شروط املساءلة. القضائ

 السياسة النقدية ذات التوجه التنموي  5.4
إلى تحقيق األهدا  االستراتيجية لدولة   الهادفة  في اآلليات  النقدية  من الضروري أن تندمج السياسة 

الكويت خاصة فيما يتعلق بإنشاء مركز مالي، وهو ما يتطلب توسيع أهدا  البنك املركزي لتشمل أهدا  النمو  

السي بين  ما  التنسيق  يتم  بحيث  التضخم،  استهدا   إلى  باإلضافة  والتجارية والتشغيل  واملالية  النقدية  اسة 

 واالجتماعية. 

ويمكن، بشكل عام، أن نحدد أر عة قنوات يعمل من خاللها البنك املركزي، من خالل السياسة النقدية،  

في التأثير على العرض والطلب على السلع والخدمات والنمو والعمل. حيث أنه من خالل تغيير السياسة النقدية،  

العامة حول مستقبل السياسة النقدية، فإنه يمكن للبنك املركزي أن يؤثر على حجم ونوع  أو تغيير التوقعات  

هي:  األر عة  القنوات  وهذه  باالقتصاد.    النقود  وعرض  األصول،  وأسعار  الصر ،  وسعر  املصرفي،  اإلقراض 

 االئتمان، وأسعار الفائدة، وأسعار الصر ، واالشرا  على القطاع املالي.  

أن البنك املركزي اما ان يكتفي باستهدا  االستقرار السعري واملالي كما هو الحال اليوم، أو وهو ما يعني  

 أخرى تشمل النمو والتنمية خاصة  
 
                                أن يخدم أهدا  أوسع لتشمل باإلضافة الى هد  االستقرار النقدي أهدافا
 
                                                               

الخصوص   على وجه  واملصرفي  املالي  القطاع  ودفع  االئتمان  توجيه  إعادة  املالية من خالل  املوارد  الى تخصي  

املتاحة باتجاه األنشطة االقتصادية اإلنتاجية في القطاعات عالية القيمة املضافة والعائد التنموي وذلك نظرا ملا 

تتحمله من مخاطر اقتصادية إضافية مرتبطة باملجازفة  واالبتكار، وهو ما يتطلب كسر حلقة الكبح املالي من  

 املالي واملصرفي.  خالل تطوير وتعميق القطاع
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 في تهيئة متطلبات أساسية فيما يخ   
 
 محوريا

 
                                   في هذا اإلطار، يفترض أن تلعب السياسة النقدية دورا

 
       

 
                                                

على  الحصول  في  سهولة  من  االقتصادية  التحديات  ملواكبة  الخصوص  وجه  على  واملصرفي  املالي  القطاع  تطور 

ا املستهدفة وتنويع  األنشطة االقتصادية  في  املالية االئتمان  املالءة  االرتكاز على  املتاحة من خالل  املالية  ألدوات 

 إلى قطاع مالي ومصرفي تتوفر فيه الكفاءة والعمق. 
 
                                                العالية والخبرات املتراكمة والتحول تدريجيا
 
                                          

في هذا اإلطار يمكن االسترشاد بدراسة حديثة لصندوق النقد الدولي تقيس مؤشر مركب للتطور املالي 

ت فرعية لتطور املؤسسات املالية من جهة وتطور األسواق املالية من جهة أخرى. حيث يتبين أن باعتماد مؤشرا

، بحيث تتأخر حتى عن دول عربية عديدة منها السعودية 0.31دولة بحاصل    183بين    67الكويت تحتل الترتيب  

( تمثل قدرا أعلى من 0.45حاصل  واالمارات وقطر ولبنان. ويبين هذا املؤشر من جهة أخرى أن املؤسسات املالية )ب

 (. 0.17التطور مقارنة باألسواق املالية )بحاصل 

 (: مؤشر تطور القطاع املالي .42شكل رقم ) 

 
 . 2016املصدر: صندوق النقد الدولي،          

ويبين الشكل التالي بخصوص املؤشرات الفرعية أن أغلب مجاالت التطور املالي تشكو من ضعف  

البنكية والتأمينية، مما سمح  بين باستثناء   املالية  التي تقيس ربحية املؤسسات  املالية  كفاءة املؤسسات 

   0.15، في حين ال يتجاوز حاصل عمق املؤسسات املالية  0.7بحاصل    14للكويت استثنائيا بتصدر املرتبة  

ها الصريح نحو  ( وهو ما يعكس ضعف مساهمة املؤسسات املالية في تمويل االقتصاد وتوجه 97)في ترتيب 

تعظيم االرباح. أما األسواق املالية فتبدو بحالة أسوأ خاصة فيما يخ  النفاذ ال ها متمثال في تركز قوي  

 للشركات العشر الكبرى وضعف النفاذ ألسواق الدين.   
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 (: املؤشر ات الفرعية للتطور القطاع املالي .43شكل رقم ) 

 
 . 2016الدولي، املصدر: صندوق النقد          

أدوات   اعتماد  من خالل  ال سيما  املالي  القطاع  وتطوير  تحديث  الى ضرورة  تشير  املعطيات  هذه 

ورأس املال  Capital Risk تمويلية غير تقليدية لتمويل االستثمار طويل األمد على غرار رأس املال املخاطر  

الية واألدوات املالية خاصة  املغامر باإلضافة الى التوجه نحو تطوير لألسواق امل  Venture Capital املستثمر

أسواق وأدوات الدين قصير املدى وتطوير قدرة القطاع املالي عموما والقطاع املصرفي على تقييم وتسعير  

املختلفة إلتاحة  Hedging instrumentsاملخاطر املالية وطرح األدوات املالئمة للتحوط ضد املخاطر املالية  

هذا السياق   ديدة في القطاعات اإلنتاجية السلعية والخدمية. فيالفرصة للمستثمرين لتمويل مشروعات ج

يجدر انشاء بنوك تنموية ذات صبغة استثمارية لتمويل املشروعات الكبرى وصياغة اإلطار التنظيمي الذي  

، باإلضافة الى إعادة النظر  Syndicated loansيسمح بتمويل هذه املشروعات من خالل القروض املشتركة  

ات املؤسسية وحوكمة القطاع في إسناد االئتمان واملراقبة املحاسبية واملالية وبيان املسؤوليات  في الترتيب

 إلى محافظ البنك املركزي.
 
                         امللقاة على عاتق كل املتداخلين في هذا القطاع املالي ووصوال
 
                                                       

 السياسة املالية ذات التوجه التنموي  6.4
املناسب لإلطار املؤسس ي للسياسي للدولة وإدارة  إن االختيار  العامة  في املوازنة  املتمثلة عموما  املالية  ة 

الكلي   املالية للدولة واملؤسسات السياسية واالقتصاد  الدين العام يمكن أن يجعل من العالقات ما بين املوارد 

االستقر  وتحقيق  املالية،  االستدامة  أو  املالية  املالءة  أهدا   تحقيق  تخدم  عالقات  املختلفة،  ار  ومتغيراته 

 االقتصادي من خالل املحافظة على معدل تضخم مقبول وضمان العدالة داخل وما بين األجيال.
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وبالرغم من استهدا  السياسة املالية في دولة الكويت لتنويع مصادر الدخل وتحقيق االستدامة مالية  

، إال أن نتائج  Fiscal Rulesواالستقرار االقتصادي، ضمن أهدا  أخرى عديدة من خالل اتباع القواعد املالية  

املالي   اإلصالح  حول  واسع  نقاش  الى  النفط  أسعار  انخفاض  منذ  أدى  مما  متواضعة  كانت  األهدا   هذه 

 واالقتصادي. 

وتشير القواعد املالية املعتمدة عموما الى "وضع قيد طويل األجل على السياسة املالية من خالل حدود 

    رقمية على إجماليات املوازنة وعلى أساس
 
  رصيد املوازنة املعدل دوريا
 
                        Cyclically Adjusted Balance كما هو ،

"، وذلك بهد  مقاومة الضغوط لزيادة اإلنفاق لتحقيق  الحال في
 
                                                أغلب الدول، بحيث ال يمكن تجاوزها مؤسسيا
 
                                      

 . ”االستدامة املالية

 ة الكويت:  في هذا اإلطار يمكن طرح املحاور التالية لتعزيز دور السياسة املالية في دول

 
 
 أوال
 
 تقوية اإلطار العام للسياسة املالية: -   

املتبعة لضمان الشفافية،  ▪ يتضمن إجراءات املوازنة، والقواعد  املالية  تبني قانون للمسؤولية 

 واملساءلة، واالستقرار. 

إدارة مالية فعالة للموازنة تضمن لوزارة املالية سلطة تقييم قرارات ومبادرات مختلف الجهات  ▪

على املوازنة )وبالتنسيق مع األمانة العامة للتخطيط(، وتضمن كذلك قدرات فنية عالية إلعداد  

املوازنة والتخطيط لها، وتبني مبادئ محاسبة متطورة تضمن املواصفات التشريعية املطلوبة، 

وبناء آلية متابعة متطورة لتنفيذ املوازنة بحيث تتسق مع متطلبات التخطيط متوسط األجل 

متابعة  بحي عوض  املثال  سبيل  على  الحكومية  لالستثمارات  التنموية  العوائد  تقييم  يتم  ث 

 الصر  فقط. 

مبدأي   ▪ لضمان  باملوازنة  الخاصة  والبيانات  املعلومات  كافة  على  للحصول  النفاذ  ضمان 

 الشفافية واملساءلة واملتابعة. 

 استدامة الوضع املالي. االعتماد على عدد من املؤشرات املالية بهد  تحليل  ▪

 
 
 ثانيا
 
 تبني قواعد مالية توسعية: -     

في فترات  ▪ بتبني سياسة مالية توسعية بهد  تحفيز االقتصاد  املالية السماح  القواعد  تتطلب 

الجاري   Countercyclical Fiscal Policyاالنكماش   اإلنفاق  لزيادة  التام  التحيز  لتجنب  وذلك 

االزدهار   فترات  املالية Pro–Cyclicalأثناء  السياسة  آليات  تحدد  القواعد  هذه  بأن   
 
علما  ،                                           
 
      

 املعتمدة على الضرائب أو الدعم أو غيرها.
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إدارة تفاعلية من خالل لجان تخصصية تقوم بمهام التنبؤ لعدد من املتغيرات املهمة باملوازنة، من ضمن    -ثالثا

 مهامها:

   .رتبطة باملوازنةتقييم والتحقق من صحة االفتراضات املالية واالقتصادية امل  ▪

 توفير تنبؤات مستقلة للموازنة واملالية الحكومية.  ▪

 توفير تقييم للسياسيات والتوجهات املقدمة بشأن املوازنة وتصحيح أوضاعها.  ▪

 توصيات بشأن إدارة األصول والخصوم الحكومية.  ▪

 متابعة تنفيذ املوازنة، وتقديم توصيات بشأن الخطوات التصحيحة املطلوبة.  ▪

 صيات بشأن تحسين الشفافية املالية.تقديم تو  ▪

ة السياسة املالية غير الدورية، باعتبارها جزء اعتيادي من السياسة االقتصادية   س  س 
                                                                              و عد أن يتم م ؤ 
                

الكلية، فإن من شأن ذلك أن يضمن الدور الحيادي للسياسة املالية خالل الدورات االقتصادية التي تتأثر بعوامل  

 ارجه من خالل تأثره بالتجارة الخارجية أو باألزمات املالية. من داخل االقتصاد أو من خ

، في هذا املجال، هو أال تصاغ "القواعد املالية 
 
                                           ومن املبادئ املهمة أيضا
 
                     Fiscal Rules بشكل ال يتسق مع "

املوازنة   إمكانية استخدام أدوات السياسة املالية بشكل غير دوري.  فعلى سبيل املثال، لو تم االتفاق على أن تكون 

 )كأحد القواعد املالية( فإن معنى ذلك قد ال يمكن أن يستخدم العجز، في الحدود املقبولة،  
 
                                                                                   العامة متوازنة دائما
 
                    

التقديريدة   أو  القرارات السياسية االختيارية   من 
ما يتطلب كذلك الحد                                                 لتحفيز االقتصاد. وهو 
                                       Discretionary 

Policies. 

الى برامج التحويالت التي تضمن الحد األدنى من إعادة توزيع ال روة وتضمن  في نفس السياق يجدر النظر  

االستقرار االجتماعي. وفي هذا الصدد ال بد من إعادة النظر في الترتيبات املؤسسية لبرامج التحويالت ضمن املوازنة 

 ملا تمثله اليوم من عبء تمويلي غير منتج تستفيد منه الشرائح الغنية  
 
                                                                  العامة نظرا
 
واملتوسطة والفقيرة على حد             

سواء، خاصة فيما يتعلق بدعم املحروقات واملواد الغذائية وغيرها، يترتب عن فرص استثمارية ضائعة خاصة في  

. وفي هذا اإلطار تشدد املؤسسات املالية 2014ضوء تزايد الضغوط التمويلية بالنظر الى تراجع أسعار النفط منذ  

هذا   إيالء  أهمية  على  محا ي  الدولية  مباشر  تحويالت  لنظام  تدريجي  تطوير  من خالل  املطلقة  األولوية  املحور 

للشرائح املستحقة من خالل تعويضات مباشرة نقدية أو من خالل إدراجهم في النشاط االقتصادي وذلك للقضاء 

جانب الجهات   على هدر املوارد الهائل، في أطار إستراتيجية شاملة تساهم ف ها مؤسسات التأمين االجتماعي إلى

 الحكومية األخرى التخطيطية واملالية على حد السواء لضمان مستوى أعلى من التنسيق والتشاور.
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 الفصل اخلامس: السياسات العامة وآليات اختاذ القرار 

 مقدمة  1.5
الكويت    دولة  رؤية  جاذب   2035االستراتيجية  تهد   وتجاري  مالي  مركز  إلى  الكويت  دولة  تحويل  الى 

توفر   وكذلك  الكويتي،  االقتصاد  هيكل  في  جوهرية  تغييرات  استحداث  الرؤية  هذه  تطبيق  ويتطلب  لالستثمار، 

مستوى   على  املستقبلية  االستراتيجيات  لتطوير  املوجهة  اإلداري  الطابع  ذات  العملية  الخطوات  من  مجموعة 

الجهات املعنية مباشرة بتحقيق الرؤية، وتفعيل التكامل والتنسيق في الجهود واألنشطة التخطيطية لدى الجهات 

املشاركة   تشجيع  إلى  باإلضافة  املوارد،  تعبئة  وطرق  التدخل  وطرق  ميادين  حول  توافق  عن  للبحث  الحكومية 

 طط تنموية متناسقة ومتكاملة.الواسعة في رسم الصورة املستقبلية لدولة الكويت من خالل تبني خ

 جانب إلى الجهات واملؤسسات الحكومية، بين والتنسيق  التكامل في األجل القريب واملتوسط سيشكل

املدني، مشاركة واملجتمع  الخاص  الكويت،   الفقري  العمود القطاع  لدولة  املستقبلية  الرؤية  أهدا   لتحقيق 

والتحول الى أسلوب التخطيط التأشيري   اآلني صنع القرار  آليات وتجاوز  تفعيل منظومة التخطيط ويتطلب ذلك

الهاد  الى زيادة استجابة القطاع الخاص بحيث يتم توجيه استثماراته نحو القطاعات التنموية املستهدفة والتي  

لية  تعمل على تنويع االقتصاد وزيادة طاقاته االنتاجية في القطاعات السلعية والخدمية عالية القيمة املضافة وعا

التصديرية. من هذا املنطلق، يتطلب الوضع الحالي القيام بإصالحات تستهد  باألساس تعزيز  التقانة والقدرة 

قدرات التخطيط باملؤسسات العامة بغية تحسين األداء، ومن نجاعة تحديدها لإلجراءات املستقبلية الخاصة بها  

 ضمن إطار خطة التنمية والرؤية املستقبلية للدولة.  

 التخطيط والعوامل املؤثرة عليه  2.5
املوارد  الستخدام  خطة  وضع  يتضمن  ومستمر  منظم  عمل  أسلوب  أنه  على  التخطيط  وصف  يمكن 

النحو يتضمن وضع أهدا  مرسومة   املتاحة بأفضل السبل بغية تحقيق أهدا  معينه، والتخطيط على هذا 

أبعد إلى  املجتمع  احتياجات  تشبع  فإنها  تحققت  أنها  لو  موارد    ومدروسة  من  املتاح  في حدود  وذلك  ممكن،  حد 

املجتمع. ويتضمن وضع خطة طويلة األجل تتحدد ف ها التوجهات التنموية طويلة املدى وطرق تحقيقها، والبرامج  

 الزمنية الالزمة لتحقيقها مع األخذ باالعتبار التحديات والفرص واملوارد واإلمكانيات املتاحة لديها. 

يجدر   السياق؛  هذا    وفي 
 
شرطا يعد  )الرؤية(  فيه  املرغوب  للمستقبل  تقديري  تصور  بناء  بأن    التذكير 
 
                                                                  

 على اإلطالق لنجاح العملية التخطيطية التي ينبغي 
 
 إلعداد خطة جيدة، إال أن ذلك الشرط ليس كافيا

 
                                              أساسيا

 
                                          

 
      

 وأداة إدارية وا
 
 عمليا

 
                 النظر إل ها ال على أنها مجرد عملية تقنية، وإنما باعتبارها منهجا

 
      

 
عية ذات مصداقية تعبر عن                                                               

العمل  في  النجاح واالستمرارية  في تحقيق  الزاوية  السياس ي واالقتصادي واالجتماعي، ولذلك فإن حجر  االلتزام 
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 منها، في حين تتمثل الجوانب األخرى 
 
ل النواحي التقنية جانبا

 
                                  التخطيطي يكمن في توفر عدة شروط أساسية تشك

 
                       

 
                                         

بضر  الحكومية  املؤسسات  اقتناع  لدى  في  التخطيط  منظومة  بنية  وفي صحة  التخطيط،  وأسلوب  وأهمية  ورة 

التزام   في  الخصوص  وجه  وعلى  واملتابعة،  التخطيط  عملية  في  املحترفة  الخبرات  توافر  وفي  الحكومية،  الجهات 

 الجهات الحكومية بالنهج التخطيطي كأسلوب فعال إلدارة مواردها وتفعيل دورها التنموي. 

الت قدرات  تعزيز  في  ان  األولى  الفنية  الركيزة  يعد  الحكومية  األجهزة  لدى  االستراتيجية  واإلدارة  خطيط 

مساندة متخذي القرار واملسئولين التنفيذيين على حد سواء، وذلك للوصول قدر ما أمكن إلى تحديد دائرة نقاط  

املت والبدائل  الحلول  لوضع  ثم  بها،  يعملون  التي  األجهزة  في  الضعف  مواطن  وحصر  تعزيز  القوة  بغرض  احة 

 اإليجابيات والحد من السلبيات. 

هذا، وتتمثل عملية صنع القرار اآللية التي يتم من خاللها تحويل األهدا  العامة أو الخاصة للدولة إلى 

قرارات محددة، تنعكس على شكل سلوكيات واقعية أو برامج تطبيقية تمارسها األجهزة التنفيذية للدولة من جهة 

 قطاع الخاص من جهة اخرى. ويستجيب لها ال

وال شك أن عملية صنع القرار في أية دولة تخضع لعوامل ومؤثرات ومراحل ال تخلو من تداخالت معقدة  

 من املراحل األولية لتحديد أطر القرار وأهدافه وتستمر طوال فترة اإلعداد والتحضير  
 
                                                                              ومتواصلة تحيط بها، بدءا
 
                       

واقع وتسعى إلى املشاركة في آلية تنفيذه واالستفادة من نتائجه بشكل  له، بل وتتابع طريقة ترجمته على أرض ال

 (. 1.5مباشر أو غير مباشر )الشكل رقم 

  



 

 

93 

 

 

 (: العوامل املؤثرة على اتخاذ القرار 1.5شكل رقم ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وال تتوقف عملية صناعة القرار عند حد املساهمة اإليجابية في بلورة نوع القرار وتحديده، إذ في كثير من  

   –األحيان، تسعى املؤسسات املدنية والقوى السياسية، وحتى األفراد، إلى إجهاض عملية صناعة القرار  
 
 داخليا
 
      

  
 
  كان أو خارجيا
 
لكونه يتناقض مع مصلحتها سواء كانت سياسية أو  إما لعدم اقتناعها بمثل هذا القرار، وإما    –             

 اقتصادية أو اجتماعية.  

هذا، وتعتبر عملية صناعة القرار عملية في غاية التعقيد، كونها تختلف في إجراءاتها ومراحل تكوينها من  

السياس ي   النظام  تركيبة  بحسب  وذلك  آخر،  سياس ي  كيان  إلى  سياس ي  كيان  ومن  أخرى،  إلى  واملؤسسات  دولة 

الدستورية املخولة بصنع القرار لكل دولة على حدة، وقد تتفاوت داخل الدولة الواحدة إجراءات عملية صناعة  

 للقنوات التي تمر من خاللها آلية تحديد أهدا  القرار وصياغة دوافعه وإخراجه النهائي، وتسلسل 
 
                                                                                         القرار تبعا
 
           

 فة في عملية التأثر في شكل القرار وماهيته.مراحل سير العملية وسط مشاركة قوى الضغط املختل

كما قد تختلف الظرو  املحيطة باتخاذ القرار من حقبة زمنية إلى أخرى نتيجة جملة من املعطيات، التي 

السياسية  الثقافة  إلى  إضافة  القرار،  بصنع  املعنية  القيادات  أو  القرار  صناعة  مؤسسات  على  نفسها  تفرض 

 رة زمنية محددة، ودرجة التفويض التي تمنح لصناع القرار. املهيمنة على الدولة في فت

  

 العوامل الداخلية 

 سالمة بناء السياسات. ▪

 اإلمكانيات املالية.  ▪

 مدى وفرة املعلومات.  ▪

البشرية  نوعية القوى  ▪

 املتاحة. 

 

 العوامل الخارجية 

 األزمات. ▪

 الكوارث. ▪

 تفش ي املخاطر. ▪

 التهديدات الخارجية.  ▪

 

 عوامل زيادة فعالية اتخاذ القرار

في   ▪ العلمية  األساليب  على  االعتماد 

 حل املشكالت. 

االعتماد على عملية التقدير العلمية  ▪

الكمية  األساليب  باستخدام 

 والنمذجة.

االبداعية   ▪ االساليب  على  االعتماد 

 واالبتكارية في طرح الحلول والبدائل. 

في  ▪ التشاركي  األسلوب  على  االعتماد 

 اتخاذ القرارات. 

 

 العوامل التي تبرر الحاجة إلى املعلومات 

 التغيرات في القوى البيئة.  ▪

 نشوء االقتصاد العاملي أو العوملة.  ▪

 التحول في االقتصاديات الصناعية. ▪

 الوقت املتاح ملتخذ القرار.  قيود ▪

 تزايد عدم الرضا الشعبي. ▪

 العجز في مدى توفر املوارد.  ▪
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 الرتتيبات املؤسسية للتخطيط يف الكويت 3.5

 عن اإلدارة الحكومية في دولة الكويت منذ أن بدأت الدولة تهتم بعملية  
 
                                                                   لم يكن الفكر التخطيطي غائبا
 
                           

 لتطوير امل
 
           التنمية االقتصادية واالجتماعية، والتي اتخذتها أسلوبا
 
جتمع ونقله إلى مصا  الدول املتقدمة بخطى                                                   

 سريعة وثابته، فاملشاريع العمرانية واالقتصادية والبنية الهيكلية جميعها أقيمت على أساس نهج تخطيطي. 

ولعل استحداث "مجلس اإلنشاء والتنمية االقتصادية" كأول جهاز يتولى مهام التخطيط في البالد خير  

سريع الذي أحرزته الدولة وتغير بعض الظرو  وظهور عناصر أخرى مثل اختالل  برهان على ذلك. ومع التطور ال

التركيبة السكانية وزيادة عدد السكان بمعدالت مرتفعة والزيادة املستمرة في اإلنفاق العام بسبب ارتفاع الطلب  

اع منهج علمي متكامل                                                                                     على الخدمات واملرافق العامة، وك رة التغي رات الدولية والداخلية. أصبح من الضروري اتب 

للتخطيط مبني على رؤية مستقبلية شاملة للمجتمع ترتبط بجدول زمني معين ولها أهدا  محددة وعلى أساس  

عام   من  املمتدة  الفترة  في  بدأت  مراحل  بعدة  الكويت  دولة  في  التخطيط  عملية  مرت  وقد  مرتبة. هذا،  أولويات 

قتصادية )كما أسلفنا(، ومن ثم مرحلة إنشاء مجلس التخطيط  ( بإنشاء مجلس اإلنشاء والتنمية اال1960  - 1952)

( والذي اخت  "برسم السياسات االقتصادية واالجتماعية العامة، وتقرير برامج التنمية واإلشرا  1960- 1970)

املشاريع،  وتنسيق  واالحصاء،  واالجتماعية،  االقتصادية  للتنمية  املدى  طويلة  األهدا   وتحديد  تنفيذها،  على 

( واللذان عمال 1990  -1970رها". ثم أتت مرحلة إنشاء وزارة التخطيط واملجلس األعلى للتخطيط في الفترة )وغي

على "رسم السياسات العامة واقتراح توجهات خطط التنمية، ومتابعة إنجازات خطط التنمية، ودراسة القضايا 

الغاشم والتي ركزت على قضايا البناء والتعمير    العامة، وغيرها"، ثم كانت مرحلة التخطيط فيما بعد الغزو العراقي

  2003ومعالجة آثار العدوان، ومن ثم مرحلة تأسيس األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية في عام  

 لتكون الجهة املختصة في إعداد مشروع خطة التنمية الشاملة ومتابعتها وتقييمها وتنفيذها.

تنمية في دولة الكويت بمشاركة خمس مستويات تخطيطية، حيث يمكن  هذا، وتتم عملية إعداد خطة ال

 اعتبارها األجهزة املسؤولة عن التخطيط كما يوضحها الشكل التالي.
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 (: آلية العمل في إعداد الخطة الخمسية في دولة الكويت2.5شكل رقم ) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

 مجلس الوزراء

 

املجلس األعلى 

 للتخطيط

األمانة العامة 
للمجلس األعلى 

 للتخطيط

 الجهات املشاركة

 

رسم السياسات واقتراح خطط ▪

 التنمية.

اقتراح أدوات تشريعية لزيادة ▪

 فعالية التنمية.

 ابداء الرأي في خطط التنمية.▪

 اقتراح االستراتيجية.▪

إعداد التقارير حول األوضاع ▪

 والقضايا التنموية.

 وتقييم البدائل.استشرا  املستقبل ▪

 اقتراح توج هات الخطة الخمسية.▪

اختبار اتساق السياسات والتنسيق ▪

 بينها.

 إعداد املوازين القومية.▪

 صياغة مشروع وثيقة الخطة.▪

 توفير املعلومات واملؤشرات.▪

 تقييم اإلنجازات وتشخي  املشاكل.▪

 اقتراح األهدا  القطاعية.▪

 ية.اقتراح السياسات واالجراءات القطاع▪

 اقتراح البرامج االستثمارية.▪

 

 مشروع وثيقة الخطة

 اإلقرار والتصديق
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 وفيما يلي شرح ألدوار الجهات املشاركة في العملية التخطيطية بدولة الكويت، وذلك على النحو التالي:

 ( مجلس الوزراء:1)

التصددددددددددددددددديق على مددددا يتم اقتراحدددده بشددددددددددددددددأن املحدددداور واملرتكزات التي تبنى عل هدددا  يتولى مجلس الوزراء مهمددددة   

عدام(، بداإلضدددددددددددددافدة إلى اعتمداد   15االسدددددددددددددتراتيجيدة العدامدة للددولدة، وإقرار الغدايدات بعيددة املددى )والتي تمتدد ألك ر من 

 مشروع الخطة بشكلها النهائي ليصدر بعد ذلك مرسوم بقانون للتنفيذ.

 خطيط:( املجلس األعلى للت2)

يتولى مهمدة رسدددددددددددددم السددددددددددددديداسدددددددددددددات العدامدة واقتراح خطط التنميدة االقتصددددددددددددداديدة واالجتمداعيدة، بمدا في ذلدك  

 السياسات السكانية، والتنمية البشرية، والبيئية، وغيرها.

 ( األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط:3)

 تعتبر الجهاز الفني املسددددددددددؤول عن إعداد مشددددددددددروع خطة التنمية ومتابعتها و  
 
 تنفيذها، كما تقع عل ها أيضددددددددددا
 
                           

مهمة التنسدددديق بين الخطط والبرامج القطاعية )أي خطط الوزارات واألجهزة الحكومية(، وذلك لضددددمان االتسدددداق 

 واالنسجام فيما بينها. 

 ( لجان التخطيط القطاعية:4)

في دولة  تتكون من ممثلين عن مختلف القطاعات الرسدددددددددمية "الوزارات واألجهزة واملؤسدددددددددسدددددددددات الحكومية 

الكويت"، وتقوم باقتراح برامج التطوير القطاعية، وتنسددديق األهدا  والسدددياسدددات واإلجراءات، في ضدددوء األهدا  

 العامة للخطة. 

وتصدنف لجان التخطيط القطاعية على أسداس األنشدطة االقتصدادية واالجتماعية التي تقوم بها األجهزة  

تابعة، لجنة السدكان واملوارد البشدرية، التنمية االجتماعية، األمنية، الرسدمية على النحو التالي: لجنة التنسديق وامل

 (. 3.5)الشكل رقم  املرافق واملشروعات، التنمية اإلدارية، املعلومات والبحوث االستراتيجية
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 (: هيكل اللجان القطاعية 3.5شكل رقم ) 
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 وحدات ولجان التخطيط:( 5)

هي اإلدارات والوحدات التي يتم تشكيلها داخل وزارات الدولة وهيئاتها ومؤسساتها العامة لكي تقوم بتزويد   

األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية بالدراسات واملعلومات والبيانات التي تتعلق بعملها، والتعاون  

القط  الخطط  إعداد  عملية  في  الفنية معها  األجهزة  باعتبارها  والسنوية  الخمسية  التفصيلية  والبرامج  اعية 

املتخصصة في مجال التخطيط واملتابعة على مستوى كل جهة من الجهات الحكومية، هذا باإلضافة إلى قيامها 

دمة بتنظيم سبل االتصال بين األمانة العامة ووحدات التخطيط في الجهات الحكومية. هذا، وقد ن  قانون الخ

املدنية على أن يتم إنشاء وحدات خاصة للتخطيط في الوزارات والهيئات واملؤسسات العامة، تكون مهمتها على  

 النحو التالي: 

 اقتراح الخطط والبرامج التنفيذية ومتابعتها. ▪

 إبداء الرأي في مشروع املوازنة.  ▪

اإلجراءات   ▪ واقتراح  واإلدارية،  التنظيمية  األوضاع  كفاءة  دراسة  ورفع  العمل،  أساليب  لتطوير  الالزمة 

 األداء. 

الحكومية  ▪ الجهات  مع  التنسيق  يكفل  بما  إجازات دراسية  أو  بعثات  في  التدريب واإليفاد  إعداد خطة 

 األخرى. 

 متابعة سير العمل في الوزارة أو الهيئة أو املؤسسة والتنسيق بين فروعها. ▪

 مسية بعدد من املراحل واإلجراءات، كما يلي:  أن تمر عملية إعداد الخطة الخ ويفترضهذا،  

 املرحلة األولى: وضع القواعد املنظمة ألسلوب عمل الخطة:

تقوم األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية بوضع القواعد املنظمة ألسلوب العمل بالخطة،  

وإستخالص املؤشرات منها، ورصد الوضع الراهن لكافة ودعوة الجهات املشاركة إلعداد الدراسات واإلستطالعات  

 القطاعات، وتحديد املشكالت واملعوقات التي تؤثر على مسارات ومعدالت نمو القطاعات. 

 املرحلة الثانية: إعداد األهداف وتحديد مسارات الخطة: 

   تقوم مختلف األجهزة بالدولة بإعداد أهدافها وتحديد السياسات الالزمة لتحقيق هذه 
 
 األهدا  استنادا
 
              

لخبراتها العملية املكتسبة وبالتنسيق مع الجهات ذات االختصاص املتداخلة واملتشابهة. لتتولى بعد ذلك األمانة  

العامة للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية من خالل اللجان القطاعية مناقشة هذه األهدا  للتأكد من إتساقها  

 وتماش ها مع األهدا  العامة.
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م من خالل هذه املرحلة تحديد بدائل مسارات الخطة، وذلك من خالل إستنباط مجموعة من  كما يت 

األهدا  العامة لتوجهات التنمية على املدى البعيد حيث تقوم األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية  

ل ها. هذا باإلضافة إلى بناء اإلطار  بإعداد ورقة عمل تتضمن تصوراتها مع ممثلي اللجان القطاعية واالتفاق املبدئي ع

املحاسبي للخطة، وإجراءات التشغيل التجريبي للنماذج التخطيطية للتأكد من مالءمتها لتلبية متطلبات العملية 

 التخطيطية. 

 املرحلة الثالثة: االتفاق على الصيغة النهائية لألهداف القطاعية: 

الصيغة    على  االتفاق  املرحلة  هذه  في  في يتم  املدى  بعيدة  القطاعية  العامة  األهدا   من  لكل  النهائية 

للتخطيط، ومن ثم عرضها على  إلى املجلس األعلى   لرفعها 
 
القطاعية تمهيدا اللجان                                                    اجتماع موسع يضم ممثلي 
 
                                            

 مجلس الوزراء.

 املرحلة الرابعة: تشغيل النماذج التخطيطية وإعداد التقديرات املالية:

 هام، على النحو التالي:تتضمن هذه املرحلة عدة م

تشغيل النماذج التخطيطية الخاصة بالتنبؤ طويل األجل، على أساس تحديد البديل األنسب لتوج هات  ▪

 التنمية على املدى البعيد. 

 مناقشة التصورات األولية لألهدا  الكلية والقطاعية للخطة الخمسية.  ▪

 لعرض مناقشة السياسات العامة والقطاعية املقترحة من قبل الجها ▪
 
      ت املعنية لتحقيق األهدا  تمهيدا
 
                             

 ما يتم االتفاق عليه بشأن األهدا  والسياسات على املجلس األعلى للتخطيط ومن ثم مجلس الوزراء. 

تحقيق  ▪ في  )املشترك(  املدني  واملجتمع  الخاص  القطاع  من  كل  به  يضطلع  أن  يمكن  الذي  الدور  دراسة 

والقطاعية، اإلجمالية  الخمسية  الخطة  السياسات    أهدا   وبلورة  الحكومي،  القطاع  مع  بالتكامل 

املناسبة لتشجيع نشاطه وتعزيز قدرته على املساهمة في جهود التنمية، ويتولى القيام بهذه املهمة لجان 

خاصة تضم في عضويتها بعض الفعاليات املتخصصة من القطاعين الخاص واملجتمع املدني )املشترك(،  

 كلها وتسهم ف ها األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية. وذلك بالتعاون مع فرق عمل تش

إعداد التقديرات املالية األولية للمتغيرات الخاصة بنسبة األساس بناء على ما توفره الجهات املشاركة في   ▪

 إعداد الخطة من بيانات قطاعية تزود بها األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية.

ف الجهات املشاركة باستكمال خططها القطاعية وإرسالها إلى األمانة العامة للمجلس األعلى  قيام مختل ▪

 للتخطيط والتنمية في املواعيد املحددة. 
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 املرحلة الخامسة: االتفاق على الصيغة النهائية ألهداف وسياسات برامج الخطة: 

العامة    األمانة  قيام  السابقة،  املرحلة  من  املمتدة  املهام  استكمال  إلى  باإلضافة  املرحلة  هذه  تضمن 

للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية بتعديل تقديرات املتغيرات االجمالية لسنة األساس، واالستقرار على الصورة  

ج والخطط القطاعية، بما تتضمنه من أهدا  النهائية لها في ضوء ما قد يتوفر من مؤشرات، والتنسيق بين البرام

لذلك   ويحدد  الخطة  وبرامج  وسياسات  ألهدا   النهائية  الصياغة  على  االتفاق   
 
وأخيرا ومشروعات،                                                                      وسياسات 
 
                        

 لرفع مسودة مشروع الخطة لعرضها على املجلس األعلى للتخطيط.  
 
 ينبغي االلتزام به تمهيدا

 
 نهائيا

 
                                                         موعدا

 
                        

 
       

 
      

 ملسودة األولية ملشروع الخطة الخمسية: املرحلة السادسة: إعداد ا

الخطة    لوثيقة مشروع  األولية  املسودة  بإعداد  والتنمية  للتخطيط  األعلى  للمجلس  العامة  األمانة  تبدأ 

القومي،  الناتج  وتوزيع  ل جم  بالنسبة  تعنيه  وما  واالستخدامات  للموارد  املادية  املوازنات  متضمنة  الخمسية، 

 املوازنات  وكذلك املوازنات املالية و 
 
           ما تعكسه من تطورات مستهدفة بالنسبة لإليرادات واملصروفات العامة، وأيضا
 
                                                                   

 البشرية مع بيان مغزاها بالنسبة لتركيبة املجتمع السكاني في السنة األخيرة للخطة. 

 املرحلة السابعة: استكمال مشروع الخطة: 

 لتالي:وتشتمل هذه املرحلة على ثالثة مهام رئيسية، وهي على النحو ا 

األولى:     املهمة 
 
تمهيدا للتخطيط  األعلى  املجلس  على  وعرضها  الخطة  مشروع  لوثيقة  األولية  املسودة    استكمال 
 
                                                                              

 إلعادة الصياغة بصورة نهائية في ضوء ما يرد عل ها من مالحظات.

 تحديد اإلطار التفصيلي للسنة األولى للخطة وعرضه على املجلس األعلى للتخطيط.  املهمة الثانية:

الثانية:  صياغة  املهمة  امليزانية    إعادة  مشروع  إعداد  في  به  واالسترشاد  للخطة  األولى  للسنة  التفصيلي  اإلطار 

 اإلنمائية للدولة، بحيث تعكس هذه امليزانية برامج وأهدا  الخطة. 

 عملية التخطيط وصنع القرار يف الكويت تقييم   4.5
أوضحت العديد من الدراسات بأن عملية التخطيط التنموي في دولة الكويت بما تتضمنه من سياسات وبرامج  

 وأنشطة تعاني من العديد من املشكالت واالختالالت، منها على سبيل املثال: 

الحكومية، خصوص ▪ العامة للمؤسسات واألجهزة  الحكومي عدم وضوح األهدا   القطاع  أهدا    وأن 
 
                          ا
 
 

يتم   وبالتالي  محسوسة،  غير  لكونها  قياسها  يصعب  الخدمات  وهذه  خدمات،  شكل  في  تكون  ما  عادة 

االكتفاء بوضع معايير كمية دون تحديد املعايير النوعية. كما أن األهدا  في القطاع الحكومي عادة ما  

 ة تشابك االختصاصات بين العديد من الجهات. تتجزأ فيما بين أك ر من جهة أو أك ر من مرحلة، نتيج

 طول إجراءات إعداد الخطة الخمسية، وتعدد الجهات الرسمية املشاركة بها. ▪
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فالخطة   ▪ األسلوب،  هذا  عيوب  من  بالرغم  التخطيطية،  األدوات  كأحد  العامة  امليزانيات  على  االعتماد 

 وع
 
 مباشرا

 
    الخمسية ترتبط باملوازنة العامة للدولة ارتباطا

 
       

 
ادة ما تتأخر عملية إقرار املوازنة األمر الذي                                              

 يؤخر ويعيق من عملية البدء بتطبيق الخطة. 

 ندرة وضعف قدرات الكوادر الوطنية املشتغلة بمجال التخطيط. ▪

تلتزم  ▪ ال  والتي  بالخطة،  املشاركة  الرسمية  الجهات  التزام  عدم  من  تحد  التي  اإلجراءات  ضعف وقصور 

 عية.بمواعيد تسليم خططها القطا 

ضعف التزام الكثير من الجهات الرسمية بمواعيد إرسال تقارير املتابعة في مواعدها املحدد، األمر الذي   ▪

 يفقد تلك التقارير أهميتها ويعيق متابعة سير العمل بالخطة.

 الفصل بين النتائج التي تطمح الخطة لتحقيقها أو الوصول إل ها وبين األهدا  الواردة.  ▪

    ضعف مالئمة املنهج ▪
 
  التخطيطي املتبع مع طبيعة النهج الحكومي أو فلسفة الفكر اإلداري العام خصوصا
 
                                                                       

القطاع   مشاركة  دون  العامة  واملؤسسات  األجهزة  لكافة  مركزية  خطط  )وضع  االقتصادي  الجانب  في 

 الخاص لدولة يعتبر نظمها االقتصادي رأسمالي(. 

بين الوزارات واملؤسسات الحكومية املعنية   غياب النظرة الشمولية للعملية التخطيطية وضعف التنسيق ▪

 بالخطة إذ أن كل جهة حكومية تضع خطتها القطاعية بمنأى عن اآلخرين. 

ويوضح الجدول التالي الذي يورد بعض املؤشرات الواردة في تقرير التنافسية العاملي تواضع ترتيب دولة  

الخليجي، فقد احتلت دولة الكويت املرتبة األخيرة على مستوى  الكويت في مؤشر شفافية صنع القرار، على املستوى  

املؤشر وبفارق كبير عن سلطنة عمان التي تسبقها في الترتيب، وهو ما يعني صعوبة الحصول على املعلومات حول 

 التغيرات التي تطرأ على مستوى السياسات الحكومية أو التشريعات املؤثرة على األنشطة االقتصادية. 

    38ا يخ  مسألة االستعداد لتفويض السلطة نالحظ بأن دولة الكويت قد احتلت املرتبة  أما فيم
 
  عامليا
 
     

، مما يعني أن عملية توزيع سلطة صنع القرار تعاني من ضعف في جوانب عدة أهمها 
 
                                                                          واملرتبة الخامسة خليجيا
 
                      

قة املجتمع؛ واملرونة، والصراحة،  عملية التشريك، ومنح السلطات، مما قد يؤثر في نهاية األمر على مسألة بناء ث

 والشفافية، والواقعية في الحوار حول القرارات. 
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اقع عملية اتخاذ القرار في دولة الكويت 1.5جدول رقم )   (: وضع و

 مقارنة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية  

 عمان قطر السعودية البحرين اإلمارات الكويت  املؤشر 

 شفافية صنع القرار في الحكومة 

 )دليل فاعلية السياسات( 
96 16 27 37 8 54 

 االستعداد لتفويض السلطة 

 )دليل تطور بيئة األعمال( 
38 13 46 29 7 36 

 2016/ 2015املصدر: املنتدى االقتصادي العاملي، تقرير التنافسية العاملي 

(  2014/ 2013هذا وقد أوضح تقرير التنافسية الصادر عن لجنة دولة الكويت الوطنية للتنافسية للعام ) 

بأن ضعف عملية التخطيط تعد من أبرز معوقات تهيئة البيئة التنافسية في دولة الكويت بشكل، كما أن عملية 

   التخطيط التنموي في دولة الكويت تعاني من اختالالت عديدة كان أبرزها:

االفتقاد لرؤية واضحة لرسالة الدولة ولألهدا  االستراتيجية التي ينبغي السعي إلى تحقيقها على املدى   ▪

 البعيد. 

 قصور االهتمام بإعداد الخطط العملية املبنية على أسس علمية سليمة وعناصر كمية يمكن قياسها.   ▪

على  ▪ القرار  متخذ  ملساعدة  والكيفي  االحصائية(  )النماذج  الكمي  التحليل  أساليب  استخدام  ضعف 

 اختيار السياسة التي تحقق أعلى فائدة ممكنة للمجتمع، وبأقل التكاليف ما أمكن ذلك.   

تغليب الجانب اإلنشائي واألهدا  الفضفاضة أو غير الواقعية التي تؤسس لبيئة خصبة تساعد على   ▪

 القصور في التنفيذ وغياب آلية التقييم.   

كما أن اإلدارة الحكومية يعوزها وجود آليات محددة وملزمة ومعايير واضحة للجهات الحكومية لتقييم  ▪

تنفيذها، بحيث يتم ا يتم  التي  التكلفة وتحقيق السياسات  بين  بين املدخالت واملخرجات وما  ما  لربط 

األهدا  من خالل تحديد االنعكاسات السلبية أو اإليجابية للبرامج العامة ومدى كفاءتها من الناحية 

 االقتصادية أو فاعليتها من الناحية العملية في تحقيق أهدا  السياسات العامة للدولة. 

بأن  التقارير  بعض  أوردت  اإلشكاليات   كما  من  عدد  من  تعاني  العادة  في  الخمسية  الخطة  وثيقة 

 الرئيسية، وهي على النحو التالي: 

عادة ما تبنى الخطط باالعتماد على نموذج اقتصاد هيكلي أو حساب للتوازن العام، بحيث يشكل القاعدة  ▪

اختب أو  املستقبلية  إعداد اإلسقاطات  في  الخطة، سواء  عل ها  تبنى  الذي  الكلية  واألساس  السياسات  ار 

الخلفية لضمان  الدراسات  وإلى جملة من  بيانات موثوقة  إلى قاعدة  النموذج  الخطة، ويستند  إلنجاح 

مصداقيتها. وبالتطبيق على مختلف وثائق الخطة التنموية في دولة الكويت يالحظ أنها دائما ما تخلو من  

ستخدم، والتي يجب أن تكون األجزاء الهامة  اإلشارة إلى طبيعة وفرضيات ومدخالت ومخرجات النموذج امل
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في وثيقة الخطة. وبالرغم من عدم توفر تفصيالت النموذج املستخدم، فإن تحليل ومقارنة املستهدفات 

 تبين وجود قدر من عدم الدقة والتناقض في بعض املتغيرات. 

واالجتماع ▪ االقتصادي  للواقع  متأنية  دراسة  من   
 
منطقيا التنموية  الخطط                                            تنطلق 
 
تشخي                               يتبعها  ي، 

التحديات التنموية، ثم تقييم ما تم إنجازه، وبناء على ذلك تنطلق الخطة إلى تحديد األهدا  باألخذ في  

االعتبار أهدا  الرؤية االستراتيجية، ثم تتحدد السياسات العامة والقطاعية واآلليات واإلجراءات التي  

والسلطات التشريعية والتنفيذية واملتهمين    تضمن تحقيق هذه األهدا ، مما يسهل على متخذ القرار

 فهم مكونات الخطة وأهدافها، وطبيعة مراحل تنفيذ الخطة. باملقابل لوحظ أن مختلف وثائق 
 
                                                                                  عموما
 
     

 الخطة لم تبنى وفق هذا الترتيب البنائي والتسلسل املنطقي. 

ي منها االقتصاد الكويتي،  عادة ما تغفل مختلف وثائق الخطة من معالجة االختالالت الهيكلية التي يعان ▪

والتي تحد من كفاءة االستثمار وبالتالي النمو، ومن أبرز هذه االختالالت سوق العمل، واملالية العامة، 

 وبيئة االستثمار، وهيمنة النفط على االقتصاد. 

يالحظ من مراجعة مختلف وثائق الخطط التنموية خلوها من اإلجراءات التنفيذية للسياسات العامة   ▪

بها  وا املناط  الجهات  تحديد  السياسات، وخاصة  تلك  تنفيذ  عملية  من  ي صعب  مما  املقترحة                                                                                       لقطاعية 

 تنفيذ هذه السياسات.

بما  الذكر(  )سالفة  التخطيطية  العملية  منها  تعاني  التي  واالختالالت  املشكالت  تلك  بأن  نجد  وبذلك، 

 داء االقتصادي والتي نذكر منها: تتضمنه من سياسات وبرامج وأنشطة قد أثرت بشكل أو بآخر على األ 

 فاعلية السياسات:  ▪

مؤشرات   5يمكن قياس مدى فاعلية السياسات باستخدام دليل فاعلية السياسات والذي يتكون من  

على   الحصول  وسهولة  العام،  اإلنفاق  كفاءة  حيث  من  الدول  ترتيب  املؤشرات  هذه  تقيس  حيث  فرعية، 

االمتثا وعبء  السياسات  بشأن  كانت املعلومات  وكلما  القانوني.  النظام  وقوة  للدولة  اإلداري  للتنظيم  ل 

الترتيب   بلوغ  إلى  التالي  الجدول  يشير  التنافسية. كما  الدولة  زاد ذلك من قدرة  كلما  أك ر فعالية  السياسات 

 .56النسبي لدولة الكويت في دليل فاعلية السياسات  
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 2015/2016دليل فاعلية السياسات (: ترتيب دولة الكويت في مؤشر 2.5جدول رقم ) 

 الترتيب  املؤشرات املكونة للدليل م
العدد اإلجمالي  

 لدول املقارنة

الترتيب النسبي  

 للمؤشر )%( 

الترتيب النسبي  

 للدليل

 93 تبديد املال العام  1

140 

66 

56 

 89 125 أعباء التنظيم الحكومي  2

 69 96 شفافية صنع القرار في الحكومة  3

 32 45 كفاء إطار العمل القانوني في تسوية النزعات  4

 26 36 كفاء إطار العمل القانوني في تنظيم عملية الطعن 5

 2016/ 2015املصدر: املنتدى االقتصادي العاملي، تقرير التنافسية العاملي 

 تحسن ترتيب دولة الكويت في جميع  4.5وبتحليل املؤشرات الفرعية للدليل وكما يوضحه الشكل التالي )رقم  
 
                                 ( أيضا
 
      

بعد   66باستثناء مؤشر ترشيد املال العام الذي انخفض إلى    2014/2015املؤشرات الفرعية للدليل مقارنة بعام  

دم امللحوظ في مؤشر كفاءة إطار العمل القانوني في ، كما تجدر اإلشارة إلى أن التق 2014/2015عام    64أن كان  

املؤشر   في هذا  الكويت  النزعات، حيث تقدمت دولة  ما يعكس سرعة   13تسوية  العام السابق، وهو  درجة عن 

 وفاعلية اإلطار القانوني فيما يتعلق بتسوية النزاعات. 

  2015/2016ة السياسات (: الترتيب النسبي لدولة الكويت في مؤشرات دليل فاعلي4.5شكل رقم ) 

 2014/2015بعام  مقارنة

 

 ( 2014/2015) -(2015/2016) املنتدى االقتصادي العاملي، تقرير التنافسية العاملي : املصدر

من جانب آخر يالحظ تواضع الترتيب في مؤشرات أعباء التنظيم الحكومي، وشفافية صنع القرار، وإن  

السابق، إال أنه ال يزال دون املستوى املأمول، وهو ما يعني أن رجال األعمال  كان قد تقدم بقدر ضئيل عن العام  

يرون صعوبة صعوبة في االمتثال للمتطلبات اإلدارية الحكومية كالتشريعات والقوانين والتصاريح وغيرها، وكذلك  

التشري أو  الحكومية  السياسات  تطرأ على  التي  التغيرات  املعلومات حول  الحصول على  املؤثرة على  صعوبة  عات 
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في هذا الشأن مجموعة من السياسات والتي من شأنها   تبنت الخطة اإلنمائية  األنشطة االقتصادية. هذا، وقد 

 عن تبسيط إجراءات  
 
، فضال

 
إلكترونيا الدورة املستندية وتفعيل األعمال                     العمل على تبسيط اإلجراءات وتقليل 

 
     

 
                                                                       

علومات للمستثمر املحلي واالجنبي وتوفير بوابة إلكترونية موحدة إصدار التراخي  الالزمة والعمل على اتاحة امل

لخدمات قطاع األعمال واالستثمار، إال أن إجراءات تنفيذ تلك السياسات بالرغم من أهميتها تعاني من البطء في  

 ترجمتها على أرض الواقع. 

توى دليل فاعلية السياسات  أما على املستوى الخليجي، فقد احتلت دولة الكويت املرتبة األخيرة على مس

. في املقابل تصدرت دولة قطر الدول الخليجية 31                                      ، تسبقها سلطنة ع مان بترتيب نسبي بلغ  56بترتيب نسبي بلغ  

.2بترتيب نسبي بلغ 
 
 وعامليا

 
 جعلها في الصدارة عربيا

 
  ، وهو بطبيعة الحال فارق كبير جدا

 
       

 
                       

 
                                 

 مقارنة مع  2015/2016دليل فاعلية السياسات  (: الترتيب النسبي لدولة الكويت في 3.5جدول رقم ) 

 دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 

 عمان  قطر السعودية البحرين اإلمارات  الكويت املؤشر

 6 1 12 17 2 93 تبديد املال العام 

 61 2 39 10 5 125 أعباء النظام الحكومي

 54 8 37 27 16 96 شفافية صنع القرار في الحكومة 

 40 4 27 33 18 45 كفاء إطار العمل القانوني في تسوية النزعات 

 53 2 26 28 21 36 كفاء إطار العمل القانوني في تنظيم عملية الطعن

 % 31 %2 % 20 % 16 %9 % 56 الترتيب النسبي

 2016/ 2015املنتدى االقتصادي العاملي، تقرير التنافسية العاملي  املصدر: 

 تقييم عملية تنفيذ اخلطط والسياسات العامة 5.5
التنفيذية   والتدابير  النشاطات واالجراءات  في  يبحث  التنموية  الخطط  أو  العامة  السياسات  تنفيذ  إن 

العملي   الواقع  حيز  العامة  السياسة  لوضع  سبيل الهادفة  في  والبشرية  املادية  واالمتيازات  الوسائل  باستخدام 

تقتضيه   ما  حسب  باإلنجاز  تكلف  التي  التنفيذية  األداة  هي  العامة  واإلدارة  العامة.  السياسة  مقاصد  تحقيق 

 ما تعمل في ضوء قوانين عامة 
 
                            القرارات الصادرة عن سلطات الدولة. ويجدر اإلشارة إلى أن األجهزة اإلدارية غالبا
 
                                                                            

تجعلها تتحرك في حيز واسع لتقرير ما تريد فعله وذلك ضمن الهامش الذي توفره السلطة السياسية عادة إلصدار 

اللوائح التنفيذية والتنظيمية وفق الحدود والصالحيات واملخولة لإلدارة العامة في الهيئات املركزية أو املحلية. كما 

 عية للسياسة من خالل البرامج العامة.يعني تنفيذ السياسة العامة تنفيذ األوامر الشر 
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العامة   السياسات  دورة  بها  تمر  التي  املراحل  أهم  من  تعد  العامة  السياسات  تنفيذ  عملية   Policyأن 

Cycle ،وتنبع هذه األهمية من كونها املرحلة التي تتم ف ها ترجمة السياسات على أرض الواقع ووضعها حيز التنفيذ ،

العد تؤكد  املقابل  تلك وفي  تنفيذ  عملية  طريق  تعترض  قد  التي  املعوقات  من  جملة  وجود  على  األدبيات  من  يد 

 السياسات، والتي يوضحها الشكل التالي.

 (: شبكة معوقات تنفيذ السياسات العامة5.5شكل رقم ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

التقارير الرسددددددددددمية بأن عملية تنفيذ الخطة التنموية السددددددددددابقة املمتدة من عام  هذا، وتشددددددددددير العديد من  

تعداني من العدديدد من املعوقدات التي حدالدت دون تنفيدذهدا، حيدث أن عمليدة تقددير نسدددددددددددددبدة اإلنجداز  2014إلى  2010

 بأن خطة التنمي
 
                التنموي في تلك الخطة لم تكن واضددددددحة باإلضددددددافة إلى تضددددددارب النسددددددب املعلنة. علما
 
ة تلك كانت                                                                       

عبارة عن خطة مشددددددددداريع ال خطة نوعية تحاكي املتطلبات التنموية وذلك لغياب االسدددددددددتراتيجيات من قبل مختلف 

الجهات والقطاعات، فعلى سددددددبيل املثل لم يكن هناك خطط اسددددددتراتيجية لقطاعات التعليم أو الصددددددحة أو البنية 

قددددات التي أثرت على عمليددددة تنفيددددذ خطددددة التنميدددة  التحتيددددة، وغيرهددددا. هددددذا، ويوضدددددددددددددح الجدددددول التددددالي مختلف املعو 

 .2010/2014السابقة للسنوات 

 

  

 املعوقات السياسية
ضعف االنسجام بين النظام السياس ي والنظم اإلدارية 

واقعية السياسات املطروحة من املعمول بها، غياب 

قبل الفاعلين في عملية صنع السياسات. تفش ي ظاهرة 

الفساد اإلداري، إحتدام الصراع على مستوى 

 السياسيين واملنفذين.

 

 املعوقات اإلدارية
وضع النق  في الكفاءات اإلدارية والطاقات البشرية املنفذة، عنصر التوقيت، قد ال يتناسب التوقيت الذي 

لتنفيذ سياسة ما مع الظرو  واملتغيرات التي تمر ف ها البيئة املحيطة، قصور في عملية التخطيط والتوجيه 

والتنسيق والتنظيم، قلة املوارد املادية أو املالية املخصصة لعملية تنفيذ السياسات، املركزية وغياب 

ياب عملية املتابعة، الغموض في توزيع قصور في فاعلية نظم املساءلة، ضعف نظم املعلومات، غ التمكين،

 .مقاومة املنفذين األدوار،

 

 املعوقات االجتماعية

القصور في تهيئة املجتمع لتقبل تنفيذ السياسات 

 .العامة املقرة، مقاومة الفئات املستهدفة

 

شبكة معوقات تنفيذ 

 السياسات العامة
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 (: يوضح مختلف املعوقات التي أثرت على  4.5جدول رقم ) 

 2010/2014عملية تنفيذ خطة التنمية للسنوات 

 العدد نوع املعوق 

 744 املعوقات اإلدارية واملؤسسية 

 245 املعوقات املالية

 134 الفنيةاملعوقات 

 113 املعوقات التشريعية 

 42 معوقات القوة العاملة 

 39 معوقات االستشارات 

 416 معوقات أخرى 

 1733 املجموع

 ، األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية. 2010/2014املصدر: تقارير املتابعة للخطة التنموية 

 

 التفصيل، وذلك على النحو التالي:وفيما يلي نستعرض بعض تلك املعوقات بش يء من 

وتشتمل على تعدد الدورات املستندية، وطول وبطء إجراءاتها، وتأخر الجهات   املعوقات اإلدارية واملؤسسية: ▪

في الحصول على املوافقات والتراخي  )بلدية الكويت، الهيئة العامة للبيئة، الكهرباء، مؤسسة البترول، ديوان  

ستشارية(، تركز جزء كبير من املشروعات في املراحل التحضيرية، قصور في إنجاز املحاسبة، لجنة البيوت اال 

بعض   طرح  وإعادة  التأخير  املؤسسية،  الهياكل  بعض  اعتماد  تأخر  اإلنمائية،  للخطة  املؤسسية  املتطلبات 

 املشروعات الهامة، وغيرها.

امليزانية السنوية، رفض بعض املناقالت املطلوبة من جانب  وتشتمل على تأخر اعتماد وربط    املعوقات املالية: ▪

وزارة   جانب  من  املخصصة  امليزانية  تقلي   املشروعات،  لبعض  الالزمة  امليزانية  توافر  وعدم  املالية،  وزارة 

 املالية، مشكلة املشروعات التي لم تنفق رغم وجود ميزانية لها، وغيرها.

إنجاز وصدور جانب هام من املتطلبات التشريعية للخطة االنمائية،  تأخر    وتشتمل على  املعوقات التشريعية:  ▪

 تأخر ردود إدارة الفتوى والتشريع حول مشروعات القوانين التي تنظر ف ها، وغيرها.

وتشتمل على تأخر مشروعات البنية التحتية الهامة، نق  الكوادر الفنية في مجاالت طرح    املعوقات الفنية: ▪

املشروعات وتأس بعضها  وترسية  للمشروعات وعدم جاهزية  املخصصة  املواقع  إستالم  تأخر  الشركات،  يس 
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األرض   من  جزء  املخطط،إستقطاع  العمل  ببرنامج  التزامهم  وعدم  املقاولين  وتع ر  وبطء  تأخر   ،
 
                                                                                  إنشائيا
 
       

 املخصصة للمشروع من جانب بلدية الكويت، وغيرها. 

الحصول على األراض ي وطول فترة تخصيصها، عدم  وتشتمل على مشكلة  :B.O.Tاملعوقات املتعلقة بمشاريع  ▪

حصر موضوع األراض ي في بلدية الكويت وتعدد الجهات املرتبطة به، عدم تفويض ممثلي الجهات لدى جهاز  

املبادرات إلتخاذ القرارات، تأخر عقود ومستندات الطرح لدى إدارة الفتوى والتشريع، إلغاء بعض املشروعات،  

 وغيرها.

تقارير رسمية أخرى عدد من املعوقات التي تعترض عملية تنفيذ مشروعات التنمية،   هذا، وقد رصدت 

 وهي على النحو التالي:

ويشتمل على تخفيض ميزانية املشروع من قبل وزارة املالية بنسب أثرت بشدة على   نقص املخصصات املالية: ▪

خططة وأدى إلى تأخير توفر االعتمادات املالية إمكانية، أو تأخر اعتماد امليزانية مما أخر اإلنجاز عن املواعيد امل

للصر  للمقاولين وللمكاتب االستشارية الذي أخر تنفيذ املراحل التالية من املشروع. ومن ناحية أخرى. لعبت  

 في توفير املوارد املالية لبعض املشاريع، وأثر صدور أوامر تغييرية  
 
 سلبيا

 
                                                               اإلجراءات الخاصة بالصر  املالي دورا

 
      

 
                                 

 أخر اعتمادها( ملخصصات الصر  على انجاز خطوات العمل في بعض املشاريع، وغيرها.)وت

املعنية ▪ الجهات  افقات  مو صدور  في  عدم   :التأخر  )األول(  هي،  جوانب،  ثالثة  في  املوافقات  مشكلة  تتمثل 

حصول الجهة على املوافقة من األصل أي رفض الجهة املعنية إصدار املوافقة، )الثاني( تأخر الجهات في إصدار 

 املوافقات مما ترتب عليه التأخر في البدء في املشروع بنفس القدر، )الثالث( صعوبة وتعقد اإلجراءات الالزمة 

للحصول على املوافقة، )الجهات املعنية: بلدية الكويت، اإلدارة العامة لإلطفاء، الهيئة العامة للبيئة، مؤسسة  

 البترول، وغيرها(، وهذا يؤدي بشكل غير مباشر إلى تأخير الحصول على املوافقة.

إنجاز الخطوات    البطء في التنفيذ على سرعة  بطء اإلجراءات الحكومية وطول الدورة املستندية: انعكس ▪

 بذلك األثر السلبي ملستوى معين من األداء الحكومي على مقدرة بعض الجهات 
 
                                                                   التنفيذية للمشاريع، عاكسا
 
                         

 على إنجاز مشروعاتها. 

ظهر لهذه املشكلة ثالثة أوجه، هي: التأخر في عملية التخصي  أو عدم    :مشكلة تخصيص األراض ي للمشاريع ▪

أو أحد مراحله، أو تخص  مساحة للمشروع تقل عن  البت ف ها من األصل مما يحول دو  تنفيذ املشروع  ن 

االحتياج الفعلي للمساحة املطلوبة مما يوقف تنفيذ املشروع أو يجبر الجهة على تخفيض حجم املشروع، أو  

 عوائق تحول دون البدء في العمل مباشرة، مما يؤدي إلى التأخير وزيادة التكالي
 
                                                                           تسليم موقع املشروع متضمنا
 
ف                          

 بسبب الحاجة إلزالة العوائق. 

وقد تمثل ذلك في بعض الحاالت في النق  العددي للعاملين الالزمين   نقص املوارد البشرية الالزمة للمشروع: ▪

إلنجاز املشروع في الوقت املناسب. كما تمثل في غياب الكوادر الفنية واملهارات املناسبة الحتياجات املشروع من  
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ة، أو صعوبة حصول الجهة على هذه الخبرات سواء بسبب القيود املالية أو صعوبات خبرات لم تتوفر في الجه

التعاقد مع مثل هذه الخبرات. بعض الجهات كانت تتوافر لديها الخبرات الالزمة ولكن ظرو  العمل بها حالت  

 دون قدرتها على االحتفاظ بهذه الخبرات، بسبب توافر مميزات أفضل في أماكن عمل أخرى.

تأخر البدء في عدد من املشروعات بسبب   ر الجهات ملتطلباتها من املشروع اإلنشائي أو تغيير احتياجاتها:تغيي ▪

تغيير الجهات ملتطلباتها من املشروع اإلنشائي خاصة بعد أن ظهرت هذه االحتياجات الجديدة بعد االنتهاء من  

ائية، و عض الجهات طلبت إيقا  أعمال  أعمال التصميم. بعض الجهات كان لها مالحظات على األعمال اإلنش

 على معدالت اإلنجاز في وزارة األشغال.
 
                                   التنفيذ. هذه التدخالت أثرت كثيرا
 
                                

للمقاولين: ▪ والفنية  املالية  اإلمكانيات  اإلنتاجية    ضعف  مستوى  بضعف  اإلنشائية  املشاريع  بعض  تأثرت 

حيث وقع بعض املقاولين )أو الشركات املنفذة  لبعض املقاولين مما أثر على الوفاء بمواعيد تسليم املشاريع،  

إنجاز  مواعيد  على  أثر  وبدوره  لديها  اإلنجاز  ومعدالت  عملها  مسار  على  أثرت  إدارية  مشكالت  في  لألعمال( 

املشاريع. كما لعب نق  التجهيزات واملعدات وتوافر املواد اإلنشائية في الوقت املناسب وبالكميات املناسبة 

 على 
 
 سلبيا

 
     أثرا

 
      

 
 مستوى اإلنجاز.    

تأخر بعض املشاريع بسبب تأخر لجنة البيوت االستشارية في البت في طلباتها   تأخر لجنة البيوت االستشارية: ▪

وطرحها على املكاتب االستشارية، ومن ناحية أخرى، تتحمل الجهات نفسها مسئولية تأخرها بسبب عدم إملامها  

باألعمال التي تحتاجها وتأخرها في إعداد دراسة االحتياجات    باملكاتب االستشارية املتخصصة واملؤهلة للقيام

 االستشارية للمشروع.

لعبت االزدواجية في االختصاصات اإلدارية بين الجهات املختلفة    االزدواجية وتضارب االختصاصات اإلدارية: ▪

 في انجاز املش
 
 سلبيا

 
              أو نفس الجهة، وكذلك تضارب االختصاصات بين جهتين أو أك ر دورا

 
      

 
اريع، حيث تطلب                                                            

بعض املشاريع توافر اختصاصات إدارية معينة غير متاحة للجهة مما أعجزها عن البدء في تنفيذ املشروع أو  

 على  
 
 سلبيا

 
      بعض جوانبه، كما أن لغياب الهيكل التنظيمي للجهة أو قصور الهيكل التنظيمي الحالي كان له أثرا

 
      

 
                                                                                         

 سرعة انجاز الجهة ملشروعاتها.

