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شكر وامتنان
تتقدم لجنة الكويت الوطنية للتنافسية بخالص الشكر واالمتنان إلى غرفة تجارة
وصناعة الكويت على مساهمتها في الدعم المالي المقدم الصدار هذا التقرير.
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تقديم
يسر لجنة الكويت الوطنية للتنافسية أن تقدم تقريرها السنوي العاشر "تقرير الكويت للتنافسية "1029/1021
بوصفه جزءا من جهودها المتواصلة لإلسهام في عملية اإلصالح االقتصادي ،تلك التي بدأتها الحكومة الكويتية ،ويشكل
هذا التقرير تأكيدا اللتزام لجنة الكويت الوطنية للتنافسية بدعم جهود إعادة بناء االقتصاد في دولة الكويت ودعم قدراته
التنافسية.
وكما هو الحال في التقرير التاسع ،يهدف التقرير العاشر إلى تسليط الضوء على القضايا المؤسسية ،والبُنى
التحتية ،وأداء االقتصاد الكلي ،والتعليم ،وكفاءة السوق ،واالستعداد التكنولوجي في دولة الكويت ،وتسعى اللجنة من
خالل هذا التقرير إلى تقديم بعض التوصيات التي يمكن أن تستخدم بوصفها خطوطا إرشادية في عملية رسم السياسات
على مستوى اإلقتصاد الكلي .عالوة على ذلك ،يهدف التقرير إلى تحفيز النقاش بين جميع األطراف ذات الصلة (مسؤولي
الحكومة ،ورجال األعمال واألطراف األخرى في المجتمع) لدعم عملية تنفيذ برامج اإلصالح التي تعزز مستوى تنافسية
االقتصاد الكويتي.
ويقدم التقرير تحليال مكثفا لوضع التنافسية الحالي لالقتصاد الكويتي ،وذلك في ضوء نتائج التقرير العالمي
للتنافسية الصادر في  ،1029/1021وكذلك تحليال مقارنا لوضع تنافسية دولة الكويت لألعوام السابقة ،ويظهر التقرير أن
تنافسية دولة الكويت لعام  1029/1021قد تدهور نسبيا بأربع مراكز مقارنة بالعام السابق  .1021/1022ولعل أهم ما تم
إضافته في تقرير هذا العام إلى ما ورد في تقرير العام الماضي هو إضافة فصل جديد لتحليل بعض القضايا المتعلقة
بجودة بيئة األعمال بدولة الكويت ،وكذلك إضافة فصل أخر متعلق بتحليل بعض القضايا الخاصة بطول الدورة المستندية
في دولة الكويت بما يجعلها عائق لبرامج التنمية في الدولة.
وتود لجنة الكويت الوطنية للتنافسية أن توجه الشكر لكل من أسهموا في المراحل المختلفة إلعداد هذا التقرير،
وبصفة خاصة غرفة تجارة وصناعة الكويت.

د .فهد الراشد
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الملخص التنفيذي
يتناول تقرير الكويت للتنافسية في إصداره العاشر تحليل جوانب التنافسية المتعلقة باالقتصاد الكويتي استنادا إلى
نتائج التقرير العالمي للتنافسية الذي أصدره المنتدى االقتصادي العالمي في العام  .1029/1021وكما هو واضح من
الجدول التالي ،فتشير البيانات المتعلقة بمؤشر التنافسية العالمية بأن وضع الكويت التنافسي بين دول العالم خالل هذا العام
تدهور نسبيا بأربع مراكز مقارنة بالعام السابق  ،1021/1022علما بأن الوضع لم يسجل تغيرات كبيرة خالل السنوات
الخمس الماضية التي شهدت تذبذب ترتيب دولة الكويت بين المركز  21في العام  1021/1022والمركز  10في العام
 ،1029/1021هذا واالتجاه العام لترتيب دولة الكويت خالل الخمس سنوات الماضية كان نحو التراجع.
جدول  :1مؤشر التنافسية العالمية – موقع الكويت على مدى الخمس السنوات األخيرة

ترتيب دولة الكويت

1022/1020

1021/1022

1022/1021

1021/1022

1029/1021

29

21

29

26
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ويتكون هذا التقرير من أربعة فصول رئيسة ،حيث يختص الفصل األول منها بتقديم نظرة عامة على االقتصاد
الكويتي من خالل عرض بعض المعلومات العامة حول وضعه الحالي ،ومناخ البيئة االستثمارية فيه ،ويبدأ هذا الفصل
بتقديم خلفية عامة عن أهم نواحي األداء على مستوى االقتصاد الكلي ال سيما بالنسبة للنمو االقتصادي والقطاع النقدي
والمصرفي والتضخم المالي وسوق العمل والتجارة الخارجية والمالية العامة ،كما يسلط الفصل األول الضوء على بيئة
االستثمار في دولة الكويت استنادا لنتائج المسح المتعلق باالستثمار األجنبي المباشر الذي قامت به اإلدارة المركزية
عرضت نتائجهُ في شهر يونيو  1021بغرض بناء قاعدة بيانات لالستثمار لتشمل
لإلحصاء في نهاية عام  ، 1022والذي ُ
الشركات المقيمة في دولة الكويت في مختلف قطاعات االقتصاد المحلي .وبينت نتائج هذا المسح أن أهم عوائق االستثمار
األجنبي في دولة الكويت تتمثل في اإلجراءات المتعلقة ببيع األراضي الالزمة إلقامة مشروعات االستثمار األجنبي
وتأجيرها ورهنها ،ثم اإلجراءات المتعلقة بإنجاز متطلبات وزارة الشؤون والعمل ،ثم اإلجراءات المتعلقة بإصدار
التصريح البيئي ،ثم متطلبات وزارة البلدية ،ثم عدم توفر المعلومات الكافية لدى المستثمرين األجانب حول االستثمار في
دولة الكويت .في المقابل أشارت نتائج المسح المذكور بأن أبرز العوامل المحفزة لالستثمار األجنبي في دولة الكويت
تتمثل في أسعار المحروقات ،ثم اجراءات التسجيل في عضوية غرفة التجارة والصناعة ،ثم فتح الحسابات البنكية
للشركات ،ثم التصديق على سجل تسجيل الشركات.
أما الفصل الثاني من التقرير ،فهو مخصص لعرض نتائج التقرير العالمي للتنافسية حيث تحتل دولة الكويت
المركز األربعون عالميا في العام  1029/1021من بين  211دولة في مؤشر التنافسية العالمية ،وبذلك تحتل الكويت
المرتبة السابعة في عينة لجنة الكويت الوطنية للتنافسية ،والمرتبة الرابعة خليجيا متقدمة على مملكة البحرين وسلطنة
عمان (أنظر الجدول  .)1هذا وقد كانت الكويت قد احتلت في العام  1021/1022المركز السادس والثالثون عالميا
والمركز الثامن في عينة لجنة الكويت الوطنية للتنافسية ،وبمعنى آخر فإن درجة التنافسية لدولة الكويت تدهورت خالل
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العام الحالي  1029/1021بأربع مراكز في الترتيب العالمي .في المقابل ،تحسن ترتيب الكويت في عينة لجنة الكويت
الوطنية للتنافسية بمركز واحد نظرا للتراجع الملحوظ في ترتيب سلطنة عمان في مؤشر التنافسية العالمي ،كما يشير
الفصل الثاني من التقرير اعتماد الترتيب العام في مؤشر التنافسية العالمية على ثالثة محاور فرعية وهي :المؤشر
الثانوي للمتطلبات األساسية ،والمؤشر الثانوي لمعززات الكفاءة ،والمؤشر الثانوي لعوامل اإلبداع.
جدول  :2مؤشر التنافسية العالمية – موقع بلدان عينة لجنة الكويت الوطنية

الدولة

الترتيب العالمي

ترتيب عينة لجنة الكويت

الوطنية للتنافسية

سنغافورة

2

1

النرويج

11

2

اإلمارات العربية المتحدة

12

3

قطر

16

4

السعودية

24

5

إستونيا

29

6

الكويت

40

7

البحرين

44

8

عمان

46

9

قبرص

58

10

سلوفينيا

70

11

جمهورية سلوفاكيا

75

12

ويتضح من النتائج المتعلقة بالمؤشر الثانوي للمتطلبات األساسية التي يوثقها التقرير أن الكويت تحتل المركز
 21عالميا في عام  ،1029/1021والمركز التاسع في عينة لجنة الكويت الوطنية للتنافسية وهو نفس الترتيب الذي
حصلت عليه في العامين الماضيين ،كما ظلت الكويت تحتل المركز األخير بين دول مجلس التعاون الخليجي ،ويتبين
بوضوح من خالل التقرير األداء المتواضع لالقتصاد الكويتي فيما يتعلق بالمؤشر الثانوي لمعززات الكفاءة ،والذي يزداد
سوءا من عام آلخر ،حيث أن ترتيب الكويت الدولي قد تراجع من المركز  99في العام  1021/1022إلى المركز 42
عالميا في العام  ،1029/1021ومع ذلك فقد تحسن ترتيب الكويت ضمن عينة لجنة الكويت الوطنية للتنافسية بصورة
هامشية من المركز الثاني عشر إلى المركز الحادي عشر في ظل التراجع الملحوظ في ترتيب جمهورية سلوفاكيا ،بينما
احتلت دولة الكويت المركز األخير من بين دول مجلس التعاون الخليجي ،أما فيما يتعلق بالمؤشر الثانوي لعوامل االبداع،
يتبين من خالل التقرير أنه على الرغم من تحسن ترتيب الكويت من المركز  202في العام  1021/1022إلى المركز 09
هذا العام  ،1029/1021إال أنها تظل تحتل المركز األخير بين عينة لجنة الكويت الوطنية للتنافسية ،وكذلك بين دول
مجلس التعاون الخليجي ،هذا ويعرض الفصل الثاني من التقرير أهم النتائج المتعلقة بأركان مؤشر التنافسية العالمية البالغ
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عددها  21ركنا .وفي ختامه ،يلخص الفصل الثاني العوامل األكثر تعقيدا لممارسة أنشطة األعمال في الكويت والتي يتم
تحديدها من خالل استفتاء آلراء رجال األعمال والتي تأتي اإلجراءات البيروقراطية الحكومية في مقدمتها ،وذلك للسنة
العاشرة على التوالي.
يخصص الفصل الثالث من التقرير لتحليل بعض القضايا المتعلقة بجودة بيئة األعمال بدولة الكويت ،وذلك من
خالل تسليط الضوء على أبرز التطورات التي حدثت مؤخرا في أهم المتغيرات المحددة لعناصر نجاح قطاع األعمال في
االقتصاد الكويتي ،ويستعرض الفصل أهم أحدث البيانات السنوية الخاصة بممارسة األعمال في دولة الكويت التي تقوم
بنشرها مؤسسة التمويل الدولية والتي تؤكد بشكل واضح على غياب االنسيابية والسهولة والمرونة المطلوبة في كثير من
الجوانب المتعلقة ببيئة األعمال ،وذلك مقارنة بباقي دول العالم .ويلخص الفصل أهم االختالالت الهيكلية في بيئة األعمال
باالقتصاد الكويتي في النقاط اآلتية:


بطء اإلجراءات البيروقراطية ،والدورة المستندية المعقدة في كل ما يتعلق باستخراج التراخيص التي
تواجه المستثمرين والفاعلين في قطاع األعمال ،وطولها وتعددها.



غياب اإلطار التشريعي الفعال الداعم للمبادرات الفردية في مجال األعمال أسوة بالعديد من دول العالم
المتقدمة.



غياب اإلطارين المؤسسي والتنظيمي الداعمين للنشاط االقتصادي بما يؤدي إلى تقليص تكاليف المبادلة
المرتبطة بممارسة األعمال في البالد.



تعقيدات نظم سوق العمل الكويتي واختالالته الهيكلية التي من أهم مالمحه تجزؤه بين سوقين ،سوق
للقطاع العام يوظف المواطنين ،وآخر للقطاع الخاص يوظف العمالة الوافدة ،وما يصحبه من تفاوت في
األجور والمزايا.



عدم توفر احتياجات القطاع الخاص من األراضي الالزمة للقيام بأنشطته بالشكل الكافي.



غياب اإلصالحات االقتصادية المرتكزة على األسس واألساليب االستراتيجية التي تقوم على تكريس ريادة
القطاع الخاص للنشاط االقتصادي باعتباره قاطرة النمو والتنمية في البالد.



غياب الفاعلية في مواجهة مشكلة الفساد ،وقصور الشفافية ،وضعف ثقافة أخالقيات األعمال ،إضافة إلى
ضعف الرادع العقابي ،والتراخي في تنفيذ القانون من طرف أجهزة الرقابة والمساءلة ،وانتشار ظاهرة
الواسطة والمحسوبية.



عدم مالئمة تعليم قوة العمل وعالقتها بسوق العمل ،وضعف كفاءة نظم التعليم والتدريب.



ضعف تنافسية البنية التحتية ،خاصة فيما يتعلق بالموانئ والمطارات ،مقارنة بما هو متوفر في البلدان
المتقدمة بما ال يتناسب مع متطلبات قطاع األعمال ومقتضيات النهوض االقتصادي.



غياب البعد التكنولوجي في قطاعات اإلنتاج والخدمات ،وقلة الوعي بأهمية بلورة سياسة خاصة بالبحث
العلمي والتطوير التكنولوجي في إطار تفعيل ربط مؤسسات البحث والتطوير والمؤسسات األكاديمية
بقطاع األعمال.
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ضعف تنافسية قطاع تكنولوجيا المعلومات ،وغياب الحماية لخصوصية البيانات والمعلومات والملكية
الفكرية.

وحدد الفصل مالمح المتطلبات المستقبلية لتحسين بيئة األعمال في الكويت وما يتطلبه ذلك من بناء الستراتيجية
شاملة تتضمن برامج ومبادرات تكون أبرز مالمحها:


اإلصالح المؤسسي وإعادة هيكلة الجهات التنظيمية وإلزامها باعتماد أنظمة الجودة الشاملة لكي تكون
قادرة على تطبيق أنظمة إشرافية تساهم في خلق بيئة تنظيمية تسهل التفاعالت في األسواق وتحمي الصالح
العام من دون أن تعوق القطاع الخاص وتحوله إلى قطاع ديناميكي يقود النشاط االقتصادي.



وضع استراتيجية لمحاربة المعوقات اإلدارية تتضمن آليات فعالة لمعالجة بطء اإلجراءات البيروقراطية،
والروتين المعقد في مسارات استخراج التراخيص  -طولها وتعددها -التي تواجه المستثمرين والفاعلين في
قطاع األعمال.



إعادة صياغة القوانين لكي تواكب متطلبات تحرير االقتصاد ،وتسهيل انتقاله نحو اقتصاد موجه بآليات
السوق ،والتسريع باستحداث القوانين والتشريعات الداعمة لالستثمار ولألعمال وللمبادرات الفردية ،وكذلك
إعادة صياغة القوانين المنظمة للشراكة الفعالة بين القطاعين العام والخاص أسوة بما هو متوفر في العديد
من دول العالم المتقدمة.



إصالح االختالالت الهيكلية في سوق العمل لكي يتمكن من لعب دوره في تحسين جودة قوة العمل بما
يساهم في تحقيق االستخدام األمثل للموارد البشرية وإمداد القطاع الخاص بنوعيات جديدة من العمالة تلبى
حاجات قطاع أعمال متطور.



تطوير النظامين التعليمي والتدريبي بما يساير االتجاهات الحديثة ويلبي احتياجات سوق العمل ،وبناء
منظومة متكاملة للتعليم المستمر لتطوير الخبرات العلمية ومهارات الخريجين في إطار التطوير المستمر
للقوى العاملة المتخصصة إلكسابها المقدرة على التعامل المرن مع التطور التكنولوجي والمعرفي بما يوفر
لقطاع األعمال موارد بشرية بمواصفات عالية.



وضع استراتيجية وطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي تستهدف تفعيل ربط مؤسسات البحث
والتطوير والمؤسسات األكاديمية بقطاع األعمال ،وتطوير آلليات تسهل تكريس البحوث العلمية لحل
المشكالت اإلنتاجية واللوجستية والتنظيمية.



تحفيز القطاع الخاص لزيادة مشاركته في األنشطة االقتصادية المختلفة ،خاصة من خالل دعم المشاريع
الصغيرة ،وذلك بإنشاء حاضنات تقدم الدعم المالي والفني والمساندة ألصحاب األفكار اإلبداعية والذين
يمتلكون الرغبة الحقيقية في إطالق مشاريعهم الخاصة ،إضافة إلى توفير احتياجات القطاع الخاص من
األراضي الالزمة للقيام بأنشطته.



تطوير البنية التحتية ،خاصة فيما يتعلق بالموانئ والمطارات ،بما يساعد على تحسين المرافق المتوفرة
لقطاع األعمال ،وأيضا على تعبئة القطاع العام والقطاع الخاص للعمل يدا في يد من أجل وضع مشاريع
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ذات جودة عالية من خالل استخدام نموذج الشراكات بين القطاعين العام والخاص ،وهو ما يترتب عنه
تقديم دعم كبير لقطاع األعمال.


وضع استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد والممارسات غير العادلة التي أثرت سلبا على التنافسية وثقة
المستثمرين ،ولتكريس الشفافية وثقافة أخالقيات األعمال في ظل تواجد لمؤسسات رقابة ومساءلة قوية
قادرة على تنفيذ القانون وعلى حماية المستثمرين بمختلف ملكياتهم بما فيها الفكرية.

يخصص الفصل الرابع من التقرير لتحليل بعض القضايا المتعلقة بطول الدورة المستندية في دولة الكويت بما
يجعلها عائق لبرامج التنمية في الدولة .ويستعرض الفصل مجموعة من نتائج العديد من التقارير (أبرزها تقرير ماكينزي
وتقرير بلير) والتي تشير بوضوح إلى أن للدورة المستندية أثرا سلبيا في كفاءة السير لتنفيذ خطط التنمية بالدولة ،وهو ما
يؤكده أيضا تقرير لجنة السياسات العامة والتنمية اإلدارية بالمجلس األعلى للتخطيط والتنمية الصادر حديثا (يناير
 ،)1021وحدد الفصل مالمح المتطلبات المستقبلية لمعالجة طول الدورة المستندية في الكويت بهدف تحسين البيئة
التنافسية لالقتصاد الكويتي على النحو التالي:


توفير الدعم السياسي والعملي لبرامج تبسيط اإلجراءات في الجهات الحكومية من خالل قيادة وتوجيه
مجلس الوزراء وبمشاركة مجلس األمة عن طريق تشريع أو تعديل وتنقيح القوانين والمراسيم لتقليص
اجراءات الدورة المستندية.



العمل على إلزام وتشجيع الجهات الحكومية على عدم اعتبار عملية تبسيط اإلجراءات حكرا على الوحدات
اإلدارية المسؤولة عن ذلك ،وإنما المبادرة إلى اعتبارها مسؤولية جماعية في مختلف المستويات االدارية.



العمل على تغيير الثقافة االدارية في أجهزة الدولة بحيث يتم اعطاء االولوية في جميع القرارات
واإلجراءات والتنظيمات لتحقيق مصالح المستفيدين من الخدمة في اطار القانون.



تطوير الوحدات اإلدارية الحكومية الحالية التي تختص بمتابعة المشاريع التنموية في الجهات المختلفة
وتتعلق ببناء وصيانة البنية التحتية في الكويت.



العمل على مراجعة قانون لجنة المناقصات المركزية رقم  29لسنة  2061بما يضمن تبسيط اإلجراءات
الخاصة بطرح المشاريع وتسهيل قدرة القطاع الخاص على المنافسة العادلة للقيام بتنفيذ مشاريع الدولة.



تفعيل قانون المعامالت اإللكترونية مما يتيح للحكومة استخدام المستندات والتوقيعات اإللكترونية إلجراء
المعامالت بين الجهات ،وتسريع السياسات والبرامج الخاصة بالربط اآللي بين األجهزة الحكومية المختلفة
بما يضمن توفير البنية التحتية األساسية الالزمة للقيام بعملية تبسيط اإلجراءات ،واستخدام الحكومة
اإللكترونية ومبدأ النافذة الواحدة ،وتطوير بوابة الحكومة اإللكترونية.



تدريب موظفي الجهات الحكومية على كيفية تقديم الخدمات للمستفيدين بشكل فعّال ومبسّط ،واعداد الكوادر
القادرة على ادارة وتنفيذ مكاتب النافذة الواحدة عن طريق التعامل الشخصي أو عبر شبكة االنترنت ،مع
اعطاء الصالحيات والتفويضات القانونية الالزمة لموظفي النافذة الواحدة إلتمام اجراءات المعاملة في
الوزارات المختلفة.
21



االستخدام األمثل للتكنولوجيا في الدورة المستندية بين الجهات الحكومية ،من خالل استخدام أنظمة حديثة
مرنة ومتوافقة مع أحدث المعايير العالمية في نظم المعلومات ،وبناء أنظمة متوافقة قابلة لالتصال بالجهات
الحكومية األخرى.



تحديد الوقت القياسي إلنجاز الخدمات الحكومية من خالل إعطاء الجهات الحكومية مهلة محددة إلنجاز
الموافقات والتصاريح ،وااللتزام بتحديد سقف زمني للحصول على أية موافقة أو ترخيص.



إعادة النظر في العديد من اإلجراءات والرخص والموافقات والمستندات المطلوبة بين الجهات الحكومية.



استخدام مبدأ المكافأة والعقاب في التعامل مع الجهات المنفذة للمشاريع التنموية ،فتتم مكافأة المسؤولين عن
المشاريع المتقدمة في االنجاز ،ومساءلة الجهات المسؤولة عن المشاريع المتعطلة والمتأخرة.



اعتماد وسائل علمية لقياس طول الدورة المستندية الفعلية والتكلفة الالزمة لها مما يسمح للجهات أن تقيس
مدى التقدّم أو التأخر في سير إجراءات الدورة المستندية في المستقبل.



إلزام الجهات الحكومية بمبدأ الشفافية بالنسبة للدورة المستندية ،وذلك من خالل إلزام كل جهة بتوفير طرق
تسمح للجهات األخرى باالستعالم عن وضع مراسالتها لدى تلك الجهة في أي وقت.
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الفصل األول :نظرة عامة حول االقتصاد الكويتي
يتميز هذا الفصل بعرضه الموجز والمختصر لبعض القضايا االقتصادية الخاصة بدولة الكويت ،بحيث يعطي
تصورا عاما حول التطورات التي حدثت مؤخرا ألهم المتغيرات الرئيسة في االقتصاد الكويتي ،وذلك كمعدالت نمو
القطاعات اإلنتاجية والقطاع النقدي والمصرفي والمالي وتطورات سوق العمل وقطاع التجارة الخارجية والمالية العامة
وكذلك نظرة عامة حول البيئة االستثمارية في الدولة.

 1.1النمو االقتصادي
سجل االقتصاد الكويتي تراجعا طفيفا خالل عام  ،1022حيث تشير البيانات الصادرة عن صندوق النقد الدولي
إلى تسجيل الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي تراجعا بنسبة  %0.1في عام  1022مقارنة بمعدل نمو بلغ  %4.2في عام
.1021
كما تشير بيانات صندوق النقد الدولي إلى تسجيل الناتج المحلي النفطي الحقيقي تراجعا نسبتهُ  %2.4في عام
 1022مقارنة بمعدل نمو بلغ  %21.1في عام  ،1021بالمقابل سجل الناتج المحلي غير النفطي الحقيقي نموا بلغ نسبته
 %1.4في عام  1022مقارنة بمعدل نمو بلغ  %2.0في عام  .1021هذا وقد جاء التراجع الذي يشهده االقتصاد الكويتي
في معدالت نمو الناتج المحلي اإلجمالي والقطاع النفطي بالتحديد خالل عام  1022نتيجة لتراجع حجم إنتاج دولة الكويت
من النفط الخام بنحو  %2.4في عام  1022مقارنة بعام  ،1021باإلضافة إلى تراجع متوسط سعر برميل نفط خام
الكويت التصديري من نحو  209.2دوالر خالل عام  1021إلى نحو  209.9دوالر خالل عام .1022
من جانب آخر سجل الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية ارتفاعا في عام  1022بنحو  %1.2مقارنة
بالعام السابق لتصل قيمته إلى  10461.6مليون دينار مقابل  14912.2مليون دينار في عام  .1021هذا وتشير البيانات
إلى أن القيمة المضافة لقطاع إنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي قد انخفضت بنسبة  %2.9عن العام السابق لتصل قيمتها
لنحو  22109.9مليون دينار ،وبأهمية نسبية تصل إلى  %62.8من قيمة الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية (بقيمة
ال ُمشتري) ،كذلك سجلت القيمة المضافة لقطاع الخدمات العامة واالجتماعية والشخصية (خدمات اإلدارة العامة والدفاع-
التعليم -الصحة -الخدمات الشخصية والمنزلية) ارتفاعا بنسبة  %20.0عن العام السابق لتصل قيمتها إلى نحو 8420.3
مليون دينار ،وبأهمية نسبية تصل إلى  %26.0من قيمة الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية (بقيمة ال ُمشتري) ،كما
ارتفعت القيمة المضافة لقطاع الصناعات التحويلية بنسبة  %26.2عن العام السابق لتصل قيمتها إلى نحو 2291.1
مليون دينار ،وبأهمية نسبية تصل إلى  %6.4من قيمة الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية (بقيمة ال ُمشتري) ،وقد
ارتفعت القيمة المضافة لقطاع خدمات المؤسسات المالية بنسبة  %6.1عن العام السابق لتصل قيمتها إلى نحو 2121.2
مليون دينار ،وبأهمية نسبية تصل إلى  %6.9من قيمة الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية (بقيمة ال ُمشتري).
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شكل  :1الناتج المحلي اإلجمالي بقيمة المُشتري بحسب األهمية النسبية ألقسام النشاط االقتصادي ( )%لعام 2013
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المصدر :اإلدارة المركزية لإلحصاء

 2.1القطاع النقدي والمصرفي
استمر نمو السيولة المحلية في عام ( 1021بحسب بيانات الربع الثاني) تبعا للتوسع في نشاط االقتصاد المحلي،
وبسبب استمرار انتهاج الحكومة الكويتية لسياسة مالية توسعية صاحبها سياسة نقدية توسعية ،فال يزال سعر الخصم
مستقرا عند مستواه البالغ  %1منذ  2أكتوبر  1021الذي يعتبر المستوى األدنى له تاريخيا ،حيث يسعى بنك الكويت
المركزي من خالله إلى تعزيز الجهود الداعمة لمزيد من التوسع والنمو في مختلف األنشطة االقتصادية في االقتصاد
المحلي والمحافظة على جاذبية الدينار الكويتي وتنافسيته كوعاء للمدخرات المحلية.
وقد ارتفع عرض النقود بتعريفه الواسع ) (M2بنسبة  % 9.29ليصل إلى  21209.2مليون دينار كويتي في
نهاية الربع الثاني من عام  1021مقارنة بمستواه في نهاية الربع الثاني من عام  ،1022بينما كان عرض النقود بتعريفه
الضيق ) (M1هو األكثر نموا في نهاية الربع الثاني من عام  1021بنسبة  % 24.20ليصل إلى  0094.6مليون دينار
كويتي مقارنة بمستواه في نهاية الربع الثاني من عام .1022
هذا وتشير البيانات إلى تسارع النمو اإلجمالي ألرصدة ودائع القطاع الخاص (المقيم) بالدينار الكويتي لدى
البنوك المحلية بنحو  %6.41في نهاية الربع الثاني من عام  1021مقارنة بمستواه في الربع الثاني من عام  ،1022كما
سجلت ودائع القطاع الخاص (المقيم) بالعمالت األجنبية لدى البنوك المحلية نموا طفيفا بلغت نسبته  %0.91في نهاية
الربع الثاني من عام  1021مقارنة بمستواه في الربع الثاني من عام .1022
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في المقابل سجلت التسهيالت االئتمانية المقَّدمة من البنوك المحلية إلى القطاعات االقتصادية المحلية المختلفة
نموا ملحوظا في نهاية الربع الثاني من عام  ،1021فقد نما حجم االئتمان الممنوح للقطاعات االقتصادية بنحو %4.16
في نهاية الربع الثاني من عام  1021مقارنة بمستواهُ في نهاية الربع الثاني من عام  ،1022حيث تتركز التسهيالت
االئتمانية بشكل رئيس في قطاع العقار بنسبة  %16.00من إجمالي حجم االئتمان الممنوح للقطاعات االقتصادية في نهاية
الربع الثاني من عام  ،1021ثم لقطاع التجارة بنسبة  %0.29من اإلجمالي .وتجدر اإلشارة إلى أن التسهيالت الشخصية
ت ُشكل نسبة  %20.19من إجمالي رصيد حجم االئتمان الممنوح في نهاية الربع الثاني من عام .1021
شكل  :2التسهيالت االئتمانية الم َّقدمة من البنوك المحلية إلى القطاعات االقتصادية المحلية لعام ( 2012الربع الثاني)
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المصدر :بنك الكويت المركزي

وبناء على تلك التطورات ،فإن معدل نمو حجم االئتمان الممنوح للقطاعات االقتصادية والبالغ نحو  %4.16في
نهاية الربع الثاني من عام  ،1021يفوق معدل نمو الودائع والبالغ نسبته  %6.41في نهاية الربع الثاني من عام ،1021
وهذا ما يؤكد على أن البنوك المحلية لجأت إلى توظيف السيولة لديها بتوجيهها نحو القطاع الخاص المقيم عن طريق
التسهيالت االئتمانية أكثر من اعتمادها على توظيف السيولة بواسطة شراء أدوات الدين العام.
من ناحية أخرى ،كان أداء المصارف التجارية جيدا خالل النصف األول من عام  ،1021حيث استطاعت
البنوك التجارية الحفاظ على تماسكها وتحقيق نتائج هي األفضل على اإلطالق لفترة الستة أشهر األولى من السنوات التي
عقبت األزمة المالية خالل النصف الثاني من عام  ،1004في إشارة إلى التحرر التدريجي من المخصصات مقابل
القروض غير المنتظمة واالنخفاض في قيمة االستثمارات .هذا واستطاعت البنوك المحلية خالل النصف األول من عام
 1021تسجيل أرباح مجمعة بلغت نحو  219.9مليون دينار مقارنة بنحو  142مليون دينار في النصف األول من عام
 ،1022أي بارتفاع بلغت نسبته  %26.6عن النصف االول من عام  .1022ويستحوذ بنك الكويت الوطني على أعلى
نسبة أرباح إلجمالي صافي أرباح البنوك للقطاع المصرفي في دولة الكويت بلغت نحو  ،%11.1ويأتي بالمرتبة الثانية
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بيت التمويل الكويتي بنسبة  %26.9من إجمالي صافي أرباح البنوك ،ثم يأتي بعدهُ بنك برقان بنسبة  %26.9من إجمالي
صافي أرباح البنوك ،يليه البنك األهلي المتحد بنسبة  %9.4من إجمالي صافي أرباح البنوك ،ثم البنك األهلي بنسبة
 ،%9.4ثم بنك الخليج بنسبة  ،%1.4ثم البنك التجاري بنسبة  ،%1ثم بنك بوبيان بنسبة  ،%2.4ثم بنك الكويت الدولي
وبنك وربة بنسبة  %1.9و  %0.02على التوالي.
وتنبغي اإلشارة إلى أن تحقيق هذه النتائج الجيدة ألرباح القطاع المصرفي جاءت بشكل رئيس بسبب التحرر
التدريجي للبنوك التجارية من ضغط المخصصات على صافي أرباح القطاع خالل النصف األول من عام  1021حيث
انخفضت قيمة المخصصات خالل النصف االول من عام  1021بنسبة  %11مقارنة مع النصف االول من عام 1022
لتسجل إجمالي  119مليون دينار مقارنة بمستواها البالغ  229مليون دينار في النصف األول من عام .1022

