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قطئعالفيهيقوملالستثائر،جئذبوتجئريمئليمركزإلىالكويتتحويل

كفئءةوترفعالانئفسةروحفيهوتشجعاالقتصئدي،النشئطبقيئدةالخئص

ويةالهعلىوتحئفظالقيموترسخداعم،مؤسسيدولةجهئزظلفياإلمنتئج

أسئسيةنيةبوتوفرالاتوازمنة،والتنايةالبشريةالتنايةوتحققاالجتائعية

.مشجعةأعائلوبيئةمتطورةوتشريعئتمال اة

2035رؤية الكويت 



فتهدطاوحةرؤيةلتحقيققدمئالاضيالكويتتواصل

حولالتوإقليايوتجئريمئليمركزإلىالدولةتحويلالى

تئليةمتإمنائ يةطخطعبروذلكمعرفيورقاياقتصئدالى

.دوليةالالاؤشراتفيالعئلايةواإلقليايةللريئدةتصبو

األسئس2015-2010لعئماألولىاإلمنائ يةالخطةوضعت

حينيفالكويت،فياالقتصئديللتحولكأسئسالتشريعي

االستثائر2020-2015الثئمنيةاإلمنائ يةالخطةاستهدفت

مشئريعئحبنجالدولةأطلقتحيثالتحتية،البنيةتطويرفي

ومبنىداألحاجئبرطريقمثلالر يسيةالتحتيةالنقلبنية

لتشغيإلىبئإلضئفةالدولي،الكويتمطئرفيالركئب

من%10بتزودالتيالشائليةالزوركهربئءمحطة

مشئريعوالايئهمن20%والطئقةمنالدولةاحتيئجئت

.الزورةمصفئمشروعوالبيئيالوقدكاشروعكبرىمنفطية

الخئصعالقطئلتاكينجئءتفقدالثئلثةاإلمنائ يةالخطةأمئ

عبرةالاستداماالقتصئديةللتنايةكاحركأكبربشكل

سينتحوالعئمالقطئعوالاواطنبشراكةالتخصيصبرمنئمج

تنايةوالابئشراألجنبياالستثائرلتشجيعاألعائلبيئة

دوربتحولذلكارتبئطمعالاتوسطةوالصغيرةالاشئريع

نعصوالرقئبيوالتنظيايالدورالىالتشغيليالحكومة

ةبورصبتخصيصالاراحلأولىتبلورتوقد.السيئسئت

.2019فبرايرفيالكويت

القطئعدورإلىالتحولهذالدعمالحكومةقررتوقد

قوخلالخئص،القطئعلناوالتاكينخاللمناألكبرالخئص

التغييرتآليئواستخداممواتية،واستثائريةتنظيايةبيئة

الكويتجئذبيةمنستزيدمائالخطة،هذهفيالاحددة

.والتجئرةلالستثائرإقليايكاركز

ستوىملتحقيقالالزمةالاكومنئتجايعتاتلكالكويتان

لوطنيةاالعئملةالقوىمنبدًءااالقتصئدية،التنايةمنعئل

هدفوت.االستراتيجيباوقعهئوامنتهئءوالابدعة،الاوهوبة

منلةالفعئاالستفئدةإلىوالخئمسةالرابعةاإلمنائ يةخطط

.للكويتاألجلطويلالرفئهلتحقيقالعواملهذه

األحاد الجئبر الصبئحمنوافحضرة صئحب الساو الشيخ 

أمير دولة الكويت 



ثةالثئلاإلمنائ يةالخطةإعدادمناالمنتهئءتموقديسعدمنئ

رالكبياإلمنجئزبهذاالبئلغاعتزازمنئعنمنعربأن2020-2025

رؤيةقتحقيمنحور يسيةوركيزةمهاةامنطالقةيعتبرالذي

.2035الكويت

يعجاإلىوالتقديرالشكربجزيلأتقدمأنيسعدمنيكائ

والقطئعالادمنيالاجتاعومؤسسئتالحكوميةالجهئت

ىإلأدتالتيوالفعئلةاإليجئبيةمسئهاتهمعلىالخئص

.الاواطنينطاوحئتواحتيئجئتتالمسخطةصيئغة

ورةبضرمرهونالخطةمنجئحأنعلىالتأكيدالاهممنأمنهغير

ىإلإضئفةوالعالالجهدومضئعفةوالعطئءالبذلمواصلة

وغيرالحكوميةالجهئتجايعبينالاستارالتعئون

ئءأبنطاوحئتتحققجديدةكويتبنئءأجلمنالحكومية

.الكويت

مجلسمعالبنئءالتعئونأواصرتعزيزخاللمنمنطاحإمننئ

واألمنظاةالقوامنينمنالازيدوتعديلإقرارإلىاألمة

زةمحفوتنظيايةقئمنومنيةبيئةخلقأجلمنالاطلوبة

.الخئصالقطئعلناوومسئمندة

يقوالدقالواضحالتوزيععلىحرصهئعلىتؤكدالحكومةإن

دسيسئعوهذا.الخطةهذهلتنفيذوالاسؤوليئتلألدوار

يدالازوتحقيقالاتئحةالاوارداستغاللحسنضائنعلى

.الجايعبينالاثارالتعئونمن

معالافتوحوالحوارالتواصلقنواتعلىالاحئفظةإن

يكونسوفالخئصوالقطئعالادمنيالاجتاعمنظائت

لزخماوجودويضانالرسايةللجهودالاكالالعئملباثئبة

.اإلمنائ يةالخطةإلمنجئزالالزم

لأجمنالجهودجايعتضئفرإلىأخرىمرةأدعوالختئموفي

وئليةالحلألجيئلمستدامةرفئهيةوضائنجديدةكويتبنئء

.الاستقبلية

الخئلد الحاد الصبئحساو الشيخ صبئح 

ر يس مجلس الوزراء 



2019أغسطس1هيئة العئمة للشبئب،المعورشة عال 



الكويتدولةتفخر،2035الكويترؤيةألهدافتحقيقئً 

تعزيزبهدف(2025-2020)الثئلثةاإلمنائ يةالخطةبإطالق

األخذمعوذلكاالقتصئدي،للناوكاحركالخئصالقطئع

الخططتطبيقمنالاستفئدةالدروساالعتبئربعين

يئغةبصالكويتدولةقئمتالهدف،هذاولتحقيق.السئبقة

واجهتالتيالتحديئتبتحليلتقومبئلدال لمدعاةخطة

ئتبسيئسماثلةبتوجهئتتأتيذلكعلىوبنئءالدولة،

.ر يسيةبرامج8فيموضوعة

الحكوميالقطئعفيالعئملينجايعالخطةهذهتنئشد

ظيايالتناإلطئرتحديثتشالالتيالتغييرآليئتلوضع

ئعللقطوداعممواتيبيئيمنظئموجودلضائنوالقئمنومني

الحكومة،تقدمهئالتيالخدمئتجودةوتحسينالخئص

القطئعموظفيومهئراتقدراتتحسينإلىبئإلضئفة

معمئتالخدتقديملتحسينالرقانةتسريعجئمنبإلىالعئم،

.الشفئفيةضائن

الخطةفئنللجايع،عالفرصوخلقلالقتصئدتعزيزاً 

فيصالخئالقطئعدورلتوسيعفرصئً خلقتاكناإلمنائ ية

ىعلالتركيزمنتحواًل سياثلوالذيالخدمئت،تقديم

لقطئعادورإلىاالقتصئديللناوكوسيلةالحكومياإلمنفئق

.للتغييركاحركالخئص

ويذاألطرافجايعإلشراككبيراً جهداً الدولةبذلتكائ

ثحيومنجئحهئ،للخطةالدعممستويئتأعلىلضائنالصلة

يةوالتناللتخطيطاألعلىللاجلسالعئمةاألمئمنةمنظات

نالقطئعيمنماثلونحضرهئمختلفةتشئوريةعالورش

.الادمنيوالاجتاعوالخئصالعئم

ةباواءمالحكومةقرارعلىألثنيالفرصةهذهأمنتهزأنأود

الاتحدةاألممأهدافمعالثئلثةاإلمنائ يةالخطةأهداف

سؤوليتهئمعنواضحئً تعبيراً ياثلمائالاستدامة،للتناية

وتطويريةالبيئوالاحئفظةالعئلايةاالقتصئديةالتنايةتجئه

.مستداممستقبلبنئءعلىالتركيزمعاإلمنسئن

عقيل السيد هئشم العقيلالسيدة مريم 

وزير الدولة للشؤون االقتصئدية



جدول 

المحتويات
اهيدت

ية منبذة تعريفية عن الخطة اإلمنائ 

2025-2020الثئلثة 
01

الثئلثة اإلمنائ ية خطة الإعداد 

2020-2025
10

22ةالثئلثاإلمنائ ية خطة البرامج



:البرامج

 بنئء منطقة اقتصئدية دولية خئصة

برمنئمج التخصيص العئم

تعزيز قطئع خئص دينئميكي

 تعزيز قدرات الاواطنين والاؤسسئت

 تطوير حكومة مترابطة وشفئفة

 تشييد بنية تحتية متائسكة

 إيجئد منئطق معيشية متنئغاة بيئيًئ

 تعزيز صحة ورفئه الجايع

مشئركة فعئلة في الاجتاع العئلاي

24

لثئلثةامنائ يةخطة اإلو متئبعة التنفيذ 

2020-2025
130

139العئمةالسيئسئتمعلومئت تفصيلية عن

216شكر وتقدير 

24

34

46

58

70

82

94

106

118

218الاصئدر



ة التي من بدايئتهئ التئريخيامنطالقئً 

مئ تعود إلى القرن السئبع عشر عند

ل ظهرت كاينئء تجئري منشط، تواص

هئ الكويت بنئء وتطوير مستقبل

ية بئالرتكئز على أربع مقومئت أسئس

مقومات مؤسسية 

ربي الخليج العشائلموقع استراتيجي •

حدود برية مع الاالكة العربية •

السعودية والجاهورية العراقية

موقع محوري على طريق األسواق •

اإلقلياية 

مقومات اجتماعية 

مليون منساة 4.5تعداد سكئمني •

سنة 34د افرومتوسط عار األ

من التعداد % 30منسبة الاواطنين تبلغ •

الكلي للسكئن 

سنويئً % 3معدل الناو السكئمني •

دولة دستورية •

منظئم حكم دياقراطي   •

منظئم قئمنومني مدمني•

نفيذية فصل بين السلطئت التشريعية والت•

مع تعئومنهئوالقضئ ية

مقومات جغرافية 

من % 10احتيئطي منفطي بنحو •

مخزون االحتيئطي العئلاي

وفرة الطئقة الشاسية •

كيلومتر500شريط سئحلي بطول •

مقومات طبيعية 

1

2025-2020منبذة تعريفية عن الخطة اإلمنائ ية الثئلثة 





بر تطور الكويت كاينئء تجئري ع•

ة اإلغريقي: الحضئرات الاختلفة

ة والبئبلية، وحضئروالدلاومنية

يةبالد الرافدين والدولة العثائمن

ئت اكتشئف النفط بكاي•

تجئرية في حقل برقئن 

عائر الكويت إمواصلة جهود إعئدة •

ر اعتائد الكويت على النفط استا•

د بشكل كبير على الرغم من الجهو

الابذولة لتنويع االقتصئد

الكويت التناية في 

2

،  قئً سئب" القرين"إمنشئء مدينة الكويت، •

لهند ينئء تجئري يصل بين االتي كئمنت م

والشرق األوسط 

استيطئن بعض صيئدي الساك •

ومزاولتهم ألمنشطة صنع السفن 

والغوص للبحث عن اللؤلؤ 

دير كقوة عئلاية في  تصالكويت بروز •

النفط

الذي إمنشئء مجلس االستثائر الكويتي•

تثائر بئلهيئة العئمة لالسيعرف حئليئً 

زمة أ)حدوث أزمة اقتصئدية كبيرة بعد امنهيئر سوق األسهم •

، وامنخفئض حئد في أسعئر النفط(الانئخ

هجائتعدة تعرض الكويت ل، وامندالع الحرب العراقية اإليرامنية•

إرهئبية 

هرسبعة أشكويت بعد الغزو العراقي الغئشم الذي دام تحرير ال•

– 1930s1938 1953-14501600–. م.ق6500 1952 1963 – 19611991 – الحئضر1982 – 1991

منهئء إاستقالل الكويت و•

معئهدة الحائية البريطئمنية 

منشئء الصندوق الكويتي إ•

ة للتناية االقتصئدية العربي

إقرار دستور دولة الكويت •

ة ول امنتخئبئت منيئبيأتنظيم •

طريق ى علوجود الكويت •

الحرير والتوابل



.للدولةالعئمةلايزامنيةالتاويلر يسيكاصدرالنفطعلىتعتادالكويتتزالال

حظيتقدف،النفطأسعئروارتفئعاألخرىالدولمعبئلاقئرمنةالنفطاستخراجتكلفةامنخفئضبفضل

.الائضيالقرنخاسينيئتمنذماتئزمئليبوضعالكويت

النفطواقألسالاتقلبةبئلطبيعةتذكيرباثئبةكئناألخيرةاآلومنةفيالنفطأسعئرامنخفئضأنإال

للبرميلأمريكيدوالر40منأقلإلىأمريكيدوالر100منالنفطسعرهبطعندمئاستقرارهئوعدم

وسجلتعئ داتهئمن%60الكويتفقدتاذسلبيًئ،أثراً التغييرلهذاكئنوقد.عئمينمنأقلفي

تزالوالعئمئً 15منذمرةألولمئليئً عجزاً 2014/2015الائليةالسنةفيللدولةالعئمةالايزامنية

.الحينذلكمنذمئليئً عجزاً تشهدالايزامنية

يقئربمئنأسيائالالنفطيةالدولةعئ داتعلىكبيربشكليعتادالكويتيالاواطندخليزالالو

لىعوالدعومواألجورالارتبئتبندويستحوذ،الحكوميالقطئعفييعالونالاواطنينمن80%

.للدولةالعئمةالايزامنيةمن%70منحو

منفقئت تشغيلية منفئق رأسائلي إدعومئت للارتبئت واألجور 

أخرى 

50%
من إجائلي النئتج 

الاحلي 

90%
من الصئدرات 

90%
من عئ دات الدولة 

النفط يمثل

2019/ 2018توزيع بنود الاصروفئت في ميزامنية الدولة  

االعتائد على النفط

3

52%
22%

12% 14%

الادى خطرًا على استدامة الائلية العئمة للدولة علىالافرط على قطئع النفط يشكل إن االعتائد

.البعيد



في2018سنةدولة157بينمن111الكويتدولةترتيبجئء

البشريالمالرأسمؤشرعلىالاوحدةاالختبئراتمنتئ ج

قئرمنة بنفس فرص التطور الوظيفي مالنساءال تتاتع 

اليوم في القطئع العئمالقيادياتوتبلغ منسبة بئلرجئل،

فقط % 13

ل مثريةااألمراض غير الستتسبب 

ئ موفئةفي أمراض السكر والسرطئن

لل مائ يق, من الكويتيين%72يقئرب 

قئرمنة من العار الاتوقع للكويتيين م

بئلاتوسط للدول الاتقدمة

تزيد منسبة، من الاتوقع أن 2035بحلول عئم 

لى الوطنية في القطئع الخئص إالعاملة ىالقو

،استيعئب هذه الزيئدةوحتى ياكن %. 69

بشكل سيحتئج القطئع الخئص إلى الناو

ملحوظ 

13%
منسبة القيئديئت

في القطئع العئم 

2035التحديئت التي ينبغي على الكويت معئلجتهئ بحلول 

2035عدد الوظئ ف التي ينبغي للقطئع الخئص استحداثهئ بحلول 

503,000

74,000
عدد الكويتيون العئملين في القطئع الخئص اليوم

دولة
157

الارتبة 

مؤشر دولة في 193من بين 72، جئء ترتيب الكويت 2018في 

المشاركة اإللكترونية 

72
الارتبة

193
دولة

157

111

4



مؤشر التنافسية على دولة 141بين من 46الكويت جئء ترتيب ، 2019في عئم 

العالمية

وحدة سكنية 250،000يلزم بنئء  

عئمًئ الاقبلة 15على مدى إضئفية

طلبئت الالزيئدة في الستيعئب 

حئلي إال أمنه ووفقًئ للاعدل الة،سكئمنيإلا

180،000للتنفيذ، فلن يتم بنئء سوى 

2035سكنية بحلول وحدة 

ةياإلمنفئق الحئلمعدالت بسبب 

، ماكن أنر النفطئسعهبوط أو

موجوداتالكويتتفقد

صندوق األجيال القادمة 

العام ياالحتياطصندوق و

تستنفد2035للدولة بحلول 
2035بحلول عئم 

250,000

180,000

الوحدات السكنية 

2035الالزمة بحلول

الوحدات السكنية التي 

ئليسيتم بنئؤهئ بئلاعدل الح

72%
من الوفيئت منئجاة عن األمراض غير 

سئرية ال

141

46

دولة

الارتبة

عمل الباحثين عن الالكويتيينالشباب يبلغ

ضان فئتهم من القوى العاملة % 27يمثلون

ويعتبر أعلى بأربعة أضعئف( سنة24-15)العارية 

بين الاواطنين  من الاعدل اإلجائلي للبطئلة

27%

من بين 78، جئء ترتيب الكويت 2018في 

مؤشر مدركات الفساد دولة على 180

78
الارتبة

180
دولة

منسبة البطئلة بين الشبئب 

5



وضع تأكد النماذج االقتصادية بعدم احتمالية أو إمكانية استدامة ال

لحاليةالمالي و االقتصادي في ظل السياسات المالية و االقتصادية ا

6

برميل يوميئ1000النفط انتاج ي دينئر كويتمليئر المتوقعة إيرادات النفط 

دينئر كويتي مليئر النفط اجمالي صادرات  دينئر مليئر القومي حجم النفط من الناتج 
كويتي 
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V-scenario U-scenario L-scenario 2019

Billion KD (real)

ع النفط غير مستقرة للغئية ومن غير الاتوقأسواق 
ريبالقعودة األسعئر الى مستويئت سئبقة على الادى 

ة الدولي لدولالرابعة لصندوق النقد كشفت الائدة 
أدى 19-أن تفشي مرض كوفيد2020لعئم الكويت  

ريب إلى تفئقم التوقعئت االقتصئدية على الادى الق
الالحة إلىاالقتصئدي مع الحئجة وزيئدة عدم اليقين 

ةهيكليتعديل مئلي طاوح متوسط األجل وإصالحئت 

و شهدت تللكويتأثرت التصنيفئت اال تائمنية السيئدية 
وكئلة و" موديز"و وكئلة " فيتش"التصنيفئت من وكئلة 

يئدي التصنيف اال تائمني السخفض " بورزآمندستئمندرد "
للكويت و أجاعت على الحئجة الالحة لإلصالحئت 
و تئجيةالهيكلية لالقتصئد الوطني و تنويع القئعدة االمن

الائلية العئمة

آثار جائحة كورونا و هبوط أسعار النفط على 
االقتصاد الوطني 

التعافي من الصدمة المزدوجة سناريوهات 

2024 2020

V U L V U L

43 37 28 33 28 26 العالميسعر النفط 
( خام برنت ، دوالر أمريكي للبرميل)

2.49 2.38 2.31 2.44 2.44 2.37 الحد األدنى-(مليون برميل يوميا)إنتاج النفط 

154.1 186.2 238.4 15.8 16.9 18.1 إجمالي الدين الحكومي 
(من الناتج المحلي اإلجمالي٪ )

2.3 -1.1 -4.3 -5.5 -8.4 -11.6 (  ٪ النمو)، الناتج المحلي اإلجمالي 

9.3 3.7 -4.1 -5.2 -13.1 -19.1 ٪ )القطاع الخاص غير النفطي -الناتج المحلي 
(النمو

في النموذجوباستثناء دخل االستثمار استقطاعات صندوق األجيال القادمةتم احتساب 
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آثار جائحة كورونا و هبوط أسعار النفط على الميزان التجاري

تراجعت أحجئم التجئرة الدولية لدى الكويت في الربع الثئمني من عئم•
سنوي٪ على أسئس 50، حيث امنخفضت بنسبة 2020

٪ على أسئس سنوي بسبب امنخفئض الطلب 62تراجعت الصئدرات بنسبة •
٪ على أسئس سنوي، ويرجع 26الواردات بنسبة و امنخفضت النفطعلى 

السيئراتذلك في الغئلب إلى امنخفئض واردات 

مليئر دينئر كويتي 20200.1بلغ الفئ ض التجئري في الربع الثئمني من عئم •
2020مليئر دينئر كويتي في الربع األول من عئم 1.8مقئرمنة بـ 

ل ، من الاتوقع أن يستار الضغط على أسعئر النفط على الادى الطوي•
القئدمةئ في أفضل السينئريوهئت، ستكون ثئبتة على مدى الثالثين عئًم 

استطئعت الكويت 

خالل العقود الائضية 

تكوين صئفي 

احتيئطيئت عئلي، مائ 

وّفر لهئ وضع مئلي 

.متين اليوم

اإلمنفئق العئم ولكن 

الاتزايد، بئإلضئفة إلى

عدم استقرار أسعئر 

النفط و جئ حة كورومنئ ، 

خطر استنفئد يشكال 

صئفي االحتيئطيئت 

الوطنية في العقود 

.الاقبلة

من الضروري تقليل 

االعتائد على النفط 

وعلى التوظيف في 

القطئع العئم من أجل 

تحقيق مناوذج 

.اقتصئدي مستدام



الثئلثةمنائ يةتعئلج الخطة اإل

هم التحديئت التي أ2020-2025

.تواجههئ الكويت

خطة ئلبالتركيز على القطئع الخئص

ن سئهم في خلق الازيد ميسوف 

فرص العال في القطئع الخئص 

للاواطنين ومناو النئتج الاحلي

.اإلجائلي

تبئع منهج قئ م على اومن خالل 

التشئركية، سيؤدي ذلك إلى 

عدة فيتحسين معدالت األداء 

رأس الائل البشري جوامنب، مثل 

والرفئه االجتائعي واالقتصئدي 

.  والبيئي

-2020الثئلثة منائ يةإلاخطة الإن 

أكثر نئ ربجريئة تقمنقلةتاثل 2025

.2035رؤية الكويت إلى تحقيق
8



...ثئلثة المنائ يةخطة اإلتستهدف ال، 2035بحلول 

إحراز مزيد من التقدم على 

أهداف التنايةمؤشرات 
الاستدامة

الكويتيين زيئدة منسبة
الاوظفين في القطئع 

من إجائلي القوى % 69إلىالخئص 

العئملة الكويتية

حصة القطئع الخئص من إجائلي زيئدة 
%35إلىالنئتج الاحلي 

إجائلي مناو معدلتسريع
ئع للقطالنئتج الاحلي

%5.5إلى الخئص

و أفضل % 35الوصول إلى منسبة 

يةالتنئفسفي جايع مؤشرات  
العئلاية

9



2019أبريل 30،ورشة عال في الجاعية االقتصئدية الكويتية

إعداد الخطة اإلنمائية الثالثة
2020-2025

10



خطة الخضعت صيئغة وإعداد 

لدولة الكويتاإلمنائ ية الثئلثة 

إلى إجراءات ومنهجية 2020-2025

ى اشتالت علدقيقة عال شئملة و

إدمئج الدروس الاستفئدة من 

عاليئت إعداد وتنفيذ الخطط 

وشئرك في . اإلمنائ ية السئبقة

مئئت من األطراف إعدادهئ 

وأصحئب الشأن الاعنيين من 

الاؤسسئت الحكومية والقطئع 

.الخئص والاجتاع الادمني

عقد العديد من االجتائعئت وورش العال مع أصحئب الشأن الاعنيين عبر جايعبتايز هذا النهج 

.مراحل عالية الصيئغة واإلعداد

2019

14+600

120+ 200+

200+550+

مشئرك من جهئت مختلفة

جهئت مشئركة 

ورش عال ُعقدت

بحث وسيئسة عئمة تم دراستهئ 

وتحليلهئ

هئ من األفكئر والحلول تم التوصل إليمن التحديئت ُرصدت

ذيين مقئبالت ُعقدت مع رؤسئء تنفي+30

11

جهئت مشئركة من القطئع الخئص والاجتاع +75

الادمني 



هدف الكويت 
أن تكون من 
ضان أعلى 

من دول 35%
في العئلم  

كئفة الاؤشرات

12

2025-2020الثئلثة اإلمنائ ية خطة للبرز األسئلة أ

تخدام تقييم للوضع الراهن باسُأجري 

:مدخالت من مصادر مختلفة

مع مقابالت وورش عمل عقد •

أصحئب الشأن الاعنيين من 

الحكومة والاجتاع الادمني 

والقطئع الخئص

من وثيقة200مراجعة أكثر من •

مؤسسئت وطنية ودولية 

نتحليل أداء الكويت على العديد م•

الرئيسيةمؤشرات األداء

العالمية

التحديئتحجم لتقييم 

التي تم رصدهئ

في الارحلة األخيرة، تم

ترتيب السياسات حسب

ضمناألولوية وجمعها 

ت صااثمانية برامج حيوية 

خطةلضائن التطبيق النئجح لل

وب وبئلتئلي، تم تطبيق أسل

علاي لحل الاشكالت 

problem-solution 

treeأكثر لتحديد

جةاعئللالسياسات ارتباطا  

وتحقيق التحديئتتلك

األهداف الارجوة

ما هي أبرز التحديات
ت التي تواجه الكوي
ة في تحقيقها لرؤي

؟2035

ما هي أهم 
السياسات الفعالة
المرتبطة بمعالجة
هذه التحديات؟

كيف يمكن دمج هذه
السياسات ضمن 

عليةابرامج تعزيز ف
التنفيذ؟

1

2

3

، األمم الاتحدة، البنك الدولي، منظاة الصحة العئلاية، (Bertelsmann-Stiftung)الانتدى االقتصئدي العئلاي، : المصادر
(Brand Finance)منظاة الشفئفية الدولية، 

20 40 1001 8060

اشتراكئت النطئق العريض الثئبت

التنئفسية في السفر والسيئحة

مجاوع الاسئهائت اإلمنسئمنية

استقرار االقتصئد الكلي

السالم والعدالة والاؤسسئت القوية

كفئءة الطئقة

القضئء على الفقر

سهولة الوصول إلى الرعئية الصحية وجودتهئ

الطئقة الاتجددة

مؤشر جواز السفر

اال تائن الاحلي للقطئع الخئص

القدرة على االبتكئر

مستخدمون االمنترمنت

األمن

مدركئت الفسئد

النظئم االقتصئدي

البنية التحتية للارافق

سوق الانتجئت

التحتية للنقلالبنية 

الاشئركة االلكترومنية

وفيئت األمراض غير السئرية

األعائلأمنشطة سهولة مائرسة 

العار الاتوقع عند الوالدة

رأس الائل البشري

الهوية العئلاية

فعئلية الحكومة

الاهئرات

سوق العال

االختراق على النطئق العرض الثئبت

الفجوة بين الجنسين

الانئخ والطئقة

أداء الكويت على المؤشرات العالمية
( هي األسوأ100األفضل وهي 1النسبة الائوية من األعلى، حيث  )
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ويت الخطة اإلمنائ ية الثئلثة لدولة الكحددت

الد أهم البرامج والسيئسئت الداعاة لتقدم الب

ة منحو مستقبل مزدهر مستدام وفقًئ لرؤي

السئمية لحضرة صئحب الساو الشيخ2035

.صبئح األحاد الجئبر الصبئح

منقطة االمنطالق 2035تاثل رؤية الكويت 

كائ لدولة الكويت،الثئلثة منائ يةلخطة اإلل

أمنهئ تحدد االتجئه لكل من الخطط الخاسية

، بداية من امنطالق 2035القئدمة لغئية عئم 

.2010الخطة األولى عئم 

حددت الحكومة محور تركيز لكل خطة من 

على الخطط لضائن تنفيذ العالية التناوية

ي مراحل وعلى منحو يراعي االتسئق والتنئغم ف

.عالية التنفيذ

يتاثل في2025–2020محور تركيز خطة 

في كئفة مشئركة القطئع الخئصزيئدة

.قطئعئت الدولة

2025-2030

االقتصئد الاعرفي

4
2015-2020

تشييد البنية التحتية

2030-2035

منحو كويت ذكية

5
2010-2015

تحديث األطر التشريعية

1

2

2020-2025

مشئركة القطئع الخئص

3
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مع مجاوعة من األهداف 2035تم وضع خطة اإلمنائ ية األولى بنئًء على رؤية الدولة 

.  االستراتيجية الارجوة طويلة األجل

اعتادت الخطة منهج تخطيط منظم حيث تم وضع مجاوعة من األهداف الكاية، ياكن•
تحقيقهئ خالل فترة الخطة، لدعم رؤية الدولة للتحول إلى مركز مئلي وتجئري

لفة تهدف الخطة إلى تعزيز جهود البلد وقدراته على مواجهة التحديئت اإلمنائ ية الاخت•
 عن اإلدارة التناية االقتصئدية والبشرية واالجتائعية، فضاًل : في ثالثة مجئالت ر يسية

العئمة

ة التي سيئسة عئمة التي تعئلج بشكل مبئشر تحديئت التناي231تضانت الخطة اإلمنائ ية •
ف اإلمنائ ية وتنئولت السيئسئت أيضًئ مختلف النهج واآلليئت لتحقيق األهدا. تواجه البالد

في الاجئالت الحيوية

2010لعئم 9تم إصدار الخطة اإلمنائ ية الوطنية الكويتية األولى باوجب القئمنون رقم •

:التشريعات الرئيسية الصادرة بشأن ما يلي

التنمية االقتصادية

في شأن حائية الانئفسة 2012لسنة ( 2)القئمنون رقم •

بشأن إمنشئء هيئة أسواق الائل وتنظيم منشئط األوراق الائلية2010لسنة ( 7)القئمنون رقم •

في شأن تنظيم برامج عاليئت التخصيص2010لسنة ( 37)القئمنون رقم •

بإصدار قئمنون الشركئت التجئرية2012لسنة ( 25)مرسوم بقئمنون رقم •

بإمنشئء جهئز تطوير مدينة الحرير وجزيرة بوبيئن2012لسنة 240مرسوم رقم •

في شأن الصندوق الوطني لرعئية وتناية الاشروعئت الصغيرة 2013لسنة ( 98)قئمنون رقم •
والاتوسطة 

بشأن تشجيع االستثائر الابئشر في دولة الكويت 2013لسنة 116القئمنون رقم •

التنمية البشرية والمجتمعية 

بشأن العال بئلقطئع الخئص 2010لسنة ( 6)القئمنون رقم •

في شأن حقوق األشخئص ذوي اإلعئقة2010لسنة ( 8)القئمنون رقم •

بإمنشئء الجهئز الوطني لالعتائد األكئدياي وجودة التعليم2010لسنة ( 417)الارسوم األميري رقم •

بشأن حائية البيئة2014لسنة 42قئمنون رقم •

في شأن التأمين ضد البطئلة2013لسنة 101قئمنون رقم •

بإمنشئء الهيئة العئمة للقوى العئملة2013لسنة 109الارسوم بقئمنون رقم •

التنمية اإلدارية

بإمنشئء الهيئة العئمة لاكئفحة الفسئد واألحكئم الخئصة 2012لسنة ( 24)مرسوم بقئمنون رقم •
بئلكشف عن الذمة الائلية

في شأن التجئرة والاعئمالت اإللكترومنية2014لسنة ( 20)قئمنون رقم •

بإمنشئء الهيئة العئمة لتنظيم االتصئالت وتقنية الاعلومئت2014لسنة ( 37)قئمنون رقم •

(2015-2010)الخطة اإلمنائ ية األولى 

14

23
سيئسئت اإلدارة العئمة

132
سيئسئت التناية البشرية 

واالجتائعية

76
ة سيئسئت التناية االقتصئدي
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:التشريعات الرئيسية الصادرة بشأن ما يلي

التنمية االقتصادية

بتعديل بعض أحكئم قئمنون الارافعئت الادمنية والتجئرية2015لسنة 26قئمنون رقم •

بشأن الانئقصئت العئمة2016لسنة 49قئمنون رقم •

بتنظيم الوكئالت التجئرية2016لسنة 13قئمنون رقم •

في شأن حقوق الاؤلف والحقوق ذات الصلة 2016لسنة 22قئمنون رقم •

في شأن السجل التجئري2018لسنة 18قئمنون رقم •

التنمية البشرية والمجتمعية

في شأن حقوق الطفل2015لسنة 21قئمنون رقم •

في شأن حقوق ذوي 2010لسنة 8بتعديل بعض أحكئم القئمنون 2016لسنة 5قئمنون رقم •
اإلعئقة

في شأن الريئضة2018لسنة 87قئمنون رقم •

مشروع قئمنون تعديل بعض أحكئم البئب الخئمس من قئمنون التأمينئت االجتائعية•

التنمية اإلدارية

في شأن مكئفحة جرا م تقنية الاعلومئت2015لسنة 63قئمنون رقم •

في شأن التخطيط التناوي2016لسنة 7قئمنون رقم •

في شأن حظر تعئرض الاصئلح2018لسنة 13قئمنون رقم •

المشاريع الرئيسية 

مشروع جسر الشيخ جئبر األحاد•

مشروع مينئء مبئرك الكبير•

(2مبنى الركئب )توسعة وتطوير الاطئر الدولي •

مدينة صبئح السئلم الجئمعية•

للطئقة الاتجددةالشقئيئمجاع •

الدبدبة للطئقة الشاسية•

موقع كبد–معئلجة النفئيئت البلدية الصلبة واالستفئدة منهئ •

، كويت جديدة، استنئدًا إلى 2035قدمت الخطة اإلمنائ ية الثئمنية إطئرًا استراتيجيًئ لتحقيق رؤية 

.الركئ ز السبع لضائن اتبئع النهج الكلي

بيئة إدارة حكومية فئعلة، اقتصئد متنوع مستدام، رأس مئل بشري إبداعي،: سبعة ركئ ز•
ة متايزةمعيشية مستدامة، رعئية صحية عئلية الجودة، بنية تحتية متطورة، مكئمنة دولي

الت ركز الاسئر األول على معئلجة التحديئت واالختال. اعتادت الخطة مسئرين ر يسيين•
ؤية الحئلية في مجئل التناية، بينائ ركز الاسئر الثئمني على دعم الجهود لتحقيق الر

الاستقبلية للدولة

تم تحديد الاتطلبئت التشريعية والاؤسسية لتحقيق السيئسئت واألهداف•

مشئريع تم اعتائد الاعئيير لاجاوعة من مشئريع التطوير والتحقق منهئ لتقييم اختيئر•
لجدوى، االرتبئط مع الرؤية، تحسين مؤشرات التنئفسية العئلاية، دراسة ا: التناية، وهي

ة في القطئع الخئص، القدروطنية  عئ د االستثائر، الاخرجئت الواضحة، خلق فرص عال 
.  على تاكين القطئع الخئص، قدرة الكيئن على التنفيذ

2015لعئم 11تم إصدار الخطة اإلمنائ ية الثئمنية باوجب القئمنون رقم •

(  2020-2015)الخطة اإلمنائ ية الثئمنية 

15

35%
ترتيب مئوي على مؤشرات

األداء العئلاية

105
مؤشر  أداء عئلاي

342
سيئسة  عبر الركئ ز السبعة



دولة تهدف الخطة اإلمنائ ية الثئلثة ل

إلى تعزيز األثر2025-2020الكويت 

ة التناوي مع مراعئة أن تكون واقعي

.  وقئبلة للتنفيذ

ة تنتهج الخطة مسئرًا يدعم عالي

ر في التنفيذ ويتاركز حول التضئف

الجهود والتوافق حول الاواضيع 

الحيوية بائ يحقق مؤشرات األداء

الر يسية العئلاية باشئركة من

.القطئع الخئص

16
2019أبريل 22ثقئفية النسئ ية،ورشة عال في الجاعية ال



هئت باسؤولية بئستخدام آليئت واضحة وتحديد ملكية لكل مهاة من أجل إحداث التغيير الانشود، وتكليف الجالتنفيذ 

قيئدة وتطبيق جايع السيئسئت الاعنية بهم

لية مع الائئت من ماثلين عن مؤسسئت حكومية وعن الاجتاع الادمني والقطئع الخئص طوال مراحل عافتح الحوارات 

اإلعداد والصيئغة

ة وإشراك على ثائمنية برامج واضحة ومحددة تسلط الضوء على أهاية تنشيط وتدعيم الدور الرقئبي للحكومالتركيز 

القطئع الخئص في كئفة القطئعئت لتحسين الفعئلية

شرات ببرامج عال األجندة األماية والتشجيع على مجتاع مستدام من خالل مواءمة الخطة اإلمنائ ية مع مؤاالرتباط 

األداء الر يسية العئلاية، مثل أهداف التناية الاستدامة

ذات بين جايع الجهئت الحكومية والكيئمنئت الاعنية من خالل بنئء خطة التناية الوطنية حول الاواضيعالمواءمة 

"  الحكومة كلهئ"االهتائم الاشترك وتبني منهجًئ منسقًئ يشال 

17
2019



على منهجية 2025-2020الثئلثة اإلمنائ ية خطة الوالاحئور االستراتيجية الخاسة، فقد اعتادت صيئغة2035رؤية الكويت من امنطالقئً 

من البرامج القئ اة على سيئسئت عئمة تغطي الركئ ز السبع لرؤية كويت جديدةتسقةفي تحديد مجاوعة مدقيقة

رؤية الكويت
2035

مواطن متمكنمستدامهرفا حكومة داعمة اقتصاد معرفي

منطقة اقتصادية شمالية

إدارة حكومية
فاعلة

اقتصاد متنوع 
مستدام

رعاية صحية 
عالية الجودة

رأس مال بشري 
بداعيإ

بيئة معيشية 
مستدامة

بنية تحتية
متطورة

مكانة دولية 
متميزة

الرؤية

الاحئور

الركئ ز

18



الخمسة حاورهذه الممن خاللأبرز األولويات الوطنية بينالتوافق تحقيقستعمل الحكومة على –المواضيع 

م على في االقتصاد العالمي القائتشكيل دورها من الكويت بنئء القواعد الالزمة من أجل تاكين 

يحركه وظئ ف تخصصية من صنع القطئع الخئص   ،المعرفة

شماليةمنطقة اقتصادية

حكومة داعمة 

تناية دور خئرجية واستثائرات وبنية تحتية على مستوى عئلاي لجذب خلق بيئة جاذبة لالستثمار  

في االقتصئد العئلايالنفط -بعد-لائالكويت 

مة جهاز  رقابي مسؤول عن السياسات العاإلى من جهاز تشغيلي حكومي الدور الإعئدة تشكيل 

من أجل خلق بيئة مشجعة وعئدلة للاواطنين ولألعائل التجئرية  

اقتصاد معرفي

خئصبئلاهئرات والحوافز للاشئركة واالزدهئر في القطئع التزويد وتمكين المواطنين والمقيمين مواطن متمكن

ع الخئصمن خالل اقتصئد متوازن بقيئدة القطئتحقيق رخاء مستدام طويل المدى تطوير الاسئر منحو مستدامهرفا

19



من أجل ضائن توافق الكويت مع األجندة 

د من األماية للتناية الاستدامة، ُعقدت العدي

ن االجتائعئت والحلقئت التشئورية مع ماثلين ع

وعلى ضوء الانئقشئت . األمم الاتحدة

مم والاالحظئت الواردة من الاكتب التاثيلي لأل

انة الاتحدة في الكويت، فإن السيئسئت الاتض

في الخطة تتطرق إلى جايع أهداف التناية 

.  الاستدامة السبعة عشر

مة هداف التناية الاستداأللتناية الاستدامة والاتحدةالاواءمة مع أجندة األمم

ي أصدرت دولة الكويت تقرير االستعراض الوطن

واستعرضته أمئم 2019الطوعي األول لسنة 

، حيث أبرزت 2019يوليو 17األمم الاتحدة في 

الاواءمة بين األهداف األماية للتناية 

-2020اإلمنائ ية الثئلثة خطة الالاستدامة وبرامج 

ئ لدولة الكويت مع تسليط الضوء على م2025

.2030قئمت به من جهود لتحفيز أجندة 

@DTP

Put a recent picture including all the 

delegation (we will provide)
FROM DTP: Waiting for photos

عبدالله الشراح 

UN Mission

فئطاة الطئهر

K-EPA

محاد رمضئن . د

KFAS

خئلد مهدي. د

GSSCPD

منى جول 

ECOSOC, UN

أمين الجلسة

UN

عبير العار . د

EQUATE

القاالسسنئء 

Omnia

20

ةإنجاز الكويت في بلوغ أهداف التنمية المستدام
(خطوات% 10في )

2019االستعراض الوطني الطوعي للكويت، : المصدر



د في يواجه النظئم البيئي الصحراوي الفري

صبح الكويت ضغوطًئ منئخية شديدة كائ أ

أكثر عرضة للخطر

شئركت الكويت دومًئ عبر التئريخ في

التشجيع على السالم والتعئون 

والاجتاعئت الشئملة

دولة الكويت ملتزمة بتحقيق أهداف 

ئلايةالتناية الاستدامة عبر الشراكئت الع

منتيجة لانئخهئ الصحراوي القئحل، تواجه

الكويت خطر آثئر تغير الانئخ، وتخطط 

ف الكويت التخئذ اإلجراءات الالزمة للتكي

مع تغير الانئخ

ري يواجه تتاتع الكويت بتنوع بيولوجي بح

خطر تلوث ميئه البحر بسبب النشئط 

طق الصنئعي والتناية الحضرية في الانئ

السئحلية 

تهدف الكويت إلى تشجيع الصنئعئت 

م الاحلية وتوسيع قئعدة اإلمنتئج وتدعي

التعئون الصنئعي مع دول الخليج 

ئدر دولة الكويت ملتزمة بتعزيز مجتاع ق

على التكيف وخئٍل من مظئهر عدم 

الاسئواة والتاييز

بئعتبئرهئ دولة حضرية، تواجه الكويت 

تحدي أمئم تحقيق التناية الحضرية 

الاستدامة

صئدقت الكويت على العديد من 

ي االتفئقيئت بشأن ضائن االستدامة ف

أمنائط اإلمنتئج واالستهالك

الوقود كبيرًا علىتعتاد الكويت اعتائداً 

ركيز لكنهئ ستقوم بئلت،األحفوري للطئقة

على تطوير مصئدر الطئقة الاتجددة 

الوطنيهئلتحقيق هدف

، لضائن االزدهئر االقتصئدي طويل الادى

ة تهدف الكويت إلى حل مشكلة البطئل

خئصبين الشبئب عن طريق تعزيز القطئع ال

ئمنية، إال يتاتع الكويتيون برعئية صحية مج

لى  أمنه مع زيئدة عدد الاسنين، فإمنه يجب ع

لجايعالكويت تلبية االحتيئجئت الصحية ل

ة،مجئمنيتعليمخدمئت بيتاتع الكويتيون 

في إال أمنه ال تزال توجد تحديئت متاثلة

تحسين جودة التعليم

حققت دولة الكويت إمنجئزات كبيرة في

ئك لكن هن،تعزيز الاسئواة بين الجنسين

النسئءحئجة لتبني الابئدرات لتاكين جايع

رغم شدة وجفئف الانئخ، إال أن الكويت 

ئر تضان توفير الايئه النظيفة وبأسع

معقولة لجايع السكئن 

رالقضئء على الفقتاكنت الكويت من 

وي وتوفير الدعم للفئئت الاحتئجة مثل ذ

الدخل الاحدود واألرامل واأليتئم 

بئلرغم من أن مسألة الجوع ال تاثل 

ئع مشكلة في الكويت، إال أن موضوع ارتف

وء معدالت زيئدة الوزن والسانة بسبب س

التغذية يعتبر مثيرًا للقلق 

جهود الكويت منحو تحقيق أهداف التناية الاستدامة

21



22

الثئلثةاإلمنائ ية خطة البرامج



اقتصاد معرفي

مواطن متمكن 

ي تعزيز قطئع خئص دينئميك 3

حكومة داعمة 

الركائز البرامج ور االمح

منطقة اقتصادية
شمالية

ة بنئء منطقة اقتصئدية دولي

خئصة 
1

تعزيز قدرات الاواطنين 
والاؤسسئت 

4

مشئركة فعئلة في

الاجتاع العئلاي
9

تعزيز صحة ورفئه الجايع  8

تائسكة تشييد بنية تحتية م 6

تطوير حكومة مترابطة 

وشفئفة 
5

مستدامهرفا
إيجئد منئطق معيشية 

متنئغاة بيئيًئ 
7

23

برمنئمج التخصيص العئممستدامهرفا 2



بناء منطقة اقتصادية دولية خاصة 

...2025بحلول عئم 

مالية قانون المنطقة االقتصادية الشسوف يتم تطبيق 
واللوائح التنفيذية

...2025بحلول عئم 

مؤسسة المنطقة االقتصادية سوف يتم تأسيس 
الشمالية وشركات تطوير 

...2025بحلول عئم 

ين ، بئإلضئفة إلى تدشالخطة اإلنمائيةسوف يتم إمنجئز 
ميناء مبارك 

االنعكاس على أهداف التنمية المستدامة الركائز

النتئ ج الارجوةالسيئسئت#تأثير غير مبئشرتأثير مبئشر

وضع المبادرات ذات األهمية على 
من أجل اإلسراع رأس األولويات 

باشئريع االستثائر والتناية 

وضع إطار لبيئة أعمال على مستوى 
والاواءمة مع الشركئء الدوليين عالمي 

ة ضمان حوكمة مستقل
ة إلدارة الانطقورقابية 

سي التأكد من أن المشاريع تتبع مخطط رئي
لتعظيم األثر التناوي للانطقة شامل 

1.1

1.2

1.3

1.4 إطار قانوني لتسهيل 
االستثمار 

مشاريع استراتيجية 
محورية 

هيكل مؤسسي
مستقل 

هدفنا تركيزنا 



برنامج التخصيص العام

النتئ ج الارجوةالسيئسئت#تأثير غير مبئشرتأثير مبئشر

هدفنا تركيزنا 

االنعكاس على أهداف التنمية المستدامة الركائز

تخصيص القطئعئت 
التشغيلية تدريجيئً 

إعئدة هيكلة الائلية 
العئمة

إشراك الاواطن في 
الااتلكئت التي تم 

خصخصتهئ

فيتأسيس شركات بنظام الشراكة 
القطئعئت الاستهدفة مع مراعئة توزيع

أسهم مخصصة للاواطنين في 
ية مؤسسئت التعليم والصحة بأسعئر رمز

ية تطوير  مظلة للحماية االجتماع
ي في شكل قسئ م تأمين تعليا
ند وصحي للاواطنين الكويتيين ع
تخصيص القطئعئت التشغيلية

طريق الحد من عجز الموازنة عن 
من % 5ال يتجئوز )وضع سقف 

ص واستثائر حص( النفقئت الجئرية
الفئ ض من التخصيص وتوزيع

العوا د على الاواطنين

يمية تطوير األطر التشريعية والتنظ
كئت لزيئدة ملكية الاواطنين في الشر
الارتقب تخصيصهئ، ودعم إصالح 

ي اللوا ح التنظياية للتنئفسية ف
القطئعئت الاعنية

2.12.2

2.3
2.4

عدد مشاريع الخصخصة المنجزة

عدد القطاعات التشغيلية المخصخصة

2019الجهئز الفني لبرمنئمج التخصيص، 

0

2019

18

2025

0

2019

0.83

2025

0

2019
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2025

2019الجهئز الفني لبرمنئمج التخصيص، 

2019الجهئز الفني لبرمنئمج التخصيص، 

صافي وفورات النفقات الحكومية الجارية

خصخصة ثالث مدارس ومستشفى واحد . 2بئستثنئء األصول الاالوكة للهيئة العئمة لالستثائر؛ . 1
مليئر دينئر كويتي0.8من الاتوقع أن يصل األثر الائلي لخطة الخصخصة إلى . 3خالل هذه الفترة؛ 



تعزيز قطاع خاص ديناميكي

مؤشر سوق المنتجات 

مؤشر سهولة ممارسة أنشطة األعمال

2019تقرير التنئفسية العئلاي، الانتدى االقتصئدي العئلاي،

1411
51

2019

49

2035

1411
108

2019

49

2035

1901
83

2019

67

2035

2019البنك الدولي، 

2019تقرير التنئفسية العئلاي، الانتدى االقتصئدي العئلاي،

مؤشر القدرة على االبتكار

ات زيادة أثر المشاريع والشرك
من الصغيرة والمتوسطة 

يع خالل تاويلهئ ورعئيتهئ وتوس
منطئقهئ 

ام تحويل األنشطة من القطاع الع
عن طريق إلى القطاع الخاص 

برمنئمج التخصيص العئم

3.1

زيادة المشروعات الممولة من خالل 
اص الشراكات بين القطاعين العام والخ
من أجل تعزيز مشئركة القطئع الخئص

3.2
3.3 اءة تطوير اقتصاديات إنتاجية كبيرة الحجم ذات كف

عن طريق تناية القطئعئت ذات األولوية عالية 
االقتصئدية 

من ع توفير فرص متكافئة للجمي
خالل تعزيز إطئر الانئفسة

3.4

تحسين سهولة ممارسة 
التجئرية إلمنشئء األعمال 

ئتوتشغيل وتوسعة الشرك

3.5

عندعم وتعزيز االستثمار األجنبي المباشر 
طريق تسهيل الدخول إلى االقتصئد الوطني 

3.6
كرة تطوير الانتجئت والخدمئت الابت

تطوير بيئة متكاملة من خالل 
رفةللتكنولوجيا واالبتكار والمع

3.7

3.8

تجمعات معرفية
تخصصية على مستوى 

عالمي

بيئة أعمال
مواتية وعادلة 

زيادة مساهمة القطاع 
الخاص في إجمالي  الناتج 

المحلي 

النتئ ج الارجوةالسيئسئت#تأثير غير مبئشرتأثير مبئشر

هدفنا تركيزنا 

االنعكاس على أهداف التنمية المستدامة الركائز



تعزيز قدرات المواطنين والمؤسسات 

ة تطوير نظام وطني لمهارات القوى العامل
ئد بأسئليب مطورة لدعم التحول إلى االقتص

الاعرفي

مواءمة مخرجات النظام التعليمي مع احتياجات
ةلتزويد الطالب بئلاهئرات الاطلوبسوق العمل

