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 المقدمة

 
( 2019/2020-2015/2016) متوسدددددددطة ا    اإلنمائية الخطة صدددددددد  

 لدولة سددددددددددددددامية  ؤية من، وذلك انطالقًا 2015لسددددددددددددددنة  11وفقًا للقانون  قم 
قوده القطاع ي لالسددتاما   اذ اً  وت ا ياً  مالياً  م كزا الكوي  تصدد   أن الكوي ؛

 . الخاص نحو التنمية
 

ية اشتمل  الخطة السنو وفي ضوء ذلك، مستم ة ومتطو ة، ن التخطيط عملية إ
التنمية االقتصادية واال تماعية والبيئية  تعكس م اال على  كائز داعمة 

وفقًا للمؤش ا  التحديا  موا هة واعتمد  في صياغتها على  ،واإلدا ية
لمخطط انح اف ا ؛اإلدارة :على النحو التالي في ك   كيزةالتنافسية العالمية 

 تصاد؛االق. اإلنمائية، غياب البنية التحتية المعلوماتية عن الخطةالهيكلي 
تمكين القطاع الخاص، عدم تنوع القاعدة اإلنتا ية، وتعا  تطوي  ضعف 

 ، وعدم تكام الطلب على الطاقةازدياد ؛ البنية التحتية. القطاع السياحي
تدهو  ، و سكانيالطلب اإلت اكم ح م ؛ البيئة المعيشية. الخدما  اللو ستية

زيادة و  ،ال ودة الصحية تدنية، السعة الس ي ي قصو ؛ الصحة. الوضع البيئي
، اختالال  سوق العم ؛ رأس المال البشري . والسمنة االم اض المزمنة

، ائيةمنعالم الداعم للخطة اإلاإل غياب؛ المكانة الدولية. ضعف  ودة التعليمو 
 .الدبلوماسية االقتصاديةقصو  في دو  و 
 
 

 

 
 

لة الكوي  دو في تقدم أا ها التنموي لقياس  تنافسية دوليةأدلة  الخطة اعتمد 
ذه ، استخدم  هويشم  ك  دلي  م موعة مؤش ا نحو تحقيق ال ؤية السامية. 

ق تي تحتاج للتحسين، ويطلللوقوف  شك  محدد على الف وا  الالمؤش ا  
 شادا  إ على ف ص التحسين تلك "تو ها  است اتي ية"، وتقدم هذه التو ها 

طاع والق، للدولةوالش كا  المملوكة  الكام   ،لل ها  والمؤسسا  الحكومية
فيما يتعلق بتحديد حزمة من المش وعا  الخاص ومؤسسا  الم تمع المدني 

 الالزمة لك  ب نامج تنموي.
 

ولضمان اتساق الخطط التنموية، فقد تم  بط سياسا  الخطة اإلنمائية متوسطة 
، 2015التنمية المستدامة لما  عد مع ا دلة والمؤش ا  الدولية وأهداف  ا   

صي ة قووايقة اإلصالح المالي واالقتصادي  ما تحويه من ب امج وسياسا  
  ومتوسطة ا   .

في شأن التخطيط التنموي، فإن الخطة السنوية  2016سنة ل 7للقانون  قم  وفقا
 تعتمد  ق ا  م لس الوز اء، على أن تتقدم الحكومة بتقا ي  متا عة  بع سنوية

 لم لس ا مة.

 

 



المقدمة

تقاسمها يالمسئولية التنموية للدولة هي مسئولية مشت كة ومما ال شك فيه أن 
طلعا  ت لتحقيق ن اح تما  عوام وهي  المواطنين وكافة التنمية ش كاء ك 

   الم تمع الكويتي.

ونتطلع إلى تكاتف ال هود واستاما  الطاقا  والخب ا  من أ   تعزيز ف ص 
 الن اح وتحسين ا داء التنموي. 

يوفقنا لتحقيق وجل أن  المولى عز  ين لائس
العزيز لوطننا التنمية والتقدم واالزدهار
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الملخص التنفيذي
 الملخص

 (7) على 2017/2018هيك  الخطة السنوية للعام ، اعتمد رؤية دولة الكويتانطالقًا من 
عددها  يبلغ والتيم موعة من الب امج المحددة ، تتكون ك   كيزة من محددة  ركائز أساسية

 ، ويتمامج حزمة من المش وعا  المت انسة،  حيث يشم  ك  ب نتنموي  برنامج( 29)
اختيا  تلك المش وعا  في ضوء قد تها على تحسين وضع دولة الكوي  في التنافسية 

ًا  اذ ًا م كزًا ماليًا وت ا يتكون دولة الكوي  أن في  العالمية و التالي تحقيق  ؤية الدولة
بلغ عددها ي، وذلك عب  استخدام م موعة من ا دلة الدولية التي ت ت ط  ال ؤية، لالستاما ا 

المش وع يدعم تو ه است اتي ي محدد  حيث أن، مؤشر( 58تحتوى على عدد ) دليل( 20)
 .يو التالي دعم المؤش  ومن ام الدلي  ال ئيس

كمددا تم  بط تلددك ا دلددة والمؤشدددددددددددددد ا  
الدولية  سددددددددددددياسددددددددددددا  الخطة اإلنمائية 

-2015/2016متوسددددددددددددددطددة ا  دد  )
 الخطة شمل (، حيث 2019/2020
 في بلغ  السدددددددددددياسدددددددددددا ، من عدداً 

 يتم سدددددددددددددديدددددداسدددددددددددددددددددة، 342 م ملهددددددا
سدددددددددددددنوا  مدى على تنفيذها/تفعيلها
سياسا  الخطة  ددع بلغ وقد  .الخطة

ا خالل تفعيلها/تنفيذهتم اإلنمائية التي 
( من إ مالي عدد سددياسددا %62.5سددياسددة تما  نسدد ة )( 214الخطط السددنوية الاالث )

  .نمائيةاإل الخطة سنوا  خالل السياسا   اقي تستكم  على أن الخطة اإلنمائية،

 تنفيذها يتم التي المشدد وعا  على بناءً  السددنوية  الخطة السددياسددا  إد اج منه ية وتعتمد
كما تم  بط الخطة السدددنوية  أهداف   ديدة(. أو مسدددتم ة أكان  الخطة )سدددواء سدددنة خالل

اإلصالح   اإلضافة إلى تبني اإل  اءا  الداعمة لمسا  .2015التنمية المستدامة لما  عد 
تا عة مل نة متا عة وايقة اإلصدددالح المالي واالقتصدددادي ،  حيث تتولى المالي واالقتصدددادي

  تنفيذها.

(، فقد 4في شددددددددددأن التخطيط التنموي في مادته  قم ) 2016لسددددددددددنة  7للقانون  قم وتطبيقا 
الوزا ا  والهيئا  العامة والمؤسسا  العامة  2017/2018 للعام شا ك في الخطة السنوية

من والشددددددد كا  المملوكة للدولة، كما اهتم  الدولة  مشدددددددا كة مؤسدددددددسدددددددا  الم تمع المدني 
 مؤسسة الكوي  للتقدم العلمي. ما  أيضاالمنظما  غي  الهادفة لل ب  

على سدددددددددددددد ع  كائز، حيث تما  هذه ال كائز  2017/2018ت تكز الخطة السددددددددددددددنوية للعام 
 هي:، و ال ؤية تحقيق خاللها من يمكن التي الوسيلة

 إدا ة حكومية فاعلة .1
اقتصاد متنوع مستدام .2
 متطو ةبنية تحتية  .3
 بيئة معيشية مستدامة .4
 عاية صحية عالية ال ودة .5
 أس مال  ش ي إبداعي .6
  مكانة دولية متميزة .7

سياسات 

تستكمل خالل 

سنوات الخطة 

 اإلنمائية

سياسات تم 

تفعيلها حتى 

نهاية خطة 

2017/2018  

128 

62.5%

214 
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علة 
حكومية فا

رة 
إدا

برناااااااااااااااااااااااا    •
الحكو اااااااااااااااااااا  

اإللكتروني 

برناا    الحاا  •
ال خطااااااااااااااااااااط 

الهيكلي

ستدام
ع م

صاد متنو
اقت

برناااااامج تهيئاااااة•
بيئاااااة األعماااااال 
للقطاع الخاص

تنوياااااا القاعااااادة•
ادة اإلنتاجية وزي

معااااااااااااااااااااادالت 
االستثمار

برناااامج تطاااوير•
يةالسياحة الوطن

برنااااااااااااااااااااااااامج •
اإلصالح المالي
واالقتصااااااااااادي 

للدولة

برنااااااااااااااااااااااااامج •
االقتصااااااااااااااااااااد 

المعرفي

رة
طو
حتية مت

بنية ت

برنااااامج تطااااوير •
منظوماااااة النقااااا  

الجوي

برنااااامج تطااااوير •
منظوماااااة النقااااا  

البري

برنااااامج تطااااوير •
منظوماااااة النقااااا  

البحري

برناااا    تطااااوير •
وزيااااا طا الط  ااااا  
  اإلنت جياا  للط  ااا

الكهرب ئي 

برنااااااامج البنيااااااة •
التحتياااااااااااااااااااااااااااة 
لتكنولوجيااااااااااااااااااا 
المعلومااااااااااااااااااات 

واالتصاالت 

ستدامة
شية م

بيئة معي

برنااااااااااااااااااااااااامج •
االسااااااراع فااااااي 
ة تاااوفير الرعايااا

الساااااااااااااااااااااااكنية 
للمواطنين

برناامج توييا •
الطاقاااااااااااااااااااااات 

المتجددة

برنااامج الحظاااي•
علاااااا  سااااااالمة 

ةالبيئة الهوائي

ن برنااامج تحسااي•
كظاااااااااااااا ة إدارة 
المخلظااااااااااااااااااات 

والنظايات 

جودة
عالية ال

حية 
ص
عاية 

ر

برنااااامج جااااودة •
الخااااااااااااااااااادمات 

الصحية

برنامج الحد من•
األمااااااااااااااااارا  
المزمناااااة  يااااار 

المعدية

برنااااامج زيااااادة •
ية السعة السرير

للمستشاااااااااااظيات
العامة

ي
ع
ي إبدا

ر
ش
ل ب
س ما

رأ

برنااااامج جااااودة •
التعليم 

برنااااااامج رفااااااا •
الطاقااااااااااااااااااااااااااة 
االسااااااااااااااتيعابية 

ي للتعليم العال

برنااامج إصااالح•
اخاتالالت ساو 

العم 

ة برنامج الساالم•
المرورية 

برناااامج رعاياااة •
ودماااااااااااااج  وي 

اإلعاقة

ن برنااامج تحسااي•
مستوى خادمات 
رعاية المسنين

برناااامج تعزياااز•
التماسااااااااااااااااااااا  

االجتماعي

برناااامج رعاياااة •
ابوتمكين الشب

زة
مكانة دولية متمي

برناااامج تعزياااز•
صااااااورة دولااااااة 
الكويااااا  علااااا  
يالمستوى الدول

برنااااااامج دعاااااام •
الثقافاااااة والظااااان
واإلعاااااااااااااااااااالم 

والتنمية

1 2 3 4 5 6 7 

214 
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 مكونات وثيقة الخطة

 حق. مال اإلضافة إلى ال أ زاء خمسة في 2017/2018ة السنوي الخطة وايقة تأتي

  كائز الخطة ع ض منه ية  اء  وقد، وب امج ومش وعا  الخطة كائز  :األول الجزء
 :التالي النحو على

 نبذة عن ك   كيزة من ال كائز. -
 ب نامج من ب امج ال كائز. ك  في ف وا ال أهم -
 .السياسا  أهم -
 والمؤش ا . المستهدفا  -
 على تعم  والتي دلة والمؤش ا  والسياسا ا   الم ت طة المش وعا حزمة  ع ض -

 تقدم دولة الكوي  في المؤش ا  التنافسية.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 وتشم :االست اتي ية  المش وعا  أهم :الثاني الجزء

 الش اكة والش كا  المساهمةمش وعا   .أ

 المش وعا  االست اتي ية لل ها  الحكومية .ب

 الش كا  المملوكة  الكام  للدولة مش وعا  :الثالث الجزء

   تموي  مش وعا  الخطة الجزء الرابع:

 الدعم اإلعالمي للخطة اإلنمائية :الخامسالجزء 

 المتطل ا  التش يعية الجزء السادس:

افة  اإلضد ا دلة والمؤشد ا (، –ال ها   –)ال كائز والب امج  نظام تكويد الخطة المالحق:
  قائمة المصطلحا .وأخي ًا إلى منه ية متا عة مش وعا  الخطة، 
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التنفيذيالملخص 

7 عطط الرك ئز

29 عطط البرا  

19 عطط األطل 

58  عطط ال ؤشرات

214 عطط السي س ت

165  ال شروع ت طعط

ركائز خطة التنمية السنوية

رأس   ل بشري 

البطاعي
رع ي  ححي  ع لي 

الجوطا
 ك ن  طولي   ت يزا

بيئ   عيشي   ستطا    الطارا حكو ي  ف عل  ا تح ط  تنوع  ستطام بني  تحتي   تطورا

 االنط    لتن ي  اإلنس ن واستطا   اال تح ط



والركائز املرتبطة بها األدلة واملؤشرات
األعمال بيئة تطور دليل .5  احلكومية األعمال أخالقيات دليل .1 السياسات فاعلية ليلد .2 األعمال أنشطة ممارسة سهولة ليلد .3 احلكومي اإلنفاق ليلد .4

 المحليجودة المورد  .1
 اتساع سلسلة القيمة .2
 تطوير عملية اإلنتاج .3
 طبيعة الميزة التنافسية .4
 درجة التسويق .5
 تطوير حالة التجمعات .6
 التحكم في التوزيع الدولي .7
 االستعداد لتفويض السلطة .8
 عدد الموردين المحليين .9

المعرفة للمؤسسات االجتماعية العامة .10

اإلنفاق على التعليم لكل طالب .1
  اإلنفاق على الصحة .2
 اإلنفاق على البنية التحتية .3
اإلنفاق على الرواتب الحكومية .4

  بدء األعمال .1
التعامل مع تصاريح البناء .2
 الحصول على الكهرباء .3
 تسجيل الملكية .4
 الحصول على االئتمان .5
 حماية المستثمرين باألقلية .6
 دفع الضرائب .7
 التجارة عبر الحدود .8
 إنفاذ العقود .9

 تسوية حاالت اإلعسار .10

 المال العامترشيد  .1
 أعباء النظام الحكومي .2
 شفافية صنع القرار في الحكومة .3
كفاءة إطار العمل القانوني في تنظيم عملية  .4

 الطعن
كفاءة إطار العمل القانوني في تسوية النزاعات .5

 تحويل األموال العامة .1
المحسوبية في قرارات المسؤولين الحكوميين .2
 المدفوعات غير المشروعة والرشاوى  .3
 استقالل القضاء .4
 الثقة في السياسيين .5

التحتية البنية جودة دليل .10  اللوجستية اخلدمات أداء ليلد .9
 واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا استخدام ليلد .8

احلكومية
واخلدمات السلع ليل صادراتد .7  العمل سوق أداء ليلد .6

النقل عبر السكك الحديدية .1
 النقل عبر الميناء .2
 النقل الجوي  .3
 الطرق النقل عبر  .4
 جودة التيار الكهربائي .5

 الجمارك .1
 الجداول الزمنية .2
 عمليات الشحن الدولية .3
كفاءة الخدمات اللوجستية .4
 التتبع والتعقب .5
 البنية األساسية .6
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الملخص التنفيذي

عدد المشروعـــــــــات

473.1 215 6.9 7.7 953 .4 849.3 2,799.2 

 )مليون دينار( 2017/2018التكلفة التقديرية 

34 32 13 40 8 16 22 

رأس   ل بشري 

البطاعي

رع ي  ححي  ع لي 

الجوطا
بيئ   عيشي   ستطا   ك ن  طولي  ت يزا بني  تحتي   تطورا ا تح ط  تنوع  ستطام الطارا حكو ي  ف عل 
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الخطة  وبرامج ومشروعات الجزء األول: ركائز ال زء ا ول:  كائز وب امج ومش وعا  الخطة 

اجلزء األول: ركائز وبرامج 
 ومشروعات اخلطة
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الخطة  وبرامج ومشروعات الجزء األول: ركائز ال زء ا ول:  كائز وب امج ومش وعا  الخطة 

الجز  األول: ركائز الخطة

إدارة حكومية فاعلة
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إدا ة حكومية فاعلة
إدارة حكومية فاعلة

إن تفعيدد  اإلدا ة الحكوميددة يتطلددب التنسدددددددددددددديق فيمددا بين أنشددددددددددددددطددة التخطيط 
واإلحصاء والمعلوما ، نظ ًا  ن دقة البيانا  والمعلوما  تسهم  شك  م اش  
في تسدددهي  ا عمال من أ   تحقيق ا هداف والسدددياسدددا  من خالل م موعة 

 من الب امج والمش وعا  التنموية المختلفة. 
ب نامج،  (2عدد ) على إدارة حكومية فاعلة   كيزة اشدددددددددتملوفي ضدددددددددوء ذلك 

حيث يسددددددتهدف ب نامج الحكومة اإللكت ونية ة، تنموي ا مشدددددد وع (8) تضددددددمن
 لمعلوما ا تكنولو يا اسددددددددددددتخدام دلي  في لدولة الكوي  الت تيب النسددددددددددددبي  فع

 الخطددة بنهددايددة %64 إلى 2014عددام  %67 من الحكوميددة واالتصدددددددددددددددداال 
 إل  اءا ا وت سيط وتس يع المستندية الدو ة خالل تقليصاإلنمائية، وذلك من 

 في حين يسدددتهدف .االلكت ونية الحكومة تطبيقا  وتوسددديع الخدما ، تنفيذ في
تحديد ا هداف والسدددددددددددددياسدددددددددددددا  العم انية ب نامج إصدددددددددددددالح المخطط الهيكلي 

المسددددددددتقبلية التي تعكس  ؤية وأهداف وخطط الدولة االقتصددددددددادية واال تماعية 
ية والسياسية على استعماال  ا  اضي المختلفة خالل فت ة محددة. والبيئ

فاعلة ومؤشرات ركيزة إدارة حكومية دليل مستهدفات 

 

20

40

60

80

100

طليل ف علي  السي س ت

أعب ء النظ م الحكو ي

ي شف في  حنع القرار ف
الحكو  

ي كف ءا الط ر الع ل الق نون
في تسوي  النزاع ت  

ي كف ءا الط ر الع ل الق نون
في تنظيم ع لي  الطعن

20%

40%

60%

80%

100%

طليل استخطام 
تكنولوجي  ال علو  ت

واالتح الت

النج   الحكو ي في 
طعم تكنولوجي  
ال علو  ت 
واالتح الت 

أه ي  تكنولوجي  
ال علو  ت 

  واالتح الت في رؤي
الحكو   لل ستقبل 

  ال ش رك  االلكتروني

الخط  ت الحكو ي 
عبر االنترنت 

2014 2017 2020
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 ب نامج الحكومة اإللكت ونية
  

 تحليل الفجوات
  تخدام تكنولو يا اسدلي   لكت ونية في انخفاضالحكومة اإل ب نامجفي  التحديا تتما  أهم

. وهذا نتي ة 1%67 النسبي للدلي  بالت تي المعلوما  واالتصاال  الحكومية، حيث بلغ
 في مؤش اته الف عية التالية: 2014ت ا ع ت تيب الكوي  عام 

 المشا كة،من إ مالي الدول  %53 مؤش  المشا كة االلكت ونيةل بلغ الت تيب النسبي 
مي إلى اإلدا ة االلكت ونية،  ما يعيق تطوي  الخدما  نتي ة ل طء تحول القطاع الحكو 
 العامة وخدما  قطاع ا عمال.

 نتي ة تدني نس ة %37 مؤش  الخدما  الحكومية عب  االنت ن ل بلغ الت تيب النسبي ،
 الحكومية.ميكنة الخدما  

   ت تيب بمؤش  أهمية تكنولو يا المعلوما  واالتصاال  في  ؤية الحكومة للمستقب
ضعف ال بط بين أنظمة المعلوما  في القطاع ، نتي ة 2014عام %89نسبي 

 الحكومي وش كة الكوي  للمعلوما . 
   91 بيبت تيب نس مؤش  الن اح الحكومي في دعم تكنولو يا المعلوما  واالتصاال% 

 ضعف الت ادل والتكام  للبيانا  والمعلوما  بين االدا ة الم كزية، نتي ة 2014عام 
حصاء وتكنولو يا نقص القد ا  ال ش ية في م ال اإل، و لإلحصاء و ها  الدولة

 المعلوما .

 أهم السياسات
  ،زيادة الخدما  اإللكت ونية الداعمة لقطاع ا عمال؛ ما  ميكنة الدو ا  المستندية

والش اء اإللكت وني وط ح المناقصا  إلكت ونيًا، وغي ها  التنسيق مع ال هاز الم كزي 
 لتكنولو يا المعلوما  وال ها  المعنية.

 وضع  دول زمني لتطوي  الخدما  العامة وخدما  قطاع ا عمال. 
 تطوي  واستكمال مش وعا  التحول إلى الحكومة اإللكت ونية. 

                                                           
  الترتيب النسبي بين طول الع لم )كل   ا ترب الترتيب النسبي اللى الواحط ك ن األفضل(.  1 

 

 المستهدفات والمؤشرات
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 اإللكت ونيةب نامج الحكومة 
  
 
 م

 
 المشروعات

الجهة 
 المسؤولة

 
 الدليل 

 
 المؤشرات

الخطة 
اإلنمائية 
 األولى

 

 2019/2020 – 2015/2016الخطة اإلنمائية الثانية 
الخطة 
اإلنمائية 
 الثالثة

 
 األثر التنموي 

 2016/2015 2017/2016 2018/2017 2019/2018 2020/2019  

1 

استكمال مش وع ميكنة 
لل نة  اآلليالنظام 

المناقصا  الم كزية 
 وتطوي  ا  هزة

ل نة المناقصا  
 الم كزية

استخدام تكنولو يا 
المعلوما  
واالتصاال  
 الحكومية

(8)  

 المشا كة اإللكت ونية
(8.3)  

      

تقليص الدو ة المسددددددددتندية  .1 
 وتددد سدددددددددددددددديدددطوتسدددددددددددددددد يدددع 

اإل ددد اءا  فدددي تدددندددفددديدددددددذ 
الخدددددددمددددددا ، ومنهددددددا  فع 
كفدددداءة ال هدددداز التنفيددددذي 

 للدولة.
توسددديع تطبيقا  الحكومة  .2

االلكت ونيدددددددة وتطبيقدددددددا  
نظم المعلومدددا  المددددنيدددة 
لتطوي  الخدددمددا  العددامددة 
 .وخدما  قطاع ا عمال

 لةالت تيب النسبي لدو  فع  .3
دام استخالكوي  في دلي  

تكنولو يدددددددا المعلومدددددددا  
الحكومية واالتصدددددددددددددداال  

 %64الدددددي  %67 نمددددد
 الخطة اإلنمائية. بنهاية

 ون الشئ ميكنة وتطوي  وزا ة 2
وزا ة الشؤون 

والعم  اال تماعية  

الخدما  الحكومية عب  
(8.4االنت ن )  

الن اح الحكومي في 
دعم تكنولو يا 
المعلوما  
(8.1)واالتصاال   

 
     

 

3 

وضع وتنفيذ الخطة 
االست اتي ية الخمسية 
 لتكنولو يا المعلوما 

       وزا ة الداخلية
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 ب نامج الحكومة اإللكت ونية
  

 
 م

 
الجهة  المشروعات

 المسؤولة

 
 الدليل 

 
 المؤشرات

الخطة 
اإلنمائية 
 األولى

 

 2019/2020 – 2015/2016الخطة اإلنمائية الثانية 
الخطة 
اإلنمائية 
 الثالثة

 
 األثر التنموي 

 2016/2015 2017/2016 2018/2017 2019/2018 2020/2019  

4 

 وتحديث البوا ةتطوي  
اإللكت ونية لمعامال  

 الكه باء والماء

 وزا ة الكه باء والماء

سهولة مما سة أنشطة 
(3)ا عمال  

استخدام تكنولو يا 
المعلوما  واالتصاال  

(8)الحكومية  

لحصول على ا
(3.3)الكه باء  

الخدما  الحكومية عب  
(8.4االنت ن )  

   

 

    

5 
اإللكت ونية مش وع الحكومة 
 لدعم قطاع العدالة

 وزا ة العدل

ستخدام تكنولو يا ا
المعلوما  واالتصاال  

(8)الحكومية  
 (2)فاعلية السياسا 

الخدما  الحكومية عب  
(8.4االنت ن  )  

كفاءة إطا  العم  القانوني 
، (2.4عملية الطعن )في 
(5.2)تسوية النزاعا في   

       

6 
حسا ا  ميكنة و بط 

 وزا ة الخا  ية خا جالالدبلوماسية  ال عاا  

استخدام تكنولو يا 
المعلوما  واالتصاال  

(8)الحكومية  
(20)العالقا  الدولية  

سهولة مما سة أنشطة 
(3)ا عمال  

(21اال تماعي)ال خاء   

الن اح الحكومي في دعم 
تكنولو يا المعلوما  

(8.1)واالتصاال   
(20.1)سمعة الدولة  
(3.1)بدء ا عمال  

(3.9)العقود إنفاذ  
 يادة ا عمال 

(21.2)والف ص  

      

 

7 
وضع وتنفيذ الخطة الوطنية 
الستم ا ية ا عمال وادا ة 

 الكوا ث

ال هاز الم كزي 
لتكنولو يا 
 المعلوما 

استخدام تكنولو يا 
المعلوما  
واالتصاال  

(8)الحكومية  

أهمية تكنولو يا 
المعلوما  واالتصاال  
في  ؤية الحكومة 

(8.2)للمستقب   

 
 
      

 
 
 

 

 29,118,506 للبرنامج التقديرية اإلجمالية التكلفة

 5,996,145 2017/2018 التقديرية التكلظة
 7 عدد الجهات
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 ب نامج إصالح المخطط الهيكلي
  

 تحليل الفجوات
 

 طا  العام الذي يحدديعد المخطط الهيكلي للدولة هو ا ساس في عملية التنمية، وهو اإل
ا هداف والسياسا  العم انية المستقبلية التي تعكس  ؤية وأهداف وخطط الدولة االقتصادية 

ستدامة واعتماد أنظمة م ،المختلفةواال تماعية والبيئية والسياسية على استعماال  ا  اضي 
ة حماية البيئة الحض ية والطبيعية، ووضع تصو  للهوي ىالستخدام ا  اضي التي تساعد عل

العم انية العامة لم اني الدولة، واستيعاب الزيادة السكانية المتوقعة وتوزيعهم  شك  مت انس 
ي اد مناخ استاما ي  اذب ي قوم على تنوع مصاد  الدخ  داخ  وخا ج المنطقة الحض ية، وا 

 القومي وعدم االعتماد علي الدخ  القومي كمصد   ئيسي.
و م ا عة مدى توافق المخطط الهيكلي لدولة الكوي  وخطة التنمية، فقط تبين أن نس ة 

، ا م  الذي يتطلب ض و ة معال ة هذه %60االختالفا  بين المخطط الهيكلي والخطة 
 للدفع  العملية التنموية في ال الد. االختالال ، النطالقة صحيحة

 
 وتتمثل أهم المعوقات والتحديات التي تواجه المخطط الهيكلي فيما يلي:

 .اتساع الف وة بين المخطط الهيكلي وخطة التنمية 
  عدم و ود تعاون بين ال ها  ال سمية المناط بها توفي  المعلوما  والبيانا  ال سمية

 لتكون أساسا لبناء المخطط الهيكلي وخطة التنمية.والتأكد من صحتها وحدااتها 
 

 
 

  غياب مشا كة عدد من ال ها  ذا  العالقة الم اش ة، وذا  التأاي  في م حلة
الهداف وا ى وضع المتطل ا  الفنية لمش وع تحديث المخطط الهيكلي وفق ال ؤ 

 والسياسا  الخاصة بخطة التنمية.

ي ب تو يه كافة أعمال المخطط الهيكلي للدولة ومن أ   موا ه تلك التحديا  والمعوقا  

 وفق مؤش ا  تنموية محددة وذلك لما للمخطط من أهداف است اتي ية وأ عاد حضا ية وتنموية.

ومن ام ي ب ايقاف اتساع الف وة بين المخطط الهيكلي وخطة التنمية وذلك  منع التخطيط 
   استعمال لأل ض إال  عد ال  وع ي مش وع تنموي  ديد يحتاج إلى مساحة مكانية أو تغي

 إلى المخطط الهيكلي.
 

 أهم السياسات
 ا  اضي ي وتوف اإلنمائية، الخطة مع ليتوافق للدولة الهيكلي المخطط تعدي  في اإلس اع
 .والمتوسطة الصغي ة والمشا يع الصناعية المشا يع إلقامة الالزمة
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ب نامج إصالح المخطط الهيكلي

 م
الجهة المشروعات

 المسؤولة
 المؤشرات الدليل 

الخطة 
اإلنمائية 
 األولى

 2019/2020 – 2015/2016الخطة اإلنمائية الثانية 
الخطة 
اإلنمائية
األثر التنموي  الثالثة


2016/2015 2017/2016 2018/2017 2019/2018 2020/2019



1

مراجعة وتحديث 

المخطط الهيكلي 

للدولة وإنشا  المرصد 

 الحضري

بلدية 

 الكوي 

دلي   ودة 
البنية 
 التحتية

(10)

النق  عب  الط ق 
(10.4) 

النق  عب  السكك 
 (10.1الحديد )

النق  عب  الميناء 
(10.2)

تددددوافددددق الددددمددددخددددطددددط  .1
الهيكلي مع خطدددددددة 

 التنمية.
إيددددددددد ددددددددداد مدددددددددنددددددددداخ  .2

 ددداذب اسددددددددددددددتامدددا ي 
يددددقددددوم عددددلددددى تددددنددددوع 
مصددددددددددددددددداد  الدددددخدددد  

 الوطني.