 3.1المستويات العامة لألسعار
سجل معدل التضخم مقاسا بالتغير في الرقم القياسي العام ألسعار المستهلك في شهر يوليو من عام  1021بدولة
الكويت ارتفاعا بنحو  %1.92مقارنة بشهر يوليو من عام  .1022فتعكس التطورات في مكونات مؤشر الرقم القياسي
العام ألسعار المستهلك التغيرات في المجموعات السلعية والخدمية خالل شهر يوليو من عام  1021مقارنة بشهر يوليو
من عام  ،1022وتأتي هذه التطورات في معدل التغير في الرقم القياسي العام ألسعار المستهلك انعكاسا لالرتفاع في
معظم مكونات اإلنفاق الرئيسة لذلك الرقم ،حيث إن متوسط أسعار مجموعة خدمات المسكن (الذى يبلغ وزنه الترجيحي
نحو  )%14.44قد ارتفع بمعدل  %1.20مقارنة بالفترة المقابلة من العام السابق ،كما سجل متوسط أسعار مجموعة
األغذية والمشروبات (الذى يبلغ وزنه الترجيحي نحو  )%24.12ارتفاعا بمعدل  %2.06مقارنة بالفترة المقابلة من العام
السابق ،كما سجل متوسط أسعار مجموعة المفروشات المنزلية (الذى يبلغ وزنه الترجيحي نحو  )%22.60ارتفاعا
بمعدل  %1.21مقارنة بالعام السابق .وتستحوذ التغيرات في أسعار مجموعات اإلنفاق السابقة معظم التغيرات في الرقم
القياسي العام ألسعار المستهلك ،حيث تبلغ أهميتها النسبية مجتمعة نحو  %94.6من إجمالي األهمية النسبية لجميع
مجموعات اإلنفاق االثني عشر المكونة للرقم القياسي العام ألسعار المستهلك.
وفي المقابل سجل معدل التضخم مقاسا بمؤشر الرقم القياسي العام ألسعار الجملة تباطؤا ملحوظا ليصل معدل
ارتفاعه إلى نحو  %1.9خالل شهر يونيو من عام  1021مقارنة بنحو  %2.0في شهر يونيو من عام .1022
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شكل  :3معدل التضخم مقاسا بالتغير في الرقم القياسي العام ألسعار المستهلك ()%
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المصدر :صندوق النقد الدولي

وتجدر اإلشارة إلى أن هذا المؤشر يقيس التغيرات في أسعار البيع بالجملة للسلع ال ُمنتجة محليا والسلع
المستوردة في األسواق المحلية ،وبالتالي فإنه يساعد على التعرف على مصادر التضخم سواء أكانت داخلية أم خارجية.
ويرجع تباطؤ االرتفاع في الرقم القياسي ألسعار الجملة خالل شهر يونيو من عام  1021إلى ارتفاع معدل التغير في
متوسط أسعار مجموعة الزراعة والحراجة وصيد األسماك ليبلغ نحو  %2.9مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق،
وارتفاع معدل التغير في مجموعة الصناعات التحويلية ليبلغ نحو  %1.9مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق ،وارتفاع
معدل التغير في مجموعة المواد الغذائية بنحو  %1.2مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وفيما يتعلق بالرقم القياسي العام ألسعار الجملة للسلع المنتجة محليا الذي يبلغ وزنه الترجيحي  %29.99من
الرقم القياسي العام ألسعار الجملة ،فقد سجل تباطؤا في معدل ارتفاعه خالل شهر يونيو من عام  1021بلغت نسبته نحو
 %2.02مقارنة بنحو  %2.02في شهر يونيو من عام  ،1021هذا ويرجع التباطؤ في االرتفاع إلى زيادة طفيفة في
معدل التغير في مجموعة المواد الغذائية بنسبة  %0.10مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق  ،كذلك يرجع إلى ارتفاع
معدل التغير في مجموعة الصناعات التحويلية بنسبة  %2.19مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق ،وارتفاع معدل التغير
في مجموعة منتجات الطاقة بنسبة  %2.49مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وعلى صعيد الرقم القياسي العام ألسعار الجملة للسلع المستوردة الذي يبلغ وزنه الترجيحي نحو  %61.12من
الرقم القياسي العام ألسعار الجملة ،فقد سجل معدل تغيره تباطؤا في االرتفاع خالل شهر يونيو من عام  1021ليبلغ نحو
 %1.24مقارنة بنحو  %2.16في شهر يونيو من عام  ،1022ويرجع هذا التباطؤ في االرتفاع إلى زيادة طفيفة في
معدل التغير في مجموعة الزراعة والحراجة وصيد األسماك ليصل إلى نحو  %0.09مقارنة بالفترة نفسها من العام
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السابق ،وارتفاع معدل التغير في مجموعة الصناعات التحويلية ليبلغ نحو  %2.29مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق،
وارتفاع معدل التغير في مجموعة المواد الغذائية ليبلغ نحو  %1.99مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
ونتيجة للتطورات السابقة ،فهناك تقارب واضح في أداء معدل التضخم لعام ( 1021خالل الفترة من شهر يونيو
لعام  1021مقارنة بنفس الشهر من عام  )1022في دولة الكويت ،فقد شهد معدل التضخم تباطؤا مقاسا بمؤشر أسعار
المستهلك ،كما سجل معدل التضخم تباطؤا مقاسا بمؤشر أسعار الجملة خالل ذات الفترة ،فالتراجع في األسعار العالمية
للغذاء بنحو  %22.9خالل شهر اغسطس من عام  1021مقارنة بالفترة نفسها من عام  1022أدى إلى تباطؤ االرتفاع
في متوسط أسعار مجموعة األغذية والمشروبات ( الذي يبلغ وزنه الترجيحي نحو  ،) %24.12وهو يمثل ثاني أعلى
أهمية نسبية في مكونات الرقم القياسي العام ألسعار المستهلك ،وكذلك بالنسبة للتباطؤ في متوسط أسعار مجموعة خدمات
المسكن ( الذي يبلغ وزنه الترجيحي نحو  ،) %14.44وهو يمثل أعلى أهمية نسبية في مكونات الرقم القياسي العام
ألسعار المستهلك ،لذا فكال السببين كفيالن بتراجع معدل التغير في الرقم القياسي العام ألسعار المستهلك في دولة الكويت
خالل عام .1021
من ناحية أخرى ،فإن التطورات التي حدثت في معدالت التغير في الرقم القياسي العام ألسعار الجملة في دولة
الكويت خالل عام ( 1021خالل الفترة من شهر يونيو لعام  1021مقارنة بنفس الشهر من عام  )1022جاءت بصفة
خاصة مصحوبة بالتباطؤ في االرتفاع في معدل التغير في الرقم القياسي العام ألسعار الجملة للسلع المستوردة الذي يبلغ
وزنه الترجيحي نحو  %61.12من الرقم القياسي العام ألسعار الجملة ،حيث تعكس التطورات والتغيرات الحادثة في
األسعار العالمية للسلع المستوردة التي تمثلها التغيرات في أسعار صرف الدينار الكويتي مقابل عمالت أهم الشركاء
التجاريين أهم العوامل المؤثرة في اتجاهات التغير في الرقم القياسي العام ألسعار الجملة بصفة عامة ،وفي الرقم القياسي
العام ألسعار الجملة للسلع المستوردة بصفة خاصة.
ففيما يتعلق بتأثير تطورات سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الدوالر األمريكي على الرقم القياسي العام
ألسعار الجملة خالل شهر يونيو من عام  ،1021تشير البيانات إلى أن متوسط سعر صرف الدوالر األمريكي قد شهد
انخفاضا مقابل الدينار الكويتي بنسبة  %0.66خالل عام ( 1021الفترة المنقضية خالل عام  1021لغاية شهر يونيو)
مقارنة بعام  ،1022كما سجل سعر صرف الين الياباني انخفاضا مقابل الدينار الكويتي بنسبة  % 9.61مقارنة بعام
 ،1022كذلك فإن جميع أسعار صرف عمالت دول مجلس التعاون الخليجي قد شهدت انخفاضا مقابل الدينار الكويتي،
في المقابل سجل سعر صرف اليورو ارتفاعا مقابل الدينار الكويتي بنسبة  %1.99مقارنة بعام  .1022ونتيجة لذلك فإن
انخفاض أسعار صرف عمالت أهم الشركاء التجاريين لدولة الكويت من ناحية الواردات مقابل الدينار الكويتي تعني
بالضرورة انخفاض تكلفة االستيراد من تلك الدول إلى األسواق الكويتية ،وبالتالي فإنه يؤدي إلى تباطؤ معدل التغير في
الرقم القياسي العام ألسعار الجملة للسلع المستوردة لدولة الكويت ،وهذا بدوره ينعكس باإليجاب على تراجع معدالت
التغير في الرقم القياسي العام ألسعار الجملة لدولة الكويت.
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شكل  :4سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الدوالر األمريكي
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 4.1سوق العمل
تشير احصاءات العمل لدولة الكويت في عام  2013إلى أن حجم قوة العمل في االقتصاد الكويتي يُقدر بنحو
 1,292,002مليون فرد ،حيث يمثل نصيب العمالة الوافدة نسبته  %41.9مقابل نحو  %29.2للعمالة الوطنية.
وهذا التفوق الكبير للعمالة الوافدة في سوق العمل بدولة الكويت مؤشر واضح على تشوه سوق العمل ،حيث تستحوذ
العمالة الوافدة من الدول اآلسيوية على نصيب نسبته  %91.92من إجمالي عدد المشتغلين من العمالة الوافدة ،تأتي بعدها
العمالة الوافدة القادمة من الدول العربية التي بلغت نسبتها  ،%11.22ثم العمالة القادمة من الدول األفريقية التي بلغت
نسبتها .%2.02
وهذا الخلل في عدم التوازن في العمالة الوافدة له أثر سلبي على بيئة العمل في االقتصاد عامة ،وأيضا فإن فيه
داللة على غياب منهج التخطيط العلمي لسوق العمل ،كما من شأنه زيادة مستوى الجرائم في المجتمع ،وهو ما أشارت
إليه آخر االحصائيات في ارتفاع معدل الجرائم في عام  1022بنحو  %1مقارنة بعام  ،1021حيث إن أكثر الجاليات
ارتكابا للجريمة في عام  1022هي الجالية العربية واآلسيوية .ومن جانب آخر ،فإن هناك حوالي  26,142ألف فرد
عاطل عن العمل في دولة الكويت بنسبة  %2.92من إجمالي القوى العاملة ،وهو ما يعكس معدل البطالة في دولة الكويت
خالل تلك الفترة ،في حين يُقدر معدل البطالة للكويتيين نسبته  %1.2من المجموع الكلي للقوى العاملة الكويتية في عام
 1022مقارنة بنحو  %2.2في عام .1021
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من جهة أخرى يقدر حجم المشتغلين من قوة العمل في القطاع الحكومي في دولة الكويت خالل عام  1022بنحو
 111,419ألف عام ٍل ،منهم  200,029ألف عام ٍل وطني بنسبة  %90.06مقابل نحو  211,420ألف عام ٍل واف ٍد بنسبة
 ،%10.01أما بالنسبة للقطاع الخاص ،فقد بلغ عدد المشتغلين من قوة العمل في القطاع الخاص نحو  2,691,096مليون
عام ٍل ،منهم  96,221ألف عام ٍل وطني بنسبة  %1.61مقابل نحو  2,999,911مليون عام ٍل واف ٍد بنسبة .% 09.24
ويُقدر نصيب الذكور من العمالة الوطنية في القطاع الخاص بنحو  38,843ألف عام ٍل بنسبة  ،%90.40ونحو
 29,140ألف عام ٍل من اإلناث بنسبة  ،%49.11وهذه البيانات تشير إلى ارتفاع مساهمة الذكور من العمالة الوطنية
مقارنة باإلناث من العمالة الوطنية في القطاع الخاص ،بالمقابل ت ُقدر مساهمة الذكور من حجم العمالة الوافدة في القطاع
الخاص بنسبة  % 91.90مقابل مساهمة اإلناث التي تقدّر بنحو  ،%19.12كما يشير إلى ضعف مساهمة اإلناث غير
الكويتيات في القطاع الخاص .ويالحظ من خالل التوزيع المهني للعمالة الوافدة في القطاع الخاص أن معظم العمالة
الوافدة في القطاع الخاص هم من غير الحاصلين على مؤهل ،وهي تشكل نسبة  % 10.10من إجمالي العاملين ،في حين
من خالل التوزيع المهني للعمالة الوافدة في القطاع العام فإن مساهمة العمالة الوافدة الذين ال يحملون مؤهل دراسي في
القطاع العام نحو  % 29.61من إجمالي العاملين ،وهذا مؤشر واضح على استحواذ العمالة غير الماهرة في القطاع
الخاص لالقتصاد الكويتي.
جدول : 3التوزيع النسبي لعدد المشتغلين من العمالة الوطنية والعمالة الوافدة بحسب القطاع الحكومي والقطاع الخاص
خالل عام 2013

القطاع الحكومي

القطاع الخاص

العمالة الوطنية

%70.69

%4.96

العمالة الوافدة

% 66.04

%6.598

اإلجمالي

%000

%000

المصدر :الهيئة العامة للمعلومات المدنية

وفيما يخص إحصائيات العمالة الوطنية لعام  1022نجد أن نسبة الكويتيين العاملين في القطاع الحكومي تبلغ
 ،%90.91بينما يعمل نحو  %10.14من الكويتيين في القطاع الخاص ،حيث إن من الواضح استمرار تر ّكز العمالة
الوطنية وتفضيلها العمل في القطاع الحكومي على الرغم من اتباع الحكومة الكويتية سياسات دعم محفزة للعمالة الوطنية
لتشجيعهم على العمل في القطاع الخاص .وترجع أهم أسباب تركز العمالة الوطنية في القطاع الحكومي إلى وجود بعض
المفاهيم السائدة لألمان الوظيفي في القطاع الحكومي مقارنة بالقطاع الخاص ،وكذلك سهولة اإلجراءات المتعلقة
بالترقيات واإلجازات الوظيفية للعاملين في القطاع الحكومي بالمقارنة مع القطاع الخاص ،إلى جانب وجود تفاوت في
هيكل األجور والمزايا المالية بين القطاعين الحكومي والخاص ،فالمزايا المالية التي يتمتع بها موظف القطاع الحكومى
تفوق تلك الموجودة في القطاع الخاص ،حيث إن استمرار التخبط الحكومي بإقرار حزمات من الكوادر والمزايا المالية

30

لموظفي القطاع الحكومي من شأنه أن يكون سببا لعزوف المواطنين عن العمل في القطاع الخاص ،هذا باإلضافة إلى
وجود وفرة من العمالة الوافدة في سوق العمل بدولة الكويت وهي التي تتركز في المهن غير العلمية والفنية والتي تتميز
بقبول األجر المتدني ،وهذا مبرر كافٍ للقطاع الخاص لتوظيف تلك العمالة و اإلحجام عن تشغيل العمالة الوطنية .
جدول : 4جدول التوزيع النسبي للقطاع الحكومي والقطاع الخاص بحسب عدد المشتغلين من العمالة الوطنية خالل عام
2013

العمالة الوطنية

القطاع الحكومي

القطاع الخاص

اإلجمالي

%79.77

%70.72

%000

المصدر :الهيئة العامة للمعلومات المدنية

 5.1التجارة الخارجية
مكونة لالقتصاد الكويتي نظرا الرتباطها الكبير بالعالم
تعتبر التجارة الخارجية عنصرا رئيسا من العناصر ال ّ
الخارجي خاصة ،وذلك ألن دولة الكويت تمتلك أهم مصادر الطاقة للدول المتقدمة والصناعية من خالل صادراتها
النفطية الكبيرة إلى تلك الدول ،كما يعتمد االقتصاد الكويتي بشكل كبير على الواردات من السلع والخدمات من الخارج
نظرا لمحدودية تنوع منتجاتها.
ففي عام  1022سجل إجمالي الصادرات من السلع والخدمات تراجعا بلغت نسبتهُ  % 2.4ليصل مستواه إلى
 21.6مليار دينار كويتي ،بينما حققت الواردات من السلع والخدمات نموا بلغ  %10.2ليصل مستواه إلى  4.1مليار دينار
كويتي ،ونتيجة لذلك شهد حجم التجارة الخارجية لدولة الكويت تراجعا في فائض الميزان التجاري بنحو  %2.6في عام
 1022مقارنة بالعام السابق ،حيث بلغ  24.03مليار دينار كويتي في عام  1022مقارنة بمستواه خالل عام  1021والبالغ
 24.42مليار دينار كويتي.
وتعدّ جمهورية الصين الشعبية إحدى أهم الشركاء التجاريين لدولة الكويت في عام  ،1022فقد احتلت المرتبة
األولى كأهم مصدر من مصادر السلع المستوردة إلى دولة الكويت ،وتأتي بعدها الواليات المتحدة األمريكية ،ثم اليابان،
ثم اإلمارات العربية المتحدة ،أما الصادرات الكويتية في عام  ،1022فمعظمها يتجه إلى جمهورية الصين الشعبية ،ثم
اإلمارات العربية المتحدة ،ثم المملكة العربية السعودية ،ثم الهند.
وفيما يتعلق بمكونات التجارة الخارجية ،فقد سجلت دولة الكويت تراجعا في حجم الصادرات النفطية خالل عام
 1022بنحو  %1.6مقارنة بالعام السابق ،وذلك بسبب تراجع حجم انتاج دولة الكويت من النفط الخام خالل عام .1022
وعلى الرغم من ذلك ال تزال مساهمة الصادرات النفطية إلى إجمالي الصادرات لدولة الكويت مرتفعة لتصل إلى ما
نسبتهُ  %01.2في عام  ،1022مقارنة بنحو  %01.0في عام .1021
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شكل  :5تطورات التجارة الخارجية لدولة الكويت
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 6.1المالية العامة
تعتبر ميزانية السنة المالية  1021/1022ثاني أكبر الميزانيات حجما في تاريخ دولة الكويت بعد ميزانية السنة
المالية السابقة  ،1022/1021حيث بلغ إجمالي المصروفات الفعلية للسنة المالية  1021/1022ما قيمتهُ  24.0مليار
دينار كويتي ،في حين بلغ إجمالي االيرادات الفعلية  22.4مليار دينار كويتي .وبذلك فإن دولة الكويت سجلت فائضا
قياسيا جديدا يضاف على الفائض القياسي األعلى ال ُمحقق في موازنة السنة المالية  1021/1022البالغ  22.2مليار دينار
كويتي ،وهذا الفائض المحقق في الموازنة العامة للسنة المالية  1021/1022قد بلغ  21.0مليار دينار كويتي أي بنسبة
نمو تقدر  %2.6مقارنة بالعام السابق ،وكان ذلك قبل استقطاع نسبة  %19من اإليرادات العامة لصالح صندوق احتياطي
األجيال القادمة ،وهذه الزيادة تأتي في الفائض المحقق على الرغم من تراجع حجم اإليرادات العامة بنسبة %0.61
مقارنة في العام السابق ،ومدعوما بتراجع حجم المصروفات العامة بنسبة  %1.00مقارنة في العام السابق.
وبلغت مساهمة إجمالي اإليرادات النفطية من إجمالي اإليرادات العامة نسبة  %01.09لموازنة السنة المالية
 1021/1022مقارنة بنسبة  %02.6في موازنة السنة المالية  ،1022/1021ويعزى انخفاض مساهمة اإليرادات النفطية
من إجمالي اإليرادات العامة إلى تراجع حجم إنتاج دولة الكويت من النفط الخام بنحو  %2.4في عام  1022مقارنة بعام
 ،1021باإلضافة إلى تراجع متوسط سعر برميل نفط خام الكويت التصديري من نحو  209.2دوالر خالل عام 1021
إلى نحو  209.9دوالر خالل عام .1022
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شكل  :6التطور التاريخي لفائض الموازنة لدولة الكويت (بالمليار دينار)
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المصدر :وزارة المالية

والجدير بالذكر أنه ابتداء من موازنة السنة المالية  1022/1021قامت الحكومة الكويتية بتطبيق زيادة
مخصص نسبة صندوق احتياطي اإلجيال القادمة من اإليرادات العامة من نحو  %20إلى  ،%19وبذلك يصبح إجمالي ما
تم استقطاعه لصالح صندوق احتياطي األجيال القادمة لموازنة السنة المالية  1021/1022ما قيمته  9.0مليار دينار
كويتي.
أما على صعيد المصروفات العامة ،فقد أظهرت بيانات الحساب الختامي للسنة المالية  1021/1022تراجع
حجم المصروفات العامة بنسبة  % 1.00مقارنة بالسنة المالية السابقة ،حيث أن االرتفاع في المصروفات العامة ضمن
الباب الخامس (المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية) ّ
شكل نسبة  %19.2من إجمالي المصروفات العامة للسنة
المالية المذكورة ،تأتي بعدها من حيث األهمية النسبية الباب األول (المرتبات واألجور) حيث شكلت نسبة  %16.6من
إجمالي المصروفات العامة للسنة المالية المذكورة.
ومن جانب ما يتعلق بالتصنيف االقتصادي للمصروفات العامة ،فتشير بيانات السنة المالية  1021/1022إلى
انخفاض المصروفات الجارية لتصل قيمتها إلى نحو  0.0مليار دينار كويتي مقابل نحو  20.1مليار دينار كويتي للسنة
المالية  ،1022/1021أي بانخفاض بلغت نسبته  %1.4مقارنة بالسنة المالية السابقة ،كما انخفضت المصروفات
الرأسمالية خالل السنة المالية  1021/1022بنحو  %1.01مقارنة بالسنة المالية السابقة ،لتصل قيمتها إلى  2.91مليار
دينار كويتي مقابل  2.42مليار دينار كويتي للسنة المالية  .1022/1021في حين استقرت المصروفات التحويلية على
قيمتها السابقة والمقدرة بحوالي  9.1مليار دينار كويتي في كل من السنة المالية  1022/1021والسنة المالية
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 .1021/1022هذا ويشكل نصيب المصروفات الجارية نسبة  %99.4من إجمالي المصروفات خالل السنة المالية
المذكورة ،في حين ال يزال نصيب المصروفات الرأسمالية منخفضا ليشكل حوالي ما نسبته  %0.1من إجمالي
المصروفات خالل السنة المالية المذكورة.
شكل  :7اإليرادات العامة لدولة الكويت للسنة المالية 2012/2013
%7.93

االيرادات النفطية
االيرادات غير النفطية

%92.07

المصدر :وزارة المالية

 7.1بيئة االستثمار
قامت اإلدارة المركزية لإلحصاء في نهاية عام  1022بتنفيذ أول مسح لالستثمار األجنبي المباشر Foreign
 Direct Investment Surveyعرضت نتائجهُ في شهر يونيو  1021بغرض بناء قاعدة بيانات لالستثمار لتشمل
الشركات المقيمة في دولة الكويت في مختلف قطاعات االقتصاد المحلي ،فتشير بيانات المسح إلى ارتفاع حجم االستثمار
األجنبي المباشر في دولة الكويت في عام  1021بنحو  %20.91ليصل رصيده إلى  1091.4مليون دينار مقارنة بنحو
 1220.1مليون دينار في عام .1022
ويستحوذ قطاع شركات االتصاالت على النصيب األكبر من هذه االستثمارات المباشرة بنحو  %60.02ليصل
إلى ما قيمتهُ  2420.8مليون دينار في عام  ،1021ثم قطاع شركات االستثمار بنسبة  %10.22ليصل إلى ما قيمتهُ
 909.7مليون دينار في عام  ،1021ثم قطاع شركات التأمين بنسبة  %0.16ليصل إلى ما قيمتهُ  142.3مليون دينار في
عام  .1021وفيما يخص التوزيع الجغرافي لالستثمار األجنبي المباشر في دولة الكويت ،تتصدر دولة قطر معظم حجم
االستثمار األجنبي المباشر في الكويت خالل عام  ،1021ثم مملكة البحرين في المرتبة الثانية بحجم هذه االستثمارات ،ثم
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اإلمارات العربية المتحدة ،فالمملكة العربية السعودية ولبنان .هذا ويبين جدول  5التوزيع الجغرافي لحجم االستثمار
األجنبي المباشر في دولة الكويت:
جدول  :5التوزيع الجغرافي لحجم االستثمار األجنبي المباشر في دولة الكويت (مليون دينار كويتي)

القطاع

عام 6006

عام 6000

شركات االتصاالت

0101.1

4.9.9

شركات االستثمار

745.5

477.9

شركات التأمين

310..

31..3

البنوك

334.5

311.3

صناديق االستثمار

3..7

34.1

شركات الصرافة

04.1

07.0

شركات صناعية

03.1

00.1

شركات الخدمات

0.0

0..

7227.2

7.03.2

اإلجمالي

المصدر :اإلدارة المركزية لإلحصاء

كما أشارت نتائج المسح إلى أن أهم عوائق االستثمار األجنبي في دولة الكويت تتمثل في اإلجراءات المتعلقة
ببيع األراضي الالزمة إلقامة مشروعات االستثمار األجنبي وتأجيرها ورهنها ،ثم اإلجراءات المتعلقة بإنجاز متطلبات
وزارة الشؤون والعمل ،ثم اإلجراءات المتعلقة بإصدار التصريح البيئي ،ثم متطلبات وزارة البلدية ،ثم توفر المعلومات
الكافية لدى المستثمرين األجانب حول االستثمار في دولة الكويت .في المقابل فإن أبرز العوامل المحفزة لالستثمار
األجنبي في دولة الكويت تتمثل في أسعار المحروقات ،ثم اجراءات التسجيل في عضوية غرفة التجارة والصناعة ،ثم فتح
الحساب البنكي للشركة ،ثم التصديق على تسجيل الشركة.
جدول  :6أهم عوائق االستثمار األجنبي ومحفزاته في دولة الكويت

الترتيب
0

العوائق

المحفزات

اإلجراءات المتعلقة باألراضي

أسعار المحروقات

إنجاز متطلبات و ازرة الشؤون والعمل

التسجيل في عضوية غرفة التجارة والصناعة

.

إصدار التصريح البيئي

فتح حساب بنكي للشركة

9

إنجاز متطلبات البلدية

التصديق على السجل الجنائي

7

توفر المعلومات الكافية عن االستثمار بالكويت

التصديق على تسجيل الشركة

3

المصدر :اإلدارة المركزية لإلحصاء

35

36

الفصل الثاني :نتائج التقرير العالمي للتنافسية
 1.2المقدمة
يعد تقرير التنافسية العالمية أهم التقارير التي تصدر في مجال قياس التنافسية العالمية للدول في العالم ،وهذه
األهمية كانت ألسباب عدة أهمها كبر حجم عينة الدول التي يشملها التقرير ،واتساع قاعدة المؤشرات التي تقوم عليها
عملية قياس مؤشر التنافسية العالمية ،وكثافة قاعدة البيانات التي يتم االستناد إليها في ترتيب دول العالم وفقا لتنافسيتها
العالمية .وقد تم تصميم مؤشر التنافسية العالمية لقياس التنافسية الوطنية لكل دولة مقارنة بباقي دول العالم ،ويتكون هذا
المؤشر من ثالثة مؤشرات فرعية هي :المؤشر الفرعي للمتطلبات األساسية ،والمؤشر الفرعي لمعززات الكفاءة،
والمؤشر الفرعي لعوامل االبتكار والتطور .ومن ناحية أخرى فإن هذه المؤشرات الفرعية تتكون من  21ركنا أساسيا
هي :ركن المؤسسات ،والبنية التحتية ،واالقتصاد الكلي ،والصحة والتعليم االبتدائي ،والتعليم العالي والتدريب ،وكفاءة
سوق السلع ،وكفاءة سوق العمل ،ودرجة تطور أسواق المال ،ومدى االستعداد التكنولوجي ،وحجم السوق ،وتطور قطاع
األعمال ،واالبتكار و التطور .ويقوم كل ركن من هذه األركان على مجموعة من المؤشرات أو المكونات الفرعية ،والتي
يبلغ عددها  221مؤشرا تشكل في مجموعها األساس الذي يتم االستناد إليه في تحديد المركز التنافسي للدولة ،وهو ما
يجعل من مؤشر التنافسية العالمية أكثف مؤشرات قياس التنافسية لدول العالم.