زيادة جاذبية التوظيف في 
القطاع الخاص 

ية إنشاء نظام ذكي لقبول العمالة األجنب
يجذب ذوي الاهئرات العئلية

ة تطوير التعليم في مرحل
وذلك الطفولة المبكرة 
لتحسين االستعداد 

الادرسي

تشجيع تعلم العلوم والتكنولوجيا 
تصئد للقيئدة منحو اقوالهندسة والرياضيات 

الاعرفة وعقد شراكئت أكئدياية مع 
مؤسسئت دولية مرموقة

نظام تعليمي
بمستوى عالمي

نظام رعاية اجتماعية 
شامل  ومستدام

قوى عاملة ماهرة 
ذات كفاءة عالية

4.1

4.2

4.6

4.7

تحسين منظومة التعليم الوطني
الانئهج الدراسية، ومهئرات شاملة 

الاعلاين، وأسئليب التعليم

4.5

دعم االندماج والمشاركة االجتماعية 
نسئء للشبئب والواالقتصادية والسياسية 

واألشخئص ذوي اإلعئقة وكبئر السن

إعادة توازن نظام الحماية 
واالمنتقئل إلى االجتماعية 

ة شبكة أمئن اجتائعي مستدام

4.4

4.8

4.9

4.3

النتئ ج الارجوةالسيئسئت#تأثير غير مبئشرتأثير مبئشر

هدفنا تركيزنا 

االنعكاس على أهداف التنمية المستدامة الركائز

الكويتيون في القطاع الخاصنسبة

مؤشر رأس المال البشري

2019، اإلدارة الاركزية لإلحصئء

19%

2019

69%

2035

1491
126

2018

52

2035

1571
77

2018

55

2035

2018البنك الدولي، 

2018الانتدى االقتصئدي العئلاي، 

مؤشر الفجوة بين الجنسين



تطوير حكومة مترابطة وشفافة 

حكومة رشيقة

في كئفة تعزيز إدارة األداء وإصالح الخدمة المدنية 
القطئعئت الحكومية 

5.2

يط لتبسإعادة هيكلة الجهاز الحكومي 
الهيئكل والصالحيئت والحوكاة

5.1

للعاليئت التحول الرقمي 
والخدمئت الحكومية

5.3

في توسيع دور القطاع الخاص 
تقديم الخدمئت الحكومية

5.4

تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد
في األجهزة الحكومية 

فئئت للتطبيق نظام ضرائبي 
ذات الدخول الارتفعة

5.7

التحول إلى ميزانية 
البرامج واألداء

5.65.5

خدمات قائمة على 
احتياجات المواطنين 

شفافية في إدارة 
الموارد المالية 

مؤشر فعالية الحكومة

مؤشر المشاركة اإللكترونية

2019البنك الدولي، 

106

2019

73

2035

1801
78

2018

63

2035

1931
72

2018

68

2035

2018األمم الاتحدة، 

مؤشر مدركات الفساد

2091

2018منظاة الشفئفية الدولية، 

النتئ ج الارجوةالسيئسئت#تأثير غير مبئشرتأثير مبئشر

هدفنا تركيزنا 

االنعكاس على أهداف التنمية المستدامة الركائز



تشييد بنية تحتية متماسكة

إجمالي الطلب المتوقع على اإلسكان

مؤشر البنية التحتية للنقل

2019الاؤسسة العئمة للرعئية السكنية، 

94,000

2019

40,000

2035

1411
90

2019

49

2035

1411
79

2019

49

2035

2019تقرير التنئفسية العئلاي، الانتدى االقتصئدي العئلاي،

2019تقرير التنئفسية العئلاي، الانتدى االقتصئدي العئلاي،

مؤشر االشتراكات في النطاق العريض الثابت

وسئ ل منقل برية، جوية، 
بحرية متطورة

ت قطئع تكنولوجيئ معلومئ
ئد تنئفسي يوا م االقتص

الاعرفي

إدارة متكئملة لألراضي 
والارافق 

تحسين إدارة األراضي 
ذ من خالل دعم تنفيوالمرافق 

الاخطط الهيكلي الرابع

ن إيجاد بدائل مستدامة لنظام اإلسكا
وذلك لضائن الحصول الجايع الحالي 

على السكن
نقل تحسين كفاءة البنية التحتية لل

عن طريق تقديم وسئ ل جديدةالبري 
ية للنقل العئم وتعزيز أمنظاة النقل الحئل

بئستخدام التقنيئت الذكية

ية تحسين كفاءة البنية التحت
ئت لتحسين العاليللنقل الجوي 

فرفي الاطئرات وتعزيز تجربة الس

لموانئ تحسين كفاءة البنية التحتية ل
لتسهيل اإلجراءات االزمة لالستيراد 

والتصدير

ات تطوير البنية التحتية للمعلوم
للتحول إلى االقتصئد واالتصاالت 

الرقاي الاعرفي

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5 6.6

النتئ ج الارجوةالسيئسئت#تأثير غير مبئشرتأثير مبئشر

هدفنا تركيزنا 

االنعكاس على أهداف التنمية المستدامة الركائز



إيجاد مناطق معيشية متناغمة بيئيا  

دعم االبتكار في تكنولوجيا 
وتعزيز االنبعاثات المنخفضة 

معئيير كفئءة استهالك الوقود

جودة هواء عالية 
خدمات نفايات 
مستدامة

إدارة متكاملة 
للمياه

رفع كفاءة إدارة مصادر المياه

ئ وفق مبئدبناء مدن صديقة للبيئة 
خضراء، الابئمني الخضراء، والبنية التحتية ال

والتكنولوجيئ الذكية

زيادة نسبة إنتاج الطاقة من 
مصادر الطاقة المتجددة 

تحسين منظومة إدارة 
النفايات الصلبة

7.2

7.3

CO2

7.4

7.1

7.5

نسبة معالجة مياه الصرف الصحي

مؤشر المناخ والطاقة

2018اإلدارة الاركزية لإلحصئء، 

70%

2018

90%

2035

100%
0%

2018

80%

2035

1801
161

2018

63

2035

2018مؤشر األداء البيئي، جئمعة ييل، 

2018البنك الدولي، 

نسبة التحويل عن المرادم 

0%100%

النتئ ج الارجوةالسيئسئت#تأثير غير مبئشرتأثير مبئشر

هدفنا تركيزنا 

االنعكاس على أهداف التنمية المستدامة الركائز



تعزيز صحة ورفاه الجميع 

نظام رعاية صحية عالي 
الجودة

التوعية ومحو األمية 
الصحية

أنماط حياة صحية 
ونشيطة 

اب تحسين الصحة العامة للشب
من خالل مكئفحة الاخدرات و 
تقليل اإلصئبئت على الطرق 

ودعم الريئضة

وتعزيز تناية الاجتاعزيادة عدد المدن الصحية 
تعزيز نظم تكنولوجيا المعلومات يوالصحة والرفئهية الفردية على الاستوى الاحل

وإطالق مسح وطني للصحة الصحية 
والتغذية

تحسين قدرات الكادر المهني 
الصحي 

إصالح أنظمة تقديم خدمات 
واعتائد الرعاية الصحية 

ديثة تكنولوجيئ وتقنيئت عالج ح

رفع مستوى خدمات التأمين 
واستدامة الصحي الوطنية 

تاويل الرعئية الصحية
محو األمية الصحية

8.2

8.6

8.5

8.4

8.7

8.1

8.3

النتئ ج الارجوةالسيئسئت#تأثير غير مبئشرتأثير مبئشر

تركيزنا 

مؤشر معدل السمنة لدى الشباب

مؤشر وفيات األمراض غير السارية 

2016منظاة الصحة العئلاية، 

181

2016

67

2035

1
83

2017

67

2035

1831
75

2016

64

2035

2016منظاة الصحة العئلاية، 

2017البنك الدولي، 

مؤشر العمر المتوقع عند الوالدة 

1911

192

هدفنا 

االنعكاس على أهداف التنمية المستدامة الركائز



مشاركة فعالة في المجتمع العالمي

مؤشر مجموع المساهمات 

مؤشر التراث الثقافي غير المادي

2018مكتب األمم الاتحدة لتنسيق الشؤون اإلمنسئمنية، 

9

2018

9

2035

1
51

2019

35

2035

1401
105

2019

49

2035

2019الانتدى االقتصئدي العئلاي، 

 2019،(Brand Finance)برامند فئينئمنس 

مؤشر الهوية العالمية

801

100

ملتقى فكري وثقافي 
وتاريخي 

مركز حل المنازعات 
وتعزيز السالم

الريادة في التنمية 
الدولية 

ية تطوير المواقع الثقافية والتاريخ
وتاكين الوصول إليهئ وإدارتهئ بشكل

مستدام

ة زيادة جاذبية الفنون والثقاف
الميلتعزيز اإلمنتئج اإلعالكويتية

زيادة االستضافة في 
الفعاليات والمؤتمرات 

والاشئركة بهئ الدولية 

ية تعزيز الدبلوماسية االقتصاد
والتناية الدولية

وإمنجئزات تعزيز الهوية الوطنية 
الكويت وإسهئمئتهئ

9.1

9.3
9.4

9.5

9.2

النتئ ج الارجوةالسيئسئت#تأثير غير مبئشرتأثير مبئشر

هدفنا تركيزنا 

االنعكاس على أهداف التنمية المستدامة الركائز



ية منذ اكتشئف النفط حرصت الحكومة الكويت

اول على تأمين مستقبل األجيئل القئدمة فكئمنت

الخطوات عندمئ امر الاغفور له الشيخ عبدالله

ستثائر السئلم الصبئح بتأسيس مجلس الكويت لال

كأداة يتم من خاللهئ استثائر 1953في سنة 

ذات واستارارا على. عوا د النفط بئلشكل األمثل

النهج تم تأسيس صندوق األجيئل القئدمة في

في عهد الاغفور له بئذن الله تعئلى1976عئم 

.  الشيخ صبئح السئلم الصبئح

تأتي فكرة امنشئء الانطقة االقتصئدية الحرة

ومة استكائال للجهود السئبقة حيث تطاح الحك

ئ ان يكون هذا الاشروع عئمال مسئعدا للدفع قدم

منحو وضع األسس الالزمة القتصئد مستدام 

بال ومتنوع غير معتاد على النفط يضان مستق

اة ومن الاؤمل ان تبلغ مسئه. زاهر ألبنئء الكويت

هذا الاشروع الحيوي فئلنئتج الاحلي الغير 

وان يوفر اكثر من % 16–13النفطي منحو 

ان. الخئصالقطئع ي ففرصة وظيفية 200,000

ة مشروع الانطقة االقتصئدية الخئصة يعد فرص

د ماتئزة إلعطئء اقتصئدمنئ دفعة قوية منحو الازي

.  من الناو والتطور

الشيخ منئصر صبئح األحاد الجئبر الصبئح 

نايةمنئ ب ر يس الاجلس األعلى للتخطيط و الت

24

1البرمنئمج 

بناء منطقة اقتصادية 
دولية خاصة 

منطقة اقتصئدية شائلية
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ى يكون تنفيذ هذا البرمنئمج عبر منطقة اقتصئدية خئصة لدفع عجلة االقتصئد الكويتي إلى مستويئت أعل•

اقتصئد إمنشئء منطقة اقتصئدية شبه مستقلة شائل الكويت سوف يخفض اعتائد الكويت على النفط وسيدعم•

وطني أكثر استدامة

منظرة عئمة

السيئسئت 

النتئ ج الارجوة 

هداف التناية الاستدامة أ

الركئ ز

إطار قانوني لتسهيل 
االستثمار 

ة مشاريع استراتيجي
محورية 

هيكل مؤسسي 
مستقل 

والاواءمة مع الشركئء الدوليين لبيئة أعمال على مستوى عالمي إطاروضع •

إلدارة الانطقة ضمان حوكمة مستقلة ورقابية •

لتعظيم األثر التناوي للانطقة التأكد من أن المشاريع تتبع مخطط رئيسي شامل •

االستثائر والتناية اإلسراع باشئريعمن أجلذات األهمية على رأس األولويات لمبادراتوضع ا•

1.2

1.1

1.3

25

1.4

ط اللجنة الاشرفة من الاجلس األعلى للتخطي
والتناية 

وزير الدولة لشؤون البلدية

السيئسئت العئمة و االعالملجنة 

الاقرر الر يسي 

الاتئبعة والدعم 

األمئمنة العئمة للاجلس األعلى للتخطيط والتناية

عال الحكومة برمنئمج لجنة إعداد ومتئبعة 

اللجنة الاسؤولة 

ئنوجزيرة بوبي( الصبية)جهئز تطوير مدينة الحرير •

م سيت)مؤسسة الانطقة االقتصئدية الشائلية •

(إمنشئؤهئ

(سيتم إمنشئؤهئ)شركئت تطوير •

ل العئمةشغئوزارة األ•

شركئء التنفيذ 

...2025بحلول عئم 

بئإلضئفة إلى الخطة اإلنمائية؛ إمنجئز 

ميناء مبارك تدشين 

...2025بحلول عئم 

مؤسسة المنطقة تأسيس

وشركاتاالقتصادية الشمالية 

تطوير 

...2025بحلول عئم 

قانون المنطقة االقتصاديةتطبيق 

الشمالية واللوائح التنفيذية

1

3

4

5

6

2

7

9

8



فرص للتطوير 

فرصة فريدة بفضل موقعهئ االستراتيجي في أقصى شائل الخليج، تتاتع الكويت ب

صئدية يضم مشروع الانطقة االقت. لتطوير إقليم اقتصئدي خئص لخدمة الانطقة

ون في الشائلية خاس جزر ويسئهم في تحويل الكويت إلى مركز مئلي وتجئري لتك

.مصئف الدول الاتقدمة والاتطورة

ز تدفقئت تحفيمن الاتوقع أن يؤدي إمنشئء الانطقة االقتصئدية الشائلية إلى •

2016منذ عئم % 17االستثائرات األجنبية الابئشرة، التي امنخفضت بنسبة 

مليون دينئر 105والتي تبلغ حئليًئ حوالي 

درات سيقلل من اعتائد الكويت على صئقطئعئت اقتصئدية جديدة إن تطوير •

من إيرادات % 90من النئتج الاحلي اإلجائلي و % 50النفط التي تاثل حئليًئ 

الدولة

يدة وظئ ف جدمن خالل جذب قطئعئت ذات قياة مضئفة عئلية، سيتم توفير •

، مائ يخفف العبء على القطئع في القطئع الخئص للشبئب والاوهوبين

من القوى العئملة الوطنية% 80الذي يوظف حئليًئ أكثر من الحكومي

ئرك، سوف ، مثل مينئء مببنية تحتية عئلاية الاستوى، تشييدبئإلضئفة لذلك•

يدعم االستثائر والتجئرة الدولية

، مائ خلق 2019تم االمنتهئء من جسر جئبر األحاد الصبئح في عئم كخطوة ر يسية، •

ومدينة الكويتصلة مبئشرة بين الانطقة االقتصئدية الشائلية

ألف وظيفة 210-220
وظئ ف عئلية اإلمنتئجية 

في القطئع الخئص 

40 %-50%
إمنتئجية العال أعلى من الاعدل الحئلي

منتيجة إلى ارتفئع القياة الاضئفة

للوظئ ف 

ألف 420-440
مقيم

95%
من إجائلي موظفين القطئع 

يتكومنون من العائلة الخئص
الوافدة 

230,000
في القطئع مطلوبةوظيفة

م الخئص للكويتيين بحلول عئ
74،000مقئرمنة بحوالي، 2035

2018في وظيفة 

%43
وقع أن من الاتمن السكئن 
حلول بالثالثينسن يكومنوا تحت 

2030عئم 

26
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”

لى تهدف الانطقة االقتصئدية إلى تحقيق تناية شئملة مستدامة ع

ذب الاسئحة الاخصصة لهئ وتعظيم االستفئدة من موقعهئ الجغرافي، وج

لائلية االستثائرات الصنئعية والتجئرية والخدمية والسيئحية واألمنشطة ا

وغيرهئ من األمنشطة القئدرة على الانئفسة مع مثيالتهئ في العئلم، 

من وزيئدة حصة الدولة في التجئرة العئلاية، ودعم االستقرار االقتصئدي

ئدرات خالل التنوع االقتصئدي والربط اإلقلياي، والاسئهاة في تنوع الص

غير النفطية بئعتبئرهئ أحد ركئ ز اإلصالح االقتصئدي ، واستقطئب 

.االستثائرات اإلقلياية والدولية

مشروع قئمنون الانطقة االقتصئدية الشائلية
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النتئ ج الارجوة 

ل إطار قانوني لتسهي
االستثمار 

هيكل مؤسسي 
مستقل 

مشاريع استراتيجية
محورية 

ة منشئء منطقة تتاتع بقوامنين وأمنظاإ

د خئصة جئذبة لالستثائر، حيث ستسئع

ن سيئسئتهئ الارمنة في بنئء الثقة بي

، الاستثارين وتسهيل إجراءات األعائل

ترويج الانطقة على مائ يؤدي إلى

يمستوى عئلا

عيشية تطوير بنية تحتية داعاة وبيئة م

منئسبة لضائن استقطئب استثائرات

خئرجية ذات قياة عئلية ودعم القطئعئت

تقلة وجود هيئة مس. التي تشجع االبتكئر

تعال بئلتعئون مع القطئع الخئص 

ديم والاستثارين سوف يسئعد في تق

ئر في الحلول الانئسبة وتشجيع االستثا

القطئعئت الاختلفة لتحقيق مناو 

اقتصئدي أكبر

إقرار الاشئريع الضخاة التي ستدعم 

مينئء :على سبيل الاثئل)تطوير الانطقة

وجود (. مبئرك، منتجعئت سيئحية، إلخ

هذه الاشئريع سوف يشكل عنصر جذاب

ين للقطئع الخئص والاستثارين العئلاي

ةوسيسهل عالية بنئء مجتاعئت حيوي

لاحلي في النئتج االانطقة االقتصئدية الشائلية من الاتوقع أن تتراوح مسئهاة 
2035مليئر دينئر كويتي بحلول عئم 7و5مئ بين اإلجائلي

2019، الانطقة االقتصئدية الشائليةعرض تقدياي مرفق مع  قئمنون تأهيل 
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...2025بحلول عئم 

بئإلضئفة إلى الخطة اإلنمائية؛ إمنجئز 

ميناء مبارك تدشين 

...2025بحلول عئم 

مؤسسة المنطقة تأسيس

وشركاتاالقتصادية الشمالية 

تطوير 

...2025بحلول عئم 

قانون المنطقة االقتصاديةتطبيق 

الشمالية واللوائح التنفيذية
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خئرطة الوصول إلى النتئ ج الارجوة 

لبيئة أعمال على إطار وضع 
والاواءمة مع مستوى عالمي 
الشركئء الدوليين 

ذات لمبادراتوضع ا
األهمية على رأس 

اإلسراع من أجلاألولويات 
ناية االستثائر والتباشئريع

ضمان حوكمة مستقلة 
إلدارة الانطقة ورقابية 

1.1

1.2

1.4

مار إطار قانوني لتسهيل االستث

هيكل مؤسسي مستقل  مشاريع استراتيجية محورية

امل التأكد من أن المشاريع تتبع مخطط رئيسي ش
لتعظيم األثر التناوي للانطقة 

1.3
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*سةالمشرف على تنفيذ السياالمقترحةآليات التنفيذ السياسات 

والاواءمة مع لبيئة أعمال على مستوى عالمي إطار وضع 
الشركئء الدوليين 

ائليةقئمنون الانطقة االقتصئدية الشتطبيق ●

تجئرية تحديد التشريعئت الاتعلقة بئألعائل ال●

في الانطقة الحرة 

(  يةالصب)جهاز تطوير مدينة الحرير 

وجزيرة بوبيان

إلدارة الانطقة ضمان حوكمة مستقلة ورقابية 

إمنشئء هيئئت مستقلة وإطئر حوكاة إلدارة●

نطقةالا

تطوير السيئسئت ●

مؤسسة المنطقة االقتصادية

(سيتم إنشاؤها)الشمالية 

م األثر لتعظيالتأكد من أن المشاريع تتبع مخطط رئيسي شامل 
التناوي للانطقة 

إمنجئز مشروع قئمنون إمنشئء الانطقة ●

االقتصئدية الشائلية

مؤسسة المنطقة االقتصادية

(سيتم إنشاؤها)الشمالية 

من أجلذات األهمية على رأس األولويات لمبادراتوضع ا
االستثائر والتناية اإلسراع باشئريع

إمنجئز مشروع مينئء مبئرك ●

مبئشرة بنئء الاشئريع اإلضئفية●

شركات /ل العامةشغاوزارة األ

(سيتم إنشاؤها)تطوير 

1.2

1.1

1.3

ية إلى في الانطقة االقتصئدية الشائليصل إجائلي عدد السكئنمن الاتوقع أن 
وظيفة220,000منساة مدعاين بـ 440,000

2019، الانطقة االقتصئدية الشائليةعرض تقدياي مرفق مع قئمنون تأهيل 
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1.4

ئسة الاشرف على تنفيذ السيئسة يقصد به الانسق العئم مع شركئء تنفيذ السي*



ط اللجنة الاشرفة من الاجلس األعلى للتخطي
والتناية 

الاقرر الر يسي 

الاتئبعة والدعم 

األمئمنة العئمة للاجلس األعلى للتخطيط والتناية

عال الحكومة برمنئمج لجنة إعداد ومتئبعة 

اللجنة الاسؤولة 

ئنوجزيرة بوبي( الصبية)جهئز تطوير مدينة الحرير •

م سيت)مؤسسة الانطقة االقتصئدية الشائلية •

(إمنشئؤهئ

(سيتم إمنشئؤهئ)شركئت تطوير •

ل العئمةشغئوزارة األ•

شركئء التنفيذ 

هداف التنمية المستدامة أالركائز المستهدفة  

31
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وزير الدولة لشؤون البلدية

السيئسئت العئمة و االعالملجنة 



على أهداف التناية الاستدامةاالمنعكئس 

900مئ يقئرب كيلومتر مربع، منهئ 1700حوالي انطقة االقتصئدية الشائليةالاسئحة اإلجائلية لل
قئبلة للتطوير مسئحة كيلومتر مربع

2019، الانطقة االقتصئدية الشائليةعرض تقدياي مرفق مع  قئمنون تأهيل 

ورهئ اإلمنسئن، يهدف هذا البرمنئمج من خالل تهيئة بيئة تنظياية مواتية لألعائل التجئرية، وتعزيز بيئة مح

نئعئت االبتكئرية، وإقئمة مشئريع بيئة تحتية ر يسية، إلى جذب االستثائر األجنبي الابئشر وتيسير مناو الص

إن . يمائ سوف ياكن الكويت من خفض اعتائدهئ الشديد على النفط وتعزيز استدامة اقتصئدهئ الوطن

سوف تسهم في تناية وتطوير الانطقة االقتصئدية الشائلية سوف تثبت فوا دهئ الجّاة للكويت ككل و

بلوغ جايع أهداف التناية الاستدامة
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- CONFIDENTIAL - THE KNDP 2020-25 IS IN PROGRESS – DO NOT 

DISTRIBUTE -
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لاحة عئمة عن موقع الانطقة االقتصئدية الشائلية 
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رفئه مستدام

2البرمنئمج 

برنامج التخصيص العام 

34



هداف التناية الاستدامة أ

الركئ ز

1
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4

5
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ط اللجنة الاشرفة من الاجلس األعلى للتخطي
والتناية

االقتصئديةوزير الدولة للشؤون 

لجنة التناية االقتصئدية 

الاقرر الر يسي 

الاتئبعة والدعم 

األمئمنة العئمة للاجلس األعلى للتخطيط والتناية

لجنة الشؤون االقتصئدية 

اللجنة الاسؤولة 

الجهئز الفني لبرمنئمج التخصيص•

وزارة الائلية•

ستثائرلالالعئمة الهيئة •

تشجيع االستثائر الابئشر هيئة •

وزير الدولة لشؤون الخدمئت•

التصئالت وتقنية الاعلومئتالعئمة لالهيئة •

التربيةوزارة •

وزارة الكهربئء والائء•

الصحةوزارة •

شركئء التنفيذ 

منظرة عئمة

السيئسئت 

النتئ ج الارجوة 

ئدرات يسعى هذا البرمنئمج لخصخصة الازيد من األصول والخدمئت الحكومية من خالل تحديث اإلطئر التشريعي، وطرح مب•

التخصيص الاحتالة في القطئعئت التشغيلية، مائ سيسئهم في إصالح الائلية العئمة

إلى يهدف هذا البرمنئمج لتنويع مصئدر الدخل الحكومية وتحسين جودة الخدمئت وتوفير فرص عال في القطئع الخئص•

جئمنب زيئدة الكفئءة واالبتكئر

إصالح اللوا ح لزيئدة ملكية الاواطنين في الشركئت الارتقب تخصيصهئ، ودعمتطوير األطر التشريعية والتنظيمية •

التنظياية للتنئفسية في القطئعئت الاعنية

مع مراعئة توزيع أسهم مخصصة للاواطنين في في القطئعئت الاستهدفةتأسيس شركات بنظام الشراكة •

مؤسسئت التعليم والصحة بأسعئر رمزية 

تخصيص في شكل قسئ م تأمين تعلياي وصحي للاواطنين الكويتيين عندتطوير  مظلة للحماية االجتماعية •

القطئعئت التشغيلية

واستثائر حصص الفئ ض من ( من النفقئت الجئرية% 5ال يتجئوز )عن طريق وضع سقف الحد من عجز الموازنة •

التخصيص وتوزيع العوا د على الاواطنين

2.2

2.1

2.3

2.4

إعادة هيكلة المالية 
العامة

يةصئفي وفورات النفقئت الحكومية الجئر

30.8

2025 2019

0

2019الجهئز الفني لبرمنئمج التخصيص، 

ةعدد القطئعئت التشغيلية الاخصخص

24

2025 2019

2019الجهئز الفني لبرمنئمج التخصيص، 

0

2019الجهئز الفني لبرمنئمج التخصيص، 

تخصيص القطاعات 
التشغيلية تدريجيا  

إشراك المواطن في 
الممتلكات التي تم 

خصخصتها

عدد مشئريع الخصخصة الانجزة

18

2025 2019

0

35

مليئر دينئر كويتي0.8من الاتوقع أن يصل األثر الائلي لخطة الخصخصة إلى . 3خصخصة ثالث مدارس ومستشفى واحد خالل هذه الفترة؛ . 2بئستثنئء األصول الاالوكة للهيئة العئمة لالستثائر؛ . 1



فرص للتطوير 

وتقليلصئداالقتتنويععلىبئلقدرةللتخصيصالطاوحالكويتبرمنئمجيتاتع•

للدخلكاصدرالنفطعلىالبالداعتائد

ويلبتحيعجلأنبإمكئمنهللدولةالاالوكةالكيئمنئتتخصيصفياإلسراع•

علىسيسئعدمائالخئص،القطئعإلىالعئمالقطئعمناالقتصئديالنشئط

لخدمئتاوتحسينالانتجئتوابتكئرالكفئءةمستوىعلىالاكئسبتحقيق

كويتيينللالعالفرصمنالازيدتوفيرإلىبئإلضئفةوالاقياينللاواطنين

الخئصالقطئعفي

يفبائقويتخصيصلبرمنئمجالقواعدوضعمنحوكبيرةخطواتاتخذتلقد•

ومن.الاعنيةالحكوميةالكيئمنئتوإمنشئء2010سنةفيالقئمنونإقرارذلك

نوتاكيالدوليةالاائرسئتأفضلمعيتائشىبائالقئمنونتعديلشأن

التخصيصبرمنئمجلدعمالالزمةالَدفعقوةيوفرأنالاعنيةالجهئت

صللتخصياألجلطويلةوطنيةخطةالسئبقفيوضعتقدالحكومةكئمنت•

صيص،للتخر يسيةكاستهدفئتواللوجستيئتاالتصئالتقطئعئتوحددت

تحقيقئً الخئصالقطئعطئقئتإطالقفيالقطئعئتهذهستسئعدحيث

إقليايئً تجئريئً مركزاً تصبحلكيالكويتلهدف

من%44بيعوتمبئلكئمل،الكويتبورصةتخصيصتم،2019عئمفي•

منهئ%50طرحجرىاستراتيجيين،لاستثارينعلنيمزادفيأسهاهئ

بعديصللتخصمنئجحةمحئولةأولالصفقةهذهوكئمنت.الكويتيينللاواطنين
عئمئً 20منأكثردامتوقف

يبةالشعشائلمحطةلتخصيصقدمئً الحكومةتاضيالوقت،منفسفي•

وزارةلالر يسيةالعالورشجئمنبإلىثئبتة،الخطوطالوالكهربئء،لتوليد

منئقصئتمؤخراً للتخصيصاألعلىالاجلسأصدركائ.ءوالائالكهربئء

إليهئئرالاشالثالثةاألصولهذهلتخصيصوالتثايناالستشئريةللخدمئت

استثائراتجذبفيسيسئعدالاشئريعهذهاستكائلفإنكذلك،.أعاله
واالتصئالتالطئقةلقطئعيالجودةعئليةمبئشرةأجنبية

عئمةالالبيئةتحسنأنالتخصيصعاليئتمنالجديدةالاوجةهذهشأنمن•

ئفةبئإلض،التكئليفوخفضالانئفسةمنالازيدتشجيعخاللمنلألعائل
2035لرؤيةسئسيةأمبئدئجايعهئو–والكفئءةالشفئفيةزيئدةإلى

ألف34~
توفيرهئتمسيفرصة عال
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مليار0.8~
امنخفئض اإلمنفئق قياة. ك.د

الحكومي 

مليار1.7~
مناو النئتج الاحلي .ك.د

اإلجائلي غير النفطي مدفوعئً 
بناو القطئع الخئص وامنفتئح 

اإلمكئمنئت



األثر االقتصادي للتخصيص على الناتج المحلي اإلجمالي

.(ك.دئربالي)

2030األثر االقتصادي للتخصيص حسب األصول في 

).ك.باليون د(

دمج األثر الابئشر وغير . 2. 2016و2011تم احتسئبه كاتوسط مناو سنوي في النئتج الاحلي اإلجائلي غير النفطي بين عئمي . 1
كيئن حكومي تم تخصيصهائ40ـالابئشر ل

مشئورات مع الكويت باوجب الائدة الرابعة من صندوق النقد . 2015لتقديرات الانقحة والاؤقتة للحسئبئت القومية، ا: المصدر
2015تحليل الجهئز الفني لبرمنئمج التخصيص، . 2015الدولي، 

2015لجهئز الفني لبرمنئمج التخصيص، تحليل ا: المصدر

37

ي، هنئك استنئدًا إلى قئمنون التخصيص الكويت
خطوة مطلوبة لبرامج التخصيص70أكثر من 

من البدء إلى  التنفيذ 

2019الاجلس األعلى للتخصيص، 

70

130

80

100

385

250

120

330

455

380

200

430
مطئر الكويت

الاوامنئ الكويتية

الخطوط الثئبتة

الانئطق الصنئعية

األثر اإلجائلي

األثر الابئشر

األثر غير الابئشر

19.4

32.1

14.9

2015

1.72

2030

34.3 33.8

+5.3%

النئتج الاحلي اإلجائلي
غير النفطي

النئتج الاحلي اإلجائلي
النفطي

النئتج الاحلي اإلجائلي
التراكاي غير النفطي 

XX
معدل الناو 
السنوي االجائلي

+3.4%
1

+3.8%
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النتئ ج الارجوة 

تشريعئت ومؤسسئت مواتية تضان 

يث عالية تخصيص سلسة وشفئفة؛ بح

لى تعود عاليئت التخصيص بئلفئ دة ع

الاواطنين وعلى القطئع الخئص 

أصول جيدة مالوكة للقطئع العئم 

ب متوفرة بسهولة للتخصيص إلى جئمن

استحداث آليئت داعاة تهدف إلى 

على التخفيف من أي آثئر سلبية محتالة

الاواطنين الكويتيين 

مئلية عئمة مستدامة من خالل وضع 

كومة سقف للعجز في الايزامنية يوفر للح

رؤية واضحة أفضل في إدارة األموال 

العئمة 

عدد مشئريع الخصخصة الانجزة

18 0

20192025

2019الجهئز الفني لبرمنئمج التخصيص، 

عدد القطئعئت التشغيلية الاخصخصة

24 0

20192025

2019الجهئز الفني لبرمنئمج التخصيص، 

ريةصئفي وفورات النفقئت الحكومية الجئ

30.8 0

20192025

2019الجهئز الفني لبرمنئمج التخصيص، 
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إعادة هيكلة المالية 
العامة

تخصيص القطاعات
جيا  التشغيلية تدري

إشراك المواطن في 
الممتلكات التي تم 

خصخصتها

ن أتوقع من الاتخصيص مجاوعة مختئرة من األصول 
ئً سنوي% 4منسبة تصل إلى حكوميةحقق وفورات ي

2019الجهئز الفني لبرمنئمج التخصيص، 

مليئر دينئر كويتي0.8من الاتوقع أن يصل األثر الائلي لخطة الخصخصة إلى . 3خصخصة ثالث مدارس ومستشفى واحد خالل هذه الفترة؛ . 2بئستثنئء األصول الاالوكة للهيئة العئمة لالستثائر؛ . 1

38



خئرطة الوصول إلى النتئ ج الارجوة 

39

إعادة هيكلة المالية العامة

تطوير  مظلة للحماية 

في شكل قسئ ماالجتماعية 

نين تأمين تعلياي وصحي للاواط

طئعئت الكويتيين عند تخصيص الق

التشغيلية

في تأسيس شركات بنظام الشراكة 

مع مراعئة توزيع القطئعئت الاستهدفة

أسهم مخصصة للاواطنين في مؤسسئت 

التعليم والصحة بأسعئر رمزية 

2.2

تخصيص القطاعات التشغيلية 
تدريجيا  

2.1
تطوير األطر التشريعية 

لزيئدة ملكية والتنظيمية 

الاواطنين في الشركئت الارتقب

تخصيصهئ، ودعم إصالح اللوا ح 

قطئعئت التنظياية للتنئفسية في ال

الاعنية

2.4
عن الحد من عجز الموازنة 

ز ال يتجئو)طريق وضع سقف 

(  من النفقئت الجئرية% 5

ن واستثائر حصص الفئ ض م

على التخصيص وتوزيع العوا د

الاواطنين

إشراك المواطن في الممتلكات 
التي تم خصخصتها

2.3

1

3

4

5

6

2

7

9

8



*سةالمشرف على تنفيذ السياالمقترحةالتنفيذ آليات السياسات 

ية لزيئدة ملكتطوير األطر التشريعية والتنظيمية 
الاواطنين في الشركئت الارتقب تخصيصهئ، ودعم

عئت إصالح اللوا ح التنظياية للتنئفسية في القطئ
الاعنية

تعديل قئمنون التخصيص •
ة تحسين النظم الرقئبية بشأن مكئفح•

االحتكئر لضائن الانئفسة وحائية 
الاستهلكين والاوظفين  

ئت إمنشئء هيئئت رقئبية مستقلة لقطئع•
الاوامنئ والطيران والكهربئء والائء

الجهاز الفني لبرنامج التخصيص

في القطئعئت تأسيس شركات بنظام الشراكة 
مع مراعئة توزيع أسهم مخصصة للاواطنينالاستهدفة

في مؤسسئت التعليم والصحة بأسعئر رمزية 

إسبئغ صفة الشركئت التجئرية على •
األصول الارتقب تخصيصهئ

الجهاز الفني لبرنامج التخصيص

 م في شكل قسئتطوير  مظلة للحماية االجتماعية 
د تخصيص تأمين تعلياي وصحي للاواطنين الكويتيين عن

القطئعئت التشغيلية

وضع خطة لقسئ م التأمين التعلياي•
دين تعديل خطة التأمين الصحي للاتقئع•

بحيث تشال جايع الاواطنين 
وزارة المالية

ز ال يتجئو)عن طريق وضع سقف الحد من عجز الموازنة 
ن واستثائر حصص الفئ ض م( من النفقئت الجئرية% 5

التخصيص وتوزيع العوا د على الاواطنين
وزارة الماليةتعديل قئمنون الاوازمنة العئمة•

2.2

2.1

2.3

2.4

40

ئسة الاشرف على تنفيذ السيئسة يقصد به الانسق العئم مع شركئء تنفيذ السي*



41

هداف التنمية المستدامة أالركائز المستهدفة  

41

ط اللجنة الاشرفة من الاجلس األعلى للتخطي
والتناية

االقتصئديةوزير الدولة للشؤون 

لجنة التناية االقتصئدية 

الاقرر الر يسي 

لجنة الشؤون االقتصئدية 

اللجنة الاسؤولة 

شركئء التنفيذ 

1

3

4

5

6

2

7

9

8

الجهئز الفني لبرمنئمج التخصيص•

وزارة الائلية•

ستثائرلالالعئمة الهيئة •

تشجيع االستثائر الابئشر هيئة •

وزير الدولة لشؤون الخدمئت•

التصئالت وتقنية الاعلومئتالعئمة لالهيئة •

التربيةوزارة •

وزارة الكهربئء والائء•

الصحةوزارة •



على أهداف التناية الاستدامةاالمنعكئس 

ئً ئعتبئره حدثحصل االكتتئب العئم لكل من بورصة الكويت ومحطة الزور الشائلية للطئقة على منتئ ج مبهرة ب
بعد تجئوز االكتتئب الحدود الاتوقعةتئريخيئً 

2019، وكئلة األمنبئء الكويتية

42

اوذج من خالل تخصيص قطئع التعليم وضائن اتبئع جايع الادارس الجديدة لن

عليم على تتوفير الشراكة بين القطئعين العئم والخئص، يهدف البرمنئمج إلى 

حرفي عئلي الجودة على جايع الاستويئت، بائ في ذلك التعليم التقني وال

والتعليم العئلي 

ئمج إلى من خالل تشجيع مشئركة القطئع الخئص في توليد الكهربئء، يهدف البرمن

ضائن الحصول على خدمئت الطئقة الحديثة والاضاومنة والاتئحة بأسعئر 

معقولة

ى ضائن من خالل تعزيز الاائرسئت الفعئلة لبرامج الاشتريئت، يهدف البرمنئمج إل

ولويئت االستخدام الاستدام والكفء للاوارد الطبيعية وفقئ للسيئسئت واأل

الوطنية 

من خالل تحويل دور الحكومة من مزود للخدمئت إلى جهة رقئبية، يهدف 

الرتقئء البرمنئمج إلى رفع مستويئت اإلمنتئجية االقتصئدية بفضل التنويع وا

التكنولوجي واالبتكئر

رامج من خالل تعزيز التنويع االقتصئدي، يهدف البرمنئمج إلى تعزيز تشجيع ب

البحث والتطوير وتعزيز جودة الانتجئت والخدمئت

ئية من خالل اعتائد سيئسئت عئدلة مرتبطة بئلائلية العئمة وبئألجور وبئلحا

ئن تكئفؤ االجتائعية، بهدف البرمنئمج إلى القضئء على الاائرسئت التاييزية وضا

الفرص للجايع 

ئت ذات من خالل تعزيز األسواق التنئفسية، يهدف البرمنئمج إلى تطوير الاؤسس

لة العئمة، الكفئءة  على جايع الاستويئت، وتعزيز الازيد من الشفئفية والاسئء

فضاًل عن الحد من الفسئد بجايع أشكئله 

حية من خالل تخصيص قطئع الصحة وضائن اتبئع كئفة مؤسسئت الرعئية الص

ى الجديدة لناوذج الشراكة بين القطئعين العئم والخئص، يهدف البرمنئمج إل

لارافق توفير رعئية صحية عئلية الجودة على جايع الاستويئت، بائ في ذلك ا

الصحية الداخلية والخئرجية

منئمج من خالل زيئدة مشئركة القطئع الخئص في النشئط االقتصئدي، يهدف البر

ادمني، إلى تعزيز فعئلية الشراكئت بين القطئعين العئم والخئص وبئلاجتاع ال

مائ يؤدي إلى تحسين الفعئلية وزيئدة االستثائر األجنبي الابئشر
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Supreme Council of Privatization 

السيئسة الارتبطة 

إعداد ماتلكئت القطئع العئم للتخصيص : تأهيل

وصف الابئدرة 

آليئت التنفيذ 

مئلك الابئدرة 

تأسيس الشركئت بنظئم الشراكة

شركئء التنفيذ 

الهدف 

زيئدة االستثائر في تحسين جئذبية األصول الارتقبة للتخصيص

إسبئغ صفة الشركئت  التجئرية على األصول الارتقب تخصيصهئ

السيئسة الارتبطة 

ة لزيئدة ملكيالصلة التشريعية ذات األطر تعديل هو تطوير الهدف من مبئدرة 

تخصيصهئالاواطنين في الشركئت الارتقب 

تعديل قوامنين اإلصالح واألطر التشريعية ذات الصلة:تطوير

وصف الابئدرة 

آليئت التنفيذ 

مئلك الابئدرة 

شركئء التنفيذ 

الهدف 

زيئدة االستثائر في تحسين قدرات الهيئئت الانفذة 

تحديث التشريعئت الحئلية

مع مراعئة توزيع في القطئعئت الاستهدفةتأسيس شركات بنظام الشراكة 2.2

أسهم مخصصة للاواطنين في مؤسسئت التعليم والصحة بأسعئر رمزية

الاجلس األعلى للتخصيص 

2المبادرة رقم 

اصدار التشريعئت الالزمة

الشركئت لزيئدة ملكية الاواطنين فيتطوير األطر التشريعية والتنظيمية 2.1

القطئعئت الارتقب تخصيصهئ، ودعم إصالح اللوا ح التنظياية للتنئفسية في

الاعنية

1المبادرة رقم 

الاجلس األعلى للتخصيص 

يص، هو تحسين جئهزية األصول الاالوكة للقطئع العئم قبل التخصتأهيلالهدف من مبئدرة 

ة  يائ في ذلك إعئدة رسالة األصول الاحتالة ووضع األطر القئمنومنية الالزمة لضائن سالس

.  عالية التخصيص ومنجئحهئ

الابئدرات

44

ديوان الخدمة الادمنية •

إدارة الفتوى والتشريع•

جايع الجهئت •

إدارة الفتوى والتشريع•



وصف الابئدرة 

آليئت التنفيذ 

إدارة الائلية وضع سقف لعجز الايزامنية سيوفر  للحكومة رؤية أكثر وضوحًئ عندمئ يتعلق األمر ب

من النفقئت من % 5إلى فرض سقف على الايزامنية بحد أقصى سقفتهدف مبئدرة . العئمة

.خالل إجراء التعديالت الالزمة على قئمنون الاوازمنة

مئلك الابئدرة 

شركئء التنفيذ 

الهدف 

%5تعديل قئمنون الاوازمنة العئمة بوضع سقف لعجز الاوازمنة بحد أقصى 

* يتم تحديده الحقئً 

وزارة  الائلية 

45

وصف الابئدرة 

آليئت التنفيذ 

مئلك الابئدرة 

شركئء التنفيذ 

الهدف 

لكويتيينتعديل القئمنون الحئلي للتأمين الصحي للاتقئعدين ليشال جايع الاواطنين ا

و تقنية الاعلومئت توفير البنى التحتية الالزمة لالبتكئر التي تتضان أيضئ بنية االتصئالت

* يتم تحديده الحقئً 

وزارة  الائلية 

واطنين اآلليئت الالزمة للحد من ظهور أي آثئر سلبية للتخصيص على الامساندة توفر مبئدرة 

وطني ويكون الدعم في شكل تأمين. الكويتيين، خئصة على الخدمئت التعلياية والصحية

.وقسئ م تأمين تعلياية

43

ائليةوزارة ال• وزارة الصحة•

وزارة التربية•

4المبادرة رقم  3المبادرة رقم 

السيئسة الارتبطة 

فرض سقف لعجز الايزامنية : سقف

من النفقئت % 5ال يتجئوز )عن طريق وضع سقف الحد من عجز الموازنة 2.4

اواطنينواستثائر حصص الفئ ض من التخصيص وتوزيع العوا د على ال( الجئرية

45

السيئسة الارتبطة 

تطوير مظلة للحائية االجتائعية : مساندة

وصحي في شكل قسئ م تأمين تعليايتطوير  مظلة للحماية االجتماعية 2.3

للاواطنين الكويتيين عند تخصيص القطئعئت التشغيلية

وصف الابئدرة 

آليئت التنفيذ 

إدارة الائلية وضع سقف لعجز الايزامنية سيوفر  للحكومة رؤية أكثر وضوحًئ عندمئ يتعلق األمر ب

من النفقئت من % 5إلى فرض سقف على الايزامنية بحد أقصى سقفتهدف مبئدرة . العئمة

.خالل إجراء التعديالت الالزمة على قئمنون الاوازمنة

مئلك الابئدرة 

شركئء التنفيذ 

الهدف 

%5تعديل قئمنون الاوازمنة العئمة بوضع سقف لعجز الاوازمنة بحد أقصى 

اصدار اللوا ح الائلية الاحددة لسقف الاصروفئت

وزارة  الائلية 

وصف الابئدرة 

آليئت التنفيذ 

مئلك الابئدرة 

شركئء التنفيذ 

الهدف 

لكويتيينتعديل القئمنون الحئلي للتأمين الصحي للاتقئعدين ليشال جايع الاواطنين ا

و تقنية الاعلومئت توفير البنى التحتية الالزمة لالبتكئر التي تتضان أيضئ بنية االتصئالت

امنشئء شبكة الحائية االجتائعية

وزارة  الائلية 

واطنين اآلليئت الالزمة للحد من ظهور أي آثئر سلبية للتخصيص على الامساندة توفر مبئدرة 

وطني ويكون الدعم في شكل تأمين. الكويتيين، خئصة على الخدمئت التعلياية والصحية

.وقسئ م تأمين تعلياية

ائليةوزارة ال• وزارة الصحة•

التربيةوزارة •

الهيئة العئمة لالستثائر •

إدارة الفتوى والتشريع•
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اقتصئد معرفي

3البرمنئمج 

تعزيز قطاع 

ديناميكيخاص 

46



سوق الانتجئت مؤشر 

1 141

2019

51

2035

2019،الانتدى االقتصئدي العئلاي

49

األعائلأمنشطة سهولة مائرسة مؤشر 

1 190

2019

83

2035

2019،البنك الدولي

67

تكئرقدرة على االبمؤشر ال

1 141

2019

108

2035

2019،الانتدى االقتصئدي العئلاي

49

منظرة عئمة

السيئسئت 

النتئ ج الارجوة 

هداف التناية الاستدامة أ

الركئ ز

ية الدوليةيعزز هذا البرمنئمج مناو القطئع الخئص من خالل تحسين بيئة األعائل، وتعزيز القدرة على االبتكئر  والتنئفس•

عن طريق برمنئمج التخصيص العئمتحويل األنشطة من القطاع العام إلى القطاع الخاص •

صمن أجل تعزيز مشئركة القطئع الخئزيادة المشروعات الممولة من خالل الشراكات بين القطاعين العام والخاص•

صئدية عن طريق تناية القطئعئت ذات األولوية االقتتطوير اقتصاديات إنتاجية كبيرة الحجم ذات كفاءة عالية •

من خالل تعزيز إطئر الانئفسةتوفير فرص متكافئة للجميع •

الشركئتوتوسعةالتجئرية  إلمنشئء وتشغيلتحسين سهولة ممارسة األعمال •

تسهيل الدخول إلى االقتصئد الوطنيعن طريقاالستثمار األجنبي المباشردعم وتعزيز•

للتكنولوجيا واالبتكار والمعرفةتطوير بيئة متكاملةتطوير الانتجئت والخدمئت الابتكرة من خالل •

ورعئيتهئ وتوسيع منطئقهئ من خالل تاويلهئثر المشاريع والشركات الصغيرة والمتوسطة أزيادة •

3.7

3.2

3.1

3.5

3.6

3.8

3.3

3.4

زيادة مساهمة القطاع 
الخاص في إجمالي  

الناتج المحلي 

ة بيئة أعمال مواتي
وعادلة 

1

3

4

5

6

2

7

9

8

تجمعات معرفية 
ىعلى مستوتخصصية 
عالمي

ط اللجنة الاشرفة من الاجلس األعلى للتخطي
والتناية

وزير التجئرة والصنئعة 

لجنة التناية االقتصئدية 

الاقرر الر يسي 

الاتئبعة والدعم 

األمئمنة العئمة للاجلس األعلى للتخطيط والتناية

لجنة الشؤون االقتصئدية 

اللجنة الاسؤولة 

جهئز حائية الانئفسة•

هيئة مشروعئت الشراكة بين القطئعين العئم •
والخئص 

هيئة تشجيع االستثائر الابئشر •

معهد الكويت لألبحئث العلاية •

الصندوق الوطني لرعئية وتناية الاشروعئت •
الصغيرة والاتوسطة

الهيئة العئمة للصنئعة •

الهيئة العئمة للقوى العئملة•

الاجلس األعلى للتخصيص•

شركئء التنفيذ 
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فرص للتطوير 

ئمنية مع إمك، القدرة على الناو بشكل ملحوظياتلك القطئع الخئص في الكويت 

اليوم إلى % 30من منسبة من النئتج الاحلي اإلجائلي زيئدة حصة القطئع الخئص 

.2035بحلول عئم % 40أكثر من 

ئدي سوف يسئهم بتحويل النشئط االقتصزيئدة خصخصة الخدمئت الحكومية •

ئر ابتكومنسبة الكفئءة منمن القطئع العئم إلى القطئع الخئص، مائ سيرفع 

الانتجئت ويحسن الخدمئت الاقدمة للاواطنين والاقياين

وهو مشروع شائل واسع النطئق لبرمنئمج الخصخصةواحد تم إمنجئز مشروع •

سوف زيئدة حصة مشروعئت الشراكة بين القطئعين العئم والخئص إن . الزور

ت الشركئء تساح بتاويل الازيد من الاشئريع بئإلضئفة إلى االستفئدة من خبرا

العئلايين من القطئع الخئص

دولة األكثر 10الـبفضل منجئح جهود اإلصالح، كئمنت الكويت من ضان قئ اة •

لي الصئدر عن البنك الدوتحسنًئ على مؤشر سهولة مائرسة أمنشطة األعائل 

يل االستارار في تحسين بيئة األعائل سيدعم إمنشئء وتشغ. 2019في عئم 

وتوسيع الشركئت الكويتية

ئت من خالل أتاتة العاليالفرصة لزيئدة تطوير بيئة األعائل لدى الكويت •

ية الحكومية، وتعزيز إطئر الانئفسة، وتسهيل اإلجراءات على الشركئت الدول

لالستثائر في الكويت

خالل دعم  في القدرة التنئفسية منللتقدمتتاتع دولة الكويت بنطئق واسع •

دولة في 141من بين 108، إذ جئء ترتيب الكويت االبتكئر وريئدة األعائل

كئر لديه إن تشجيع االبت. القدرة على االبتكئر على مؤشر التنئفسية العئلاية

للانتجئت والخدمئت الوطنية لدخول األسواق خلق فرص جديدةالقدرة على

العئلاية

بح إمكئمنية الاشروعئت الصغيرة والاتوسطة أن تصتظهر الاؤشرات الدولية •

، إذ أن تعزيز بيئة في الكويتمحركئت لخلق فرص العال والناو االقتصئدي

أعائل داعاة بقيئدة القطئع الخئص يعد عئماًل أسئسيًئ في إطالق هذه 

اإلمكئمنيئت

%50~
من النئتج الاحلي اإلجائلي 

عئم في للقطئع غير النفطي 
2018

46
دولة على مؤشر141من بين 

2019التنئفسية العئلاية لعئم 

83
دولة على مؤشر 190من بين  

سهولة مائرسة األعائل لعئم 
2019

المتعلقة بركيزة اقتصاد متنوع مستدامعوامل التغيير ترتيب 
(تفئقاال%)

2019استبيان األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية على مواقع التواصل االجتماعي،: المصدر

63%

87%

هل القطئع الاصرفي وأسواق 
رأس الائل غير متطورين؟

هل بيئة األعائل معرقلة؟

هل القطئع الخئص ضعيف
وصغير الحجم؟

هل بيئة األعائل غير مسئمندة
لإلبداع والريئدة؟

78%

60%
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1الصغيرة والمتوسطة في سوق العملالمشروعاتمساهمة 

(منسبة الكويت مقئبل الاعئيير اإلقلياية والدولية)

جماليالصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي اإلالمشروعاتمساهمة 

)الكويت مقئبل الاعئيير اإلقلياية والدوليةمنسبة(

النئتج من % 30أقل منالقطئع الخئص ياثل 
في الكويت الاحلي اإلجائلي 

ة تقديرات األمئمنة العئماإلدارة الاركزية لإلحصئء،
2019للاجلس األعلى للتخطيط والتناية، 

لاختلفةالبلدان اي خذ بعين االعتبئر التعئريف الاختلفة للاشئريع الصغيرة والاتوسطة فمجاوعة من التقديرات الاقدمة لأل. 1

معهد بيكر ،كوسيلة لإلصالح االقتصئدي في الكويتالصندوق الوطني لرعئية وتناية الاشروعئت الصغيرة والاتوسطة: المصدر
، يةمعهد بحوث الدراسئت الاصرف، الخدمئت الاصرفية للشركئت الصغيرة والاتوسطة في الكويتتقييم. 2018، العئمةللسيئسة

2016
.2015،الانتدى االقتصئدي العئلاي، الحلقة الافقودة للناو الشئمل: الشركئت الصغيرة والاتوسطة واألسواق العئلاية