أعاق غياب التشريعات الضرورية تنفيذ بعض املشاريع سواء كان هذا االحتياج   ت الضرورية:غياب التشريعا ▪

 في صدور تشريع جديد أو تعديل تشريع قائم، وتأخرت بعض الجهات في تنفيذ بعض مشاريعها  
 
                                                                                  التشريعي متمثال
 
              

تزا ال  اآلخر  والبعض  الخطوات،  كافة  معد ومستو   تشريع  على  املوافقة  التشريعات بسبب عدم صدور  ل 

 الالزمة له قيد الدراسة. 

 في إعاقة تنفيذ بعض املشاريع سواء إعاقة كاملة أو   مشكلة املباني واملقار الحكومية:  ▪
 
                                                لعب ذلك النق  دورا
 
                  

جزئية بسبب عدم توافر مباني مناسبة أو عدم وجود مقار للمشاريع، أو عدم كفاية املساحات املتاحة في الجهة  
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فرق   لقيام  إنجاز الحكومية  كفاءة  على  أثرت  العمل  لبيئة  املناسبة  املستلزمات  غياب  أو  بأعمالها،  العمل 

 املشاريع. 

املعلومات: ▪ بتكنولوجيا  الخاصة  والتجهيزات  األجهزة  األجهزة   نقص  نق   من  الجهات  بعض  عانت 

  والتجهيزات الخاصة بتكنولوجيا املعلومات، ونظم املعلومات املناسبة، و عض خدمات البرمجيات.

اعتمدت بعض املشاريع على التدريب إلنجازها، وتأثر االنجاز بسبب عدم توافر إمكانيات    النقص التدريبي: ▪

بمهمة   القيام  على  القادرة  الكوادر  نق   أو  للتدريب  الكافية  األماكن  غياب  بسبب  الجهة سواء  في  التدريب 

 التدريبية على املستوى النوعي والكمي. التدريب، أو عدم تفرغ املتدربين لبرامج التدريب، أو ضعف البرامج 

رت على مكانة   
 
              وبناء على ما سبق، نجد بأن تلك املشكالت واالختالالت التي تعاني منها عملية التنفيذ أث
 
                                                                              

املؤشرات   أهم  على   
 
استنادا وذلك  الداخلي،  املستوى  على  التنموية  بالتزاماتها  الوفاء  على  وقدرتها  الكويت                    دولة 
 
                                                                                    

 بقياس القدرة على تنفيذ املشروعات التنموية.املعنية 

 تقييم عملية متابعة تنفيذ اخلطط التنموية والسياسات العامة  6.5
 من أركان النشدددددددداط التخطيطي، حيث تعطي للمخطط ومتخذ القرار 

 
 أسدددددددداسدددددددديا

 
                                                        تمثل عملية املتابعة ركنا

 
       

 
                       

ت ومسدددددددددتهدفات خطط التنمية على حد سدددددددددواء صدددددددددورة واقعية وموضدددددددددوعية حول مدى التقدم في إنجاز مشدددددددددروعا

 لكافة املعوقات التي تواجه تنفيذ السدددددددياسدددددددات  
 
                                          ومسدددددددتوى أداء الجهات املشددددددداركة في الخطة. كما تقدم تشدددددددخيصدددددددا
 
                                                    

واملشدددددددددددددروعدات حتى يمكن اتخداذ االجراءات التصدددددددددددددحيحيدة املنداسدددددددددددددبدة بدالتعداون بين جهداز التخطيط وكدافدة الجهدات 

 دولة. املعنية بتنفيذ تلك السياسات واملشروعات بال

تقوم عمليددة متددابعددة الخطط التنمويددة في دولددة الكويددت على مجموعددة من األسدددددددددددددس واملرجعيددات الفنيددة، 

( ومدى 
 
 وماليا

 
 زمنيا

 
       حيث تعتمد تلك العملية على قياس جودة تنفيذ مشددروعات الخطة التنموية السددنوية )إنجازا

 
       

 
      

 
                                                                                

االسدددددددددتراتيجية والتي تعتمد على جودة تنفيذ سدددددددددلسدددددددددلة  تحقيق األهدا  املرسدددددددددومة، والقدرة على تحقيق األهدا  

الخطط اإلنمدائيدة متوسدددددددددددددطدة األجل. كمدا تقوم األمانة العدامة للمجلس األعلى للتخطيط والتنميدة بإصددددددددددددددار تقدارير 

متابعة فصدددلية تهد  إلى توضددديح مدى التقدم في مجال تنفيذ مشدددروعات الخطة السدددنوية ملتخذي القرار، ورصدددد  

نفيذ الخطة، وطرح الحلول للتعامل معها، ودعم العالقة واملشدددددداركة والتفاعل التخطيطي مشددددددكالت وصددددددعوبات ت

املباشدددر لتطوير أدوات وآليات عملية املتابعة، وتطوير النماذج واالجراءات واألهدا  وقواعد البيانات التي تدعم 

 كفاءة أنشطة املتابعة، وغيرها.

لسددنة    60من أهمها القانون رقم   س املرجعية القانونيةكما يسددتند نشدداط املتابعة على مجموعة من األسدد 

، اإلضددددددددددددافة الى 1987لسددددددددددددنة  7بشددددددددددددأن التخطيط االقتصددددددددددددادي واالجتماعي، املعدل باملرسددددددددددددوم بقانون رقم   1986

 (.  2013/2014 -2010/2011بإصدار الخطة اإلنمائية للسنوات ) 2010لسنة  9القانون رقم  
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السددددنوية هي األداة التنفيذية للخطة اإلنمائية متوسددددطة األجل، إال  وعلى الرغم من كون الخطة اإلنمائية

 بين منهجية املتابعة للخطتين. وتتكامل املنهجيتان في تحقيق النتيجة النهائية وهي تقدير 
 
 واضحا

 
                                                                                   أن هناك اختالفا

 
      

 
              

لخطة السددددددددددنوية في االنجاز التراكمي ملسددددددددددتهدفات الخطة اإلنمائية في املدى املتوسددددددددددط عبر متابعة انجاز مشدددددددددداريع ا

 املدى القصير.

أمددا فيمددا يخ  منهجيددة متددابعددة الخطددة السدددددددددددددنويددة يمكن القول، إذا كددانددت الوحدددة األسدددددددددددددداسددددددددددددديددة للخطددة  

اإلنمائية هي سددددياسددددات الخطة فإن الوحدة األسدددداسددددية للخطة السددددنوية هي مشددددروعاتها، لذلك فإن متابعة الخطة 

 ملا  السنوية تقوم على متابعة املشروعات بما تتضمنه م
 
     ن خطوات تنفيذية ومتطلبات تشريعية ومؤسسية، ووفقا
 
                                               

 هو موضح بالشكل التالي، تتحدد متابعة الخطة السنوية في النقاط التالية:

 (: منهجية متابعة الخطة السنوية 6.5شكل رقم ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 تدفق بيانات متابعة الخطة اإلنمائية السنوية

 مدخالت النظام

 استمارة التسجيل األولى

 البيانات األساسية عن املشروع.▪

 املسئولون عن املشروع.▪

وافقات املطلوبة.▪  امل

 الخطوات التنفيذية وجدولها الزمني.▪

 توزيع التكاليف والعمالة.▪

 استمارة املتابعة للفترة

املوقف التنفيذي لخطوات املشروع ▪

حسب متابعة تنفيذ املراحل 

 والخطوات األساسية.

 املوقف املالي للمشروع.▪

مستوى االنجاز الزمني حسب الجدول ▪

 الزمني للمشروع(.

املعوقات أثناء التنفيذ )تم حلها أو ▪

 الزالت قائمة(.

 

 بيانات ذات طبيعة خاصة

استيفاء البيانات االحصائية للمؤشرات ▪

 التنموية.

 تحديد انجاز املتطلبات التشريعية.▪

 تحديد تحقيق املتطلبات املؤسسية.▪

 مخرجات النظام  املعالجة

 النظام اآللي

 املختصون باملتابعة:▪

التواصل مع الجهات واستالم 

البيانات اآللية والتحقق منها، 

باإلضافة إلى استالم البيانات 

 لبعض 
 
الورقية وإداخلها آليا

 الجهات.

 

 

 

 

 املختصون بالدعم الفني:▪

تشغيل النظام اآللي وإصدار الجداول 

املختلفة والتقارير وفق حاجة التقرير 

 العام.

 

 نظام جمع البيانات املوازي 

تجميع البيانات ذات الطبيعية الخاصة )غير 

املهيكلة( املؤشرات التنموية للجهات، 

مخاطبة الجهات وتجميع البيانات الخاصة 

باملوقف التنفيذي للمتطلبات التشريعية 

 واملؤسسية. 

 

 تقرير إنجاز مراحل املشروع:

يقيس حجم انجاز مراحل املشروعات 

 بشكل مجمع ولكل جهة.

 تقرير االنفاق املالي:

تقارير االنفاق املالي خالل فترة املتابعة 

 للمشروعات املجمع ولكل جهة.

 تقرير اإلنجاز الزمني

تقرير مدى التزام كل جهة بتنفيذ 

خطواتها التنفيذية وفق النطاق الزمني 

 املحدد لكل مشروعاتها خالل الفترة

 تقرير املؤشرات واملتطلبات

يقيس مدى التقدم في تحقيق توفير 

 املتطلبات التشريعية واملؤسسية

 

 تقرير املعوقات والحلول 

يتضمن تبيان املعوقات التي واجهت 

الجهة )تم حلها أو ال زالت قائمة( 

 واملعوقات التي واجهت املتابعة.
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 تنقسم مدخالت النظام إلى ثالثة أنواع من البيانات، وهي: ( مدخالت نظام املتابعة: 1)

املتابعة: ▪ لعملية  املعلوماتي  التي تشكل األساس  البيانات  للمشروع وهي  األساسية  تتضمن    البيانات 

في   للبدء  املطلوبة  واملوافقات  عنه  واملسئولون  باملشروع   
 
تعريفا األساسية                                                     البيانات 
 
والخطوات                          العمل، 

 لجدول زمني، وكذلك التكاليف املعتمدة والعمالة املتوقعة.
 
                                                      التنفيذية املخططة طبقا
 
                      

للمشروع: ▪ التفصيلية  املتابعة  بيانات    بيانات  تشمل  معينة.  زمنية  فترة  خالل  الفعلية  البيانات  وهي 

االعتم  من   
 
فعليا تم صرفه  وما  التنفيذية،  للخطوات  الحالي  املوقف            املتابعة 
 
الزمني                                                           والجدول  املالي،  اد 

لإلنجاز. كما تتضمن بيانات املتابعة املعوقات التي اعترضت التنفيذ وما إذا كانت الجهة قد قامت بحلها 

 لهذا الغرض.
 
             أم ال. ويتم الحصول على البيانات السابقة بواسطة استمارات تم تصميمها خصيصا
 
                                                                        

عية واملؤسسية وبيانات املؤشرات التنموية والتي  وتتضمن املتطلبات التشري  : طبيعة خاصةبيانات ذات    ▪

 ترتبط ببعض املشاريع دون غيرها. 

 تنقسم عملية املعالجة إلى قسمين رئيسيين، وهما: : ( معالجة معلومات املتابعة2)

املتابعة: ▪ ملعلومات  اآللية  على    املعالجة  املتابعة  بيانات  وتخزين  اآللي  بالنظام  الجهات  ربط  وتشمل: 

 املراجعة والتدقيق، وعمليات تشغيل النظام إلصدار املطلوبة.  النظام بعد

املتابعة: ▪ استمارة  إطار  خارج  املعلومات  بالجهات   معالجة  املباشر  االتصال  خالل  من  تجمع  والتي 

التشريعية  املتطلبات  في  التطور  بمدى  الخاصة  البيانات  على  الحصول  مثل  اإلحصائية  واألجهزة 

 املؤشرات التنموية.   واملؤسسية واستيفاء بيانات

وتنقسم إلى خمسة أنواع من التقارير للمشروعات على مستوى الجهات الحكومية    مخرجات نظام املتابعة:(  3)

 )تقارير موحدة(، وذلك على النحو التالي:

 وهي التقارير الخاصة برصد مستوى انجاز الخطوات التنفيذية للمشروع.  تقرير إنجاز مراحل املشروع: ▪

ويعرض التقرير القيم الفعلية لإلنفاق املالي للمشروع خالل الفترة الزمنية موضع   تقرير االنفاق املالي: ▪

 املتابعة. 

ات التنفيذية  حيث يوضح مدى التزام الجهة بالجدول الزمني املخطط إلنجاز الخطو   تقرير اإلنجاز الزمني: ▪

 للمشروع. 

واملتطلبات:  ▪ املؤشرات  وكذلك    تقرير  التنموية،  املؤشرات  تحقيق  في  التقدم  مدى  التقرير  يوضح  إذ 

 املوقف التنفيذي لتحقيق املتطلب التشريعي، واملتطلب املؤسس ي.

ا في حيث يوضح املعوقات التي واجهت عملية التنفيذ ومقترحات الجهات لحله  :تقرير املعوقات والحلول  ▪

 حال توفر مثل هذه املقترحات.
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هذا، ويالحظ من خالل مختلف تقارير املتابعة التي تصدر عن األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط  

والتنمية في دولة الكويت )الجهة املعنية بمتابعة الخطط التنموية( بأنها تعاني من بعض أوجه القصور، وذلك على  

 النحو التالي: 

املتابعة على رصد مدى التقدم أو التأخر في مجال إنجاز مشروعات الخطة التنموية، دون تعمل تقارير   ▪

مراعاة رصد مردود تلك املشروعات على مستوى االقتصاد واملجتمع )العائد االقتصادي واالجتماعي وهو  

ر في مجال بناء  الذي يعني املنفعة املجتمعية(. على سبيل املثال يقيس نظام املتابعة مدى التقدم أو التأخ

 املدارس، ولكنه ال يقيس مستوى مخرجات طالب تلك املدراس، ومدى تحسن جودة العملية التعليمية.

غياب   ▪ عن  ناتج  يكون  قد  وهذا  االستراتيجيات،  تحقيق  مجال  في  التقدم  مدى  يقيس  ال  املتابعة  نظام 

العمر  الفئات  بين  يربط  املتابعة ال  )مثال: نظام  نفسها  بالجامعات، االستراتيجيات  امللتحقين  ية ونسبة 

 واألعداد املستقبلية لطالب الجامعات، والطاقة االستيعابية للمنشآت الجامعية، وغيرها(.

نظام املتابعة ال يقيس مدى املردود السلبي لتأخر مشروعات التنمية على املجتمع، كما أنه ال يطرح بدائل  ▪

 عات.لحل املشكالت الناتجة عن عملية تأخر تلك املشرو 

تصميم نظام املتابعة يخدم عملية قياس مدى التقدم والتأخر في إنجاز املشاريع، ولكنه يغفل عملية   ▪

 قياس كفاءة وفاعلية أنظمة األداء وجودتها. 

كما أنه ال يوجد أنظمة متابعة لدى األجهزة الحكومية واالكتفاء فقط بنظام متابعة واحد فقط للخطة   ▪

 خاصة بالقطاع الصحي، أو للقطاع التعليمي(.  )مثال؛ ال يوجد أنظمة متابعة

إلى   ▪ التنمية، مما يؤدي  في خطة  بين املشروعات املدرجة  التكاملية  املتابعة ال يقيس مدى  كما أن نظام 

ضعف عملية التنسيق فيما بينها من أجل الوصول إلى األهدا  التي تسعى خطط التنمية إلى الوصول  

مية التوجه نحو ما يعر  باقتصاد املعرفة، أو التوسع في بناء وإنشاء إل ها )مثال: تقر خطة التنمية بأه

 املصافي النفطية، في املقابل، ال نجد مشروعات تخدم هذه التوجهات املقرة(.

 ضرورة التحول اىل التخطيط التأشريي ومتطلباته  7.5 
أدائها   في  قوية  تنموية  إلدارة  ناجح  نموذج  بروز  آسيا  شرقي  جنوب  دول  تجارب   Capable                                                                            بي نت 

Development State  ، ز على التنمية االقتصادية وتتخذ التدابير
 
                                       حيث تم تعريف الدولة التنموية كدولة ترك
 
                                      

.  وقد أشير إلى أن اليابان )وتبعته العديد من دول  الالزمة بشكل براغماتي لتحقيق األهداف التنموية املرجوة

 يتسم بالتوجه اإلنمائي التدخليجنوب شرقي آسيا( انتهج  
 
                              نموذجا
 
لتعميق التحول االقتصادي والقطاع الخاص،         

 يتسم  
 
       على عكس الواليات املتحدة التي انتجت نموذجا
 
.  وفي كال النموذجين هناك االشرافي بالتوجه التنظيمي                                        

مت في صور أنواع  آسيا  دول شرقي  في  العالقات تطورت  وهذه  الخاص.   والقطاع  الدولة  بين  العالقات  فاوتة من 
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التي  وماليزيا  كوريا  حالة  عكس  على  )سنغافورة(  اإلنتاجي  القطاع  الدولة  ف ها  تمتلك  التي  منها  للتدخل  مختلفة 

 توجهت إلى دفع دور القطاع الخاص مسترشدة بتجربة اليابان.  

دولة التنموية القوية بالتدخل بشكل مباشر في االقتصاد من خالل وسائل متنوعة. وتتراوح وتقوم ال

من   هذه التدخالت من تدخالت مباشرة على غرار تملك القطاعات اإلنتاجية نفسها أو تأشيرية غير مباشرة

ة وبناء رأس مال بشري خالل وضع الحوافز والدعم املختلف وبإنشاء املناطق الحرة والصناعية واملجمعات العلمي 

االختالالت   من  والحد   الجديدة  الصناعات  نمو  لتعزيز  والتقنية  التقليدية  التحتية  البنية  وتحسين  نوعية                                                                                                   ذو 

                                                                                                      الناجمة عن التحو الت في االستثمار واألرباح من القطاعات التقليدية إلى الجديدة.  ويتم توجيه االستثمارات في  

 ها آثار تنموية عالية. القطاعات املستهدفة والتي يكون ل

اال أن منظومة التخطيط القائمة اليوم في دولة الكويت وحسب التحليل السابق تعتمد باألساس على  

فيما   بشأنها  الالزمة  باتخاذ اإلجراءات  العامة  الجهات  وإلزام  للدولة  العامة  باملوازنة  تنموية وربطها  وضع خطط 

بذل  وهي  الحكومية.  املشروعات  بتنفيذ  اليها  ك  يتعلق  املشار  التأشيري  التخطيط  قواعد  ارساء  من  تتمكن  لم 

اقتصرت عموما على رصد ومتابعة االنفاق على املشروعات الحكومية في البنى التحتية وغيرها مما حد من   و

القدرة على مواجهة التحديات املختلفة التي تم رصدها في الفصل األول واملتمثلة باألساس في أحادية موارد  

 وسياسة التوظيف الحكومية وتضخم الجهاز الحكومي.   الدولة

على   القائم  املركزي  التخطيط  منهج  من  للتحول  التخطيطية  الكويت  تجربة  تفتقده  ما  أبرز  من  ولعل 

التركيز على االستثمارات الحكومية الى التخطيط التأشيري وتعزيز تجاوب القطاع الخاص لتعزيز دوره في االقتصاد 

ا القاعدة  األساسية  وتنويع  متطلباته  تحديد  ثم  ومن  التأشيري  التخطيط  ملفهوم  دقيق  تحديد  هو  إلنتاجية، 

 املؤسسية والفنية. ويمكن تصنيف مناهج التخطيط في منهجين: 

الذي يعتمد على التوجيه املباشر الكامل من الدولة أو مؤسسات الدولة   التخطيط اإللزامي التوجيهي ▪

تي تسود ف ها أك ر ملكية الدولة ملوارد اإلنتاج وطاقاته وتتولى إدارتها وتسيير وهو املنهج الذي تتبناه النظم ال

نشاطها وتكون السياسات التي تقررها الحكومة املركزية ومؤسساتها أساسا تنطلق منه الخطط والبرامج 

املباشر   باألسلوب  بلوغها  املستهد   املادية  األهدا   املوارد وتقرير  عن  واملشروعات، ويجري تخصي  

 طريق األوامر املركزية ونظام األسعار الذي تقرره الدولة. 

الذي نتهجه الدولة التي تزاول أنشطتها االقتصادية في ظل قوى السوق )أو االرشادي(  الخطيط التأشيري  ▪

اإلنتاج  موارد  في  الخاصة  امللكية  تحترم  التي  االقتصاديات  في  خصوصا  والطلب  العرض  وآليات  الحر 

رأسمالي   نظام  كنف  في  الخاص  األعمال  قطاع  جانب  إلى  العام  األعمال  قطاع  ف ها  ويتواجد  وطاقاته 

ف الربح.  وخاصة  يستهد   االقتصاد  دفع  على  منهجه  يقوم  للتخطيط   
 
نظاما الدولة  تتبع  الحالة  هذه                                             ي 
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القطاع الخاص للسير في اتجاه معين من أجل تحقيق االهدا  املرسومة وذلك عن طريق تهيئة الظرو   

م  املناسبة، والسياسات والتشريعات واإلجراءات الالزمة، وإطالق الحوافز دون اللجوء إلى وسائل اإللزا

اإلدارية. وهو بذلك شكل من أشكال التخطيط االقتصادي الذي تنتهجه الدولة في محاولة لحل مشكلة 

وعند  االقتصادي.  األداء  تحسين  أجل  من  املختلطة  واالقتصادات  األسواق  في  الكاملة  غير  املعلومات 

سوق من خالل  استخدام التخطيط اإلرشادي، تستخدم الدولة أدوات واجرائات ملعالجة ظاهرة فشل ال

تقديم الدعم بأشكاله املختلفة واملنح والضرائب، والتمويل باإلضافة الى تهئية كل الضرو  املالئمة الى  

تعديل السلوك االستثماري للقطاع الخاص باتجاه القطاعات املستهدفة والتي تكون عادة أك ر إنتاجية 

 ة الوطنية. وقدرة على خلق القيمة املضافة وفرص العمل املالئمة للعمال

والعمل   والتمويل  والخدمات  السلع  تخصي   في  األسواق  كفاءة  بعدم  السوق  فشل  تعريف  ويمكن 

واملعرفة بسبب تباين املعلومات واألسواق غير التنافسية وضعف الشفافية مما يعطل عملية االستثمار طويل  

كاليف األنشطة الجديدة. وفي حال  املدى )مخاطر أعلى( في خطوط إنتاج جديدة لصعوبة اكتشا  هيكل أسعار وت

                                                                                                    دولة الكويت فقد أدت إيرادات املوارد الطبيعية الى مزيد تشو ه عملية املفاضلة بين عائد املخاطر على األنشطة 

في  لالستثمار  املتوفرة  "الضمانات"  ظل  ففي  مثال(.  واالتصاالت  )العقار  لالتجار  القابلة  وغير  لالتجار،  القابلة 

القاب غير  السلعية األنشطة  األنشطة  في  لالستثمار  املرتفعة  واملخاطرة  املفقودة  الخبرة  ظل  وفي  لالتجار،  لة 

 والخدمية القابلة لالتجار، فإن االستثمار في األنشطة األولى سيكون أك ر جاذبية و شكل متواصل. 

الت تحقيق  من  الكويت  دولة  غرار  على  اقتصاديا  املتنوعة  غير  الدول  السوق  فشل  يمنع  ثم  نويع من 

املمارسة   من خالل  م 
 
التعل مستوى  في ضوء ضعف  خاصة  املرجو،                    االقتصادي 
 
                                           Learning by Doing      لكون

                                                                                املنشآت الخاصة ال تقد ر أهمية مكاسب اإلنتاجية الكامنة في القطاعات القابلة لالتجار. 

مة في مشروعات  ومن املفارقات، هنا، هو أن الحكومة تفاقم في فشل السوق من خالل استثماراتها الضخ

البنية األساسية، والتي هي بطبيعتها غير قابلة لالتجار.  لذا فإنه كلما زاد حجم هذه املشروعات كلما زادت الفجوة 

الصغيرة  األنشطة  على  ينطبق  املنطق  ونفس  لالتجار.  القابلة  وغير  لالتجار  القابلة  األنشطة  في  االستثمار  بين 

منها في مزاولة األنشطة القابلة لالتجار، رغم إزالة عدد من القيود أمام عمل    واملتوسطة، والتي دخل العدد القليل

التجزئة،  وتجارة  النقل،  في   
 
أساسا يتركز  األنشطة  من  النوعية  لهذه  الحكومي  التمويل  أن  كما  األنشطة.                              هذه 
 
                                                                      

 واملطاعم. 
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ظاهر  من خاللها  تعمل  التي  القنوات  تحديد  الى  الحالة  هذه  حالة  في  لتحديد  ونحتاج،  السوق  فشل  ة 

اآلليات واألدوات الناجعة التي تسمح بتحقيق اآلثار التنوية القصوى التعلقة بمساهمة القطاع الخاص. ويبدو أن 

املفتاح الرئيس ي لفهم هذه القضايا هو موقف التكتالت االقتصادية الكبرى التي تكتس ي أهمية بالغة في املرحلة  

تدريجي حل  بصياغة  املتعلقة  الجهود    االولى  بتوجيه  املتعلقة  التالية  املرحلة  في  واألهم  السوق،  فشل  لظاهرة 

االستثمارية نحو القطاعات املستهدفة وذلك نظرا للمالءة املالية املتوفرة لديها باإلضافة الى الخبرات املتوافرة والتي  

على التوالي( في     Keirestuو Chaebols تمثل رافعة حقيقية لعبت في كل من كوريا واليابان دورا محوريا )في شكل   

تنويع االقتصاد وتوسيع القاعدة اإلنتاجية بشكل هام في ظل ترتيبات سوقية غير تنافسية وهي حالة قريبة جدا  

 من الحالة الكويتية. 

املمارسات   مع  عموما  تتالءم  ال  الحديث  التأشيري  التخطيط  تعريف  الهامة ضمن  االعتبارات  كل هذه 

اليوم في دولة الكويت والتي تم توثيقها في هذا الفصل والتي يمكن حصرها في ضعف مؤسس ي التخطيطية السائدة  

من جهة وضعف فني من جهة أخرى. والبد من التأكيد على أن غياب مقومات التخطيط التأشيري الحديث تعيق 

مستدا نوعي  تطور  تحقيق  على  قادرة  غير  يجعلها  الذي  النحو  على  التخطيطة  املنظومة  صياغة  كفاءة  في  م 

االسترتيجيات والسياسات واإلجراءات وتنفيذها بما يسمح بالتسريع في تنويع مصادر الدخل وتعزيز دور القطاع 

واملشغلة   املضافة  القيمة  عالية  والخدمية  السلعية  اإلنتاجية  القطاعات  نحو  استثماراته  وتوجيه  الخاص 

ن على  هيكليا  إصالحا  يتطلب  الذي  االمر  وهو  بشكل  للمواطنين،  والفني  املؤسس ي  املستويين  يشمل  واسع  طاق 

 يستهد  جوهر املقاربة التخطيطية وأدواتها التنفيذية.  

فيما يلي اإلطار الهيكلي املؤسس ي البديل املقترح الذي يمكن إعتباره مشروعا يستهد  إصالح   ويعرض

 :املنظومة وفق نموذج تنظيمي بديل متعدد الخيارات، وذلك وفق التصور التالي

وهو البعد املعني بصياغة    املستوى األول: أعادة النظر في الترتيبات املؤسسية للمنظومة التخطيطية: ▪

رفيعة   والسياسات  واألهدا   والغايات  الخطط  وصياغة  الكبرى  والتوجهات  االستراتيجية  الرؤى 

 املستوى املتناسقة مع التطلعات التنموية. ويمكن طرح خيارين في هذا اإلطار:  

تقريب أن يتم دمج املجلس األعلى للتخطيط واألمانة العامة للتخطيط بهد   :  املسار األول  ❖

والخطط  العامة  والسياسات  اإلستراتيجية  األولويات  صياغة  في  املتعلقة  الجهود  وتوحيد 

املستويات  باقي  مع  العالقات  يوضح  الذي  بالشكل  الشامل،  بمفهومها  تنفيذها  املطلوب 

وأصحاب  الخاص  القطاع  مع  حقيقية  وشراكة  تشاور  بقيام  ويسمح  جهة،  من  التنفيذية 

 ة أخرى.   املصلحة اآلخرين من جه
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أن يتم اإلبقاء على كل من املجلس األعلى للتخطيط واألمانة العامة للتخطيط، :  املسار الثاني ❖

التخطيطية  املهام  توزيع  يعيد  الذي  بالشكل  منهما  كل  على صالحيات  التأكيد  يتم  أن  على 

بوضوح بحيث يضطلع املجلس األعلى للتخطيط بصياغة األولويات اإلستراتيجية والسياسات 

 تخطيط بصياغة الخطط املطلوب تنفيذها وفق املتطلبات التنموية. العامة واألمانة العامة لل

الى ضرورة تعديل هيكل وآليات عمل كل من املجلس األعلى وفي كال املسارين ال بد من النظر   ❖

للتخطيط واألمانة العامة للتخطيط ومعايير التعيين فيهما الستقطاب أفضل الخبراء في 

 املجال التخطيطي. 

وهو البعد املعني بكل الجوانب    أعادة النظر في الترتيبات الفنية للمنظومة التخطيطية:  املستوى الثاني:

استخدام األساليب العلمية الكمية والكيفية في رسم السياسات العامة والتركيز على الفنية التي تشتمل على  

اختيار البدائل التي تحقق أعلى النتائج بأقل التكاليف، واستقطاب وتنمية املهارات الفنية الالزمة ال سيما من 

واال  والنمذجة  العامة  السياسات  بدراسة  متخصصة  بحثية  مراكز  إنشاء  على  العمل  ستشرا  خالل 

 وتطبيقاتهما املختلفة. 

يتم االنتقال  بحيث  املستوى الثالث: إعادة النظر في الترتيبات املنهجية والفنية ملنظومة التقييم واملتابعة: ▪

في   املتمثلة  املدخالت  التنموية عوض رصد  املشاريع  متابعة  املنفعة على مستوى  أو  األثر  منهجية قياس  الى 

، وذلك من خالل اعتماد أساليب قياس اآلثار االجتماعية من خالل اعتماد قياس مستوى الصر  ومعوقاته

املؤشرات التنموية في مجاالت الصحة والتعليم والخدمات الحكومية املختلفة، وهو ما يسمح بقياس املردود 

 السلبي في حال تأخر عملية تنفيذ مشاريع التنمية. 

افيا بمجلس الوزراء بهدف ويمكن النظر في فصل وظيفة التقييم واملتابعة و  ❖ الحاقها أشر

االعالء من شأنها من جهة وهو ما يسمح بترسيخ قيمة املتابعة والتقييم واالنجاز، وأعطائها 

ملبـــادئ   التنومية وفقــا  الخطط واملشروعات  نوعية  لتقييم  الالزمة  املعنوية  االستقاللية 

ر النموذج املاليزي الذي فصل بين وقــيم الشـــفافية واملوضـوعية من جهة أخرى )على غرا

افيا بمجلس الوزراء(.  وظائف التخطيط والتقييم واملتابعة وأتبعها اشر
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 الفصل السادس: اإلدارة احلكومية ومتطلبات تنمية القدرات البشرية

 تنمية املوارد البشرية  1.6
 أهدافها بسبب سوء اإلدارة الحكومية    30لم تحقق معظم جهود التطوير اإلداري على مدى ما يقارب  

 
                                   عاما
 
    

 واألسلوب اإلداري املتبع، وسوء اإلستثمار في املوارد البشرية وخاصة في التعيينوسوء النهج 

أصبح عاملنا اليوم ال يعتر  إال بالدولة القوية القادرة على مواجهة عوامل التنافسية الشديدة في مجال 

إن   استثماراتها نحو تنميتها وتمكينها،األعمال، والتي تعتمد في نهضتها على ما تمتلكه من ثروة بشرية، وتوجه كل  

                                                                                                            اإلهتمام العاملي بتنمية املوارد البشرية يرجع إلى أن البشر هم ال روة الحقيقية ألي ة دولة، وكلما تمكنت الدولة من  

الحفاظ على ثروتها البشرية، وعملت على تنمية قدراتها عن طريق التأهيل والتدريب املستمر، إلكسابها القدرة  

 واملها
 
 وثقافيا

 
 واجتماعيا

 
 رات الالزمة للتعامل مع املتغيرات؛ كلما تقدمت هذه الدولة اقتصاديا

 
        

 
          

 
                                                              . 

معارفهم  وتطوير  األفراد،  مدارك  توسيع  بهد   البشري  العنصر  تنمية وتطوير  أهمية  هنا جاءت  ومن 

في جميع األدوار التي  ومهاراتهم، وتوفير فرص اإلبداع والتطوير، وضمان التحسين املستمر واملشاركة اإليجابية  

الهرم  قمة  إلى  يصل  وحتى  التنفيذية  الوظيفية  املستويات  من   
 
بدءأ إل ها  ينتمي  التي  املنظمة  داخل  الفرد                                                         يلعبها 
 
                                              

املنظمة لتلك  كقائد  املدوارد   .الوظيفي  لتنمية  كبرى  أهمية  الكويت  بدولة  املتعاقبة  التنمية  خطط  أولت  لذلك 

الحقيق الثدروة  لكدونها  التوسع  البشدرية  في  البشرية  املوارد  بتنمية  املستمر  اإلهتمام  هذا  تجسد  وقد  للوطن  ية 

 امللحوظ الذي ظل يشدهده قطاعدا التعليم والتدريب بدولة الكويت طيلة العقود املاضية.

إن تدريب وتأهيل املوارد البشرية هو أحد أهم العوامل القائمة على دفدع عجلددة التطور املستدام وخلق 

 ة اإلبداعيدة وتطددويددددددر مهددددارات الكددددوادر الدبدشدددريددة. البيئدد

لذا فإن منظومات التعليم والتدريب املنهي مطالبة بالتفاعل مع احتياجات سوق العمل وما تقتضيه من 

وق وجود نظام معلومات جيد يتصف بالشفافية ويقدم املساعدة على أخذ القرار لكافة املؤثرين واملتأثرين في س

 العمل من مؤسسات إنتاج ومؤسسات تدريب منهي. 

باالقدمية   الترقية  ونظم  بالدولة  األجور  نظام  واقعية  التوظيف وعدم  مركزية  مشكلة  الكويت  وتواجه 

 املطلقة وعدم وجود نظام موضوعى لتقيم األداء. أدى كل ذلك إلى إنخفاض الدافع للعمل لدى املوظف العام.

على   التغلب  البشرية  ويمكن  املوارد  مهارات  وتطوير  املناسبة  الكفاءات  استقطاب  خالل  من  الفساد 

لتنفيذ  والقناعة  املشاركة  يحقق  بما  والعاملين  القيادات  بين  العالقات  تطوير  مع  التدريب،  من خالل  القائمة 

سياسات   وضع  الجانب  بهذا  ويرتبط  العمل،  فرق  خالل  من  الجماعي  العمل  وتطوير  املنظمة،  عادلة  أهدا  
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 ومناسبة لألجور والحوافز والدافعيةلتنظيم العمل وتقييم األداء للعاملين
 
 إدارة وتنمية املوارد البشرية محورا

 تعد 
 
                                  

    

 وهاما 
 
       اساسا
 
من محاور تطوير اإلدارة العامة، لكونه معني بالعنصر البشري الذي يعتبر محركا أساسا ورئيسا في        

في كافة ا التطوير واإلصالح   غياب توفر املوارد  تنفيذ برامج 
                   ملجاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية. وي ع د 
                                             

 ونوعا من حيث املؤهالت واملهارات بما يتناسب مع االحتياجات الفعلية ملختلف الجهات 
 
                                                                           البشرية املتناسبة كما
 
                    

 على قدرة الحكومة على القيام بواجباتها بكفاءة وفاعلية خاصة
 
ر سلبيا

 
 يؤث
 
                                                           الحكومية عامال

 
       

 
    
 
في عصر ندرة املوارد.               

                                                                                                   وسنبي ن في هذا القسم من الدراسة واقع وخصائ  القدرات البشرية في جهاز اإلدارة العامة في دولة الكويت،  

تأثيرات هذا الواقع على كفاءة وفعالية اإلدارة الحكومية، واستراتيجيات النهوض بتطوير قدرات املوارد البشرية  و 

بآلية تحديد االحتياجات وتخطيط املوارد البشرية، وضمان املواءمة واالنسجام    في جهاز اإلدارة العامة املتصلة

وتنفيذ  وتخطيط  البشرية،  املوارد  ودور وحدات  السلوك،  وقواعد  العمل  وبيئة  املؤسسية،  والخطط  املهام  مع 

ة، وتهيئة بيئة العمل  العملية التدريبية في اإلدارات الحكومية وفقا لالحتياجات الفعلية، وتطوير املهارات القیادی

تحفيز طالبي العمل للتوجه للقطاع الخاص وقواعد السلوك بما ينسجم مع مفهوم الوظيفة العامة كخدمة، و 

بدل إثقال القطاع الحكومي بحمولة زائدة من املوظفين الزائدين عن احتياجات العمل الحقيقية بما ينعكس سلبا  

كبير ال تحتاجهم جهات العمل ويشكلون في كثير من الحيان بطالة  على القدرة على تحفيز املوظفين وف هم عدد  

 مقنعة.   

 واقع القدرات البشرية يف جهاز اإلدارة العامة 2.6

يقوم ديوان الخدمة املدنية في دولة الكويت بالدور الرئيس في تحديد مدخالت اإلدارة الحكومية حيث 

أن الديوان يحدد باالتفاق مع الجهة   1979لسنة    15حددت املادة الثانية من قانون ونظام الخدمة املدنية رقم  

واعد وإجراءات وكيفية ترشيح الناجحين  الحكومية املختصة الوظائف التي يلزم لشغلها الخضوع الختبار ويضع ق

دت املادة رقم  
              لشغل تلك الوظائف. وحد 
من القانون شروط التعيين في مجموعة الوظائف العامة بالحصول    4                      

على  والترقية  التعيين  بشئون  املدنية  الخدمة  ديوان  تفر د  ويدل  الوظيفة.  وطبيعة  يتفق  دارس ي  مؤهل                                                                                                 على 

د البشرية في أجهزة اإلدارة العامة في تحديد أسس االستخدام األمثل للموارد  محدودية/غياب دور إدارات املوار 

البشرية ووضع الخطط والبرامج الالزمة لتنفيذها، وإعداد وتطوير السياسات الخاصة بإدارة وتنمية هذه املوارد  

ات التدريب. املطلوب  واملساهمة في إعداد سياسات واستراتيجي البشرية ووضع الخطط والبرامج الالزمة لتنفيذها،

في هذا املجال أن تكون وحدات املوارد البشرية في كل جهة حكومية بتحليل املهام واالعمال في كل جهة بشكل دقيق 

ورقمي تتحدد على ضوئه االحتياجات من املوارد البشرية وخطط التدريب بشكل موضوعي ومنطقي ويكون دور 

 هذه الخطط وليس وضعها ابتداء. ديوان الخدمة املدنية اإلشرا  على تطبيق 
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 مؤهالت املوارد البشرية يف اإلدارة العامة 3.6
بخصوص مؤهالت املوارد البشرية   تشير النتائج النهائية لنظام معلومات سوق العمل بالقطاع الحكومي

في  و  للحالة   
 
            فقا
 
حوالي    2016/ 30/6    أن  الثا  14.6إلى  دون  تعليمي  مستوى  ذوي  من  فيه  العمالة  من  نوية،  % 

%من الحاصلين على الشهادة الثانوية وما يعادلها، بينما شكل الحاصلون على الشهادة الجامعية األولى  19.4وحوالي

)الكويت، اإلدارة املركزية لإلحصاء، نظام معلومات سوق العمل في القطاع الحكومي وفقا للحالة %.  44.7وأعلى  

تجيز تعيين غير املؤهلين من قانون ونظام الخدمة املدنية    4ومن الالفت لالنتباه أن املادة    (.24، ص.30/6/2016في  

من ذوي الخبرة أو من اجتازوا دورات تدريبية في وظائف املجموعة املشار إل ها وذلك وفقا للقواعد والشروط التي  

تستثن هم من عملية تقييم األداء.    14املادة    يقررها مجلس الخدمة املدنية بناء على اقتراح ديوان املوظفين، كما أن

(  288( شخصا منهم )483)  30/6/2016وإذا عرفنا أن عدد شاغلي الوظائف القيادية في القطاع الحكومي بلغ في  

الحكومية   واإلدارات  الوزارات  في  هذه  شخصا  شاغلي  أداء  وتقييم  تعيين  في ضوابط  النظر  إعادة  أهمية  ندرك 

، نظام معلومات سوق العمل في القطاع الحكومي وفقا 2017يناير   دارة املركزية لإلحصاء، الكويت، اإل الوظائف )

يجب أن يكون التأكيد على أهمية التأهيل والخبرات املتخصصة الالزم توافرها    (.26، ص.  30/6/2016للحالة في  

م تعطي  وكونها  العاملين  على سلوك  الكبير  لتأثيرها   
 
نظرا الوظائف                                                   في شاغلي هذه 
 
تول ها                           التي  األهمية   على 

 
                        ؤشرا
 
    

 الدولة لدور اإلداريين القياديين.

 خلفية واقع املوارد البشرية يف اإلدارة العامة 4.6
املواطن  ينظر  حيث  الحكومية  اإلدارة  تسييس  عملية  اإلداري  الجهاز  في  البشرية  املوارد  واقع  ر                                                                                         يفس 

ناسب مؤهالته مع الوظائف املطلوبة و غض النظر للوظيفة الحكومية كحق مطلق له بغض النظر عن كفاءته أو ت

عن وجود وظيفة شاغرة. ويشكل هذا الفهم خلطا واضحا بين مفهوم العمل كحق للمواطن في الدولة )في القطاع  

الخاص، والقطاع التعاوني، والقطاع الحكومي( وبين حقه في العمل موظفا في اإلدارة الحكومية رغم الفرق بين  

الدولة وم الخدمة مفهوم  لديوان  يقدم طلب توظيف  كويتي  أن كل مواطن  ر  يفس  ما  الحكومة. ولعل  هذا                                                                                  فهوم 

املدنية وينتظر دوره للحصول على وظيفة حكومية دون ان يربط ذلك بحاجة اإلدارة الحكومية ملؤهالته وتخصصه. 

املوجودة بل يتوقع أن فهو ال يشغل نفسه باختيار تخصصه ومؤهالته لتتوافق مع متطلبات الشواغر الوظيفية  

 تؤمن له الحكومة وظيفة بأحد الجهات الحكومية. 

 تأثريات واقع املوارد البشرية يف اإلدارة العامة على الكفاءة والفعالية  5.6

بت عدة نتائج على الواقع املشار إليه للموارد البشرية في اإلدارة العامة، فقد أصبح الجهاز اإلداري  
 
                                                                                             ترت
 
   

بأعمال وتحم ل مسئوليات   القيام  الوظيفي والراتب الجيد دون أن يكون متوقعا منهم  للباحثين عن األمن                                                                                                      مكانا 
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ما لو كانوا يعملون في القطاع الخاص. وصاحب هذا  تتناسب مع األعمال التي يؤدونها مقارنة مع ما يتوقع منهم في

الوضع أن أصبحت عملية تقييم األداء في اإلدارات العامة عموما عملية روتينية شكلية ال تركز على اإلنجاز وفق  

فين لتطوير مهاراتهم وزيادة قدراتهم. وقد أنتج هذا الواقع هياكل 
 
ر حوافز للموظ

 
                                                              معايير أداء محددة مم ا ال يوف

 
             

 
                            

 مع مزايا الوظائف التي يشغلونها مما ساهم في زيادة تكاليف العمل  و 
 
                                                                ظيفية مترهلة ال يتناسب إنتاجها كما ونوعا
 
                                       

 الحكومي بشكل واضح.  

 اسرتاتيجيات تطوير املوارد البشرية يف جهاز اإلدارة العامة  6.6
نون ونظام الخدمة املدنية  يبدو من البديهي أن تبدأ استراتيجيات تطوير املوارد البشرية من مراجعة قا

 املجاالت التي تحتاج إلى إعادة نظر على النحو التالي:1979لسنة  15رقم 
 
                                                   . وسنبي ن تاليا
 
                 

 مراجعة وتحديث قانون ونظام الخدمة املدنية   -1

املمارسات الحديثة    1979لسنة    15يجب أن تعكس عملية املراجعة لقانون ونظام الخدمة املدنية رقم  

ن الوزارات واإلدارات الحكومية من استقطاب أفضل الكفاءات،في  
 
                                                       إدارة املوارد البشرية بما يمك
 
ويرسخ ضوابط                                

العام،   فمن العمل  الوظيفي.  األمن  في  للراغبين  فقط  مقصدا  العامة  اإلدارة  جهاز  في  الوظيفة  تكون  أن  بدل 

                                   املحد دة ملختلف الوظائف بدل أن يكون    الضروري أن تتوافق مؤهالت املرشحين للتعيين مع األوصا  الوظيفية 

املؤهالت  تناسب  مدى  عن  النظر  بغض   فقط  الحال  واقع  هو  كما  االنتظار  قوائم  على  ترتيبهم                                                                                             التعيين حسب 

بات العمل. 
 
          العلمية مع متطل
 
                

 تعزيز قدرات وحدات املوارد البشرية في الوزارات واإلدارات الحكومية  -2

يلزم إعداد وتطوير أطر مرجعية إرشادية وتنظيمية لعمل وحدات املوارد البشرية في الوزارات واإلدارات  

ية وتضع                                                                                               الحكومية التي تطب ق نظام الخدمة املدنية بحيث تقوم تلك الجهات بتحديد االحتياجات من املوارد البشر 

بإدارة  الصلة  ذات  الجوانب  مختلف  في  بها  لالسترشاد  املعنيين  بتدريب  وتقوم  الوظائف،  الخطط إلشغال هذه 

 إلعداد خطط تطويرية لبناء وتعزيز قدراتها. 
 
                                         املوارد البشرية، وتقييم واقع عمل هذه الوحدات وممارساتها تمهيدا
 
                                                             

 ومن أهم مهام هذه الوحدات: 

 البشرية واألدوار واملهام املؤسسية من خالل:املواءمة بين املوارد  . أ

تحليل األدوار واملهام التي تقوم بها الجهات الحكومية وتحديد احتياجاتها الحقيقية من الكوادر البشرية   ▪

 للقيام بها ومقارنة ذلك بالواقع الفعلي القائم للموارد البشرية ف ها

في املوارد   ▪ النق  والفائض  في مختلف اإلدارات الحكومية ومعالجة الخلل من  تحديد مواطن  البشرية 

 خالل إعادة التوزيع وجداول تشكيالت الوظائف الحكومية. 
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 وضع أسس تخطيط املوارد البشرية وتحديد االحتياجات  . ب

يجب أن يسبق عمليات التعيين في الوظائف العامة إعداد وتطوير سياسات خاصة بإدارة وتنمية املوارد 

وإصدار التقارير املتعلقة بذلك قبل  جهاز اإلدارة العامة ووضع الخطط والبرامج الالزمة لتنفيذها،البشرية في 

القيام بعمليات التعيين بشكل روتيني. وتعتبر هذه املهام من صميم وحدات إدارة املوارد البشرية بحيث تعمل  

 على:

الع ▪ اإلدارات  في  البشرية  للموارد  األمثل  االستخدام  أسس  الالزمة مراجعة  والبرامج  الخطط  ووضع  امة 

لتنفيذها بحيث يستند ذلك إلى خطط تحليل األعمال وحجمها الذي يترجم و شكل رقمي إلى ساعات عمل  

رقمية محسوبة   مبررات  دون  تعيينهم  املطلوب  أعداد  بتحديد  البدء  وليس  موظفين  أعداد  إلى  ثم  ومن 

 كل سلبي على االداء. بشكل محدد. ليس سرا ان هناك تضخما وظيفيا يؤثر بش

املساهمة في إعداد سياسات واستراتيجيات التدريب وبناء القدرات في جهاز اإلدارة العامة ووضع الخطط   ▪

إدارة املوارد   في مجال  العامة  لبناء قدرات اإلدارات  الدعم واملشورة  لتنفيذها، وتقديم  والبرامج الالزمة 

 البشرية. 

خاص   ▪ سجل  وإدامة  العام  إنشاء  القطاعين  في  التدريب  مجال  في  العاملة  واملعاهد  التدريبية  باملراكز 

 والخاص املؤهلة لتقديم برامج تدريبية ألجهزة اإلدارة العامة.

تحديد مسارات تدريبية واضحة تربط الترقي في الوظائف باجتياز برامج تدريبية محددة تتناسب مع كل   ▪

   مستوى إداري.

 بيئة العمل وقواعد السلوك بما ينسجم مع مفهوم الوظيفة العامة كخدمة   تهيئة  -3

 تقتض ي ذلك عمل ما يلي: 

آلداب  ▪ أساسية  ومبادئ  وقواعد  أخالقية،  معايير  إرساء  بهد   وظيفية  سلوك  مدونة  وإقرار  إعداد 

املدنية، وتعزيز االلتزام بها،  الوظيفة العامة، وقيم وثقافة مهنية عالية لدى العاملين في جهاز الخدمة  

املدنية  الخدمة  موظفي  توعية  خالل  من  وذلك  الرشيد،  والحكم  الجيدة  املمارسات  أسس  وترسي  

واألنظمة  القوانين  مع  ينسجم  بما  الذاتي  واالنضباط  السليمة  الوظيفية  األخالقيات  نحو  وتوج ههم 

تحسين الخدمات وتعزيز املصداقية بالخدمة   السارية، وبيان واجباتهم ومسؤولياتهم الوظيفية ودورهم في

 العامة.

تعزيز ثقة املواطن ومتلقي الخدمة العامة بعمل أجهزة اإلدارة العامة، وتأكيد االحترام والتقدير لدورها   ▪

 في توفير الخدمات بأفضل طريقة ممكنة من خالل وضع أدلة العمل ودليل املواطن.
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ألن غياب مثل تلك املعايير  اجية املوظفين في القطاعات املختلفةمعايير ومؤشرات واضحة لقياس إنتوضع    -4

 يساهم في إحباط املوظفين ويخضع الحوافز والترقيات ملعايير شخصية. 

   تحديد أسس علمية وضوابط لتعيين وتقييم أداء شاغلي الوظائف القيادية -5

 ألهمي ة دور شاغلي الوظائف القيادية في 
 
                                      يلزم ذلك نظرا
 
                                    اإلدارة العامة من املهم  عمل ما يلي:             

ومسؤولياتها   ▪ وواجباتها  الوظيفية  املهام  تحديد  يتضمن  القيادية  للوظائف  وظيفي  وصف  دليل  إعداد 

ومتطلباتها واملؤهالت العلمية والشهادات املهنية والخبرات العملية والقدرات واملهارات املطلوبة إلشغالها،  

آلية لعملي في ضوئه تحديد  يتم  الدليل من الجهات املختصة،  ة االختيار والتعيين بحيث  واعتماد ذلك 

تضمن وأوزان نسبية لغايات املفاضلة بين املرشحين  وفق معايير ومؤشرات أداء  تتحدد معايير موضوعية  

 ترسي  مبادئ املهنية واملساءلة. ومن املهم ان تشتمل املعايير: 

 املعرفة الفنية املتخصصة -

 الخبرة في مجال العمل التخصص ي املطلوب.   -

 انسجام التخص  والدرجة العلمية للمتقدم مع طبيعة الوظيفة.  -

 القدرات اإلدارية والقيادية  -

  الخبرة في موقع قيادي أو إشرافي -

 بناء القدرات القيادية واإلدارية من خالل اعتماد مسارات تدريبية محددة -6

العاملين في املستويات اإلدارية املختلفة من خالل معهد يقترح إنشاؤه  يتم عقد برامج تدريبية ملختلف  

                                        يتوفر ف ها كادر تدريس ي وتدريبي ممي ز.

ليكون مرتبطا باألداء واالنتاجية وتطبيق الخطط والبرامج بدال من النظام إعادة النظر في نظام تقييم األداء    -7

 وشخصية. املتبع حاليا الذي يعتمد معايير عامة شكلية 

لربط املوظفين بالوظائف التي يشغلونها بما ينعكس إيجابيا على األداء تحديد مسارات مهنية ووظيفية محددة    -8

 واالنتاجية. 

العامة  -9 لإلدارة  معهد  اإلدارية    إنشاء  املستويات  كافة  من  للموظفين  والفني  واملنهي  اإلداري  بالتطوير  يعنى 

ا وفق منهجية علمية ويستقطب الكفاءات بالتعاون مع كلية العلوم اإلدارية في  التنفيذية والوسطى واإلدارة العلي

الحقيقية   التدريبية  إلى تحديد لالحتياجات  الذي يستند  بالتدريب  االهتمام  إن من شأن ذلك  الكويت.  جامعة 
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              في مما يحف ز  للموظفين واملرتبطة بالوصف الوظيفي ويستند لبرامج تدريبية محددة ترتبط بمراحل التدرج الوظي

 املوظفين ويشجعهم على االلتحاق بتلك البرامج وهو ما ال يطبق حاليا بالشكل املطلوب. 

 دراسة مشروع البديل االستراتيجي الذي وضعه ديوان الخدمة املدنية   -10

يتم من خالل دراسة املشروع إعادة تقييم الوظائف العامة بناء على التوصيف الوظيفي ومتطلبات 

شغلها ومن ثم تحديد الرواتب املناسبة لها بما يشجع املوظفين على االنخراط في الوظائف الفنية والتخصصات  

لمية وال يقوم على أساس املهام  التي تحتاجها الدولة بدال من النظام املتبع حاليا الذي يسعر الشهادات الع

                                                                                                    والواجبات لكل وظيفة وال على أساس الكفاءة. إن  من شأن ذلك أن يحدث نقلة نوعية في مفهوم الوظيفة العامة  

 وإعادة التوازن في توزيع املوارد البشرية بشكل أفضل.  

واألداء  -11 االنتاجية  تشجع  افز  للحو نظم  ا  وضع  والخطط  الوظيفية  بالخطط  الجهات  مرتبطة  تضعها  لتي 

 الحكومية إليجاد معايير وأسس موضوعية ملنح الحوافز بما يرفع الروح املعنوية للموظفين.

 تحفيز طالبي العمل للتوجه للقطاع الخاص   -12

العمالة بما يضمن تقديم حوافز مالية أفضل للمتوجهين للقطاع الخاص بحيث  ▪ مراجعة قانون دعم 

 لهم أن  فرص العمل في القطاع الخاص تعط هم مردودا إضافيا يزيد بنسبة معقولة عن  
 
                                                                              يصبح واضحا
 
          

 فرص عمل مماثلة في قطاع اإلدارة العامة 

ب ▪ القانون  تنفيذ  حسن  على  الفعالة  الرقابة  يحقق  ضمان  ال  بشكل  القانون  استغالل  فرص  يمنع  ما 

 األهدا  املتوخاة منه كما هو ظاهر حاليا.

                                                                                              إلزام القطاع الخاص بتأمين مزايا عمل ال تقل عم ا يوفره القطاع الحكومي للموظفين امللتحقين بالعمل   ▪

 في القطاع الخاص. 

 آليات وبرامج لتطوير وتنمية املوارد البشرية: 7.6
 انتهاج اإلجراءات التالية للدفع في اتجاه تنمية املوارد البشرية بالدولة والتي تتمثل في:ونرى أن يتم 

تعزيز قدرات وحدات املوارد البشرية في الوزارات واملؤسسات والدوائر الحكومية وذلك من خالل إعداد   ▪

لعمل وحدات  ت(وتطوير مرجعية إرشادية وتنظيمية )دليل تقييم وحدات املوارد البشرية، دليل إجراءا 

املوارد البشرية في الدوائر واألجهزة واملؤسسات التي تطبق نظام وقانون الخدمة املدنية وتدريب املعنيين 

لالسترشاد بها في مختلف الجوانب ذات الصلة بإدارة املوارد البشرية، وتقييم واقع عمل هذه الوحدات  

 إلعداد خطط تطويرية لبناء وتعزيز
 
                                وممارساتها تمهيدا
 
 قدراتها.                  
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الالزمة   ▪ والخطط  التشريعات  وضع  تتولى  املدنية  الخدمة  بديوان  البشرية  للموارد  عليا  لجنة  إنشاء 

  .والخطط االستراتيجية لتطوير وتنمية املوارد البشرية في الدولة

انتهاء   ▪ بعد  ما  واملزايا واستحقاقات  والبدالت  للرواتب  توحيد  يتضمن  املدني  للقطاع  نظام موحد  إيجاد 

  .لخدمةا

البشرية عبر توصيف وظائفها وتحسين كفاءتها وتحفيزها وتوفير   ▪ إدارات املوارد  إعادة هندسة وتطوير 

املناسبة   والحوافز  الرواتب  وإيجاد  املؤهلة  البشرية  بالعناصر  وتزويدها  لها  املناسبة  العمل  ظرو  

 الستقطاب موظفين قادرين ومؤهلين وتحفيزهم وإبقاءهم. 

 .ية املوارد البشرية بدعم وتمويل مشترك من القطاعين العام والخاصإنشاء صندوق لتنم ▪

اعتماد وثيقة قواعد السلوك الوظيفي وأخالقيات الوظيفة العامة والتي تقوم على أهمية إرساء معايير  ▪

الوحدات  موظفي  التزام  تعزز  مهنية  وثقافة  وقيم  الوظيفة  سلوكيات  تحكم  ومبادئ  وقواعد  أخالقية 

أسس املمارسات اإلدارية الناجحة.. وترتكز على أسس العدالة ومبادئها، وعلى مبدأ تكافؤ الحكومية على 

  .الفرص والشفافية واملساءلة والنزاهة املهنية والحيادية واإلنتماء للوطن وتحمل املسؤولية

البشرية وتوفير الحلول املبتكرة، وأدوات التقييم املتكاملة التي تؤهل الجه ▪ ات الحكومية تطوير املددوارد 

 .لتحقيق التميز من خالل البشر

 تقديم الدعم في مجال التدريب اإلداري والفني والتطوير التكنولوجي.  ▪

 خلق وظائف تتوافق وتتالئم مع التغيرات العلمية والتكنولوجية املتطورة وخاصة في نظم املعلومات.   ▪

 إعادة بناء املناهج التعليمية.    ▪

 لبشرية من خالل التدريب، فنرى أهمية اتخاذ اإلجراءات التالية: وفيما يتعلق تنمية املوارد ا

إعداد خطة طويلة األمد تحدد ف ها االحتياجات وتوضح االتجاهات واملنطلقات الفكرية للتطوير اإلداري   ▪

  التي تحدد بموجبها البرامج التدريبية ومحتويات البرامج وأهدافها وتفاصيل كل برنامج.

  .ن من الراغبين في التدريب التقني واملنهياستيعاب أكبر عدد ممك ▪

 لحاجدة سوق العمل ▪
 
                  تأهيل الطاقات البشرية الوطنية وتطويرها في املجاالت التقنية واملهنية وفقا
 
                                                                     . 

تقديم البرامج التدريبية بالجودة والكفاية التي تؤهل املتدرب للحصول على الوظيفدة املناسبة في سوق   ▪

 
 
 العمل أو التي تجعله قادرا
 
 على ممارسة العمل الحر.                          

بناء شراكات إستراتيجية مدع قطداع األعمال واملعاهد واملنظمات اإلقليمية والدولية، والتوسع في املجاالت   ▪

خالل  من  وتطويرها  التقنية  نقل  برامج  فدي  واملشداركة  الوطنيدة،  للخطط  الداعمة  املتقدمة  التدريبية 



 

 

127 

 

 

 

و  العربية  واملنظمات  املعاهد  مع  والتخطيط  املشاركة  البشرية  املوارد  وتنمية  إدارة  مجال  في  الدولية 

 اإلستراتيجي. 

التنسيق والتعاون مع جهاز برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة إلعادة تدريب أو تأهيل أعداد كبيرة من  ▪

 املوظفين لالنتقال إلى القطاع الخاص. 

ية إقليمية للمشاركة في تدريب الكوادر  التنسيق والتعاون من املعهد العر ي للتخطيط بصفته منظمة عرب ▪

 الوطنية في مجال التخطيط اإلستراتيجي وتنمية املوارد البشرية واملشروعات الصغيرة واملتوسطة. 

 إعداد وتنمية القيادات اإلدارية  1.7.6

من   تعتبر  البديلة  القيادات  من  الثاني  الص ف  وغياب  املتميزة،  اإلدارية  القيادات  في  النق                                                                                            إن 
  أهم 
    

ويكشف لنا الواقع الفعلي سوء                                                                                التحديات التي تهد د  مستقبل التنمية البشرية في الجهاز الحكومي بدولة الكويت.

األسلوب وضعف النهج الذي ينتهجه الجهاز التنفيذي في مجال التعيين واختيار القيادات اإلدارية فمنذ صدور  

اك معايير علمية واضحة ملتطلبات وشروط شغل الوظيفة  لم تكن هن  1979لسنة    15قانون الخدمة املدنية رقم  

 35وقد استمر هذا الوضع اإلداري والوظيفي السيئ إلى ما يزيد على    القيادية في الجهاز الحكومي بدولة الكويت. 

 وغير صحيح في معظم الوزارات واألجهزة واإلدارات الحكومية، وفشلت معظم  
 
 متخلفا

 
 إداريا

 
 مما أوجد وضعا

 
                                                                   عاما

 
       

 
       

 
              

 
    

عاما بسبب سوء النهج واألسلوب اإلداري املتبع في التعيين بالوظائف   30جهود التطوير اإلداري على مدى ما يقارب  

القيادية الحكومية والذي كان يتم في غالب األحوال بأساليب شخصية بعيدة عن األسس العلمية واملهنية اإلدارية،  

والخب والعلمية  اإلدارية  الكفاءة  معيار  عن  القيادات و عيدا  بعض  تعيين  من  جعل  مما  والقيادية،  العملية  رة 

 في اعاقة بعض الخطط اإلستراتيجية واملشاريع التنموية
 
                                                  اإلدارية سببا
 
            . 

 ويعاني الجهاز الحكومي بدولة الكويت من تدني مستوى القيادات اإلدارية، ويرجع ذلك لعدة أسباب:

 على  أول هذه األسباب يعود لكيفية اختيار القيادات اإل 
 
      دارية، فبعض هذه القيادات ال يتم ترشيحها بناءا
 
                                            

  أما السبب الثاني فيعود لعدم التخص  باملجال اإلداري والفني الذي تعمل فيه هذه القيادات.   معيار الكفاءة.

وثالث األسباب هو ضعف التدريب والتأهيل لهذه القيادات قبل تول ها الوظيفة القيادية، حيث أن عملية التقييم،  

  ن وجدت، تتم على أساس عدد سنوات األقدمية وليس على عدد سنوات الخبرة العملية في مجال التخص . إ

ويضا  لكل ما سبق عدم وجود رؤية واضحة العداد وتنمية القيادات اإلدارية في الجهاز الحكومي وتعدد وسرعة  

ي في التشكيالت الحكومية إلى أقل من التغيير في التشكيالت الحكومية املتعاقبة حيث وصل معدل التغيير الوزار 

 عدم وجود معايير دقيقة وواضحة وشفافة يتم من خاللها قياس    أر عة شهور في بعض الحاالت.
 
                                                        وأخيرا وليس آخرا
 
                

                                  أداء القيادات اإلدارية بشكل فع ال. 
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 آليات وبرامج اعداد وتنمية القيادات االدارية:

املعار  واملهارات الالزمة لبناء كوادر تنظيمية ناجحة ووضع نظم تزويد ودعم القيادات واملدراء بأحدث   ▪

عمل جديدة بغرض رفع معدالت األداء الكلي ملنظماتهم بطرق أك ر فاعلية وذلك من خالل اإلستثمار في  

 .خدمات التدريب، والعمل االستشاري، والبحوث، وتطبيقات تكنولوجيا املعلومات

للدو  ▪ اإلداري  الجهاز  كفاءة  كفاءة  تطوير  رفع  خالل  من  )عام/خاص(  األعمال  ومنظمات  والهيئات  لة 

 وتنمية مهاراتهم وقدراتهم، وإعداد الكوادر اإلدارية املتخصصة
 
                                                          العناصر البشرية، وإعدادهم قياديا
 
                                . 

ضرورة االهتمام بتنمية مهارات القيادات التنفيذية واألخذ في االعتبار استمرارية تدريبها ورفع قدراتها،   ▪

 تنشأ مراكز متخصصة لهذا الغرض )مركز إلعداد القادة(.على أن 

إجراء حوارات وملتقيات ومنتديات وفعاليات مكثفة للقياديين وملدراء إدارات التطوير اإلداري والتدريب   ▪

إيجاد أدوات   العامة والتحاور والتشاور حول كيفية  يتم من خاللها طرح القضايا  بالجهات الحكومية، 

 ية اإلدارية على مستوى الدولة.  فاعلة لتحقيق التنم

إطالق برنامج إلعداد القيادات اإلدارية يقوم على تطوير القيادات الحالية واستقطاب وإعداد القيادات   ▪

  .املستقبلية في مختلف املستويات الوظيفية واملؤسسات الحكومية

ئة القيادات اإلدارية  أهمية إيجاد إطار مؤسس ي على مستوى متقدم من الجودة يتولى مهمة إعداد وتهي ▪

العامة للمساهمة برفع قدرة الجهاز اإلداري ككل على مواجهة تحديات املستقبل من جهة، ولرفع قدرة 

 من جهة ثانية، ولرفع قدرة تلك  
 
                               تلك القيادات على استثمار نتائج وجهود برامج التنمية والتدريب ميدانيا
 
                                                                   

  القيادات على تطوير وتنمية قدرات املوظفين كافة.

 .إعداد القيادات اإلدارية والشبابية لقيادة الجهاز الحكومي بكفاءة وفاعلية ▪

انشاء )معهد أو مركز أو مدرسة عليا لإلدارة( طالبها هم النخبة املتميزة من املوظفين وخريجى الجامعات   ▪

 والحاصلين على الشهادات العليا ويتم اختيارهم من خالل إختبارات عامة. 