 2.2مؤشر التنافسية العالمية 2012/2012
أظهر تقرير هذا العام  1029/1021أن دولة الكويت قد احتلت المركز  10على المستوى الدولي في مؤشر
التنافسية العالمية ،ويُظهر هذا الترتيب تراجعا ملحوظا في ترتيب الكويت بأربعة مراكز مقارنة بالعام السابق
 ،1021/1022حيث احتلت الكويت المركز  .26ومن بين عينة لجنة الكويت الوطنية للتنافسية ،فقد تحسن ترتيب الكويت
بصورة هامشية حيث احتلت المركز السابع هذا العام  ،1029/1021مقارنة بالعام السابق  1021/1022حيث احتلت
المركز الثامن ،ويعود هذا التحسن في الترتيب إلى تراجع ترتيب سلطنة عمان من المركز السابع في العام 1021/1022
إلى المركز التاسع في هذا العام  ،1029/1021نظرا لتراجع ترتيب سلطنة عمان في مؤشر التنافسية العالمي.
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جدول  :7مؤشر التنافسية العالمية  -نتائج 2012/2012

ترتيب عينة لجنة الكويت

الدولة

الترتيب العالمي

سنغافورة

2

1

النرويج

11

2

اإلمارات العربية المتحدة

12

3

قطر

16

4

السعودية

24

5

إستونيا

29

6

الكويت

 40

↖7

البحرين

44

8

عمان

46

9

قبرص

58

10

سلوفينيا

70

11

جمهورية سلوفاكيا

75

12

الوطنية للتنافسية

شكل  :8مكونات مؤشر التنافسية العالمية

مؤشر التنافسية العالمية
األركا ال انوية للمت ل ات
األساسية

األركا ال انوية المعززة للك ا ة

األركا ال انوية لعوامل اإل دا

التعليم العالي والتدري

المؤسسات

كفاءة أسوا السل

البنية التحتية

كفاءة سو العمالة

نضو ا عمال

استقرار االقتصاد الكلي

نضو ا سوا المالية

اإلبداع

الصحة والتعليم ا ساسي

الجا زية التكنولوجية
حجم السو

38

شكل  :9ترتيب الكويت في مؤشر التنافسية العالمية

30
35

الترتيب العالمي

35
39

34
37

36
40

44
49

يعتمد الترتيب العام للدول في مؤشر التنافسية العالمية على ثالثة مؤشرات فرعية ،وهي :المؤشر الفرعي
للمتطلبات األساسية  ،Basic Requirementsوالمؤشر الفرعي لمعززات الكفاءة ،Efficiency Enhancers
والمؤشر الفرعي لالبتكار والتطور  ، Innovation and Sophistication Factorsويحتل كل مؤشر فرعي من هذه
المؤشرات درجة عالية من األهمية في مراحل النمو المختلفة ،حيث يعكس مستوى النمو الذي تمر به الدولة .فعلى سبيل
المثال نجد أن المؤشر الفرعي للمتطلبات األساسية يحتل أهمية أساسية في مراحل التنمية األولى حيث يعتمد النمو على
الموارد ال طبيعية ،بينما تكمن أهمية المؤشر الفرعي لمعززات الكفاءة في مرحلة النمو المعتمد على الكفاءة ،في الوقت
الذي يحتل فيه مؤشر الفرعي لالبتكار والتطور أهمية أساسية في مرحلة النمو الذي يستند إلى االبتكار ،ومن ثم يترتب
على أداء الدولة في هذه المؤشرات الفرعية تحديد ترتيبها الدولي في مؤشر التنافسية العالمية للدولة .وفيما يلي نتناول
ترتيب الكويت في هذه المؤشرات الفرعية مقارنة بالدول األخرى في عينة لجنة الكويت الوطنية للتنافسية.
هذا ويشير جدول  8إلى ترتيب الكويت في هذه المؤشرات الفرعية لمؤشر التنافسية العالمية مقارنة بالدول
األخرى في عينة لجنة الكويت الوطنية للتنافسية .ويوضح جدول  8ترتيب دول عينة لجنة الكويت الوطنية للتنافسية في
مؤشر المتطلبات األساسية في العام  1029/1021استنادا إلى ترتيبها الدولي في هذا المؤشر ،ويتضح من الجدول أن
الكويت قد احتلت المركز  21عالميا في عام  ،1029/1021واحتلت أيضا المركز  0في عينة لجنة الكويت الوطنية
للتنافسية  ،وهو نفس الترتيب الذي حصلت عليه في العامين الماضيين بين عينة لجنة الكويت الوطنية للتنافسية ،كما ظلت
تحتل المركز األخير بين دول مجلس التعاون الخليجي.
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جدول  :8المؤشر الفرعي للمتطلبات األساسية  -نتائج 2012/2012
الدولة

ترتيب عينة لجنة الكويت

الترتيب العالمي

الوطنية للتنافسية

سنغافورة

1

1

اإلمارات العربية المتحدة

2

2

قطر

5

3

النرويج

6

4

السعودية

15

5

عمان

19

6

إستونيا

21

7

البحرين

29

8

الكويت

32

9

سلوفينيا

49

10

قبرص

58

11

جمهورية سلوفاكيا

70

12

شكل  :10ترتيب المؤشر الفرعي للمتطلبات األساسية لدولة الكويت

28

الترتيب العالمي

35

33
36

34

32

32

32

39
40

بالنسبة للمؤشر الفرعي الثاني فإن جدول  9يوضح ترتيب الكويت مقارنة بدول عينة لجنة الكويت الوطنية
للتنافسية في مؤشر معززات الكفاءة في العام  ،1029/1021ويتضح من الجدول أن ترتيب الكويت الدولي قد تراجع من
المركز  99في العام  1021/1022إلى المركز  42عالميا في العام  ،1029/1021ومع ذلك فقد تحسن ترتيب الكويت

40

ضمن عينة لجنة الكويت الوطنية للتنافسية بصورة هامشية من المركز الثاني عشر إلى المركز الحادي عشر ،مع تراجع
ترتيب جمهورية سلوفاكيا ،بينما احتلت المركز األخير من بين دول مجلس التعاون الخليجي.
جدول  :9المؤشر الفرعي لمعززات الكفاءة  -نتائج 2012/2012
الدولة

ترتيب عينة لجنة الكويت

الترتيب العالمي

الوطنية للتنافسية

سنغافورة

2

1

قطر

20

2

النرويج

13

3

السعودية

33

4

عمان

49

5

البحرين

40

6

إستونيا

27

7

اإلمارات العربية المتحدة

14

8

سلوفينيا

64

9

قبرص

57

10

الكويت

 83

↖ 11

51

12

جمهورية سلوفاكيا

شكل  :11ترتيب الكويت بالنسبة للمؤشر الفرعي لمعززات الكفاءة
44

45
49
52
63

الترتيب العالمي

68

67

75
77

83

بالنسبة للمؤشر الفرعي لالبتكار والتطور يوضح جدول  10ترتيب الكويت خالل العام  ،1029/1021وذلك
بالنسبة لدول عينة لجنة الكويت الوطنية للتنافسية ،ويتضح من الجدول أنه على الرغم من تحسن ترتيب الكويت من
41

المركز  202في العام  1021/1022إلى المركز  09هذا العام  ،1029/1021إال أن الكويت ظلت تحتل المركز األخير
بين عينة لجنة الكويت الوطنية للتنافسية وكذلك بين دول مجلس التعاون الخليجي.
جدول  :10المؤشر الفرعي لمؤشر اإلبداع والتطور  -نتائج 2012/2012
الدولة

ترتيب عينة لجنة الكويت

الترتيب العالمي

الوطنية للتنافسية

سنغافورة

11

1

قطر

15

2

النرويج

16

3

اإلمارات العربية المتحدة

21

4

السعودية

32

5

إستونيا

34

6

قبرص

38

7

سلوفينيا

50

8

البحرين

55

9

عمان

58

10

جمهورية سلوفاكيا

73

11

↖ 95

12

الكويت

شكل  :12ترتيب دولة الكويت فيما يتعلق بالمؤشر الفرعي لعوامل االبتكار والتطور
46
61

49

52

64

60
66

الترتيب العالمي

76

95
101

42

 3.2أركان مؤشر التنافسية العالمية
الركن األول :المؤسسات
تلعب المؤسسات في أي اقتصاد دورا حاسما في تحديد آفاق النمو االقتصادي وفرص هذا النمو التي يمكن أن
تتحقق في هذا االقتصاد ،حيث تشكل طبيعة المؤسسات في الدولة اإلطار الذي يتم من خالله قيام قطاع األعمال الخاص
في المجتمع بتوليد الدخل والثروة ،كما تحدد طبيعة عالقة قطاع األعمال بالحكومة .وللبيئة المؤسسية في أي مجتمع من
المجتمعات تأثير كبير في تنافسيته وقدرته على النمو ،حيث تؤدي دورا مهما في تهيئة السبل التي من خاللها يتم توزيع
عوائد النمو وأسلوب صياغة سياساته ،كما تؤثر في طبيعة القرارات االستثمارية بشكل كبير ،وهي من هذا المنطلق يمكن
أن تدفع النمو أو تثبطه .هذا ويمكن القول بأن التعرف على أي اقتصاد يعتمد على معرفة طبيعة مؤسساته ،كما تؤكد ذلك
الكتابات المتخصصة في هذا المجال.
ويتكون ركن المؤسسات في تقرير التنافسية العالمية من  12مكونا كما يتضح من الشكل اآلتي:
شكل  :13ركن المؤسسات  -المكونات

مكونات ركن المؤسسات
تكلفة الجرائم والعنف على
األعمال

استقاللية القضاء

كفاءة النظام القانوني في
الفصل في المنازعات

كفاءة موثوقية خدمات
الشرطة

كفاءة اإلطار القانوني

الجريمة المنظمة

حقوق الملكية

ثقة الجمهور بالسياسيين

حماية الحقوق الفكرية

المحاباة في قرارات
مسئولي الحكومة

مدى قوة حماية المستثمرين

تكلفة اإلرهاب على
األعمال

السلوك األخالقي للشركات

المدفوعات غير االعتيادية
والرشاوى

تسريب األموال العامة

عبء اللوائح الحكومية

متانة التدقيق وإعداد
التقارير

الهدر في اإلنفاق الحكومي

حماية مصالح صغار
المستثمرين

كفاءة مجالس اإلدارة

درجة الشفافية في وضع
السياسات الحكومية

43

تشير نتائج التقرير العالمي للتنافسية لهذا العام  1029/1021إلى أن الكويت قد احتلت المركز  55عالميا من
بين  144دولة في ركن المؤسسات ،وذلك بتراجع  6درجات عن ترتيبها العالمي السابق في  ،1021/1022حيث احتلت
المركز  10عالميا من بين  214دولة .أما بالنسبة لترتيب الكويت من بين دول عينة لجنة الكويت الوطنية للتنافسية
فيتضح من الجدول  11أن ترتيب الكويت ظل كما هو عند المركز العاشر وذلك مقارنة بالعام الماضي ،1021/1022
وكما هو الحال في العام الماضي  1021/1022فقد احتلت دولة الكويت المركز األخير من بين دول مجلس التعاون.
جدول  :11ركن المؤسسات
الدولة

الترتيب العالمي

ترتيب عينة لجنة الكويت
الوطنية للتنافسية

سنغافورة

3

1

قطر

4

2

النرويج

5

3

اإلمارات العربية المتحدة

7

4

عمان

24

5

السعودية

25

6

إستونيا

26

7

البحرين

29

8

قبرص

42

9

الكويت

 55

10

سلوفينيا

75

11

جمهورية سلوفاكيا

110

12

ويتكون ركن المؤسسات من  12مكونا ،ويوضح شكل  14الترتيب العالمي لدولة الكويت بالنسبة لكل مكون من
مكونات هذا الركن في عام  ، 1029/1021حيث تم تلوين المكونات التي تعد نقاط ضعف في هذا الركن باللون األحمر،
أما المكونات التي تمثل نقاط قوة فقد لونت باللون األخضر.1
يتضح من خالل الشكل أنه من بين  12مكونا لهذا الركن كان هناك مكونان فقط يعدان من نقاط القوة التي تتمتع
بها تنافسية الكويت في ركن المؤسسات ،وهي تكاليف العنف والجريمة على قطاع األعمال ،حين احتلت الكويت المركز
 20في العام  ،1029/1021متراجعة بـ  26مراكزا عن العام الماضي  1021/1022حينما احتلت فيه المركز  ،21ثم
ركن درجة استقاللية القضاء حيث تراجع ترتيبها إلى المركز  29عالميا مقارنة بالمركز  26في العام الماضي
 ، 1021/1022هذا وتجدر اإلشارة إلى أن تأثير الجريمة المنظمة على قطاع األعمال ومدى قوة حماية المستثمرين قد
كانتا من مكونات القوة في ركن المؤسسات في العام الماضي ،ولكنهما تحولتا إلى نقاط ضعف هذا العام في تنافسية دولة
الكويت.
0

يعتبر المكون أحد نقاط الضعف (أحد العيوب) بالنسبة ألي ركن ا ذا ما كان الترتيب العالمي لذلك المكون بالنسبة لدولة ما يزيد على الترتيب العالمي لهذه الدولة في مؤشر التنافسية العالمية،
ويعتبر المكون نقطة قوة (أحد المزايا) إذا ما كان الترتيب العالمي للمكون يقل عن ترتيب مؤشر التنافسية العالمية لتلك الدولة.
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شكل  :14ركن المؤسسات  -ترتيب المكونات

مكونات ركن المؤسسات

الترتيب العام بين األقواس

تكلفة الجرائم والعنف على
األعمال
30

الجريمة المنظمة
43

كفاءة اإلطار القانوني
45

حقوق الملكية
51

ثقة الجمهور بالسياسيين
56

استقاللية القضاء
37

كفاءة موثوقية خدمات
الشرطة
57

تسريب األموال العامة
57

المدفوعات غير االعتيادية
والرشاوى
57

السلوك األخالقي للشركات
61

كفاءة النظام القانوني في
الفصل في المنازعات
65

مدى قوة حماية المستثمرين
68

تكلفة اإلرهاب على
األعمال
72

حماية مصالح صغار
المستثمرين
73

متانة التدقيق وإعداد
التقارير
73

حماية الحقوق الفكرية
83

الهدر في اإلنفاق الحكومي
92

المحاباة في قرارات
مسئولي الحكومة
100

درجة الشفافية في وضع
السياسات الحكومية
103

كفاءة مجالس اإلدارة
127

عبء اللوائح الحكومية
135

وتتمثل أهم نقاط ضعف تنافسية دولة الكويت في ركن المؤسسات في تسعة عشر مكونا ،تحسن بعضها،
وتراجع بعضها ،بينما استمر ترتيب الكويت في بعض المكونات ثابتا على ما هو عليه في العام الماضي ،1021/1022
وبالنسبة للمكونات التي تحسن أداء الكويت فيها ،فتتمثل في تحسن ترتيب الكويت في مكون عبء النظم الحكومية
واللوائح حيث احتلت الكويت المركز  229من بين  211دولة متقدمة بعشرة مراكز في هذا العام  1029/1021مقارنة
بالمركز  219من بين  214دولة في العام الماضي  ،1021/1022غير أنه من الواضح أن هذا المركز يعكس ارتفاع
عبء البيروقراطية الحكومية على قطاع األعمال.
وأما بالنسبة للشفافية في عملية صناعة السياسة الحكومية فقد تحسن ترتيب الكويت من المركز  222في العام
 1021/1022إلى المركز  202في العام  .1029/1021وبالنسبة للهدر في اإلنفاق الحكومي ،فقد تحسن ترتيب الكويت
من المركز  201في العام  1021/1022إلى المركز  01في العام  ،1029/1021كذلك تحسن ترتيب الكويت في مكون
السلوك األخالقي للشركات من المركز  91في العام  1021/1022إلى المركز  62هذا العام  ،1029/1021وفي مكون
تسريب األموال العامة تحسن ترتيب الكويت حيث احتلت الكويت المركز  99في العام  1029/1021مقارنة بالمركز 90
في العام  ،1021/1022وفي كفاءة النظام القانوني في الفصل في المنازعات تحسن ترتيب الكويت بدرجة واحدة من
المركز  66في العام الماضي  1021/1022إلى المركز  69هذا العام  ،1029/1021وكذلك كفاءة اإلطار القانوني في
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مواجهة النظم واإلجراءات الحكومية حيث تحسن ترتيب الكويت إلى المركز  19هذا العام  1029/1021مقارنة بالمركز
 10في العام الماضي .1021/1022
وبالنسبة للمكونات التي تراجع فيها ترتيب الكويت فهي تتمثل في كفاءة مجالس إدارة الشركات ،حيث بلغ
ترتيب الكويت هذا العام  1029/1021المركز  219متراجعة بعشرة مراكز عن العام الماضي  1021/1022حينما
احتلت الترتيب  ،229وهو ما يعكس ضعف كفاءة مجالس إدارة الشركات بشكل عام من وجهة نظر قطاع األعمال .أما
فيما يتعلق بحماية حقوق الملكية الفكرية فقد تراجع ترتيب الكويت بصورة حادة من المركز  60في العام 1021/1022
إلى المركز  42هذا العام  .1029/1021وبالنسبة لحماية مصالح صغار المساهمين ،فقد تراجع ترتيب الكويت من
المركز  60في العام الماضي  1021/1022إلى المركز  92هذا العام .1029/1021
ومن الواضح أن شعور رجال األعمال بخطورة اإلرهاب على أداء األعمال في الدولة قد تزايد بشكل واضح،
وربما يعكس ذلك حالة عدم االستقرار المحيطة بالكويت ،حيث احتلت الكويت المركز  91عالميا هذا العام 1029/1021
مقارنة بالمركز  60في العام الماضي  .1021/1022أما بالنسبة لمدى قوة حماية المستثمرين ،فقد تراجع ترتيب الكويت
بصورة واضحة من المركز  22في العام الماضي  1021/1022إلى المركز  64عالميا هذا العام  ، 1029/1021كذلك
تراجع ترتيب الكويت بشكل واضح بالنسبة لمتانة معايير التدقيق ومتابعة التقارير ،حيث احتلت المركز  92هذا العام
 1029/1021مقارنة بالمركز  96في العام الماضي  ،1021/1022وبالنسبة للمدفوعات غير االعتيادية والرشاوي ،فقد
تراجع ترتيب الكويت من المركز  91في العام الماضي  1021/1022إلى المركز  99هذا العام  ، 1029/1021كما
تراجع ترتيب الكويت في كفاءة خدمات الشرطة من المركز  16في العام الماضي  1021/1022إلى المركز  99هذا
العام  ، 1029/1021وكذلك تراجع ترتيب الكويت في مكون حماية حقوق الملكية من المركز  22في العام الماضي
 1021/1022إلى المركز  92هذا العام  ،1029/1021وأخيرا تراجع ترتيب الكويت بالنسبة ألثر الجريمة المنظمة على
قطاع األعمال من المركز  10إلى المركز  12هذا العام .1029/1021
أما بالنسبة للمكونات التي ظلت على حالها فقد تمثلت في المحاباة لقرارات مسؤولي الحكومة ،حيث ظل
الترتيب الدولي للكويت على ما هو عليه في العام السابق  1021/1022عند المركز  ،42كذلك الحال في مكون ثقة
الجمهور بالسياسيين ،حيث استمر ترتيب الكويت في المركز  96كما هو في العام الماضي .1021/1022
تلك هي أبرز جوانب الضعف في ركن المؤسسات لدولة الكويت ،ومن الواضح أن هذه المراكز المتأخرة التي
حققتها الكويت في المكونات المختلفة لركن المؤسسات تعكس بشكل أساسي ضعف كفاءة اإلدارة الحكومية من وجهة نظر
قطاع األعمال ،على النحو الذي نراهُ يؤثر على ترتيب الكويت في مؤشر التنافسية العالمية ،وهذا األمر يؤكد أهمية رفع
كفاءة اإلدارة الحكومية والتدقيق بصورة أكبر في مؤهالت وكفاءات القيادات التي تتولى العمل الحكومي ،فضال عن تهيئة
البيئة القانونية واإلجرائية لكي تكون أكثر صداقة لقطاع األعمال الخاص.
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إن هذه النتائج تشير إلى ضعف البيئة المؤسسية التي تحيط بقطاع األعمال في الكويت ،حيث ال تساعد
المؤسسات الحالية على توفير مناخ أعمال مناسب في الدولة ،مما يعكس أهمية رفع كفاءة اإلدارة الحكومية كأحد
المتطلبات األساسية لتحسين مناخ األعمال في الكويت ،ذلك أن هذا المناخ ما زال -كما هو واضح -غير مشجع لممارسة
األعمال مقارنة بباقي دول العالم ،كذلك فإن أحد السبل األساسية لتحسين تنافسية دولة الكويت هو العمل على تحسين
بيئتها المؤسسية من خالل رفع كفاءة األداء الحكومي وتحسين اللوائح والنظم البيروقراطية ،ورفع فعالية األطر القانونية،
وتبني أعلى مستويات الشفافية في عملية وضع السياسات ،والعمل على استقرارها ،والعمل على مكافحة الفساد في
األجهزة الحكومية ،والسيطرة على الهدر في اإلنفاق الحكومي وتعزيز عملية تنفيذ قوانين حماية الملكية الفكرية ،وتشجيع
االلتزام باألخالق في معامالت قطاع األعمال ،واعتماد مبدأ المحاسبة والمسؤولية ،وتفعيل قواعد االلتزام من خالل تقوية
معايير المراجعة وإعداد التقارير ورفع كفاءة مجالس إدارة الشركات.

الركن الثاني :البنية التحتية
تشير الكتابات في مجال التنمية االقتصادية إلى أن اإلنفاق على البنى التحتية يعد أحد المتطلبات األساسية لبلدان
العالم لتعزيز تنافسيتها الدولية ،إذ ينظر إليه على أنه من أهم جوانب اإلنفاق العام على اإلطالق حيث يساعد في تهيئة
االقتصاد نحو إرساء أسس النمو واالنطالق ،وينظر إلى البنى التحتية على أنها أهم محددات القدرة التنافسية للدول ،ذلك
أن االقتصاد التنافسي يتطلب وجود بنية تحتية واسعة وفعالة ،حيث تساعد البنية التحتية على تحديد موقع األنشطة
االقتصادية في الدولة وتوزيعها اإلقليمي ،وكذلك تساعد على معرفة نوعية األنشطة الالزمة لتنمية االقتصاد .ويوضح
الشكل اآلتي مكونات ركن البنية التحتية:
شكل : 15ركن البنية التحتية  -المكونات

مكونات ركن البنية التحتية
جودة البني التحتية لخطوط
السكة الحديدية

جودة الطرق

جودة إمدادات الكهرباء

جودة البنية التحتية بشكل
عام

توافر مقاعد للنقل الجوي
كيلومتر/أسبوعيا

جودة البنية التحتية لوسائل
النقل الجوي

جودة البنية التحتية للموانئ

عدد المشتركين في خطوط
الهاتف النقال لكل  100من
السكان

عدد خطوط الهاتف الثابت
لكل  100من السكان

وتعمل البنية التحتية المتطورة على خفض اآلثار الناتجة عن وجود مسافات كبيرة بين المناطق الجغرافية
المختلفة في الدولة ،كما أنها تربط بين األسواق المختلفة في الدولة وكذلك السوق المحلية باألسواق العالمية ،وهو ما يؤدي
إلى تحسين نظم اإلنتاج والتوزيع ورفع كفاءتها مما ينعكس على معدالت نمو االقتصاد ،فضال على أنها تساعد على زيادة
درجة العدالة في توزيع الدخل وتقليل مستويات الفقر بين عموم السكان ،وكذلك بين المناطق الجغرافية المختلفة من خالل
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الربط الفعال بين المناطق الجغرافية المختلفة على النحو الذي يساعد على االستغالل األمثل لموارده بتسهيل حركتها بين
المناطق الجغرافية المختلفة  ،كذلك تساعد العوامل التي تؤثر بصورة فعالة في عمليات النقل كارتفاع جودة الطرق
والسكك الحديدية والموانئ والنقل الجوي على تمكين المنتجين من نقل بضائعهم ومنتجاتهم إلى األسواق المحلية
والخارجية بصورة آمنة وفي األوقات المحددة لذلك ،كما يساعد ذلك على تيسير عملية نقل العمال والموظفين ،وتعتمد
االقتصاديات الحديثة بصفة عامة أيضا على مدى توافر التيار الكهربائي دون انقطاع بحيث ال تتوقف المصانع عن العمل
لفترات طويلة أو قصيرة ،وفي النهاية فإن وجود شبكة قوية وواسعة من وسائل االتصاالت تسمح باالنتقال السريع
والفعال للمعلومات في االقتصاد ،وهو ما يؤدي إلى زيادة الفاعلية االقتصادية من خالل تحسين عملية اتخاذ القرارات
والتغذية العكسية لها.
وبالنسبة لنتائج هذا العام يشير التقرير العالمي للتنافسية إلى استمرار تراجع ترتيب دولة الكويت في ركن البنية
التحتية للعام الرابع على التوالي ،حيث احتلت الكويت المركز  62في العام الحالي  1029/1021مقارنة بالمركز 92
عالميا في العام  .1021/1022أما بالنسبة لترتيب الكويت في عينة لجنة الكويت الوطنية للتنافسية فقد احتلت المركز 22
كما يتضح من الجدول اآلتي دون تغيير في المرتبة عن العامين السابقين ،كذلك ما زالت الكويت تحتل المركز األخير من
بين دول مجلس التعاون الخليجي في ركن البنية التحتية ،وهو ما يعكس حقيقة أن البني التحتية في الكويت لم يطرأ عليها
تحسن جوهري في األعوام الماضية على الرغم من االنتهاء من تنفيذ خطة التنمية متوسطة المدى األولى ،واستعداد
الكويت لتنفيذ الخطة الثانية ،وتبني الكويت لعدد من المشروعات الضخمة في مجال البنية التحتية.
جدول  :12ركن البنية التحتية
الدولة

الترتيب العالمي

ترتيب عينة لجنة الكويت
الوطنية للتنافسية

سنغافورة

2

1

اإلمارات العربية المتحدة

3

2

قطر

24

3

السعودية

30

4

البحرين

31

5

النرويج

32

6

عمان

33

7

سلوفينيا

35

8

إستونيا

38

9

قبرص

45

10

الكويت

 61

11

64

12

جمهورية سلوفاكيا
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وبالنسبة لمكونات هذا الركن ،فإن الشكل  16يوضح المكونات التسعة لهذا الركن من أركان التنافسية ،ووفقا
للشكل فإن كافة مكونات هذا الركن تعد نقاط ضعف في تنافسية الكويت فيما عدا مؤشر اشتراكات الهواتف النقالة (لكل
 200من السكان) ،حيث احتلت الكويت المركز الثالث عالميا في العام  1029/1021متراجعة بمركز واحد على
المستوى الدولي مقارنة بالعام الماضي .1021/1022
شكل  :16ركن البنية التحتية -ترتيب المكونات

مكونات ركن البنية التحتية
جودة البني التحتية لخطوط
السكة الحديدية
ير متوفر

جودة الطرق
48

توافر مقاعد للنقل الجوي
كيلومتر/أسبوعيا
58

جودة إمدادات الكهرباء
63

عدد المشتركين في خطوط
الهاتف النقال لكل  100من
السكان
3

عدد خطوط الهاتف الثابت
لكل  100من السكان
72

جودة البنية التحتية للموانئ
82

جودة البنية التحتية لوسائل
النقل الجوي
100

جودة البنية التحتية بشكل
عام
67

ومن ناحية أخرى فإنه بتتبع التطورات في ترتيب الكويت في المكونات المختلفة لهذا الركن نجد أن معظم هذه
المكونات قد مال نحو التراجع ،فوفقا للتقرير العالمي للتنافسية تراجع ترتيب الكويت في مؤشر جودة البنية التحتية للنقل
الجوي ،حيث احتلت الكويت المركز ( 200من بين  211دولة) في العام  1029/1021مقارنة بالمركز  02على
المستوى العالمي (من بين  214دولة) في العام الماضي  ،1021/1022وهذا التراجع على العام الرابع على التوالي ،كما
تراجع الترتيب الدولي للكويت في مكون جودة البنية التحتية للموانئ للسنة الرابعة على التوالي من المركز  92في العام
 1021/1022إلى المركز  41عالميا في العام  ،1029/1021ويعكس هذا التراجع ازدياد ازدحام الموانئ بكافة أنواعها
مع تزايد حركة نقل الركاب والبضائع في الوقت الذي ظلت هذه الموانئ كما هي من غير تطوير ،أما ترتيب الكويت في
مكون عدد خطوط الهاتف الثابت لكل  200من السكان ،فقد تراجع من المركز  90في العام  1021/1022إلى المركز
 91في هذا العام  ،1029/1021وذلك للعام الرابع على التوالي.
وال شك أن التراجع في هذا المؤشر بالذات يعكس النمو الحادث في أعداد السكان الذين ال تصل إليهم خطوط
الهواتف الثابتة ،وعلى وجه الخصوص الوافدين من أصحاب المؤهالت المتدنية والعمالة المنزلية .كما نجد تراجعا في
ترتيب الكويت في جودة البنية التحتية بشكل عام (مدى كفاءة البنية التحتية واتساعها في الدولة) من المركز  59في العام
 1021/1022إلى المركز  69في العام الحالي  ،1029/1021كذلك تراجع ترتيب الكويت في مكون جودة إمدادات
الطاقة الكهربائية بدرجة واحدة عن العام الماضي حيث بلغ في هذا العام  1029/1021المركز  62مقارنة بالمركز 61
في العام  ،1021/1022والواقع أن هذه اإلمدادات قد شهدت استقرارا أكبر العام الماضي مقارنة باألعوام السابقة.
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في المقابل تحسن ترتيب الكويت في مكون مدى توافر مقاعد للنقل الجوي (كيلو متر اسبوعيا) بدرجتين من
المركز  60في العام  1021/1022إلى المركز  94في العام  ،1029/1021وربما يعكس ذلك إزدياد حدة المنافسة في
مجال النقل الجوي في الدولة ،بينما استمر تراجع ترتيب الكويت في جودة الطرق للعام الرابع على التوالي إلى المركز
 14مقارنة بالمركز  19في العام .1021/1022
ولعل هذه النتائج تعكس ضعف برامج اإلنفاق العام على البنية التحتية في الكويت ،هذا على الرغم من اتجاه
الكويت مؤخرا إلى تكثيف عمليات االستثمار في البنية التحتية من خالل تبني مجموعة من المشروعات الضخمة Mega
 ،Projectsوذلك في إطار خطة التنمية ،وعلى الرغم من ذلك ،فإن الجانب األكبر من اإلنفاق العام يتجه نحو اإلنفاق
الجاري ،وبصفة خاصة اإلنفاق على الرواتب والدعم ،في الوقت الذي تنخفض فيه نسبة المبالغ المرصودة لإلنفاق على
مشروعات البنى التحتية التي تمثل أهم أسس رفع تنافسية االقتصاد الوطني ،وحتى في حال رصدها فإنها ال تنفق بالكامل
نظرا للقيود الكثيرة وعلى رأسها طول الدورة المستندية في الدولة .إن هذه النتائج تشير بما ال يدع مجال للشك إلى أن
الكويت تحتاج إلى تحسين البنى التحتية بها لكي تتمكن من تعزيز تنافسيتها ،وأن ينصب اهتمام خطط التنمية متوسطة
األجل الالحقة في تطوير البنية التحتية في الكويت وتحسين جودتها.

