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 للتخطيط االعلى للمجلس العام االمني  أعلن 

 انطالق عن مهدي خالد الدكتور والتنمية

 عرب املعرفة نقل"  شعار حتت الوطين املعرض

 امري مسو برعاية"  واملتوسطة الصغرية املشروعات

 خالل الصباح اجلابر االمحد صباح الشيخ البالد

 يف ذلك جاء .2017 فرباير 22 اىل 20 من الفرتة

 هامش على مهدي للدكتور صحايف تصريح

 املستشار املعريف لالقتصالد الوطين املركز رئيس حبضور امس صباح عقد الذي الصحفي املؤمتر

 اىل مشريا الكويت دولة يف احمللية البنوك ممثلي وحبضور العبيد فارس واملستشار احلشاش خالد

 الدولة وظائف"  الوطين املؤمتر توصيات حتويل يف العملية اخلطوات تعكس الوطين املعرض بادرة ان

 جابر الشيخ البالد امري لسمو سامية برعاية عقد والذي"  املعريف االقتصاد منظور من املعاصرة

 منظومة وتعزيز دعم يف احلكومة جدية على ليؤكد املاضي فرباير يف الصباح اجلابر االمحد

 القطاع واشراك واجملتمعي املؤسسي الوعي زيادة خالل من الكويت دولة يف املعريف االقتصاد

 تلك ابرز ان واكد .املعرفة على القائمة واملشاريع االنشطة وادارة وتنفيذ متويل يف اخلاص

 الالزمة املالية تاخلدما توفري يف اساسية ركيزة يعد الذي املصريف القطاع هو الداعمة القطاعات

 التجارة يف للعمل الكوييت الشباب وتشجيع واالبتكارية الريادية واملشاريع االنشطة كافة لدعم

 على اجيابي بشكل ينعكس مما االجنيب املستثمر مع التعاون آفاق وفتح احلرة واالعمال

 متكني اىل تهدف التنمية خطة ان حيث اسس عدة على مبنية الفكرة ان ولفت . الوطين االقتصاد

 هيئة يف متمثلة واخلاص العام القطاعني بني الشراكة خالل من التنمية قيادة من اخلاص القطاع

 عن او للتخصيص االعلى اجمللس يف ممثال الدولة قطاعات لبعض التخصيص عرب او الشراكة

 طريق عن واملتوسطة الصغرية املشاريع تنمية اىل باالضافة املباشر االستثمار تشجيع هيئة طريق

 العامل اقتصاديات كل ان مؤكدا واملتوسطة الصغرية املشاريع وتنمية لرعاية الوطين الصندوق

 خطة يف اخلاص للقطاع املمكنة االربعة اجلهات تلك ان واكد .االربعة االشياء هذه على ترتكز

 ستكون السليم بالشكل سارت اذا املال اسواق وهيئة املنافسة محاية جهاز ومعها التنمية

 مركز اىل الكويت بتحويل البالد امري مسو رؤية لتحقيق الصحيح باالجتاه سارت قد الكويت
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 للتنمية قائدا اخلاص القطاع يكون لالستثمار وجاذبة مشجعة بيئة ظل يف عاملي وجتاري مالي

 لتحقيق اجلهات كافة لربط منصة نصنع ان املعريف االقتصاد خالل من نريد اننا  ان اىل مشريا فيها

 رئيس قال وبدوره . املعريف لالقتصاد الوطين املعرض يف عملية ممارسة خالل من املرجوة االهداف

 التنسيقي اللقاء يف" امس"اليوم اجتمعنا":  احلشاش خالد املستشار املعريف لالقتصاد الوطين املركز

 نقل عن يتكلم الذي املعرض، هذا يف املستهدف الرئيسي القطاع النه املصريف القطاع مع االول

 املاضي فرباير يف عقد الذي الوطين للمؤمتر امتداد وهو واملتوسطة، الصغرية املشروعات عرب املعرفة

 من املعاصر الدولة وظائف" عنوان حتت الصباح، االمحد صباح الشيخ البالد امري مسو رعاية حتت

 االبتكارية والسلع املعارف بنقل املعرض هذا خالل من نطمح اننا مضيفا املعريف، االقتصاد منظور

 الكوييت الشباب من واملبادرين املستثمرين اىل مباشرة وتقدميها لنقلها االستثمارية والفرص

 يف للبدء املناسبة البيئة توفري وبالتالي الكويت، دولة يف والتجاري االقتصادي نشاطهم يف للبدء

  دعم يف املعنية اجلهات ثم ومن االول، املقام يف املصريف القطاع وجود خالل من سواء النشاط هذا

 الصغرية املشروعات وتنمية لرعاية الوطين الصندوق مثل واملتوسطة، الصغرية املشروعات

 الوطين، املعرض هلذا احلاضنة تعترب اليت التنموي للتخطيط العامة االمانة وكذلك واملتوسطة،

 يكون وسوف الصباح، االمحد صباح الشيخ االمري مسو من سامية برعاية جاء املعرض هذا ان الفتا

 انشاء هو االساسي هدفه املعرض ان واوضح .الكويت دولة يف املقبل فرباير شهر يف اقامته موعد

 االجنبية الشركات مشاركة خالل من العملي باجلانب وجئنا الكويت، دولة يف املعريف االقتصاد

 الطاقة قطاع وهي ، قطاعات ٤ يف متخصصة اجنبية شركة ٣٠٠ بواقع ، دول ١٠ من ستاتي اليت

 الصناعات قطاع اىل باالضافة املعلومات، وتكنولوجيا االتصاالت وقطاع العامة الصحة وقطاع

 اخلربات لنقل الكوييت الشباب امام االفاق وفتح االبتكارية، وخرباتها جتاربها لنقل التحويلية

 التجارية، استثماراتهم يف اخلاص،والبدء اىل العام القطاع من نقلهم خالل من الكويت دولة يف

 تشجيع يتم بان للتخطيط، االعلى للمجلس العامة لالمانة االساسية االسرتاتيجية هي وهذه

 ان االساسية رسالتنا ان اىل واشار .االول املقام يف اخلاص القطاع يف لالخنراط الكوييت الشباب

 سيتم املشروعات هذه االمر نهاية يف النه املعرض، هذا لنجاح االساسية الركيزة هو املصريف القطاع

 البنوك مشاركة خالل من تغطى سوف اليت التمويلية اخلدمات اىل وحتتاج ، املعرض يف استعراضها

 املعرض يف ستشارك اليت احلكومية اجلهات ان الفتا الكويت، دولة يف العاملة واالجنبية احمللية

 للمجلس العامة واالمانة واملتوسطة، الصغرية املشاريع لدعم الوطين والصندوق الشباب، وزارة

 الكوييت، الشباب دعم يف العالقة ذات االخرى اجلهات وكذلك االعالم، ووزارة ، للتخطيط االعلى

 وتقديم لدعم يةاملعن اجلهة هي كونها املصريف القطاع االول املقام يف سيشارك اخلاص القطاع اما

 .الكوييت للشباب التمويلية اخلدمات