 ملستقبل )قادة الصف الثاني( إعداد قادة ا 2.7.6

األولى وحتى سنوات  الطفولة  منذ سنوات  املراحل  من  بالعديد  املرور  اإلدارية  القيادات  إعداد  يتطلب 

بهم مواصفات   تتوفر  الذين  والبحث عن األشخاص  التنقيب  األمر  يتطلب  الوظيفية. حيث  الحياة  من  متأخرة 

 درة. قيادية مثل الذكاء واالتزان واالستقامة واملبا
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وات وهي 
 
ط
 
ة عبر ع د ة خ

        ويجب كذلك التركيز على إعداد القيادات اإلدارية الشاب 
 
 
 
             

                                                   : 

  .                                   حصر القيادات الشاب ة سابقة التأهيل ▪

  .                                                 إنتقاء القادة اإلداريين الشباب وإلحاقهم بالد ورات ▪

  .                                              توفر وسائل دعم ومساندة تدريب القيادات الشاب ة ▪

  .                 القيادات الشاب ةوضع معايير تقييم وتدريب  ▪

 .                                                        الت غذية الراجعة ملعرفة الن ق  في تطوير القيادات الشاب ة  ▪

للعمل  اليومية  يتم مراقبتهم وتجريبهم من خالل ممارساتهم  وعند تحديد مجموعة من قادة املستقبل 

وإجراء املستقبل  قادة  تقييم  يتم  املواقف  هذه  على   
 
وبناءا املختلفة.  اإلدارية  للمواقف                                                وتعريضهم 
 
اختبارات                                           

التميز   جوانب  لتحديد  أشخاص  عدة  أو  لجنة  قبل  من  املستقبل  لقادة  واإلنسانية  والذهنية  الفنية  القدرات 

لقادة  والتأهيلية  التدريبية  االحتياجات  تحديد  يتم  لكي  والقصور  الضعف  جوانب  وتحديد  بينهم  والتفاوت 

قيادي في مواقع  املستقبل  قادة  تكليف  يتم  العملي وممارسة املستقبل، و عد ذلك  الواقع  مع  للتعامل  متعددة  ة 

القيادة على أرض الواقع وعند إجتياز قادة املستقبل هذه املرحلة بنجاح فإنه يتوجب منحهم الفرصة للقيادة 

الحقيقية بشكل مستقل وتمكينهم من خالل منحهم الصالحيات والتفويض الذي يتناسب مع املسؤوليات املناطة  

 بهم. 

 ختيار وتعيين القيادات الحكومية: آلية مقترحة ال 

 شغر وظيفة قيادية 
 
                  ومن املمكن تحديد مراحل اختيار وتعيين القياديين في الجهات الحكومية في حالة
 
                                                                        

 بأية جهة حكومية على النحو التالي:

 يتم تشكيل لجنة متخصصة من أصحاب الخبرة والكفاءة العلمية والعملية للقيام باألتي: ▪

 بيانات جميع املدراء في نفس الجهة الحكومية التي شغرت بها الوظيفة القيادية.يتم مراجعة  ▪

 على شروط شغل الوظيفة يتم ترتيب املدراء في الجهة الحكومية ▪
 
                      حسب األفضلية بناءا
 
واملؤهالت العلمية                   

فس املسار والعملية والخبرة الوظيفية واملهارات السلوكية والقدرات الفنية املطلوبة لشغل الوظيفة في ن

 الوظيفي.

تعطى األولوية للمدراء في نفس املسار الوظيفي وإذا لم يتوفر ذلك يتم ترشيح املدراء الذين تنطبق عل هم   ▪

 الشروط من نفس الجهة الحكومية.

إذا لم يتوفر مدراء تنطبق عل هم املواصفات الوظيفية من نفس الجهة، فيتم البحث عن املدراء في نفس   ▪

 ي الجهات الحكومية املماثلة باإلختصاص سواء الفني أو اإلداري. املسار الوظيفي ف
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إذا لم يتوفر املرشح الذي تنطبق عليه شروط شغل الوظيفة بالجهات الحكومية يمكن البحث عن شاغل   ▪

 لهذه الوظيفة القيادية من خارج القطاع الحكومي. 

ا ▪ قبل  من  الشخصية  للمقابلة  القيادية  الوظيفة  لشغل  املرشحين  لتحديديخضع  مرشحين    ٥-٣للجنة 

 للوظيفة القيادية الشاغرة.

 يتم ترتيب املرشحين الخمسة من قبل اللجنة حسب األفضلية. ▪

 بمبررات التفضيل.  ▪
 
                  يتم رفع األسماء الخمسة املرشحين للوظيفة القيادية ملجلس الخدمة املدنية مدعما
 
                                                                        

الخدم ▪ يقوم مجلس  املدنية  الخدمة  املرشحين ملجلس  املرشح لشغل  بعد رفع أسماء  بتحديد  املدنية  ة 

 الوظيفة القيادية. 

للموافقة على  ▪ يتم رفع أسم القيادي املرشح لشغل الوظيفة القيادية ومبررات الترشيح ملجلس الوزراء 

 الترشيح وا العتماد ورفع األمر لصدور مرسوم أميري للتعيين بالوظيفة القيادية.

تطوير واعتماد آلية لتقييم  :الوظائف القيادية في القطاع العامويجب بناء منظومة تقييم أداء شاغلي   ▪

 أداء شاغلي هذه الوظائف وفق معايير ومؤشرات أداء تضمن ترسي  مبادئ املهنية واملساءلة. 

 اقتراح بإيجاد لجنة الختيار القيادات االدارية:

 ا للقيادات اإلدارية". إنشاء لجنة عليا تحت إشرا  مجلس الخدمة املدنية تحت مسمي"اللجنة العلي ▪

أعضاء متفرغين ومشهود لهم بالعدل اإلنصا  وبالكفاءة والخبرة بأعمال    ٩-٧تتكون اللجنة العليا من ▪

 الجهاز الحكومي ويكون أحد أعضاء اللجنة من القطاع الخاص. 

▪  
 
 تضع اللجنة شروطا
 
 للوصف الوظيفي للوظي                 

 
                     للوظيفة القيادية الشاغرة أو التي ستشغر وذلك طبقا
 
فة                                                  

 الشاغرة واملؤهالت العلمية والعملية والخبرة العملية والتدريب املطلوبة. 

الحكومية وتحديثها   ▪ الوزارات والجهات  في جميع  املدراء  الذاتية لجميع  السير  باإلطالع على  اللجنة  تقوم 

 بشكل دوري. 

الكفاءة السنوية لجميع املدراء وذلك من الجهات املعن ▪ ية وديوان الخدمة  تستعين هذه اللجنة بتقارير 

 املدنية وديوان متابعة أداء الجهاز الحكومي.

يحق لهذه اللجنة طلب أية معلومات عن املدراء من جهة عملهم أو أية جهات لديها معلومات تفيد هذه   ▪

 الجنة في عملها.

جهة عملهم حسب املسار الوظيفي للمدير وحسب  تقوم اللجنة بترتيب جميع املدراء حسب األفضلية في ▪

 ما تجمعه وتحلله من بيانات وما يتوفر من معلومات من الجهات الحكومية ذات العالقة. 
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وقبل أن ترفع هذه اللجنة أسماء املرشحين للوظائف القيادية، يحق لهذه اللجنة مخاطبة الجهات األمنية  ▪

 )وزارة الداخلية وجهاز األمن الوطني للتأكد من حسن السير والسلوك للمرشحين(. 

شروط ومعايير املفاضلة بين املتقدمين واملرشحين للوظيفة القيادية في الجهة الحكومية وآلية    كما تضع ▪

التفضيل إذا لم يتوفر الشخ  املطلوب في الوزارة أو الجهة الحكومية التي شغرت بها الوظيفة القيادية  

 كيفية اإلختيار من املؤهلين من خارج الوزارة أو الجهة الحكومية.

هذه تحتفظ   ▪ بتحديث  وتقوم  املدراء  بها  يقوم  التي  واألنشطة  األعمال  عن  كامل  بسجل  العليا  اللجنة 

 املعلومات والبيانات بأحدث األساليب التكنولوجية واملعلوماتية الحديثة بشكل دوري. 

 برامج ومشاريع تنفيذ السياسات املقرتحة  8.6
 يلزم لنجاح سياسات تطوير املوارد البشرية عمل ما يلي:  

على  (1) إقرارها  يتم  التي  التعديالت  بأبرز  للتعريف  البشرية  باملوارد  للمعنيين  متخصصة  عمل  ورش  عقد 

 قانون ونظام الخدمة املدنية الجديد. 

والجهات  (2) الوزارات  في  البشرية  املوارد  وحدات  لعمل  وتنظيمية  إرشادية  مرجعية  أدلة  وتطوير  إعداد 

الخدمة املدنية وتدريب املعنيين لالسترشاد بها في مختلف الجوانب  الحكومية التي تطبق قانون ونظام  

 إلعداد خطط  
 
البشرية، وتقييم واقع عمل هذه الوحدات وممارساتها تمهيدا بإدارة املوارد              ذات الصلة 
 
                                                                              

 تطويرية لبناء وتعزيز قدراتها. 

نظا (3) تنفيذ  ومتابعة  القيادية  للوظائف  الوظيفي  الوصف  بطاقات  واعتماد  إعداد  على  ج.  التعيين  م 

النظام  على  ترد  مالحظات  أي  ومتابعة  دوري،  بشكل  البطاقات  هذه  ومراجعة  القيادية  الوظائف 

 وتطبيقاته وتقديم املقترحات بهذا الخصوص. 

د. بناء منظومة تقييم أداء شاغلي الوظائف القيادية في جهاز اإلدارة العامة وتطوير واعتماد آلية لتقييم  (4)

 ئف وفق معايير ومؤشرات أداء تضمن ترسي  مبادئ املهنية واملساءلة. أداء شاغلي هذه الوظا

 النتائج املتوقعة لتطوير املوارد البشرية وفق االسرتاتيجيات املقرتحة  9.6

                                                                                         يتوقع أن ينتج عن تطبيق السياسات املقترحة النهوض بقدرات املوارد البشرية مم ا يساهم في تحسين 

  
 
 ونوعا

 
  مستويات أدائها بما ينعكس إيجابيا على خفض التكاليف وتقليل الهدر وتحسين مستويات األداء كما

 
      

 
                                                                                       

 ويساهم في تحسين ثقة املواطنين بجهاز اإلدارة العامة. 
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 الفصل السابع: االصالح االقتصادي وتنمية القطاع اخلاص 

  تنمية دور القطاع اخلاص يف االقتصاد الوطني  1.7
 مقدمة .71.1

 في في إطار السعي لتحقيق النموذج التنموي الجديد، والذي يأمل أن تحتل فيه االدارة العام 
 
 هاما

 
    ة دورا

 
     

 
      

النشاط   في  القطاع الخاص  الكويتي، فإن االداة األساسية لذلك هي إطالق دور  الراهن لالقتصاد  تعديل املسار 

االقتصادي، وذلك في إطار مخطط واضح للتحول الهيكلي في االقتصاد الكويتي ليس فقط في تغيير هيكل امللكية  

 طة االقتصادية املساهمة فيه. بل في تغيير هيكل االنتاج والقطاعات واألنش

 محل جدل او بحاجة الى توثيق، حيث أظهرت تجارب الدول 
 
                                                   ان دور القطاع الخاص في التنمية لم يعد امرا
 
                                          

 في تحقيق التنويع والتحول الهيكلي صوب مراحل 
 
 حيويا

 
                                            املتقدمة والدول الناشئة حاليا، ان للقطاع الخاص دورا

 
      

 
                                                  

ملا يتسم به القطاع الخاص من مرونة وقدرة على اقتحام املجاالت الجديدة، واالبتكار  تنموية أك ر تقدما ورقيا،  

واملواكبة، واالستخدام الكفء للموارد املتاحة، إضافة لقدرته على االستفادة من االفاق التي تنشأ عن العوملة 

 واالنفتاح على أسواق العالم مدفوعا بهد  البحث عن الربح وتعظيم العوائد. 

أظهرت التجارب الدولية ان هذا الدور ال يمكن ان يطلق دون تأسيس مسبق ورعاية وتوجيه واضح  وقد  

من الدول وادارتها ومؤسساتها العامة، ويبقى مستوى التدخل منوطا بخصوصية كل دولة وأولوياتها ومعطياتها  

باستمرار ويتغير  مرن  يكون  أن  يجب  التدخل  هذا  أن  كما  واالجتماعية،  القطاع االقتصادية  الستجابة  وفقا   ،

وصادراتها  انتاجها  هياكل  وطبيعة  املرجو  ملستقبلها  ذاتها  الدولة  رؤية  لتطور  ووفقا  الواقع،  ارض  على  الخاص 

 املستهدفة.  

من  بداية  يتطلبه ذلك  بما  االداة  تلك  إطالق  وتحليل سبل  بمناقشة  الدراسة  من  الجزء  هذا  وسيقوم 

للقطاع   الحقيقي  ال جم  تحديد  على  ضرورة  التعر   في  يساعد  بما  الكويتي،  االقتصاد  في  الخاص ومساهماته 

أولوياته وتوجهاته الفعلية على ارض الواقع، وهو األمر الذي يمثل محددا رئيسيا لإلدارة العامة للتعر  على السبل 

  واألدوات االك ر مناسبة إلعادة توجيه القطاع الخاص الى مجاالت وأنشطة اقتصادية أخرى قد تكون 
 
 أك ر تناسبا
 
           

 مع أولويات مسار اإلصالح والتعديل املرجو. كما أن هذه العملية ستحدد املالمح والخصائ  الجديدة  
 
                                                                                        وتوافقا
 
       

 لدور اإلدارة العامة في النشاط االقتصادي الكويتي. وفق ما يقترحه النموذج املطروح في هذه الدراسة.  

 أساس
 
      كذلك فإن إتمام هذا التحليل سيمثل مرتكزا
 
 لكافة الخطط والبرامج وسياسات االصالح الكلية                                         

 
                                            يا
 
  

والقطاعية واملؤسسية التي ستتبناها االدارة العامة بحيث يتم صياغة كافة الخطط والسياسات بما يتالءم وهد   
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إعادة هيكلة االقتصاد الوطني وتنمية الدور املنوط بالقطاع الخاص وزيادة مستويات تمثيله في قطاعات وانشطة 

 . بعينها

 القطاع الخاص في الخطط والبرامج التنموية   .72.1

، كما انعكس   2035اهتم املخطط الكويتي بالقطاع الخاص وأدرك دوره الحيوي في تحقيق رؤية الدولة  

هذا االهتمام على أرض الواقع في صورة تشريعات وقوانين ومراسيم أميرية ، وكذلك على شكل إنشاء مؤسسات  

،    2014-2013/ 2011- 2010ر ذلك بوضوح من خالل مستهدفات خطط التنمية للفترتين وهيئات عامة، كما يظه

للسنوات  2020- 2015-2016/2019 األجل  متوسطة  اإلنمائية  الخطة  حددت  حيث   ،2010/2011   – 

للقطاع الخاص،    2014/ 2013 أكبر  للقطاع الحكومي لصالح دور  الدور االقتصادي  بشكل واضح إعادة هيكلة 

                                                                               صاحب املساهمة األساسية في االنتاج وخلق فرص العمل وتوليد الدخل، وقد تم  ترجمة هذا  بحيث يصبح هو  

 من خالل استهدا  نمو االستثمار الخاص بوتيرة تفوق نمو االستثمار العام، بحيث ينمو الناتج املحلي  
 
                                                                                           التوجه كما
 
          

ج املحلي اإلجمالي للقطاع الخاص %، مقابل نمو مستهد  للنات2.7االجمالي للقطاع العام بمعدل نمو سنوي قدره  

 % سنويا.8.8بنسبة 

واستهدفت الخطة زيادة األهمية النسبية للناتج املحلي االجمالي غير النفطي وكذلك زيادة األهمية النسبية  

% بنهاية سنوات الخطة التنمية األولى. ويتم ذلك من خالل االلتزام 70ملساهمة القطاع الخاص في هذا الناتج لتبلغ  

ستحداث وتعديل التشريعات والقوانين التي تعكس السياسات والتوجهات العامة للدولة بهد  ضمان توفير با

 البيئة الجاذبة لرأس املال الوطني واألجنبي واملعزرة كذلك آلليات عمل السوق.  

، كما حددت مجاالت العمل التشريعي في قوانين تنظيم برامج وعمليات الخصخصة، والشركات التجارية

وعميات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتنظيم عمليات االندماج واالستحواذ وحماية املنافسة ، وتنظيم  

سوق املال، وحوكمة الشركات، ومكافحة الفساد،  وحماية املستهلك، وأمالك الدولة، ورسوم الخدمات العامة، 

في شأن حماية املنافسة(    2007لسنة    10)قانون رقم    –وغيرها من القوانين، ونشير هنا الى قانون حماية املنافسة  

الذي حدد آليات تدخل الدولة لضبط السوق ورفع كفاءة أدائه لضمان وجود منافسة شريفة وعادلة في السوق، 

تكوين   بتنظيم  للمنتجين  الحماية  وتحقق  عالية،  بجودة  خدمة  أو  سلعة  بتوفير  للمستهلكين  الحماية  تحقق 

اإلنتاجية  تشجع    الكيانات  عادلة  قانونية  وقواعد  إطار أسس  في  وذلك  احتكارية ضارة،  ممارسات  دون  الكبيرة 

االستثمارات وتحفز الشركات العاملية على االستثمار املباشر وغير مباشر، وذلك نتيجة لوجود سوق تتسم بالحرية 

 واالستقرار، تعمل وفق آليات عمل السوق.

حفز استثمارات القطاع الخاص، كما تضمنت   2020-2015ة  استهدفت الخطة التنموية املمتدة للفتر 

القطاع الخاص واالنسحاب   التي تواجه عمليات دفع دور  الكويتي لإلشكالية  الخطة دالالت على تفهم املخطط 
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واستثماراته  الخاص  القطاع  نشاط  من  األكبر  الجزء  ارتباط  في  واملتمثلة  االقتصادي،  النشاط  من  الحكومي 

 في تحفيز الطلب الكلي في االقتصاد الكويتي، وهو ما يملي  بمستويات االنفا
 
 أساسيا

 
                                                       ق الحكومي، الذي يلعب دورا

 
       

 
                         

الحرص والحذر عند تطبيق السياسات والبرامج املحققة لتلك األهدا  من جانب اإلدارة واملؤسسات الحكومية  

الل سنوات الخطة املمتدة حتى  % خ8.6الكويتية. وحددت الخطة نمو االستثمارات الخاصة بوتيرة سنوية قدرها  

. على أن تكون أداة تنفيذ تلك  3.2، مقابل نمو االستثمارات العامة بوتيرة نمو سنوي قدرها  2020العام  
 
                              % سنويا
 
       

التوجهات األساسية هي اشراك القطاع الخاص في تأسيس الشركات املساهمة العامة، وتوسيع عمليات الشراكة 

ملناخ االستثماري، وذلك لضمان ارتفاع مساهمة القطاع الخاص في اجمالي وتفعيل قانون الخصخصة وتحسين ا

% كمتوسط 26مقابل نسبة مساهمة قدرها    2020% عام  42الناتج املحلي )النفطي وغير النفطي( لتبلغ حوالي  

 .   2013-2010لسنوات الفترة 

 هيكل القطاع الخاص واإلشكاليات التي يواجهها  .73.1

ي نالها القطاع الخاص في عمليات التخطيط، وعبر إقرار العديد من القوانين املتصلة رغم هذه األهمية الت

بتوسيع هذا الدور، إال أن واقع االستجابة لدور وأهمية القطاع الخاص في النشاط االقتصادي الكويتي لم يتواكب  

 وتلك املعطيات. 

للفترة   املمتدة  التنموية  الخطة  استهدا   غير   2014-2011/2013- 2010فرغم  القطاع  مساهمة  رفع 

، ورغم استهدا   2013% فقط عام  34%، فقد انحسرت هذه النسبة بشدة لتبلغ  61النفطي في االقتصاد ليبلغ  

% 56%، فقد انخفضت هذه النسبة لتبلغ حوالي  70رفع مساهمة القطاع الخاص في االنتاج غير النفطي ليبلغ  

بة املستهدفة للعمالة الكويتية امللتحقة بالقطاع الخاص واملحددة فقط. وبالتالي لم يتم التمكن من تحقيق النس

 % فقط في نهاية الخطة. 6.5% لتبلغ 7.2بدد 

يفرض هذا الواقع ضرورة اجراء مزيد من التحليل والدراسة للفجوة القائمة بين الجهود املعلنة واملحققة  

تها العامة، وما يظهره الواقع من استمرار ضعف وتيرة  والتي قد ترجع في جانب كبير منها إلى الدولة وادارتها ومؤسسا

اإلشكاالت   وتحديد  الوطنية،  العمالة  واستقطاب  التشغيل  في  وكذلك  اإلنتاج  في  الوطني  الخاص  القطاع  دور 

الحقيقية التي تعوق هذا الدور السيما ما يتصل بدور مؤسسات الدولة املنوط بها وضع وتحديد القواعد الحاكمة  

 تساع دور القطاع الخاص في النشاط االقتصادي الوطني.امليسرة ال

القطاع  دور  بدفع  الدولة  اهتمام  وجود  أولهما  التناقض،  في  غاية  أمرين  بوضوح  السابق  الجزء  أظهر 

الخاص في النشاط االقتصادي، أما االمر الثاني فقد تمثل في ضعف االستجابة بل التراجع لدور القطاع الخاص 

 ي، وهي االشكالية الواجب تحليل جوانبها بدقة لتحديد مواطن الخلل ومن ثم معالجتها. في النشاط االقتصاد
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ويملي ذلك الشروع بداية في تحليل الهيكل القائم للقطاع الخاص وحصته في الناتج املحلي الكلي وغير 

وأي القطاعات النفطي، لرصد أي القطاعات واألنشطة التي كانت فيه استجابة القطاع الخاص أعلى من غيرها  

واألنشطة كانت األقل استجابة.  وما هي العوامل التي قادت لنمو القطاع الخاص في بعض القطاعات واألنشطة  

األنشطة واملجاالت   في  الخاص  القطاع  انخراط  من  او حدت  او قيدت  منعت  التي  العوامل  غيرها، وما هي  دون 

 االقتصادية األخرى.  

بل في  يسهم  سو   العوامل  هذه  واملسئوليات  فهم  واملهام  الدولة،  في  العامة  باإلدارة  املنوط  الدور  ورة 

الواجب إنجازها للتصحيح وإعادة التوجيه، وهل الدولة )اإلدارة واملؤسسات العامة( بحاجة إلفساح املجال أمام  

بحاجة  إنها  أم  والوظائف،  والدخول  ال روة  خلق  وعمليات  والتنمية  النمو  مسيرة  ليقود  الخاص  الى   القطاع 

سياسات وتوجهات تستهد  بناء وتنمية قطاع خاص وطني )جديد( يتسم بالقدرة على النمو وتحمل مسئولية  

القيادة في املستقبل املنظور، ويمتلك املقومات التي تؤهله لالنخراط في مجاالت وانشطة اقتصادية تدفع بعمليات 

 تعديل هياكل امللكية واإلنتاج في الدولة بشكل جوهري.  

للسبل  وفي طرح  وكذلك  الكويتي،  االقتصاد  في  الخاص  للقطاع  الراهن  للوضع  وتقييم  عرض  يلي  ما 

 واإلجراءات املمكن تبن ها لتطوير هذا الدور ومسئولية اإلدارة العامة ومؤسساتها ذات الصلة لتحقيق ذلك.  

 القطاع الخاص والقطاع العام: األهمية النسبية ومجاالت العمل القطاعي  .71.3.1

)تع الجدول  بيانات  النشاط  1.7رض  في  العام والخاص  القطاعين  لكال  والنسبية  الكمية  للمساهمات   )

االقتصادي الكويتي، وذلك وفقا ملعياري عدد املنشآت العاملة والقيمة املضافة االجمالية التي يتم توليدها من  

العام   لبيانات  العام والخاص ووفقا  القطاعين  لكال  األنشطة، وذلك  البيانات عدد من  2015تلك  تظهر  . حيث 

الحقائق أهمها: انه وفقا ملعيار عدد املنشآت فقد استحوذ القطاع الخاص على النصيب األكبر واالساس ي من عدد  

% للقطاع العام، وفي املقابل فقد تركزت  0.08% مقابل  99.92املنشآت العاملة على مستوى الدولة بما يقدر بنحو  

 % فقط في القطاع الخاص! 40ة االجمالية في مؤسسات القطاع العام، مقابل نحو % من القيمة املضاف60نحو 

اإلنتاجية،   املنشآت وقدراتها  بين عدد  الواضحة  والفجوة  الكبير  الخلل  لهذا  املباشر  التفسير  ان  ورغم 

القي ملكونات  أساسيا  تمثل ركنا  والتي  به،  املتصلة  النفطي واألنشطة  الناتج  في  أساس ي  املضافة يتركز بشكل  مة 

االجمالية ألنشطة القطاع العام. اال انه وعند استبعاد املنشآت املنخرطة في األنشطة النفطية والقيمة املضافة  

االجمالية املتولدة عنها، يظهر انه في الوقت الذي بلغت فيه نسبة املنشآت الخاصة العاملة إلجمالي عدد املنشآت 

% في الخدمات 98.86األنشطة االقتصادية املختلفة، حيث بلغت نحو  % في القطاعات و 100% الى  98.86ما بين  

% في أنشطة 99.98% في الخدمات غير املالية، ونحو  99.92% في الصناعات التحويلية، ونحو  99.78املالية، ونحو  

بل بلغت  (.في املقا1.7% في قطاع البناء والتشييد. )شكل رقم  100تجارة الجملة والتجزئة وخدمات اإلصالح وبلغت  
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القيمة املضافة االجمالية   في  العام  53.98مساهمتها  التحويلية )مقابل مساهمة القطاع  في قطاع الصناعات   %

%  94% للقطاع العام(، وبلغت نحو  10% في قطاع الخدمات املالية )مقابل نحو  90%(، وبلغت نحو  46.02بمعدل  

نحو   )مقابل  املالية  غير  الخدمات  العا6في قطاع  للقطاع  الجملة %  تجارة  في قطاعي  اعلى مستوياتها  م(، وكانت 

% في عدد املنشآت  99.9والتجزئة، والتشييد والبناء. لتظهر في املحصلة حقيقية مساهمة القطاع الخاص بنحو  

بنحو   مقابل مساهمته  النفطية،  غير  األنشطة  في  تلك  86العاملة  املتولدة عن  املضافة االجمالية  القيمة  في   %

 (. 2.7ل رقم األنشطة. )شك

وبذلك يمكن التحقق من ان القطاع الخاص العامل في الدولة سواء تم قياس حجمه/مساهمته في اجمالي  

األنشطة االقتصادية )وهو القياس الصحيح( أو في اجمالي األنشطة االقتصادية غير النفطية، فانه لم يتمكن من  

إنتاجية مناظرة تترجم الى دخول وفرص عمل ومنتجات وصادرات  ترجمة انتشار مؤسساته وكبر عددها الى قوة  

 وأسواق جديدة. 

: قيمة ومساهمة القطاعين العام والخاص في النشاط االقتصادي وفقا ملعياري عد املنشآت  (1.7)جدول رقم ) 

 2015 -%(  -العاملة والقيمة املضافة االجمالية )ألف د.ك  

 القطاع الخاص القطاع العام اإلجمالي 

 القيمة املضافة املنشآت العاملة  القيمة املضافة املنشآت العاملة  القيمة املضافة املنشآت العاملة  لنشاط ا

 % القيمة  % العدد  % القيمة  % العدد  % القيمة  % العدد 

23617 100 1588818 100 4 0.02 44878 2.82 23613 99.98 1543940 97.18 
تجارة الجملة والتجزئة: 

 التجارة وخدمات اإلصالح

5521 100 17198688 100 15 0.27 15840427 92.10 5506 99.73 1358261 7.90 
اجمالي القطاع الصناعي: 

 متضمنا كل من:

7 100 14883570 100 3 42.86 14774994 99.27 4 57.14 108576 0.73 
الصناعات  -

 االستخراجية 

 الصناعات التحويلية  - 53.98 1249685 99.78 5502 46.02 1065433 0.22 12 100 2315118 100 5514

 التشييد والبناء 100 983861 100 1489 0.00 0 0.00 0 100 983861 100 1489

 الخدمات غير املالية*  93.88 3905258 99.92 9961 6.12 254442 0.08 8 100 4159700 100 9969

438 100 3614880 100 5 1.14 364283 10.08 433 98.86 3250597 89.92 
الخدمات املالية: 

 الوساطة املالية والتامين 

 االجمالي  40.08 11041917 99.92 41002 59.9 16504030 0.08 32 100 27545947 100 41034

 . 2017 –دولة الكويت  –النتائج النهاية  –البحث السنوي ملنشآت  –املصدر: بيانات اإلدارة املركزية لإلحصاء 

التعليم  *الخدمات غير املالية: تتضمن أنشطة الفنادق واملطاعم والنقل ووكاالت السفر والبريد واالتصاالت واألنشطة العقارية وخدمات االعمال و 

 والصحة والعمل االجتماعي والترفيه والثقافة والرياضة وغيرها. 
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(: االهمية النسبية للقطاعين العام والخاص في النشاط االقتصادي وفقا ملعيار عدد املنشآت  1.7شكل رقم ) 

 2015العاملة لعام 

 
 . 2017 –دولة الكويت  –ئج النهاية النتا  –البحث السنوي ملنشآت  –املصدر: بيانات اإلدارة املركزية لإلحصاء          

  

(: االهمية النسبية للقطاعين العام والخاص في النشاط االقتصادي دون االنشطة االستخراجية  2.7شكل رقم ) 

 2015وفقا ملعيار القيمة املضافة االجمالية للمنشات العاملة لعام 

 
 .  2017 –دولة الكويت  –النتائج النهاية  –البحث السنوي ملنشآت  –لإلحصاء املصدر: بيانات اإلدارة املركزية                           
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 أولويات وتوجهات القطاع الخاص وانسجامها مع االستحقاقات التنموية للدولة   .72.3.1

وفقا لألهدا  التنموية التي تتبناها الدولة ومؤسساتها وخططها اإلنمائية، فان القطاع الخاص الوطني  

القادر على تحقيق األهدا  التنموية املطلوبة هو ذلك القطاع املتوجه الى القطاعات ذات الطابع اإلنتاجي، السيما  

أنشطة الصناعات التحويلية. ووفقا للبيانات فإن هذه األنشطة تكاد تكون مناصفة بين القطاعين العام والخاص، 

في مجاالت وانشطة الخدمات املالية )الوساطة والتأمين(  في حين تمكن القطاع الخاص الكويتي من توظيف قدراته  

وانشطة  مجاالت  في  ملساهماته  إضافة  االعمال(،  وخدمات  والنقل  االتصاالت  )وبخاصة  املالية  غير  والخدمات 

 التجارة وخدمات اإلصالح والتشييد والبناء.

لى القطاع الخاص الكويتي،  وهنا يبرز تساؤل جوهري حول دور مؤسسات الدولة في التأثير على توجهات ع

وهو االمر الذي قد يصعب االملام بكافة جوانبه، ولكن قد يكفي لالسترشاد بطبيعة وتوجهات ذلك الدور من خالل  

استعراض هيكل التسهيالت االئتمانية الذي قدمه القطاع املصرفي املحلي لتمويل األنشطة االقتصادية املحلية  

واملجاالت التي تتسم بأولوية لدى الخطط والبرامج التنموية املعلنة من جانب   ومدى انحيازه لألنشطة والقطاعات

 الدولة ومؤسساتها العامة.

يظهر التوجه الواضح للتسهيالت االئتمانية املقدمة للقطاع الخاص الكويتي نحو املجاالت واالنشطة التي  

على االستيراد من الخارج على حساب تشجيع   ال تتسم بقدرتها على زيادة اإلنتاج او خلق الوظائف بقدر ما تساعد

اإلنتاج الوطني. حيث استأثرت القروض الشخصية ذات الطابع االستهالكي بالجانب األكبر من هذه التسهيالت،  

تل ها كل من أنشطة العقارات والتجارة وقطاع االنشاءات، وكانت حصة القطاعات اإلنتاجية الصناعية والزراعية  

أولويات   نهاية  العام  في  لبيانات  وفقا  يظهر  االئتمانية.  للتسهيالت  القطاعية  أنشطة   2016التوجهات  استحواذ 

% من اجمالي حجم التسهيالت  80.6القروض الشخصية االستهالكية والعقار والتجارة والخدمات األخرى على نحو  

% 5.5التحويلية اال بنحو    االئتمانية املقدمة من النظام املصرفي الكويتي، ولم يحظى قطاع وانشطة الصناعات

 (. 2.7فقط من اجمالي تلك التسهيالت. جدول )

االقتصاد   أنشطته  في  ومساهماته  الخاص  القطاع  ألداء  الفعلية  النتائج  مع  ينسجم  الذي  االمر  وهو 

ساعدت   قد  الدولة  في  التمويلية  املؤسسات  جانب  من  املقرة  التمويل  وشروط  سياسات  ان  يعنى  بما  الوطني، 

في في    بوضوح  املرجو  واإلصالح  التعديل  ملتطلبات  توافقا  األقل  االتجاهات  في  الخاص  القطاع  أنشطة  توجيه 

 الخطط التنموية للدولة وخطط اإلصالح املالي واالقتصادي ف ها. 
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 (: تطور أرصدة التسهيالت االئتمانية املحلية 2.7جدول رقم ) 

 ن دينار( )القيمة باملليو  - 2016 – 2000لسنوات مختار ة للفترة 

 القطاع 

2000 2010 2015 2016 

 القيمة
األهمية 

 النسبية 
 القيمة

األهمية 

 النسبية 
 القيمة

األهمية 

 النسبية 
 القيمة

األهمية 

 النسبية 

 9.2 3147.3 9.3 3114.8 9.1 2299.1 15.0 783.7 التجارة 

 5.5 1889 6.1 2035.8 6.4 1617.4 6.1 318.1 الصناعة 

 6.1 2093.2 5.9 1953.3 7.2 1807.8 8.1 422.9 اإلنشاء

 0.04 12.90 0.04 14.40 0.04 8.90 0.20 10.60 الزراعة وصيد األسماك

املؤسسات املالية )غير البنوك(: متضمنة: 
 شركات التأمين والصرافة واالستثمار

306.9 5.9 2837.2 11.3 1342.4 4.0 1483.1 4.3 

استهالكية التسهيالت الشخصية: قروض 
 وقروض مقسطة وشراء أوراق مالية، وأخرى.

1887.3 36.1 8456.1 33.6 13960.9 41.9 14437.9 42.1 

 22.6 7758.7 24.1 8048.8 25.7 6476.6 16.3 853.8 العقار

 3.1 1060.6 1.9 649.2 0.8 211.1 1.5 78.2 النفط الخام والغاز

 0.3 113.8 0.3 101.7 0.0 0 0.0 0.8 الخدمات العامة  

 6.7 2311.4 6.3 2113.9 5.9 1486.6 10.9 567.5 أخرى 

 100.0 34307.9 100.0 33335.2 100.0 25200.8 100.0 5229.8 املجموع 

 .2017دولة الكويت   –البنك املركزي  – 2017 –   2000املصدر: النشرات السنوية الصادرة عن البنك املركزي خالل الفترة 

  –   2000بددددل ان االمر األك ر خطورة هو نتائج تحليل التطور الزمني لهيكل التسهيالت االئتمانيدددة للفترة  

، وهي الفترة التي شهدت زخما من الدولة ومؤسساتها في إقرار وتطبيق العديد من الخطط والبرامج الهادفة  2016

ي في الدولة، حيث يظهر االحتفاظ بذات الهيكل  إلطالق قدرات ومساهمات القطاع الخاص في النشاط االقتصاد

للتوزيع النسبي للتسهيالت االئتمانية على األنشطة االقتصادية، بل ان حصة الصناعات التحويلية قد تراجعت 

% عام  5.5% إلجمالي التسهيالت االئتمانية وتراجعت الى حدود  6.1نحو    2000خالل تلك الفترة، حيث بلغت عام  

هر بوضوح عدم انعكاس الدعوات والخطط والبرامج املوجه من الدولة على األداء الفعلي للقطاع  ، وهو ما يظ 2016

الخاص )اإلنتاجي( إلطالق قدراته التي من شأنها دفع التنويع وخلق فرص العمل املجزية واملنتجة في القطاع الخاص  

واهمها القطاع املصرفي وخاصة البنك كما هو مفترض ومخطط.  كما ان الجهات التي يفترض بها دفع هذا التوجه  

 الصناعي لم تترجم توجهات الدولة الى توجهات جدية في هيكل التسهيالت التي تقدمها للقطاع الخاص.  

اقع والتحديات   .73.3.1  القطاع الصناعي الكويتي: الو

في ضوء ما أظهره التحليل السابق من ضعف دور القطاع الخاص في املجاالت واألنشطة اإلنتاجية السيما  

الصناعات التحويلية، وفي ضوء دور التمويل واالئتمان في توجيه القطاع الخاص نحو مجاالت وانشطة دون غيرها. 

الكو  دولة  في  املصرفي/التمويلي  القطاع  واقع  الى  هنا  اإلشارة  القطاع فيجب  من  األكبر  الجزء  ينتمي  حيث  يت، 

املصرفي العامل في الدولة الى فئة البنوك التجارية، وليس الى فئة البنوك التنموية املتخصصة، التي يكون لها عادة  
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في إتمام مثل هذه التحوالت سواء في هياكل اإلنتاج    في تمويل جهود التحول الهيكلي في الدول الراغبة 
 
 بارزا

 
                                                                                              دورا

 
      

 
    

 صدير او هياكل امللكية والدخول.  والت

تميز القطاع املصرفي بهيمنة فئة البنوك التجارية، ولم يمتلك تاريخيا سوى ثالث بنوك متخصصة )البنك  

الصناعي، وبنك التسليف واالدخار/االئتمان حاليا، والبنك العقاري/الكويت الدولي حاليا(، وبقي البنك الصناعي 

لتمويل   املفترض  دوره  األنشطة  مواصال  خدمة  الى  االخرين  البنكين  تحويل  تم  حين  في  اإلنتاجية،  األغراض 

 االجتماعية او الى األنشطة التجارية والتمويل اإلسالمي. 

ورغم ما يؤشر له هذا االمر من خلل في تأمين سند تمويلي قوي يوجه ويدعم القطاع الخاص اإلنتاجي، 

، حيث أسس هذا البنك عام  فان تحليل اولي لقائمة أنشطة البنك الصناعي  
 
                         يدل ان إشكالية التمويل أك ر تعقيدا
 
                                  

كشركة مساهمة مقفلة، بمبادرة من الحكومة الكويتية ممثلة بوزارة املالية وبنك الكويت املركزي وتعاون   1973

 ، الكبيرة  الصناعية  املؤسسات  و عض  التأمين  وشركات  التجارية  البنوك  من  عدد  في  ممثال  الخاص  القطاع 

إنشاء  وتح تشجيع  طريق  عن  اإلنتاجي  هيكله  وتنويع  الكويتي  االقتصاد  إنماء  في  "اإلسهام  في  أهدافه  أهم  ددت 

الصناعات الجديدة، وتدعيم الصناعات القائمة" بما يتضمنه ذلك من : املساهمة في تطوير استراتيجية طويلة 

الص النشاط  ومجاالت  القطاعات  أفضل  وتحديد  الصناعية،  للتنمية  الظرو  املدى  مع  تتالءم  التي  ناعي 

والضوابط املحلية لهذه التنمية، واملبادرة إلى تأسيس املشروعات الصناعية في القطاعات الصناعية التي يؤمل أن 

تتحقق ف ها أفضل النتائج، واملشاركة الفعالة في ملكية مشاريع جديدة فضال عن منحها القروض آلجال متوسطة  

مشاريع إقراض  وكذلك  املصرفية    وطويلة،  الخدمات  مختلف  وتقديم  وتحديثها،  القائمة  الصناعات  توسعة 

للصناعة، واستقدام التكنولوجيا، وتحديد شركاء أجانب تتوافر لديهم الخبرة الالزمة لتطوير السوقين النقدية 

 واملالية، والتعاون مع غيرهما من املؤسسات املالية الرئيسية األخرى. 

لسابقة أن البنك يسعى الى تدعيم القدرات الصناعية في الدولة من خالل ويالحظ من تحليل األهدا  ا

وتوسعة  إلنشاء  االجل(،  وطويل  )متوسط  امليسر  التمويل  وتوفير  الوطنية،  الصناعة  وتشجيع  ودعم  مساندة 

 وتحديث املشروعات الصناعية )املنسجمة واستراتيجية التنمية الصناعية وتنويع هياكل اإلنتاج املفترضة(. 

، أظهر أن متوسط سعر  2016أن تحليل القوائم والتقارير الدورية الصادرة عن البنك الصناعي للعام  

%. وهو االتجاه الذي يشهد  4.9%، كما بلغ العائد على امللكية  3.5الفائدة على القروض املقدمة من البنك بلغ نحو  

العام   منذ  نحو    2012تصاعدا  حينها  بلغ  اصوله  4.38حيث  نمت  كما  السنوية   5.25بمعدل  %،  أرباحه  ونمت 

لذات العام، كذلك حقق البنك نسبة متدنية للغاية في القروض املتع رة، والتي بلغت   24.45)الصافية( بمعدل  

% عام    1.09)مقارنة بمعدل   2016% فقط عام 0.74نسبتها إلجمالي حجم املحفظة من قروض وتسهيالت نقدية  
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تظهر بوضوح تميز األداء املصرفي للبنك الصناعي، وقوة وجودة محفظته    (. وجميع هذه النسب واملعطيات2015

 االئتمانية مقارنة بأداء معظم البنوك التجارية العاملة في دولة الكويت.  

 وعدم وجود جهود مناسبة او كافية لخلق وتطوير  
 
 صرفا

 
 تجاريا

 
                                             ولكنها تدلل كذلك على انتهاج البنك نهجا

 
     

 
       

 
                                      

ك من تحمل املخاطر لبناء قاعدة صناعية وطنية من جانب القطاع الخاص الوطني.   قطاع صناعي، بما يقتضه ذل

وكأن البنك يقوم فقط بالسعي ملخاطبة املودعين وتسهيل توجيه املدخرات الخاصة إلى االستثمار الصناعي، وهو  

ناعي، يفترض به  االمر الذي ال يمكن ان يتوافق وطبيعة ومخاطر التمويل التنموي طويل االجل إلنشاء قطاع ص

واالبتكار  النضج  ملرحلة  للمساندة، وصوال  والحاجة  والتأسيس  النشأة  منذ  للتطور  التقليدية  باملراحل  يمر  أن 

 والنمو املضطرد.  

مشروع بقيمة نحو   28في تمويل    2016ففي الوقت الذي تشير فيه البيانات ملساهمة البنك خالل العام  

(، فقد بلغت قيمة التمويل املقدم لألنشطة 2015مليون دينار عام    57.2حو  مليون دينار كويتي )مقارنة بن  63.9

(، لتمثل القروض التجارية أك ر من  2015مليون دينار عام    140مليون دينار كويتي )مقارنة بنحو   175.8التجارية 

بمعدل    فقد نمت القروض الصناعية  2016،  2015% من القروض الصناعية، كما يظهر انه خالل العامين  275

 %! 25% مقابل نمو القروض التجارية بنحو 10

باملساهمة في تمويل    2016  –   1974اما على املستوى التاريخي فتشير البيانات لقيام البنك خالل الفترة  

نحو    1024 املشروعات  هذه  كلفة  وبلغت  مشروعات جديدة(،  وإقامة  )توسعة  دينار   2.1مشروع صناعي  مليار 

مليون دينار، كذلك   24.2مليار دينار، وهو ما يعني متوسط تمويل سنوي قدره  1.18نحو كويتي، مول البنك منها 

تجدر اإلشارة الى ان الجانب األساس ي للقروض الصناعية التي يقدمها البنك مرتبط بالتسهيالت االئتمانية املتكررة 

)بقيمة   االجل  الكويت    300طويلة  من حكومة  البنك  عل ها  التي حصل  د.ك(  عن  مليون  لتشريع صادر   
 
                 استنادا
 
       

. وجميع هذه القيم ال  2027مجلس االمة ويمتد أجل استحقاق هذه التسهيالت الى عشرين عاما تنتهي في سبتمبر 

والنمو   التنويع  تحقيق  في  يسهم  تطوير قطاع خاص صناعي وطني،  ملساندة  واقعي  توجه حقيقي  لوجود  تؤشر 

 اهدا  البنك الصناعي ذاته. والتشغيل املستهد  في خطط الدولة وكذلك في 

استئثار   البيانات  أظهرت  فقد  البنك  من  املقدم  االئتمان  هذا  تخصيصات  تحليل  مستوى  على  اما 

% من اجمالي قيمة  55.7صناعات املنتجات الغذائية واملشروبات باملكون األساس ي للتمويل الصناعي، بنسبة بلغت  

%، ثم    22.8ت املعادن الالفلزية ومواد البناء بحصة قدرها  ، تليه صناعة منتجا2016االئتمان الصناعي للعام  

%. وهو الهيكل الذي ال يتوافق وأهدا  البنك وخطط    10.5صناعة املنتجات البالستيكية واملطاط بحصة قدرها  

 الدولة املعلنة الخاصة بالتوطين التكنولوجي والتوجه نحو الصناعات األعلى في القيمة املضافة واملحفزة في ذات 

 الوقت لتدعيم مسار التنمية وتعديل الهيكل االقتصادي للدولة. 
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من جانب اخر وفيما يتعلق باألدوار املنوطة بالقطاعين العام والخاص في األنشطة الصناعية التحويلية، 

وما هو حجم ونوعية األنشطة التي يستحوذ على توجهات القطاع الخاص، وتلك التي يستحوذ عل ها القطاع العام،  

د وجدت الدراسة استحواذ املنتجات النفطية املكررة على املكون األساس ي لناتج الصناعات التحويلية بما يقدر  فق

(. يالحظ ان 3.7% من الناتج الكلي للصناعات التحويلية، ثم تتابع باقي األنشطة كما يوضحها الشكل )45.4بنحو 

ين الرأسمالي حيث تبلغ حصة القطاع العام في التكوين  القطاع العام يستأثر باملكون األساس ي للمساهمة في التكو 

% تقريبا، وفي الوقت الذي يالحظ استحواذ القطاع الخاص 100الرأسمالي لصناعة املنتجات النفطية املكررة نحو  

على العدد األكبر من األنشطة الصناعية القائمة في الدولة ضمن قطاع الصناعات التحويلية، لتبلغ مساهمته في  

%، فإنها ال تسهم في املقابل في توليد ناتج صناعي موازي او مقارب لتلك األهمية في التكوين  100نها الرأسمالي  تكوي

 (.4.7الرأسمالي )الشكل 

 (: األهمية النسبية لناتج النشاط الصناعي في الناتج الكلي للصناعات التحويلية3.7شكل رقم ) 

 2016-2012كمتوسط للفترة  
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خدمات ) صناعة منتجات المعادن الالفلزية األخري  
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صناعة المالبس وتهيئة وصبغ الفراء

الطباعة والنشر واستنساخ وسائط اإلعالم المسجلة

صناعة اآلالت واألجهزة الكهربائية غير المصنفة في 
مكان آخر
صناعة الفلزات األساسية
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 (: مساهمة القطاعين العام والخاص في التكوين الرأسمالي في انشطة الصناعات التحويلية  4.7شكل رقم ) 

 2013وفق احصاءات العام 

 
 2016-2013إحصاءات الحسابات القومية  -دولة الكويت  -املصدر: اإلدارة املركزية لإلحصاء 

ففي الوقت الذي سيطر فيه القطاع الخاص تماما على أنشطة مثل إعادة التدوير، واالثاث، واملعدات،  

واملطاط واللدائن، والفلزات، واآلالت واملعدات واألجهزة الكهربائية وغيرها، فإننا نجد ان هذه األنشطة ال تسهم  

%( بما  2.7% ،  1.21تلك األنشطة املتعددة بين )في الناتج الصناعي مساهمة يعتد بها ، حيث تتراوح مساهمتها في  

يوضح ظاهرية انحياز هيكل امللكية في األنشطة الصناعية لصالح القطاع الخاص، حيث يظهر استئثار القطاع 

العدد  القطاع الخاص املسيطر واملستحوذ على ملكية  النشاط الصناعي، كما ان  لناتج  باملكون األساس ي  العام 

 األنشطة واملجاالت الصناعية، ال يستم بالقدرة اإلنتاجية املناظرة. األكبر واالوسع من 

دقيق  بشكل  للتدخل  ومؤسساتها،  الدولة  جانب  من  االختالل  هذا  تعديل  يظهر ضرورة  التحليل  هذا 

لتوسيع وتنمية دور وأهمية القطاع الخاص في مختلف األنشطة الصناعية، وعدم االقتصار على توسيع امللكية 

وانشطة غير قادرة على االسهام املناظر في الناتج ومن ثم في التشغيل وخلق فرص العمل. دون ان يمنع   في قطاعات

األنشطة   تلك  في  املنخرطة  الخاص  القطاع  ملؤسسات  اإلنتاجية  للقدرات  الداعمة  البرامج  توفير  قطعا  ذلك 

 الصناعية.
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 مداخل تنمية وتفعيل دور القطاع الخاص  .74.3.1

أظهرت األجزاء السابقة الهيمنة الواضحة للدولة في القطاع الصناعي بما في ذلك قطاع أنشطة الصناعات 

 التحويلية، وهو ما يتناقض مع مستهدفات الخطط التنموية املتتالية. 

بها تنفيذ وترجمة تلك التوجهات، في ضوء ذلك فإن التساؤل الذي يفرض نفسه هو ما هي الجهات املنوط  

احدى   دور  استعراض  يمكن  وهنا  الخاص،  والقطاع  االعمال  ومجتمع  املخطط  بين  الوصل  همزة  دور  ولعب 

املؤسسات الفاعلة واملمثلة في "الهيئة العامة للصناعة" وهي املؤسسة العامة التي يقع على عاتقها جزء كبير من  

، والذي حدد  1996لسنة    56م اختصاصها الذي قرره لها قانون انشائها رقم  مسئولية إنجاز هذه املهمة وذلك بحك

 مسئوليتها باألشرا  على تنمية النشاط الصناعي في الدولة، وتنمية القاعدة الصناعية. 

القطاع   بدور  باالرتقاء  مكلفة  مركزية  كجهة  املؤسسة  هذه  دور  واهدا   لطبيعة  أولى  تحليل  وبإجراء 

 -الحظ ان هذه الهيئة قد حددت لنفسها عدد من األهدا  األساسية واالستراتيجية أهمها : الصناعي في الدولة، ي

وحمايتها   وتطويرها  املحلية  الصناعات  والحرفية    -)تشجيع  الصناعية  االنتاجية  القاعدة  وتنمية    -توسيع  دعم 

والغذائي   القومي  الالزمة لألمن  السلع االستراتيجية  إنتاج  ا  -وتشجيع  الصناعية توفير نظم  والبيانات  ملعلومات 

 في دول مجلس التعاون    -وتشجيع التطوير واالبداع  
 
                      التنسيق بين الصناعات القائمة واملقترح إقامتها مستقبال
 
                                                    -  

للتنمية   الالزمة  واملعلومات  الخبرات  لتوفير  الدولية  واملنظمات  الدول  مختلف  مع  الصناعي  التعاون  توثيق 

الصادرات الصناعية الكويتية في األسواق العاملية وخلق فرص استثمارية صناعية    زيادة حصة  -الصناعية املحلية  

 تصديرية(.  

في   املنتهية  التنموية  الخطة  ملسار  وفقا  فانه  استكمال    2020/ 2019كذلك  بإنجاز  مطالبة  الهيئة  فان 

من املفترض انجاز   وتطوير عدد من املناطق الصناعية )الشدادية، الشعيبة، شمال صبحان الصناعية(، كما انه

املفترض بها إعادة هيكلة القطاع الصناعي الكويتي. وبمراجعة   2035االستراتيجية الصناعية لدولة الكويت لعام  

  –   2000أنشطة الهيئة السابقة فقد لوحظ ان االستراتيجية الصناعية املتاحة للهيئة هي مقترح استراتيجي للفترة 

الستراتيجية الصناعية" والذي يتضمن بداخله عدد من اإلجراءات الحيوية  فيما يعر  بدد "مشروع وثيقة ا  2015

لتنمية القطاع الصناعي تتمثل  في : تقديم حوافز لالستثمار الصناعي من خالل  : )االعفاءات الجمركية ملستلزمات  

واملنتجات ذات املنشأ أفضلية الشراء في املشتريات الحكومية ملنتجات الصناعة املحلية    -اإلنتاج والسلع الوسيطة  

تأهيل املنشآت الصناعية ذات املنشأ الوطني واحتساب القيمة املضافة التي تؤهلها لتصدير منتجاتها إلى     -الوطني

الدعم الصناعي من خالل توفير الدعم الالزم للمنتجات املحلية تجاه   -الدول العربية معفية من الرسوم الجمركية  

املشاركة تسير املشاركات في   خدمات متنوعة مثل     -االبحاث والدراسات    -اإلغراق    املنافسات غير املشروعة مثل 
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املعارض الخارجية واملحلية وتوفير واعداد اإلحصاءات والبيانات الصناعية، وتوفير دراسات جدوى اقتصادية 

 (.  للفرص االستثمارية الصناعية وإعطاء أولوية إلقامتها

ات الصادرة عن الهيئة الى قيامها باستكمال إنجاز االستراتيجية الصناعية  وفي الوقت الراهن تشير البيان

خطوات من الخطوات    5باالستعانة بأحد املكاتب االستشارية الدولية، الذي انجز     2035التي ستمتد حتى العام  

في  السبعة الالزمة إلعداد هذه االستراتيجية، وكما سبقت اإلشارة فان املالحظ هو  ضعف مستويات ا ملشاركة 

او فيما هو متاح من معلومات حول   2015 – 2000اعداد هذه االستراتيجيات، سواء في مقترح استراتيجية الفترة 

، حيث يمكن تبين ضعف التشاور مع القطاع الخاص املستهد ، وغياب اآلليات التي سيتم على 2035استراتيجية  

انتقاء أو اختيار أنشطة وقطاعات ومجاالت صن الدولة هي  أساسها  التي تقدمها  اعية دون غيرها، وان الحوافز 

للهيكل  توقع تصحيح  الصعب  من  أنه  يعني  بما  غيره،  دون  نشاط  او  غيره  دون  تستهد  قطاع  ال  عامة  حوافز 

 اإلنتاجي الصناعي القائم في الدولة.   

طرح استراتيجي كذلك يالحظ غياب دور التمويل، وهو الدور الذي يجب ان يفترض ان يكون مالزما ألي  

املستقبل   بمتطلبات  مدفوعا  مستقبلية،  وتوجهات  أسس  على  يقوم  وطني  قطاع صناعي  لبناء  يسعى  مستقبلي 

كافة  ان  منذ عقود. حيث  الدولة  في  القائمة  اإلنتاجية  الصناعية  للهياكل  والتاري   باإلرث  للدولة، وليس  املرجو 

صناعية وتحقيق التحول الهيكلي، توضح ضرورة تالزم صياغة  التجارب الدولية الرائدة في مجال انجاز التنمية ال

 – املخطط الهيكلي للتنمية الصناعية املستهدفة، مع بناء وتوفير األطر التمويلية املساندة لهذا التحول )صناديق  

 .. الخ(.   -مؤسسات اقراض  –بنوك متخصصة 

ا البد  فهي خطوة  إعدادها  الجاري  باالستراتيجية  يتعلق  فيما  من  اما  للغاية  عالية  بمستويات  تتسم  ن 

املشاركة والشفافية والنقاش املجتمعي الواسع واملعلن، والبد ان يراعي في إعدادها ان القطاع الخاص القائم حاليا  

في الدولة، هو جزء او مكون من القطاع الخاص املستهد ، فمن املفترض ان تستهد  االستراتيجية بناء وتنمية  

، والبد لهذا القطاع الجديد ان يكون جزءا أساسيا سواء في عمليات املشاركة والنقاش قطاع خاص وطني جديد

الهيئة تؤكد ان هذا   املتاحة فان  للمعلومات  انه وفقا  التنفيذ واالنجاز. بل  في  في مرحلة املساهمة  او  والصياغة 

املج هذا  في  املتخصصة  االستشارية  الشركات  احدى  تعده  الذي  االستراتيجي  ملزم وسيتم  املخطط  غير  ال، هو 

تقييمه بعد االنتهاء منه، ما يظهر ان املشاركة في كافة مراحله االعداد والتالزم بين الهيئة والجهات الفاعلة )املؤثرة  

اإلنتاجية  والتشابكات  والهياكل  الروابط  كافة  تغيير  بها  يفترض  التي  الصناعية  االستراتيجية  بهذه  واملتأثرة( 

 الكويت، وبين جهات االعداد والصياغة لالستراتيجية، غائبة تماما.  واالقتصادية في دولة
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ان االمر املؤكد ان هذه الهيئة هي الجهة املنوط بها إنجاز املخطط الهيكلي الجديد للصناعة الكويتية،  

نوط بها  وهي االقدر على الصياغة وتحديد املجاالت واألنشطة ذات األولوية )جغرافيا وزمنيا وتكنولوجيا(، وهل امل

واالقدر كذلك على تقييم مدى انسجام هذه االستراتيجية مع طبيعة القطاع الخاص القائم /املستهد  في الدولة،  

ومن ثم تحديد حزمة الحوافز الالزمة لجذب شريحة مغايرة من القطاع الخاص الكويتي )حال االستقرار على ذلك 

 ووجود املبررات املوضوعية الكافية(.

 عالي من التشعب وعدم وجود مسار مستقبلي  من جانب اخر  
 
                                        أظهرت مراجعة إنجازات هذه الهيئة قدرا
 
                                    

الصناعية،   املناطق  بعض  وإعداد  تجهيز  جهود  حول  إنجازاتها  سجل  يتمحور  حيث  اليه،  الوصول  مستهد  

القائمة   وإصدار القسائم الصناعية. وذلك دون تبين ألهدا  محددة تسهم في تعديل إشكاالت الهياكل اإلنتاجية

 في الدولة. 

إن تنمية القطاع الخاص ليلعب دوره كمحرك لالقتصاد يتطلب ضرورة مراجعة هذه الهيئة وإزالة القيود 

يتعلق   لقانون تأسيسها، ولرسالتها وأهدافها االستراتيجية. السيما ما  بها وفقا  للدور املنوط  التي تعوق ممارستها 

اطق أداة جوهرية للتنمية الصناعية، ولكن بشرط ان يتم توجيه هذه  بدور املناطق الصناعية، حيث ان هذه املن

املناطق الى األولويات الصناعية املناسبة للدولة ومستهدفاتها التنموية، حتى ال تسهم هذه املناطق ذاتها في إرساء  

هيئة ترتبط في جانب وترسي  الهياكل الراهنة لإلنتاج، بدال من تعديلها وتصويبها. كذلك فان قدرات وفعالية هذه ال

جوهري منها بحزم أخرى من السياسات وبأدوار مكملة ومساندة من باقي األطر واملؤسسات العامة ذات الصلة،  

السيما ما يتعلق بدور بلدية دولة الكويت ملعالجة إشكاالت وقيود تخصي  وتملك األراض ي، والقطاع املصرفي  

خاصة التي ستقاوم هذه التعديالت الهيكلية السيما املستورون ودور البنوك املتخصصة، ومواجهة التنظيمات ال

 وأصحاب الوكاالت،  

في ضوء ما أظهره التحليل السابق من انحسار دور القطاع الخاص الوطني في األنشطة غير الصناعية، 

الد بتدخل  يلزم  االمر  فان  املالية.  وغير  النفطية  غير  األنشطة  كافة  الى  أنشطته  انسياب  عدم  ولة  وكذلك 

)ومؤسساتها العامة( لتنمية دور القطاع الخاص الوطني وبناء قواعد جديدة للسوق، تعيد توج هه بل وتبني قطاع  

 خاص وطني قادر على املشاركة وتحمل املسئولية في قيادة النمو والتشغيل.

والتنافسية واالستثمار  والنمو  الوظائف  بين  والربط  العالقة  تأمين  على  التدخل  هذا  وكذلك ويرتكز   ،

لتنمية وتحفيزا لدور  أك ر استهدافا  العامة بطريقة  العامة واالستثمارات  ضمان استخدام وتوظيف دور اإلدارة 

القطاع الخاص، وخلق فرص حقيقية لالستثمار في الدولة، مع السماح للقطاع الخاص باالنخراط والتفاعل مع 

للهيئات العامة املنوط بها توجيه أنشطة القطاع   هذه الفرص االستثمارية من خالل اطالق دور ريادي توجيهي

والقيود   املعوقات  كافة  إنهاء  ضرورة  مع  التحويلية،  الصناعات  أنشطة  السيما  اإلنتاجية  املجاالت  في  الخاص 
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املتصلة ببيئة االستثمار واالعمال، وبخاصة ما يتعلق بتحفيز الحكم الرشيد، ومكافحة الفساد، وإزالة العوائق  

االستثمار، وتوفير أسس املنافسة داخل األسواق من خالل إزالة كافة اشكال التشوهات. وذلك بما    التي تعترض

الوقت ذاته من   في  العامة والقطاع الخاص، ويحسن  بين اإلدارة  الفعلية  للتعاون والشراكة   
 
 متكامال

 
                                                                                   يوفر إطارا

 
       

 
          

ومستثمري   العامة  السلطات  عمل  وطريقة  العامة  األموال  استخدام  مشاريع  طريقة  على   
 
معا الخاص               القطاع 
 
                

الفساد،  ملكافحة  الضرورية  اإلصالحات  بدعم  املتصلة  والتنموية  الوطنية  األهدا   تحقيق  وكذلك  االستثمار. 

 وتحسين الحوكمة االقتصادية وبيئات األعمال املحلية. 

كما يجب النظر بعناية الى قضية التمويل املساند للمشروعات والقطاعات املستهدفة، وقد يكون أحد  

اهم مداخل التعامل مع هذا االمر هو ربط تلك املساندة التمويلية بقدرة هذه املشروعات )في املدى القصير او  

لة الوطنية. وبما يتطلبه ذلك بالتبعية من املتوسط( على االسهام في زيادة اإلنتاج او التصدير او استيعاب العما

خالل   من  البنوك  بتلك  الخاصة  واملوارد  االوعية  وتوسيع  املتخصصة،  التنموية  البنوك  تأسيس  في  التوسع 

مساهمات البنوك العاملة في الدولة، ومؤسسات القطاع الخاص الكبرى العاملة في الدولة. وذلك انطالقا من دور 

 . الهيكليالبنوك املتخصصة بشكل خاص في التنمية والتشغيل وإنجاز التحول القطاع املصرفي عموما و 

كذلك يجب التأكيد على ضرورة التعامل مع القطاع الخاص وتوسيع أدواره في الحياة االقتصادية من 

خالل إطار استراتيجي متكامل )تشاوري( يستهد  تنمية وتطوير قدراته، بما يسمح ويضمن بإزالة كافة أشكال  

قيود املؤسسية او التنظيمية او املالية او الفنية أو القانونية التي قد تعوق انجاز هذا الهد ، وبما يضمن وضع  ال

 تصور سليم وفعال لآلليات التي يتوجب توفيرها لتطوير القطاع الخاص ووزيادة أهميته في النشاط االقتصادي.  

 الخصخصة ودورها في تنمية القطاع الخاص   .75.3.1

والتطبيق على املستوى العاملي، إلى فعالية التوجه نحو زيادة دور القطاع الخاص   املمارسةيشير واقع  

 إلى عدد من االليات أهمها "الخصخصة". وقد  مقابل  
 
                                         تقلي  الدور الحكومي في النشاط اإلنتاجي، وذلك استنادا
 
                                                   

 إلى العديد من املبررات والتي تختلف  
 
                                    استند هذه التوجه اقتصاديا
 
                                        من اقتصاد آلخر، والتي تتمحور حول ب عدين                           

ثان ها  يرتبط  في حين  العامة،  املوازنة  كاهل  وإثقال  التمويل  أعباء  التخل  من  باعتبارات  أولها  يرتبط  أساسيين 

بمتطلبات أو باعتبارات الكفاءة االقتصادية وتحسين القدرات التنافسية لالقتصاد، وتأسيس اقتصاد قائم على 

 ملنافسة يضم أكبر عدد من الالعبين.  قواعد السوق وا

 )
 
 أو كليا

 
  ويتجه هذا املسار للتعامل مع املشروعات العامة القائمة بالفعل، ليتم نقل ملكية أصولها )جزئيا

 
        

 
                                                                                       

سياسة   فعالية  على  والتطبيقات  الدراسات  وتدل  عاملين،  أو  مؤسسات  أو  أفراد  كانوا  سواء  الخاص،  للقطاع 

لح بالنسبة  الحياة الخصخصة السيما  في  النسبية  وأهميته  الحكومي  الدور  باتساع حجم  تتسم  التي  الدول  ال 

 االقتصادية، نتيجة تفعيل الدور التنموي املرتبط باتساع دور القطاع الخاص في الحياة االقتصادية.  
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 تتم الخصخصة من خالل طرق أساسية ثالثة وهي: البيع املباشر ألصول الدولة )مشروعات أو 
 
                                                                              عموما
 
     

شركات(، ملستثمر وطني أو أجنبي. أو عبر بيع أسهم املؤسسات العامة الخصخصة في سوق األوراق املالية، أو من  

 خالل إشراك العاملين في املؤسسة محل الخصخصة. 

و شكل عام فانه يحق لكل دولة اختيار املزيج االمثل من تلك املسارات لعمليات التخصي  بما يتوافق  

نشطة محل التخصي ، وبما يراعي كذلك التركيبة السياسية واالجتماعية واالقتصادية وطبيعة املؤسسات واأل

 السائدة وما يرتبط بها من توازنات مجتمعية. 

 مسار الخصخصة في دولة الكويت  .76.3.1

( من الدستور الكويتي أن “االقتصاد الكويتي أساسه العدالة 20تجدر اإلشارة في هذا اإلطار إلى املادة )

االقتصادية  االج التنمية  تحقيق  وهدفه  الخاص،  والنشاط  العام  النشاط  بين  العادل  التعاون  وقوامه  تماعية 

 على "أهمية حقوق امللكية الخاصة وصيانتها ودورها".   18، 16وزيادة اإلنتاج." كما نصت املادتين 

املسار الدولي واإلقليمي وفي مجال الخصخصة، تشير البيانات التاريخية املتاحة الى التحاق دولة الكويت ب

ورغبة متخذ القرار بتخفيض مشاركة املؤسسات الحكومية واملؤسسات العامة في مجال تقديم أو انتاج السلع  

التي أنشدددئت كجهدددة ملحقدددة بدددوزارة املالية    – ، من خالل قيام الهيئة العامة لالستثمار  1994والخدمات منذ العام  

 –   1994مار االحتياطي املالي للدولة بطرح نسبة من أسهمها العامة للبيع.  تم خالل الفترة  تعمل على إدارة واسدددتث 

(، وتم طرح أسهم    30تخصي     2001
 
 أو كليا

 
                 مؤسسة عامة )جزئيا

 
        

 
مؤسسة عامة أخرى للتداول في السوق    21                 

مؤسسة عامة تعمل في    70املالي الكويتي. وفي مطلع األلفية أعلنت الحكومة الكويتية عن توجهها نحو خصخصة  

 قطاعات وأنشطة اقتصادية مختلفة.