 2,000,000للبرنامج التقديرية اإلجمالية التكلفة

 2017/20181,000,000 التقديرية التكلظة
 1عدد الجهات
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 اقتصاد متنوع مستدام
  

 

متنوع مستداماقتصاد   
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اقتصاد متنوع مستدام

 إقتصاد متنوع مستدام

إن المستويا  الحالية لإلنفاق العام للدولة ومعدال  نموها، واالعتماد على اإلي ادا 
 التقل ا  الحادة في أسعا  النفط. في ظ  مخاط للالنفطية، قد يع ض الدولة 

ومن أ   الحفاظ على مستوى ال فاهية للمواطنين، تأتي أهمية التنويع االقتصادي إلحداث 
 االستق ا  االقتصادي المنشود، وفت  ف ص عم  منت ة للداخلين ال دد إلى سوق العم ،

من خالل تنويع هيك  الناتج المحلي اال مالي، ومساهمة قطاعا  كاي ة ومتنوعة في 
ف، واستغالل الموا د، وهو ما يتطلب تهيئة بيئة ا عمال للقطاع نتاج والتوظيعمليا  اإل

االقتصاد الوطني، وكذلك التنويع المالي،  فيالخاص على النحو الذي يعزز من قد اته 
دما  نفاق العام على السلع والخوالم ت ط بتنويع مصاد  الدخ  للدولة، لتستخدمها في اإل

ن شأنها مسب  فضاًل عن إي اد ا من المش وعا ، نية التحتية وغي هالعامة ومش وعا  الب
وهو  فيةالمع في ويطو  البنية المع   االقتصادز اإلنتا ية والفاعلية و ما يحسن بيئة يعز ت

الوطني "وظائف الدولة المعاص ة من منظو  مؤتم  الأحد ا هداف الذي انطلق منها 
 ."االقتصاد المع في

على م موعة من الب امج  اقتصاااااد متنوت مسااااتداماشددددددتمل   كيزة وفي ضددددددوء ما سددددددبق، 
بهدف الوصول إلى اقتصاد  تنموي  مش وع (34) تضمن ( ب امج 5) هاعدد بلغ، التنموية

ت تيب  الخاص، تحقيق للقطاع ا عمال بيئة تهيئة متنوع مسددددددتدام، حيث يسددددددتهدف ب نامج
من وذلك  اإلنمائية،ا عمال بنهاية الخطة  مما سددددددددة سددددددددهولة دلي  في %49نسددددددددبي يبلغ 
 ف ص الخدداص، وزيددادة للقطدداع المحلي الندداتج في %7.2 حقيقي نمو معدددل خالل تحقيق

 .%7 بنس ة الخاص  القطاع للمواطنين العم 

مستهدفات أدلة ركيزة اقتصاد متنوت مستدام

30%

40%

50%

60%

70%

دليل سهولة ممارسة 
األعمال 

دليل تطور بيئة 
األعمال

دليل تدفقات 
ة االستثمارات األجنبي

المباشرة

دليل صادرات السلع 
والخدمات

دليل االنفاق الحكومي

مؤشر ترشيد المال 
العام

2014 2017 2020
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 اقتصاد متنوع مستدام
 

 

 

ت تيب لااالسددددددتاما ، يسددددددتهدف تحسددددددين  معدال  وزيادة االنتا ية القاعدة تنويع أما ب نامج
لتصددد    2015/2016عام  %53من    بيئة ا عمالفي دلي  تطو  النسدددبي لدولة الكوي 

، وذلك من خالل زيادة مسدددددددددددددداهمة القطاع غي  النفطي في بنهاية الخطة اإلنمائية 50%
خالل  %83.9إلى  2014-2010لفت ة كمتوسددددط ل %45.3الناتج المحلي اال مالي من 

 .2017/2018عام 

ونظ ًا  همية القطاع السدددددياحي كأحد مصددددداد  تنويع الدخ ، يأتي ب نامج تطوي  السدددددياحة 
 1.6الوطنية، حيث يسددددددتهدف زيادة عدد  واد المشدددددد وعا  السددددددياحية ليصدددددد  إلى حوالي 

. كما أنه من 2014عنها في عام  %60بنسدددددددددددددد ة زيادة مقدا ها  2017مليون زائ  عام 
زيادة نسددددددد ة مسددددددداهمة اإلي ادا  غي  النفطية لتصددددددد  إلى المتوقع لهذا الب نامج التأاي  في 

عام  %7.9مقا نة بدددددددددددددددددددددددنسددددددددد ة  2017من إ مالي اإلي ادا  العامة للدولة عام  14.5%
2013/2014   . 

  مؤشددددل الت تيب النسددددبي تحسددددينإلى  ويهدف ب نامج اإلصددددالح المالي واالقتصددددادي للدولة
، وذلك من اإلنمائيةنهاية الخطة ب %63إلى  2015عام  %66ت شدددددددددددددديد المال العام من 

مقا نة  عام  2017/2018خالل عام  %14.3تخفيض اإلنفاق ال ا ي بنسدددددددددددددد ة خالل 
2013/2014.  

 

 

 

 

  المع فة مؤشدددددددل تحسدددددددين الت تيب النسدددددددبيفي حين يسدددددددتهدف ب نامج االقتصددددددداد المع في 
، وكذلك مؤشدددد  طبيعة %61ليبلغ  2015عام  %64من  العامةللمؤسددددسددددا  اال تماعية 

 .في المؤش ، بنهاية الخطة اإلنمائيةمن الدول المشا كة  %50الميزة التنافسية 
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ب نامج تهيئة بيئة ا عمال للقطاع الخاص

الفجوات تحليل

  تتطلب تهيئة بيئة األعمال للقطاع الخاص، توفير بيئة عادلة للمنافسة االقتصادية، والحد من

المنافسة السلبية والممارسات االحتكارية في بيئة االستثمار واألعمال، وتقليص وتسريا 

تنظيذ االنشطة االقتصادية والخدمات المساندة لها. المتعلقة ببد كافة االجرا ات 

  ( دولة 189( من ضمن )101دلي  سهولة ممارسة األعمال المرتبة ) دولة الكوي  في تحت

(%52) بينس محققة ترتيب 2016عام 
2
الدلي ، وهذه النسبة ال تحقق طموحات الدولة  في 

مباشرة الوطنية أو األجنبية.في جذب االستثمارات ال

 الدول المشاركة، نتيجة لطول ( من جملة %79مؤشر التجارة عبر الحدود )الترتيب النسبي ل

المدة واالجرا ات المتعلقة بالتصدير واالستيراد.

 (%61جودة المورد المحلي ) ومؤشر ،(%78) األعمال بد  مؤشرالترتيب النسبي ل 

(.%56تطوير حالة التجمعات ) ومؤشر

أهم السياسات

  هندسة إجرا ات  ف  التداخ  في االختصاصات من خالل مبدأ النافذة الواحدة، والعم  عل

 العم  لتبسيط اإلجرا ات وتقلي  الدورة المستندية وتظعي  إنجاز األعمال إلكترونيا.

 سو  اطنش تراجا عدم لضمان المناسبة السيولة توافر حول السو  في المستمرة الثقة بث 

 عملياتال مستقب  حول التشاؤمية التوقعات يغذي الذي النحو عل  المالية األورا ( أسوا )

  .السو  في

 ام أو الخاص القطاع إل  منها المسند سوا  التنمية، عملية في محورية مشروعات تبني 

 مساهمةال الشركات تأسيس خالل من و ل  والخاص، العام القطاعين بين بالمشاركة سينظذ

 .العامة

 وابةب وتوفير واألجنبي المحلي للمستثمر الالزمة التراخيص إصدار إجرا ات تبسيط 

  .واالستثمار األعمال قطاع لخدمات موحدة إلكترونية

الترتيب النسبي بين طول الع لم )كل   ا ترب الترتيب النسبي اللى الواحط ك ن األفضل(. 2 

المستهدفات والمؤشرات



 

24 
 

 ب نامج تهيئة بيئة ا عمال للقطاع الخاص
  

 
  م

 المشروعات
الجهة 
 المسؤولة

 
 الدليل 

 
 المؤشرات

الخطة 
اإلنمائية 
 األولى

 
 2019/2020 – 2015/2016الخطة اإلنمائية الثانية 

الخطة 
اإلنمائية 
 الثالثة

 
 األثر التنموي 

 2016/2015 2017/2016 2018/2017 2019/2018 2020/2019  
دعم وتطوير نظام الملكية  1

 العقارية
 العدل وزارة

سهولة ممارسة 
أنشطة 
 (3) األعمال

 (3.4تسجي  الملكية )
        (3.9العقود )انظا  

من المقددددد  تحقيق معدددددل نمو  .1
فدددي الدددنددددددداتدددج  %7.2حدددقددديدددقدددي 

 المحلي للقطاع الخاص.
زيددددادة ف ص العمدددد  للمواطنين  .2

 .%7 القطاع الخاص بنس ة 
في  %5.7تحقيق معدددددل نمو  .3

اسددددددتاما ا  القطاع الخاص في 
 %3.1والتأمين، قطاع التموي  

 في قطاع الت ا ة.
ي فتحسددددددددددين الت تيب النسددددددددددبي  .4

دلي  سددددددهولة مما سددددددة ا عمال 
إلددى  2015عدددددددام  %53مددن 
 .بنهاية الخطة اإلنمائية 49%

 يالنسددددددددب الت تيب تحسددددددددين .5
 مؤشددددددددددد  في الكوي  لدولة
 الت معدددددا  حدددددالدددددة تطوي 
إلى  2015عدددام  %56 من
 .بنهاية 53%
 

2 
التوسا في إنشا  وتطوير 
المناطق الحرة في دولة 

 الكوي 

وزا ة الت ا ة 
 والصناعة

 التجارة عبر الحدود
(3.8)        

 VIPنظام  3
تطو  بيئة 
 (5ا عمال)

االستعداد لتفويض 
(5.8السلطة)  

   
   

 

نظام م اق ة ح كة ا سعا   4
 الكت ونيا

 ودة المو د 
(5.1المحلي)         

 نظام اإلفصاح االلكت وني 5
XBRL هيئة سوق المال 

فاعلية 
(2السياسا )  

تكنولو يا استخدام 
المعلوما  
واالتصاال  
(8الحكومية)  

شفافية صنع الق ا  في 
(2.3الحكومة)  

أهمية تكنولو يا المعلوما  
واالتصاال  في  ؤية 

(8.2الحكومة للمستقب )  

 
 
 
 

  

  

  

6 
ميكنة خدما  الت اخيص 

 الت ا ية

وزا ة الت ا ة 
 والصناعة

سهولة مما سة 
(3أنشطة ا عمال)  

(3.1ا عمال)بدء         
 

7 

 CIPمشروع مبن  

TERMINAL  بمطار

 الكوي  الدولي

ش كة المش وعا  
 السياحية

دلي   ودة البنية 
(10) التحتية للنق  (10.3) النق  ال وي          

 

8 
ن از إنشاء  ةوصيان وتشغي  وا 
 داديةالش لمنطقة ا ساسية البنية

 الصناعية.

 العامة الهيئة
بيئة ا عمال تطو   للصناعة

(5) 
تطوي  حالة الت معا  

(5.6) 

       

مدينة -مش وع المدن العمالية 9
  نوب ال ه اء

 هيئة الش اكة 
 )بلدية الكوي (

       
 

 243,243,000 للبرنامج التقديرية اإلجمالية التكلظة

 39,460,400 2017/2018 التقديرية التكلظة

 6 عدد الجهات
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ب نامج تنويع القاعدة اإلنتا ية وزيادة معدال  االستاما 

 الفجوات تحليل
 2015/2016عام في دلي  تطو  بيئة ا عمال  63 الم كزعلى دولة الكوي   حصل 

 :لدلي امؤش ا   عض  في اً ال زال ت تيب الدولة متأخ  و ، 3%45بذلك ت تيب نسبي  محققة
 .%69 ت تيب نسبيب 96اتساع سلسلة القيمة ت تيب مؤش   .1
 .%58 بت تيب نسبي 81ؤش  تطوي  عملية االنتاج ت تيب م .2

عالمية قواعد التنمية المستدامة  أ عادها الوطنية واللتك يس  مج تنموي تنفيذ ب ناوهو ما يتطلب 
إلنتا ية اوالزمنية، وتأصي  نظام اقتصادي ح  يقوم على تخصيص الخدما ، وتنويع القاعدة 

 .لتنويع مصاد  الدخ  الوطني، من خالل ش اكا  وطنية قوية يمتد عملها داخ  وخا ج الكوي 

 أهم السياسات
زالة كافة  .1 تنويع مصاد  الدخ  الوطني والعم  على  ذب االستاما ا  ا  نبية الم اش ة، وا 

 اكة القطاع وتحفيز شمعوقا  دخولها من خالل تنشيط دو  هيئة تش يع االستاما  الم اش ، 
 الخاص الوطني مع المستام  ا  نبي في م اال  االستاما  المختلفة.

  .تش يع االستاما ا  في ا نشطة السياحية  مختلف مناطق الكوي  .2
 كفاءة أقصى  المحلية المصافي تشغي  مع محليا الخام للنفط التك ي ية الطاقة في التوسع .3

 .ممكنة
البت وكيماويا  داخ  دولة الكوي  وخا  ها مشا كة مع ش يك عالمي التوسع في نشاط  .4

 .مناسب، وذلك للمحافظة على مكانة  ائدة في صناعة ا وليفينا 

الترتيب النسبي بين طول الع لم )كل   ا ترب الترتيب النسبي اللى الواحط ك ن األفضل(.   3 

والمؤشرات المستهدفات
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 ب نامج تنويع القاعدة اإلنتا ية وزيادة معدال  االستاما 
  
 

 

 المؤشر الدليل اسم الجهة المشروعات م

الخطة 

اإلنمائية 

 األولى
 2019/2020 – 2015/2016الخطة اإلنمائية الثانية 

الخطة 

اإلنمائية 

 األثر التنموي الثالثة

 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020  

1 
 ثالثال األوليظينات مشروع

 المتكام  الثاني والعطريات

 الزور مصظاة ما

 البترول مؤسسة

 الكويتية

دلي  صادرات 
السلا والخدمات 

(7) 

تنويا الصادرات 

(7.1) 
       

زياااادة مساااااااااااهماااة  .1

القطاع  ير النظطي في 

الناتج المحلي االجمالي 

كمتوسااااط  %45.3من 

 2014-2010لاالااظااتاارة 

خالل عام  %83.9إل  

2017/2018. 

 

تحساااااااين الترتيااااب  .2

النساااااابي لدولة الكوي  

في دليااا  تطوير بيئاااة 

 %50األعمال لتصااب  

 بنهاية الخطة اإلنمائية.

 

مو  .3 ن معاااادل  زيااااادة 

م   صااااااااافي دخ  عوا

االنتاج بالخارج ليصاا  

عاااااام  %57.9إلااااا  

مقااارنااة  2017/2018

بمتوسط المتحقق خالل 

2010-2014. 

 

اناااخاااظااااا  حاااجااام  .4

الواردات من السااااااالا 

والخاااادمااااات بنسااااااابااااة 

خاااااالل عاااااام  7.8%

مقااارنااة  2017/2018

بمتوسط المتحقق خالل 

2010-2014. 

 مشروع مصظاة الزور 2

 األعمال بيئة تطور

(5) 

اتساع سلسلة 
 (5.2القيمة )

عمليات  تطوير

 (5.4اإلنتاج  )
طبيعة الميزة 

 (5.4التنافسية )

       

3 

 المركزي الغاز استغالل

 - اإلضافية الطاقة وإمداد
 رةبالوف المشتركة العمليات

       

4 
 الجزر الكويتية 
 )دراسة جدوى(

األمانة العامة 

للمجلس األعل  

 للتخطيط والتنمية

 الحكومي االنظا  دلي 

(4) 

 

 البنية عل  االنظا 

 4.3)التحتية
       

5 
مشروع تطوير وتهيئة 

 المخصصة للهيئة االراضي

هيئة تشجا 
 االستثمار

 المباشر

صافي تدفقات دلي  

االستثمارات 

 األجنبية المباشرة
(19) 

متوسط مؤشر 

االستثمارات 

 األجنبية المباشرة
(19.1) 

       

6 
النش ء ح ضن  لل شروع ت 

 الحغيرا وال توسط 

برن    الع طا 
هيكل  القوى 
الع  ل  والجه ز 
 التنفيذي للطول 

 االجتماعي الرخا 
(21) 

ري طا األع  ل 
 (21.2) والفرص

       

7 
 لتوليط الخيران  حط 
 وتقطير الكهرب ئي  الط   
 األولى ال رحل - ال ي ه

 اك  هيئ  الشر
)وزارا الكهرب ء 

 وال  ء(

 البنية التحتية للنق 

(10) 
جوطا التي ر 

 (10.5الكهرب ئي)
       

8 

تح يم إلنش ء  رافق 
 تخحح  لتطوير نظم 

زراعي   تك  ل  و تطورا 
لتعزيز اإلنت ج الزراعي 

 ال ستطام

معهد الكوي  

 لألبحاث العلمية

 األعمال بيئة تطور

(5) 

اتساع سلسلة 

 (5.2القيمة )

 

تطوير عمليات 

 (5.3االنتاج )

 

المعرفة 

للمؤسسات 

االجتماعية 

 (5.10العامة )

 

طبيعة الميزة 

 (5.4التنافسية )
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 تنويع القاعدة اإلنتا ية وزيادة معدال  االستاما ب نامج 
  

 

 

 

 

 

 

 

 المؤشر الدليل اسم الجهة المشروعات م

الخطة 

اإلنمائية 

 األولى
 2019/2020 – 2015/2016الخطة اإلنمائية الثانية 

الخطة 

اإلنمائية 

 األثر التنموي الثالثة

 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020  

9 

تح يم والنش ء ال طين  
التقني  ألبح ث وخط  ت 

تكنولوجي  البترول 
 والبتروكي  وي ت

معهد الكوي  

 لألبحاث العلمية

 األعمال بيئة تطور

(5) 

اتساع سلسلة 
 (5.2القيمة )

 

تطوير عمليات 
 (5.3االنتاج )

 

المعرفة 
للمؤسسات 

االجتماعية العامة 

(5.10) 
 

الميزة  طبيعة

 (5.4التنافسية )

       

 

10 

إلنش ء  رافق  تح يم
 تخحح  لتطوير واختب ر 

تقني ت اإلنت ج ال كثف 
للبذور والنب ت ت 

 الححراوي 

       

11 

تح يم والنش ء  رافق 
 تخحح  ألبح ث تن ي  
الححراء وأنشط  التن ي  

 الحضري 

       

12 
تح يم إلنش ء  رافق 

ألبح ث الطارا  تخحح  
 البح ر و وارطه 

       

13 
تعزيز طور  ركز اال تح ط 
االس  ي في تحقيق التطفق 

 االيج بي ل ستث  رات

وزارة األوقاف 

والشئون 

 اإلسالمية

صافي تدفقات 
االستثمارات 

األجنبية المباشرة 

(19) 

متوسط 
االستثمارات 

األجنبية المباشرة 

(19.1) 

       

مؤسسة البترول  البيئي الوقود مش وع 14

 الكويتية
استعمال الموارد 

 (12والطاقة )

استهالك النفط 
(12.1) 

استنفاد الموا د 
 (12.3الطبيعية )

       

 11,221,942,000 للبرنامج التقديرية اإلجمالية التكلظة

 2,682,429,615 2017/2018 التقديرية التكلظة

 7 عدد الجهات
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 تطوير السياحة الوطنيةبرنامج 

 

 

 ب نامج تطوي  السياحة الوطنية
  

 الفجوات تحليل
 

اد  مص أص   من الض و ي االهتمام  القطاع السياحي كأحد النفط،في ظ  ت ا ع أسعا  
 فيما يلي: الب نامجوتتما  أهم التحديا  التي توا ه هذا الدخ ، 
  المتميز لدولة الكوي .عدم استغالل الموقع ال غ افي 
   الكوي . دولة سياحية فيعن المعالم العدم توا د قاعدة بيانا 
 .ند ة وا تفاع أسعا  ا  اضي 
 .طول الدو ة المستندية في إصدا  الت اخيص للمشا يع الت فيهية والسياحية 
 .عدم توف  بنية تحتية مؤهلة للنهوض  صناعة السياحة 
   واال تماعا  الضخمةعدم توف  م افق للمؤتم ا. 
 ( مليون زائ  عام 1.3انخفاض عدد  واد المش وعا  السياحية من )إلى 2013 

 .  .%23 بنس ة 2014مليون زائ  عام  حوالي

 أهم السياسات
 

 الكوي .  مناطق  مختلف االستاما ا  في ا نشطة السياحية تش يع 
  تنافسية.  سياحية صناعةالسياحية في خلق  والخدما  للم افق االستغالل ا ما 

 
 

 

 

 المستهدفات والمؤشرات
 رواد المشروعات السياحيةعدد 

 

 2014، 2013المركزية لإلحصا ، المجموعة اإلحصائية السنوية  اإلدارةالمصدر: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .السياحةالوطنية لتنمية قطاع : االستراتيجية المصدر

 

1,322,166 

1,013,331

1,317,330

1,621,329

 -
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 تطوير السياحة الوطنيةبرنامج 

 

 

 ب نامج تطوي  السياحة الوطنية

   

 

 
 م

 
 المشروعات

 الجهة المسؤولة
 
 الدليل

 
 المؤشرات

الخطة 
اإلنمائية 
 األولى

 

 2019/2020 – 2015/2016الخطة اإلنمائية الثانية 
الخطة 
اإلنمائية 
 الثالثة

 
 األثر التنموي 

 2016/2015 2017/2016 2018/2017 2019/2018 2020/2019  

-المركز الخدمي الترفيهي  1

 العقيلة

 هيئة الشراكة 

 )بلدية الكوي (

تطور بيئة 

(5األعمال )  
تطوير حالة 

(5.6التجمعات )      

 
 

سياحية   حلة مليون  2.2 تحقيق .1  
)دولية ومحلية( على أن تكون 

 %45نس ة ال حال  المحلية 
 وظيفية ف صة ألف 15 وتوفي 

 عام  حلول السياحة م ال في
2020  

زيادة مساهمة القطاع غي  النفطي   .2
في الناتج المحلي اال مالي من 

-2010كمتوسط للفت ة  45.3%
خالل عام  %83.9إلى  2014
2017/2018. 

 مساهمة س ةن زيادة المتوقع من .3
 من النفطية غي  االي ادا 

 إلى 2013/2014 عام 7.9%
 في 2017/2018 عام 14.5%

 .للدولة العامة االي ادا 

 

 حطيق  الحيوان الكبرى 2

الهيئة العامة 

لشؤون الزراعة 

 والثروة السمكية

 

دلي  األدا  

(14) البيئي (14.6) الزراعة         

 

المش وعا  ش كة  المدينة الت فيهية 3
 السياحية

 

دلي  االنظا  

الحكومي 

(4)  

االنظا  عل  

البنية 

(4.3التحتية)  

       

التسويق السياحي لدولة  4
 الكوي 

 وزا ة االعالم
 

العالقات 

(20الدولية)  

 سمعة الدولة

(20.1)  
       

 

 

 

 

 

 

 

 737,227,000 للبرنامج التقديرية اإلجمالية التكلظة

 54,388,281 2017/2018 التقديرية التكلظة

 4 عدد الجهات
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اإلصالح المالي واالقتصادي للدولةبرنامج  ب نامج اإلصالح المالي واالقتصادي للدولة

الفجوات تحليل

  مالي، وحوالي من الناتج المحلي اإل %9ا تفاع تكلفة الدعم الذي تتحمله الدولة، حيث بلغ 
 .2014من إ مالي االنفاق الحكومي عام  20%

  بين  %7.5النمو السنوي والم كب لح م اإلنفاق على الدعم حيث بلغ ا تفاع معدل
 .2013/2014و 2010/2011

 .نظام الدعم الحالي ي تكز على دعم السلع وليس دعم المستهلك لكي يص  الدعم للمستحقين 
 نفاق العام المعزز للنمو، ما  االنفاق على البنية التحتية، اإل من يحدنفاق على الدعم اإل زيادة

 ال عاية الصحية والتعليم.و 
  ا  ظ  تقل من اإلي ادا  العامة للدولة تعتمد على االي ادا  النفطية، في  %90أكا  من

 .أسعا  النفط
  مؤش  ت شيد المال العام محققة  فيدولة  140من ضمن  93تحت  دولة الكوي  الم كز

 .2015/2016عام  4%66 قد ه ت تيب نسبىبذلك 
   2014عام  %55دلي  االنفاق الحكومي حيث بلغ   فيالت تيب النسبي انخفاض. 

 أهم السياسات
تنمية مصاد  اإلي ادا  غي  النفطية، من خالل نظام ض يبي، مع إعادة تسعي   .1

 حقوق االنتفاع  ا  اضي التي تقدمها الدولة لتتالءم مع أسعا ها الحقيقية.
لغاء أي ص ف غي  .2 ض و ي ومحا بة الهد  في  ض ط المص وفا  الحكومية وا 

 اإلنفاق المالي العام في الدولة.
م ا عة وت شيد أو ه الدعم الحالية وا عادة هيكلتها، وذلك  التحول إلى الدعم النقدي  .3

 بداًل من دعم ا سعا .
تحقيق التوافق بين اإلنفاق المالي للدولة والخطة اإلنمائية  حيث يتم تحسين آلية  .4

 الخطة. الموازنة  اعتمادها على

)كل   ا ترب الترتيب النسبي اللى الواحط ك ن األفضل(الترتيب النسبي بين طول الع لم    4 

المستهدفات والمؤشرات
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 اإلصالح المالي واالقتصادي للدولةبرنامج 

 

 ب نامج اإلصالح المالي واالقتصادي للدولة

  
 

 

 

 المؤشر الدليل اسم الجهة المشروعات م

الخطة 

اإلنمائية 

 األولى
 2019/2020 – 2015/2016الخطة اإلنمائية الثانية 

الخطة 

اإلنمائية 

 الثالثة
 األثر التنموي

 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020  

1 
 تنويااإلصالح المالي: 

 *اإليرادات

وزارة 

 المالية

دلي  فاعلية 

 السياسات

(2) 

 

 

دلي  االنظا  

 (4الحكومي )

 

 

دلي  سهولة 

ممارسة 

أنشطة 

 (3األعمال )

ترشيد المال 

 (2.1العام )

 

 

 

 

االنظا  عل  

البنية 

التحتية 

(4.3) 

 

 

 

دفا 

الضرائب 

(3.7) 

       

من المتوقا زيادة نسابة مسااهمة  .1
اإليرادات  ير النظطياااة )من 

إل   2013/2014عااام  7.9%

( 2017/2018عااااام  14.5%

 في اإليرادات العامة للدولة.

تقلي  الهدر في اإلنظا  الحكومي  .2

بااتااخااظااياال االنااظاااا  الااجااااري 
في  %14.3الحكومي بنساااااابااة 

ماااقاااارناااة  2017/2018عاااام 

باااااإلنااااظااااا  الااااظااااعاااالااااي عااااام 
2013/2014. 

رفا نسبة اإلنظا  الرأسمالي من  .3

إجمالي المصااااروفات الحكومية 
 2013/2014عااام  %9.2من 

خاااااالل عاااااام  %23.5إلااااا  

2017/2018. 
 يف الترتيب النساااااابيتحسااااااين  .4

مؤشااااار ترشااااايد المال العام من 

 %63إل   2015عاااام  66%
 بنهاية الخطة اإلنمائية.

زيادة حجم االسااااتثمار المباشاااار  .5

بة  بنهاية الخطة  %300بنساااااا
 .اإلنمائية

من أسااااااهم  %50تخصاااااايص   .6

يتم  لتي سااااااا لمشاااااااروعاااات ا ا
تخصاايصااها ضاامن برنامج نق  

لعااااماااة  لمشااااااااااريا ا ملكياااة ا

 للمواطنين.

2 
ترشيد اإلصالح المالي: 

 *اإلنظا 
       

3 
زيادة مساهمة القطاع الخاص 

 *في النشاط االقتصادي
       

4 
مشاركة المواطنين في تمل  

 *المشروعات
       

 شروع ت وثيق  اإلح   ال  لي واال تح طي  *  

 0 للبرنامج التقديرية اإلجمالية التكلظة

 0 2017/2018 التقديرية التكلظة

 1 الجه ت عطط
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ب نامج االقتصاد المع في

)وظائف الدولة المعاص ة من منظو   االقتصاد المع في :المؤتم  الوطني انطلق
مع فية لى تعزيز البنى الإ أهداف است اتي ية واضحة تدعو  االقتصاد المع في(

والم تمعي حول أهمية استغالل المع فة في القطاع العام و فع الوعي المؤسسي 
طوي  تمن شأنها العم  على سب  ، فضاًل عن إي اد وتعليمياً  وتنموياً  اقتصادياً 

الحكومة لوظائفها عب  أ هزتها ومؤسساتها على نحو يعزز اإلنتا ية والفاعلية 
هداف لك ا ت .  تأتيو ما يحسن بيئة االستاما  المع في ويطو  البنية المع فية

تخطيط والتنمية من م لس ا على للعلى  أس أولويا  عم  ا مانة العامة لل
ع  المشا كة موالمش وعا  التنموية ة ينمائية المستقبلاإل خالل إعداد الخطط

ومؤسسا  الم تمع المدني والقطاع الخاص، الحكومية  والش كا  ال ها  ميع 
وطنية في م ال االقتصاد  مش وعا عن المؤتم  أام  وال دي   الذك  أن 

ومش وع قانون  ،انطالق الم كز الوطني لالقتصاد المع في، منها المع في
 ،نشاء المؤش  المع في للمؤسسا  العامة االقتصاديةا  و  ،نشطة االقتصاديةا 

 شهادة دبلوم متخصصة في م ال إدا ة المع فة. إصدا  فضاًل عن

 :أهمها عديدةبتوصيات وانتهى المؤتمر 
 إلىة ضاف، إسي والم تمعي حول أهمية المع فةتعزيز الوعي الاقافي المؤس 

 .عالن عن االنطالقة ال سمية للم كز الوطني لالقتصاد المع فياإل
 نمائية وتفعي  السياسا  وضع ب نامج االقتصاد المع في ضمن الخطة اإل

ط اف أالداعمة والممكنة لمكونا  االقتصاد المع في وبناء منصة ت ادل بين 
 .الم تمع المؤسسي المهني والمدني

  الش اكة القائمة و  اإلبداعيتطوي  البنى التعليمية  أن ت تكز على مفاهيم التعليم
لى العم  ع إلى إضافةبين القطاعين العام والخاص  واإلبداععلى االبتكا  

 . يةالصغي ة والمتوسطة االبتكا للمش وعا تطوي  البنى التشغيلية الداعمة 
 ستفادة من الخب ا  المع فية في القطاع النفطي في دعم نق  المع فة للقطاع اال

إضافة إلى  بط مخ  ا  التعليم  ،العام والخاص ومؤسسا  الم تمع المدني
 . حا ة السوق الفعلية في م ال ادا ة المع فة واالبتكا 

  استحداث ب امج في التعليم العالي في م ال المع فة واالبتكا   ما يتسق
 التعاون مع  واإلبداعوحا ة السوق فضال عن إنشاء حاضنا  لالقتصاد 

 . امعة الكوي  ووزا ة الت بية ومؤسسة الكوي  للتقدم العلمي
  لها لى منت ا  ت ا ية يتم التسويقإاستحداث ب امج لتحوي  ب اءا  االخت اع.
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 ب نامج االقتصاد المع في االقتصاد المعرفيبرنامج 
 

 

 الفجوات تحليل
 

  2014/2015عام  86تحسن ت تيب الدولة في مؤش  طبيعة الميزة التنافسية من الم كز 
من الدول المشا كة، كأحد أهم مؤش ا   %38محققة بذلك ت تيب نسبي  53إلى الم كز 

 .2015/2016دلي  تطو  بيئة ا عمال عام 
   ت ا ع ت تيب الدولة على مؤش  المع فة للمؤسسا  اال تماعية العامة حيث احتل  ت تيب

من ضمن م موعة الدول المشا كة على المؤش  بدلي  تطو  بيئة ا عمال  %64نسبي 
 .2012عام 

  تحقيق معدل نمو حقيقي للناتج القومي للدولة من خالل قطاعا  يغلب عليها الطا ع
  الخدمي المع في.