عهد بيكر م،الصندوق الوطني لرعئية وتناية الاشروعئت الصغيرة والاتوسطة كوسيلة لإلصالح االقتصئدي في الكويت: المصدر
، يةمعهد بحوث الدراسئت الاصرف، الخدمئت الاصرفية للشركئت الصغيرة والاتوسطة في الكويتتقييم. 2018، العئمةللسيئسة

2016
.2015،الانتدى االقتصئدي العئلاي، الحلقة الافقودة للناو الشئمل: الشركئت الصغيرة والاتوسطة واألسواق العئلاية
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النتئ ج الارجوة 

زيادة مساهمة القطاع 
الخاص في إجمالي  

الناتج المحلي 

ة بيئة أعمال مواتي
وعادلة 

تجمعات معرفية 
ىعلى مستوتخصصية 
عالمي

ئع الكويتيين يعالون في القطمن%80مئ يقئرب 
الحكومي

2019اإلدارة الاركزية لإلحصئء، 

صبقيئدة القطئع الخئاالقتصئدتناية

د تشه.األمنشطة التجئريةالذي سيدير 

جايع القطئعئت الر يسية منئفسة 

ة صحية، حيث تسئهم الشركئت الوطني

والدولية في التوظيف واالزدهئر 

االقتصئدي

يةينة عوامل تاكيالحكومجراءات تعتبر اإل

ون من أن تكلبيئة أعائل مواتية بداًل 

تنظر .األعائلأمنشطةاائرسةلعئ ق

ة إلى الكويت كوجهعئلايةالشركئت ال

لالستثائرذبةئج

رة تتعئون شركئت القطئع الخئص الابتك

مع مؤسسئت القطئع العئم في مشئريع

بحثية را دة، حيث يتم جذب الاواهب

الوطنية والدولية للعال في مشئريع

يتمبتكرة ذات مستوى عئلاي في الكو

سوق الانتجئت مؤشر 

1 141

2019

51

2035

2019،الانتدى االقتصئدي العئلاي

األعائلأمنشطة سهولة مائرسة مؤشر 

1 190

2019

83

2035

2019،البنك الدولي

تكئرقدرة على االبمؤشر ال

1 141

2019

108

2035

2019،الانتدى االقتصئدي العئلاي
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خئرطة الوصول إلى النتئ ج الارجوة 

زيادة مساهمة القطاع الخاص 
في إجمالي  الناتج المحلي 

بيئة أعمال مواتية وعادلة 
ى علتجمعات معرفية تخصصية 

عالميمستوى

تحويل األنشطة من 
القطاع العام إلى 
عن القطاع الخاص 

ص طريق برمنئمج التخصي
العئم

3.1

زيادة المشروعات الممولة من 
خالل الشراكات بين القطاعين 

من أجل تعزيز مشئركةالعام والخاص
القطئع الخئص

3.2

تطوير اقتصاديات إنتاجية
ة كبيرة الحجم ذات كفاءة عالي
عن طريق تناية القطئعئت ذات

األولوية االقتصئدية 

3.3

تطوير الانتجئت والخدمئت 
ة تطوير بيئالابتكرة من خالل 

تكار للتكنولوجيا واالبمتكاملة
والمعرفة

3.7

ثر المشاريع أزيادة 
والشركات الصغيرة 

من خالل والمتوسطة 
يع ورعئيتهئ وتوستاويلهئ
منطئقهئ 

3.8
االستثمار دعم وتعزيز

عن طريقاألجنبي المباشر
تسهيل الدخول إلى 
االقتصئد الوطني

3.6

تحسين سهولة ممارسة 
التجئرية إلمنشئء األعمال 
ئتالشركوتوسعةوتشغيل

3.5

توفير فرص متكافئة 
ئر من خالل تعزيز إطللجميع 
الانئفسة

3.4
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*سةالمشرف على تنفيذ السياالمقترحةالتنفيذ آليات السياسات 

تحويل األنشطة من القطاع العام إلى القطاع الخاص
عن طريق برمنئمج التخصيص العئم

المجلس األعلى للتخصيصخئرطة طريق الخصخصةتطبيق •

زيادة المشروعات الممولة من خالل الشراكات بين 
ع من أجل تعزيز مشئركة القطئالقطاعين العام والخاص

الخئص

ئم الععقطئالمراجعة عالية الشراكة بين •
رينلحد من عدم يقين الاستثاوالخئص ل

هيئة مشروعات الشراكة بين 
القطاعين العام والخاص 

اءة تطوير اقتصاديات إنتاجية كبيرة الحجم ذات كف
عن طريق تناية القطئعئت ذات األولوية عالية 

االقتصئدية 

تطوير استراتيجية صنئعية وطنية•
متخصصة إمنشئء منئطق صنئعية •

الهيئة العامة للصناعة 

ر من خالل تعزيز إطئتوفير فرص متكافئة للجميع 
الانئفسة

مراجعة لوا ح الانئفسة والقوامنين •
الارتبطة بهئ

جهاز حماية المنافسة 

التجئرية  إلمنشئء تحسين سهولة ممارسة األعمال 
الشركئتوتوسعةوتشغيل

ية تعزيز آليئت التنسيق الوطنية الحئل•
لتبسيط بيئة األعائل في الكويت

ر هيئة تشجيع االستثمار المباش

عن طريقاالستثمار األجنبي المباشردعم وتعزيز
تسهيل الدخول إلى االقتصئد الوطني

بة تطوير الاالءمة االستراتيجية الانئس•
لسيئسة تشجيع االستثائر األجنبي

الابئشر
توفير التسهيالت الكئملة وخدمئت •

الرعئية للاستثارين

ر هيئة تشجيع االستثمار المباش

ر تطويتطوير الانتجئت والخدمئت الابتكرة من خالل 
ةللتكنولوجيا واالبتكار والمعرفبيئة متكاملة

إمنشئء منح االبتكئر•
ت توسيع مرافق البحث في معهد الكوي•

دامهئ لألبحئث العلاية، والتي ياكن استخ
من قبل القطئع الخئص

معهد الكويت لألبحاث العلمية 

طة ثر المشاريع والشركات الصغيرة والمتوسأزيادة 
ورعئيتهئ وتوسيع منطئقهئ من خالل تاويلهئ

ضائمنئت لقروض الشركئت الصغيرةمنح•
والاتوسطة الاقدمة من قبل 

الاؤسسئت الائلية الخئصة 

ة الصندوق الوطني لرعاية وتنمي
المشروعات الصغيرة والمتوسطة

3.7

3.2

3.1

3.5

3.6

3.8

3.3

3.4
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هداف التنمية المستدامة أالركائز المستهدفة  
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ط اللجنة الاشرفة من الاجلس األعلى للتخطي
والتناية

وزير التجئرة والصنئعة 

لجنة التناية االقتصئدية 

الاقرر الر يسي 

لجنة الشؤون االقتصئدية 

اللجنة الاسؤولة 

جهئز حائية الانئفسة•

هيئة مشروعئت الشراكة بين القطئعين العئم •
والخئص 

هيئة تشجيع االستثائر الابئشر •

معهد الكويت لألبحئث العلاية •

الصندوق الوطني لرعئية وتناية الاشروعئت •
الصغيرة والاتوسطة

الهيئة العئمة للصنئعة •

الهيئة العئمة للقوى العئملة•

الاجلس األعلى للتخصيص•

شركئء التنفيذ 
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على أهداف التناية الاستدامةاالمنعكئس 

ر دول األكثر تحسنًئ على مؤشر سهولة مائرسة أمنشطة األعائل الصئد10درجت الكويت من ضان قئ اة الـأ
عن البنك الدولي 

2019، البنك الدولي

54

ائل من خالل ضائن تكئفؤ الفرص أمئم جايع الشركئت وإزالة العقبئت أمئم األع

ئديالتجئرية، يهدف هذا البرمنئمج إلى مناو عدد الاشئركين في النشئط االقتص

كل عئدل من خالل إمنهئء جايع أشكئل التاييز ضد الارأة، وتوفير فرص قيئدية بش

حسين لجايع مستويئت صنع القرار، يهدف البرمنئمج إلى تعزيز قدرات الارأة وت

مشئركتهئ االقتصئدية والسيئسية

طة من خالل تسهيل القيئم بئألعائل التجئرية، تهدف الحكومة إلى دعم األمنش

ؤدي اإلمنتئجية، وخلق فرص عال ال قة، وريئدة األعائل، واإلبداع واالبتكئر، مائ ي

إلى الناو االقتصئدي والتنويع

ة إلى من خالل تعزيز البحث والتطوير للتكنولوجيئت الخضراء، تهدف الحكوم

تحفيز االستثائر في الاشئريع

ئمج إلى من خالل تعزيز أفضل الاائرسئت الخئصة بئالقتصئد الدا ري، يهدف البرمن

ضائن االستخدام الاستدام والفعئل للاوارد الطبيعية

ومة من خالل تشجيع التجاعئت الصنئعية القئ اة على الاعرفة، تهدف الحك

صنيع إلى تعزيز البحث العلاي، ورفع مستوى القدرات التكنولوجية لدعم الت

الشئمل، وإرسئء األسئس القتصئد وطني قئ م على الاعرفة 

ى من خالل زيئدة مشئركة القطئع الخئص في االقتصئد، يهدف هذا البرمنئمج إل

مائ تعزيز الشراكئت الفعئلة بين القطئعين العئم والخئص والاجتاع الادمني

ئشرة يؤدي إلى تحسين الفعئلية وزيئدة تدفق االستثائرات األجنبية الاب

ى اكتسئب من خالل تشجيع االبتكئر والبحث والاعرفة، يحفز البرمنئمج الشبئب عل

الاهئرات الاطلوبة لسوق العال وريئدة األعائل من خالل تشجيع االبتكئر

والبحث والاعرفة 
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Supreme Council of Privatization 

السيئسة الارتبطة 

إمنشئء شراكئت بين القطئعين العئم والخئص : شراكة

وصف الابئدرة 

آليئت التنفيذ 

مئلك الابئدرة 

إمنشئء شركئت مسئهاة  

شركئء التنفيذ 

الهدف 

تأسيس شراكئت بين القطئعين العئم والخئص حسب أحكئم القئمنون

مراجعة وتحسين إجراءات ترسية العقود الحئلية 

السيئسة الارتبطة 

إلى تخصيصتهدف مبئدرة . من االقتصئد الوطني% 70ياثل القطئع الحكومي في الكويت 

حكومي، الاسئهاة في مناو القطئع الخئص من خالل تحويل بعض األمنشطة بعيدًا عن التشغيل ال

ئء وتشال عالية الخصخصة عدة خطوات مثل إمنش. مائ يزيد كفئءة استغالل الاوارد الاتئحة

يجي األسهم للاستثار االستراتوبيعشركئت عئمة تتولى إدارة الارافق الازمع تخصيصهئ 

.  اواطنين الكويتيينتكريس أسهم للو

خصخصة العاليئت الحكومية:تخصيص

وصف الابئدرة 

آليئت التنفيذ 

مئلك الابئدرة 

شركئء التنفيذ 

الهدف 

الجهئت الحكومية الائلكة لألصول القئبلة للتخصيص •

اطنين خصخصة األصول عن طريق تخصيص األسهم للاستثار االستراتيجي والاو

تراتيجية تزويد الجهئز الفني للتخصيص بئلاوارد البشرية الاتخصصة لتنفيذ اس

الخصخصة الوطنية

3.2
زيادة المشروعات الممولة من خالل الشراكات بين القطاعين العام 

من أجل تعزيز مشئركة القطئع الخئصوالخاص

الاجلس األعلى للتخصيص 

2المبادرة رقم 

مرافق حكومية تخصيص 

عن طريق برمنئمجتحويل األنشطة من القطاع العام إلى القطاع الخاص 3.1
التخصيص العئم

1المبادرة رقم 

هيئة مشروعئت الشراكة بين القطئعين العئم والخئص

إلى اكة شرتهدف مبئدرة . تقوم الحكومة اليوم بتاويل وإدارة معظم الاشئريع االستراتيجية

القطئعين تشال عالية الشراكة بين. زيئدة مشئركة القطئع الخئص في تطوير الاشئريع الكبرى

الاستثارين العئم والخئص خطوات ابرزهئ دراسئت الجدوى وطرح طلبئت تقديم العروض واختيئر

.ييناالستراتيجيين وإمنشئء شركئت مسئهاة بين الجهئت الحكومية والشركئء االستراتيج

الجهئت الحكومية الاسؤولة عن مشئريع الشراكة •

الابئدرات

56



4المبادرة رقم  3المبادرة رقم 

السيئسة الارتبطة 

طة توسيع دور البنوك الاحلية في تاويل الاشئريع الصغيرة والاتوس: رواد

وصف الابئدرة 

آليئت التنفيذ 

3.8

در تاويل يعتبر الصندوق الوطني لتناية ورعئية الاشئريع الصغيرة والاتوسطة من أهم مصئ

ئت إلى زيئدة مشئركة القطئع الخئص في تاويل الشركروادتهدف مبئدرة . تلك الاشئريع

.  البنوك الاحلية دورًا أكبر في تقيياهئ وتاويلهئالصغيرة والاتوسطة ومنح

مئلك الابئدرة 

اتحئد مصئرف الكويت •

شركئء التنفيذ 

الهدف 

احلية تاويل الاشئريع الصغيرة والاتوسطة بئلتعئون مع البنوك الحئفظئتإمنشئء 

قبل البنوك الاحلية من تاويل مشئريع صغيرة ومتوسطة 

هئمن خالل تاويلثر المشاريع والشركات الصغيرة والمتوسطة أزيادة 
ورعئيتهئ وتوسيع منطئقهئ 

الصندوق الوطني لرعئية وتناية الاشئريع الصغيرة والاتوسطة 

57

السيئسة الارتبطة 

إمنشئء منصة لالبتكئر : ابتكار

وصف الابئدرة 

آليئت التنفيذ 

مئلك الابئدرة 

شركئء التنفيذ 

الهدف 

تشجيع إمنشئء صنئديق استثائرية موجهة لاجئالت بحثية ذات أولوية 

صئالت وتقنية توفير البنى التحتية الالزمة لالبتكئر التي تتضان أيضًئ بنية االت

الاعلومئت 

حئضنئت متخصصة لالبتكئر إمنشئء 

3.7

معهد الكويت لألبحئث العلاية 

ةتطوير بيئة متكاملتطوير الانتجئت والخدمئت الابتكرة من خالل 
للتكنولوجيا واالبتكار والمعرفة

الصندوق الوطني لرعئية وتناية الاشئريع الصغيرة والاتوسطة•

مؤسسة الكويت للتقدم العلاي•

تكارابتهدف مبئدرة. لطئلائ كئمنت الكويت في مقدمة الدول الداعاة لريئدة األعائل واالبتكئر

إلى تعزيز إلى إمنشئء حئضنئت متخصصة تسئهم في تطوير االبتكئر والقدرات الاحلية، بئإلضئفة

يجيئت تكون أهداف إمنشئء الحئضنئت الاتخصصة متوا اة مع االسترات. روح الانئفسة والابئدرة

. ئل مزدهرةالوطنية سعيًئ إلى توفير البنية التحتية الانئسبة للبحث العلاي ولبيئة أعا

تطوير وتدشين برمنئمج ضائن قروض الاشئريع الصغيرة والاتوسطة 
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اقتصئد معرفي

58

4البرمنئمج 

تعزيز قدرات 

المواطنين والمؤسسات 



ليدعم هذا البرمنئمج مهئرات القوى العئملة وقدراتهئ الوظيفية من أجل تعزيز الناو االقتصئدي في الاستقب•

عئقة، يحسن هذا البرمنئمج جودة التعليم وإدمئج كئفة فئئت الاجتاع الكويتي، من منسئء وشبئب وأشخئص ذوي اإل•

اجتائعيًئ واقتصئديًئ وسيئسيًئ 

منظرة عئمة

السيئسئت 

زيادة جاذبية التوظيف في القطاع الخاص •

يجذب ذوي الاهئرات العئليةإنشاء نظام ذكي لقبول العمالة األجنبية •

الاطلوبةلتزويد الطالب بئلاهئرات مع احتياجات سوق العمل مواءمة مخرجات النظام التعليمي•

بأسئليب مطورة لدعم التحول إلى االقتصئد الاعرفيالقوى العاملة هارات ملتطوير نظام وطني•

الانئهج الدراسية، ومهئرات الاعلاين، وأسئليب التعليمشاملة التعليم الوطنيمنظومة تحسين •

وذلك لتحسين االستعداد الادرسيتطوير التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة•

اية مع منحو اقتصئد الاعرفة وعقد شراكئت أكئديللقيئدةتشجيع تعلم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات •
مؤسسئت دولية مرموقة

لسنوكبئر اللشبئب والنسئء واألشخئص ذوي اإلعئقةدعم االندماج والمشاركة االجتماعية واالقتصادية والسياسية •

مستدامة واالمنتقئل إلى شبكة أمئن اجتائعيإعادة توازن نظام الحماية االجتماعية •

4.2

4.1

4.5

4.6

4.3

4.4

4.7

4.8

4.9

النتئ ج الارجوة 

اجتماعيةةيرعانظام
ومستدامشامل

ينظام تعليم
بمستوى عالمي

ماهرة قوى عاملة 
ذات كفاءة عالية

في القطئع الخئصكويتيونالمنسبة 

2019اإلدارة الاركزية لإلحصئء، 

20192035

19%69%

مؤشر رأس الائل البشري

2018البنك الدولي، 

1

20182035

7755 157
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ينالجنسمؤشر الفجوة بين 

1 149

20182035

12652

2018الانتدى االقتصئدي العئلاي، 

هداف التناية الاستدامة أ

الركئ ز

ط اللجنة الاشرفة من  الاجلس األعلى للتخطي
والتناية 

التربيةوزير 

لجنة التناية البشرية والعارامنية 

الاقرر الر يسي 

الاتئبعة والدعم 

األمئمنة العئمة للاجلس األعلى للتخطيط والتناية

ة والشبئبوالصحية واالجتائعيةيوالثقئفيةلجنة التعلياال

اللجنة الاسؤولة 

الخدمة الادمنيةديوان•

وزارة التعليم العئلي•

وزارة التربية •

الهيئة العئمة للقوى العئملة•

وزارة الشؤون االجتائعية•

شؤون الشبئبلالدولةوزارة•

جئمعة الكويت•

شركئء التنفيذ 
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فرص للتطوير

لعال الكويت بحئجة إلى تطوير بيئة سوق ا, إلى اقتصئد معرفياستعدادًا للتحول

.بائ في ذلك الاهئرات والحوافز والهيكل العئم

إجائلي من % 13التعلياي بائ يوازي على النظئم بئإلمنفئق تقوم الدولة •
الاؤهالت العلاية للاوظفينعلىإيجئبًئ ذلكوينعكس،االمنفئق الحكومي

منهم على تعليم % 56منهم على تعليم ثئمنوي و % 21حيث ياتلك ن،يالكويتي
جئمعي أو أعلى

ة لادة الكويتيون بئلادرسأمنه يلتحق لبنك الدولياوجد،على الرغم من ذلك•

، مائ سنوات فقط7.6تعلياًئ يعئدل ،في الاتوسط،لكنهم يتلقون، سنة12.4

يمإمكئمنية تحسين فعئلية الاوارد الاستثارة في قطئع التعليدل على 

ت من الاتوقع زيئدة الطلب على التخصصئمع التحول لالقتصئد الاعرفي •

صئتمائ يوفر فرصة لتشجيع الطلبة على االلتحئق بهذه التخص, العلاية

تشجيع الشبئبمن الاهم،مع زيئدة توفر فرص العال في القطئع الخئص•

كومية، الكويتيين على االلتحئق بئلعال في شركئت خئصة بداًل من وظئ ف ح

من الخريجين الكويتيين % 80حيث يجذب القطئع الحكومي حئليًئ مئ يقئرب 

ذبجإلىالكويتتحتئج،العالسوقفيالعئليةالاهئراتتطويردعمأجلمن•

قطفالحئليالوقتفي.العئليةالاهئراتذوياألجنبيةالعائلةمنأكبرعدد

اعلىاوجئمعيتعليمعلىحئصلوناألجنبيةالعائلةمجالمن15%

ةالبشريللاواردمصئدرهئجايعمناالستفئدةالكويتتستطيع،إضئفة•

الارأةشراكإمنسبةزيئدةطريقعنالوطنيةالتنايةفيللاسئهاةالاتوفرة

أنمنالرغمعلىأمنهعلائً ،الحكوميالقطئعفيخصيصئً ،ةالقيئدياألدوارفي

%13ياثلنولكنهنالعئمالقطئعفيالعئملينمن%43حئليئً يشكلنالنسئء

الحكوميالقطئعفيفقطالقيئدينمن

األمئنشبكةمنكبيرجزءفإناالجتائعية،الاسئعداتسخئءمنالرغمعلى•

إجائليمن%22تسئويوالتيدعومئتمنمكونالكويتفياالجتائعي

الحكومياإلمنفئق

%13
من قيئديئت القطئع العئم من 

النسئء 

%10
من القوى العئملة الكويتية 
ال )تعال في القطئع الخئص
ت آيشال العئملين في منش

(مالوكة للدولة

%6
ون الاشئركالكويتيون إجمالي من 

من جايع )في القوى العئملة 
عالعن اليبحثون( الفئئت العارية

المتعلقة بركيزة رأس مال بشري إبداعي عوامل التغيير ترتيب 
(تفئقاال%)

2019يوليو استبيان األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية على مواقع التواصل االجتماعي،: المصدر

هل مخرجئت التعليم ضعيفة الاستوى؟

هل شبكة األمئن االجتائعي
مجزأة وغير مستدامة؟

هل سوق العال غير متوازن
وضعيف اإلمنتئجية؟

كئفي هل تاثيل الارأة غير 
في الانئصب القيئدية؟

هل جيل الشبئب متذمر وضعيف
التفئعل مع قضئيئ الاجتاع؟

84%

80%

80%

67%

59%



ل منفقئت التعليم في الكويت لك
طئلب في مرحلة مئ قبل التعليم 
ئ االبتدا ي تاثل ثالثة أضعئف م

وفي الاستوى. تنفقه أستراليئ
لى االبتدا ي، يزيد إمنفئق الكويت ع

أمئ في الاستوى . %56فرمنسئ بنسبة 
الثئمنوي، يزيد إمنفئق الكويت على
بة الواليئت الاتحدة األمريكية بنس

14%
2019، نايةاألمئمنة العئمة للاجلس األعلى للتخطيط والت

المتوقع على المهنلطلبواالعرض

العملبقوةعالقة الشباب الكويتيون
(سنة24-15من سن )

561

األشخئص الاوظفين والبئحثين عن العال في القطئعين الخئص والعئم" ضان القوى العئملة"يقصد بـ : مالحظة
2018اإلدارة الاركزية لإلحصئء، : المصدر

16% 84%27%73%
البئحثين

عن العال
الاوظفين

ضان القوى العئملة خئرج القوى العئملة

توظيفمعدل في القوى العاملة مشاركةالمعدل 

718

3,684

93

1,377

1,148

2,691
2,294

1,462

7,961

4,259

147120

1,014
1,376

2,288

3,181 3,345

6,592 6,592
6,891

8,527

11,215

20,569

أخرى

0

االقتصئدية 
والائلية 
والتجئرية

منظم 
وتقنية 
الاعلومئت

األدلة 
الجنئ ية 
والوقئية 
واإلمنقئذ

الخدمة 
االجتائعية 
والتربوية 
والريئضية

العلومالطبية الدعم 
اإلداري

الحرفية اآلداب 
والفنون 
واإلعالم 
والعالقئت 
العئمة

القئمنون 
والسيئسة 
والشؤون 
اإلسالمية

الهندسية التدريس 
والتعليم

0

20,782

( 2018)الطلبة الاقيدين بئلتعليم العئلي 

(2022-2017)احتيئج سوق العال 

الوظئ ف األخرى تتضان وظئ ف التطوير والاتئبعة اإلدارية واإلحصئء، الوظئ ف البحرية، ووظئ ف الثروة الحيوامنية والزراعية والائ ية  : مالحظة
2019ديوان الخدمة الادمنية، : المصدر

نوعية
:الوظائف
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ي قطئع خئص دينئميكي وتنئفسي ف

.  ئبالكويت يوفر وظئ ف ال قة للشب

يتم تطوير هذا القطئع من خالل 

سيئسئت االقتصئد الكلي ومبئدرات

التعلم مدى الحيئة وتكوين الاهئرات

النتئ ج الارجوة 

قتصئد متطلبئت تعلياية للتحول منحو اال

ريس تقنيئت وطرق تدوتبني الاعرفي

حديثة مستخدمة في األمنظاة 

التعلياية الدولية الرا دة

رعئية ومسئعدة اجتائعية تقدم 

للاحتئجين ومدعومة بشبكة رعئية

ئئت اجتائعية قوية لتاكين جايع الف

االجتائعية من الشبئب والنسئء 

واألشخئص ذوي اإلعئقة وكبئر السن

من الاوظفين الكويتيين حئصلون على تعليم جئمعي او أكثر% 56
2018,اإلدارة الاركزية لإلحصئء

اجتماعيةةيرعانظام
ومستدامشامل

ينظام تعليم
بمستوى عالمي

ماهرة قوى عاملة 
ذات كفاءة عالية

في القطئع الخئصكويتيونالمنسبة 

2019اإلدارة الاركزية لإلحصئء، 

20192035

19%69%

مؤشر رأس الائل البشري

2018البنك الدولي، 

1

20182035

7755 157

ينالجنسمؤشر الفجوة بين 

1 149

20182035

12652

2018الانتدى االقتصئدي العئلاي، 
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خئرطة الوصول إلى النتئ ج الارجوة 

اجتماعية شاملةيرعانظام
ومستدام

يبمستوى عالمينظام تعليم

هارات ملتطوير نظام وطني
ة بأسئليب مطورالقوى العاملة 

لدعم التحول إلى االقتصئد 
الاعرفي

4.4

ي زيادة جاذبية التوظيف ف
القطاع الخاص 

4.1

مواءمة مخرجات النظام التعليمي
لتزويدمع احتياجات سوق العمل 

الاطلوبةالطالب بئلاهئرات 

4.3

ة إنشاء نظام ذكي لقبول العمال
يجذب ذوي الاهئرات األجنبية 
العئلية

4.2

التعليم الوطنيمنظومة تحسين 
الانئهج الدراسية، ومهئرات شاملة 

الاعلاين، وأسئليب التعليم

4.5

تطوير التعليم في مرحلة 
ين وذلك لتحسالطفولة المبكرة

االستعداد الادرسي

4.6

يا تشجيع تعلم العلوم والتكنولوج
و منحللقيئدةوالهندسة والرياضيات 

اقتصئد الاعرفة وعقد شراكئت 
ةأكئدياية مع مؤسسئت دولية مرموق

4.7

إعادة توازن نظام 
الحماية االجتماعية 
واالمنتقئل إلى شبكة

أمئن اجتائعي
مستدامة 

4.9

دعم االندماج والمشاركة 
االجتماعية واالقتصادية 

سئء للشبئب والنوالسياسية 
واألشخئص ذوي اإلعئقة

وكبئر السن

4.8

قوى عاملة ماهرة ذات كفاءة 
عالية
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*سةالمشرف على تنفيذ السياالمقترحةآليات التنفيذ السياسات 

زيادة جاذبية التوظيف في القطاع الخاص 
قطئع تحسين تنئفسية الرواتب والازايئ لوظئ ف ال•

الخئص 
الخدمة المدنيةديوان

الهيئة العامة للقوى العاملةرة الائهإمنشئء منظئم ذكي لقبول العائلة األجنبية •يةيجذب ذوي الاهئرات العئلإنشاء نظام ذكي لقبول العمالة األجنبية 

د لتزويمع احتياجات سوق العمل مواءمة مخرجات النظام التعليمي
الاطلوبةالطالب بئلاهئرات 

إمنشئء مجئلس للتعليم والصنئعة •
وزارة التعليم العالي

وزارة التربية 

بأسئليب مطورة لدعم القوى العاملة هارات ملتطوير نظام وطني
التحول إلى االقتصئد الاعرفي

تطبيق منظئم وطني لتكوين الاهئرات •

إطالق برامج التعلم مدى الحيئة والتدريب أثنئء•

العال

إصالح التعليم التقني والاهني•

الهيئة العامة للقوى العاملة

ت الانئهج الدراسية، ومهئراشاملة التعليم الوطنيمنظومة تحسين 
الاعلاين، وأسئليب التعليم

التدريس في التعليم العئمأسئليبتطوير•
وزارة التعليم العالي

وزارة التربية 

تعداد وذلك لتحسين االستطوير التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة
الادرسي

وزارة الشؤون االجتماعيةتطوير التعليم في مرحلة الطفولة الابكرة •

منحو يئدةللقتشجيع تعلم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات 
ةاقتصئد الاعرفة وعقد شراكئت أكئدياية مع مؤسسئت دولية مرموق

ئ زيئدة عدد الطالب في مجئل العلوم والتكنولوجي•

والهندسة والريئضيئت 
جامعة الكويت

لشبئب لدعم االندماج والمشاركة االجتماعية واالقتصادية والسياسية 
وكبئر السنوالنسئء واألشخئص ذوي اإلعئقة

شؤون الشبابلالدولةوزارةزيئدة عدد النسئء في الانئصب القيئدية•

ائعيواالمنتقئل إلى شبكة أمئن اجتإعادة توازن نظام الحماية االجتماعية 
مستدامة 

وزارة الشؤون االجتماعيةتنفيذ شبكة األمئن االجتائعي الاستهدفة•

4.2

4.1

4.5

4.6

4.3

4.4

4.7

4.9

4.8
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هداف التنمية المستدامة أالركائز المستهدفة  
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ط اللجنة الاشرفة من  الاجلس األعلى للتخطي
والتناية 

التربيةوزير 

لجنة التناية البشرية والعارامنية 

الاقرر الر يسي 

الاتئبعة والدعم 

األمئمنة العئمة للاجلس األعلى للتخطيط والتناية

ة والشبئبوالصحية واالجتائعيةيوالثقئفيةلجنة التعلياال

اللجنة الاسؤولة 

الخدمة الادمنيةديوان•

وزارة التعليم العئلي•

وزارة التربية •

الهيئة العئمة للقوى العئملة•

وزارة الشؤون االجتائعية•

شؤون الشبئبلالدولةوزارة•

جئمعة الكويت•

شركئء التنفيذ 
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االمنعكئس على أهداف التناية الاستدامة

من خالل سيئسئت تهدف إلى توحيد وإلزام التعليم في مرحلة الطفولة 

ين الاؤهلين يسعى هذا البرمنئمج لتحسين منتئ ج التعليم وتوفير الاعلا،الابكرة

وتعزيز التعليم الشئمل للجايع

خئص من خالل توفير الوظئ ف الانتجة لجايع أفراد الاجتاع، بائ فيهم األش

لعال عن االعئطلينيسعى هذا البرمنئمج لتقليل عدد الشبئب ،من ذوي اإلعئقة

لنسئء منة للجايع، ال سيائ لآوالقضئء على العال القسري وتوفير بيئة عال 

،سيئسيئً من خالل اإلدمئج الكلي لجايع فئئت الاجتاع اجتائعيًئ واقتصئديًئ و

ومن خالل اعتائد،ومن خالل القضئء على القوامنين والاائرسئت التاييزية

ؤ الفرص يسعى هذا البرمنئمج لضائن تكئف،سيئسئت فعئلة للحائية االجتائعية

للجايع

ة في كل من خالل تشجيع وصول النسئء إلى الوظئ ف والتعليم والاراكز القيئدي

تاكين الارأة وضائن لالبرمنئمجسعى هذامن القطئعين العئم والخئص، ي

الاسئواة في القيئدةوالاشئركة الفعئلة 

عم البرمنئمج إلى دهذا يهدف ، من خالل تشجيع تضاين جايع أعضئء الاجتاع

كية عالية اتخئذ القرار لضائن اتخئذ قرارات سريعة االستجئبة وشئملة وتشئر

وتاثيلية

66

خيرة في تحتل الكويت الارتبة األحيث،خصوصًئ في الاواد العلايةفي التعليميوجد مجئل للتحسن 
لنتئ ج في الريئضيئت للصف الثئمن، وفقئً 39من أصل 33الريئضيئت والعلوم في الصف الرابع، والارتبة 
دراسة اتجئهئت الريئضيئت والعلوم الدولية 

2015الرابطة الدولية لتقييم اإلمنجئز العلاي، 
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على مستوى وطني  ISIC 4استكائل الخطوات الاتبقية لتبني تصنيف

من أتاتة الازيد من اإلجراءات وربط أمنظاة الجهئت الاعنية لضائن مستوى أعلى

التعئون والتنسيق 

السيئسة الارتبطة 

4.2

جذب موارد بشرية مؤهلة على مستوى عئلاي : استقطاب

وصف الابئدرة 

آليئت التنفيذ 

مئلك الابئدرة 

شركئء التنفيذ 

الهدف 

لاهئرة سوق العال الكويتي ياتلك الاقدرة على جذب حصة أكبر من العائلة األجنبية ذات ا

وق تتضان إمنشئء منظئم لدخول العائلة الوافدة الاؤهلة إلى ساستقطابمبئدرة . العئلية

لازيد لتحقيق هذا الهدف سوف يتم أتاتة ا. العال بجئمنب الحد من دخول العائلة الهئمشية

.زيئدة الحوافز الاتوفرة للعائلة الائهرةمن اإلجراءات الداخلية بجئمنب 

ديوان الخدمة الادمنية •
الهيئة العئمة للقوى العئملة •
إدارة الفتوى والتشريع •

تدشين منظئم خئص ينظم عالية دخول الوافدين إلى القطئع الخئص 

يجذب ذوي الاهئرات العئليةإنشاء نظام ذكي لقبول العمالة األجنبية 

5المبادرة رقم 

وزير الدولة لشؤون التناية االقتصئدية 

6المبادرة رقم 

الابئدرات

السيئسة الارتبطة 

ئصبئلشراكة مع القطئع الختدشين برمنئمج لتطوير القدرات والتدريب : قدرات

ل بأسئليب مطورة لدعم التحوالقوى العاملة هارات ملتطوير نظام وطني4.4

إلى االقتصئد الاعرفي

وصف الابئدرة 

آليئت التنفيذ 

غرفة تجئرة وصنئعة الكويت •
اتحئد مصئرف الكويت •
اتحئد الصنئعئت الكويتية •
مجلس الجئمعئت الخئصة•

مئلك الابئدرة 

شركئء التنفيذ 

الهدف 

تتعدى يين وظيفية للشبئب الكويتفرصالاستقبلالقطئع الخئص في من الاتوقع أن يوفر

إلى تعزيز فرص الشبئب للحصول على وظئ ف قدراتتهدف مبئدرة . القطئع الحكومي

رص فاعطئ هم بهدف . منئسبة في القطئع الخئص وذلك من خالل تطوير قدراتهم ومهئراتهم

.في القطئع الخئصأكبر لبداية حيئة عالية منئجحة

للكويتيين تدريب ميدامني 

برامج التدريب والتطويرتطوير القدرة الاؤسسية للتاكين من تنفيذ 

تدشين برامج التدريب الوطنية بئلتعئون مع القطئع الخئص 

وزير التعليم العئلي 

الادمنيةالخدمةديوان•
العئملةللقوىالعئمةالهيئة•
الكويتجئمعة•
لتدريبواالتطبيقيللتعليمالعئمةالهيئة•
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السيئسة الارتبطة 

النظئم التعليايادمئج ذوي االحتيئجئت الخئصة في: إدماج

وصف الابئدرة 

آليئت التنفيذ 

مراجعة وتحديث كئفة القوامنين واألمنظاة 

تقبئل الادارس والارافق التعلياية لتكون جئهزة السالانئهج الدراسية وتطوير

طلبة ذوي االحتيئجئت الخئصة ال

مئلك الابئدرة 

8المبادرة رقم 

الهيئة العئمة لشؤون ذوي اإلعئقة 

االطئر القئمنومني الالزم الذي يكفل ادمئج ذوي االحتيئجئت 2010لسنة 8وضع القئمنون رقم 

وضع وعدد الادارس الاهيأة زيئدة الى ادماجتهدف مبئدرة . الخئصة في الاجتاع الكويتي

الضرورية عن طريق توفير األدواتالضوابط الالزمة الستقبئل طلبة ذوي االحتيئجئت الخئصة

.مثل الانئهج وأسئليب التعليم

دعم االندماج والمشاركة االجتماعية واالقتصادية والسياسية4.8
وكبئر السنللشبئب والنسئء واألشخئص ذوي اإلعئقة

السيئسة الارتبطة 

العئملين في الخدمة العئمةدعم الشبئب : خدمة

وصف الابئدرة 

آليئت التنفيذ 

مئلك الابئدرة 

4.8

كفئء مراجعة أمنظاة الخدمة الادمنية لتطوير منظئم خئص لترقية الاوظفين الشبئب األ

توفير الازيد من فرص التدريب وتطوير الاهئرات للاسؤولين الشبئب 

وزير الدولة للشؤون االقتصئدية 

من اجائلي القوى العئملة % 85حيث منحو مليئًئ بئلشبئبالكويتالقطئع الحكومي في

م تتضان خلق منظئخدمةمبئدرة . تقل أعائرهم عن الخاسين سنةالعئمة في الخدمة 

ئبة االحتفئظ بئلطئقئت الشمن اجل ضائنواضح للترقيئت قئ م على أسس الكفئءة 

.في القطئع العئمالاؤهلة

دعم االندماج والمشاركة االجتماعية واالقتصادية والسياسية
وكبئر السنللشبئب والنسئء واألشخئص ذوي اإلعئقة

7المبادرة رقم 

شركئء التنفيذ 

الهدف 

النظئم التعلياي العئم ي دمج طلبة ذوي االحتيئجئت الخئصة ف

التدريب الهيئة العئمة للتعليم التطبيقي و•

مجلس الجئمعئت الخئصة •

جئمعة الكويت•

وزارة التربية  •

وزارة التعليم العئلي •

شركئء التنفيذ 

الهدف 

لانئصب قيئدية تدريب الشبئب 

ديوان الخدمة الادمنية •

مؤسسة الكويت للتقدم العلاي •
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5البرمنئمج 

تطوير حكومة
ة مترابطة وشفاف

70

داعاةحكومة



هداف التناية الاستدامة أ

الركئ ز

يم يحسن هذا البرمنئمج ترابط، فعئلية، وشفئفية الحكومة من حيث النظم واإلجراءات الداخلية  ومن منئحية تقد•

الخدمئت للاواطنين والاقياين ولشركئت القطئع الخئص 

منظرة عئمة

تبسيط الهيئكل والصالحيئت والحوكاةلإعادة هيكلة الجهاز الحكومي •

في كئفة القطئعئت الحكومية إدارة األداء وإصالح الخدمة المدنية عزيز ت•

للعاليئت والخدمئت الحكوميةالتحول الرقمي •

في تقديم الخدمئت الحكوميةالقطاع الخاص توسيع دور •

في األجهزة الحكوميةتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد •

التحول إلى ميزانية البرامج واألداء•

للفئئت ذات الدخول الارتفعةتطبيق نظام ضرائبي •

النتئ ج الارجوة 

ة شفافية في إداررشيقةحكومة 
الموارد المالية 

على خدمات قائمة
احتياجات المواطنين

ط اللجنة الاشرفة من الاجلس األعلى للتخطي
والتناية 

الوزراءوزير الدولة لشؤون مجلس 

عالم العئمة واإلئت لجنة السيئس

الاقرر الر يسي 

الاتئبعة والدعم 

األمئمنة العئمة للاجلس األعلى للتخطيط والتناية

ةالقئمنومنيشؤون لجنة ال

اللجنة الاسؤولة 

الجهئز الاركزي لتكنولوجيئ الاعلومئت•

ديوان الخدمة الادمنية•

وزارة التجئرة والصنئعة•

وزارة الائلية•

منزاهة–الهيئة العئمة لاكئفحة الفسئد •

هيئة مشروعئت الشراكة بين القطئعين العئم •
والخئص 

شركئء التنفيذ 

السيئسئت 

5.7

5.2

5.1

5.5

5.6
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5.3

5.4

مؤشر فعئلية الحكومة

2019البنك الدولي، 

الاشئركة اإللكترومنيةمؤشر 

2018، األمم الاتحدة

مؤشر مدركئت الفسئد

2018منظاة الشفئفية الدولية، 

2019

106

2035

73721 193

20182035

681 180

2018

78

2035

63 1 209
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فرص للتطوير 

تاثل . ةاإلدارة الحكومية في الكويت تقوم على أسس دستورية وتشريعية ومؤسسية قوي

هذه استغاللعن طريق وكفئءة الجهئز اإلداري للدولةشفئفيةهذه الخطة فرصة لتطوير 

.األسس الصلبة واخر التطورات التكنولوجية

ياكن وف فصل األمنشطة التنظياية عن التشغيلية سوتبسيط هيئكل اإلدارات الحكومية•

وتطوير بيئة العالالشفئفية والنزاهة الحكومة من تعزيز

الحئليالوقتفيتوظفالتيالادمنيةالخدمةفياألداءإدارةلتقويةعديدةفرصهنئك•

الكويتسكئنإجائليمن9%

الجهئتبينوالتنسيقالتعئونلزيئدةيسئهمسوفالحكوميةالخدمئتمنالازيدرقانة•

لىعالكويتمكئمنةمنالخطوةهذهترفعقد.الاستخدمينتجربةيحسنوالحكومية

دولة193اصلمن72الارتبةحئليئتبلغوالذياإللكترومنيةالاشئركةمؤشر

كومةالحدورمنيقلصسوفالحكوميةالخدمئتتوفيرعاليةفيالخئصالقطئعاشراك•

والاقياينللاواطنينالاقدمةالخدمئتجودةمنويحسنالتشغيلي

تراتيجيةاستطبيقخاللمنالادمنيةالخدمةفينزاهةالمفهوملتعزيزفرصةالكويتلدى•

علىويتالكترتيبعلىإيجئبيبشكلسينعكسوالذيالفسئدلاكئفحةالعئمةالهيئة

دولة180اصلمن78الارتبةحئليئالبئلغالفسئد،مدركئتمؤشر

30فيحئليئالاطبقوالبرامج،األداءميزامنيةالىالبنودميزامنيةمنالتحوليساحسوف•

العئمةالاواردوإدارةشفئفيةبتحسين،والتنايةاالقتصئديالتعئونمنظاةمندولة

حقيقوتالنفطصئدراتعلىاعتائدهئبخفضللكويتيساجسوفالدخلمصئدرتنويع•

العئمةللائليةمستداممناوذج

96
مؤشر دولة على 209بينمن

2019في عئم الجودة التنظياية 

72
دولة على مؤشر  193بين من

م  في عئالاشئركة اإللكترومنية 
2018

المتعلقة بركيزة إدارة حكومية فاعلةعوامل التغييرترتيب 
(تفئقاال%)

2019يوليو استبيان األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية على مواقع التواصل االجتماعي،: المصدر

هل كفئءة وضع السيئسئت محدودة؟

هل أمنظاة ومائرسئت الشفئفية
والنزاهة غير مال اة؟

هل إدارة الاوارد ضعيفة الكفئءة؟

هل الهيكل التنظياي وإطئر 
الحوكاة عديائ الفئعلية؟

92%

هل مستوى تقديم الخدمئت ضعيف؟

89%

87%

86%

77%

106
على مؤشر ة دول209بينمن

2019في عئم فعئلية  الحكومة

72



مئرس 31أبريل وتنتهي في 1تبدأ السنة الائلية في الكويت في : ملحوظة

(ويتيمليار دينار ك)رصيد الموازنة العامة للدولة بعد التحويل لصندوق األجيال القادمة 

نسبة اإليرادات غير النفطية من إجمالي اإليرادات  

2019، في الكويتوزارة الائلية: المصدر

2018/19 2012/132017/18

-3.3

2016/17 2014/15 2013/142015/16

4.7

-4.8
-5.9 -6.0

1.0

5.0

6%

11%

10%

7%

8%

12%

9%

2022F 2021F 2020F 2019F 2018 2017 2016 2015

2019، في الكويتوزارة الائلية: المصدر

إن منسبة توظيف الاواطنين في القطئع 
مقئرمنة ببقية دول % 30الحكومي أعلى بنحو 

مجلس التعئون، وثالثة أضعئف الاعدل 
الاتوسط دول منظاة التعئون االقتصئدي

والتناية 
2018، العئمة يئسئاتلسالكويت لمركز

73

1

3

4

5

6

2

7

9

8



مؤشر فعئلية الحكومة

1 209

2019البنك الدولي، 

الاشئركة اإللكترومنيةمؤشر 

1 193

2018، األمم الاتحدة

ر مدركئت الفسئد مؤش

1 180

2018منظاة الشفئفية الدولية، 

2019

106

20352018

72

20352018

78

2035

النتئ ج الارجوة 

عالية صنع قرارات محسنة ومطورة في

ة الحكومة لضائن اتخئذ اإلجراءات الصئ ب

يتم إعطئء الجهئت مهئم . وبشكل فعئل

بينهئ واضحة غير متشئبكة ويتم التواصل

يئت بشكل الكترومني لضائن أعلى مستو

الشفئفية

على خدمئت حكومية مصااة بنئء

احتيئجئت الاستخدم النهئ ي، ويتم 

تسلياهئ عبر منصة رقاية متكئملة

و أسيبرامنيةهجائت ةيأمحاية من 

ئت اختراقئت وتتوفر فيهئ كئفة الاعلوم

الاطلوبة 

رفة تاكين الاواطنين والاقياين من مع

مع أوجه صرف بنود ميزامنية الدولة

استخدام الحكومة الوسئ ل الالزمة 

لاراقبة أداء الاوارد الادرجة في 

ول الايزامنية وتعديل الاخصصئت للحص

على أفضل النتئ ج

دولة على مؤشر مدركئت 180من أصل 78تحتل الكويت الارتبة 
الفسئد

2018،منظاة الشفئفية الدولية

736863

على خدمات قائمة
احتياجات المواطنين 

رشيقةحكومة 
شفافية في
إدارة الموارد 

المالية 

74



خئرطة الوصول إلى النتئ ج الارجوة 

75

رشيقةحكومة 

شفافية في إدارة الموارد 
المالية 

على احتياجات خدمات قائمة
المواطنين 

5.5

تعزيز النزاهة ومكافحة 
في األجهزة الفساد 
الحكومية

5.2

إدارة األداء وإصالح الخدمة عزيز ت
في كئفة القطئعئت المدنية 
الحكومية 

داءالتحول إلى ميزانية البرامج واأل

5.6

5.3
ئت للعاليالتحول الرقمي 

والخدمئت الحكومية

القطاع الخاص توسيع دور 
يةفي تقديم الخدمئت الحكوم

5.1
إعادة هيكلة الجهاز 

ئكل تبسيط الهيلالحكومي 
والصالحيئت والحوكاة

5.7

ي تطبيق نظام ضرائب
للفئئت ذات الدخول 

الارتفعة

5.4
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*سةالمشرف على تنفيذ السياالمقترحةآليات التنفيذ السياسات 

كاةتبسيط الهيئكل والصالحيئت والحولإعادة هيكلة الجهاز الحكومي 
فصل العاليئت التشغيلية عن التنظياية •
ئ فيهئ تطبيق إعئدة الهيكلة مع شركئء التنفيذ با•

خلق مركز قوي للجهئز اإلداري للدولة 
الخدمة المدنيةديوان

مية في كئفة القطئعئت الحكوإدارة األداء وإصالح الخدمة المدنية عزيز ت
توسيع منطئق منظئم إدارة األداء •
مراجعة منظئم القبول لوظئ ف الخدمة الادمنية •

ديوان الخدمة المدنية

للعاليئت والخدمئت الحكوميةالتحول الرقمي 
ي متلقإعئدة تعريف ورقانة العاليئت حول تجئرب •

الخدمة
الجهاز المركزي لتكنولوجيا 

المعلومات 

في تقديم الخدمئت الحكوميةالقطاع الخاص توسيع دور 
بة تحديد األمنشطة والخدمئت في القطئعئت الانئس•

للتخصيص ولالستعئمنة باصئدر خئرجية
دم المؤسسات الحكومية التي تق

خدمات 

في األجهزة الحكوميةعزيز النزاهة ومكافحة الفساد ت
حة االستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكئفيل عفت•

الفسئد
–الهيئة العامة لمكافحة الفساد

نزاهة

التحول إلى ميزانية البرامج واألداء
وضع إطئر للاوازمنة القئ اة على األداء•
مراجعة قئمنون إعداد الايزامنية •

وزارة المالية

للفئئت ذات الدخول الارتفعةتطبيق نظام ضرائبي 

تأسيس وحدة لإليرادات غير النفطية في وزارة•
الائلية 

تطبيق النظم واإلجراءات لضبط جاع إيرادات •
الدولة 

وزارة المالية 5.7

5.1

5.5

5.6

5.2

5.4

76

5.3

ة الاشرف على تنفيذ السيئسة يقصد به الانسق العئم مع شركئء تنفيذ السيئس*



هداف التنمية المستدامة أالركائز المستهدفة  

77

ط اللجنة الاشرفة من الاجلس األعلى للتخطي
والتناية 

الوزراءوزير الدولة لشؤون مجلس 

عالم العئمة واإلئت لجنة السيئس

الاقرر الر يسي 

الاتئبعة والدعم 

األمئمنة العئمة للاجلس األعلى للتخطيط والتناية

ةالقئمنومنيشؤون لجنة ال

اللجنة الاسؤولة 

الجهئز الاركزي لتكنولوجيئ الاعلومئت•

ديوان الخدمة الادمنية•

وزارة التجئرة والصنئعة•

وزارة الائلية•

منزاهة–الهيئة العئمة لاكئفحة الفسئد •

هيئة مشروعئت الشراكة بين القطئعين العئم •
والخئص 

شركئء التنفيذ 

1

3

4

5

6

2

7

9

8



من اإليرادات الحكومية في الكويت من صئدرات النفط90%
2019، في الكويتوزارة الائلية

االمنعكئس على أهداف التناية الاستدامة

ويت من خالل توسيع قئعدة اإليرادات الائلية غير النفطية، ستعزز الك

لخئص االستقرار االقتصئدي، حيث يعتبر التعئون الشئمل بين القطئع ا

والحكومة والاجتاع الادمني مفتئحئ لتحسين تقديم الخدمئت

تويئت ، سوف يحقق البرمنئمج مسوالرقانةمن خالل التركيز على الكفئءة 

أعلى من اإلمنتئجية االقتصئدية في القطئع العئم

ء، من خالل تحسين الحوكاة، وزيئدة الشفئفية والتركيز على العاال

ية يهدف هذا البرمنئمج إلى الحد من الفسئد والرشوة، وتحسين الفعئل

الاؤسسية

من خالل تشجيع تنويع االقتصئد، يهدف هذا البرمنئمج لتحفيز مناو قطئع 

الصنئعة التحويلية والبحث والتطوير

من خالل خفض اعتائد االقتصئد على النفط مائ سيخفض اإلمنفئق

ر يهدف البرمنئمج إلى خفض الدعوم غي، الوطني على الوقود األحفوري

الفعئلة تلقئ يًئ على استخدام الوقود األحفوري
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10المبادرة رقم  9المبادرة رقم 