وتجدر اإلشارة لوجود تجارب ناجحة ورائدة في مجال خصخصة املؤسسات العامة في دولة الكويت السيما 

في مجال الخدمات املالية واملصرفية والتأمين، حيث تم التنازل عن عدد من املؤسسات الحيوية في هذه املجاالت  

تجارب نجاح مالي واقتصادي داخل وخارج دولة الكويت بعد إتمام هذا التخصي ، كما في حالة وأصبحت تمثل  

ا )قطاع  الكويتي  التمويل  االتصاالت(  لبيت  )قطاع  زين  وشركة  اللوجستيات(،  )قطاع  اجيليني  وشركة  بنوك(، 

مؤسسة تصنيفات  عن  الصادرة  التقارير  ألحدث   
 
وفقا أنه  هنا  ونشير  الشركات.  من                                          وغيرها 
 
لتصنيف                                          فور س 

)أقوى(   أفضل  ضمن  ال ها  اإلشارة  السابق  املؤسسات  جاءت  فقد  كافة   6املؤسسات،  مستوى  على  مؤسسات 

 . 2016الشركات العاملة في دولة الكويت للعام 
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 تطوير جهود الحكومية لخصخصة مؤسسات حيوية أخرى )بعض خدمات الهيئة العامة  
 
                                                                        كما يجري حاليا
 
              

 ومات السيما البنية التحتية واالتصاالت الثابتة، والنقل الجوي وغيرها من املؤسسات(.لالتصاالت وتقنية املعل

بيد انه وبالرغم من جهود دولة الكويت في هذا السياق، إال ان وتيرة الحركة في هذا املسار ليست باملستوى 

 من جانب الدولة لتطوير استخدا
 
                              املطلوب، والزال املجال يسمح بخطوات أك ر اتساعا
 
مات تلك االلية السيما في                                             

الثقافية  والخدمات  العامة  والحدائق  واإلسكان  والصحة  التعليم  مثل  العامة  الخدمات  وأنشطة  مجاالت 

املرتبطة   اإلنتاجية  واألنشطة  التنموية،  واملناطق  الحرة،  واملناطق  الصناعية،  املدن  ...الخ. وكذلك  واالجتماعية 

 ية. بالصناعات الغذائية واملنتجات الزراع

)قانون رقم   التخص   في مسار  للتحرك   
 
 واضحا

 
قانونا الدولة  تبني                                     رغم 

 
      

 
أقر  2010لسنة    37                       (، والذي 

ضمن مواده إنشاء "املجلس األعلى للتخصي " إلدارة برنامج وعمليات التخصي  في الدولة. وكذلك ما تضمنته  

كب القفزات في مستوى التحديات واالعباء خطة التنمية األولى والثانية، إال أن مسار التخصي  ال يسير بشكل يوا

 املتنامية التي تواجهها الدولة.   

في مستويات املشاركة املجتمعية،  تأثره الواضح بإشكالية عدم الكفاية  حيث يظهر مسار التخصي  

وعدم استقرار او توافق مؤسسات الدولة وشرائح املجتمع حول رؤية موحدة لجدوى وعوائد هذا املسار.  حيث 

ركنا أساسيا لنجاح هذا   -التي تتم ادارتها وتنسيقها عبر الدولة ومؤسساتها العامة    –ثل هذه املشاركة املجتمعية  تم

اتحادات   –نقابات    –مجتمع مدني    –املسار، بما يمكن من إيجاد قاعدة واسعة من املجتمع ومؤسساته )حكومة  

بينها وتضع تصورا فيما  تتفاعل  التخصصات(  في مختلف  مع  خبراء   ، للتخصي   األمثل  للمسار  تها واطروحاتها 

ضرورة االلتزام بالتعريف واالعالم والتعميم الكامل لكافة نتائج تلك الفعاليات امام املجتمع، إلزالة أثر أي غموض 

أو عدم وضوح أو مبالغة )غير موضوعية( في االثار التي قد تنجم عن مسار التخصي  في الدولة، وهو االمر الذي  

 يمكن الدولة وادارتها العامة من االنطالق ضمن هذا املسار اإلصالحي كما كان يخطط له منذ البداية. كان س

كذلك يمكن طرح عدد من القيود التي قد تكون حدت من فعالية مسار التخصي  في دولة الكويت وهي 

مثل التصدي لها كمدخل والتي ي  –متعددة وتمس كافة الجوانب التشريعية والتنفيذية واملؤسسية والتنظيمية  

مناسب لتسريع وتيرة الحركة في هذا املسار الحيوي إلصالح االقتصاد الكويتي ورفع العديد من األعباء عن كاهل  

اإلدارة العامة في دولة الكويت، سواء فيما يتعلق بإصالح هياكل اإلنتاج او تعديل هياكل التشغيل، ورفع جودة 

 وكذلك استدامتها لألجيال القادمة.   الخدمات املقدمة للمواطن الكويتي

اعتمادا على عدد من   التخصي   للتعامل مع مسار  القانوني واملؤسس ي  الدولة بصياغة اإلطار  قامت 

 القانون رقم  
 
              القوانين واملراسيم والقرارات الوزارية الخاصة بعمليات التخصي  في دولة الكويت وتحديدا
 
لعام    37                                                                                  

  2015لسنة    167ورقم    2015لسنة    221، ورقم  2015لسنة    325، ورقم  2016لسنة    316، واملرسوم رقم  2010
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. وقد اظهر تحليل هذه املكونات التي تمثل قوام وجوهر مسار التخصي ، 2012لسنة    6ورقم    2013لسنة    4ورقم  

نة لس  37حالة واضحة من عدم االستقرار في عضوية املجلس األعلى للتخصي  الذي اقر ضمن بنود القانون رقم  

باعتباره الجهة املكلفة بإدارة برامج وعمليات التخصي  في الدولة، حيث تناوبت العديد من الوزارات في    2010

مختلف املجاالت على عضوية هذا املجلس، وهو األمر الذي ال يدعم االستقرار وصياغة توجه ثابت إلدارة عمليات 

عاتها وانشطتها االقتصادية )اإلنتاجية والخدمية(،  التخصي  متنامي ومتراكم البناء على مستوى الدولة وقطا

لسنة   4فعلى سبيل املثال فقد انضمت وزارة التربية والتعليم العالي الى عضوية هذا املجلس بموجب املرسوم رقم 

، كذلك فمنذ إصدار القانون املنظم لبرامج وعمليات التخصي  )  2013
 
                                                         ثم استبعدت الحقا
 
( وحتى  2010لعام    37               

ا بموجب   2015لعام  نهاية  تم ضمها  أن  الى   ، للتخصي   األعلى  املجلس  النفط ضمن عضوية  وزارة  تندرج  لم 

. كما انضمت وزارة التجارة والصناعة إلى عضوية هذا املجلس وخرجت أك ر من مرة  2016لسنة    316املرسوم رقم  

 خالل نفس الفترة.   

مبررات ودوافع، اال ان االمر املؤكد انه وفي املحصلة ان  ومن املؤكد ان اجراء مثل هذه التعديالت كان له 

توفير قدر عالي من الثبات والوضوح في صياغة هيكل هذا املجلس الذي يعول عليه التأثير في هياكل امللكية واإلنتاج  

 والتشغيل. وإعطاء مساحة واسعة لدور القطاع الخاص. 

( التي تضمنت "عدم 4خصي  حددها في املادة )كما استثنى القانون بعض القطاعات واألنشطة من الت

 جواز تخصي  انتاج النفط والغاز الطبيعي ومصافي النفط، ومرفقي التعليم والصحة".  

ورغم قيود هذه الصياغة اال أن املالحظ أنها تسمح للدولة بالتوسع في تخصي  كافة األنشطة والعمليات 

 التي تلي مراحل االنتاج مثل النقل والتوزيع.  

كذلك فقد استثنى هذا القانون ضمن مادته الرابعة مرفقي التعليم والصحة من برنامج التخصي ، 

علما بان هذين القطاعين من أك ر القطاعات التي قد تكون بحاجة للتخصي ، ليس دفعا للعبء التمويلي وانما 

صحية أك ر جودة للمواطن الكويتي، جلبا للمنافع والعوائد التنموية واملجتمعية املرتبطة بتقديم خدمات تعلمية و 

وقد رصدت الدراسة وجود توجهات جادة ومتنامية إلعادة مناقشة اجراء مثل هذا التعديل، اال انه يجب التنبيه  

 على ان توسيع التعامل مع هذين املرفقين البد ان يؤسس على اجماع او توافق مجتمعي واسع، 

با املساس  عدم  على  والتأكيد  الحرص  يجب  في كما  )الحق  للمواطنين  والدستورية  األساسية  لحقوق 

التعليم والحق في الصحة(، والسيناريوهات تتنوع إلنجاز مثل هذا الطرح السيما عبر اللجوء آلليات تضمن تعميم 

ملكية هذه املؤسسات للمواطنين مع السماح بوجود مستثمر من القطاع الخاص )املستثمر االستراتيجي(، بحصة  

السيطرة، وعلى أن يتم منع وحظر تداول حص / أسهم ملكية املواطنين في تلك املؤسسات الحيوية. ال تمكنه من  

وعلى أن يتم البدء في شريحة/عدد ضيق من املؤسسات مع توفير آليات املتابعة والتقييم التي تمكن من رصد اآلثار  
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طو  الكاملة  بالشفافية  االلتزام  مع  تعميمه.  قبل  املسار  لذلك  بدوره النهائية  ما يضمن  التنفيذ.  وهو  ال مراحل 

 الحصول على االجماع املجتمعي املرجو الداعم الستمرارية ذلك التوجه وتعميمه على مؤسسات اخرى. 

هذه   ان  املالحظ  ان  اال  الحالي،  القانون  ضمن  والتعليم  الصحة  مرفقي  استثناء  ورغم  فانه  ذلك  ومع 

صحية والتعليمية القائمة.  دون ان يمنع ذلك الدولة من االقدام  الصياغة ذاتها تحظر التعامل مع املؤسسات ال

على تأسيس مؤسسات / شركات صحية أو تعليمية جديدة، يتم تأسيسها بمشاركة القطاعين العام والخاص،  

وذلك دون أي تعارض مع قانون التخصي  )بصيغته الحالية(. وهو املسار الذي سيقود في حده األدنى لوقف  

األعباء على الدولة في هذه املجاالت )كما عبرت عن ذلك اهدا  التخصي  في الخطة اإلنمائية املمتدة   تنامي وتيرة

 .  2019/2020حتى العام 

 من املقترحات في هذا املجال تضمنت التأكيد 
 
                                        وكان املجلس األعلى للتخطيط بدولة الكويت قد قد م عددا
 
                                                  

لحكومية، كما تم اقتراح آلية محددة تتمثل في تحويل  على ضرورة خصخصة بعض املستشفيات و عض املدارس ا

% من ملكية هذه املؤسسات أو تلك األنشطة إلى املساهمين من االفراد )املواطنين املقيمين في ذات النطاق 70

% إلى مستثمر خاص استراتيجي، على أن يتم حظر تداول  30الجغرافي للمؤسسات املؤهلة للتخصي (، مع توجيه  

ة زمنية محددة، وكذلك ادماج القطاع الخاص داخل بعض األنشطة النفطية بما يتضمنه ذلك من  األسهم لفتر 

التابعة   املؤسسات  توفره  الذي  النفطي  باإلنتاج  ترتبط  الخاص  القطاع  يقودها  إقامة مناطق صناعية  إمكانات 

سة التي تناسب مؤهالت  للدولة )مؤسسة البترول الكويتية(. أو النظر في خصخصة بعض الشركات التابعة للمؤس

وبناء وتشغيل وصيانة   وقدرات القطاع الخاص وبخاصة الوطني.  وتسريع وتيرة الخصخصة في مجاالت التوزيع 

 وإدارة محطات الوقود.  

مستندة  هذا إضافة إلى توفير الضمانات الخاصة بسيادة مبادئ الحوكمة في كافة مراحل التخصي ،  

و  املسؤوليات.  وتحديد  واملساءلة  واإلفصاح  الشفافية  مبادئ  واالطر إلى  )الدولة  مشتركة  رقابية  منظومة  توفير 

بين الدولة والقطا باالتفاقات املعقودة  ع الخاص من جهة. ومن جهة أخرى،  الشعبية واألهلية( تضمن االلتزام 

 تضمن وصول الخدمة للمواطنين باملستوى والسعر املطلوبين. 

يتم   التي  العمليات  بانه  للتخصي   واضحا  تعريفا  مواده  ضمن  القانون  تضمن  فقد  اخر  جانب  من 

د من الجهود  بموجبها "نقل امللكية" سواء بشكل كلي او جزئي من الدولة الى الكيان الجديد، وبذلك فان العدي

الحكومية التي تعالج موضوع الخصخصة في املؤسسات العامة السيما تلك املقدمة للخدمات، عبر تخصي  إدارة  

اطر   لتندرج ضمن  تكون  ما  اقرب  املمارسة  هذه  يجعل  قد  دقيق،  غير  طرح  هو  اإلدارة"  "نقل  املؤسسات  تلك 

الخصخ اطر  وليس ضمن  والخاص،  العام  القطاعين  بين  التعريفات الشراكات  من  العديد  هناك  ان  )رغم  صة 



 

 

153 

 

 

 

الدولية تتبنى هذه املمارسة باعتبارها شكل من اشكال الخصخصة(، وهو التوجه الذي تتوافق معه الدراسة، اال 

 انه يملي ضرورة تعديل القانون فيما يتعلق بتعريفه لعملية التخصي  ذاتها. 

دول العالم لجوء عدد من الدول إلى تحديد  إضافة ملا سبق فقد أظهرت تطبيقات برامج الخصخصة عبر  

وزارة/جهة تتولى هذا امللف بما يسمح لها باملرونة والحرية، إلقرار ما تراه مناسبا لتفعيل مسار التخصي ، وذلك  

 على عدم التأثر بشبكات املصالح )السيما املؤسسية(  
 
                                               قطعا في ضوء القيود التشريعية املحددة والضابطة، حرصا
 
                                                  

إال أن تعدد   –ض هذا املسار. وفي الحالة الكويتية فإن وجود مجلس أعلى للتخصي  هو أمر إيجا ي التي قد تقو 

 على فعاليته وهو طرح 
 
                     الجهات واملؤسسات الحكومية )الوزارات( املشاركة في عضوية هذا املجلس قد يكون قيدا
 
                                                                           

 التخصي  في دولة الكويت.  جدير بالدراسة حال إقرار التوجه لتعديل القانون املنظم لعمليات وبرامج

املوضوعية  املبررات  من  العديد  يمتلك  الخصخصة  نحو  التوجه  رغم  انه  على  التأكيد  يجب  كذلك 

واالقتصادية والتي تدور في معظمها حول خفض العبء عن كامل املوازنة العامة للدولة، إال أن الخصخصة في  

ذلك،   من  وأوسع  أعلى   
 
دورا لها  سيكون  الكويتية                       الحالة 
 
املقدمة                                الخدمات  بنوعية  االرتقاء  تتضمن  أنها  حيث 

للمواطنين، كما أنها ستضمن تفرغ الدولة وتحررها لتطوير قدراتها واستثماراتها في مجاالت تنموية أخرى وذلك 

دون االنسحاب من مسئوليتها تجاه ضمان توفير وإتاحة الخدمات األساسية واملستحقة للمواطنين. مع ضرورة 

د على مقوم الشراكة املجتمعية الفاعلة في صياغة كافة اركان هذا املسار اإلصالحي.  وهو ذات التوافق إعادة التأكي

املجتمعي الواجب بناءه وتبنيه في اطاره االوسع السيما ما يتعلق باملسار اإلصالحي لالقتصاد الكويتي ككل، فرغم  

وثيقة هامة لإلصالح املالي واالقتصادي، والتي   2016تبني وإطالق الحكومة الكويتية في النصف األول من العام  

 لضبط مسار االقتصاد وادارته.  ال  
 
 وتأثيرا

 
 من مجاالت العمل األك ر إلحاحا

 
                                مثلت إطارا توج هيا يضع ويحدد عددا

 
        

 
                            

 
                                 

البنود سيما ما يتعلق بضبط امليزانية العامة في جانبها االيرادات العامة واملصروفات العامة وبخاصة عبر التأثير في  

ذات الصلة بالقطاع الخاص وكذلك بإعادة ضبط هيكل العمالة وتفعيل مشاركة املواطنين في تملك املشروعات 

على   ضرائب  وفرض  واملاء،  الكهرباء  تعريفة  أسعار  ورفع  املحروقات  أسعار  "رفع  مثل  اجراءات  تنظمه  العامة 

بواقع   املحلية  وإعادة15الشركات  السنوية،  أرباحها  صافي  من  الوظيفية   %  واملزايا  واملكافآت  الرواتب  هيكلة 

 للعاملين في أجهزة الدولة.  

اال ان املمارسة وواقع التطبيق اظهر العديد من املصاعب والقيود التي تقيد استمرارية هذا املسار وتنفيذ 

ت والجهات تلك اإلصالحات، وهو االمر الذي قد يعود الى إشكالية عدم كفاية مستويات التنسيق بين املؤسسا

الفاعلة في الدولة السيما )التشريعية والتنفيذية(، وكذلك عدم كفاية مستويات املشاركة املجتمعية في صياغة  

مثل هذه التوجهات االستراتيجية التي قد تمس او حتى تهدد مصالح العديد من الشرائح املجتمعية، والتي ستقوم  

ا او  واجهاض  باملقاومة  يمثلها(  من  )او  الذي  تلقائيا  األداء  وهو  اإلصالحية.  املسارات  تلك  في  الحركة  وتيرة  بطاء 
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تتوافق   غير مسبوقة  مستويات  إلى  لالرتقاء  الكويت  دولة  في  التنموي  األداء  مؤشرات  كافة  في محصلته  سيدفع 

 الى واقع ملموس.  2035وإمكانات ترجمة رؤية دولة الكويت 

لي وتحقيق هذه األداة للغرض املطلوب منها، هو التأكد  مع التأكيد على ان حجر األساس في اإلصالح الهيك

املؤسسات   الى  العامة  املؤسسات  من  للعبء  أو  للملكية  نقل  مجرد  كونها  على  معها  التعامل  اقتصار  عدم  من 

الخاصة، بل انها تأتي ضمن حزمة كاملة من اإلجراءات التي يترتب عل ها انحسار دور الحكومة في املمارسة املباشرة  

اط االقتصادي )إال فيما ندر من املجاالت ذات الطابع األمني أو االستراتيجي أو ذات النفع العام االجتماعي(. للنش

الخصخصة   أن  الواسع-كما  مجاالت    -باملفهوم  شتى  في  األعظم  بالدور  القيام  من  الخاص  القطاع  تمكين  تعني 

 عن كل أشكال    اإلنتاج السلعي والخدمي، استنادا إلى روح املبادرة واملنافسة
 
              وفي ظل آليات السوق الحرة بعيدا
 
                              

 االحتكار العام منها أو الخاص. 

تفصيلية   بيانات  قاعدة  تصميم  العامة  وادارتها  الدولة  من  املسار  ذلك  نجاح  يتطلب  عام،  وبوجه 

ان  باألنشطة العامة في مختلف مجاالت انتاج السلع والخدمات، على أن يتم تصنيف تلك املؤسسات من خالل لج

فنية متخصصة، على أساس مدى تطابق األنشطة املطروحة للتخصي  مع أهدا  الدولة التنموية، والتقييم  

 .  2035الدوري ملدى مساهمة عمليات التخصي  في إنجاز األهدا  املطلوبة وفق رؤية دولة الكويت 

الدولة   في  القائمة  التشريعات  تعديل  بالضرورة  ما يستدعي  لتوسيع    -ي واسع  وفق حوار مجتمع  -وهو 

مجاالت عمل الخصخصة بالنسبة لألنشطة العامة املطروحة للتخصي . بحيث تكون بوصلة تلك التعديالت هي 

 عن املنافع والتوازنات الراهنة لشبكات 
 
                                     توفير بيئة حقيقية قائمة على املنافسة وقواعد ومتطلبات عملها، بعيدا
 
                                                                

يعي للعديد من األنشطة االقتصادية في الدولة. بحيث يتم ايجاد  املصالح، والتي أدت إلى نمو ظاهرة السلوك الر 

نظرة إيجابية من كافة مؤسسات وقطاعات الدولة تجاه دور القطاع الخاص )املنتج واملنافس( في دفع الكفاءة 

 والفعالية االقتصادية على مستوى الدولة. 

األعلى   للمجلس  املمنوحة  الصالحيات  توسيع  ومدى  التشكيل  ثبات  العامة  إن  )املؤسسة  للتخصي  

املنوط بها إدارة هذا التوجه( هو مرتكز أساس ي إلطالق مسار التخصي  في الدولة، والتمكن الفعلي من إنجاز  

في   وبخاصة  الوطني(  )السيما  الخاص  القطاع  دور  توسيع  لصالح  االقتصادي  النشاط  من  الحكومي  االنسحاب 

للق بجاذبيتها  تتسم  التي  واألنشطة  املوازنة  املجاالت  كاهل  على   
 
ثقال تمثل  بكونها  الوقت  ذات  وفي  الخاص،                     طاع 
 
                                        

 العامة.
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املالي   العام  املمتدة حتى  االجل  متوسطة  التنمية  املجاالت   2019/2020وقد حددت خطة  من  العديد 

ح  واألنشطة املؤهلة إلشراك القطاع الخاص ف ها، وكذلك كانت وثيقة اإلصالح التي اقرها مجلس الوزراء لإلصال 

 صوب انتقاء األنشطة واملجاالت واملشروعات املؤهلة للتخصي  او للمشاركة  
 
                                                                 املالي واالقتصادي، أك ر تحديدا
 
                            

 مع القطاع الخاص. 

( السنوية  التنمية  خطط  مراجعة  أظهرت  فقد  ذلك  تحديد 2017/2018،  2016/ 2015ورغم  عدم   )

تقارير املتابعة الدورية عدم اشتمالها على    خطوات فعلية للمشروعات العامة التي سيتم تخصيصها، كما أظهرت

 منجزات محددة في هذا املجال.

 دور هذه االلية )الخصخصة(،  
 
                           وهي األمور التي توضح وتؤكد ان جهود إطالق دور القطاع الخاص متضمنا
 
                                                              

الضما وتوفير  ف ها،  القائمة  التشوهات  وإزالة  األسواق  وتحرير  اصالح  عن  بمعزل  يتم  ان  يمكن  ال  امر  نات هو 

للقطاع الخاص بالتزام الدولة بارساء  وسيادة أجواء املنافسة دون أي تحيز للقطاع العام واملؤسسات التابعة له، 

كما ان اطالق هذه االلية بحاجة ملحة الى تأكد القطاع الخاص من وجود توجه حقيقي وخطوات جادة من اإلدارة  

االلي هذه  تطبيق  في  بعيدا  للذهاب  الدولة  في  بسلوك  العامة  للتنبؤ  قابل  موثوق  مسار  وجود  بمعنى ضرورة  ة، 

 واولويات وخطط وتشريعات وقوانين الدولة. 

ونشير هنا فقط الى عدد من املجاالت التي يمكن االنطالق ف ها لتفعيل دور هذه االلية والحصول على  

مواطن( ، وهي املجاالت خدمة جيدة لل  –توسيع دور القطاع الخاص    –املردود التنموي املستهد  )خفض العبء  

بالنسبة  أيضا  بل  املتاحة،  املوارد  استخدام  كفاءة  ومتطلبات  للدولة  بالنسبة  فقط  ليس  بأهميتها  تتسم  التي 

للمواطن الكويتي واستحقاقاته في ان يحصل على خدمات تتسم بارتفاع جودتها و سعر مقبول، واملمثلة في خدمات  

افة الى انشطة صناعات فحم الكوك واملنتجات النفطية املكررة، الذي  التعليم والصحة والنقل واالتصاالت، إض

 سبق للدراسة توضيح غياب القطاع الخاص عن االنخراط في هذا النشاط الحيوي.  

( املعني برصد تطور قيمة االنفاق العام على عدد من األنشطة 3-3فطبقا ملا توضحه بيانات الجدول )

، يالحظ انه على مستوى الخدمات املتصلة  2015/2016،  2012/ 2011ملاليين  العامة في الدولة خالل العامين ا

باألنشطة التعليمية )بكافة املراحل التعليمية من التعليم ما قبل االبتدائي حتى التعليم العالي( قد شهدت ارتفاع  

 % في تلك الفترة. 42قيمة االنفاق بنحو 

%، وكذلك ارتفع االنفاق  52دمات الصحية بمعدل نحو  وباملثل فقد ارتفع االنفاق املوجه لألنشطة والخ 

% لذات الفترة، وقد مثلت تلك البنود مجتمعة نحو 34.2املوجه لخدمات النقل البري والجوي واالتصاالت بنحو  

 . 2015/2016% في موازنة العام املالي 28.8ارتفعت الى نحو  2012/ 2011% من موازنة العام املالي  22.8
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(: بيان توضيحي حول تطور أعباء االنفاق العام على عدد من األنشطة/الخدمات العامة لبيانات  3.7جدول رقم ) 

 باألسعار الجارية  – القيمة باملليون دينار كويتي  – 2015/2016، 2012/ 2011مقارنة للعامين املاليين 

معدل النمو الكلي في  

 االنفاق %

 2016/ 2015االنفاق العام للعام املالي 
لعام للعام املالي  االنفاق ا

2011/2012 
 البيان 

األهمية النسبية إلجمالي  

 املوازنة %
 

األهمية النسبية 

 إلجمالي املوازنة % 
 القيمة

 خدمات التعليم  1900 13.571429 2700 16.875 42.11

 خدمات الصحة 940 6.7142857 1430 8.9375 52.13

 النقل واالتصاالت خدمات  351 2.5071429 471 2.94375 34.19

 إجمالي قيمة املوازنة 14000 100 16000 100 14.29

  2017 –دولة الكويت  –تم اعداد هذا البيان من قبل الباحث استنادا للبيانات الصادرة عن اإلدارة املركزية لإلحصاء 

(https://www.csb.gov.kw/Socan_Statistic.aspx?ID=24 ) 

األنشطة سيسرع   تلك  في  الخاص  القطاع  اشراك  في  وانتظاما  أك ر سرعة  بوتيرة  التحرك  ان  يعني  هذا 

بتخفيض حجم النشاط الحكومي في الحياة االقتصادية، وسيقود الى االرتقاء بجهوده كمشر  ومنظم ومراقب 

 ك األنشطة.  للجهات واملؤسسات الخاصة التي ستحل محله في تقديم الخدمات والسلع والتعهد بتل

الكوك   فحم  صناعة  في  التحويلية  الصناعات  أنشطة  من  )املدروس(  الحكومي  االسنحاب  فان  كذلك 

واملنتجات النفطية املكررة، سيسهم بشكل جوهري وفعال في تعديل هيكل امللكية القائم في الدولة، ملا سبق ان 

كلي لقطاع الصناعات التحويلية، وما أظهرته رصدته الدراسة من سيطرة ناتج هذا القطاع الصناعي على الناتج ال

كذلك من سيطرة القطاع العام على هذا القطاع، كما يمكن انجاز هذا التخصي  )االستراتيجي( من خالل اللجوء  

 الى التخصي  عبر آليات اشراك املواطنين والعاملين واملؤسسات الخاصة الوطنية.

ة الخصخصة في الخطط والبرامج الحكومية، دون وجود يجب التأكيد ان االستمرار في التعامل مع آلي

واملكلفة   املنخرطة  العامة  للمؤسسات  اإلخفاق  او  اإلنجاز  على  املحاسبة  تضمن  والتقييم،  للمتابعة  ضوابط 

بالتطبيق، سيبقي على الفجوات القائمة واملستمرة بين األهدا  املعلنة في الخطط اإلنمائية، وواقع الخصخصة  

 على األرض. 

 الحد من التدخل في األسواق وترشيد اإلنفاق العام 7.1.4

 ملفهوم اإلدارة العامة الحديثة يرتكز على إن الحد من تدخل  
 
                                       القطاع العام في األسواق وترشيد الدعم ووفقا
 
                                         

القيود  وتخفيف  تجاري،  بأسلوب  الخدمات  وتشغيل  امليزانية  تخفيض  برامج  وتبني  التخصي ،  نحو  التوجه 

القطاعات االقتصادية. إن اإلدارة العامة الحديثة تتميز بدور محدد للقطاع العام منها إطالق حرية الحكومية على  
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املديرين في اإلدارة العامة، ووضع معايير واضحة لقياس األداء والكفاءة والتركيز على رقابة األداء لتنفيذ االعمال 

العام   القطاع  فعاليات  تجزئة  على  عالوة  املطلوبة.  وتبنى  واملهام  املنافسة  وتشجيع  عامة،  هيئات  إلى  وتحويلها 

 أساليب القطاع الخاص في اإلدارة، والتأكيد على مزيد من االنضباط في استغالل املوارد.  

ويمكن النظر لإلدارة العامة الحديثة كنموذج معياري إلدارة القطاع العام وتتضمن العديد من املكونات  

النموذج لالستجابة للحقائق االقتصادية واالجتماعية والتي واجهت الحكومات  مع بعضها، وقد برز هذا املترابطة

 في مختلف دول العالم خالل العقدين املاضييين. 

ويمكن تلخي  تلك الحقائق وفيما يتعلق بدولة الكويت بأن القطاع العام يتسم بكبر ال جم وضخامة  

 االحتياجاتوكذلك هنالك    .علومات لتحسين الكفاءةالتكاليف مما يتطلب الحاجة لالستفادة من تكنولوجيا امل

املتزايدة للمواطنين للحصول على خدمة تتميز بالجودة. لذا يدعو نموذج اإلدارة العامة الحديثة من التحول من  

االقتصاد القائم على التخطيط املركزي لالقتصاد الحر القائم على نظام السوق والتخطيط التاشيري والتركيز  

تغييرات املتسارعة التي يواجهها القطاع العام كان البد على قيم الكفاءة والفاعلية والحوكمة الرشيدة. ولكن مع ال

 من إدخال مفاهيم تتالءم وتلك التغيرات، والتي ال بد من أ ن تتضمن بعض التوجهات والقيم ومنها:

فدددداملوظفين العموميين البددددد أن يقدددددموا الخدددددمددددة للمواطنين و يحققوا  ▪ الدددددفددددة:  بدددددل من إدارة  الخدددددمددددة 

 من محددداولدددة ا
 
لتحكم و إدارة املندددافع العدددامدددة )الكهربددداء امليددداه اإلسدددددددددددددكدددان التعليم الصدددددددددددددحدددة مطدددالبهم بددددال

 الحدائق الخدمات االجتماعية .....الخ(.

الخدمة العامة هي الهد  النهائي: يجب أن تسدهم مؤسدسدات القطاع العام في بناء وحدة تعاونية مشدتركة   ▪

 يات مشتركة.لخدمة املصلحة العامة والتي يمكن أن تساهم بناء مصالح ومسؤول

التفكير بأسددلوب إسددتراتيجي: فالبرامج واألهدا  التي تسددعى لتحقيق احتياجات املواطنين يمكن تحقيقها   ▪

التغير السدددددددددددددريع في األهددددددا   بدددددالفددددداعليدددددة من خالل جهدددددد جمددددداعي تعددددداوني يراعي  وبطريقدددددة مبتكرة تتميز 

 إلداء العام.واملتطلبات والتكنولوجيا وفي طلبات املواطنين وتوقعاتهم فيما يخ  ا

خدددمددة املواطنين وليس العمالء: يجددب على املوظفين العموميين االهتمددام واالسدددددددددددددتجددابددة ملطددالددب العمالء  ▪

  .عالوة على بناء عالقة يسودها الثقة والتعاون مع املواطنين

الحوكمة واملسدددددداءلة: فاملسدددددداءلة ليسددددددت مسددددددألة بسدددددديطة. فاملوظفين العموميين ال بد من مسدددددداءلتهم وفقا   ▪

 .ظمة والقوانين وقيم املجتمع واملعايير املهنيةلألن

إعطداء االهتمدام لألفراد وتقدديرهم وعددم التركيز فقط على اإلنتداجيدة: فداملنظمدات العدامدة يمكن أن تن ح  ▪

في تحقيق أهدافها إذا قامت بإدارة مشدددددددددداريعها من خالل األسددددددددددلوب التعاوني والقيادة املشددددددددددتركة املعتمدة  
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وتقددير املواطنين والخددمدة العدامدة وإعطدائهم األوليدة في   .ترام وتقددير األفرادعلى أسدددددددددددددلوب املشددددددددددددداركدة واح

 .الخدمة. ووضع مصالح املواطنين قبل مصالح املستثمر

وللحد من تدخل القطاع العام في تزويد السلع والخدمات وفي دعم العديد منها مما تمخض عنه توجهات  

لى هدر املوارد املتاحة واملحدودة. ومن اجل تقنين توجهات اإلدارة  مستدامة لهذه التوجهات التنموية، عالوة ع  غير 

 التوجهات واإلجراءات الحديثة التالية:العامة وتوج هها للكفاءة والفاعلية والخدمة، وفق 

 اإلنتاجية: كيف يمكن للحكومة تقديم خدمات إضافية وبأقل التكاليف املالية. ▪

اسدددددددددددددتخدددام حوافز وأسدددددددددددددلوب السدددددددددددددوق وذلددك السدددددددددددددتئصددددددددددددددال األمراض  التسدددددددددددددويق: كيف يمكن للحكومددة   ▪

 البيروقراطية.

االتجدددداه نحو الخدددددمددددة: كيف يمكن للحكومددددة أن تكون على اتصددددددددددددددددال أفضددددددددددددددددل بدددداملواطنين وذلددددك لجعددددل   ▪

 الخدمات العامة أك ر استجابة ملطالبهم.

خالل تحويدل إدارة   الالمركزيدة: كيف يمكن للحكومدة أن تجعدل البرامج والخددمدات العدامدة أك ر كفداءة من ▪

 تلك الخدمات بأسلوب ال مركزي.

 السياسة العامة: وكيف يمكن للحكومة من تحسين قدراتها في إدارة ومتابعة السياسة العامة. ▪

 املساءلة عن النتائج: كيف يمكن للحكومة تحسين قدرتها للوفاء بالتزاماتها وحوكمة خدماتها. ▪

والتي حددت عددا من األولويات    2020/ 2019- 2015/2016نية  عودة إلى خطة دولة الكويت اإلنمائية الثا

الرئيسية للمواطن الكويتي والتي ال بد من تحسين طريقة تزويدها مما يدعم توجه الحد في تدخل ومساهمة القطاع 

 العام في النشاطات االقتصادية، واالولويات هي: 

فيددة رفع مسددددددددددددددداهمددة القطدداع الخدداص في التعليم العددام وتدددني كفدداءتدده ومسدددددددددددددتويدداتدده: واملطلوب هنددا هو كي ▪

 .املشاريع التعليمية

الصددددددحة وتدني وضددددددعف مخرجات القطاع الصددددددحي: املطلوب هو كيفية رفع مسدددددداهمة القطاع الخاص في  ▪

 .املشاريع الصحية

الرعاية السددددددددددددكنية وتدني جودة ونوعية وعدد املخرجات االسددددددددددددكانية: واملطلوب هو كيفية رفع مسدددددددددددداهمة   ▪

 .شاريع االسكانية واملدن الجديدةالقطاع الخاص في امل

فرص واختالالت سدددددددددددددوق العمدددل وتوجددده معظم العمدددالدددة الوطنيدددة للقطددداع العدددام والدددذي يتميز بدددالبطدددالدددة   ▪

املقنعة وضددددددددددعف التدريب واملهارات وبناء القدرات والتمكين: واملطلوب هو كيفية رفع مسدددددددددداهمة القطاع 

 .الخاص وجذب املواطنيين للعمل فيه
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ءة الخددددمدددات العدددامدددة املقددددمدددة للمواطن: واملطلوب هو كيفيدددة رفع مسدددددددددددددددداهمدددة القطددداع تددددني جودة وكفدددا ▪

عقود البناء والتشدددددددددددغيل  –الخصدددددددددددخصدددددددددددة   –الخاص في تزويد الخدمات العامة )الشدددددددددددراكة بين القطاعين 

 والتحويل(.

بالتوائم مع تقلي   ( اهم املجاالت التي يمكن أن يتدخل ف ها القطاع الخاص الكويتي بقوة  4.7ويبين جدول )

الخدمات  تقديم  في  العام  القطاع  تدخل  أن  الجدول  يبين  والخدمات. حيث  القطاعات  هذه  في  الحكومي  الدور 

 العامة من صحة وتعليم واسكان وتوظيف القوى العاملة الوطنية لم يكن بدون ثمن.

 (2019-2015تي )خطة التنمية  (: عدم كفاية وكفاءة الخدمات املقدمة من القطاع العام الكوي4.7جدول رقم ) 

 التوصية 
نسبة 

 التغطية 
حقق  العجز

 
    امل
 
 القطاع الواقع الحالي    

إشدددددراك القطاع الخاص والحد  

 من دور القطاع العام 

 االسكان  طلب 108177 13936 94241 13%

إشدددددراك القطاع الخاص والحد  

 من دور القطاع العام 

إلدددددددددددددى   - تدددددددددددددوجددددددددددددده 

التخصددددددددصددددددددات 

 االدبية

التعليم  مؤشدددددددددددددر جودة  

105 /144 

الددددتددددندددددددافسدددددددددددددددديدددددددة  تددددقددددريددددر 

 2015/2014العاملية  

تكدددداليف عدددداليددددة  

نتائج متدنية    –

ضددددددددددددددددددددددددددددددعددددددددددددددددددف –

 مناهج ومعلم

 التعليم

إشدددددراك القطاع الخاص والحد  

 من دور القطاع العام 

 –إنفاق متزايد  29%

خدددددددددددددددددددددددددددمددددددددددددددددددددددددددات  

 متدنية

 الطاقة االستيعابية

 ألف 246

 املترددين

 ألف 850

 الصحة

إشدددددراك القطاع الخاص والحد  

الددددددحددددددكددددددومددددددي   الددددددتددددددوظدددددديددددددف  مددددددن 

والتجددددددديددددددد  بعقود  اوالتوظيف 

 حسب األداء والكفاءة 

فدددددددددددددددي  - عدددددددددددددددجدددددددددددددددز 

الدددددددددددددددددددقدددددددددددددددددددطددددددددددددددددددداع  

 الخاص

 القطاع الحكومي

 ألف 336كويتين  

الددددددددددددددددددددقددددددددددددددددددددطددددددددددددددددددداع  

 الخاص

 % وافدين83

 % مواطنين 17

 التوظيف

بتكاليف عالية ونتائج متدنية وضعف في  ففي املجال التعليمي تشير الخطة أن املخرجات التعليمية تميزت 

املناهج واملعلم وفي تحقيق نتائج الطلبة على املستوى العاملي. حيث يشير مؤشر جودة التعليم الصادر عن تقرير  

دولة موجودة في التقرير، عالوة على   144ضمن    105أن ترتيب دولة الكويت كان    2016/    2015التنافسية العاملية  

الطلبة يتجهون للتخصصات األدبية مما يستدعى فتح املجال للقطاع الخاص وتشجيعه في   أن نسبة مهمة من

 توفير الخدمات التعليمية. 

ألف طلب اسكاني للمواطنين    108وينطبق ذلك على الخدمات االسكانية التي نتج عنها تراكم ما يزيد عن  

 لطول اإلجراءات والبيروقراطية حيث تم تغطية الطلب بنسبة  
 
% فقط، والذي يمكن التعامل معه مع  13نظرا

 توسيع الدور االستثماري للقطاع الخاص في القضايا االسكانية. 
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عن   زاد  املراجعين  عدد  أن  من  فالبرغم  الصحي،  القطاع  في  االستيعابية    850أما  الطاقة  ان  اال  ألف، 

تبلغ   الصحية  واملراكز  العام    246للمستشفيات  القطاع  أن  يعني  مما  الصحية  29يغطي  ألف  الطلبات  من   %

ويتطلب ذلك اشراك القطاع الخاص بشكل مكثف في القطاع الصحي. اما في سوق العمل والتوظيف فأن القطاع  

العام يستوعب معظم العمالة الوطنية بينما يتجه الوافدون للقطاع الخاص مما يعني زيادة الضغط على القطاع 

فاتورة األجور والرواتب مما يلقى بظالله على املوازنة العامة للدولة وعلى  العام في خلق وظائف للمواطنين وارتفاع

في سوق   االختالالت  مع هذه  للتعاطي  الخاص  القطاع  إشراك  من  بد  ال  وهنا  املتصاعدة،  االستهالكية  النفقات 

 العمل.

املالية   السنة  في  في خطتها  الكويتية  الحكومة  املحروقات    2017/  2016أعلنت    238بواقع  تخفيض دعم 

د أنها هي املرة األولى التي   4مليون دينار كويتي. وهذا التخفيض أقل بكثير من االنفاق السنوي البالغ   مليار دينار، بي 

يحدث ف ها التخفيض في دولة الكويت منذ عقدين من الزمان. هذا ويمثل دعم الطاقة في دولة الكويت كلفة على  

الدو  البنك  د  أي  الدولة، حيث  في سلسة  موازنة  الكفاءة  التشوهات وعدم  ازالة  إلى  أنها تؤدي   
 
لي االصالحات مبينا

  .
 
القيمة في قطاع الطاقة. ورغم تخفيض الدعم عن النفط إال أن أسعاره في دولة الكويت ما زالت هي األدنى خليجيا

في هذه االصالحات.   أهمية االستمرار  ن  يبي  )مما  أن نسبة دعم5.7ويتضح من جدول  أدناه  من    (  واملاء  الكهرباء 

امليزانية العامة للدولة.  ويوضح الجدول    مصروفات% من  10مصروفات امليزانية العامة للدولة ما زالت بحدود  

التوفير على 6.7) يبلغ  للماء والكهرباء بنسب مختلفة حيث  املقدم  في حالة تم تخفيض الدعم  املتوقع  التوفير   )

% من الدعم 50مليار دينار إذا تم إزالة    1.2%( ويرتفع التوفير إلى  10عم  مليون دينار )تخفيض الد  244املوازنة  

 % من تكلفتها الحقيقية(. 50)أو رفع أسعار املاء والكهرباء لغاية 

 ( )مليون دينار( 2015-2012(: إيرادات ومصروفات الكهرباء واملاء في دولة الكويت ) 5.7جدول رقم ) 

 2012- 2013 2013- 2014 2014- 2015 بددددنددددددددددددددددددددد 

 32,008.54 31,811.42 24,925.87 إيرادات امليزانية العامة للدولة 

 190.75 192.53 240.88 إيرادات الكهرباء واملاء 

 19,307.55 18,903.31 21,415.46 مصروفات امليزانية العامة للدولة 

 3,114.88 2,658.35 2,443.97 مصروفات الكهرباء واملاء 

 2,924.13 2,465.82 2,203.09 الدعم للكهرباء واملاء

 % 15 % 13 % 10.28 نسبة الدعم من مصروفات امليزانية العامة للدولة

 2016مصدر البيانات: اإلدارة املركزية لإلحصاء        
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 ( 2015التوفير املتوقع في مصروفات الدعم باستخدام عدة سينوريهات دعم ) (: 6.7جدول رقم ) 

 سيناريو زيادة السعر  سيناريو الدعم املطلوب  التوفير للميزانية 

 السناريو املرجعي  10% 2199.573 244.397

 1سيناريو  20% 1955.176 488.794

 2سيناريو  30% 1710.779 733.191

 3سيناريو  40% 1466.382 977.588

 4سيناريو  50% 1221.985 1221.985

 .2016املصدر: تم احتسابه من بيانات امليزانية العامة لعام              

حجم العبء امللقي على امليزانية العامة للدولة من برنامج دعومات املاء والكهرباء فقط،    الجدول   منيتضح  

% من  40، وإذا ارتفع سعر هاتان السلعتان إلى  2015% من مصروفات امليزانية العامة للدولة عام  10والذي يمثل  

السعر تؤدي إلى االستخدام األمثل للموارد التكلفة يمكن أن توفر ما يقارب مليار دينار كويتي. باإلضافة إلى أن زيادة  

 وتقلل من مستويات الهدر واالسرا .

مثدل الددعم العيني )دعم   تخفيض أنواع الددعم العدام الدذي ينتج عنده كلفدة اقتصدددددددددددددداديدة عداليدة على موازندة الددولدة

ملسدتحقة )الدعم الكهرباء واملاء والطاقة و عض السدلع والخدمات الضدرورية( واسدتخدام الدعم املوجة للشدرائح ا

النقدي املباشددددددددددر(.  وضددددددددددرورة االسددددددددددترشدددددددددداد ببعض النماذج الخليجية، ففي اململكة العربية السددددددددددعودية، تم تنفيذ 

"برنامج حسددداب املواطن" الذي يتم فيه إيداع الدعم للسدددلع املسدددتهدفة في حسددداب املواطن والذي يسدددتهد  األسدددر 

، حيث تم ت  20التي يقل دخلها عن  
 
قسددددددديم املسدددددددتحقين لخمسدددددددة شدددددددرائح حسدددددددب الدخل، وقد تم ألف ريال شدددددددهريا

اسددددددددددددتبعاد األسددددددددددددر التي يزيد دخلها عن املسددددددددددددتوى املحدد في البرنامج. وتأمل الجهات املختصددددددددددددة في اململكة أن يكون 

 لكافة أشددددددكال الدعم السددددددكني أو الصددددددحي أو اية أنواع دعم تقدمها اململكة للشددددددرائح 
 
برنامج حسدددددداب املواطن إطارا

ستهدف
ٌ
 ة.امل

 

 مراجعة وتشددددخي  حاالت القطاعات املدعومة بكثافة للوصددددول إلى قرار بشددددأن تخفيض أو الغاء أو إبقاء الدعم

كمددا هو حسددددددددددددددب طبيعددة وخصدددددددددددددوصددددددددددددديددة القطدداع، ففي حددالددة دولددة الكويددت، فددأن من أهم القطدداعددات التي تتطلددب  

ففي حددالددة الكهربدداء فددان التقددديرات    قطدداعددات الكهربدداء واملدداء والوقود والسدددددددددددددلع الغددذائيددة.املراجعددة والتعددديددل، هي  

كيلو واط والددذي ٌيعتبر من اعلى معدددالت  16500تشدددددددددددددير إلى ارتفدداع معدددل اسدددددددددددددتهالك الفرد السدددددددددددددنوي ليصددددددددددددددل إلى  

  2016اسدددددددددددتهالك الكهرباء في العالم. كما يمكن البناء على تجربة دولة الكويت الحديثة في رفع أسدددددددددددعار البنزين عام  

 ن لجعلها مساوية للمعدل الخليجي في املرحلة األولى ثم تحريرها في مرحلة ثانية.والخاصة بتعديل أسعار البنزي

املطار أو املوانئ والجمارك وغيرها من املؤسدددسدددات التي تقدم   مثلإمكانية فرض رسدددوم اسدددتخدام للمرافق العامة:  

تم فرض رسددددددددددددوم  خدمات عامة ومدعومة بشددددددددددددكل كبير للجميع الفئات واملسددددددددددددافرين. وكما هو الحال في د ي حيث
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ريال على    87. وفي السدددددددددددددعودية تم فرض رسدددددددددددددوم مقدارها 2016درهم على كل مسدددددددددددددافر في يونيو   35مطار مقدارها 

 .2016استخدام مرافق املطارات السعودية ابتداء  من يناير 

 دعم الشراكة بين القطاع العام والخاص .75.1

العام   القطاعين  بين  الشراكة  تدعيم  مسار  الكويتية  حظي  الحكومات  قبل  من   
 
كبيرا  

 
اهتماما والخاص 

املتعاقبة بناء على عالقته الوثيقة بجهود التنمية والتطور االقتصادي وحشد كافة إمكانات املجتمع وقطاعاته 

. وتجدر اإلشارة بداية الختصاص  2035الفاعلة للتنفيذ السياسات التنموية لدولة الكويت بما يتوائم مع رؤية  

( من خالل "الهيئة الكويتية تنظيم ق
 
ضايا أو مسار الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دولة الكويت )حاليا

رقم  شروعات  مل للقانون   
 
وفقا أسست  التي  والخاص"  العام  القطاعين  بين  والئحته    2014لعام    116الشراكة 

رقم   باملرسوم  الصادرة  لع2015لعام    78التنفيذية   
 
تطويرا جاءت  والتي  املشروعات ،  لدراسة  الفني  الجهاز  مل 

 ألحكام القانون رقم  
 
لعام    256، والئحته التنفيذية رقم  2008لعام    7التنموية واملبادرات السابق تأسيسه وفقا

. حيث تعمل هذه الهيئة وفقا آللية عمل أساسية تقوم على إعطاء أولوية للمشروعات التي ترغب الجهات 2008

 ل
 
نظام الشراكة، ليتم تقييم تلك األولوية من خالل تحليالت الوضع االقتصادي للمشروع،  العامة بتنفيذها وفقا

قطاعات أساسية ضمن هذا    8وأن يكون املشروع ذو أهمية تنموية واستراتيجية لدولة الكويت. وقد تم تحديد  

املشاركة مع القطاع    وتحفز دور القطاع الخاص في  2035اإلطار )غير نفطية( تعزز التنويع وأهدا  رؤية الكويت  

إدارة النفايات الصلبة    -العقار    -الطاقة    –الرعاية الصحية    -التعليم    –وهي قطاعات وأنشطة )االتصاالت    .العام

املياه وإدارة مياه الصر  الصحي(. بحيث يتم تقييم وترتيب املشروعات حسب أولويتها ومساهمتها في   -النقل    –

في   التنموية  الخطة  أهدا   الكويت تحقيق  األداء    .دولة  ومؤشرات  للمشروعات  الزمني  البرنامج  لوضع   
 
وصوال

 الرئيسية لقياس مدى نجاح خطة عمل مشروعات الشراكة.

بيد أنه وبالرغم من جهود دولة الكويت في تطوير األطر التشريعية واملؤسسية لتطوير الشراكة، السيما في  

 للبيانات
 
املتاحة فإن وتيرة الحركة في هذا املسار ال زالت بطيئة، وال تعكس    األنشطة غير النفطية، إال أنه وطبقا

الحاجة امللحة لالقتصاد وللمجتمع الكويتي إلحداث التعديل املطلوب في هيكل االقتصاد سواء على مستوى هيكل 

غيل.وكما تشير امللكية أو هياكل األنشطة القطاعية ومساهمتها في الناتج املحلي اإلجمالي وكذلك مساهمتها في التش

الشمالية   الزور  )محطة  واحد فقط  في مشروع  إال  الفعلي  التعاقد  إتمام  إنجاز  يتم  لم  فإنه  املرحلة   –البيانات 

(  النتاج الطاقة الكهربائية وتحلية املياه بكلفة تتجازو املليار 2016األولى(، والتي بدأت التشغيل فعليا )نوفمبر  

ميجاوات من الكهرباء    1540%، وهي املحطة املقرر لها انتاج ما يعادل  40بلغ  دينار ، وبحصة للمستثمر األجنبي ت

 .ماليين جالون إمبراطوري يوميا من املياه 107و
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وهي  الدراسة،  أو  والتنويه  اإلعالن  مراحل  في  زالت  ما  املشروعات  من  العديد  أن  هنا  اإلشاره  من  بد  وال 

مشروعات حيوية غير متجاوزة    8مليار دينار كويتي. وبقيت    10.8املشروعات التي قدرت قيمتها االجمالية بنحو  

املشروعات املنتهية املقامة على أمالك الدولة   –ملرحلة الطرح متضمنة )مشروع املركز الخدمي الترفيهي/العقيلة  

محطة   –ة  البرنامج الحكومي والخطة اإلنمائية لوزارة التربي  –املرحلة الثانية ملحطة الزور الشمالية    –العقارية  

مشروع الصر  الصحي في املنطقة الجنوبية من    –العبدلي لتوليد الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة الشمسية  

الهيمان   األولى    –الكويت/ام  املياه/املرحلة  وتقطير  الكهربائية  الطاقة  لتوليد  الخيران  محطة  مشروع    –انشاء 

 معالجة النفايات الصلبة/كبد(. 

التركيز على تكامل مساري الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتخصي  لألصول  بيد انه ال بد من  

وإدارة القطاع العام من الناحيتين املوضوعية والفنية، وتوافقهما في استهدا  تحقيق تقلي  دور القطاع العام  

طاع الخاص كمقدم  واإلدارة العامة في النشاط االقتصادي كمقدم للسلع والخدمات، مقابل افساح املجال للق

وكمنتج لتلك السلع والخدمات. وفي الوقت الذي تنصب فيه جهود التخصي  للتعامل مع املؤسسات القائمة  

بالفعل، فان مسار الشراكة يسعى للتعامل مع املشروعات املستقبلية املقرر تاسيسها، ومجاالت العمل واألنشطة 

بقى هذا التوجه بشكل عام رهن نجاح الدولة وادراتها العامة  متعددة داخل دولة الكويت لتحقيق تلك األهدا . وي

للمستثمرين واستثماراتهم. تعتمد أفضل املمارسات  بيئة استثمارية تيسيرية وشفافة وتنافسية مواتية  في خلق 

الدولية في مجاالت الحماية للمستثمرين والحد من نظم االستثمار التقييدية، وتعزيز الشفافية من أجل تحقيق 

 ستقرار أك ر وقابلية اعلى للتنبؤ بنتائج االعمال. ا

 ويمكن اقتراح القطاعات التالية لحفز مسار الشراكة بين القطاعين والحد من تدخل القطاع العام:

: تعتبر دولة الكويت من أعلى الدول في استهالك الطاقة املدعومة من الحكومة بنسبة  حفز املسار في قطاع الطاقة

وحسب املصادر الحكومية في وزارة الطاقة فلوس دعما لكل دينار استهالك للطاقة(.    710%  )الحكومة تدفع  71

لتوليد الكهرباء خالل عام   الشراكة مع القطاع ب  2017والكهرباء واملاء فانه يوجد توجه لطرح محطات جديدة 

،  2017دولة الكويت ستطرح محطة كهرباء شمال الزور لالكتتاب لعام نهاية  وان    .الخاص ومساهمة املواطنين

سنويا ما يمثل دخال اضافيا   % 13  -   10للمواطنين، وان العائد السنوي سيكون    %50حيث سيتم تحديد نسبة  

 4لتحتية التي تشمل تطوير اآلبار لزيادة اإلنتاج للوصول إلى  حول قطاع النفط، وعن تطوير البنية ا و   .للمواطنين

ان دولة الكويت ستركز على إنشاء مجمعات للبتروكيماويات ومصافي تكرير لتنويع و   .2040ماليين برميل يوميا عام  

غير عالوة على ضرورة رفع نسب تدوير ومعالجة النفايات الستغالل ثروة    .مصادر الدخل وخلق وظائف للمواطنين

رفع نسبة الطاقة الكهربائية و   .مستغلة، وقد بدأت بالفعل مشروعات على سبيل املثال مشروع تدوير اإلطارات

نسبة   إلى  للوصول  مستدامة  مصادر  من  عام  15املولدة  الخاص    .%2030  القطاع  مع  بالشراكة  يتعلق  وفيما 
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( فإن  2017ادر وزارة النفط والكهرباء واملاء )ومساهمة املواطنين في قطاع النفط والكهرباء واملاء فأنه وفقا ملص

خطة دولة الكويت للكهرباء متنوعة، حيث من املتوقع إنشاء محطات جديدة كاملرحلة الثانية من الزور، باإلضافة  

الى املراحل الثالثة والرابعة، والخيران والصبية وبالتعاون مع القطاع الخاص. هذا وتشير احصائيات وزارة الطاقة  

من إجمالي انتاج النفط    % 13ألف برميل نفط ما يمثل    350( أن دولة الكويت تستهلك يوميا  2017هرباء واملاء )والك

من اإلنتاج مما سيضع    %35أي ما يعادل    2035وستصل معدالت االستهالك املحلي إلى مليون برميل يوميا بحلول  

 عبئا ماليا كبيرا على الدولة أذا لم تتم معالجته.

فال بد من تطوير قطاع الرعاية الصدددحية بشدددكل مسدددتمر ويمكن من خالل  سدددار في مجال الرعاية الصدددحيةحفز امل

والتحويل أو عقود اإلدارة توفير أفضددل الخدمات الطبية حيث   –والتشددغيل   –مسدداهمة القطاع الخاص في البناء 

ألف سدددددرير وبالتعاون مع   15آال  إلى  8تهد  الدولة حاليا إلى مضددددداعفة السدددددعة االسدددددتيعابية للمسدددددتشدددددفيات من  

القطداع الخداص، والتركيز على الخددمدات الصدددددددددددددحيدة من خالل القطداع الخداص. الخددمدات الطبيدة املتخصدددددددددددددصدددددددددددددة، 

 وخدمات املستشفيات، وخدمات اإلسعا ، وخدمات التمريض. -وخدمات طب األسنان املتخصصة 

بد من االشدددددداره إلى جهود الدولة لتحرير األراضدددددد ي ومنح   وفي هذا املجال ال:  املجال االسددددددكانيحفز املسددددددار من خالل 

التسدددددددددددددهيالت، حيدث تم توقيع عقدد إنشدددددددددددددداء منطقدة جنوب سدددددددددددددعدد العبددهللا بدالتعداون مع جمهوريدة كوريدا الجنوبيدة  

 ألف وحدة سكنية 30( والذي يشمل إنشاء 2016 –قطاع خاص  –)مستثمر اجنبي 

: وفي مجال تسهيل انجاز ة لتقديم الخدمات العامة واملعامالتحفز الشراكة من خالل الحد من كلفة وطول الفتر 

  3معامالت البلدية فأن التوجه يقوم على تسدددددددددهيل إنجاز املعامالت بحيث ال يسدددددددددتغرق انجازها في البلدية أك ر من  

  أيددام وسددددددددددددديتم تقييم تجربددة هددذا النظددام في محددافظددة مبددارك الكبير على أن يعمم ذلددك في املحددافظددات األخرى. هددذا 

وتولى الحكومة عملية تقلي  وقت اصددددددار التراخي  من قبل وزارة التجارة أهمية كبيرة، حيث تم تشدددددكيل لجنة 

لتحسدددددددددددددين بيئدة األعمدال تضدددددددددددددم وزارات مختلفدة بداالضدددددددددددددافدة الى جمعيدات النفع العدام مثدل غرفدة التجدارة والجمعيدة  

و شدددددكل وثيق وخطة زمنية محددة، بتحديد  االقتصدددددادية واللجنة التنافسدددددية.  وتقوم وزارة التجارة بعمل مسدددددتمر 

الدذي تحتلده دولدة الكويدت  102مواعيدد محدددة لالنتهداء من القوانين والخددمدات التي تعمدل عل هدا الوزارة. أن املركز  

في تقارير البنك الدولي في سدددددددهولة ممارسدددددددة االعمال هو مركز ال يليق بدولة الكويت ويجب تغيرة لألفضدددددددل. ويمكن 

 -االسددتشددارات والخدمات االسددتشددارية في الهندسددة    -ة في الخدمات الخاصددة بالتصددميم الهندسدد ي  ذكر حفز الشددراك

 ... الخ -الخدمات املعمارية، والخدمات الهندسية، والخدمات البريدية، والخدمات الخاصة باملحاسبة والتدقيق 

وهددذا من ضدددددددددددددمن محدداور   إدارة جيدددة  حفز املسددددددددددددددار في قطدداع التربيددة والتعليم العددالي فددأن التعليم املميز يحتدداج الى

تطوير التعليم، وهنداك نقطدة مهمدة بدأنده سددددددددددددديتم إنشددددددددددددداء أك ر من جدامعدة حكوميدة، وقدانون الجدامعدات حداليدا لددى 

  .مجلس األمة ونحتاج إلى تخصصات نوعية لتتواءم مع التعليم
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تنفيذ  -الكويت الدولي مثل: توسددددددددددعة مطار  إشددددددددددراك القطاع الخاص ببناء وتشددددددددددغيلها عدد من املشدددددددددداريع العمالقة

مليون   640إضدددددددافة نحو   -تحقيق اإلنجاز والتطور اإليجا ي في مجال الطاقة الكهربائية    -مشدددددددروع »مترو الكويت«  

كم   110زيادة أطوال الطرق الرئيسددددددددية والداخلية بمقدار   -غالون إمبراطوري للطاقة االسددددددددتيعابية ملحطات املياه 

االشدددددتراك في إدارة وصددددديانه جسدددددر جابر بعد  -قة التشدددددغيلية للموانئ وتطويرهارفع الطا -في مختلف مناطق الدولة

إقامة  االشدتراك في و   -سدكة الحديد الخاصدة ومشدروع الربط الخليجي  االشدتراك في مشدروع و   -2019االنتهاء منه عام  

وتوفير أراض   -مناطق تجارية حرة متخصدصدة ذات ميزات تنافسدية ومرنة ألصدحاب األعمال واملسدتثمرين األجانب 

 للمشاريع الصناعية واملشاريع الوطنية الصغيرة واملتوسطة.

  املركز املالي والتجاري ومتطلبات تنمية قطاع الخدمات التصديرية 7.1.6

إن تحقيق هد  تحويل الكويت ملركز مالي وتجاري وتنويع االقتصاد ليتحرر من هيمنة النفط يتطلب 

الصناعات التحويلية التصديرية كما تم مناقشته في هذا الفصل، وإنما أيضا العمل على ليس فقط تطوير قطاع  

من فرص كبيرة في تطوير االقتصاد اإلنتاجية القابلة للمتاجرة وذلك ملا يمثله هذا النشاط  الخدمات    تطوير قطاع

ا على  قام  والذي  للكويت  االقتصادي  التاريخي  السياق  مع  لتناغمه  وكذلك  وكذلك  الكويتي،  الخارجية،  لتجارة 

. ويتطلب نجاح التنمية االقتصاد العاملياالندماج في    ترتيباتالعوملة و في ظل  لتجارة الخدمات  املتزايدة    لألهمية

القطاع الخدمي والتحول من الخدمات العامة والخدمات األنشطة داخل  االرتقاء بنوعية  القائمة على الخدمات  

،  ذات املحتوى املعرفي املرتفع وخاصة الخدمات اإلنتاجيةالتجارية  الخدمات    إلىالتقليدية مثل السياحة والنقل  

االتصاالت املشاريع  الوساطة  وخدمات    الرقمية  مثل  وتشييد  والتصميمااملالية  الهندسة  وخدمات   لكبيرة 

واالقتصادية الفنية  قطاع  واالستشارات  و عض  الرقمية  املعلومات  ونظم  املعلومات  وتقانة  ات  والحاسوب 

املتقدمة والخدمات التعليمية العالية في مجاالت الهندسة والعلوم والفنون ومجاالت البحوث الخدمات الصحية  

 ،  والتطوير

أن أعلى مستويات الدراسات املتخصصة القائمة على منهجية حيز املنتجات السلعية والخدمية  يتبين من  

الخدمات املالية، خدمات اإلدارة العامة، الخدمات املتعلقة    مثلقطاعات خدمية  بالتخص  في  الدخل مرتبطة  

ا الكمبيوتر،  أنشطة  تأجير اآلالت واملعدات،  التربية،  واملياه،  والغاز  الصحبالكهرباء  ة وأخيرا خدمات يلخدمات 

الدخل املرتبط بالتخص  في إنتاج السلع والخدمات  متوسط    (5.7رقم )  ويوضح شكلالبحث العاملي والتطوير.  

تحتل القطاعات السلعية فيما بعد والذي تم حسابه كمتوسط دخل الدول التي لها ميزة نسبية في تصدر املنتج. و 

لتقاني، حيث تحتل القطاعات التحويلية عالية التقانة على غرار املواد مستويات متفاوتة جدا حسب املحتوى ا

دوالر وتنتهي في مستويات أقل بكثير من الدخل    30000الكيمياوية واآلالت واملعدات الصدارة بمعدل دخل بحدود  
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الذي يحقق أقل مستوى من الدخل بحد  20000دون   النسيج  بالصناعات االستخراجية وأخيرا قطاع  ود  دوالر 

 دوالر.   13000

وبما أن الخدمات التي تصدرها الدول الغنية تأخذ ترتيب أعلى مقارنة بالسلع أو الخدمات التي تصدرها 

اإلنتاجية   قاعدتها  تنويع  سبل  في  النظر  الدول  هذه  على  يتوجب  فانه  الدخل،  ومتوسطة  منخفضة  الدول 

ومنها  والعربية   الدول الناميةتخص  أغلب    إلىظر  والتصديرية للسلع واالهم للخدمات ذات الدخل العالي. وبالن

 Price)للسعر وليست صانعة له    متقبلةتكون  أو قائمة على تحويلها  في انتاج وتصدير منتوجات أولية  دولة الكويت  

Taker)  ذلك فان    إلى، ما يعني أن أرباحها االقتصادية تكون عرضة أك ر من غيرها للعوامل الخارجية. باإلضافة

صادرات هذه الدول مركزة في عدد قليل من السلع ما يزيد من مخاطر تذبذب األسعار أو ما قد يؤثر على معدل  

 النمو والعجز التجاري والعمالة واإليرادات الضريبية والجمركية.