  الت كيز على الخدما  المع فية، والتي تشم  نشاطا  ال حث والتطوي ، واالستكشاف
المال   أس أص  واالبتكا ، وط ق توفي  ونق  المعلوما ، وصناعة االتصاال ، حيث 
 المع في العنص  ا كا  أهمية في تحقيق النمو االقتصادي المستدام.

 أهم السياسات

 التقنية المتطو ة وتسويقها للقطاع الصناعي.تش يع الصناعا  المع فية ذا   .1
ز أ حاث  ما في ذلك إنشاء م ك ،بناء القد ا  والخب ا  الالزمة لتنفيذ ب امج ال حث العلمي .2

 عالمي للبت ول.
دعم  هود إش اك القطاع الخاص في تطوي  المناهج والتخصصا  العلمية والب امج  .3

ته افق مع احتيا ا  القطاع الخاص  م االال حاية  مؤسسا  التعليم العالي، لضمان التو 
 .المتعددة

تطوي  است اتي ية وطنية لل حث العلمي واالبتكا ، من خالل  بط ال حث العلمي واالبتكا   .4
 بخطط التنمية في الدولة.

الة ل بط مخ  ا  ال حث العلمي  ا ولويا  التنموية. .5   تطوي  آلية فعَّ

 المستهدفات والمؤشرات
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 ب نامج االقتصاد المع فياالقتصاد المعرفيبرنامج 

74,980,693للبرنامج التقديرية اإلجمالية التكلظة

2017/201822,921,000 التقديرية التكلظة

3عدد الجهات

ال ؤشر الطليل اسم الجه  ال شروع ت م

الخطة 

اإلنمائية 

األول 

2019/2020 – 2015/2016الخطة اإلنمائية الثانية 

الخطة 

اإلنمائية 

الثالثة
األثر التن وي

 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

1

مساهمة مؤسسا  ال حث العلمي والتطوي  
في دعم خطط وب امج التطوي  التكنولو ي 

 للقطاع الخاص الكويتي

الكوي  معهد

 لألبحاث

العلمية
تطور بيئة 

األعمال 

(5)

اتساع سلسلة 

 (5.2القيمة )

تطوير عمليات 

 (5.3االنتاج )
المعرفة 

للمؤسسات 

االجتماعية 
 (5.10العامة )

طبيعة الميزة 
(5.4التنافسية )

تحقيق معاااادل نمو  .1

في اجمالي التكوين 

الرأساااامالي يصاااا  

فاااي  %64.4إلااا  

 2017/2018عام 

مقاارناة بمتوساااااااط 

الاامااتااحااقااق خااالل 

2010/2014. 

تحساااااااين الترتيااب  .2

في مؤشاار  النساابي

طااباايااعااااة الاامااياازة 

تنااااافسااااااايااااة من  ل ا

 2015عااام  53%

بنهااايااة  %50إل  

 الخطة اإلنمائية.

تحساااااااين الترتيااب  .3

في مؤشاار  النساابي

الاااااااماااااااعااااااارفاااااااة 

لاالاامااؤساااااااسااااااااااات 

مة عا  االجتماعية ال

عااااام  %64ماااان 

ل   2015  %61إ

باانااهااااايااااة الااخااطااااة 

 .اإلنمائية

2
توظيف مخ  ا  ال حث العلمي واالستفادة من 

 هذه المخ  ا  وتسويقها
جامعة الكوي 

العالمية في الكوي  IBMمختب ا  ش كة  3
مؤسسة 

الكوي  للتقدم 

العلمي

تطور بيئة 

األعمال 

(5) 

دلي 

استخدام 

تكنولوجيا 

المعلومات 

واالتصاالت 

الحكومية 

(8)

طبيعة الميزة 

 (5.4التنافسية )

النجاح 
الحكومي في 

دعم تكنولوجيا 

المعلومات 
(8.1واالتصال)
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 بنية تحتية متطورة

 

 بنية تحتية متطورة

 

 بنية حتتية متطورة
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بنية تحتية متطورة بنية تحتية متطو ة

إن توفي  ش كة بنية أساسية متطو ة، يعد أحد متطل ا  تحقيق  ؤية الدولة في التحول 
 إلى م كز ت ا ي، لذا ا تكز  الخطة اإلنمائية على تطوي  البنية التحتية من خالل

 :ما يلي
  ،اي اد منطقة خدما  لو ستية، تمكنها من التنافس الدولي في منطقة الخليج الع بي

مع و ود مساحا  لمناطق صناعية بهدف التوسع  متطو ة،وتوفي  بيئة أعمال 
 الصناعي الم ت ط  الت ا ة الخا  ية.

  صالح ا  صفة والط ق وزيادة االنتا ية في زيادة كاافة ال افعا  في الموانئ، وا 
 وانئ.الم

  العم  على زيادة الطاقة االستيعابية لمطا  الكوي  الدولي، وتوسيع ش كة الط ق
  الدولة لتشم  المنطقة اللو ستية الم تق ة.

  ال بط االقليمي من خالل السكك الحديدية، والمتضمن  بط دول م لس التعاون
 الخلي ي بخطوط نق  السكك الحديدية.

 مش وع (32) تضمن ( ب امج 5) على تحتية متطورةبنية اشتمل   كيزة وفي ضوء ذلك 
، مة النق  ال وي منظو  تطوي  ب نامجيستهدف  بنية تحتية متطو ة، حيث بهدف توفي  تنموي 

مليون  اكب،  11.5مليون  اكب إلى  7زيادة الطاقة االستيعابية لمطا  الكوي  الدولي من 
عام  %64من في مؤش   ودة البنية التحتية للنق  ال وي  وتحسين الت تيب النسبي

 .بنهاية الخطة اإلنمائية %61إلى  2015/2016

مستهدفات أدلة ركيزة بنية تحتية متطورة

15

35

55

75

طليل أطاء الخط  ت 
اللوجستي 

طليل جوطا البني  
التحتي  للنقل

بر طليل تطفق السلع ع
الحطوط

2014 2017 2020
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بنية تحتية متطورة بنية تحتية متطو ة

 فية الكوي  دولل النسبي ت تيباللنق  الب ي، تحسين منظومة اويستهدف ب نامج تطوي  
 .بنهاية الخطة اإلنمائية %31 ليبلغ 2015عام  %34من  مؤش ي النق  عب  الط ق 

ولة الكوي  في دل النسبي ت تيبال، تحسين منظومة النق  ال ح ي  تطوي  ويستهدف ب نامج
 .بنهاية الخطة اإلنمائية %46 إلى 2014عام  %49دلي  تدفق السلع عب  الحدود من 

ب النسبي الكه بائية تحسين الت تيويستهدف ب نامج تطوي  و فع الطاقة اإلنتا ية للطاقة 
 %36إلى  2015/2016عام  %39لدولة الكوي  في مؤش   ودة التيا  الكه بائي من 

 بنهاية الخطة اإلنمائية.

حسين خدما  تويستهدف ب نامج تطوي  البنية التحتية لتكنولو يا المعلوما  واالتصاال ، 
 ام أحدث التقنيا  وتوفي  الخدما استخد، و االتصال المحّلي والدولي وخدما  االنت ن 

( عب  كواب  ألياف ضوئية والتي تتميز Internet & Video callة ال ديدة )الهاتفي
 .تها العاليد  ة نقاو و  س عة انتقالها 
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ب نامج تطوي  منظومة النق  ال وي 

 الفجوات تحليل
 ددع ا تفاع الدولي الكوي  مطا  ن يشهدأمن المتوقع  ال وي، النق  م ال في .1

 عام  اكب مليون  11.1 يق ب من ما إلى والمغاد ين القادمين ال كاب
  ح كة ال كاب عام مقا نة %18 قد ها زيادة وبنس ة 2016/2017
لذلك .  اكب مليون  7 بنحو المقد ة االستيعابية طاقته يفوق  ، و ما2013/2014

 يعابيةاالست الطاقة  فع هو ال وي  النق  نشاط يوا ه الذي ال ئيسي التحدي فإن
 .2 ال كاب مبنى بإنشاء  اإلس اع الدولي الكوي  لمطا 

مؤش   فيمن  ملة الدول المشا كة  %50 ت تيب نسبىالكوي   دولة كما تحت  .2
 .2014عام  ح كة النق  ال وي من دلي  تدفق السلع عب  الحدود

دولة في مؤش   ودة البنية التحتية  140من بين  89الكوي  الم كز دولة تحت   .3
، 2015/2016في المؤش  عام  %64 ت تيب نسبيللنق  ال وي محققة بذلك 

 ية للدولة.ولية واالمكانا  المادوهو م كز متواضع ال يتسق مع المكانة الد

 أهم السياسات
تنظيم سوق النق  ال وي وتطوي  البنية التحتية لمطا  الكوي  الدولي، وتخصيص  .1

 إدا ته.

المستهدفات والمؤشرات
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 منظومة النقل الجوي تطوير برنامج

 

 

 ب نامج تطوي  منظومة النق  ال وي 

 
 

 

 
 م

 
 المشروعات

الجهة 
 المسؤولة

 
 الدليل 

 
 المؤشرات

الخطة 
اإلنمائية 
 األولى

 

 2019/2020 – 2015/2016الخطة اإلنمائية الثانية 
الخطة 
اإلنمائية 
 الثالثة

 
 األثر التنموي 

 2016/2015 2017/2016 2018/2017 2019/2018 2020/2019  
مشروع توسعة مطار الكوي   1

 (2)مبن  الركاب 

وزارة 

 األشغال

جودة 

البنية 

التحتية 

 للنق 

(10)  

  

تدفق 

السلا 

عبر 

الحدود 

(11)  

جودة 

البنية 

التحتية 

لنق  ل

 الجوي

(10.3) 

 

 

حركة 

النق  

الجوي 

(11.1)  

       

زيادة الطاقة االسدددددددددتيعابية لمطا   .1
مليون  اكدددب  7الكويددد  الددددولي من 

 مليون  اكب. 11.5إلى 
 يف تحسددددددددددددددين الت تيب النسددددددددددددددبي .2

 للنقددد  التحتيدددة البنيدددة  ودة مؤشدددددددددددددد 
 %61 إلى %64 نسددددددددددددد ة من ال وي 

 .بنهاية الخطة اإلنمائية
 يف تحسددددددددددددددين الت تيب النسددددددددددددددبي .3

 نسددد ة من ،ح كة النق  ال وي  مؤشددد 
بنهددددددايددددددة الخطددددددة  %47 إلى 50%

 .اإلنمائية
 

مبن  الخدمات المساند لمطار  2

 الكوي  الدولي.

اإلدارة 

العامة 

للطيران 

 المدني

       

 الشرقي فيتطوير المدرج  3

 المطار الدولي
       

        الغربيتطوير المدرج  4

5 
 المرافق وإنشا  تصميم

 الكوي  مدينة في الحكومية

 للشحن

       

6 

 الجوية المراقبة رادار مبن 

 و المدى قريب االبتدائي

 المدى بعيد الثانوي

ADS_B 

      
 

        MTAالمراقبة الجوية إدارة  7

8 
 اآللي الهبوط أجهزة استبدال

 ILS بالمطار
       

9 
شبكة تبادل معلومات المطار  

NMDAK 
       

10 
 الجوية المراقبة اتصاالت

  الدولي الكوي  بمطار
       

 

 1,352,398,280 للبرنامج التقديرية اإلجمالية التكلظة
 249,502,659 2017/2018 التقديرية التكلظة

 2 عدد الجهات
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ب نامج تطوي  منظومة النق  الب ي 

 الفجوات تحليل
ة ح  المشكلة الم و ياليزال التحدي ال ئيسي الذي يوا ه نشاط النق  الب ي هو  .1

تنفيذ  واإلس اع في توفي  بدائ  متعددة للنق  ال ماعيبتحسين ش كة الط ق، وب
مش وع مت و ا نفاق ومش وع السكك الحديدية، إضافة إلى توفي  متطل ا  المناطق 

 ال ديدة بإنشاء ش كا  ط ق حدياة.
تطوي  منطقة الشمال كمنطقة اقتصادية وعم انية أن يتم  بطها  الط ق العاب ة  يتطلب .2

للحدود، وكذلك  بط المنافذ الحدودية مع الدول الم او ة، االس اع في تنفيذ ش كة 
من الط ق الب ية والسكك الحديدية لتسهي  عبو  الت ا ة الدولية، ودعم تحقيق  ؤية 

 الدولة.
النفاق بدولة الكوي  يسهم في ح  مشكلة االزدحام الم و ي، س عة تنفيذ ش كة مت و ا .3

ويقلص عدد حوادث السيا ا  وال كاب، كما أنه يفت  الم ال للقطاع الخاص 
للمشا كة في المش وعا  االنشائية والتنموية  الدولة، وتوفي  المزيد من ف ص العم  

 لة.المناس ة للمواطنين، وي فع من مستوى الخدما  المقدمة  الدو 

السياسات
  فع كفاءة ش كة النق  الب ي من خالل زيادة أطوال ش كة الط ق وصيانتها. .1
 يناءم تشغي  على تقوم وعم انية اقتصادية كمنطقة الكوي  شمال منطقة تطوي  .2

 من ش كة  الحدودية المنافذ  بط وكذلك للحدود العاب ة  الط ق  و بطه الكبي  م ا ك
 .الدولية الت ا ة عبو  لتسهي  الحديدية والسكك الط ق 

 أو خاصال القطاع إلى منها المسند سواء التنمية، عملية في محو ية مش وعا  تبني .3
 لش كا ا تأسيس خالل من وذلك والخاص، العام القطاعين بين  المشا كة سينفذ ما

 .العامة المساهمة

المستهدفات والمؤشرات
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لنقل البريتطوير منظومة ا برنامج ب نامج تطوي  منظومة النق  الب ي 

المشروعات م
الجهة 
المؤشرات الدليل  المسؤولة

الخطة 
اإلنمائية 
األولى

2019/2020 – 2015/2016الخطة اإلنمائية الثانية 
الخطة 
اإلنمائية
األثر التنموي  الثالثة

 2016/2015 2017/2016 2018/2017 2019/2018 2020/2019 

سك  الحديدشبكة ال 1
 هيئة الشراكة

)الهيئة العامة 

للطر  والنق 

البري(

دلي  جودة 

البنية 

التحتية 

(10) للنق 

مؤشر النق 

عبر السك 

الحديدية 

(10.1)

توفي  ف ص عمددددددد   دددددددديددددددددة  .1
 3000للمواطنين ال تقددددددد  عن 

 ف صة عم  تق ي ا.

دولة لالنسددددبي  ت تيبالتحسددددين  .2
في مؤشدددددددددددددد  النقددد  عب  الكويددد  

 2015عدددددام  %34الط ق، من 
بدددندددهدددددددايدددددددة الدددخدددطدددددددة  %31إلدددى 

.اإلنمائية

2
أنظمة النق  السريا 

(مترو الكوي )

الطريق اإلقليمي المرحلة 3

 الشمالي الجز -الثانية

وزارة 

األشغال 

العامة

النق  عبر 

الطر 

(10.4)

جسر الشيخ جابر األحمد 4

5
شركة المستودعات 

الحدودية  العامة والمنافذ

 )العبدلي(

الهيئة العامة 

لالستثمار

أدا 

الخدمات 

اللوجستية 

(9)

كظا ة 

الخدمات 

اللوجستية 

(9.4)

6,205,950,000للبرنامج التقديرية اإلجمالية التكلظة

2017/2018289,270,000 التقديرية التكلظة

3عدد الجهات
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ب نامج تطوي  منظومة النق  ال ح ي 

الفجوات تحليل

يوا ه قطاع النق  ال ح ي تحدي بلوغ الطاقة االستيعابية للموانئ القائمة حدها  .1
  الكبي م ا ك ميناء إنشاء من االنتهاءإلى  لإلس اع يدعو ا قصى، وهو ما

 .القائمة الموانئ كفاءة  فعإلى  إضافةواختيا  المشغ  العالمي المناسب، 
ب  الحدود.دلي  تدفق السلع ع فيدولة الكوي  ل النسبي ت تيبالض و ة تحسين  .2
خطوط وا ت اط ال النق  عب  الميناء ي مؤش   فيض و ة تحسين ت تيب الدولة  .3

 ؤية الدولة نحو التحول إلى م كز مالي وت ا ي  لدعمالمالحية المنتظمة، 
 لالستاما ا . اً  اذ 

أهم السياسات
ا يسم   مالشويخ والشعي ة والدوحة تطوي  خدما  النق  ال ح ي وخدما  موانئ  .1

، بناء ميناء م ا ك الكبي ، واستكمال بتوسيع نطاق التسهيال  التي تقدمها
 .وتخصيص إدا ته

ا ساسية للتصدي  ونشاط إعادة التصدي  من مخازن للتب يد استكمال البنية  .2
دخال المنافسة بين الش كا  العاملة في الموانئ  وشحن ال ضائع وخدما  الموانئ وا 

 .الكويتية
  ساسيةا  الت هيزا  تزويدها مع المناس ة، المواقع في" ح ة ت ا ة مناطق" إقامة .3

 .واالستي اد للتصدي 

والمؤشراتالمستهدفات 
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منظومة النقل البحري تطوير برنامج ب نامج تطوي  منظومة النق  ال ح ي 

المشروعات م
الجهة 
المؤشرات الدليل  المسؤولة

الخطة 
اإلنمائية 
األولى

2019/2020 – 2015/2016الخطة اإلنمائية الثانية 
الخطة 
اإلنمائية 
األثر التنموي  الثالثة

 2016/2015 2017/2016 2018/2017 2019/2018 2020/2019 

1
تعميق الممر المالحي بين 

رأس األر  وجزيرة فيلكا 
وتعميق مينا  المواصالت 

 بالجزيرة

وزارا 
ال واح ت

دلي  أدا 

الخدمات 
  اللوجيستية

(9)

 الخدمات اللوجستيةكظا ة 

(9.4) 

 (9.6) البنية األساسية

تحسين الترتيب النسبي .1

لدولة الكوي  في دلي  

تدفق السلا عبر الحدود 

بنهاية  %46 %49من 

 الخطة اإلنمائية.

تحساااااااين ترتيب دولة .2

الكويااا  في مؤشااااااار 

ارتاااباااااط الاااخاااطاااوط 

المالحية المنتظمة من 

إل   2015عام  61%

بنهااايااة الخطااة  58%

 .اإلنمائية

تااحسااااااااياان الااتاارتاايااااب .3

النساااابي لدولة الكوي  

مؤشااااار النق  عبر  في

عام  %57المينا  من 

 %54إلاااااا   2015

باااانااااهااااايااااة الااااخااااطااااة 

 .اإلنمائية

2
 الوطني المركز مبن 

 السظن مرور ألنظمة
(VTS )واالنقا  والبحث

دلي  أدا 

الخدمات 
 (9) اللوجستية

دلي  تدفق 

السلا عبر 
(11)الحدود

الخدمات كظا ة مؤشر 
 (9.4) اللوجستية

 البنية األساسيةمؤشر 

(9.6) 
مؤشر ارتباط الخطوط 

 المالحية المنتظمة

(11.3)

مؤسسة  تطوير مينا  الشعيبة 3

الموانئ 
الكويتية

دلي  جودة 

البنية التحتية 
(10) للنق 

(10.2) النق  عبر المينا 
تطوير  ين ء الشويخ 4

مينا  مبارك الكبير 5
وزارة 
األشغال 

العامة

بمنظومة  الموانئربط 6
متكاملة

مؤسسة 
الموانئ 

الكويتية

أدا  الخدمات 
 (9) اللوجستية

دلي  تدفق 

السلا عبر 

(11) الحدود

 (9.2) الجداول الزمنية
 كظا ة الخدمات اللوجستية

(9.4) 
 (9.6) البنية األساسية

الحركة في مينا  

 (11.4) الحاويات

7
إنشا  منطقة الصادرات 

والواردات والتظتيش 

الجمركي في منطقة 
الشعيبة الغربية

تطوير النقا البحرية 8

9
تطوير المناطق التخزينية 

 الموانئالتابعة لمؤسسة 

 الكويتية

1,573,000,000للبرنامج التقديرية اإلجمالية التكلظة

2017/2018193,760,000 التقديرية التكلظة

3عدد الجهات
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ب نامج تطوي  وزيادة الطاقة اإلنتا ية للطاقة الكه بائية

الفجوات تحليل

عام  55لم كز على امؤش   ودة التيا  الكه بائي  حصل  دولة الكوي  في .1
 . %39قد ه ى نسب بت تيب 2016/ 2015

مياه الطاقة الكه بائية وال فع القد ة الم ك ة لمحطا  توليد ض و ة العم  على  .2
خاصة مع التوسع المتوقع في عدد  ،لموا هة الزيادة المتوقعة في االستهالك

 .زيادة ا نشطة اإلنتا ية والخدمية المختلفةو الوحدا  السكنية 
ع المستم  لال تفا  فع ح م المخزون االست اتي ي للمياه نظ اً ض و ة العم  على  .3

 .في كميا  االستهالك

 السياساتأهم 
طا  مح بتوسعة اإلنمائيةخطة الزيادة إنتاج الطاقة الكه بائية خالل سنوا   .1

الطاقة الكه بائية لموا هة الطلب المتزايد لألغ اض اإلسكانية والصناعية 
 .والت ا ية وغي ها من ا نشطة

 صيانةو  المختلفة القطاعا  من المتزايدة االحتيا ا  لمقابلة المياه إنتاج زيادة .2
ح م  ادةزيوالتوزيع وتقلي  الفاقد، مع  النق  ش كا  اإلنتاج وتطوي  محطا 
 اإلنمائية. خطةال سنوا  خاللللمياه  االست اتي ي المخزون 

المستهدفات والمؤشرات
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ب نامج تطوي  وزيادة الطاقة اإلنتا ية للطاقة الكه بائية

المشروعات م
الجهة 
المؤشرات الدليل  المسؤولة

الخطة 
اإلنمائية 
األولى

2019/2020 – 2015/2016الخطة اإلنمائية الثانية 
الخطة 
اإلنمائية
األثر التنموي  الثالثة

 2016/2015 2017/2016 2018/2017 2019/2018 2020/2019 


1
إنشا  محطة الدوحة لتحلية 

بالتناض  العكسي مياه البحر 

 )المرحلة األولي(

وزارة 

الكهربا  

والما 

دلي  جودة 

البنية 

التحتية 

(10)للنق 

جودة 

التيار 

 الكهربائي

(10.5)

 فع القد ة الم ك ة  .1
لمحطا  توليد الطاقة 

لتص  إلى الكه بائية 
مي اواط  19,449

لموا هة الزيادة المتوقعة 
 .في االستهالك

ي الت تيب النسبتحسين  .2
لدولة الكوي  في مؤش  
 ودة التيا  الكه بائي من 

إلى  2015عام  39%
بنهاية الخطة  36%

 اإلنمائية.

2

  ازية توربينية وحدات إنشا 

تعم  بنظام الدورة المركبة 

قا بمو الكهربائية الطاقة لزيادة

 للقوى الصبية محطة

 يف المياه وتقطير الكهربائية

 – ميجاوات( 750) حدود

 الثالثة المرحلة

3
 من األول  المرحلة تحوي 

 ةمحط في الغازية التوربينات

 الدورة نظام إل  الصبية

 المشتركة

4
من  تحوي  المرحلة الثالثة

الغازية في محطة  تالتوربينا

الزور الجنوبية إل  نظام 

 .الدورة المشتركة

5
خطوط هوائية  تزويد وتركيب

ك.ف لتغذية  400 ات جهد 

 مشروع المطالع االسكاني

564,653,775 للبرنامج التقديرية اإلجمالية التكلظة

2017/2018107,000,000 التقديرية التكلظة

1عدد الجهات
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ب نامج البنية التحتية لتكنولو يا المعلوما  واالتصاال 

الكه بائيةتطوي  وزيادة الطاقة اإلنتا ية للطاقة   

 تحليل الفجوات
، التحديا  من عدداً توا ه بيئة االستاما  وا عمال في البنية التحتية لتكنولو يا المعلوما  

من إ مالي الدول المشا كة،  %38 ت تيب نسبيحيث بلغ دلي  أداء الخدما  اللو ستية 
نتي ة عدم التنسيق بين ت ادل  ،%37بت تيب نسبي متضمن مؤش  كفاءة الخدما  اللو ستية 

 المعلوما  وتدفق الشحنا ، وعدم و ود ادا ة م كزية إلدا ة الخدما  اللو ستية. 

من  %67دلي  استخدام تكنولو يا المعلوما  واالتصاال  الحكومية الت تيب النسبي لكما بلغ 
أهمية لمعلوما ، و مؤش  الن اح الحكومي في دعم تكنولو يا ا اً إ مالي الدول المشا كة متضمن

يشك  تحديا  الذي. ا م  الت تيب ىعل %89، و %91بت تيب نسبي تكنولو يا المعلوما  
 لطموحا  الدولة في التحول الي م كز ت ا ي إقليمي. 

أهم السياسات

  ،تش يع القطاع الخاص ليلعب دو ًا أساسيًا في تقديم خدما  االتصاال  والب يد
 .بتأسيس ش كا  مساهمة عامة بخصخصة الهواتف الاابتة أو

  لتلبية متخصصة بيانا   قواعد وتعزيزه ،"التصدي  ومعلوما  متكام  "لبيانا  نظام تطوي 
 .المصد ين والمستام ين احتيا ا 

  ت سيط إ  اءا  إصدا  الت اخيص الالزمة للمستام  المحلي وا  نبي وتوفي  بوا ة إلكت ونية
 موحدة لخدما  قطاع ا عمال واالستاما . 

المستهدفات والمؤشرات
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 ب نامج البنية التحتية لتكنولو يا المعلوما  واالتصاال 
  

 
 م

 
 المشروعات

الجهة 
 المسؤولة

 
 الدليل 

 
 المؤشرات

الخطة 
اإلنمائية 
 األولى

 

 2019/2020 – 2015/2016الخطة اإلنمائية الثانية 
الخطة 
اإلنمائية 
 الثالثة

 
 األثر التنموي 

 2016/2015 2017/2016 2018/2017 2019/2018 2020/2019  

1 

شبكة األلياف 

الضوئية بين 

 المقاسم

وزا ة 
 المواصال 

اإلنفاق 
 الحكومي

(4)  
 

استخدام 
تكنولو يا 
المعلوما  
واالتصاال  
 الحكومية

(8)  
 

أداء الخدما  
 اللو ستية

(9)  

اإلنفاق على البنية 
 (4.3التحتية)
 

الن اح الحكومي في دعم 
تكنولو يا المعلوما  

 (8.1واالتصاال )
 
تكنولو يا أهمية 

المعلوما  واالتصاال  
في  ؤية الحكومة 

 (8.2للمستقب )
 

كفاءة الخدما  
 (9.4اللو ستية)
 

 (9.6البنية ا ساسية)

    
تحسين خدما  االتصال المحّلي  .1   

 والدولي وخدما  االنت ن .
توفي  الخدما  الهاتفية عب  ش كة  .2

ا لياف الضوئية للمناطق ال ديدة 
  والقديمة.

ا كواب  ا لياف الضوئّية وتأ ي هتوفي   .3
للش كا  المقّدمة لخدما  نق  

 المعلوما .
استخدام أحدث التقنيا  وتوفي   .4

الخدما  الهاتفية ال ديدة )ما  
االنت ن  والفيديو( عب  كواب  ألياف 
ضوئية والتي تتميز  س عة انتقالها 

 ود  ة نقاوة عالية
توفي  وزيادة السعا  والس عا  العالية  .5

وط النق  وتقلي  التكلفة مقا نة وخط
 بتكلفة الكواب  النحاسية.

فاءة كمؤش ي  الت تيب النسبي في فع  .6
واإلنفاق على الخدما  اللو ستية 
عام  %12، %37البنية التحتية من 

الت تيب  ىعل%9و %34 إلى 2014
 .بنهاية الخطة اإلنمائية

2 

الشبكة 

الضوئية 

الكبرى 

المرحلة 

 الثانية

- FTTH 

       

3 

كة الشب

الضوئية 

الكبرى 

 المرحلة

 لثةالثا

FTTH 

       

 

 135,543,000 للبرنامج التقديرية اإلجمالية التكلظة
 9,809,000 2017/2018 التقديرية التكلظة

 1 عدد الجهات
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بيئة معيشية مستدامة

بيئة معيشية مستدامة
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بيئة معيشية مستدامة
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يطليل األطاء البيئ

ي التأثيرات الحح

الطقس والط   نق ء الهواء

طليل استع  ل 
ال وارط والط   

2016 2017 2020

 المقبلة يالا    قد ة المساس دون  الحاض  الوق   احتيا ا  الوفاء المستدامة تعنى التنمية
 ال تماعيةا المطالب بين التوفيق يتطلب ذلك تحقيق الخاصة، وأن احتيا اتها تلبية على

نما  عضًا، ضها ع يست عد ال والتي لالستدامة،" الاالاة ال كائز" وهي واالقتصادية والبيئية  وا 
 . عضاً   عضها يعزز

 إلنمائيةا الخطة اهتم  ولذا فقد ما  كفالة االستدامة البيئية تحديًا أمام دولة الكوي ،ت
 ةالبيئ بتوفي  متطل ا  تحقيق  كيزة (2019/2020-2015/2016) ا    متوسطة
الحد من الهد  في استهالك الموا د الطبيعية في  المستدامة، وذلك من خالل المعيشية

  البيئة المعنية ال ها  الحالية من خالل التزام البيئية االختالال  كافة الدولة، ومعال ة
 واالتفاقيا  المعايي  وفق البيئي الوضع تحسين تستهدف التي البيئية المؤش ا  بتحقيق

ناعية، وا عادة الص  المناطق الملواا  ى مستو  وتخفيض الدولية، وتحسين مستوى  ودة الهواء
 والخط ة. والسائلة الصل ة المخلفا  تدوي 

 (16) تضمن ( ب امج 4) على بيئة معيشية مستدامةاشتمل   كيزة في ضوء ذلك، و 
 توفي  في  اعساإل توفي  بيئة معيشية مستدامة، حيث يستهدف ب نامج بهدف تنموي  مش وع
مالية من سنوا   وحدة سكنية لك  سنة 12,000تسليم ما يعادل للمواطنين،  السكنية ال عاية

، وتقليص فت ا  االنتظا  للمواطنين من مستحقي ال عاية السكنية. أما الخطة اإلنمائية
دلي   فيوي  دولة الكل النسبي ت تيبال، يستهدف تحسين توظيف الطاقا  المت ددة ب نامج

 .بنهاية الخطة اإلنمائية % 75إلى  2014عام  %78من استعمال الموا د والطاقة 

للكوي   الهوائية، تحسين الت تيب النسبي البيئة سالمة على الحفاظ بينما يستهدف ب نامج
وذلك من بنهاية الخطة اإلنمائية،  %93إلى  2016عام  %96في مؤش  نقاء الهواء من 

دود الح ضمن إلى الك بون  أكسيد ااني غاز ان عااا  من الف د نصيب انخفاضخالل 
تيب ين الت  تحس والنفايا ، المخلفا  إدا ة كفاءة تحسين . في حين يستهدف ب نامجاآلمنة

بنهاية  %59إلى  2016عام  %62الطقس والطاقة من  النسبي لدولة الكوي  في مؤش 
من مستويا  التلوث الناتج عن التعام  مع المخلفا   الط ق  والحدّ  الخطة اإلنمائية،

  .التقليدية

مستهدفات دليل ومؤشرات ركيزة بيئة معيشية مستدامة
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اإلس اع في توفي  ال عاية السكنية للمواطنينب نامج 

الفجوات تحليل

:أهمها التحديا  من العديد ال عاية السكنية قطاع يوا ه

ن المواطني طل ا  تفاقم إلى أدى مما السكنية، الوحدا  من المع وض كفاية عدم .1
 .دةالسائ واإلي ا ا  ا سعا ، مستويا  وا تفاع السكنية، لل عاية المت اكمة

ال عاية  في تو تكلفة لمستحقي ال عاية السكنية يؤدي إلى زيادة فت ة االنتظا  طول  .2
 .والمص وفا إذا أخذنا في االعت ا  بدل االي ا  السكنية للمواطنين، 

أهم السياسات

وضع است اتي ية للتنمية العم انية تتضمن سياسا  إسكانية متكاملة، وال بط بين  .1
 المخطط الهيكلي وخطط التنمية.