الركن الثالث :استقرار االقتصاد الكلي
تعتبر عوامل استقرار االقتصاد الكلي من المحددات المهمة لتنافسية االقتصاد المحلي ،وذلك لكونها تتحكم في
الكثير من القرارات التي يتم اتخاذها من جانب الدولة على وجه الخصوص من جانب قطاع األعمال الخاص ،فعلى سبيل
المثال ال تستطيع الشركات اتخاذ قرارات استثمارية سليمة عندما يكون التضخم خارج نطاق سيطرة صانع السياسة
النقدية في الدولة ارتفاعا أو انخفاضا  ،كما أن ارتفاع عبء المديونية على الدولة يؤثر في قدرتها على توفير الخدمات
األساسية بصورة فعالة للمجتمع وفي قرارات توسيع هذه الخدمات ،األمر الذي يؤدي إلى حدوث أضرار كبيرة في
اقتصاد الدولة ،وبشكل عام سوف تتأثر التنمية االقتصادية في الدولة ما لم يوجد استقرار في بيئة االقتصاد الكلي.
وينبغي اإلشارة إلى أنه بالرغم من أن االستقرار االقتصادي يعتبر أحد العوامل المهمة في االقتصاد إال أن
طبيعته تعتمد على طريقة عمل االقتصاد وهيكل انتاجه ومصادر إيرادات الحكومة فيه .ويوضح الشكل اآلتي مكونات
ركن االستقرار االقتصادي الكلي ويتكون هذا الركن من خمسة مكونات ،كما هو موضح في شكل :17
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شكل  : 17ركن االستقرار االقتصادي  -المكونات

مكونات ركن استقرار االقتصاد الكلي Macroeconomics -
توازن الميزانية الحكومية
كنسبة من الناتج

الدين الحكومي كنسبة من
الناتج

التصنيف االئتماني للدولة

معدل االدخار الوطني
كنسبة من الناتج

معدل التضخم السنوي %

من الناحية التقليدية يمثل ركن استقرار االقتصاد الكلي الركن األفضل ألركان التنافسية التي تملكها دولة الكويت
بصورة مستمرة ،حيث تحتل دولة الكويت غالبا مراكز متقدمة عالميا في هذا الركن .ويتضح من الجدول  13أن الكويت
استمرت في احتالل المركز الثالث عالميا مثلما هو الحال في العام الماضي  ،1021/1022غير أن ترتيبها بين عينة لجنة
الكويت الوطنية للتنافسية قد تراجع من المركز الثاني في العام الماضي  1021/1022إلى المركز الثالث هذا العام
 ،1029/1021حيث احتلت قطر المركز الثاني ،أما بالنسبة لترتيبها في دول مجلس التعاون فقد تراجع ترتيبها إلى
المركز الثاني بحلول قطر في المركز األول.
جدول  :13ركن استقرار االقتصاد الكلي
الدولة

الترتيب العالمي

ترتيب عينة لجنة الكويت
الوطنية للتنافسية

النرويج

1

1

قطر

2

7

الكويت

3

3

السعودية

4

4

اإلمارات العربية المتحدة

5

5

عمان

6

6

سنغافورة

15

7

إستونيا

20

8

جمهورية سلوفاكيا

45

9

البحرين

47

10

سلوفينيا

98

11

قبرص

134

12
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وتجدر اإلشارة إلى أنه لسنوات طويلة ظل ترتيب الكويت في ركن استقرار االقتصاد الكلي من أهم الجوانب
المضيئة في تنافسية دولة الكويت  ،وإن كان هذا الوضع ال يعني تحسنا في مرحلة النمو التي تمر بها الدولة ،بقدر ما
يعكس سير األوضاع في السوق العالمي للنفط الخام على نحو مناسب ،األمر الذي يعزز من إيرادات الدولة من صادراتها
النفطية وإيرادات الحكومة العامة بالشكل الذي يضمن تحقيق الدولة لفوائض ضخمة وتكوين احتياطيات كبيرة تعزز من
قدرتها على مواجهة التقلبات في اإليرادات الحكومية العامة.
يوضح الشكل 18نقاط القوة ونقاط الضعف الخاصة بدولة الكويت بالنسبة لركن استقرار االقتصاد الكلي ،ومن
هذا الشكل يتضح أيضا أن كافة مكونات هذا الركن تعتبر من نقاط القوة بالنسبة لتنافسية دولة الكويت.
شكل : 18ركن استقرار االقتصاد الكلي  -ترتيب المكونات

مكونات ركن استقرار االقتصاد الكلي Macroeconomics -
معدل التضخم السنو %
1

توازن الميزانية الحكومية
كنسبة من النات
2

معدل االدخار الوطني
كنسبة من النات
3

الدين الحكومي كنسبة من
النات
3

التصني

االئتماني للدولة
24

بالنسبة لتطور ترتيب الكويت في مكونات هذا الركن فقد تحسن ترتيب الكويت في انخفاض معدل التضخم
بصورة واضحة ،حيث احتلت المركز األول عالميا في العام  1029/1021مقارنة بالمركز  11في العام الماضي
 ،1021/1022وهذا المركز يعكس تراجع معدل التضخم المحقق في الدولة على النحو الذي وضع الكويت من بين
مجموعة الدولة األقل من حيث حدة الضغوط التضخمية ،كذلك تحسن ترتيب الكويت في مكون الدين الحكومي كنسبة من
الناتج المحلي اإلجمالي بصورة واضحة للعام الرابع على التوالي من المركز السادس في العام الماضي 1021/1022
إلى المركز الثالث في هذا العام  ،1029/1021وهو ما يعكس تراكم احتياطات الدولة وتراجع الحاجة نحو االقتراض من
جانب الحكومة ،كما استمر تحسن ترتيب الكويت في مكون التصنيف االئتماني للدولة للعام الرابع على التوالي إلى
المركز ( 11من بين  211دولة) ،وذلك مقارنة بالمركز  16عالميا في العام  ( 1021/1022من بين  214دولة) ،والذي
يرجع باألساس إلى تحسن األوضاع المالية للدولة واستقرار ماليتها العامة.
من ناحية أخرى ،فقد تراجع ترتيب الكويت في مكون معدل االدخار كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي بدرجة
واحدة هذا العام  1029/1021حيث احتلت المركز الثالث عالميا في هذا العام مقارنة بالمركز الثاني في العام الماضي
 ،1021/1022في الوقت الذي ثبت فيه ترتيب الكويت بالنسبة لمكون رصيد ميزانية الحكومة كنسبة من الناتج المحلي
اإلجمالي عند المركز الثاني عالميا ،مثلما هو الحال في العام الماضي  ،1021/1022وهو الذي يعكس باألساس الفوائض
الضخمة التي تحققها الكويت سنويا في الوقت الحالي في ميزانيتها نتيجة الستمرار ارتفاع إيرادات الصادرات النفطية.
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وينبغي أن نشير إلى أن هذه المراكز المتقدمة التي تحققها الكويت على المستويين العالمي واإلقليمي في هذا
المكون ناتجة بصورة أساسية من األداء القوي للسوق النفطي العالمي ،حيث مازالت أسعار النفط الخام مرتفعة نسبيا
بالمقاييس التاريخية في الوقت الذي يستمر فيه الطلب على النفط مرتفعا حتى في ظل ظروف االزمة االقتصادية العالمية
منذ .1004
وتسهم العائدات النفطية إسهاما جوهريا في الميزانية الحكومية وفي الناتج المحلي اإلجمالي في الكويت
باعتبارها تمثل المصدر الرئيس لإليرادات الحكومية .ومن المعلوم أن هذا األداء لالقتصاد الكويتي في هذا الركن ال
يعكس أي تطورات في الجانب الحقيقي لالقتصاد ،أي ما ينتجه من سلع وخدمات حقيقية ،وهذا هو األساس في الحكم على
مدى متانة أسس التنافسية في ركن االقتصاد الكلي ،وليس بالضرورة يعكس بصورة أساسية التطورات الحادثة في أسعار
النفط الخام التي كانت تسير في اتجاه تصاعدي لعدة سنوات ،األمر الذي عزز من إيرادات الدولة العامة وجعل الميزانية
العامة للدولة في وضع مستقر ،ومن ثم أسهم في تراكم االحتياطيات العامة للدولة على نحو غير مسبوق ،وهي جميعها
كما نرى تطورات اسمية وليست حقيقية.
وال شك أن هذه التطورات في ركن االستقرار االقتصادي ال تعكس ارتفاع درجة تنافسية االقتصاد الكويتي بقدر
ما تعكس تطورات ا سمية ناجمة عن ارتفاع أسعار النفط ،بينما لم يتطور نصيب االقتصاد الحقيقي للدولة على هذا النحو
الذي تشير إليه تطورات األداء في ركن االستقرار االقتصادي الكلي ،ومن ثم فإنه ينبغي أن ينظر إلى هذه التطورات
بحذر ألنها ال تعكس األداء الحقيقي لالقتصاد (كمية السلع والخدمات التي يتم تصديرها إلى الخارج) ،وال حتى االرتفاع
في االنتاجية الكلية لالقتصاد الوطني ،بقدر ما تعكس تطورات سعر النفط في السوق العالمي للنفط الخام .من ناحية أخرى
فإنه من الممكن النظر بإيجابية إلى هذه التطورات السعرية إذا ما كانت تعكس اإليرادات من سلع إنتاجية حقيقية لالقتصاد
الوطني ،ال إلى أنها مصدر طبيعي ناضب مثل صادرات النفط الخام.

الركن الرابع :الصحة والتعليم االبتدائي
يلعب التأ هيل التعليمي للسكان وقوة العمل وكذلك المستويات الصحية دورا هاما للغاية بالنسبة لتنافسية الدولة
ومستوى اإلنتاجية فيها ،فمن المعلو م أن العمال الذين يعانون من مشكالت صحية مزمنة يكونون أقل إنتاجية من غيرهم،
كذلك فإن انخفاض مستويات الصحة يؤدي إلى ارتفاع في تكاليف االنتاج على قطاع األعمال ،إذ إن العمال المرضى
يتغيبون دائما أو يعملون بكفاءة أقل من غيرهم الذين يحرصون على العمل ،وهو ما يرفع من التكلفة المتوسطة لإلنتاج،
ويقلل من أرباح الشركات ،وباإلضافة إلى الصحة فإن كمية التعليم األساسي ونوعيته الذي يتلقاه السكان المحليون تتزايد
أهميته في العالم اليوم على نحو واضح ،حيث يعد التعليم المسؤول األول عن زيادة كفاءة العاملين وقدرتهم على
االستيعاب وتطوير أنفسهم ،في الوقت الذي يمثل النقص في التعليم األساسي أحد القيود على تطور قطاع األعمال ،حيث
تجد الشركات صعوبة في االرتفاع بسلسلة القيمة من خالل عمال ذوي مستويات تعليمية منخفضة ،وبخاصة عندما
ينصرف األمر إلى إنتاج المنتجات األكثر تطورا أو ذات القيمة الكثيفة ،والتي تمثل أهم مصادر تنافسية الدول في الوقت
الحالي .ويوضح شكل  19المكونات المختلفة لركن الصحة والتعليم االبتدائي:
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شكل  :19ركن الصحة والتعليم االبتدائي  -المكونات

مكونات ركن الصحة والتعليم االبتدائي
عدد حاالت اإلصابة بالسل

مدى تفشي مرض األيدز

توقع الحياة

حاالت وفاة األطفال

تأثير مرض السل على
قطاع األعمال

تأثير مرض نقص المناعة /
األيدز على قطاع األعمال

جودة التعليم األساسي

نسبة الملتحقين بالتعليم
األساسي

بالنسبة ألداء الكويت في هذا الركن ،فقد استمر في التراجع للعام الرابع على التوالي من المركز  99في العام
 1021/1022إلى المركز  41في هذا العام  ،1029/1021وبالنسبة لعينة لجنة الكويت الوطنية للتنافسية فقد تحسن
ترتيب الكويت بدرجة واحدة إلى المركز قبل األخير ،أما بالنسبة لمركزها مقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي ،فلم
يختلف عما هو الحال عليه في العام الماضي ،حيث لم تحرز الكويت تقدما في هذا الركن كما يتضح من الجدول ،14
حيث استمرت في المركز األخير.
جدول  :14ركن الصحة والتعليم االبتدائي

الدولة

الترتيب العالمي

ترتيب عينة لجنة الكويت
الوطنية للتنافسية

سنغافورة

3

1

قبرص

9

2

سلوفينيا

12

3

النرويج

15

4

إستونيا

26

5

قطر

28

6

اإلمارات العربية المتحدة

38

7

البحرين

40

8

السعودية

50

9

عمان

54

10

الكويت

 82

 11

84

12

جمهورية سلوفاكيا
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شكل  : 20ركن الصحة والتعليم االبتدائي -ترتيب المكونات

مكونات ركن الصحة والتعليم االبتدائي
حاالت وفاة األطفال
56

مدى تفشي مرض األيدز
1

تأثير مرض نقص المناعة /
األيدز على قطاع األعمال
25

تأثير مرض السل على
قطاع األعمال
37

توقع الحياة
58

عدد حاالت اإلصابة بالسل
56

نسبة الملتحقين بالتعليم
األساسي

86

جودة التعليم األساسي
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ووفقا للنتائج العامة ،فإن الكويت تمتلك ثالث نقاط للقوة في هذا الركن ،وهي درجة انتشار مرض نقص
المناعة (األيدز) حيث احتلت فيها المرتبة األولى عالميا ،وأما درجة ضعف تأثير مرض نقص المناعة (األيدز) على
قطاع األعمال في الكويت فقد احتلت الكويت المركز  19عالميا ،وفي درجة تأثير مرض السل على قطاع األعمال احتلت
الكويت المركز  ،29أما بالنسبة لباقي المكونات ،فهي تمثل نقاط ضعف في تنافسية الكويت ،وقد تحسن األداء فيها بشكل
عام.
فوفقا لنتائج التقرير العالمي للتنافسية تحسن ترتيب الكويت في نسبة الملتحقين بالتعليم االبتدائي من المركز 02
في العام  1021/1022إلى المركز  46في هذا العام  ،1029/1021وهو ما يعكس تزايد أعداد المقيدين في المدارس
االبتدائية في المراحل العمرية األولى ،كما تحسن ترتيب الكويت في عدد حاالت وفيات األطفال (لكل ألف طفل مولود
حيا) بصورة طفيفة وهو ما يمثل حلولها المركز  99في العام  1021/1022متقدمة فيه إلى المركز  96هذا العام.
كذلك تحسن ترتيب الكويت بالنسبة لدرجة تأثير مرض نقص المناعة (األيدز) بين البالغين من السكان على
قطاع األعمال من المركز  20في العام  1021/1022إلى المركز  19عالميا هذا العام  ،1029/1021وتحسن ترتيب
الكويت بالنسبة لدرجة تفشي حاالت اإلصابة بمرض نقص المناعة (األيدز) بين البالغين من السكان بصورة جوهرية من
المركز  12في العام  1021/1022إلى المركز األول عالميا هذا العام  ،1029/1021وربما يعكس هذا التحسن تناقص
نسبة المصابين بالمرض إلى إجمالي السكان مع تزايد أعداد السكان في الدولة ،من ناحية أخرى فقد استمر تحسن ترتيب
الكويت في عدد حاالت اإلصابة بمرض السل (لكل  200ألف من السكان) للعام الرابع على التوالي إلى المركز  96في
هذا العام  1029/1021مقارنة بالمركز  62في العام  ،1021/1022كما استمر تحسن ترتيب الكويت في مؤشر تأثير
مرض السل على قطاع األعمال للعام الرابع على التوالي من المركز  92في العام  1021/1022إلى المركز  29هذا
العام  ،1029/1021وهو ما يعكس ارتفاع جهود مكافحة المرض وانخفاض أعداد المصابين به.
غير أن المثير للقلق هو استمرار تراجع ترتيب الكويت في مكون جودة التعليم األساسي للعام الرابع على
التوالي إلى المركز  201عالميا (من بين  211دولة) وذلك مقارنة بالمركز ( 02من بين  214دولة) في العام
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 ،1021/1022وهو تطور سيء بشكل عام ،وقد نبه التقرير الوطني للتنافسية أكثر من مرة على خطورة الدور الذي
يؤديه التعليم بشكل عام في رفع تنافسية الدول ،وأكد على أهمية المراجعة الشاملة للنظام التعليمي الحالي ،والبحث في
سبل تطويره بحيث يتم تقديم نظم تعليمي متطور يخدم من يلتحقون به على نحو كفء .كذلك استمر تراجع ترتيب الكويت
للسنة الرابعة على التوالي في مكون توقع الحياة من المركز  49في العام  1021/1022إلى المركز  46هذا العام
.1029/1021
وتوضح النتائج السابقة أن الكويت بحاجة إلى االهتمام بصورة أكبر إلى تحسين أدائها التنافسي في هذا الركن
من خالل رفع كفاءة العملية التعليمية ،وإلى توفير المزيد من التسهيالت التعليمية ،وإلى االهتمام بنوعية المناهج التعليمية
ومحتواها لكي تتناسب مع المناهج العالمية في المجاالت المختلفة لهذه المرحلة التعليمية الهامة ،كما ينبغي االهتمام
بالهيئة التعليمية بصفة أساسية ورفع مستويات المهارات المهنية لديها وخلق مناخ تعليمي يرتكز أساسا على تنمية اإلبداع
لدى التالميذ في هذه المرحلة األولى من حياتهم التعليمية ،وليس مهارات الحفظ والتلقين فقط.
من ناحية أخرى تحتاج الكويت إلى االهتمام بصورة أكبر بنوعية الخدمات الصحية التي يتم تقديمها من خالل
المنافذ المختلفة للجمهور ورفع المستوى المهني لألطقم الطبية األساسية والمساعدة ،ومما ال شك فيه أن هذا األمر يقتضي
تخصيص المزيد من اإلنفاق في مجالي الصحة والتعليم االبتدائي.

الركن الخامس :التعليم العالي والتدريب
يقيس الركن الخامس من أركان التنافسية العالمية درجة جودة التعليم العالي والتدريب في الدولة بناء على تقييم
مجتمع األعمال لمكونات هذا الركن ،وكذلك معدالت القيد في التعليم الثانوي .وال شك أن جودة التعليم والتدريب تمثل
أمرا حيويا للدول النامية على وجه الخصوص ،ذلك ألن التنافسية في االقتصاد العالمي اليوم تتطلب ضرورة تواجد
رصيد من العمال ذوي المستوى التعليمي المرتفع على النحو الذي يمكنهم من التكيف سريعا مع البيئة العالمية المتغيرة،
لرفع القدرة االبتكارية لالقتصاد ،عالوة على ذلك فإن تدريب العمال يعد أمرا ضروريا لضمان االرتقاء المستمر
لمهارات العمال بما يتوافق مع االحتياجات المتغيرة لالقتصاد المتطور.
وال شك أن الكتابات المتخصصة اليوم تؤكد على أهمية نظم التعليم العالي والتدريب في رفع القدرات التنافسية
للدول .وعموما يتكون ركن التعليم العالي والتدريب من  4مكونات كما هو موضح في الشكل :21
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شكل  :21ركن التعليم العالي والتدريب  -المكونات

مكونات ركن التعليم العالي والتدريب
جودة تعليم الرياضيات
والعلوم

مدي تدريب أطقم العاملين

جودة النظام التعليمي

التوفر المحلي لخدمات
البحوث والتدريب

االلتحاق بالتعليم العالي

توفر خدمة اإلنترنت في
المدارس

االلتحاق بالتعليم الثانوي

جودة كليات اإلدارة

وفقا لنتائج التقرير العالمي للتنافسية هذا العام  ،1029/1021فقد حدث تحسن في ترتيب الكويت في ركن
التعليم العالي والتدريب من المركز  41عالميا (من بين  214دولة) في العام  1021/1022إلى المركز  42عالميا (من
بين  211دولة) في العام  ،1029/1021ومع ذلك فقد ظلت الكويت تحتل المرتبة األخيرة سواء أكان على نطاق عينة
لجنة الكويت الوطنية للتنافسية أم بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي في هذا المكون الفرعي.
جدول  :15ركن التعليم العالي والتدريب

الدولة

الترتيب العالمي

ترتيب عينة لجنة الكويت
الوطنية للتنافسية

سنغافورة

2

1

اإلمارات العربية المتحدة

6

2

النرويج

8

3

إستونيا

20

4

سلوفينيا

25

5

قبرص

33

6

قطر

38

7

البحرين

56

8

جمهورية سلوفاكيا

56

9

السعودية

57

10

عمان

79

11

الكويت

 81

12

بالنظر إلى مكونات هذا الركن يالحظ أنه من بين  4مكونات لهذا الركن ال تمتلك الكويت من نسبة نقاط القوة
سوى نسبة االلتحاق بالتعليم الثانوي ،حيث تحتل الكويت المركز  21عالميا ،أما باقي المكونات فإنها تمثل نقاط ضعف
في تنافسية الكويت في هذا الركن ،كما يتضح من شكل  22التالي:
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شكل  :22ركن التعليم العالي والتدريب  -ترتيب المكونات

مكونات ركن التعليم العالي والتدريب
االلتحاق بالتعليم الثانوي
34

االلتحاق بالتعليم العالي
67

توفر خدمة اإلنترنت في
المدارس
80

جودة كليات اإلدارة
87

التوفر المحلي لخدمات
البحوث والتدريب
100

جودة تعليم الرياضيات
والعلوم
102

جودة النظام التعليمي
105

مدي تدريب أطقم العاملين
97

ووفقا للتقرير العالمي للتنافسية فقد تحسن ترتيب الكويت في جودة النظام التعليمي بدرجة واحدة من المركز
 206في العام  1021/1022إلى المركز  209في هذا العام  ،1029/1021كذلك تحسن ترتيب الكويت في جودة كليات
اإلدارة من المركز  01في العام  1021/1022إلى المركز  49في العام  ،1029/1021أما بالنسبة لترتيب الكويت في
معدل االلتحاق بالتعليم العالي فقد تحسن بشكل واضح من المركز  00عالميا في العام  1021/1022إلى المركز  69هذا
العام  ،1029/1021هذا ما يعكس مدى ارتفاع معدالت االلتحاق بالجامعات المحلية مع الجهود التي بذلت لرفع الطاقة
االستيعابية للجامعة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي وزيادة أعداد مؤسسات التعليم العالي الخاصة ،كذلك األمر بالنسبة
لمعدالت االلتحاق بالتعليم الثانوي ،فقد تحسن ترتيب الكويت بدرجة واحدة من المركز  29في العام  1021/1022إلى
المركز  21في العام الحالي  .1029/1021من ناحية أخرى فقد استمر تدهور ترتيب الكويت للعام الرابع على التوالي
بالنسبة لمكون درجة توافر لخدمات البحوث والتدريب محليا من المركز  04في العام  1021/1022إلى المركز  200في
العام  ، 1029/1021وهو ما يعكس ضيق فرص البحث والتطوير النخفاض أعداد المؤسسات المتخصصة ،فضال عن
ضعف اهتمام مؤسسات القطاع الخاص بالبحث والتدريب.
كما تراجع ترتيب الكويت في مؤشر مدى تدريب طاقم العاملين من المركز  01في العام  1021/1022إلى
المركز  09هذا العام  ،1029/1021ومن جانب آخر تراجع أيضا ترتيب الكويت في مكون جودة تعليم العلوم
والرياضيات من المركز  00في العام  1021/1022إلى المركز  201في هذا العام  ،1029/1021بينما تراجع ترتيب
الكويت في مؤشر مدى توفر خدمة اإلنترنت في المدارس من المركز  66في العام  1021/1022إلى المركز  40في هذا
العام  ،1029/1021وهذا التطور ربما يعكس حقيقة أن ميزانيات التعليم توجه أساسا لدفع األجور والرواتب في الوقت
الذي تنخفض فيه النسب الموجهة نحو التسهيالت التعليمية.
ووفقا لهذه النتائج ،فإن من الواضح أن الكويت في حاجة ماسة إلى تحسين ركن التعليم العالي والتدريب ،وذلك
لدعم قدراتها التنافسية على المستوى العالمي ،وبصفة خاصة فالكويت تحتاج إلى رفع جودة تعليم الرياضيات والعلوم
الذي تعد أحد المتطلبات األساسية للنمو والتنافسية في عالم اليوم ،كما تحتاج إلى بذل جهود استثنائية مكثّفة لرفع جودة
النظام التعليمي في الكويت حتى يتوافق النظام التعليمي مع احتياجات االقتصاد التنافسي ،وإعادة هيكلة ميزانيات اإلنفاق
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التعليمي لرفع مستوى كفاءة اإلنفاق على التعليم ،واالستفادة من تجارب الدول األخرى في هذا المجال ،كذلك هناك حاجة
إلى استمرار تحسين معدالت القيد في المراحل الثانوية والعليا ،بينما تحتاج جودة التعليم بما في ذلك التعليم في كليات
العلوم اإلدارية إلى التطوير .وفي النهاية فالحاجة إلى توجيه المزيد من اإلنفاق على األبحاث والخدمات التدريبية أصبحت
ُملحة سواء أكانت من ميزانيات اإلنفاق العامة أم الخاصة ،وهي من أهم متطلبات االقتصاد التنافسي.

الركن السادس :كفاءة سوق السلع
تعد كفاءة األسواق أحد المتطلبات األساسية لالقتصاد التنافسي ،ذلك أن سوق السلع الكفء يساعد على إنتاج
المزيج الصحيح من السلع والخدمات التي تسمح به الموارد االقتصادية في المجتمع في ظل ظروف العرض والطلب في
السوق ،وكذلك يضمن لها توفير السوق الكفء أن يتم االتجار في البضائع على نحو فعال بما يعمل على تطوير شركات
االنتاج .من ناحية أخرى تعد المنافسة شرطا مهما لتحقيق كفاءة السوق ،وهي من العوامل األساسية التي تساعد على
تحسين إنتاجية قطاع األعمال ،حيث يتطلب مناخ األعمال المناسب لتبادل السلع على نحو كفء أن تكون القيود
الموضوعة على أنشطة األعمال متدنية للغاية ،كذلك تعتمد كفاءة السوق على ظروف الطلب ،ودرجة توجيه العمالء،
وكفاءة المشترين .ويوضح الشكل اآلتي مكونات هذا الركن من أركان التنافسية:
شكل  :23مكونات ركن كفاءة سوق السلع

مكونات ركن كفاءة سو السل
معدل الضرائ الكلي

ت ير الضرائ عل الحافز
في االست مار

شيوع القيود عل التجارة
الخارجية

درجة توجي المستهلك

كفاءة سياسة من االحتكار

تكلفة السياسة الزراعية

ع ء اإلجراءات الجمركية

درجة السيطرة عل السو

عدد ا يام الالزمة لبدء
نشاط أعمال

أ ر قواعد ا عمال في
االست مار ا جنبي المباشر

شدة المنافسة المحلية

عدد الخطوات المطلوبة
لبدء نشاط أعمال

شيوع الملكية ا جنبية

معدل الضرائ الجمركية

درجة وعي المستهلك

نسبة الواردات ل النات

ووفقا لنتائج التقرير العالمي للتنافسية ،فقد استمر ترتيب الكويت في هذا الركن في التراجع من المركز 00
عالميا كما هو في العام الماضي إلى المركز  206عالميا هذا العام ،بينما استمرت الكويت في احتالل المركز األخير بين
عينة لجنة الكويت الوطنية للتنافسية ،وكذلك بين دول مجلس التعاون كما يتضح من الجدول .26
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جدول  :11ركن كفاءة سوق البضائع

الترتيب العالمي

الدولة

ترتيب عينة لجنة الكويت الوطنية
للتنافسية

سنغافورة

1

1

اإلمارات العربية المتحدة

3

2

قطر

4

3

البحرين

21

4

النرويج

24

5

إستونيا

26

6

قبرص

27

7

عمان

28

8

السعودية

35

9

سلوفينيا

61

10

جمهورية سلوفاكيا

66

11

 106

12

الكويت

ويوضح شكل  24نقاط القوة والضعف لدولة الكويت في هذا الركن ،فمن بين  26عنصرا يمثل مكونات هذا
الركن تتمتع الكويت بنقاط قوة في مكونين فقط منهما ،وهما :مكون تأثير الضرائب على الحافز في االستثمار ،حيث تحتل
المركز  26عالميا ،أما المكون الثاني فهو معدل الضرائب الكلي (كنسبة من األرباح) ،حيث تحتل الكويت المركز الرابع
عالميا.
شكل  :24ركن كفاءة سوق البضائع -ترتيب المكونات

مكونات ركن كفاءة سوق السلع
معدل الضرائب الكلي
4

تأثير الضرائب على الحافز
في االستثمار
16

معدل الضرائب الجمركية

درجة وعي المستهلك

57

72

درجة السيطرة على السوق
100

كفاءة سياسة منع االحتكار

131
أثر قواعد األعمال في
االستثمار األجنبي المباشر

139

درجة توجيه المستهلك
78

عبء اإلجراءات الجمركية

100

عدد األيام الالزمة لبدء
نشاط أعمال
112

شدة المنافسة المحلية
114

شيوع القيود على التجارة
الخارجية
131

عدد الخطوات المطلوبة
لبدء نشاط أعمال
131

نسبة الواردات إلى الناتج
132

شيوع الملكية األجنبية
137

تكلفة السياسة الزراعية
140

60

وبالعودة إلى نتائج التقرير العالمي للتنافسية في مكونات هذا الركن يالحظ استمرار تراجع مكون تكلفة السياسة
الزراعية للسنة الرابعة على التوالي من المركز  222في العام  1021/1022إلى المركز  210هذا العام ،1029/1021
وال شك أن هذا المركز المتدني يرجع إلى استمرار الدعم السخي لقطاع الزراعة في الوقت الذي ال تتمتع فيه الكويت بأي
ميزة تنافسية فيه ،فضال عن عدم كفاءة عملية تخصيص وصرف الدعم الموجة لألنشطة المختلفة في القطاع الزراعي.
كما تراجع ترتيب الكويت في مكون عدد اإلجراءات الالزمة لبدء النشاط ال ُم ّركز لألعمال من المركز  210في
العام الماضي  1021/1022إلى المركز  222هذا العام  ،1029/1021وهو ما يعكس ضعف الجهود المبذولة في تذليل
التعقيدات اإلجرائية والروتينية التي تواجه قطاع األعمال في بدء أي نشاط أعمال في الدولة ،كذلك استمر تراجع ترتيب
الكويت في مكون كفاءة سياسة منع االحتكار من المركز  220في العام الماضي  1021/1022إلى المركز  222في هذا
العام  ، 1029/1021ويبدو أنه على الرغم من صدور قانون حماية المنافسة وإنشاء جهاز لحماية المنافسة في السوق
المحلي ،إال أن الجهاز ال يعمل على نحو كفء .هذا وتراجع ترتيب الكويت في مكون مدى شيوع القيود على التجارة
الخارجية من المركز  229في العام  1021/1022إلى المركز  222في هذا العام  ،1029/1021وهذا التراجع يعتبر
غير متوقع فاقتصاد الكويت اقتصاد مفتوح وال توجد فيه قيود على حركة تدفقات السلع ،وربما يعكس هذه التطور خلط
رجال األعمال بين القيود على حركة التجارة والعقبات التي يواجهونها في إجراءات االستيراد والتصدير فضال عن طول
فترات التخليص الجمركي في الموانئ المختلفة .كذلك استمر تراجع مكون شدة المنافسة المحلية من المركز  42في العام
الماضي  1021/1022إلى المركز  221في العام الحالي  ،1029/1021وهو ما يعكس ارتفاع درجة االحتكار وتركز
السوق في يد مجموعات تجارية محددة ،كما تراجع ترتيب الكويت في مؤشر عدد األيام الالزمة لبدء نشاط أعمال من
المركز  204في العام الماضي  1021/1022إلى المركز  221في هذا العام  .1029/1021ومن ناحية أخرى فقد تراجع
ترتيب الكويت في مكون درجة السيطرة على السوق ،حيث يهيمن عدد قليل من مجموعات األعمال على نشاط األعمال،
من المركز  01في العام  1021/1022إلى المركز  200هذا العام  ،1029/1021واستمر أيضا تراجع ترتيب الكويت
في عبء اإلجراءات الجمركية للعام الرابع على التوالي من المركز  01في العام  1021/1022إلى المركز  200هذا
العام  .1029/1021كما تراجع ترتيب الكويت في مكون معدل الضرائب الكلي (كنسبة من األرباح) من المركز  1عالميا
في العام  1021/1022إلى المركز  1في هذا العام .1029/1021
وبالنسبة للمؤشرات التي تدل على تحسن ترتيب الكويت فيها فتتمثل في مؤشر أثر قواعد األعمال على
االستثمار األجنبي المباشر الذي تقدّم من المركز  212في العام الماضي  1021/1022إلى المركز  220في هذا العام
 .1029/1021وتنبغي اإلشارة إلى أن هذا الترتيب المتدني لدولة الكويت مستمر منذ فترة زمنية طوية ،ولم تفلح الجهود
التي بذلت حتى اليوم في تشجيع تدفقات االستثمار األجنبي إلى الكويت ،وربما يعود ذلك إلى قيود بيئة األعمال ووعورتها
بالنسبة للمستثمرين األجانب .كذلك تحسن ترتيب الكويت في مؤشر شيوع الملكية األجنبية للعالم الثالث على التوالي من
المركز  210في العام  1021/1022إلى المركز  229في العام  ،1029/1021ومثله تحسن مكون درجة توجيه
المستهلك من المركز  42في العام الماضي  1021/1022إلى المركز  94في هذا العام  .1029/1021في المقابل فقد
تحسن ترتيب الكويت في مكون تأثير الضرائب على الحافز في االستثمار من المركز  20في العام الماضي
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 1021/1022إلى المركز  26عالميا في هذا العام  ،1029/1021وهو أمر متوقع بالنظر إلى ضعف معدالت الضرائب
على قطاع األعمال في الدولة ،حيث تعد الكويت جنة ضرائب بالنسبة لقطاع األعمال.
في المقابل ،فقد استقر ترتيب الكويت في مؤشر نسبة الواردات إلى الناتج عند مستوى  221كما هو في العام
الماضي  ،1021/1022كما ظل ترتيب الكويت في مؤشر درجة وعي المستهلك عند المركز  91في هذا العام
 ،1029/1021وهو نفس ترتيب الكويت في العام الماضي  ،1021/1022كذلك ظل ترتيب الكويت في مكون معدل
الضرائب الجمركية ثابتا عند المركز  99في هذا العام .1029/1021
ومما سبق يتضح انخفاض كفاءة أسواق السلع بشكل عام في الكويت ،مما يدل على الحاجة الملحة إلى بذل جهد
أكبر إلزالة العوائق التجارية والقيود البيروقراطية لتقليل آثارها في قطاع األعمال ،وكذلك الحاجة إلى تحسين جاذبية
السوق المحلي لالستثمارات األجنبية المباشرة ومناخ األعمال الجاذب لها ،وبصفة خاصة انخفاض القواعد التي تحكم
االستثمارات األجنبية المباشرة التي تؤدي إلى عدم تشجيع تدفق تلك االستثمارات ،كما أن قيود االستثمار المباشر على
قطاع األعمال تبدو األكثر تعقيدا على مستوى العالم ،حيث إن القواعد التي تحكم االستثمارات األجنبية المباشرة تؤدي
إلى عدم تشجيع تدفق تلك االستثمارات .وتجدر اإلشارة إلى أن هذه المراكز المتأخرة التي تحتلها الكويت عالميا تشير إلى
وعورة مناخ األعمال في الكويت خصوصا بالنسبة لالستثمارات األجنبية المباشرة على الرغم من قيام الكويت بإنشاء
مكتب لالستثمار األجنبي ،وبناء على ذلك يجب على الكويت أن تبذل المزيد من الجهد لتحسين كفاءة السوق لديها ،بما في
ذلك دعم المنافسة محليا ،وزيادة فاعلية القوانين المكافحة لالحتكار.