السيئسة الارتبطة 

ن وقد تسئهم الجهود الحئلية في رقانة الازيد من الخدمئت في تحسين تجربة الاستخدمي

سهولة مائرسة أدت أيضئ الى تحسن ترتيب الكويت في بعض الاؤشرات العئلاية مثل مؤشر

ئمل سوف تسرع في التحول االلكترومني عن طريق اطالق برمنئمج شرقميةمبئدرة . االعائل

مة تهدف هذه الابئدرة الى تحسين الكفئءة وجودة الخدمئت الاقد. على مستوى الحكومة

.للاستخدمين سواء داخل ام خئرج القطئع الحكومي

التحول الرقاي في القطئع الحكومي : رقمية

وصف الابئدرة 

إدارة الفتوى والتشريع•

الهيئة العئمة للاعلومئت الادمنية •

كئفة الجهئت الحكومية •

آليئت التنفيذ 

مئلك الابئدرة 

5.3

شركئء التنفيذ 

الهدف 

مئت تعديل كئفة القوامنين واألمنظاة من أجل إزالة كئفة العوا ق أمئم أتاتة الخد

واإلجراءات الحكومية 

البدء في اختيئر وأتاتة الخدمئت الحكومية  

للعاليئت والخدمئت الحكوميةالتحول الرقمي 

رقايالحكومية بشكل الخدمئت توفير 

الجهئز الاركزي لتكنولوجيئ الاعلومئت 

الابئدرات

السيئسة الارتبطة 

إعئدة هيكلة الجهئت الحكومية: هيكلة

الحكومية إعئدة هيكلة  الجهئت 

وصف الابئدرة 

آليئت التنفيذ 

مئلك الابئدرة 

شركئء التنفيذ 

الهدف 

مراجعة قوامنين إمنشئء الجهئت الحكومية 

ديوان الخدمة الادمنية 

ة حسب توصيئت دراسة إعئدة هيكلة الحكومإعادة هيكلة الجهاز الحكومي 

دارية من اجل إلى تحسين إمنتئجية الحكومة وكفئءتهئ عبر تبسيط الهيئكل اإلهيكلةتهدف مبئدرة 

سوف تعزز هذه الابئدرة أيضئ . وتحديد أدوارهئ ومهئمهئالجهئت الحكوميةشفئفية تعزيز 

هئ منحهئ صالحيئت محددة تخص مجئل عالمن خالل مئ بين الجهئت الحكومية وتقويهئ التنسيق

.وتاكينهئ من اتخئذ القرارات الانئسبة

كئفة الجهئت •

إدارة الفتوى والتشريع •

5.1

80

البدء في فصل الاهئم الرقئبية عن التشغيلية 



12المبادرة رقم  11المبادرة رقم 

السيئسة الارتبطة 

تدشين موازمنة البرامج واألداء : برامج وأداء

وصف الابئدرة 

آليئت التنفيذ 

صودة الارالائليةمن أبرز مايزات ميزامنية األداء والبرامج هو الربط الواضح بين الاوارد 

سوف تكان الحكومة من قيئس أداء الاوارد برامج وأداء مبئدرة . والنتئ ج الارجوة

وظيف تالالايزامنية العئمة للدولة مائ يؤدي الى تعزيز الشفئفية والائلية الارصودة في

.للاوارد العئمةاألمثل

مئلك الابئدرة 

شركئء التنفيذ 
إدارة الفتوى والتشريع •

كئفة الجهئت الحكومية •

الهدف 

تحديد اإلطئر الخئص إلعداد ميزامنية األداء 

في شأن إعداد الايزامنيئت العئمة 1978لسنة 31مراجعة قئمنون رقم 

والرقئبة على تنفيذهئ والحسئب الختئمي 

التحول إلى ميزانية البرامج واألداء5.6

ميزامنية البرامج واألداء تطبيق 

وزارة الائلية 

السيئسة الارتبطة 

تدشين منصة بيئمنئت مفتوحة : بيانات

وصف الابئدرة 

آليئت التنفيذ 

مئلك الابئدرة 

توفير جايع الاعلومئت الاتئحة عبر منصة وطنية 

شركئء التنفيذ 

الهدف 

تحديث القوامنين إللزام الجهئت بتوفير الازيد من الاعلومئت والبيئمنئت 

تصايم وتدشين الانصة اإللكترومنية 

5.5

الهيئة العئمة للاعلومئت الادمنية 

إدارة الفتوى والتشريع •

اإلدارة العئمة لإلحصئء•

وزارة العدل •

الجهئز الاركزي لتكنولوجيئ الاعلومئت•

في األجهزة الحكوميةتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 

ة يعتبر تدشين منصة رقاية وطني. القطئع الحكوميإلى تعزيز النزاهة فيبياناتتهدف مبئدرة 

اطنين سوف توفر هذه الانصة بيئمنئت دقيقة للاو. من أحد أهم الخطوات لتحقيق هذه الابئدرة

.سهلمعدة على حسب مقئييس عئلاية من الااكن الوصول إليهئ بشكل 
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حكومة داعاة 

6البرمنئمج 

ة تشييد بنية تحتي
متماسكة

82



هداف التناية الاستدامة أ

الركئ ز

منسئمنيةودعم العالقئت اإليسئعد هذا البرمنئمج على بنئء بنية تحتية متكئملة تربط بين األشخئص ومواقع العال•

اتصئل الكويت بئلعئلمهذا البرمنئمجيحسن•

منظرة عئمة

السيئسئت 

الرابعهيكلي من خالل دعم تنفيذ الاخطط الوالمرافقاألراضيإدارةتحسين•

الجايع على السكنحصول وذلك لضائن إيجاد بدائل مستدامة لنظام اإلسكان الحالي •

ة النقل الحئلية عن طريق تقديم وسئ ل جديدة للنقل العئم وتعزيز أمنظاتحسين كفاءة البنية التحتية للنقل البري •

بئستخدام التقنيئت الذكية

لتحسين العاليئت في الاطئرات وتعزيز تجربة السفركفاءة البنية التحتية للنقل الجوي تحسين •

لالستيراد والتصديرالالزمة لتسهيل اإلجراءات تحسين كفاءة البنية التحتية للموانئ •

للتحول إلى االقتصئد الرقاي الاعرفيتطوير البنية التحتية للمعلومات واالتصاالت •

النتئ ج الارجوة 

إدارة متكاملة 
لألراضي والمرافق

وسائل نقل برية، 
جوية، بحرية متطورة

قطاع تكنولوجيا 
تنافسي معلومات 

القتصاد يوائم ا
المعرفي

6.1

6.6

6.4

6.5

6.3

ط اللجنة الاشرفة من الاجلس األعلى للتخطي
والتناية 

العئمةوزير األشغئل 

لجنة التناية البشرية والعارامنية 

الاقرر الر يسي 

الاتئبعة والدعم 

األمئمنة العئمة للاجلس األعلى للتخطيط والتناية

لجنة الاخطط الهيكلي الرابع من بلدية الكويت 

اللجنة الاسؤولة 

التصئالت وتقنية الاعلومئتالعئمة لهيئة ال•

العئمة للطيران الادمنيإلدارةا•

بلدية الكويت•

الاوامنئ الكويتيةمؤسسة•

الهيئة العئمة للطرق والنقل البري•

صالتاواوزارة ال•

لرعئية السكنيةالعئمة لاؤسسةال•

بنك اال تائن الكويتي •

شركئء التنفيذ 
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إجائلي الطلب الاتوقع على اإلسكئن

2019، الاؤسسة العئمة للرعئية السكنية

20192035

التحتية للنقلالبنية مؤشر 

1 141

2019الانتدى االقتصئدي العئلاي، 

2019

79

2035

بتالنطئق العريض الثئاالشتراكئت في مؤشر 

2019الانتدى االقتصئدي العئلاي، 

2019

90

2035

1 14149 49 40,000 94,000

6.2
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المتعلقة بركيزة بنية تحتية متطورةعوامل التغييرترتيب 
(تفئقاال%)

2019يوليو استبيان األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية على مواقع التواصل االجتماعي،: المصدر

91%

هل قطئع تكنولوجيئ الاعلومئت
واالتصئالت غير متطور؟

هل البنية التحتية اللوجستية ضعيفة؟

هل إدارة أمالك الدولة غير فعئلة؟

86%

%81هل قطئع الطئقة ذو كفئءة متدمنية؟

73%

5
النطئق العريضوصالت 
منساة100لكل الثئبت

%14
اإلمنفئق الرأسائلي 
ة لايزامنية الدولة للسن

19\18الائلية 

فرص للتطوير

قيد التنفيذ، منهئحئليًئ هنئك العديد من مشئريع البنية التحتية التي تدعم رؤية كويت الجديدة

ة وفي الوقت منفسه، تناو منطق. من مطئر الكويت الدولي ومينئء مبئرك الكبير2الابنى 

.ة مستدامةالكويت الحضرية بشكل سريع، مائ يدفع الحئجة إلى التخطيط الاتكئمل لضائن تناي

لشئمل التخطيط الحضري ادعمليوفر الاخطط الهيكلي الرابع لدولة الكويت خريطة واضحة •

وتطوير البنية التحتية في جايع أمنحئء البالد

ل بإمكئن الكويت ان تحقق  استغالل أمث, تطوير منظم اإلدارة لألراضي والارافقمن خالل •

وأكثر استدامة ألصولهئ

نئعية لاوافئة زيئدة الطلب على اإلسكئن واألراضي الصمنئطق جديدةتطوير إمكئن الكويت ب•

٪ من إجائلي التناية الحضرية99التي هي حئليًئ موقعخئرج منطقة الكويت الحضرية

ة وحل مشكليسئهم في تطوير إدارة الارور االستثائر في التكنولوجيئ الذكية سوف •

٪ بين عئمي 35منات بنسبة حيث ،ملكية السيئراتاالزدحئم الاروري الارتبطة بئلزيئدة في 

2016و2011

رفع سوف تسئهم في تقليل االزدحئم الاروري وتشجيع استخدام مواصالت النقل العئم •

2016و2010من السكئن بين % 6الى % 10من منسبة ركئب الحئفالت التي امنخفضت من 

أدى إلى تخفيف ازدحئم 2018في مطئر الكويت الدولي في عئم 4تشغيل مبنى•

ب زال هنئك فرص عدة لالستفئدة من تطبيق تقنيئت واسئليتالاطئرات، ومع ذلك ال 

، علي سبيل الاثئل التكنولوجيئ الذكيةلتحسين تجربة الركئبجديدة 

ة، ولكن قئمت الكويت في اآلومنة األخيرة بئستثائرات عديدة لتطوير سعة الاوامنئ البحري•

امنئ الكفئءة اللوجستية في جايع الاوتحسينيجب عليهئ متقدممركًزا تجئرًيئتصبحيلك

البحرية

لذلك لدى . من األكثر تنئفسية في الانطقةهو سوق الكويت لالتصئالت الاحاولة•

ئ الاعلومئت الكويت الفرصة في أن تصبح را دة إقلياية في البنية التحتية لتكنولوجي

تة، واالتصئالت من خالل تطوير أسواق خدمئت تكنولوجيئ الاعلومئت واالتصئالت الثئب

في شخص100لكل وصالت النطئق العريض الثئبت 5سوى ال يوجد حئلًيئعلاًئ أمنه 

الكويت

44
منساة100مركبة مسجلة لكل 
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ملكية السيارة مقابل طول الطريق
)العدد والكيلومترات(

على السيارات والمركبات األخرى للنقلتعتمد الكويت بشكل كبير
)سنوات10منسبة خالل (

2019الاخطط الهيكلي الرابع لدولة الكويت، : المصدر

 -
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السيئرات الخئصة (كم)طول الطريق 

2019الاخطط الهيكلي الرابع لدولة الكويت، : المصدر

دولة على 141من بين 115تحتل الكويت الارتبة 
كفئءة خدمئت النقل الجويمؤشر

2019مؤشر التنئفسية العئلاية الصئدر عن الانتدى االقتصئدي العئلاي، 

85
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السيئرات

ةالاركبئت الثقيل

حئفلة خئصة

جرهأسيئرة 

خرىآ

80%

15%

2%

1%

2%



ت سكنية يتاتع جايع الكويتيين بتسهيال

عئلية الجودة ويتم استخدام األراضي 

بكفئءة الستيعئب الناو، وتتم إدارة

و األراضي والارافق وصيئمنتهئ على النح

ة خئرج األمثل، حيث تاتد التناية العارامني

دد منطقة العئصاة لتلبية الزيئدة في ع

السكئن

النتئ ج الارجوة 

لجايع بدعم من التقنية الرقاية، يتاتع ا

سلسة ن وسيئح بتجربةوومقياونكويتي

لى إوخئلية من الاتئعب عند دخولهم 

الكويت أو مغئدرتهم عن طريق الجو أو 

شكل تاتلك الكويت موامنئ تعال ب. البحر

هل جيد مع إمنتئجية عئلاية الاستوى تس

ة إلى استيراد وتصدير البضئ ع، بئإلضئف

الطرق الجيدة مع إدارة حركة الارور 

بشكل فعئل لتقليل االزدحئم الاروري

في جايع األوقئت

ة عئليالضو يةر خدمئت األليئفيتوف

ن السرعة وبأسعئر تنئفسية للاواطني

والاقياين، حيث ياكن التعئقد مع  

شركة اتصئالت واحدة لجايع خدمئت 

ةتنقلاالتصئالت مثل الخطوط الثئبتة والا

الك على الرغم من زيئدة أطوال الطرق، إال أن الزيئدة ال تتنئسب مع ازديئد منسبة ت
السيئرات، مائ يسبب ازدحئمًئ في الطرق وارتفئعًئ في حوادث الارور

2019الاخطط الهيكلي الرابع لدولة الكويت،

إدارة متكاملة لألراضي 
والمرافق 

ة، وسائل نقل برية، جوي
بحرية متطورة

قطاع تكنولوجيا 
م تنافسي يوائمعلومات 

القتصاد المعرفيا

إجائلي الطلب الاتوقع على اإلسكئن

94,000

2019الاؤسسة العئمة للرعئية السكنية، 

20192035

40,000

التحتية للنقلالبنية مؤشر 

1 141

2019الانتدى االقتصئدي العئلاي، 

2019

79

2035

49

تالنطئق العريض الثئباالشتراكئت فيمؤشر 

1 141

2019الانتدى االقتصئدي العئلاي، 

2019

90

2035

49
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87

خئرطة الوصول إلى النتئ ج الارجوة 

إدارة متكاملة لألراضي 
والمرافق 

قطاع تكنولوجيا معلومات 
القتصاد تنافسي يوائم ا
المعرفي

ة وسائل نقل برية، جوية، بحري
متطورة

6.5

ية تحسين كفاءة البنية التحت

مة لتسهيل اإلجراءات االزللموانئ 

لالستيراد والتصدير

ية تحسين كفاءة البنية التحت6.3

عن طريق تقديمللنقل البري 

زيز وسئ ل جديدة للنقل العئم وتع

أمنظاة النقل الحئلية بئستخدام

التقنيئت الذكية

تطوير البنية التحتية للمعلومات

رقاي للتحول إلى االقتصئد الواالتصاالت 

الاعرفي

6.6

6.1

والمرافقاألراضيإدارةتحسين

من خالل دعم تنفيذ الاخطط 

الرابعهيكلي ال

6.4
تحسين كفاءة البنية 

التحتية للنقل الجوي 

لتحسين العاليئت في 

فرالاطئرات وتعزيز تجربة الس

إيجاد بدائل مستدامة لنظام 

وذلك لضائن اإلسكان الحالي 

الحصول الجايع على السكن

6.2

1

3

4

5

6

2

7

9

8



*المشرف على تنفيذ السياسةالمقترحةآليات التنفيذ السياسات 

من خالل دعم تنفيذ الاخطط والمرافقاألراضيإدارةتحسين

الرابعهيكلي ال

منظئم بائ في ذلك،الرابعهيكليتنفيذ الاخطط ال•
تقسيم الانئطق ومنظئم الاعلومئت الجغرافية

بلدية الكويت

صول وذلك لضائن الحإيجاد بدائل مستدامة لنظام اإلسكان الحالي 

الجايع على السكن

ئعي إمنشئء بدا ل مستدامة لنظئم اإلسكئن االجتا•
الحئلي

المؤسسة العامة للرعاية السكنية 

ديم وسئ ل عن طريق تقتحسين كفاءة البنية التحتية للنقل البري 

قنيئت جديدة للنقل العئم وتعزيز أمنظاة النقل الحئلية بئستخدام الت

الذكية

تطبيق منظم مطورة وذكية إلدارة الطرق •
نقلتحسين عالية التخطيط عبر جايع وسئ ل ال•

الهيئة العامة للطرق والنقل البري

اليئت في لتحسين العتحسين كفاءة البنية التحتية للنقل الجوي 

الاطئرات وتعزيز تجربة السفر

تطبيق منظئم التأشيرة االلكترومنية •
تنفيذ منظئم البوابئت الذكية•

العامة للطيران المدنيدارةاإل

االزمة لتسهيل اإلجراءاتتحسين كفاءة البنية التحتية للموانئ 

لالستيراد والتصدير

وطنيةالبحرية الستراتيجية االتطوير •
مؤسسة الموانئ الكويتيةتطبيق منظئم متكئمل لتكنولوجيئ الاوامنئ•

االقتصئد للتحول إلىتطوير البنية التحتية للمعلومات واالتصاالت 

الرقاي الاعرفي

بكة تنفيذ الارحلة الثئلثة من مشروع تاديد ش•
األليئف الضو ية

الهيئة العامة لالتصاالت وتقنية 
المعلومات

6.1

6.6

6.4

6.5

6.3

88
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ئسة الاشرف على تنفيذ السيئسة يقصد به الانسق العئم مع شركئء تنفيذ السي*



هداف التنمية المستدامة أالركائز المستهدفة  

89

ط اللجنة الاشرفة من الاجلس األعلى للتخطي
والتناية 

العئمةوزير األشغئل 

لجنة التناية البشرية والعارامنية 

الاقرر الر يسي 

الاتئبعة والدعم 

األمئمنة العئمة للاجلس األعلى للتخطيط والتناية

لجنة الاخطط الهيكلي الرابع من بلدية الكويت 

اللجنة الاسؤولة 

التصئالت وتقنية الاعلومئتالعئمة لهيئة ال•

العئمة للطيران الادمنيإلدارةا•

بلدية الكويت•

الاوامنئ الكويتيةمؤسسة•

الهيئة العئمة للطرق والنقل البري•

صالتاواوزارة ال•

لرعئية السكنيةالعئمة لاؤسسةال•

بنك اال تائن الكويتي •

شركئء التنفيذ 

1
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2
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9
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االمنعكئس على أهداف التناية الاستدامة

دولة على مؤشر البنية التحتية للاوامنئ141من بين 93تحتل الكويت الارتبة 

2019مؤشر التنئفسية العئلاية الصئدر عن الانتدى االقتصئدي العئلاي، 

سيع من أجل توالضو يةمن خالل ضائن التغطية الوطنية لشبكئت األليئف

حسين ، يهدف هذا البرمنئمج إلى تالوصول إلى تكنولوجيئ الاعلومئت واالتصئالت

لاوامني كائ ستؤدي التطورات في مشئريع ا. جودة البنية التحتية واالتصئالت

في سيسئهموالاطئرات إلى زيئدة حجم البنية التحتية للركئب والشحن، مائ 

اواطنيندعم التناية االقتصئدية ورفئهية ال

ئن من خالل تحسين تخطيط األراضي وإدارتهئ والتقدم ببدا ل لنظئم اإلسك

ول إلى االجتائعي ستعزز الكويت التحضر الشئمل والاستدام مع تسهيل الوص

تحسين بئإلضئفة إلى. بأسعئر معقولة للجايعالادن السكنيةاألمئكن العئمة و

تعريفلالبرمنئمج إدارة حركة الارور وتوسيع وسئ ل النقل العئم، يهدف هذا

أمنظاة منقل آمنة ومستقرة وسهلة الوصول ومستدامة للجايع

ة، من خالل تحسين الوصول إلى خدمئت شبكئت النطئق العريض عئلي السرع

وجيئ الجديدة يهدف البرمنئمج إلى االرتقئء بئلارافق التعلياية بئستخدام التكنول

وأجهزة الكابيوتر لألغراض التربوية

90

من خالل تحسين إدارة األراضي والارافق، وزيئدة وسئ ل النقل العئم، يهدف

هذا البرمنئمج إلى تعزيز التوسع الحضري الشئمل والاستدام والقدرة على

دامة في تخطيط وإدارة الاستوطنئت البشرية التشئركية والاتكئملة والاست

الكويت
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14المبادرة رقم   13المبادرة رقم

السيئسة الارتبطة 

أمنظاة مرور ذكية تضان طرق آمنة: طرق آمنة

وصف الابئدرة 

آليئت التنفيذ 

مئلك الابئدرة 

شركئء التنفيذ 

الهدف 

وأتاتة إدارة النقل العئمتحديث أمنظاة إدارة الارور وكئميرات الاراقبة 

الهيئة العئمة للطرق والنقل البري 

الجهئز الاركزي لتكنولوجيئ الاعلومئت •

وزارة الداخلية •

أمنه هو تخفيف االزدحئم الاروري وتحسين األمن على الطرق علاًئ بطرق آمنةالهدف من مبئدرة 

ستعال هذه الابئدرة . 35%زادت ملكية السيئرات في الكويت بنسبة 2016و2010بين عئمي 

.على تحسين أمنظاة إدارة حركة الارور وتحسين توافر واستخدام وسئ ل النقل العئم

6.3
ئ ل جديدة عن طريق تقديم وستحسين كفاءة البنية التحتية للنقل البري 

للنقل العئم وتعزيز أمنظاة النقل الحئلية بئستخدام التقنيئت الذكية

السيئسة الارتبطة 

منظئم عبور ذكي : منافذ

وصف الابئدرة 

آليئت التنفيذ 

مئلك الابئدرة 

6.4

شركئء التنفيذ 

الهدف 

نافذ مهدف مبئدرة . يشهد مطئر الكويت حئليًئ معظم حركة دخول وخروج الاسئفرين الدوليين

ق ذلك من سيتم تحقي. هو تحقيق تجربة مطئر عئلاية الاستوى للركئب الاحليين والدوليين

.الاطئرفي خالل تحسين تدفق الركئب

الهيئة العئمة للقوى العئملة •

الفتوى والتشريع •

اإلدارة العئمة للطيران الادمني •

وزارة الخئرجية •

الجهئز الاركزي لتكنولوجيئ الاعلومئت •

ن تحسين عاليئت تسجيل الوصول واجراءات جواز السفر و اإلجراءات األمنية م
خالل استخدام التقنيئت الذكية 

الاطئرات الدوليةتصنيف زيئدة

ي الاطئرات لتحسين العاليئت فتحسين كفاءة البنية التحتية للنقل الجوي 

وتعزيز تجربة السفر

وزارة الداخلية 

الابئدرات

92

السريعة بواسطة أمنظاة إدارة حركة الارور الذكيةالطرقتغطية 

االستثائر في تطوير وسئ ل أخرى للنقل العئم 



6.5
ستيراد لتسهيل اإلجراءات االزمة لالتحسين كفاءة البنية التحتية للموانئ 

والتصدير

السيئسة الارتبطة 

ذكي موامنئمنظئم : موانئ ذكية

وصف الابئدرة 

آليئت التنفيذ 

مئلك الابئدرة 

شركئء التنفيذ 

الهدف 

رية هو زيئدة استخدام التقنيئت الذكية في الاوامنئ البحموانئ ذكيةمبئدرة الهدف من

يل منقل سيكون لهذه الابئدرة األثر اإليجئبي في تسه. وخدمئت الشحن البحري في الكويت

سبب تحسين البضئ ع للتصدير واالستيراد، مائ سيعزز من تنئفسية االقتصئد الاحلي وذلك ب

.العاليئت وتخفيض تكئليف التشغيل

دمج األمنظاة وتوسيع التقنيئت الذكية في الاوامنئ

اإلدارة العئمة للجائرك •

الجهئز الاركزي لتكنولوجيئ الاعلومئت •

الدولة موامنئ تطبيق أمنظاة الاوامنئ الذكية في 

16المبادرة رقم   15المبادرة رقم

مؤسسة الاوامنئ الكويتية 

السيئسة الارتبطة 

إمنشئء مركز اتصئالت عئلاي : معابر

وصف الابئدرة 

آليئت التنفيذ 

مئلك الابئدرة 

ئالت و تحديث التشريعئت الالزمة للسائح بإمنشئء بيئة منئسبة لقطئع االتص
تكنولوجيئ الاعلومئت

توسيع منطئق االتصئالت الدولية 

إمنشئء مركز عئلاي لتكنولوجيئ الاعلومئت واالتصئالت 

شركئء التنفيذ 

الهدف 

6.6

الهيئة العئمة لالتصئالت و تقنية الاعلومئت 

وزارة الدولة لشؤون الخدمئت •

الاجلس األعلى للتخصيص •

تصئد للتحول إلى االقتطوير البنية التحتية للمعلومات واالتصاالت 

الرقاي الاعرفي

االقتصئد مكومًنئ أسئسًيئ لدعمالقويةتكنولوجيئ الاعلومئت واالتصئالتتعد بيئة 

ركًزا مالانئخ الاال م لتحويل الكويت الىإلى توفير معابرتهدف مبئدرة . الاعرفي

اتخئذهئ من اهم اإلجراءات التي يجب.إقلياًيئ لخدمئت تكنولوجيئ الاعلومئت واالتصئالت

صئالت تسهيل الوصول إلى البوابئت الدولية لاوفري تكنولوجيئ الاعلومئت واالتهي

.الكويتيين والدوليين، وتوافر مرافق مركز البيئمنئت ذات الاستوى العئلاي
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7البرمنئمج 

إيجاد مناطق معيشية
متناغمة بيئيا  

مستدامهرفئ

94



ئقة لايئه والطإدارة احسين مستوى الاعيشة في الادن الكويتية من خالل تحديث في تهذا البرمنئمج هميسئ•

والنفئيئت

ين صحة بنئء مدن بيئية قئ اة على بنية تحتية خضراء وتكنولوجيئ ذكية بهدف تحسمن خالل هذا البرمنئمج يتم •

الاواطنين

منظرة عئمة

إدارة مصادر المياهرفع كفاءة •

وفق مبئدئ الابئمني الخضراء، والبنية التحتية الخضراء، والتكنولوجيئ الذكيةبناء مدن صديقة للبيئة•

وتعزيز معئيير كفئءة استهالك الوقوددعم االبتكار في تكنولوجيا االنبعاثات المنخفضة •

الطاقة من مصادر الطاقة المتجددة نسبة إنتاجزيادة•

منظومة إدارة النفايات الصلبةتحسين•

النتئ ج الارجوة 

السيئسئت 

إدارة متكاملة
للمياه

جودة هواء 
عالية 

خدمات نفايات 
مستدامة

7.2

7.1

7.3

7.4

7.5

هداف التناية الاستدامة أ
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2018مؤشر األداء البيئي، جئمعة ييل، 

الانئخ والطئقةمؤشر 

1 180

2018

161

2035

63

ارادم العنالتحويل منسبة

100%

2018

0%

2035

80%

2018البنك الدولي، 

وزارة الصحة•

بلدية الكويت •

السكنيةالاؤسسة العئمة للرعئية •

الهيئة العئمة للبيئة •

وزارة الكهربئء والائء•

مؤسسة البترول الكويتية •

الهيئة العئمة لشؤون الزراعة والثروة الساكية •

وزارة األشغئل العئمة •

ط اللجنة الاشرفة من الاجلس األعلى للتخطي
والتناية 

لجنة التناية البشرية والعارامنية 

الاقرر الر يسي 

شركئء التنفيذ 

لجنة الخدمئت العئمة 

اللجنة الاسؤولة 

الاتئبعة والدعم 

األمئمنة العئمة للاجلس األعلى للتخطيط والتناية
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وزير الدولة لشؤون البلدية

الكهربئء والائءوزير 

ميئه الصرف الصحيمنسبة معئلجة 

2018

70%

2035

90%

2018، اإلدارة الاركزية لإلحصئء

100% 0%
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%52
ئت تلوث الهواء بسبب االمنبعئث

قطئع الارافقمن

%12
من إجائلي الاصروفئت الحكومية

الطئقةئتمودعمخصصة ل

%90
من احتيئجئت ميئه الشرب يتم
الةتوفيرهئ بواسطة الايئه الاح

المتعلقة بركيزة بيئة معيشية مستدامة عوامل التغييرترتيب 
(تفئقاال%)

2019يوليو استبيان األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية على مواقع التواصل االجتماعي،: المصدر

هل جودة الهواء متدمنية؟

86%

%89هل إدارة النفئيئت غير منظاة؟

هل التخطيط العارامني غير مستدام؟ 

92%

فرص للتطوير

ئجة إلى الحوتزايدت، أفضلتأثير تغير الانئخ بشكل بدأ يدرك الاجتاع العئلاي 

.مائرسئت مستدامة بيئًيئ أكثر

مائ ورة، تحتوي مدينة الكويت على العديد من الاسئحئت الافتوحة غير الاتط•

الخضراء يتيح الفرصة إلمنشئء الازيد من الاسئحئت الخضراء والهيئكل األسئسية

ئصة أدى التوسع العارامني في الكويت إلى زيئدة االعتائد على الاركبئت الخ•

قلحيث قطئعئت الن, امنبعئثئت غئزات الدفيئةوهذا بئلدور أدى لزيئدة للنقل

هذه االمنبعئثئت٪ من إجائلي 85الارافق والصنئعئت النفطية، تاثل و

٪ من 12تخفيض اإلمنفئق الحكومي على دعم الطئقة، والذي يشكل حئلًيئ •

يسئعد في تعزيز كفئءة استخدام الطئقة إجائلي اإلمنفئق الحكومي، قد 

٪ سنوًيئ 4، الذي يناو بشكل مطرد بنسبة والوقود وتقليل استهالك الطئقة

1971منذ عئم 

يرة من إلى توفير كايئت كبؤدييياكن أن كفئءة استخدام الايئه الزيئدة من•

في الكويت من الايئه العذبة، خئصة بئلنظر إلى أن استهالك الايئه العذبة

لتًرا من الايئه العذبة يومًيئ520يستهلك الفرد , أعلى الاعدالت في العئلم

مجئل تعتبر الكويت را دة في تحلية الايئه ورا دة على مستوى العئلم في•
ومع ذلك، فإن محلول ملحي، منتج ثئمنوي لهذه العالية . معئلجة الايئه

االستثائر . في الكويتالحيوية، له آثئر سلبية على النظم اإليكولوجية البحرية
تاكن حيفي التقنيئت التي تهدف إلى حل التحديئت الارتبطة بئلاحلول الال

الكويت من جعل استخدام الايئه أكثر استدامة

زايدة إعئدة استخدام حصة متمن خالل تحسين إدارة النفئيئت، ياكن للكويت •
هذه الحصة . كجم1.4البئلغة والتي يولدهئ كل شخص يومًيئمن النفئيئت

تاثل تقريبئ ضعف من الاتوسط العئلاي

ة من خالل لدى الكويت الفرصة للتخلص من الاخئطر البيئية والصحية الاحتال•
وتطبيق مجاوعة من تقنيئت إدارة النفئيئتدمج منظئم إدارة النفئيئت 



، بلغ معدل مناو امنبعئثئت غئز ثئمني 1994منذ عئم 
سنويئً % 7منحو في الكويتأكسيد الكربون

2019، البالغ الثئمني إلى اتفئقية األمم الاتحدة اإلطئرية بشأن تغير الانئخ
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الكويتاالنبعاثات المكافئة للوقود في
)2018في مليون طن من معئدل ثئمني أكسيد الكربون، (

جمالي انبعاثات غازات الدفينة إ
)2018في مليون طن من معئدل ثئمني أكسيد الكربون، (

2019معهد الكويت لألبحئث العلاية، : المصدر

2019معهد الكويت لألبحئث العلاية،: المصدر
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النتئ ج الارجوة 

إدارة متكاملة 
للمياه

جودة هواء عالية 

إدارة متكئملة لاوارد الايئه تعزز اإلدارة

ئه الانسقة للايئه الاستصلحة والاي

ة الانتجة وتحقق الكفئءة االقتصئدي

واالستدامة البيئية

لبنية بنئء مدن بيئية تعتاد على مبئدئ ا

التحتية الخضراء والابئمني الخضراء 

لى وتستخدم الطئقة الاتجددة وتعال ع

تحسين جودة الهواء ومكئفحة تلوث 

وجيئ ع االستثائر في تكنوليشجت.الهواء

طئع منخفضة االمنبعئثئت، ال سيائ في ق

النقل والارافق العئمة

اعتائد الاعئيير العئلاية إلدارة خدمئت

وتكئمل العاليئت مثل الفصلالنفئيئت

في الاصدر، والحد من النفئيئت، وإعئدة

التدوير

2018مؤشر األداء البيئي، جئمعة ييل، 

الانئخ والطئقةمؤشر 

1 180

2035

ارادم العنالتحويل منسبة

100%

2018

0% 63

2035

80%

2018البنك الدولي، 

خدمات نفايات 
مستدامة

ة الصلبمن النفئيئت البلدية%99يتم التخلص من 
في الكويت في مرادم غير صحية

2019الاخطط الهيكلي الرابع لدولة الكويت، 

2018

161

منسبة معئلجة ميئه الصرف الصحي

2018

70%

2035

90%

2018، اإلدارة الاركزية لإلحصئء

100% 0%
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خئرطة الوصول إلى النتئ ج الارجوة 

إدارة متكاملة للمياه

خدمات نفايات مستدامة

7.3
وجيا دعم االبتكار في تكنول
االنبعاثات المنخفضة 
وتعزيز معئيير كفئءة 
استهالك الوقود

CO2

7.4

نسبة إنتاجزيادة
الطاقة من مصادر 
الطاقة المتجددة 

7.5

منظومة إدارة تحسين
النفايات الصلبة

وفق بناء مدن صديقة للبيئة
ية مبئدئ الابئمني الخضراء، والبن
يئ التحتية الخضراء، والتكنولوج

الذكية

7.2

إدارة مصادر المياهرفع كفاءة 

7.1

جودة هواء عالية 
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*سةالمشرف على تنفيذ السياالمقترحةآليات التنفيذ السياسات 

المياهإدارة مصادر رفع كفاءة 
يئه تحسين الالوحة ودرجة حرارة تصريف الا•

الائلحة لحائية الخليج العربي
وزارة الكهرباء والماء 

ية وفق مبئدئ الابئمني الخضراء، والبنبناء مدن صديقة للبيئة
التحتية الخضراء، والتكنولوجيئ الذكية

معئيير الحفئظ على الطئقة في وضع•

الابئمني

توسيع الغطئء األخضر والاسئحئت •

الافتوحة

ية المؤسسة العامة للرعاية السكن

وتعزيز دعم االبتكار في تكنولوجيا االنبعاثات المنخفضة
معئيير كفئءة استهالك الوقود

الهيئة العامة للبيئة االستثائر في تقنية التقئط الكربون•

الطاقة من مصادر الطاقة المتجددة نسبة إنتاجزيادة
ة األلواح الشاسية أو طئقاستخدام تعزيز •

الريئح إلمنتئج الطئقة
وزارة الكهرباء والماء

منظومة إدارة النفايات الصلبةتحسين

ة تشجيع عالية الفصل في الاصدر وإعئد•

التدوير

صحيةرادمتطوير م•
بلدية الكويت 

7.2

7.1

7.3

7.4

CO2

7.5

100

ئسة الاشرف على تنفيذ السيئسة يقصد به الانسق العئم مع شركئء تنفيذ السي*



هداف التنمية المستدامة أالركائز المستهدفة  
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وزارة الصحة•

بلدية الكويت •

السكنيةالاؤسسة العئمة للرعئية •

الهيئة العئمة للبيئة •

وزارة الكهربئء والائء•

مؤسسة البترول الكويتية •

الهيئة العئمة لشؤون الزراعة والثروة الساكية •

وزارة األشغئل العئمة •

ط اللجنة الاشرفة من الاجلس األعلى للتخطي
والتناية 

لجنة التناية البشرية والعارامنية 

الاقرر الر يسي 

شركئء التنفيذ 

لجنة الخدمئت العئمة 

اللجنة الاسؤولة 

الاتئبعة والدعم 

األمئمنة العئمة للاجلس األعلى للتخطيط والتناية

وزير الدولة لشؤون البلدية

الكهربئء والائءوزير 
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االمنعكئس على أهداف التناية الاستدامة

متجددةمنظيفة ومن مصئدرمن الطئقة%15الكويت ستنتج، 2030بحلول عئم 

2019معهد الكويت لألبحئث العلاية، 

مبئدئغرسإعئدة التدوير والتوسع فيمن النفئيئت والتقليلمن خالل مبئدرة 

ستشجع الكويت االستهالك الاسؤول،االستدامة

الاتجددة والسعي لتحقيق الهدف من خالل تطوير تكنولوجيئ الطئقة النظيفة

سوف يخفف هذا البرمنئمج من امنبعئثئت غئزات ،الوطني للطئقة الاتجددة

ئلاي الدفيئة وبئلتئلي يقلل من مسئهاة الكويت إلى التغيير الانئخي الع

توحة النفئيئت الافرادممن خالل تحسين إدارة النفئيئت الصلبة، واستبدال م

حد هذا البرمنئمج باكبئت صحية وإعئدة تأهيل البنية التحتية الحئلية للنفئيئت، سي

من تلوث التربة وتدهورهئ ويسئهم في حائية الحيئة البرية 

سيسئعد هذا ،من خالل اتخئذ خطوات لتحسين منوعية ميئه الصرف الصحي

البرمنئمج على حائية الحيئة البحرية

من من خالل تعزيز وتحسين منوعية الهواء الاحيط في الادن والحد

كثر تأثير النفئيئت الصلبة، يسئعد هذا البرمنئمج في جعل الادن أ

استدامة

ى من خالل تحسين الرقئبة على خدمئت الصرف الصحي، ستتفئد

ايئه، الكويت تلوث الايئه، ومن خالل تطبيق معئيير استصالح ال

سيحقق هذا البرمنئمج كفئءة استخدام ميئه عذبة أفضل

من خالل تعزيز دور مصئدر الطئقة الاتجددة ووضع معئيير كفئءة

ية استهالك الوقود، سيسئهم هذا البرمنئمج في ضائن بنية تحت

عئلية الجودة ومستدامة

قة من خالل تحسين كفئءة استخدام الطئقة وتشجيع أبحئث الطئ

يتسيعزز هذا البرمنئمج قطئع الطئقة الاتجددة في الكو،النظيفة
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18المبادرة رقم  17المبادرة رقم 

الابئدرات

تنفيذ مائرسئت موارد اإلدارة الاتكئملة للايئه: مياه

.قئمت الكويت ببنئء قدرات لاعئلجة الايئه وإعئدة استخدامهئ لاعئلجة مندرة الايئه
استدامة الايئه في الكويت من خالل وعلى تحسين استخداممياهستعال مبئدرة 

. زيئدة قدرة معئلجة الايئه واستكشئف فرص استخدام جديدة للايئه الاعئلجة

تطوير القدرة الاؤسسية إلدارة الاوارد الائ ية

تناية القدرات لتطوير وتنفيذ سيئسئت اإلدارة الاتكئملة للاوارد الائ ية

وزارة الكهربئء والائء

الاعئلجةزيئدة سعة ميئه الصرف 

بلدية الكويت•

الهيئة العئمة للبيئة•

السيئسئت الارتبطة 

وصف الابئدرة

آليئت التنفيذ 

مئلك الابئدرة 

شركئء التنفيذ 

الهدف 

وزارة األشغئل العئمة•

ئصهيئة مشروعئت الشراكة بين القطئعين العئم والخ•

المياهإدارة مصادر رفع كفاءة  7.1

سيشال ذلك. إمنشئء شبكة كهربئء ذكية في جايع أمنحئء الكويتإلىشبكةمبئدرة طاحت
لوجيئ تركيب عدادات ذكية في الانئزل لتتبع استهالك الطئقة وتجهيز شبكة الكهربئء بتكنو

الطئقة وتسهيل إدراج الطئقة الاتجددة إدارة فعئلة لاوارد الهدف هو . اإلدارة الذكية
. الاوزعة في مزيج الطئقة

استكائل طرح منظئم العدادات الذكية في جايع أمنحئء الكويت 

تشغيل النظم الجديدةتدريب الاوظفين على 

الجهئز الاركزي للانئقصئت العئمة•

تطوير شبكة كهربئء ذكية: شبكة

وزارة الكهربئء والائء

الانئزلفي عدادات ذكية ركيبت

السيئسئت الارتبطة 

وصف الابئدرة

آليئت التنفيذ 

مئلك الابئدرة 

شركئء التنفيذ 

الهدف 

وفق مبئدئ الابئمني الخضراء، والبنية التحتية بناء مدن صديقة للبيئة
الخضراء، والتكنولوجيئ الذكية

7.2
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اعئلجة النفئيئت البلدية الصلبةلبنئء منشأة : تدوير

.لفردلئً كجم من النفئيئت يومي1.4يعد إمنتئج النفئيئت في الكويت باعدل يبلغ 

إلى االستفئدة من هذه النفئيئت إلعئدة استخدامهئ وإمنتئج الطئقة، تدويرتهدف مبئدرة 

ستعال الابئدرة على. النفئيئت غير الاعئلجةمنالاخئطر البيئية والصحية النئتجة تجنبو

ذه ومن الاعئلم الر يسية له. تحسين عاليئت التخلص من النفئيئت وإدارة النفئيئت الصلبة

٪ من 50لاعئلجة مشروع معئلجة النفئيئت البلدية الصلبة في كبد الابئدرة االمنتهئء من 

.النفئيئت الصلبة في الكويت

استكائل بنئء الانشأة 

زيئدة القوى العئملة والقدرات الالزمة لتشغيل وصيئمنة وإدارة الانشأة بكفئءة 
بئستخدام أحدث التقنيئت

كبد من النفئيئت الصلبة البلدية في منشأة%50معئلجة 

بلدية الكويت•

الهيئة العئمة للبيئة•

السيئسئت الارتبطة 

وصف الابئدرة

آليئت التنفيذ 

مئلك الابئدرة 

شركئء التنفيذ 

الهدف 

20المبادرة رقم  19المبادرة رقم 

هيئة مشروعئت الشراكة بين القطئعين العئم والخئص

طئقة الاتجددةئتبنئء مجّاع:طاقة

وزارة األشغئل العئمة•

وزارة الكهربئء والائء•

منظومة إدارة النفايات الصلبةتحسين 7.5

الطئقة الاتجددةمصئدر من إجائلي االستهالك الكهربئ ي من % 15منتئج تسعى إلدولة الكويت 
بزيئدة إمنتئج الطئقة الاتجددة محليًئ من مصئدر الطئقة طاقةوستقوم مبئدرة. 2030في

يئ للطئقة، الذي قئمن الضروري في هذه الابئدرة استكائل مجاع ش. الشاسية وطئقة الريئح
بنية التطويرالخئص في قطئع إشراك البئإلضئفة إلى ، ميجئوات2,000تبلغ طئقته اإلمنتئجية س
.تحتية للطئقة الاتجددةال

الطئقة بئلشراكة مع القطئع الخئصئتاستكائل بنئء مجّاع

الطئقةئتزيئدة القدرات لتشغيل وصيئمنة مجّاع

وزارة الكهربئء والائء

السيئسئت الارتبطة 

وصف الابئدرة

آليئت التنفيذ 

مئلك الابئدرة 

شركئء التنفيذ 

الهدف 

الطئقة الاتجددةمصئدر من الطئقة الكهربئ ية من %*15تحقيق 

و الائءكهربئءالوزارة •

الكويت لألبحئث العلايةمعهد•

الطاقة من مصادر الطاقة المتجددة نسبة إنتاجزيادة 7.4
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8البرمنئمج 

تعزيز صحة

الجميع ورفاه

مواطن متاكن
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منظرة عئمة

السيئسئت 

النتئ ج الارجوة 

نظام رعاية صحية 
عالي الجودة

ميةمحو األالتوعية و
الصحية

حياة صحيةأنماط
ونشيطة 

الطرق ودعم الريئضةعلى مكئفحة الاخدرات و تقليل اإلصئبئتمن خاللللشبابتحسين الصحة العامة•

وتعزيز تناية الاجتاع والصحة والرفئهية الفردية على الاستوى الاحليزيادة عدد المدن الصحية •

مسح وطني للصحة والتغذيةوإطالق تعزيز نظم تكنولوجيا المعلومات الصحية •

كادر المهني الصحيقدرات التحسين•

وتقنيئت عالج حديثة واعتائد تكنولوجيئ تقديم خدمات الرعاية الصحية إصالح أنظمة•

تاويل الرعئية الصحيةاستدامة والوطنيةمستوى خدمات التأمين الصحيرفع •

مية الصحيةمحو األ•

8.2

8.1

8.5

8.6

8.3

8.4

ة خئص-يحسن هذا البرمنئمج صحة الاواطنين من خالل مكئفحة األمراض الازمنة غير السئرية، وتعزيز الصحة العئمة •

للنسئء والشبئب واألطفئل، وتحسين جودة تقديم خدمئت الرعئية الصحية

هداف التناية الاستدامة أ

الركئ ز

ط اللجنة الاشرفة من الاجلس األعلى للتخطي
والتناية 

الصحةوزير 

لجنة التناية البشرية والعارامنية 

الاقرر الر يسي 

الاتئبعة والدعم 

األمئمنة العئمة للاجلس األعلى للتخطيط والتناية

ية والصحة واالجتائعيةيوالثقئفيةلجنة التعلياال
والشبئب

اللجنة الاسؤولة 

معدل السانة لدى الشبئبمؤشر 

1 191

2016

181

2035

67

2016منظاة الصحة العئلاية، 

السئرية وفيئت األمراض غيرمؤشر 

1 183

2016

75

2035

64

2016منظاة الصحة العئلاية، 

مؤشر العار الاتوقع عند الوالدة 
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192

2017

83

2035

67

2017البنك الدولي، 

شركئء التنفيذ 

107

وزارة الصحة •

وزارة الداخلية•

وزارة التجئرة والصنئعة•

وزارة التربية •

الدولة لشؤون الشبئبوزارة •

غذاء والتغذيةالهيئة العئمة لل•

8.7



108

فرص للتطوير

تضان الكويت منذ زمن طويل برعئية صحية مجئمنية شئملة تدولة يتاتع مواطنو
ئر وعلى الرغم من امنتش. إعئدة التأهيل والرعئية التلطيفية والعالج في الخئرج
نئك ال تزال هرعئية الصحية،الالاراكز الصحية والاستشفيئت وغيرهئ من مرافق 

.عدة فرص لتحسين الصحة العئمة للسكئن

قبل منةصحية كويتيةنيمدكأول اليرموك منطقة تم اعتائد، 2018في عئم •
منظاة الصحة العئلاية، وهو إمنجئز مثير لإلعجئب وملهم للبالد

عدالت والتي بإمكئمنهئ خفض موسيلة تشجيع للصحة الادن الصحية تعتبر •
غير السئرية مثل وأمراض السرطئن والقلب ومرضالازمنةاإلصئبة بئألمراض

%9الذكوربين و%13اإلمنئثالسكري الذي بلغ معدل اإلصئبة به بين

ئضة بئإلضئفة لذلك الحث على مناط حيئة صحي عن طريق تشجيع مائرسة الري•
، يةمراض غير السئريسئعد على خفض منسبة األوااللتزام بنظئم غذا ي متزن 

جائلي الوفيئتإمن % 72والتي شكلت 

، مناط حيئة الصحي مهم خئصة  لألطفئل والاراهقينأصبح الاحئفظة على •
سنة19الى 5من البئلغين % 42حيث يعئمني من البدامنة 

الوفيئت النئتجة منعددوسيلة مهاة لخفض تطوير امن وسالمة الطرق •
وفئة بئلسنة500حوادث الطرق والتي تبلغ حوالي 

ق في الكويت عن طريلتطوير كفئءة منظئم الرعئية الصحية هنئك عدة فرص •
حية، تطوير منظم التكنلوجيئ والاعلومئت الصحية، تطوير القوى العئملة الص
لصحيةتبسيط الهيكل العئم للقطئع الصحي وتطوير عالية تاويل الرعئية ا

من الاتوقع أن يؤدي هذا التحسن في مناط الحيئة وامن الطرق والرعئية •
الكويت الرفع من متوسط العار الاتوقع فيالصحية والبيئة الطبيعية إلى 

فقطعئمئً 75والذي يبلغ حئليًئ 

%85
الخدمئت من اإلمنفئق على

يخصص للرعئية العالجية 
العالجية

%65
تيين من البئلغين الكوي

ئً جسديغير منشيطين

~500
جة بئلسنة منئتحئلة وفئة

عن حوادث الطرق

المتعلقة بركيزة رعاية صحية عالية الجودة عوامل التغييرترتيب 
(تفئقاال%)

2019يوليو استبيان األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية على مواقع التواصل االجتماعي،: المصدر

هل معدل اإلصئبة بئألمراض
غير السئرية مرتفع؟

81%

89%

هل التاويل الصحي غير مستدام؟

%78هل الخدمئت الصحية غير فعئلة؟



السرطئن 

السكري

دول منظاة التعئون االقتصئدي 
والتناية 

دول الخليج

الكويت

، شكلت أمراض القلب2016في عئم 

واألوعية الدموية ومرض السكري 
الوفيئت في مجاوعمن % 72

الكويت 
2016منظاة الصحة العئلاية، 

عدد الوفيات حسب أسباب الوفاة 
)شخص100,000لكل (

2019اإلدارة الاركزية لإلحصئء، : المصدر
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2019منظاة الصحة العئلاية، : المصدر

متوسط االتجاهات في متوسط العمر المتوقع في الكويت مقارنة بنظرائها اإلقليميين و
منظمة التعاون والتنمية

)سنة(
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النتئ ج الارجوة 

معدل السانة لدى الشبئبمؤشر 

1 191

2016

181

السئرية وفيئت األمراض غيرمؤشر 

1 183

مؤشر العار الاتوقع عند الوالدة 

1 192

2035

67

2016

75

2035

64

2017

83

2035

67

ئة تبئع أسئليب حيازيئدة الوعي بأهاية 

وعلى وجه الخصوص ،صحية ومنشيطة

يتم  تشجيع مشئركة الشبئب في 

األمنشطة البدمنية والريئضية

ت لعيئدات والاستشفيئلأداء متحسن 

ئية من خالل اعتائد أمنظاة تكنولوجيئ الرع

وجيئ الصحية الحديثة، وتقييم التكنول

ضالصحية لتوفير تجربة ماتئزة للاري

أمنائط حيئة متوازمنة معززة وعئدات صحية

ر وقئ ية معتادة لاكئفحة األمراض غي

السئرية، وتسئعد الاراكز الصحية 

ثقيف الاجتاعية على تعزيز التوعية والت

بقضئيئ الصحة العئمة

أهم فرط الوزن والسانة من رارتفئع معدل امنتشئيعتبر
اطنين في الكويت، ال سيائ بين الاوخطورة الصحية عواملال

2016، منظاة الصحة العئلاية

2017البنك الدولي، 2016منظاة الصحة العئلاية، 2016منظاة الصحة العئلاية، 

نظام رعاية صحية 
عالي الجودة

محوالتوعية و
ةمية الصحياأل

حياة أنماط
صحية ونشيطة

110
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خئرطة الوصول إلى النتئ ج الارجوة 

حياة صحية ونشيطةأنماط

نظام رعاية صحية عالي الجودةمية الصحيةمحو األالتوعية و

8.7

مية الصحيةمحو األ

8.6

مستوى خدمات التأمينرفع 
استدامة والوطنيةالصحي

تاويل الرعئية الصحية

8.5

تقديمإصالح أنظمة
خدمات الرعاية 

واعتائد الصحية 
ت وتقنيئتكنولوجيئ 

عالج حديثة 

8.4

كادر المهني قدرات التحسين
الصحي

من للشبابتحسين الصحة العامة
مكئفحة الاخدرات و تقليل خالل

ةالطرق ودعم الريئضعلى اإلصئبئت

8.1

تعزيز نظم تكنولوجيا 8.3
وإطالق المعلومات الصحية 

مسح وطني للصحة والتغذية

وتعزيز زيادة عدد المدن الصحية 
تناية الاجتاع والصحة والرفئهية
الفردية على الاستوى الاحلي

8.2
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*سةالمشرف على تنفيذ السياالمقترحةآليات التنفيذ السياسات 

ل من خالل مكئفحة الاخدرات و تقليتحسين الصحة العامة للشباب
اإلصئبئت على الطرق ودعم الريئضة