 مستوى الدخل حسب السلع والخدمات (: 5.7رقم )  شكل

 
 . 2017بيانات التجارة الخارجية للبنك الدولي  باالعتماد على  فريق البحث إعداداملصدر: 
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يمثل مساهمة في  ( أن قطاع الخدمات  2014و2011تظهر بيانات الناتج املحلي اإلجمالي لدولة الكويت )

% حسب تقلبات أسعار النفط. وبالرغم من أهمية وزن قطاع الخدمات في 48-44الناتج املحلي اإلجمالي بحدود  

الن الخدمية  تركيبة  األنشطة  أن  يظهر  الناتج  ضمن  النسبي  ووزنها  الخدمية  األنشطة  توزيع  أن  إال  املحلي  اتج 

  شكل الخدمي. يتبين من بيانات   التقليدية قليلة املحتوى املعرفي ومنخفضة القيمة املضافة تسيطر على الناتج

، بينما أنشطة 2014الناتج سنة  % من أجمالي    3.8أن نشاطات النقل والتخزين واالتصاالت شكلت  (  1-1رقم )

%، وعليه فان إجمالي مساهمة األنشطة 1% وخدمات األعمال أقل من  5.59الوساطة املالية والتأمين فقد كانت  

فقط   بلغت  فقد  والتجاري  املالي  املركز  بتطوير  املباشرة  الصلة  ذات  والتجارية  اإلنتاجية  من  10الخدمية   %

املحلي   الناتج  في  الخدمات  لسنة  مساهمة  املنشأت  مسح  بيانات  تظهر  كما  التجارة    2015اإلجمالي.  قطاع  أن 

من   يتشكل  حوالي    23617الداخلية  توظف  )  188624منشأة  مضافة 8عامال  قيمة  ويولد  املتوسط(  في  عمال 

رية  دينار. أما الخدمات غير املالية وغير التجا  11791مليار دينار بمعدل إنتاجية عمل قدرها    1.58إجمالية قدرها  

مليار    4.15عامال للمنشأة وتولد قيمة مضافة    30بمتوسط    301677وتوظف    9906فتبلغ عدد منشأتها حوالي  

 دينار سنويا.       13798دينار بانتاجية عمل قدرها 

 ةفي االستراتيجي  كتس ي أهمية قصوى تنوعية الخدمات املنتجة واملصدرة  و   في هيكل  النظرإعادة    كما أن

بمقارنة   (7.7جدول رقم ). وقد قمنا في  التنموية لدولة الكويت وخاصة تحويل البلد ليصبح مركزا تجاريا وماليا

والخدمات فر  النقل والس  مثل  ساسيةاأل جاالت  املحسب    اإلماراتكنغ و   غكل من الكويت وهونالخدمات في  تجارة  

والتأمين والخد والتشييد  تحتوي على االتصاالت  التي  والبرمجة وحقوق  األخرى  الكمبيوتر  املالية وخدمات  مات 

امللكية الفكرية والتراخي  والخدمات الشخصية والثقافية والخدمات املقدمة للحكومات. وتسمح املقارنة بين 

صادرات هونغ كنغ من الخدمات التجارية التطور املحرز في نماذج هذه القطاعات. ويتبين أن  هذه الدول تقييم  

الزيادة األهم كانت  . كما أن  2010مليار سنة    80مليار دوالر بعدما كانت أك ر من    104أك ر من    2015بلغت سنة  

مليار دوالر   58إلى أك ر من    2010مليار دوالر سنة    11.7من    صادراتها الخدميةرفع  التي تمكنت من    اإلماراتفي دولة  

باملقابل    مليار دوالر خالل نفس الفترة.  6لى  إ  9تراجعت صادرات الخدمات في دولة الكويت من  ، في حين  2015سنة  

دولة  ويتبين أن  .  2015-2010مليار دوالر خالل الفترة    23.7مليار دوالر إلى    15.7ارتفع واردات دولة الكويت من  

مليار    23أك ر من    إلى  2010مليار دوالر عام    2.45ركزت على خدمات السفر والنقل التي زات صادراتها من  اإلمارات

مليار   17.4مليار دوالر إلى أك ر    8.5. كما أن صادرات خدمات السفر في دولة اإلمارات ارتفعت من  2015عام    دوالر

بفضل سياسات تطوير شركات النقل الجوي والسياحة املرتبطة بالتسوق وذلك    2015-2010دوالر خالل الفترة  

في تطوير  لم تتمكن دولة الكويت  مات. باملقابل  حد كبير مع الطلب العاملي على هذه الخد  إلىوغيرها. وهذا يتالءم  

تتمتع وكذلك الفرص الهائلة واملتمثلة   هذه املجاالت باألحجام التي تسمح لها باالستفادة من املزايا التنافسية التي

 في ارتفاع الطلب العاملي على الخدمات بنسب تفوق الصادرات السلعية. 
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اإلنتاجية  بالقطاعات  واملتصلة  املعرفي  املحتوى  ذات  األخرى  الخدمات  مع  و عالقة  أخرى  جهة  من 

توجه   فان  التشييد   اإلمارات السلعية،  خدمات  في  هام  بشكل  صادراتها  زادت  حيث  فقط  األخيرة  الفترة  في  بدأ 

الفكرية امللكية  ورسوم  من    واالتصاالت  أك ر  بلغت صادراتها  دوالر  9حيث  باملقابل  2015سنة    مليار    اإلمارات . 

كما أن ميزانها الخدمي   . مليار دوالر  50خدمات األعمال بحدود  دوالر، خاصة في مجال  مليار    80تستورد خدمات  

   مليار دوالر.   30الزال في حالة عجز مقارنة بهونغ كنغ والتي تصدر خدمات أك ر من ماتستورده وتحقق فائضا يفوق  

وهي في أغلبها متأتية من خدمات مليار دوالر،    4  محتشمة جدا بحدوداألعمال  خدمات  تبقى صادرات  الكويت  في  

  كما أن.  مليون دوالر  200فانه لم يتعدى حاجز  الخدمات املالية  ( أما تصدير  2015،مليار دوالر  2.7)االتصاالت  

أعلى من الصادرات    زاد حجم الواردات الخدمية بنسقو ظل ضعيفا،    في دولة الكويت  تنمية القطاعات الخدمية

 للستجارة  وتبقى  
 
     الخدمات عموما ضعيفة وال تتماش ى مع التوجه الدولي نحو الخدمات عالية املعرفة خالفا
 
فر                                                                               

والنقل والتي تصنف من الخدمات ضعيفة املعرفة والدخل، ويتضح هذا من خالل الزيادة الهامة لقطاع الخدمات 

مليار عام    158زادت صادرات العالم من الخدمات األخرى من    األخرى مقارنة بقطاعات النقل والسياحة. حيث

ما يعادل    2016مليار دوالر عام    2625الى    1980 العاملية. ونجد ضمن هذه 54وهو  % من الصادرات الخدمية 

)والتي تتمثل في الخدمات التشغيلية والقانونية واالستشارات   األعمال الخدمات زيادات هامة في مجال خدمات  

 جانب الخدمات املالية والتأمين وخدمات االتصاالت والكمبيوتر.  إلىمليار دوالر،  1065بة( والتي تعادل واملحاس

 2014-2011صادرات الخدمات خالل الفترة (: 7.7جدول رقم ) 

 %0.34 208.4 %0.34 186.61 الزراعة وصيد البحر 
 %45.52 28148.3 %49.83 26984.75 استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي والخدمات ذات الصلة 

 %4.44 2747.7 %4.41 2386.24 الصناعات التحويلية 
 %1.54 954.8 %1.43 772.65 الكهرباء والغاز واملياه 

 %1.57 969.4 %1.43 772.91 التشييد والبناء
 %2.62 1618.3 %2.59 1400.76 تجارة الجملة والتجزئة 

 %0.59 366.5 %0.53 288.89 املطاعم والفنادق 
 %3.85 2382.3 %4.21 2282.78 النقل والتخزين واالتصاالت 
 %5.59 3458 %5.46 2958.13 الوساطة املالية والتأمين 

 %4.63 2865.8 %4.69 2542.03 العقارات 
 %0.85 525.9 %0.90 485.7 خدمات األعمال

 %14.22 8796.2 %12.09 6548.75 خدمات املجتمع والخدمات االجتماعية والشخصية
 %6.92 4279.3 %5.97 3232.3 اإلدارة العامة والدفاع والضمان االجتماعي 

 %0.31 191.1 %0.26 140.2 خدمات النظافة وما شابه 
 %3.57 2208.8 %2.88 1562.01 التعليم 

 %1.87 1159.4 %1.60 866.2 الصحة والعمل االجتماعي 
 %0.82 505.4 %0.69 372.19 والثقافية الخدمات الترف هية 
 %0.73 452.2 %0.69 375.84 الخدمات املنزلية 

 %100.00 61837.8 %100.00 54158.94 جزئي -املجموع 
: الخدمات املصرفية والتأمينية املحتسبة

 
  1976.4-  1760.08- ناقصا

  4501.1-  3338.46- الضرائب ناق  اإلعانات )صافي الضرائب( 

 %100 55360.3 %100 49060.4 الناتج املحلي اإلجمالي بأسعار السوق 
 %48.2 29778.6 %44.0 23828.69 حصة الخدمات من الناتج املحلي اإلجمالي 

 ، مكتب اإلحصاءات الرسمية دولة الكويت. 2014املصدر: الحسابات القومية، الكتاب اإلحصائي السنوي،           
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من  و  أن  يتضح  التحليل  في حال  هذا  نحوها  التوجه  الواجب  الخدمية  لتعزيز القطاعات  الكويت  دولة 

البحث والتطوير والهندسة مركزها املالي والتجاري تتمثل في أنشطة معرفية عالية القيمة املضافة مثل نشاطات  

وهي األنشطة التي ستسهم    والتصميم وغيرها لترقية القدرات اإلنتاجية خاصة في القطاعات الصناعية والزراعية.

عاليفي   الدخل ومخلق قطاعات معرفية ذات قدرة  التجاري  ناصب  ة على خلق  العجز  الالئق والحد من  العمل 

في الحيوية  الخدمي،   غاية  في دور  وهو  هذا إضافة لجانب  باالهتمام، واملتمثل  هذه القطاعات الخدمية  األجدر 

ر  وذلك ألهميتها في توفي   ،السلعية املختلفة واألنشطة  كمتطلب أساس ي إلنجاح التنويع االقتصادي في القطاعات  

 تلك األنشطة.  إلطالقواملساندة  الخدمات الضرورية

يعتبر تطوير نشاط إعادة التصدير انطالقا من مناطق التجارة الحرة من أهم وظائف التحول نحو بناء 

وتحويل الكويت ملركز تجاري في املقام األول وكذلك لتحويل االقتصاد نحو االعتماد على تصدير املنتجات املصنعة 

اطق التجارة الحرة إلى مناطق ملعالجة الصادرات مما سيساعد على تنويع االقتصاد الكويتي. ويشكل عبر تحويل من

تطوير نشاط إعادة التصدير فرصة سانحة لالقتصاد الكويتي حيث أن هذا النشاط تطور على املستوى العاملي  

من الصادرات العامية سنة    % 6وتطور ليصبح يشكل حوالي    1988% من الصادرات العاملية سنة 0.1كان يشكل  

مليار دوالر. وتعتبر هونغ كنع مركزا تجاريا عامليا وذلك لتطور نشاط إعادة التصدير يشكل   836بما يعادل    2016

ضعف صادراتها املنتجة في الجزيرة. أما دولة اإلمارات فقد شهت   20وحوالي    2016مليار دوالر سنة    491واسع بلغ  

  59البلد لتبلغ قيمة النشاط حوالي   تدير وارتفعت حصته إلى حوالي خمسة صادراأيضا تطور نشاط إعادة التص

املباشر    2016مليار دوالر سنة   األجنبي  االستثمار  تستقطب  التي  الحرة  التجارة  مناطق  بفضل مضاعفة  وذلك 

بقي حجمه لتطوير نشاطات إعادة التصدير. أما في دولة الكويت فان هذا النشاط لم يحض بالعناية الكافية و 

بلغت قيمة السلع املعاد صادراتها سنة    2إلى    1محدودا ولم يتعدى   الدولة. وقد    2014% من إلجمالي صادرات 

أن أغلب نشاطات القطاع    (8.7جدول رقم )في  مليار دوالر.  وتظهر البيانات التفصيلية الواردة في الدول    2حوالي  

يام مركز مالي وتجاري متوجه نحو تصدير الخدمات ذات القيمة  تقليدية غير قائمة على املعرفة وال تساعد على ق

مليار   3.6عامال وله قيمة مضافة بلغت   34831منشأة ويوظف    438املضافة. قطاع الخدمات املالية يتشكل من  

دينار. وبرغم اإلنتاجية املرتفعة فان كل القطاع موجه نحو السوق  10793وبلغ إنتاجية العامل   2015دوالر سنة 

مليون دينار كويتي وهو مبلغ زهيد مقارنة بقيمته املضافة وعل اآلمال املعلقة  50لداخلي ولم تبلغ صادراته سوى ا

 عليه لتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري.  

  

 



 

 

 

 

 2015 - 2010الكويت واإلمارات وهونج كونج ادرات الخدمات التجارية في (: ص8.7جدول رقم )

 

 اإلمارات الكويت الصين، هونج كونج سار 

 واردات  صادرات  واردات  صادرات  واردات  صادرات 

2010 2015 2010 2015 2010 2015 2010 2015 2010 2015 2010 2015 

 80925.8 42099.66 58924.44 11735.87 23796.43 15784.9 6055.604 9009.44 74092.3 70397.48 104356.8 80538.72 خدمات

 - - - - - 84.9283 - - 11732.96 19226.89 345.4704 330.4085 الخدمات املتعلقة بالسلع 

 13750.85 25779.67 23417.29 2450.647 5148.423 4019.98 1649.02 4225.37 17316.09 15698.07 29783.73 29857.89 املواصالت

 - - - - 55.698 3053.3 835.17 3587.97 7554.552 7173.611 14871.09 16442.43 نقل بحري 

 13641.93 - 23253.91 - 706.798 672.123 416.862 285.384 7344.922 6849.766 11995.36 10388.88 النقل الجوي 

 - - - - 4383.475 294.552 396.437 332.062 594.8334 555.2717 2408.746 2730.794 وسائل النقل األخرى )عدا البحر والجو( 

 108.9176 - 163.3764 - 2.452 - 0.551 19.9594 1821.911 1119.296 508.5303 295.9132 خدمات البريد والبريد السريع 

 16637.17 11817.56 17481.28 8577.263 12381.02 6433.64 499.951 288.532 23059.44 17356.94 36150.16 22199.54 السفر 

 50537.78 4502.428 18025.87 707.9646 6266.981 5246.352 3906.633 4495.538 21983.81 18115.58 38077.47 28150.88 خدمات أخرى 

 3022.464 - 2450.647 - 1415.198 2347.22 - - 169.8971 53.15883 172.8642 144.5457 اعمال بناء

 39509.87 - - - 761.048 516.768 405.755 225.731 1453.091 1192.148 1308.479 857.7493 خدمات التأمين واملعاشات التقاعدية

 - - - - 136.975 712.262 184.727 131.098 4810.656 3542.978 19179.02 13082.35 الخدمات املالية 

 2123.894 - 1688.223 - - - - - 1860.612 1977.946 642.0486 400.3002 رسوم استخدام امللكية الفكرية ن. 

 2042.206 - 5554.799 - 703.885 116.051 2707.725 3558.03 1904.086 1117.751 2841.552 1830.311 خدمات االتصاالت، والكمبيوتر، واملعلومات

 - - - - 1535.115 91.8567 18.882 0.439627 11511.59 9996.821 13581.45 11339.31 خدمات األعمال األخرى 

 - - - - - - - - 50.84198 132.0992 116.8722 140.4844 ( R   &Dالبحث والتطوير )

 - - - - 1535.115 91.8567 - 0.439627 4032.896 3253.629 6080.304 4317.578 خدمات االستشارات املهنية واإلدارية 

الفنية، والخدمات التجارية، وغيرها من الخدمات 

 خدمات األعمال 
6970.886 7368.917 6626.19 7338.214 - 18.882 - - - - - - 

 - - - - - - - - 109.1366 83.53531 257.8773 426.0429 الخدمات الشخصية والثقافية والترف هية 

 1198.094 762.4234 871.341 707.9646 1714.761 1462.21 589.543 580.234 164.866 151.3675 94.30129 70.27778 السلع والخدمات الحكومية ن.

 79727.71 41337.24 58053.1 11027.91 22081.67 14322.69 5466.061 8429.206 73927.44 70246.11 104262.5 80468.44 بند املذكرة: الخدمات التجارية 

املصدر: قاعدة بيانات منظمة األمم املتحدة للتجارة والتنمية )أونكتاد(. 
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 القيمة باأللف دينار كويتي - 2015 –أنشطة خدمات تجارة الجملة والتجزئة (: 9.7جدول رقم ) 

 اإلنتاج اإلجمالي  عدد العاملين  عدد املنشآت  أنشطة تجارة الجملة والتجزئة
القيمة املضافة 

 اإلجمالية

إنتاجية العامل من 

اجمالي القيمة 

 املضافة 

 تجارة املركبات ذات املحركات  

 بالجملة والتجزئة
342 7376 216417 173901 

23577 

 4750 85068 122116 17909 3636 صيانة وإصالح املركبات ذات املحركات

تجارة الجملة والتجزئة في أجزاء وقطع غيار  

 املحركاتاملركبات ذات 
572 5018 57248 40789 

8129 

تجارة الجملة والتجزئة في الدراجات النارية 

)املوتوسيكل( وما يتصل بها من أجزاء  

 وقطاع غيار وإصالحها 

26 107 657 495 

4626 

 18226 42449 52234 2329 16 بيع وقود السيارات 

تجارة الجملة على أساس عقد أو نظير رسم 

 الخدمات الخاصة بتجارة الجملة()تشمل 
514 8354 78106 61026 

7305 

البيع بالجملة للمواد والخامات الزراعية  

 واملاشية الحية واألغذية واملشروبات والتبغ
277 9896 118612 91848 

8281 

 11791 103735 152622 8798 725 البيع بالجملة للسلع املنزلية

الوسيطة غير  البيع بالجملة للمنتجات 

 الزراعية والنفايات والخردة
340 4765 71519 56452 

11847 

 10035 34589 42879 3447 128 البيع بالجملة لآلالت واملعدات واإلمدادات

 12583 1296 1500 103 39 أنواع البيع بالجملة األخرى 

 5570 234675 353660 42134 3335 تجارة التجزئة غير املتخصصة في املتاجر

البيع بالتجزئة لألغذية واملشروبات والتبغ في 

 املتاجر املتخصصة 
2398 8752 103656 74047 

8461 

أنواع تجارة التجزئة األخرى للسلع الجديدة  

 في املتاجر املتخصصة 
10268 65080 816458 566173 

8700 

 2182 48 84 22 6 تجارة التجزئة خارج املتاجر

 4908 22227 30451 4529 995 الشخصية واملنزلية إصالح السلع 

 8423 1588818 2218219 188619 23617 االجمالي 
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 القيمة باأللف دينار كويتي  - 2015 –أنشطة الخدمات غير املالية (: 10.7جدول رقم ) 

 اإلنتاج اإلجمالي  عدد العاملين  عدد املنشآت  أنشطة الخدمات غير املالية
املضافة القيمة 

 اإلجمالية

إنتاجية العامل  

من اجمالي 

 القيمة املضافة 

 6754 370425 770409 54848 2168 الفنادق واملطاعم

 5724 121064 196767 21149 363 النقل البري والنقل عبر خطوط األنابيب

 75100 183694 217093 2446 13 النقل املائي 

 18009 103928 316584 5771 7 النقل الجوي 

أنشطة النقل املساعدة وأنشطة وكاالت 

 السفر 
351 38002 1636586 676764 

17809 

 68368 1179684 2113609 17255 38 البريد واالتصاالت السلكية والالسلكية

 37869 435343 584446 11496 824 األنشطة العقارية 

تأجير األدوات واملعدات التي ال يشغلها 

 الشخصية واألسرية عامل والسلع 
342 4428 152336 135553 

30613 

 13456 64321 166515 4780 73 الحاسب اإللكتروني واألنشطة داتا 

 4531 254431 412081 56157 1850 أنشطة خدمات األعمال األخرى  

 10673 222862 277259 20880 187 التعليم

 18526 173068 250958 9342 165 الصحة والعمل االجتماعي 

التخل  من مياه املجارير والنفايات  

 والصحة العامة واألنشطة املشابهة 
11 34862 122158 83772 

2403 

أنشطة املؤسسات ذات العضوية غير  

 املصنفة في موضع آخر
3 143 5581 3800 

26573 

 15526 65971 105752 4249 169 األنشطة الترف هية والثقافية والرياضية

 5358 85020 130080 15869 3405 الخدمية األخرى األنشطة 

 13789 4159700 7458214 301677 9969 اإلجمالي 
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 القيمة باأللف دينار كويتي  - 2015 –نشطة الخدمات املالية (: 11.7جدول رقم ) 

 اإلنتاج اإلجمالي  عدد العاملين  عدد املنشآت  أنشطة الخدمات املالية
القيمة املضافة 

 اإلجمالية

إنتاجية العامل  

من اجمالي 

 القيمة املضافة

 165593 2630784 2885241 15887 24 الوساطة النقدية 

 6362 800714 1051503 12585 155 أنواع الوساطة املالية األخرى 

التأمين وتوفير االعتمادات للمعاشات  

التقاعدية باستثناء الضمان االجتماعي 

 االجباري 

25 2900 163427 115331 39769 

األنشطة املساعدة للوساطة املالية  

باستثناء التأمين وتوفير االعتمادات  

 للمعاشات التقاعدية 

161 3083 132363 64165 20812 

األنشطة املساعدة للتأمين وتوفير  

 االعتمادات للمعاشات التقاعدية
73 376 4991 3886 10335 

 103783 3614880 4237525 34831 438 االجمالي 

 2015 -دولة الكويت   -النتائج النهائية   –املصدر: اإلدارة املركزية لإلحصاء "البحث السنوي للمنشآت" 
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 حتفيز تدفقات االستثمار األجنبي املباشر واالستثمار احمللي  2.7
 مقدمة.71.2

االقتصادي وزيادة الصادرات، وخلق فرص  يعتبر االستثمار األجنبي املباشر من بين أهم آليات التنويع  

عمل ذات أجور عالية، ومصدر مهم للتمويل. لذلك يتعين العمل على تهيئة ظرو  أك ر موائمة لجذب تدفقات  

بما يسمح بدفع  في مختلف قطاعات الدولة،  في أنشطة اإلنتاج والتصدير  املباشر لالنخراط  االستثمار األجنبي 

هو ذات االمر الذي يحققه تنشيط دور االستثمارات الوطنية، السيما في حال تكامل  العرض الكلي في االقتصاد، و 

وتشابك األنشطة االقتصادية التي يقودها القطاع الخاص الوطني مع األنشطة التي يقوم بها االستثمار األجنبي  

 املباشر.

 إشكالية دور االستثمار األجنبي املباشر في دولة الكويت .72.2

دولة الكويت للبحث عن زيادة جاذبية االقتصاد الوطني لالستثمار االجنبي املباشر كآلية  تتعدد دوافع  

لتنويع الهيكل االقتصادي وتنويع مصادر الدخل في ضوء تذبذب أسعار النفط العاملية. ويمثل االستثمار االجنبي  

 لخلق الوظائف عالية الجودة، والتدريب، والتأهيل للكوي
 
 مهما

 
                                                     املباشر مصدرا

 
     

 
تيين، ونقل التكنولوجيا الحديثة              

استخدام   وزيادة  انتاجيتها،  ورفع  املحلية  واملتوسطة  الصغيرة  املنشئات  ومساعدة  الصادرات،  وزيادة  للدولة، 

 املنتجات املحلية.  

وتوجد بدولة الكويت العديد من العوامل الجاذبة التي تزيد من رغبة املستثمرين األجانب في االستثمار في  

نذكر من هذه العوامل على سبيل املثال: ارتفاع مستوى املعيشة في الدولة، انخفاض تكاليف الطاقة،  الدولة،  

البنية  ووجود  املباشر،  االجنبي  لالستثمار  املجال  فتح  وفي  التنويع  في  الحكومة  رغبة  املصرفي،  النظام  استقرار 

 ائب على الدخل. التحتية الجيدة، وتوفر العمالة االجنبية الرخيصة، وعدم وجود الضر 

(، لتشجيع االستثمار املباشر  KDIPوقد قامت الدولة بأنشاء هيئة الكويت لتشجيع االستثمار املباشر )

 للقانون رقم  
 
              )األجنبي واملحلي( وفقا
 
، وهي تعمل كهيئة حكومية مستقلة )يشر  عل ها وزير التجارة  2013لعام    116                    

 والصناعة(. 

تدفقات االستثمار االجنبي املباشر واهتمام دولة الكويت بهذا األمر اال  وعلى الرغم من األهمية الكبيرة ل

 لتلك التدفقات في التقارير الدولية. ففي الوقت الذي بلغت فيه  
 
                                                             أنها قد جاءت ضمن أقل الدول العربية جذبا
 
                                       

  44مقارنة بنحو  ،  2015مليار دوالر في عام    40قيمة تدفقات االستثمار األجنبي املباشر إلى الدول العربية نحو  

  2015% فقط في عام  0.7، فقد بلغت حصة دولة الكويت من هذه التدفقات الكلية نحو  2014مليار دوالر في عام  

نحو   بمعدل  للعام  2.2مقارنة   %2014( الجدول  ويوضح  رقم  12.7.  املرتبة  احتلت  الكويت  دولة  أن  على   120( 

. وأظهرت التقا
 
               مستوى العالم وهي مرتبة متأخرة جدا
 
رير الدورية الصادرة عن االونكتاد أن دولة الكويت لم تحقق                                   
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من   أقل  الفعلي  األداء  وجاء  املتاحة،  وامكاناتها  وقدرتها  يتوافق  الذي  األجنبي  االستثمار  مستويات جذب   
 
                                                                                              فعليا
 
     

 التوقعات والقدرات الكامنة لدى الدولة. 

 ستثمار األجنبي املباشر  (: ترتيب دول مجلس التعاون الخليجي في تدفق اال 12.7جدول رقم ) 

 2014الداخل للدولة في عام 

 القيمة بمليارات الدوالرات  الترتيب  الدولة

 10,065 28 االمارات

 8,011 34 السعودية

 1,040 90 قطر

 0.972 94 البحرين

 0.738 106 عمان

 0.485 120 الكويت 

 املصدر: صندوق النقد الدولي.

 Greenfieldكما بلغت حصة دولة الكويت املتراكمة من مشروعات االستثمار األجنبي املباشر الجديدة  

Projects    فقط من إجمالي عدد 4.2% من اإلجمالي العاملي، وبما يمثل نحو  0.2أقل من      2015-   2003للفترة %

املشروعات االستثمارية الجديدة املنفذة في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث جاءت دولة الكويت في الترتيب  

 602بحرين )مشروع(، وال  729مشروع(، وقطر )  1165مشروع(، والسعودية )  4132األخير بعد كل من االمارات )

 مشروع(.  315مشروع(، ثم الكويت بواقع )  529مشروع(، وعمان ) 

التنموية   املساهمة  انخفاض  ثم  املباشر، ومن  تدفقات االستثمار األجنبي  انخفاض قيمة ونسبة  ورغم 

قطاعات  داخل  وتوجهاتها  االستثمارات  تلك  هيكل  تحليل  في  تظهر  الحقيقية  اإلشكالية  أن  إال  منها،  املرجوة 

قتصاد الوطني، ومساهمتها في القيمة املضافة والصادرات، إضافة لرصد انعكاساتها على خلق فرص العمل،  اال

 11.3التي قدرت كلفتها التراكمية بنحو    -، إن هذه املشروعات  2015  –  2003حيث تشير البيانات التراكمية للفترة  

والوافدين(، كما أنها تركزت في قطاعات وأنشطة    ألف فرصة عمل )للمواطنين  33لم يتولد عنها سوى    -مليار دوالر  

التجارة والخدمات غير القابلة لالتجار. وذلك دون القطاعات واألنشطة الصناعية واإلنتاجية التي تتسم بقدرتها  

على تعميق الروابط والتشابكات مع القطاعات واألنشطة واالستثمارات املحلية وتسهم في تنويع االقتصاد ودعم 

% فقط من تدفقات االستثمار األجنبي املباشر للفترة محل الرصد 7.2.  وتوضح البيانات على توجه نحو  الصادرات

ألنشطة الصناعات التحويلية و شكل أساس ي املواد الكيماوية، في حين يقدر املتوسط العاملي لتدفقات االستثمار 

 %.45.6األجنبي املباشر املتوجه ألنشطة الصناعات التحويلية بنحو 
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( يجيب عن السؤال حول مدى جلب االستثمار االجنبي املباشر لتكنولوجيا جديدة 13.7والجدول رقم )

                                                                                                     في الدولة. ومن الجدول يتبي ن أن معظم دول الخليج قد تبوأت مراكز عاملية مرموقة في االستفادة من االستثمار  

 تلتها قطر في االجنبي املباشر في نقل التكنلوجيا لداخل الدول، حيث جاءت دولة اال 
 
              مارات في املركز الثالث عامليا
 
                           

 مقارنة بدول املجلس األخرى  
 
                          املركز السابع. اما في دولة الكويت فإن االستفادة من هذا الجانب كانت ضعيفة جدا
 
                                                                          

. 116أو حتى على املستوى العاملي على حد سواء حيث جاءت في املرتبة رقم 
 
  عامليا
 
      

التعاون الخليجي في دور االستثمار األجنبي املباشر في نقل التكنولوجيا للدولة   (: ترتيب دول مجلس13.7جدول رقم ) 

 دولة(  138)الترتيب من  2016في عام 

 الدرجة الترتيب  الدولة

 5.7 3 االمارات

 5.4 7 قطر

 4.9 33 البحرين

 4.8 36 السعودية

 4.1 85 عمان

 3.9 116 الكويت 

 (WEFالعاملي ) املصدر: املنتدى االقتصادي 

 لوزارة الخارجية األمريكية(   .73.2
 
                            أهم العقبات التي تواجه املستثمرين األجانب في دولة الكويت )وفقا
 
                                                             

تعتبر دولة الكويت من املناطق الصعبة لالستثمار االجنبي وممارسة االعمال بسبب بقاء العوائق في وجه  

 املستثمرين. وأهم هذه العوائق التي تواجه املستثمرين في دولة الكويت:  

 العقارات.القوانين املقيدة والتي تحد من االستثمار األجنبي املباشر خاصة املتعلقة بالنفط وملكية  ▪

 انتشار املمارسات البيروقراطية التي تحد من بداية تأسيس الشركات الجديدة.  ▪

 وجود الثقافة املجتمعية التي تقوم على الروابط القبلية واالسرية والتي يصعب على األجانب اختراقها.  ▪

واملنافسة في قطاع استمرار القوانين الكويتية في منع البنوك األجنبية من منح خدمات االستثمار املصرفي   ▪

 التجزئة.  

 عدم توافق قانون حقوق النشر وحماية امللكية الفكرية مع قوانين منظمة التجارة الدولية.  ▪

النافذة  نظام  ادخال  في  لنشاطها  املباشر  االستثمار  لتشجيع  الكويت  هيئة  مباشرة  من  الرغم  وعلى 

 لقانون  ( ملساعدة املستثمرين اال انها لم تعone-stop-shopالواحدة )
 
         مل بالكفاءة املطلوبة. ووفقا
 
لالستثمار    2015                          

القطاعات   بعض  عن  األجانب  املستثمرين  تستبعد  سو   املباشر  االستثمار  لتشجيع  الكويت  هيئة  فإن 

%  51على شرط امتالك املواطن الكويتي نسبة ال تقل عن   2016االستراتيجية مثل النفط والغاز. وقد أكد قانون  

 اال إذا طلب املستثمر األجنبي خال  ذلك من خالل هيئة تشجيع االستثمار املباشر. في الشركات املحلية
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 املناطق الحرة كآلية لجذب االستثمار األجنبي املباشر وزيادة التنويع االقتصادي  .74.2

يعتبر تأسيس املناطق الحرة واحدة من أهم آليات جذب االستثمار األجنبي املباشر للدولة. وقد ازدهرت  

ناطق الحرة في العديد من دول العالم بسبب نجاحها في تعزيز التصدير الذي يقوده التصنيع والعمل على جذب  امل

االستثمار األجنبي وخلق فرص عمل وزيادة إيرادات الدولة من النقد األجنبي والتنويع االقتصادي بعيدا عن النفط 

ايا والحوافز االستثمارية التي تسمح بعمليات تجارية  واملصادر التقليدية. وتقدم املناطق الحرة مجموعة من املز 

وصناعية مع دول العالم األخرى دون وجود القيود الجمركية على االستيراد والقيود على حركة النقد األجنبي وتمثل 

األجن االستثمار  على  الدولة  تفرضها  التي  والقانونية  التنظيمية  القيود  من  للخروج  فعالة  آلية  الحرة  بي املناطق 

 املباشر وبالتالي توفير البيئة املواتية له.  

 26ومن التجارب الناجحة في تأسيس املناطق الحرة تجربة دولة االمارات العربية حيث توجد بها أك ر من  

شركة. وتعتبر منطقة جبل علي في د ي من املحركات    26000منطقة حرة ويبلغ عدد الشركات العاملة بها أك ر من 

في اال في ذلك    6400قتصاد االماراتي وهي موطن ألك ر من  الرئيسية  بما    500شركة من أصل أكبر    120شركة، 

 يصل بين الشرق والغرب.  وقد ساهمت 
 
 عامليا

 
                                  شركة في العالم. وقد تطورت املنطقة الحرة في جبل علي لتصبح مركزا

 
      

 
                                                             

 6وفي السعودية، قامت الحكومة بإنشاء . 2014املناطق الحرة بثلث التجارة غير النفطية في دولة االمارات في عام 

األجنبي   االستثمار  جذب  بغرض  ومكة  االحساء،  القصيم،  الدمام،  جدة،  الرياض،  من  كل  في  اقتصادية  مدن 

 املباشر.

واجاز هذا القانون لوزير التجارة والصناعة االشرا  1995تم اعداد مشروع قانون املنطقة الحرة عام  

تقرر انشاء املنطقة الحرة بالشوي  وتم ابرام عقد مع الشركة الوطنية العقارية   1997على املنطقة الحرة. وفي عام  

(. وهد  انشاء املنطقة الحرة بدولة الكويت الى ايجاد فرص استثمارية BOTوفق لنظام )  1998إلدارتها في عام  

العالم والبلدان املجاورة. وتم   بين دول  الكويت كحلقة وصل  الغالبية العظمى من  كبيرة وتعزيز دور دولة  ايجار 

 األماكن الشاغرة في املنطقة الحرة ويمتلك الكويتيون أغلبية الشركات العاملة.

وقد صاحبت مسيرة املنطقة الحرة بالشوي  العديد من املشاكل االدارية والصعوبات التي أدت الى تحجيم  

للمنط  املديرة  الشركة  بين  نزاعات حادة  نشاطها. وظهرت  واعاقة  اإليجارات  دورها  املوانئ حول  وهيئة  الحرة  قة 

للمنطقة الحرة.   اتهمت الشركة الخاصة هيئة املوانئ باستغالل أراض ي شاسعة تابعة  واستخدام األراض ي. وقد 

( فسخ عقد إدارة املنطقة بين وزارة التجارة والصناعة والشركة الخاصة املديرة وتم  536/2006وصدر قرار وزاري )

بالرغم من وجود تدخل شبه دائم من وزارة التجارة    2006الى الهيئة العامة للصناعة عام    اسناد إدارة املنطقة

وادارة املوانئ في شئون إدارة املنطقة في الفترة السابقة. ثم قررت وزارة التجارة والصناعة نقل ادارة املنطقة الحرة  

. ولكن يشتكي كل من  2017نهاية سبتمبر    في الشوي  من الهيئة العامة للصناعة الى هيئة تشجيع االستثمار قبل

 املستثمرين األجانب والوطنيين من ك رة القيود التنظيمية من جانب كل من الحكومة املركزية والبلديات. 
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 عقبات ومشاكل واجهت املنطقة الحرة بالشويخ

بين   ▪ النزاع  الى  الى توسيعه على حساب املنطقة الحرة أدى  امليناء والحاجة  إدارة املنطقة وهيئة ازدحام 

 املوانئ حول استغالل األراض ي.

ظهور مشاكل ادارية في املنطقة في ظل االدارة الحكومية على سبيل املثال: توفق اصدار وتجديد رخ   ▪

 مزاولة األنشطة باملنطقة الحرة وعدم كفاءة االدارة الحكومية للمنطقة. 

وظهور املخالفات الكثيرة في البناء للتخطيط العمراني ك رة القضايا واملنازعات القائمة في املنطقة الحرة   ▪

 للمنطقة. 

الدخول  ▪ على حركة  أثر  بالعاصمة  املزدحمة  املناطق  من  قريب  مكان  في  بالشوي   الحرة  املنطقة  موقع 

 والخروج من املنطقة. 

والنتائج جذب    :األثار  وهي  املنطقة  انشاء  من  األساسية  األهدا   تتحقق  لم  والعقبات  املشاكل  لهذه  ونتيجة 

بين دول املنطقة والعالم.   الى حلقة وصل  الكويت  املباشر والتنويع االقتصادي وتحويل دولة  االستثمار األجنبي 

شركات واملصانع. وتأخرت الشركات                                                                           وتحو لت املنطقة الحرة الى منطقة ترف هية أك ر منها منطقة إنتاجية تسودها ال

من   أصبح  بل  املنطقة،  ايرادات  تحصيل  متابعة  في  الحكومية  اإلدارة  كفاءة  عدم  نتيجة  املستحقات  دفع  عن 

 الصعوبة التحقق من عدد املنشئات واملساحات املستغلة في املنطقة التجارية الحرة. 

لة الكويت احداها في جنوب دولة الكويت بمساحة  وقد قامت الحكومة الكويتية باقتراح مناطق حرة أخرى في دو 

في حدود الساملي بمساحة    12 العبدلي   18كيلو متر مر ع، ومنطقة أخرى  البالد بمنطقة  كيلو مر ع، وفي شمال 

كيلو مر ع.   وقد انتقلت ادارة مشروع العبدلي من ادارة الجمارك الى وزارة االشغال ثم الى الجهاز الفني    13بمساحة  

 درات ثم أخيرا الى هيئة االستثمار.للمبا

واستنادا الى ما سبق وفي ضوء الدور املتعاظم للمناطق الحرة كمحرك لالقتصاد وكآلية مهمة في جذب  

االستثمار األجنبي والتنويع االقتصادي في الدولة، ينبغي على اإلدارة العامة تغيير النمط اإلداري بشكل يقلل من 

دارة الجديدة فرصة االنطالق للعب الدور املنوط باملناطق الحرة في احداث التحول القيود التنظيمية ويتيح لإل 

االقتصادي وتوفير فرص عمل عالية الجودة وقيادة قطاع التصدير في الدولة.  ويتم ذلك من خالل تغيير نمط  

الع (، PPPام والخاص )ادارة املناطق الحرة من الجهات الحكومية الى جهات خاصة أو الى الشراكة بين القطاع 

حيث ين  قانون املنطقة الحرة في دولة الكويت على جواز اسناد ادارة املنطقة الى القطاع الخاص. كما يسمح  

% تطرح 26% من األسهم لالكتتاب العام للمواطنين، ونسبة  50القانون الكويتي بإنشاء شراكة جديدة وطرح نسبة  

ع الخاص. ولضمان كفاءة إدارة املنطقة الحرة يمكن اختيار شريك بمزايدة علنية ملستثمر استراتيجي من القطا

استراتيجي من الشركات العاملية املرموقة ذات الخبرة العاملية في تأسيس وإدارة املناطق الحرة، وبالتالي التخل  

ومنح   الحكومي  التدخل  عدم  من ضمان  البد  اإلداري  التحول  وإلنجاح  السابقة.  اإلدارية  اإلخفاقات  الجهة من 
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. وال 
 
     املديرة الجديدة كافة الصالحيات التي تمكنها من إدارة املنطقة بكفاءة عالية على ما هو متعار  عليه عامليا
 
                                                                                                 

يقتصر األمر على املناطق املقترحة ولكن البد من التوسع في تأسيس املناطق الحرة ويمكن تكليف جهات استشارية  

 لمناطق الحرة واعداد الدراسات االقتصادية والهندسية لقيامها. عاملية متخصصة باختيار املواقع املناسبة ل

 آليات تنفيذ مقترحة أخرى لجذب االستثمار األجنبي املباشر .75.2

املباشر األجنبي  االستثمار  دور  وتنشيط  تحفيز  دولة    إن  في  العامة  اإلدارة  على  يملي  الوطني،  والخاص 

تدفقات  أمام  الكويت  لزيادة جاذبية دولة  الخطوات واإلجراءات  العديد من  اتخاذ  السياسات  الكويت وواضعي 

 االستثمار األجنبي، وأهمها:  

ات في مجال تملك إزالة كافة املعوقات التي تعوق هذا املسار السيما ما يتعلق بالبيروقراطية وتعقد اإلجراء ▪

الكويت   مركز  انشاء  تم   ،
 
وعمليا االعمال.  بيئة  عوامل  لباقي  إضافة  النشاط،  بدء  وتراخي                           األراض ي 
 
                                                                 

التابع لوزارة التجارة والصناعة بغرض تسهيل ممارسة االعمال في دولة الكويت،   2016لألعمال في عام  

  5- 3اج الرخ  التجارية خالل فترة  ويعمل املركز على تعزيز وتسهيل ممارسة االعمال بتسهيل استخر 

 .أيام عمل. ولكن يواجه املركز عقبات تتمثل في صعوبة التنسيق مع الوزرات والجهات الحكومية األخرى 

 فيجب على اإلدارة العامة إزالة كافة املعوقات التي تعوق عمل املركز.

مثل   ▪ الدولية  التجارة  منظمة  قوانين  مع  الكويتي  القانون  توافق  وامللكية مراعاة  النشر  حقوق  قانون 

 الفكرية. 

جاذب  ▪ كبلد  الكويت  دولة  واظهار  املباشر  األجنبي  لالستثمار  الترويج  آلية  من  القصوى  االستفادة 

 على الشركات 
 
 خصوصا

 
             االستثمار وذلك بمشاركة الجهات املعنية وبطرح مشاريع استثمارية أك ر تحديدا

 
      

 
                                                                      

 متعددة الجنسيات.

 االتفاقات الثنائية لتشجيع االستثمار مع الدول األخرى.    مراجعة وتنشيط آلية عقد  ▪

ستهد    ▪
 
عتبر من أفضل طرق الترويج االستثماري امل

 
       البدء ببناء الخارطة االستثمارية لدولة الكويت والتي ت

 
                                     

 
                                                   

والتنافسية  النسبية  املزايا  تحديد  خاللها  من  يتم  حيث  والخارجية.  الداخلية  االستثمارات  لجذب 

تصادية املختلفة ويتم تحليل هذه القطاعات بشكل مفصل باستخدام عدة منهجيات  للقطاعات االق

بحثية يستخدمها املعهد العر ي للتخطيط منها: العناقيد الصناعية والقيم املضافة وفضاء السلع وذلك  

                                   ٌ                                                  للوصول إلى مجموعة من املشروعات مما ي دعم التدفقات االستثمارية الواردة إلى دولة الكويت. 

مهاراته   إقرار  ▪ وحصيلة  املعرفية  وقدراته  الكويتي  البشري  املورد  قدرات  رفع  تستهد   عامة  سياسات 

 للعمالة الوطنية  
 
 تلقائيا

 
                  القابلة للتداول، بما يوفر حافز الستقطاب الشركات الدولية، ويوفر انخراطا

 
        

 
                                                                     

أجورها الحقيقية، بما    ضمن تلك األطر اإلنتاجية الجديدة، والتي تتسم بارتفاع انتاجيتها ومن ثم ارتفاع

القطاعات  صوب  الكويتي  االقتصاد  هيكل  تعديل  على  القائم  االقتصادي  اإلصالح  متطلبات  يلبي 

واألنشطة ذات القيمة املضافة األعلى، وكذلك يلبي تطلعات املواطن الكويتي للحصول على دخول مرتفعة 

 تتوافق ومستويات املعيشة القائمة في الدولة. 
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 ة األعمالتطوير بيئ 3.7

 تطوير بيئة األعمال وتحسين آليات اقتصاد السوق  .7.31

يتطلب تفعيل السياسات الهادفة لدعم نشاطات القطاع الخاص التنموية واالقتصادية، وتسهيل عملية  

والقوانين   املؤسسات  في  واالستقرار  الضرورية،  غير  واإلجراءات  املستندية  الدورة  وتقصير  االعمال،  ممارسة 

متعلقة بتوقعاته املرتبطة بجدوى   الداعمة للقطاع الخاص وخلق نوع من الثقة عند املستثمر )املحلي واالجنبي(

 املشروعات االستثمارية التي يدخل بها السوق املحلي وربحيتها على املدى املتوسط والطويل. 

                                                                                         من جهة أخرى تتطلب تنمية القطاع الخاص الحد  من تدخل القطاع العام في األسواق وترشيد الدعم،  

ا تقديم  كلفة  ارتفاع  الى  السابقة  الفصول  أشارات  واإلسكان، حيث  والصحة  )التعليم  املوازنة  واثقال  لخدمات 

وتوظيف املواطنين ودعم السلع العامة(، بالرغم من ان اإلدارة العامة الكويتية تقدم الخدمات العامة لضمان  

رفاهية املواطن ضمن توجهات الدولة التنموية وتحقيق الرفاه للمواطين ها، والتي تعتبر من أهم وظائف اإلدارة  

 وية.  التنم

ويتطلب إعطاء دور أكبر للقطاع الخاص وتدعيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص ضرورة التمييز  

بين  الشراكة  زيادة مساحة  على  التوجه  هذا  يقوم  والتحويل، حيث  والتشغيل  البناء  اإلدارة، وعقود  عقود  بين 

ومة من خاللها للقطاع الخاص بإدارة مرافقها  القطاعين العام والخاص أما عن طريق عقود اإلدارة والتي تعهد الحك

وذلك  وغيرها  واألمنية..  والترف هية  والتعليمية  الصحية  والخدمات  السريعة  والطرق  واملستشفيات  املوانئ  مثل 

  –                                                                                                   لضمان جودتها وخاصة التكف ل بصيانتها. او ان تقوم بالسماح للقطاع الخاص في املساهمة في عمليات البناء  

والتحويل أو غيرها من هذا النوع من العقود وهي متعددة الصيغ واملعادالت حسب طبيعة    –تملك  وال  –واإلدارة  

 االتفاق بين القطاعين. 

 إطالق دور القطاع الخاص وتسهيل ممارسة االعمال ضمن اعلى املعايير العاملية  .7.32

هذه   الالزمة إلط  اآلليةتنطلق  املقومات  تهيئة  تستهد   بناء سياسات عامة  الخاص من  القطاع  دور  الق 

  الكويتحيث تبين العديد من املؤشرات الدولية الخاصة بممارسة األعمال في دولة    االقتصاديةوأنشطته في الحياة  

النسبية   األهمية  ضعف  إلى  تؤدى  واالجنبي  املحلي  املستثمر  يواجهها  حقيقية  صعوبات  االعمال  بيئة  مواجهة 

 دولة. للقطاع الخاص وضعف دوره التنموي في ال

اخر املؤشرات الخاصة بممارسة القيام باألعمال )تقرير ممارسة االعمال الصادر عن البنك   مراحعةأن  

تبين تراجع ترتيب دولة الكويت من  2017الدولي ، في    190بين    2017عام    102إلى    2016عام    98(  دولة داخلة 

 ( أدناه.14.7ول )التصنيف في عدد من مؤشرات ممارسة االعمال املهمة كما يتضح من جد
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 (2017-2015(: مؤشر ممارسة االعمال في دولة الكويت والصادر عن البنك الدولي ) 14.7جدول رقم ) 

 2017سهولة ممارسةاألعمال  2015سهولة ممارسة األعمال 

 173 –مؤشر بدء النشاط التجاري  150 –مؤشر بدء النشاط التجاري 

 144 –إصدار تراخي  البناء مؤشر  98 –مؤشر إصدار تراخي  البناء 

 115 –مؤشر الحصول على الكهرباء  93 –مؤشر الحصول على الكهرباء 

 67 –مؤشر تسجيل املمتلكات  69 –مؤشر تسجيل املمتلكات 

 118-مؤشر الحصول على اإلئتمان  116 -مؤشر الحصول على اإلئتمان 

 81 –املستثمرين مؤشر حماية  43 –مؤشر حماية املستثمرين 

 6 –مؤشر دفع الضرائب  11 –مؤشر دفع الضرائب 

 157- مؤشر التبادل التجاري عبر الحدود  117- مؤشر التبادل التجاري عبر الحدود 

 66 –مؤشر تنفيذ العقود  131 –مؤشر تنفيذ العقود 

 108 –مؤشر تنظيم عمليات اإلفالس  127 –مؤشر تنظيم عمليات اإلفالس 

 دولة  190بين  102الترتيب  دولة  190من بين  101الترتيب 

 .2017املصدر: البنك الدولي، تقرير تكاليف القيام باألعمال، 

تشير املؤشرات الفرعية العشره اعالة الى مجاالت مهمة لتسهيل بيئة االعمال واالستثمار. وتظهر البيانات 

من بين    102في معظم هذه املؤشرات ليصبح ترتيبها العاملي    2017و  2015ما بين عام    الكويتتراجع ترتيب دولة  

 مما يٌ   190
 
 واألخيرة خليجيا

 
، ولتصبح الثامنة عربيا

 
دلل على حجم التحديات وبالتالي الجهود التي يجب ان  اقتصادا

( الدولى  البنك  تقرير  يقول  الكويت.  في دولة  ببيئة وممارسة االعمال  الخاص  املسار  لتصحيح هذا  ( 2017ٌتبذل 

في هذا املؤشر إذ أصبحت   2017( أن دولة الكويت تراجعت عام  190/  173والخاص بمؤشر بدء النشاط التجاري )  

 إلى زيادة الوقت املطلوب للتسجيل، إذ  العملية أ
 
يتعين على الشركات تقديم أوراقها   باتصعب من السابق نظرا

 في آن واحد. 
 
 األصلية عبر اإلنترنت والحضور ممثل ها شخصيا

( على ضرورة فح  اسباب التراجع والتقدم، 2017شددت هيئة تشجيع االستثمار املباشر )الهيئة،  وقد

امام مسؤولياتهم في ضرورة تواصل الجهود الجدية والتنسيقية لتحسين بيئة األعمال التي    املعنيين  جميعووضع  

تعتبر الركيزة األساسية لتحقيق أهدا  الدولة التنموية في تنويع االقتصاد ومصادر الدخل وتقلي  االعتماد على 

رت الهيئة انه وفق املقياس املوازي  النفط من خالل تشجيع وجذب االستثمار املحلي واالجنبي في دولة الكويت. وأشا

الكويت   في  األعمال  بيئة  فإن  عامليا،  األفضل  املمارسات  مع  باملقارنة  األفضل«،  األداء  من  »القرب  يقيس  الذي 

  60.12مقارنة مع %   2017في تقرير    59.55حافظت بوجه عام على االستقرار النسبي، اذ سجلت فيه رصيدا بلغ %

، والذي حققت وفقه دولة الكويت تقدما في مؤشرين فرعيين )التجارة عبر الحدود 2016)معدل( في تقرير عام  

وتسوية حاالت اإلعسار(، وحافظت على املستوى ذاته في أر عة مؤشرات فرعية )الحصول على االئتمان، حماية  
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ت فرعية أخرى  حقوق املستثمرين األقلية، دفع الضرائب، انفاذ العقود(، وشهدت تراجعا نسبيا في أر عة مؤشرا

)بدء األعمال والنشاط التجاري، استخراج تراخي  البناء، الحصول على الكهرباء، تسجيل امللكية(. ان صعوبة 

بدء النشاط التجاري والصعوبات املتعلقة ببئة االعمال املرتبطة بهذا املؤشر انعكست في عملية تداخل تطبيق  

املراجع مواعيد  الخذ  االلكتروني  ال جز  املسؤولية معامالت  ذات  خاصة  الشركات،  تسجيل  طلبات  لتقديم  ين 

املحدودة التي يركز عل ها التقرير حصرا، مع شرط التواجد الشخص ي للمراجع، مما ادى الى مضاعفة مدة املعاملة  

 وأطال أجل إنهائها بسبب االضطرار إلى العودة للنظام كل مرة، إلضافة أو تعديل الوثائق الالزمة. وهنا ال بد من 

بشأن إنشاء النافذة الواحدة الوطنية تحت    2016يوليو    10اإلشارة إلى قرار وزير التجارة والصناعة الصادر بتاري   

سينتج عن هذه النافذة الواحدة من تسريع ملحوظ في إجراءات تأسيس الشركات، إضافة   ومااشرا  مباشر منه،  

ملقدمة، والتواصل مع الجمهور بشفافية ووضوح مما يؤمل  الى توفير األدلة االسترشادية وقوائم الرسوم للخدمات ا

 أن ٌيحسن بيئة االعمال.

إلى أهم اإلجراءات الحالية التي تتخذها مؤسسات الدولة املختلفة واملناط بها تحسين مؤشر    بالنسبة   اما

 ( فهي كما يلي:2017 –سهولة ممارسة االعمال )البنك الدولي 

 ، وإطالق »مركز الكويت لألعمال(.2016سبتمبر  29الواحدة الوطنية بتاري  افتتاح الرسمي للنافذة  ▪

طلب هيئة االسددددددددددتثمار دراسددددددددددة لتحديد التطورات التشددددددددددريعية واإلجرائية التي تؤدي الى تقدم ترتيب دولة  ▪

 الكويت في هذا املؤشر وغيره من املؤشرات الدولية في األعوام الالحقة

سدددددددددددددين بيئدة األعمدال في دولدة الكويدت، بمدا تضدددددددددددددمده من جهدات حكوميدة دعم وتشدددددددددددددجيع اللجندة الددائمدة لتح ▪

معنيددة ومختصددددددددددددددة، ودور فرق املتددابعددة املنبثقددة عن هددذه الجهددات، والتي التقددت دوريددا في اجتمدداعددات فنيددة 

 تشخيصية

بعقد ورشددددة عمل تحليلية بحضددددور عدد من الخبراء املختصددددين من البنك الدولي،  2017قيام الهيئة عام   ▪

بهد  تحسددددين بيئة األعمال في دولة الكويت،   2016فاقية الدعم الفني املوقعة معه منذ مارس في إطار ات

والخروج منهدا بمقترحدات ألولويدات أجنددة االصدددددددددددددالح الوطنيدة لألجلين القصدددددددددددددير واملتوسدددددددددددددط، والتي في حدال  

 اعتمادها سيعمل بها كخريطة طريق للفترة املقبلة، للوصول الى النتائج املأمولة.

ة هيئة االسدددددتثمار التنسددددديق املسدددددتمر بين الجهات املعنية لتوثيق االنجازات والتعريف بها، حيث إن متابع ▪

بيئددة االعمددال هي خالصددددددددددددددة عالقددة مركبددة ومتصدددددددددددددلددة بين العددديددد من الجهددات ذات الصدددددددددددددلددة، يددأتي هددذا مع 

او إجراء    التسدددددددددليم بضدددددددددرورة مرور الوقت الكافي الذي يسدددددددددمح بحصدددددددددد النتائج املأمولة من اي قرار إداري 

 حكومي يستهد  سهولة االعمال.

من اإلشاره هنا أن دولة الكويت تنظر بجدية كبيرة ملخرجات هذا التقرير كأداة استرشادية ومحفزة    بد  وال

الحكومي.   األداء  في  الكفاءة  تعزيز  بهد   واإلجراءات  والتشريعات  السياسات  في  املنشودة  اإلصالحات  إلحداث 
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ال باملقارنات  تعتبر  واسترشادا  الكويت  دولة  فأن  الخليجي  التعاون  مجلس  دول  في  االعمال  ببيئة  الخاصة  دولية 

اقتصاد في مجال سهولة األعمال التجارية. وبناء على هذا الترتيب املتراجع    100الدولة الوحيدة خارج حاجز أفضل  

الدولى لسهولة ممارسة االعمال البنك  تراجع عام  ( يوضح أن ترتيب دولة الكو 2017) فأن تقرير  من    2017يت 

، وفي املركز    173ناحية البدء بنشاط تجاري حيث جاءت في املرتبة  
 
 بالنسبة الستخراج تراخي     144عامليا

 
عامليا

و  115اإلنشاء، و الكهرباء،  الحصول على  املرتبة    67في  في  فيما حلت  امللكية،  على    118في تسجيل  الحصول  في 

في    66في التجارة بين الحدود، و  157في دفع الضرائب، و  6ملستثمرين، وفي موضوع حماية صغار ا  81ائتمان، و

 في  137في تسوية حاالت اإلعسار. ويقول التقرير أنه وبالرغم من تحسن بيئة األعمال في  108إنفاذ العقود، و
 
بلدا

وهرية في مجال إال ان تراجع ترتيب دولة الكويت يتطلب العديد من اإلصالحات السريعة والج  2017العالم عام  

حماية   مجال  في  واإلصالحات  التنظيمية،  العمليات  وتكلفة  تعقيد  من  والتخفيف  التجارية،  األعمال  بدء 

دولة   في  األعمال  ممارسة  بيئة  مقارنة  وعند  وغيرها.  الحدود  عبر  والتجارة  االئتمان  على  والحصول  املستثمرين، 

تحتا أنها  نجد  العر ي األخرى،  الخليج  مع دول  القطاع الكويت  بيئة االعمال ودعم  في تحسين  إلى جهود كبيرة  ج 

 الخاص ملجارة السباق الدولي لتحسين بيئة االعمال.

ويجدر الذكر أن دولة الكويت تعاني من ضعف مؤشر بدء النشاط التجاري بسبب تعقيد اإلجراءات وطول 

بدء النشاط التجاري في دولة الكويت   الدورة املستندية والزمنية ملعامالت املشروعات وبدء النشاط، حيث يتطلب

ف  61إجراء  ويستغرق  12
 
 ويكل

 
 من متوسط دخل الفرد.  10.2% من الدخل، ويتطلب دفع  2.8يوما

ومن الجوانب املهمة التي تحتاج كذلك إلى إصالحات لتحسين بيئة االعمال في دولة الكويت هي مؤشر فض 

سنوات وشهرين، مقارنة بمدة سنة وستة    4يمكن أن تستغرق في املتوسط  النزاعات التجارية واالستثمارية والتي  

 في هذا الجانب(. وكذلك بالنسبة إلى مؤشر استخراج رخ  البناء والذي يتطلب  
 
أشهر في تونس )األفضل عربيا

ف    216إجراء  ويستغرق    23
 
 ويكل

 
أقل من % من قيمة العقار، حيث كان أداء دولة الكويت في هذا املؤشر  0.7يوما

 متوسط منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.

وضمن اإلجراءات التي يجب أن تتحسن في مجال ممارسة األعمال في دولة الكويت مؤشر إنفاذ العقود والتي  

ف    566يستغرق إنفاذها  
 
 ويكل

 
إجراءات   8% من قيمة االدعاء، أما مؤشر الحصول على الكهرباء فيتطلب  18.6يوما

ف حوالي  يو   64ويستغرق  
 
 ويكل

 
% من دخل الفرد. وقد جاء ترتيب الكويت في هذا املؤشر أقل من متوسط  64ما

ف   49إجراءات ويستغرق    8منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا. ويحتاج تسجيل امللكية في الكويت إلى  
 
 ويكل

 
يوما

 جاء ترتيب الكويت في ه0.5
 
ذا املؤشر أدنى من متوسط منطقة  % من جملة قيمة العقار. وفي تجارة الحدود أيضا

 الشرق األوسط وشمال أفريقيا.
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 سياسات وإجراءات مقترحة لتحسين بيئة االعمال في دولة الكويت  .7.33

تهد  هذه اإلجراءات املقترحة إلى تحسين بيئة األعمال في دولة الكويت وجعلها بيئة داعمة لنشاط القطاع 

 لالستثمارات ويمكن أن يتم ذلك من خالل تنفيذ بعض اإلجراءات ومنها:الخاص وأك ر جاذبية 

وتخفيض الوقت الالزم لتأسددددديس املشدددددروعات   ،تخفيض عدد اإلجراءات املطلوبة لبدء النشددددداط التجاري  ▪

وتخفيض تكاليفها من خالل لجنة تابعة لرئاسددددة الوزارء مفوضددددة بإقرار املشددددروعات االسددددتثمارية بأسددددرع  

سدددددددهل إقرار مدة ممكنة من خ  حسدددددددب اختصددددددداصددددددده مما ي 
 
الل مفوضدددددددين بصدددددددالحيات تنفيذية واسدددددددعة كال

 وتنفيذ املشروعات االستثمارية.

بتخفيضددددده )كما فعلت البحرين أو   مراجعة الحد األدنى لرأس املال املطلوب لتاسددددديس وممارسدددددة األعمال ▪

 بإلغائه في دول أخرى(.

  ية واالسددددددتثمارية بدون دراسددددددة اثار هذه الرسددددددومضددددددرورة االسددددددتقرار التشددددددريعي وعدم زيادة رسددددددوم التجار  ▪

والزيادات على ترتيب دولة الكويت في ممارسدة االعمال وعلى وضدعها التنافسد ي، حيث قامت دولة الكويت 

، وزيادة الوقت املطلوب للتسدجيل من خالل إلزام املتقدمين  2015بزيادة رسدوم الرخ  التجارية في عام  

 
 
 وعبر األنترنت.بتقديم الطلبات شخصيا

لدت التجدارة عبر الحددود من  :  تجدارة الددولدة عبر الحددود تسدددددددددددددهيدل ▪ على الرغم من أن دولدة الكويدت قدد سددددددددددددده 

 بين 
 
خالل تسدددددددددددهيل التصددددددددددددير واالسدددددددددددتيراد بإدخال رابط الكتروني للجمارك، وبتبادل املعلومات الكترونيا

 في املترتيدددب دولدددة  الوكددداالت املختلفدددة، إال أن  
 
دولدددة يحتددداج إلى   190من بين    157رتبدددة رقم  الكويدددت عدددامليدددا

 تحسن كبير.

من بين االصدددددددددددددالحدات التي يمكن القيدام بهدا :  تفعيدل وتسدددددددددددددريع عمدل الندافدذه الواحددة وتسدددددددددددددهيدل اإلجراءات ▪

إدخددددال/ تفعيددددل نظددددام النددددافددددذة املوحدددددة، وإدخددددال نظددددام فح  يقوم على املخدددداطر )كمددددا في االمددددارات(، 

 وتبسيط اإلجراءات األخرى.

ضددددددرورة القيام بالعديد من اإلصددددددالحات التي   باإلصددددددالحات الخاصددددددة بتسددددددهيل التجارة الخارجية:  اعاإلسددددددر  ▪

يمكن أن تؤدي إلى تحسدددددددددددين بيئة األعمال الخاصدددددددددددة بتسدددددددددددهيل االسدددددددددددتيراد والتصددددددددددددير من خالل تبسددددددددددديط  

ادة اإلجراءات الجمركية وتحسدددددددين البنية التحتية في املوانئ، وتخفيض تكلفة دفع الضدددددددرائب من خالل زي

امللكيددددددة وحقوق   هيكددددددل  لبعض األصدددددددددددددول، وتعزيز حمددددددايددددددة األقليددددددة من خالل مراجعددددددة  معدددددددل االهالك 

 املساهمين وطلب املزيد من الشفافية.

مع توجهات الشدددددددددددركات االسدددددددددددتثمارية الخاصدددددددددددة التأكيد على تناغم القوانين والسدددددددددددياسدددددددددددات واسدددددددددددتقرارها  ▪

او صدغيرة والتي تتاثر بالسدياسدات االقتصدادية وتوقعاتها وقراراتها بتأسديس مشدروعات كبيرة او متوسدطة 
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 في اسدددددتقرار البيئة االسدددددتثمارية والحد من اآلثار السدددددلبية 
 
 هاما

 
الكلية، حيث تلعب هذه السدددددياسدددددات دورا

 الناجمة عن دورات بيئة االعمال.

به السدياسدة  : نشدير هنا إلى أهمية الدور الذي يمكن أن تلععلى اسدتقرار السدياسدة املالية والنقدية  التركيز  ▪

املدداليددة )الضدددددددددددددرائددب واملدددفوعددات التحويليددة واالنفدداق العددام( كددأداة مهمددة في تحقيق االسدددددددددددددتقرار في البيئددة 

االقتصددددددددددددداديدة والتي تسددددددددددددداعدد على اسدددددددددددددتقرار الطلدب الكلي والددخدل في القطداع الخداص. أن اإلدارة العدامدة 

قبل ممارسددددددددددددة األعمال بدولة  الفعالة تعمل على إعادة ثقة املسددددددددددددتثمرين وتحسددددددددددددين تطلعاتهم تجاه مسددددددددددددت

الكويت والحد من تحديات عدم اسددددددتدامة املوارد املالية.  وعلى صددددددعيد متصددددددل، فان السددددددياسددددددة النقدية  

تؤثر على بيئة النشددددداط االقتصدددددادي من خالل أدواتها وآلياتها املتعددة، فعلى سدددددبيل املثال، فان معدالت 

كلفة واالسدددددددتثمارات العامة والعرض الكلي من السدددددددلع الفائدة على تمويل راس املال تؤثر على معدالت الت

والخدمات وعلى مسددددتوى االسددددعار العامة وغيرها من املؤشددددرات. وهنا يمكن القول ان السددددياسددددة النقدية  

 على البيئة االسددددددددددددتثمارية مع ضددددددددددددرورة االنتباه إلى اسددددددددددددقاطات ارتفاع األسددددددددددددعار  
 
التوسددددددددددددعية تنعكس ايجابا

فان السددددددددددددياسددددددددددددة النقدية االنكماشددددددددددددية ترفع تكلفة تمويل املشددددددددددددروعات  املصدددددددددددداحبة لها. ومن جانب اخر،  

 االستثمارية وتنعكس على معدالت التضخم املستقبلية.

في القوانين الناظمة للعملية االسدددددددددددتثمارية وجذب وتدفق االسدددددددددددتثمارات الداخلية والخارجية   االسدددددددددددتقرار ▪

والتي تعتبر اهم قواطر النمو االقتصددددددددادي املسددددددددتدام. واالسددددددددتقرار في املؤسددددددددسددددددددات املناط بها إدارة البيئة 

اسدتثمارية مفصدلة   االسدتثمارية وتشدجيع االسدتثمار وتوحيد املرجعيات االسدتثمارية والبدء في بناء خارطة

لدولة الكويت تكون بمثابة أداة ترويج للمشدددددروعات االسدددددتثمارية في القطاعات التنافسدددددية وحسدددددب قيمها  

 املضافة والتنافسية.

عدم تغير الرسددددددددددددوم أو الضددددددددددددرائب بشددددددددددددكل مفاجئ أو إقرار  على اسددددددددددددتقرار توقعات املسددددددددددددتثمرين:  الحرص ▪

ير وتؤثر على ربحية املشدروعات الخاصدة مما يؤدى تشدريعات جديدة تغير حسدابات املسدتثمرين بشدكل كب

 الى العزو  عن تأسيس مشروعات جديدة.
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 املشروعات املتناهية الصغر والصغرية واملتوسطة  4.7

 مقدمة .7.41

تسهم هذه املشروعات في تفعيل سياسة التشغيل الذاتي وتعديل إختالالت سوق العمل، وتعمل كذلك  

على خلق طاقات إنتاجية جديدة، ودعم االبتكار واإلبداع واالستخدام األمثل للتكنولوجيا واملوارد، وتعزيز ريادة 

بعد  املشروعات  بهذه  االهتمام  تزايد  وقد  الحر.  العمل  وثقافة  مع    األعمال  التأقلم  على  وقدرة  مرونة  أثبتت  أن 

الظرو  االقتصادية بالنظر الى قدرتها االستيعابية لأليدي العاملة، وانخفاض حجم االستثمار ف ها وتدني تكلفة  

 خلق فرصة العمل ف ها مقارنة باملشروعات الكبيرة.  