 توفي و  اإلنمائية، الخطة مع ليتوافق للدولة الهيكلي المخطط تعدي  في اإلس اع .2
 .والمتوسطة الصغي ة والمشا يع الصناعية المشا يع إلقامة الالزمة ا  اضي

 أنماط  ديدة ومتطو ة تتواكب مع المتغي ا  العالمية في  توفي  بدائ  سكنية  ديدة .3
أصول البناء وتنفيذ المشا يع اإلسكانية الكب ى من خالل االستعانة بت ا ب الدول 

 ا خ ى في م اال  المشا يع اإلسكانية.

المستهدفات والمؤشرات
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ب نامج اإلس اع في توفي  ال عاية السكنية للمواطنين

 المشروعات م
الجهة 
 المؤشرات الدليل  المسؤولة

الخطة 
اإلنمائية 
 األولى

2019/2020 – 2015/2016الخطة اإلنمائية الثانية   
الخطة 
اإلنمائية
 األثر التنموي الثالثة

2016/2015 2017/2016 2018/2017 2019/2018 2020/2019  
مدينة جابر األحمد )شقق( 1

المؤسسة 

العامة 

للرعاية 

 السكنية

دلي  

متوسط 

مدة 

الحصول 

عل 

السكن 

 العام

(13)  

مؤشر 

متوسط 

مدة 

الحصول 

عل 

السكن 

 العام

(13.1)  

من المقرر تسااااااليم ماا  .1

وحااادة  12,000ياااعاااادل 

سااكنية لك  ساانة مالية من 

ساااااانوات الخطة اإلنمائية 

 الثانية

تقليص فترات االنتظار  .2

للمواطنين من مسااااااتحقي 

 الرعاية السكنية.

توفير باادائاا  للرعااايااة  .3

ما  تتساااااااق  نياااة  ك السااااااا

 احتياجات المواطنين.

 عبد هللامشروع  رب  2

( قسيمة5201المبارك لعدد )

جنوب صباح األحمد 3

العبد هللاجنوب سعد  4

جنوب المطالع 5

1,011,498,000للبرنامج التقديرية اإلجمالية التكلظة

2017/201896,480,500 التقديرية التكلظة

1عدد الجهات
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ب نامج توظيف الطاقا  المت ددة

الفجوات تحليل

 ث بلغوالطاقة، حيالموا د  دلي  استعمال في الكوي  لدولةالنسبي  ت تيبال تأخ  .1
، نتي ة ت ا ع مؤش اته، حيث بلغ من  ملة الدول المشا كة 2014عام  5(78%)

، ومؤش  استهالك الطاقة (%94لموا د الطبيعية )ااستنفاد الت تيب النسبي في مؤش  
(، مما يتطلب العم  على استغالل الطاقا  المت ددة )الطاقة %80)الكه بائية 

 الشمسية وطاقة ال ياح(
( من ا مالي ح م االنفاق على %71بلغ )، حيث االنفاق على دعم الطاقة زيادة .2

 االستهالك، حيث بلغ معدل استهالك الف دالدعم والذي بدو ه يؤدي إلى االف اط في 
 .في الطاقة بدولة الكوي   ا ع أعلى معدل في العالم

 أهم السياسات
عا  لخدما  من دعم لألسادعم  ت شيد استهالك الطاقة الكه بائية والمياه، بتحوي  .1

 .العامة في الم انيوالمياه تطوي  أنظمة الحفاظ على الطاقة و  ،نقديإلى دعم 
 المحطا  لكت وصيانة الكه بائية الطاقة محطا  بتوسعة الكه بائية الطاقة إنتاج زيادة .2

 .والتوزيع النق  ش كا  تطوي و 
 يانةوص المختلفة القطاعا  من المتزايدة االحتيا ا  لمقابلة المياه إنتاج زيادة .3

 المخزون   مح زيادة مع الفاقد، وتقلي  والتوزيع النق  ش كا  وتطوي  اإلنتاج محطا 
 .للمياه االست اتي ي

.الترتيب النسبي بين طول الع لم )كل   ا ترب الترتيب النسبي اللى الواحط ك ن األفضل(   5

المستهدفات والمؤشرات
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 ب نامج توظيف الطاقا  المت ددة
 

  

 315,249,000 للبرنامج التقديرية اإلجمالية التكلظة

 117,692,000 2017/2018 التقديرية التكلظة

 4 عدد الجهات

 
 م

 
 المشروعات

الجهة 
 المسؤولة

 
 الدليل 

 
 المؤشرات

الخطة 
اإلنمائية 
 األولى

 

 2019/2020 – 2015/2016الخطة اإلنمائية الثانية 
الخطة 
اإلنمائية 
 الثالثة

 
 األثر التنموي 

 2016/2015 2017/2016 2018/2017 2019/2018 2020/2019  
1 
 
 

توريد وتركيب وتشغي  وصيانة 

األلواح الكهروضوئية عل  أسط  

 مياه الخزانات 

وزارا 
الكهرب ء 
 وال  ء

دلي  استعمال 

الموارد 

 (12) والطاقة
 

استهالك مؤشر 

 الكهربيةالطاقة 

(12.2) 
 استنظادمؤشر 

الطبيعية  الموارد

(12.3) 

       

ت تيددددددب التحسدددددددددددددددين  .1
النسدددددددددددددبي لدولة الكوي  
في دليددددد  اسدددددددددددددددتعمدددددال 
الموا د والطدددددددداقددددددددة من 

إلى  2014عام  78%
بنهدددايدددة الخطدددة  % 75

 اإلنمائية.
الت تيددددددب  تحسدددددددددددددددين .2

 النسدددددددددددددبي لدولة الكوي 
في مؤشدددددددددددددد  اسددددددددددددددتنفاذ 
الدددمدددوا د الدددطدددبددديدددعددديدددددددة، 
ومؤشددددددددددددددد  اسدددددددددددددددتهالك 
الطددداقدددة الكه بدددائيدددة من 

عددددددددددام  80%، 94%
، %91إلدددددددددى  2014

عدلدى الدتد تيدددددددب  77%
 .بنهاية الخطة اإلنمائية

 مركز )بارك( للطاقات المتجددة 2

الشركة الوطنية  ))انرت 
لمشاريا 

 التكنولوجيا

       

المباني مبادرة رفا كظا ة الطاقة في  3

 الحكومية
       

4 
 توليد محطة مرافق وإنشا  تصميم

 متجددة مصادر من الكهربائية الطاقة

 ( ميجاوات 100 – 75 بسعة) 

 الكوي  معهد

 لألبحاث

 العلمية

       

في المباني  المياهترشيد استهالك  5

 )المرشدات )انرت  باستخدامالسكنية 
الشركة الوطنية 
لمشاريا 

 التكنولوجيا

دلي  استعمال 
الموارد 

 (12) والطاقة

استنفاد الموا د 
 (12.3) الطبيعية

       

6 
 محطة وتنظيذ وتقييم دراسة

 متخصصة نمو جية أبحاث

 حليةلت متقدمة تكنولوجيا لتطوير

 المتجددة بالطاقة المياه

       

7 
توريد وتركيب وتشغي  خاليا 

ة التعاونيكهروضوئية في الجمعيات 

 وأسط  المنازل

مؤسسة الكوي  
 للتقدم العلمي

دلي  األدا  

 (14البيئي )

الطقس والطاقة 

(14.3)  
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البيئة الهوائيةب نامج الحفاظ على سالمة 

الفجوات تحليل
دولة الكوي   ت ا ع ت تيبيما  هدف كفالة االستدامة البيئية تحديًا أمام دولة الكوي  نتي ة 

وذلك ، 2016 عام113 الم كز إلى 2014 عام 42 الم كز في مؤش  ا داء البيئي من
عام  172إلى الم كز  2014عام 167الم كز ت ا ع ت تيب مؤش  نقاء الهواء من نتي ة 
 :وتتما  أهم التحديا  فيما يلي ،6%69بت تيب نسبي  2016

 ا تفاع طهال ت ا الهواء، في الك بون  أكسيد ااني غاز لت كز السنوي  المتوسط تزايد  
 لنفطا مصافي عن الناتج الوقود احت اق من يصاحبها وما والطاقة النفط من ك  إنتاج

 .المياه وتحلية الكه بائية الطاقة توليد ومحطا 
 ذه االن عااا  ، وت ت ط هد النيت و ين عن الحد المسموح  هنسب ت كز ااني أكسي ا تفاع

 عمليا  االحت اق )التدفئة، وتوليد الطاقة وتشغي  محّ كا  الم ك ا  والسفن(، وهو 
 .من الغازا  المسب ة  م اض ال هاز التنفسي

  عدة الطبيعية ل . وت  ع تلك الظاه ة)العالق والمتصاعد( خالل النها  ظاه ة الغ ا
ضعف مستوى هطول ا مطا .و مي ا  ض، أس اب منها عدم و ود غطاء ن اتي يح

 أهم السياسات
 لصناعيةا  المناطق الملواا  مستوى  وتخفيض الهواء ل ودة المتكاملة اإلدا ة تحقيق.
 الصناعية ا نشطة على البيئية والضوا ط المعايي  تطبيق. 
 أنظمة  م ت طة طوا ئ  خطة ووضع الغازية، التس با  مخاط  إلدا ة متكام  نظام بناء 

 ةالاابت التلوث مصاد  حص  خالل من الصناعية، المنشآ  في التسد ب م اق ة
.والضوضاء الصناعي التلوث لمستويا  المستم ة والم اق ة كمياتها، وتقدي  والمتح كة

الترتيب النسبي بين طول الع لم )كل   ا ترب الترتيب النسبي اللى الواحط ك ن األفضل(   6 

المستهدفات والمؤشرات
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 ب نامج الحفاظ على سالمة البيئة الهوائية
   

 
 

 

 

 

 2,031,600 للبرنامج التقديرية اإلجمالية التكلظة

 629,260 2017/2018 التقديرية التكلظة

 1 عدد الجهات

 

 م
 

 المشروعات
 
 الجهة

 
 الدليل

 
 المؤشرات

الخطة 
اإلنمائية 
 األولى

 

 2019/2020 – 2015/2016الخطة اإلنمائية الثانية 
الخطة 
اإلنمائية 
 الثالثة

 
 التنموي األثر 

 2016/2015 2017/2016 2018/2017 2019/2018 2020/2019  

1 

  وتشغي وت كيب تو يد
 محطا  خمس وصيانة
  ودة ومتا عة ل صد
 الشعي ة  منطقة الهواء

 

 الهيئة
العامة 
 للبيئة

 ا داء
 البيئي

(14) 
 

نقاء الهواء 
(14.2) 

 

       
 وي لدولة الكتحسين الت تيب النسبي  .1

عام  %96في مؤش  نقاء الهواء من 
بنهاية الخطة  %93إلى  2016

 اإلنمائية.
ان عااا   نصيب الف د من نخفاضا .2

 إلى ضمن غاز ااني أكسيد الك بون 
 اآلمنة. الحدود

 تحسن الصحة العامة للم تمع. .3

2 

م اق ة الملواا  المن عاة 
من المصاد  الاابتة 

والمتح كة وتحسين  ودة 
 الهواء
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ب نامج تحسين كفاءة إدا ة المخلفا  والنفايا 

 الفجوات تحليل
الم كز  ضمن دلي  ا داء البيئي من الصحيةالتأاي ا  وي  في مؤش  الكدولة ت تيب  ت ا ع
تحسن مؤش  ، بينما 7(%69بت تيب نسبي ) 2016عام  125إلى الم كز  2014عام  71

 .%62 نسبي بت تيب 2016عام  111 الى 2014 عام 129 من الم كز الطقس والطاقة
وتتما  أهم التحديا  التي توا ه هذا الب نامج في اآلتي:

  زيادة تي ة الن الصل ة )إنشائية وسكانية( وكذلك المخلفا  السائلة تزايد كمية المخلفا
 .السكانية والتوسع العم اني

 زيادة ح م المخلفا  الوا دة إلى مواقع ال دم عن تلك التي يتم إعادة تدوي ها. 
  البيئية لمعايي ا تواف  لعدموذلك  بيئيًا، تحدياً  التالفة اإلطا ا  من التخلص ط يقة تما 

 .الالزمة
 غي   عيدة بد  ة مناس ة عن  ا، حيث أنهس ة مواقع مدافن النفايا  الصل ةعدم منا

 المناطق السكنية للمواطنين.
  المختلفة.  أنواعها والنفايا  ضعف عمليا  تدوي  المخلفا 

أهم السياسات
  تطوي  نظام آمن إلدا ة المخلفا  الصل ة والسائلة والخط ة،  ما يضمن الحد من

مستويا  التلوث الناتج عن التعام  مع المخلفا   الط ق التقليدية. 
  تش يع عمليا  إعادة تدوي  المخلفا ، من خالل توفي  كافة االستشا ا  العلمية وتقديم

.التدوي الحوافز للمستام ين للقيام  أنشطة إعادة 

الترتيب النسبي بين طول الع لم )كل   ا ترب الترتيب النسبي اللى الواحط ك ن األفضل(   7 

المستهدفات والمؤشرات
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تحسين كفاءة إدارة المخلفات والنفايات برنامج ب نامج تحسين كفاءة إدا ة المخلفا  والنفايا 

المشروعات م
الجهة المسؤولة

المؤشرات الدليل

الخطة 
اإلنمائية
2019/2020 – 2015/2016الخطة اإلنمائية الثانية  األولى

الخطة 
اإلنمائية 
األثر التنموي  الثالثة

 2016/2015 2017/2016 2018/2017 2019/2018 2020/2019 

1
  الصل ة البلدية النفايا  إدا ة ب نامج

بلدية الكوي (الدولي البنك)

 البيئي ا داء
(14)

التأاي ا  الصحية 
(14.1) 
(14.2الهواء ) نقاء

بي تيب النسددتحسددين الت   .1
 لدولة الكوي  في مؤشددد 
الدطدقدس والدطدددددددداقددددددددة من 

إلى  2014عدددام  62%
، بنهددددايددددة الخطددددة 59%

 اإلنمائية.

الحددددد من مسدددددددددددددددتويددددا   .2
الددددتددددلددددوث الددددندددددددداتددددج عددددن 
التعددددامدددد  مع المخلفددددا  

 . الط ق التقليدية

تحسدددددن الصدددددحة العامة  .3
 للم تمع.

2
ع كبدموق–معال ة النفايا  البلدية الصل ة 

هيئة مش وعا  الش اكة 
بين القطاعين العام 

والخاص

الصحية  التأاي ا 
(14.1) 

230,520,000للبرنامج التقديرية اإلجمالية التكلظة

2017/2018100,000 التقديرية التكلظة

2عدد الجهات



58 

تحسين كفاءة إدارة المخلفات والنفايات برنامج

رعاية صحية عالية اجلودة
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 عاية صحية عالية ال ودة
رعاية صحية عالية الجودة

 كيزة  عاية صحية عالية ال ودة توفي  نموذج متكام  من الخدما  الصحية  تتطلب
في ة نوعيدولة الكوي  إحداث نقلة   شك  فاع  يف ض على القطاع الصحي في

سهولة الوصول إلى ال عاية الصحية المناس ة،  يضمن،  حيث ال عاية الصحية نظام
 في الوق  والمكان المناسبين، وعلى يد ف يق عم  مناسب.

( 2019/2020-2015/2016ولذا اهتم  الخطة اإلنمائية متوسطة ا    )
صحية عالية ال ودة، وذلك من خالل   ض و ة تحقيق الطموح المتما  في  عاية

تطبيق المعايي  العالمية لل ودة في  ميع الخدما  والم افق الصحية  القطاعين 
الت كيز على ال عاية الوقائية لمعال ة اآلاا  السلبية ومقاومة ، و الحكومي والخاص

 ، حيثا م اض المزمنة غي  المعدية وا م اض الو ااية ب انب ا م اض المعدية
 الوقاية والتصديكافيًا في م ال ية القائم ال يلعب دو ًا نظام ال عاية الصحأن 

  من . وتقلي  فت ا  االنتظا   المستشفياأولوية تنموية اعت ا ها لألم اض المزمنة 
 ، وزيادة مشا كة القطاع الخاص فيخالل زيادة السعة الس ي ية للمستشفيا  العامة

 في م ال ا م اض المزمنة غي  المعدية.تقديم الخدما  الصحية، خاصة 

 اشتمل ( ب امج 3عدد ) على رعاية صحية عالية الجودةاشتمل   كيزة في ضوء ذلك، و 
توفي   عاية صحية عالية ال ودة، حيث يستهدف  بهدف تنموي  مش وع (22) عدد على

الصحية، تحسين نس ة ت تيب الكوي  في دلي   ودة ال عاية الصحية  الخدما   ودة ب نامج
 نظام ، وذلك من خالل تطبيقبنهاية الخطة اإلنمائية %51إلى  2014عام  %54من 

 الصحية. ال عاية خدما  ب ودة الدولي االعت اف

المعدية، يسدددددددددتهدف تحسدددددددددين الت تيب النسدددددددددبي  غي  المزمنة ا م اض من الحد أما ب نامج
بنهددايددة الخطدة  %91إلى  2014عددام  %94لدددولددة الكويدد  في مؤشدددددددددددددد  السددددددددددددددك ي من 

 ودة  ، وذلك من خالل تزايد الوعي الصددحي  مخاط  ا م اض المزمنة، وتحسدديناإلنمائية
 في حين يسددددددددددددددتهدف اإلنتا ية. وكفاءة زيادة على ي ابياإ سددددددددددددددينعكس مما المواطنين حياة

 فع لمستشفيا ، و  ا تقلي  فت ا  االنتظا العامة،  للمستشفيا  الس ي ية السعة زيادة ب نامج
 للخا ج. يفاداإل حاال  ، وتقلي خدما  ال عاية الصحية التخصصية ودة مستوى 

مستهدفات دليل ومؤشرات ركيزة رعاية صحية عالية الجودة

0%

20%

40%

60%

80%

100%

طليل جوطا الرع ي 
الححي 

الع ر ال أ ول

 رض السكري

 عطل اإلح ب  ب لسرط ن

2014 2017 2020
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ب نامج  ودة الخدما  الصحية

الفجوات تحليل
عام في دلي   ودة ال عاية الصحية  8(%54)ت تيب نسبي على  الكوي  دولة حصل 
 تكلفة الخدما  الصحية، ا تفاع من ال غم على الطموح دون  زال  وهذه النس ة ما، 2014

 وذلك نتي ة اآلتي:، 2014عام  %47كما بلغ الت تيب النسبي لمؤش  العم  المأمول 
  مع المعايي   توافق  ودة خدما  ال عاية الصحية في القطاعين العام والخاصعدم

 .العالمية
 لصحةا اقتصاديا  تتضمن الصحية  الخدمة للنهوض شمولية است اتي ية عدم و ود 

 .المتصاعدة التكلفة لح  وآليا 
  تمادا  االعاستحواذ ال اب ا ول )ال واتب( من ميزانية الصحة على النصيب ا كب  من

 ال عاية الصحية. خدما  على حساب اإلنفاق على

 أهم السياسات
 ة والم افق الصحية  القطاعين الصحي ال عاية خدما  ب ودة الدولي االعت اف نظام طبيقت

 معايي  سالمة الم ضي وحقوقهم.الحكومي والخاص، وتطبيق 
 والدو ي.  الم ك  الصحية كال ياضة والغذاء الصحي والفحص المما سا  تش يع 
 لصحة ا الضا ة والسلوكيا  الط ق  حوادث ومكافحة المهنية، الصحة تعزيز  هود دعم.
 نشاء نظام ت طوي  تقنية المعلوما  من أ   تعزيز الكفاءة في م م  النظام الصحي، وا 

 .المعلوما  الصحي الوطني
  ض و ة أخذ مؤش  يعكس أ اء الم ضي والمتعاملين مع الخدما  الصحية،  حيث يتم

 قياس  ودة الخدما  من و هة نظ هم.

)كل   ا ترب الترتيب النسبي اللى الواحط ك ن األفضل(الترتيب النسبي بين طول الع لم  8

لمستهدفات والمؤشراتا
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 ب نامج  ودة الخدما  الصحية برنامج جودة الخدمات الصحية
  

  

 

 122,701,000 للبرنامج التقديرية اإلجمالية التكلظة

 15,122,406 2017/2018 التقديرية التكلظة

 1 عدد الجهات

 
 م

 
 المشروعات

الجهة 
 المسؤولة

 
 الدليل 

 
 المؤشرات

الخطة 
اإلنمائية 
 األولى

 

 2019/2020 – 2015/2016الخطة اإلنمائية الثانية 
الخطة 
اإلنمائية 
 الثالثة

 
 األثر التنموي 

 2016/2015 2017/2016 2018/2017 2019/2018 2020/2019  
1 

مش وع  ودة الخدمة 
 الصحية

 
 
 

 
وزا ة 
 الصحة

  ودة
 ال عاية
 الصحية

(15) 

العم  
 المأمول
(15.2) 

       
تيب النسبي لدولة تحسين الت   .1

لكوي  في دلي   ودة ال عاية ا
إلى  2014عام  %54الصحية من 

 .بنهاية الخطة اإلنمائية 51%
 للم تمع.المستوى الصحي  تحسين .2
 على خلق البيئة اآلمنة للمحافظة .3

 الصحية. الخدمة متلقي سالمة
 الطبية. خطاءا  من الحد .4
مة اتخفيف العبء على الميزانية الع .5

فاد يللدولة نتي ة تقلي  حاال  اإل
 للعالج  الخا ج.

توفي  ف ص عم   مستشفيا   .6
 الخاص.و  ين الحكوميالقطاع

2 
الب نامج الوطني لالعت اف 

ب ودة الخدما  في 
 المؤسسا  الصحية

 
     

 
 

3 
تطوي  خدما  الصحة 

 المهنية
 

     
 

4 
مش وع تفعي  دو  
 المعلوما  الصحية
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ب نامج الحد من ا م اض المزمنة غي  المعدية
الفجوات تحليل

 إلى 2013عام ( 205دولة الكوي  في مؤش  م ض السك ي من الم كز )ت ا ع ت تيب 
، كما بلغ 9(%94) بلغ نسبيبت تيب  ( دولة220)بين من  2014عام  (207الم كز )

ا  أهم التحديا  وتتم .2014عام  %22الت تيب النسبي لمعدل اإلصا ة  م ض الس طان 
 :يليالمعدية فيما  غي  المزمنة ا م اضمن الحد  ب نامجالتي توا ه 

 حيث ما زال  معدال  ة  ا م اض المزمنة غي  المعديةإلصا العبء المتزايد ل ،
سمنة لوفي مقدمتها أم اض ا ،من بين أعلى المعدال  في العالم انتشا  هذه ا م اض
  وأم اض القلب.والسك ي وضغط الدم 

  يين نتي ة الكويت غي  بين منها أكا  الكويتيين بين المس لة ا تفاع معدل الوفيا
 .ا م اض المزمنة غي  المعديةهذه باإلصا ة 

 المزمنة غي  المعدية.  ا م اض ب امج الوقاية والحد من اإلصا ة ضعف فاعلية 

أهم السياسات
 اا اآل لمعال ة الوقائية ال عاية على الت كيز بهدف الصحي، النظام هيكلة إعادة 

 ضا م ا ب انب الو ااية وا م اض المعدية غي  المزمنة ا م اض ومقاومة السلبية
 .المعدية

 والدو ي.  الم ك  الصحية كال ياضة والغذاء الصحي والفحص المما سا  تش يع 
 تعزيز ب امج ال ياضة لل ميع، من خالل نش  التوعية  أهمية ال ياضة. 
ال ياضي في المؤسسا  التعليمية دعم النشاط.
 تطوي  التواص  مع وسائ  اإلعالم المختلفة والمؤسسا  الحكومية وا هلية، وتنظيم

تستهدف المشكال  الصحية العامة الملحة النا مة عن حمال  لتعزيز الوعي العام 
السلوكيا  غي  الصحيحة )السمنة، وداء السك ي، ضغط الدم، التدخين(

الترتيب النسبي بين طول الع لم )كل   ا ترب الترتيب النسبي اللى الواحط ك ن األفضل(   9 

والمؤشراتالمستهدفات 

22 21 
19 

94 93 
91 



63 

المعدية غير المزمنة األمراض من الحدبرنامج  ب نامج الحد من ا م اض المزمنة غي  المعدية

التنفيذي
 
المؤشرات الدليل  الجهة المشروعات م

الخطة 
اإلنمائية 
األولى

2019/2020 – 2015/2016الخطة اإلنمائية الثانية 
الخطة 
اإلنمائية
األثر التنموي  الثالثة

 2016/2015 2017/2016 2018/2017 2019/2018 2020/2019 

1

الوقاية والتصدي لألم اض 
 المزمنة غي  السا ية

وزا ة 
الصحة

 ودة 
ال عاية 
 الصحية

(15)

 م ض السك ي 
(15.1) 
 اإلصا ة معدل

(15.3)  الس طان

تزايد الوعي الصحي  مخاط   .1
 ا م اض المزمنة.

  ا م اضالوفاة  معدل خفض .2
 المعدية. غي  المزمنة

دولة لتحسين الت تيب النسبي  .3
في مؤش  السك ي من  الكوي 
 %91إلى  2014عام  94%

 .في نهاية الخطة اإلنمائية
  الصحة يتمتع تنشئة  ي  .4

 والنشاط.
 المواطنين حياة  ودة تحسين .5

 ادةزي على ي ابياإ سينعكس مما
 .نتا يةاإل وكفاءة

الج لع المتزايدة التكلفة خفض .6
 ا م اض المزمنة.

2
تطوي  الخدما  مش وع 

الصحية لطل ة المدا س

 م ض السك ي 
(15.1) 
 المأمول العم 
(15.2)

م اد ة المدن الصحية 3

4
تش يع وتحفيز مما سة 
 ال ياضة في الم تمع

الهيئة 
العامة 
لل ياضة

5
دعم  ياضة المدا س 

 وال امعا  والمعاهد

 12,736,950للبرنامج التقديرية اإلجمالية التكلظة

 2017/20182,446,500 التقديرية التكلظة

 2عدد الجهات
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ب نامج زيادة السعة الس ي ية للمستشفيا  العامة زيادة السعة السريرية للمستشفيات العامةبرنامج 

الفجوات تحليل
 تتما  أهم التحديا  التي توا ه ب نامج زيادة السعة الس ي ية للمستشفيا  العامة فيما يلي:

  ،ز يالت كفاو  ت نتي ةعدم تناسب القد ة االستيعابية للمستشفيا  العامة مع عدد السكان
 .الصحيةالسكاني بين المناطق 

   االستيعابية ةالقد   تناسب عدم ، وذلك نتي ةالعامةطول فت ا  االنتظا  في المستشفيا 
 السكان. عدد مع العامة للمستشفيا 

  في  فاضاانخ انخفاض كفاءة استخدام ا س ة  المستشفيا  الحكومية، حيث شهد
ا تفع  فت ة ف اغ ، في حين معدل دو ان الس ي ا س ة، و معدل شغ  مؤش ا  
ا س ة الاابتة.، على ال غم من ا تفاع عدد اإلقامةمتوسط مدة ، و الس ي 

أهم السياسات
 مزيداً  قيقلتح والخاصة العامة الصحية للم افق ا ما  ال غ افي التوزيع تطبيق 

 .صحية منطقة ك  لسكان الصحية المستويا  تحسين في التقا ب من
 خاصال القطاع من فعالة  مساهمة الصحية للمنشآ  االستيعابية الطاقة زيادة 

 .السكانية الزيادة مع لتتوافق
 يدينالمستف وتوقعا  احتيا ا  لتلبية  ديدة عال ية ووحدا  خدما  استحداث 

 .الصحية الخدمة من
  القائمة الصحية والم اكز المستشفيا  تأهي  إعادة في االستم ا. 

 المستهدفات والمؤشرات
والخاصة بالمستشفيات الحكومية المستهدفة عدد األسرة  

وزا ة الصحةالمصد : 

 معدل سرير لكل ألف نسمة من السكان )حكومي وخاص(

 وزا ة الصحةالمصد : 

7,990
10,239

15,122

1,225 1,550 1,786

0

5,000

10,000

15,000

20,000

2013 2017 2020

الج  لي عطط األسرا ب ل ستشفي ت الحكو ي  الج  لي عطط األسرا ب ل ستشفي ت الخ ح 

2.34
2.71

3.61

0
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 ب نامج زيادة السعة الس ي ية للمستشفيا  العامة زيادة السعة السريرية للمستشفيات العامةبرنامج 
   

 
 م

 
 الجهة المسؤولة المشروعات

 
 الدليل 

 
 المؤشرات

الخطة 
اإلنمائية 
 األولى

 

 2019/2020 – 2015/2016الخطة اإلنمائية الثانية 
الخطة 
اإلنمائية 
 الثالثة

 
 األثر التنموي 

 2016/2015 2017/2016 2018/2017 2019/2018 2020/2019  
 م اني  ديدة  مستشفى الف وانية 1

 وزا ة الصحة

 
 

 
 

 
 
 دلي 
 اإلنفاق
 الحكومي

(4) 
  ودة

ال عاية 
 الصحية

(15) 
 

 الصحة على اإلنفاق
 العامة

(4.2) 
 العم  المأمول

(15.2) 

تدددقدددلددديددددددد  فدددتددد ا   .1       
 االنددددددددددددتددددددددددددظددددددددددددا 
  المستشفيا .

 فددع مسددددددددددددددددتددوى  .2
خدددددددمددددددا   ودة 

ال عاية الصدددحية 
 .التخصصية

 حددددددداال  تقليددددددد  .3
 للخا ج. االيفاد

تدددددوفددددديددددد  فددددد ص  .4
عمددددد  للعمدددددالدددددة 

 الوطنية.
 