مكئفحة الاخدرات وتعزيزتعئطيتعزيز الوقئية من•
التدخين

تعزيز السالمة على الطرق•
الريئضة للجايعتطبيق استراتيجية •

لداخليةوزارة ا

ة وتعزيز تناية الاجتاع  والصحة والرفئهيزيادة عدد المدن الصحية 
الفردية على الاستوى الاحلي

وزارة الصحةةاحلية لتوسيع عدد الادن الصحيالتعزيز جهود •

صحة مسح وطني للوإطالق تعزيز نظم تكنولوجيا المعلومات الصحية 
والتغذية

تعزيز منظم تكنولوجيئ الاعلومئت الصحية•
إطالق مسح وطني للصحة والتغذية•

وزارة الصحة

كادر المهني الصحيتحسين قدرات ال
إدارة األداء وزيئدة كفئءة القطئع آلية تطبيق•

الصحي 
وزارة الصحة

واعتائد تكنولوجيئ تقديم خدمات الرعاية الصحية إصالح أنظمة
حديثةوعالجئت صحية 

تعزيز خدمئت الرعئية الصحية الوقئ ية•
إمنشئء مراكز صحية •
تحسين خدمة الطوارئ•

وزارة الصحة

لرعئية تاويل ااستدامة والوطنيةمستوى خدمات التأمين الصحيرفع 
الصحية

إمنشئء إطئر تنظياي للاجاوعئت الارتبطة •
بئلتشخيص

وزارة الصحة

مية الصحيةمحو األ
في( الشئملة)تنفيذ برامج التوعية الصحية •

وأمئكن العالوالجئمعئتالادارس
وزارة الصحة

8.2

8.1

8.5

8.6

8.3

8.4
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8.7

ئسة الاشرف على تنفيذ السيئسة يقصد به الانسق العئم مع شركئء تنفيذ السي*



هداف التنمية المستدامة أالركائز المستهدفة  
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ط اللجنة الاشرفة من الاجلس األعلى للتخطي
والتناية 

الصحةوزير 

لجنة التناية البشرية والعارامنية 

الاقرر الر يسي 

الاتئبعة والدعم 

األمئمنة العئمة للاجلس األعلى للتخطيط والتناية

ية والصحة واالجتائعيةيوالثقئفيةلجنة التعلياال
والشبئب

اللجنة الاسؤولة 

شركئء التنفيذ 
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وزارة الصحة •

وزارة الداخلية•

وزارة التجئرة والصنئعة•

وزارة التربية •

الدولة لشؤون الشبئبوزارة •

غذاء والتغذيةالهيئة العئمة لل•



إجائلي مصروفئت الدولةمن % 11منحو منفئق على الصحة في الكويت يبلغ اإل
2019وزارة الصحة في الكويت، 

االمنعكئس على أهداف التناية الاستدامة

حيئة من خالل تشجيع الصحة العئمة والرعئية الوقئ ية وأسئليب ال

البرمنئمج إلى خفض معدل الوفيئت النئجاة عنيهدف هذا،الصحية

السيطرة على إصئبئت حوادث كائ يهدف إلى. لسئريةاألمراض غير ا

الطرق وتعئطي الاخدرات

يهدف من خالل القضئء على كئفة أشكئل التاييز ضد الارأة،

ى بئإلضئفة إل. ةالبرمنئمج إلى دعم الاسئواة في األلعئب الريئضي

، عمن خالل تحسين خدمئت الرعئية الصحية الشئملة للجايذلك، 

إلى رفع مستوى الصحة العئمة للارأةهذا البرمنئمجيهدف

لى من خالل التشجيع على اتبئع أسئليب أفضل للتغذية، يهدف البرمنئمج إ

ةاإلسهئم في القضئء على جايع أشكئل سوء التغذية وخفض معدل السان

من خالل زيئدة الوعي حول السالمة على الطرق، يهدف هذا 

ل البرامج إلى تحسين الطرق والوصول اآلمن إلى وسئ ل النق

للجايع
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22المبادرة رقم   21المبادرة رقم

السيئسئت الارتبطة 

وصف الابئدرة

آليئت التنفيذ 

مئلك الابئدرة 

شركئء التنفيذ 

الهدف 

الغئزيةإطالق ضريبة االستهالك على التبغ والاشروبئت : ضريبة

أصبح و،في الكويت من السانة الافرطةمن النسئء%84.3من الرجئل و%74.5يعئمني

ي غير صحية وبئلتئلالبعض الانتجئت فرض علىستضريبةمبئدرة. للغئيةتدخين شئ عال

سوف تستخدم إيرادات الضرا ب لتاويل. ةغئزياستهالك التبغ والاشروبئت الستقلل من

.برامج تعزيز الصحة

لضرا ب لجديد تطوير وتطبيق قئمنون

ابيعئتاإلبالغ عن الضائن وتنظيم الضريبة 

الهيئة العئمة للغذاء والتغذية•

وزارة الائلية

وزارة الصحة•

إطالق ضريبة االستهالك 

، من خالل مكئفحة الاخدرات و تقليلتحسين الصحة العامة للشباب
اإلصئبئت على الطرق ودعم الريئضة

8.1

السيئسئت الارتبطة 

وصف الابئدرة

آليئت التنفيذ 

مئلك الابئدرة 

شركئء التنفيذ 

الهدف 

تطبيق منظئم الاعلومئت الصحية: معلومات صحية

ال ستع. واحدةمنصة فيهئزييركتدارة بيئمنئت الارضى وإأتاتةالكويت سوف تستفيد من 
تحسين منظئم تكنولوجيئ الاعلومئت الصحية والصحة علىمعلومات صحية مبئدرة 

افر ة بيئمنئت الارضى الرقاية وتعزيز تويمن خالل مركز. لتتاركز في بوابة واحدةلكترومنية اال
هذه الابئدرة على ضم معلومئت صحية على الاستوى تشال . الاعلومئت عن الصحة

.صحية والاستفيدين منهئرعئية الالمقدمي متنئول ولكئفة الوطني 

تحسين القدرات داخل الكيئمنئت إلدارة أمنظاة تكنولوجيئ الاعلومئت

استثائر القطئع الخئص لتنفيذ وإدارة أمنظاة تكنولوجيئ الاعلومئت

الهيئة العئمة للغذاء والتغذية•

وزارة الصحة

اإلدارة الاركزية لإلحصئء •

الجهئز الاركزي لتكنولوجيئ الاعلومئت•

معهد الكويت لألبحئث العلاية•

العئمةالاستشفيئت تنفيذ منظئم الاعلومئت الصحية في 

التغذيةعبر مسح وطني للصحة وتعزيز نظم تكنولوجيا المعلومات الصحية  8.3

الابئدرات

116



24المبادرة رقم 

السيئسئت الارتبطة 

وصف الابئدرة

آليئت التنفيذ 

مئلك الابئدرة 

شركئء التنفيذ 

الهدف 

23المبادرة رقم 

الحد من امنتشئر األمراض غير السئرية: مزمنة

مزمنةمبئدرة .2016من جايع الوفيئت في الكويت في عئم %72شكلت األمراض غير السئرية 

والهدف من ذلك . ستعال على تحسين الوقئية والعالج وإعئدة التأهيل من األمراض غير السئرية

.زيئدة التوعية ضان الاجتاع لنشر أهاية الصحة ومناط الحيئة الصحي بين السكئن

تطوير وتطبيق اللوا ح والاعئيير لألغذية والاشروبئت

سئريةعن أضرار األمراض غير الإشراك خبراء العالقئت العئمة والتسويق في إطالق حاالت

وزارة الصحة

الهيئة العئمة للغذاء والتغذية•

عالموزارة اإل•

الهيئة العئمة للريئضة•

مية الصحيةمحو األ 8.7

السيئسئت الارتبطة 

وصف الابئدرة

آليئت التنفيذ 

مئلك الابئدرة 

شركئء التنفيذ 

الهدف 

إطالق حاالت محو األمية الصحية في الادارس االبتدا ية: صحة عامة

ستقوم مبئدرة ، %42معدل البدامنة إلى ع ئيعئمني األطفئل والاراهقون في الكويت من ارتف
األطفئل ة بين ط حيئة منشطئمناأوةصحيةغذا ياةمنظزرع ثقئفة الحفئظ على أبصحة عامة
بئألدوات الالزمة لفهم الاعلومئت الصحية واستخدامهئ همالهدف هو تزويد. والاراهقين

.بشأن صحتهم ومنظئمهم الغذا ي وأسلوب حيئتهمسلياةمن أجل اتخئذ قرارات 

تطوير منئهج لتعزيز محو األمية الصحية في الادارس

تنظيم الغذاء في الادارس

وزارة الصحة

وزارة الداخلية•

وزارة التربية•

وزارة الدولة لشؤون الشبئب•

الهيئة العئمة للغذاء والتغذية•

KD

مية الصحيةمحو األ 8.7
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مواطن متاكنمواطن متاكن

9البرمنئمج 

فعالة فيةشاركم
المجتمع العالمي
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ًئ إبراز جهود الدولة يحتفي هذا البرمنئمج بثقئفة وتئريخ الكويت الغني كاينئء تجئري إقلياي على مر العصور، وسيتم أيض•

لضائن السالم العئلاي وكومنهئ منصة للتبئدل الفكري والثقئفي 

منظرة عئمة

السيئسئت 

والتناية الدوليةتعزيز الدبلوماسية االقتصادية •

إدارتهئ بشكل مستداموتاكين الوصول إليهئ والمواقع الثقافية والتاريخية تطوير •

لتعزيز اإلمنتئج اإلعالميزيادة جاذبية الفنون والثقافة الكويتية •

والاشئركة بهئ زيادة االستضافة في الفعاليات والمؤتمرات الدولية •

وإمنجئزات الكويت وإسهئمئتهئالهوية الوطنية تعزيز•

النتئ ج الارجوة 

9.2

9.1

9.5

9.3

9.4

ملتقى فكري 
وثقافي وتاريخي

مركز حل 
ز المنازعات وتعزي

السالم

الريادة في 
ة التنمية الدولي

هداف التناية الاستدامة أ

الركئ ز

ط اللجنة الاشرفة من الاجلس األعلى للتخطي
والتناية 

وزير الخئرجية

اإلعالم وزير 

عالم العئمة واإلئت لجنة السيئس

الاقرر الر يسي 

الاتئبعة والدعم 

األمئمنة العئمة للاجلس األعلى للتخطيط والتناية

ة والشبئبوالصحية واالجتائعيةيوالثقئفيةلجنة التعلياال

اللجنة الاسؤولة 

التراث الثقئفي غير الائديمؤشر 

1 140
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2019
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2035
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فرص للتطوير

لاهم كئمنت الكويت جزءًا من طريق الحرير والتوابل ولقد لعب موقعهئ الجغرافي ا

ة في في الانطقة دورًا مهاًئ في صنع تئريخ الدولة الثري وهويتهئ والاسئها

.  اتصئل حضئرات عدة في هذه الرقعة الجغرافية

طوريئت التئبعة إلمبراللعديد من اآلثئر والاواقع األثرية موطنئً تعد الكويت •

ئريخيًئ ثريًئ إرثًئ تواليومنئمنية والعثائمنية واإلسالمية، مائ يانحهئالرافدين بالد 

ةفي الانطقدليل على الحيئة من العصر البرومنزي تاتلك الكويت أقدم •

حدة أربعة مواقع تراث ثقئفي على قئ اة منظاة األمم الاتتاتلك الكويت •

براج الكويت  ، بائ في ذلك أللتراث العئلاي(اليومنسكو)للتربية والعلم والثقئفة

الاطلة على الخليج

منتئجمجئل اإلتعتبر الكويت من أحد أهم الرواد على مستوى العئلم العربي في •

، وفي الاسرح والدرامئ والعروض الاوسيقيةعئلي الجودةاإلعالمي

يت من سوف تتاكن الكو،الاوروث واإلمنتئج الثقئفي الثريبئالستثائر في •

تطوير القطئع السيئحي والتوسع أكثر في االقتصئد اإلبداعي

طيبة كوسيط دولي تكوين ساعةاستطئعت الكويت منذ استقاللهئ من •

ى مائ سئهم في حل العديد من النزاعئت وإحالل السالم على الاستو،موثوق

العئلاي 

تي إضئفة إلى ذلك، بلغ إجائلي القروض والانح الاقدمة من الصندوق الكوي•

اية في تنلهئ األثر اإليجئبي مليئر دوالر أمريكي كئن 19للتناية االقتصئدية منحو 

العديد من الدول الاستفيدة

،العئلايالثقئفة واإلبداع الاحلي والدور الفعئل للدولة على الصعيدبئستغالل •

اية في سوف تتاكن الكويت من تعزيز مكئمنتهئ كانصة لتبئدل األفكئر العئل

الشرق األوسط

41
على مؤشر دولة 87من بين 

2019قوة جواز السفر لعئم 

مليار  $19
106في القروض والانح التي صرفت إلى 

منذ منشأة الصندوقدولة

120



المقدمة من قبل الكويتوالقروض اإلنمائيةالتوزيع الجغرافي للمنح والمساعدات 
(ةدول106مليئر دوالر على 19كثر من أ(

2019الكويت، فيوزارة الخئرجية: المصدر

5

وى من بين أعلى عشر دول على مستالكويت 
العئلم في تقديم الاسئعدات اإلمنسئمنية

2018،  مم الاتحدةاأل
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النتئ ج الارجوة 

الريادة في التنمية
الدولية

ملتقى فكري 
وثقافي وتاريخي 

مركز حل المنازعات 
وتعزيز السالم

ية من تدعم الكويت بسخئء التناية الدول

خالل تقديم الانح والاسئعدات 

وتسئهم في . والقروض اإلمنائ ية

األهداف األماية للتناية الاستدامة

ئفية الحفئظ على الاواقع التئريخية والثق

ز وحائيتهئ لتعزيز موقع الكويت كارك

ثقئفي إقلياي

ة منصة لتقريب وجهئت النظر الاختلف

لتجنب الانئزعئت الدولية ذات الكوارث

اإلمنسئمنية وتحقيق السالم الشئمل 

مجاوع الاسئهائتمؤشر 

ؤون مكتب األمم الاتحدة لتنسيق الش
2018اإلمنسئمنية، 

20182035

1 100

2019، (Brand Finance)فئيننسبرامند 

2019

51

2035

35

التراث الثقئفي غير الائديمؤشر 

1 140

2019الانتدى االقتصئدي العئلاي،

2019

10549

2035

يالد تئريخ جزيرة فيلكئ يعود إلى األلفية الثئلثة قبل الا
2019اليومنسكو، 

مؤشر الهوية العئلاية

122
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خئرطة الوصول إلى النتئ ج الارجوة 

الريادة في التنمية الدولية

مركز حل المنازعات وتعزيز 
السالم

خي ملتقى فكري وثقافي وتاري

المواقع الثقافيةتطوير 
ول وتاكين الوصوالتاريخية 

امإدارتهئ بشكل مستدإليهئ و

9.2

زيادة جاذبية الفنون 
تعزيز لكويتيةوالثقافة ال

اإلمنتئج اإلعالمي

9.3

يات زيادة استضافة الفعال
والمؤتمرات الدولية 

والاشئركة بهئ 

9.4

تعزيز 
الدبلوماسية 
االقتصادية 

ةوالتناية الدولي

9.1

الهوية الوطنية تعزيز
وإمنجئزات الكويت 

وإسهئمئتهئ

9.5
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*اسةالمشرف على تنفيذ السيالمقترحةآليات التنفيذ السياسات 

والتناية الدوليةتعزيز الدبلوماسية االقتصادية 
هدف زيئدة الانح والقروض التناوية بشكل مست•

استراتيجي
وزارة الخارجية

إدارتهئ ووتاكين الوصول إليهئالمواقع الثقافية والتاريخية تطوير 
بشكل مستدام

خية تحسين استغالل الاواقع الثقئفية والتئري•
وادارتهئ بشكل مستدام 

المجلس الوطني للثقافة 
والفنون واآلداب

تقليل الحواجز أمئم اإلمنتئج اإلعالمي•عالمياإلمنتئج اإللتعزيز كويتيةزيادة جاذبية الفنون والثقافة ال
المجلس الوطني للثقافة 

والفنون واآلداب

ئركة بهئ والاشزيادة االستضافة في الفعاليات والمؤتمرات الدولية 
زيئدة االستضئفة والاشئركة في األحداث •

الدولية
وزارة اإلعالم

وإمنجئزات الكويت وإسهئمئتهئالهوية الوطنية تعزيز
واضحة لهوية الكويت تطوير استراتيجية •

التسويقية 
وزارة اإلعالم

9.2

9.1

9.5

9.3

9.4

124

ئسة الاشرف على تنفيذ السيئسة يقصد به الانسق العئم مع شركئء تنفيذ السي*



هداف التنمية المستدامة أالركائز المستهدفة  
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األمئمنة العئمة للاجلس األعلى للتخطيط والتناية

ة والشبئبوالصحية واالجتائعيةيوالثقئفيةلجنة التعلياال

اللجنة الاسؤولة 

وزارة الخئرجية•

وزارة اإلعالم•

يةالصندوق الكويتي للتناية االقتصئدية العرب•
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بلدية الكويت •
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،عروض مسرحيةفي أول داء ئألبالصبئح الشيخ جئبر األحادالراحل، قئم األمير1938في عئم 
الصبئححاد الجئبرأحضرهئ والده األمير الشيخ و

2018وكئلة الكويت لألمنبئء، 

االمنعكئس على أهداف التناية الاستدامة

من خالل دعم مجئالت الفنون واإلعالم والسيئحة، يهدف هذا البرمنئمج إلى تعزيز 
االقتصئد اإلبداعي والتعليم العئلي في الكويت

ج إلى البرمنئمهذامن خالل زيئدة الاعومنئت والانح اإلمنائ ية الاستهدفة، يهدف

السالم واالستقرار في جايع أمنحئء العئلم حفظتأييد 

ج إلى البرمنئمهذامن خالل االستارار في تقديم الاسئعدات اإلمنائ ية، يهدف

ةدعم األجندة األماية والاسئهاة في تحقيق أهداف التناية الاستدام

هذافيهد، من خالل تدعيم اإلدارة الاستدامة للاواقع التئريخية في الكويت

البرمنئمج إلى حائية التراث العئلاي

هدف من خالل زيئدة التعئون الدولي في مجئل األبحئث والتكنولوجيئ الزراعية، ي

البرمنئمج إلى اإلسهئم في القضئء على الجوع في العئلم

من خالل زيئدة الاسئعدة الاقدمة لألبحئث الطبية وقطئع الصحة، يهدف 

البرمنئمج إلى تحسين الصحة والعئفية في جايع أمنحئء العئلم

من خالل تدفق الاسئعدات اإلمنائ ية لدعم منح الدراسة والتدريب، يهدف

البرمنئمج إلى تحسين جودة التعليم حول العئلم

طة من خالل االستثائر في تكنولوجيئت الايئه والصرف الصحي وفي األمنش

بر والبرامج ذات الصلة على الصعيد العئلاي، يهدف البرمنئمج إلى دعم عدد أك

من النئس حول العئلم في الحصول على هذه الخدمئت 

لى البلدان من خالل االستثائر االستراتيجي وتقديم استثائرات أجنبية مبئشرة إ

البرمنئمج إلى الحد من أوجه عدم هذا يهدفالتي هي في أمس الحئجة إليهئ،

الاسئواة عئلايًئ 

ا البرمنئمجهذيهدف،البنية التحتيةتطوير منحو االبتكئر وتناويةمن خالل تقديم منح 

الناو االقتصئدي في البلدان النئميةلدعم

ى خلق البرمنئمج إلهذامن خالل وضع استراتيجيئت للسيئحة الاستدامة، يهدف

فرص عال في هذا القطئع وتعزيز الثقئفئت الاحلية

صلة من خالل تعبئة التاويل منحو معئلجة تلوث الهواء والتكنولوجيئت الات

البرمنئمج إلى دعم العال الانئخي العئلاي وبنئء القدراتهذايهدف،بئلانئخ

يهدف, خالل تقديم الاسئعدة اإلمنائ ية لبرامج الحفظ والتنوع البيولوجيمن

البرمنئمج إلى تحسين الحيئة على األرض على الصعيد العئلايهذا
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تعزيز الدبلومئسية االقتصئدية: دبلوماسية اقتصادية

تتجئوز مسئعدات الكويت الخئرجية هدف األمم الاتحدة للاسئعدات اإلمنائ ية الرساية 

دبلوماسية تهدف مبئدرة . من النئتج الاحلي اإلجائلي% 0.7والذي تم تحديده بنسبة 

إلى استحداث آليئت استراتيجية لانح الاسئعدات اإلمنائ ية بائ فيهئ الاسئعداتاقتصادية 

سوف تعزز هذه الابئدرة من مكئمنة الكويت . الاتوا اة مع أهداف التناية الاستدامة

. كدولة را دة في مجئل التناية الدولية

السيئسئت الارتبطة 

وصف الابئدرة

آليئت التنفيذ  

لاسئعدة اإلمنائ ية الرسايةلإعداد إطئر استراتيجي

توحيد صرف الاعومنئت التناوية من خالل الصندوق الكويتي للتناية 

مئلك الابئدرة 

شركئء التنفيذ 

الهدف 
لدعم االستراتيجية االمنائ يةلدبلومئسية االقتصئديةاطالق برمنئمج ا

لخئرجية وزارة ا•

يةالصندوق الكويتي للتناية االقتصئدية العرب

عالم وزارة اال•

والتناية الدوليةتعزيز الدبلوماسية االقتصادية  9.1

إمنشئء صندوق كويتي لدعم األفالم: أفالم

وهو أول فيلم يتم إمنتئجه على اإلطالق في "بس يئ بحر"أمنتجت الكويت فيلم 1972في عئم 

ستقوم . سئهم بريئدة الكويت في الاجئل السنيائ ي على الصعيد اإلقليايمائ ، الخليج

الصندوق الكويتي لدعم إمنشئءبإحيئء صنئعة السينائ في الكويت من خالل أفالممبئدرة 

الاستوى اإلقلياي علىإمنتئج أعائلهم ودعاهم في الترويجمن ن الشبئب ياكتواألفالم

.والدولي

السيئسئت الارتبطة 

وصف الابئدرة

آليئت التنفيذ 

السينائ الكويتيةلدعم إمنشئء مؤسسة إلدارة الصندوق الكويتي

شركئت إعالم دولية لتطوير الصنئعة الاحلية شراكئت مععقد 

مئلك الابئدرة 

شركئء التنفيذ 

الهدف 

الاعهد العئلي للفنون الاسرحية•

الاجلس الوطني للثقئفة والفنون واآلداب•

لدعم السينائ الكويتيةإمنشئء صندوق 

اإلمنتئج اإلعالميلتعزيز كويتيةزيادة جاذبية الفنون والثقافة ال

عالموزارة اإل

9.3

الابئدرات
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ومؤتارات را دةفعئليئتاستضئفة

لتصبح جئهزة الستضئفة الفعئليئت الاهاة إعئدة تأهيل البنية التحتية 

ة لنقل الخبرة الفنية إشراك شركئت إدارة الاؤتارات والفعئليئت الدولية الخئص

وتوسيع منطئق األمنشطة  

استضئفة فعئليئت إقلياية را دة: فعاليات

قضئيئ مهاة في عدة مجئالت مؤتارات حول الكويت على مر السنين، منظات واستضئفت 

زيئدة دعم قدرة الكويت على بفعالياتستقوم مبئدرة . الذكئء االصطنئعي والطبمثل 

.استضئفة الاؤتارات واستكشئف فرص جديدة الستضئفة الازيد من الفعئليئت

السيئسئت الارتبطة 

وصف الابئدرة

آليئت التنفيذ 

مئلك الابئدرة 

شركئء التنفيذ 

الهدف 

عالموزارة اإل

الاجلس الوطني للثقئفة والفنون واآلداب•

الصندوق الكويتي للتناية االقتصئدية العربية•

وزارة الخئرجية•

هئ والاشئركة بزيادة االستضافة في الفعاليات والمؤتمرات الدولية  9.4

KD

األمندية وتعزيز االحتراف الريئضيتخصيص

أمندية كرة القدم الاحليةتخصيص 

ئل وسن تشريع جديد لتخصيص النوادي الريئضية واالمنتقتحديث القوامنين الحئلية 

من مرحلة الهواية إلى مرحلة االحتراف في كئفة األمنشطة الريئضية

الكويتيينينالريئضيوالفرق احتراف: رياضة

مشئركةبرفع اإليقئف الافروض علىاللجنة األولابية الدولية قئمت، 2019في يوليو 

إلى ةرياضتهدف مبئدرة. في البطوالت الريئضية الدوليةالرساية لفرق الريئضية الكويتيةا

.يتلتطوير الفرق الريئضية والريئضيين في الكوةالالزمةوالائليةاإلداريئتاإلصالحتدشين

السيئسئت الارتبطة 

وصف الابئدرة

آليئت التنفيذ 

مئلك الابئدرة 

شركئء التنفيذ 

الهدف 

وزارة الدولة لشؤون الشبئب

وإمنجئزات الكويت وإسهئمئتهئالهوية الوطنية تعزيز 9.5
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تحقيق رؤية كويت علىالكويت تعال 

من خالل مجاوعة منظاة من  2035الجديدة

الخطط وبرامج التنفيذ

مئ ياكن 2035رؤية كويت الجديدة ترسم •

تى عئم للبالد تحقيقه وتحدد اتجئه التناية ح

2035

إنمائية خمس خطط إلى تنقسم الرؤية•

تغطي كل منهئ فترة ،متوسطة األجل

فة خاس سنوات، وتشال النتئ ج الاستهد

بئإلضئفة إلى السيئسئت والبرامج

خطط إلى خاس إمنائ يةتنقسم كل خطة•

تعئون يتم وضع كل منهئ سنويئ بئل. تنموية

مع الجهئت الاسؤولة عن تنفيذ البرامج 

والسيئسئت

هذه الخطة من خالل مجاوعة من تنفذ •

ئدرات تستخدم لتصايم مبالتنفيذآليات

والبرامج بهدف تحقيق النتئ ج الارجوة

والسيئسئت

من الرؤية إلى الواقع

2025-2020اإلمنائ ية الثئلثةالخطة و متئبعة تنفيذ 
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هي لجنة من ضان مجلس الوزراء اللجنة المسؤولة
لى تحديد تتولى مسؤولية تحقيق البرمنئمج وتنفيذه، وتتو

مؤشرات األداء واألهداف للبرمنئمج واإلشراف على إجراءات 
ق العال التنفيذ وتقديم الاشورة إلى الاقرر الر يسي وفر

التنفيذية

للمجلسمن األمانة العامةالمتابعة والدعم تسئمند وحدة 
يق الاقرر الر يسي في تنساألعلى للتخطيط والتنمية

البرمنئمج وتزويدهم بدعم تقني ودعم إدارة برامج

حيث الاسؤولة عن اإلعداد النئجح لسيئسة محددةجهئت الهم شركاء التنفيذ
قيق هم لضائن تحئتيقود مدير الاشروع موظفي تنفيذ السيئسئت ومشروع

ألهداف وغئيئت  الاقرر الر يسيبرامجال

األدوار والمسؤوليات 
في تنفيذ الخطة 

اإلنمائية

يعال الاسؤول على  .مسؤول عن تنفيذ البرمنئمجر وزيهو المقرر الرئيسي 
مسؤوال عن ضائن الخئص به، ويكونتنسيق جايع الابئدرات في إطئر البرمنئمج

يقدم تقئريره إلى اللجنة الاسؤولة  .تحقيق أهداف البرمنئمج

KD

آليات التنفيذ

ط اللجنة المشرفة من المجلس األعلى للتخطي
فئت للاستهدمسؤولة عن البرامج وفقًئ والتنمية 

الارجوة والاؤشرات

ر والمعاييالنظم 
األطر التنظياية للجهئت 

سيةالقيئالرقئبية  أو الاعئيير 
الالزمة

المؤسسات
الاؤسسئت الاطلوب 
استحداثهئ أو فصلهئ أو 

دمجهئ 

الاطلوبة فرديةالقدرات الالقدرات

األتمتة
اية استخدام التكنولوجيئ الرق
لتحويل مناوذج التشغيل 

األطر التشريعية الالزمة القوانين
إلحداث التغيير 

االستثمار 
الخاص 

اآلليئت الاطلوبة إلشراك 
القطئع الخئص

االستثمار 
الحكومي

الاصروفئت ورأس الائل 
و تطويرأالاطلوب لبنئء 

الاوجودات الفعلية 
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ن ترتكز خطة التناية السنوية على مبئدئ محددة مصااة خصيصًئ للتناية في دولة الكويت م
إدارة الابئدرات والبرامج وحزمة الابئدرات 1 المبادئ التوجيهية لخطة التنمية السنوية 

الخطة اإلنمائية تواءم
سنوات5تهدف مبئدرات خطط التناية السنوية إلى تفعيل سيئسئت الخطة اإلمنائ ية على مدار •

التنفيذ2يئتتترجم سيئسئت الخطة اإلمنائ ية من خالل مبئدرات يتم تنفيذهئ بئستخدام حول سبع أمنواع من آل• A

تنظم من خالل عملية 
متواصلة

ل رفع تنظم خطة التناية السنوية من خالل عالية متواصلة تتضان موافقئت ومنقئط اتخئذ القرار ومراح•
التقئرير

ل مبئدرات يوفر تكرار دورة الخطة السنوية فرصة لالستجئبة السريعة لتحديئت تنفيذ الابئدرة أو تشكي•
الستكائل تحقيق السيئسة

B

تخضع إلدارة شفافة

لاسئعدة تنفذ برامج خطة التناية السنوية من خالل الاقرر الر يسي واصحئب السيئسة بدعم من األمئمنة ا•
الفني للتخطيط والاتئبعة التئبعة لألمئمنة العئمة للاجلس األعلى للتخطيط والتناية وفريق الدعم

التناية بدور تقوم األمئمنة الاسئعدة للتخطيط والاتئبعة التئبعة لألمئمنة العئمة للاجلس األعلى للتخطيط و•
رامجر يسي في التنسيق خالل مراحل خطة التناية السنوية لضائن استارار الحوكاة عبر كئفة الب

D

ة تنفذ من قبل موارد بشري
ذات كفاءة عالية 

والتناية كل من األمئمنة الاسئعدة للتخطيط والاتئبعة في األمئمنة العئمة للاجلس األعلى للتخطيطوفر ي•
ذ الابئدرات وفريق الدعم الفني التدريب والدعم الالزمين على مدار الخطة لضائن جهوزية جايع الفرق لتنفي

والبرامج
E

تدار كحزمة مبادرات
ألداء الابئدرات او تدار خطة التناية السنوية كحزمة مبئدرات يتم مراجعتهئ سنويًئ حيث تخضع للتعديل وفقئً •

اقتراح مبئدرات الستكائل تحقيق السيئسة C
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العالقة بين السياسة والمبادرة وآليات التنفيذتترجم سيئسئت الخطة اإلمنائ ية عبر مبئدرات تتاحور حول سبع أمنواع من آليئت التنفيذ 

النظم والمعايير
األطر التنظياية الالزمة أو الاعئيير القيئسية

رفع مستوى العاليئت في العيئدات الصحية: مثئل
ة الوزارات والجهات التنظيمي

المؤسسات
الاؤسسئت الاطلوب استحداثهئ أو فصلهئ أو دمجهئ

ن استحداث هيئة جديدة لشراء الخدمئت الصحية م: مثئل
الاستشفيئت العئمة والخئصة

ديوان الخدمة المدنية

القدرات
القدرات الفردية الاطلوبة

بنئء قدرات تاريضية كويتية: مثئل
ديوان الخدمة المدنية

األتمتة
غيل استخدام التكنولوجيئ الرقاية لتحويل مناوذج التش

حيةإمنشئء منظئم متكئمل لتكنولوجيئ الاعلومئت الص: مثئل
ا الجهاز المركزي لتكنولوجي

المعلومات

حالقوانين واللوائ
القوامنين الالزمة للدعم التناوي 

إطالق قئمنون جديد للاائرسئت الطبية وحقوق : مثئل
الارضى 

والتشريع إدارة الفتوى

االستثمار الخاص
آليئت إشراك القطئع الخئص

رفع عدد مزودي التأمين الصحي الخئص: مثئل

ين هيئة مشروعات الشراكة ب
/  القطاعين العام والخاص

المجلس األعلى للتخصيص

االستثمار 
الحكومي

ة رأس الائل الاطلوب لبنئء أو تطوير الاوجودات الفعلي
تطوير مراكز إعئدة التأهيل ورعئية الاسنين: مثئل

وزارة المالية

السياسة
ين تحس: على سبيل الاثئل

جودة الخدمئت في منظئم 
الرعئية الصحية 

المبادرة

آليات التنفيذ

KD
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هيكل حوكمة خطة التنمية السنوية 

المهام الرئيسية 

هي الجهة الاسؤولةاللجنة المسؤولة من مجلس الوزراء 
لاقرر تدعم اللجنة احيثعن تنفيذ خطة التناية السنوية 

رارات من مواجهة التحديئت التي تتطلب اتخئذ قالر يسي في 
مجلس الوزراء

1

هو الاسؤول عن تنفيذ برمنئمج معين المقرر الرئيسي
ويحئسب امئم اللجنة الاسؤولة من مجلس الوزراء 

لاقرر التي يترأسهئ االلجنة التوجيهية للبرنامجتجتاع
ين من الر يسي، والتي تتكون من أصحئب السيئسئت وماثل
رة األمئمنة العئمة للاجلس األعلى للتخطيط والتناية وزا
لوجيئ الائلية وديوان الخدمة الادمنية والجهئز الاركزي لتكنو

الاعلومئت وديوان الاحئسبة وجهئت أخرى حسب الحئجة، 
عئلة التنسيق ومواجهة التحديئت بطريقة فمن أجل بئمنتظئم

2

البرامج يوفر الدعم الاختص بإدارةمكتب إدارة البرنامج 
ويقوم بدعم الجهئت في عالية للجنة التوجيهية للبرمنئمج

إعداد تقئرير الاتئبعة

4

يوفر الدعم الالزم للبرامج حسب فريق الدعم الفني 
برامج  اللجنة التوجيهية للبرمنئمج ومكتب إدارة التوجيهئت

ت وتطوير االستراتيجيئبئلتحليالتعن طريق القيئم 
ودراسئت الاقئرمنة الارجعية 

5

هم الجهئت الاسؤولة عن تنفيذ أصحاب السياسات 
بأخر سيئسئت معينة واحئطة  اللجنة التوجيهية للبرمنئمج

التطورات والاخئطر والتحديئت الارتبطة بسيئسئتهم

3

مكتب إدارة البرنامج 
األمئمنة الاسئعدة للتخطيط 

األمئمنة العئمة والاتئبعة في 
للاجلس األعلى للتخطيط 

والتناية  

فريق الدعم الفني
األمئمنة العئمة للاجلس األعلى 

للتخطيط والتناية 

5

4

اللجنة المسؤولة من مجلس 
الوزراء 

اللجنة التوجيهية للبرنامج
بر ئسة الاقرر الر يسي 

صاحب 
2السياسة 

صاحب 
1السياسة 

صاحب 
Xالسياسة 

1

2

3

بين البرامج الثمانيةالجهات المختلفة انيةمشتركة بين البرامج الثمالجهات ال
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إطار اختيار مبادرات البرنامج

اختيار ومراجعة حزمة المبادرات

رات المباديتم اختيئر الابئدرات مع مراعئة •
األخرى الموجودة في حزمة المبادرات 

يتم لتحديد الابئدرات ذات األولوية، •
ات التقييم بناء  على تأثير المبادر

ر وتوافوموائمتها مع الخطة اإلنمائية 
جئحالجهة الانئسبة لتنفيذ الابئدرة بن

فاق سيتم االتلضائن الدقة والتنفيذ، •
على حد أقصى لعدد المبادرات ضمن 

البرنامج

تستثمر الحكومة الموارد فيوهكذا، •
ن منجئحهئ والتي تضاالاتوقعالمبادرات 

-2020التنفيذ الفعئل للخطة اإلمنائ ية 
2025

عئليةموا اة
مخئطر منخفضة

استمرار
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إمكئمنية تنفيذ الابئدرة بنجئح منخفضة
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إعادة النظر
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إعادة
الموائمة
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تنفيد الخطةاعداد و متابعة دورة 

الرصد الشهري 5

ائعئت يقوم الاقررون الر يسيون بر ئسة االجت•
جهم الشهرية للجئن التوجيهية الخئصة لبرمنئم
من اجل االشراف على التطورات واتخئذ 

ت االجراءات الانئسبة تجئه اي مخئطر أو تحديئ

الدعم الفني   4

المراجعة السنوية ألداء حزمة المبادرات  1

في مرحلة الاراجعة يتم تقييم الابئدرات •
او تعديلهئ او االستارار بهئالغئ هئحديد تل

ي بئإلضئفة إلى ذلك يقوم فريق الدعم الفن•
يئسة بتشكيل مبئدرات الستكائل تحقيق الس

ولضائن موا اة الابئدرات مع برامج الخطة 

التقديم واالختيار 2

تقوم الجهئت بتصايم ومراجعة مقترحئت•
بعين االعتبئر آخذًة الابئدرات الجديدة 

توصيئت فريق الدعم الفني

اءمة الابئدرات بنئًء على الاوتقييميتم•
الجهة على التنفيذوقدرة

ة يتم حذف الابئدرات التي ال توا م الخط•
التي اإلمنائ ية والتي ال تقدم منئفع مئدية أو

يصعب تنفيذهئ 

ادة ثم تقدم الجهئت ميثئق للابئدرات الاعت•
يتضان دراسة مفصلة للابئدرة ودراسة

جدوى 

يم تعرض الجهئت مبئدراتهئ على فريق التقي•
ن قوم بتقييم الابئدرة مالذي يالاختص 

حيث الايزامنية والجدول الزمني ومقدرة 
الجهة على التنفيذ والاواءمة مع الخطة 

اإلمنائ ية 

ص بتقييم بئلنهئية، يقوم فريق التقييم الاخت•
ر واختيئر الابئدرات الاستوفية للاعئيي

الموافقات 3

في الاجلس الاسؤولةتقوم اللجنة •
األعلى للتخطيط والتناية باراجعة 

واقرارهئ مسودة خطة التناية السنوية
ة  من الاجلس األعلى للتخطيط والتناي

ومجلسقبل تقدياهئ إلى مجلس الوزراء 
األمة

يقوم فريق الدعم الفني باسئمندة الجهئت•
أيفي تطوير استراتيجيئتهئ واإلجئبة على

ب الالزم بجئمنب توفير التدريفنيةاستفسئرات 
على مدار السنة 

ر تقوم اللجنة التوجيهية بئستالم تقئري•
الاتئبعة الربع سنوية من األمئمنة العئمة 
جتاع للاجلس األعلى للتخطيط والتناية وت
إلى لانئقشة التحديئت ورفع أي مخئطر 

الاسؤولة من مجلس الوزراءاللجنة

المراجعة الربع سنوية 6
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1البرنامج 
بناء منطقة اقتصادية دولية

خاصة 

2البرنامج 
برنامج التخصيص العام

3البرنامج 
خاص ديناميكيتعزيز قطاع

4البرنامج 
تعزيز قدرات المواطنين 

والمؤسسات 

5البرنامج 
تطوير حكومة مترابطة وشفافة

النئ ب األول لر يس مجلس الوزراء المقرر الرئيسي 
وزير الدولة للشؤون االقتصئدية

وزير الائلية 

وزير التجئرة والصنئعة 

وزير الدولة للشؤون االقتصئدية

وزير التربية والتعليم 

الشؤون االجتائعيةوزير 

وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء

الائليةوزير 

لجنة الشؤون االقتصئدية لجنة الشؤون االقتصئدية لجنة إعداد ومتئبعة عال الحكومة اللجنة المسؤولة
ة يوالثقئفيةلجنة التعلياال

والصحية والشبئبواالجتائعية
ةالقئمنومنيشؤون لجنة ال

اللجنة المشرفة 
من المجلس 

األعلى للتخطيط
والتنمية 

عالم العئمة واإلئت لجنة السيئسة لجنة التناية البشرية والعارامنيلجنة التناية االقتصئدية لجنة التناية االقتصئدية 2035لجنة رؤية 

شركاء التنفيذ
(  يةالصب)جهئز تطوير مدينة الحرير •

وجزيرة بوبيئن

مؤسسة الانطقة االقتصئدية•

(سيتم إمنشئؤهئ)الشائلية 

(سيتم إمنشئؤهئ)شركئت تطوير •

ل العئمةشغئوزارة األ•

ية الهيئة العئمة لالتصئالت وتقن•
الاعلومئت

ئشر هيئة تشجيع االستثائر الاب•

الهيئة العئمة لالستثائر •

وزارة التربية •

وزارة الكهربئء والائء•

وزارة الائلية•

وزارة الصحة •

وزير الدولة لشؤون الخدمئت•

لتخصيصالجهئز الفني لبرمنئمج ا•

جهئز حائية الانئفسة•

هيئة مشروعئت الشراكة بين •
القطئعين العئم والخئص 

ئشر هيئة تشجيع االستثائر الاب•

معهد الكويت لألبحئث العلاية•

ة الصندوق الوطني لرعئية وتناي•
ةالاشروعئت الصغيرة والاتوسط

الهيئة العئمة للصنئعة •

لتخصيصالجهئز الفني لبرمنئمج ا•

الهيئة العئمة للقوى العئملة•

الخدمة الادمنيةديوان•

وزارة التعليم العئلي•

وزارة التربية •

الهيئة العئمة للقوى العئملة•

وزارة الشؤون االجتائعية•

شؤون الشبئبلالدولةوزارة•

جئمعة الكويت•

الجهئز الاركزي لتكنولوجيئ •
الاعلومئت

ديوان الخدمة الادمنية•

وزارة التجئرة والصنئعة•

وزارة الائلية•

–الهيئة العئمة لاكئفحة الفسئد•

منزاهة

هيئة مشروعئت الشراكة بين •
القطئعين العئم والخئص 

األعلى للتخطيط والتنايةاألمئمنة العئمة للاجلسمالمتابعة والدع
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6البرنامج 
ةتشييد بنية تحتية متماسك

7البرنامج 
إيجاد مناطق معيشية متناغمة 

بيئيا  

8البرنامج 
تعزيز صحة ورفاه الجميع 

9البرنامج 
مشاركة فعالة في
المجتمع العالمي

المقرر الرئيسي 
وزير األشغئل العئمة

الدولة لشؤون الخدمئتوزير 

وزير الدولة لشؤون البلدية

الكهربئء والائءوزير 

الصحةوزير 

الداخليةوزير 

وزير الخئرجية

اإلعالم وزير 

اللجنة المسؤولة
لدية لجنة الاخطط الهيكلي الرابع من ب

الكويت 
لجنة الخدمئت العئمة 

ة يوالثقئفيةلجنة التعلياال
والصحية والشبئبواالجتائعية

ة يوالثقئفيةلجنة التعلياال
والصحية والشبئبواالجتائعية

اللجنة المشرفة 
من المجلس 

األعلى للتخطيط
والتنمية 

عالم العئمة واإلئت لجنة السيئسة لجنة التناية البشرية والعارامنية لجنة التناية البشرية و العارامنية لجنة التناية البشرية والعارامني

شركاء التنفيذ
ية التصئالت وتقنالعئمة لهيئة ال•

الاعلومئت

العئمة للطيران الادمنيإلدارةا•

بلدية الكويت•

الاوامنئ الكويتيةمؤسسة•

ريالهيئة العئمة للطرق والنقل الب•

صالتاواوزارة ال•

نيةلرعئية السكالعئمة لاؤسسةال•

بنك اال تائن الكويتي •

وزارة الصحة•

بلدية الكويت •

نيةالسكالاؤسسة العئمة للرعئية •

الهيئة العئمة للبيئة •

وزارة الكهربئء والائء•

مؤسسة البترول الكويتية •

الهيئة العئمة لشؤون الزراعة •
والثروة الساكية 

وزارة األشغئل العئمة •

وزارة التجئرة والصنئعة•

وزارة التربية •

وزارة الصحة •

وزارة الداخلية•

وزارة الدولة لشؤون الشبئب•

غذاء والتغذيةالهيئة العئمة لل•

وزارة الخئرجية•

وزارة اإلعالم•

الصندوق الكويتي للتناية •
االقتصئدية العربية

نون الاجلس الوطني للثقئفة والف•
واآلداب

بلدية الكويت •

األعلى للتخطيط والتنايةاألمئمنة العئمة للاجلسمالمتابعة والدع
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دوار التنفيذأالاسؤوليئت و

ة بنئء منطقة اقتصئدية دولي
خئصة 

تطوير حكومة مترابطة و شفئفةتعزيز قدرات الاواطنين والاؤسسئت تعزيز قطئع خئص دينئميكي برمنئمج التخصيص العئم
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لجان المجلس األعلى للتخطيط والتنمية 

لجنة التناية البشرية والعارامنية 

لجنة التناية االقتصئدية 

لجنة السيئسئت واالعالم 

2035لجنة تحقيق رؤية 

اللجان الحكومية 

لجنة الشؤون االقتصئدية 

ئب اللجنة التعلياية والثقئفية واالجتائعية والصحية والشب

لجنة اعداد ومتئبعة برمنئمج عال الحكومة 

لجنة الشؤون القئمنومنية 

لجنة الخدمئت العئمة 

لجنة الانطقة االقتصئدية الخئصة 

بلدية الكويت -لجنة الاخطط الهيكلي الرابع 

الوزارات 

وزارة التجئرة والصنئعة 

وزارة الدفئع 

وزارة التربية 

وزارة الكهربئء والائء 

وزارة الائلية 

وزارة الخئرجية 

وزارة الصحة 

وزارة التربية و التعليم 

وزارة التعليم العئلي 

وزارة االعالم 

وزارة الداخلية 

وزارة االشغئل العئمة 

وزارة الشؤون االجتائعية 

وزارة الدولة لشؤون مجلس الوزراء 

وزارة الدولة للشؤون االقتصئدية 

(الاواصالت سئبقئ)وزارة الدولة لشؤون الخدمئت 

وزارة الدولة للشؤون البلدية 

وزارة الدولة لشؤون الشبئب 

الجهات الحكومية 

الجهئز الاركزي لتكنولوجيئ الاعلومئت 

ديوان الخدمة الادمنية 

الهيئة العئمة لالتصئالت وتقنية الاعلومئت 

جهئز حائية الانئفسة 

اإلدارة العئمة للطيران الادمني 

و جزيرة بوبيئن( الصبية)جهئز تطوير مدينة الحرير 

هيئة مشروعئت الشراكة بين القطئعين العئم والخئص 

هيئة تشجيع االستثائر الابئشر 

الصندوق الكويتي للتناية االقتصئدية العربية 

معهد الكويت لألبحئث العلاية 

بلدية الكويت 

مؤسسة الاوامنئ الكويتية 

جئمعة الكويت 

الاجلس الوطني للثقئفة والفنون واآلداب 

طة الصندوق الوطني لرعئية وتناية الاشروعئت الصغيرة والاتوس

الهيئة العئمة لاكئفحة الفسئد -منزاهة 

(سيتم امنشئؤهئ)مؤسسة الانطقة االقتصئدية الشائلية 

الاؤسسة العئمة للرعئية السكنية 

الهيئة العئمة للبيئة

الهيئة العئمة للصنئعة 

الهيئة العئمة للقوى العئملة 

الهيئة العئمة للطرق والنقل البري 

الهيئة العئمة للريئضة 

الاجلس األعلى للتخصيص 
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الاشرفة من الاجلس األعلىاللجنة 
للتخطيط والتناية 
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لجنة السيئسئت واالعالم 
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لجنة الخدمئت العئمة 

لجنة الانطقة االقتصئدية الخئصة 

بلدية الكويت -لجنة الاخطط الهيكلي الرابع 

الوزارات 

وزارة التجئرة والصنئعة 

وزارة الدفئع 

وزارة التربية 

وزارة الكهربئء والائء 

وزارة الائلية 

وزارة الخئرجية 

وزارة الصحة 

وزارة التربية و التعليم 

وزارة التعليم العئلي 

وزارة االعالم 

وزارة الداخلية 

وزارة االشغئل العئمة 

وزارة الشؤون االجتائعية 

وزارة الدولة لشؤون مجلس الوزراء 

وزارة الدولة للشؤون االقتصئدية 

(الاواصالت سئبقئ)وزارة الدولة لشؤون الخدمئت 

وزارة الدولة للشؤون البلدية 

وزارة الدولة لشؤون الشبئب 

الجهات الحكومية 

الجهئز الاركزي لتكنولوجيئ الاعلومئت 

ديوان الخدمة الادمنية 

الهيئة العئمة لالتصئالت وتقنية الاعلومئت 

جهئز حائية الانئفسة 

اإلدارة العئمة للطيران الادمني 

و جزيرة بوبيئن( الصبية)جهئز تطوير مدينة الحرير 

هيئة مشروعئت الشراكة بين القطئعين العئم والخئص 

هيئة تشجيع االستثائر الابئشر 

الصندوق الكويتي للتناية االقتصئدية العربية 

معهد الكويت لألبحئث العلاية 

بلدية الكويت 

مؤسسة الاوامنئ الكويتية 

جئمعة الكويت 

الاجلس الوطني للثقئفة والفنون واآلداب 

الصندوق الوطني لرعئية وتناية الاشروعئت الصغيرة والاتوسطة 

الهيئة العئمة لاكئفحة الفسئد -منزاهة 

(سيتم امنشئؤهئ)مؤسسة الانطقة االقتصئدية الشائلية 

الاؤسسة العئمة للرعئية السكنية 

الهيئة العئمة للبيئة 

الهيئة العئمة للصنئعة 

الهيئة العئمة للقوى العئملة 

الهيئة العئمة للطرق والنقل البري 

الهيئة العئمة للريئضة 

الاجلس األعلى للتخصيص 
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500قدت حلقئت تشئورية مع مئ يزيد عن ، ُع 2025-2020خطة التناية الوطنية الثئلثة المن ضان أمنشطة إعداد

من ماثلين عن مجاوعة كبيرة من الجهئت أصحئب الشأن الاعنيين، وبئلفعل أدرجت العديد من األفكئر 

والاالحظئت الااتئزة من خالصة تلك الاشئورات عند صيئغة الخطة التي تقرأهئ اآلن

التفئعل التي وسوف يستار تبئدل األفكئر مع دخول خطة التناية الوطنية مرحلة التنفيذ عبر العديد من منصئت

يذ منشئت خصيصًئ لهذا الغرض  للتشجيع على الحوار وجاع ردود الفعل الاختلفة طوال مرحلة التنفأُ 

ع ، وُتشج  شودالانتحقيق التغيير علىجزءًا من الحلول التي سوف تسئعد الجايع تتيح هذه الانصئت أن يكون 

ن أي مقترحئت الكل على الاشئركة بئعتبئرهم عئمال بنئُء منحو التغيير اإليجئبي، وذلك بواسطة التعبير عن الرأي ع

والقيئم بدور منشط في تنفيذ خطة التناية الوطنية الثئلثة 

االشتراك في التواصل الوطني

فعئليئت للتوعية 
مواقع التواصل 

االجتائعي

استطالعئت الرأي

شبكة االمنترمنت

ورش عال

دورات تدريبية

منصئت التفئعل

2019أغسطس1هيئة العئمة للشبئب،المعورشة عال 
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مئ في منتصف الطريق الاؤدي إلى كويت جديدة2025-2020تقع خطة التناية الوطنية الثئلثة لدولة الكويت 

ئط ل الكويت إلى مركزًا للنشيحولت( يسئهم-يسعى)للبالد وطنيمشروع هي 2035رؤية الدولة .طفبعد الن

كية واستدامة وسوف تضان هذه الرؤية مستقبال أكثر دينئمي. لتجئرة العئلاية واالبتكئر والثقئفةااالقتصئدي و

لاواطني هذا البلدوازدهئراً 

يحل علينئ وال يفصلنئ عن إمنجئز الخطط التنفيذية للرؤية إال مئ يقرب العقد ومنصف العقد من الزمن، وسرعئن مئ س