بيئة االعمال وصعوبة    على الرغم من ذلك فان هذه املشروعات تواجه تحديات عديدة تتمثل عموما في

ونق   الفني،  الدعم  خدمات  على  الحصول  وصعوبة  األسواق،  إلى  الوصول  وصعوبة  التمويل،  على  الحصول 

اإلجراءات  من  العديد  يتطلب  ما  وهو  املشروع.   مستوى  على  وفنية  إدارية  معوقات  إلى  إضافة  املعلومات، 

 لتنموي املطلوب.   واإلصالحات لكي تتمكن من هذه املشروعات من لعب الدور ا

 املشروعات املتناهية الصغر والصغيرة واملتوسطة في دولة الكويت: الدور التنموي املطلوب  .7.42

أن   إلى  الكويت  دولة  في  واملتوسطة  والصغيرة  الصغر  املتناهية  املشروعات  قطاع  أداء  مؤشرات  تشير 

% من 5إال أن مساهمتها في اإلنتاج ال تزيد عن    % من مجموع املشروعات العاملة بالدولة،90عددها يمثل أك ر من  

% من مجموع القوى العاملة، ال يمثل 25اإلنتاج والقيمة املضافة. من جهة أخرى ال تزيد طاقتها التشغيلية عن  

 %.  5املواطنون منهم سوى 

يادة  من جهة أخرى تفيد العديد من التقارير أن دور هذه املشروعات في تعزيز القدرات التصديرية وز 

الصادرات، واإلحالل محل املستوردات، وزيادة حجم االحتياطات النقدية، وزيادة نشاط القطاع املالي واملصرفي 

وحجم التسهيالت االئتمانية والتجارية وحجم الودائع، وتعزيز االيرادات العامة للدولة وتحسين ميزان املدفوعات  

التنويع االقتصادي وتقوية بنية القطاع الخاص ما زالت دون   ال يكاد يذكر، وهو ما يعني أن مساهمتها في تعزيز

 املستوى املطلوب بكثير. 

وفي إطار مساندة قطاع املشروعات املتناهية الصغر والصغيرة واملتوسطة للقيام بمهامه، فقد أدرجت  

عمل الحكومات   الحكومة في برامج عملها األخير مسألة تنمية هذه املشروعات ضمن أهم أولوياتها. وتشير برامج

 في الخاص القطاع دور  وزيادة اإلنتاجية،  القاعدة املتتالية إلى أن من أبرز األهدا  التي تسعى لتحقيقها هي تنويع

دعم وتنمية   خالل للكويتين. وتسعى لتحقيق هذه األهدا  من منتجة  عمل فرص وخلق االقتصادي، النشاط

وتعزيز عالقاتها التكاملية والروابط األمامية والخلفية   ملتوسطةاملشروعات املتناهية الصغر والصغيرة وا وتطوير

املشروعات تفعيل مع  أهمها  اإلجراءات  من  عدد  إلى  الحكومة  عمل  برنامج  أشار  اإلطار،  هذا  وفي   دور  الكبيرة. 
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إيجاد وتنمية لرعاية الوطني الصندوق  العمل على  املتناهية الصغر والصغيرة واملتوسطة،   مصادر املشروعات 

 مراكز وإنشاء األعمال حاضنات دور  تقلل من فجوة التمويل التي تعاني منها هذه املشروعات، تفعيل مبتكرة تمويل

وتشجيع األعمال،  واملتوسطة إقامة على الشباب لتطوير  والصغيرة  الصغر  املتناهية   العائد ذات املشروعات 

 املرتفع. 

القتصادية واالجتماعية، فإن هنالك تساؤالت هامة تتعلق وبالرغم من أهمية هذه املؤسسات في التنمية ا

لهذه  وطني  تعريف  يوجد  هل  التساؤالت:  هذه  أهم  ومن  املشروعات.  لهذه  وطنية  استراتيجية  إعداد  بمرتكزات 

لقطاع   التنموي  والدور  وال جم  األداء  لقياس  الالزمة  والبيانات  اإلحصاءات  جميع  تتوفر  وهل  املشروعات؟، 

تناهية الصغر والصغيرة واملتوسطة؟ وهل هناك منظومة متكاملة من املؤسسات والبرامج الداعمة  املشروعات امل

والراعية واملمولة للقطاع؟ وهل وصلت مؤشرات األداء والدور التنموي إلى املستوى املطلوب؟ وهل هناك دراسات  

اعية املتعلقة بالقطاع؟ وهل يستطيع  تحليلية وتطبيقية وتقارير محلية دورية تناقش القضايا االقتصادية واالجتم

القطاع استيعاب األعداد املتزايدة من الداخلين الجدد إلى سوق العمل خالل العقود الثالث القادمة إذا استمر 

، هل هذه املشروعات بوضعها الحالي في دولة الكويت هي املشكلة أم هي الحل؟  
 
                                                                      الحال على ما هو عليه؟ وأخيرا
 
                             

 استراتيجية املشروعات املتناهية الصغر والصغيرة واملتوسطة  .7.43

تشير البيانات والدراسات املتوفرة إلى عدم وجود تقسيم وتعريف وطني وموحد للمشروعات العاملة في  

كافة القطاعات االقتصادية في دولة الكويت حسب ال جم بحيث يتم التمييز بين كل من املشروعات املتناهية  

والص واملتوسطة الصغر  الدول -غيرة  هذه  وتستند  الدولية.  واملؤسسات  الدول  من  العديد  في  الحال  هو  كما 

واملؤسسات في تعريف املشروعات املتناهية الصغر والصغيرة واملتوسطة إلى عدد املشتغلين أو العمال و/أو رأس  

والثالثية، إال أن جميعها تستخدم  املال و/أو حجم املبيعات و/أو األصول الثابتة وغيرها من املؤشرات الثنائية  

يضا  له مؤشر أو أك ر من املؤشرات األخرى.  وقد أشار تقرير ملؤسسة التمويل   -عدد العمال كمعيار أساس ي

إلى أن دولة الكويت تستخدم معيار حجم رأس املال )فقط( في التمييز بين املشروعات الصغيرة    2010الدولية عام  

د.ك، أما املشروع    150000أن املشروع الصغير هو الذي ال يزيد حجم رأس املال فيه عن  واملتوسطة والكبيرة، وبين  

د.ك )وهذا يعني عدم إدراج مصطلح املشروعات املتناهية    500000املتوسط فهو الذي ال يزيد حجم رأسماله عن  

لي سبيل املثال، الصغر أو امليكروية(. ومن جانب آخر، تعتمد بعض املؤسسات والجهات تعريف خاص بها، فع

( الوطنى لرعاية وتنمية املشروعات املتناهية الصغر والصغيرة واملتوسطة  لقانون الصندوق   
 
                                                                                 ووفقا
 
     98/2013  ،)

فإن املشروع الصغير هو املشروع الذي يكون عدد الكويتيين العاملين فيه ال يتعدى أر عة أشخاص وال يزيد رأس  

  50-5فهو املشروع الذي يتراوح عدد الكويتيين العاملين فيه ما بين   د.ك، أما املشروع املتوسط    250000ماله عن 

 وال يزيد رأس ماله عن 
 
                     شخصا
 
 د.ك.  500000    
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ونتيجة لعدم اعتماد تعريف وطني موحد لقطاع املشروعات املتناهية الصغر والصغيرة واملتوسطة، فقد  

وتوزيعه حسب القطاع واملحافظات ونوع  تبين عدم وجود إحصاءات رسمية دورية حول حجم هذا القطاع وأداءه،  

امللكية، وخصائ  املالكين وغيرها من التقسيمات. لذا، فإن النسب واألرقام واإلحصاءات الواردة في الكثير من  

 الدراسات الخاصة بحجم وأداء القطاع في دولة الكويت تعتبر تقديرية. 

بإجر  تقوم  املركزية لإلحصاء  اإلدارة  أن  بالذكر  الجدير  )دون  ومن  العاملة  للمشروعات  اء بحث سنوي 

تحديد أحجامها( في دولة الكويت بحيث تقسمها حسب طبيعة امللكية )عام وخاص ومشترك(، وحسب القطاع 

الذي تعمل فيه هذه املشروعات )قطاع تجارة الجملة والتجزئة وقطاع البناء والتشييد وقطاع الصناعة وقطاع  

الخدما املالية وقطاع  غير  العائالت(، الخدمات  وتخدم  الربح  إلى  تهد   ال  التي  العامة  الهيئات  املالية وقطاع  ت 

وحسب عدد املشتغلين، ولكن ال يوجد أي إشارة إلى توزيع هذه املشروعات حسب ال جم. وتقسم اإلدارة املركزية 

(  10-1تي يعمل بها )  لإلحصاء املشروعات حسب عدد املشتغلين إلى ثالث فئات. أما الفئة األولى، فهي املشروعات ال

( مشتغل. أما الفئة الثالثة فهي املشروعات التي 11-19مشتغلين، والفئة الثانية وهي املشروعات التي يعمل بها )

 مشتغل وأك ر.  وهنا ال بد من اإلشارة إلى ما يلي: 20يعمل بها  

حصاء عند دراسة يصعب االستفادة من بيانات بحث املشروعات الذي تصدر عن اإلدارة املركزية لإل  (1)

واقع قطاع املشروعات املتناهية الصغر والصغيرة واملتوسطة وحجمه والدور املطلوب منه وآليات  

لهذه   موحد  ومفهوم  تعريف  اعتماد  عدم  ونتيجة  البيانات،  هذه  شمولية  عدم  بسبب  تطويره 

 املشروعات.  

املركزية لإلحصاء على أية إحصاءات  ال تشتمل املوسوعة االحصائية السنوية التي تصدرها اإلدارة   (2)

 دورية وشاملة حول قطاع املشروعات املتناهية الصغر والصغيرة واملتوسطة.

أن   (3) حيث  حديثة،  غير  حجمها(  عن  النظر  )بغض  العاملة  املشروعات  حول  املتوفرة  اإلحصاءات 

 . 2011وتشتمل على بيانات من تعداد عام  2014املوسوعة االحصائية االخيره صدرت عام 

ال تصدر اإلدارة املركزية لإلحصاء والجهات ذات العالقة أية تقارير تحليلة حول قطاع املشروعات   (4)

 املتناهية الصغر والصغيرة واملتوسطة. 

وعليه، فإنه ثمة مبررات ملحة إليجاد تعريف وطني للمشروعات املتناهية الصغر والصغيرة واملتوسطة، 

امل الجهات  في  وتعدد  تنوع  الى  أو بالنظر  امليكروية  أو  املنزلية  املشروعات  ملفهوم  وإغفال  الدولة  في  بالقطاع  عنية 

املتناهية الصغر، وذلك على الرغم من انتشارها الكبير االقتصاد الكويتي، وأخيرا بالنظر الى  االختالفات القائمة 

ة واإلعفاءات الضريبية من حيث مقومات النمو والحوافز التشجيعية و عض التشريعات األخرى املتعلقة بالعمال 

وغير الضريبية، وهذا يتطلب التمييز بين هذه األحجام لتصل اإلعفاءات والحوافز وخدمات الدعم الفني وخدمات 

 تطوير األعمال ملستحق ها. 
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اقع القطاع واإلختالالت الهيكلية: هل تمثل املشروعات الصغيرة واملتوسطة املشكلة أم الحل؟  .7.44  و

الواردة عن اإلدارة املركزية لإلحصاء إلى أن عدد املشروعات املسجلة والعاملة في دولة تشير اإلحصاءات  

. وتشير األرقام السابقة 2015مشروع عام    41160إلى حوالي    2002مشروع عام    40213الكويت قد ارتفع من حوالي  

، أنظر الجدول 0.18إلى تواضع متوسط معدل النمو السنوي في عدد هذه املشروعات، حيث لم يتجاوز  
 
              % سنويا
 
       

( في عدد املشروعات بضعف توجه املستثمرين ورواد  15.7رقم  (.  ويمكن تفسير تواضع معدل الزيادة السنوية 

األعمال الكويتيين للعمل الحر وقطاع األعمال ألسباب عديدة تتعلق بالبيئة االستثمارية ومستوى سهولة ممارسة  

اال  الخارطة  األعمال، وعدم وضوح  املؤسس ي أنشطة  والدعم  التمويل  الحصول على  للدولة، وصعوبة  ستثمارية 

والفني وخدمات تطوير األعمال، وضعف جاذبية القطاع مقارنة بالوظائف الحكومية ذات الجودة األعلى، ونطاق 

كما   كثيرة.  أخرى  إلى عوامل  إضافة  املحلي،  االستثمار  تشجيع  فاعلية سياسات  املنافسة، وعدم  السوق وحدة 

تفسير انخفاض هذا املعدل بارتفاع عدد املشروعات التي تخرج من السوق ألسباب عديدة تتعلق باملنافسة    يمكن

و/أو صغر حجم السوق و/أو أسباب إدارية وفنية و/أو أسباب تتعلق بتوفر العمالة املاهرة واإلجراءات الحكومية.  

 )وهذا مؤشر جيد(، إال  ومن التفسيرات السابقة، يمكن التكهن بوجود ارتفاع في عدد امل
 
                      شروعات الجديدة سنويا
 
                    

 عن األسباب(.   
 
               أن هناك ارتفاع في عدد املشروعات التي تخرج من السوق )وهذا يحتاج إلى دراسة وتحليل بحثا
 
                                                                                    

 (2015و 2002(: تطور عدد املشروعات العاملة وعدد املشتغلين ) 15.7جدول رقم ) 

 عدد املشروعات  البيان 

 عدد

 عدد املشروعات  املشتغلين  

 عدد 

 املشتغلين  

2015 2002 

 138665 23196 189952 23617 تجارة الجملة والتجزئة-النشاط التجاري 

 83916 1361 187412 1489 نشاط التشييد والبناء

 95943 5429 143122 5521 النشاط الصناعي

 169017 9798 302464 9969 نشاط الخدمات غير املالية 

 15245 311 34833 438 الخدمات املالية  -نشاط املال والتأمين 

 3727 118 5988 126 نشاط الهيئات الخاصة التي ال تهد  إلى الربح 

 506513 40213 863771 41160 املجموع

 .2015و 2002املصدر: اإلدارة املركزية لإلحصاء، بحث املشروعات، 

%  57.6% منها هي مشروعات خاصة )منها حوالي  99.6ويشير توزيع هذه املشروعات حسب امللكية إلى أن   

% في النشاط الصناعي، وحوالي  13.4% في نشاط الخدمات غير املالية، وحوالي  24.3في النشاط التجاري، وحوالي  

% في نشاط املال والتأمين(. عند مقارنة التوزيع النسبي للمشروعات  1.1في نشاط البناء والتشييد، وحوالي    3.6%

عام   خاصة(  )ملكية  الخاص  القطاع  في  عام    2015العاملة  النسبي  املشروعات 2002بتوزيعها  نسبة  أن  نرى   ،

نشاط البناء والتشييد ونشاط الخدمات  العاملة في النشاط التجاري قد تراجعت لصالح املشروعات العاملة في  
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غير املالية ونشاط املال واألعمال. وبهذا نالحظ تراجع نسبة املشروعات في النشاط التجاري في القطاعين العام  

 والخاص، بينما تزداد نسبة املشروعات في نشاط املال واألعمال في كال القطاعين.

إلى أن املشروعات العاملة في    2015املشروعات )العامة والخاصة( عام  ويشير التوزيع القطاعي لجميع  

 حيث تشكل حوالي  
 
                 النشاط التجاري )تجارة الجملة والتجزئة( هي األك ر انتشارا
 
% من مجموع املشروعات، يل ها  57                                                       

(، أنظر  13.4)%%(، ثم املشروعات العاملة في الصناعية    24.2املشروعات العاملة في نشاط الخدمات غير املالية )

، نستنتج عدم وجود تغير 2002مقارنة بعام    2015(. وبمقارنة التوزيع القطاعي للمشروعات لعام  6.7الشكل رقم )

، إال أن نسبة املشروعات التجارية إلى املجموع الكلي تراجعت  2002ملحوظ في التوزيع القطاعي عما كان عليه عام  

ا النشاط  في  املشروعات  لصالح  طفيف  البناء  بشكل  وقطاع  املالية(  )الخدمات  والتأمين  املال  ونشاط  لصناعي 

 والتشييد.

 2015(: التوزيع النسبي للمشروعات حسب النشاط، 6.7شكل رقم ) 

 

 2015املصدر: اإلدارة العامة لإلحصاء، بحث املشروعات، 

حسب عدد املشتغلين، نرى أن حوالي   2015وعند تحليل توزيع املشروعات العاملة في دولة الكويت عام  

- 19% منها يعمل بها )5.1( مشتغلين، بينما حوالي  1-10% من مجموع املشروعات يتراوح عدد املشتغلين ف ها ) 89.1

 مشتغل وأك ر.  20% يعمل بها 5.8( مشتغل، وحوالي 11

التوزي في عام  وبتحليل  الثالثة( والنشاط  )الفئات  النسبي للمشروعات حسب كل من عدد املشتغلين  ع 

 (، نرى ما يلي:  3-13، وبالنظر للشكل رقم ) 2015

(1) ( بها  يعمل  التي  املشروعات  والقطاع  1-10تتركز  التجارة  وقطاع  املالية  غير  الخدمات  قطاعات  في   )

+( مشتغل على معظم القطاعات 20ات التي يعمل بها )الصناعي على التوالي.  وفي املقابل تتوزع املشروع

ووبنسب متقاربة، إال نسبة املشروعات في قطاع املال والتأمين وقطاع الهيئات الخاصة ال تهد  إلى الربح  

 متدنية. 

تتركز املشروعات العاملة في قطاعات البناء والتشييد والخدمات املالية بشكل رئيس ي في الفئتين األولى  (2)

%( والخدمات  83%( والصناعية )95+(، بينما تتركز املشروعات التجارية )20شتغلين( والثالثة )م   1-10)

57.38%

3.62% 13.41%
24.22%

1.06% 0.31%

ةتجارة الجملة والتجزئ التشييد والبناء الصناعي الخدمات غير املالية الخدمات املالية   الهيئات التي ال تهد

إلى الربح
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( املالية  والتجارية  86غير  الصناعية  املشروعات  أن معظم  يعني  األولى، وهذا  الفئة  في  كبير  %( بشكل 

 والخدمية هي مشروعات متناهية الصغر.  

النشاط   (3) في  العاملة  املشروعات  الفئة تقل نسبة  إلى  فئة  العمال واإلنتقال من  زيادة عدد  التجاري مع 

البناء   في قطاع  الذي تزداد نسبة املشروعات  الوقت  في  )الغالبية مشروعات متناهية الصغر(،  األعلى 

( حول واقع الحال 7.7والتشييد والقطاع الصناعي وقطاع املال والتأمين. وإضافة ملا يبينه الشكل رقم )

يمكن  2015عام   )الفئات ،  املشتغلين  عدد  للمشروعات حسب  النسبي  للتوزيع  العامة  املالمح  القول 

 لم تتغير بشكل ملحوظ. 2002عما كان عليه عام  2015الثالثة( والقطاع في عام 

 2015(: التوزيع النسبي للمشروعات حسب عدد املشتغلين والنشاط، عام 7.7شكل رقم ) 

 

 

 2015لإلحصاء، بحث املشروعات، املصدر: اإلدارة العامة 

وإذا استخدمنا تعريف املشروعات امليكروية والصغيرة واملتوسطة )املقترح( من أجل تقسيم املشروعات 

% من املشروعات في دولة الكويت هي مشروعات متناهية الصغر، 88.9العاملة في دولة الكويت، يمكن القول أن  

امل5وحوالي   نسبة  أما  صغيرة.  مشروعات   %( الثالثة  الفئة  ألن  واضحة  غير  فهي  املتوسطة    199- 20شروعات 

مشتغل    250مشتغل أو تلك التي توظف    21مشتغل( مفتوحة لألعلى أي ال يمكن التمييز بين املشروع التي يوظف  

 من خالل ما يتوفر من بيانات السيما وأن بيانات رأس املال غير متاحة. 

شروعات العاملة في الدولة وتوزيعهم القطاعي وحسب ال جم، فقد  أما فيما يتعلق بعدد املشتغلين في امل

اإلدارة   تنفذه  التي  املشروعات  بحث  في  واملشمولة  الكويت  دولة  في  العاملة  املشروعات  في  املشتغلين  عدد  شهد 

مشتغل   506513املركزية لإلحصاء زيادة كبيرة مقارنة بالزيادة في عدد املشروعات، فقد ارتفع عدد املشتغلين من 

، وهو أعلى  5.4، وبلغ متوسط معدل النمو السنوي حوالي  2015مشتغل عام    863771إلى    2002عام  
 
            % سنويا
 
       

 %( املشروعات  نمو  معدل  من   
 
جدا                          بكثير 
 
الطاقة  0.16          زيادة  أهمها  عديدة  ألسباب  ذلك  يعزى  أن  ويمكن   .)

61%

27% 23%

2%
17% 19%12%

19% 23%23%
35%

27%

1% 2% 7%0% 1% 2%

1--10 11--19 20+
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وتوسعه  نشاطاتها  نمو  نتيجة  القائمة  املشروعات  من  للكثير  التوزيع  االستيعابية  ويشير  أسواقها.  وزيادة حجم  ا 

إلى النسبة األكبر منهم يعملون في قطاع الخدمات غير املالية    2015القطاعي للمشتغلين في املشروعات العاملة عام  

(، كما هو 21.7( ثم نسبة العاملين في البناء والتشييد )%22(، يل ها نسبة العاملين في النشاط التجاري )35%)%

 (.  8.7كل رقم )مبين في الش

الزيادة في عدد املشتغلين بين عامي     2002والسؤال األول الذي يطرح هنا، ما هي حصة الكويتيين من 

؟ فإذا كانت النسبة مرتفعة فهذا مؤشر على قدرة هذه املشروعات على اجتذاب املواطنين وتقليل الضغط  2015و

تعتبر هي الحل(، أما السؤال الثاني فيتعلق فيما إذا كانت على الجهاز الحكومي )بمعنى بدأت تلعب الدور املطلوب و 

باعتبارها  للكويتيين   
 
فعال الجاذبة  القطاعات  من  والتشييد(  والبناء  والتجارة  املالية  غير  )الخدمات                       القطاعات 
 
                                                                               

 املوظف الرئيس ي للعاملين في القطاع الخاص؟  

 2015املشروعات حسب النشاط عام (: التوزيع النسبي للمشتغلين في 8.7شكل رقم ) 

 

 2015املصدر: اإلدارة العامة لإلحصاء، بحث املشروعات، 

الثالثة   املشروعات  فئات  في  للمشتغلين  النسبي  التوزيع  إلى  )  -وبالنظر  توظف  التي  (  10 -1املشروعات 

، نرى أن الفئة 2015عامل وأك ر عام    20( عامل واملشروعات التي توظف  11-19عمال واملشروعات التي توظف )

% من مجموع 89.1لفئة األولى )تشكل  (، تل ها ا77% من املشروعات( تشغل النسبة األكبر )%5.1الثالثة )تشكل  

( عامل فإنها  11-19% من مجموع املشتغلين. أما املشروعات التي توظف من )20املشروعات( حيث توظف حوالي  

لكنها توظف حوالي  5.8تشكل     2015% من املشتغلين فقط.   وبمقارنة الحال عام  3% من مجموع املشروعات 

%  28( من حوالي  1-10ي نسبة املشتغلين في املشروعات ضمن الفئة األولى ) تبين وجود تراجع ف  2002مقارنة بعام  

)20إلى   الثانية  الفئة  ضمن  املشروعات  في  املشتغلين  نسبة  وتراجع  من  %19-11،  إلى  5(  نسبة  %4  وزيادة   ،%

املشروعات %. وهذا يشير إلى أن بعض  77% إلى  66+( من  20املشتغلين في املشروعات التي تقع ضمن الفئة الثالثة )

في الفئتين األولى والثانية قد تطورت ووسعت نشاطها اإلنتاجي األمر الذي تطلب زيادة عدد العمال وانتقالها إلى  

  .
 
   حجم أكبر، كما بينا سابقا
 
                         

  

22.0% 21.7%
16.6%

35.0%

4.0% 0.7%

تجارة الجملة 

والتجزئة

التشييد والبناء الصناعي ةالخدمات غير املالي الخدمات املالية هدف الهيئات التي ال ت

إلى الربح
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 وخالصة القول يمكننا استنتاج ما يلي: 

  1000وعات/وجود انخفاض واضح في معدالت نمو عدد املشروعات وتدني كثافة األعمال )عدد املشر  (1)

 نسمة(. 

%(  94وجود خلل في التوزيع القطاعي لهذه املشروعات حيث تتمركز غالبية هذه املشروعات )ما يزيد عن   (2)

في قطاعات التجارة وقطاع الخدمات غير املالية وقطاع الصناعة، وهي قطاعات ال تصل جودة الوظائف 

 ف ها للمستوى الذي يجعل منها مشروعات جاذبة للعمالة الوطنية. 

تغير   (3) حصول  الجاذبة عدم  القطاعات  نحو  املاضية  العشرة  السنوات  خالل  القطاعي  التوزيع  في 

 للمواطنين، وهذا يحتاج إلى دراسة وبيان األسباب واتخاذ اإلجراءات املالئمة ملعالجتها. 

الصغر  (4) املتناهية  املشروعات  تشكل  وبهذا  الصغر  متناهية  مشروعات  هي  العاملة  املشروعات  غالبية 

واملتوسط  عن  والصغيرة  يزيد  ما  الدراسات 95ة  في  الواردة  للنسب  مقارب  )وهو  الكلي  املجموع  من   %

 والتقارير الدولية(.  

بعض  (5) في  بسيط  ونمو  تطور  حدوث  يعكس  العاملين  عدد  حسب  للمشروعات  النسبي  التوزيع  تغير 

 املشروعات مما أدى إلى انتقالها إلى فئة أعلى. 

تعتمد عل (6) املشروعات  أعمال ونشاطات هذه  أو  إن  )بشكل جزئي(   
 
كا
 
كانوا مال الوافدة سواء   العمالة                   ى 
 
  
 
                                

ال تكمن بالدرجة  عاملين، لذلك عند مناقشة الخطط االقتصادية والسياسات فإن املشكلة الحقيقية

األولى في افتقار دولة الكويت للمشروعات املتناهية الصغر والصغيرة واملتوسطة بقدر ما تكمن بعدم 

ات للقائمة من جهة وعدم توجههم للعمل ف ها ألسباب عديدة أهمها تلك التي ملكية املواطنين للمشروع 

 تتعلق بجودة الوظائف. 

تتتركز املشروعات في قطاعات غير تصديرية وهذا يقلل من دورها في زيادة الصادرات، بل على العكس   (7)

املشروع لهذه  الالزمة  النهائية  والسلع  األولية  املواد  التوجه الستيراد  من  ذلك  يزيد  عن  ينجم  كما  ات. 

 ضعف مساهمتها في الناتج املحلي اإلجمالي. 

واتخاذ  (8) األسباب  في  البحث  يستوجب  الذي  األمر  االعمال،  ريادة  مؤشر  قيمة  في  واضح  واضح  هناك 

 اإلجراءات والسياسات املالئمة.

ا من نتائج، حيث إن أهمية االستنتاجات السابقة ال تنبع من التعر  عل ها بقدر ما تنبع مما يترتب عل ه

في تشغيل املواطنين   تتعلق بضعف مساهمة هذه املشروعات  التي  النتائج السابقة  في تفسير بعض  أنها تساعد 

 وضعف مساهمتها في اإلنتاج والتصدير والقيمة املضافة.  
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 حةمحددات الدور التنموي للمشروعات الصغيرة واملتوسطة: التحديات الحالية واإلجراءات املقتر  .7.45

تعاني املشروعات املتناهية الصغر والصغيرة واملتوسطة في دولة الكويت من مجموعة من التحديات من 

بينها الحصول على التمويل، والوصول إلى األسواق والحصول على الدعم الفني، وغياب استراتيجية واقعية لتنمية  

لتكنولوجية املستخدمة وضعف أساليب اإلنتاج  القطاع، وندرة املوارد البشرية املاهرة، وتدني مستوى القدرات ا

)وهذا مرتبط بالتوزيع القطاعي ونوعية ومستوى العمالة وحجم السوق(، وضعف القدرات اإلدارية والتسويقية، 

وعدم وجود أطر تنظيميه لها.  وفيما يلي عرض وتحليل ألهم التحديات التي تواجه املشروعات املتناهية الصغر 

 ة في دولة الكويت. والصغيرة واملتوسط 

: الحصول على التمويل:   
 
                        أوال
 
    

على الرغم مما تؤكده الكثير من الدراسات حول العالقة الطردية بين توفر التمويل ونمو املشروعات  

إذا ما نظرنا    -املتناهية الصغر والصغيرة واملتوسطة، إال أن الجهود املبذولة لتسهيل عملية الحصول على التمويل

ما زالت دون التوقعات. فعلى سبيل املثال،   -كويت  إلى النتائج وحجم التمويل املمنوح وحج فجوة التمويل في دولة ال

 لتقرير مؤسسة التمويل الدولية، تفتقر حوالي  
 
                                            وفقا
 
% من املشروعات امليكروية والصغيرة واملتوسطة في منطقة  63    

الشرق األوسط وشمال أفريقيا )من ضمنها دولة الكويت( إلى القدرة على الحصول على التمويل الالزم. ويشير تقرير 

% فقط من التسهيالت املمنوحة في منطقة الشرق األوسط وشمال  8بنك الدولي واتحاد البنوك العربية إلى أن  لل

% في دولة 2أفريقيا تذهب للمشروعات املتناهية الصغر والصغيرة واملتوسطة، وتنخفض هذه النسبة إلى حوالي  

 الكويت.  

ذ قرارات تمويل املشروعات املتناهية الصغر تشير الكثير من الدراسات إلى أن البنوك تتردد عند اتخا

 والصغيرة واملتوسطة بسبب ما يرافق هذه القرارات من مخاطرة.

 لدور البنوك في تمويل املشروعات املتناهية الصغر والصغيرة واملتوسطة، وفي محاولة لتقليل 
 
                                                                                   واستكماال
 
        

التمو  برامج  بعض  ظهرت  فقد  القطاع،  هذا  يواجهها  التي  التمويل  الرسمية  فجوة  والبنك   - يل  االستثمار  هيئة 

الصناعي، إال أن نتائج هذه البرامج لم تصل للحد املطلوب وهو إيجاد مشروعات إنتاجية ابتكارية حقيقية تساهم 

في تعزيز التنويع االقتصادي وخلق قيمة مضافة. لذا، فقد بات من الضروري العمل على تقييم هذه التجارب من 

التحد على  التعر   في أجل  التحديات  هذه  مواجهة  تالفي  أو  أخرى  مرة  تفعيل دورها  ومحاولة  تواجهها  التي  يات 

  .
 
   املؤسسات والبرامج التمويلية مثل الصندوق الوطني الذي سيرد الحديث عنه الحقا
 
                                                                        

: بيئة ممارسة أنشطة األعمال: 
 
                            ثانيا
 
      

نخل  إلى أن مستوى اإلصالحات  ،  2017بالرجوع إلى بيانات تقرير البنك الدولي حول بيئة األعمال لعام  

دولة. أما   190من أصل    102التي تزيد سهولة ممارسة أنشطة األعمال التي أجرتها دولة الكويت وضعتها في املرتبة  
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ببيئة  املتعلقة  القضايا  مناقشة  وسيتم  األخير.  كان  فقد  العربية  الخليج  لدول  التعاون  مجلس  دول  بين  ترتيبها 

 .  االعمال في الفصل التالي

: تحديات تتعلق بسوق العمل وجودة الوظائف 
 
                                        ثالثا
 
      

للوظائف  املواطنين  تفضيل  أهمها  الخصائ   من  بعدد  العمل  سوق  إلى  الجدد  الداخلون  يتصف 

الحكومية على الوظائف في القطاع الخاص. ويعود ذلك ألسباب تتعلق بمستوى األجور ومستوى األمان الوظيفي،  

الالزمة إلدارة املشروعات قد تسبب   ألجور. ومن زاوية أخرى، فإن عدم توافر الخبرةومستوى املنافع اإلضافية غير ا

 
 
 ملعظم املواطنين الذين يعملون ألول مرة في املشروعات الصغيرة واملتوسطة نوعا
 
من اإلحباط أو الفشل، األمر                                                                      

املتوسطة أقل من األجور الذي جعل الوظيفة الحكومية الخيار األفضل. كما أن األجور في املشروعات الصغيرة و 

 عن هذه املشروعات. كما أن التوزيع 
 
                                 في املشروعات الكبيرة العاملة في القطاع الخاص، وهذا يزيد املواطنين بعدا
 
                                                                    

النسبي للمشروعات في دولة الكويت يشير إلى تركزها في النشاطات غير اإلنتاجية، وهي من النشاطات غير الجاذبة  

املواطنون الكويتيون تحت أي حال من األحوال. ويمكن التحقق من أهمية هذه املشكلة   )الطاردة( والتي ال يفضلها

إذا نظرنا إلى االنخفاض الواضح في نسبة مساهمة املشروعات املتناهية الصغر والصغيرة واملتوسطة في تشغيل  

 %. 5الشباب الكويتي حيث ال تصل هذه النسبة في أحسن حاالتها إلى 

: حجم السوق 
 
            رابعا
 
 وصعوبة الوصول إلى األسواق        

تعتمد غالبية املشروعات املتناهية الصغر والصغيرة على ما يسمى سوق املنطقة، بحيث يصعب وصولها  

في كثير من األحيان إلى السوق املحلي في املحافظات األخرى مع صعوبة وصولها إلى األسواق الخارجية. ويحرم صغر 

لى األسواق الكثير من املشروعات املتناهية الصغر والصغيرة واملتوسطة  حجم السوق النسبي ومحدودية الوصول إ

من االستفادة من وفورات ال جم ومن زيادة ربحيتها مما يحد من قدرتها على التوسع، كما يقلل من فرص دخول 

 مشروعات جديدة.  

: معوقات تتعلق باإلدارة وضعف التوجه لالبتكار 
 
                                           خامسا
 
      

املواطنين   من  الكثير  من  يقوم  نسبة  الوافدين  بمنح  يسمح  الذي  بالقانون   
 
)وعمال الكويت  دولة                                             في 
 
                    

تتجاوز   ال  االستثمارية  التي  49املشروعات  واملتوسطة  والصغيرة  الصغر  املتناهية  املشروعات  إدارة  بتوكيل   )%

املواطن من  املشروعات  هذه  أصحاب  قدرة  على   
 
سلبا ينعكس  الذي  األمر  الوافدة،  العمالة  إلى                                         يملكونها 
 
على                                                     ين 

-االبتكار، ويقلل من فرصة اكتسابهم املهارات اإلدارية والتشغيلية والتسويقية الالزمة للتطور واإلبداع. إن قبولهم

لهامش ربح )شهري أو سنوي( قد يكون منخفض مقابل تقديم جهود بسيطة، وتخوفهم من مخاطر    -أي املواطنين

عملية االبتكار في املشروعات املتناهية الصغر والصغيرة أي عملية توسع وتطوير للمشروعات القائمة يجعل من  

أفضل  من  االستفادة  على  قدرتها  عدم  بسبب  املشروعات  هذه  نمو  فرص  من  ويقلل  صعوبة  أك ر  واملتوسطة 
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املمارسات وتطبيق نماذج جديدة لألعمال. وهذا بدوره يضعف قدرة هذه املشروعات على خلق املزيد من الوظائف 

رتفعة والجودة العالية. وثمة تساؤل يظهر هنا حول الجهود املبذولة من قطاع التعليم والتدريب  ذات األجور امل

 لتعزيز مستوى االبتكار واإلبداع لدى الطلبة قبيل دخول سوق العمل.

اقع الالزمة لالستثمار  : صعوبة الحصول على العقارات واملو
 
                                                    سادسا
 
      

الغر    اتحاد  على  القائمون  مكان  يشير  في  صناعية  أرض  على  الحصول  أن  إلى  والصناعية  التجارية 

مناسب، وباملساحة املطلوبة، ليس باألمر السهل في دولة الكويت. لذا فإن ارتفاع أسعار األراض ي يعتبر من أهم 

التحديات التي تواجه املشروعات االستثمارية بحيث أصبح الحصول على أرض الشغل الشاغل للكثير من رواد 

االحتياجات  األ  من  وتزيد  الرأسمالية،  التكاليف  من  تزيد  واملوقع  األرض  تكلفة  ارتفاع  إلى  اإلشارة  وتجدر  عمال. 

الرأسمالية  التكاليف  ارتفاع  الربحية. وقد يؤدي  التمويلية لرواد األعمال وتقلل من معدالت  التمويلية والفجوة 

ما في ظل عدم توفر التمويل أو صعوبة الحصول عليه. بالكثير من املستثمرين إلى صر  النظر عن االستثمار السي

وتجدر اإلشارة هنا إلى لجوء بعض املواطنين الذين حصلوا على حق االنتفاع ببعض األراض ي إلى إعادة تأجيرها  

وبأسعار مرتفعة، األمر الذي يؤثر على ربحية املشروعات املستاجرة وقدرتها على االستمرار.  وهنا نشير إلى أنه من 

للعام  أ االتنمية  خطة  تضمنتها  التي  السياسات  في  2018/ 2017هم   للدولة الهيكلي املخطط تعديل  اإلسراع 

 .واملتوسطة  ة الصغير  واملشروعات  الصناعية املشاريع إلقامة وتوفير االراض ي الالزمة اإلنمائية، الخطة مع ليتوافق

: ظاهرة التستر  
 
                سابعا
 
      

املشاكل املرتبطة بقطاع املشروعات املتناهية الصغر والصغيرة واملتوسطة.  تعتبر هذه املشكلة من أهم  

% من عدد 33وتشكل   ألف حالة  250وتشير بعض الدراسات إلى أن حاالت التستر في دول املجلس تقدر بحوالي  

ملشروع من  املشروعات املتناهية الصغر والصغيرة واملتوسطة. وتتمثل هذه املشكلة في الحاالت التي ف ها يسجل ا

وافدين  عمال  قبل  من  بالكامل  املشروع  هذا  وإدارة  تمويل  يكون  الذي  الوقت  في  وبإسمه،  كويتي  مواطن  قبل 

املتناهية   املشروعات  في  الظاهرة  هذه  وتنتشر  الطرفين.  باتفاق  وذلك  املشروع  هذا  عمل  مجال  في  متخصصين 

ثير من األحيان والذي يكون املستثمر املستتر  الصغر والصغيرة واملتوسطة بسبب صغر رأس املال املطلوب في ك

 قادر على توفيره.  

ويعود انتشار هذه الظاهرة إلى أسباب تتعلق بقوانين االستثمار التي تمنع غير املواطنين من االستثمار في 

أشكال   من  شكل  أي  بتحمل  املواطنين  رغبة  لعدم  نتيجة  تظهر  قد  كما  املواطنين.  من  شريك  بدون  املشاريع 

املبيعات واألرباح السيما إذا كانوا غير متفرغين  امل ثابتة ومعروفة من  خاطرة، بل يفضلون الحصول على حصة 

املقدم   الدعم  أشكال  كافة  على  الحصول  املشروعات  هذه  أصحاب  رغبة  بسبب  كذلك  تظهر  وقد  للعمل. 

 وجه لالبتكار لدى املواطنين.   للمستثمرين من املواطنين.  وتعكس هذه الظاهرة تدني مستوى الروح الريادية والت
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: الحصول على العمالة املاهرة    
 
                               ثامنا
 
      

العمالة  املتناهية الصغر والصغيرة واملتوسطة من مشكلة الحصول على  الكثير من املشروعات  تعاني 

العمالة املدربة من خالل إغرائهم   الكبيرة على استقطاب  برواتب أعلى  املؤهلة واملدربة، حيث تعمل املشروعات 

تكاليفها   زيادة  على  واملتوسطة  والصغيرة  الصغر  املتناهية  املشروعات  قدرة  بعدم  ذلك  ويرتبط  أفضل.  وميزات 

التشغيلية، مع عدم وجود هيكل تنظيمي واضح وطويل األمد لديها، وعدم وجود خطة واضحة للموارد البشرية، 

تكالي  ارتفاع  أن  كما  ف ها.  الوظائف  إلى سوق  وتدني مستوى جودة  املشروعات  توجه هذه  من  يقلل  التدريب  ف 

 على مستوى والء العاملين في هذه املشروعات ويزيد من معدالت ترك العمل.
 
                                                                  التدريب، وينعكس كل ذلك سلبا
 
                            

: تحديات أخرى 
 
              تاسعا
 
      

الجمركية   ▪ الحماية  مع قصور  االستيراد،  على  السوق  انفتاح  بسبب  املستوردة  املنتجات  قبل  من  املنافسة 

(. ومما يزيد من حدة املشكلة تدني مستوى والء املستهلكين للسلع املحلية  ل
 
                                                                  لمنتجات املحلية )القليلة أصال
 
                           

 تفضيلهم لبعض املنتجات املستوردة.

املعوقات اإلدارية واإلجرائية، تتمثل بافتقار معظم املشروعات املتناهية الصغر والصغيرة للهيكل التنظيمي   ▪

ة واملالية والتسويقية والتشغيلية، األمر الذي يؤدي في كثير من األحيان إلى ظهور السليم، والخبرات اإلداري

بعض املشاكل مثل عدم القدرة على الفصل بين اإلدارة وامللكية، وعدم الربط بين السلطة واملسئولية، وهذا  

 يتطلب تدخل مباشر من مؤسسات الدعم الفني ومؤسسات خدمات تطوير األعمال.

على خدمات الدعم الفني، خاصة في مجاالت إكساب مهارات ومقومات النجاح واالستمرار  صعوبة الحصول  ▪

املشروعات إلنتاج مخرجات   تأهيل هذه  إلى ذلك عدم  ف ها، يضا   العاملين  أو  املشروعات  ألصحاب هذه 

ارات  مطابقة للمواصفات العاملية. ومن أهم الخدمات التي يمكن أن تقدمها مؤسسات الدعم الفني االستش

اإلدارية، وتطوير عمليات التسويق، وتصميم املوقع اإللكتروني، وتطوير املوارد البشرية، االستشارات املالية  

ودراسة الجدوى والتحليل املالي، تطوير نظم املعلومات اإلدارية، وتطوير املنتج وأساليب اإلنتاج، واستشارات 

اقة، خدمات استشارية متعلقة بالتصدير والوصول إلى في القضايا البيئية، واستشارات في مجال إدارة الط 

التسويقية،   املعارض  في  واملشاركة  املحلية،  األسواق  إلى  بالوصول  متعلقة  استشارية  وخدمات  األسواق، 

وإعداد   التطبيقية  والدراسات  والبحوث  التمويل،  مصادر  إلى  والوصول  املتخص ،  املنهي  والتدريب 

 تشتمل أبعاد هذه املشكلة بما يلي: االستراتيجيات وخطط العمل. و 

عدم وجود منظومة متكاملة من املؤسسات والوحدات املتخصصة بتقديم خدمات الدعم الفني   (1)

 وعدم شمولية هذه الخدمات. 

للحصول  (2) املباشرة  وغير  املباشرة  التكاليف  وارتفاع  الفني  الدعم  على خدمات  الحصول  صعوبة 

 عل ها.
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بين  (3) الفني  الدعم  مؤسسات  واملوقع    تمييز  الصناعي  اإلنتاج  ومجال  ال جم  حسب  املشروعات 

 الجغرافي. 

املتناهية   (4) للمشروعات  األساسية  واالحتياجات  األولويات  الفني  الدعم  مؤسسات  مراعاة  عدم 

 الصغر والصغيرة واملتوسطة. 

 ضعف مستويات التنسيق والتشبيك بين مؤسسات الدعم الفني ومختلف الجهات ذات العالقة.  (5)

لدراسات امليدانية والقطاعية واملسوحات الخاصة التي تحدد االحتياجات الفعلية من  محدودية ا (6)

 هذه الخدمات وآليات إيصالها للمستفيدين.

بينها وبين   ▪ بينها من جهة وفيما  املتناهية الصغر والصغيرة واملتوسطة فيما  بين املشروعات  الروابط  ضعف 

 لتي تمتاز بامليزة النسبية، وتدني مستوى املشتريات الحكومية.املشروعات الكبيرة في القطاعات الرائدة وتلك ا

الكويتيين    ▪ يتأمل رواد األعمال  التي  النشاطات  الكثير من  التي تحتكر  الكبيرة  املنافسة من قبل املشروعات 

 االستثمار بها.

تن    ▪ والتي  املطلوبة  اإلحتياطيات  تجنيب  واملتوسطة  الصغيرة  املشروعات  معظم  القواعد  إهمال  عل ها 

 .املحاسبية واملالية، مما يقلل من مصادر التمويل الذاتية املتاحة للمشروع

 تحديات ناشئة عن ضعف )أو عدم( دراسدة جدوى إنشاء املشروع.  ▪

مشكلة التوسعات غير املخططة، فقد لوحظ أن أصحاب هذه املؤسسات يقومون بإجراء توسعات واستثمار   ▪

وشراء   والتأثيث  املباني  االقتصادية  في  للظرو   وتقدير  تخطيط  دون  وذلك  كبيرة،  سلعية  مخزونات 

 املستقبلية.

منافسة   ▪ الى  باإلضافة  التصدير،  وصعوبة  الوطني  اإلنتاج  عرض  زيادة  إن  والخارجية،  املحلية  املنافسة 

 خاصة في ظل اقتصاد حر ال يضع قيود مانعة على االستيراد. –املنتجات األجنبية لإلنتاج الوطني 

 املؤسسات والبرامج املعنية باملشروعات املتناهية الصغر والصغيرة واملتوسطة في دولة الكويت  .7.46

في إطار السعي للتغلب على هذه التحديات، فقد تبنت دولة الكويت مجموعة من اإلجراءات واإلصالحات   

شروعات. ويتمثل أبرز أشكال  التي تخت  بهذه املشروعات، وقامت بتأسيس املؤسسات الداعمة والراعية لهذه امل

 الدعم الحكومي لهذه املشروعات في توفير التمويل الالزم بطرق مختلفة.

ال يوجد في دولة الكويت جهاز متخص  مستقل يعنى بتنمية قطاع املشروعات املتناية الصغر والصغيرة 

مسئولية التنسيق بين مختلف   واملتوسطة بحيث يدرس واقعها وتحدياتها ويضع لها استراتيجية خاصة بها ويتحمل 

وصغيرة   كبيرة  املشروعات  لكافدة  عام  بشكل  خدماتها  تقدم  جهات  عدة  توجد  ولكن  العالقة،  ذات  الجهات 

 ومتوسطة. وتشمل هذه الجهات:  
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التسجيل (1) وأعمال  التجارية  الشركات  على  اإلشرا   تتولى  التي  والصناعة  التجارة  واملحالت  وزارة 

حكام القوانين واللوائح، وتخت  إدارة الشؤون الصناعية بوزارة التجارة العامة التجارية وفقا أل 

 والصناعة اإلشرا  على تنظيم قطاع الصناعة وتقديم الخدمات لتنمية القطاع الصناعي. 

بالتصنيع  (2) العالقة  ذات  الحكومية  الجهات  مختلف  عن  ممثلين  وتضم  الصناعات  تنمية  لجنة 

وتخت  هذه اللجنة بدراسة النظم واملقترحات الالزمة  خاص.  باإلضافة إلى ممثلين من القطاع ال

الخاصة  التوصيات  وإعطاء  وتشجيعها،  وحمايتها  تنظيمها  وسائل  وتوفير  الصناعة،  لتنمية 

 بالتراخي  الصناعية بما يتفق مع األوضاع االقتصادية العامة للبالد. 

تعاون مع منظمة األمم املتحدة بال  1973مكتب التنمية واالستشارات الصناعية الذي أنش ئ عام   (3)

للتنمية الصناعية وبرنامج األمم املتحدة لإلنماء إلعداد الدراسات وتقييم املشروعات الصناعية  

 وتوفير الخدمات واالستشارات للمؤسسات الصناعية. 

تطبيق   بموجب  يمكن  الذي  املنافسة  حماية  قانون  من سن  به  قامت  ما  الحكومية  الجهود  أبرز  ومن 

بين كافة القواني التنافس  بيئة  أنواع االحتكار واملحافظة على  الصلة من حماية املستثمرين من مختلف  ن ذات 

األطرا  سواء أصحاب املشروعات الكبرى أو املشروعات املتناهية الصغر والصغيرة واملتوسطة، خصوصا أنه  

جودة والسعر في وقت واحد. وتعتبر  يفسح املجال للمبادرين والرياديين واملبدعين عبر تمييز منتجهم من حيث ال

املشروعات الصغيرة أكبر املستفيدين من هذا القانون لدوره في حمايتها من املنافسة غير املشروعة وغير العادلة 

، صدر قانون رخ  األنشطة املنزلية.
 
                                وسياسات االحتكار بجميع أنواعها.  ومؤخرا
 
                                       

لكويتية ممثلة في الهيئة العامة لالستثمار الشركة ، أسست الحكومة ا1998وفي جانب التمويل، وفي عام  

الصغيرة، املشروعات  لتطوير  بغرض   الكويتية  الوطني  االستثمار  إلدارة صندوق  مقفلة  كويتية  مساهمة  شركة 

املساعدة على تنمية االقتصاد الوطني من خالل إقامة املشروعات الصغيرة واملتوسطة باملشاركة مع املواطنين  

مليون دينار كويتي. تسعى الشركة لتشجيع   100مية مهاراتهم الفنية. وخصصت لها مبلغ في حدود  الكويتيين وتن

املبادرين من الشباب الكويتي للعمل الحر، كما تعمل الشركة على بلورة وطرح مبادرات ملؤسسات صغيرة بما يحقق 

الى جانب املساعدة   يق عوائد مجزية،االستفادة من األفكار الرائدة وفتح مجاالت عمل قادرة على املنافسة وتحق

الكويت دولة  للشباب  عمل  فرص  وخلق  الحكومية  للوظائف  التوجه  موازنة  بعدد    .في   
 
)مقاسا أداءها  أن         إال 
 
                   

إلى املستوى   الفئات املستهدفة( لم يصل  التسهيالت املمنوحة وقدرتها على استهدا   املشروعات املمولة وحجم 

س بجانبي  تتعلق  ألسباب  شروط املطلوب  أحد  املتخصصين  من  الكثير  وينتقد  والعرض(.  )الطلب  االئتمان  وق 

% من قيمة املشروع(، كما يؤخذ عل ها نوعية املشروعات التي 80التمويل الذي تفرضه الشركة )سقف التمويل  

قانون   صدور  بعد  الشركة  هذه  نشاط  تقل   وقد  تقليدية(.  خدمية  )مشروعات  السابقة  الفترة  خالل  مولتها 

من  الص بد  ال  اإلطار،  هذا  وفي  واملتوسطة.  والصغيرة  الصغر  املتناهية  املشروعات  ورعاية  لتنمية  الوطني  ندوق 
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التأكيد على أهمية مراجعة وتقييم أداء هذه الشركة والتعر  على محددات عملها لالستفادة من األخطاء أو أوجه  

 القصور إن وجدت. 

  1998لسنة  10روعات الصغيرة بموجب القانون رقم وتأسست محفظة تمويل األنشطة الحرفية واملش 

 لتمويل األنشطة الحرفية واملشروعات   20مليون دينار كويتي ملدة    50لتأسيس محفظة مالية برأسمال يبلغ  
 
                                 عاما
 
    

 ألحكام الشريعة اإلسالمية ويتم إدارتها من قبل بنك الكويت الصناعي نيابة عن حكومة 
 
                                                                             الصغيرة الكويتية وفقا
 
                     

أنها تتناسب و شكل كبير مع دولة الك ويت. وبمراجعة شروط وسقف التمويل وفترة السماح وفترة السداد نرى 

( التمويل  نسبة  على  تحفظات  هناك  أنه  إال  االقتصادية،  واألوضاع  التمويلية  ونوع 80االحتياجات  وحجم   )%

، وبلغ إجمالي حجم التمويل    1299املحفظة   الضمانات. وتشير بيانات األداء إلى أن عدد املشاريع التي مولتها
 
                           مشروعا
 
      

% من رأس املال( حيث ان 80وقد انتقد الكثيرون شرط املحفظة املتعلق بسقف التمويل )  .مليون دينار  115.5

ملخاطر   عرضة  يجعلهم  وهذا  املشروع،  تمويل  في  للمشاركة  الالزمة  املبالغ  يمتلكوا  ال  األعمال  رواد  من  الكثير 

فين. كما يؤخذ على املحفظة طول الفترة املستندية وصعوبة االجراءات. وهنا نشير  االقتراض من مصدرين مختل

  .إلى أهمية دراسة لتقييم اآلثار االقتصادية واالجتماعيةوالبيئية للمشروعات املمولة

عام   أمير دولة   –  2013وفي  الصباح  الجابر  الشي  صباح األحمد  السمو  وبمبادرة كريمة من صاحب 

قامت الحكومة الكويتية بإصدار قانون الصندوق الوطني لدعم املشروعات املتناهية    – ورعاهالكويت حفظه هللا

الصغر والصغيرة واملتوسطة، وتعكس هذه املبادرة إدراك القيادة السياسية العليا ألهمية دعم الريادة واإلبداع 

 لدور املشروعات املتناهية الصغر والصغيرة واملتوس
 
                                              لدى الشباب، وإدراكا
 
 طة في التنمية الشاملة.                   

البالغة   الصندوق  رأسمال  قيمة  القانون  هذا  يتضمنه  ما  أبرز  أراض ي   2ومن  دينار، وتخصي   مليار 

ماليين متر مر ع لتنفيذ املشروعات الجديدة، وقيام مجلس الوزراء بتشكيل مجلس استشاري أعلى من    5مساحتها  

دوق باملساهمة في استثمار القدرات الكامنة لدى الشباب  ذوي الخبرة واالختصاص.  ومن املفترض أن يقوم الصن 

والرياديين، وفي زيادة حجم النشاط االقتصادي، وفي تعديل بعض إختالالت سوق العمل، وفي إبراز دور الشباب 

الكويتي في النشاط االقتصادي ودعم الشباب في العمل الحر. ويهد  الصندوق كذلك إلى تقلي  عبء التوظيف 

العام ويتيح توفير فرص عمل حقيقية بمجرد أن يوفر الصندوق الحاضنات ألصحاب املشروعات    عن القطاع

في الجوانب الصناعية  الكويت وخاصة  في دولة  القطاعات اإلنتاجية والخدمية  القانون جميع  الصغيرة. ويغطي 

 مختلفة من التمويل  
 
                    والتجارية والحرفية والخدمية والتكنولوجية. كما يوفر أشكاال
 
                                                         

 
 مستقال

 
 فرديا

 
 سواء كان تمويال

 
      

 
      

 
              

أو من خالل املشاركة املتناقصة حيث خص  لهذه الغايات مليار دينار. إضافة إلى أن القانون يقدم حاضنات  

األعمال لتوفير الدعم واملساندة بالخبرات واملهارات الالزمة ملساعدة رواد األعمال واملقترضين خالل مراحل إقامة 

انون بعين اإلعتبار خصوصية املجتمع الكويتي حيث حرص على تقديم حزمة من الحوافز  مشروعاتهم. ويأخذ الق

عن   تقل  ال  نسبة  وتخصي   وجمركية،  إعفاءات ضريبية  أهمها  من  مشروعات 5واملزايا  وخدمات  ملنتجات   %
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الوزارات واإلدارات الحكومية، مع إمكانية حصول أصحاب هذه املشروعات على مواقع في   الصندوق من عقود 

 الجمعيات التعاونية بإيجار رمزي.  

 وفي إطار الحديث عن أداء الصندوق ودوره في الحد من مشكلة التمويل، نورد املالحظات التالية:

تشير أهدا  الصندوق آلية عمله على أنه قادر على تحمل جزء من مخاطر االستثمار ولكن بشكل مدروس،.  ▪

الصندوق بتدريب رواد األعمال واحتضانهم وتزويدهم باملهارات الالزمة وإضافة إلى الخدمات التمويلية، يقوم  

 إلدارة وتأسيس وتشغيل وتطوير مشروعاتهم ومساعدتهم على وضع خطط العمل. 

واملتوسطة  ▪ والصغيرة  الصغر  املتناهية  للمشروعات  الرسمي  للتمويل  رئيس ي  كمصدر  الصندوق  اعتماد 

جمة عن تعدد مصادر التمويل ويزيد من مستوى التنسيق بينه وبين  وبرأسمال كافي يقلل من االختالالت النا

% من قيمة املشروع، األمر الذي 80الجهات األخرى ذات العالقة، إال أن هناك تحفظ على اإلصرار على تمويل  

 يضطر رواد األعمال إلى اللجوء ملصادر أخرى، وهذا يترتيب عليه آثار جانبية سلبية.

املعدل له أوقفا العمل باملحافظ التابعة للهيئة العامة    2014لسنة    2ق والقانون رقم  إن قانون انشاء الصندو  ▪

بإنشاء محفظة    1998لسنة    10لالستثمار، وفي الوقت نفسه أعاد العمل باملحافظ الصادرة بالقانون رقم  

  2018قانون عام  لدعم تمويل النشاط الحرفي واملشروعات الصغيرة للكويتيين والتي سينتهي العمل بها وفق ال 

بإنشاء محفظة لدعم تمويل النشاط الزراعي والتي ستبقى    1998لسنة    48واملحفظة الصادرة بالقانون رقم  

 .تحت مظلة بنك الكويت الصناعي بشكل دائم

هناك تواضع في مستوى الخدمات غير التمويلية التي يقدمها الصندوق، وهذا يتطلب دراسة حقيقية لتحديد   ▪

الف على  االحتياجات  والعمل  التمويلية  غير  الخدمات  من  واملستقبلية  والجديدة  القائمة  للمشروعات  علية 

 ألفضل املمارسات الدولية. 
 
                        تقديمها وفقا
 
             

إن الوصول إلى أفضل أداء يتطلب القيام بمراجعة دورية آللية العمل وشروط التمويل واالستماع إلى آراء  

على   يتعين  كما  ومطالبها،  املستفيدة  القطاعات الفئات  تحدد  استثمارية  إعداد خريطة  عملية  دعم  الصندوق 

والنشاطات واملشروعات الكامنة الواعدة وذات امليزات النسبيةوالتي التي يمكن أن تتمتع بجدوى اقتصادية.  وفي 

وخدمات   منتجات  لتسويق  منافذ  إيجاد  على  العمل  تحديد  من  بد  ال  فإنه  الفني،  الدعم  بتقديم  قيامه  إطار 

وعات املمولة من قبل الصندوق وغيرها من املشروعات. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا، هل يمكن للصندوق  املشر 

املظلة   يكون  الكثيرون-أن  لها  يتطلع  ورعاية    -التي  التشريعات  ومتابعة  التخطيط  مهام  يتحمل  أن  يمكن  التي 

ال أي  العالقة  ذات  الجهات  مختلف  بين  التنسيق  مهام  إلى  إضافة  لتنمية  القطاع،  مستقلة  لهيئة  كبديل  عمل 

 املشروعات الصغيرة واملتوسطة )املقترحة(؟ 



 

 

202   

 

 

وهنا تظهر مجموعة من التساؤالت، هل يمكن تمويل مشروع كويتي يمتلكه كويتي خارج دولة الكويت؟  

ئة هل يمكن عمل تعديل قانون الصندوق في محاولة لتحويله لصندوق تمويلية إضافة إلى قيامه بمهام جهاز او هي

 إشرافية على كامل القطاع بمؤسساته وتشريعاته.

وفي الجانب اآلخر واملتعلق بالخدمات غير التمويلية وخدمات تطوير األعمال، يقوم برنامج إعادة هيكلة  

القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة بتقديم الدعم للمشروعات املتناهية الصغر والصغيرة واملتوسطة من  

عالمي )التحدي( الذي يهد  إلى تعزيز القيم واملفاهيم لدى الشباب الكويتي لتوج هه نحو العمل خالل املشروع اإل 

بالجهات غير حكومية ودعم املشروعات الصغيرة، كما ويسلط الضوء على الدعم الحكومي واملزايا التي توفرها 

استشارات   بتقديم  كذلك  البرنامج  ويقوم  الخاص.  القطاع  في  للعاملين  وتقديمالدولة  تدريبيه   مبدئية،  برامج 

للمبادرين الراغبين للتوجه للعمل الحر، واحتضان بعض املشروعات وتقديم الدعم اإلداري واالستشاري والفني  

دورية، وتقديم أفكار جاهزة ملشاريع صغيره ومدروسة أو مطبقه بالسوق املحلي  ملده ثالث سنوات، وأقامه معارض

 أو الخليجي أو األقليمي.  

مشروع  وف بإعداد  للدولة  التنفيذي  والجهاز  العاملة  القوى  هيكلة  إعادة  برنامج  قام  املجال  ذات  ي 

ويتيح    .“التراخي  الحرة”، ورفعه للموافقة عليه واعتماده بهد  توفير الكثير من فرص العمل للشباب الكويتيين

رية والحرفية في املنزل بدون الحاجة املشروع للشباب الكويتيين الحصول على ترخي  ملزاولة بعض األنشطة التجا

    20الستئجار موقع أو تحديد رأسمال للحصول على ترخي  تجاري. وقد تنحصر هذه األنشطة بحوالي  
 
  نشاطا
 
     

وإصالح  الحدائق  وإصالح  اإللكترونية  والبرمجيات  املواقع  وبرامج  والخطاطين  والديكورات  األزياء  وتصميم  منها 

وا  الدقيقة  واألجهزة  عام  األحذية  وفي  املقاهي.  وحجز  واملعسكرات  املعارض  وتنظيم  والترجمة  الصحية  ألدوات 

مهنة كمرحلة اولى   20، ظهر قاون رخ  األنشطة املنزلية الذي يضمن إصدار التراخي  املنزلية للكويتيين لد2017

 عن طريق املوقع اإللكتروني للوزارة.

بالتعاو  أو  بمفردها  الكويت  وصناعة  تجارة  غرفة  بتنظيم  تقوم  العالقة،  ذات  الدولية  املنظمات  مع  ن 

 لهذا الغرض، 
 
 خاصا

 
             دورات وبرامج تدريبية لتأهيل الشباب للعمل الحر واملشروعات الصغيرة، كما أنشأت مركزا

 
     

 
                                                                                

هو مركز عبد العزيز حمد الصقر للتدريب، الذي يساهم في تدريب الشباب الكويتي وتأهيلهم لخوض غمار املبادرة. 

لغرفة في الجهود املشتركة بالتعاون مع العديد من املؤسسات والهيئات املعنية وفي مقدمتها الهيئة  كما تشارك ا

العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وبرنامج إعادة هيكلة القوى العامة والجهاز التنفيذي للدولة، وذلك في توفير  

 لى العمل الحر ولحسابهم الخاص.وتقديم التسهيالت الالزمة لتوجيه شباب الخريجين واملبادرين إ

املرأة  وتشجيع  تمكين  إلى  الكويتية  االقتصادية  الجمعية  تبنته  الذي   " األعمال  "مركز  مشروع  ويهد  

ومن أهم   والشباب لالنخراط في العمل الحر لتعزيز مساهمتهم في دعم عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية.   

ل تقديم التوجيه الفني عن طريق املحاضرات والدورات التدريبية في مجال األنشطة الذي يقوم بها مركز األعما 
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إعداد دراسات الجدوى االقتصادية ودراسات السوق املتعلقة باملشروعات الصغيرة، وكيفية وضع خطط عمل  

    هذه املشروعات.

قطاع في دولة وتجدر اإلشارة هنا إلى أن نظرة دولة الكويت لتطوير هذا القطاع لم تنحصر على هذا ال

الكويت بل امتد إلى كافة دول املجلس والدول العربية، ويتمثل ذلك باملبادرة العظيمة التي أطلقها أمير دولة الكويت  

 الالزمة املالية املوارد توفير  أجل من  خاص  الشي  صباح األحمد الجابر الصباح حفظه هللا ورعاه بإنشاء حساب

ا القطاع مشاريع ودعم لتمويل أقرت الدول  في واملتوسطة لصغيرةالخاص  وقد   االقتصادية القمة العربية. 

 الجابر األحمد صباح الشي  السمو  صاحب مبادرة ،2009دولة الكويت في  في انعقدت التي العربية، واالجتماعية

بإنشاء دولة أمير  الصباح  مشاريع ودعم لتمويل الالزمة املالية املوارد توفير  أجل  من خاص حساب الكويت، 

 الصندوق العر ي إلى الحساب هذا إدارة مهام إسناد العربية. وتقرر  الدول  في واملتوسطة الخاص الصغيرة القطاع

الخاص على أسس   واالجتماعي. ويهد  هذا الحساب إلى اإلسهام قي تمويل مشروعات القطاع االقتصادي لإلنماء

املال رأس  تدفق  وتشجيع  استثمارية،  سوا تنموية  لتمويل الخاص،  خارجها  أو  العربية  البلدان  داخل  من                                              ء  

االقتصادية، والعمل  الدول العربية على نحو يؤدي إلى اإلسهام الفعال في التنمية مشروعات القطاع الخاص في

 لألسس والضوابط واملعايير التي تحددها لجنة على استقطاب التمويل
 
                                         ملشروعات القطاع الخاص وفقا
 
اإلدارة،                            

 .املناسبين القطاع الخاص وتنميته عن طريق تقديم العون الفني واالستشاري  واملساعدة في تطوير ودعم قدرات

 دولة.   17ويبلغ عدد الدول األعضاء 

كما ظهرت عدد من مؤسسات التمويل غير املصرفية منها على سبيل املثال الشركة الرائدة للمشاريع  

لتسهيالت التجارية. وقد يؤخذ على هذه املؤسسات ارتفاع سعر الفائدة  ( وشركة ا2009( وشركة الشراع )2006)

من  العديد  الكويت  دولة  في  يوجد  آخر  جانب  ومن  املطلوب.   الحد  عن  التمويل  سقف  وتدني  التمويل  وكلفة 

سة  املؤسسات غير الحكومية املعنية بالريادة واملشروعات املتناهية الصغر والصغيرة واملتوسطة. ومن أهمها مؤس

التكنولوجية،   األعمال  ريادة  مركز  االستشارية،  املطوع  مجموعة  الكويت،  دولة  للعقار  إنجاز  بوبيان  صندوق 

العقاري،العاملي املركز  الخاصة، صندوق  امللكية  لفرص  الكويت  ومن    ، صندوق  األعمال.  ريادة  تنمية  صندوق 

واملالية   التمويلية  الخدمات  من  مجموعة  بتقديم  الدولة  في  العاملة  البنوك  من  مجموعة  تقوم  آخر،  جانب 

 للمشروعات املتناهية الصغر والصغيرة واملتوسطة، ومن أبرزها بنك الخليج وبيت التمويل الكويتي. 