        مبنى  ديد  مستشفى ابن سينا 2

        مبنى  ديد  مستشفى العدان 3

مبنى  ديد  مستشفى االم اض  4
        السا ية

        مستشفى ا مي ي  5
        مستشفى الص اح ال ديد 6
        تصميم مستشفى الطب الطبيعي 7

8 
تصميم مستشفى مدينة ص اح 

 ا حمد
       

 الوالدة ال ديد ىمستشف 9
 ا شغال وزا ة

       
        مستشفى ا طفال 10

        مستشفى الش طة 11

 الطبيةالكوي  مدينة  12
المؤسسة العامة 

        اال تماعيةللتأمينا  

 الكوي   م كز  ديد مبنى 13
 للس طان

 الصحة على اإلنفاق الصحة وزا ة
 العامة

(4.2) 
 الس طانمعدل اإلصا ة  

(15.3)  

      
 

 

 2,217,522,500 للبرنامج التقديرية اإلجمالية التكلظة

 377,846,862 2017/2018 التقديرية التكلظة

 3 عدد الجهات
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رأس مال بشري إبداعي

رأس مال بشري إبداعي
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  أس مال  ش ي إبداعي رأس مال بشري إبداعي

 رأس مال بشري إبداعي

شهد العالم تغي ا  واسعة و ذ ية في غاية ا همية تمال  في الاو ة المع فية والمعلوماتية 
في كافة النواحي االقتصادية واال تماعية مما ع    التحول من االقتصاد المادي إلى 
اقتصاد المع فة، وأص ح  المع فة عنص ا هامًا من عناص  اإلنتاج، ولذا ي ب إدا اتها 

بداع واالبتكا  من خاللها، وال يتأتى ذلك إال من و ود عنص  مهم أال وهو بهدف تنمية اال
الست اتي ية اأن العنص  ال ش ي الذي يعد ال كيزة ا ساسية في إطا  اقتصاد المع فة، حيث 

 التنافسية العالمية مبنية على العقول ال ش ية المفك ة والمبدعة.

( ب ودة التعليم 2019/2020-2015/2016)ولذا اهتم  الخطة اإلنمائية متوسطة ا    
، ذلك  ن التنافسية العالمية تتطلب توفي   صيد من العمالة ذوي المستوى التعليمي والتد يب

وكذلك  ،لى النحو الذي يمكنهم  فع القد ة االبتكا ية لالقتصاد الكويتيالم تفع والمها ا  ع
فض  السب  أتوزيع ش ائ  قوة العم   ا لتأمين تحسين كفاءة سوق العم   اعت ا ه ش طا مهم

 من والممتلكا  ا  واح حمايةتعزيز ا من والسالمة بهدف بين مختلف م اال  التنمية، و 
عزيز ت، و الم تمع في القانون  أمام والمساواة العدالة ، فضاًل عن توفي المحيطة المخاط 

ت ًا وي ه، و عله منبهدف تنمية المواطن الكويتي وتطالتماسك اال تماعي في الم تمع 
 .ا تماعيًا واقتصادياً 

تشم  حزم  ب نامج( 8عدد ) على رأس مال بشري إبداعياشتمل   كيزة في ضوء ذلك، و 
إعداد  أس مال  ش ي إبداعي،  بهدف تنموي  مش وع (40) من المش وعا  تبلغ عددها

لي   ودة د التعليم، تحسين الت تيب النسبي لدولة الكوي  في  ودة حيث يستهدف ب نامج
بنهاية الخطة اإلنمائية، وذلك من خالل  %64إلى  2015/2016عام  %67التعليم من 

من المنافسة على  الكويتيين ن الطل ةيمك ودة مخ  ا  التعليم، وتمستوى  تحسين
لعالي، تحسين ا للتعليم االستيعابية الطاقة  فع . بينما يستهدف ب نامجالمستويا  الدولية
عام  %57العالي ضمن دلي   ودة التعليم من  التعليم مؤش  ذوي  في نس ة الت تيب النسبي

.بنهاية الخطة اإلنمائية %54إلى  2015/2016

 لي العم ، تحسين الت تيب النسبي في د سوق  اختالال  إصالح في حين يستهدف ب نامج
، بنهددايددة الخطددة اإلنمددائيددة %43إلى  2015/2016عددام  %46العمدد  من  سددددددددددددددوق  أداء
عام  %66العاملة من  القوى   اهزية تحسدددددددددددددين الت تيب النسدددددددددددددبي لدولة الكوي  في دلي و 

 مشددددددددددددددداكدد  من وذلددك من خالل الحددد ،بنهددايددة الخطددة اإلنمددائيددة %63إلى  2015/2016
 ف ص الدولية، وزيادة للمسدددددددددتويا  وفقاً  الدولة في العمالة نتا يةإ الهامشدددددددددية، و فع العمالة
 الخاص.  القطاع في الوطنية العم  لقوة العم 

مستهدفات أدلة ركيزة رأس مال بشري إبداعي

10

30

50

70

90

طليل جوطا التعليم

الرخ ء اإلجت  عي

طليل ج هزي  القوى
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رأس مال بشري إبداعي  أس مال  ش ي إبداعي

ؤشددددد  م الت تيب النسدددددبي لدولة الكوي  في يسدددددتهدف تحسدددددين السدددددالمة الم و ية أما ب نامج
اهم في بنهاية الخطة اإلنمائية، مما يسدد %22 إلى 2015 عام %25 من ا من والسددالمة

 .نزيادة الشعو   ا من وا ماانخفاض معدل الحوادث والوفيا  الم و ية و 

 ذوي   الم تمع، ودمج الطالب اإلعاقة نسدددددد ة اإلعاقة، خفض ذوي  ودمج  عاية أما ب نامج
 توى مسدددددددد تحسددددددددين في حين يسددددددددتهدف ب نامج. في النظام التعليمي وسددددددددوق العم  اإلعاقة
 المسددددنين من خالل االهتمام  المسددددنين وتقديم  عاية أفضدددد  لهم. أما ب نامج  عاية خدما 
 في وي النسدددددددبي للك الم تمع يسدددددددتهدف تحسدددددددين الت تيب في اال تماعي التماسدددددددك تعزيز

بنهاية الخطة اإلنمائية،  %34 إلى 2015 عام %37 اال تماعي منمؤشدددددددددد   أس المال 
وأخي ًا  العنف ا سدددددددددددددد ي.نف في الم تمع وخاصدددددددددددددددة الع الحد من ظاه ةوذلك من خالل 
.الش اب، شغ  أوقا  ف اغ الش اب  صو ة إي ابية وتمكين  عاية يستهدف ب نامج
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 ب نامج  ودة التعليم برنامج جودة التعليم

الفجوات تحليل
ضمن تصنيف  10(%76) نسبى ت تيب على في دلي   ودة التعليم دولة الكوي  حصل 
 ،  ودةت تيب مؤش ا  الدلي  على ال غم من تحسن وذلك، 2015/2016عام  دولة 140
، و ودة 2015/2016( عام 103إلى ) 2014/2015( 104) من الم كز ا ساسي التعليم

 (105)من الم كز ودة نظام التعليم و ، (99( إلى )102من ) تد يس ال ياضيا  والعلوم
 وذلك نتي ة: ،(88إلى )

 المعلم. كفاءة الدولية، وضعف المعايي  مع الد اسية المناهج اتساق عدم 
 اعت ا ها أحد المتطل ا  ا ساسية لتحقيق  العلمية التخصصا  نحو التو ه ضعف 

 النمو والتنافسية العالمية.
 العم . سوق   احتيا ا  العالي التعليم مخ  ا  ا ت اط ضعف 
 ال واتب إلنفاق علىلتحيز ال، فضاًل عن الحكومي التعليم على اإلنفاق هيك  ا تفاع ،

وي  ط ق طللتعليم، ما  تطوي  المناهج، ت ساسيةع ضعف اإلنفاق على ا نشطة ا م
 تعليمية.ا نشطة ال، تحسين مناخ التعليم، و التد يس، تطوي  المعلم

أهم السياسات
  اخت ا ا  قوتطبي المناهج تطوي تحقيق م اتب متقدمة في العملية التعليمية، من خالل 

وتطبيق نظام االعتماد  التحصي   ودة قياس واخت ا ا  والدولية، المحلية القياس
 . ا كاديمي على كافة المدا س

 (المهنية ةال خص نظام) التد يس  مهنة لاللتحاق الوطنية الكواد  وتد يب وتأهي  إعداد ،
 .و ما يتوافق مع المعايي  العالمية للمد س

  لتعليميةا العملية في التكنولو يا استخدامو زيادة كفاءة اإلدا ة المد سية والت بوية. 
  التوسع النسبي في عدد المقبولين والخ ي ين من التخصصا  العلمية والمهنية المطلو ة

 في سوق العم  الكويتي.

الترتيب النسبي بين طول الع لم )كل   ا ترب الترتيب النسبي اللى الواحط ك ن األفضل(   10

المستهدفات والمؤشرات

63 62 
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ب نامج  ودة التعليم برنامج جودة التعليم

 المشروعات م
الجهة 
 المؤشرات الدليل المسؤولة

الخطة 
اإلنمائية 
 األولى

 2019/2020 – 2015/2016الخطة اإلنمائية الثانية 
الخطة 
اإلنمائية 
األثر التنموي  الثالثة

2016/2015 2017/2016 2018/2017 2019/2018 2020/2019 

المنظومة المتكاملة إلصالح1
 التعليم

وزا ة 
 الت بية

  ودة
 التعليم

(17)  

 ودة التعليم  (17.1)
 ا ساسي

(17.2) التعليم ودة نظام 
 ودة تد يس ال ياضيا  

موالعلو   (17.3) 

 تحسين الت تيب النسبي .1
لدولة الكوي  في دلي  

 %67 ودة التعليم من 
 2015/2016عددددددددددددددددددام
بنهاية  %64إلى 

 الخطة اإلنمائية
 ودة مسدددددتوى  تحسدددددين .2

مخ  ا  التعليم.
 يينالكويت ن الطل ةيمكت .3

من المنددددافسددددددددددددددددددة على 
 .المستويا  الدولية

الطالب  زيدددددددادة إق دددددددال .4
التخصدددددددددددصدددددددددددا   على

 .العلمية

الوطنية للقبول االخت ا ا 2
 ال امعي

الم كز 
الوطني 
لتطوي  
 التعليم

(17.2)  ودة نظام التعليم

186,561,561للبرنامج التقديرية اإلجمالية التكلظة

2017/201838,022,551 التقديرية التكلظة

2عدد الجهات
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العالي للتعليم االستيعابية الطاقة رفعبرنامج  ب نامج  فع الطاقة االستيعابية للتعليم العالي 

الفجوات تحليل
 : عض التحديا ، أهمها وا ه ب نامج  فع الطاقة االستيعابية للتعليم العاليي
 ( 67م كز )من ال العالي التعليم ذا  العاملة القوى  مؤش  نس ة ت ا ع ت يب الكوي  في

 دولة (140)بينمن ( %57) بلغ ت تيب نسبيب( 80إلى الم كز ) 2014/2015عام 
  .2015/2016عام 

 االستيعابية في مؤسسا  التعليم العالي. الطاقة عن المقيدين أعداد زيادة 
 التعليم العالي المتوازن لمؤسسا غي   التوزيع ال غ افي. 

 أهم السياسات

  الطاقة االستيعابية لمؤسسا  التعليم العالي الحكومية والخاصة، وم اعاة التوزيع زيادة
 . ال غ افي المتوازن لتلك المؤسسا 

المستهدفات والمؤشرات

57 
56 54 
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ب نامج  فع الطاقة االستيعابية للتعليم العالي

المؤشرات الدليل  الجهة المشروعات م

الخطة 
اإلنمائية 
األولى

2019/2020 – 2015/2016الخطة اإلنمائية الثانية 
الخطة 
اإلنمائية
األثر التنموي  الثالثة

 2016/2015 2017/2016 2018/2017 2019/2018 2020/2019 

1
مدينة ص اح السالم 

 ال امعية

 امعة 
الكوي 

 اهزية 
القوى 
 العاملة

(15)

نس ة القوى 
العاملة 

ذا  التعليم 
 العالي

(15.3)

تحسين الت تيب النسبي  .1
 مؤش  لدولة الكوي  في

 العالي ضمن التعليم ذوي 
دلي   ودة التعليم من 

إلى  2014عام  57%
بنهاية الخطة  54%

 اإلنمائية.
مخ  ا   نس ة ا تفاع .2

 .العالي التعليم ذوي 
 اعدو  أكاديمي مناخ توفي  .3

 .القادمة لأل يال
مخ  ا    ودة تحسددددددددين .4

 .التعليم العالي
 مالةللع عم  ف ص توفي  .5

 .الوطنية

2,731,139,300للبرنامج التقديرية اإلجمالية التكلظة

2017/2018355,900,000 التقديرية التكلظة

1عدد الجهات
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سوق العم ب نامج إصالح اختالال  
 الفجوات تحليل
 بين من 11(%46)على ت تيب نسبي بلغ ، سوق العم أداء في دلي   الكوي  دولة حصل 

 االحتفاظ على القد ةمؤش   ت تيبت ا ع  وذلك نتي ة، 2015/2016عام  ( دولة140)
، 2015/25016( عام 80إلى الم كز ) 2014/2015( عام 69من الم كز )  الكفاءا 

وذلك نتي ة ت ا ع مؤش   %66وحصل  في  اهزية القوي العاملة على ت تيب نسبي بلغ 
 2014/2015عام  100التوف  المحلي لخدما  ال حث والتد يب المتخصصة من الم كز 

إصالح  وتتما  أهم التحديا  التي توا ه ب نامج .2015/2016عام  112إلى الم كز 
 :فيسوق العم   اختالال 

  مما أدى إلى اختالل الت كي ة السكانية. العم  سوق  في الكويتي المكون  اختالال 
 ة الوطنية لعمالت كز العمالة الوطنية في القطاع الحكومي، فضاًل عن اله  ة العكسية ل

 .الحكوميإلى القطاع  من القطاع الخاص
 مواك ة مخ  ا  النظام التعليمي في الدولة الحتيا ا  سوق العم  من  عدم

 . والتكنولو ية التخصصا  العلمية
 وذلك نتي ة عدم و ود است اتي ية واضحة لتنمية القوى ضعف كفاءة منظومة التد يب ،

 ال ش ية الوطنية في القطاعين العام والخاص.

 أهم السياسات
 العم . قوة إ مالي إلى الكويتية العم  قوة نس ة  فع 
 الحكومي. في القطاع العم  قوة تضخم على السيط ة  
 العمالة. إنتا ية مستوى   فع لضمانالمؤهال  المهنية  منظومة تطبيق 
 .دعم ب امج تنمية قد ا  الم أة اال تماعية واالقتصادية والح فية 
 نواع التد يب للتد يب في دولة الكوي  تتضمن منه ية واضحة   وضع خطة است اتي ية

، مع قياس ا ا  التد يبي في المؤسسا  المستفيدة، و بط التد يب والفئا  المستهدفة
 . اإلنتا ية والتقييم

 والتكنولو ية الفنية المها ا  تطوي  على الت كيز. 

(الترتيب النسبي بين طول الع لم )كل   ا ترب الترتيب النسبي اللى الواحط ك ن األفضل 11

المستهدفات والمؤشرات
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ب نامج إصالح اختالال  سوق العم 

المشروعات م
الجهة المسؤولة

المؤشرات الدليل

الخطة 
اإلنمائية 
2019/2020 – 2015/2016الخطة اإلنمائية الثانية  األولى

الخطة 
اإلنمائية 
األثر التنموي  الثالثة

 2016/2015 2017/2016 2018/2017 2019/2018 2020/2019 

منظومة المؤهال  المهنية 1
الهيئة العامة للقوى 

العاملة
أطاء
 سوق
الع ل
(6)

 على القد ة
 االحتفاظ
 الكفاءا 

(6.2)

تحسين الت تيب النسبي  .1
 داءأ يدليللدولة الكوي  في 

، و اهزية العم  سوق 
، %46من  القوي العاملة

 2015/2016عام 66%
على  %63، %43إلى 

بنهاية الخطة الت تيب 
 اإلنمائية.

 العمددالددة مشددددددددددددددددداكددد  من الحدددد .2
 .الهامشية

 ذا   العمالة العم  سدددددوق  مد .3
  العالية. الكفاءة

 ولةالد في العمالة إنتا ية  فع .4
 الدولية. للمستويا  وفقاً 

 العم  لقوة العم  ف ص زيادة .5
 الخاص. القطاع في الوطنية

2
 ويتيالك المواطن اقافة تغيي 
 القطاع في العم  ت اه

ب نامج إعادة هيكلة الخاص
القوى العاملة 

وال هاز التنفيذي 
للدولة

ال خاء 
 اال تماعي

(21)

 يادة ا عمال 
 والف ص

(21.2)

3
 قوى ال است اتي ية تنمية مش وع
 القطاع في الوطنية العاملة

 الخاص.

  اهزية
القوى 
 ةالعامل

(16)

التوف  المحلي 
لخدما  ال حث 

والتد يب 
 المتخصصة

(16.1) 
 تد يب د  ة

(16.2العاملين )

ةإنشاء م كز تنمية العمال 4
 الوطنية

تأسيس م كز المها ا  المهنية 5

الهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي 

والتد يب

الح فية المها ا  تنمية 6
يةالكويت للم أة واالقتصادية

وزا ة الشئون 
اال تماعية والعم 

23,110,790للبرنامج التقديرية اإلجمالية التكلظة

2017/20183,677,000 التقديرية التكلظة

4عدد الجهات
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 ب نامج السالمة الم و ية
 

 الفجوات تحليل
 

( من اال تماعي ال خاء دلي الكوي  في مؤش  ا من والسالمة )ضمن دولة ت ا ع ت تيب 
 من 12(%52) بلغ ت تيب نسبي، ب2015 عام (35) الم كز إلى 2010عام  (34) كزالم  
  .( دولة142)

 ما يلي:السالمة الم و ية فيوتتما  أهم التحديا  التي توا ه ب نامج 

  تفاقم ظاه ة االزدحام الم و ي تزايد عدد الحوادث الم و ية والوفيا  نتي ة
 .وتأاي ها السلبي على التنمية والم تمع  معدال  عالية ومط دة

 إلى أن الطاقة  ظاه ة االزدحام الم و ي واالختناقا  في الط ق  سبب تفاقم ي  ع
االستيعابية للط ق الحالية ال تتوافق مع الزيادة في أعداد الم ك ا ،  اإلضافة إلى 

الس يعة  المناطق المزدحمة، وانحسا  استخدام وسائ  النق  العام، و ود الط ق 
 وعدم الوعي الم و ي لدى مستخدمي الم ك ا .

 

 أهم السياسات
 

 (  2010/2020تنفيذ ب امج االست اتي ية الوطنية الشاملة للم و  وقطاع النق ،)
ين وتأموتحديث ا نظمة الم و ية واستخدام تقنيا  ا نظمة الذكية في الط ق 

 سالمتها، ونش  التوعية والتاقيف  السالمة الم و ية  ما يتوافق مع المعايي  الدولية.
  الحد من تدهو  الكاافة الم و ية الحالية، بتابي  عدد السيا ا  إلى أطوال الط ق

خالل أمد الخطة اإلنمائية، مع تقديم الحوافز الستخدام وسائ  النق  ال ماعي 
 لمت و. استخدام الحافال  وا

                                                           
 الترتيب النسبي بين طول الع لم )كل   ا ترب الترتيب النسبي اللى الواحط ك ن األفضل( 12

 

 المستهدفات والمؤشرات
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ب نامج السالمة الم و ية

المشروعات م
الجهة 
المؤشرات الدليل  المسؤولة

الخطة 
اإلنمائية 
األولى

2019/2020 – 2015/2016الخطة اإلنمائية الثانية 
الخطة 
اإلنمائية
األثر التنموي  الثالثة

 2016/2015 2017/2016 2018/2017 2019/2018 2020/2019 

إعداد وتنفيذ است اتي ية م و ية وطنية 1
 شاملة طويلة المدى

وزا ة 
الداخلية

ال خاء  
اال تماعي 

(21)

من ا 
والسالمة 

(21.3)

ة لدول الت تيب النسبي تحسين .1
 مؤش  ا من والسالمة في الكوي 

 %22 إلى 2015 عام %25 من
 .بنهاية الخطة اإلنمائية

 زيادة الشعو   ا من وا مان. .2
والوفيا   الحوادث معدل انخفاض .3

 الم و ية.
العبء عن ميزانية الدولة  تخفيف .4

ا تفاع تكلفة عالج إصا ا   نتي ة
 الحوادث الم و ية.

10,200,000للبرنامج التقديرية اإلجمالية التكلظة

2017/2018620,000 التقديرية التكلظة

1عدد الجهات
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 ب نامج  عاية ودمج ذوي اإلعاقة
  

 الفجوات تحليل
 

 

 التي توا ه ب نامج  عاية ودمج ذوي اإلعاقة فيما يلي:تتما  أهم التحديا  
 

  ضعف و  اإلعاقا والحد من ضعف فاعلية ب امج الوقاية تزايد عدد ذوي اإلعاقة نتي ة
 .ج اال تقاء بهم علميًا وفك يًا وا تماعياً مب ا

 ذوي اإلعاقةلح كة  عض ال ها  الحكومية والخاصة  م اني عدم مناس ة تصميم. 
 العم  سوق التعليم أو في  نظام في اإلعاقة لذوي  الم تمعي الدمج عملية ضعف

 الخاص. و   القطاعين العام
 

 أهم السياسات
 

 الم تمع لحماية متكام  نظام وضع خالل من مصالحهم، وحماية اإلعاقة ذوي   عاية 
 .اإلعاقا  نمو من

 الم في مشا كتهم وتطوي  لهم المتاحة والف ص  حقوقهم اإلعاقة ذوي  وعي زيادة  
 .الم تمعي الوعي  فع أنشطة

 دض التمييز عدم مبدأ على يقوم اإلعاقة، لذوي  الم تمعي للدمج شام  نظام وضع 
 ف ص وزيادة التعليمي النظام في والدمج العم ، سوق  في الدمج خالل من. المعاق
 يهيوالت ف والفني الاقافي والدمج المناس ة، التد يب ف ص خالل من اإلعاقة، ذوي 

 .وال ياضي
 

 

 
 

 المستهدفات والمؤشرات
 

 
 عدد الورش المحمية لذوي اإلعاقة

 
 المصد : الهيئة العامة لشئون ذوي اإلعاقة    
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ودمج ذوي اإلعاقة رعايةبرنامج  ذوي اإلعاقةب نامج  عاية ودمج 

 المشروعات م
الجهة 
 المسؤولة

 المؤشرات الدليل

الخطة 
اإلنمائية 
 األولى

 2019/2020 – 2015/2016الخطة اإلنمائية الثانية 
الخطة 
اإلنمائية 
األثر التنموي  الثالثة

2016/2015 2017/2016 2018/2017 2019/2018 2020/2019

 الوقاية من اإلعاقة والحد منها 1

الهيئة العامة 
لشئون ذوي 
اإلعاقة

  ودة
ال عاية 
 الصحية

(15)

 المأمولالعم  
(15.2)

 مسدددددددددددددددددددتددددوى   فددددع .1
  دددددطددددد ق  الدددددوعدددددي

 مددددددددن الددددددددوقددددددددايددددددددة
 المسددب ة ا م اض
 . لإلعاقة

 نسددددددددددددددد ة انخفاض .2
 اإلعدددددددددددددددددددددددداقددددددددددددددددددددددددة

 .  الم تمع
 عدددددددددد انخفدددددددداض .3

اإلعدددداقددددة  حدددداال 
 عددددن ةالددددندددددددداتدددد دددددددد
 المؤديددة ا م اض

 إعددددددددداقدددددددددا  إلدددددددددى
 . شديدة

 ذوي  دمج الطالب .4
في النظام  اإلعاقة
 . التعليمي

لألطفال الم ك  التدخ  خدما  في التوسع 2
 المعاقين

3
وضع مواصفا  عامة لتصميم الم اني  قياسا 

 مناس ة لح كة المعاقين

4
ب نامج الو ش المحمية لإلعاقا  الذهنية وال سيطة 

 والمتوسطة والمزدو ة

5
ز الدولي لألشخاص ذوي إنشاء م كز التمي

)ش كة غي   بحية( اإلعاقة من الفئة الاانية

6
إنشاء الم كز الوطني لتشخيص وقياس اإلعاقة 

 )ش كة غي   بحية(

7
إنشاء الم اكز والمدا س الوقفية لذوي اإلعاقة 
 )م كز تخصصي ومد ستين لذوي اإلعاقة(

8
 العامة الهيئة للمعاقين ال ياضي الكويتي النادي

 لل ياضة

المهني التأهي  و ش وتطوي  تحديث 9
الهيئة العامة 
لشئون ذوي 
اإلعاقة

 ال خاء
 اال تماعي

(21) 

  أس
 المال اال تماعي

(21.1) 

57,171,000للبرنامج التقديرية اإلجمالية التكلظة

2017/20186,009,000 التقديرية التكلظة

2عدد الجهات
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 ب نامج تحسين مستوى خدما   عاية المسنين
  

 الفجوات تحليل
 

 

 يما يلي:ف تحسين مستوى خدما   عاية المسنينتتما  أهم التحديا  التي توا ه ب نامج 
 

 ك ا  ايةل ع المدى طويلة  ؤية وضع تستهدف المسنين ل عاية است اتي ية و ود عدم 
 .والنفسية واال تماعية الصحية الشيخوخة م حلة متطل ا  مقابلةو  السن

  تحقيق و  ب ام ها وأنشطتها في على استيعاب المسنينالمسنين ضعف قد ة أنظمة  عاية
 لهم. الم تمعي الدمج

  م حلةو  السن، ك ا  مع التعام  في المتخصصة والكواد  ال ش ية اإلمكانيا  قصو 
 .الشيخوخة

 

 أهم السياسات
 

  نظام في التوسعمن خالل  أهدافها وتوسيع للمسنين المتخصصة الخدما  تطوي 
ع الخاص ومؤسسا  الم تمع المدني على \تش يع القطو  للمسنين، المتنقلة الخدمة

 لكواد ا وتأهي  ش يعتالمشا كة في تنفيذ مش وعا  ال عاية الشاملة للمسنين، و 
 .السن ك ا   عاية على القائمين وتأهي  الم اال ، تلك في المتخصصة

 
 
 
 

 المستهدفات والمؤشرات
 

 

لمسنينرعاية اعدد فرق الرعاية المتنقلة ل  

 
 المصد : وزا ة الشئون اال تماعية والعم 
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المسنين رعاية خدمات مستوى تحسينبرنامج  ب نامج تحسين مستوى خدما   عاية المسنين

المشروعات م
الجهة 
المؤشرات الدليل المسؤولة

الخطة 
اإلنمائية
2019/2020 – 2015/2016الخطة اإلنمائية الثانية  األولى

الخطة 
اإلنمائية 
األثر التنموي  الثالثة

 2016/2015 2017/2016 2018/2017 2019/2018 2020/2019 

1
التوسع في خدما   عاية 

 المسنين
وزا ة 
الشئون 

اال تماعية 
والعم 

  ودة
ال عاية 
 الصحية

(15)

العم 
 المأمول

(15.2)

 الدددعدددمددد  الدددمدددددددأمدددولا تدددفددددددداع  .1
 . للمسنين

االهتمام  المسددددددددددددددنين وتقديم  .2
 لهم.أفض   عاية 

 اال تمددددددداعي الددددددددمج تحقيق .3
 .للمسنين

 عاية المسنين  أشبيليةوحدة  2

3
مبنى وحدة  عاية المسنين  منطقة 

 حولي

6,129,576للبرنامج التقديرية اإلجمالية التكلظة

2017/20182,955,152 التقديرية التكلظة

1عدد الجهات
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 ب نامج تعزيز التماسك اال تماعي
  

 

 

 الفجوات تحليل
 

ضمن دلي  ال خاء  اال تماعيس المال أمؤش     فيتحسنًا ت تيب دولة الكوي   شهد
 بلغ ت تيب نسبيب 2015( عام 52إلى ) 2014( عام 62اال تماعي من الم ت ة )

زال  دون الطموح وذلك نتي ة  ، إال أن هذه النس ة ما( دولة142من عدد ) 13(37%)
 اآلتي:

  خ المواطنة اإلي ابيةيت سو القيم  منظومة تعزيزضعف فاعلية ب امج. 
  خاصة بين الش اب.في الم تمع الكويتي ضعف اقافة العم  التطوعي 
 ل ا ق  دخاًل نحو االستقالكفاءة ش كة ا مان اال تماعي في تمكين الفئا   تواضع

 .المادي عن المساعدا 
 

 أهم السياسات
 

  تطوي  آليا  ش كة ا مان اال تماعي  ما يتوافق مع التغي ا  االقتصادية واال تماعية
 الم تمع الكويتي.في 

  على الحصول من المستهدفة الفئا  وتمكين اال تماعية، المساعدا  نظام تطوي 
 .اكتساب الدخ  ف ص

  تعزيز منظومة القيم في الم تمع، من خالل نش  القيم اإلي ابية المساندة ل ؤية الدولة
 .وأهدافها االست اتي ية

 ومتنوعة. مبتك ة  أساليب الوطنية والهوية المسؤولة اإلي ابية المواطنة مما سا  ت سيخ  
 وتوسيع أط  المشا كة الشع ة في ا عمال الم تمع في التطوعي العم   أهمية التوعية ،

 .الم تمعة المختلفة
 
 

                                                           
 الترتيب النسبي بين طول الع لم )كل   ا ترب الترتيب النسبي اللى الواحط ك ن األفضل(   13

 

 لمستهدفات والمؤشراتا
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التماسك اال تماعي ب نامج تعزيز

المشروعات م
الجهة 
المسؤولة

المؤشرات الدليل

الخطة 
اإلنمائية 
األولى

2019/2020 – 2015/2016الخطة اإلنمائية الثانية 
الخطة 
اإلنمائية
األثر التنموي  الثالثة

 2016/2015 2017/2016 2018/2017 2019/2018 2020/2019 

نا()أياديتعزيز العم  التطوعي بين الش اب  1
وزا ة الدولة لشئون 

الش اب

 ال خاء
 اال تماعي

(21) 

  أس
 المال

 اال تماعي
(21.1)

لدولة  النسبي تحسين الت تيب .1
 أس المال مؤش   في الكوي 

 عام %37 مناال تماعي 
بنهاية  %34 إلى 2015

 .الخطة اإلنمائية
زيادة عدد المتطوعين  .2

 .الش اب
  داخ المواطنة مفهوم ت سيخ .3

 .الكوي  الم تمع
تحوي  متلقى المساعدا   .4

اال تماعية من القاد ين على 
 العم  إلى منت ين.