الركن السابع :كفاءة سوق العمل
تعد كفاءة سوق العمل شرطا مهما لتأمين توزيع مختلف شرائح قوة العمل بأفضل السبل الممكنة في سياق
استخداماتها في مختلف مجاالت النشاط اإلنتاجي االقتصادي ،ويترتب على كفاءة سوق العمل حصول العمال على
الحوافز المناسبة بما يضمن بذل أفضل لجهودهم وتحقيقهم أفضل مستويات إنتاجية في مواقع عملهم ،األمر الذي يجعلهُ
يمثل ضمانا لالستخدام األمثل للمهارات المتاحة في ظل بيئة أعمال ال تقوم على التفرقة بين مختلف شرائح قوة العمل.
كذلك تعد هذه الكفاءة ضرورة من أجل اتسام سوق العمل بالمرونة الالزمة التي تسمح بنقل مختلف مكونات قوة
العمل من نشاط اقتصادي إلى آخر بأدنى تكلفة ممكنة ومن غير معوقات ،وذلك في ظل منظومة تسمح بحدوث تقلبات في
مستوى األجور دون حدوث أي اضطرابات اجتماعية .ويوضح الشكل  19مكونات هذا الركن:
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شكل  :22ركن كفاءة سوق العمل  -المكونات

مكونات ركن كفاءة سوق العمل
األجور واإلنتاجية

تاثير الجباية على حوافز
العمل

مرونة تحديد األجور

التعاون بين العمال
وأصحاب العمل

قدرة البلد على االحتفاظ
بالمواهب

ممارسات التوظيف
والتسريح

االعتماد على اإلدارة
المحترفة

تكلفة التسريح من العمل

إسهام المرأة في قوة العمل

قدرة البلد على اجتذاب
المواهب

ووفقا لجدول  ،17فقد شهد ترتيب الكويت على الصعيد العالمي انخفاضا ملحوظا ،وهو ما يتمثل بصعودها من
المرتبة  105في العام  2014/2013إلى المرتبة  116في العام  .2015/2014وبالنظر إلى الترتيب الذي حصلت عليه
دولة الكويت في هذا الركن ،فيبدو أن هذا التراجع أقل حدة من غيره حيث لم يتعد  0.2نقطة (من  4.0في العام
 2014/2013إلى  3.8في العام  ،)2015/2014وهذا ما يشير إلى أن العديد من الدول التي كانت في مستوى قريب من
دولة الكويت خالل العام  1021/1022في هذا المجال قد تطورت بوتيرة أسرع منها في العام  .1029/1021ويرجع
استمرار االنحدار في ترتيب الكويت في هذا المجال بسبب الغياب الحقيقي للمبادرات التي تستهدف تحسين مرونة سوق
العمل في دولة الكويت ال سيما في توجيه القوى العاملة وتوزيعها على كافة القطاعات االقتصادية بالشكل األمثل
وبالطريقة التي تضمن أقصى إنتاجية ممكنة.
باإلضافة إلى ذلك ،فقد تراجع ترتيب الكويت لهذا المؤشر خالل الفترة نفسها في عينة لجنة الكويت الوطنية
للتنافسية من المركز قبل األخير إلى المركز األخير .وتجدر اإلشارة في هذا السياق إلى الفارق الكبير في الترتيب بين
الكويت وباقي دول مجلس التعاون الخليجي ،حيث يصل الفارق إلى  91مرتبة بين الكويت والمملكة العربية السعودية
التي تحتل المركز قبل األخير خليجيا ،أما بالمقارنة بدولة اإلمارات العربية المتحدة (التي تحتل المرتبة األولى خليجيا في
هذا الركن) ،فإن الفارق في الترتيب مع دولة الكويت يصل إلى  204مرتبة.
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جدول  :17ركن كفاءة سوق العمل
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ويسلط شكل  16الضوء على أداء الكويت فيما يتعلق بعناصر هذا الركن ،وقد يتبين من خالله أن الكويت تمتلك
ما ال يزيد عن نقطة قوة واحدة من هذه العناصر ،وهي التي تتعلق بمؤشر تأثير الجباية على حوافز العمل ،وهو الذي
يقيس مدى تأثير الضريبة السلبي على الحوافز للعمل .فيتضح منه أن الكويت تحتل المركز السابع عالميا في هذا المجال،
بتحسن يعادل مرتبتين عن ترتيبها العالمي في العام السابق  ،1021/1022وهي نتيجة غير مفاجئة في ظل عدم وجود
ضريبة للدخل على األفراد في دولة الكويت في الوضع الراهن.
شكل  :21ركن كفاءة سوق العمل  -ترتيب المكونات
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ممارسات التوظيف
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األجور واإلنتاجية
104

االعتماد على اإلدارة
المحترفة
112

تكلفة التسريح من العمل
126

إسهام المرأة في قوة العمل
124
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في المقابل ،فإن هناك تسع نقاط يمكن اعتبارها نقاط ضعف في العناصر المكونة لهذا الركن ،أولها عنصر
تكلفة التسريح من العمل ،وهو الذي تحتل فيه الكويت المركز  216عالميا ،وهو المركز نفسه الذي احتلتهُ في العام السابق
 .1021/1022وتحتل الكويت المركز  211في عنصر مساهمة المرأة في سوق العمل ،وهي تعد مساهمة منخفضة جدا
إذا ما قورنت بمساهمة الرجل ،وهو تحسن طفيف قدره ثالثة مراكز مقارنة بترتيبها العالمي في العام السابق
.1021/1022
كذلك احتلت الكويت المركز  221عالميا في مجال االعتماد على اإلدارة المحترفة مقارنة بالمرتبة  222في
العام السابق  ،1021/1022وهو ما يعني أنه تحسن بقدر مركز واحد .وهذه المرتبة المتأخرة تأتي لتؤكد تفشي ظاهرة
شغل المراكز اإلدارية العليا من قبل األقارب أو األصدقاء بصرف النظر عن مدى جدارتهم بتلك الوظائف .كذلك
يتواصل الضعف في العالقة بين مدفوعات األجور للعمال وإنتاجيتهم ،إذ تحتل الكويت عالميا المركز  201في هذا
العنصر مقارنة بالمركز  04في العام السابق  .1021/1022أما فيما يخص ممارسات توظيف العمال وفصلها في
الكويت ،فقد سجلت الكويت تحسنا ملحوظا هذا العام ،إذ تحتل الكويت عالميا المرتبة  99في هذا العنصر ،أي بتحسن
يعادل  16مركزا في ترتيبها العالمي في العام السابق  ،1021/1022وهو ما يعكس تحسنا نسبيا في مرونة لوائح
التوظيف والفصل .وتحتل أيضا دولة الكويت المركز  60عالميا في هذا العام  1029/1021بعنصر قدرة البلد على
االحتفاظ بالمواهب ،أي بتراجع يعادل ثالثة مراكز في ترتيبها العالمي في العام السابق .1021/1022
أما فيما يتعلق بعالقة أصحاب العمل بالعمال فإن الكويت تحتل المركز  96على مستوى العالم ،وهو ما يمثل
تحسنا بستّ مراتب مقارنة بالترتيب في العام السابق  .1021/1022كما يالحظ أيضا التدهور الملحوظ في الترتيب
المتعلق بعنصر مرونة تحديد األجور ،وهو العنصر الذي يعكس مدى إمكانية تحديد األجور بصورة أساسية من طرف
الشركات ،حيث تحتل الكويت المرتبة  96على مستوى العالم في هذا العام  1029/1021مقارنة بالمرتبة  20التي احتلتها
في العام السابق  ،1021/1022وتحتل أيضا دولة الكويت المرتبة  92عالميا في عنصر قدرة البلد على اجتذاب
المواهب ،أي بتراجع يعادل ثمانية مراكز في ترتيبها العالمي في العام السابق .1021/1022
ولتحسين ترتيبها بالنسبة لركن كفاءة سوق العمل يجب على الكويت أن تعمل على تحسين تشريعات سوق
العمل ،وتطوير القدرات المؤسسية لشركات القطاع الخاص ،وذلك لهدف تشجيعها على االعتماد على أحدث أساليب
اإلدارة المحترفة ،كما يتطلب األمر وضع استراتيجيات للتنمية البشرية تستهدف رفع مستوى المهارات لدى مختلف
مكونات قوة العمل ،السيما لدى المرأة ،وذلك لرفع مستوى مشاركتها وزيادة فاعليتها في األداء اإلنتاجي.

الركن الثامن :تطور سوق المال
يعد تطور سوق المال أمرا حيويا لتحسين أداء االقتصاد وتطور مستوى تنافسيته ،كما تعد كفاءة سوق المال
ضرورية جدا من أجل التوظيف الكفء للموارد في أفضل استخداماتها اإلنتاجية ،حيث تحتاج االقتصاديات إلى أسواق
مالية متطورة كي تتمكن من أن توفر رأس المال من مصادره المختلفة ،وذلك من مثل تدفق القروض من قطاع مصرفي
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سليم ،وأسواق األوراق المالية المأمونة والمنظمة جيدا ،وتوافر رأس المال للمشاريع الرائدة ،وغيرها من المنتجات
المالية األخرى .هذا ويعد أيضا سوق المال المتطور ضرورة لضمان التمويل المناسب للمبتكرين وأصحاب المشاريع
الصغيرة والمتوسطة .وللقيام بأداء هذه الوظائف بكفاءة بما يدعم تنافسية االقتصاد يجب أن يكون النظام المصرفي جديرا
بالثقة وعلى درجة عالية من الشفافية .ويوضح الشكل  19مكونات ركن تطور سوق المال:
شكل  :22ركن تطور السوق المالية  -المكونات

مكونات ركن تطور السوق المالية
توافر رؤوس األموال
للمشاريع الرائدة

مؤشر الحقوق القانونية

سهولة الحصول على
قروض

اللوائح المنظمة لسوق
األوراق المالية

التمويل من خالل سوق
األسهم المحلية

درجة متانة البنوك

توفر الخدمات المالية

القدرة على تحمل تكاليف
الخدمات المالية

بالنسبة لهذا الركن ،فقد سجل ترتيب دولة الكويت لهذا العام تدهورا نسبيا حيث احتلت الكويت المركز  99في
العام  1029/1021مقارنة بالمركز  90الذي حققته في العام السابق  ،1021/1022ومع ذلك ،فإن هذا االنخفاض ال
يعكس تغيرا معنويا في الدرجة الحاصلة في هذا المحور ،حيث انخفضت هذه الدرجة بنسبة صغيرة (من  2.06في العام
 1021/1022إلى  2.00في العام  .)1029/1021ويشير ذلك بوضوح إلى أن نظرة رجال األعمال في دولة الكويت
تجاه سوق رأس المال والدور األساسي الذي يلعبه في توزيع مدخرات القطاع الخاص بين القطاعات اإلنتاجية .وإن لم
تتدهور بشكل الفت خالل العامين الماضيين ،لم ترتق إلى المستوى المطلوب من حيث نسق اإلصالحات كما هو الحال
في العديد من الدول األخرى ،بما فيها الدول الخليجية ،لذلك كان من الطبيعي أن يسجل ترتيب الكويت في عينة لجنة
الكويت الوطنية للتنافسية استقراره في المراكز األخيرة ،حيث احتلت المركز العاشر مع المحافظة على المركز األخير
خليجيا.
وطبقا لشكل  ،14فإنه ال تتوفر للكويت في هذا العام أي مواطن قوة في هذا الركن ،حيث حافظت كل مكوناته
على مواقعها كمواطن ضعف ،ولعل أوضح نقاط هذا الضعف تتمثل فيما يتعلق بمؤشر قوة الحقوق القانونية ،حيث إن
ترتيب الكويت العالمي في هذا المجال جاء في المركز  222في العام  1029/1021مقارنة بالمركز  202في العام
السابق  ،1021/1022أي بتدهور قدره  21مركزا.
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شكل  :21تطور السوق المالي  -ترتيب المكونات

مكونات ركن تطور السوق المالية
التمويل من خالل سوق
األسهم المحلية
40

درجة متانة البنوك
50
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الخدمات المالية
52
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توفر الخدمات المالية
68
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69

اللوائح المنظمة لسوق
األوراق المالية
76

مؤشر الحقوق القانونية
113

كذلك فإن تنظيم سوق األوراق المالية في الكويت يبقى غير فعال ويخضع لتأثيرات كثيرة صادرة عن قطاع
األعمال وعن الحكومة ،هذا بالرغم من التحسن الطفيف خالل هذا العام ،حيث تحتل الكويت الترتيب رقم  96عالميا في
العام  1029/1021مقارنة بالمرتبة  99في العام السابق  .1021/1022كذلك شهد مؤشر توافر رؤوس األموال للمشاريع
الرائدة تحسنا طفيفا بمركزين ،وذلك من المركز  92في العام  1021/1022إلى المركز  60في العام الحالي
 ،1029/1021بالرغم من هذا التحسن ،فاليزال الوضع يعكس بشكل واضح حجم الصعوبات التي تواجه رجال األعمال
فيما يتعلق بتنفيذ المشاريع المبتكرة التي تتصف بارتفاع درجة المخاطرة فيها ،وذلك في ظل تزايد حرص البنك المركزي
على الحفاظ على متانة األوضاع المالية للبنوك التجارية .هذا وفي نفس السياق سجلت دولة الكويت تحسنا نسبيا بسبعة
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مراكز في مجال توفر الخدمات المالية من المرتبة  64خالل العام الحالي مقارنة بالمرتبة  99في العام ،1021/1022
وحققت أيضا خالل هذا العام  1029/1021تحسنا نسبيا بثالثة مراكز في مجال القدرة على تحمل تكاليف الخدمات المالية
من المرتبة  91مقارنة بالمرتبة  99في العام السابق .وقد سجلت درجة متانة البنوك انخفاضا طفيفا ،حيث جاء ترتيب
الكويت في المرتبة  90عالميا في العام الحالي  1029/1021مقابل المركز  19في العام السابق ،هذا بالرغم من
اإلجراءات التي يتخذها القطاع البنكي ،والتي من بينها اختبارات الضغط المالي التي يجريها البنك المركزي والبنوك
المحلية بشكل دوري.
في مقابل ذلك شهد مؤشر سهولة الحصول على القروض تطورا كبيرا ،وهذا ما يتمثل في تقدم الكويت من
المرتبة  99في العام  1021/1022إلى المرتبة  19في العام  ،1029/1021أي بتحسن الفت بثالثين مركزا ،هذا بالرغم
من توجه المؤسسات المالية في دولة الكويت خالل السنوات األخيرة إلى التحفظ في منح القروض نظرا الرتفاع
المخاطر .وفيما يتعلق بمؤشر التمويل من خالل سوق المال المحلي جاءت الكويت في المرتبة  10عالميا في هذا العام
 ،1029/1021وهو ما يمثل تحسنا طفيفا مقارنة بالعام السابق  1021/1022الذي احتلت فيه الكويت المرتبة .11
ولتحسين ترتيب دولة الكويت بالنسبة لركن تطور سوق المال ،فمن المفترض أن تعمل الكويت على تطوير هذا
السوق لكي تتوافر من خالله المزيد من أدوات إدارة المخاطر والشفافية وحماية المستثمر ،وكذلك العمل على زيادة
الضمانات التي تقدمها الدولة في تأمين القروض التي يتم منحها للمقترضين بصفة خاصة من قطاع األعمال ،وذلك في
نطاق ما يسمى بقانون االستقرار االقتصادي ،كما يجب عليها أن تقوم بالحد من الممارسات االحتكارية في هذا السوق،
وتدعيم قدرته التنافسية ،وما يتطلب ذلك من تحسين نظام المراقبة ،وتحقيق أكبر قدر من الكفاءة من خالل تحفيز االبتكار
في المنتجات والخدمات المالية.

الركن التاسع :االستعداد التكنولوجي
يقيس ركن االستعداد التكنولوجي مدى قدرة االقتصاد وسرعته على استيعاب التكنولوجيا الحديثة بما يساهم في
تعزيز قدراته اإلنتاجية ،حيث أصبحت التكنولوجيا  -وبصفة خاصة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت -من أهم محددات
القدرات التنافسية ،كما تطورت تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لتتحول بشكل تدريجي إلى تكنولوجيا ذات استخدام
عام ،حتى أصبحت محور "مدى سهولة الحصول عليها واستخدامهما" من المكونات الرئيسة لدرجة االستعداد
التكنولوجي للدول .لذلك من المفترض أن تتوفر في كل اقتصاد تنافسي للشركات إمكانية تحصيل التكنولوجيا الحديثة
واستيعابها وتطويرها كي تكون قادرة على استخدامها بأعلى درجات الكفاءة .هذا ويوضح الشكل  10مكونات ركن
االستعداد التكنولوجي:
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شكل  :22ركن االستعداد التكنولوجي -المكونات

مكونات ركن االستعداد التكنولوجي
االستثمار األجنبي المباشر
ونقل التكنولوجيا

مشتركو خدمة اإلنترنت
ذات النطاق العريض

مستخدمو اإلنترنت

استيعاب التكنولوجيا الحديثة
و تبنيها من قبل الشركات

توافر أحدث التكنولوجيا

مشتركو خدمة اإلنترنت
ذات النطاق العريض -
أجهزة نقالة

سرعة خدمة اإلنترنت –
لكل شخص

بالنسبة إلى أداء دولة الكويت المتعلق بهذا الركن ،يالحظ من خالل جدول  20أن الترتيب العالمي للكويت قد
انخفض نسبيا من المرتبة  60في عام  1021/1022إلى المرتبة  91في عام  ،1029/1021وذلك في ظل االنخفاض
الطفيف في الدرجة المسجلة في هذا الركن من مستوى  2.4في العام السابق  1021/1022إلى مستوى  2.9في هذا العام
 ،1029/1021هذا مع استقرار الكويت في هذا الركن في المركز األخير في عينة لجنة الكويت الوطنية للتنافسية وخليجيا
وذلك على مدى العامين األخيرين  1021/1022و .1029/1021
جدول  :12ركن االستعداد التكنولوجي
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وطبقا للشكل  ،20فإن مواطن قوة دولة الكويت ال تتعدى عنصرا واحدا في هذا المجال ،وهذا العنصر هو ما
يتعلق بنسبة مستخدمي اإلنترنت لكل مئة فرد من السكان ،حيث تحتل الكويت المرتبة  19عالميا في هذا العام
 1029/1021مقارنة بالمرتبة  12في العام السابق  ،1021/1022وهو ما يمثل انخفاضا طفيفا بأربعة مراكز.
شكل  :30ركن االستعداد التكنولوجي -ترتيب المكونات

مكونات ركن االستعداد التكنولوجي
مستخدمو اإلنترنت
27

مشتركو خدمات النقال ذات
النطاق العريض
ير متوفر

استيعاب التكنولوجيا الحديثة
و تبنيهاذمن قبل الشركات
62

توافر أحدث التكنولوجيا
67

سرعة خدمة اإلنترنت –
لكل شخص
102

االستثمار األجنبي المباشر
ونقل التكنولوجيا
141

مشتركو خدمة اإلنترنت
ذات النطاق العريض
99

أما بقية المكونات ،فهي تشكل مواطن ضعف في المؤشر ،ولعل أبرزها ما يتعلق بمؤشر انتقال االستثمارات
األجنبية المباشرة وعالقته بنقل التكنولوجيا .ففي هذا المجال تؤكد النتائج على أن االستثمار األجنبي المباشر في الوضع
الراهن ال يمكن له أن يأتي إال بالقليل من التكنولوجيا الحديثة للكويت ،حيث وصل ترتيب الكويت في مؤشر انتقال
االستثمارات األجنبية المباشرة ونقل التكنولوجيا إلى المركز  212في العام  ،1029/1021وهو ما ال يشكل تغيرا كبيرا
مقارنة بالعام السابق  1021/1022عندما كانت الكويت تحتل في المركز .211
كما حصلت الكويت على المركز  201في عنصر سرعة خدمة االنترنت – لكل مستخدم (كيلوبت بالثانية)
خالل العام  1029/1021وذلك بتحسن قدره خمسة مراكز مقارنة بالعام السابق  .1021/1022ويبلغ ترتيب الكويت في
عنصر نسبة المشتركين في شبكات اإلنترنت السريعة ذات النطاق العريض المرتبة  00في العام  1029/1021مقارنة
بالمركز  202في العام  .1021/1022وتؤكد المؤشرات المتوفرة على أن التكنولوجيا الحديثة في الكويت غير متوافرة
بالشكل المطلوب ،أو غير مستخدمة بالمستوى المطلوب ،حيث يقع ترتيب الكويت في هذا العنصر في المرتبة  69في
العام  1029/1021مقارنة بالمرتبة  61في العام  .1021/1022وفيما يتعلق باستيعاب التكنولوجيا الحديثة وتبنيها من
قبل الشركات يأتي ترتيب الكويت للعام  1029/1021في هذا المجال في المركز  ،61وهو ما يشكل تراجعا بخمسة
مراكز مقارنة بالعام السابق  1021/1022حين كانت الكويت آنذاك تحتل المرتبة .99
أما فيما يتعلق بمؤشر نسبة االشتراكات في خدمات النقال ذات النطاق العريض ،وهو المؤشر الذي تم اعتماده
للمرة األولى كأحد مكونات ركن االستعداد التكنولوجي خالل العام  - 1022/1021وكانت الكويت آنذاك قد احتلت
المرتبة  90عالميا في هذا المجال -فلم تتوفر خالل العامين  1021/1022و  1029/1021البيانات الضرورية التي تمكن
من تصنيف الكويت ضمن الترتيب العالمي على أسس موضوعية.
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ولتحسين ترتيب دولة الكويت بالنسبة لركن االستعداد التكنولوجي يجب العمل على بناء استراتيجيات وآليات
وتنفيذها لكي تساهم في تكثيف استخدام التكنولوجيا المتاحة وتقييمها بهدف تحسين مستوى اإلنتاجية في مختلف
القطاعات ،هذا ويتطلب األمر تأهيل المؤسسات وتهيئة البيئة المنظمة لكي تكون التكنولوجيا المتطورة أحد العناصر
الداعمة للتنافسية ،وهو أمر ال يمكن تحقيقه دون أن تدعم الدولة بشكل فعال جهود الشركات في تبني التكنولوجيا
الحديثة وتطويرها.

الركن العاشر :حجم السوق
يؤثر حجم السوق في اإلنتاجية والقدرة التنافسية لالقتصاد ،حيث إن إمكانية النفاذ لألسواق الكبيرة تمكن
الشركات من فرص استفادة أكبر تنتج عن تحقيق عوائد إضافية ناجمة عن اقتصاديات الحجم .وفي عصر العولمة في ظل
زيادة درجات تحرير التجارة الدولية أصبحت األسواق الخارجية تقوم بدور البديل لألسواق المحلية ال سيما بالنسبة إلى
البلدان الصغيرة ،وهو ما يمثل فرصا تنموية كبيرة لهذه البلدان ،وهذا ما تؤكده األدبيات االقتصادية التي تبين وجود
عالقة طردية بين سهولة النفاذ لألسواق الخارجية عبر بوابة االنفتاح التجاري ،وبين النمو االقتصادي .ويوضح الشكل
التالي العوامل التي تؤثر في عنصر حجم السوق:
شكل  :31ركن حجم السوق -المكونات

مكونات ركن حجم السوق
حجم السوق األجنبية

حجم السوق المحلية

الناتج المحلي اإلجمالي
بقيمة تعادل القدرة الشرائية

نسبة صادرات السلع
والخدمات من الناتج المحلي
االجمالي

بالنسبة إلى أداء الكويت المتعلق بهذا الركن ،يالحظ من خالل الجدول  10أن ترتيب الكويت في العام
 1029/1021قد انخفض إلى المركز  69أي بتراجع قدره مركز واحد مقارنة بالعام السابق ( 1021/1022المركز
 ،)66وقد صاحب ذلك استقرار في الدرجة المسجلة في هذا المجال في مستوى  2.4خالل العامين  1021/1022و
.1029/1021
وقد حافظت الكويت على المرتبة السابعة من بين عينة لجنة الكويت الوطنية للتنافسية للعام الرابع على التوالي.
أما خليجيا ،فقد ظل أداء الكويت في هذا الركن خالل هذا العام أفضل من أداء سلطنة عمان ومملكة البحرين ،وأقل من
أداء نظيره في المملكة العربية السعودية وفي دولة اإلمارات العربية المتحدة ودولة قطر.
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جدول  :20ركن حجم السوق
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وطبقا للشكل  ،32فإنّه ال تتعدى مواطن قوة دولة الكويت في هذا المجال عنصرا واحدا ،وهو ما يتعلق بعنصر
نسبة صادرات السلع والخدمات من الناتج المحلي اإلجمالي ،وهو عنصر يتم استعماله منذ العام  1021/1022كأحد
مكونات ركن حجم السوق .وتحتل الكويت في هذا المكون المرتبة  10عالميا خالل هذا العام  ،1029/1021وهو ما يمثل
تراجعا بأربعة مراكز مقارنة بالعام السابق .وبالرغم من هذا االنخفاض النسبي ،يصنف هذا العنصر كموطن قوة في
االقتصاد الكويتي يمكن تفسيره باالرتفاع النسبي لحجم صادرات الكويت النفطية مقارنة بإنتاجها المحلي.
شكل  :32ركن حجم السوق -ترتيب المكونات

مكونات ركن حجم السوق
نسبة صادرات السلع
والخدمات من الناتج المحلي
اإلجمالي
29

حجم السوق األجنبية

46

الناتج المحلي اإلجمالي
بقيمة تعادل القدرة الشرائية
59

حجم السوق المحلية
74

أما بقية المكونات ،فكلها تصنف مواطن ضعف ،حيث تحتل الكويت عالميا المرتبة  91بالنسبة لحجم السوق
المحلية ،وهو نفس المركز في العام السابق  .1021/1022وفي السياق نفسه ،تتمركز الكويت في المرتبة  90عالميا
خالل هذا العام  1029/1021في عنصر الناتج المحلي اإلجمالي بقيمة تعادل القدرة الشرائية مقارنة بالمرتبة  60عالميا
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خالل العام السابق  ،1021/1022كما تحتل في هذا العام  1029/1021المرتبة  16بالنسبة إلى حجم السوق األجنبية ،أي
بتحسن أربعة مراكز ،من المركز  90الذي حصلت عليه في العام السابق .1021/1022
ولكي تحسن الكويت ترتيبها في حجم السوق ،يجب عليها أن تزيد من حجم الطلب الكلي محليا ،وتدعم قدراتها
التنافسية كي تتمكن من رفع قدراتها التصديرية من السلع والخدمات ،وذلك ألن األسواق كبيرة الحجم تمكن المنشآت في
ظل زيادة درجة االنفتاح التجاري من فرص كبيرة للنفاذ إليها بما يمكنها من االستفادة من ظاهرة وفورات الحجم.

الركن الحادي عشر :تطور األعمال
يتصل ركن تطور األعمال بنوعية شبكة األعمال الشاملة للبلد ،وكذلك بنوعية وجودة العمليات التي تقوم بها
الشركات واستراتيجياتها ،وهذان يعدان عاملين مهمين لتحقيق كفاءة أعلى في إنتاج السلع والخدمات ،وهو ما يؤدي إلى
زيادة اإلنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية .ويوضح الشكل اآلتي العوامل المكونة لركن تطور األعمال:
شكل  :33ركن تطور األعمال  -المكونات

مكونات ركن تطور األعمال
درجة تكامل الصناعات

السيطرة على التوزيع
الدولي

نطاق التسويق

طبيعة الميزة التنافسية

جودة العارضين المحليين

الرغبة في تفويض السلطة

تطورعمليات اإلنتاج

درجة تطور التجمعات
المتكاملة للشركات

كمية العرض من قبل
العارضين المحليين

بالنسبة إلى األداء المتعلق في هذا الركن ،يالحظ من خالل جدول  12بالنسبة للعام  1029/1021أن الكويت
تحتل المرتبة  96في مجال تطور األعمال على المستوى العالمي ،وهو ما يمثل تحسنا بمركز واحد مقارنة بالعام السابق
 ،1021/1022وقد حدث ذلك دون تسجيل أي تغير في درجة نظرة رجال األعمال المتعلقة بهذا المجال ( 2.0في العامين
 1021/1022و .)1029/1021كما واصلت الكويت في البقاء على المرتبة األخيرة خليجيا ،وفي عينة لجنة الكويت
الوطنية للتنافسية للعام الثالث على التوالي.
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جدول  : 21ركن تطور األعمال
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الوطنية للتنافسية

ويوضح شكل  34الترتيب العالمي للكويت ،وما يتعلق بمكونات ركن تطور األعمال للعام  ،1029/1021وكما
هو واضح من هذا الشكل ،فإن ترتيب الكويت يعد منخفضا نسبيا في ثمانية من المكونات التسعة ،وتعد هذه المكونات
الثمانية مواطن ضعف صريحة للكويت في هذا الركن .في مقابل ذلك فإن هنالك بعض النتائج في هذا الركن تشير لوجود
نقطة قوة ،وهي ما تتعلق بعنصر السيطرة على التوزيع الدولي ،حيث تقع الكويت في المرتبة  29عالميا في العام
 1029/1021في هذا المجال مقابل المرتبة  19في العام السابق .1021/1022
شكل  :34ركن تطور األعمال  -ترتيب المكونات

مكونات ركن تطور األعمال
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104
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طبيعة الميزة التنافسية
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أما بقية المكونات ،فتحتل الكويت خالل العام  1029/1021المرتبة  209عالميا في جودة العارضين المحليين،
مقارنة بالمرتبة  49في العام السابق  ،1021/1022ويمثل هذا تدهورا ملحوظا بثمانية عشر مركزا .مقابل ذلك ،فقد
تحسن ترتيب الكويت لهذا العام فيما يتعلق بعنصر تكامل الصناعات بشكل الفت ،وذلك بسبعة عشر مركزا مقارنة بالعام
الماضي ،حيث احتلت المركز  201عالميا في عام  1029/1021مقابل المركز  212في العام .1021/1022
كما سجل عنصر تطور عمليات اإلنتاج تحسنا نسبيا في الترتيب العالمي قدره سبعة مراكز وذلك من المركز
 206في العام السابق  1021/1022إلى المركز  00في هذا العام  .1029/1021وفيما يتعلق بأداء الكويت في مجال
نطاق التسويق ،خسرت الكويت أربع مركز خالل هذه السنة ،حيث تحتل المرتبة  00عالميا في هذا العام 1029/1021
مقابل المرتبة  46في العام السابق  .1021/1022وسجل ترتيب الكويت في مجال طبيعة الميزة التنافسية تحسنا ملموسا
قدره  21مركزا مقارنة بالعام السابق ليصل إلى المرتبة  46في العام الحالي  1029/1021مقابل المرتبة  04في العام
السابق  .1021/1022كذلك تحتل الكويت في هذا العام  1029/1021المركز  42عالميا في عنصر درجة تطور
التجمعات المتكاملة للشركات مقابل المرتبة  00في العام السابق  ،1021/1022أي بتطور قدره تسعة مراكز .في حين
احتلت الكويت خالل العام  1029/1021في عنصر كمية العرض من قبل العارضين المحليين المرتبة  61عالميا ،وهو
ما يمثل تدهورا كبيرا بستة وثالثين مركزا مقارنة بالعام السابق  ،1021/1022كما احتلت المرتبة  20عالميا في عنصر
الرغبة في تفويض السلطة مقابل المرتبة  24في العام السابق .1021/1022
ولتحسين ترتيب الكويت بالنسبة لركن تطور األعمال ،فمن الضروري أن تعمل الكويت على تطوير نوعية
شبكات األعمال وكذلك نوعية منشآت األعمال في الدولة ،وهذا ما يتطلب القيام بإصالحات تشريعية ومؤسسية واسعة،
ووضع استراتيجيات وآليات تضمن توفير بيئة أعمال أكثر سالسة واقل تكلفة وفي الوقت نفسه داعمة للتطوير واالبتكار.