لزم ، فئلسنوات الخاس الاقبلة هي باثئبة فرصة ال تقدر بثان إذا مئ تاكنئ خاللهئ من عال مئ ي2035عئم 

إلحداث التغييرات التي تحتئجهئ البلد

أن مناتنع عن ئمنئً إلى الخروج من دا رة الراحة وأحي، فهو يضطرمنئ جايعئً إن تحقيق التغيير لم يكن أبدًا أمرًا سهاًل 

ومع ذلك، فئلوقوف بال حراك ليس خيئراً . مسلاًئ بهاالمتيئزات التي منعتبرهئ أمراً 

رق إن جايع القئدة والاواطنين على حد سواء بحئجة إلى العال في و ئم وبعقل منفتح واإلسهئم بكل الط

ـ خطوة خطوة"كويت الجديدة"الااكنة إلزالة الحواجز والعقبئت وبنئء الحئفز اإليجئبي لخلق 

جديدة معئً كويتبنئء
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1البرمنئمج 

بناء منطقة اقتصادية 
دولية خاصة 

تمعلومات تفصيلية عن السياسا

139



وضع إطئر لبيئة أعائل على مستوى عئلاي والاواءمة مع الشركئء الدوليين  1.1

بنئء منطقة اقتصئدية دولية خئصة 1:البرمنئمج 

ارصيئغة القئمنون الجديد واللوا ح التنفيذية الاتعلقة على أسئس مست•

تطبيق قئمنون الانطقة االقتصئدية الشائلية•

تحديد التشريعئت الاتعلقة بئألعائل التجئرية في الانطقة الحرة •

إرشئدات التنفيذ شرح السيئسة

:تهدف هذه السيئسة إلى•

ئء خلق منطقة مزدهرة ومستقرة ودفع التناية االقتصئدية من خالل إمنش–
ح إطئر قئمنومني وتنفيذ قئمنون الانطقة االقتصئدية الشائلية واللوا 

التنفيذية لتسهيل االستثائر

ية تبسيط لوا ح األعائل لجذب االستثائرات من األسواق الخئصة والدول–
ارين وتحسن والترويج لسيئسئت منفتحة تسئعد في بنئء الثقة بين الاستث

سهولة مائرسة األعائل التجئرية

حواجز قئمنومنية وبيروقراطية لالستثائر في الكويت

إطار قانوني لتسهيل 
االستثمار 

...2025بحلول عئم 

قانون المنطقة االقتصاديةتطبيق 

الشمالية واللوائح التنفيذية

التحدي الذي تعئلجه السيئسة

الاشرف على تنفيذ السيئسة

الاصدر

وجزيرة بوبيئن( الصبية)جهئز تطوير مدينة الحرير 

2019عرض تقدياي مرفق مع  قئمنون تأهيل الانطقة االقتصئدية الشائلية، 

ل إطئر قئمنومني لتسهيالنتيجة الارجوة
االستثائر 

النتيجة الارجوة
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بنئء منطقة اقتصئدية دولية خئصة 1:البرمنئمج 

ضائن حوكاة مستقلة ورقئبية إلدارة الانطقة  1.2

إمنشئء هيئئت مستقلة وإطئر حوكاة إلدارة الانطقة•

تطوير السيئسئت للانطقة االقتصئدية الشائلية •

إرشئدات التنفيذ شرح السيئسة

:تهدف هذه السيئسة إلى•

ارية بسلطة تنظياية وإدتتاتعإمنشئء مناوذج لانطقة شبه مستقلة –
مستقلة

نبي بنئء بنية تحتية داعاة وبيئة مركزهئ اإلمنسئن لجذب االستثائر األج–
الصنئعئت الابتكرةالابئشر وتسهيل مناو

حواجز قئمنومنية وبيروقراطية لالستثائر في الكويت

...2025بحلول عئم 

مؤسسة المنطقة تأسيس

وشركاتاالقتصادية الشمالية 

تطوير 

التحدي الذي تعئلجه السيئسة

الاشرف على تنفيذ السيئسة

الاصدر

(سيتم إمنشئؤهئ)مؤسسة الانطقة االقتصئدية الشائلية 

2019عرض تقدياي مرفق مع  قئمنون تأهيل الانطقة االقتصئدية الشائلية، 

هيكل مؤسسي النتيجة الارجوة
مستقل 
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بنئء منطقة اقتصئدية دولية خئصة 1:البرمنئمج 

للانطقة التأكد من أن الاشئريع تتبع مخطط ر يسي شئمل لتعظيم األثر التناوي 1.3

إمنجئز مشروع قئمنون إمنشئء الانطقة االقتصئدية الشائلية•

إرشئدات التنفيذ شرح السيئسة

:تهدف هذه السيئسة إلى•

لة لتطوير من خالل اتبئع خطة ر يسية مفصتحقيق اقصى أثر لضائن–
والتقديائتتتضان مبئدئ التصايم، وتخطيط الاخطط الر يسي، 

استراتيجية التنفيذ على مراحلو

ئملةتحقيق اإلمكئمنئت الكئملة للتناية من خالل اتبئع خطة ر يسية ش–

حواجز قئمنومنية وبيروقراطية لالستثائر في الكويت

...2025بحلول عئم 

بئإلضئفة إلى الخطة اإلنمائية؛ إمنجئز 

ميناء مبارك تدشين 

التحدي الذي تعئلجه السيئسة

الاشرف على تنفيذ السيئسة

الاصدر

(سيتم إمنشئؤهئ)مؤسسة الانطقة االقتصئدية الشائلية 

2019عرض تقدياي مرفق مع  قئمنون تأهيل الانطقة االقتصئدية الشائلية، 

ة مشئريع استراتيجيالنتيجة الارجوة
محورية 
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إمنجئز الاشئرع الكبرى الاستارة، على سبيل الاثئل مينئء مبئرك•

مبئشرة بنئء الاشئريع اإلضئفية•

إرشئدات التنفيذ شرح السيئسة

:تهدف هذه السيئسة إلى•

تطوير األصول الر يسية مثل مينئء مبئركلدعمإقرار مشئريع –

في بنئء إطالق إمكئمنئت الاشئريع الكبرى الاستارة، بئإلضئفة إلى الابئشرة–
مشئريع جديدة

حواجز قئمنومنية وبيروقراطية لالستثائر في الكويت

...2025بحلول عئم 

بئإلضئفة إلى الخطة اإلنمائية؛ إمنجئز 

ميناء مبارك تدشين 

التحدي الذي تعئلجه السيئسة

الاشرف على تنفيذ السيئسة

الاصدر

(سيتم إمنشئؤهئ)مؤسسة الانطقة االقتصئدية الشائلية 

2019عرض تقدياي مرفق مع  قئمنون تأهيل الانطقة االقتصئدية الشائلية، 

ة مشئريع استراتيجيالنتيجة الارجوة
محورية 

بنئء منطقة اقتصئدية دولية خئصة 1:البرمنئمج 

وضع الابئدرات ذات األهاية على رأس األولويئت من أجل اإلسراع باشئريع 
االستثائر والتناية 

1.4
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معلومات تفصيلية عن السياسات

2البرمنئمج 

برنامج التخصيص العام 
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ئت الارتقب تطوير األطر التشريعية والتنظياية لزيئدة ملكية الاواطنين في الشرك
عنيةتخصيصهئ، ودعم إصالح اللوا ح التنظياية للتنئفسية في القطئعئت الا

2.1

برمنئمج التخصيص العئم: 2البرمنئمج

إرشئدات التنفيذ شرح السيئسة

التحدي الذي تعئلجه السيئسة
الاشرف على تنفيذ السيئسة

الاصدر

الاجلس األعلى للتخصيص 

تعديل قوامنين اإلصالح واألطر التشريعية ذات الصلة: تطوير

الابئدرة الارتبطة بئلسيئسة

إشراك الاواطن في النتيجة الارجوة
الااتلكئت التي تم

خصخصتهئ

2019الجهئز الفني لبرمنئمج التخصيص، 

8 0

20192025

عدد مشئريع الخصخصة الانجزة

مؤشر القيئس

146

تخطيط و الاجلس األعلى لل–لجنة التناية االقتصئدية –مشروع التخصيص العئم 
التناية

اعداد البنية التشريعية الالزمة لزيئدة تالكتهدف هذه السيئسة إلى •
بشأن منظئم أمالك الدولة و بئألخص 1980لسنة 105تعديل القئمنون رقم •.  الاواطنين في الشركئت الاخصصة

الاتعلقة بادة تأجير األراضي4الائدة 

لياكن من رسالة الاؤسسئت 2010لسنة 37تعديل قئمنون التخصيص رقم •
منجئح الخدمية بئلطريقة و القياة التي يحددهئ لاجلس األعلى للتخصيص إل

مشئريع التخصيص



برمنئمج التخصيص العئم: 2البرمنئمج

أسهم تأسيس شركئت بنظئم الشراكة في القطئعئت الاستهدفة مع مراعئة توزيع
مخصصة للاواطنين في مؤسسئت التعليم والصحة بأسعئر رمزية 

2.2

إرشئدات التنفيذ شرح السيئسة

التحدي الذي تعئلجه السيئسة
الاشرف على تنفيذ السيئسة

الاصدر

الاجلس األعلى للتخصيص 

إعداد ماتلكئت القطئع العئم للتخصيص : تأهيل

الابئدرة الارتبطة بئلسيئسة

النتيجة الارجوة

مؤشر القيئس

إشراك الاواطن في 
الااتلكئت التي تم

تخصيصهئ

8 0

20192025

الانجزةالتخصيصعدد مشئريع 

2019الجهئز الفني لبرمنئمج التخصيص، 
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رفع مستوى اإلمنتئج و األداء العئم في الخدمئت تهدف هذه السيئسة إلى •
ئدبة و توفير فرض استثائرية ج.العئمة وبئلذات الرعئية الصحية و التعليم

ة للاواطنين للحد من هجرة األموال الوطنية من خالل تأسيس شركئت وطني
قئبلة للناو محليئ و اقليايئ

الاجلس األعلى للتخطيط و التناية–مشروع التخصيص العئم 

ئهاة تخصيص إدارة الاستشفيئت و الاستوصفئت عبر تأسيس شركة مس•
ل على عئمة تقوم بئستئجئر ارض الابنى و الاعدات من الدولة بعقد طويل األج

.من األسهم%50أن يتالك الاواطنين 

ن تعلياية على أتخصيص الادارس ضان شركة مسئهاة عئمة لكل منطقة •
.من األسهم%50يتالك الاواطنين 

ن أتخصيص قطئع الكهربئء و الائء و القطئع النفطي عدا امنتئج النفط على •
.من األسهم%50يتالك الاواطنين 



تطوير  مظلة للحائية االجتائعية في شكل قسئ م تأمين تعلياي وصحي
للاواطنين الكويتيين عند تخصيص القطئعئت التشغيلية

2.3

برمنئمج التخصيص العئم: 2البرمنئمج

إرشئدات التنفيذ شرح السيئسة

التحدي الذي تعئلجه السيئسة
الاشرف على تنفيذ السيئسة

الاصدر

وزارة الائلية

تطوير مظلة للحائية االجتائعية : مساندة

الابئدرة الارتبطة بئلسيئسة

تخصيص القطئعئت النتيجة الارجوة
ئً التشغيلية تدريجي

2019الجهئز الفني لبرمنئمج التخصيص، 

4 0

20192025

عدد القطئعئت التشغيلية الاخصخصة

مؤشر القيئس
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الاجلس األعلى للتخطيط و التناية–مشروع التخصيص العئم 

نين في توفير قسئ م تأمين تعلياي و صحي للاواطتهدف هذه السيئسة إلى •
امنشئء منظئم شبكة الحائية االجتائعية•.الشركئت الاخصصة

اصدار قسئ م تأمين تعلياي و صحي للاواطنين•



برمنئمج التخصيص العئم: 2البرمنئمج

(  من النفقئت الجئرية% 5ال يتجئوز )الحد من عجز الاوازمنة عن طريق وضع سقف 
واستثائر حصص الفئ ض من التخصيص وتوزيع العوا د على الاواطنين

2.4

إرشئدات التنفيذ شرح السيئسة

التحدي الذي تعئلجه السيئسة
الاشرف على تنفيذ السيئسة

الاصدر

وزارة الائلية

فرض سقف لعجز الايزامنية : سقف

الابئدرة الارتبطة بئلسيئسة

النتيجة الارجوة

مؤشر القيئس

إعئدة هيكلة الائلية 
العئمة

0.8 0

20192025

ريةصئفي وفورات النفقئت الحكومية الجئ

2019الجهئز الفني لبرمنئمج التخصيص، 
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من النفقئت % 5ال يتجئوز )وضع سقف إلىتهدف هذه السيئسة •
د على واستثائر حصص الفئ ض من التخصيص وتوزيع العوا ( الجئرية

الاواطنين 

اصدار القرارات الالزمة في فرض السقوف•

التحول الى ميزامنية البرامج و األداء•

الاجلس األعلى للتخطيط و التناية–مشروع التخصيص العئم 
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تمعلومات تفصيلية عن السياسا

3البرمنئمج 

تعزيز قطاع 

ديناميكيخاص 
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ص تحويل األمنشطة من القطئع العئم إلى القطئع الخئص عن طريق برمنئمج التخصي
العئم

3.1

تعزيز قطئع خئص دينئميكي:3البرمنئمج 

لخئصالخدمية الحكومية للقطئع اوأمنقل تشغيل وإدارة بعض الجهئت اإلمنتئجية •

تئجيًئ السائح للقطئع الخئص بئلاسئهاة إمنوأبيع بعض الهيئئت للقطئع الخئص •
خدميًئ في القطئعأو

تحويل بعض الخدمئت للقطئع الخئص بداًل من الحكومة•

تعديل قئمنون التخصيص وقئمنون الخدمئت العئمة ليشال األمنشطة الاراد •
تخصيصهئ وتحصيل إيرادات هذه الخدمئت

إرشئدات التنفيذ شرح السيئسة

إمئ ,الحكومة إلى القطئع الخئصتهدف هذه السيئسة إلى تحويل بعض أمنشطة•
ئءة بشكل جز ي من خالل برمنئمج التخصيص  لضائن رفع كفبشكل كئمل أو

الجهئت الاقدمة للسلع والخدمئت وتقليل األعبئء الائلية على الحكومة

(  من النئتج الاحلي اإلجائلي% 70أكثر من )االعتائد الافرط على القطئع العئم 
مع تأجيل برمنئمج التخصيص واالمنتهئء من تخصيص بورصة الكويت فقط

التحدي الذي تعئلجه السيئسة
الاشرف على تنفيذ السيئسة

الاصدر

الاجلس األعلى للتخصيص 

لحقيقة بين ا: الاجلس األعلى للتخطيط والتناية، التخصيص في دولة الكويت
منشئوي بدر/ والتوقعئت، د

تخصيص األمنشطة و العاليئت الحكومية : تخصيص

الابئدرة الارتبطة بئلسيئسة

زيئدة مسئهاة النتيجة الارجوة
القطئع الخئص في 
ي إجائلي  النئتج الاحل
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تعزيز قطئع خئص دينئميكي:3البرمنئمج

زيئدة مسئهاة القطئع الخئص عن طريق زيئدة حصة مشروعئت الشراكة بين 
القطئعين العئم والخئص

3.2

ر جراء دراسة جدوى باواصفئت واضحة للاشروع وإيجئد الطرق للحد من اآلثئإ•
السلبية على القطئع الخئص وإشراك مستثاري القطئع الخئص وماولي 

القطئع العئم في اجتائعئت العال لاعئلجة التحديئت

ع الشراكة تنبيه الشركئت إلى الاخئطر والتحديئت الاتعلقة بئلازايدات ومشئري•
لاعئلجتهئ قبل البدء في الاشئريع

ي حسئبئت التواصل بشكل مبكر وفعئل مع الاستثارين وتغيير منهج التدقيق ف•
روعئت التدقيق عند االمنتهئء من تنفيذ الاش: على سبيل الاثئل)الاشروعئت 

( بداًل من التدقيق قبل منح الاشئريع

راكة بين تحديد عالية فعئلة لتسوية الانئزعئت فيائ يتعلق باشروعئت الش•
القطئعين العئم والخئص

روعئت إشراك الشركئت الخئصة والسائح لهئ بانئقشة القضئيئ الاتعلقة باش•
الشراكة مع السلطئت الحكومية

منتهئء التأكد من عدم قيئم الحكومة بأي تغييرات على وثيقة الاشروع بعد ا•
يرةعالية تقديم العطئءات، حيث ان ذلك قد يتسبب في خسئ ر مئدية كب

إرشئدات التنفيذ شرح السيئسة

ة بين تهدف هذه السيئسة إلى تحسين التشريعئت الخئصة باشروعئت الشراك•
وقت القطئعين العئم والخئص لجعلهئ أكثر جئذبية للقطئع الخئص وفي منفس ال

من حيث التاويل العئم واالستثائرات " كويت جديدة"تحقيق أهداف 
االقتصئدياالستراتيجية وريئدة القطئع الخئص في الناو

لاشروعئت تتضان العوامل الر يسية لهذه السيئسة تحسين الجئذبية الائلية ل•
ة على االستثائرية والحد من الاخئطر، حيث أن ذلك سيعال على تحسين القدر

ئت اجتذاب التاويل الرأسائلي من حالة األسهم وتاويل الديون من الاؤسس
الائلية في القطئع الخئص

ع امنخفضت قياة مشئري: بطء عاليئت الشراكة بين القطئعين العئم والخئص
2019و 2015بين عئمي % 50الشراكة بين القطئعين العئم والخئص بنسبة 

مقئرمنة بئلسنوات الخاس السئبقة

التحدي الذي تعئلجه السيئسة
الاشرف على تنفيذ السيئسة

هيئة مشروعئت الشراكة بين القطئعين العئم والخئص 

إمنشئء شراكئت بين القطئعين العئم والخئص : شراكة

الابئدرة الارتبطة بئلسيئسة

النتيجة الارجوة

مؤشر القيئس

زيئدة مسئهاة القطئع 
الخئص في إجائلي  

النئتج الاحلي 

1 141

2019

51

2035

49

مؤشر سوق الانتجئت 

2019الانتدى االقتصئدي العئلاي، 

153



تعزيز قطئع خئص دينئميكي:3البرمنئمج 

قتصئدية تعزيز كفئءة االقتصئد وتطويره عن طريق تناية القطئعئت ذات األولوية اال 3.3

تي قد للصنئعئت الداعاة الحوافزاالتفئق على القطئعئت ذات األولوية وتقديم •
تعود بئلنفع على االقتصئد الكويتي

دعم الصنئعئت القئدرة على االستدامة على الادى الطويل دون أي دعم •
الحكومي لتقليل العبء على الائلية العئمة

تخصيص حوافز مئلية وتشجيعية للقطئعئت الصنئعية الاتفق عليهئ•

الة تقييم تأثير السيئسئت واتخئذ اجراءات التخفيف من اي مخئطر محتجراءإ•

أفضلية وضع سيئسة تجئرية واضحة لدعم االقتصئد بائ في ذلك زيئدة التنويع و•
الاقئرمنة بين الانتجئت 

ة دعم األعائل التجئرية والفرص النئشئة وتطوير الروابط مع األسواق الدولي•
خدام ثبئت االقتصئد الكلي والقدرة التنئفسية ، واست: على سبيل الاثئل)

(التكنولوجيئ عبر كئفة القطئعئت

إرشئدات التنفيذ شرح السيئسة

:تهدف هذه السيئسة إلى•

دعم وتطوير ورعئية القطئعئت ذات األولوية التي ياكن أن تسئهم في–
االقتصئدي وتحقيق الرفئهية االقتصئدية الاستدامةزيئدة الناو

لفوا د إعطئء أولوية لالستثائر القئ م على أسس اقتصئدية قوية لتعزيز ا–
االجتائعية واالقتصئدية

اوعائل مائ يوفر األسئس للنتطوير القطئعئت األسئسية لالقتصئد واأل–
االقتصئدي وتنويع اإلمنتئج 

ي القطئع الصنئعي لتعزيز مسئهاة القطئع غير النفطزيئدة معدالت مناو–
في الدخل القومي

من النئتج الاحلي اإلجائلي % 50، شئركت القطئعئت غير النفطية بـ2018في عئم 
ر من االقتصئد الكويتي، أي أقل بكثي% 30~في حين بلغت مشئركة القطئع الخئص 

من معظم البلدان الاتقدمة

التحدي الذي تعئلجه السيئسة

الاشرف على تنفيذ السيئسة

الهيئة العئمة للصنئعة

النتيجة الارجوة

مؤشر القيئس
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قطئع خئص دينئميكيتعزيز :3البرمنئمج 

توفير فرص متكئفئة لجايع الشركئت من خالل تعزيز إطئر الانئفسة 3.4

ئرس تنفيذ سيئسئت لدعم تطوير الشركئت الصغيرة والاتوسطة التي تا•
أعائلهئ في قطئعئت عئلية الناو من خالل توفير الحوافز الائلية 

الخئصة تعزيز إطئر الانئفسة في السوق لتقليل الهيكل االحتكئري للشركئت•
السوقالكبيرة والشركئت الاالوكة للدولة لتيسير دخول جايع الشركئت إلى

ة السعرية التأكد من أن اإلطئر التنظياي يشجع االبتكئر التكنولوجي والانئفس•
ديدةالفعئلة بين الاوردين ويوفر للاستهلكين بدا ل مختلفة وخيئرات ع

ة، حيث تحفيز الشركئت الصغيرة والاتوسطة على التطور داخل تجاعئت صنئعي•
اشئركة ياكن للقطئع الحكومي االستثائر في البنية التحتية األسئسية ب

القطئع الخئص

إرشئدات التنفيذ شرح السيئسة

:تهدف هذه السيئسة إلى•

ئن تحديث السيئسئت الاتعلقة بئلشركئت الصغيرة والاتوسطة لضا–
حصولهئ على التاويل والدعم الفني الالزمين 

سية عن وضع األطر التنظياية التي تدعم االزدهئر في بيئة اقتصئدية تنئف–
االقتصئديطريق خلق منئفسة بين الشركئت لتعزيز الناو

ضعف قدرة الشركئت الصغيرة على الانئفسة مع الحكومة والاجاوعئت 
(دولة على مؤشر التنئفسية الدولية140من أصل 72)االحتكئرية الخئصة 

التحدي الذي تعئلجه السيئسة

الاشرف على تنفيذ السيئسة

جهئز حائية الانئفسة

مؤشر القيئس

النتيجة الارجوة
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قطئع خئص دينئميكيتعزيز : 3البرمنئمج 

تحسين سهولة مائرسة األعائل التجئرية  إلمنشئء وتشغيل وتوسعة الشركئت3.5

احطة تحسين جايع مراحل تقديم الخدمئت لدعم القطئع الخئص بائ يتجئوز ال•
الواحدة عند الاشئركة في سوق العال

تلقي سيستفيد القطئع الخئص من تطوير عالية األتاتة فيائ يتعلق ب•
الاوافقئت التجئرية من الجهئت الاحلية والوطنية الاختصة

ضع يجب أن يكون للسيئسئت واللوا ح أهداف واضحة ومنطقية في مرحلة و•
ئ مائ السيئسئت بحيث يظهر تأثيرهئ على األعائل االقتصئدية األوسع منطئًق 
بكرةيؤدي إلى القضئء على أي تأثير سلبي على القطئع الخئص في مرحلة م

ة التعئون مع هيئة مكئفحة الفسئد، حيث ينبغي للهيئئت العئمة مراقب•
ل أن الفسئد وضائن اتخئذ اإلدارة العليئ اإلجراءات الالزمة لضبط الفسئد قب

يتفئقم بشكل أكبر مائ يعيق ازدهئر األعائل

إرشئدات التنفيذ شرح السيئسة

ياية لدعم تهدف هذه السيئسة إلى تطوير وتحسين السيئسئت والبيئئت التنظ•
ين القطئع الخئص والحد من اإلجراءات البيروقراطية في األعائل على الاستوي

الاحلي والوطني

عكس على الارور بعاليئت بطيئة ومرهقة لبدء وتشغيل األعائل التجئرية، والتي تن
عائل مؤشر سهولة مائرسة األعلىدولة 190من 97ـالحلول في الارتبة ال

"بدء عال تجئري"مؤشر على133لارتبة وا

التحدي الذي تعئلجه السيئسة

الاشرف على تنفيذ السيئسة

هيئة تشجيع االستثائر الابئشر

مؤشر القيئس

النتيجة الارجوة
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تعزيز قطئع خئص دينئميكي:3البرمنئمج 

صئد دعم وتعزيز االستثائر األجنبي الابئشر عن طريق تسهيل الدخول إلى االقت3.6
الوطني 

إمكئمنية منقل لضائنتوفير حوافز إضئفية لالستثائر األجنبي الابئشر سريع الناو•
بشكل فعئل من خاللهوالاهئرات وأسئليب العالالتكنولوجيئ

ب عند تنفيذ السيئسئت ، يجب تحديد وسرد جايع الحوافز واألمنشطة لجذ•
دياهئ االستثائر األجنبي الابئشر عبر الهيئئت العئمة لتنسيق األهداف وتق

بفعئلية

إجراء تحليل مقئرن لابئدرات تشجيع االستثائر في دول مجلس التعئون •
ن الخليجي والانطقة ككل بشكل دوري لتحديد الانئفسين الر يسيي

الشأنواالستفئدة من الاائرسئت اإلقلياية في هذا

إرشئدات التنفيذ شرح السيئسة

:تهدف هذه السيئسة إلى•

تحسين اإلطئر التنظياي لالستثائر األجنبي الابئشر –

ئء تعزيز تراكم رأس الائل والتقدم التكنولوجي وضائن استفئدة الشرك–
الاحليون من هذه الاشئريع االستثائرية

ئد بنئء االقتصالكويت والاسئهاة فيمنقل التكنولوجيئ والاهئرات إلى –
ز دعم القطئع الخئص ألخذ زمئم الابئدرة في تعزيبئإلضئفة إلىالاعرفي

االقتصئديالناو

نظياية البيروقراطية الافرطة، عدم التنسيق بين الوكئالت، وضعف البيئة الت
ل والقيود القئمنومنية على الاستثارين األجئمنب، من بين أمور أخرى تعيق عا

الشركئت

التحدي الذي تعئلجه السيئسة

الاشرف على تنفيذ السيئسة

هيئة تشجيع االستثائر الابئشر

مؤشر القيئس
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تعزيز قطئع خئص دينئميكي:3البرمنئمج 

االبتكئر تطوير الانتجئت والخدمئت الابتكرة من خالل تطوير بيئة متكئملة للتكنولوجيئ و
والاعرفة

3.7

تحديد مبئدرات االبتكئر والتكنولوجيئ والبحث والتناية•

بائ في والبحث بئلتعئون الوثيق مع شركئت القطئع الخئصئريعتسليم الاش•
ذلك الاؤسسئت الصغيرة والاتوسطة ذات الثقل

مثئل، )تاويل االبتكئر على الاستوى التشغيلي بائ يشال الدعم الائدي •
والدعم اإلداري( الارافق، معدات الاختبرات ومئ إلى ذلك

ركئت دعم امنتشئر التكنولوجيئ عبر أرجئء القطئع الصنئعي عن طريق مسئعدة ش•
التكنولوجيئ في تسويق منتجئتهئ

األولويةذات القطئعئت دعم إمنشئء الشركئت في •

ة مع دمج السيئسئت حتى يتاكن االقتصئد من استيعئب القدرات النئشئ•
خدمئت الهيكل الائدي والاؤسسئت واألمنظاة وال)زيئدة سعة البنية التحتية 

على مدى السنوات القليلة الاقبلة( والارافق

إرشئدات التنفيذ شرح السيئسة

:تهدف هذه السيئسة إلى•

ة زيئدة التعئون بين مؤسسئت البحث العئمة والجئمعئت واألعائل التجئري–
الخئصة في مجئالت البحث واالبتكئر ومنشر التكنولوجيئ

جئالت التركيز بشكل خئص على القطئعئت ذات األولوية والاتفق عليهئ وم–
ةاالبتكئر التي توفر لدولة الكويت األفضلية اإلقلياية والعئلاي

اية عدم وجود منظئم بيئي للشركئت القئ اة على الاعرفة والاؤسسئت األكئدي
140من أصل 103الارتبة )التي تعال معًئ لتهيئة بيئة مواتية للبحث واالبتكئر 

(دولة على مؤشر التنئفسية العئلاية

التحدي الذي تعئلجه السيئسة

الاشرف على تنفيذ السيئسة

معهد الكويت لألبحئث العلاية

مؤشر القيئس

إمنشئء منصة لالبتكئر : ابتكار

الابئدرة الارتبطة بئلسيئسة

تجاعئت معرفية النتيجة الارجوة
تخصصية على مستوى

عئلاي

مؤشر القدرة على االبتكئر

1 141

2019
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طة إعئدة هيكلة وتوحيد الصندوق الوطني للاؤسسئت الصغيرة والاتوس•
رة الحجم حيث تستثار الحكومة في أكثر من صندوق للاؤسسئت الصغي

والاتوسطة تدار بواسطة القطئع الخئص

ة ياكن للحكومة أن تضع رؤوس أموال في صنئديق متعددة تديرهئ مجاوع•
دةمتنوعة من شركئت القطئع الخئص يكون لكل منهئ خبرة في قطئعئت محد

اويل وضع خيئرات للتاويل ودعم االستثائر في االبتكئر والتكنولوجيئ وت•
يوية القطئعئت الاتنوعة والتي تحتوي على مخئطر عئلية ومشئريع تجئرية ح

لنفع االقتصئد واألسس الاعرفية

ن القطئع سيؤدي استبعئد الحكومة عن العاليئت اليومية للصندوق إلى تاكي•
طةالخئص من اتخئذ القرارات االستثائرية في الشركئت الصغيرة والاتوس

ع تحويل دور الحكومة إلى مصدر لرأس الائل واالشراف على الصنئديق ووض•
مبئدئ توجيهية الستراتيجية االستثائر

إرشئدات التنفيذ شرح السيئسة

ع تحسين كفئءة وفعئلية الدعم الحكومي لقطئتهدف هذه السيئسة إلى•
وتحقيق األهداف الشركئت الصغيرة والاتوسطة لاسئعدته على الناو

الارجوة

ي ضعف مسئهاة الاشروعئت الصغيرة والاتوسطة في النئتج الاحلي اإلجائل
مؤشر التنئفسيةعلى " ثقئفة ريئدة األعائل"في دليل 140من 71)والعائلة 
(العئلاية

التحدي الذي تعئلجه السيئسة

الاشرف على تنفيذ السيئسة

الصندوق الوطني لرعئية وتناية الاشروعئت الصغيرة والاتوسطة

النتيجة الارجوة

مؤشر القيئس

إمنشئء منصة لالبتكئر : ابتكار

الابئدرة الارتبطة بئلسيئسة

تعزيز قطئع خئص دينئميكي:3البرمنئمج 

دور تاكين أصحئب الاشئريع والاشروعئت الصغيرة والاتوسطة من خالل توسيع
القطئع الخئص في تاويلهئ ورعئيتهئ وتوسيع منطئقهئ 

3.8

تجاعئت معرفية 
تخصصية على مستوى

عئلاي

مؤشر القدرة على االبتكئر

1 141

2019
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4البرمنئمج 

تعزيز قدرات 

المواطنين والمؤسسات 

تمعلومات تفصيلية عن السياسا

161



زيئدة جئذبية التوظيف في القطئع الخئص  4.1

تعزيز قدرات الاواطنين والاؤسسئت: 4البرمنئمج 

ولوا حه1979لسنة 15تحديث قئمنون الخدمة الادمنية رقم •

قطئع معئيير امنتقئ ية لالمنضائم إلى الاستخدام اختبئرات قبول أكثر دقة أو•
العئم 

لتعزيز تطور موظفي القطئع " مدرسة الحكومة"أو"كلية الخدمة العئمة"تشييد •
الحكومي

إصالح هيكل األجور في القطئع العئم وتوحيد سيئسة األجور•

العئم والخئصموا اة هيكل األجور بين القطئعين•

نع تطوير إطئر الكفئءات لتعزيز القدرات في مجئل القيئدة واإلدارة العئمة وص•
السيئسئت وتنفيذ الاشئريع والاهئرات الرقاية

لتشجيع الدوام الجز ي، والعال عن بعد وبرامج توفير ترتيبئت عال مرمنة•
التدريب

يق السائح بئلتوظيف الداخلي للحكومة من خالل إطئر تنقل الاواهب وعن طر•
قئعدة بيئمنئت مركزية للاوظفين

تقديم خدمئت التطوير الوظيفي للشبئب•

إرشئدات التنفيذ شرح السيئسة

:تهدف هذه السيئسة إلى•

يئسئت غير تطوير استراتيجية وطنية للتوظيف واالستبدال التدريجي للس–
الاستدامة والتي ال تحقق أهدافهئ بـ سيئسئت جديدة فعئلة

لاوظفي الخدمة الادمنية عبر كئفة أرجئء الجهئت اعتائد التطوير الشئمل–
طوير الحكومية، بائ في ذلك معئيير التوظيف والتدريب والتعويض والت

في القطئع العئمالوظيفي

تدريب موظفي الخدمة الادمنية وبنئء قدراتهم لاواجهة التحديئت –
الاستقبلية ضان استراتيجية تطوير رأس الائل البشري

الاشرف على تنفيذ السيئسة

ديوان الخدمة الادمنية 

مؤشر القيئس

ئع في القطئع الخئص وتكدس الاوظفين في القط" التكويت"ضعف سيئسة 
من الكويتيين موظفين% 90حيث , العئم

التحدي الذي تعئلجه السيئسة

النتيجة الارجوة

منسبة الكويتيون في القطئع الخئص

قوى عئملة مئهرة 
ذات كفئءة عئلية

20192035

19%69%
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إمنشئء منظئم ذكي لقبول العائلة األجنبية يجذب ذوي الاهئرات العئلية 4.2

تعزيز قدرات الاواطنين والاؤسسئت: 4البرمنئمج 

اهئرات مراجعة وتحديث معئيير قبول العائلة لجذب واستبقئء الوافدين ذوي ال•
وم عن العئلية والاتخصصين في القطئعئت النئشئة مثل التكنولوجيئ والعل

طريق تسهيل إجراءات اإلقئمة

ائلةتطوير آليئت االختيئر لربط سيئسئت سوق العال بسيئسئت قبول الع•

إرشئدات التنفيذ شرح السيئسة

تهدف هذه السيئسة إلى جذب الاواهب األجنبية والعائل ذوي الاهئرات •
االقتصئد الاعرفياالقتصئدي والتحول منحوالعئلية من أجل تعزيز الناو

االقتصئد معئيير قبول العائلة غير موجهة ولم تنجح في دعم التحول منحو
يم لديهم تعلمن إجائلي العائلة األجنبية في الكويت من % 15الاعرفي حيث أن 

جئمعي

التحدي الذي تعئلجه السيئسة

الاشرف على تنفيذ السيئسة

الهيئة العئمة للقوى العئملة

مؤشر القيئس

جذب موارد بشرية مؤهلة على مستوى عئلاي : استقطاب

الابئدرة الارتبطة بئلسيئسة

النتيجة الارجوة

منسبة الكويتيون في القطئع الخئص

قوى عئملة مئهرة 
ذات كفئءة عئلية
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مواءمة مخرجئت النظئم التعلياي مع احتيئجئت سوق العال لتزويد الطالب 
بئلاهئرات الضرورية

4.3

تعزيز قدرات الاواطنين والاؤسسئت: 4البرمنئمج 

ئت توجيه وإشراك مؤسسئت التعليم لتحديد الاهئرات والكفئءات ومنوع الدرج•
من خالل إمنشئء مجئلس إدارة لقطئع الصنئعة والبرامج الالزمة لسوق العال

الاشتركة

إرشئدات التنفيذ شرح السيئسة

:تهدف هذه السيئسة إلى•

تصئدي الناو االقلدعم تحديد القطئعئت االقتصئدية ذات األولوية الوطنية –
والتنويع في الكويت 

ين مواءمة مخرجئت التعليم مع توجهئت االقتصئد الكلي لتعزيز التعئون ب–
قطئعئت الصنئعة والحكومة والتعليم

الاشرف على تنفيذ السيئسة

وزارة التعليم العئلي ووزارة التعليم

مؤشر القيئس

حيث تجئوز عدد , عدم الاواءمة بين احتيئجئت سوق العال ومخرجئت التعليم
عدد الوظئ ف الاتئحة في القطئع الخئص بفئرق 2017البئحثين عن العال في 

شخص1000

التحدي الذي تعئلجه السيئسة

النتيجة الارجوة

منسبة الكويتيون في القطئع الخئص

قوى عئملة مئهرة 
ذات كفئءة عئلية

20192035

19%69%
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تطوير منظئم وطني لاهئرات القوى العئملة بأسئليب مطورة لدعم التحول إلى 
االقتصئد الاعرفي

4.4

تعزيز قدرات الاواطنين والاؤسسئت: 4البرمنئمج 

يئر إمنشئء منظئم شئمل وفعئل لتطوير الاهئرات ودراسة النائذج الاختلفة الخت•
االوروبي مع النظئم الحئلي ESCOاألكثر مالءمة للكويت، مثئل، دمج إطئر 

ي إجراء مسح للاهئرات في سوق العال للتعرف على االحتيئجئت والفجوات ف•
الاهئرات

من استكائل تطوير ومنشر إطئر عال التأهيل الوطني الكويتي كجزء ال يتجزأ•
سيئسة تطوير الاهئرات الوطنية األوسع منطئًقئ

إمنشئء هيئة حكومية مخصصة لإلشراف على منظئم تطوير الاهئرات وإدارته •
م وضائن الاشئركة الفعئلة لااثلي قطئع األعائل والصنئعة والحكومة ومنظئ

التعليم العئلي

يم االستفئدة من تكنولوجيئ الاعلومئت واالتصئالت للسائح لاعئهد التعل•
.  لاينالعئلي بتوسيع منطئق عروض االعتائد بئستخدام تجئرب الاحئضرين والاع

مع االتجئه ياكن القيئم بذلك من خالل الجاع بين قوة التعليم العئلي التقليدي
والتي تاثل فرصًة ،(MOOCs)الاتزايد للدورات التدريبية الافتوحة عبر اإلمنترمنت 

كبيرًة لتوسيع منطئق التعليم

إرشئدات التنفيذ شرح السيئسة

ي تهدف هذه السيئسة إلى تطوير الاهئرات الوطنية كأسئس لنظئم تعليا•
قئ م على الاهئرات

يين حالة حيث تجئوز عدد الكويت, امنخفئض قئبلية توظيف خريجي التدريب الاهني
%450الطلب بنسبة 2017شهئدات الدبلوم في عئم 

التحدي الذي تعئلجه السيئسة

الاشرف على تنفيذ السيئسة

الهيئة العئمة للقوى العئملة

مؤشر القيئس

ئص تدشين برمنئمج لتطوير القدرات والتدريب بئلشراكة مع القطئع الخ: قدرات

الابئدرة الارتبطة بئلسيئسة

النتيجة الارجوة

منسبة الكويتيون في القطئع الخئص

قوى عئملة مئهرة 
ذات كفئءة عئلية

20192035
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تعزيز قدرات الاواطنين والاؤسسئت: 4البرمنئمج 

دعم إصالح منظومة التعليم الوطني بائ يشال الانئهج الدراسية، ومهئرات 
الاعلاين، وأسئليب التعليم

4.5

وضع استراتيجية وطنية وخريطة طريق إلصالح التعليم•

مراجعة وتحديث اإلطئر القئمنومني والسيئسي لقطئع التعليم•

سية الحوكاة واإلعداد الاؤسسي للجهئت الاعنية الر يوإمنفئذ عاليةمراجعة •
لخدمئتلضائن فصل الوظئ ف التنظياية ووظئ ف السيئسئت عن العاليئت وا

عئمل أسئسي  (STEM)جعل تعليم العلوم والتكنولوجيئ والهندسة والريئضيئت•
لعلوم في عالية تحويل التعليم مائ يتطلب التركيز على أولوية تعليم ا

هئرات لتزويد الشبئب الكويتي بئلاوالتكنولوجيئ والهندسة والريئضيئت
والاعرفة الانئسبة للنجئح في االقتصئد الاعرفي

برمجيئت الحئسوبمع التركيز على، STEMتطوير الانئهج الدراسية•

منترمنت لدعم االستفئدة من التكنولوجيئ وتطوير البنية التحتية للتعلم عبر اإل•
ئج حل الاشكالت ومهئرات االستنتعلى سبيل الاثئل مهئرة اهئرات التطوير 

األمية العلاية ومحوعدة مواد من مثل الريئضيئتاألخرى والتي هي جوهر 
وبرمجيئت الحئسوب

بشراكئت مع الجئمعئت والصنئعئتإمنشئء برمنئمج تبئدل للتعليم الاهني•

إرشئدات التنفيذ شرح السيئسة

:تهدف هذه السيئسة إلى•

ًة متئبعة وتوسيع منطئق وتسريع اإلصالحئت في قطئع التعليم بداي–
بئلارحلة االبتدا ية وصواًل إلى التعليم الثئمنوي

ير الاهئرات تزويد دولة الكويت بتعليم حديث يتيح لألطفئل اكتسئب وتطو–
صئد والاعرفة الالزمين للنجئح في جايع مراحل تعلياهم وتأهيلهم لالقت

الاعرفي

الاشرف على تنفيذ السيئسة

وزارة التعليم العئلي ووزارة التعليم

مؤشر القيئس

رسة لادة ، حيث يلتحق الكويتيين في الاتوسط بئلادامنخفئض األداء التعلياي
سنوات7.6سنة، لكنهم يتلقون فقط تعلياًئ يعئدل 12.4

التحدي الذي تعئلجه السيئسة

النتيجة الارجوة

مؤشر رأس الائل البشري

منظئم تعلياي 
باستوى عئلاي

2018البنك الدولي، 

1 157

20182035

7755
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تعزيز قدرات الاواطنين والاؤسسئت: 4البرمنئمج 

ادرسيتطوير التعليم في مرحلة الطفولة الابكرة وذلك لتحسين االستعداد ال 4.6

ن والاعلايأوليئء األمورباشئركةإجراء دراسة أسئسية عن التعليم الابكر •
والخبراء والجهئت الاعنية الر يسية

تعليم وضع إطئر وطني لسيئسة التعليم الابكر من خالل رؤية شئملة لقطئع ال•
ككل حيث يركز اإلطئر على الاراجعة وتعزيز التنظيم وضائن الجودة 

نوات واإلصالحئت التشريعية وتحديد مؤهالت الكفئءة للقوى العئملة في ق
التعليم الابكر

2020/2025وطنية وخطة التنفيذ للتعليم الابكر الستراتيجية االوضع •

الابكر لزرع دمج تعليم العلوم والتكنولوجيئ والهندسة والريئضيئت في التعليم•
منذ الصغرالفضول الابكر للعلوم والتكنولوجيئ والاهئرات الحسئبية

الفعئلية إمنشئء برمنئمج وطني لرصد وتقييم منظئم التعليم الابكر وذلك لقيئس•
والكفئءة والنتئ ج واألثر على الادخالت والاخرجئت 

بكرتعيين هيئة مستقلة لتكون الجهة الاسؤولة عن تطوير التعليم الا•

إرشئدات التنفيذ شرح السيئسة

:تهدف هذه السيئسة إلى•

ئق تطوير جودة التعليم في مرحلة الطفولة الابكرة وتوفيره على منط–
واسع

ع التعئون مع تعزيز الروابط بين التعليم الابكر والتعليم االبتدا ي وتشجي–
الادارس الانزلية

يئت تناية موقف إيجئبي تجئه التعلم، وإدخئل مهئرات اللغة ومهئرات الريئض–
رفية األسئسية ووضع أسئس للتعلم مدى الحيئة مع تحسين القدرات الاع

لألطفئل وتطورهم االجتائعي والعئطفي

ب للطالالنتئ ج الادرسية لبرمنئمج التقييم الدولييدعمالتعليم الابكر –
PISAاألداءعئليةالنتئ ج التعلياية للبلدان أمثلة، كائ اتضح ذلك في

الاشرف على تنفيذ السيئسة

وزارة الشؤون االجتائعية

مؤشر القيئس

من بين 111حيث حصلت الكويت على الاركز , ضعف األداء والاخرجئت التعلياية
تسجيل دولة في مؤشر درجة االختبئرات الاوحدة مائ يرتبط بئمنخفئض منسبة ال157

فقط % 30في التعليم الابكر البئلغة 

التحدي الذي تعئلجه السيئسة

مؤشر رأس الائل البشري

منظئم تعلياي 
باستوى عئلاي

2018البنك الدولي، 

1 157

20182035

7755

النتيجة الارجوة
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تعزيز قدرات الاواطنين والاؤسسئت: 4البرمنئمج 

قتصئد تشجيع تعلم العلوم والتكنولوجيئ والهندسة والريئضيئت لالتجئه منحواال
الاعرفي وعقد شراكئت أكئدياية مع مؤسسئت دولية مرموقة

4.7

شال وضع أجندة سيئسة شئملة لتدويل التعليم العئلي وتصايم مناوذج ي•
مج الانئهج الدراسية وتنقالت الطالب وتوظيف الطالب الدوليين ودعم ود

الطالب وأعضئء هيئة التدريس والاوظفين

ن الرا دة في االستثائر في شبكة منشطة من الشركئء االستراتيجيين في البلدا•
مجئالت العلوم واالبتكئر والبحث في الاجئالت ذات األولوية االجتائعية

واالقتصئدية

ع إمنشئء هيئة حكومية مكرسة إلدارة أجندة التدويل في التعليم العئلي م•
وم القدرة الانئسبة على تصايم وتنفيذ شراكئت فعئلة وتشجيع العل
عليموالتكنولوجيئ واالبتكئر بئإلضئفة إلى البحث والتطوير في مجئل الت

إعئدة هيكلة منظئم الانح الدراسية الدولية من خالل وضع أهداف واضحة •
سة لزيئدة االلتحئق السنوي ببرمنئمج تعليم العلوم والتكنولوجيئ والهند

STEMلطالبوالريئضيئت وتقديم الحوافز الائلية

ضائن استيعئب الخريجين في وظئ ف تضيف قياة في القطئع الخئص•

منتقئل تصايم حوافز موجهة للطالب لاللتحئق بئلدرجئت العلاية التي تدعم ا•
االقتصئد الكويتي إلى االقتصئد الاعرفي

إرشئدات التنفيذ شرح السيئسة

:تهدف هذه السيئسة إلى•

م العئلي من التركيز على العلوم والتكنولوجيئ واالبتكئر وتعزيزهئ في التعلي–
لك من خالل تبني أجندة شئملة للتعليم العئلي تخضع لإلشراف الدولي وذ

خالل شراكئت استراتيجية ترتكز على البحث والتطوير

علوم تعزيز الجودة الشئملة لائ يقدمه التعليم العئلي من خالل تحسين ال–
في والتكنولوجيئ واالبتكئر ، تطوير الطالب حتى يتاكنوا من االمنخراط

ئومنية االقتصئد الاعرفي الاترابط ، واألهم من ذلك ، تشجيع البحوث التع
على الاستوى العئلاي

الاشرف على تنفيذ السيئسة

جئمعة الكويت

مؤشر القيئس

لديهم تعليم % 56من الكويتيين العئملين لديهم تعليم ثئمنوي و % 21فقط 
جئمعي أو أعلى

التحدي الذي تعئلجه السيئسة

النتيجة الارجوة

مؤشر رأس الائل البشري

منظئم تعلياي 
باستوى عئلاي

2018البنك الدولي، 

1 157

20182035

7755
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تعزيز قدرات الاواطنين والاؤسسئت: 4البرمنئمج 

نسئء دعم االمندمئج والاشئركة االجتائعية واالقتصئدية والسيئسية للشبئب وال
واألشخئص ذوي اإلعئقة وكبئر السن

4.8

وضع استراتيجية وطنية متكئملة وشئملة لتاكين الارأة الكويتية•

هئ في بنئء قدرات القيئدات الشبئبية وخئصة القيئدات النسئ ية لزيئدة فرص•
تولي الانئصب القيئدية                                                             

ئت تفعيل دور الاجلس الشبئبي لتعزيز الشراكة بين الشبئب والاؤسس•
الحكومية وغير الحكومية                                                           

مجئالت وضع برمنئمج وطني لتشجيع اإلبداع واالبتكئر بين الشبئب في كئفة•
التناية                                                   

ين التحول من الناوذج الطبي إلى الناوذج الحقوقي التناوي لرعئية وتاك•
ذوي اإلعئقة                                                                                

وضع منظئم شئمل للدمج الاجتاعي لذوي اإلعئقة وكبئر السن قئ م على •
الانظور الحقوقي التناوي

إرشئدات التنفيذ شرح السيئسة

:تهدف هذه السيئسة إلى•

في مختلف الاجئالت هئدفةتشجيع وتعزيز الاشئركة اإليجئبية وال–
والشبئبنسئءاالجتائعية واالقتصئدية والسيئسية، خئصة لفئئت محددة كئل

اإلعئقة وكبئر السن وذوي 

نظور الاجتاع قئ اة على الاتلك الفئئت في وضع منظومة شئملة لدمج –
قوة كوتعزيز دورهم في مراكز صنع القرار التناوي لتاكينهم والحقوقي 
فئعلة منتجة و

الاشرف على تنفيذ السيئسة

وزارة الدولة لشؤون الشبئب 

مؤشر القيئس

فرص العال ومشئركة القوى العئملة محدودة لألشخئص ذوي اإلعئقة، وتاثيل 
ث بنسبة النسئء في الانئصب القيئدية في القطئع الحكومي وامنخفئض تاثيل اإلمنئ

13%

التحدي الذي تعئلجه السيئسة

العئملين في الخدمة العئمةدعم الشبئب : خدمة
ادمئج ذوي االحتيئجئت الخئصة في النظئم التعلياي: إدماج

الابئدرة الارتبطة بئلسيئسة

النتيجة الارجوة

مؤشر الفجوة بين الجنسين

1 149

منظئم رعئية 
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تعزيز قدرات الاواطنين والاؤسسئت: 4البرمنئمج 

دامة إعئدة توازن منظئم الحائية االجتائعية واالمنتقئل إلى شبكة أمئن اجتائعي مست 4.9

وظيف والتالطئقة تدريجيًئ ومئتتغيير اللوا ح والاعئيير الستبدال دع•
الثروة االجتائعي وتقئسممئنبآليئت بديلة لألالفئ ض في القطئع العئم 

(الانح النقدية غير الاشروطة للاواطنين البئلغين:مثئل)

م تعزيز الدعلتواصل مع مختلف الجهئت واألفراد للمستارةودجهبذل •
ل في مجئالاطروحة واإلصالحئت جديدالعئم لنظئم الحائية االجتائعية ال

عيتسعير الطئقة والتوظيف في القطئع العئم وشبكئت األمئن االجتائ

التي ال تخدم أي غرض تلك وإلغئء والدعومئتجايع الازايئةراجعم•
اجتائعي واضح

:تحدد خصئ ص شبكة األمئن االجتائعي الحديثة من منئحية•

وظيف تخفيض اإلعئمنئت وتقليص ت: على سبيل الاثئل)آلية التاويل –
(يةالقطئع العئم وتوزيعئت أربئح دا اة على استثائرات الكويت الخئرج

تسجيل وعالية ال( مثل الاقدمة إلى األفراد أو أربئب األسر)آلية التوفير –
(مثل االستهداف الذاتي)

آليئت الحوكاة وأوجه التعئون بين الجهئت الحكومية–

إرشئدات التنفيذ شرح السيئسة

:هدف هذه السيئسة إلىت•

ريقة تقلل تبني آليئت األمئن االجتائعي التي ستاّكن من تقئسم الثروة بط–
من االختالالت االقتصئدية، وتسئهم في خلق فرص عال في القطئع 
الخئص، وتعزز من الشاول واإلمنصئف والشفئفية واالستدامة الائلية