ك حالة من ضعف في مستوى التنسيق بين جميع الجهات املعنية  وفي النهاية، ال بد من اإلشارة إلى أن هنا

سواء الحكومية أو الخاصة، وبالنظر إلى تجارب الدول التي ن حت في مجال املشروعات الصغيرة ومنها بريطانيا 

اجل دعم هذه   من  والخاص  العام  القطاعين  بين  التعاون  في  النجاح  نرى قص   الجنوبية،  وكوريا  وسنغافورة 

 ات. مما سبق، فإنه يتحتم وجود جهة أو هيئة مستقلة تعمل كمظلة للجهات الراعية والداعمة واملمولة. املشروع

 

http://www.bankboubyan.com/group_investment_global_real_estate_fund_ar.html
http://www.bankboubyan.com/group_investment_global_real_estate_fund_ar.html
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 التوجهات واإلجراءات املستقبلية املقترحة    .7.47

 بناء على التحليل السابق، فإنه يجب العمل على إتمام ما يلي:

: تعريف وطني للمشروعات املتناهية الصغر والصغيرة وامل
 
                                                   أوال
 
في ظل تزايد املؤسسات والبرامج الحكومية   توسطة :   

والخاصة املعنية باملشروعات املتناهية الصغر والصغيرة واملتوسطة، وفي ظل صدور بعض القوانين والتشريعات 

 ألهمية وجود معيار واضح يحدد آلية االستفادة من املزايا التفضيلية التي  
 
                                                                    ذات العالقة بهذه املشروعات، ونظرا
 
                               

روعات، ولكي يذهب الدعم املالي والفني ملن يستحقه، ولكي ال يستمر الحديث عن هذه املشروعات  تمنح لهذه املش

البدء بإيجاد قاعدة بيانات خاصة بهذه املشروعات، يجب العمل  من خالل التقديرات واآلراء الشخصية، ولكي يتم  

ولة الكويت بحيث تتفق عليه على وضع تعريف واضح للمشروعات املتناهية الصغر والصغيرة واملتوسطة في د

كافة الجهات ذات العالقة. وهنا نؤكد على أهمية إدراج مصطلح "متناهية الصغر" ضمن التعريف في ضوء صدور 

 قانون الرخ  املنزلية. 

وفي هذا اإلطار وبالرجوع إلى التعريفات املتعار  عل ها والتي تستخدمها بعض الدراسات وتعتمدها بعض  

وبالنظر املركزية   املؤسسات،  اإلدارة  بيانات  اإلعتبار  بعين  األخذ  ومع  املجلس،  دول  في  املعتمدة  التعريفات  إلى 

 لإلحصاء )بيانات بحث املنشآت(، وقابليته للقياس، فإنه يمكن اقتراح التعريف التالي:  

 واملتوسطة(: مقترح التعريف الوطني للمشروعات املتناهية الصغر والصغيرة  761.جدول رقم ) 

 رأس املال عدد الكويتتين* عدد العمال حجم املنشأة 

 ألف دينار كويتي  50أقل من  1 10-1 مشروع متناهي الصغر   

 ألف دينار كويتي  250أقل من  4-2 19- 11 مشروع صغير 

 ألف دينار كويتي  500أقل من  40-5 199- 20 مشروع متوسط 

 ألف دينار كويتي  500أك ر من  + 40 وأك ر 200 مشروع كبير 

 عند  
 
      *مالحظه: ال يجوز استخدام عدد العاملين من املواطنين في التعريف العام، وإنما يمكن للمؤسسات ذات العالقة اعتماده داخليا
 
                                                                                                               

 رسم سياساتها الداخلية وتقديم خدماتها. 

: قاعدة للبيانات واإلحصاءات املتعلقة بالقطاع:
 
                                            ثانيا
 
قاعدة بيانات شاملة حول قطاع ضرورة العمل على إيجاد         

 على مسوحات دورية تقوم بها اإلدارة املركزية  
 
                                           املشروعات املتناهية الصغر والصغيرة واملتوسطة وذلك استنادا
 
                                                      

الالزمة  واإلحصاءات  البيانات  توفير  على  العمل  ويجب  العالقة.  ذات  الجهات  مختلف  مع  بالتعاون  لإلحصاء 

واملؤشرات التي تعكس الواقع وتحدد الخصائ  والتحديات. كما يجب   لحساب مؤشرات قياس األداء وال جم

العمل على إصدار تقارير تحليلة دورية حول القطاع يستفيد منها لجان متابعة الخطط وبرامج عمل الحكومة  

 وراسمي السياسات وصانعي القرار. 

مستمر بشكل  القطاع  وأداء  وهيكل  حجم  وتقييم  متابعة   :
 
                                                  ثالثا
 
العمل:        خاصة   ضرورة  دراسات  إجراء  على 

باملشروعات املتناهية الصغر والصغيرة واملتوسطة على مستوى كل قطاع )حسب التعريف املتفق عليه( من أجل  
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واالحتياجات،   والتحديات  والخصائ   التنموي  والدور  ال جم  حيث  من  املشروعات  هذه  واقع  تشخي  

أنه هناك ضرورة ألن تقوم الجامع النجاح.  كما  في ومقومات  بالتركيز على هذا القطاع  ات الحكومية والخاصة 

 نشاطاتها البحثية الخاصة بطلبة الدراسات العليا وأعضاء الهيئات التدريسية. 

: وضع استراتيجية املشروعات املتناهية الصغر والصغيرة واملتوسطة:
 
                                                            رابعا
 
ضرورة العمل على وضع استراتيجية        

ة الصغر والصغيرة واملتوسطة تشتمل على آليات زيادة مساهمة هذه شاملة وطويلة األمد للمشروعات املتناهي

لهذه  املوجهة  الجهود  وتوحد  املشروعات،  هذه  تواجه  التي  التحديات  تذليل  وتضمن  التنمية،  في  املشروعات 

ات  املشروعات، وتعمل على تكاملها وتقلل من تضاربها من خالل تمتين الروابط اإلنتاجية، وتراعي احتياجات وأولوي

 هذا القطاع الهام.

: تكليف احدى الجهاة الحكومية املختصة بتنسيق شئون القطاع:  
 
                                                         خامسا
 
في ضوء تزايد الدور املطلوب من القطاع      

وتعدد نشاطاته ومجاالت عمله، وتنوع الجهات املعنية بتنميته وتطويره وضعف مستوى التنسيق والتشبيك بين  

من  أصبح  فقد  وتنميته،  لتطويره  استراتيجية  ووضع  القطاع  هذا  تنظيم  إلى  املاسة  والحاجة  الجهات،  هذه 

املتناهية الصغر والصغيرة واملتوسطة إيجاد مظلة شاملة لكافالضروري   ة الجهات املعنية بتطوير املشروعات 

تضمن تعزيز تحقيق األهدا  املشتركة وتعظيم األداء والنتائج. وفي هذا اإلطار، يمكن البحث في إمكانية ادخال 

ن القطاع بعض التعديالت على قانون الصندوق لتمكينه من التحول من مؤسسة تمويلية إلى مؤسسة ترعى شؤو 

 من كافة النواحي. ولضمان الفاعلية في األداء.

: تعديل االختالالت الهيكلية في بنية القطاع من خالل خارطة استثمارية:
 
                                                                سادسا
 
إن الجهود الرامية لتحقيق النمو         

كلي  املتوازن وتشجيع دخول العمالة املحلية يتطلب وضع السياسات واتخاذ اإلجراءات الالزمة إلصالح الخلل الهي 

في التوزيع القطاعي للمشروعات الصغيرة واملتوسطة، وهذا يتطلب وجود خارطة استثمارية شاملة وإعادة صياغة  

 وتوجيه الحوافز واملزايا الحكومية للقطاعات املستهدفة.

: تحسبن بيئة االعمال ورفع مؤشر ريادة األعمال
 
                                           سابعا
 
ضرورة العمل على تحديد السياسات واتخاذ اإلجراءات  :       

 املناسبة التي من شأنها رفع مؤشر ريادة األعمال، وهو ما سيتم مناقشته في الفصل التالي.  

: تقليل حدة التحديات التي تواجه القطاع  
 
                                        ثامنا
 
وهذا يتطلب التعامل الجدي والدقيق مع التحديات التي تواجه       

ت واإلجراءات املطلوبة وتحديد  املشروعات املتناهية الصغر والصغيرة واملتوسطة، وتحديد التدخالت والسياسا

 الجهات املعنية بتطبيقها وتوزيع األدور.  

 مسألة التمويل:  ❖

إنشاء مؤسسة أو برنامج لضمان القروض الخاصة باملشروعات املتناهية الصغر والصغيرة واملتوسطة على  ▪

باملخاطرة لدى البنوك، ويساعد  غرار العديد من التجارب العربية والدولية، وهذا يقلل من مستوى الشعور 
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ولو بشكل غير مباشر في إصالح االختالالت الهيكلية في التوزيع القطاعي. ويشترط لنجاح هذه البرامج القدرة 

 على الوصول إلى الفئات املستحقة واالستمرارية في تقديم الخدمات.

 جم الضمانات املطلوية.   حث البنوك مؤسسات التمويل على إضفاء قدر من املرونة في تحديد نوع وح ▪

االستفادة من التجارب الناجحة واستحداث برامج التأمين ضد اإلفالس، وبرامج التأمين على القرض، وبرامج    ▪

 التأمين على املشروع أو صاحب املشروع. 

التسهيالت  ▪ من  معينة  نسبة  )اشتراط  التمويل  تكلفة  من  لتقليل  املناسبة  اإلجراءات  املركزي  البنك  اتخاذ 

ئتمانية للمشروعات املتناهية الصغر والصغيرة واملتوسطة من جهة، ومنح البنوك قروض بأسعار فائدة اال 

 تفضيلية على أن يتم إقراضها لرواد األعمال بسعر فائدة يمكن أن يوصف بأنه مدعوم(.  

وا ▪ الصغر والصغيرة  املتناهية  للمشروعات  املالية  املالءة  لزيادة  الالزم  الفني  الدعم  ملتوسطة وتقليل تقديم 

 نسب رفضها 

زيادة مستوى تبادل املعلومات والبيانات وزيادة مستويات اإلستعالم االئتماني بين املؤسسات املصرفية وغير   ▪

املصرفية حول املالءة االئتمانية للمشروعات املتناهية الصغر والصغيرة واملتوسطة، وزيادة نسبة التغطية  

)الت االئتماني  اإلستعالم  وحدة  عام  في  تأسست  املؤسسات    2001ي  و عض  التجارية  للبنوك  ملكيتها  وتعود 

 املالية وتخت  بتقديم املعلومات حول القروض الشخصية!!( وتعزيز مصادر املعلومات.  

تطوير وابتكار أدوات تمويلية جديدة تتناسب وطبيعة املشروعات املستهدفة واحتياجاتها التمويلية، وتدريب   ▪

و  وحدات  في  املشروعات  العاملين  هذه  مع  التعامل  كيفية  على  املشروعات  بهذه  املعنية  التمويل  أقسام 

 واصحابها.

 اتخاذ اإلجراءات التشريعية التي من شأنها رفع مؤشر قوة الحقوق القانونية.  ▪

 سوق العمل وجودة الوظائف وضعف التوجه لالبتكار  ❖

مة مسألة تحسين جودة الوظائف في  ضرورة أن تولي الحكومة والقطاع الخاص وأصحاب املشروعات القائ ▪

املشروعات املتناهية الصغر والصغيرة واملتوسطة ما تستحقه من اهتمام وكل حسب اختصاصه، والعمل 

و شكل مستمر على تحسين جودة الوظائف من خالل التركيز على املسائل التي تتعلق بالترتيبات التعاقدية  

املتناه املشروعات  ومدراء  املشروع  مالك  أهمها  بين  من  والتي  وعمالهم  واملتوسطة  والصغيرة  الصغر  ية 

الوظيفي  واألمن  العمل(،   األجر، ساعات  غير  املنافع  اإلضافية،  املنافع  الدخل،  )مستوى  األجر  مستويات 

)استخدام عقود العمل، مدة العقد(، والحماية االجتماعية )توفير برامج التأمين الصحي والتأمين على الحياة  

عاقة وتأمين البطالة، إضافة إلى برامج التعاقد والعناية بالطفل ومنافع األمومة(، و االختيار الحر  وتأمين اإل 

 للوظيفة )غياب العمل القسري وترتيبات االستغالل في العمل(. 

الفني   ▪ الدعم  االستثمارية وخدمات  بالفرص  األعمال  رواد  معرفة  زيادة مستوى  إلى  الرامية  الجهود  تكثيف 

 ليات الحصول عل ها.ومصادر وآ
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 واإلبداع بين االبتكا القائمة على والشراكة اإلبداعي التعليم مفاهيم على التي تركز التعليمية البنى تطوير ▪

 الصغيرة وعات للمشر الداعمة التشغيلية البنى العمل على تطوير إلى والخاص، إضافة العام القطاعين

 .ية االبتكا واملتوسطة

ريادة األعمال واالبتكار أهمية كبيرة عند رسم سياسات التعليم ووضع الخطط الدراسية في  إعطاء قضايا   ▪

 مؤسسات التعليم والتعليم العالي على غرار بعض املمارسات العربية والدولية. 

تعزيز دور وسائل اإلعالم في نشر ثقافة ريادة األعمال واالبتكار ودعم اصحاب املشروعات الصغيرة واملساهمة   ▪

 تغيير ثقافة املجتمع.   في

 صغر حجم السوق وصعوبة الوصول إلى األسواق   ❖

اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتمكين هذه املشروعات من الوصول األسواق املحلية والخارجية وذلك من خالل    ▪

ن  املساعدة في الوصول إلى املعلومات املتعلقة باألسواق املحليةوالخارجية، والعمل على تعظيم االستفادة م 

االتفاقيات التجارية واملراجعة الدورية لالتفاقيات املبرمة، واقتراح وخلق أسواق جديدة من خالل اتفاقيات  

وتوقيع مذكرات تفاهم تجارية، وتنظيم ورش عمل تدريبية في كيفية إجراء الدراسات السوقية والتسويقية،  

وبذل   املحلية،  باملنتجات  للتعريف  وخارجية  محلية  معارض  تنافسية  وتنظيم  لتعزيز  الالزمة  الجهود  كافة 

 املنتجات املحلية. 

الحصة   ▪ وزيادة  األسواق  إلى  الوصول  في  تساعد  التي  الفني  الدعم  على خدمات  املشروعات  ضمان حصول 

 السوقية. 

 تفعيل التشريعات الخاصة بحصة املشروعات الصغيرة واملتوسطة من املشتريات الحكومية. ▪

في ▪ الالزمة اإلنمائية،  الخطة مع  ليتوافق للدولة يكلياله املخطط  تعديل اإلسراع  االراض ي   إلقامة وتوفير 

 .واملتوسطة ة الصغير  واملشروعات الصناعية املشاريع

وضع خطة حكومية ملحاصرة االقتصاد الخفي والتستر التجاري في املشروعات املتناهية الصغر والصغيرة   ▪

وتنظي الظاهرة،  هذه  وتركز  انتشار  بؤر  الحقيقية واستهدا   األسباب  في  والبحث  التفتيشية  الحمالت  م 

 ومحاولة التغلب عل ها. 

 التحديات األخرى  ❖

والصغيرة  ▪ الصغر  املتناهية  للمشروعات  الفني  الدعم  خدمات  بتقديم  املعنية  الجهات  جهود  تنسيق 

 واملتوسطة من أجل ضمان وصول كافة هذه الخدمات إلى املشروعات بأقل التكاليف وبكفاءة عالية. 

اب الكويتي في  االستمرار في دعم نشاط حاضنات األعمال للتقليل املخاطر التي يتوقعها ويتخو  منها الشب ▪

 مراحل املشروع األولى، وضرورة االستفادة من تجارب الدول الناجحة.
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تبين   ▪ دورية  نشرات  إيجاد  خالل  من  وذلك  الفني  الدعم  خدمات  إلى  الوصول  إلى  الرامية  الجهود  تعزيز 

عنية  املؤسسات املعنية بتقديم هذه الخدمات، وعقد ورش عمل دورية تبين الخدمات املتوفرة املؤسسات امل

في  الرياديين  واستهدا   الخدمة،  على  للحصول  التقدم  بآلية  األعمال  رواد  وتزويد  الخدمات،  هذه  بتقديم 

االنتشار   وزيادة  الخدمات،  هذه  من  املشروعات  احتياجات  لتحديد  دورية  دراسات  وتنفيذ  أماكنهم، 

 للمؤسسات ذات العالقة. 

: الجهات الراعية والداعمة واملمولة 
 
                                  تاسعا
 
      

كافة أشكال التعاون بين املؤسسات الحكومية املعنية بتطوير املشروعات املتناهية الصغر والصغيرة   تعزيز  ▪

مبدأ   تعزيز  أخرى من خالل  الخاصة من جهة  املؤسسات  وبين  بينها  بينها من جهة، وفيما  فيما  واملتوسطة 

 التكامل وزيادة عملية التشبيك التي تصب في مصلحة كافة األطرا .

املتناهية الصغر والصغيرة   إعداد أدلة ▪ باملشروعات  الكترونية حول املؤسسات املعنية  إرشادية وتطبيقات 

واملتوسطة، وآليات عملها، والخدمات التي تقدمها، ومعلومات االتصال بها وشروط االستفادة منها لتصبح  

 عملية الوصول إلى هذه املؤسسات.

 لية الخدمات حسب النوع ودورة حياة املشروع.اختبار وتقييم مدى شمولية منظومة املؤسسات وشمو  ▪

األثر    ▪ تعظيم  أجل  من  التمويلية  وغير  التمويلية  الحكومية  املؤسسات  تبذلها  التي  للجهود  الدوري  التقييم 

 وتحديد أوجه القصور ومعالجتها.

 ضمان االنسجام بين أية جهود ترمي إلى تنمية القطاع مع الخطط التنموية والرؤوية االقتصادية.  ▪

إجراء دراسة لتقييم جدوى إنشاء بورصة خاصة لهذه املشروعات تكون قادرة على اجتذاب رؤوس األموال   ▪

 من املدخرات الوطنية الستثمارها في هذه النوعية من املشروعات وتنويع مصادر تمويلها.
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 اجراءات تطبيق سياسات حتويل اإلدارة العامة إىل إدارة تنموية الفصل الثامن:  

 املنهج اإلجرائي لتنفيذ اإلصالحات 1.8
من تحليل معمق لوضع اإلدارة العامة في دولة الكويت، وحوكمة املؤسسات  انطلقت الدراسة االستشارية

ودورها في دعم اقتصاد السوق، ومنظومة اتخاذ القرار والتخطيط، وتنمية املوارد البشرية، وتحليل بيئة األعمال، 

واالستثمارات األجنبية املباشرة، وللشراكة ما بين القطاع الخاص والعام، وكذلك تحليل  ووضع القطاع الخاص،  

التي   التحديات  جملة  استنباط  تم  الوضع  تحليل  من   
 
وانطالقا واملتوسطة،  الصغيرة  املؤسسات  لوضع                                                 معمق 
 
                                           

يناريو بقاء الوضع العام  تواجهها اإلدارة العامة واالقتصاد الكويتي بصفة عامة. كما تم التأكيد من خالل تحليل س 

على حاله )سيناريو االتجاه العام( إنه وبكل وضوح ال يمكن استدامة الوضع الحالي لإلدارة العامة وذلك لتوسع  

 انخفاض مقلق لنوعية خدماتها وكذلك 
 
                                  حجمها أك ر من املعايير الدولية املقبولة وكذلك ارتفاع تكاليفها وأخيرا
 
                                                                  

 انخفاض مستوى حوكمتها.

 وملوا
 
 جهة هذا الوضع املقلق فإن الدراسة استندت إلى تطوير نموذج مفاهيمي تم اقتراح من خالله إطارا
 
                                                                                      

إلصالح اإلدارة العامة وحوكمتها ونقلها من وضعها الحالي إلى إدارة تقود التنمية وتعمل لتحويل الكويت إلى مركز  

في حلول   في كل فصل من فصو 2035مالي وتجاري  الدراسة  السياسات  . وقد احتوت  من  لها على جملة واسعة 

 اإلجرائية التي تصبو إلى تحقيق هذا الهد . 

وتتلخ  الفكرة العامة للنموذج أنه ال يمكن أن ين ح اإلصالح اإلداري الهاد  لترشيق اإلدارة وتجويد  

ية على اإلنفاق عملياتها والتحكم في كلفتها دون تفعيل إصالحات اقتصادية قائمة على تغيير نموذج النمو من التبع

منظومة   ظل  في  الخاص  القطاع  طر   من  للمواطن  الالئق  والشغل  ال روة  خلق  على  مركز  نموذج  إلى  العام 

 اقتصادية فاعلة وقائمة على اقتصاد السوق والتخطيط التأشيري. 

 لكون اإلدارة العامة ومؤسساتها هي األداة املنفذة لإلصالح، وفي نفس الوقت فهي بحاجة لإلص
 
                                                                                 ونظرا
 
الح      

فإنه توجب إيجاد منهج سليم لكسر هذه الحلقة وإلصالح اإلدارة في املرحلة األولى لكي يتم تطبيق برنامج اإلصالح 

 جدا خاصة وأن ترشيق اإلدارة العامة وتجويدها يتطلب التحكم  
 
 معقدا

 
 بأن توقيت وترتيب اإلصالحات أمرا

 
                                                         علما

 
      

 
                              

 
    

ح عند حدها األدنى. وعليه فإنه من الضروري أن تتغير  في تدفقات سوق العمل وجعل تكاليف التحول واإلصال 

بتطوير  تسمح  التي  اإلصالحات  إدخال  األول  املقام  في  تمكن  جديدة  أدوات  اعتماد  من خالل  اإلصالح  منهجية 

تنفيذها   ومتابعة  واالستراتيجيات  الخطط  صياغة  على  قادرة  الحقا  لتكون  القرار  واتخاذ  التخطيط  منظومة 

أثرها وتوج هها نحو بلوغ األهدا  االستراتيجية للدولة. وإلطالق عملية اإلصالح في ظل الوضع   وتصحيحها وتقييم

حيث يتم تنصيب و"حدات    ”Delivery Unit“الراهن فإنه يمكن تبني منهج اتخاذ القرار من خالل وحدات اإلنجاز  

حلول العملية لتحقيق األهدا  عمل" تجمع أحسن املتخصصين في مجال معين ومحدد ولها القدرة على اقتراح ال
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تسمح   املنهجية سو   اعتمادها. هذه  بعد  نافذة  توصياتها  وتكون  البلد  في  مباشرة ألعلى سلطة  وتتبع  املسطرة 

وتدخل  وسريعة  ملموسة  نتائج  وتحقق  العامة  اإلدارة  منظومة  تغيير  يتم  حتى  االنتظار  دون  اإلصالح  مباشرة 

ن خالل تبني منهج اإلدارة باألهدا  والتركيز على اإلنجاز. ومن بين األمثلة  ديناميكية جديدة في العمل الحكومي م

التي تتطلب تنفيذ اإلصالحات عبر وحدات اإلنجاز نذكر إصالح التعليم لتحقيق هد  الجودة وكذلك تحسين 

يتبعون  املتخصصين  الخبراء  من  لجان  تكوين  يتم  بحيث  باألعمال  القيام  تكاليف  لتقليل  األعمال  مباشرة    بيئة 

 ملجلس الوزراء ويقدمون الحلول العملية لتحقيق أهدا  تجويد التعليم أو تقليل تكاليف القيام باألعمال.

تقوم دولة الكويت بتنفيذ جملة من املشاريع التنموية االستراتيجية مثل تطوير الجزر الكويتية وبناء املدن  

 يعر  تنفيذ مثل مدينة الحرير والطرقات السريعة واملطار والجامعة  
 
            الجديدة والعديد من املرافق العامة. وعموما
 
                                        

 وارتفاع في الكلف االستثمارية بأك ر من املبالغ األولية باإلضافة إلى طول مدة تنفيذها وذلك 
 
                                                                                     هذه املشاريع تأخيرا
 
                  

 .للعوائق الكثيرة املرتبطة بطول الدورة املستندية وبدورة تخطيط وتقييم املشاريع وإقرارها وتنفيذها

 ألهمية املشاريع في إحداث التحول الهيكلي لالقتصاد الكويتي ولنتائجهم على حياة ورفاهية املواطن  
 
                                                                                          ونظرا
 
     

للمؤسسات   املباشر  الكبرى قد يتطلب إخراجها من اإلشرا   تنفيذ وإدارة املشاريع  في  نقلة نوعية  فإن إحداث 

متع باالستقاللية املالية واإلدارية التامة وتتبع الحكومية القائمة وضمها إلى وحدات مؤسسية أو أجهزة جديدة تت

 لسلطة متخذ القرار مباشرة حتى تتمكن من تنفيذ الخطط بالسرعة واملرونة املطلوبة. 

إذا كان تأسيس وحدات اإلنجاز وإلهيات املستقلة لتنفيذ وإدارة املشاريع الكبرى للدولة قد تحقق قفزة  

الح الشامل وإحداث نقلة نوعية في اإلدارة التنموية وتحقيق تحويل الكويت  نوعية في اإلصالح االقتصادي فإن اإلص

 يمس كل نواحي اإلدارة العامة وكذلك التوجه االقتصادي  
 
 وعمقا

 
 أك ر شموال

 
                                                   إلى مركز مالي وتجاري يتطلب إصالحا

 
      

 
          

 
                                

الخاصة املبادرة  على  القائم  التنموي  والنموذج  االقتصادي  التنويع  هد   يتحقق  حتى  اقتصاد    للدولة  ظل  في 

التخطيط  في املرحلة األولى تغيير منظومة  التحول يتطلب  تنموية رشيقة وجيدة. إن تحقيق هذا  السوق وإدارة 

ناحية  ومن  التنموية.  األهدا   هذه  يحقق  الذي  االستراتيجي  التخطيط  عاتقها  على  تأخذ  بحيث  القرار  واتخاذ 

وحدة إنجاز" خاصة بإصالح منظومة التخطيط وفق إجرائية فان إصالح منظومة التخطيط يتطلب  تأسيس "

املقترحات املقدمة في هذه الدراسة وذلك بهد  إرساء منظومة تخطيطية قائمة على التخطيط االستراتيجي وبناء  

سنوات( وخطط    5رؤية طويلة األجل عنوانها تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري وصياغة خطط متوسطة األجل )

 في عملية إعداد الخطة  قصيرة األجل )سن
 
 فاعال

 
                       وية( قائمة على التخطيط التأشيري يكون القطاع الخاص طرفا

 
     

 
                                                      

القطاع  بإشراك  يسمح  للتخطيط  األعلى  للمجلس  مؤسس ي جديد  إطار  إرساء  من خالل  وذلك  أهدافها  ووضع 

تخطيطية فنية تضع   الخاص في تحديد توجهات الخطط وكذلك إعادة النظر في األمانة العامة وتحويلها إلى وكالة  

 الخطط التفصيلية النماذج والتنبؤات وبدائل السيناريوهات وفق أحسن املمارسات التخطيطية والعلمية. 
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 منوذج عملي إلصالح اإلدارة واالقتصاد وتنفيذ وإدارة املشاريع اجلديدة  2.8

العامة بصفتها األداة التنفيذية  لقد تبين من التحاليل الواردة في هذه الدراسة أن الوضع الحالي لإلدارة  

التامة   والفعالية  الكاملة  االقتصادية  النجاعة  تحقيق  من  القرار  متخذ  تمكن  ال  قد  للدولة  العامة  للسياسات 

واملتوقعة من املشاريع والبرامج الهيكلية والجديدة التي ينوي إطالقها وإتمامها في وقتها املحدد لتحقيق األهدا   

ما أن مشروع اإلصالح الوارد في هذه الدراسة االستشارية والذي يمس اإلدارة العامة وخاصة التنموية املسطرة. ك

  
 
 ومضنيا

 
  األجهزة التخطيطية وكذلك اإلصالح االقتصادي الضروري لتمكين إصالح اإلدارة العامة قد يكون طويال

 
       

 
                                                                                    

 لجني ثمار اإلصالح وتجسيده على أرض الواقع.
 
                                         ويتطلب وقتا
 
            

ة اإلصالح والتأكد من أنها تيسر وفق الخطة املتفق عل ها وأن البرامج واملشاريع العامة  تتطلب إطالق عملي

تتماش ى مع  يتم تنظيم وإدارة املشاريع والبرامج بمؤسسات "موازية"  بالسرعة والدقة املطلوبة، أن  تنفيذها  يتم 

إنشاء "وحدا استدامته وذلك من خالل  األمام وتحقق  إلى  إنجاز"  عملية اإلصالح وتدفعه    ”Delivery Units“ت 

 وهيآت مستقلة تحت اإلشرا  املباشر لإلدارة العليا في الدولة وبقوانين خاصة. 

 Delivery Unitوحدات اإلنجاز 1.2.8

عندما تم إنشاء فريق مصغر يساعد رئيس الوزراء البريطاني  2001يرجع تاري  وحدات التسليم إلى سنة 

لخدمة العامة في البلد وذلك في مجاالت التعليم، الصحة، النقل، األمن في صياغة السياسات لتحسين تقديم ا

                                                                                                 الداخلي وم حاربة الجريمة. وكان يرأس الوحدة مستشار خاص لرئيس الوزراء مكلف بتنفيذ السياسات. الوحدة 

ا  كانت مكونة من مجموعة من االختصاصيين املميزين والقادرين على اقتراح السياسات العملية لتحقيق أهد

معنية في أوقات محددة وذلك بالتشاور والتعاون مع مختلف الجهات الحكومية وتأخذ قراراتها من مكتب رئيس  

الوزراء وهي بذلك تمتاز بالدعم السياس ي وإلزامية التنفيذ سواء في إطار القوانين القائمة أو تعديل القوانين إن  

 لزم األمر.

تحقيق في  أهمية  ذات  الوحدات  هذه  يجعل  اإلنجاز   وما  على  أساس ي  بشكل  تركز  أنها  التنموي  األداء 

وتحقيق األهدا  املسطرة والعمل على تخطي العوائق بكل أنواعها. ويمكن لوحدات اإلنجاز أن تعمل على أنواع 

 مختلفة من املشاريع والبرامج والسياسات املحددة.

 الهيآت املستقلة لتنفيذ وإدارة املشاريع الكبرى  2.2.8

كانت   العملية إذا  الحلول  توفر  االختصاص  رجال  من  مصغرة  مجموعة  بكونها  تمتاز  اإلنجاز  وحدات 

ملشاكل تنموية محددة تسلم ملتخذ القرار لتحقيق أهدا  معلنة، فإن الخطط واملشاريع التنموية الكبيرة والتي  

ى أك ر من وحدات إنجاز  وضعت إلحداث تحول هيكلي عميق في االقتصاد وتحقيق الرؤيا االستراتيجية قد تحتاج إل

بل  لهيآت وأجهزة مستقلة بكيانها اإلداري والتنظيمي واملالي وربما التشريعي لكي تستطيع تحقيق نتائج ملموسة  
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على أرض الواقع، إن هذه الهيآت قد تشبه وحدات اإلنجاز في روحها وأهدافها ولكن تختلف في طابعها بحيث أنها  

القرار مباشرة ولها مهمات محددة في إنجاز وإدارة مشاريع تنموية كبيرة    مؤسسات مستقلة تابعة لسلطة متخذ

جديدة. فالدولة متجهة حاليا في هذا االتجاه من خالل إنشاء جهاز لتطوير مدينة الحرير وجزيرة بوبيان ومشروع  

ا الدفاع  ووزير  الوزراء  مجلس  لرئيس  األول  النائب  املباشر  اإلشرا   تحت  وذلك  الكويتية  ناصر الجزر  لشي  

 
 
 الصباح األحمد. ويمكن أن توسع هذه التجربة لتشمل العديد من املشاريع الحديثة والكبيرة والتي تعر  مؤخرا
 
                                                                                                 

بحيث أن وضعها تحت اإلشرا  املباشر للسلطة العليا من خالل هيآت وأجهزة متخصصة قد يسمح بتسريع وتائر  

 اريع والتي تم التعرض لها بإسهاب في هذه الدراسة. اإلنجاز وتخطي مختلف العقبات التي تواجه تنفيذ املش

وعليه فإن نموذج اإلدارة التنموية الحديث من خالل وحدات التسليم أو الهيآت املستقلة سو  يسمح  

بتخطي العوائق املعروفة لتنفيذ السياسات واملشاريع والتي إن عهدت لإلدارة العامة سو  تعر  التع ر املعرو   

لف املشاريع والتي تنفذ من فترة طويلة مثل مشروع الجامعة الجديدة، ومشروع املطار واملشاريع والذي تواجهه مخت

 األخرى التي تم اإلعالن عنها ولم تنفذ. 

إن إحداث القفزة النوعية في اإلدارة العامة ربما يحتاج إلى خوض غمار تجربة وحدات اإلنجاز من خالل 

ل على إيجاد الحلول العملية من خالل هذه الوحدات والتي يجب أن تحديد قطاعات وإشكاالت محددة يتم العم

 نعمل وفق املبادئ واملنهجية التي عملت بها هذه الوحدات في الدول التي طبقتها وأعطت نتائج ملموسة. 

 ضرورة التحول إلى التخطيط التأشيري ومتطلباته  3.2.8

التحول نحو جعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا يتطلب تنفيذ  إن إصالح اإلدارة العامة واالقتصاد لتحقيق  

املقاربة  جوهر  يستهد   بشكل  والفني  املؤسس ي  املستويين  يشمل  واسع  نطاق  على  هيكليا  إصالحا  برنامجا 

ونعرض التنفيذية.  وأدواتها  اعتباره  التخطيطية  يمكن  الذي  املقترح  البديل  املؤسس ي  الهيكلي  اإلطار  يلي  فيما 

 :تهد  إصالح املنظومة وفق نموذج تنظيمي بديل متعدد الخيارات، وذلك وفق التصور التاليمشروعا يس

املعني بصياغة   ▪ البعد  التخطيطية: وهو  للمنظومة  املؤسسية  الترتيبات  في  النظر  أعادة  األول:  املستوى 

الرؤى االستراتيجية والتوجهات الكبرى وصياغة الخطط والغايات واألهدا  والسياسات رفيعة املستوى 

 املتناسقة مع التطلعات التنموية. ويمكن طرح خيارين في هذا اإلطار: 

األول: أن يتم دمج املجلس األعلى للتخطيط واألمانة العامة للتخطيط وإنشاء وكالة فنية للتخطيط  املسار   ▪

املتعلقة في صياغة األولويات اإلستراتيجية والسياسات العامة والخطط   بهد  تقريب وتوحيد الجهود 

املستويات باقي  مع  العالقات  يوضح  الذي  بالشكل  الشامل،  بمفهومها  تنفيذها  من   املطلوب  التنفيذية 

 جهة، ويسمح بقيام شراكة حقيقية مع القطاع الخاص وأصحاب املصلحة اآلخرين من جهة أخرى.   
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املسار الثاني: أن يتم اإلبقاء على كل من املجلس األعلى للتخطيط واألمانة العامة للتخطيط، على أن يتم  ▪

ا املهام  توزيع  يعيد  الذي  بالشكل  منهما  كل  على صالحيات  يضطلع  التأكيد  بحيث  بوضوح  لتخطيطية 

املجلس األعلى للتخطيط بصياغة األولويات االستراتيجية والسياسات العامة واألمانة العامة للتخطيط  

 بصياغة الخطط املطلوب تنفيذها وفق املتطلبات التنموية.  

للتخطيط   وفي كال املسارين ال بد من النظر الى ضرورة تعديل هيكل وآليات عمل كل من املجلس األعلى ▪

واألمانة العامة للتخطيط ومعايير التعيين ف هما الستقطاب أفضل الخبراء في املجال التخطيطي وإشراك 

 القطاع الخاص في صياغة الخطط وتحديد األهدا  التنموية. 

املستوى الثاني: إعادة النظر في الترتيبات الفنية للمنظومة التخطيطية: وهو البعد املعني بكل الجوانب   ▪

فنية التي تشمل استخدام األساليب العلمية الكمية والكيفية في رسم السياسات العامة والتركيز على  ال

ال   الالزمة  الفنية  املهارات  وتنمية  واستقطاب  التكاليف،  بأقل  النتائج  أعلى  تحقق  التي  البدائل  اختيار 

العا  السياسات  بدراسة  متخصصة  بحثية  مراكز  إنشاء  على  العمل  خالل  من  والنمذجة سيما  مة 

 واالستشرا  وتطبيقاتهما املختلفة. 

املستوى الثالث: إعادة النظر في الترتيبات املنهجية والفنية ملنظومة التقييم واملتابعة: بحيث يتم االنتقال  ▪

إلى منهجية قياس األثر أو املنفعة على مستوى متابعة املشاريع التنموية عوض رصد املدخالت املتمثلة 

الصر  ومعوقاته، وذلك من خالل اعتماد أساليب قياس اآلثار االجتماعية من خالل   في قياس مستوى 

ما يسمح   املختلفة، وهو  الحكومية  والتعليم والخدمات  الصحة  في مجاالت  التنموية  املؤشرات  اعتماد 

 بقياس املردود السلبي في حال تأخر عملية تنفيذ مشاريع التنمية. 

ييم واملتابعة وإلحاقها إشرافيا بمجلس الوزراء بهد  اإلعالء من شأنها  ويمكن النظر في فصل وظيفة التق ▪

من جهة وهو ما يسمح بترسي  قيمة املتابعة والتقييم واإلنجاز، وأعطاها االستقاللية املعنوية الالزمة 

أخرى   لتقييم نوعية الخطط واملشروعات التنموية وفقددا ملبدددادئ وقدديم الشدددفافية واملوضدوعية من جهة

)على غرار النموذج املاليزي الذي فصل بين وظائف التخطيط والتقييم واملتابعة واتبعها إشرافيا بمجلس 

 الوزراء(. 

 السياسات واإلجراءات    ة مصفوف  3.8

 اإلصالح اإلداري وإعادة الهيكلة  1.3.8

القطاعات األر عة تحت تقسيم الوزارات إلى أر ع مجموعات )قطاعات رئيسية( وتوزع الوزارات على هذه   ▪

 هي: الرئيسية  نواب لسمو رئيس مجلس الوزراء، وهذه القطاعات األر عة  إشرا  أر عة
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الداخلية قطاع ▪ وزراء  القطاع  هذا  ويضم  األمنية  للشئون  الوزراء  مجلس  رئيس  واإلعالم  نائب  الدفاع 

واإلدارات الحكومية التي لها عالقة  والخارجية والجهات واألجهزة الحكومية التابعة لهذه الوزارات واألجهزة  

 هذه الوزارات.  باختصاص وطيدة

االقتصادية ▪ للشئون  الوزراء  مجلس  رئيس  نائب  والنفط  قطاع  املالية  وزراء  القطاع  هذا  ويضم 

 والتي لها عالقة بهذا االختصاص. والجهات واألجهزة الحكومية التابعة لهذه الوزارات والتجارة

نائب رئيس مجلس   ▪ الكهرباء واإلسكان واألشغال  قطاع  الفنية ويضم وزراء  للخدمات والشئون  الوزراء 

 والبلدية واملواصالت، والجهات واألجهزة الحكومية التابعة لهذا االختصاص ولهذه الوزارات. 

للتخطيط والتنمية البشرية ويضم وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء  قطاع نائب رئيس مجلس الوزراء ▪

العدل   والتعليم والتخطيطووزراء  االجتماعية  والتربية  والشئون  اإلسالمية  والشئون  والصحة 

 والجهات واألجهزة الحكومية التابعة لهذا االختصاص ولهذه الوزارات. والعمل.

 فك التشابك والتداخل بين املؤسسات 2.3.8 

ت الحكومية وذلك تم رصد بعض التداخل والتشابك في االختصاصات واملهام في بعض الوزارات والجها 

 للتالي: 
 
        وفقا
 
     

 ديوان الخدمة املدنية وبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة ▪

الهيئة العامة للغذاء والتغذية مع وزارة الصحة وبلدية الكويت والهيئة العامة للزراعة وال روة السمكية   ▪

 ووزارة التجارة.

وز  ▪ مع  تتشابك  املعلومات  وتكنولوجيا  لالتصاالت  العامة  )وزارة  الهيئة  الخدمات  لشؤون  الدولة  ارة 

.)
 
   املواصالت سابقا
 
              

 هيئة الطرق تتشابك مع وزارتي األشغال والداخلية )قطاع هندسة الطرق في وزارة الداخلية(.  ▪

 الهيئة العامة للبيئة وبلدية الكويت. )النفايات الصلبة(  ▪

 حكومي( جهاز متابعة األداء الحكومي وديوان الخدمة املدنية. )متابعة االداء ال  ▪

 الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وديوان الخدمة وجامعة الكويت )مجال التدريب(.  ▪

 مراكز البحوث في الوزارات واملؤسسات والهيئات الفنية الحكومية.  ▪

 وزارة األشغال العامة والهيئة العامة للطرق. ▪

 لة والجهاز التنفيذي للدولة. الهيئة العامة للقوى العاملة وبرنامج إعادة هيكلة القوى العام ▪

العامة لألوقا  ووزارة  ▪ النبوية وعلومهما واألمانة  والسنة  الكريم  القرآن  بطباعة  للعناية  العامة  الهيئة 

 .األوقا  والشؤون اإلسالمية
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اللجنة املركزية لإلشرا  على مشاريع إعادة تأهيل البيئة والهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة لشؤون  ▪

 ة وال روة السمكية الزراع

 وزارة الدولة لشؤون الشباب والهيئة العامة للشباب. ▪

 إعادة هيكلة وتشكيل بعض اللجان واملجالس العليا 3.3.8

 إعادة تشكيل لجنة املخطط الهيكلي وآلية عملها. ▪

 إعادة تشكيل املجلس األعلى للتخطيط والتنمية وآلية عمله.  ▪

 إعادة تشكيل مجلس الخدمة املدنية وآلية عمله.  ▪

 إعادة تشكيل لجنة املناقصات املركزية وآلية عملها. ▪

 إعادة تشكيل املجلس األعلى للبترول وإلية عمله.  ▪

 صفات املجالس  4.3.8

 أعضاء(.  9-5أن يكون حجم اللجنة أو املجلس األعلى )من  ▪

 أن يكون أعضاء اللجنة أو املجلس متخصصين في مجال عمل اللجنة أو املجلس األعلى.   ▪

 أن يكون العضو متفرغا ألعمال اللجنة أو املجلس األعلى.  ▪

 أن تحصل هذه املجالس واللجان على الدعم السياس ي والتشريعي الالزمين.  ▪

 يات وبرامج تطبيق الحكومة اإللكترونيةآل 5.3.8

الخدمات  ▪ لتشغيل  واستعدادها  مقدرتها  مدى  وتحليل  املعلومات،  لتكنولوجيا  التحتية  البنية  دراسة 

 اإللكترونية وفق أخر التقانات.

 تطوير شبكة االتصاالت وتحويلها إلى شبكة أليا  بصرية وتوسيع األنترنت ذات التدفق السريع   ▪

   .ج تكنولوجيا املعلومات في مناهج التعليم في الدولةالتوسع في إدرا ▪

العمل على تنظيم البرامج التدريبية في مجال تكنولوجيا املعلومات ملوظفي القطاع العام لضمان تأهيلهم  ▪

 .وإعدادهم الستغالل التكنولوجيا لتطوير خدمة القطاع العام

الجديد، مما يساعد على استقطاب املزيد من زيادة الطلب على الوظائف والخدمات التي يتطلبها النظام  ▪

 املهارات والخبرات. 

الحكومة   ▪ تطبيق  ومتابعة  وتنفيذ  ودعم  اإللكترونية  الحكومة  إلى  التحول  واستكمال مشروعات  تطوير 

 .اإللكترونية في مختلف الدوائر الحكومية
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اإللكترونية،   ▪ الحكومة  تطبيقات  مع  تتناسب  التي  والتشريعات  القوانين  تسهيل  تهيئة  إلى  تهد   والتي 

وإرساء  الالحقة،  والتعديالت  اإللكترونية  املراسالت  تزوير  حاالت  من  والتقليل  اإللكترونية  املراسالت 

 للمراسالت اإللكترونية  مبادئ موحدة

إجراءات   ▪ مواكبتها  مدى  ملعرفة  والتعليمات،  واللوائح  واألنظمة  للقوانين  شامل  تشريعي  بمسح  القيام 

 ونية، أو تعارضها معها بغرض تحقيق عدد من األهدا الحكومة اإللكتر 

ومحرماتها   ▪ مباحاتها،  وتحديد  اإللكترونية،  بالحكومة  الخاصة  اإللكترونية  لألعمال  مشروعية  إعطاء 

 .والعقوبات على جرائمها

لتحقيق سهولة إلزام اإلدارات واألجهزة الحكومية بأن تضع معلوماتها وتعليماتها وإجراءاتها على اإلنترنت،   ▪

 .الوصول إلى املعلومات، وكذا وضع اإلجراءات التي تحكم هذه العملية

الوثائقي   ▪ األمن  لتحقيق  وذلك  استعمالها،  وطريقة  املستفيدين،  سجالت  إلى  الوصول  شروط  تحديد 

 .وخصوصية وسرعة املعلومات 

 .حاجة لتدخل املسؤولينوضع معاير شفافة وثابتة لإلجراءات واملتطلبات الحكومية، بهد  الحد من ال ▪

إعطاء مشروعية الستعمال الوثائق اإللكترونية، واعتمادها كإثبات الشخصية اإللكترونية، واستخدام  ▪

 
 
 التوقيع اإللكتروني والبصمة إلكترونيا
 
                                   . 

تسهيل التعامالت اإللكترونية، كالسماح بالتوقيع اإللكتروني، واعتماد البريد اإللكتروني، وإعطاء شرعية   ▪

 للبيع والشراء اإللكتروني، وفي كل التعامالت األخرى التي تتعلق بتطبيقات الحكومة اإللكترونية.

ومواقع   ▪ االجتماعية  والشبكات  اإللكتروني  البريد  استخدام  كيفية  عن  الندوات  وتنظيم  الوعي  نشر 

 اإلنترنت املختلفة،  

و  ▪ كاملكفوفين  املجتمع  فئات  كافة  وتشجيع  الوصول  إمكانية  التشريعات  تسهيل  وإصدار  والبكم  الصم 

 .والقوانين التي تجبر الحكومة على تبني التكنولوجيا املتقدمة ملساعدة املعاقين

 .صياغة معايير لألداء وقياس تدفق العمل في مجال الحكومة اإللكترونية ▪

اإللكتروني   زيادة الخدمات اإللكترونية الداعمة لقطاع األعمال، مثل ميكنة الدورات املستندية، والشراء ▪

، وغيرها بالتنسيق مع الجهاز املركزي لتكنولوجيا املعلومات والجهات املعنية.
 
                                                                       وطرح املناقصات إلكترونيا
 
                        

 وضع جدول زمني إلدخال النظم التكنولوجية الحديثة لتطوير الخدمات العامة وخدمات قطاع األعمال.. ▪

 .Digital Technology كنولوجيا الرقميةتفعيل مبادئ العقاب والثواب وبما يواكب عصر العوملة والت ▪
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 آليات وبرامج تطبيق الحوكمة واإلدارة الرشيدة  6.3.8

استكمال مظلة التشريعات التي تستهد  تطبيق مفهوم وقواعد الحوكمة ومكافحة الفساد في مختلف  ▪

هذا الشأن ملا لذلك    أجهزة الدولة وباألخ  القطاع العام واإلسراع في إقرار القوانين واملشاريع املقدمة في

 .من أثر في املحافظة على املال العام

وضع وتفعيل آلية مؤسسية لرقابة جودة التشريعات واللوائح والقرارات والنظم اإلدارية ومراجعة آثارها  ▪

 .وقياس مدى كفاءتها بشكل مستمر

دولة ونظم ترقياتها وفقا ضرورة أن يضع املشرع التشريعات الالزمة الختيار القيادات اإلدارية في أجهزة ال ▪

ألسس ومعايير موضوعية واضحة ومعلنة وشفافة من الكفاءة املهنية والجدارة إذ أن اختيار القيادات  

 .اإلدارية يحتل مكان الصدارة في تفعيل مبادئ الحوكمة

األج ▪ ودعم  العامة،  اإلدارة  في  واملحاسبة  والرقابة  باملساءلة  الخاصة  التشريعات  تفعيل  على  هزة العمل 

نتائجها كأحد أدوات  الرقابية من خالل ضمان استقالليتها وتعزيز صالحياتها وتطوير قوانينها واعتماد 

 .التقييم ملتابعة تنفيذ خطط الدولة اإلنمائية

لدليلها  ▪ وضعها  عند  الدولة  لقطاعات  استرشادي  كمرجع  الحوكمة  ملمارسات  عام  دليل  عمل  ضرورة 

 .اكب التغييرات والتطورات في مجال الحوكمةالخاص مع تحديثه بشكل مستمر ليو 

االستعانة بجهات متخصصة إلعداد تقارير دورية عن مدى االلتزام بقواعد الحوكمة وذلك لضمان قدر  ▪

 .من املوضوعية والحياد

إنشاء مراكز تدريبية متخصصة في مجال الحوكمة على مستوى القطاع العام والقطاع الخاص والتركيز  ▪

لتنمية املهنية املستدامة ووضع قواعد تتيح للعاملين متابعة التطورات السريعة في املجال  على االهتمام با

 اإلداري. 

ضرورة التعاون املشترك مع املجتمع املدني وتضافر جهود أطرا  املجتمع كافة في إنجاح أنشطة الدولة  ▪

 .لتطبيق قواعد الحوكمة ونشر ثقافتها

الدول   ▪ تجارب  من  نجاحها  االستفادة  ثبت  ومفاهيم  عمل  كمنظومة  الحوكمة  قواعد  تطبيق  في  الرائدة 

 في تطوير أداء املؤسسات العامة والخاصة
 
                                      عامليا
 
     . 

الحياة  ▪ العامة وصون  والحريات  األساسية  الحقوق  وضمان  وحماية  وهيبتها  الدولة  أهمية  على  التركيز 

  .الكريمة للمواطنين وإقامة العدل واملساواة بينهم

 برنامج في مجال نشر الوعي بأهمية نظم ومعايير الحوكمة في تحسين األداء املؤسس يتنفيذ    ▪

 تحسين الشفافية وتعزيز العدالة والنزاهة في إدارة األعمال الحكومية. ▪

 تفعيل دور الجهات الرقابية الخارجية في مجال التدقيق واملراجعة واملحاسبة املالية. ▪
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 وتفعيل دور الجهات الرقابية على الوزارات واملؤسسات الحكوميةتفعيل دور هيئة مكافحة الفساد  ▪

 آليات وبرامج تطبيق الشفافية ومكافحة الفساد  7.3.8

▪ ( رقم  القانون  لسنة  2تفعيل  الخاصة   2016(  واألحكام  الفساد  ملكافحة  العامة  الهيئة  إنشاء  شأن  في 

به املناطة  لتحقيق األهدا  واألدوار  املالية  الذمة  النزاهة والشفافية ومكافحة  بالكشف عن  زيادة  في  ا 

 الفساد.

ركائز  ▪ وتعزيز  االجتماعي  العدل  لتحقيق  الوطنية  املسؤولية  وتحمل  املواطن  ومساهمة  مشاركة  ترسي  

 .االستقرار االجتماعي وتحقيق الشفافية وتفعيل املساءلة والحد من الفساد ومكافحته

ا ▪ بين  واملساواة  العدل  وقواعد  أسس  على  والتشرذم التأكيد  االنشقاق  أشكال  كل  ونبذ  ملواطنين 

 .والصراعات بين فئات املجتمع الكويتي

 رفع قدرة الدولة على تحجيم الفساد من خالل أجهزة رقابية تعتمد عل ها في رصد الفساد.  ▪

  .التنسيق بين الجهات اإلدارية املختلفة والتعامل معها كوحدة واحدة ضد الفساد ▪

مل ▪ الترهيب  أسلوب  كشف اعتماد  بهد   العاملين  أداء  على  الرقابة  مفهوم  في  اإلداري  الفساد  كافحة 

 األخطاء وتصحيح االنحرافات قبل أن تستفحل.

السلوك   ▪ وتحديد  والتعقيدات  القيود  وتفادى  ومحاربته  الفساد  بمخاطر  العاملين  لدى  العام  الوعي 

 .الواجب إتباعه في األجهزة الحكومية على نحو واضح ومعرو  للموظفين

 عن االنتقائية واملزاجية.  ▪
 
                        عدم التسامح والتساهل والتهادن في تطبيق القانون بعيدا
 
                                                     

التدقيق في العاملين على األجهزة الرقابية والتفتيشية والتدقيقية واملالية ولجان النزاهة. إن املسؤولية في  ▪

مسؤولي وهي  هؤالء  عاتق  على  األولى  الدرجة  في  تقع  واإلداري  املالي  الفساد  الناحية كشف  من  كبيرة  ة 

 القانونية والتشريعية 

 مكافحة الفساد من خالل تدريس مقررات القيم واألخالق والنزاهة على مستوى التعليم الجامعي. ▪

 .تحقيق أقص ى درجات الشفافية واملساواة وتكافؤ الفرص في شغل الوظائف العامة ▪

لعامة لتحقيق العدالة ووحدة املعاملة بين  نشر الوعي القانوني بقواعد الخدمة املدنية وأحكام الوظيفة ا ▪

 .جميع موظفي الدولة

 آليات وبرامج رفع كفاءة وفاعلية أداء الجهاز الحكومي 8.3.8

ليس فقط في تقديم الخدمات وإنما في سائر املهام   TQM تطبيق مفهوم الكفاءة وإدارة الجودة الشاملة ▪

يعات ورسم السياسات واتخاذ القرارات وترتيب التي تؤديها الحكومة مثل فرض القانون وإصدار التشر 

األولويات مما يؤدي إلى تخفيض التكلفة االقتصادية والفنية ورفع الكفاءة اإلنتاجية والتوزيعية وزيادة  
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املرونة واالبتكار واإلبداع الحكومي، وتحقيق الفاعلية التنظيمية ملؤسسات الجهاز اإلداري الحكومي من 

 .جودة عالية  خالل تحقيق مخرجات ذات

العمل على رفع كفاءة الجهاز الحكومي لضمان استدامة املوارد لتحقيق االستقرار االجتماعي والسياس ي  ▪

 .والرفاهية االجتماعية وتحقيق األمن الوطني

باألجهزة الحكومية بمفاهيم الكفاءة واألداء املؤسس ي وتطوير نظم قياس   إعداد برامج لتوعية العاملين ▪

 .الحكوميوتقييم األداء 

االستفادة من التطور في نظم االتصاالت وتقنية املعلومات لتحديث اإلدارة الحكومية وكفاءة استخدام   ▪

في الجهاز الحكومي من خالل إدخال النظم اإللكترونية   املوارد البشرية واملادية وزيادة الفعالية والكفاءة

  الحديثة في الجهاز الحكومي 

ونهج   ▪ وسمات  روح  اإلدارة  نقل  نظم  مثل  العام  القطاع  وكفاءة  أداء  من  تحسن  والتي  الخاص  القطاع 

 والجودة ونظم التقييم والقياس ونظم تحفيز التجديد واالبتكار

العمل على ترسي  منظومة قيم جديدة للعمل الحكومي منسجم مع تطلعات الدولة واملواطنين من جهة   ▪

 ومتطلبات اإلدارة املعاصرة من جهة ثانية.

ضرورة وأهمية العمل من خالل منظومة إعادة الهيكلة على التحول من نظام املوازنة العامة التقليدية   •

إلى موازنة األداء    –الذي يركز على عنصر الصر  املالي دون االهتمام بناتج اإلنفاق    –لألبواب والبنود  

عل وتركز  واملصروفات،  للموارد  النهائي  الناتج  على  تركز  التي  ناتج  والبرامج  وتقيس  األداء،  مؤشرات  ى 

 اإلنفاق وتخلق آلية متجددة لتخصي  املوارد من منطلق النواتج واآلثار املستهدفة من املخصصات

   آليات وبرامج تبسيط اإلجراءات  9.3.8

تحديد الخدمات الحكومية القابلة للتحول اإللكتروني وإعادة هندستها وتبسيط إجراءاتها لتصبح جاهزة  ▪

  لكتروني وفق أولويات وآليات عمل برنامج الحكومة اإللكترونية ومتابعة تنفيذها.للتحول اإل

الالمركزية  ▪ نحو  والتمكين التوجه  التفويض  أسلوب  املرونة   واستخدام  من  ملزيد  الحكومية  اإلدارة  في 

 وتبسيط اإلجراءات وتقليل الدورة املستندية والسرعة في اتخاذ القرارات الحكومية. 

مجمل أنظمة العمل وأساليب تنفيذها بما يكفل تكيفها مع الوضع املعاصر، ومراعاتها   تحديث وتبسيط ▪

 .لعوامل املرونة والعدل واإلنتاج والتحفيز 

لتسلسل خطوات   ▪ الفعلية  الحاجة  مع  تناسبه  ومدى  اإلجراءات  أداء  في  املبذول  والجهد  الوقت  قياس 

 .اإلجراءات

اسب اآللي للتعر  على املشكالت واالختصاصات والوقت  تحليل خرائط تدقق اإلجراءات باستخدام الح ▪

 .املبذول بشكل متتالي أو متوازي لكل إجراء على حده 
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بأقص ى كفاءة ممكنة لتحقيق الفعالية  العمل التوصل إلى مقترحات محددة بالنسبة لتبسيط إجراءات ▪

 .املطلوبة في اإلجراءات الختصار الوقت والجهد املبذولين

شة املقترحات واآلراء مع الجهات املعنية واخذ مالحظاتهم حول واملشكالت التي تواجه التعر  على ومناق ▪

العمل ومناقشتها وتحليلها مع اإلدارات املختصة، ووضع التوصيات الالزمة لتعديل  تنفيذ اإلجراءات أثناء

 .وتبسيط تلك اإلجراءات التي تحتاج إلى دراسة وتحليل ومعالجة فعلية

التبسيط لكل  التعر  على الجوا ▪ بالحسبان عن إجراء عملية  التنظيمية ألخذها  القانونية واللوائح  نب 

 .إجراء أو خطوة من خطوات الدورة املستندية على حده

سواء  ▪ اإلجراءات  مليكنة  الالزمة  البرامج  وضع  في  الحديثة  اآللية  النظم  من  االستفادة 

وامل العمل نماذج اإلنجاز  عملية  وتسريع  لتسهيل  املعلومات  املستخدمة  وسالمة  جودة  على  حافظة 

 .والتقليل من املجهود البشري 

تدريب األفراد على طريقة استخدام النظم اآللية وتطبيق اإلجراءات والنماذج الجديدة بشكل علمي سليم  ▪

 .لضمان سالمة التنفيذ

التنفيذ وحل    كل فترة زمنية للتأكد من سالمة العمل وضع نظام للمتابعة والتطوير املستمرة إلجراءات ▪

 .املشكالت التي تواجه تطبيقها اإلجراءات بالشكل الصحيح

 تبسيط واختصار اإلجراءات وتطوير إستخدام النماذج والحد من تداول األوراق املكتبية. ▪

 برامج لتطوير الخدمات الحكومية وزيادة جودتها 10.3.8

 .على فرص التحسين إجراء دراسات تقييم مستوى الخدمات الحكومية املقدمة بهد  التعر  ▪

إدارة وحدة الشكاوى املركزية ومتابعة تطوير آلية العمل كلما اقتضت الحاجة وإصدار تقارير املتابعة   ▪

 .الدورية 

إلزام القطاع العام بتجذير ثقافة اإلبداع والتميز في تقديم الخدمات الحكومية وتبسيط اإلجراءات بما  ▪

 .يحقق رضا متلقي الخدمة

التكنولوجيا كوسيلة متميزة في تقديم الخدمات الحكومية وتوظيفها بما يحقق االستخدام التركيز على   ▪

 األمثل للموارد البشرية واملادية.

إعداد وتطوير السياسات ووضع البرامج واملنهجيات واألدوات الالزمة لتمكين الجهة الحكومية من تطوير  ▪

 .الغايةخدماتها وتقديم االستشارات الالزمة لهذه 

إعداد الدراسات املتعلقة بجودة الخدمات بالتعاون مع الدوائر املعنية وقياس رأي متلقي الخدمة لديها   ▪

 ووضع الخطط والبرامج الالزمة لتنفيذها وإصدار التقارير املتعلقة بذلك
 
                                                                  وتقييم مستوى الخدمة دوريا
 
                         . 
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ال ▪ متلقي  احتياجات  لتحديد  واإلحصائية  املسحية  الدراسات  الخطط  إجراء  ووضع  وتطلعاته  خدمة 

 .والبرامج الالزمة لزيادة رضا متلقي الخدمة وإصدار التقارير املتعلقة بذلك

 .نشر الوعي حول أفضل املمارسات املتعلقة بتطوير الخدمات وتبسيط اإلجراءات في القطاع العام ▪

لشكاوى الحكومي املركزي املتابعة املستمرة للقضايا املتعلقة بتطوير الخدمات الحكومية وتطوير نظام ا ▪

 .اإللكتروني

بناء وتطوير قاعدة بيانات في مجال تطوير الخدمات وتبسيط اإلجراءات في القطاع العام لغايات تطوير  ▪

 البيئة البحثية وعمل الدراسات وتوثيق كافة مخرجات تطوير الخدمات الحكومية. 

تائج املترتبة على عدم االلتزام بالحقوق إعداد ميثاق يتضمن حقوق وواجبات مقدم الخدمة ومتلق ها والن ▪

 والواجبات من كال الطرفين وتعميمها.

 التقييم امليداني وتطوير مرصد تفاعلي لتقييم الخدمات الحكومية وقياس رض ى متلقي الخدمة ▪

  توفير نافذة ملتلقي الخدمة لتقييم الخدمات الحكومية وإبداء الرأي حولها وتقديم املقترحات لتطويرها.  ▪

نشاء مركز اتصال وطني يهد  لرفع كفاءة تقديم الخدمات الحكومية والتسهيل على املواطنين واألعمال  إ ▪

 للحصول على هذه الخدمات من خالل رقم موحد لجميع الدوائر الحكومية. 

 العمل على كفاءة الحكومة من خالل االستجابة السليمة لحاجات املواطنين وسهولة إيصال الخدمة ▪

 اواة والشفافية في توزيع الخدمات وجودتها وااللتزام األخالقي بالقيم واملعايير املهنية.وتميزها واملس

في الجهاز الحكومي لخفض التكلفة واإلنفاق الحكومي وزيادة   تبني أسلوب ونظام إدارة الجودة الشاملة ▪

 جودة الخدمات الحكومية املقدمة للجمهور وللجهات املستفيدة من هذه الخدمات. 

 .من كل األطرا  والقيادات الحكومية والجد واالجتهاد لتحقيق األهدا  بجودة عالية ام الوظيفيااللتز  ▪

 آليات وبرامج لتطوير نظام توصيف الوظائف في الجهاز الحكومي 3.811.

قطاعات  ▪ وفي  الحكومي  الجهاز  في  والتوظيف  التعيين  سياسية  في  للدولة  التنفيذي  الجهاز  أدوار  تغيير 

أن تسعى خطة التنمية لضبط التعيين في القطاع الحكومي واالرتقاء بمستوى ومهارات  األعمال ويجب  

                                                                                           قوة العمل به من جهة، وتهيئتها للتعامل الفع ال مع متطلبات قطاعات األعمال من جهة أخرى عن طريق 

وتنمية   وإعداد  الوظائف،  وتقييم  توصيف  نظم  بتطوير  ترتبط  التي  املشروعات  من  مجموعة  تبني 

  دات اإلدارية وتطوير نظم التدريب. القيا

وضع األسس واملعايير العلمية الدسليمة لدضمان تهيئدة بيئدة مناسدبة لنجداح سياسدات االختيار والتعيين في  ▪

 اختيار أفضل الكفاءات البشرية لشغل املناصب اإلدارية. 
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و  ▪ الوظيفيدة  الددرجات  تحديدد  علدى  قائمدة  التوظيدف  في  سليمة  سياسة  بعالقتها  إتباع  اإلدارية  الرتب 

التخصدصية، وإعطاء الصالحية للجان اختيار املوظفين   الدسابقة واملهدارات  العلميدة والخبدرة  باملؤهالت 

 .واجتياز االختبارات التنافسية

وظيفة  ▪ لكل  الوظيفي  الوصدف  لبطاقدة   
 
وفقدا الحكومي  للجهاز  الفعلية  الوظيفية  االحتياجات                                    تحديد 
 
                                                     

ليب والوسدائل التكنولوجيدة الحديثة للحد من التضخم الوظيفي والبطالة املقنعة في واسدتخدام األسدا

 الجهاز الحكومي.

تدريب املعنيين بعمليتي الوصف الدوظيفي وتقيديم أداء املدوظفين علدى األسدس العلمية والعمليدة املناسدبة   ▪

 .ةلرفدع قددرتهم علدى تقيديم أداء املوظدف خدالل الفتدرة التجريبي 

املدنية   ▪ الخدمة  ديدوان  والتنسيق مع  بالتعاون  الوظدائف  نظدام وصدف وترتيدب  بإعدداد وتطبيدق  اإلسدراع 

والعمدل علدى إعدادة تنظديم وهيكلدة وحدات الجهاز اإلداري الخاضعة لقدانون الخدمدة املدنيدة بما يتناسب  

 التداخل في االختصاصات في العمل.مع اختصاصات ومهام كل وحددة، وبمدا يكفدل مندع االزدواجية و 

دوري   ▪ تقييم  وإجراء  التنظيمية  الهياكدل  فدي  املبدررة  غيدر  والتغيدرات  التعدديالت  مدن  التقليدل  على  العمل 

لعملية تطبيق نظام وصف وترتيدب الوظدائف بحيدث يدتم معالجة أي جوانب للخلل والقصور أثناء عملية  

 التنفيذ. 

الطرق الحديثة )الكمية( فدي تقيديم الوظدائف بالتددريج، وبمدا يتماشددى مددع التطددور الددذي العمل على إحالل   ▪

 يددشهده الجهدداز اإلداري. 

زيادة أعداد الكويتيين في الوظائف الفنية وتأهيل العمالة الوطنية الكويتية في املهن العلمية والهندسية  ▪

 والفنية. 

 العمل ووضع سياسات واضحة لسياسة اإلحالل. ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق  ▪

تغيير بعض املفاهيم والقناعات الخاطئة التي ترسخت خالل العقود السابقة وخاصة في انتهاج الدولة   ▪

 لدور الدولة الراعية. 

إعادة هيكلة عمل ومسئولية األجهزة املركزية املعنية بالرقابة اإلدارية واملالية والوظيفية وتوج هه صوب   ▪

 من مجرد التركيز الروتيني املحض على درجة التقيد باألنظمة. حيث أن الوضع الحالي 
 
                                                                            األداء النهائي بدال
 
                 

 لهذه األجهزة هو فقط مراقبة اللوائح وإجراءات ونظم العمل.