الركن الثاني عشر :االبتكار
على الرغم من أنه من الممكن الحصول على مكتسبات هامة من النمو االقتصادي من خالل توفر عدة عوامل
من بينها التوظيف الكفء للموارد ،والحوكمة الرشيدة ،وجودة البنية التحتية ،وانخفاض مستويات عدم االستقرار
االقتصادي الكلي ،ووفرة الموارد وكفاءة أسواق العمل والمال والسلع ،وجودة رأس المال البشري ،تبقى كل هذه العوامل
خاضعة لقانون تناقص الغلة ،لذلك وعلى المدى الطويل ال بديل عن االبتكارات التكنولوجية كسبيل الستدامة زيادة االنتاج
واالنتاجية ،وتحسين مستوى المعيشة .لذلك تعتبر القدرة االبتكارية من األركان الرئيسة الداعمة للتنافسية .ويوضح الشكل
اآلتي العوامل المكونة لركن االبتكار:
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شكل  :35ركن االبتكار  -المكونات

مكونات ركن االبتكار
براءات االختراع لكل
مليون ساكن

جودة مؤسسات البحث
العلمي

القدرة على االبتكار

التعاون بين الجامعات
والقطاع الصناعي في مجال
البحث والتطوير

إنفاق الشركات على البحث
والتطوير

مشتريات الحكومة من
السلع ذات التكنولوجيا
المتقدمة

توافر العلماء والمهندسين

بالنسبة إلى أداء الكويت المتعلق بهذا الركن ،يالحظ من خالل جدول  11أنها تحتل في العام 1029/1021
المركز  222عالميا ،وهو ما يمثل تحسنا بسبعة مراكز مقارنة بالعام السابق  1021/1022حين كانت الكويت تحتل
المرتبة  .224وقد تم ذلك في ظل عدم تسجيل ألي تغير جوهري في درجة نظرة رجال األعمال المتعلقة بهذا المجال (من
 1.42في العام  1021/1022إلى  1.0في العام .)1029/1021
جدول  :22ركن االبتكار
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06
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بالرغم من هذا التحسن النسبي ،فإنه تؤكد هذه النتائج على أن الفجوة القائمة بين الكويت والدول الرائدة من
حيث مخرجات االبتكار ال يمكن لها أن تتقلص بشكل معنوي في ظل غياب أي مبادرات استراتيجية حقيقية تستهدف
إطالق العنان لخلق القيمة القصوى في مدخالت االبتكار ومخرجاته على أساس مستدام بما يسمح ببناء اقتصاد تنافسي
تحركه روح المبادرة .لذلك من غير المستغرب في ظل الوضع الراهن أن يكون ترتيب الكويت في عينة لجنة الكويت
الوطنية للتنافسية هو المركز األخير للعام الثالث على التوالي ،واألخير خليجيا على مدى األعوام األربعة الماضية.
يوضح الشكل  26الترتيب العالمي الخاص بدولة الكويت للمكونات المختلفة لركن االبتكار عن العام
 ،1029/1021وكما هو واضح في هذا الشكل ،فإن كل المكونات لهذا الركن ال يمكن تصنيفها إال على أنها مواطن
ضعف ،وذلك بسبب المراكز المنخفضة في الترتيب المسجلة في كل منها.
شكل  :31ركن االبتكار  -ترتيب المكونات

مكونات ركن االبتكار
توافر العلماء والمهندسين
77

جودة مؤسسات البحث
العلمي
103

براءات االختراع لكل
مليون ساكن
79

مشتريات الحكومة من
السلع ذات التكنولوجيا
المتقدمة
119

إنفاق الشركات على البحث
والتطوير
120

التعاون بين الجامعات
والقطاع الصناعي في مجال
البحث والتطوير
108

القدرة على االبتكار
129

وتحتل الكويت في مؤشر القدرة على االبتكار المركز  210في العام  1029/1021مقارنة بالمركز  226عالميا
في العام  .1021/1022وسجل ترتيبها في مجال إنفاق الشركات على البحث والتطوير تحسنا نسبيا بستة مراكز مقارنة
بالعام السابق ليصل إلى المرتبة  210عالميا في العام الحالي  1029/1021بعد أن كان  216في العام السابق
 .1021/1022واحتلت الكويت في العام الحالي  1029/1021المرتبة  220عالميا في عنصر مشتريات الحكومة من
السلع ذات التكنولوجيا المتقدمة ،وهو ما يعتبر تحسنا طفيفا مقارنة بالعام السابق  1021/1022حين كانت المرتبة التي
احتلتها  .210أما فيما يتعلق بالتعاون بين الجامعات والقطاع الصناعي في مجال البحث والتطوير ،فقد حققت الكويت في
العام الحالي  1029/1021تقدما قدره  21مركزا لتحتل المرتبة  204في العام  1029/1021مقابل المرتبة  210في العام
السابق .كما يتبين من هذا الشكل أن ترتيب الكويت في جودة مؤسسات البحث العلمي هو المركز  202عالميا في العام
الحالي  ،1029/1021وهو ما يمثل تحسنا يعادل سبعة مراكز مقارنة بالعام السابق  1021/1022حين كانت المرتبة
 .220أما فيما يتعلق بمؤشر براءات االختراع لكل مليون ساكن ،يتبين أن الترتيب للعام الحالي  1029/1021هو المركز
 90عالميا مقابل المركز  46في العام السابق  ،1021/1022أي بتحسن قدره سبعة مراكز ،في حين سجل ترتيب الكويت
في مجال توافر العلماء والمهندسين تحسنا طفيفا بمركزين مقارنة بالعام السابق ليصل إلى المرتبة  99عالميا في العام
الحالي  1029/1021مقارنة بالمركز  90في العام السابق .1021/1022
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ولتحسين ترتيب دولة الكويت بالنسبة لركن االبتكار يجب عليها أن تعمل على التأسيس لبيئة محفزة لالبتكار
والتطوير واإلبداع مدعومة من القطاع العام والقطاع الخاص على حد سواء ،وهذا يتطلب تفعيل برامج البحث والتطوير،
وما يستلزمهُ من تخصيص للموارد الكافية ،حيث يجب أن تحرص دولة الكويت على تخصيص نسبة من ناتجها القومي
ألغراض البحث والتطوير لكي تتعزز القدرات االبتكارية لديها.
كما أنه من الضروري استنباط آليات مبتكرة تستهدف تعزيز التواصل والتعاون والشراكة بين المؤسسات
الجامعية ومراكز األبحاث العلمية ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي من جهة ،والقطاع الخاص من جهة أخرى ،كما
يستوجب األمر إصالح البيئة التنظيمية ،وسن التشريعات الضرورية لحماية أفضل لحقوق الملكية الفكرية في الدولة.

 4.2العوامل األكثر تعقيدا لممارسة أنشطة األعمال في الكويت
يستعرض هذا التقرير أهم العوامل األكثر تعقيدا لممارسة أنشطة األعمال في الكويت التي يتم تحديدها من خالل
استفتاء آلراء رجال األعمال .وكما هو مبين في الجدول  ،12وعلى مدى السنوات العشرة األخيرة ،احتلت اإلجراءات
البيروقراطية الحكومية الترتيب األول كأكثر العوامل تعقيدا ،وهذا يدل على مدى معاناة رجال األعمال من البيروقراطية
الحكومية ،وهو ما يؤكده الترتيب المتأخر للكويت في عدد من المؤشرات المتعلقة بالمؤسسات العامة .كذلك احتلت اللوائح
المقيدة للعمل المراكز بين الثاني (في  %40من األعوام) والخامس كأكثر العوامل تعقيدا لممارسة العمل التجاري ،ولعل
ذلك يعود جزئيا إلى طبيعة قانون العمل في القطاع األهلي.
ويأتي الفساد كأحد أكثر العوامل تعقيدا لممارسة أنشطة األعمال بترتيب يتراوح بين الثالث والسادس ،وهو ما
يؤكده تراجع ترتيب الكويت في التقرير العالمي للفساد في السنوات األخيرة .ومن المالحظ أن سهولة الحصول على
التمويل قد أصبحت من أهم العوامل األكثر تعقيدا في ممارسة أنشطة األعمال في الكويت في السنوات األخيرة حيث تقدم
ترتيبها من المرتبة الثامنة في العام  1006/1009إلى المرتبة الرابعة في العام  1022/1021وإلى المرتبة الثالثة في
العام  ،1021/1022قبل أن يتراجع مجددا إلى المرتبة الرابعة في العام  ،1029/1021وهذا التذبذب يعود إلى تشديد
إجراءات االقتراض من قبل البنك المركزي في السنوات األخيرة من جهة ،ومن جهة أخرى إلى تشدد البنوك في منح
التسهيالت االئتمانية نتيجة لألوضاع التي سادت االقتصاد الكويتي في أعقاب األزمة المالية العالمية التي بدأت في أواخر
عام  ،1004وإلى ارتفاع مخاطر التوقف عن السداد بين المقترضين بشكل عام.
وتجدر اإلشارة إلى تواجد عامل مهم وهو عامل عدم استقرار السياسات ضمن المراكز المتقدمة في هذه القائمة،
مما يشير إلى التأثير السلبي الكبير لنمط التغييرات الوزارية خالل السنوات األخيرة وما يصاحبها من تغييرات في
السياسات الحكومية التي تتأثر بشكل ملموس بتغير القياديين في الجهات الحكومية .ومن العوامل األكثر تعقيدا هو وجود
قوة عمل غير مؤهلة فنيا وتعليميا احتلت ترتيبا يتراوح بين الثاني والسابع ،وهذا دليل على ضعف عملية إعداد قوة العمل
في المؤسسات التعليمية ،كذلك تدل على الحاجة إلى تنظيم سوق العمل من خالل الحد من دخول العمالة الوافدة الهامشية.
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فلذلك ،فإن من الضروري أن تسعى الكويت إلى رفع مستوى تعليم قوة العمل الوطنية وتدريبهم بما يتناسب مع حاجة
القطاع الخاص.
جدول : 23العوامل األكثر تعقيدا لممارسة األعمال في الكويت خالل الفترة 2012/2013 - 2001/2002
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الفصل الثالث :بيئة األعمال والتنافسية
 1.3مقدمة
يستعرض هذا الفصل بعض القضايا المتعلقة بجودة بيئة األعمال بدولة الكويت ،وذلك من خالل تسليط الضوء
على أبرز التطورات التي حصلت مؤخرا في أهم المتغيرات المحددة لعناصر نجاح قطاع األعمال في االقتصاد الكويتي.
وتكمن أهمية الموضوع في أن الممارسات السلسة لألعمال هي من أهم العوامل الداعمة للتنافسية وللنجاح االقتصادي
بمفهومه الشامل ،حيث يعتبر توفر بيئة جيدة لألعمال عموما من ضروريات رفع كفاءة أنشطة القطاع الخاص من خالل
العناصر المحفزة التي تشجع على المنافسة ،وهي أيضا تساعد على توفير الفرص المتكافئة للجميع في ظل الشفافية التي
تتوفر في كل بيئة أعمال متطورة.
وترتبط القضايا المتعلقة بجودة بيئة األعمال باألنظمة والمؤسسات في الدولة ،حيث إن االقتصادات التي تتصف
ببيئة جيدة لألعمال هي اقتصادات تمكنت حكوماتها من خلق بيئة تنظيمية لها تسهل التفاعالت بين األسواق ،وتحمي
الصالح العام من غير أن تعوق -بال مبرر -تنمية القطاع الخاص ،وتحوله إلى قطاع ديناميكي يقود النشاط االقتصادي،
ذلك ألن توفر بيئة تنظيمية تضم مؤسسات قوية ومتطورة وفعالة تم ّكن صناعة القرار التنموي من تحقيق توازن مقبول
بين الحماية التي توفرها القواعد الجيدة من كل التجاوزات التي يمكن أن تعرقل التنمية ،وبين وجود قطاع خاص يساهم
في التنمية بكل فعالية من دون عوائق تخلقها هذه األنظمة.
فلذلك ،البد من التنويه على أهمية الدور الذي يفترض أن تلعبه األجهزة الحكومية في هذا السياق من حيث
إنشاء البيئة التنظيمية المالئمة التي من شأنها أن تساند النشاط االقتصادي -على سبيل المثال -من خالل وضع المحفزات
الالزمة لالستثمار واستنباط قواعد توضح حقوق الملكية ،وتقلل من تكلفة تسوية النزاعات ،وغير ذلك من برامج
واجراءات أخرى.
ومن هذا المنطلق ،ال يمكن تحقيق أي تحسن ملموس في جودة بيئة األعمال في االقتصاد الكويتي من دون
تحسين اإلطار التشريعي والقانوني والمؤسسي للدولة ،فالمطلوب في هذا الخصوص هو حزمة من القوانين االقتصادية
المتطورة تقوم بتفعيلها مؤسسات قوية بهدف تحسين بيئة األعمال في الدولة لتمكينها من رفع مستويات تنافسية اقتصادها،
ومن تحقيق أهدافها االقتصادية والتنموية على المدى الطويل.

 2.3المالمح العامة لبيئة األعمال في دولة الكويت
اليزال االقتصاد الكويتي معرضا لمخاطر تقلبات اإلنتاج النفطي ،وتحركات األسعار في سوق النفط الدولية،
لذلك فإن زيادة مستويات التنويع االقتصادي هي من الضرورات الالزمة للمساعدة على استدامة النمو والتنمية ،وما
يترتب عليه من توفير لفرص العمل ،وتقليص لمخاطر المالية العامة المصاحبة لالعتماد الشديد على اإليرادات النفطية.
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والواضح هو أن من أبرز ما يعيق تنويع االقتصاد الكويتي في الوضع الراهن هو الغياب الواضح ألي توجه استراتيجي
صريح يستهدف تهيئة بيئة لألعمال بما يدعم القدرة التنافسية ويحفز القطاع الخاص.
فدولة الكويت نفذت خالل األربع السنوات الماضية خطة تنمية كان من أبرز أهدافها اإلستراتيجية اعطاء دور
أكبر للقطاع الخاص في الناتج المحلي اإلجمالي ،ولكن ذلك لم يتحقق حيث تشير البيانات المتاحة إلى تواصل تدني
مساهمة القطاع الخاص الكويتي في األنشطة االقتصادية ،فقد انخفضت مساهمته في الناتج المحلي االجمالي من %10
في عام  1020إلى  %11في عام  .1021واألمرالمؤكد هو أن من أهم مسببات هذا التدني يرجع إلى عدم وجود بيئة
اعمال محفزة للقطاع الخاص وجاذبة لالستثمار سواء أكان استثمارا وطنيا أم أجنبيا .لذلك ال يمكن تنويع هيكل االقتصاد
الكويتي بالشكل المأمول ،وتوسيع دور القطاع الخاص فيه ،على الرغم من أن التجارب الدولية تؤكد أن هذا القطاع يلعب
الدور األكبر في أي نهضة تنموية في الدول المتقدمة.
عموما ،فإنه من غير المستغرب أن تكون مختلف مؤشرات المنتدى االقتصادي العالمي المتعلقة بتنافسية
االقتصاد الكويتي ،ومن ضمنها ما يتعلق بركن المؤسسات ،تؤكد على الضعف المؤسسي ،وعدم الكفاءة التي تشكلها
اللوائح والنظم الحكومية ،وتنعكس سلبا على قطاع األعمال بشكل خاص ،وكذلك والتي تؤكد على مسارات تنفيذ الخطط
التنموية بشكل عام .كما تبين العديد من التقارير ،ومن بينها تقرير المؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات
لعام  ،1022على عدم تطور بيئة جودة األعمال في الكويت ،وهو الذي يؤكد على تراجع الكويت في سنة واحدة بخمس
مراتب في تصنيف مؤشر بيئة أداء األعمال ،إذ حلت في المركز الـ  41عالميا (ضمن  249بلدا) بعدما كانت في المرتبة
 99خالل العام  .1021وعليه ،احتلت الكويت في هذا المجال المركز السابع عربيا ،والمرتبة األخيرة خليجيا .ولع ّل م ّما
يلفت النظر في هذا السياق هو ما كشفه هذا المؤشر عن أن الكويت لم تجر أيّة إصالحات عميقة تستهدف تحسين بيئة
األعمال خالل العام  ،1021في الوقت الذي أجرت فيه دولة اإلمارات العربية المتحدة ثالثة إصالحات جوهرية ،وسلطنة
عمان والمملكة العربية السعودية اللتان أجريتا إصالحين ،وقطر التي أجرت إصالحا واحدا.
هذا بالرغم من الجهود المتضافرة في السنوات القليلة الماضية المبذولة لمواصلة تحسين البيئة التشريعية
والقانونية لقطاع األعمال بما يساهم في تحقيق الغايات االقتصادية والتنموية في البالد ،حيث شهدت هذه السنوات تطورا
في منظومة القوانين االقتصادية واالجراءات التشريعية بهدف تحسين بيئة األعمال ،من بينها:


صدور القانون رقم  1020/6بشأن العمل بالقطاع األهلي.



صدور القانون رقم  1020/9في شأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط األوراق المالية.



صدور القانون رقم  1020/29في شأن تنظيم برامج عمليات التخصيص.



صدور القانون رقم  1021/1في شأن حماية المنافسة.



صدور المرسوم بقانون رقم  11لسنة  1021بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد واألحكام الخاصة بالكشف
عن الذمة المالية.



صدور مرسوم بقانون رقم  19لسنة  1021بإصدار قانون الشركات.
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صدور قانون رقم  04لسنة  1022في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة
والمتوسطة.



صدور القانون رقم  1022/226الخاص بتشجيع االستثمار االجنبي.



صدور القانون رقم  10لسنة  1021في شأن المعامالت اإللكترونية.



صدور القانون رقم  29لسنة  1021بإنشاء الهيئة العامة لتنظيم االتصاالت وتقنية المعلومات.

مقابل ذلك ،يتواصل الضعف في المتطلبات التشريعية في العديد من المجاالت األخرى ،وخاصة فيما يتعلق
بالشراكة بين القطاعين العام والخاص ،والوكاالت التجارية ،والمشتريات والمناقصات ،وحماية الملكية الفكرية ،وحق
االطالع على المعلومات العامة .كذلك ،فإن عدم تفعيل بعض المؤسسات التي تم تأسيسها بصورة عملية اليزال يؤثر سلبيا
في مجاالت متعددة ذات العالقة بجودة بيئة األعمال ،كعدم تفعيل دور كل من المجلس األعلى للتخصيص ،والهيئة العامة
لمكافحة الفساد.
وبشكل عام ،واستنادا إلى المؤشرات الواردة في التقارير المشار إليها ،وإلى تقارير دولية أخرى ،يمكن تلخيص
خصائص بيئة األعمال في االقتصاد الكويتي ،وتشخيص أهم االختالالت الهيكلية فيها في النقاط اآلتية:


بطء اإلجراءات البيروقراطية ،والدورة المستندية المعقدة في كل ما يتعلق باستخراج التراخيص التي
تواجه المستثمرين والفاعلين في قطاع األعمال ،وطولها وتعددها.



غياب اإلطار التشريعي الفعال الداعم للمبادرات الفردية في مجال األعمال أسوة بالعديد من دول العالم
المتقدمة.



غياب اإلطارين المؤسسي والتنظيمي الداعمين للنشاط االقتصادي بما يؤدي إلى تقليص تكاليف المبادلة
المرتبطة بممارسة األعمال في البالد.



تعقيدات نظم سوق العمل الكويتي واختالالته الهيكلية التي من أهم مالمحه تجزؤه بين سوقين ،سوق
للقطاع العام يوظف المواطنين ،وآخر للقطاع الخاص يوظف العمالة الوافدة ،وما يصحبه من تفاوت في
األجور والمزايا ،باعتبارهم من األسباب الرئيسة المعوقة لألعمال بدولة الكويت.



عدم توفر احتياجات القطاع الخاص من األراضي الالزمة للقيام بأنشطته بالشكل الكافي ،ووجود بعض
المشاكل في تسلمها خالية من العوائق بالنسبة لبعض المشروعات ،وغياب التنسيق بين وزارات الدولة
المعنية من جهة ،وبين بلدية الكويت في هذا المجال من جهة أخرى.



غياب اإلصالحات االقتصادية المرتكزة على األسس واألساليب االستراتيجية التي تقوم على تكريس
ريادة القطاع الخاص للنشاط االقتصادي باعتباره قاطرة النمو والتنمية في البالد ،كذلك تضمين هذه
البرامج االصالحية ألهداف وسياسات وآليات قابلة للتنفيذ.
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غياب الفاعلية في مواجهة مشكلة الفساد ،وقصور الشفافية ،وضعف ثقافة أخالقيات األعمال ،إضافة إلى
ضعف الرادع العقابي ،والتراخي في تنفيذ القانون من طرف أجهزة الرقابة والمساءلة ،وانتشار ظاهرة
الواسطة والمحسوبية.



عدم مالئمة تعليم قوة العمل وعالقتها بسوق العمل ،وضعف كفاءة نظم التعليم والتدريب.



ضعف تنافسية البنية التحتية ،خاصة فيما يتعلق بالموانئ والمطارات ،مقارنة بما هو متوفر في البلدان
المتقدمة بما ال يتناسب مع متطلبات قطاع األعمال ومقتضيات النهوض االقتصادي.



غياب البعد التكنولوجي في قطاعات اإلنتاج والخدمات ،وقلة الوعي بأهمية بلورة سياسة خاصة للبحث
العلمي والتطوير التكنولوجي في إطار تفعيل ربط مؤسسات البحث والتطوير والمؤسسات األكاديمية
بقطاع األعمال.



ضعف تنافسية قطاع تكنولوجيا المعلومات ،وغياب الحماية لخصوصية البيانات والمعلومات والملكية
الفكرية.

 3.3أهم نتائج مؤشرات سهولة ممارسة أنشطة األعمال في دولة الكويت-
تحليل مقارن باالستناد إلى بيانات البنك الدولي ()2012
تؤكد البيانات السنوية التي تقوم بنشرها مؤسسة التمويل الدولية كونها عضوا في مجموعة البنك الدولي على أن
ممارسة األعمال في دولة الكويت مازالت تفتقد االنسيابية والسهولة والمرونة المطلوبة في كثير من الجوانب ،وذلك
مقارنة بباقي دول العالم.
وتعتبر هذه البيانات والتي يتم توثيقها في تقرير سنوي هي في األصل من مخرجات مشروع ممارسة أنشطة
األعمال ،وهو المشروع الذي يضع مقاييس موضوعية لإلجراءات الحكومية المنظمة ألنشطة األعمال ،وإنفاذها في 240
بلدا .لذلك ،فهذا التقرير يُمكن من خالل البيانات الواردة فيه أن يكون أداة قياس مرجعية مفيدة في إثارة نقاش بناء حول
السياسات المتعلقة بتحسين بيئة األعمال ،سواء أكان بكشف التحديات المحتملة أم بتحديد الممارسات الجيدة في كل دولة.
ويقوم التقرير بترتيب االقتصادات ،من الترتيب  2إلى الترتيب  ،240وذلك بحسب سهولة ممارسة أنشطة األعمال فيها،
بحيث يكون االقتصاد األفضل في المرتبة األولى .ويمكن اعتبار كل تصنيف عال في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة
األعمال معيار تأكيد على جودة البيئة التنظيمية التي من شأنها أن تفضي إلى البدء في العمل ومزاولة النشاط االقتصادي
بسالسة.
كونه من  20مؤشرات ،مع إعطاء وزن
وفي هذا المؤشر يتم احتساب معدل تصنيف البلد بناء على مجموعة ُم ّ
متساو لكل موضوع .وكما هو مبين في الشكل التالي ،نجد أن هذه المؤشرات متعلقة فيما يأتي :بدء النشاط التجاري،
استخراج تراخيص البناء ،الحصول على الكهرباء ،تسجيل الملكية ،الحصول على االئتمان ،حماية المستثمرين ،دفع
الضرائب ،التجارة عبر الحدود ،إنفاذ العقود ،وتسوية حاالت اإلعسار.
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شكل  :32مؤشر سهولة ممارسة األعمال

مؤشر سهولة ممارسة ا عمال
استخرا تراخي

بدء النشاط التجار

دف الضرائ

حماية المست مرين

البناء

الحصول عل الكهرباء

تسجيل الملكية

الحصول عل االئتمان

التجارة عبر الحدود

نفا العقود

تسوية حاالت االعسار

وقد أظهر تقرير ممارسة أنشطة األعمال  - 1021الذي يغطي الفترة الممتدة من يونيو  1021إلى مايو -1022
أن الكويت تحتل المرتبة  201في مؤشر سهولة ممارسة األعمال ،وهو يمثل تدهورا بثالثة مراكز مقارنة بالعام السابق.
ويبين جدول  24أن الكويت تحتل المرتبة األخيرة في دول عينة اللجنة  ،واألخيرة خليجيا ،بل إن الفارق من
حيث الترتيب قد وصل إلى  96مركزا متساو مع ترتيب دولة قطر (ثاني أقل دولة خليجية من حيث الترتيب) بينما الفارق
مع دولة اإلمارات العربية المتحدة (تتصدرالترتيب الخليجي) هو  42مركزا .وباعتبار أن هذا المؤشر هو باألساس مجمع
لمحاور عديدة ،فإن من المؤكد أن تعود أسباب االنخفاض فيه لدولة الكويت إلى ضعف كبير في المحاور المكونة له.
جدول  :24مؤشر سهولة ممارسة األعمال

الدولة

الترتيب العالمي

ترتيب عينة لجنة الكويت
الوطنية للتنافسية

سنغافورة

0

0

النرويج

9

7

إستونيا

77

1

اإلمارات العربية المتحدة

71

4

السعودية

76

5

سلوفينيا

11

6

قبرص

19

7

البحرين

46

2

عمان

47

9

قطر

42

00

جمهورية سلوفاكيا

49

00

 004

12

الكويت
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على صعيد المؤشرات الفرعية يشير جدول  19أن التصنيف العالمي للكويت في مؤشر بدء النشاط التجاري هو
المركز  ،291وهو ما يمثل تدهورا بتسعة مراكز مقارنة بعام  1022حين كانت الكويت تحتل المرتبة  .212كما يتضح
منه أن الكويت تحتل المرتبة األخيرة في دول عينة لجنة الكويت الوطنية للتنافسية ،واألخيرة خليجيا ،بل إن الفارق من
حيث الترتيب يصل إلى  10مركزا مع دولة قطر ،وهي ثاني أقل دولة خليجية من حيث الترتيب .أما الفارق مع دولة
اإلمارات العربية المتحدة التي تتصدرالترتيب الخليجي ،فهو شاسع جدا وقدره  229مركزا.
جدول  :22مؤشر النشاط التجاري

الدولة

الترتيب العالمي

ترتيب عينة لجنة الكويت
الوطنية للتنافسية

سنغافورة

1

0

اإلمارات العربية المتحدة

17

7

سلوفينيا

12

1

قبرص

44

4

النرويج

51

5

إستونيا

60

6

عمان

77

7

السعودية

24

2

البحرين

99

9

جمهورية سلوفاكيا

002

00

قطر

007

00

 0.6

12

الكويت

وهذا األداء السابق المتواضع يعكس مدى تعقيدات القوانين واإلجراءات الحكومية ،ومدى توفر المعلومات
للجمهور في الكويت بشأن دخول منشآت األعمال إلى األسواق ،فمن الواضح أن صاحب منشأة األعمال في الكويت
يعاني من صعوبة استيفاء اإلجراءات ،قياسا بالمدة الزمنية باأليام التي يحتاجها لفعل ذلك .كما تشمل تلك التعقيدات في
القوانين واإلجراءات الحكومية تكلفة تلك اإلجراءات التي تشمل تكلفة جميع الرسوم الرسمية والرسوم المتعلقة بالخدمات
القانونية أو المهنية المطلوبة بموجب القانون .كذلك تشمل تلك التعقيدات في القوانين واإلجراءات الحكومية ما يخص الحد
األدنى المدفوع من رأس المال إلى المبلغ الذي يتعين على صاحب منشأة األعمال أن يودعه لدى البنك والتوثيق قبل
إجراءات التسجيل.
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ويوضح الجدول التالي أن التصنيف العالمي للكويت في مؤشر استخراج تراخيص البناء هو المركز  ،222وهو
المركز الذي يمثل تدهورا بخمسة مراكز مقارنة بعام  1022حين كانت الكويت تحتل المرتبة  .219كما يتضح منه أن
الكويت تحتل المرتبة األخيرة في دول عينة لجنة الكويت الوطنية للتنافسية ،واألخيرة خليجيا ،علما بأن الفارق من حيث
الترتيب يصل إلى  61مركزا مع سلطنة عمان ،وهي ثاني أقل دولة خليجية من حيث الترتيب .أما الفارق مع مملكة
البحرين التي تتصدرالترتيب الخليجي ،فهو فرق شاسع جدا قدره  219مركزا.
جدول  :26مؤشر إستخراج تراخيص البناء

الدولة

الترتيب العالمي

ترتيب عينة لجنة الكويت
الوطنية للتنافسية

سنغافورة

1

0

البحرين

4

7
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وهذا األداء المتواضع يعكس في هذا المؤشر مدى التعقيدات -قياسا بطول المدة والتكلفة -في مجموعة
اإلجراءات التي يلزم منشأة األعمال استيفاؤها قبل البدء في التشييد ،وهو ما يشمل الحصول على جميع المستندات
المتعلقة بالمشروع المعني وتقديمها-على سبيل المثال :خطط البناء وتصاميمه وخرائط الموقع ،و توظيف طرف ثالث
خارجي للقيام بعمل المشرفين أو المهندسين أو المفتشين -بما فيها الحصول على كافة الموافقات والتراخيص والتصاريح
والشهادات الالزمة ،وتقديم جميع اإلشعارات المطلوبة ،باإلضافة إلى طلب عمليات المعاينات الضرورية وإتمامها،
واإلجراءات المتعلقة بتوصيل المياه والصرف الصحي وخطوط الهاتف األرضي.
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يشير جدول  27أن التصنيف العالمي للكويت في مؤشر الحصول على الكهرباء هو المركز  ،90وهو المركز
الذي يمثل تحسنا طفيفا بمركز واحد مقارنة بعام  1022حين كانت الكويت تحتل المرتبة  60في هذا المجال .كما يتضح
أن الكويت تحتل المرتبة العاشرة في دول عينة لجنة الكويت الوطنية للتنافسية ،واألخيرة خليجيا ،علما بأن الفارق من
حيث الترتيب يصل إلى مركز واحد مع سلطنة عمان ،وهي ثاني أقل دولة خليجية من حيث الترتيب .أما الفارق مع دولة
اإلمارات العربية المتحدة التي تتصدرالترتيب الخليجي في هذا المجال ،فهو في حدود  91مركزا.
جدول  :27مؤشر الحصول على الكهرباء
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و بالرغم من أن الترتيب العالمي للكويت في هذا المؤشر ليس كارثيا ،يبقى األداء دون المستوى الخليجي ،وهو
ما يؤشر على أن صاحب منشأة األعمال في الكويت اليزال يعاني نسبيا  -على األقل مقارنة بنظيره في اإلمارات العربية
المتحدة والسعودية وقطر -من التعقيدات في اإلجراءات التي يلزم استيفاؤها لتوصيل الكهرباء بصورة دائمة ،والتي تشمل
تقديم الطلبات إلى الجهات المعنية والتوقيع على عقود معها وكافة عمليات الكشف والتصاريح الضرورية من الهيئات
األخرى ،باإلضافة إلى أعمال التوصيل الخارجية والنهائية.