ب نامج تعزيز المواطنة والوحدة الوطنية 2
 للش اب الكويتي

الهيئة العامة 
ش ابلل

3
 

وزا ة الشئون ش كة ا مان اال تماعي
 اال تماعية
 والعم 

3,042,000للبرنامج التقديرية اإلجمالية التكلظة

2017/2018800,000 التقديرية التكلظة

3عدد الجهات
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 ب نامج  عاية وتمكين الش اب

 الفجوات تحليل 
 

 

( عام 35الم كز ) من في مؤش   يادة ا عمال والف صتحسنًا الكوي   دولة ت تيبشهد 
 دولة. 142من  14(%23) بلغ ت تيب نسبيب 2015( عام 33إلى الم كز ) 4201

  عاية وتمكين الش اب في اآلتي:ب نامج التحديا  التي توا ه  وتتما  أهم
 القطاع يف العم  عن وعزوفه الحكومي القطاع في الش اب من الوطنية العم  قوة ت كز 

 الخاص.
 الش اب دىل الف اغ وق  استاما ضعف ب امج ،  سبب تزايد ظاه ة العنف بين الش اب 

 .الكويتي
 أعداد محدوديةو  ا نشطة وتقليدية ،الش ابية والت فيهية للم افق والنوعي الكمي النقص 

 .فيها المشا كين
  فاعلية أكا  حلول إلى و حا ة مااالً  يزال ال لمخد ا الش اب ل تعاطي خط. 

 

 أهم السياسات
 

  تطوي  دو  م اكز الش اب )لل نسين( وتحدياها وانفتاحها على الم تمع، من خالل
 (.م تمعية )عائليةتحويلها إلى م اكز 

  الش اب ف اغ  وقا  الفعال االستاما. 
 ش يعوت اال تماعي دو ه وتوسيع الم تمع في الكويتي الش اب تمكين  هود دعم 

 .وتحفيزه م اد اته
 ودعم ا عمال،  يادة اقافة نش  خالل من الش اب، بين ا عمال  يادة دو  تعزيز 

 .والمتوسطة الصغي ة المش وعا  م اد ا 
 أشكاله والعنف والمنشطا  والمسك ا  المخد ا   مخاط  التوعية ب امج دعم . 
  لدوليا المستوى  على ال طوال  استضافة من ُيمّكن  ما ال ياضية المنشآ  تطوي 

 .وا ولمبي
 
 

                                                           
 الترتيب النسبي بين طول الع لم )كل   ا ترب الترتيب النسبي اللى الواحط ك ن األفضل(   14 

 المستهدفات والمؤشرات
 

 

   2020              2017                2015  

23 22 
20 
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ب نامج  عاية وتمكين الش اب
التنفيذي

المشروعات م
الجهة 
المسؤولة

المؤشرات الدليل

الخطة 
اإلنمائية 
األولى

2019/2020 – 2015/2016الخطة اإلنمائية الثانية 
الخطة 
اإلنمائية
األثر التنموي  الثالثة

 2016/2015 2017/2016 2018/2017 2019/2018 2020/2019 


دعم م اد ا  الش اب الكويتي )م اد اتنا( 1
وزا ة الدولة 
ال خاء لشئون الش اب

 اال تماعي
(21) 

يادة ا عمال   
 والف ص

(21.2) 

 تحسين الت تيب النسبي لدولة .1
الكويددد  في مؤشدددددددددددددد   يدددادة 

 %23ا عمدال والف ص من 
 %20إلددددددددى  2015عددددددددام 

 بنهاية الخطة اإلنمائية.
 ف ص عم  للشدددددددددددد ابتوفي   .2

الخدددداص نتي ددددة القطدددداع  في
خاصدددددددة  الم اد ا  الشددددددد ابية

في الم دداال  الصددددددددددددددندداعيددة 
  واإلنتا ية.

عددددددددد الشدددددددددددددددددددد ددددددداب زيدددددددادة  .3
 .المتطوعين

عددددددددد م تكبي   ام  خفض .4
 المخد ا  من الش اب.

 ا  دددددددددطدددددددددال عددددددددددد دةزيدددددددددا .5
 المنافسددددددددا  في ال ياضدددددددديين

 .وا ولمبية الدولية
 القطاع اسددددتاما  معدل زيادة .6

 .ال ياضة في الخاص
 .المأمول العم  زيادة  .7

2

 عاية ودعم الم اد ين والمخت عين 
 في العلوم التطبيقية

م كز ص اح 
ا حمد 
للموه ة 
3 واإلبداع

الموهوبين )علماء اكتشاف و عاية الطل ة 
 المستقب (

 ودة 
التعليم 

(17)  

(17.1) 
 ودة التعليم 
ا ساسي

 ودة تد يس 
ال ياضيا 
موالعلو   

(17.3) 

دعم ب امج تعزيز المشا كة الم تمعية للش اب 4
 الكويتي

الهيئة العامة 
 للش اب

 ال خاء
 اال تماعي

(21) 

أس المال   
 اال تماعي

(21.1) 

االستغالل الفعال  وقا  الف اغ لدى الش اب 5

  ودة
ال عاية 
 الصحية

(15)

م ض 
السك ي 

(15.1 )
العم 
 المأمول
(15.2)

 المخد ة المواد استخدام مضا  حول التوعية 6

م اكز الش اب  7
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 ب نامج  عاية وتمكين الش اب
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المشروعات م
الجهة 
 المسؤولة

 المؤشرات الدليل

الخطة 
اإلنمائية 
 األولى

 2019/2020 – 2015/2016الخطة اإلنمائية الثانية 
الخطة 
اإلنمائية 
 األثر التنموي  الثالثة

 2016/2015 2017/2016 2018/2017 2019/2018 2020/2019  
 م اكز الفتيا  8

الهيئة العامة 
 للش اب

  ودة
ال عاية 
 الصحية

(15) 
 

م ض السك ي 
العم  .( 15)

 المأمول
(15.2) 

       
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 استكمال أندية الفتيا   9

الهيئة العامة 
  ياضةلل

       

  ابللش ال ياضي والتفوق  النبوغ حفز 10
 عالمية خب ا  من بدعم الكويتي

       

         ياضي نادي( 14) عدد استكمال 11

        اليد لك ة ا حمد فهد الشهيد م كز 12

13 

- )ال ح ي  متخصصة أندية استكمال
 الصيد- ال ماية- اله ن س اق

  يةالنا والد ا ا  السيا ا - والف وسية
 مي ( ال بع وس اق

       

14 
 مكافحة حول متخصص ب نامج

 الم ال في واله مونا  المنشطا 
 ال ياضي

       

 تطوي  نادي الفحيحي  ال ح ي  15
ش كة 

المش وعا  
 السياحية

       

 392,978,960 للبرنامج التقديرية اإلجمالية التكلظة

 65,123,030 2017/2018 التقديرية التكلظة

 5 عدد الجهات
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مكانة دولية متميزة

مكانة دولية متميزة
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مكانة دولية متميزة

ت تكز المكانة الدولية على تحسين التوا د في المحاف  والفاعليا  في م اال  
لكوي  اما  الدبلوماسية والاقافة  ما يحقق المصال  الوطنية، ويعزز صو ة دولة 

 على المستوى الدولي.
-2015/2016ولذا اهتم  الخطة اإلنمائية متوسطة ا    للسنوا  )

( بتفعي  الدبلوماسية االقتصادية  ما يعزز مساهمة الدولة إنمائيا 2019/2020
قليميا، ودعم وتعزيز التعاون مع المنظما  الدولية واإلقليمية، وتطوي   عالميا وا 

 الصو ة الحضا ية لدولة الكوي . ال سالة اإلعالمية ونش 
 (13) و نامج( ب  2)على  مكانة دولية متميزة اشتمل   كيزةوفي ضوء ذلك، 

 تحقيق مكانة دولية متميزة، حيث يستهدف ب نامج تعزيز بهدف تنموي  مش وع
وي  الت تيب النسبي لدولة الك فع  الدولي، المستوى  على الكوي  دولة صو ة

الخطة بنهاية  %56إلى  2014عام  %59من  الدوليةفي دلي  العالقا  
 تحسين صو ة دولة الكوي  على المستوى الدولي. ما يساهم في  ،اإلنمائية

لوعي الاقافي ا مستوى  في حين يستهدف ب نامج دعم الاقافة والفن واإلعالم  فع
ب ازالاقافي السياحي الدو  الم تمع، وتنشيط وا دبي والفني بين أف اد  دو  ، وا 

 .ا م كز العم  اإلنساني في العالم اعت ا ه الكوي  دولة

ركيزة مكانة دولية متميزة ومؤشرات مستهدفات أدلة

30%

38%

46%

54%

62%

70%

78%

دليل العالقات الدولية

صافي تدفقات 
االستثمارات األجنبية

المباشرة
سمعة الدوله

2014 2017 2020
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ب نامج تعزيز صو ة دولة الكوي  على المستوى الدولي

تحليل الفجوات

 ب نسبيت تيدولة الكوي  تحت  أهم هذه المؤش ا  حيث  الدولية أحديعد دلي  العالقا  
ويعد مؤش  سمعة الدولة أحد المؤش ا  المكونة لهذا الدلي ، حيث بلغ  2014عام  59%

يتطلب زيادة دو  الدبلوماسية الدولية  الذيم  ا  ،في نفس العام %61ت تي ه النسبي 
 المستوى الدولي.كأحد ا مو  الهامة لتعزيز صو ة دولة الكوي  على 

أهم السياسات

  قليميا ودو ها تفعي  الدبلوماسية االقتصادية،  ما يعزز مساهمة الدولة إنمائيًا؛ عالميا وا 
 في تخفيف معاناة الشعوب.

   تفعي  مشا كة الدولة في المحاف  والفعاليا  العالمية واإلقليمية،  ما يحقق المصال
الح ية والديمق اطية وحقوق اإلنسان، والتزامها  الوطنية، ويعزز صو ة الدولة في م اال 

 . م ادئ ال وا  وعدم التدخ  في شؤون الدول ا خ ى 
 ويع مصاد  الدخ  الوطني والعم  على  ذب االستاما ا  ا  نبية الم اش ة وتحفيز نت

 ش اكة القطاع الخاص.

المستهدفات والمؤشرات

61 
60 

58 
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 الدولي المستوى على الكويت دولة صورة تعزيزبرنامج 

 

 ب نامج تعزيز صو ة دولة الكوي  على المستوى الدولي
   

 
 م

 
 المشروعات

الجهة 
 المسؤولة

 
 الدليل 

 
 المؤشرات

الخطة 
اإلنمائية 
 األولى

 

 2019/2020 – 2015/2016الخطة اإلنمائية الثانية 
الخطة 
اإلنمائية 
 الثالثة

 
 األثر التنموي 

 2016/2015 2017/2016 2018/2017 2019/2018 2020/2019  

1 

تعزيز دور وجهود دولة 

الكوي  في مجال حقو  

 االنسان

وزارة 

 الخارجية
(20) العالقات الدولية  

 

 سمعة الدولة

(20.1)  

      
 

تحساااين صاااورة دولة  .1

 المستوى الكوي  عل 

 الدولي.

تااحساااااااياان الااتاارتااياااب  .2

النسااااابي لدولة الكوي  

فااي دلاايااا  الااعااالقاااات 

 %59الااادولياااة، من 

 %56إل   2014عام 

 بنهاية الخطة اإلنمائية.

2 
تظعي  دور الدبلوماسية 

 االقتصادية
       

3 
صورة دولة الكوي  تحسين 

 كبيئة أمنة ومستقرة

   
   

 
 

وي  الكتعزيز تنافسية دولة  4

 في المؤشرات الدولية

هيئة تشجا 

االستثمار 

 المباشر

صافي تدفقات 

االستثمارات األجنبية 

(19) المباشرة  

متوسط 

االستثمارات 

األجنبية 

 المباشرة

(19.1)  

 
    

 
 

 

 

 4,311,225 للب نامج التكلفة اإل مالية التقدي ية

 765,000 2017/2018التكلظة التقديرية 
 2 عدد الجهات
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ب نامج دعم الاقافة والفن واإلعالم والتنمية

الفجوات تحليل
 ض المس حي دو  الع خاصة المختلفة،  أشكالها الاقافية للم افق ا ساسية البنية ضعف 

 المس حية. الح كة لدعم
 الفني  كافة أشكاله المختلفة اإلنتاج ضعف. 
 الخاص اإلعالم مع اإلعالمية المنافسة موا هة عن الحكومي االعالم قد ا  ضعف.
  الهوية على الحفاظ إطا  وتأمينها في تنميتها وض و ة اإلعالمية الح يا. 
 لتنموية.ا القضايافي  المواطنين بتوعية يتعلق ما خاصة التنموي، اإلعالم دو  ضعف

أهم السياسات
 الفنانين ودعم والفن والفك  الاقافة نتاج و عاية وا دبي الفني اإلبداع تشدددددددددددددد يع 

 .والموهوبين
  إعادة بناء وت ميم الم افق الاقافية  أشكالها المختلفة، ويشم  ذلك إعادة ت ميم المتاحف

نشاء العديد من المتاحف الت ااية والتسويق اإلعالمي لها .وا ماكن ا ا ية، وتطوي  وا 
  الم ئي الفضدددددددددائي البث لوسدددددددددائ  التكنولو ي  اإلعالمية والتطوي ال سدددددددددالة تطوي 

 .والمسموع
  بناء  سو  التواص  مع وسائ  اإلعالم ا  نبية، ونش  الصو ة الحضا ية الصحيحة

 .لدولة الكوي ، وذلك من خالل تفعي  االتفاقيا  الاقافية والفنية
  الحوا  للفك  و توطيد دو  اإلسدددددالم كونه دينًا إنسدددددانيًا متسدددددامحًا، و ع  الكوي  م كزًا

 اإلسالمي المعاص .

المستهدفات والمؤشرات

 ، الم لس الوطني للاقافة والفنون واآلدابوزا ة اإلعالمالمصد : 

10

26

10 12
15

38

18 20
17

40

22 20

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45

عطط ال هرج ن ت الفني 
والثق في 

عطط  ع رض الفنون 
التشكيلي  الطاخلي 
والخ رجي 

عطط  ع رض الكتب 
الطاخلي  السنوي 

عطط  ع رض الكتب 
الخ رجي  السنوي 

19

6 6 5

20

8

12 12

20

12

15 14

0

5

10

15

20

25

عطط ال حط ت والقنوات 
+  الذاع  )الفض ئي  

(تلفزيون

ي  عطط االتف  ي ت الثق ف
الطولي 

عطط طور العرض 
ال سرحي

عطط ال ت حف

2013/2014 2017/2018 2019/2020
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ب نامج دعم الاقافة والفن واإلعالم والتنمية

المشروعات م
الجهة 
المؤشرات الدليل  المسؤولة

الخطة 
اإلنمائية 
 األولى

2019/2020 – 2015/2016الخطة اإلنمائية الثانية 
الخطة 
اإلنمائية 
 الثالثة

 األثر التنموي 

 2016/2015 2017/2016 2018/2017 2019/2018 2020/2019 

والخطط اإلنمائية للخطة اإلعالمي الدعم 1
 منها المنباقة السنوية

 العامة ا مانة
 ا على للم لس

 للتخطيط
 والتنمية

تطو  دلي 
ا عمال بيئة  

(5) 

 المع فة مؤش 
للمؤسسا 

 العامة اال تماعية
(5.10)

ي الوعي الاقافي وا دب مستوى   فع .3
 الم تمع. أف اد نوالفني بي

 .الاقافي السياحي الدو  تنشيط .4
ا  داعت ددا هدد الكويد  دولدة دو  إب از .5

 اإلنساني في العالم.م كز العم  
 قنوا  مشدددددددددددددداهددي نسددددددددددددد دة زيدادة .6

 الكوي . دولة تلفزيون 
 االذاعي االعالن مسدددددددددددددتوى   فع .7

والتلفزيوني ممددددا يؤدى إلى زيددددادة 
دخددددددد  اإلعالندددددددا  التليفزيونيدددددددة 

 واالذاعية.

توفي  ف ص عمددد  في الم ددداال   .8
 الاقافية والفنية واإلعالمية.

ا جوخمش وع الت ادل الاقافي والفني داخ   2
 الكوي 

الم لس 
 الوطني للاقافة
والفنون 
واآلداب

العالقا 
 الدولية

(20)

 سمعة الدولة
(20.1)

 مش وع التنقي ا  ا ا ية 3

ميةسالإلاا  اآلالموسم الاقافي السنوي لدا  ا 4

تعزيز قد ا  التأاي  اإلعالمي  مشا كة 5
 القطاع الخاص

اإلعالم وزا ة 6
 ومحطا  اال سال بط م مع االعالم 

 والم اني  ش كة االلياف الضوئية
 لإلذاعة وا  شفة ال قميةش كة البث  7

مبنى م كز الكوي  للمخطوطا  والمطبوعا 8
وزا ة ا وقاف  الناد ة

والشؤون 
اإلسالمية اإلسالمي للشيخ سعد العبد هللا مبنى الم كز  9

 في ال ه اء

 38,078,528للبرنامج التقديرية اإلجمالية التكلظة

 2017/20186,955,969 التقديرية التكلظة

 4عدد الجهات



 اجلزء الثاني
املشروعات االسرتاتيجية 
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المشروعات االستراتيجيةالجزء الثاني:  ال زء الااني: المش وعا  االست اتي ية
 :  الجز

تعد المش وعا  االست اتي ية أداة هامة لتحفيز النمو االقتصادي، 
ومصد ًا ل ذب االستاما ا  ا  نبية وخلق ف ص وظيفية  ديدة، 
فضاَل عن أهميتها في دعم وتوسيع دو  القطاع الخاص ومشا كته 

 2017/2018في النشاط االقتصادي. وعليه، فقد تبن  الخطة 
م موعة من المش وعا  االست اتي ية، والتي من شأنها دعم تحقيق 

  ؤية الدولة في التحول إلى م كز مالي وت ا ي.

فق و االست اتي ية تصنيف المش وعا  تناول هذا ال زء من الخطة، 
 القطاعا  التنموية التالية:

الماء قطاع الكه باء و  –قطاع التنمية العم انية وتطوي  منطقة الشمال 
قطاع  –قطاع التعليم  –قطاع البت ول  -قطاع النق  والمواصال   –

 .قطاع البيئة –الصحة 

1 

11 

3 

4 

3 

1 

9 
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المشروعات االستراتيجيةالجزء الثاني:  ال زء الااني: المش وعا  االست اتي ية

وهذه  ،مليا  دينا  23.5تبلغ التكلفة اإل مالية لهذه المش وعا  حوالي 
المش وعا  تنفذ من قب  ال ها  الحكومية، أو بنظام الش اكة بين القطاعين 

ش كا  مساهمة(. الشك  التالي  –العام والخاص )مش وعا  هيئة الش اكة 
 يوض  التوزيع النسبي إل مالي تكاليف هذه المش وعا .

وبتوزيع التكلفة اإل مالية لهذه المشدددددد وعا  على المسددددددتوى القطاعي المشددددددا  
إليدده، يتبين من )ال دددول والشددددددددددددددكدد  التدداليين( أن الوزن النسددددددددددددددبي ا كب  من 

من  ملة  %42.2لبت ول التكاليف كان من نصدددددددددددددديب مشدددددددددددددد وعا  قطاع ا
، بينما %11.6، ام التعليم %32.4التكاليف، يليه قطاع النق  والمواصددددال  
 .%5 – %1تفاو  نصيب القطاعا  ا خ ى بين 

القطاعا التوزيع النسبي لتكاليف المش وعا  االست اتي ية وفق 
القطاع

عدد

المشروعات
 التكلفة اإلجمالية

 )مليون دينار(

نسبة مساهمة 

القطاع

 %2.2 517.3  3قطاع التنمية العمرانية

 %2.6 611.0  1تطوير منطقة الشمال 

 %5.0 1,181.6  1قطاع الكهربا  والما 

 %42.2 9,912.9  3قطاع البترول

 %11.6 2,731.1  11قطاع التعليم

 %3.0 695.4  3قطاع الصحة

 %32.4 7,628.1  9قطاع النق  والمواصالت

 %1.0 230.0  1قطاع البيئة

 %100.0 23,507.4 32اإلجمالي

%2.2قطاع التنمية العمرانية

%2.6تطوير منطقة الشمال 

%5.0قطاع الكهربا  والما 
قطاع البترول

42.2%

%11.6قطاع التعليم

%3.0قطاع الصحة قطاع النق  

%32.4والمواصالت
%1.0قطاع البيئة

16,941 
72%

5,955 
25%

611 
3%

النوع التوزيع النسبي لتك ليف ال شروع ت االستراتيجي  وفق
(القي   ب ل ليون طين ر)

 شروع ت حكو ي 

PPP  شروع ت 
شراك  

شرك ت  س ه  
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التنفيذي مش وعا  الش اكة والش كا  المساهمةامللخص

مشروعات الشراكة والشركات المساهمة .أ
يتناول هذا ال زء مش وعا  الش اكة والش كا  المساهمة من حيث، موقفها التنفيذي، وتكاليفها اإل مالية، وأا ها التنموي.

من إ مالي تكلفة  %25مليا  دينا ، تما  حوالي  6مشدددددددد وعا  تكلفتها اإل مالية حوالي  (6) 2017/2018مشدددددددد وعا  الشدددددددد اكة في الخطة السددددددددنوية  بلغ عدد
(. إ مالي تكلفة المشدد وعا  االسددت اتي يةمن  %3)مليون دينا   611في المقاب  يو د مشدد وع واحد للشدد كا  المسدداهمة بتكلفة إ مالية  المشدد وعا  االسددت اتي ية.

 :ذلكيوض  . ال دول التالي ة المش وعا  االست اتي يةإ مالي تكلفمن  %28يماالن معًا 

2017/2018التكلفة السنوية  التكلفة اإل مالية العدد البيان
سددددتتم المنافسددددة على الم الغ التي سددددتتحملها الدولة من ميزانيتها وذلك  عد ط ح المشدددد وع 65,955,380,000مش وعا  هيئة الش اكة

وت سيته الحقاً 

1611,000,00036,000,000المساهمةالش كا  
-76,566,380,000إجمالي
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 مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص

 

 مش وعا  الش اكة بين القطاعين العام والخاص
 
 

وما يتطلبع من إعالنات و ل  من خالل الحسااابات الخارجة عن أبواب  اسااتشاااريةهيئة مشااروعات الشااراكة مصاااري  تأساايس شااركات المشااروعات المزما طرحها وفقا لنظام الشااراكة من خالل ما يحتاجع ك  مشااروع من عقود  تتولي مالحظة:

قامة تل  إلمشاااروعات التي يتم طرحها يساااتلزم تحم  الجهات العامة المختصاااة بعل تكالي  الميزانية المتمثلة بحسااااب عهد التساااوية وبعد الحصاااول عل  موافقة من قب  وزارة المالية بهذا الشاااأن. وتجدر اإلشاااارة إل  أن طبيعة بعل ا

 بهذا الشأن. االختصاصوبعد الموافقات من جهات  الجدوىالمشروعات من ميزانيتها المعتمدة و ل  حسب ما تسظر عنع نتائج دراسة 

 التكلفة اإلجمالية الهدف المشروت القطات
 )مليون د.ك(  

2017 2018 
 تاريخ انتهاء المشروت

الربع  الربع األول
 الثاني

الربع 
 الثالث

 الربع الرابع

التنمية 
 العم انية

 ةالعقيل -الم كز الخدمي الت فيهي 
اال تقاء  المسدددددددتوى المعيشدددددددي عن ط يق توفي  الخدما  الت ا ية والت فيهية 
 مستوى متميز يتناسب مع كافة ش ائ  الم تمع ودفع ع لة التنمية وتش يع 

 التنمويةالقطاع الخاص  المشا كة في المشا يع 
االقفال المالي  36.3

 للمش وع
م حلة التصميم والبناء من قب  

 سنوا ( 3المستام  )
2017/5/1 

 سنة 30مدة العقد 

 مدينة  نوب ال ه اء-المدن العمالية 
توفي  سدددددددددددددددكنًا للعمالة ذا  الدخ  المحدود وفقًا لمعايي  بيئية وخدمية  يدة 

ه والصدددددددددددددددحية والت فيهية واال تماعية لهذوكذلك توفي   ميع الم افق االمنية 
 الفئة من الم تمع

االقفال المالي  125
 للمش وع

م حلة التصميم والبناء من قب  
 سنوا ( 3المستام  )

2017/4/30 
 سنة 40مدة العقد 

الكه باء 
 والماء

محطة الخي ان لتوليد الطاقة 
لة الم ح-الكه بائية وتقطي  المياه 

 ا ولى
م حلة التصميم والبناء من قب   اإلقفال المالي 1,181.58 لمحطا  إنتاج الطاقة الكه بائية وزيادة إنتاج المياه إضافة قد ة  ديدة

 سنوا ( 3المستام  )
2017/05/31 

 سنة 28مدة العقد 

النق  
 والمواصال 

 أنظمة النق  الس يعمش وع 
 3,460 ال ماعيتقليص االزدحاما  الم و ية، وتطوي  ش كة النق   )مت و الكوي ( 

 إ  اءا  التعاقد 
توقيع العقد مع  -

 المستام  الفائز
 اإلقفال المالي

م حلة 
التصميم 
والبناء من 
قب  المستام  

 سنوا ( 3)

2018/08/30 
 سنة 40مدة العقد 

 بط دول م لس التعاون إضدددددددددددددددافة إلى خطوط وطنية ت بط موانئ الكوي   ش كة السكك الحديد
 ومستدامة لنق  ال ضائع وال كاب في الكوي  وخا  هالتحقيق تنمية متكاملة 

922.5 

   -ت سية المش وع 
اعتماد المستام  
المفض  من قب  

 الل نة العليا

إ  اءا  تأسيس 
 –الش كة 

 إ  اءا  التعاقد
 اإلقفال المالي

2017/08/10 
 سنة 30-25مدة العقد 

 

معال ة النفايا  البلدية الصل ة  البيئة
 موقع كبد- واالستفادة منها

معال ة النفايا  البلدية )المنزلية( الصدددددددددددددل ة في دولة الكوي  وفق أفضددددددددددددد  
النظم العدددالميدددة والتي تهددددف الى حمدددايدددة البيئدددة والموا د الطبيعيدددة وتقليص 

 استنزاف وهد  ا  اضي في الم ادم بوضعها الحالي
م حلة التصميم والبناء من قب   اإلقفال المالي 230

 سنوا ( 3المستام  )
2017/08/31 

   سنة 29مدة العقد 
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الشركات المساهمة الش كا  المساهمة

الهدفالمشروعالقطاع

التكلفة 

اإلجمالية 

)مليون 

د.ك(

 تكلفة

2017/2018 

د.ك( مليون)

جهة 

اإلشراف

20172018
 انتهاءتاريخ 

المشروع الربع 

األول

الربع 

الثاني

الربع 

الثالث

الربع 

الرابع

شركة المستودعات العامة تطوير منطقة الشمال

والمنافذ الحدودية )العبدلي(

القطاع زيادة استثمارات 

 الخاص
61136

الهيئة 

العامة 

لالستثمار

9 
مليون 

د.ك

9 
مليون 

د.ك

9 
مليون 

د.ك

9 
مليون 

د.ك

31/12/2019
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 امللخص التنفيذي المشروعات االستراتيجية للجهات الحكومية 

 

 المش وعا  االست اتي ية لل ها  الحكومية

 تطوير منطقة الشمال            

 االستراتيجية للجهات الحكومية مشروعات ال ب.
 العمرانيةقطاع التنمية 

 قطاع البترول

 

 الهدف المشروع
 التكلفة اإلجمالية

 )مليون د.ك(  

 تكلفة

2017/2018    

 د.ك( مليون)

 جهة اإلشراف

2017 2018 
 انتهاءتاريخ 

 الربع األول المشروع
الربع 

 الثاني

الربع 

 الثالث

الربع 

 الرابع

 المطالع  جنوب
تنظيذ مدينة سكنية 

 متكاملة الخدمات

وسيتم  م.د.ك 356

مخاطبة األمانة بكتاب 

 رسمي بهذا البيان

144.5 
المؤسسة العامة 

 السكنية ةللرعاي
 2019/9/1 أعمال التنظيذ ألعمال البنية التحتية للقسائم السكنية استكمال

 الهدف المشروع

التكلفة 

اإلجمالية 

 )مليون د.ك(

 تكلفة

2017/2018 

 د.ك( مليون)

جهة 

 اإلشراف

 انتهاءتاريخ  2018 2017

 الربع الرابع الربع الثالث الربع الثاني الربع األول المشروع

 مشروع مصظاة الزور
تنويا القاعدة 

اإلنتاجية من خالل 

تشجيا الصناعات 

النظطية الالحقة ما 

توفير احتياجات 

السو  المحلية 

واألسوا  العالمية من 

المنتجات البترولية 

و ل  وفقاً للكميات 

 والمواصظات العالمية 

4,871 1,531 

مؤسسة 

البترول 

 الكويتية

يذ في تنظ االستمرار

مراح  التصميم 

ع والشرا  لمشرو

مصظاة الزور بما 

من  %24يعادل 

 خطة التنظيذ

يذ في تنظ االستمرار

مراح  التصميم 

والشرا  لمشروع 

مصظاة الزور بما 

من  %28يعادل 

 خطة التنظيذ

في  االستمرار

تنظيذ مراح  

التصميم والشرا  

لمشروع مصظاة 

الزور بما يعادل 

من خطة  34%

 التنظيذ

ذ في تنظي االستمرار

مراح  التصميم 

لشرا  لمشروع وا

مصظاة الزور بما 

من  %40يعادل 

 خطة التنظيذ

5/12/2019 

 

 1,051 4,680 مشروع الوقود البيئي

يذ في تنظ االستمرار

مراح  التصميم 

والشرا  لمشروع 

مصظاة الزور بما 

من  %74يعادل 

 خطة التنظيذ

يذ في تنظ االستمرار

مراح  التصميم 

والشرا  لمشروع 

مصظاة الزور بما 

من  %79يعادل 

 خطة التنظيذ

في  االستمرار

تنظيذ مراح  

التصميم والشرا  

لمشروع مصظاة 

الزور بما يعادل 

من خطة  88%

 التنظيذ

ذ في تنظي االستمرار

مراح  التصميم 

والشرا  لمشروع 

مصظاة الزور بما 

من  %97يعادل 

 ذخطة التنظي

12/04/2018 

مشروع األوليظينات الثالث 

والعطريات الثاني المتكام  

 ما مصظاة الزور

 2021نوفمبر  المشروع اعتمادتنظيذ الدراسات الهندسية األولية في حال تم  94.1 361.9



 

99 

المشروعات االستراتيجية للجهات الحكومية  التنفيذي المش وعا  االست اتي ية لل ها  الحكوميةامللخص

قطاع التعليم

الهدفالمشروع

التكلفة 

اإلجمالية 

)مليون د.ك(

 تكلفة

2017/2018 

د.ك( مليون)

جهة 

اإلشراف

20172018
 انتهاءتاريخ 

 الربع الرابع الربع الثالث الربع الثاني الربع األول المشروع

السالم الجامعية وتشمل:مدينة صباح 
كلية العلوم اإلدارية 

وكلية العلوم الحياتية في 

مدينة صباح السالم 

 الجامعية

 االستيعابيةرفا الطاقة 

لمؤسسات التعليم العالي 

 باحتياجاتوربط مخرجاتها 

 سو  العم 

جامعة الكوي  9.0 152.0

 أعمال التشطيبات واألعمال الكهربائية والميكانيكية وباقي -

 (31/12/2017إل   15/10/2013األعمال )
-  31/12/2017

-
 االبتدائيأعمال التسليم  -

(31/12/2017إل   1/07/2017)