تحرير اإلدارة من املعوقات التي تحول دون تحقيق األهدا  املوضوعة، ومنها املركزية الشديدة في اتخاذ  ▪

وتطوير  القرار  اإلدارية،  للوحدات  التنظيمي  البناء  هيكلة  إعادة  مع  السلطات،  في  التفويض  ات، وعدم 

االختصاصات لتحقيق التنسيق بينها، بمراعاة التحول الذي طرأ على دور الدولة في إطار تحرير العمل 

  واإلنتاج من القيود اإلدارية املختلفة. 
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التنف ▪ للجهاز  اإلداري  األداء  متابعة  األفراد  أهمية  مستوى  على  املتميز  األداء  وتشجيع  للدولة  يذي 

والقطاعات الحكومية ونشر التنافس بينها من خالل استخدام أسلوب جوائز الجودة والتمييز في األداء 

 واإلنتاجية. 

استحداث األطر املؤسسية والتقسيمات اإلدارية الالزمة لبناء الكفاءة والفعالية لتحسين اإلنتاجية في   ▪

وتطبيق نظم    األداء التخطيط االستراتيجي، وإعادة هندسة اإلجراءات،  وفي مقدمتها مجاالت  الحكومي 

 .الجودة، وتقييم األداء املؤسس ي، وتطوير اإلجراءات واملمارسات اإلدارية بشكل عام

يس  إيجاد جائزة الكويت لألداء الحكومي املتميز إلحداث تطور إيجا ي في مستويات األداء واإلنتاجية وتأس  ▪

بالواجبات  ومنتسبيه  الحكومي  الجهاز  قيام  وضمان  الحكومية  الوحدات  بين  املعيارية  املقارنة  ثقافة 

 .واملسؤوليات بروح من الكفاءة والتنافسية

 االستفادة من خبرات ومؤهالت املتقاعدين للحد من االختالل في التركيبة السكانية والقوى العاملة. ▪

من ▪ أك ر  ف60إن  من  املواطنين  وتطلعات%من  بمتطلبات  االهتمام  يتطلب  وذلك  الشباب  لهذه   ئة  وما 

رؤية   ورغبات مختلفة حول  تطلعات وتوجهات  من  واإلشرا     2035األجيال  تنفيذها ومتابعتها  وكيفية 

 عل ها.

 على رؤية الكويت   إعادة بناء املناهج التعليمية ▪
 
                  بناءا
 
وتفعيل دور مؤسسات الدولة في هذا املجال   2035     

اله العامة  وخاصة  الكويت والهيئة  العالي وجامعة  التربية والتعليم  العامة للشباب والرياضة ووزارة  يئة 

 للتعليم التطبيقي والتدريب والجامعات الخاصة ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي. 

إعادة هيكلة وتنظيم الجهات املنفذة واملشرفة على عمليات تنظيم التدريب اإلداري والفني وجودة التعليم  ▪

ووضع نظام للتقييم الدوري ملراكز   2035بالجهاز الحكومي بما يتناسب ويتالءم مع توجهات رؤية الكويت  

التدريب اإلداري الحكومية والخاصة ودعمها فنيا وماليا، وجذب الكفاءات والخبرات للعمل بها وتدريبها 

 .
 
  دوريا
 
      

ها سواء في جامعة الكويت أو الهيئة إعادة النظر في نوعية التخصصات العلمية والفنية التي يتم قبول ▪

 2035العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والجامعات الخاصة بما تتالءم وتتناسب مع رؤية دولة الكويت  

 توسيع برامج التدريب والتأهيل املنهي والتقني وتطويرها ونشرها في جميع املناطق اإلدارية.  ▪

ا ▪ ونظام  واألجور  الرواتب  سلم  في  النظر  وتقييم  إعادة  توصيف  نظام  على   
 
بناءا الحالي  املالية                          لكوادر 
 
                          

  .الوظائف بما يضمن العدالة واملساواة بين املوظفين   ويحد من التضخم في امليزانية العامة

 ربط األجر باألداء واالهتمام بتخطيط القوى العاملة والتأهيل والتدريب وتفعيل مبدأ الثواب والعقاب. ▪

املج ▪ فئات  بين  الوعي  قيم  نشر  وغرس  الوطنية  الخدمة  وشر   العامة  الوظيفة  بأهمية  املختلفة  تمع 

 .وأخالقيات الخدمة العامة
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املحلية والعاملية ومتابعة هذه املؤشرات لضمان الجودة في  KPI s وضع معايير ومقاييس األداء الرئيسية ▪

 .التخطيط والتنفيذ واملتابعة واألداء والخدمة العامة

لمنظمات والجمعيات غير الحكومية في مجاالت الرقابة والتوعية مثل جمعية حماية دعم الدور الرقا ي ل  ▪

 .املستهلك، جمعية حماية البيئة وغيرها

إنشاء إدارات للتخطيط االستراتيجي واستشرا  املستقبل في الوزارات والجهات الحكومية وربطها برؤية   ▪

حكددوميددة رؤية ورسالة وأهدا  واضحدددة بمشدداركة كددافة  . واعتمدداد كدددافدددة الدددوحدات ال2035دولة الكويت  

بخطط   ومرتبطة  العامة  والسياسات  واالستراتيجيات  الرؤى  مع  منسجمة  تكون  الوظيفية  املستويات 

 التنمية للدولة. 

تابع للديوان األميري/رئيس مجلس الوزراء )بإنشاء قواعد للبيانات Think Tankإنشاء مجلس استشاري   ▪

لكفاءات العلمية والخبرات العملية في املجاالت املختلفة، بحيث تضع هذه املعلومات تحت يد  عن هذه ا

 متخذ القرار عند الحاجة. 

إنشاء مركز متخص  إلعداد القادة يتكون من نخبة من خبراء التقييم والقياس املهاري وبالتعاون مددع   ▪

 التنمية اإلدارية. املؤسسات املحلية واإلقليمية املتخصصة في مجال التخطيط و 

واستخدام األساليب التكنولوجية الحديثة في االتصاالت Smart Cityإنشاء هيئة لتخطيط املدن الذكية   ▪

تزامنا مع مشروع مدينة الحرير والتطور العلمي   واملواصالت والطرق واملتابعة واملراقبة والصيانة الدورية

 والتقني. 

 ملؤسسات الدولة التنموية التنسيق املؤسس ي: الحاجة   3.821.

إيجاد اآلليات، من خالل الخطط والسياسات االقتصادية واالجتماعية، التي تضمن عدم تضارب أهدا    ▪

 النمو، وعدالة توزيع الدخل في ضوء الرؤية املستقبلية.   

تحديد حدود التدخل في الحياة االقتصادية حسب درجة نضج القطاع الخاص ودوره االجتماعي، والقيود  ▪

                                        ن حد  أدنى لرفاه املستهلك وربحية املنتج. املحلية والخارجية، وضما

قيام مؤسسات الدولة التنموية، خاصة من خالل األمانة العامة للتخطيط، في ضمان ممارسة املؤسسات  ▪

والعمل،  االجتماعية  والشؤون  والتخطيط،  املالية،  وزارات  )مثل  املختلفة  واالجتماعية  االقتصادية، 

جتماعي، والبنك املركزي والقطاعات املالية األخرى، وغيرها( ألدوارها واملجتمع املدني، وشبكات األمان اال 

بشكل متكامل مع بعضها البعض، سواء في مجال انسيابية املعلومات، أو اتخاذ القرارات لتنفيذ أهدا  

 التخطيط.  

االقتصادية  ▪ العناقيد  تطوير  فكرة  على  يقوم  الخاص  القطاع  ودعم  التنسيق  من  جديد  نهج  تبني 

التحاليل والص توفير  املساعدة على  األولية من خالل  املراحل  في  بارزا  الحكومة دورا  تلعب  ناعية بحيث 
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والدراسات املتعلقة بالقدرة التنافسية ومستوى الشركات والسوق والخرائط االستثمارية، وفي املراحل 

العام والخاص حول طبيعة االختنا القطاعين  بين  التي تحول دون النهائية من خالل تعزيز الحوار  قات 

تطور القطاع وزيادة التنسيق. ويمكن في هذا السياق تحديد جهة توكل لها مسؤولية العناقيد يكون حلقة  

الوصل بين كل املتداخلين من القطاع الحكومي املركزي واملحلي ومع ممثلي القطاع الخاص والقطاع املالي 

 والتعليم والتدريب الفني وغيره. 

ولية املالية يتضمن إجراءات املوازنة، والقواعد املتبعة لضمان الشفافية، واملساءلة، تبني قانون للمسؤ  ▪

 واالستقرار. 

إدارة مالية فعالة للموازنة تضمن لوزارة املالية سلطة تقييم قرارات ومبادرات مختلف الجهات على املوازنة  ▪

لية إلعداد املوازنة والتخطيط )وبالتنسيق مع األمانة العامة للتخطيط(، وتضمن كذلك قدرات فنية عا

متطورة   متابعة  آلية  وبناء  املطلوبة،  التشريعية  املواصفات  تضمن  متطورة  محاسبة  مبادئ  وتبني  لها، 

التنموية  العوائد  يتم تقييم  التخطيط متوسط األجل بحيث  تتسق مع متطلبات  لتنفيذ املوازنة بحيث 

 الصر  فقط. لالستثمارات الحكومية على سبيل املثال عوض متابعة

الشفافية   ▪ مبدأي  لضمان  باملوازنة  الخاصة  والبيانات  املعلومات  كافة  على  للحصول  النفاذ  ضمان 

 واملساءلة واملتابعة.

 االعتماد على عدد من املؤشرات املالية بهد  تحليل استدامة الوضع املالي.  ▪

لتجنب التحيز التام لزيادة تبني سياسة مالية توسعية بهد  تحفيز االقتصاد في فترات االنكماش وذلك   ▪

املالية املعتمدة على   آليات السياسة  القواعد تحدد  بأن هذه   
 
أثناء فترات االزدهار علما                                                         اإلنفاق الجاري 
 
                                      

 الضرائب أو الدعم أو غيرها. 

   .التقييم والتحقق من صحة االفتراضات املالية واالقتصادية املرتبطة باملوازنة ▪

 املالية الحكومية. توفير تنبؤات مستقلة للموازنة و  ▪

 توفير تقييم للسياسيات والتوجهات املقدمة بشأن املوازنة وتصحيح أوضاعها.  ▪

 توصيات بشأن إدارة األصول والخصوم الحكومية.  ▪

 متابعة تنفيذ املوازنة، وتقديم توصيات بشأن الخطوات التصحيحية املطلوبة.  ▪

 تقديم توصيات بشأن تحسين الشفافية املالية. ▪

وز مؤسسات وقوانين وتشريعات قوية ترعي املنافسة في األسواق تؤدي الى استقرار األسواق الحاجة إلى بر  ▪

 من خالل العدالة في مستوى األسعار واألرباح وما يحققه من نشاط لإلنتاج والنمو االقتصادي. 

ادرات يؤكد ضعف مؤشر حقوق امللكية في الكويت على ضرورة إيالئها كل األهمية لتوفير بيئة محفزة للمب ▪

 الفردية واالختراعات املعززة للتنويع االقتصادي 
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السلع   ▪ أسواق  عمل  بسالمة  تهتم  والكفاءة  باالستقاللية  تتسم  والتنظيم  للرقابة  مؤسسات  طورت 

والخدمات والعمالة واألصول واألسواق املالية باإلضافة إلى مراقبة ومراجعة الحسابات العامة ومراقبة 

 .  العامة بكفاءة وفعالية بالتوافق مع القواعد واللوائح القائمةإنفاق األموال 

 منظومة التخطيط وآليات اتخاذ القرار  3.831.

 تبني رؤية واضحة لرسالة الدولة ولألهدا  االستراتيجية التي ينبغي السعي إلى تحقيقها على املدى البعيد.  ▪

 يمة وعناصر كمية يمكن قياسها. االهتمام بإعداد الخطط العملية املبنية على أسس علمية سل ▪

استخدام أساليب التحليل الكمي )نماذج القياس االقتصادي( والكيفي ملساعدة متخذ القرار على اختيار  ▪

 السياسة التي تحقق أعلى فائدة ممكنة للمجتمع، وبأقل التكاليف ما أمكن ذلك.   

الواقعية في ▪ لبيئة    تفادي الجانب اإلنشائي واألهدا  الفضفاضة أو غير  صياغة الخطط والتي تؤسس 

 خصبة تساعد على القصور في التنفيذ وغياب آلية التقييم.   

تنفيذها،  ▪ يتم  التي  السياسات  لتقييم  الحكومية  للجهات  واضحة  ومعايير  وملزمة  محددة  آليات  إيجاد 

تحديد   خالل  من  األهدا   وتحقيق  التكلفة  بين  وما  واملخرجات  املدخالت  بين  ما  الربط  يتم  بحيث 

أو فاعليتها من   االنعكاسات السلبية أو اإليجابية للبرامج العامة ومدى كفاءتها من الناحية االقتصادية

 الناحية العملية في تحقيق أهدا  السياسات العامة للدولة. 

القاعدة  ▪ يشكل  بحيث  العام،  للتوازن  حساب  أو  هيكلي  اقتصاد  نموذج  على  باالعتماد  الخطط  يناء 

الكلية  السياسات  اختبار  أو  املستقبلية  اإلسقاطات  إعداد  في  الخطة، سواء  عل ها  تبنى  الذي  واألساس 

الدراسات الخلفية  إلنجاح   بيانات موثوقة وإلى جملة من  إلى قاعدة  النموذج  الخطة، ويجب أن يستند 

 لضمان مصداقيتها. 

تأكيد عملية التخطيط على معالجة االختالالت الهيكلية التي يعاني منها االقتصاد الكويتي، والتي تحد من   ▪

وق العمل، واملالية العامة، وبيئة االستثمار، كفاءة االستثمار وبالتالي النمو، ومن أبرز هذه االختالالت س

 وهيمنة النفط على االقتصاد. 

التأكيد في الخطط التنموية على اإلجراءات التنفيذية للسياسات العامة والقطاعية املقترحة مما يسهل   ▪

 عملية تنفيذ تلك السياسات، وخاصة تحديد الجهات املناط بها تنفيذ هذه السياسات.

تحسين ▪ على  الخطة    العمل  مشروعات  إنجاز  مجال  في  التأخر  أو  التقدم  مدى  رصد  في  املتابعة  تقارير 

التنموية من خالل مراعاة رصد مردود تلك املشروعات على مستوى االقتصاد واملجتمع وذلك الن العائد  

 االقتصادي واالجتماعي وهو الذي يعني املنفعة املجتمعية. 

ت التنمية على املجتمع، وطرح بدائل لحل املشكالت الناتجة  قياس مدى املردود السلبي لتأخر مشروعا ▪

 عن عملية تأخر تلك املشروعات. 
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 تصميم نظام املتابعة بحيث يعزز قياس كفاءة وفاعلية أنظمة األداء وجودتها.  ▪

 إيجاد أنظمة متابعة لدى األجهزة الحكومية وعدم االكتفاء فقط بنظام متابعة واحد للخطة. ▪

املشروعات املدرجة في خطة التنمية، مما يؤدي إلى تعضيد عملية التنسيق فيما بينها   قياس التكاملية بين ▪

 . من أجل الوصول إلى األهدا  التي تسعى خطط التنمية إلى الوصول إل ها

 آليات وبرامج لتطوير وتنمية املوارد البشرية  3.841.

واملؤسسات والدوائر الحكومية وذلك من خالل إعداد تعزيز قدرات وحدات املوارد البشرية في الوزارات   ▪

لعمل وحدات   وتطوير مرجعية إرشادية وتنظيمية )دليل تقييم وحدات املوارد البشرية، دليل إجراءات(

املوارد البشرية في الدوائر واألجهزة واملؤسسات التي تطبق نظام وقانون الخدمة املدنية وتدريب املعنيين 

تلف الجوانب ذات الصلة بإدارة املوارد البشرية، وتقييم واقع عمل هذه الوحدات  لالسترشاد بها في مخ

 إلعداد خطط تطويرية لبناء وتعزيز قدراتها.
 
                                         وممارساتها تمهيدا
 
                  

الالزمة   ▪ والخطط  التشريعات  وضع  تتولى  املدنية  الخدمة  بديوان  البشرية  للموارد  عليا  لجنة  إنشاء 

  .ة املوارد البشرية في الدولةوالخطط االستراتيجية لتطوير وتنمي

انتهاء   ▪ بعد  ما  واستحقاقات  واملزايا  والبدالت  للرواتب  توحيد  يتضمن  املدني  للقطاع  موحد  نظام  إيجاد 

  .الخدمة

وتوفير   ▪ وتحفيزها  كفاءتها  وتحسين  وظائفها  توصيف  عبر  البشرية  املوارد  إدارات  وتطوير  إعادة هندسة 

وتزويدها   لها  املناسبة  العمل  املناسبة  ظرو   والحوافز  الرواتب  وإيجاد  املؤهلة  البشرية  بالعناصر 

 الستقطاب موظفين قادرين ومؤهلين وتحفيزهم وإبقاءهم. 

 .إنشاء صندوق لتنمية املوارد البشرية بدعم وتمويل مشترك من القطاعين العام والخاص ▪

على أهمية إرساء معايير   اعتماد وثيقة قواعد السلوك الوظيفي وأخالقيات الوظيفة العامة والتي تقوم ▪

الوحدات   موظفي  التزام  تعزز  مهنية  وثقافة  وقيم  الوظيفة  سلوكيات  تحكم  ومبادئ  وقواعد  أخالقية 

 الحكومية على أسس املمارسات اإلدارية الناجحة.  

الحكومية   ▪ الجهات  تؤهل  التي  املتكاملة  التقييم  املبتكرة، وأدوات  الحلول  البشرية وتوفير  املددوارد  تطوير 

 .لتحقيق التميز من خالل البشر

 تقديم الدعم في مجال التدريب اإلداري والفني والتطوير التكنولوجي.  ▪

إعداد خطة طويلة األمد تحدد ف ها االحتياجات وتوضح االتجاهات واملنطلقات الفكرية للتطوير اإلداري   ▪

  كل برنامج. التي تحدد بموجبها البرامج التدريبية ومحتويات البرامج وأهدافها وتفاصيل

  .استيعاب أكبر عدد ممكن من الراغبين في التدريب التقني واملنهي ▪

 لحاجدة سوق العمل ▪
 
                  تأهيل الطاقات البشرية الوطنية وتطويرها في املجاالت التقنية واملهنية وفقا
 
                                                                     . 
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ف ▪ املناسبة  الوظيفدة  التي تؤهل املتدرب للحصول على  بالجودة والكفاية  التدريبية  البرامج  ي سوق  تقديم 

 على ممارسة العمل الحر. 
 
                        العمل أو التي تجعله قادرا
 
                          

بناء شراكات استراتيجية مدع قطداع األعمال واملعاهد واملنظمات اإلقليمية والدولية، والتوسع في املجاالت    ▪

خالل  من  وتطويرها  التقنية  نقل  برامج  فدي  واملشداركة  الوطنيدة،  للخطط  الداعمة  املتقدمة  التدريبية 

والتخطيط  املشار  البشرية  املوارد  وتنمية  إدارة  مجال  في  والدولية  العربية  واملنظمات  املعاهد  مع  كة 

 االستراتيجي. 

التنسيق والتعاون مع جهاز برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة إلعادة تدريب أو تأهيل أعداد كبيرة من   ▪

 املوظفين لالنتقال إلى القطاع الخاص. 

التنسيق والتعاون من املعهد العر ي للتخطيط بصفته منظمة عربية إقليمية للمشاركة في تدريب الكوادر   ▪

 اتيجي وتنمية املوارد البشرية واملشروعات الصغيرة واملتوسطةالوطنية في مجال التخطيط االستر 

تزويد ودعم القيادات واملدراء بأحدث املعار  واملهارات الالزمة لبناء كوادر تنظيمية ناجحة ووضع نظم  ▪

عمل جديدة بغرض رفع معدالت األداء الكلي ملنظماتهم بطرق أك ر فاعلية وذلك من خالل االستثمار في  

 .التدريب، والعمل االستشاري، والبحوث، وتطبيقات تكنولوجيا املعلوماتخدمات 

كفاءة   ▪ رفع  خالل  من  )عام/خاص(  األعمال  ومنظمات  والهيئات  للدولة  اإلداري  الجهاز  كفاءة  تطوير 

 وتنمية مهاراتهم وقدراتهم، وإعداد الكوادر اإلدارية املتخصصة
 
                                                          العناصر البشرية، وإعدادهم قياديا
 
                                . 

هتمام بتنمية مهارات القيادات التنفيذية واألخذ في االعتبار استمرارية تدريبها ورفع قدراتها، على ضرورة اال  ▪

 أن تنشأ مراكز متخصصة لهذا الغرض )مركز إلعداد القادة(. 

إجراء حوارات وملتقيات ومنتديات وفعاليات مكثفة للقياديين وملدراء إدارات التطوير اإلداري والتدريب  ▪

الحك أدوات  بالجهات  إيجاد  كيفية  والتشاور حول  والتحاور  العامة  القضايا  من خاللها طرح  يتم  ومية، 

 فاعلة لتحقيق التنمية اإلدارية على مستوى الدولة.  

إطالق برنامج إلعداد القيادات اإلدارية يقوم على تطوير القيادات الحالية واستقطاب وإعداد القيادات   ▪

  .ظيفية واملؤسسات الحكوميةاملستقبلية في مختلف املستويات الو 

أهمية إيجاد إطار مؤسس ي على مستوى متقدم من الجودة يتولى مهمة إعداد وتهيئة القيادات اإلدارية   ▪

العامة للمساهمة برفع قدرة الجهاز اإلداري ككل على مواجهة تحديات املستقبل من جهة، ولرفع قدرة  

 من جهة ثانية، ولرفع قدرة تلك  تلك القيادات على استثمار نتائج وجهود برامج التن
 
                               مية والتدريب ميدانيا
 
                    

 القيادات على تطوير وتنمية قدرات املوظفين كافة. 

 .إعداد القيادات اإلدارية والشبابية لقيادة الجهاز الحكومي بكفاءة وفاعلية ▪
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جي الجامعات إنشاء )معهد أو مركز أو مدرسة عليا لإلدارة( طالبها هم النخبة املتميزة من املوظفين وخري ▪

 والحاصلين على الشهادات العليا ويتم اختيارهم من خالل اختبارات عامة. 

 مراجعة بيانات جميع املدراء في نفس الجهة الحكومية التي شغرت بها الوظيفة القيادية. ▪

الحكومية  ▪ الجهة  في  املدراء  الوظيفة ترتيب  على شروط شغل   
 
بناءا األفضلية                        حسب 
 
العلمية                    واملؤهالت 

ملية والخبرة الوظيفية واملهارات السلوكية والقدرات الفنية املطلوبة لشغل الوظيفة في نفس املسار  والع

 الوظيفي.

إعطاء األولوية للمدراء في نفس املسار الوظيفي وإذا لم يتوفر ذلك يتم ترشيح املدراء الذين تنطبق عل هم  ▪

 الشروط من نفس الجهة الحكومية.

ملواصفات الوظيفية من نفس الجهة، فيتم البحث عن املدراء في نفس املسار توفير مدراء تنطبق عل هم ا ▪

 الوظيفي في الجهات الحكومية املماثلة باالختصاص سواء الفني أو اإلداري. 

إذا لم يتوفر املرشح الذي تنطبق عليه شروط شغل الوظيفة بالجهات الحكومية يمكن البحث عن شاغل   ▪

 القطاع الحكومي. لهذه الوظيفة القيادية من خارج 

لتحديد ▪ اللجنة  قبل  من  الشخصية  للمقابلة  القيادية  الوظيفة  لشغل  املرشحين  مرشحين    ٥-٣يخضع 

 للوظيفة القيادية الشاغرة.

 يتم ترتيب املرشحين الخمسة من قبل اللجنة حسب األفضلية. ▪

▪  
 
 يتم رفع األسماء الخمسة املرشحين للوظيفة القيادية ملجلس الخدمة املدنية مدعما
 
 بمبررات التفضيل.                                                                         

لشغل   ▪ املرشح  بتحديد  املدنية  الخدمة  مجلس  يقوم  املدنية  الخدمة  ملجلس  املرشحين  أسماء  رفع  بعد 

 الوظيفة القيادية. 

على  ▪ للموافقة  الوزراء  الترشيح ملجلس  القيادية ومبررات  الوظيفة  املرشح لشغل  القيادي  أسم  يتم رفع 

 أميري للتعيين بالوظيفة القيادية. الترشيح واالعتماد ورفع األمر لصدور مرسوم

العام ▪ القطاع  في  القيادية  الوظائف  شاغلي  أداء  تقييم  منظومة  أداء  :بناء  لتقييم  آلية  واعتماد  تطوير 

 شاغلي هذه الوظائف وفق معايير ومؤشرات أداء تضمن ترسي  مبادئ املنهي

 تنمية دور القطاع الخاص في االقتصاد الوطني    3.851.

قانون الخصخصة واملجلس األعلى للتخصي  وتعديله بحيث يصبح عمله قائما على تحديد حدود  تفعيل   ▪

 تدخل الدولة في االقتصاد وانسحابها من النشاطات اإلنتاجية والتجارية املباشرة.

تسعير  ▪ هيكلة  وتغيير  مستقلة  شركات  إلى  وتحويلها  واالتصاالت  والكهرباء  املاء  قطاعات  هيكلة  إعادة 

 خدماتها لتحقق االستقاللية اإلدارية واملالية. 
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التخفيض التدريجي للدعم من خالل تبني أسلوب االستهدا  من خالل تحديد الشرائح املستحقة وكذلك  ▪

منهج التدرج في السعر حسب الحاجة والقدرة على الدفع. وتحويل الدعم غير املباشر )دعم السعر( إلى  

 قة مع مراعاة العدالة والتوزيع العادل داخل املجتمع. دعم مباشر )الدخل( للفآت املستح

واملشروبات  ▪ )التبغ  للصحة  املضرة  السلع  على  املباشرة  غير  بالضرائب   
 
بدءا الضرائب  منظومة                                                               إدخال 
 
                         

 الغازية وعالية الهيدروكاربونات والدهن( وامللوثة للبيئة )الوقود(. 

ئمة على جعل الكويت قاعدة لتطوير األنشطة  إعادة صياغة استراتيجية جذب االستثمارات األجنبية قا ▪

 التصديرية من خالل مناطق التجارة الحرة ومناطق معاجة الصادرات. 

 إنشاء مؤسسة حكومية تهتم بتطوير وتنمية القطاع الخاص. ▪

 تفعيل الهيئة العامة للصناعة وتوسيع نطاقها ليشمل الخدمات التجارية ▪

اع الخاص ورفع مساهمة املالية وتوجيه نشاطه نحو تمويل تحويل البنك الصناعي إلى بنك تنمية القط  ▪

 النشاطات اإلنتاجية وتحريم تمويل األنشطة والقروض االستهالكية. 

إعادة تحديد نشاط مؤسسة تشجيع االستثمار ليشمل تطوير املناطق الحرة ومناطق معالجة الصادرات   ▪

 تجاري.  وتطوير نشاط إعادة التصدير في إطار تحويل الكويت إلى مركز

 صياغة استراتيجية متكاملة لتنمية القطاع الخاص في إطار تحويل الكويت ملركز مالي وتجاري.  ▪

تصميم منظومة حوافز قوية توجه االستثمارات الخاصة لالستثمار اإلنتاجي املوجه للتصدير في قطاعات   ▪

 ويات.محددة مثل األدوية واإللكترونيات )صناعة التجميع( وقطع الغيار والبتروكيما

 التوسع في تأسيس املناطق الصناعية الذكية واملدن الصناعية ▪

 آليات تنفيذ مقترحة أخرى لجذب االستثمار األجنبي املباشر 3.861.

إزالة كافة املعوقات السيما ما يتعلق بالبيروقراطية وتعقد اإلجراءات في مجال تملك األراض ي وتراخي   ▪

 عمال. بدء النشاط، إضافة لباقي عوامل بيئة األ 

تفعيل مركز الكويت لألعمال التابع لوزارة التجارة والصناعة وخاصة تسهيل عملية التنسيق مع الوزرات  ▪

 فيجب على اإلدارة العامة إزالة كافة املعوقات التي تعوق عمل املركز.  .والجهات الحكومية األخرى 

وامللكية  ▪ النشر  حقوق  قانون  مثل  الدولية  التجارة  منظمة  قوانين  مع  الكويتي  القانون  توافق  مراعاة 

 الفكرية. 

الستثمار االستفادة القصوى من آلية الترويج لالستثمار األجنبي املباشر وإظهار دولة الكويت كبلد جاذب ا ▪

 على الشركات متعددة 
 
 خصوصا

 
                    وذلك بمشاركة الجهات املعنية وبطرح مشاريع استثمارية أك ر تحديدا

 
      

 
                                                             

 الجنسيات.

 مراجعة وتنشيط آلية عقد االتفاقات الثنائية لتشجيع االستثمار مع الدول األخرى.     ▪
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عتبر من أفضل طرق الترو  ▪
 
                       بناء الخارطة االستثمارية لدولة الكويت والتي ت
 
ستهد  لجذب                                             

 
           يج االستثماري امل
 
               

 االستثمارات الداخلية والخارجية.  

االستفادة من خبرة املعهد العر ي للتخطيط في مجاالت العناقيد الصناعية والقيم املضافة وفضاء السلع   ▪

                                    ٌ                                                  وذلك لتحديد مجموعة من املشروعات مما ي دعم التدفقات االستثمارية الواردة إلى دولة الكويت. 

 ات وإجراءات مقترحة لتحسين بيئة األعمال في دولة الكويت سياس 3.871.

تهد  هذه اإلجراءات املقترحة إلى تحسين بيئة األعمال في دولة الكويت وجعلها بيئة داعمة لنشاط القطاع 

 الخاص وأك ر جاذبية لالستثمارات ويمكن أن يتم ذلك من خالل تنفيذ بعض اإلجراءات ومنها:

لتأسيس املشروعات تخفيض عدد   ▪ الوقت الالزم  التجاري، وتخفيض  النشاط  لبدء  اإلجراءات املطلوبة 

 وتخفيض تكاليفها من خالل لجنة تابعة لرئاسة الوزراء مفوضة بأجراء التغييرات الالزمة

مراجعة الحد األدنى لرأس املال املطلوب لتأسيس وممارسة األعمال بتخفيضه )كما فعلت البحرين أو   ▪

 بإلغائه في دول أخرى(.

الرسوم  ▪ هذه  اثأر  دراسة  بدون  واالستثمارية  التجارية  الرسوم  زيادة  وعدم  التشريعي  االستقرار  ضرورة 

والزيادات على ترتيب دولة الكويت في ممارسة األعمال وعلى وضعها التنافس ي، حيث قامت دولة الكويت 

قت املطلوب للتسجيل من خالل إلزام املتقدمين ، وزيادة الو 2015بزيادة رسوم الرخ  التجارية في عام  

 وعبر األنترنت. 
 
               بتقديم الطلبات شخصيا
 
                     

                                                                                              تسهيل تجارة الدولة عبر الحدود: على الرغم من أن دولة الكويت قد سه لت التجارة عبر الحدود من خالل  ▪

 بين الوكاالت  تسهيل التصدير واالستيراد بإدخال رابط الكترونيا للجمارك، وبتبادل املعلومات الكترون 
 
              يا
 
  

 في املرتبة رقم 
 
               املختلفة، إال أن ترتيب دولة الكويت عامليا
 
 دولة يحتاج إلى تحسن كبير.  190من بين  157                                      

تفعيل وتسريع عمل النافذة الواحدة وتسهيل اإلجراءات: من بين اإلصالحات التي يمكن القيام بها إدخال/   ▪

فح    نظام  وإدخال  املوحدة،  النافذة  نظام  وتبسيط  تفعيل  األمارات(،  في  )كما  املخاطر  على  يقوم 

 اإلجراءات األخرى. 

اإلسراع باإلصالحات الخاصة بتسهيل التجارة الخارجية: ضرورة القيام بالعديد من اإلصالحات التي يمكن   ▪

اإلجراءات   تبسيط  خالل  من  والتصدير  االستيراد  بتسهيل  الخاصة  األعمال  بيئة  تحسين  إلى  تؤدي  أن 

وتح معدل  الجمركية  زيادة  خالل  من  الضرائب  دفع  تكلفة  وتخفيض  املوانئ،  في  التحتية  البنية  سين 

اإلهالك لبعض األصول، وتعزيز حماية األقلية من خالل مراجعة هيكل امللكية وحقوق املساهمين وطلب  

 املزيد من الشفافية.

تثمارية الخاصة وتوقعاتها  التأكيد على تناغم القوانين والسياسات واستقرارها مع توجهات الشركات االس ▪

الكلية،   االقتصادية  بالسياسات  تتاثر  والتي  او صغيرة  متوسطة  او  كبيرة  بتأسيس مشروعات  وقراراتها 
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 في استقرار البيئة االستثمارية والحد من اآلثار السلبية الناجمة عن 
 
 هاما

 
                                                                حيث تلعب هذه السياسات دورا

 
     

 
                          

 دورات بيئة األعمال.

لسياسة املالية والنقدية: نشير هنا إلى أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه السياسة  التركيز على استقرار ا ▪

البيئة  في  االستقرار  تحقيق  في  مهمة  كأداة  العام(  واألنفاق  التحويلية  واملدفوعات  )الضرائب  املالية 

 االقتصادية والتي تساعد على استقرار الطلب الكلي والدخل في القطاع الخاص.  

القوانين الناظمة للعملية االستثمارية وجذب وتدفق االستثمارات الداخلية والخارجية والتي  االستقرار في   ▪

تعتبر اهم قواطر النمو االقتصادي املستدام. واالستقرار في املؤسسات املناط بها إدارة البيئة االستثمارية 

ثمارية مفصلة لدولة الكويت وتشجيع االستثمار وتوحيد املرجعيات االستثمارية والبدء في بناء خارطة است

املضافة   قيمها  وحسب  التنافسية  القطاعات  في  االستثمارية  للمشروعات  ترويج  أداة  بمثابة  تكون 

 والتنافسية.

الحرص على استقرار توقعات املستثمرين: عدم تغير الرسوم أو الضرائب بشكل مفاجئ أو إقرار تشريعات  ▪

تؤثر على ربحية املشروعات الخاصة مما يؤدى الى العزو  جديدة تغير حسابات املستثمرين بشكل كبير و 

 عن تأسيس مشروعات جديدة.

 تنمية املشروعات الصغيرة واملتوسطة   3.881.

تبني تعريف وطني للمشروعات املتناهية الصغر والصغيرة بحيث تتفق عليه كافة الجهات ذات العالقة.   ▪

" ضمن التعريف في ضوء صدور قانون الرخ   وهنا نؤكد على أهمية إدراج مصطلح "متناهية الصغر

 املنزلية.

والصغيرة  ▪ الصغر  املتناهية  املشروعات  قطاع  حول  شاملة  بيانات  قاعدة  إيجاد  على  العمل  ضرورة 

مع مختلف  بالتعاون  املركزية لإلحصاء  اإلدارة  بها  تقوم   على مسوحات دورية 
 
استنادا                                                                    واملتوسطة وذلك 
 
                     

 الجهات ذات العالقة.  

مل على إجراء دراسات خاصة باملشروعات املتناهية الصغر والصغيرة واملتوسطة على مستوى ضرورة الع ▪

كل قطاع )حسب التعريف املتفق عليه( من أجل تشخي  واقع هذه املشروعات من حيث ال جم والدور  

 التنموي والخصائ  والتحديات واالحتياجات، ومقومات النجاح.  

استراتيجية   ▪ وضع  على  العمل  والصغيرة ضرورة  الصغر  املتناهية  للمشروعات  األمد  وطويلة  شاملة 

واملتوسطة تشتمل على آليات زيادة مساهمة هذه املشروعات في التنمية، وتضمن تذليل التحديات التي  

تواجه هذه املشروعات، وتوحد الجهود املوجهة لهذه املشروعات، وتعمل على تكاملها وتقلل من تضاربها 

 ابط اإلنتاجية، وتراعي احتياجات وأولويات هذا القطاع الهام. من خالل تمتين الرو 
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واملتوسطة  ▪ والصغيرة  الصغر  املتناهية  املشروعات  بتطوير  املعنية  الجهات  لكافة  شاملة  مظلة  إيجاد 

تضمن تعزيز تحقيق األهدا  املشتركة وتعظيم األداء والنتائج. وفي هذا اإلطار، يمكن البحث في إمكانية  

تعديالت على قانون الصندوق لتمكينه من التحول من مؤسسة تمويلية إلى مؤسسة ترعى  ادخال بعض ال

 شؤون القطاع من كافة النواحي. ولضمان الفاعلية في األداء. 

القطاع من خالل خارطة استثمارية شاملة وإعادة صياغة وتوجيه   ▪ بنية  في  الهيكلية  تعديل االختالالت 

 ات املستهدفة. الحوافز واملزايا الحكومية للقطاع

تحسبن بيئة االعمال ورفع مؤشر ريادة األعمال وضرورة العمل على تحديد السياسات واتخاذ اإلجراءات    ▪

 املناسبة التي من شأنها رفع مؤشر ريادة األعمال. 

تقليل حدة التحديات التي تواجه القطاع وهذا يتطلب التعامل الجدي والدقيق مع التحديات التي تواجه  ▪

ت املتناهية الصغر والصغيرة واملتوسطة، وتحديد التدخالت والسياسات واإلجراءات املطلوبة  املشروعا

 وتحديد الجهات املعنية بتطبيقها وتوزيع األدور.  

إنشاء مؤسسة أو برنامج لضمان القروض الخاصة باملشروعات املتناهية الصغر والصغيرة واملتوسطة  ▪

على غرار العديد من التجارب العربية والدولية، وهذا يقلل من مستوى الشعور باملخاطرة لدى البنوك، 

 ويساعد ولو بشكل غير مباشر في إصالح االختالالت الهيكلية في التوزيع القطاعي.  

 حث البنوك مؤسسات التمويل على إضفاء قدر من املرونة في تحديد نوع وحجم الضمانات املطلوية.    ▪

االستفادة من التجارب الناجحة واستحداث برامج التأمين ضد اإلفالس، وبرامج التأمين على القرض،   ▪

 وبرامج التأمين على املشروع أو صاحب املشروع. 

ملناسبة لتقليل من تكلفة التمويل )اشتراط نسبة معينة من التسهيالت  اتخاذ البنك املركزي اإلجراءات ا ▪

بأسعار  قروض  البنوك  ومنح  جهة،  من  واملتوسطة  والصغيرة  الصغر  املتناهية  للمشروعات  االئتمانية 

 فائدة تفضيلية على أن يتم إقراضها لرواد األعمال بسعر فائدة يمكن أن يوصف بأنه مدعوم(. 

لالزم لزيادة املالءة املالية للمشروعات املتناهية الصغر والصغيرة واملتوسطة وتقليل تقديم الدعم الفني ا ▪

 نسب رفضها 

زيادة مستوى تبادل املعلومات والبيانات وزيادة مستويات اإلستعالم االئتماني بين املؤسسات املصرفية  ▪

 رة واملتوسطة،  وغير املصرفية حول املالءة االئتمانية للمشروعات املتناهية الصغر والصغي

وتعود ملكيتها للبنوك التجارية   2001زيادة نسبة التغطية في وحدة اإلستعالم االئتماني )التي تأسست عام   ▪

مصادر  وتعزيز  الشخصية!!(  القروض  حول  املعلومات  بتقديم  وتخت   املالية  املؤسسات  و عض 

 املعلومات.  
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تتناسب   ▪ جديدة  تمويلية  أدوات  وابتكار  التمويلية، تطوير  واحتياجاتها  املستهدفة  املشروعات  وطبيعة 

هذه  مع  التعامل  كيفية  على  املشروعات  بهذه  املعنية  التمويل  وأقسام  وحدات  في  العاملين  وتدريب 

 املشروعات واصحابها. 

 اتخاذ اإلجراءات التشريعية التي من شأنها رفع مؤشر قوة الحقوق القانونية.  ▪

اع الخاص وأصحاب املشروعات القائمة مسألة تحسين جودة الوظائف ضرورة أن تولي الحكومة والقط  ▪

اختصاصه،   وكل حسب  اهتمام  من  تستحقه  ما  واملتوسطة  والصغيرة  الصغر  املتناهية  املشروعات  في 

والعمل و شكل مستمر على تحسين جودة الوظائف من خالل التركيز على املسائل التي تتعلق بالترتيبات 

ملشروع ومدراء املشروعات املتناهية الصغر والصغيرة واملتوسطة وعمالهم والتي من  التعاقدية بين مالك ا

أهمها  مستويات األجر )مستوى الدخل، املنافع اإلضافية، املنافع غير األجر، ساعات العمل(،  واألمن  

الصح التأمين  برامج  )توفير  االجتماعية  والحماية  العقد(،  مدة  العمل،  عقود  )استخدام  ي  الوظيفي 

بالطفل ومنافع  والعناية  التعاقد  برامج  إلى  البطالة، إضافة  وتأمين  الحياة وتأمين اإلعاقة  والتأمين على 

 األمومة(، و االختيار الحر للوظيفة )غياب العمل القسري وترتيبات االستغالل في العمل(.  

ية وخدمات الدعم الفني تكثيف الجهود الرامية إلى زيادة مستوى معرفة رواد األعمال بالفرص االستثمار  ▪

 ومصادر وآليات الحصول عل ها.

 االبتكار واإلبداع بين القائمة على  والشراكة اإلبداعي التعليم  مفاهيم على التي تركز التعليمية البنى تطوير ▪

 الصغيرة وعات للمشر  الداعمة التشغيلية  البنى العمل على تطوير إلى والخاص، إضافة العام  القطاعين

  واملتوسطة

إعطاء قضايا ريادة األعمال واالبتكار أهمية كبيرة عند رسم سياسات التعليم ووضع الخطط الدراسية في  ▪

 مؤسسات التعليم والتعليم العالي على غرار بعض املمارسات العربية والدولية. 

الصغيرة  ▪ املشروعات  اصحاب  ودعم  واالبتكار  األعمال  ريادة  ثقافة  نشر  في  اإلعالم  وسائل  دور  تعزيز 

 واملساهمة في تغيير ثقافة املجتمع. 

اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتمكين هذه املشروعات من الوصول األسواق املحلية والخارجية وذلك من خالل    ▪

املساعدة في الوصول إلى املعلومات املتعلقة باألسواق املحلية والخارجية، والعمل على تعظيم االستفادة 

واملرا التجارية  االتفاقيات  واقتراح وخلق أسواق جديدة من خالل من  املبرمة،  لالتفاقيات  الدورية  جعة 

اتفاقيات وتوقيع مذكرات تفاهم تجارية، وتنظيم ورش عمل تدريبية في كيفية إجراء الدراسات السوقية 

الالزمة   الجهود  كافة  وبذل  املحلية،  باملنتجات  للتعريف  وخارجية  محلية  معارض  وتنظيم  والتسويقية، 

 نافسية املنتجات املحلية. لتعزيز ت

ضمان حصول املشروعات على خدمات الدعم الفني التي تساعد في الوصول إلى األسواق وزيادة الحصة   ▪

 السوقية. 



 

 

236   

 

 

 تفعيل التشريعات الخاصة بحصة املشروعات الصغيرة واملتوسطة من املشتريات الحكومية. ▪

 إلقامة وتوفير االراض ي الالزمة اإلنمائية، الخطة مع ليتوافق للدولة الهيكلي املخطط تعديل اإلسراع في ▪

 .واملتوسطة ة الصغير  واملشروعات الصناعية املشاريع

وضع خطة حكومية ملحاصرة االقتصاد الخفي والتستر التجاري في املشروعات املتناهية الصغر والصغيرة   ▪

ي األسباب الحقيقية  واستهدا  بؤر انتشار وتركز هذه الظاهرة، وتنظيم الحمالت التفتيشية والبحث ف

 ومحاولة التغلب عل ها. 

والصغيرة  ▪ الصغر  املتناهية  للمشروعات  الفني  الدعم  خدمات  بتقديم  املعنية  الجهات  جهود  تنسيق 

 واملتوسطة من أجل ضمان وصول كافة هذه الخدمات إلى املشروعات بأقل التكاليف وبكفاءة عالية. 

ليل املخاطر التي يتوقعها ويتخو  منها الشباب الكويتي في االستمرار في دعم نشاط حاضنات األعمال للتق ▪

 مراحل املشروع األولى، وضرورة االستفادة من تجارب الدول الناجحة.

تبين   ▪ دورية  نشرات  إيجاد  من خالل  وذلك  الفني  الدعم  إلى خدمات  الوصول  إلى  الرامية  الجهود  تعزيز 

عم ورش  وعقد  الخدمات،  هذه  بتقديم  املعنية  املؤسسات  املؤسسات  املتوفرة  الخدمات  تبين  دورية  ل 

واستهدا   الخدمة،  على  للحصول  التقدم  بآلية  األعمال  رواد  وتزويد  الخدمات،  هذه  بتقديم  املعنية 

وزيادة  الخدمات،  من هذه  املشروعات  احتياجات  لتحديد  دورية  دراسات  وتنفيذ  أماكنهم،  في  الرياديين 

 االنتشار للمؤسسات ذات العالقة. 

الصغر   تعزيز  ▪ املتناهية  املشروعات  بتطوير  املعنية  الحكومية  املؤسسات  بين  التعاون  أشكال  كافة 

والصغيرة واملتوسطة فيما بينها من جهة، وفيما بينها وبين املؤسسات الخاصة من جهة أخرى من خالل 

 تعزيز مبدأ التكامل وزيادة عملية التشبيك التي تصب في مصلحة كافة األطرا .

إرشادية وتطبيقات الكترونية حول املؤسسات املعنية باملشروعات املتناهية الصغر والصغيرة   إعداد أدلة ▪

واملتوسطة، وآليات عملها، والخدمات التي تقدمها، ومعلومات االتصال بها وشروط االستفادة منها لتصبح  

 عملية الوصول إلى هذه املؤسسات.

حكومية التمويلية وغير التمويلية من أجل تعظيم األثر  التقييم الدوري للجهود التي تبذلها املؤسسات ال ▪

 وتحديد أوجه القصور ومعالجتها.

 ضمان االنسجام بين أية جهود ترمي إلى تنمية القطاع مع الخطط التنموية والرؤوية االقتصادية.  ▪

األموال إجراء دراسة لتقييم جدوى إنشاء بورصة خاصة لهذه املشروعات تكون قادرة على اجتذاب رؤوس   ▪

 من املدخرات الوطنية الستثمارها في هذه النوعية من املشروعات وتنويع مصادر تمويلها.
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 ملحق: نبذة السري الذاتية لفريق عمل الدراسة من املعهد العربي للتخطيط 
 

 
 د. بدر عثمان مال هللا 

من جدامعدة كليرموندت بدالواليدات   حكومدة-السددددددددددددديداسدددددددددددددات العدامدةكويتي الجنسددددددددددددديدة، دكتوراه في  

وعضددددددددددددو  منصددددددددددددب مدير عام املعهد العر ي للتخطيط . يشددددددددددددغل1986 املتحدة األمريكية عام

شددددددغل عدة مناصددددددب قيادية  .2016مجلس أكاديمية سددددددعد العبدهللا للعلوم األمنية منذ عام  

 للتنمية البشددددرية والسددددياسددددة العامة في الصددددندوق العر ي لإلنماء االمنها  
 
                                                             مسددددتشددددارا
 
قتصددددادي        

اإلعالم   في وزارة واالجتمداعي، املسدددددددددددددتشدددددددددددددار الخداص لرئيس مجلس األمدة الكويتي، مسدددددددددددددتشدددددددددددددار

عددام التنسددددددددددددديق ملؤسدددددددددددددسددددددددددددددات التنميددة العربيددة في الصدددددددددددددندددوق العر ي لإلنمدداء  الكويتيددة، أمين

منظمات الجامعة العربية  االقتصددددددادي واالجتماعي، أمين سددددددر فريق الخبراء املكلف بدراسددددددة

يشددددددارك في عضددددددوية لجان ومجالس إدارات العديد من املؤسددددددسددددددات  شددددددارك و   وإعادة هيكلتها.

االستشارية االقتصادية برئاسة حضرة  الكويت وخارجها مثل: اللجنة واملنظمات داخل دولة

الكويددت، لجنددة املوارد الوقفيددة بدداألمددانددة العددامددة لألوقددا  بدددولددة  صدددددددددددددداحددب السدددددددددددددمو أمير دولددة

رمجيات التعليمية، اللجنة االستشارية العليا ملوئل األمم  الكويت، املركز اإلقليمي لتطوير الب

 االسددددددتشدددددداري لبرنامج األمم املتحدة اإلنمائي بدولة الكويت املجلس  (،UNHABITATاملتحدة )

(UNDP)  لبرندامج األمم املتحددةالعربيدة  ، املجلس االسدددددددددددددتشدددددددددددددداري لتقرير التنميدة اإلنسددددددددددددددانيدة 

(AHDR) لدلدمدندظد الدعدربديدددددددة  الشددددددددددددددبدكدددددددة  أمدنددددددداء  مدجدلدس  هديدئدددددددة،  األهدلديدددددددة،  الدتدقدريدر   مدددددددات  تدحدريدر 

 .الفكر عالم االقتصادي العر ي املوحد،  هيئة تحرير مجلة

 

 

 
 د. بلقاسم العباس

كبير املسدددددددددددددتشدددددددددددددارين باملعهد العر ي للتخطيط بالكويت ورئيس لجنة االسدددددددددددددتشدددددددددددددارات والدعم 

املؤسدددددددددددددسددددددددددددد ي، حصدددددددددددددددل على بكددالوريوس االقتصددددددددددددددداد من جددامعددة الجزائر ونددال مدداجسدددددددددددددتير في 

االقتصددادي القياسدد ي من جامعة مانشددسددتر، انجلترا ودكتوراه االقتصدداد القياسدد ي من جامعة  

                                                                            برادفورد، انجلترا. سدددددددددددددبق له العمل كأسدددددددددددددتاذ م حاضدددددددددددددر بمعهد العلوم االقتصدددددددددددددادية، جامعة 

 كبددداحدددث في معهدددد البحوث التطبيقيدددة للتنميدددة. ومن اهتمدددامددداتددده  
 
                                                        الجزائر، وقدددد عمدددل أيضددددددددددددددددا
 
                     

الوطنية وسددددددددددياسددددددددددات أسددددددددددعار الصددددددددددر  وإدارة الديون الخارجية البحثية قياس التنافسددددددددددية 

بدددداإلضدددددددددددددددددافددددة إلى تطبيقددددات القيدددداس االقتصدددددددددددددددددادي والتقنيددددات الكميددددة والنمددددذجددددة في تحليددددل  

السدددددددددياسدددددددددات االقتصدددددددددادية. وله أوراق بحثية منشدددددددددورة في مجال التنافسدددددددددية والعوملة واليورو 

التصدددددددددددحيح الهيكلي وأسدددددددددددواق العمل  والعملة الخليجية املوحدة والفقر والبطالة وآثار برامج 

 العربية والتعليم والنمو االقتصادي والتجارة والتنمية.
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 د. أشر  العر ي

                                                                          م سددددددتشددددددار باملعهد العر ي للتخطيط بالكويت، عمل كمسددددددتشددددددار بمركز دراسددددددات السددددددياسددددددات  

العربيدة الكليدة بمعهدد التخطيط القومي وكوزير للتخطيط والتعداون الددولي بجمهوريدة مصدددددددددددددر 

 من أغسدطس 
 
          اعتبارا
 
 للتخطيط واملتابعة واإلصدالح اإلداري حتى فبراير 2012       

 
                                           . ثم وزيرا
 
          2017  .

حاصدددل على دكتوراه فلسدددفة في االقتصددداد من جامعة والية كانسددداس األمريكية. عضدددو مجلس  

  .)
 
    إدارة الجمعية العربية للبحوث االقتصددددادية ومجلس أمناء املعهد العر ي للتخطيط )سددددابقا
 
                                                                              

تشدددددددددددددمددل اهتمددامدداتدده   لدده العددديددد من األبحدداث املنشدددددددددددددورة وأوراق خلفيددة لتقددارير دوليددة ووطنيددة.

البحثيددة واالسدددددددددددددتشدددددددددددددداريددة املحدداور التدداليددة: التخطيط والتنميددة، التنددافسددددددددددددديددة، أسدددددددددددددواق العمدل  

والهجرة، اقتصددددددددددداديات التعليم واملوارد البشدددددددددددرية، والفقر والتنمية االجتماعية، واالقتصددددددددددداد  

 القياس ي.

 

 
 محمد الدويهيسد. 

 

حددائز على دكتوراه في إدارة األعمددال من الواليددات املتحدددة األمريكيددة، وشدددددددددددددغددل منصددددددددددددددب وزير 

شددددددددددغل كذلك مناصددددددددددب و (  2001 –  1999التخطيط ووزير الدولة لشددددددددددؤون التنمية اإلدارية )

رئيس مجلس إدارة لحدددد اآلن(. وكدددذلدددك    2005عضدددددددددددددو في املجلس األعلى للبترول )مهمدددة منهدددا  

( وعضددددددو سددددددابق في مجلس إدارة مؤسددددددسددددددة الكويت  2006  –  2003التسددددددليف واالدخار )  بنك

( وكذلك الوكيل املسدددددددددددداعد لشددددددددددددؤون التطوير اإلداري بديوان  2011 –  2006للتقدم العلمي )

(، وعمددل مع العددديددد من املؤسدددددددددددددسددددددددددددددات اإلقليميددة والدددوليددة  1999  –  1997الخدددمددة املدددنيددة )

ال التخطيط االسدددددددددددددتراتيجي، وعمددل  واملحليدددة ندددذكر منهدددا برندددامج األمم املتحددددة للتنميدددة في مجددد 

كدذلدك مسدددددددددددددتشددددددددددددددار إلعدداد الهيكدل التنظيمي ومراجعدة اللوائح اإلداريدة واملداليدة للهيئدة العدامدة  

للبيئة وكذلك في إعداد مشددددددروع تحديد االحتياجات التدريبية على مسددددددتوى دولة الكويت وفي  

 مشروع إدارة وتصميم تنمية قيادات الخدمة املدنية الكويتية.

 

 
 د. محمد القريوتي

أسدددددددددددددتدداذ دكتور يعمددل في كليددة اإلدارة العددامددة بجددامعددة الكويددت يحمددل شدددددددددددددهددادة الدددكتوراه من  

جدددامعدددة جنوب كددداليفورنيدددا، واملددداجسدددددددددددددتير في اإلدارة العدددامدددة من الجدددامعدددة األمريكيدددة في بيروت  

ور  والبكدددالوريوس في اإلدارة العدددامدددة والعلوم السددددددددددددديددداسددددددددددددديدددة من الجدددامعدددة األردنيدددة. نفدددذ الددددكت

القريوتي العديد من االسددددددددددتشددددددددددارات داخل دولة الكويت واململكة العربية السددددددددددعودية واألردن  

والسددددلطة الوطنية الفلسددددطينية، عالوة على عدد من الكتب العلمية والثقافية التخصددددصددددية 

في إدارة املوارد البشدددددددرية والسدددددددياسدددددددة العامة واإلدارة العامة، واملنظمة والتنظيم، والنظريات  

 من األبحداث والددراسدددددددددددددات العلميدة املحكمدة في  العلميدة
 
                                       والوظدائف، والتطوير اإلداري، وعدددا
 
                                

 مجال اإلدارة العامة واملوارد البشرية ووضع السياسات العامة في دولة الكويت.
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 إيهاب مقابله د.

 

                                                                             م سدددتشدددار باملعهد العر ي للتخطيط بالكويت، حصدددل على درجة البكالوريوس واملاجسدددتير من 

جامعة اليرموك )األردن(، وعلى درجة الدكتوراه في االقتصددددداد من جامعة سددددديدني )اسدددددتراليا(.  

، عمدل كدأسدددددددددددددتداذ مسددددددددددددداعدد ورئيس لقسدددددددددددددم 2005بعدد الحصدددددددددددددول على شدددددددددددددهدادة الددكتوراه عدام  

 
 
 االقتصدداد املالي ثم مسدداعدا
 
 ملدير مركز الدراسددات واالسددتشددارات وخدمة املجتمع في الجامعة                        

الهداشدددددددددددددميدة. قدام خالل مسددددددددددددديرتده األكداديميدة بنشدددددددددددددر العدديدد من األبحداث في املجالت األجنبيدة  

واملحلية، كما شدددارك بتقديم أوراق عمل في عدد كبير من املؤتمرات املتخصدددصدددة. كما أشدددر  

أما في الجانب العملي، فقد قام بتنفيذ العشدددددرات  على وناقش العديد من رسدددددائل املاجسدددددتير.  

من الدورات التدريبية بالتعاون مع العديد من املؤسسات األكاديمية وغير األكاديمية ومراكز 

عدد من االسددددددددددددتشددددددددددددارات والدراسددددددددددددات  التدريب في كافة أنحاء الوطن العر ي. كما قام بتقديم

. وقد عمل كمسدددددتشدددددار ومدرب معتمد في للعديد من املؤسدددددسدددددات املحلية واإلقليمية والدولية

مركز املشدروعات الصدغيرة واملتوسدطة )األردن(، وهو عضدو في اتحاد املدربين العرب وجمعية 

  
 
  أصدددددددقاء البحث العلمي، باإلضددددددافة إلى بعض الجمعيات األجنبية املتخصددددددصددددددة. وعمل مديرا
 
                                                                         

 لكلية العلوم ملركز االسدددددددتشدددددددارات والتدريب في الجامعة األملانية األردنية. وعمل ك
 
              ذلك عميدا
 
         

 مدير مركز املشددددروعات الصددددغيرة واملتوسددددطة  
 
                                      اإلدارية واللوجسددددتية في الجامعة. ويعمل حاليا
 
                                          

 في املعهد.

 

 
 عوني الرشودد. 

، وقدد شدددددددددددددغدل الددكتور 2015                                                     م سدددددددددددددتشددددددددددددددار بداملعهدد العر ي للتخطيط بدالكويدت مندذ بددايدة عدام  

  2014  -2011السددددددتثمار األردنية بين الرشددددددود منصددددددب املدير التنفيذي للمؤسددددددسددددددة تشددددددجيع ا

ومنصددددب مفوض ترويج االسددددتمار في هيئة االسددددتثمار األردنية، ومدير الدراسددددات واألبحاث في 

وباحث أول في بنك الكويت الوطني    2011-2009مؤسدددددددددسدددددددددة تشدددددددددجيع االسدددددددددتثمار االردنية بين 

وغيرهدا   2006-1998وبداحدث علمي مشدددددددددددددارك في معهدد الكويدت لالبحداث العلميدة    2006-2008

من املنداصدددددددددددددب العلميدة واإلداريدة. ويهتم الددكتور الرشدددددددددددددود بقضدددددددددددددايدا التخطيط اإلسدددددددددددددتراتيجي 

والتنمية والسدددددددددددياسدددددددددددات االسدددددددددددتثمارية وآليات تنشددددددددددديط االسدددددددددددتثمار مثل   الخرائط والعناقيد 

االسدددددددددتثمارية والخصدددددددددخصدددددددددة وتنمية وتطوير املشددددددددداريع الصدددددددددغيرة وبناء النماذج االقتصدددددددددادية 

ام برامج التوازن العام واإلسددددددددتراتيجيات الصددددددددناعية وتقييم املشددددددددروعات للتخطيط باسددددددددتخد

االسدتثمارية ودراسدات الجدوى للمشدروعات االسدتثمارية والتنموية. وقد قام الدكتور الرشدود  

بنشدددددددددددددر العددديددد من األبحدداث والدددراسدددددددددددددددات في املجالت العلميددة املحكمددة، ودرس االقتصددددددددددددددداد  

الكلي والجزئي والتجارة الدولية واالقتصددددداد الرياضددددد ي في القياسددددد ي واملالية العامة واالقتصددددداد  

 من الجامعات األمريكية واألردنية.
 
                                عددا
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 د. وليد عبد مواله 

                                                                        م سدددددددددددددتشدددددددددددددار باملعهد العر ي للتخطيط بالكويت ورئيس لجنة البحوث والنشدددددددددددددر. حصدددددددددددددل على  

بفرنسدددددا. قبل التحاقه باملعهد درس 12املاجسددددتير والدكتوراه في االقتصددددداد من جامعة باريس 

االقتصددددددددددداد بمعهد الدراسدددددددددددات العليا التجارية بصدددددددددددفاقس في تونس، كما درس بكلية املجتمع  

بفرنسا. من اهتماماته البحثية    13و  12ة السعودية وبجامعات باريس  بجدة في اململكة العربي

األسدددددددددددددواق املداليددة والتجددارة الخددارجيددة والسددددددددددددديدداسددددددددددددددات الصدددددددددددددندداعيددة الحددديثددة. لده خبرة تددريبيددة  

واسددددتشددددارية واسددددعة في مجال االقتصدددداد النقدي والتمويل والتخطيط التنموي واقتصدددداديات  

شرت العديد من أبحاثه في 
 
                        التعليم، وقد ن
 
مة.              

 
    املجالت الدولية واإلقليمية املحك
 
                             

 

 
 فيصل املناور د. 

عضدددددددددددددو الجهدداز الفني في املعهددد العر ي للتخطيط، حدداصدددددددددددددددل على درجددة الدددكتوراه في اإلدارة   

العامة في فرع "السدددددددددددياسدددددددددددات العامة" عن موضدددددددددددوع "تقييم دور شدددددددددددبكات األمان االجتماعي في 

ميددددانيدددة على أداء وزارة الشدددددددددددددئون االجتمددداعيدددة  مكدددافحدددة الفقر في دولدددة الكويدددت مع دراسدددددددددددددددة  

درجدة .  وحصدددددددددددددل على  والعمدل"، من كليدة االقتصددددددددددددداد والعلوم السددددددددددددديداسددددددددددددديدة، جدامعدة القداهرة

املاجسددددددددتير في "إدارة األزمات" عن موضددددددددوع "أثر إدارة األزمات االقتصددددددددادية على مبدأ سدددددددديادة 

كليددة التجددارة، جددامعدة  حددالددة: األزمددة املدداليددة لدددول جنوب شدددددددددددددرق آسددددددددددددديددا"، من    دراسددددددددددددددة-الدددولددة

بكالوريوس العلوم السددددياسددددية مسدددداند إدارة عامة من كلية التجارة اإلسددددكندرية. وحصددددل على 

عضدددددددددددددو في عدددد من املنظمددات العددامدة  و   .واالقتصدددددددددددددداد والعلوم السددددددددددددديدداسددددددددددددديددة بجددامعددة الكويددت

، مقرر هيئة تحرير  ةاالقتصدددددددددددددادية الكويتيكالجمعية العربية للعلوم السدددددددددددددياسدددددددددددددية والجمعية 

وعضدددددددو هيئة تحرير التقرير اإلقليمي املوحد    رير الوطني للتنمية البشدددددددرية لدولة الكويتالتق

للمخدداطر االجتمدداعيددة في دول مجلس التعدداون الخليجي، وعضدددددددددددددو هيئددة تحرير  تقرير التنميددة 

، لده العدديدد من املشددددددددددددداركدات في املؤتمرات العلميدة على املسدددددددددددددتويين العربيدة )اإلصددددددددددددددار الثداني(

يمي، كمدددا لددده العدددديدددد من األبحددداث في مجددداالت: تحليدددل السددددددددددددديددداسددددددددددددددددات العدددامدددة،  املحلي واإلقل

، وإدارة األزمات، واإلصددالح املؤسددسدد ي، واالقتصدداد  التقييم املؤسددسدد يوالتخطيط االسددتراتيجي، 

 السياس ي، والسياسات االجتماعية.
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 د. نوا  أبوشماله

، حاصددددددددددددل على درجة املاجسددددددددددددتير في 2012خبير باملعهد العر ي للتخطيط بالكويت منذ العام   

(، ودرجددة الدددكتوراه مع مرتبددة الشدددددددددددددر  األولى في 2001االقتصدددددددددددددداد من جددامعددة عين شدددددددددددددمس )

فلسددددددفة العلوم االقتصددددددادية من معهد البحوث والدراسددددددات العربية بجمهورية مصددددددر العربية 

 –  2002ترة  (. عمددل خبيرا اقتصدددددددددددددداديددا لدددى األمددانددة العددامددة لجددامعددة الدددول العربيددة للف2010)

، كما عمل كباحث اقتصدادي لدى عدد من الهيئات البحثية في جمهورية مصدر العربية 2012

وأهمها: مركز دراسدددددات الدول النامية بجامعة القاهرة، ومركز األهرام للدراسدددددات السدددددياسدددددية  

شددددارك ضددددمن فريق خبراء االقتصدددداد العرب املكلف بإعداد  واالسددددتراتيجية بمؤسددددسددددة األهرام.

، كمدددا شددددددددددددددددارك في تقدددديم وإعدددداد 2012  -  2007ر االقتصددددددددددددددددادي العر ي املوحدددد، للفترة  التقري

العديد من الدراسددددددددات االسددددددددتشددددددددارية، ضددددددددمن الفرق االسددددددددتشددددددددارية للمعهد العر ي للتخطيط،  

وأهمهدددا : "إطدددار التنميدددة االقتصددددددددددددددداديدددة في اإلمدددارات العربيدددة املتحددددة وفق رؤيدددة الددددولدددة للعدددام  

اد بدولة االمارات العربية املتحدة، وإعداد دراسدددددة  اسدددددتشدددددارية  "، لصدددددالح وزارة االقتصددددد 2021

حول "االسدددددددددددددتثمدار في التعليم"، لصددددددددددددددالح املركز العر ي للبحوث التربويدة لددول الخليج العربيدة 

(، وإعداد دراسدددددة اسدددددتشدددددارية حول "اإلصدددددالح املؤسدددددسددددد ي واإلداري"، لصدددددالح وزارة 2016)مايو 

 .   2016وبر أكت  –التجارة والصناعة بدولة الكويت 

 

 
 علم الدين عبدهللا بانقا د. 

خبير أول باملعهد العر ي للتخطيط بالكويت، حاصدددددددددل على درجة البكالوريوس واملاجسدددددددددتير في   

 بريطانيا. –االقتصاد من جامعة الخرطوم والدكتوراه في نفس املجال من جامعة مانشستر 

عمدل في عددة جدامعدات وترقى في السدددددددددددددلم األكداديمي من مسدددددددددددددداعدد تددريس إلى أسدددددددددددددتداذ مشددددددددددددددارك.  

واكتسدددددددددب خبرة مهنية وبحثية من خالل عمله في مؤسدددددددددسدددددددددات اقتصدددددددددادية مرموقة مثل جامعة  

كما اشدددددترك في دراسدددددات اسدددددتشدددددارية مع عدة جهات وطنية   مانشدددددسدددددتر وصدددددندوق النقد العر ي. 

العديد من البحوث املنشورة حول االستثمار األجنبي املباشر في  وعاملية مثل البنك الدولي.  وله

الدول العربية، سدددددعر الصدددددر ، أزمات العمالت، سدددددياسدددددات االسدددددتقرار واالصدددددالحات الهيكلية،  

 الحوكمة، السياسات التجارية، ومواضيع أخرى مرتبطة بقضايا التنمية االقتصادية.

 

 
 