88

ويبين جدول  28أن تصنيف الكويت في مؤشر تسجيل الملكية هو المركز  00عالميا ،وهو ما يمثل تدهورا
بخمسة مراكز مقارنة بعام  1022حين كانت تحتل المرتبة  .49كما يتضح منه أيضا أن الكويت تحتل المرتبة قبل
األخيرة في دول عينة لجنة الكويت الوطنية للتنافسية ،واألخيرة خليجيا ،علما بأن الفارق من حيث الترتيب يصل إلى 19
مركزا مع دولة قطر ،وهي ثاني أقل دولة خليجية من حيث الترتيب في هذا المجال .أما الفارق مع دولة اإلمارات العربية
المتحدة التي تتصدرالترتيب الخليجي ،فهو شاسع جدا وقدره  46مركزا .وهذا األداء المتواضع يعكس مدى التعقيدات
(قياسا بطول المدة والتكلفة) لإلجراءات الضرورية عند قيام منشآت األعمال بشراء عقار بهدف توسيع أنشطة أعمالها
وتسجيل الملكية.
جدول  :28مؤشر تسجيل الملكية
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ويبين جدول  29أن تصنيف الكويت في مؤشر الحصول على االئتمان هو المركز  220عالميا ،وهو ما يمثل
تدهورا بأربعة مراكز مقارنة بعام  1022حين كانت تحتل المرتبة  .216كما يتضح منه أيضا أن الكويت تحتل المرتبة
األخيرة في دول عينة لجنة الكويت الوطنية للتنافسية باالشتراك مع مملكة البحرين ودولة قطر .علما بأن الفارق من حيث
الترتيب مع المملكة العربية السعودية التي تحتل المركز  99عالميا وهي التي تتصدرالترتيب الخليجي في هذا المجال هو
 99مركزا .وهذا األداء المتواضع في هذا المؤشر يعكس مدى الصعوبة النسبية التي تواجه منشآت األعمال في الكويت
في الحصول على االئتمان ،وذلك بالنظر إلى مرونة التدابير في قوانين الضمانات الرهنية واإلفالس التي تسهل
اإلقراض ،وإلى درجة عمق المعلومات االئتمانية والقواعد والممارسات التي تؤثر على مدى تغطيتها ونطاقها ومدى
توافرها ونوعيتها.
جدول  :29مؤشر الحصول على االئتمان
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ويشير جدول  30أن تصنيف الكويت في مؤشر حماية المستثمرين هو المركز  40عالميا ،وهو ما يمثل تحسنا
ملحوظا قدره  29مركزا مقارنة بعام  1022حين كانت تحتل المرتبة  .09كما يتضح أن الكويت تحتل المرتبة السابعة في
دول عينة لجنة الكويت الوطنية للتنافسية ،والثانية خليجيا متقدمة على كل من دولة اإلمارات العربية المتحدة وسلطنة
عمان ومملكة البحرين ودولة قطر.
ويعكس ذلك القوة النسبية في الكويت -على األقل مقارنة بدول المنطقة -فيما يتعلق بسبل حماية المساهمين من
مالكي حصص األقلية ضد قيام أعضاء مجالس اإلدارات بإساءة استخدام أصول الشركات لتحقيق مكاسب شخصية.
ويعود ذلك باألساس إلى قدرة المساهمين في الكويت على رفع الدعاوى بسهولة إذا ما احتاج األمر مقاضاة المديرين
وأعضاء مجلس اإلدارة ،كما أن الجهاز القضائي في الكويت له من االستقاللية والموضوعية التي تسمح له بإبطال أي
صفقة عند صدور حكم لصالح أي مدعٍ من المساهمين .ولع ّل كل ذلك يعتبر من الجوانب اإليجابية في الكويت ،والتي من
أهم أسبابها الضمانات الدستورية لعمل المؤسسات وحقوق األفراد وحرياتهم ،حيث يكفل الدستور الكويتي حقوق الملكية
وحرياتها ورأس المال والعمل وممارسة النشاط االقتصادي من دون تمييز.
جدول  :30مؤشر حماية المستثمرين
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يوضح الجدول  31تصنيف الكويت في مؤشر دفع الضرائب حيث احتلت المركز  22عالميا ،وهو المركز
نفسه الذي احتلته في العام  .1022وبالرغم من ارتفاع هذه التصنيف على المستوى العالمي ،فإن الكويت تحتل المرتبة
السابعة في دول عينة لجنة الكويت الوطنية للتنافسية ،واألخيرة خليجيا في هذا المجال .ومع هذا ،يمكن اعتبار منشآت
األعمال في الكويت أنها ال تواجه تحديات كبيرة فيما يتعلق بمحور دفع الضرائب بمختلف محدّداته من عدد مرات دفع
الضرائب ،وطريقة الدفع ،ووتيرة الدفع ،ووتيرة تقديم اإلقرارات الضريبية ،والوقت المستغرق في إعداد اإلقرارات،
والنسب الضريبية ،وإجمالي مبلغ الضرائب التي تتحملها منشأة األعمال .ولع ّل هذا يؤكد على نتائج تقارير التنافسية
السابقة ،والتي ال تصنف النظم والمعدالت الضريبية ضمن أبرز العوامل األكثر تعقيدا لممارسة أنشطة األعمال في
الكويت.
جدول  :31مؤشر دفع الضرائب
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يشير جدول  32أن تصنيف الكويت في مؤشر التبادل التجاري عبر الحدود هو المركز  221عالميا ،وهو ما
يمثل تحسنا طفيفا بمركز واحد مقارنة بعام  1022حين كانت تحتل المرتبة  .222كما يتضح أن الكويت تحتل المرتبة
األخيرة في دول عينة لجنة الكويت الوطنية للتنافسية ،والمرتبة األخيرة خليجيا ،علما بأن الفارق من حيث الترتيب يصل
إلى  22مركزا واحد مع مملكة البحرين ،وهي ثاني أقل دولة خليجية من حيث الترتيب .أما الفارق مع دولة اإلمارات
العربية المتحدة التي تتصدرالترتيب الخليجي في هذا المجال ،فهو فرق شاسع جدا إذ يصل إلى  204مراكز .ويعكس هذا
األداء المتواضع في هذا المؤشر مدى الصعوبة النسبية التي تواجه منشآت األعمال في الكويت فيما يتعلق بسرعة
اإلجراءات المستندية الالزمة لتصدير البضائع واستيرادها والشحنات عن طريق النقل البحري ،وفيما يتعلق بحجم
التكاليف التي يتم تحملها للغرض من دون اعتبار الرسوم الجمركية.
جدول  :32مؤشر التبادل التجاري عبر الحدود
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ويبين جدول  33أن تصنيف الكويت في مؤشر إنفاذ العقود هو المركز  220عالميا ،وهو ما يمثل تحسنا طفيفا
بمركز واحد مقارنة بعام  1022حين كانت تحتل المرتبة  .210وتجدر اإلشارة أن الكويت تحتل المرتبة العاشرة في دول
عينة لجنة الكويت الوطنية للتنافسية ،وخليجيا حلّت الكويت مرتبة متقدمة على مملكة البحرين و المملكة العربية
السعودية ،علما بأن فارق ترتيبها مع دولة قطر التي تتصدرالترتيب الخليجي في هذا المجال يصل إلى  16مركزا .وهذا
األداء المتواضع في هذا المؤشر يعكس البطء الذي يواجهه قطاع األعمال في الكويت فيما يتعلق بآليات الفصل في
النزاعات التجارية وإنفاذ العقود.
جدول  :33مؤشر إنفاذ العقود
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الوطنية للتنافسية

يوضح جدول  34أن تصنيف الكويت في مؤشر تسوية حاالت اإلعسار هو المركز  01عالميا ،وهو ما يمثل
تدهورا بأربعة مراكز مقارنة بعام  1022حين كانت تحتل المرتبة  .00كما يتضح أن الكويت تحتل المرتبة العاشرة في
دول عينة لجنة الكويت الوطنية للتنافسية .أما على المستوى الخليجي ،فقد حلّت الكويت في مرتبة متقدمة سابقة لدولة
اإلمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ،علما بأن فارق ترتيبها مع البحرين التي تتصدرالترتيب الخليجي
في هذا المجال يصل إلى  69مركزا .ويعكس هذا األداء المتواضع في هذا المؤشر الصعوبة النسبية التي تواجه منشآت
األعمال في الكويت فيما يتعلق بتكاليف وسرعة اإلجراءات المستندية الالزمة إلجراءات دعاوى إشهار اإلفالس التي
تكون المؤسسات المحلية طرفا فيها.
جدول  :34مؤشر تسوية حاالت اإلعسار
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الوطنية للتنافسية

 4.3مالمح المتطلبات المستقبلية لتحسين بيئة األعمال في الكويت
تمكنت الكويت في السنوات األخيرة من إصدار بعض التشريعات التي تهدف إلى تحسين مناخ األعمال حيث
أصدرت قوانين عدة منها ما يتعلق بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وقانون التراخيص والشركات ،غير أن هذه
القوانين تحتاج إلى التفعيل ،وذلك في سياق إصالحات تنظيمية عميقة تستهدف تحسين القدرة التنافسية ،وإنشاء أساس
فءٍ يقود النشاط االقتصادي بما يؤسس لتنمية مستدامة وهذا يتطلب استراتيجية شاملة تتضمن برامج
قوي لقطاع أعمال ُك ْ
ومبادرات تكون أبرز مالمحها:
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اإلصالح المؤسسي ،وإعادة هيكلة الجهات التنظيمية وإلزامها باعتماد أنظمة الجودة الشاملة لكي تكون
قادرة على تطبيق أنظمة إشرافية تساهم في خلق بيئة تنظيمية تسهل التفاعالت في األسواق وتحمي الصالح
العام من دون أن تعوق القطاع الخاص وتحوله إلى قطاع ديناميكي يقود النشاط االقتصادي.



وضع استراتيجية لمحاربة المعوقات اإلدارية تتضمن آليات فعالة لمعالجة بطء اإلجراءات البيروقراطية،
والروتين المعقد في مسارات استخراج التراخيص -طولها وتعددها -التي تواجه المستثمرين والفاعلين في
قطاع األعمال.



إعادة صياغة القوانين لكي تواكب متطلبات تحرير االقتصاد ،وتسهيل انتقاله نحو اقتصاد موجه بآليات
السوق ،والتسريع باستحداث القوانين والتشريعات الداعمة لالستثمار ولألعمال وللمبادرات الفردية ،وكذلك
إعادة صياغة القوانين المنظمة للشراكة الفعالة بين القطاعين العام والخاص أسوة بما هو متوفر في العديد
من دول العالم المتقدمة.



إصالح االختالالت الهيكلية في سوق العمل لكي يتمكن من لعب دوره في تحسين جودة قوة العمل بما
يساهم في تحقيق االستخدام األمثل للموارد البشرية وإمداد القطاع الخاص بنوعيات جديدة من العمالة تلبى
حاجات قطاع أعمال متطور.



تطوير النظامين التعليمي والتدريبي بما يساير االتجاهات الحديثة ،ويلبي احتياجات سوق العمل ،وبناء
منظومة متكاملة للتعليم المستمر لتطوير الخبرات العلمية ومهارات الخريجين في إطار التطوير المستمر
للقوى العاملة المتخصصة الكسابها المقدرة على التعامل المرن مع التطور التكنولوجي والمعرفي بما يوفر
لقطاع األعمال موارد بشرية بمواصفات عالية.



وضع استراتيجية وطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي تستهدف تفعيل ربط مؤسسات البحث
والتطوير والمؤسسات األكاديمية بقطاع األعمال ،وتطوير آلليات تسهل تكريس البحوث العلمية لحل
المشكالت اإلنتاجية واللوجستية والتنظيمية.



تحفيز القطاع الخاص لزيادة مشاركته في األنشطة االقتصادية المختلفة ،خاصة من خالل دعم المشاريع
الصغيرة ،وذلك بإنشاء حاضنات تقدم الدعم المالي والفني والمساندة ألصحاب األفكار اإلبداعية والذين
يمتلكون الرغبة الحقيقية في إطالق مشاريعهم الخاصة ،إضافة إلى توفير احتياجات القطاع الخاص من
األراضي الالزمة للقيام بأنشطته.



تطوير البنية التحتية ،خاصة فيما يتعلق بالموانئ والمطارات ،بما يساعد على تحسين المرافق المتوفرة
لقطاع األعمال ،وأيضا على تعبئة القطاع العام والقطاع الخاص للعمل يدا في يد من أجل وضع مشاريع
ذات جودة عالية من خالل استخدام نموذج الشراكات بين القطاعين العام والخاص ،وهو ما يترتب عنه
تقديم دفع كبير لقطاع األعمال.



وضع استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد والممارسات غير العادلة التي أثرت سلبا على التنافسية وثقة
المستثمرين ،ولتكريس الشفافية وثقافة أخالقيات األعمال في ظل تواجد لمؤسسات رقابة ومساءلة قوية
قادرة على تنفيذ القانون وعلى حماية المستثمرين بمختلف ملكياتهم ،بما فيها الفكرية.
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الفصل الرابع :الدورة المستندية كعائق للتنمية
 1.4مقدمة
منذ أن قامت دولة الكويت في منتصف الثمانينات من القرن الماضي بإعداد خطة خمسية وتنفيذها بهدف توجيه
إمكانات الدولة بغرض خدمة أهداف التنمية لم يتم العمل على إعداد خطة أخرى عملية متوسطة األجل ،إلى أن شرعت
الحكومة بإعداد الخطة االنمائية متوسطة األجل وتنفيذها لألعوام  1022/1020ولغاية .1021/1022
وهذا الجهد الحكومي كان مخططا له أن يسهم من الناحية النظرية في تحقيق العديد من أهداف التنمية ومن بينها
تهيئة األرضية المناسبة لتطوير بيئة األعمال ،وهو األمر الذي يؤدي على أرض الواقع إلى تطوير مجمل الوضع
التنموي واالقتصادي في دولة الكويت فضال عن تحسين موقع الكويت في مؤشر التنافسية العالمية ،إال أن التنفيذ العملي
لتلك الخطة عكس تعرقل الوصول إلى أهداف الخطة كما تم إعدادها ،م ّما أثر سلبا على تطوير العديد من العناصر
الثانوية لألركان التي يتم قياسها ضمن مؤشر التنافسية العالمية .ويعتبر طول الدورة المستندية في الكويت أحد أبرز
األسباب الكامنة وراء عدم قدرة أجهزة الدولة المختلفة على تنفيذ الخطة اإلنمائية كما تم التخطيط لها ،والشك بأن ناقوس
الخطر يجب أن يدق باعتبار أن دولة الكويت هي من الدول القالئل على مستوى العالم التي ال تعاني من مشكلة في توفير
الموارد المالية الالزمة لتمويل مشاريع خطط التنمية ،إال أنها تعجز مع ذلك عن تنفيذ المشاريع الحكومية بشكل ف ّعال
وكفء لتحقيق أهداف خطط التنمية األمر الذي يعزى إلى معوقات أخرى يعدّ طول الدورة المستنديّة على رأس هذه
االختالالت وهو ما سيناقشه هذا الفصل.

 2.4المؤشرات على طول الدورة المستندية
إن طول الدورة المستندية في دولة الكويت يعتبر أحد أبرز المعوقات التي تتم اإلشارة اليها من خالل الدراسات
والتقارير المتخصصة التي تتعرض لدراسة معوقات التنمية سواء أكانت دراسات وتقارير محلية أم خارجية ،فمن بين
تلك الدراسات والتقارير المحلية تقرير لجنة السياسات العامة والتنمية اإلدارية بالمجلس األعلى للتخطيط والتنمية،
وتقارير أ خرى صادره عن غرفة التجارة والصناعة ،والجمعية االقتصادية الكويتية .أما الدراسات الخارجية فمن أبرزها
تقرير ماكينزي و تقرير بلير .فعلى سبيل المثال فقد أشار تقرير ماكينزي الخاص بتحويل الكويت إلى مركز مالي
وتجاري عام  1010إلى أهمية المبادرة إلى تجاوز العبء الذي يشكله النظام البيروقراطي في الكويت بما يحمله من
معوقات إلقامة المشروعات ،وأبرز هذه المعوقات أن متطلبات بدء مشروع جديد وتنفيذهُ تعدان عمليتان طويلتان
ومعقدتان إلى أن الوقت المستغرق في إنهاء اإلجراءات اإلدارية يعد طويال ،وتعد العملية بأكملها معقدة بشكل كبير نتيجة
لتعقد اإلجراءات ،األمر الذي يشير بوضوح إلى أن للدورة المستندية أثرا سلبيا في كفاءة السير لتنفيذ خطط التنمية الشاملة
بالدولة.
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بينما أشار تقرير بلير حول رؤية الكويت  1020إلى أهمية إطالق إمكانات االقتصاد الكويتي بشكل كامل من
خالل سياسات إصالحية اقتصادية وإدارية ،وأشار التقرير إلى أبرز العوائق التي تحول دون ذلك ،ومن بينها تعقّد
اإلجراءات وطول الدورة المستندية اللذين يؤدّيان إلى عزوف المستثمرين األجانب عن البحث عن فرص استثمارية في
الكويت ،ورغم أن هناك عوائق أخرى تؤدي لضعف قدرة الدولة على اجتذاب رؤوس األموال واالستثمارات األجنبية،
من أهمها مقدار الضريبة واشتراطات الشراكة المحلية إال تعقد الدورة المستندية ال يقل عن تلك العوامل من حيث األثر
السلبي على عملية االستقطاب .وقد دلّل التقرير على ضعف قدرة الكويت على اجتذاب االستثمارات الخارجية قياسا على
دول مجلس التعاون ،وهي التي تفوق أضعفها قدرة على الجذب دولة الكويت بعشرة أضعاف.
كما أشار تقرير لجنة السياسات العامة والتنمية اإلدارية بالمجلس األعلى للتخطيط والتنمية الصادر حديثا (يناير
 (2014إلى أن الدورة المستندية بشكلها الحالي طويلة للغاية وال تتناسب مع الطموح التنموي للدولة ،وأكد على أن
مستويات اإلنجاز في المشروعات الحكومية وبسبب طول تلك الدورة أصبحت ال تتناسب مع معدالت الزيادة في الطلب
على الخدمات العامة ،واضافة إلى تلك التقارير فقد تمت اإلشارة في الفصول السابقة إلى موقع دولة الكويت في مؤشر
التنافسية العالمية وتحديدا في مؤشر االعباء التي تشكلها اللوائح والنظم الحكومية والذي يعتبر من أسوأ المؤشرات على
االطالق في ركن المؤسسات ،وهذا المؤشر يبيّن حجم الخلل الذي يش ّكله طول الدورة المستندية والذي يعتبر أحد أبرز
مصاديق االعباء التي تشكلها اللوائح الحكومية ،باإلضافة إلى ذلك فقد تمت االشارة إلى العوامل األكثر تعقيدا لممارسة
األعمال في الكويت والتي كانت تأتي على رأسها البيروقراطية لسنوات طويله ،وبكل ما تحمله لدى قطاع األعمال من
مفهوم سلبي للعمل الحكومي يرتبط بطول الدورة المستندية وتعقّد االجراءات ،األمر الذي يستدعي ضرورة معالجة ذلك
الخلل بشكل عاجل لتحسين البيئة التنافسية بشكل خاص وللدفع نحو تحسين الظروف الموضوعية إلنجاز خطة التنمية
بشكل عام.

 1.2.4ما هي الدورة المستندية
يمكن تعريف الدورة المستندية في اإلدارة العامة بأنها مجموع اإلجراءات المرحلية التي تمر بها عملية إعداد
السياسات أو المشاريع أو البرامج الحكومية وتنفيذها من البداية إلى النهاية ،بما يشمل كافة المكاتبات بأنواعها المختلفة
(موافقات – تصاريح – مستندات – تقارير – معلومات )...الصادرة والواردة ،الداخلية والخارجية ،من وإلى الجهات
الحكومية ذات العالقة بإعداد سياسة أو مشروع محدد وتنفيذه.
وفي دولة الكويت تعتبر الدورة المستندية إلنجاز المشاريع العامة عن طريق القطاع الخاص أحد أبرز الدورات
المستندية المعقدة والطويلة التي تساهم في إفشال خطط التنمية ،وتحتاج المشاريع الحكومية التي تزيد تكلفتها عن 9000
دينار كويتي (وهو ما يعني عمليا كافة مشاريع التنمية) إلى إقرارها عن طريق لجنة المناقصات المركزية من خالل دورة
طويلة من اإلجراءات التي تبدأ من داخل الوزارات والهيئات العامة إلى أن تنتهي بعملية التسليم للمشروع للجهة
المستفيدة.
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 2.2.4المشاريع العامة في الكويت :من الفكرة إلى التشغيل
إن عملية إنشاء مشروع عام بدءا من اتخاذ القرار ،وانتهاء بتسليم المشروع تمر بدورات مستندية طويلة تشمل
على سبيل المثال ما يأتي:


تقوم الجهة الحكومية ذات الشأن بوضع المواصفات التفصيلية عن كل األعمال المطلوبة ،وتحديد التعليمات
الالزمة للمقاولين ،والرسومات التفصيلية ،وجداول الكميات الدقيقة ،والبنود واالجراءات الواجب اتباعها
في تنفيذ المشروع.



يتم خالل ذلك الوقت إرسال مخاطبات للجهات الحكومية المختلفة بحسب المشروع ،مثل :وزارة الكهرباء
والماء وبلدية الكويت وشركة نفط الكويت والهيئة العامة للبيئة واإلدارة العامة لإلطفاء وغيرها للتنسيق ،أو
ألخذ الموافقات الالزمة للمشروع.



ي ّمر المشروع من خالل دورة الموازنة العامة االعتيادية بما تتضمنها من انخراط للسلطة التنفيذية وتحديدا
وزارة المالية وكذلك السلطة التشريعية وتحديدا لجنة الميزانيات والحساب الختامي ،وذلك إلقرار
االعتمادات المالية الالزمة لتنفيذ المشروع ،والتي تصدر بقانون.



يتم طرح المناقصة من خالل لجنة المناقصات المركزية بما يتضمنه ذلك من إجراءات ترتبط بإعداد
كراسة الشروط وتقديم الطلبات وطرح المناقصة واإلعالن عنها ،وإجراءات فتح المظاريف والفحص
الفني والبت بالمناقصة والتوقيع على العقد.



تقوم الجهات بعملية متابعة التنفيذ والتأكيد على االلتزام باالشتراطات المنصوص عليها خالل عملية التنفيذ
فضال عن األوامر التغييرية التي قد تطرأ على المشروع وتستلزم خلق دورة مستندية لمعالجة ذلك إلى أن
تتم بنهاية األمر عملية التسلّم من الجهة المنفذة إلى الجهة المستفيدة.



قد تمر الدورة المستندية بطريق مختلف بعض الشيء إذا كانت وزارة األشغال العامة هي الجهة المباشرة
لعملية التنفيذ.



ربّما يتم خلق دورة مستندية كاملة ترتبط بطرح مناقصة إليجاد المكاتب االستشارية المؤهلة (المستشار
الفني) ،والتي تقوم بدراسة المشروع المقترح ،وتحديد تفاصيل المواصفات والتكاليف والوقت الالزم
إلتمامه ،إلى غير ذلك.

والواقع أن المرور بهذه العملية الشائكة والطويلة يحتاج على أرض الواقع سنوات طويلة تستغرقها خطوات
الدورة المستندية من بداية فكرة المشروع إلى نهاية تسليم المشروع ،وتعد بعض المشاريع العامة التي تقوم بها الدولة
أمثلة صارخة على البطء الشديد في سير إجراءات اإلعداد والتنفيذ ،ومن ذلك يمكن اإلشارة إلى مشروع مدينة صباح
السالم الجامعية (جامعة الكويت في منطقة الشدادية) الذي كان من المفترض االنتهاء منه في العام الحالي  ،1021إال أنه
لن يتم االنتهاء منه على أرض الواقع حتى سنة  1010بسبب الدورة المستندية التي تشكل العائق الرئيس لتنفيذ المشروع
حسب وجهة نظر المسؤولين عن التنفيذ .كما يمكن اإلشارة إلى مشروعي السكك الحديدية وشبكة المترو الحيويان لعملية

99

التنمية اللذين تع ّ
المتكررة مع الجهات الحكومية للحصول على
طال كذلك بسبب طول الدورة المستندية والمراسالت
ّ
الموافقات الالزمة للبدء في عملية التنفيذ.

 3.4المدى الزمني المستغرق
ولتوضيح مدى التأخير الحاصل بسبب طول الدورة المستندية في الكويت ،يعرض الجدول اآلتي مثاال حقيقيا
يتعلق ببناء مركز ضاحية في إحدى ضواحي مدينة الكويت ،حيث استغرقت الدورة المستندية ما يقارب  21شهرا
للحصول فقط على الرخص والموافقات الالزمة من الجهات الحكومية ،والتي يترتب بعضها على اآلخر ،وذلك للبدء
بتنفيذ المشروع ،فضال عن الوقت المستغرق في الدورة المستندية الداخلية للوزارة ابتداء والوقت الالزم للدورة المستندية
المتعلقة بطرح المشروع وتنفيذه واستالمه الحقا.
جدول  :35الوقت المستغرق للحصول على موافقات للبدء بتنفيذ مشروع مركز ضاحية

الجهة المختصة

الرخصة أو الموافقات المطلوبة

مدة الحصول على الموافقة

وزارة الكهرباء والماء

إنارة الطرق

 7أيام

وزارة الكهرباء والماء

الشبكات الكهربائية

 75يوم

وزارة الكهرباء والماء

إيصال التيار الكهربائي

 77يوم

وزارة الكهرباء والماء

الموافقة على مدخل كيبل التغذية

 75يوم

وزارة الكهرباء والماء

رخصة للمياه العذبة

 05يوم

شركة البترول الوطنية

رخصة بخصوص الوقود

 00يوم

اإلدارة العامة لإلطفاء

رخصة اعتماد مخططات

 700يوم

اإلدارة العامة لإلطفاء

رخصة ألعمال إنذار الحريق

 60يوم

اإلدارة العامة لإلطفاء

رخصة ألعمال إنارة المخارج

 07يوم

اإلدارة العامة لإلطفاء

رخصة ألعمال مكافحة الحريق

 90يوم

وزارة المواصالت

رخصة تمديدات داخلية للهواتف

 5أيام

وزارة المواصالت

رخصة أعمال الهاتف للشبكات الخارجية

 5أيام

وزارة األشغال العامة

رخص لصرف مياه األمطار

 45يوم

وزارة األشغال العامة

رخص لصرف مياه المجاري

 45يوم

بلدية الكويت

الموافقة التنظيمية

 60يوم

بلدية الكويت

رخصة البناء

 050يوم

الهيئة العامة للبيئة

موافقة المردود البيئي

ال يلزم

وزارة الداخلية

موافقة اإلدارة العامة للمرور

 40يوم

هذا ويبيّن الجدول السابق مدى التأخير الحاصل بسبب طول الدورة المستندية لمشروع صغير نسبيا مثل مركز
الضاحية ،وهذا التأخير يشمل فقط الجزء المتعلق بما قبل عملية التنفيذ ،األمر الذي يعكس ما يمكن أن يكون عليه األمر
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فيما اذا كان المشروع من المشاريع التنموية الضخمة في دولة الكويت التي قد تؤدي بها الدورة المستندية إلى أن تصل
مدة المشروع من الفكرة إلى التشغيل إلى أكثر من عشر سنوات كما هو الحال عليه في مشروع السكك الحديدية والمترو،
ذلك حينما وافق مجلس الوزراء على مشروع إنشاء شركة مساهمة عامة للسكك الحديدة في يونيو من  1001ليمر
بمراحل طويلة من الدراسات واالستشارات إلى أن وافق مجلس الوزراء في أكتوبر  1021على اعتماد مشروع مترو
األنفاق ضمن المشروعات التنموية لتعلن وزارة المواصالت في عام  2013أن البدء في تنفيذ مشروع المترو سيكون في
عام .1026
وبسبب هذا التأخير المفرط في تنفيذ المشاريع فإنه من الطبيعي أن تنشأ مشكلة عدم قدرة المشروع بعد التنفيذ
على تلبية االحتياجات التي أ ُنشئ من أجلها ،ألن المشروع قد وضع أساسا لسد االحتياجات التي كان عليها الحال في
الدولة قبل سنوات طويلة ،مما يتطلب من الجهات الحكومية إجراء تغييرات جذرية ،أو العمل على إقامة مشاريع أخرى
لسد االحتياجات الجديدة بكل ما يحمله ذلك من هدر للمال العام وتعطيل في تحقيق أهداف خطط التنمية ،وهو ما اتضح
جليا في إنشاء مبنى ديوان المحاسبة السابق والحاجة إلى إنشاء مبنى جديد بعد سنوات قصيرة من استخدامه.

 4.4نظرة حول مشاريع الخطة التنموية
لقد تم إعداد الخطة اإلنمائية لألعوام  2011/2010ولغاية  2012/2013وفق رؤية محدّدة للوصول إلى
كويت العام  1029والتي تشكل مركزا محوريا ماليا وتجاريا في المنطقة ،وكان أحد أبرز متبنيّات الخطة هو أن يقود
القطاع الخاص قاطرة التغيير بدعم حكومي مباشر وهو ما نصت عليه هذه الرؤية ":تحول الكويت إلى مركز مالي
وتجارى جاذب لالستثمار ،يقوم فيه القطاع الخاص بقيادة النشاط االقتصادي ،ويُذكي فيه روح المنافسة ،ويرفع كفاءة
اإلنتاج في ظل جهاز دولة مؤسسي داعم ،ويُرسخ القيم ،ويحافظ على الهوية االجتماعية ،ويُحقق التنمية البشرية والتنمية
المتوازنة ،ويُوفر بنية أساسية مالئمة وتشريعات متطورة وبيئة أعمال مشجعة ".
إال أن هذه الرؤية الطموحة اصطدمت على أرض الواقع بالكثير من العراقيل التي كان يمكن تخ ّ
طيها فيما لو
قامت أجهزة الدولة بتطوير أدائها للتناغم مع هذه الرؤية من خالل اختصار الدورة المستندية كونها واحدة من أبرز
عوائق التنمية في دولة الكويت ،كما لم يتمكن القطاع الخاص من المساهمة الفعلية في دعم خطة التنمية -كما كان مؤ ّمال-
بسبب عدم قيام الحكومة بشكل فعلي بتطوير البيئة التنافسية ،واستمرار العراقيل التي تضعها أجهزة الدولة في وجه
انطالق قاطرة الريادة لقطاع األعمال في المساهمة بقيادة النشاط االقتصادي.
ورغم أن هناك بعضا من المشاريع الكبرى التي كان يخطط لتنفيذها في خطة التنمية قد قطعت شوطا ما في
مراحل التنفيذ الفعلي مثل :مشروع مستشفى جابر ،ومشروع جسر جابر ،ومشروع ميناء بوبيان ،ومشروع طريقي
الجهراء وجمال عبدالناصر ،إال أن هناك عددا كبيرا من المشاريع الكبرى التي ال تزال غير منفذة بسبب طول الدورة
المستندية .ولعل من أبرز هذه المشاريع ما هو مبيّن في الجدول اآلتي:
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جدول  :36درجة االنجاز لما قبل التنفيذ لبعض المشاريع الكبرى في الدولة

المشروع

درجة انجاز المشروع

مسلسل
0

خط سكك المترو

مرحلة الطرح*

7

المطار الدولي

مرحلة الطرح*

1

محطة أم الهيمان لمعالجة مياه الصرف الصحي

مرحلة ما قبل الطرح

4

محطة الزور الشمالية – المرحلة األولى

مرحلة الطرح*

5

محطة الزور الشمالية – المرحلة الثانية

مرحلة تعيين المستشار الفني

6

محطة الخيران لتوليد الطاقة الكهربائية وتقطير المياه

مرحلة تعيين المستشار الفني

7

مشروع معالجة النفايات الصلبة بمنطقة كبد

مرحلة ما قبل الطرح

2

مستشفى الطب الطبيعي

مرحلة ما قبل الطرح

9

تطوير جزيرة فيلكا

مرحلة ما قبل الطرح

00

إنشاء المدن العمالية جنوب الجهراء

مرحلة ما قبل الطرح

00

محطة العبدلية لتوليد الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة الشمسية

مرحلة ما قبل الطرح

07

المركز التعليمي والثقافي (شارع عبدهللا األحمد)

مرحلة ما قبل الطرح

المصدر :الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات

يُظهر الجدول السابق مدى تعثّر المشاريع الكبرى التي كان من المزمع تنفيذها خالل خطة التنمية ،والبعض
اآلخر منها تم تأجيل البت فيه ألجل غير معلوم مثل :مشروع تطوير جزيرة فيلكا ،ومشروع مبنى المطار الدولي الجديد،
وهو الذي كان يفترض أن يتم البدء بتنفيذه في عام  1021حسبما يفيد الموقع اإللكتروني لإلدارة العامة للطيران المدني.
وبالرغم من قيام الحكومة بإنشاء الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات كآلية لتسهيل وتنسيق الشراكة
بين القطاعين العام والخاص إال أن هذا الجهاز لم يتمكن على أرض الواقع من تخطي عقبة طول الدورة المستندية،
وكمثال على ذلك فإن عملية بناء مستشفى الطب الطبيعي وتأهيلهُ التي يقوم جهاز مشروعات التنمية والمبادرات
باإلشراف عليها قد استغرقت ما بين الربع األول من عام  1022إلبداء الرغبة ،ولغاية الربع الثالث من عام 1022
إلصدار مستند تقديم العروض ،وهو ما يعني الحاجة إلى أكثر من عامين للقيام فقط بجزء من المراحل التحضيرية فضال
عن الوقت المستغرق قبل ذلك وبعده ،األمر الذي دفع بالديوان األميري إلى أخذ زمام المبادرة لتنفيذ بعض المشاريع
التنموية في الدولة .وبعيدا عن التساؤالت السياسية والقانونية لتدخل الديوان األميري في مباشرة تنفيذ مشاريع الدولة فإن
ذلك يعطي مؤشرا كبيرا على استمرار فشل السياسات الحكومية ،وجهازها الخاص بدراسة مشاريع التنمية والمبادرات
في التغلب على طول الدورة المستندية.
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 5.4العوائق و أسباب التأخير
 1.5.4العوائق النظرية


عدم وجود اإلرادة السياسية الجادة من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية لدعم عملية تقليص الدورة
المستندية وتبسيط اإلجراءات على كافة المستويات في الدولة.