 والتربية فيكلية اآلداب 

مدينة صباح السالم 

 الجامعية

جامعة الكوي  13.9 136.9

أعمال التشطيبات واألعمال الكهربائية والميكانيكية وباقي   -

 (31/12/2017إل   18/9/2012) األعمال
-  31/12/2017

-
 االبتدائيأعمال التسليم  -

(31/12/2017إل   1/07/2017)

كلية العلوم في مدينة 

صباح السالم الجامعية
جامعة الكوي  27.0 197.5

أعمال التشطيبات واألعمال الكهربائية والميكانيكية وباقي   -

 (31/12/2017إل   1/9/2013األعمال )
-  31/12/2017

-
 االبتدائيأعمال التسليم  -

(31/12/2017إل   1/07/2017)

كلية العلوم االجتماعية 

 والشريعة فيوالحقو  

مدينة صباح السالم 

 الجامعية

161.750.0

جامعة الكوي 

أعمال الهيك  اإلنشائي  

إل   1/7/2015)

31/7/2017) 

---

31/03/2019 

جامعة الكوي 
إل  1/5/2016أعمال التشطيبات واألعمال الكهربائية والميكانيكية وباقي األعمال )  

31/3/2019) 

 والبترول  كلية الهندسة

في مدينة صباح السالم 

 الجامعية

 االستيعابيةرفا الطاقة 

لمؤسسات التعليم العالي 

 باحتياجاتوربط مخرجاتها 

 سو  العم 

الكوي جامعة  15.0 166.7

أعمال التشطيبات واألعمال الكهربائية والميكانيكية وباقي   -

التسليم  أعمال -( 30/9/2017إل   15/06/2012األعمال )

 (30/9/2017إل   1/04/2017. )االبتدائي

-  30/9/2017

المباني األكاديمية 

المساندة في مدينة 

صباح السالم الجامعية

جامعة الكوي  42.0 280.1

 - (30/11/2017إل   1/12/2015أعمال الهيك  اإلنشائي ) 

 1/09/2016أعمال التشطيبات واألعمال الكهربائية والميكانيكية وباقي األعمال ) - 31/12/2019

 (31/12/2019إل  

مركز الخدمات الطالبية 

واألنشطة الرياضية في 

مدينة صباح السالم 

 الجامعية

الكوي جامعة  38.0 128.2

- (30/11/2017إل   1/12/2015أعمال الهيك  اإلنشائي ) 

 1/09/2016أعمال التشطيبات واألعمال الكهربائية والميكانيكية وباقي األعمال )  - 31/12/2019

 (31/12/2019إل  
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 امللخص التنفيذي المشروعات االستراتيجية للجهات الحكومية 

 

 المش وعا  االست اتي ية لل ها  الحكومية

  
 الهدف المشروع

التكلفة 

اإلجمالية 

 )مليون د.ك(

 تكلفة

2017/2018 

 د.ك( مليون)

جهة 

 اإلشراف

2017 2018 
 انتهاءتاريخ 

 الربع الرابع الربع الثالث الربع الثاني الربع األول المشروع

المباني اإلدارية في 

مدينة صباح السالم 

 الجامعية

 االستيعابيةرفا الطاقة 

لمؤسسات التعليم العالي 

 باحتياجاتوربط مخرجاتها 

 سو  العم 

223.3 46.0 
 جامعة

 الكوي 

 (30/6/2018إل   1/7/2016أعمال الهيك  اإلنشائي )  -

 1/04/2017أعمال التشطيبات واألعمال الكهربائية والميكانيكية وباقي األعمال )  -

 (31/12/2019إل  

31/12/2019  

كلية العمارة وكلية علوم 

هندسة الحاسوب في 

مدينة صباح السالم 

 الجامعية

112.6 9.0 
جامعة 

 الكوي 
- 

أعمال تجهيز  

الموقا 

إل   1/7/2017)

30/9/2017) 

 1/9/2017أعمال الهيك  اإلنشائي ) 

 (31/12/2018إل  
31/12/2019  

الحرم الطبي في مدينة 

 صباح السالم الجامعية
604.8 36.0 

جامعة 

 الكوي 
  30/9/2022 (31/8/2018إل   1/9/2017أعمال تجهيز الموقا )  -

دينة مالبنية التحتية في 

 صباح السالم الجامعية
567.3 70.0 

جامعة 

 الكوي 

أعمال التشطيبات   -( 30/6/2018إل   1/7/2012أعمال الهيك  اإلنشائي )  -

 - (31/3/2019إل   1/01/2013واألعمال الكهربائية والميكانيكية وباقي األعمال )

 (31/3/2019إل   1/09/2016) االبتدائيأعمال التسليم 

31/3/2019  
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المشروعات االستراتيجية للجهات الحكومية  التنفيذي المش وعا  االست اتي ية لل ها  الحكوميةامللخص
قطاع الصحة

الهدف المشروع
التكلفة اإلجمالية 

)مليون د.ك(

 تكلفة

2017/2018 

د.ك( مليون)

جهة 

اإلشراف

20172018
 انتهاءتاريخ 

المشروع الربع الرابعالربع الثالثالربع الثانيالربع األول

مبني جديد 

 بمستشظ

 العدان

التوسا 

في 

الخدمة 

الصحية 

وفقا 

للزيادة 

السكانية 

والتوسا 

 العمراني

232.12560
وزارة 

الصحة

 مبنى النساء والوالدة: مبنى النساء والوالدة: مبنى النساء والوالدة: مبنى النساء والوالدة:

27/6/2019

% 80االلكت وميكانيك اعمال   % 98اعمال الهيك  الخ ساني   % 89اعمال الهيك  الخ ساني   % 80اعمال الهيك  الخ ساني 
 % 73اعمال التشطي ا   % 75اعمال االلكت وميكانيك  % 65اعمال االلكت وميكانيك  % 56اعمال االلكت وميكانيك 

 % 64اعمال التشطي ا   % 45اعمال التشطي ا   % 35اعمال التشطي ا  
 % 36المعدا  الطبية 

 % 29المعدا  الطبية  % 21الطبية المعدا   % 9المعدا  الطبية 
 مبنى الجراحة: مبنى الجراحة: مبنى الجراحة:مبنى الجراحة: 
% 51اعمال االلكت وميكانيك  % 100 الخ سانياعمال الهيك   % 73 الخ سانياعمال الهيك   % 20 الخ سانياعمال الهيك  

 % 25اعمال التشطي ا   % 18اعمال االلكت وميكانيك  % 4االلكت وميكانيك اعمال  % 1.31اعمال االلكت وميكانيك 
 مبنى العالج الطبيعي: مبنى العالج الطبيعي: مبنى العالج الطبيعي: مبنى العالج الطبيعي: 

% 76االلكت وميكانيك اعمال  % 63اعمال االلكت وميكانيك  % 45اعمال االلكت وميكانيك  % 100 الخ سانياعمال الهيك  

  % 25اعمال التشطي ا   % 15.6اعمال االلكت وميكانيك 
 % 53اعمال التشطي ا   % 41اعمال التشطي ا  
 % 5المعدا  الطبية   % 2المعدا  الطبية 

 المبنى اإلداري: المبنى اإلداري: المبنى اإلداري: المبنى اإلداري: 
% 55اعمال االلكت وميكانيك  % 100اعمال الهيك  الخ ساني  % 82اعمال الهيك  الخ ساني  % 55الهيك  الخ ساني اعمال 

 % 8اعمال التشطي ا   % 40اعمال االلكت وميكانيك  % 35اعمال االلكت وميكانيك  % 20اعمال االلكت وميكانيك 

سيارات مبنى العالجموقف  موقف سيارات مبنى العالج الطبيعي:
 الطبيعي:

موقف سيارات مبنى العالج 
 الطبيعي:

موقف سيارات مبنى العالج 
 الطبيعي:

 % 40اعمال االلكت وميكانيك  % 35اعمال االلكت وميكانيك  % 20اعمال االلكت وميكانيك 
% 55اعمال االلكت وميكانيك 

 % 100اعمال التشطي ا   % 89اعمال التشطي ا   % 65اعمال التشطي ا  
 موقف سيارات مبنى الطوارئ: موقف سيارات مبنى الطوارئ: موقف سيارات مبنى الطوارئ: موقف سيارات مبنى الطوارئ:

% 55اعمال االلكت وميكانيك  % 40اعمال االلكت وميكانيك  % 35اعمال االلكت وميكانيك  % 100 الخ سانياعمال الهيك  
 % 100اعمال التشطي ا   % 88اعمال التشطي ا   % 16اعمال التشطي ا   % 20اعمال االلكت وميكانيك 

 مبنى المخازن: مبنى المخازن: مبنى المخازن: مبنى المخازن: 

% 84اعمال الهيك  الخ ساني  % 38اعمال الهيك  الخ ساني  -
% 100اعمال الهيك  الخ ساني 
% 5اعمال االلكت وميكانيك 
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المشروعات االستراتيجية للجهات الحكومية  التنفيذي المش وعا  االست اتي ية لل ها  الحكوميةامللخص

الهدف المشروع
التكلفة اإلجمالية 

)مليون د.ك(

 تكلفة

2017/2018 

د.ك( مليون)

جهة 

اإلشراف

20172018
 انتهاءتاريخ 

المشروع الربع الرابعالربع الثالثالربع الثانيالربع األول

مباني 

جديدة 

بمستشظ 

الظروانية

التوسا 

في 

الخدمة 

الصحية 

وفقا 

للزيادة 

السكانية 

والتوسا 

العمراني

278.32077
وزارة 

الصحة

 مبنى مواقف السيارات: مبنى مواقف السيارات: مبنى مواقف السيارات: مبنى مواقف السيارات:

29/6/2019

% 85االلكت وميكانيك  اعمال % 74اعمال االلكت وميكانيك  % 42اعمال االلكت وميكانيك  % 100اعمال الهيك  الخ ساني 
% 17اعمال االلكت وميكانيك 

% 80اعمال التشطي ا   % 26اعمال التشطي ا  
% 95اعمال التشطي ا  

% 15االخت ا  والتشغي  % 5اعمال التشطي ا  
مبنى المستشفى:  مبنى المستشفى:  مبنى المستشفى:  مبنى المستشفى: 

 - % 100القواعد واالساسا  اعمال 

96اعمال الهيك  الخ ساني  % 90اعمال الهيك  الخ ساني  % 84اعمال الهيك  الخ ساني  % 77اعمال الهيك  الخ ساني 
% 

% 68اعمال االلكت وميكانيك  % 59اعمال االلكت وميكانيك  % 45اعمال االلكت وميكانيك  % 35اعمال االلكت وميكانيك 
  % 57اعمال التشطي ا   % 45اعمال التشطي ا   % 31اعمال التشطي ا   % 21اعمال التشطي ا  
 مبنى الخدمات:  مبنى الخدمات:  مبنى الخدمات:  مبنى الخدمات: 

% 50.1اعمال االلكت وميكانيك 
 100اعمال االلكت وميكانيك 

% 100التسليم % 91االخت ا  والتشغي   %
% 83االخت ا  والتشغي    % 100اعمال التشطي ا  

مستشظ 

الصباح 

الجديد

التوسا في 

الخدمة 

الصحية 

وفقا 

للزيادة 

السكانية 

والتوسا 

العمراني

18571
وزارة

الصحة 

 السيارات:مبنى مواقف  مبنى مواقف السيارات: مبنى مواقف السيارات: مبنى مواقف السيارات:

2/8/2018

 % 100اعمال االلكت وميكانيك  % 80اعمال االلكت وميكانيك  % 60اعمال االلكت وميكانيك 
% 100اعمال التشطي ا  

 % 90اعمال التشطي ا   % 60اعمال التشطي ا   % 20اعمال التشطي ا  
 مبنى المستشفى:  مبنى المستشفى:  مبنى المستشفى:  مبنى المستشفى: 

 %100اعمال االلكت وميكانيك  % 70اعمال االلكت وميكانيك  % 50اعمال االلكت وميكانيك  % 40اعمال االلكت وميكانيك 
 % 100اعمال التشطي ا   % 80اعمال التشطي ا   % 60اعمال التشطي ا   % 45اعمال التشطي ا  

اعمال ال س  ال ا ط بين المستشفى 
  % 25والمواقف 

اعمال ال س  ال ا ط بين المستشفى 
 % 50والمواقف 

اعمال ال س  ال ا ط بين 
% 100المستشفى والمواقف 

اعمال ت كيب اال هزة الطبية 
90% 

اعمال ت كيب اال هزة الطبية 
60% 

اعمال خا  ية ومسطحا  خض اء 
50 %  

مبنى الخدمات المركزي:  مبنى الخدمات المركزي:  مبنى الخدمات المركزي:  مبنى الخدمات المركزي: 
 - % 100اعمال التشطي ا   % 100اعمال االلكت وميكانيك  % 80اعمال االلكت وميكانيك 

 - % 90اعمال التشطي ا   % 80اعمال التشطي ا  
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المشروعات االستراتيجية للجهات الحكومية  التنفيذي المش وعا  االست اتي ية لل ها  الحكوميةامللخص
قطاع النق  والمواصالت

الهدفالمشروع

التكلفة 

اإلجمالية 

)مليون د.ك(

 تكلفة

2017/2018 

د.ك( مليون)

جهة اإلشراف

20172018
 انتهاءتاريخ 

المشروع
الربع 

األول

الربع 

الثاني

الربع 

الثالث
الربع الرابع

مطار الكوي توسعة مشروع 

 (2)مبني الركاب 

ر للمطا االستيعابيةزيادة الطاقة 

وتنظيذ مبني ركاب جديد عل  

 مستوي عالمي

921.6150
وزارة األشغال 

العامة

تم مخاطبة ديوان المحاسبة ألخذ الموافقة عل  ترسية 

المشروع عل  المقاول الظائز وجاري الرد عل  

 استظساراتهم

31/01/2022

في المطار مدرج الشرقي التطوير 

 الدولي

  ولس االستيعابيةزيادة القدرة 

رات طائ واستيعابالنق  الكويتي 

 الجي  الجديد

110 40 

اإلدارة العامة 

للطيران 

المدني

أعمال تنظيذ المرحلة إنشا  المدرج الثالث الجديد 

وممرات الطائرات وإنشا  المرحلة األولي من النظق 

 وبرج المراقبة الثاني الجديد

30/10/2020

مبني الخدمات المساند لمطار 

 الدوليالكوي  

 لمطار االستيعابيةزيادة الطاقة 

 الكوي  الدولي
60 6

أعمال 

 التشطيبات

والتشغي 

-31/03/2018

تطوير المدرج الغربي

 لسو  االستيعابيةزيادة القدرة 

رات طائ واستيعابالنق  الكويتي 

 الجي  الجديد

160 40
أعمال تنظيذ المدرج الغربي الجديد والموازي للمدرج 

وأعمال المرحلة الثانية للنظق الذي يص  مدينة الثالث 

 (T2الشحن الجوي بمبني الركاب الجديد )

15/04/2021

تصميم وإنشا  المرافق الحكومية 

 في مدينة الكوي  للشحن

 لسو  االستيعابيةزيادة القدرة 

رات طائ واستيعابالنق  الكويتي 

 الجي  الجديد

65 12--

تجهيز الموقا وإعداد 

التصاميم النهائية وأخذ 

الموافقات من قب  مقاول 

 المشروع

14/02/2021

مشروع مينا  مبارك الكبير 
زيادة عدد الموانئ التجارية 

 الموجودة بدولة الكوي 
99148

وزارة 

 األشغال

طرح عقود البنية التحتية والمباني وسكة الحديد 

31/12/2019 ومعدات المناولة لمنطقة المينا 

0% 30% 60% 100%

مشروع 

جسر الشيخ 

جابر األحمد

الصبية وصلة
المسافة بين مدينة  اختصار

 الكوي  والصبية

938217
وزارة األشغال

86% 91% 94.5% 96.5% 11/2018

الدوحة وصلة

لهاااا  لبالد بشاااااااماااا ربط جنوب ا

الكثاااافاااة المرورياااة  السااااااتيعااااب

 30المتزايدة والمتوقعة خالل الـاااا 
 انسااااايابيةسااااانة القادمة وضااااامان 

كااا  من ماااديناااة  بااااتجااااهالمرور 

الكوي  ومينا  الشااااااويخ ومنطقة 

 الدوحة ومدينة جابر األحمد

71% 78% 83.5% 88.0% 11/2018
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التنفيذي امللخص

 اجلزء الثالث
الشركات اململوكة للدولة 
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التنفيذي ال زء الاالث: الش كا  المملوكة للدولةامللخص

الشركات المملوكة للدولة

 العامة للم لس ا مانة قام  المشا كة في خطة التنمية، مملوكة للدولة  الكام  في شأن التخطيط التنموي، والذي ألزم الش كا  ال 2016لسنة  7ال ديد  قم  التخطيط في إطا  قانون 
من  ؤية طموحة تتوحد  ك  ذلك يتأتى تسهم في تحسين م كز الكوي  في التنافسية العالمية.تنموية تقديم مش وعا  ا على للتخطيط والتنمية  عقد لقاءا  مع تلك الش كا  ودعمها في 

شهد سنوا  ، حيث لم توتعد مشا كة هذه الش كا  ضمن خطة التنمية السا قة ا ولى من نوعها الوطن والمواطن.تحقيق ا هداف المشت كة لخدمة من أ   دعم خطة التنمية، ل ال هود فيها
والمدى الزمني  2017/2018ة التنمية ، ويع ض هذا ال زء المش وعا  التنموية التي تساهم بها الش كا  المملوكة للدولة  الكام  في خطلش كا تلك ا مش وعا  تضمينالسا قة  طالخط

 لتنفيذها.

المؤشرات الدليل  الشركة المشروت م

الخطة 
اإلنمائية 
 األولى

2019/2020 – 2015/2016الخطة اإلنمائية الثانية 
الخطة 
اإلنمائية 
 الثالثة

 2016/2015 2017/2016 2018/2017 2019/2018 2020/2019 

في المباني السكنية  المياهترشيد استهالك 1

 ) انرت المرشدات ) باستخدام

الشركة الوطنية 

لمشاريا 

 التكنولوجيا

دلي  استعمال الموا د 
((12) والطاقة  

 الموا د المائيةاستنفاد 
(14.5)  

)انرت ) مركز )بارك( للطاقات المتجددة 2
دلي  استعمال الموارد 

(12) والطاقة

 الكهربيةاستهالك الطاقة 

(12.2) 

الطبيعية  الموارد استنظاد

(12.3)

مبادرة رفا كظا ة الطاقة في المباني 3

 الحكومية

المدينة الترفيهية 4

شركة 

المشروعات 

 السياحية

دلي  االنظا  الحكومي 

(4)

االنظا  عل  البنية التحتية 

(4.3) 

بمطار  CIP TERMINALمشروع مبن  5

 الكوي  الدولي
دلي  جودة البنية التحتية 

 (10) للنق 
(10.3) النق  الجوي

تطوير نادي الظحيحي  البحري 6
  ودة ال عاية الصحية

(15)  
 العم  المأمول

(15.2)
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التنفيذي امللخص

 اجلزء الرابع
متويل مشروعات اخلطة 
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التنفيذي ال زء ال ا ع: تموي  مش وعا  الخطةامللخص
: لتعزيز دور القطات الخاص 2017/2018تمويل مشروعات خطة التنمية 

 والحد من هيمنة القطات العام واجراء إصالح اقتصادي بالدولة:

إن تنويع مصادر االقتصاد الوطني، يتطلب الحد من تقلبات أسعار النفط 
بأسلوب فعال، من خالل شراكات وطنية قوية منتجة يمتد عملها داخل وخارج 
الكويت، لتبني اقتصادُا متوازنُا قويُا يوفر فرص العمل المنتجة للشباب، 

عزز من ما يويحقق بذلك تحسنُا في مستوى معيشة المواطنين ورفاهيتهم، ك
احتياطي األجيال القادمة، ويخفف من األعباء اإلدارية للدولة ونقاط التوتر 

 أداء مهامها السيادية بفاعلية أكثر.من السياسي، بما يمكنها 

وهو ما يتطلب خلق ف ص مش عة لمساهمة واسعة النطاق للمواطنين كي 
يشا كوا في تنمية الدولة وتنويع مصاد  االقتصاد، بإعادة النظ  في دو  الدولة 
االقتصادي، والخدما  العامة، وا عادة هيكلة الميزانية العامة للدولة لعالج تلك 

كاي  من ا ع اء التي التحديا  والمصاعب، و ما ي فع عن كاه  الدولة ال
تتحملها وت هق موازنتها بتخفيف هيمنتها على معظم ا نشطة االقتصادية، 
ولتحقيق هذا الهدف الحيوي تتبنى الخطط السنوية للخطة االنمائية ب امج 
وف ص استاما ية مقنعة و ذا ة للمواطنين من خالل مش وع تنموي  ائد وواسع 

دما  العامة، وي شد استهالكها، ويحقق النطاق، يهدف إلى تحسين مستوى الخ
 وعاداًل لمستوى معيشة المواطنين.تحسنًا ملموسًا 

الخاص  الش اكة بين  2014لسنة  116من القانون  قم  13ط قا للمادة  قم 
ط ح كافة مش وعا  الش اكة التي "والتي تنص على القطاعين العام والخاص 

لمستام ين نا  كويتي في منافسة بين اتزيد تكلفتها اال مالية عن ستين مليون دي
 ."ال اغبين في االستاما  بهذه المش وعا 

حيث سيتم تأسيس ش كة مساهمة عامة للمش وع وتوزيع أسهمها  عد ط ح 
 المش وع وتحديد المستام  الفائز، وفقا للنسب التالية:

 24% نصيب ال هة العامة التي تملك المش وع 
 26%  القطاع الخاصنصيب المستام  الفائز من 
 50%  تخصص لالكتتاب العام للمواطنين  التساوي 

التوزيع النساابي لتمويل مشااروعات خطة  انيوضااح ينالشااكل التاليالجدول و 
القطات الخاص التنمية فيما بين مسااااااااااهمة الحكومة )نفطي و ير نفطي( و 

ن(.)مواطنين ومستثمري
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ال ا ع: تموي  مش وعا  الخطةال زء 

متويل مشروعات خطة التنمية
البيان

 التكلفة 

التقديرية اإلجمالية

نسبة 

المساهمة

 305,500,000 نصيب المواطنين من الشركات المساهمة
50% 

 2,977,690,000 (PPPنصيب المواطنين من مشروعات الشراكة )

%11.1 3,283,190,000 إجمالي مساهمة المواطنين

 158,860,000 نصيب المستثمر من الشركات المساهمة
26% 

 1,548,398,800 (PPPمن مشروعات الشراكة )نصيب المستثمر 

 %5.8 1,707,258,800 إجمالي مساهمة المستثمر

146,640,000نصيب الدولة من الشركات المساهمة
24%

 1,429,291,200 (PPPنصيب الدولة من مشروعات الشراكة )

 22,938,658,244 نصيب الدولة من المشروعات الحكومية

%83.1 24,514,589,444 الحكومةإجمالي مساهمة 

  %14,550,058,4443.49قطاع عام  ير نظطي

% 8 .9,964,531,00033قطاع عام نظطي

%100 29,505,038,244 التكلفة التقديرية اإلجمالية للمشروعات

 .2017/2018النظام اآللي إلعداد الخطة تم حسا ه من بيانا  المش وعا   المصد : 

نس ة مساهمة القطاع الخاص في تموي  مش وعا  الخطة 9.61%

نسب   س ه   القط ع النفطي في ت ويل  شروع ت الخط 8.33%

نسب   س ه   القط ع الحكو ي )غير النفطي( في ت ويل  شروع ت 3.94%

الخط 
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 اجلزء اخلامس
الدعم اإلعالمي للخطة اإلمنائية
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ال زء الخامس: الدعم اإلعالمي للخطة اإلنمائية

ا   عالمي نإ نشددد  وتسدددويق  نهاإن ن اح خطة التنمية م هون  عوام  كاي ة م
وبيددان خطو ة االنصدددددددددددددد اف عن قواعدددهددا  هددداف خطددة التنميددةأ لمضددددددددددددددددامين و 

بي من أ   تحقيق قبول شددددددع القادمةال الد وأ يالها  على مسددددددتقب وم تكزاتها 
 وب لماني يؤدي إلى تطبيق الخطة  سهولة واقتناع. 

للخطة وأهدافها ماعي السددددددليم عالمي واال تكما سدددددديسدددددداهم ن اح التسددددددويق اإل
 ة المستدامة للمواطنين.التنمي ديدة لمفهوم  وض و تها في خلق اقافة

 شدددددددأن إيصددددددددال ال سددددددددالة التنموية الصددددددددحيحة  تعيقأهم التحديا  التي  تتما 
 :فيما يلي مضامين ومفاهيم الخطط التنموية م تمعيا وا عالميا

متكام  لخطة التنمية وم تكزاتها وط ق تسدددددددددددددويقها لدى غياب الفهم ال -
 معظم ال ها . 

الحكومية في نشددددد  مضدددددامين وأهداف ضدددددعف التنسددددديق بين ال ها   -
 .الخطة

غياب التنسددددددديق بين اإلعالم ال سدددددددمي وا هلي، في نشددددددد  وتسدددددددويق   -
 خطة التنمية.

 سالة في إيصال الوتش يعهم والمبدعين  تحفيز الكفاءا  الحا ة إلى -
اإلعالمية التي ت تكز عليها الخطة اإلنمائية والتي تعتب  أسدددددددددددددداسددددددددددددددا 

 ض و يا لن اح خطة التنمية.
 ضعف التسويق اإلعالمي للخدما  التي تقدمها الدولة. -

 2019/2020-2015/2016وفي هذا الشأن تبن  الخطة اإلنمائية 
اإلعالمي  مكونا  خطط التنمية ومش وعاتها حكومياً وب لمانيًا  الوعينش  

وشعبيًا، وبيان المخاط  االقتصادية واال تماعية في حالة عدم تطبيق 
اإلصالحا  التنموية من خالل م موعة من السياسا  أهمها:
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إنشددداء ل نة إعالمية متخصدددصدددة تت ع ا مانة العامة للم لس ا على  -
تقوم  التنسديق بين الم لس وكافة مؤسدسدا  الدولة للتخطيط والتنمية، 

وشدددد كاء التنمية لشدددد ح وتسددددويق خطط التنمية  اسددددتخدام كافة وسددددائ  
اإلعالم واالتصددددال مع االسددددتعانة  المتخصددددصددددين والخب ا  العالمية، 

 .و التنسيق مع ل نة الشئون السياسية واإلعالم  الم لس

يب العالمية المناسددددددددددد ة متا عة تو ها  ال أي العام من خالل ا سدددددددددددال -
لتقييم مددددددى الفهم والتفددددداعددددد  مع تسددددددددددددددويق خطط التنميدددددة، واتخددددداذ 

 .اإل  اءا  اإلعالمية التصحيحية المناس ة

مسدددددددددددددداهمة وزا ة اإلعالم في  هود تسددددددددددددددويق خطط التنمية م تمعيًا،  -
وا عددداد ب امج إعالميددة وتاقيفيددة توضدددددددددددددد  مخدداط  اسددددددددددددددتم ا   عض 

واال تماعية، مع االسددتعانة  الشدد اب والنشددطاء ا وضدداع االقتصددادية 
 .اإلعالميين والمبدعين في هذا الخصوص

م ددداد ة الحكومدددة وال هدددا  المعنيدددة  دددال د والتصددددددددددددددحي  والتوضددددددددددددددي   -
بخصدوص كافة ا مو  والقضدايا غي  الصدحيحة أو السدلبية الم ت طة 
 قضدددددددددددايا اقتصدددددددددددادية أو ا تماعية في وسدددددددددددائ  اإلعالم واالتصدددددددددددال 

ونشددد  المعلوما  الصدددحيحة بهدف تشدددكي  وعي و أي عام  المختلفة،
 .مستني 

تفعيدد  أدوا  وزا ا  محو يددة مادد  الشددددددددددددددئون اال تمدداعيددة، ا وقدداف،  -
الشدددد اب وغي ها، وكذلك منظما  الم تمع المدني ال ئيسددددية في نشدددد  

 وتسويق مضامين وأهداف خطط التنمية في الم تمع.