زايئ غير تحديث منظئم الحائية االجتائعية، مائ سيساح لالمنتقئل من توفير م–
ة مشروطة دون دراسة إلى شبكة أمئن اجتائعي تركز على شرا ح مستحق

ومحددة فقط

الاشرف على تنفيذ السيئسة

وزارة الشؤون االجتائعية

مؤشر القيئس

من إجائلي % 22تتكون أغلب اإلعئمنئت من دعومئت غير مستهدفة، والتي تشكل 
الاصروفئت 

التحدي الذي تعئلجه السيئسة

النتيجة الارجوة

مؤشر الفجوة بين الجنسين
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داعاةحكومة

5البرمنئمج 

تطوير حكومة
ة مترابطة وشفاف

تمعلومات تفصيلية عن السياسا
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إعئدة هيكلة الجهئز الحكومي لتبسيط الهيئكل والصالحيئت والحوكاة

تطوير حكومة مترابطة وشفئفة:5البرمنئمج 

5.1

الجهئتعبر كئفة " خئرطة طريق لتحويل عالية تقديم الخدمئت"وضع •
ة لتبسيط اإلجراءات وإعئدة تنظيم الخدمئت لتعكس توقعئت يالحكوم

ع الشراكئت مزيئدةومن مشغل إلى منظم الاستخدم لتحويل دور الحكومة 
القطئع الخئص

م حوكاة استراتيجية وطنية للخدمة العئمة تتضان مراجعة وإعئدة تنظيتطوير•
في الجهئتبنئء القدرات والاهئرات لمبئدرة ، بئإلضئفة إلىالعئمةئتالخدم

ئت الحكومية لضائن جودة الخدم

مل مع للتعئجهئتلاشئركة والحوار التي تهدف إلى توجيه اللسيئسة تطوير•
الاواطنين كشركئء في تصايم الخدمئت وتقدياهئ

يئس األداء وقمعئيير دولية على لتنفيذ الخدمئت مبنيئً االمتيئزاعتائد مناوذج•
مجاوعة من الاؤشراتبئستخدام 

لجيد لة واألداء اءلترسيخ قيم التايز والاسئ" جئ زة التايز الحكومي"إمنشئء •
ومكئفأتهئ

إرشئدات التنفيذ شرح السيئسة

:تهدف هذه السيئسة إلى•

تقديم خدمئت ترتكز حول الاواطن والتسهيل عليه من خالل إشراك –
اهئالاواطنين والاقياين ومجتاع األعائل في تصايم الخدمئت وتقدي

تعزيز الارومنة في مائرسة العاليئت واألمنظاة بئلهيئئت الحكومية –

كومة توجيه الاواطنين منحو الاشئركة في عالية الحوكاة حيث تحتئج الح–
إلى تأسيس آليئت للاشئركة العئمة

تتبع تطوير كفئءة الخدمة في القطئع العئم لتعزيز األداء عن طريق قيئس و–
مؤشرات األداء الر يسية

الاشرف على تنفيذ السيئسة

ديوان الخدمة الادمنية 

مؤشر القيئس

جهة، بعضهئ متداخلة90هيكل تنظياي مجزأ وغير منسق مع أكثر من 

التحدي الذي تعئلجه السيئسة

النتيجة الارجوة

مؤشر فعئلية الحكومة

2019البنك الدولي، 

1 209

حكومة رشيقة

20192035

10673

إعئدة هيكلة الجهئت الحكومية: هيكلة

الابئدرة الارتبطة بئلسيئسة
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تعزيز إدارة األداء وإصالح الخدمة الادمنية في كئفة القطئعئت الحكومية  5.2

تطوير حكومة مترابطة وشفئفة:5البرمنئمج 

تبني جدول أعائل لسيئسة إعئدة هيكلة الحكومة بأكالهئ •

وضع اتفئقية وطنية حول مستوى الالمركزية الانئسب للكويت •

ئئت إعداد مناوذج تشغيل مستهدف لتحسين الهيكل الرأسي واألفقي للهي•
الحكومية وتنظيم القطئعئت والعالقئت الحكومية الداخلية

والحد من تداخل األدواراإلجراءاتتبسيط لعئدة هيكلة الحكومة بأكالهئ إ•

ة بهدف التحول إلى حكوميالحكومالجهئز وضع خئرطة طريق لتقليص حجم •
رقاية

كاحرك للتغييرإعئدة تعريف وتعزيز الحكومة•

إعئدة تصايم هيكل ووظئ ف وصالحيئت الحكومة•

لةءلاسئتقييم األداء والإطئر حكومي لتطوير•

مختلف الهيئئت والوزرات مكئمنيئت التشغيلية عبر اإلورات تعزيز القد•

الحكوميةالجهئت عبر كئفة ئتتحقيق الترابط في السيئس•

إرشئدات التنفيذ شرح السيئسة

:تهدف هذه السيئسة إلى•

منشئء إلليئتواآلظئ ف الوتنظيم ومن حيث الإعئدة هيكلة الجهئز الحكومي –
مركز حكومة قوي يعال بكفئءة كاحرك للتغيير

ةفي دولة الكويت إلى إدارة مرمنة وتاكينيحكوميةتحويل اإلدارة ال–

الاشرف على تنفيذ السيئسة

ديوان الخدمة الادمنية 

مؤشر القيئس

حكومي تشريعئت غير كئملة لضائن الكشف عن الاعلومئت فيائ يتعلق بئألداء ال
والاعلومئت العئمة

التحدي الذي تعئلجه السيئسة

مؤشر فعئلية الحكومة

2019البنك الدولي، 

1 209

حكومة رشيقة

20192035

10673

النتيجة الارجوة
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التحول الرقاي للعاليئت والخدمئت الحكومية

تطوير حكومة مترابطة وشفئفة:5البرمنئمج 

5.3

زيئيوضع برمنئمج شئمل ومستقل إلصالح الخدمة الادمنية مع تجنب النهج التج•

2020/25وضع خئرطة طريق شئملة إلصالح الخدمة الادمنية •

1979لعئم 15تحديث قئمنون الخدمة الادمنية رقم •

والتقئعد الاوظفين والترقيئت والتنقلاستبقئءتحديث سيئسئت التوظيف و•
لتبسيط اإلجراءات

تعزيز منظئم إدارة أداء الخدمة الادمنية لاكئفأة األداء وتقويم ضعف األداء•

1979لسنة 15تاديد فترة االختبئر في الارسوم بقئمنون الخدمة الادمنية رقم •
سنوات بنئًء على أداء الارشح3-2إلى 

بين الارشحين الانئفسةوتعزيز منظئم توظيف قئ م علىتطوير•

إرشئدات التنفيذ شرح السيئسة

:تهدف هذه السيئسة إلى•

إمنشئء منظئم عئلاي للخدمة الادمنية وقوى عئملة مئهرة في القطئع العئم–

تحديث وتعزيز قدرات النظئم البيئي للخدمة الادمنية–

بنة تطوير قوى عئملة مؤهلة منتجة ومئهرة في القطئع العئم بئعتبئره الل–
االقتصئد الاعرفيإلى والتحول 2035األسئسية لتحقيق رؤية 

الاشرف على تنفيذ السيئسة

الجهئز الاركزي لتكنولوجيئ الاعلومئت 

النتيجة الارجوة

مؤشر القيئس

ترتيب )االستخدام الاحدود للتقنيئت الرقاية مائ أدى إلى امنخفئض في اإلمنتئجية
دولة في استخدام الحكومة لتكنولوجيئ الاعلومئت 139من 81الكويت 

(واالتصئالت

التحدي الذي تعئلجه السيئسة

التحول الرقاي في القطئع الحكومي : رقمية

الابئدرة الارتبطة بئلسيئسة

خدمئت قئ اة على 
احتيئجئت الاواطنين 

مؤشر الاشئركة اإللكترومنية

2018األمم الاتحدة، 

1 193

20182035

7268
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توسيع دور القطئع الخئص في تقديم الخدمئت الحكومية 5.4

تطوير حكومة مترابطة وشفئفة:5البرمنئمج 

ثل م،تعئونممشترك ووليئت للعال بشكل منهجيواآلئتالسيئستوجيه •
الشراكة بين القطئعين العئم والخئص واالستعئمنة باصئدر خئرجية 

تقييم ةولين وموظفي الجهئت الحكومية على كيفيؤوبنئء قدرات الاستدريب •
إقئمة شراكئت فعئلة مع القطئع الخئص والاشئريع الاحتالة 

ئبل وضع سيئسئت ولوا ح بشأن إشراك القطئع الخئص من منطلق القياة مق•
هذه السيئسئتتنفيذالائل والحرص على وضوح وشفئفية ومراقبة 

لقطئع الخئص للقطئعئت االقتصئدية ذات من اإمنشئء مجئلس استشئرية •
ر بشأن األولوية الر يسية كآلية لتعزيز التعئون طويل األجل والحوار الاستا

سيئسئتالاإلصالحئت الر يسية في 

إرشئدات التنفيذ شرح السيئسة

وضع إطئر واضح للوزارات والجهئت الحكومية حول تهدف هذه السيئسة إلى•
ي مجئالت الوسيلة والتوقيت الانئسبين إلشراك وتوسيع دور القطئع الخئص ف
سيئسئتتصايم الخدمئت وتقدياهئ والتخطيط االستراتيجي والبحث وصنع ال

الاشرف على تنفيذ السيئسة

جايع الجهئت التي تقدم خدمئت 

مؤشر القيئس

ي امنخفئض مستوى مشئركة القطئع الخئص في تقديم الخدمئت العئمة، مائ يؤد
%(50أقل من )إلى امنخفئض مسئهاة القطئع الخئص في النئتج الاحلي اإلجائلي 

التحدي الذي تعئلجه السيئسة

خدمئت قئ اة على النتيجة الارجوة
احتيئجئت الاواطنين 

مؤشر الاشئركة اإللكترومنية

2018األمم الاتحدة، 

1 193

20182035

7268
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تعزيز النزاهة ومكئفحة الفسئد في األجهزة الحكومية 

تطوير حكومة مترابطة وشفئفة: 5البرمنئمج 

5.5

لة تعزيز اإلطئر التنظياي الحئلي من خالل تطوير وإصدار القوامنين ذات الص•
للحكومة الافتوحة

وفير بتتطوير قئمنون الوصول إلى الاعلومئت لتوجيه الاؤسسئت الحكومية•
الاعلومئت بئستارار

الستجئبة بشأن طلبئت الاعلومئت الشخصية لتوجيه الحكومة لةتطوير سيئس•
لطلبئت الاعلومئت الشخصية

تقديم الحائية للابلغين عن الاخئلفئتشئمل لتطوير منظئم •

ة مجئمًنئ تطوير قئمنون الاسئءلة والشفئفية الرقاية إلتئحة البيئمنئت الحكومي•
بصيغ مفتوحة وموحدة

تطوير قئمنون حائية خصوصية األفراد ومعلومئتهم الشخصية •

ئلح، فرض كشف الاسؤولين العاوميين عن األصول، وسيئسئت تضئرب الاص•
ومدومنة قواعد السلوك واألخالقيئت في جايع أمنحئء الحكومة

ويت وضع إطئر للاسئءلة اإلدارية في الحكومة وإدارة برمنئمج التغيير لجعل الك•
حكومة مفتوحة بشكل افتراضي

وضع إطئر كئمل للاسئءلة اإلدارية للحكومة•

إرشئدات التنفيذ شرح السيئسة

ة والنزاهة في الجهئت الحكوميالشفئفيةتهدف هذا السيئسة إلى تعزيز •
ومسئءلة التقصير 

الاشرف على تنفيذ السيئسة

منزاهة–الهيئة العئمة لاكئفحة الفسئد 

مؤشر القيئس

دولة في 180من 78)إدراك عئلي إلسئءة استخدام الانئصب وامنتشئر الفسئد 
(مؤشر مدركئت الفسئد، وامنتهئكئت متعددة كشفت عنهئ ديوان الاحئسبة

التحدي الذي تعئلجه السيئسة

تدشين منصة بيئمنئت مفتوحة : بيانات

الابئدرة الارتبطة بئلسيئسة

شفئفية في إدارة النتيجة الارجوة
الاوارد الائلية 

مؤشر مدركئت الفسئد

2018منظاة الشفئفية الدولية، 

180

20182035

7863

178

1



التحول إلى ميزامنية البرامج واألداء 5.6

تطوير حكومة مترابطة وشفئفة:5البرمنئمج 

حكومية ئلنظم الاحئسبية ومنظم الاعلومئت التطوير التشريعئت الاتعلقة ب•
لتطبيق موازمنة البرامج واألداء

تتولى تنفيذ برمنئمج " Delivery Unit"إمنشئء وحدة تنفيذية بوزارة الائلية •
التحول لاوازمنة البرامج واألداء

ة إعئدة هيكلة وبنئء قدرات وحدات التخطيط  والائلية بئلجهئت الحكومي•
لتطبيق مفهوم اإلدارة االستراتيجية الارتكزة على النتئ ج

ي فلصيئغة البرامج وتحديد الاوارد الائليةمؤشرات أداء ر يسية وضع•
لقطئعئت الحكومية ا

الائلية تصايم منظومة إلكترومنية متكئملة للربط بين وحدات التخطيط و•
م بئلجهئت الحكومية ووزارة الائلية لتسهيل عاليئت صيئغة الخطة ومنظ

التقئرير والاتئبعة والتقييم 

إرشئدات التنفيذ شرح السيئسة

:تهدف هذه السيئسة إلى•

(ديوان الاحئسبة، ديوان الخدمة الادمنية)بنئء قدرات األجهزة الرقئبية –
األداءموازمنة البرامج وعلى التدقيق الارتكزة والاراجعةلتطبيق عاليئت

:من خاللدعم تطبيق موازمنة البرامج واألداء–

تطوير األطر التشريعية واإلجراءات -

داف أهمبنية على بنئء قدرة الوحدات الحكومية لصيئغة الاوازمنة العئمة -
قئبلة للقيئس

السيئسئت واألمنشطة في شكل برامجدمج -

الاشرف على تنفيذ السيئسة

وزارة الائلية 

مؤشر القيئس

ر القئ اة ارتبئط ضعيف بين الايزامنيئت ومنتئ ج األداء ، حيث ال تطبق الكويت األط
دولة في منظاة التعئون االقتصئدي 33من أصل 30على األداء التي تائرسهئ 

والتناية

التحدي الذي تعئلجه السيئسة

تدشين موازمنة البرامج واألداء  : برامج وأداء

الابئدرة الارتبطة بئلسيئسة

شفئفية في إدارة النتيجة الارجوة
الاوارد الائلية 

مؤشر مدركئت الفسئد

2018منظاة الشفئفية الدولية، 
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20182035
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تطبيق منظئم ضرا بي للفئئت ذات الدخول الارتفعة

تطوير حكومة مترابطة وشفئفة:5البرمنئمج 

5.7

ة وضع سيئسة واضحة وتقديم مراجعئت شئملة لإلمنفئق داخل وزارة الائلي•
العئمة

إعئدة تقييم الدعومئت من خالل تطوير أسئس اقتصئدي واضح للدعومئت•
عبر القطئعئت االقتصئدية وقطع الدعومئت الائلية عن القطئعئت التي

تعيق الفعئلية

على سبيل )تقليل النفقئت الحئلية من خالل تحسين تدابير خفض التكئليف•
فة الجهئت عبر كئ( الاثئل الاشتريئت الحكومية، العائلة غير الانتجة، االبتكئر

الحكومية

ريبة إدخئل ض: على سبيل الاثئل)توليد اإليرادات من القطئع غير النفطي •
( كالقياة الاضئفة باعدل منخفض في البداية إذا مئ دعت الحئجة إلى ذل

ية وتوليد إيرادات إضئفية عن طريق فرض الضريبة على منتجئت الرفئه
والانتجئت غير الصحية

ة إجراء تقييم األثر االقتصئدي ألي تدابير جديدة واتخئذ اإلجراءات الالزم•
إلدارة الاخئطر واغتنئم الفرص، ومشئركة قئعدة األدلة مع صئمنعي القرار 

والسيئسيين

إرشئدات التنفيذ شرح السيئسة

:تهدف هذه السيئسة إلى•

ع جايع حيث يتم العال بئلتنسيق م، فعئليةبإدارة الائلية واالقتصئدية –
م بائ يضان اتبئع مناوذج تاويل متفق عليه يتسحكوميةالالجهئت

بئلشفئفية

التاويل لتعزيز كفئءةحكوميةالجهئتاتخئذ تدابير لخفض التكئليف عبر ال–
العئم

ي ظل االقتصئدي فوضع سيئسئت منسقة إلدارة االقتصئد لتحقيق الناو–
امنخفئض أسعئر النفط

الاشرف على تنفيذ السيئسة

وزارة الائلية 

مؤشر القيئس

فقط من اإليرادات الائلية % 10~دخل الدولة الاتقلب الذي يرجع إلى حقيقة أن 
تأتي من مصئدر غير منفطية

التحدي الذي تعئلجه السيئسة

شفئفية في إدارة النتيجة الارجوة
الاوارد الائلية 

مؤشر مدركئت الفسئد

2018منظاة الشفئفية الدولية، 

180

20182035
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6البرمنئمج 

ة تشييد بنية تحتي
متماسكة

تمعلومات تفصيلية عن السياسا

183



تحسين إدارة األراضي والارافق من خالل دعم تنفيذ الاخطط الهيكلي الرابع

تشييد بنية تحتية متائسكة: 6البرمنئمج 

6.1

ستيعئب توزيع فعئل ودروس مسئحئت أراضي لاشئريع البنية التحتية والتطوير ال•
الطلب الاتوقع على األراضي الصنئعية، والتجئرية، والترفيهية، والزراعية

وى البنية تسليم مشئريع البنية التحتية الجديدة في الوقت الاحدد، ورفع مست•
ئمني بائ يتائشى مع احتيئجئت الناو السك( النقل والارافق)التحتية الحئلية 

2040واالقتصئدي حتى عئم 

إمنشئء قئمنون وطني لتحسين كفئءة تخطيط البنية التحتية•

بنية التحتيةتحديد الانئطق في الكويت مائ سيسئهم في تقليل تكلفة توفير ال•

ة التحتيةتحسين التنسيق بين جايع الجهئت الاشاولة في بنئء وتطوير البني•

إرشئدات التنفيذ شرح السيئسة

خطط تهدف هذه السيئسة إلى تحسين البنية التحتية الالزمة لتنفيذ الا•
لبية احتيئجئت الهيكلي الرابع وتناية وتنويع االقتصئد الكويتي، بئإلضئفة إلى ت

السكئن

الاشرف على تنفيذ السيئسة

الاصدر

بلدية الكويت

الاخطط الهيكلي الرابع

مؤشر القيئس

عدم وجود إدارة شئملة لألراضي والارافق، مائ أدى إلى عدم كفئءة رصد 
وتخصيص وتخطيط أصول البنية التحتية الوطنية

التحدي الذي تعئلجه السيئسة

إدارة متكئملة النتيجة الارجوة
لألراضي والارافق

2019الاؤسسة العئمة للرعئية السكنية، 

20192035

40,000 94,000

إجائلي الطلب الاتوقع على اإلسكئن
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لى إيجئد بدا ل مستدامة لنظئم اإلسكئن الحئلي وذلك لضائن الحصول الجايع ع
السكن

6.2

تشييد بنية تحتية متائسكة: 6البرمنئمج 

م اإلسكئنتغيير مئ يلزم في اإلطئر القئمنومني لتنفيذ اإلصالحئت الارجوة في منظئ•

مراجعة مناوذج تشغيل الجهئت الحكومية الر يسية الاشئركة في منظئم •
اإلسكئن

إمنشئء لجنة توجيهية لتاويل اإلسكئن وتصايم الخطة وتحليلهئ •

وضع آليئت التنفيذ الاطلوبة عبر النظئم اإلسكئمني لإلسكئن•

التواصل حول البدا ل الاستدامة لنظئم اإلسكئن الحئلي•

(الاطور العقئري)تفعيل دور القطئع الخئص في الشراكة في التطوير •

تطوير سوق الرهن والتاويل العقئري•

ة تحسين عرض وتوزيع الانتجئت اإلسكئمنية لاستحقي الرعئية السكني•

إرشئدات التنفيذ شرح السيئسة

قليل تهدف هذه السيئسة إلى خلق منظئم إسكئمني مستدام لضائن الاسئواة وت•
تم العبء الحكومي وتحسين الفعئلية في مجئل اإلسكئن، وبشكل خئص سي

:التركيز على

مثل )ي  بنئء منظئم مستدام للتاويل لزيئدة ملكية الانئزل للسكن الر يس–
(منظئم الرهن العقئري

واطن إمنشئء هيئة تنسق بين جايع الجهئت ذات الصلة للتسهيل على الا–
وتحسين الخدمئت وتجربة متلقي الخدمة 

الاشرف على تنفيذ السيئسة

الاصدر

الاؤسسة العئمة للرعئية السكنية

الاخطط الهيكلي الرابع

مؤشر القيئس

ر عدم وجود بدا ل مستدامة مئليًئ لإلسكئن الادعوم، حيث سوق العقئرات غي
متطور 

التحدي الذي تعئلجه السيئسة

إدارة متكئملة النتيجة الارجوة
لألراضي والارافق

2019الاؤسسة العئمة للرعئية السكنية، 

20192035

40,000 94,000

إجائلي الطلب الاتوقع على اإلسكئن
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ية وطرق بنئء شبكة سكة حديد الاترو لتكون مرتبطة بشبكة الحئفالت الحئل•
النقل السريع بئلحئفالت الاقترحة

ئطق طرح منظم حديثة للنقل السريع بئلحئفالت في الانطقة الحضرية والان•
الاطورة الجديدة كخطوة أولى في شبكة النقل السريع الجائعي   

ربط الانطقة الحضرية مع الانئطق الجديدة الاقترحة عن طريق السكة •
الحديدية الكويتية 

ن سهولة تعزيز وتنفيذ التناية الاوجهة العئبرة في التخطيط العارامني لتاكي•
الوصول لجايع محطئت الاترو الجديدة

إرشئدات التنفيذ شرح السيئسة

رص تهدف هذه السيئسة إلى تعزيز االستخدام الفعئل لألراضي والوصول إلى ف•
: العال وحيئة الكرياة عن طريق تحسين وسئ ل النقل العئم، ويتضان ذلك

داخل تقديم منظم حديثة للنقل السريع بئلحئفالت والنقل السريع الجائعي–
بئإلضئفة إلى خطوط حئفالت جديدة لدعم الناو،حدود الانطقة الحضرية

وقعة االقتصئدي في الكويت واستيعئب الناو السكئمني وفرص العال الات
2040حتى عئم 

يئرات إدخئل وسئ ل منقل عئم سريعة بين الادن الجديدة الاقترحة كبديل للس–
الخئصة

الاشرف على تنفيذ السيئسة

الاصدر

الهيئة العئمة للطرق والنقل البري

الاخطط الهيكلي الرابع

مؤشر القيئس

ازدحئم مستار في شبكة الطرق بسبب عدم وجود آليئت إلدارة حركة الارور 
دولة على مستوى العئلم على مؤشر 140من أصل 62)وضعف جودة الطرق 

(جودة الطرق

التحدي الذي تعئلجه السيئسة

، وسئ ل منقل برية، جويةالنتيجة الارجوة
بحرية متطورة

2019الانتدى االقتصئدي العئلاي، 

20192035

49 791 141

مؤشر البنية التحتية للنقل

أمنظاة مرور ذكية تضان طرق آمنة: طرق آمنة

الابئدرة الارتبطة بئلسيئسة

يدة للنقل العئم تحسين كفئءة البنية التحتية للنقل البري عن طريق تقديم وسئ ل جد
وتعزيز أمنظاة النقل الحئلية بئستخدام التقنيئت الذكية

تشييد بنية تحتية متائسكة: 6البرمنئمج 

6.3
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ربط مطئر الكويت الدولي بشبكة الاترو•

نية التحتية استخدام التوقعئت والتقديرات السكئمنية واالقتصئدية لتخطيط الب•
للاطئرات في الاستقبل

تائشى وضع استراتيجية شئملة لتحويل مطئر الكويت الدولي إلى مطئر ذكي ي•
مع استراتيجية النقل العئمة في الكويت

لبية مراقبة مستارة لسوق منقل الركئب والشحن الجوي في الكويت لضائن ت•
ومواءمة البنية التحتية لطلب واحتيئجئت متلقي الخدمة

إرشئدات التنفيذ شرح السيئسة

فر، والتي تهدف هذه السيئسة إلى تحسين البنية التحتية للاطئر وتجربة الس•
مليون مسئفر في السنة، من أجل 50من الاتوقع أن يستوعب مئ يصل إلى 

دعم جئذبية الكويت وتلبية االحتيئجئت الاستقبلية

الاشرف على تنفيذ السيئسة

الاصدر

اإلدارة العئمة للطيران الادمني

الاخطط الهيكلي الرابع

مؤشر القيئس

تسعير خدمئت منقل جوي غير فعئلة من منئحية التردد، االلتزام بئلاواعيد، السرعة وال
(دولة في مؤشر كفئءة خدمئت النقل الجوي140من 103)

التحدي الذي تعئلجه السيئسة

منظئم عبور ذكي : منافذ

الابئدرة الارتبطة بئلسيئسة

النتيجة الارجوة

طئرات وتعزيز تحسين كفئءة البنية التحتية للنقل الجوي لتحسين العاليئت في الا
تجربة السفر

تشييد بنية تحتية متائسكة: 6البرمنئمج 

6.4

، وسئ ل منقل برية، جوية
بحرية متطورة

2019الانتدى االقتصئدي العئلاي، 

20192035

49 791 141
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والبدء في 2025إتائم الارحلة األولى من مشروع مينئء مبئرك بحلول عئم •
2030تصايم وبنئء الاراحل التئلية بحلول عئم 

ئلية بنئء خط سكة الحديد من مينئء مبئرك إلى الانطقة االقتصئدية الشا•
لتسهيل التجئرة مع البلدان الاجئورة

إرشئدات التنفيذ شرح السيئسة

ت تهدف هذه السيئسة إلى إمنجئز مشروع مينئء مبئرك الذي يعد ذات أولوية تح•
:لكالاخطط الهيكلي الرابع والارفق التئبع له للوجستيئت، ويترتب على ذ

تاكين السفن الكبيرة الحديثة لخدمة سوق الكويت–

تاكين االستيراد الفعئل للبضئ ع لخدمة الناو السكئمني –

تاكين الكويت لتصبح بوابة عبور تجئرية إلى الدول في الشائل –

دعم الاوامنئ الحئلية بائ يواكب الطلب والطئقة االستيعئبية الحئلية–

الاشرف على تنفيذ السيئسة

الاصدر

الاوامنئ الكويتيةمؤسسة

الاخطط الهيكلي الرابع

مؤشر القيئس

دولة على مؤشر 107من أصل 79الارتبة )امنخفئض عدد خدمئت الشحن البحري 
139من أصل 82الارتبة )، وعدم فعئلية الاوامنئ البحرية (توصيل للشحن البحري

(دولة على مؤشر كفئءة خدمئت الاوامنئ البحرية

التحدي الذي تعئلجه السيئسة

النتيجة الارجوة

ذكي موامنئمنظئم : موانئ ذكية

الابئدرة الارتبطة بئلسيئسة

راد والتصديرتحسين كفئءة البنية التحتية للاوامنئ لتسهيل اإلجراءات االزمة لالستي

تشييد بنية تحتية متائسكة: 6البرمنئمج 
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استكائل برمنئمج تحديث الاحوالت الحئلية القدياة إلى محوالت جديدة•
تستخدم تكنولوجيئ عئلية الجودة

الارحلة )تاديد شبكة األليئف الضو ية في كئفة الانئطق الجديدة الاقترحة•
(الثئلثة

ئف إمنشئء محوالت حديثة في الادن الجديدة الاقترحة وتثبيت كئبل األلي•
الضو ية في جايع الانئزل والشركئت الجديدة

مراجعة سعة وتسعير بوابة االتصئالت الدولية•

اإللكترومنية إعداد وتنفيذ استراتيجية وطنية لألمن السيبرامني لحائية البيئمنئت•
الخئصة والتجئرية والحكومية

إرشئدات التنفيذ شرح السيئسة

صئالت تهدف هذه السيئسة إلى توسيع شبكئت تكنولوجيئ الاعلومئت واالت•
ثة على لتلبية احتيئجئت الناو السكئمني الاتزايد واحتيئجئت الشركئت الحدي

: تكنولوجيئ الاعلومئت واالتصئالت لتعال بفعئلية، ويترتب على ذلك

ئت في الكويت وتاكين مناو الصنئع" إمنترمنت األشيئء"دعم إدخئل مفهوم –
الرقاية والاعرفية

ة لبنئء أو مشئركة شركئت االتصئالت لشبكئت البنى التحتية لتقليل الحئج–
توسعة بنى تحتية إضئفية 

الاشرف على تنفيذ السيئسة

الاصدر

الهيئة العئمة لالتصئالت وتقنية الاعلومئت

الاخطط الهيكلي الرابع

مؤشر القيئس

5وجد عدم تطور سوق خدمئت تكنولوجيئ الاعلومئت واالتصئالت الثئبتة، حيث ت
30إلى 8منساة مقئرمنة بــ 100اشتراكئت لخدمئت النطئق العريض الثئبت لكل 

منساة في دول الخليج 100اشتراك لكل 

التحدي الذي تعئلجه السيئسة

إمنشئء مركز اتصئالت عئلاي : معابر

الابئدرة الارتبطة بئلسيئسة

قطئع تكنولوجيئ النتيجة الارجوة
م معلومئت تنئفسي يوا 

االقتصئد الاعرفي

2019الانتدى االقتصئدي العئلاي، 

20192035

49 901 141

مؤشر االشتراكئت في النطئق العريض الثئبت

اي الاعرفيتطوير البنية التحتية للاعلومئت واالتصئالت للتحول إلى االقتصئد الرق

تشييد بنية تحتية متائسكة: 6البرمنئمج 
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إيجاد مناطق معيشية
متناغمة بيئيا  

تمعلومات تفصيلية عن السياسا
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يئهتشجيع كفئءة استخدام الايئه وخفض االستهالك لتحقيق وفورات الا•

زيئدة إعئدة استخدام ميئه الصرف الصحي والتوسع في استخدام الايئه •
الاعئلجة 

لبيئة البحريةتخفيف اآلثئر السلبية لاحطئت تحلية الايئه وتقليل تأثيرهئ على ا•

إرشئدات التنفيذ شرح السيئسة

ين تهدف هذه السيئسة إلى ضائن اإلدارة الاستدامة للاوارد الائ ية وتحس•
األمن الائ ي، مع التركيز بشكل خئص على كفئءة الايئه ومعئلجة الايئه

العئدمة واإلدارة السلياة لاحطئت تحلية الايئه

الاشرف على تنفيذ السيئسة

وزارة الكهربئء والائء

مؤشر القيئس

% 100استخدام غير فعئل لايئه الصرف الصحي الاعئلجة، حيث يتم التخلص من 
من الايئه الاعئلجة أو استخدامهئ لري الزراعئت التجايلية 

التحدي الذي تعئلجه السيئسة

تنفيذ مائرسئت موارد اإلدارة الاتكئملة للايئه : مياه

الابئدرة الارتبطة بئلسيئسة

النتيجة الارجوة

منسبة معئلجة ميئه الصرف الصحي

إدارة متكئملة للايئه

2018اإلدارة الاركزية لإلحصئء، 

20182035

90% 70%100% 0%

رفع كفئءة إدارة مصئدر الايئه

إيجئد منئطق معيشية متنئغاة بيئيئً : 7البرمنئمج
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زيئدة الاسئحئت الخضراء والحدا ق السكنية والاارات الخضراء واألراضي •
الازروعة في أرجئء البيئة الحضرية

القتصئدية االستدامة البيئية في الادن الحضرية الجديدة، مثل الانطقة اتعزيز •
الشائلية

رةاألشجئر الاحلية والحفئظ على األشجئر النئضجة الكبيزراعة في التوسع •

تحسين وضع البيئة الحضرية في الانئطق الر يسية في الكويت•

رابعتطوير مسئحئت مفتوحة كئفية في الكويت تحت الاخطط الهيكلي ال•

تشييد وتدعيم مخطط البنية التحتية الخضراء•

إمنشئء قرية إيكولوجية •

النظر في اعتائد مؤشر سنغئفورة بشأن التنوع البيولوجي الحضري•

تحديث قوامنين ومعئيير البنئء وإطئر التصنيفئت•

إرشئدات التنفيذ شرح السيئسة

لى تهدف هذه السيئسة إلى تعزيز التناية الحضرية الاستدامة والحفئظ ع•
ة للبيئة الاوا ل الطبيعية والتنوع البيولوجي من خالل دمج مفهوم مدن صديق

وحة والبنية التحتية الخضراء في تخطيط الادن وتطوير الاسئحئت الافت

الاشرف على تنفيذ السيئسة

الاؤسسة العئمة للرعئية السكنية

مؤشر القيئس

حضريامنتشئرإلىأدىمائالادن،تخطيطوسوءاألراضياستخدامكفئءةعدم
الاشئةوأرصفةالخضراءالاسئحئتغيئبإلىبئإلضئفةسريع،

التحدي الذي تعئلجه السيئسة

تطوير شبكة كهربئء ذكية: شبكة

الابئدرة الارتبطة بئلسيئسة

النتيجة الارجوة
جودة هواء عئلية 

2018مؤشر األداء البيئي، جئمعة ييل، 

مؤشر الانئخ والطئقة

1 180

2018

161

2035

63

الخضراء، بنئء مدن صديقة للبيئة وفق مبئدئ الابئمني الخضراء، والبنية التحتية
والتكنولوجيئ الذكية

إيجئد منئطق معيشية متنئغاة بيئيئً : 7البرمنئمج
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طئقة إمنشئء مركز التايز في مجئل الطئقة الاستدامة للعب دور را د في دعم ال•
طويلالاتجددة وكفئءة الطئقة في الكويت والانطقة بأكالهئ على الادى ال

ميتعزيز استثائرات كفئءة الطئقة في القطئع السكني والصنئعي والحكو•

لية وضع معئيير الحد األدمنى ألداء الطئقة ألجهزة تكييف الهواء واألجهزة الانز•
الر يسية على وجه الخصوص 

تحسين الاعئيير لكفئءة استهالك الوقود•

تحسين وتطبيق كفئءة الطئقة في قوامنين البنئء •

تناية سوق كفئءة استخدام الطئقة•

إمنشئء شركئت خدمئت الطئقة•

تطبيق منظئم حوافز لكفئءة الطئقة•

وضع خطة عال وطنية في مجئل كفئءة استخدام الطئقة •

إرشئدات التنفيذ شرح السيئسة

الك تهدف هذه السيئسة إلى ترشيد وتوعية الاستهلك ورفع كفئءة استه•
اية لتعزيز الطئقة لتحقيق وفورات من خالل تهيئة البيئة الاؤسسية والتنظي

معئيير الكفئءة واالبتكئر في استخدام الطئقة

الاشرف على تنفيذ السيئسة

الهيئة العئمة للبيئة

مؤشر القيئس

من جايع % 52ارتفئع امنبعئثئت ثئمني أكسيد الكربون من قطئع الارافق والتي تاثل 
امنبعئثئت غئزات الدفيئة

التحدي الذي تعئلجه السيئسة

النتيجة الارجوة

استهالك دعم االبتكئر في تكنولوجيئ االمنبعئثئت الانخفضة وتعزيز معئيير كفئءة
الوقود

إيجئد منئطق معيشية متنئغاة بيئيئً : 7البرمنئمج
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وضع خطة عال وطنية للطئقة الاتجددة•

الاتجددة تطوير البيئة الاؤسسية والتنظياية لتشجيع استثائرات الطئقة•
وزيئدة مشئركة القطئع الخئص

األطراف تحديد هيئة تنظياية مستقلة للتنسيق بين الجهئت الاختلفة و•
الاعنيين

زيئدة مشئركة الاستخدمين في تحقيق الهدف الارجو•

إلزام تركيب األلواح الشاسية على أسطح الابئمني الجديدة•

تحليل مخئطر االستثائر في الطئقة الاتجددة•

إمنشئء مركز التايز في مجئل الطئقة الاستدامة للعب دور را د في دعم •
ادى الطئقة الاتجددة وكفئءة الطئقة في الكويت والانطقة بأكالهئ على ال

الطويل

ق العئمة تشجيع استثائرات الطئقة الاتجددة في الكويت على مستوى الاراف•
والالمركزية

تحقيق تخفيضئت في امنبعئثئت الغئزات الدفيئة •

إرشئدات التنفيذ شرح السيئسة

راتيجية تهدف هذه السيئسة إلى تعزيز الطئقة الاتجددة وتحقيق الرؤية االست•
من الكهربئء من مصئدر الطئقة الاتجددة بحلول عئم % 15للكويت بإمنتئج 

2030

الاشرف على تنفيذ السيئسة

وزارة الكهربئء والائء

مؤشر القيئس

ارافق امنبعئثئت الاركبئت ثئلث أكثر مصدر للتلوث بعد قطئع صنئعة النفط وال
من إجائلي امنبعئثئت الغئزات الدفيئة% 85العئمة، وتشكل هذه الاصئدر الثالثة 

التحدي الذي تعئلجه السيئسة

بنئء مجّاعئت طئقة الاتجددة: طاقة

الابئدرة الارتبطة بئلسيئسة

النتيجة الارجوة

زيئدة منسبة إمنتئج الطئقة من مصئدر الطئقة الاتجددة

إيجئد منئطق معيشية متنئغاة بيئيئً : 7البرمنئمج
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178

لةتقليل إمنتئج النفئيئت الصلبة وتشجيع إعئدة استخدامهئ بطريقة فعئ•

تحسين إعئدة تدوير النفئيئت وتعزيز استعئدة الاوارد من النفئيئت•

افنمدافن النفئيئت الاصااة تقنيًئ بطريقة سلياة بيئيًئ لهذه الاد•

ع إمنشئء وتشغيل مكب منفئيئت صحي جديد ذات تصايم هندسي خئص، ووض•
خطط للطوارئ للتعئمل مع أي مخئطر الاتوقعة

والبيئمنئت تطوير قئعدة بيئمنئت لنظئم إدارة النفئيئت تحتوي على كئفة الاعلومئت•
ت سلياة لدعم االبتكئر وتوجيه االستثائر وتاكين الاستهلكين من اتخئذ قرارا

ومدروسة

مئنتعريف وتحديد النفئيئت الخطرة ووضع خطة لاعئلجتهئ والتخلص منهئ بأ•

تبني أسئليب وتقنيئت سلياة بيئيًئ إلدارة النفئيئت •

اتبئع التسلسل الهرمي للنفئيئت من أجل خلق منظئم أكثر استدامة إلدارة•
النفئيئت، واستخالص أكبر قدر من الانئفع العالية من الاواد

سسي دعم مشئركة القطئع الخئص في إدارة النفئيئت بنئًء على إطئر قئمنومني ومؤ•
واضح

ة تعزيز القدرات الاؤسسية والفردية إلدارة النفئيئت واعتائد معئيير عئلي•
للاهئرات والاعدات والتقنيئت الاطلوبة 

إرشئدات التنفيذ شرح السيئسة

جل تهدف هذه السيئسة إلى تطوير منظئم فعئل لانظومة إدارة النفئيئت من أ•
ئيئت مع تقليل اآلثئر الضئرة على صحة اإلمنسئن والبيئة النئجاة عن توليد النف

ضائن االستخدام الفعئل واآلمن لاجئري النفئيئت

الاشرف على تنفيذ السيئسة

بلدية الكويت

مؤشر القيئس

تقر إلى خدمئت منفئيئت غير متطورة تعتاد على تقنيئت منخفضة الاستوى وتف
عاليئت متقدمة مثل الفصل عند الاصدر

التحدي الذي تعئلجه السيئسة

بنئء منشأة لاعئلجة النفئيئت البلدية الصلبة: تدوير

الابئدرة الارتبطة بئلسيئسة

النتيجة الارجوة
خدمئت منفئيئت مستدامة

منسبة التحويل عن الارادم 

100%

2018البنك الدولي، 

2019

0%

2035

80%

تحسين منظومة إدارة النفئيئت الصلبة

إيجئد منئطق معيشية متنئغاة بيئيئً : 7البرمنئمج
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8البرمنئمج 

تعزيز صحة

الجميع ورفاه

تمعلومات تفصيلية عن السياسا

199



توفير توعية صحية في الادارس •

ة تصايم برامج وقئ ية تركز على قضئيئ محددة مثل األمراض الغير سئري•
والنشئط البدمني ومنظئم الغذاء الغير صحي وتعئطي الاخدرات والاشروبئت

الكحولية والتبغ وإصئبئت الطرق وإسئءة استغالل التكنولوجيئ 

تشجيع الصحية النفسية وتوفير الدعم الالزم للارضى النفسيين•

زيئدة الوعي في الادارس لتقليل حوادث االمنتحئر بين الشبئب •

السكريئت تشجيع اتبئع أسئليب تغذية وحاية صحية بئلسيطرة على استهالك•
والبوتئسيوم والصوديوم والاأكوالت الدهنية 

إرشئدات التنفيذ شرح السيئسة

:تهدف هذه السيئسة إلى•

قضئيئ تشجيع صحة وعئفية الشبئب بئلتركيز على وجه على الخصوص على–
محددة مثل الوقئية من إصئبئت الطرق ومكئفحة الاخدرات وتعئطي 
ستغالل الاشروبئت الكحولية بئإلضئفة إلى أمنائط الحيئة الغير صحية إسئءة ا

التكنولوجيئ 

توفير الازيد من التوعية حول القضئيئ الصحية والاشورة للشبئب–

شبئب تشجيع النشئط البدمني عن طريق تصايم بإيجئد بيئة صديقة لل–
وتصايم برامج محددة لهم 

الاشرف على تنفيذ السيئسة

وزارة الداخلية 

مؤشر القيئس

%42بنسبة ( سنة19-5)ارتفئع معدالت البدامنة بين األطفئل والاراهقين 

التحدي الذي تعئلجه السيئسة

أمنائط حيئة صحية النتيجة الارجوة
ومنشيطة 

مؤشر معدل السانة لدى الشبئب
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2016
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2035
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إطالق ضريبة االستهالك على التبغ والاشروبئت الغئزية: ضريبة

الابئدرة الارتبطة بئلسيئسة

على تحسين الصحة العئمة للشبئب من خالل مكئفحة الاخدرات وتقليل اإلصئبئت
الطرق ودعم الريئضة

تعزيز صحة ورفئه الجايع: 8البرمنئمج

8.1
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ضائن دعم سيئسي على الاستوى الوطني والاحلي وزيئدة التعئون بين•
القطئعين العئم والخئص والتواصل مع كئفة شرا ح الاجتاع 

جئمنب تطوير مشئريع الادن الصحية في كل محئفظة بجئمنب الخطط الاحلية ب•
لاراقبة القيئم بئلتحئليل والبحوث الانئسبة بئإلضئفة الى ضائن وجود الية ل
حية وتقييم الاشئريع لضائن الحصول الانطقة على تصنيف الادينة الص

ضئيئ وضع السيئسئت والتنظيم الالزم وعاليئت التخطيط الالزمة لترويج ق•
تخص الصحة العئمة 

ج منئسبة اشراك الاجتاع بترويج القضئيئ على كئفة الاستويئت وتدشين برام•
فئلاجتاعئت الاحلية وعلى وجه الخصوص فئلادارس وأمئكن العال 

إرشئدات التنفيذ شرح السيئسة

:تهدف هذه السيئسة إلى•

ضائن وجود قيئدة قوية واستراتيجية في وزارة الصحة تقوي العال –
الالمركزي وتعال على تفويض الازيد من الصالحيئت على مستوى 

ة سوف يشجع هذا على قيئم الازيد من الادن الصحي. الانئطق الصحية
التي تضع صحة الاواطن منصب اعينهئ 

خذ بعين تشجيع الاحئفظئت التي تسئمند تبني أمنائط حيئة صحية بضائن اال–
بشكل االعتبئر العوامل االجتائعية في عالية التخطيط العارامني والتواصل

مبئشر مع سكئن تلك الانئطق 

الاشرف على تنفيذ السيئسة

وزارة الصحة 

مؤشر القيئس

%65منسبة الخاول البدمني عند البئلغين الكويتيين يصل إلى 

التحدي الذي تعئلجه السيئسة

النتيجة الارجوة

على زيئدة عدد الادن الصحية وتعزيز تناية الاجتاع والصحة والرفئهية الفردية
الاستوى الاحلي

تعزيز صحة ورفئه الجايع: 8البرمنئمج
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أمنائط حيئة صحية 
ومنشيطة 
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تصايم خطة لتطوير الاعلومئت الصحية طويلة الادى •

صحية امنشئء مركز للتنسيق الصحي ليتولى تجايع وضائن جودة الاعلومئت ال•

تصايم وتدشين مسح الصحة والتغذية الوطني من اجل تكوين قئعدة •
معلومئت متكئملة 

:  تطوير قئعدة بيئمنئت شئملة ومتكئملة عن طريق•

اكتائل التحول من منظئم حفظ معلومئت ورقي الى الكترومني –

ضائن مصداقية البيئمنئت الصحية الاقدمة للجهئت –

تدشين منظئم معلومئت الرعئية الصحية األولية –

ضائن ربط الاعلومئت الادمنية والهجرة ومنظئم الرعئية الصحية األولية –

اعلومئت ضائن ربط البيئمنئت الصحية على كئفة الاستويئت ليتم استخراج ال–
بشكل سهل 

إرشئدات التنفيذ شرح السيئسة

:تهدف هذه السيئسة إلى•

تحسين مقدرة الكويت على إدارة وحسن استغالل الاعلومئت الصحية–
بإمنشئء أمنظاة تكنولوجية للاعلومئت الصحية 

صحية تصايم منصة الكترومنية موحدة قئدرة على تجايع ودمج البيئمنئت ال–
مثل الجهئت الصحية والاسوح الصحية واإلحصئءات )من كل الاصئدر 

لوث الاهاة ومن بيئمنئت تتعلق حول مواضيع متفرقة مثل الصنئعة والت
البيئي ومصئدر عئمة اخرى

ضائن دقة واتسئق الاعلومئت الصحية –

الاشرف على تنفيذ السيئسة

وزارة الصحة 

مؤشر القيئس

بيئمنئت منظئم تكنولوجيئ الاعلومئت الصحية غير فعئل وذات مستوى ضعيف، حيث
الاريض ليست مركزية وال ياكن الوصول إليه ألغراض البحث

التحدي الذي تعئلجه السيئسة

تطبيق منظئم الاعلومئت الصحية: معلومات صحية

الابئدرة الارتبطة بئلسيئسة

النتيجة الارجوة
منظئم رعئية صحية عئلي 

الجودة

مؤشر وفيئت األمراض غير السئرية 

1 183

2016منظاة الصحة العئلاية، 

2016

75

2035

64

ذيةتعزيز منظم تكنولوجيئ الاعلومئت الصحية وإطالق مسح وطني للصحة والتغ

تعزيز صحة ورفئه الجايع: 8البرمنئمج

8.3
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تطوير خطة للاوارد البشرية الطبية طويلة الادى•

ضائن االستثائر الحكومي في تطوير الكئدر الطبي •

ئمند إمنشئء مدارس طبية متخصصة تتولى تدريب الكئدر الطبي والكئدر الاس•
الالاين بئلواقع الصحي فئلدولة 

:  إمنشئء منظئم استقطئب وإدارة موارد بشرية عن طريق•

تقييم احتيئجئت وأمنشطة مزودي الخدمئت الصحية –

إمنشئء لجنة استشئرية متخصصة للاوارد البشرية –

ئلنسبة القيئم بئألبحئث والدراسئت الالزمة لتحديد احتيئجئت القوى العئملة ب–
للطب الوقئ ي والدوا ي مع توفير التدريب الالزم 

إرشئدات التنفيذ شرح السيئسة

:تهدف هذه السيئسة إلى•
ن مستوى تحسين كفئءة الكئدر الطبي من أطبئء ومارضين وأخصئ يين لتحسي–

الخدمئت الاقدمة من قبل القطئع الصحي في الكويت 
:  تطوير إدارة الاوارد البشرية من خالل–
ر ضائن وجود عدد كئف من االخصئ يين في كل وحدة صحية بجئمنب تطوي–

جودة وكفئءة الخدمئت الصحية 
تطوير منظئم ينظم استقطئب وإدارة الاوارد البشرية متئح لجايع مزودي–

الخدمئت 
تدشين مرصد للقوى العئملة في القطئع الصحي –
:  توفير فرص تدريبية مال اة للكئدر الطبي من خالل–
روف إمنشئء مدارس صحية متخصصة تتولى تأهيل الكئدر الطبي الالم بئلظ–

الاحلية 
توفير فرص تدريبية متخصصة أكثر للكوادر الطبية الاسئمندة –
ضائن توفر فرص تدريبية للكئدر الطبي طوال مسيرتهم الاهنية –

الاشرف على تنفيذ السيئسة

وزارة الصحة  مؤشر القيئس

اهنيين قصور في تخطيط القوى العئملة الصحية وإدارتهئ منظرًا إلى النقص في ال
الصحيين وتزايد فجوة الاهئرات الصحية

التحدي الذي تعئلجه السيئسة

النتيجة الارجوة

تحسين قدرات الكئدر الاهني الصحي 

تعزيز صحة ورفئه الجايع: 8البرمنئمج
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حئلي اعتائد منهج تخطيط طويل األجل يعتاد على تقييم النظئم الصحي ال•
شئمل على كل عنئصر، منشئطئت، وسيئسئت النظئم الصحي 

تطوير التشريعئت الحئلية لتساح بئلازيد من التغيير •

: تطوير الحوكاة وتقديم الخدمئت لـ•

تبقى مسؤولية بلورة سيئسة صحية عئمة للدولة بيد الحكومة–

إعئدة تنظيم وزارة الصحة مع منح الانئطق الصحية صالحيئت أكثر–

صلة تعزيز التواصل وتوفير اإلرشئدات الالزمة للجهئت الحكومية ذات ال–

إشراك منظائت غير حكومية –

تاكين قطئع الرعئية الصحية األولية إلعطئء خدمئت اكثر –

وجيئ والتكنول( األبحئث وبراءات االختراع) زيئدة االستثائر في الاعرفة –

إرشئدات التنفيذ شرح السيئسة

:تهدف هذه السيئسة إلى•

ئمنب تحويل تركيز النظئم الصحي من الطب الدوا ي الى الطب الوقئ ي بج–
التركيز على التوعية بدل من الحائية و

امج مبنية تعزيز التشريعئت الصحية عن طريق تطبيق سيئسئت وقوامنين وبر–
حية على ادلة علاية بجئمنب خدمئت وبرامج تعنى بئلحوكاة والوقئية الص

ة وحقوق والصحية النفسية واألمراض الغير سئرية والتغذية والصحة البيئي
الارضى والتسئوي في الوصل الى الخدمئت الطبية 

ائن إعئدة تنظيم الهيئكل اإلدارية لضائن االستغالل األمثل للاوارد ولض–
وجود حوكاة افضل في كئفة مستويئت القطئع الصحي 

الاشرف على تنفيذ السيئسة

وزارة الصحة 

مؤشر القيئس

عئمًئ يعتبر أقل من الدول الاتقدمة75العار الاتوقع في الكويت البئلغ متوسط 

التحدي الذي تعئلجه السيئسة

النتيجة الارجوة

إصالح أمنظاة تقديم خدمئت الرعئية الصحية 

تعزيز صحة ورفئه الجايع: 8البرمنئمج
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وذج تأسيس منظئم تأمين صحي وطني عن طريق القيئم بدراسئت جدوى والنا•
الاثئلي لتحديد الناوذج الانئسب لنظئم التأمين الصحي للكويت 

ين تطوير برمنئمج للاسئعدة الطبية موجه لذوي الدخل الاحدود بهدف تحس•
النظئم الصحي الوطني وتعزيز التضئمن االجتائعي 