رغبة بعض الجهات الحكومية باستمرار الوضع الحالي الذي يحفظ ضخامة هياكلها التنظيمية ،واتساع
مسؤولياتها وقدرتها على تبرير الطلب المتزايد لالعتمادات المالية لتسيير عملها.



استمرار التوسع الحكومي بعملية التوظيف للمواطنين بما يظهر عدم الجديّة في تقصير الدورة وتبسيط
اإلجراءات ،وذلك بسبب استمرار الحاجة إلى خلق الوظائف الروتينية ليتم شغلها من قبل الداخلين الجدد
إلى سوق العمل الحكومي.



الحساسية التي تبديها بعض الجهات الحكومية من عملية التغيير بسبب عدم إدراك فوائد تبسيط اإلجراءات
أو بسبب الرغبة في المحافظة على الثقافة التنظيمية القائمة لديها.



ضعف األرضية التشريعية والقانونية القادرة على استيعاب قيام األجهزة الحكومية بعملية اختصار الدورة
المستندية وتبسيط اإلجراءات.



تشابك االختصاصات بداخل الجهة الحكومية الواحدة أو بين الجهات الحكومية المختلفة ،وعدم تعاونها في
عملية فك التشابك في تلك االختصاصات أو في عدم تكرار المتطلّبات (النماذج أو المستندات).



توجد الكثير من الدراسات والتوصيات المتعلقة بتقليص الدورة المستندية وتحديث آلياتها ،ولكن ال يتم
تطبيق هذه الدراسات والتوصيات أو تفعيلها على أرض الواقع.

 2.5.4العوائق العملية


عدم وجود سقف زمني للرد على مخاطبات الجهات ومراسالتهم وطلباتهم ،حيث تقوم الجهة المطلوبة
موافقتها بالرد بدون وجود سقف زمني -بحيث يمكن أن يصل الرد بعد عدة أشهر -مما يتسبب في تعطيل
المشروع .هذا وتوجد بعض الجهات التي تلتزم بالرد على المخاطبات الحكومية خالل فترة زمنية محددة،
وذلك مثل ديوان المحاسبة الذي يُلزم (بقانون) بالرد على الجهات الحكومية خالل أسبوع من استكمال
الجهة للمستندات.



هناك العديد من اللوائح الداخلية والتعميمات لدي الجهات الحكومية التي تؤخر سير الدورة المستندية،
وباإلمكان التغاضي عنها أو تبسيطها ألنها قد وضعت بلوائح داخلية يسهل تغييرها أو بشكل غير رسمي-
عُرف -في الجهة ذاتها.



ال يوجد دور فعّال لفرق متابعة المشاريع ،فعادة ما تكون فرق المتابعة مكونة من موظفين في الجهة
الحكومية ممن يفتقدون القدرة على متابعة المشاريع بشكل فعال وبطريقة محترفة ،وذلك بسبب عدم وجود
الخبرة العملية أو التدريب السابق بهذا المجال ،كما تعاني تلك الفرق من كون الموظفين فيها مشغولين
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بأعمالهم األصلية ،بحيث إنهم ال يستطيعون بذل الجهد الكبير في أداء عمل يعتبر ثانويا بالنسبة لهم ،وال
يدخل في تقييم أدائهم السنوي.


صة بإدارة المشاريع الحكومية ،بحيث يكون
ال توجد في الجهات الحكومية فرق ذات كفاءة عالية ومخت ّ
لديها الخبرة الالزمة لذلك والمسؤولية المحددة قصرا بمتابعة مشاريع الجهة خالل دورتها الزمنية (من
الفكرة إلى التنفيذ) ،وذلك باستخدام أفضل المنهجيات العالمية في المشاريع وإدارتها .وعند البدء في تنفيذ
المشروع ال تتوفر لدى الجهات الحكومية الخبرة المطلوبة لمتابعة وإدارة المشاريع ،ويتسبب هذا بعرقلة
تنفيذ الكثير من المشاريع وتأخيرها ،أو تنفيذها بطريقة غير محترفة وغير مطابقة للمتطلبات األساسية
للمشروع.



العدد الكبير من الموافقات المطلوبة من الجهات الرسمية التي قد تصل إلى  24رخصة وموافقة حكومية،
مع األخذ بعين االعتبار أنه إذا تم إجراء أي تغيير في المشروع خالل إتمام الدورة المستندية أو بعده
فتضطر الجهة في بعض األحوال مخاطبة الجهات الحكومية لذات الدورة المستندية مرة أخرى للموافقة
على التعديالت.



ال توجد أي مسائلة جدية أو أية عقوبات على المشاريع المتأخرة ،وكذلك ال توجد أي مكافأة ألي مشروع
عند التقدّم في اإلنجاز أو عند االنتهاء منه قبل تاريخ االنتهاء المحدّد.



ال توجد آليات محدّدة لمتابعة الدورة المستندية للمشاريع سواءا من داخل الجهة المستفيدة من المشروع أم
في الجهات الخارجية ذات الصلة ،حيث إن عملية متابعة الرخص والموافقات الحكومية تفتقر إلى أية آلية
متبعة أو نظام إلكتروني للمتابعة ،وعادة ما يتم إجراء االتصاالت من خالل العالقات الشخصية للحصول
على المعلومات ،وهو ما يتطلب الكثير من الجهد والوقت للحصول على معلومات من المفترض أن تكون
في متناول اليد في جهات حكومية تسعى إلى الشفافية.



قانون لجنة المناقصات المركزية الحالي رقم  29لسنة  2061يتطلب الكثير من اإلجراءات والخطوات
التفصيلية المطلوب إجرائها عند الشراء كما يحتاج إلى إعادة المراجعة بغرض تسهيل اإلجراءات
واالشتراطات الواردة فيه وتبسيطها واختصارها.



الجهات الحكومية تستخدم أنظمة مختلفة وغير متوافقة مع بعضها بعضا ،وهي مص ّممة بشكل غير
محترف (بدون استخدام أي منهجيات عالمية معتمدة لتصميم النظم) مما يصعّب عملية إجراء تعديالت أو
تغييرات في األنظمة حتى تتماشى مع بعضها بعضا ،وتستطيع االتصال مع انظمة تابعة لجهات أخرى إذا
أُريد استخدامها خالل الدورة المستندية ،كما توجد جهات تستخدم أنظمة كمبيوتر قديمة جدا ال ترغب في
تطوير هذه األنظمة بسبب عدم وجود الخبرة أو الكفاءة أو بسبب الخوف من التغيير.



القوانين واللوائح الداخلية لدى الجهات الحكومية ال تراعي متطلبات الجهات الحكومية األخرى أو الدورة
المستندية فيها ،مما يساهم في تأخير للدورة المستندية بسبب عدم التناسق فيما بينها أو تكرار نفس
المتطلبات واإلجراءات.
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تم مؤ ّخرا (فبراير  )1021إصدار قانون يدعم استخدام المستندات اإللكترونية في المعامالت الحكومية،
لكن ال توجد حاليا جهات حكومية تستفيد من هذا القانون ،مما يجعل استخدام المعامالت الورقية هو السائد
حاليا في الجهات الحكومية ،األمر الذي يتسبب في بطء اإلجراءات والتأخير في الدورة المستندية.

 6.2التجارب الناجحة لبعض الدول
إن هناك العديد من التجارب الناجحة لدول أخرى تمكنت من تطوير أداء األجهزة الحكومية من جهة اختصار
الدورة المستندية وتبسيط اإلجراءات وبالتالي تحسين قدرتها على تنفيذ السياسات العامة ومشاريع التنمية ،فضال عن
تحسين القدرة التنافسية القتصاداتها .ومن هذه التجارب برنامج الحكومة الهولندية لتبسيط اإلجراءات الذي كان يهدف
إلى تقليل اإلجراءات على قطاع األعمال بنسبة  %19ما بين عامي  ، 1009 – 1002وكذلك برنامج الحكومة االسبانية
للتوسع في استخدام النماذج الحكومية التفاعلية على الشبكة االلكترونية لتقديم الطلبات باإلضافة إلى الحصول على
الموافقات  Interactive Online Application Formsللمواطنين وقطاع األعمال ،إضافة إلى ما قامت به حكومة
المملكة المتحدة من تبنّي الستراتيجية  Transformational Governmentلوضع نماذج وقاعدة تشاركية في تقديم
الخدمات بين الجهات الحكومية المختلفة  ،وقد نشرت حكومة المملكة المتحدة و يقة  Document55والتي تتضمن
توجيهات بش ن كيفية قيام الجهات الحكومية بتطوير فعالية تقديم الخدمات الخاصة بهم من خالل استخدام الهات
المحمول  ،وباإلضافة ل ما تمت اإلشارة لي يمكن التركيز عل
تهد

مانية نما

لسياسات عامة وبرام حكومية مختلفة

ل اختصار الدورة المستندية وتبسيط اإلجراءات .وهذه التجارب تدور في مجملها حول التوسع في استخدام

تطبيقات الح كومة اإللكترونية باإلضافة إلى تطبيق مدخل النافذة الواحدة  ،وهي في مجموعها ال تساعد فقط في تسهيل
نقل الخدمة للمواطنين وقطاع األعمال وانما كذلك تساعد الجهات الحكومية على تحديد مواقع تشابك االختصاصات والحد
من االزدواجية في طلب المستندات أو تقديم الخدمات.

 1.6.4التجربة االمريكية
قامت حكومة الواليات المتحدة بإقرار حزمة من التشريعات مثل  Paperwork Elimination Actفي عام
 1002والذي يهدف إلى تسهيل تقديم األفراد والشركات للمعلومات إلى الجهات الحكومية عن طريق شبكة االنترنت
واالعتراف القانوني بالتوقيع اإللكتروني وذلك بغرض تبسيط اإلجراءات .ومن النماذج الملفتة للنظر في اطار تسهيل
تقديم الخدمات الحكومية برنامج  vGOVوالذي يقوم على استخدام تقنية التخاطب عن بعد Video Conference
 Technologyفي التواصل ما بين االجهزة الحكومية من جهة ،والمستفيدين في المناطق النائية أو البعيدة من جهة
أخرى .والبرنامج تم تطويره من حيث األساس بتعاون ما بين جامعة والية داكوتا الشمالية وادارة الضمان االجتماعي
وادارة الخدمات الصحية للمواطنين األصليين ،وتتمثل رؤيته في توفير وصول المواطنين إلى التعامل عن بعد ولكن
وجها لوجه مع موظفي الحكومة المسؤولين عن جميع الخدمات الحكومية المتاحة ،ويتم ذلك من خالل استخدام المواطنين
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ألجهزة الكمبيوتر المتوافرة في المرافق العامة كالمكتبات والمستشفيات بالمجتمع المحلي لالتصال بموظفي الوكاالت
الحكومية المختلفة.

2.1.2

التجربة الكندية

يقوم برنامج الحكومة الكندية  Service Canadaعلى فكرة استخدام النافذة الواحدة للخدمات الحكومية والتي
يمكن الوصول إليها من خالل النظام المتكامل باستخدام الشبكة اإللكترونية أو تطبيقات الهواتف الذكية أو الهاتف التقليدي
أو البريد فضال عن الحضور الشخصي ،وقد بدأ هذا البرنامج في عام  1009ليصل في عام  1000إلى تغطية  %00من
عملية تقديم الخدمات الحكومية شائعة االستخدام من خالله ،ويتم من خالل هذا البرنامج ربط العديد من الخدمات التي
يحتاجها المستفيدون في ادارات الدولة المختلفة من خالل نافذة واحدة مبسّطة للجهات المستفيدة ،ويتم حاليا اجراء مليون
معاملة بالمعدل يوميا من خالل هذا النظام مع كل ما يحمله ذلك من توفير في الوقت والجهد والتكلفة.

3.1.2

التجربة االسترالية

طبقت الحكومة االسترالية برنامج  Centrelinkإلبعاد التعقيدات الحكومية عن خط التعامل المباشر مع
الجمهور من خالل زيادة استخدام تطبيقات الحكومة اإللكترونية ،وما يميّز هذا البرنامج هو قيامه على فلسفة

No

 Wrong Doorوهي تعني أن المواطن وبغض النظر عن معرفته بالجهة الحكومية التي تقدم له ما يحتاج فإنه سيتمكن
من خالل هذا البرنامج من الوصول للخدمة بناء على سلسلة اسئلة موجة تقوده للوصول إلى ما يحتاج ،ويتم التركيز من
خالل البرنامج على حاجة المستفيد وليس على اإلجراءات اإلدارية للجهات الحكومية ،كما يتميّز هذا البرنامج بتقديم
المعلومات حول العديد من خدماته للمستفيدين بلغات مختلفة تصل إلى أكثر من  60لغة بينها العربية.

2.1.2

التجربة اإليطالية

قامت الحكومة اإليطالية بإقرار قانون الحكومة الرقمية  Digital Administration Codeكجزء من
استراتيجيتها لزيادة الموقع التنافسي إليطاليا على المستوى الدولي ،ويعطي هذا القانون الحق للمواطن بالتفاعل مع جميع
الجهات الحكومية في أي وقت من خالل الوسائل اإللكترونية المتاحة ،ويعمل البرنامج لتحقيق اثنين من األهداف الرئيسة
هي حوسبة الخدمات العامة لجعلها أكثر سهولة وتتمحور حول المستفيد ،باإلضافة إلى تحديث العمليات اإلدارية المختلفة
لمكاتب اإلدارة الحكومية  ،ويتم من خالل برنامج الحكومة اإللكترونية اإليطالي الذي تم التوسع فيه ابتداء من العام
 1009تبادل البيانات بين اإلدارات الحكومية والذي يو ّجه اإلدارات لتقاسم البيانات الموجودة قبل طلب وثائق إضافية من
المواطنين والشركات ،والقضاء على استخدام الوثائق المطبوعة ،والتوسع في استخدام التوقيعات الرقمية ،فضال عن
اعتماد البريد اإللكتروني كوثيقة رسمية.
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2.1.2

التجربة اإليرلندية

برنامج الحكومة االيرلندية  Public Services Brokerيسعى لتبسيط اإلجراءات الحكومية وبدأ العمل من
خالل وسيط الخدمات الحكومية في عام  ،1009ويتم من خالل هذا البرنامج توفير إطار متكامل ومنصة موحدة للخدمات
المشتركة بين الجهات الحكومية بغرض تسهيل المعامالت مع المواطنين والشركات بشكل آمن ،ويقوم النظام بالسماح
لتحديد الهوية لألشخاص الطبيعيين أو االعتباريين لمرة واحدة واستخدامها بشكل متكرر لبناء عمليات المصادقة على
الوثائق على ذلك األساس ،كما يعمل البرن امج على تسهيل عملية تبادل المعلومات والمستندات بين الجهات الحكومية
فضال عن تسهيل تعاون تلك الجهات لتقديم خدمات عامة أكثر فعالية ،ويقوم البرنامج أيضا بتوفير قناة واحدة للدفع
اإللكتروني للجهات الحكومية المختلفة  ،وتقديم العديد من الخدمات العامة والنماذج الرسمية على االنترنت بشكل تفاعلي،
وما يميّز هذا البرنامج أنه بالوقت الذي يركز فيه على التواصل مع وسيط الخدمات الحكومية من خالل استخدام شبكة
االنترنت فانه يحرص وبنفس الزخم على تسهيل تلقي الخدمة عن طريق تعدّد قنوات التواصل ومنها الهاتف التقليدي أو
الحضور الشخصي لموظف النافذة الواحدة.

 6.6.4التجربة السلوفانية
نفذت الحكومة السلوفانية في عام  1009برنامج  e-VEMالذي يهدف إلى تحسين البيئة التنافسية وتشجيع
المبادرات في قطاع األعمال ،ويقوم البرنامج بتوفير المعلومات والدعم للمبادرين ورجال األعمال بغرض تسهيل تسجيل
الشركات عن طريق االنترنت ،ويدعم هذا النظام استخدام المستندات الرقمية والتوقيعات اإللكترونية كما ساهم في خفض
التكاليف والرسوم والوقت والجهد الالزم إلتمام تأسيس الشركات ،وقد ساهم البرنامج خالل العام األول بزيادة أعداد
الشركات المسجلة بـ  %10عن ذات الفترة من العام السابق للتطبيق ،كما أدى البرنامج إلى الوصول لتأسيس شركة
خالل ثالثة أيام فقط وبتكلفة تأسيس تساوي  0يورو ،وفي عام  1022قامت الحكومة السلوفانية بدمج ثالثة وكاالت
حكومية تحت برنامج  SPIRIT Sloveniaوالذي يهدف إلى دعم االقتصاد السلوفاني وزيادة التنافسية حيث يعمل
البرنامج على استقطاب اإل ستثمارات الخارجية ومساعدة الشركات الوطنية على المنافسة الدولية (فضال عن تشجيع
السياحة) من خالل تبسيط اإلجراءات واالستفادة من تسهيالت مبدأ النافذة الواحدة لخدمة الشركات المستفيدة.

 7.6.4التجربة السنغافورية
أطلقت الحكومة السنغافورية في عام  1020رؤيتها الرائدة  iGov2010 Strategyوالتي تقوم على أساس
تقليل حاجة األفراد لاللتقاء بموظفي الدولة إلى الحد األدنى وتركز على فهم احتياجات وتفضيالت الزبائن (المستفيدين من
الخدمات الحكومية) والعمل للوصول إلى توقع وتقدير احتياجاتهم المستقبلية من خالل المعلومات المتاحة عنهم حاليا،
ويعتبر برنامج  M-Governmentأحد أبرز األدوات التي تستخدمها الحكومة السنغافورية في اطار هذه االستراتيجية
وهو يقوم على مبدأ اال ستفادة من ارتفاع معدالت استخدام الهواتف المحمولة لتقديم الخدمات الحكومية من خاللها ،ويركز
البرنامج على استقطاب مستخدمي الهواتف المحمولة من الذين قد ال يتعاملون مع خدمات الحكومة اإللكترونية في حالة
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عدم وجود تطبيقات لها على الهواتف المحمولة بحيث يتم زيادة عدد المستفيدين من اإلجراءات المبسّطة والخدمات
اإل لكترونية التي تقدمها الحكومة ،والالفت في التجربة السنغافورية قيام الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص بتطوير
منصة موحدة لتقديم الخدمات الحكومية وخدمات القطاع الخاص للمستفيدين تعرف بـ  MyeCitizenوتتم ادارتها من
قبل القطاع الخاص ،وأخيرا فإن عملية تسجيل الشركات عبر االنترنت باستخدام نظام Singapore Incorporate
والتي قد تستغرق في بعض الحاالت بضع ساعات إلتمام عملية التسجيل يعد قفزة نوعية تساهم في زيادة التنافسية في هذا
البلد الرائد.

 8.6.4التجربة اإلماراتية
تعود جهود حكومة إمارة دبي للتوجه نحو الحكومة االلكترونية إلى عام  1000عندما بدأت اإلمارة بتقديم بعض
الخدمات الحكومية باستخدام شبكة االنترنت ،وفي عام  1022قامت اإلمارة بتبني مبادرة التحول من حكومة إلكترونية
إلى حكومة ذكية ،وأطلقت حكومة دبي مطلع العام الحالي  1021برنامج المدينة الذكية  Smart Cityكجزء من
استراتيجية حكومة دبي الذكية لتسهيل تقديم الخدمات الحكومية للشركات وعموم قاطني اإلمارة ،وابتدأ البرنامج الذي
تشارك فيه شركتي آبل وجوجل بتقديم  200تطبيق إلكتروني لخدمات اقتصادية وأخرى متعلقة بالكهرباء والبنية التحتية
واالتصاالت والمواصالت بهدف تقديم خدمات حكومية سريعة وفعالة وسهلة االستخدام ،ورغم أن الهدف عند بدء
البرنامج كان محددا بطرح  2000خدمة حكومية يمكن الوصول لها باستخدام األجهزة الذكية خالل السنوات الثالث
القادمة إال أن حكومة دبي الذكية قد توسعت في طرح الخدمات الحكومية لتصل إلى أكثر من  1000خدمة في الوقت
يسرع في تحسين البيئة التنافسية لإلمارة بسبب تبسيط وتسهيل االجراءات الحكومية.
الحالي مما ّ

 2.2المتطلبات المستقبلية لمعالجة طول الدورة المستندية
وبناء على تشخيص المعوقات المختلفة التي تحول دون التنفيذ الفعّال لخطة التنمية والتي من أبرزها طول
الدورة المستندية ،والمشاكل المرتبطة بضعف أداء األجهزة الحكومية بالكويت تجاه تحفيز قطاع األعمال للمشاركة بقيادة
خطة التنمية ،وبناء على تجارب الدول األخرى التي تمكنت من تطوير أداء أجهزتها الحكومية من خالل تبسيط إجراءات
الدورة المستندية باستخدام مبادئ الحكومة االلكترونية والنافذة الواحدة ،فإنه يمكن اإلشارة إلى أبرز التوصيات التي
تساعد أجهزة الحكومة بدولة الكويت على تطوير أدائها والتي تقوم على أساس تبسيط االجراءات على المستفيدين وكذلك
تبسيط الدورة المستندية بين الجهات الحكومية مع بعضها البعض ،وهو ما يساهم في التغلب على المعوقات التي تواجهها
تلك األجهزة وتسريع عملية اإلنجاز ،بغية التحقيق الكامل والف ّعال ألهداف خطة التنمية بالوقت المحدد لها ،وهو ما
سينعكس إيجابيا على مجمل االقتصاد الوطني فضال عن تحسين البيئة التنافسية لدولة الكويت ،ومن تلك التوصيات:


توفير الدعم السياسي والعملي لبرامج تبسيط االجراءات في الجهات الحكومية من خالل قيادة وتوجيه
مجلس الوزراء وبمشاركة مجلس األمة من خالل تشريع أو تعديل وتنقيح القوانين والمراسيم لتقليص
اجراءات الدورة المستندية.
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العمل على إلزام وتشجيع الجهات الحكومية على عدم اعتبار عملية تبسيط اإلجراءات حكرا على الوحدات
اإلدارية المسؤولة عن ذلك وإنما المبادرة إلى اعتبارها مسؤولية جماعية يقوم بها الجميع في المستويات
االدارية المختلفة.



العمل على تغيير الثقافة االدارية في أجهزة الدولة بحيث يتم اعطاء االولوية في جميع القرارات
واإلجراءات والتنظيمات لتحقيق مصالح المستفيدين من الخدمة في اطار القانون وتقديمها على تحقيق
مصلحة المنظمة.



تطوير الوحدات اإلدارية الحكومية الحالية التي تختص بمتابعة المشاريع التنموية في الجهات المختلفة
وتتعلق ببناء وصيانة البنية التحتية في الكويت  ،والعمل على زيادة التنسيق فيما بينها عن طريق تأسيس
لجنة مشتركة تتبع رئاسة الوزراء وتمثل فيها تلك الجهات مع اعطاء الصالحيات المناسبة لممثلي
الوزارات فيها لتسهيل االنجاز كل في جهة عمله ،وقد تم مؤخرا (اغسطس  )1021صدور مرسوم انشاء
الهيئة العامة للطرق والنقل البري ،ويضم مجلس إدارة الهيئة ممثلين من الجهات الحكومية المختلفة والتي
تقوم بإصدار رخص وموافقات للمشاريع ،وقد تكون نموذجا يساهم في تسريع الدورة المستندية لمشاريع
البنية التحتية.



العمل على مراجعة قانون لجنة المناقصات المركزية رقم  29لسنة  2061بما يضمن تبسيط اإلجراءات
الخاصة بطرح المشاريع وتسهيل قدرة القطاع الخاص على المنافسة العادلة للقيام بتنفيذ مشاريع الدولة
بشكل عام وخطة التنمية بشكل خاص.



تفعيل قانون المعامالت اإللكترونية مما يتيح للحكومة استخدام المستندات والتوقيعات اإللكترونية إلجراء
المعامالت بين الجهات ،فإقرار القانون بحد ذاته ليس كافيا وإنما يجب على الجهات الحكومية وعلى
متخذي القرار اإلسراع في تطبيق فقرات القانون ،مما سيسهم في تقليص الدورة المستندية الحالية.



تسريع السياسات والبرامج الخاصة بالربط اآللي بين األجهزة الحكومية المختلفة بما يضمن توفير البنية
التحتية االساسية الالزمة للقيام بعملية تبسيط اإلجراءات واستخدام الحكومة اإللكترونية ومبدأ النافذة
الواحدة.



التوسّع في إنشاء وتطوير مكاتب النافذة الواحدة ( ،)one stop shopحيث تتوفر إمكانية الحصول على
عدة موافقات أو رخص من مكان واحد وبمتطلبات مو ّحده وبفترة زمنية وجيزة ،ثم العمل على تحويل تلقي
تلك الخدمات إلى شبكة االنترنت.



تطوير بوابة الحكومة اإل لكترونية بما يضمن التكامل واالندماج ما بين مبدأ النافذة الواحدة ومبدأ تقديم
الخدمة إلكترونيا بحيث يمكن لمتلقي الخدمة انجاز معاملة تتعلق بالوزارات المختلفة من خالل سلسلة
واحدة مبسطة من اإلجراءات التي تتم باستخدام االنترنت وباستخدام عدد محدود من المستندات.



تشجيع المستفيدين على التوجه نحو استخدام الخدمات اإللكترونية التي توفرها الدولة بدال عن الحضور
الشخصي ،ويتم ذلك من خالل توفير حوافز مثل تقصير مدة االنتظار إلنجاز المعاملة أو تخفيض الرسوم
الالزمة إلتمامها.
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تدريب موظفي الجهات الحكومية على كيفية تقديم الخدمات للمستفيدين بشكل ف ّعال ومبسّط ،واعداد الكوادر
القادرة على ادارة وتنفيذ مكاتب النافذة الواحدة عن طريق التعامل الشخصي أو عبر شبكة االنترنت ،مع
اعطاء الصالحيات والتفويضات القانونية الالزمة لموظفي النافذة الواحدة إلتمام اجراءات المعاملة في
الوزارات المختلفة.



االستخدام األمثل للتكنولوجيا في الدورة المستندية بين الجهات الحكومية ،ويتمثل فيما يأتي:
 oاستخدام أنظمة حديثة مرنة ومتوافقة مع أحدث المعايير العالمية في نظم المعلومات.
 oوجود أنظمة متوافقة قابلة لالتصال بالجهات الحكومية األخرى.
 oوجود أنظمة يتم تصميمها بطريقة محترفة باستخدام منهجيات عالمية.



تحديد الوقت القياسي إلنجاز الخدمات الحكومية من خالل إعطاء الجهات الحكومية مهلة محددة إلنجاز
الموافقات والتصاريح ،وااللتزام بتحديد سقف زمني للحصول على أية موافقة أو ترخيص (بعد اكتمال
جميع المستندات المطلوبة) ،بحيث أنه عند االنتهاء من هذه المدة المحددة دون الحصول على رد تعتبر
الجهة (المطلوب موافقتها) موافقة تلقائيا ومن غير أي مسؤولية على الجهة الطالبة.



إعادة النظر في اإلجراءات والرخص والموافقات والمستندات المطلوبة بين الجهات الحكومية ،وذلك
باستقدام الشركات والمؤسسات المختصة إلجراء عمليات أساليب تحسين العمل (process business
 ،)reengineeringوتحليل خرائط االجراءات لتحديد المردود والعائد منها ،ويتم من خالل ذلك استحداث
أدلة ارشادية لإلجراءات بحيث يتم الغاء المستندات والخطوات غير الضرورية أو دمج المتشابه منها بين
الجهة والمستفيد أو بين الجهات الحكومية مع بعضها البعض.



توفير طاقم تدريب محترف لموظفي الجهات الحكومية في إدارة المشاريع ،واالستعانة بمستشارين
ومؤسسات لديها خبرة في إدارة المشاريع بشكل محترف وباستخدام أحدث المنهجيات العالمية.



تعيين فرق تابعة لمجلس الوزراء مكونة من أشخاص لديهم الكفاءة والخبرة بإدارة المشاريع ،حيث تقوم
هذه الفرق بإدارة المشاريع الحيوية والتنموية في الدولة بالتنسيق مع الجهة المستفيدة من المشروع.



استخدام مبدأ المكافأة والعقاب في التعامل مع الجهات المنفذة للمشاريع التنموية ،فتتم مكافأة المسؤولين عن
المشاريع المتقدمة في االنجاز ،وتغريم ومساءلة الجهات المسؤولة عن المشاريع المتعطلة والمتأخرة.



اعتماد وسائل علمية لقياس طول الدورة المستندية الفعلية والتكلفة الالزمة لها مما يسمح للجهات أن تقيس
مدى التقدّم أو التأخر في سير إجراءات الدورة المستندية في المستقبل.



إلزام الجهات الحكومية بمبدأ الشفافية بالنسبة للدورة المستندية ،وذلك من خالل إلزام كل جهة بتوفير طرق
تسمح للجهات األ خرى باالستعالم عن وضع مراسالتها لدى تلك الجهة في أي وقت مع تقدير المدة الزمنية
الالزمة لالنتهاء من هذه المراسالت.
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