للخطددة اإلنمددائيدة م اإلعالمي التنفيددذ تم تبني مشدددددددددددددد وع الدددع ى مسددددددددددددددتو  وعلى
كام  تك يس الفهم ال إلىويهدف هذا المشدددددد وع والخطط السددددددنوية المنباقة منه 

لخطة التنمية وم تكزاتها وتسددددددددويقها ب لمانيا وشددددددددعبيا، والتنسدددددددديق بين ال ها  
الحكومية في نش  مضامين وأهداف الخطة، وخلق قنوا  اتصال بين ال ها  
اإلعالمية  القطاعين العام والخاص لتزويدهم  المعلوما  والبيانا  لنشدددددددددددددد  

 إلى مشا كة المواطنين في التنمية. ودعم خطة التنمية إعالمًيا، والسعي

بالمجلس األعلى  لجنة اإلعالم التنموي أوصااااااااات  ذلكوفي ضددددددددددددددوء تحقيق 
  ما يلي: للتخطيط والتنمية

اقت اح  ميع اآلليا  وا دوا  والوسدددددددددددائ  المناسددددددددددد ة لتسدددددددددددويق خطة  .1
التنميدددة وبيدددان أهميتهدددا وخطو ة االنصدددددددددددددد اف عن تنفيدددذهدددا وتقدددديمهددا 

 على نش ها على أوسع نطاق. لل ها  الحكومية للعم 
 صددد ومتا عة وتقييم وتحلي  أداء ال ها  الحكومية في تسددويق خطة  .2

 لها. الحا ةالتنمية ونش  اهدافها وم تكزاتها وبيان 
 د اسة معوقا  تسويق خطة التنمية واقت اح سب  تذليلها. .3
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 .الحكومة إلى  شأنها ال أي وتقديم المتا عة تقا ي  د اسة .4
 هاتوافق مدى ود اسة ا مة م لس على المع وضة التش يعا  مناقشة .5

 .للخطة اإلعالمية السياسة على وتأاي ها التنمية خطة اهداف مع
  ونشددددد تسدددددويق أ   من الالزمة التسدددددويقية وال حوث الد اسدددددا  إ  اء .6

 خاصال القطاع مع وأهميتها  التعاون  وأهدافها التنمية لخطة أفضدددددددددددد 
 .المدني الم تمع ومؤسسا 

  أفضددددددددد إعالمي لقبول أ واء خلق شدددددددددأنها من التي االقت احا  تقديم .7
 .التنمية لخطة

 ا مؤشددددددددددددد   تبين التي والصدددددددددددددحيحة الدقيقة والبيانا  المعلوما   مع .8
 ل هة هاوتقديم الخطة تنفيذ مؤشددددد ا  مع  المقا نة المسدددددتهدفة التنمية

 للقبول يمهد أفضددددددددددددد  وعي تحقيق من أ   لنشددددددددددددد ها االختصددددددددددددداص
 .التنمية لخطة أفض  تنفيذ في والمسا عة

 ا مة م لس إلى الحكومة من تقدم التي القوانين مشددددددددددددددا يع د اسددددددددددددددة .9
 حكومةال ب امج د اسدددة وكذلك التنمية خطة وتسدددويق  اإلعالم المتعلقة
 .التنمية خطة وتسويق وتنفيذ بنش  المتعلقة

              المواطنين  ضدددددددددددددددى مسدددددددددددددددتوى  على التع ف في المسددددددددددددددددددددداهمدددددددة .10
 .بها المتعلق العام ال أي قياس ود اسة التنمية خطة عن

النشدددددددددددددددددداطددددا  كددددافددددة من بنمدددداذج االحتفدددداظاإلعالم التنموي لل نددددة  .11
 نم المختلفة الدولة وأ هزة وزا ا  بها قام  التي اإلعالمية وال هود

 .تنفيذها ومتا عة تقييمها أ  
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 ال زء السادس: المتطل ا  التش يعية
  

 

 

 إدارة حكومية فاعلة. أ
 مش وع قانون منع تضا ب المصال  .1
 مش وع قانون حق االطالع على المعلوما  العامة .2
 اقتصاد متنوت مستدامب. 
 ض ي ة القيمة المضافةمش وع قانون  .1
 مش وع قانون نشاط التأمين .2
 مش وع قانون بإنشاء ش كة الهواتف الاابتة واالتصاال  الدولية .3
 مش وع قانون السياحة .4
 مش وع قانون بإنشاء ش كة الب يد .5
 مش وع قانون الطي ان المدني .6
 رعاية صحية عالية الجودة. ج
 1960( لسنة 49) تعدي  قانون إنشاء المؤسسا  العال ية  قم .1
 رأس مال بشري إبداعي. د

 مش وع قانون إلزام بتوفي  ال عاية الصحية للقوى العاملة  محيط العم   .1
 إلزامية تس ي  إصا ا  وأم اض العم مش وع قانون  .2
 مش وع قانون تنظيم الخدما  االستشا ية النفسية واال تماعية والت بوية .3
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 نظام تكويد ال كائز والب امج
 الخرائط الذهنية للبرامج التنموية ركائز الخطة 

 
 نظام تكويد الركائز والبرامج

 الركائز
 إدارة حكومية فاعلة 1

 اقتصاد متنوع مستدام 2

 حتتية متطورة بنية 3

 بيئة معيشية مستدامة 4

 رعاية صحية عالية اجلودة 5

 رأس مال بشري إبداعي 6

 مكانة دولية متميزة 7

 الربامج
 الحكو   اإللكتروني برن     1.1

 برن    الح   ال خطط الهيكلي 1.2

 االع  ل للقط ع الخ صتهيئ  بيئ  برن     2.1

 تنويع الق عطا االنت جي  وزي طا  عطالت االستث  ر برن     2.2

 السي ح  الوطني تطوير برن     2.3

 اإلح   ال  لي واال تح طي للطول برن     2.4

 برن    اال تح ط ال عرفي 2.5
 

 

 

  نظو   النقل الجويبرن    تطوير  3.1

  النقل البري نظو   برن    تطوير  3.2

  نظو   النقل البحريبرن    تطوير  3.3

 برن    تطوير وزي طا الط    اإلنت جي  للط    الكهرب ئي  3.4

 البني  التحتي  لتكنولوجي  ال علو  ت واالتح التبرن     3.5

 سراع في توفير الرع ي  السكني  لل واطنينبرن    اإل 4.1

 ال تجططاتوظيف الط   ت برن     4.2

 الحف ظ على س    البيئ  الهوائي برن     4.3

 برن    تحسين كف ءا الطارا ال خلف ت والنف ي ت  4.4

 برن    جوطا الخط  ت الححي  5.1

 برن    الحط  ن األ راض ال ز ن  غير ال عطي  5.2

 برن    زي طا السع  السريري  لل ستشفي ت الع    5.3

 برن    جوطا التعليم  6.1

 برن    رفع الط    االستيع بي  للتعليم الع لي  6.2

 سوق الع ل اخت التبرن    الح    6.3

  الس    ال روري برن     6.4

 برن    رع ي  وط   ذوي االع    6.5

 خط  ت رع ي  ال سنين  ستوى برن    تحسين 6.6

 برن    تعزيز الت  سك االجت  عي 6.7

 برن    رع ي  وت كين الشب ب 6.8

 برن    تعزيز حورا طول  الكويت على ال ستوى الطولي 7.1

 والتن ي  برن    طعم الثق ف  والفن واإلع م 7.2
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 نظام تكويد ال ها  نظام تكويد الجهات المالحق
  

 

 الجهة الكود  الجهة الكود  الجهة الكود
التكنولوجي  ل ش ريع الوطني  الشرك  92 لتكنولوجي  ال علو  تالجه ز ال ركزي  39    وزارا ال  لي   02  

للشب ب الع    الهيئ  97  الهيئ  الع    ل ستث  ر 03  وزارا الخ رجي   40  

  ؤسس  ال وانئ الكويتي  05  وزارا الطف ع 42   

 اإلطارا الع    للطيران ال طني 06  وزارا الكهرب ء وال  ء 45   

 الهيئ  الع    للحن ع  07  وزارا األشغ ل الع    46   

 الهيئ  الع    لشؤون الزراع  والثروا الس كي  09  وزارا ال واح ت 47   

  ؤسس  البترول الكويتي  13  لجن  ال ن  ح ت 48   

 وزارا التج را والحن ع  14  اإلطارا الع    لإلطف ء 49   

 وزارا الطاخلي  15  بلطي  الكويت 51   

اإلع موزارا  52     وزارا العطل 16  

 وزارا التربي   17  ال ؤسس  الع    للتأ ين ت االجت  عي   55   

   61 
هيئ   شروع ت الشراك  بين القط عين الع م 

 والخ ص
 ج  ع  الكويت 19 

 الهيئ  الع    للتعليم التطبيقي والتطريب 20  الهيئ  الع    لشئون ذوي اإلع     64   

تشجيع االستث  ر ال ب شرهيئ   65      عهط الكويت لألبح ث العل ي   21  

 وزارا الحح  22  ال جلس األعلى للتخحيص 66   

 الهيئ  الع    للبيئ  23  جه ز ح  ي  ال ن فس  68   

 وزارا الشئون االجت  عي  والع ل 24  هيئ  أسواق ال  ل  69   

 الهيئ  الع    للري ض  25  وزارا الطول  لشئون الشب ب 70   

 ال ؤسس  الع    للرع ي  السكني   26  ال ركز الوطني لتطوير التعليم 81   

   83 
الحنطوق الوطني لرع ي  ال شروع ت الحغيرا 

 وال توسط 
 وزارا األو  ف والشئون االس  ي  28 

واآلطاب ال جلس الوطني للثق ف  والفنون 31  الهيئ  الع    للقوى الع  ل   85     

السي حي  ال شروع ت شرك  86      35 
برن    الع طا هيكل  القوى الع  ل  والجه ز 

 التنفيذي للطول  

 األ  ن  الع    لل جلس األعلى للتخطيط والتن ي  36   ركز حب   األح ط لل وهب  واإلبطاع 89   

 اإلطارا ال ركزي  لإلحح ء 37   ؤسس  الكويت للتقطم العل ي  90   
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 نظام تكويد ا دلة والمؤش ا  نظام تكويد الجهات المالحق

  
 نظام تكويد الجهات

 المؤشر  الدلي 

دليييييييييييييييييييييل  .1

أخيييالقيييييييات 

األعييييييمييييييال 

 الحكومية 

1.1 

تحوي  

األموال 

 العامة

1.2 

المحسوبية 

في قرارات 

المسؤولين 

 الحكوميين

1.3 

المدفوعات 

 ير 

المشروعة 

 والرشاوى

1.4 
استقالل 

 القضا 

1.5 
الثقة في 

 السياسيين

دليل فاعلية  .2

 السياسات 

2.1 
المال  ترشيد

 العام

2.2 
أعبا  النظام 

 الحكومي

2.3 

شظافية صنا 

القرار في 

 الحكومة

2.4 

فعالية إطار 

العم  

القانوني في 

تنظيم عملية 

 الطعن

2.5 

فعالية إطار 

العم  

القانوني في 

 المؤشر  الدلي 

تسوية 

 النزاعات

دليل سهولة  .3

مميييارسيييييييية 

أنشييييييييييطيييية 

 األعمال 

 

 بد  األعمال  3.1

3.2 

التعام  ما 

تصاري  

 البنا 

3.3 
الحصول 

 عل  الكهربا 

3.4 
تسجي  

 الملكية

3.5 
الحصول 

 االئتمانعل  

3.6 

حماية 

المستثمرين 

 باألقلية

 دفا الضرائب 3.7

3.8 
التجارة عبر 

 الحدود

 إنظا  العقود 3.9

3.10 
معالجة 

 اإلعسار

. دليل اإلنفاق 4

 الحكومي 

4.1 

اإلنظا  عل  

التعليم لك  

 طالب

4.2 
اإلنظا  عل  

 الصحة العامة

4.3 
اإلنظا  عل  

 البنية التحتية

 المؤشر  الدلي 

4.4 

اإلنظا  عل  

الرواتب 

 الحكومية

دلييييل تطور  .5

 بيئة األعمال 

5.1 
جودة المورد 

 المحلي

5.2 
اتساع سلسلة 

 القيم

5.3 
تطوير عملية 

 اإلنتاج

5.4 
طبيعة الميزة 

 التنافسية

5.5 
درجة 

 التسويق

5.6 
تطوير حالة 

 التجمعات

5.7 

التحكم في 

التوزيا 

 الدولي

5.8 

االستعداد 

لتظويل 

 السلطة

5.9 

 عدد

ين المورد

 ينالمحلي

5.10 

المعرفة 

للمؤسسات 

االجتماعية 

 العامة

 المؤشر  الدلي 

6.1 

القدرة عل  

االحتظاي 

 بالكظا ات

6.2 

التعاون في 

العالقة بين 

صاحب 

العم  

 والعمال

 دليييييييييييل  .7

صيييييييييادرات 

السيييييييييييليييييع 

 والخدمات 

7.1 
تنويا 

 الصادرات

7.2 

قيمة 

صادرات 

البضائا 

 والخدمات

دليييييييييييييييييل  .8

تخيييدا   اسييييييي

تكنولوجييييا 

المعلوميييات 

واالتصيياالت 

 الحكومية 

8.1 

النجاح 

الحكومي في 

دعم 

تكنولوجيا 

المعلومات 

 واالتصاالت

8.2 

أهمية 

تكنولوجيا 

المعلومات 

واالتصاالت 

في رؤية 

الحكومة 

 للمستقب 

8.3 

مؤشر 

المشاركة 

 اإللكترونية
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 نظام تكويد ا دلة والمؤش ا 
 

 المؤشر  الدلي 

مؤشر  8.4

الخدمات 

الحكومية 

 عبر اإلنترن 

دليييييييل أداء  .9

اليييخيييدميييات 

 اللوجستية 

 الجمارك 9.1

الجداول  9.2

 الزمنية

عمليات  9.3

الشحن 

 الدولية

كظا ة  9.4

الخدمات 

 اللوجستية

التتبا  9.5

 والتعقب

البنية  9.6

 األساسية

   

دليل جودة  .10

اليييييبييييينييييييييية 

اليييتيييحيييتييييييية 

 للنقل 

النق  عبر  10.1

السك  

 الحديدية

النق  عبر  10.2

 المينا 

 النق  الجوي 10.3

النق  عبر  10.4

 الطر 

جودة التيار  10.5

 الكهربي

حركة النق   11.1

 الجوي

 المؤشر  الدلي 

دليل تدفق  .11

السيييييلع عبر 

 الحدود 

توفر المقاعد  11.2

عل  الخطوط 

 الجوية

مؤشر ارتباط  11.3

الخطوط 

المالحية 

 المنتظمة

الحركة في  11.4

مينا  

 الحاويات

 . دليييييييييييييل12

اسييييييتعميييال 

الييييييمييييييوارد 

 والطاقة 

استهالك  12.1

 النظط

استهالك  12.2

الطاقة 

 الكهربية

استنظاد  12.3

الموارد 

 الطبيعية

عمليات  12.4

سحب المياه 

 النقية

دليييييييييييييل . 13

متوسييم مدة 

الييحصييييييييول 

على السييكن 

 العا 

13.1 
متوسط مدة 

الحصول 

عل  السكن 

 العام

دليل األداء . 14

 البيئي 

 التأثيرات 14.1

 الصحية

 نقا  الهوا  14.2

الطقس  14.3

 والطاقة

 المؤشر  الدلي 

14.4 
الثروة 

 السمكية

14.5 
الموارد 

 المائية

 الزراعة 14.6

14.7 

التنوع 

الحيوي 

 والموطن

14.8 

المياه 

والصرف 

 الصحي

يل جودة . 15 دل

الييييرعيييياييييية 

 الصحية 

15.1 
مر  

 السكري

15.2 
العمر 

 المأمول

15.3 

معدل 

اإلصابة 

 بالسرطان

دليييييييييييييل . 16

جيييياهييييزييييية 

الييييييييقييييييييوى 

 العاملة 

16.1 

التوفر المحلي 

لخدمات 

البحث 

والتدريب 

 المتخصصة

16.2 
درجة تدريب 

 العاملين

16.3 

نسبة القوى 

العاملة  ات 

 التعليم العالي

يل جودة . 17 دل

 التعليم 
17.1 

جودة التعليم 

 األساسي

 المؤشر  الدلي 

17.2 
جودة نظام 

 التعليم

17.3 

جودة تدريس 

الرياضيات 

 والعلوم

17.4 
جودة كليات 

 إدارة األعمال

دليييييييييييييييييل . 18

السيييييييييييييييال  

 العالمي 

18.1 

تأثير 

اإلرهاب 

العام 

واإلرهاب 

 السياسي

صيييييييييافييي . 19

تيييييدفيييييقيييييات 

االستثمارات 

األجييينيييبييييييية 

 المباشرة 

19.1 

متوسط 

االستثمارات 

األجنبية 

 المباشرة

دليييييييييييييييييييل .20

الييييعييييالقييييات 

 الدولية 

20.1 
سمعة  مؤشر

 الدولة

20.2 

مؤشر 

متطلبات 

 التأشيرة 

الرخاء دليل .21

  االجتماعي

21.1 
رأس المال 

 االجتماعي

21.2 

ريادة 

األعمال 

 والظرص

21.3 
األمن 

 والسالمة
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 2018/2017مشروعات الخطة السنوية 

 

 كان المنظومة التخطيطية بدولة الكوي ، أتما  المتا عة  كنا أسددددددددددداسددددددددددديا من 
وتعتب  أحد ا دوا  ا سدددددددددداسددددددددددية لتعزيز الحوكمة ال شدددددددددديدة ودعم الشددددددددددفافية 

 .والمساءلة، وت شيد استخدام الموا د المتاحة وتحسين  ودة ا داء

وتوف  المتا عة للمخطط ومتخذ الق ا  والسدددددلطتين التنفيذية والتشددددد يعية، وكافة 
شددد كاء التنمية وا ط اف المعنية  الدولة صدددو ة واقعية وموضدددوعية حول مدى 

هداف وسدددددياسدددددا  ومشددددد وعا  خطة التنمية، ومسدددددتوى أداء أ ن از إالتقدم في 
من    المسدددددددددددتفادةال ها  المشدددددددددددا كة في تنفيذ تلك الخطط، كما تما  الخب ا

نشدداط المتا عة من خالل التغذية العكسددية،  افدا أسدداسدديا للتطوي  والتصددحي ، 
وتحسددين اقافة وأدوا  وأدوا  التخطيط والمتا عة على حد سددواء، وكذلك أدوا  

 .ش كاء التنمية ذوي الصلة

وتح ص ا مانة العامة للم لس ا على للتخطيط والتنمية على انتظام صدو  
لمتا عة الدو ية والسددددددددددنوية ) عد صدددددددددددو  الحسدددددددددداب الختامي للدولة(، تقا ي  ا

وتعتب  هذه التقا ي  أداة هامة في تحفيز إن از المشدددددددددددددد وعا  وتشددددددددددددددخيص 
 ا  دددددددددالمعوقا  تمهيدًا لمعال تها. كما ساهم  ا مانة على التواص  مع ال ه

 

ائج نتددالحكوميددة المختلفددة وم لس الوز اء بخصددددددددددددددوص م ا عددة وتقييم  عض 
المتا عة الدو ية وتقديم التقا ي  الالزمة في هذا الخصوص. كما تنسق ا مانة 
مع  هاز متا عة ا داء الحكومي بخصددددددددددددددوص متا عة تذلي  العق ا  اإلدا ية 

  التنمية.ط والمؤسسية التي توا ه تنفيذ مش وعا  خط

 :هذا وتعتمد منهجية المتابعة على األسس التالية

  لتصددددددددد   الحكومية  ال ها  والمتا عة التخطيط ل ان ودعم تشدددددددددكي 
 سددددياسددددا  وت  مة ال هة، مسددددتوى  على التخطيط عملية عن مسددددئولة
 .مش وعا  إلى التنمية خطط

   ض ط وتدقيق وم ا عة  ميع البيانا  والمعلوما  الوا دة من ال ها
الحكومية، سدددددددددددددواء المتعلقة  الموقف التنفيذي للمشددددددددددددد وعا ، أو تلك 

 .للخطةش ا  الكمية المتعلقة  المؤ 
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  التنسدددددددددددديق والتواصدددددددددددد  المسددددددددددددتم  مع الل ان المعنية  م لس الوز اء
الموق ، فيما يخص نتائج متا عة مشددددددددددد وعا  خطط التنمية  صدددددددددددفة 
عامة، أو متا عة قضددددددايا نوعية  صددددددفة خاصددددددة، وتعزيز العالقة بين 
ا مددداندددة العدددامدددة للم لس ا على للتخطيط والتنميدددة و عض ال هدددا  
المعنيددة  عمليددة المتددا عددة ومنهددا:  هدداز متددا عددة ا داء الحكومي، وزا ة 
 المالية، ديوان المحاس ة ول ان التخطيط والمتا عة  ال ها  الحكومية 

والتنسدددددددددددديق مع اإلدا ة الم كزية لإلحصدددددددددددداء، السددددددددددددتم ا ية تدفق البيانا  
حيث تم إنشددددددددددداء نظام  ،حصددددددددددداءا  الالزمة  صدددددددددددو ة دو ية ومنتظمةواإل

 .لمتا عة مستهدفا  الخطة اإلنمائية  موقع اإلدا ة الم كزية لإلحصاء

 بناء منظومة متابعة متكاملة تضم االتي: 
متا عة المشددددددددددد وعا  االسدددددددددددت اتي ية والكب ى والتنموية وا عداد تقا ي   -

ا  المشددد وعا  ت فع لل ه التأخ  في تلك/شددده ية تعكس مدى التقدم
 .ذا  العالقة

متا عة المتطل ا  التشددد يعية والمؤسدددسدددية وا عداد تقا ي  تبين الموقف  -
 .التنفيذي لتلك المتطل ا  واالستع ال في إن ازها

 
إنشدددددددددددددداء لوحة تفاعلية للموقف التنفيذي لمشددددددددددددددا يع الخطط التنموية  -

وا ها   سومية وبيانا  مختص ة تسه   ىالسنوية والتي تحتوي عل
تلدك البيداندا  والنتائج  ق اءة (الوز اء معدالي) الق ا صدددددددددددددددانعي  ىعل

وتحليلها م اشدددددددددددددد ة و أي وق  كم حلة أولى ومتا عة ا داء لل ها  
التدددا عدددة لهم وفقدددا لل ددددول الزمني المحددددد من قبددد  ال هدددا ، ويتم 

 .نت ن الدخول إليها من خالل موقع ا مانة على اإل
طلدددب الب ندددامج الزمني من ال هدددا  الحكوميدددة على مسددددددددددددددتوى كددد   -

ولين في تلك ال ها  لضمان التزام ال ها  ئمش وع معتمد من المس
 .بتنفيذ مش وعاتها

عم  عدد من الزيا ا  الميدانية ومقا نة الواقع التنفيذي للمشددد وعا   -
 عوقددا  ددال دددول الزمني المعتمددد من قبدد  ال هددا  وللوقوف على الم

التي من الممكن أن تعيق تنفيددددذ تلددددك المشدددددددددددددد وعددددا  وخدددداصدددددددددددددددددة 
 .االست اتي ية

اسددددددتم ا  تد يب الكواد  الوطنية سددددددواء في ا مانة العامة أو انظمة  -
 المتا عة والتقييم.
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  :ال ز ع تحقيقه  خ ل هي خط  تضم  ج وع   ن األهطاف والتوجه ت الخطة االنمائية

 فترا ز ني   توسط  األجل، سواء أك نت هذه األهطاف ع    أو  ط عي ، نوعي  أو ك ي .

  :هي النت ئ  النه ئي  لألنشط  ال خطط ، وتضم  ج وع  األهطاف  توسط  األهداف

 .2035األجل ال شتق   ن األهطاف االستراتيجي  ال رتبط  برؤي  طول  الكويت حتى سن  

 هي  ج وع  األهطاف الكلي  والنوعي  ال ستهطف تحقيقه  اف الكمية )المستهدفات(: األهد

 خ ل األجل الز ني للخط  اإلن  ئي  في  ج الت التن ي  األس سي .

  :هي  ج وع   ن اآللي ت والوس ئل ال قرر اتب عه  لتحقيق أهطاف الخط  السياسات

 ى  ج الت التن ي  ال ختلف . اإلن  ئي  سواء على ال ستوى الكلي، أو على  ستو

  :هي ال ق ييس التي تعكس  ستوى تحقيق النت ئ  ال حططا لنش ط ال شروع أو المؤشرات

 البرن   . و ط تكون ال ؤشرات ك ي  أو كيفي ، وهي أطاا ضروري  لل ت بع  وتقييم األطاء.

  :ج سلع أو هي  ج وع  الوحطات التي تزاول نش ط ً أو أنشط  تهطف اللى النت القطاعات

 خط  ت أو أفك ر  تش به  أو  تك  ل .

  :عين ً، وي ثل جزءاً  ن البرن    الذي تتض نه المشروع  ً ع ل تنفيذي يخص  ط ع 

 خط  التن ي  لهذا القط ع.

 هي  قي س لإلنج زات البشري ،  ن خ ل تطوير ال عرف ، والتغيرات : التنمية البشرية

، وغيره   ن ال ع يير التي توضح وتظهر التغيرات البيولوجي ، وتركيب  القيم والع طات

 عبر الز ن.

 :والخط  ت ال جت عي   توفير االحتي ج ت األس سي  للسكن والع ل تعني التنمية العمرانية

ال ك ن وضوابط  وعن حر االتح ل وشبك ت البني  األس سي  وذلك في الط ر  حططات

الطبيعي  أو الهطار  طون التح طم  ع البيئ القيم االجت  عي  والثق في  وال وارط ال حطوطا 

  وارطه .

 :شراء نش ط  زاول  له ال رخص ال عنوي أو الطبيعي الشخص هو المطور العقاري 

 .الق نون يتطلبه  التي الشروط توافر تطويره ،  ع بغرض العق رات وبيع

 :والنهوض تعني الو  ي   ن األ راض وتهيئ  الظروف لتعزيز الحح   الصحة العامة

 .به   ن خ ل تنظيم جهوط وط   ت ال جت ع نفسه

 :تتطلب االعتراف ووجوط ال ع يير والشروط ال ز   ل   رس   الرخصة المهنية للمعلم

 هن  التعليم واالست رار فيه  وتوفير ال قو  ت األس سي  للححول عليه ، ووضع 

 الضوابط ال ن سب  لسلوك وأخ  ي ت ال علم.

 :ر أفراط ال جت ع ب لط أنين  واأل  ن،     يحفــزهم على الع ل، ويوفر هو شعو األمن

  ن خ   ئم للتن ي .

 :ج وع  األنشط  التي تستهطف توفير الح ج ت األس سي  لألفراط  الرعاية االجتماعية 

اال تح طي  واالجت  عي ، وتقطيم الرع ي  والح  ي  للفئ ت  والج  ع ت لتحسين ظروفهم

 ي كن األفراط واألسر  ن تن ي   طراتهم وتطوير  ستوى  عيشتهم.ال حت ج  ب   

 هي بن ء  جت ع يتسم بخح ئص ويت يز بحف ت تتيح ألفراطه أ حى  :التنمية االجتماعية

طرج ت الرف ه وأفضل أن  ط ال عيش ، وتوفير  تطلب ت بن ء اإلنس ن بك ف  أبع طه ، بطءاً 

الوطني  وانته ء بتحقيق ال ش رك  االيج بي   ن غرس القيم األحيل  وترسيخ الهوي  

وتح ل ال سئولي  االجت  عي  ب   يستبق ذلك  ن تلبي  احتي ج ت أفراط ال جت ع  ن 

 الخط  ت الطيني  والتعلي ي  واأل ني  والثق في  و ن رع ي  ححي  واجت  عي  والسك ني .

 التي توفره  الطول  هي ب ث ب   ظل  الح  ي  االجت  عي  : شبكة األمان االجتماعي

لل ستحقين  ن فئ ت ال جت ع، بهطف التخفيف  ن اآلث ر السلبي  للتغيرات اال تح طي  

واالجت  عي  التي ي ر به  ال جت ع، وو  يتهم  ن الفقر، وت كينهم  ن تحقيق  ستوى 

  عيش  أفضل.

 :ل لتي تت ثيعني ال   ح االجت  عي  طاخل التنظيم االجت  عي وا رأس المال االجتماعي

 في ال ع يير االجت  عي ، والثق  التي تيسر التع ون والتنسيق  ن أجل ال نفع  الع   .

 ط   األفراط ذوي االحتي ج ت الخ ح   ع أ رانهم تعلي ي ً وع لي ً  هو :الدمج المجتمعي

 واجت  عي ً حسب خطط وبرا    حططا.

 ال ستقل  ذاتي ً، وغير ه طف  للربح،  ج وع   ن التنظي  ت التطوعي  : المجتمع المدني

 وتسعى اللى تحقيق  ن فع ع    لل جت ع، تلتزم بقيم و ع يير اإلطارا السل ي .

 :هو توفير الوس ئل الثق في  والتعلي ي  وال  طي  التي ت كن األفراط  ن ال ش رك   التمكين

 في اتخ ذ القرار والتحكم في  وارطهم.
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 :ئ  ي كن  ي سه  إلطارا الجوانب البيئي  لل نشأا.يعبر عن نت  األداء البيئي 

 وهي  ن طق طبيعي  ذات حطوط  عين  تت تع ب لح  ي  الق نوني  : المحميات الطبيعية

لل ح فظ  على تنوعه  األحي ئي؛ الحيواني والنب تي،  ن االستغ ل الج ئر أو التغيرات 

 الطبيعي  ال هلك . 

 ج وع  األع  ل ال تعلق  ب لنف ي ت الحلب  وتش ل  راحل الفرز : إدارة النفايات الصلبة 

 والج ع والنقل والتخزين وال ع لج  والتطوير والتخلص النه ئي  نه . 

 :ع لي  خلق  نظ   ا تح طي   بطع   ن أجل تحقيق الربح أو الن و تحت  ريادة األعمال

 ظروف ال خ طرا وعطم التأكط.

 :ل عرف  البشري ، واالعتق ط، والسلوك الذي يعت ط على هي ن ط  تك  ل  ن ا الثقافة

 القطرا على التفكير الر زي والتعلم االجت  عي.

 الج  لي الن ت  ال حلي = االسته ك الخ ص + الج  لي االستث  ر  :الناتج المحلى اإلجمالي

 (،الوارطات-+ )الح طرات  اإلنف ق الحكو ي +

لكل السلع النه ئي  والخط  ت  القي   السو ي  عن( عب را GDP) الج  لي الن ت  ال حلي

ال عترف به  بشكل  حلي والتي يتم النت جه  في طول     خ ل فترا ز ني   حططا. غ لبً  

ال يعط و في الطول . ل ستوى ال عيش   ؤشًرا الن ت  ال حلي للفرط    يتم اعتب ر الج  لي

وب وجب النظري  اال تح طي ، يس وي  الج  لي الن ت  ال حلي للفرط  قي ًس  لطخل الفرط.

( للفرط. ويتعلق الج  لي GDIالج  لي الن ت  ال حلي للفرط ت  ً   الج  لي الطخل ال حلي )

 ب لحس ب ت القو ي . الن ت  ال حلي

 :تبين الوضع ال  لي للطول  خ ل فترا  عين   ن خ ل تحليل ج نبي  المالية العامة للدولة

 اإليراطات وال حروف ت.

 

 هو االنف ق الذي يتم تخحيحه لشراء األحول ال ع را بهطف : اإلنفاق االستثماري

تكوين وزي طا رؤوس األ وال العيني .  ثـ ل: االنش ءات الجطيطا، والحي ن  واإلح ح ت 

 الرئيسي .

 

 

 

 :يضيفه أي نش ط ا تح طي على النت ج  عين  ن  يم   بل  للتقييم  القيمة المضافة   

  ن خ ل  راحل التحنيع. النقطي، وذلك

 

 :هي  ج وع  الحقوق التي تح ي الفكر واالبطاع االنس ني وتش ل  حقوق الملكية الفكرية

براءات االختراع والع   ت التج ري  والرسوم والن  ذج الحن عي  وال ؤشرات 

 الجغرافي  وحق ال ؤلف وغيره   ن حقوق ال لكي  الفكري .

 :اال تح طي بأنه تحقيق الزي طا في الطخل أو الن ت  القو ي يعرف الن و  النمو االقتصادي

الحقيقي عبر الز ن. ويق س  عطل الن و اال تح طي ب عطل الن و في الن ت  أو الطخل 

 القو ي الحقيقي أو  عطل الن و في الطخل الفرطي الحقيقي.

 ث  رات في تيعني ت لك ال ستث ر األجنبي لجزء أو لكل االس: االستثمار األجنبي المباشر

 شروع  عين، الض ف  لقي  ه ب ل ش رك  في الطارا ال شروع  ع ال ستث ر الوطني في 

ح ل  االستث  ر ال شترك، أو سيطرته الك  ل  على اإلطارا والتنظيم في ح ل   لكيته 

 ال طلق  لل شروع االستث  ري.

 :قت النت ئ  التي تحق تقوم على االهت  م ب إلنج زات للتأكط  ن أن موازنة البرامج واألداء

توازي    ك ن  خطط  له، ك   تعت ط على تحقيق أهطاف  عين . و ن ثم فهي تهتم بطبيع  

أنشط  وأع  ل األجهزا الحكو ي  أكثر  ن اهت   ه  ب وضوع اإلنف ق.     يؤطي اللى 

 رفع  ستوى األطاء وترشيط اإلنف ق وتقييم النت ئ   ن خ ل  ق رنته  ب ل ستهطف.

 هو تخطيط طويل ال طى يأخذ في اعتب ره ال تغيرات الطاخلي  : ط االستراتيجيالتخطي

والخ رجي ، ويركز على الوس ئل واآللي ت ال ز   لتحقيق رؤي  الطول ، واألهطاف 

 االستراتيجي  للتن ي . 

 :طرا الجه ت واألجهزا الحكو ي  على تب طل ال علو  ت، وتطاول  الحكومة اإللكترونية 

ي   بينه ، وبين ال واطن و ط ع ت األع  ل بسرع  وط  ، وأ ل تكلف  عبر خط  ته  ف

 الشبك  الطولي  لل علو  ت النترنت.
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