:  تصايم إطئر تاويلي مستدام لنظئم التأمين الصحي عن طريق•

تصايم منظئم دفع قئ م على تصنيف للتشخيص–

وخلق مثبطئت للسلوك غير الصحيفرض ضرا ب على التبغ والسكريئت–

إرشئدات التنفيذ شرح السيئسة

:تهدف هذه السيئسة إلى•

راحل الارض تطوير منظئم التأمين الصحي ليوفر االمتيئزات التأمينية لكئفة م–
لى ومن الوالدة إ( الوقئية والتشخيص والعالج وإعئدة التأهيل) واإلصئبئت 

الوفئة، مائ سينعكس إيجئبًئ على صحة الاواطنين

ضائن االستدامة الائلية والاقدرة على توفير االمتيئزات على الادى–
ج البعيد من خالل التحويل إلى منظئم تأمين صحي وطني يتضان برمنئم

الاسئعدات الصحي كوسيلة لاسئعدة ذوي الدخل الاحدود 

تحسين استغالل الاوارد الاتئحة–

الاشرف على تنفيذ السيئسة

وزارة الصحة 
مؤشر القيئس

من إجائلي % 9بدا ل غير مستدامة لحجب الايزامنية، حيث يكّون التأمين الخئص 
في دول مجلس التعئون الخليجي% 26اإلمنفئق الخئص مقئبل 

التحدي الذي تعئلجه السيئسة

النتيجة الارجوة

رفع مستوى خدمئت التأمين الصحي الوطنية 

تعزيز صحة ورفئه الجايع: 8البرمنئمج
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إمنشئء معهد للتوعية الصحية•

ضائن إشراك كئفة فئئت الاجتاع في حاالت التوعية الصحية•

تطوير برامج توعية صحية لجايع الفئئت العارية•

تعزيز برامج وسيئسئت مكئفحة التدخين•

تطوير برامج التوعية في الادارس والاجتاعئت•

إرشئدات التنفيذ شرح السيئسة

نين من تهدف هذه السيئسة إلى تعزيز الثقئفة الصحية من أجل تاكين الاواط•
ر السئرية اتخئذ القرارات الصحية الانئسبة والسيطرة على اإلصئبة بئألمراض الغي

راك يكان جزء مهم من هذه السيئسة في ضرورة إش. والسانة والوفئة الابكر
الاواطنين والقطئع الخئص لاعئلجة أهم القضئيئ الصحية 

الاشرف على تنفيذ السيئسة

الاصدر

وزارة الصحة 

ة اإلطئر الوطني للسيئس: مركز الكويت للسيئسئت العئمة، الصحة الشاولية
2018سومنغ سوشن، . الصحية، د

مؤشر القيئس

بب من الوفيئت في الكويت، وتزداد الاشكلة بس% 72األمراض غير السئرية تسبب 
ضعف التشجيع على تبني أمنائط حيئة صحية

التحدي الذي تعئلجه السيئسة

الحد من امنتشئر األمراض غير السئرية: مزمنة
إطالق حاالت محو األمية الصحية في الادارس االبتدا ية : صحة عامة

الابئدرة الارتبطة بئلسيئسة

التوعية ومحو األمية النتيجة الارجوة
الصحية

مؤشر العار الاتوقع عند الوالدة 

1 192

2017البنك الدولي، 

20172035

محو األمية الصحية

تعزيز صحة ورفئه الجايع: 8البرمنئمج
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مواطن متاكن

9البرمنئمج 

فعالة فيةشاركم
المجتمع العالمي

تمعلومات تفصيلية عن السياسا

209



مشئركة فعئلة في الاجتاع العئلاي: 9البرمنئمج

تعزيز الدبلومئسية االقتصئدية والتناية الدولية 9.1

لجهود تطوير سيئسة وطنية للاسئعدات التناوية واإلمنسئمنية بغية توحيد ا•
السئبقة وربط الاسئعدات مع سيئسة دعم هوية الدولة اإلعالمية  

عئون مع تأسيس مركز تايز للاسئعدات اإلمنسئمنية والتناوية في الكويت والت•
منظائت دولية من اجل زيئدة األثر اإليجئبي لاسئعدات الكويت التناوية

ة واإلمنسئمنية تطوير وتدشين جئ زة الكويت الدولية للتايز في الاسئعدات التناوي•

رة تطوير قدرات إدارات الشؤون االقتصئدية والتناية والتعئون الدولي بوزا•
الخئرجية 

وزارة الخئرجية تطوير استراتيجية وطنية للدبلومئسية االقتصئدية بئلتعئون بين•
صئدية وهيئة تشجيع االستثائر الابئشر من اجل تسويق هوية الكويت االقت

دوليئً 

إرشئدات التنفيذ شرح السيئسة

:تهدف هذه السيئسة إلى•

سليط الضوء تعزيز الصورة اإليجئبية للكويت الجديدة في الاحئفل الدولية بت–
وجهة على دور الكويت الفعئل في مجئل التناية الدولية وابراز الكويت ك

استثائرية إقلياية 

ة الدولية ف الاسئعدات الكويتية اإلمنائ ية السخية في مجئل التناييتوظ–
والجهود الابذولة لتحسين مائرسة االعائل من اجل دعم الهوية 

اإلعالمية لدولة الكويت

الاعنيةبنئء قدرات وتكثيف التعئون والتنسيق بين األطراف –

الاشرف على تنفيذ السيئسة

وزارة الخئرجية 

مؤشر القيئس

ية عدم إحراز منتئ ج عئلية في استطالعئت التعرف على العالمئت التجئرية الدول
(دولة على مؤشر العالمئت التجئرية100من أصل 47الارتبة )

التحدي الذي تعئلجه السيئسة

الريئدة في التناية النتيجة الارجوة
الدولية 

مكتب األمم الاتحدة لتنسيق الشؤون 
2018اإلمنسئمنية، 

2018

99

2035

1 80

مجاوع الاسئهائتمؤشر 

تعزيز الدبلومئسية االقتصئدية: دبلوماسية اقتصادية

الابئدرة الارتبطة بئلسيئسة
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مشئركة فعئلة في الاجتاع العئلاي: 9البرمنئمج

ل مستدامتطوير الاواقع الثقئفية والتئريخية وتاكين الوصول إليهئ وإدارتهئ بشك 9.2

.تحديث قئمنون اآلثئر ليتائشى مع أفضل الاائرسئت الدولية الحئلية•

ة تاكين وصول ذوي اإلعئقة وفئئت الاجتاع األخرى إلى األمئكن الثقئفي•
والتئريخية

فيائ  يتعلق تعزيز تراث الكويت كانتج سيئحي واستخدام التكنولوجيئ الابتكرة•
بئلوصول االفتراضي وأدوات الترجاة

يدية تحديد وحائية أصول التراث الثقئفي غير الائدي مثل الاائرسئت التقل•
والتراث الحي من خالل التعئون مع منظائت الاجتاع الادمني

تعزيز دور أصحئب الشأن في قرارات التناية الاتعلقة بئلتراث•

الاحاية إعداد دراسئت لتحديد خصئ ص الانئطق •

إرشئدات التنفيذ شرح السيئسة

عئشهئ عن تهدف هذه السيئسة للحفئظ على البيئة التئريخية للكويت وإعئدة إمن•
:طريق

دعم الوصول إلى األمئكن الثقئفية والتئريخية للجايع –

كل من تطوير الاواقع التئريخية وتعزيز إدارتهئ بشكل مستدام مع مشئركة–
القطئعين العئم والخئص والانظائت الاجتاعية والاواطنين

الاشرف على تنفيذ السيئسة

الاصدر

الاجلس الوطني للثقئفة والفنون واآلداب

الاخطط الهيكلي الرابع 

مؤشر القيئس

جود غيئب التنسيق والرسئلة الاتسقة على الاستوى العئلاي على الرغم من و
العديد من الجهئت الاختصة في العالقئت العئمة في الدولة 

التحدي الذي تعئلجه السيئسة

ي ملتقى فكري وثقئفالنتيجة الارجوة
وتئريخي 

مؤشر التراث الثقئفي غير الائدي

1 140

2019

10549

2035

2019الانتدى االقتصئدي العئلاي،
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مشئركة فعئلة في الاجتاع العئلاي: 9البرمنئمج

زيئدة جئذبية الفنون والثقئفة الكويتية لتعزيز اإلمنتئج اإلعالمي 9.3

ة تطوير القطئع الثقئفي عن طريق تطوير رؤية واطئر عئم للسيئسئت وخئرط•
طريق لتكون أسئس تصايم السيئسئت الاتعلقة بهذا القطئع 

، بيرحرية التع، منسئنحقوق اإل:دمئج الثقئفة في السيئسئت ذات الصلة مثلإ•
ة والسيئحة الحفئظ على الثقئفة والسيئسة والصحة والبيئو،االقتصئد،التعليم

ي بداع والتخطيط العارامنوالصنئعئت الابتكرة والتكنولوجيئ والعلوم واإل
واإلسكئن 

ليئت واضحة لدعم القطئع الثقئفي آتحديد •

تعزيز التنسيق بين الجهئت ذات الصلة وعلى األخص دور الاجلس الوطني•
للثقئفة والفنون واآلداب كجهة تنسيقية في هذا القطئع 

إرشئدات التنفيذ شرح السيئسة

:تهدف هذه السيئسة إلى•

الدولة ي أخذ القطئع الثقئفي بعين االعتبئر في عالية التخطيط التناوي ف–
بجئمنب الحرص على تطوير االقتصئد الاعرفي واالبتكئر 

صيئغة هوية خئصة للثقئفة تسئهم في تطوير القطئع السيئحي –

قطئع عالية التغيير واإلصالح بجئمنب تاكين اللالجهئت الحكومية قيئدة–
ي لجهئت فالخئص من تنفيذ مبئدراته وتسهيل عالية التواصل بين مختلف ا

القطئع الثقئفي 

الاشرف على تنفيذ السيئسة

الاصدر

الاجلس الوطني للثقئفة والفنون واآلداب

لثقئفة الاجلس الوطني للثقئفة والفنون واآلداب، إطئر لتطوير سيئسة وطنية ل
2019في الكويت، 

مؤشر القيئس

برامج محدودة تشجع وترعى الفنون والثقئفة الكويتية 

التحدي الذي تعئلجه السيئسة

إمنشئء صندوق كويتي لدعم األفالم: أفالم

الابئدرة الارتبطة بئلسيئسة

ي ملتقى فكري وثقئفالنتيجة الارجوة
وتئريخي 

مؤشر التراث الثقئفي غير الائدي

1 140

2019

10549

2035

2019الانتدى االقتصئدي العئلاي،
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مشئركة فعئلة في الاجتاع العئلاي: 9البرمنئمج

زيئدة االستضئفة في الفعئليئت والاؤتارات الدولية والاشئركة بهئ  9.4

تسويق تطوير قدرات الاجلس الوطني للثقئفة والفنون واآلداب لتاكينه من•
هوية الكويت الثقئفية على الاستوى العئلاي 

ت عقد شراكئت مع منظائت دولية إلقئمة فعئليئت عئلاية اكثر في الكوي•

م تطوير قدرات الوزارات الاعنية والجهئت الحكومية على الاشئركة وتنظي•
الاؤتارات الدولية 

إرشئدات التنفيذ شرح السيئسة

:تهدف هذه السيئسة إلى•

ئلتعئون في استضئفة الاحئفل والاؤتارات الدولية بالكويتتعزيز قدرات–
ة مع الانظائت الدولية وتطوير الارافق الحئلية الاخصصة الستضئف

الاؤتارات 

هني تطوير قدرات الاؤسسئت الحكومية لضائن مستوى تاثيل عئلي وم–
في الاحئفل الدولية 

الاشرف على تنفيذ السيئسة

الاصدر

وزارة اإلعالم 

لية، األمئمنة العئمة للاجلس التخطيط والتناية، ورقة بيضئء حول الاكئمنة الدو
2019

مؤشر القيئس

سنوات 3مشئركئت خالل 5.7مشئركة محدودة في الاحئفل الدولية باعدل 
ت مشئركة من قبل دولة االمئرات العربية الاتحدة مائ يضع الكوي84.7مقئرمنة بـ

في مؤشر السفر والسيئحة 137من اصل 105في الارتبة الـ

التحدي الذي تعئلجه السيئسة

مركز حل الانئزعئت النتيجة الارجوة
وتعزيز السالم

مؤشر الهوية العئلاية

Brand Finance،2019))فئيننسبرامند 

1 100

2019

51

2035

35

استضئفة فعئليئت إقلياية را دة: فعاليات

الابئدرة الارتبطة بئلسيئسة
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فعئلة في الاجتاع العئلايمشئركة : 9البرمنئمج

تعزيز الهوية الوطنية وإمنجئزات الكويت وإسهئمئتهئ 9.5

ت بنئء القدرات الاطلوبة من قبل مركز التواصل الحكومي وإدارات العالقئ•
العئمة في الجهئت الحكومية لضائن مستوى عئل من التواصل والاحتوى

تطوير سيئسة االتصئل الحكومي وعقد شراكئت محلية وعئلاية •

ية تصايم وتدشين حالة إعالمنية محلية وعئلاية تهدف الى تعزيز الهو•
االعالمية الحكومة 

إرشئدات التنفيذ شرح السيئسة

:هدف هذه السيئسة إلىت•

سويق حكومة الكويت كاحفز لتاكين الاواطنين وكداعم لجذب ت–
عائل جذابة  أئء بيئة ناالستثائرات الدولية وب

الحكومة ترويج الصورة الكلية لإلمنجئزات الاحققة في مجئل التحول منحو–
تيجي عن طريق دعم االتصئل الحكومي االستراالرقاية والاتنئغاة دوليئً 

الاهني وبنئء العالقة مع الشركئء الدوليين والاحليين 

الاشرف على تنفيذ السيئسة

الاصدر

وزارة اإلعالم 

لية، األمئمنة العئمة للاجلس التخطيط والتناية، ورقة بيضئء حول الاكئمنة الدو
2019

مؤشر القيئس

ى ضعف في صيئغة مفهوم وطني للتنئفسية وفي جهود ترويج الكويت عل
الاستوى اإلقلياي 

التحدي الذي تعئلجه السيئسة

احتراف الفرق والريئضيين الكويتيين: رياضة

الابئدرة الارتبطة بئلسيئسة

مركز حل الانئزعئت النتيجة الارجوة
وتعزيز السالم

مؤشر الهوية العئلاية

Brand Finance،2019))برامند فئيننس 

1 100

2019

51

2035

35
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2025-2020ت الخطة اإلنمائية الثالثة صطلحام

التعريفالمصطلح

مجموعة من المبادئ والتوجهات الموضوعة لمعالجة مسائل محددةالسياسة

.لدولةيحتوي كل برنامج على مجموعة من السياسات التي تعمل على تحقيق أهداف معينة من خالل معالجة أبرز التحديات التي تواجهها االبرنامج

مجموعة من اآلليات التي تهدف إلى تحقيق سياسة معينة في خطة التنميةالمبادرات

آليات للتنفيذ في خطة التنمية كوسيلة لتصميم المبادرات التي تهدف إلى تحقيق السياسات7تم تحديد آليات التنفيذ

فريق التقييم المختص
مانة العامة يتكون من رئيس البرنامج وأصحاب السياسات وأعضاء المجلس األعلى للتخطيط والتنمية حسب الحاجة، والخبراء الداخليين من األ

.الخارجيين، وأعضاء اللجنة التوجيهيةوالخبراء التنمية وللمجلس األعلى للتخطيط 

مدير المبادرة
وية كما تقتضي يحضر مدير المبادرة اجتماعات اللجنة التوجيهية الشهرية والربع سن. موظف في الجهة يصمم ويدير ويرفع التقارير عن مبادراته

.الحاجه

.الوزير المسئول عن قيادة تنفيذ البرنامج وتنسيق جميع المشاريع في إطار البرنامجالمقرر الرئيسي للبرنامج

صاحب السياسة
ر المتعلقة الوزارة المسئولة عن تنفيذ السياسات المخصصة لها، ورفع تقارير منتظمة إلى المقرر الرئيسي حول الوضع والتحديات والمخاط

.لمقرر الرئيسيويقوم صاحب السياسة بحضور االجتماعات الشهرية للجنة التوجيهية للبرنامج حسب توجهات ا. والسياسة الخاصة بهابالمبادرة

مكتب إدارة البرنامج
ة والمتابعة يتكون من األمانة المساعدة للتخطيط والمتابعة في األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية والمسئول عن المراقب

.وتقديم الدعم لبرامج الخطة

اللجنة التوجيهية للبرنامج
لعامة للمجلس األمانة ا: يترأسها المقرر الرئيسي وتشتمل على ممثلين عن كل من. تعمل على التنسيق عبر مراحل البرنامج ومعالجة التحديات

...ة وان المحاسباألعلى للتخطيط والتنمية وأصحاب السياسات ووزارة المالية وديوان الخدمة المدنية والجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات ودي

.تكون مسئولة عن تنفيذ برنامج خطة التنمية المخصص لها وتقديم الدعم في حل المشكالت واتخاذ القرارات الهامةاءاللجنة المسئولة من مجلس الوزر

اللجنة المسئولة من المجلس 
األعلى للتخطيط والتنمية

.تكون مسئولة عن اإلشراف على المسائل المتعلقة بالتخطيط والتنمية وضمان تطبيق قانون التخطيط

فريق الدعم الفني
ى للتخطيط يتكون من ممثلين عن مركز الكويت للسياسات العامة واألمانة المساعدة للتخطيط والمتابعة في األمانة العامة للمجلس األعل

...والتنمية، ويدعم في بناء القدرات والدعم الفني مثل استراتيجيات اإلعداد للعمل والتحليالت وأفضل الممارسات 
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المصدرالتعريفمؤشرال

المنتدى االقتصادي العالميبع مؤشرات فرعيةيقيس مدى التنافس واالنفتاح التجاري في أسواق المنتجات ويتكون من سمؤشر سوق المنتجات

مؤشر سهولة ممارسة أنشطة 

األعمال

، من ممارسة أنشطة األعمالتقريريقيس األنظمة التي تعزز النشاط التجاري وتلك التي تعوقها، ضمن

ها التي يمكن مقارنتعدد من المؤشرات التي تتعلق باألنظمة التجارية وحماية حقوق الملكيةخالل

اقتصادا190عبر

البنك الدولي

مؤشر القدرة على االبتكار
ق مؤشرات فرعية تبين التنوع والتعاون والبحث والتطوير والتسوي10يقيس القدرات االبتكارية من خالل 

التجاري
المنتدى االقتصادي العالمي

اإلدارة المركزية لإلحصاءالخاصعدد الكويتيون في القطاع الخاص إلى إجمالي عدد العاملين في القطاع لخاصنسبة الكويتيون في القطاع ا

مؤشر رأس المال البشري
دار تتراكم لدى األشخاص على ميتألف رأس المال البشري من المعارف والمهارات والقدرات الصحية التي

.حياتهم بما يمكنهم من استغالل إمكاناتهم كأفراد منتجين في المجتمع
البنك الدولي

مؤشر الفجوة بين الجنسين
تصادية المشاركة االق: ة هييقيس الفجوة بين الجنسين على المستوى الوطني في أربعة مجاالت أساسي

ن السياسيوالفرص، اإلنجاز التعليمي، والصحة والبقاء على قيد الحياة، والتمكي
المنتدى االقتصادي العالمي

مؤشر فعالية الحكومة
لية الحكومة عن الضغوط يقيس مدى جودة الخدمات العامة، وجودة الخدمات المدنية، ودرجة استقال

األنظمةالسیاسیة، وجودة األنظمة وتطبيقاتها ومصداقية التزام الحكومة بهذه 
البنك الدولي

مؤشر المشاركة اإللكترونية

قديم س مستوى التطور في تأحد مكونات دليل استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والذي يقي

واطنين في ت والخدمات التفاعلية للمالخدمات الحكومية اإللكترونية، باإلضافة إلى إتاحة وتوفير المعلوما

وصواًل إلى مدى قدرة ونجاح  الحكومات في دعم WORLD WIDE WEBالدول عبر المواقع اإللكترونية 

.استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

األمم المتحدة
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مؤشر مدركات الفساد

ل تقييمات الخبراءهو مؤشر يصنف الدول حسب مستوياتها من الفساد في القطاع العام من خال

حيث يقوم المؤشر بترتيب الدول حسب درجة مدى مالحظة وجود الفساد في . واستطالعات الرأي

مة الفساد بأنه حيث تعرف المنظ. يصدر المؤشر من قبل منظمة الشفافية الدولية. الموظفين والسياسيين

.إساءة استغالل السلطة من أجل المصلحة الشخصية

منظمة الشفافية الدولية

إجمالي الطلب المتوقع على 

اإلسكان

كان على القسائم، حيث يؤثر حجم ونوع الطلب على اإلس/عدد الطلبات المتوقعة على الوحدات السكنية

.المدة الالزمة للحصول على السكن

المؤسسة العامة للرعاية 

السكنية

مؤشر البنية التحتية للنقل
مؤشرات أساسية في قطاعات النقل البري والبحري 5أحد مكونات دليل جودة البنية التحتية الذي يضم 

.حديديةوجودة نظام السكك الوالجوي والكهرباء، حيث يقيس مؤشر البنية التحتية للنقل جودة الطرق 
المنتدى االقتصادي العالمي

مؤشر االشتراكات في النطاق 

العريض الثابت
المنتدى االقتصادي العالميمن السكان100نسبة اشتراكات اإلنترنت الثابت ذات النطاق العريض لكل 

اإلدارة المركزية لإلحصاء..(رباعيًا -ثالثيا )نسبة مياه الصرف الصحي التي يتم معالجتها بأنظمتها المختلفة نسبة معالجة مياه الصرف الصحي

مؤشر المناخ والطاقة

ن أساسيتين للدول وفق مجموعتيأحد المؤشرات الفرعية لمؤشر األداء البيئي والذي يقيم الوضع البيئي

ئية والذي ويعد مؤشر المناخ والطاقة أحد مؤشرات النظم البي. هما الصحة البيئية وحيوية النظم البيئية

.يقيس نسبة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وأكسيد النيتروجين

لييمؤشر األداء البيئي، جامعة 

البنك الدوليادم التقليديةيقيس كمية النفايات الصلبة التي يتم التخلص منها بدون استخدام المرنسبة التحويل عن المرادم

منظمة الصحة العالمية.عام24-15لعمرية تراكم غير طبيعي أو مفرط للدهون قد يلحق الضرر بالصحة خالل الفئة امؤشر معدل السمنة لدى الشباب
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ةمؤشر وفيات األمراض غير الساري
أمراض واألوعية الدموية والسرطان والوفيات الناجمة عن اإلصابة باألمراض غير السارية، وهي أمراض القلب

.الرئة المزمنة وداء السكري
منظمة الصحة العالمية

البنك الدوليسائدة عند وقت الوالدةعدد السنوات المتوقع أن يعيشها المولود بفرض ثبات أنماط الوفيات المؤشر العمر المتوقع عند الوالدة

ةل منظمات األمم المتحديقيس مساهمة الدولة في جهود التنمية الدولية والعمل اإلنساني من خالمؤشر مجموع المساهمات
يق مكتب األمم المتحدة لتنس

الشؤون اإلنسانية  

يمؤشر التراث الثقافي غير الماد

ل أيضا التقاليد نية واألثرية، وإنما يشمال يقتصر التراث الثقافي على المعالم التاريخية ومجموعات القطع الف

ية، وفنون األداء، نا، مثل التقاليد الشفهأو أشكال التعبير الحية الموروثة من أسالفنا والتي ستنقل إلى أحفاد

بيعة والممارسات المتعلقة بالطوالممارسات االجتماعية، والطقوس، والمناسبات االحتفالية، والمعارف 

.تقليديةوالكون، أو المعارف والمهارات المرتبطة بإنتاج الصناعات الحرفية ال

المنتدى االقتصادي العالمي

فايننسبراند ارنة بدول العالميقيس تأثير الهوية الوطنية على العالمات التجارية واالقتصاد ككل مقمؤشر الهوية العالمية

ية نسبة توفير النفقات الحكوم

الجارية إلى إجمالي النفقات

ت الحكومية إلى إجمالي النفقايقيس نسبة االنخفاض في النفقات الجارية الناتجة عن عمليات التخصيص 

الجارية
يصالجهاز الفني لبرنامج التخص

نسبة تخصيص القطاعات 

التشغيلية
يصالجهاز الفني لبرنامج التخصالتشغيليةيقيس نسبة القطاعات التشغيلية التي تم تخصيصها إلى إجمالي القطاعات

يصالجهاز الفني لبرنامج التخصهايع المخطط تخصيصيقيس نسبة المشاريع التي تم االنتهاء من تخصيصها إلى إجمالي المشارنسبة إنجاز مشاريع التخصيص
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شكر وتقدير

2025-2020منائ ية الثئلثة خطة اإلالسئهم في عالية تطوير من منشكر جايع 

خئلد الطريجي  حاى سيد إيائن الصراف فئطاة الاوسوي . د إيائن القطئن  أحاد الانفوحي  الوايلعبئس 

خئلد فئرس حاد العنزي  إيائن قئدوس فئيز النصئر . د عزة الجئسم  أحاد دشتي عبدالله الشئهين 

خئلد مطلق حاد الهولي  إسراء العيسى حاد العدوامني . د عزام العايم  أحاد إبراهيم عبدالعظيم مرحى

خليفة الناش حاد الاطيري استقالل الجئسم  هنئء الغئمنم . د بدر البحر  أحاد ثئلب عبدالعزيز الحايضي 

خئلد العئزمي حاد الرخّيص  إستقالل الكندري  هنئء بورزق. د بدر الدعيج  أحاد العائر  عبدالعزيز الاال 

خئلد الرشيد  حئمد البئلول  إستقالل القبندي  حنئن الازيدي. د بدر الحاد  أحاد العئزمي عبدالعزيز العتيبي 

خئلد بستكي  حئمد العار  فهد العئزمي  حنئن النئصر. د براك البراك أحاد صالح عبدالعزيزالسهو 

خليفة  هنئء الدعيج  فهد العنزي حنين الدلياي. د بشئر معرفي عئ شة الارهون عبدالعزيز صئدق

خلود فهاي هنئء الهئجري  فهد الجوعئن  هئمني الزلزلة . د بشئير الغم عئ شة الربيعئن  عبدالكريم الفوزان 

خلود الطواري هنئء الخايس  فهد الاري حسن الربيعة. د بشئير الخايس  عئ شة الرقم  عبدالله الدبوس 

خلود العلي  هنئدي الايليش فهد الصبئح  هزاع الفضلي. د بئساة أسد  عئ شة بوحاد عبدالله العالج 

خلود الفيلي  حنئن اإلبراهيم فهد الصغير  إبراهيم الكندري . د بدور البدر  عالء الحادان  عبدالله العيسى 

خلود الجئسم  حنئن الاطوع  فيصل البدر  خليل مئتقي. د بنئن الاخيئل آالء الحسئوي عبدالله العتيبي

. د حنئن الشاري فيصل الدعيج لبنى عكئشة. د بدور الاسبئح آالء العار  عبدالله الرضوان 

خلود الخزعل  هئمني التاياي فيصل الطبيخ  لبنى القئضي . د شئكر الاصطفى آالء آمئن  عبدالله الركيبي

خلود الاطوع  حنومنة القطئن  فيصل شاس مأمون حلبي. د دخيل الهئجري  آالء حسين عبدالله الصبئح 

ليلى الغنيم  حسن القطئن  فجر الاليفي  مهئ الائجد. د دالل العبدلي  علي األربش  عبدالله الشئرخ

ليلى هئشم حوراء بهان  فئلح الفندي  محاود سيد أحاد. د دالل الحشئش علي الخضري  عبدالله الوزان 

ليلى كائل هيئ الاقرون  فرح الغئمنم  مئجدة خليل. د دالل محاد علي الخنفور عبدالله جعفر

لايس الخرافي  هيئ خزعل فرح الجنفئوي  مئجد الديحئمني . د دامنة محاد علي الختالن  عبدالله جئسر

لايئء الائجد  هيثم الحواج  فرح السئبج  مالك الرشيد . د دامنة الطراح  علي حئجي عبداللطيف العركي 

لطيفة السبيعي  حصة البئلول  فرح شعبئن منوال الحاد. د دامنة الزمنكي  عئلية الحايضي  عبدالاحسن العقيل

ليلى أبل  حصة الاشوطي  فئطاة العسكر  منئل الحسئوي . د داوود الجراح  عئلية الخئلد  عبدالاحسن العطئر

لولوة سيف حصة السبيع  فئطاة الرامزي  مئمنع السديراوي. د عبدالعزيز التركي . د الخنسئء الحسيني  عبدالاحسن الكندري 

لجين دشتي هبة البكر  فئطاة خلفئن مينئ معرفي. د عبدالحايد حسين. د أمل الحاد  عبدالرحان الظفيري

لولوة العار  هبة الافرج  فئطاة األميري  مثقئل سرطئوي. د عبدالله العنزي . د أمل السئير  عبدالرحان الفواز 

معئلي الهئجري  هيديكو هئدزيئلك فئطاة العنزي  محاد القنئعي . د عبدالله الشهئب . د أمينة الجئبر  عبدالرحان الجايل

مهئ الائجد هشئم السنعوسي فئطاة الحويل  محاد الخشتي. د عبدالله السويد . د أمينة الخبئز  عبدالرحان الخترش

مهئ العرافي  هدى الخضئري فئطاة الجسئر منى قئسم. د عبدالاحسن أكبر. د عائر كئظم عبدالرحان الطبطبئ ي 

مهئ العريفي هدى النفيسي  فئطاة الكواي  منئثئ الحويل . د عبدالرحان الدوسري . د آمنة جائل عبدالرزاق السريع

مي العار  هدى النعاة فئطاة الخواري منبئل بورسلي . د عبدالرزاق العنجري . د آمنه صفر عبير الغيص 

مالك العدوامني  حصة الاطيري فئطاة الاطوع  منوري مبئرك. د أبرار أكبر. د أمنس العتيبي  عبير الخئلدي

منئل الكندري  حصة الغريب  فئطاة السئقي  را د هئشم. د عفئف النئصر. د أمنفئل الهليل  عبير التجلي 

منئل الاطيري ابتسئم الكئظاي  فئطاة السري  رشيد البغيلي. د أحاد الكواز . د أمنفئل أشكنئمني عبير سلطئن 

منصور الاذن  إيائن العار فئطاة الشئهين راشد العويش . د أحاد الالفي . د عنود الصبيحي  أبرار النويف 

مريم العنزي  إيائن جئسم فئطاة الوزان  ريم الفليج . د أحاد العار . د أمنور الظفيري أبرار اليحيوح

مريم العيسى  إيائن خئجة فئطاة سالمة ريئض بسبئس. د أحاد النصف . د أمنور الاال عئدل البدر

مريم الخئلدي إسراء برضة سلائنةفئطا صّديق صئلح. د أحاد الرشيدي. د أمنوار الرومي  عئدل الاشيلح

مريم الخضير  عيسى العون  فئتن الدهينة  صالح العثائن . د عئ شة السايط . د أمنور العتيبي  عئدل بوصخر

مريم الارزوق جئبر الاهنئ  فئتن الوهيدة  سئمح السحراتي . د علي العنزي. د أريج أحاد  عئدل خيري

مريم العبيد جائل الصئيغ  فوزي الصقالوي  سعود الطواري . د أمل الرشدان. د أريج الكندري  عئدل مئلك

مريم العتيبي  جهئد الحسئوي فوزية الفقعئن سيد هئشم الحنيئن . د أمئمني الشالل . د أريج ليله عدمنئن حسين

مريم الشائلي  جائمنة الغضبئن  فئيز الاطيري  شرين السبيعي . د بلقيس النجئر . د أسيل الازيد  أفنئن الدرويش 

مروة الجريوي  كائل الاصري فوزان الفوزان يوسف الانصور. د بثينه الاضف. د أسيل الصئبري  أفراح العبود

مشئعل العنزي خئلده حذيفة فوزية الرشيد  يوسف بورسلي . د دالل البعيجئن. د أسيل الطبطبئ ي  أفراح القالف 

مشئعل الانصور  خلدون حرمي غئمنم الغئمنم  ابتهئل الخيئط ضئري الحويل . د أسائء الكليب أقيس تسوروز

مسعود الفهيد حشئشالخئلد  غنياة الخبئز عائد العبالمني  ابتسئم الرفئعي . د عذاري الصئمنع عئهد الخطيب

مي الطراروة  خئلد الخيئط غسئن بورحاة  إيائن الهندال  عائد محاد. د عذاري الاسفر   أحاد العنزي

مياومنة الصبئح  خئلد الاوسى هديل بن عوض إيائن الاحايد  فئطاة الكندري . د عوض الصالل  أحاد الهئجري 

ميسون العطئر  خئلد الاطيري  هيفئء الشهئب إيائن الاطيري فئطاة العسومي . د عوض الاطيري  أحاد الجهيم 
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بشئير الاهدي طالل العيسى  رحئب بورسلي  مصطفى كائل مئزن خوري خئلد الطريجي 

بزة الاخلد طئلب اللنقئوي  رهئم بوضئري  مطلق العتيبي  محسن أبو معار  خئلد فئرس

بدور القالف  طيبة الزوير ريئض الشرف  مطلق الزايد مشعل الاحطب خئلد مطلق

دامنة حسين ضايئء الائجد رقية األحاد  منبيلة العنجري  مشئري الاطيري  خليفة الناش

أحاد سلائن. د تركي الاقئمس  رقية حسين منئدية البحر  محاد العوضي  خئلد العئزمي

لالزغعالء . د  وضحى الظفيري سعد الاحيلبي منئدية الشريدة  محاد اإلبراهيم  خئلد الرشيد 

هيثم طروق. د  وضحة الحادان  سعدي شئمي  منئهدة العوضي محاد العنزي  خئلد بستكي 

منشئوي بدر. د  وضحة الظفيري  صبئح الجالهاة  منعات فركش محاد صئدق خليفة الطراروة

مسعد رضوان. د  وفئء الزعبي  سبيكة الخئلد  منرجس عبدالهئدي محاد أحاد  خلود فهاي

سائح شعالن. د  وفئء السجئري  صديقة األمنصئري  منرجس أبل  محاد العدوامني  خلود الطواري

سومنغ سو شن. د وفئء اليحيى  صفئء جئبر منسيبة العبدالله محاد األحاد  خلود العلي 

فئلح الدوسري وليد الشتالت صفئء حجي  منئصر الشلياي  محاد العيسى  خلود الفيلي 

فئرس العبيد وليد العوضي  صفية الوزان منئصر التويجري  محاد الاصيليخ خلود الجئسم 

قعيقفئطاة  وليد الحربش سحر الشوا  منئصر ششتري  محاد الاطيري خلود الوسيم. د

فضة العبدالرزاق  وليد العويش سكينة علي  منئصر الاال محاد الصفئر  خلود الخزعل 

الاعيليفضة  وليد الشيرين صالح عيئدة  منئصرالصقعبي محاد الزمنكي  خلود الاطوع 

حئمد العيدان  وليد العائر  صالح دبشة منوف اإلبراهيم محاد بئقر  ليلى الغنيم 

اقبئل طليحي يعقوب شئه صئلح العجاي  منواف الصئلح  محاد جئسم ليلى هئشم

الديحئمنيخئلد  يئسين اليئسين صئلح الغنيم  منواف الصئيغ  محاد عبدالله ليلى كائل

لايئء سليائن يئساين بوجبئر  سئلم العدوامني  منوال العئزمي  محاد الضئمر  لايس الخرافي 

ميسئء الجئسم  يوسف العئزمي سئلم الفهيدي  منئيف الحداد  محاد الغريب  لايئء الائجد 

مريم جراح يوسف العنزي  سئلم الجيران منيئز خئجة محاد الخئلدي  لطيفة السبيعي 

مشئري بن حسن  يوسف الكندري سلاى الفرحئن  منزار الصئلح  محاد الاتروك ليلى أبل 

محاد العتوم يوسف الازيدي  سلاى الاطيري  منور السائك  محاد الانيس لولوة سيف

محاد الشيخ يوسف النصئر سايرة الشطي  منور حسين محاد النقي لجين دشتي

منى الرشيدي  يوسف العار  سنئء القاالس  منوضه الهئجري محاد النئصر لولوة العار 

مصطفى شعبئن يوسف الشعيبي  صقر الانئعي  منوف الرشيدي  محاد العتيبي  معئلي الهئجري 

منئديئ الهاالن يوسف كئظم سئرة العجاي  منور الرغيب  محاد العذيب مهئ الائجد

راكئن الاطيري يوسف العسكر  سئرة العقيل  منورا العدوامني  محاد الشطي  مهئ العرافي 

سجى العتيبي  يسر الاطوع  سئرة الزايد  منورة األحاد  محاد أشكنئمني  مهئ العريفي

سئمح طلعت زهراء أبل سئرة البكر  منورا الاطيري  مهند السهئلي  مي العار 

شريفة البدر  دويارأوموت سئرة العصياي  منورا الناش  محاد اللهو مالك العدوامني 

سعئد العوض  وفئء سعد سئرة شئدان منهى الحاد منى الدوسري  منئل الكندري 

سلطئن الشائلي ضبيئنوفئء  سيد عبئس الاوسوي  عبيد الرشيدي منى عئشور  منئل الاطيري

طالل الشاري زينب مهدي سهئم الجدعئن  أمياة الجئبر  منى بسيسو  الاذنمنصور 

خئلد مهدي.د عبدالعزيز العويس شئهد سعد أمياة منصيب منى فخري مريم العنزي 

عبدالله األمير شيخة الهئشم  عقئب الشاري  منى محاد مريم العيسى 

عدمنئن العنزي  شيائء مئحسين البلهئنأسئمة  مطلق الصئمنع مريم الخئلدي

أحاد أبو السعد  شيائء الكندري فيصل طه. د. أ موسى الجاعة  مريم الخضير 

أحاد القطئن  شريفة السئلم سعئد الفضلي . د.أ موزة الاشعئن  مريم الارزوق

عئ شة  العجاي شريفة بوكحيل قوت الشاري  مبئرك الرشيدي  مريم العبيد

آالء بوردارا شريفة بن سالمة  رابية الكندري  محاد بهان  مريم العتيبي 

أالء رمضئن شريفة حائدة رغداء الهرمي منى الاعراج  مريم الشائلي 

علي الانتصر شروق الاتروك رمنئ الغئمنم  منى الاوسى مروة الجريوي 

علي سنو سهئم العئزمي راشد العنزي  منى بورسلي  مشئعل العنزي

أمل الاطيري  سعئد العتيقي  راشد الرشيدي  منيرة الطواش  مشئعل الانصور 

أمنفئل الشطي سهى أشكنئمني روان الحوطي  منيرة النجدي مسعود الفهيد

امنوار الزيد سلطئن الجزاف  ريم عبدالله  مصعب النصف  مي الطراروة 

عذاري  الحسن سلطئن القحطئمني  ريم الفوزان مصطفى الاوصل  مياومنة الصبئح 

الوا لبدور  طيبه النخيالن ريائ الصاصئم مصطفى الاضف  ميسون العطئر 
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موجز الاراجع ومصئدرهئ

برنامج التخصيص العام-2البرنامج 

قليايئً ستسئعد هذه القطئعئت في إطالق طئقئت القطئع الخئص تحقيقًئ لهدف الكويت لكي تصبح مركزًا تجئريًئ إ
KPPC, Financial and Economic Outlook for the Local Economy in Kuwait in the Context of the 

National Financial Sector, Tariq Al-Rifai, 2018

ية تاضي الحكومة قدمًئ لتخصيص محطة شائل الشعيبة لتوليد الكهربئء، والخطوط الثئبتة، إلى جئمنب ورش العال الر يس
لوزارة الكهربئء والائء

Ministry of Finance, Istidama Program report, 2018

مناو النئتج الاحلي اإلجائلي غير النفطي مدفوعًئ بناو القطئع الخئص وامنفتئح اإلمكئمنئت.ك.دمليئر1.7~
IMF Article IV Consultation for Kuwait, 2019

توفيرهئتمسيفرصة عالألف 34~
Labor Market Information System, Central Statistics Bureau, 2019

امنخفئض اإلمنفئق الحكومي قياة. ك.دمليئر0.8~
Technical Bureau for Privatization, 2019

تعزيز قطاع خاص ديناميكي-3البرنامج 

2035بحلول عئم % 40اليوم إلى أكثر من % 30إمكئمنية زيئدة حصة القطئع الخئص من النئتج الاحلي اإلجائلي من منسبة 
Oxford Economics, Macro economic model for Kuwait, 2019

تم إمنجئز مشروع واحد واسع النطئق لبرمنئمج الخصخصة وهو مشروع شائل الزور
Kuwait Authority for Partnership Projects, 2019 

العاليئت الحكومية، وتعزيز إطئر الانئفسة، وتسهيل اإلجراءات أتاتةالكويت الفرصة لزيئدة تطوير بيئة األعائل من خالل 
على الشركئت الدولية لالستثائر في الكويت

IMF Article IV Consultation for Kuwait, April 2019; Community of Practice Workshops, KNDP, 2019 

دولة في القدرة على االبتكئر على مؤشر التنئفسية العئلاية141من بين 108جئء ترتيب الكويت 
Global Competitiveness Index, World Economic Forum, 2019

، وفي الترتيب دولة وفقًئ لتقرير البنك الدولي على مؤشر سهولة مائرسة أمنشطة األعائل190من 83ترتيب الكويت جئء 
على الاؤشر الفرعي لبدء منشئط82

Ease of Doing Business, The World Bank Group, 2019

دولة على مؤشر التنئفسية العئلاية141من بين 46ترتيب الكويت 
Global Competitiveness Index, World Economic Forum, 2019

2018من النئتج الاحلي اإلجائلي للقطئع غير النفطي في عئم ~ %50
Central Statistics Bureau, 2019

تعزيز قدرات المواطنين والمؤسسات -4البرنامج 

2018/19في السنة الائلية من إجائلي الاصروفئت% 13تقوم الدولة بئلصرف بسخئء على النظئم التعلياي بائ يوازي 
Kuwait Ministry of Finance

منهم على تعليم جئمعي أو أعلى% 56منهم على تعليم ثئمنوي و % 21العلاية للاوظفين الكويتيون، حيث ياتلك  )

Labor Market Information System, Central Statistics Bureau, 2019

سنوات فقط7.6سنة، لكنهم يتلقون، في الاتوسط، تعلياًئ يعئدل 12.4يلتحق الكويتيون بئلادرسة لادة 

Human Capital Index, The World Bank Group, 2018 

مع زيئدة توفر فرص العال في القطئع الخئص
Oxford Economics, Macro economic model for Kuwait, 2019

من مجال العائلة األجنبية حئصلون على تعليم جئمعي او اعلى% 15
Labor Market Information System, Central Statistics Bureau, 2019

من العئملين في القطئع العئم% 43النسئء يشكلن 
Labor Market Information System, Central Statistics Bureau, 2019
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2025-2020ية الثالثة نمائخطة اإلالنبذة تعريفية عن 

أربع مقومئت أسئسية 
Central Statistics Bureau, 2019 

2019/ 2018توزيع بنود الاصروفئت في ميزامنية الدولة  
2018/19 Closing Accounts, Ministry of Finance, Central Statistics Bureau, 2019 

دولة على مؤشر مدركئت الفسئد 180من بين 78، جئء ترتيب الكويت 2018في 
Corruption Perception Index, Transparency International, 2018

عدد الكويتيون العئملين في القطئع الخئص اليوم 74,000
Central Statistics Bureau, Labor Market Information System, 2019

2035عدد الوظئ ف التي ينبغي للقطئع الخئص استحداثهئ بحلول 503,000
Oxford Economics, Macro economic model for Kuwait, 2019

في منتئ ج االختبئرات الاوحدة2018دولة سنة 157من بين 111جئء ترتيب دولة الكويت 
Human Capital Index, The World Bank Group, 2018

%13منسبة القيئديئت في القطئع العئم 
Civil Service Commission, 2017 

من الكويتيين % 72تتسبب األمراض غير السئرية مثل أمراض السكر والسرطئن في وفئة مئ يقئرب 
Global health observatory data repository, World Health Organization, 2018 , Non-Communicable 

Disease Country Profiles, World Health Organization, 2018

منسبة البطئلة بين الشبئب  27%
Statistical Yearbook 2017/2018, Central Statistics Bureau

2035ماكن أن تفقد الكويت موجودات صندوق األجيئل القئدمة وصندوق االحتيئطي العئم للدولة بحلول 
Oxford Economics, Macro economic model for Kuwait, 2019

250,000 الوحدات السكنية الالزمة2035بحلول 
Public Authority for Housing Welfare, 2019

دولة في مؤشر الاشئركة اإللكترومنية193من بين 72، جئء ترتيب الكويت 2018في 
E-Participation Index, UN, 2018

دولة على مؤشر التنئفسية العئلاية141من بين 46، جئء ترتيب الكويت 2019في عئم 
Global Competitiveness Index, World Economic Forum, 2018 

من إجائلي القوى العئملة الكويتية% 69زيئدة منسبة الكويتيين الاوظفين في القطئع الخئص إلى 
Oxford Economics, Macro economic model for Kuwait, 2019

%39زيئدة حصة القطئع الخئص من إجائلي النئتج الاحلي الى 
Oxford Economics, Macro economic model for Kuwait, 2019

%5.5تسريع  مناو حصة القطئع الخئص من إجائلي النئتج الاحلي بنسبة
Oxford Economics, Macro economic model for Kuwait, 2019

2025-2020ية الثالثة ائمنخطة اإلالإعداد 

جهود الكويت منحو تحقيق أهداف التناية الاستدامة
Kuwait Voluntary National Review – Report on the implementation of the 2030 agenda to the UN –

High level Political forum on sustainable development, GS-SCPD, 2019 

بناء منطقة اقتصادية دولية خاصة -1البرنامج 

فرص للتطوير
Hareer and Bobyan Island Dev. Authority, Presentation to accompany NEZ Law, 2019

2017في % 17مليون دينئر بعدمئ امنخفض بنسبة 105التدفق الداخلي لالستثائرات األجنبية الابئشرة استقر عند قياة 
2016مقئرمنة بـ 

United Nations Conference on Trade and Development, 2019
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يبحثون عن العال( من جايع الفئئت العارية)من إجائلي الكويتيون الاشئركون في القوى العئملة % 6
Statistical Yearbook 2017/2018, Central Statistics Bureau

(ت مالوكة للدولةآال يشال العئملين في منش)عال في القطئع الخئص تمن القوى العئملة الكويتية % 10
Labor Market Information System, Central Statistics Bureau, 2019

تطوير حكومة مترابطة وشفافة -5البرنامج 

من إجائلي سكئن الكويت % 9الخدمة الادمنية التي توظف في الوقت الحئلي 
KPPC, Towards an Integrated Public Admin. for the Digital Governance, Wafa Saad, 2018

دولة من منظاة التعئون االقتصئدي 30التحول من ميزامنية البنود الى ميزامنية األداء والبرامج، الاطبق حئليئ في 
والتناية

OECD Best Practices for Performance Budgeting, 2018

دول على مؤشر فعئلية  الحكومة209من بين 106ترتيب الكويت 
Government Effectiveness Index, The World Bank Group, 2019

دولة على مؤشر الجودة التنظياية209من بين 96لكويت اترتيب 
Worldwide Governance Indicators, The World Bank Group, 2019

تشييد بنية تحتية متماسكة -6البرنامج 

من إجائلي التناية الحضرية%99منطقة الكويت الحضرية التي هي حئليًئ موقع 
Kuwait Municipality, The Spatial Strategy, The 4th Kuwait Master Plan, Perkins and Wills, 2019

2016و2011بين عئمي % 35ملكية السيئرات، حيث منات بنسبة 
Kuwait Municipality, The Transport Strategy, The 4th Kuwait Masterplan, Perkins and Wills, 

2019

2016و2010من السكئن بين % 6لى إ% 10منسبة ركئب الحئفالت التي امنخفضت من 
Kuwait Municipality, The Spatial Strategy, The 4th Kuwait Masterplan, Perkins and Wills, 2019

شخص في الكويت100وصالت النطئق العريض الثئبت لكل 5يوجد حئلًيئ سوى 
Communication and Information Technology Regulatory Authority, Fixed broadband 

subscriptions 2000 – 2018, International Telecommunications Union, 2019

منساة100مركبة مسجلة لكل 44
Kuwait Municipality, The Transport Strategy, The 4th Kuwait Masterplan, Perkins and Wills, 

2019 

دولة في مؤشر البنية التحتية للاوامنئ141من أصل 93تحتل الكويت الارتبة 
Global Competitiveness Index, World Economic Forum, 2019

إيجاد مناطق معيشية متناغمة بيئيا  -7البرنامج 

من إجائلي هذه االمنبعئثئت%85حيث قطئعئت النقل والارافق والصنئعئت النفطية، تاثل 
The Second Report to the UNFCCC, Environment Public Authority, 2019 

من إجائلي اإلمنفئق الحكومي%12ئً على دعم الطئقة، والذي يشكل حئلي
Ministry of Finance, 2019

1971منذ عئم سنويئً %4زاد استخدام الطئقة الادعوم بنسبة 
The Second Report to the UNFCCC, Environment Public Authority, 2019,

لتًرا من الايئه العذبة يومًيئ520يستهلك الفرد , استهالك الايئه العذبة في الكويت من أعلى الاعدالت في العئلم
Kuwait Municipality, The Water Strategy, The 4th Kuwait Masterplan, Perkins and Wills, 2019 

محلول ملحي، منتج ثئمنوي لهذه العالية الحيوية، له آثئر سلبية على النظم اإليكولوجية البحرية في الكويت
The Second report to the UNFCCC, Environment Public Authority, 2019 

كجم1.4والبئلغة النفئيئت التي يولدهئ كل شخص يوميئً 
Kuwait Municipality, The Waste Strategy, The 4th Kuwait Masterplan, Perkins and Wills, 2019 

توفيرهئ بواسطة الايئه الاحالةمن احتيئجئت ميئه الشرب يتم% 90
Kuwait Municipality, The Energy Strategy, The 4th Kuwait Masterplan, Perkins and Wills, 2019 

قطئع الارافقتلوث الهواء بسبب االمنبعئثئت من% 52
The Second report to the UNFCCC, Environment Public Authority, 2019 

تعزيز صحة ورفاه الجميع -8البرنامج 

%  9و بين الذكور % 13مرض السكري الذي بلغ معدل اإلصئبة به بين اإلمنئث 
Kuwait Health System Review, London School of Economics, 2018

سنة19لى إ5من البئلغين % 42يعئمني من البدامنة 
Global Health Observatory, World Health Organization, 2016

السنةفي وفئة 500عدد الوفيئت النئتجة من حوادث الطرق والتي تبلغ حوالي 
Central Statistical Bureau, 2019

عدة فرص لتطوير كفئءة منظئم الرعئية الصحية في الكويت عن طريق تطوير منظم التكنلوجيئ والاعلومئت الصحية، تطوير 
القوى العئملة الصحية، تبسيط الهيكل العئم للقطئع الصحي وتطوير عالية تاويل الرعئية الصحية

KPPC, Holistic Approach to Health: National Health Policy Framework, Sungsoo Chun, MPH, PhD, 

2018

عئمًئ 75متوسط العار الاتوقع في الكويت يبلغ حئليًئ 
Life expectancy at birth, The World Bank Group, 2019 

من البئلغين الكويتيين غير منشيطين جسديئً % 65
KPPC, Holistic Approach to Health: National Health Policy Framework, Sungsoo Chun, MPH, PhD, 

2018

من اإلمنفئق على الخدمئت  العالجية يخصص للرعئية العالجية% 85
Kuwait Health System Review, London School of Economics, 2018

مشاركة فعالة في المجتمع العالمي -9البرنامج 

دول106القروض والانح صرفت إلى منمليئر دوالر $ 19
Kuwait Fund for Arab Economic Development, 2019

2019على مؤشر قوة جواز السفر لعئم دولة 87من بين 41الكويت في الارتبة 
Passport Index, 2019




