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برنامج عمل الحكومة
رالسادس عشللفصل التشريعي 

(2021/2022-2024/2025)

"اس تدامة الرخاء برمغ التحدايت" 



كلمة رئيس مجلس الوزراء

منيراهمايبديأنللمجلسواألمة،مجلسالىبرنامجهاتشكيلهافوروزارةكلتتقدم":الكويتدولةدستورمن98للمادةاعماال
.دستوريةالواليتهافترةخاللأهدافهاعلىالموقربمجلسكمممثالالكويتيالشعباطالعفيمنهاورغبة".البرنامجهذابصددمالحظات

بالتوفيقسوياجهودنااللهيكللأنأملوكلها(2024/2025-2021/2022)عشرالسادسالتشريعيللفصلعملهاببرنامجالحكومةتتقدم
.العزيزلوطنناخيرفيهمالتحقيق

عشرالسادسالتشريعيللفصلالموقراألمةمجلسافتتاحفيورعاهاللهحفظهاألميرالسموصاحبلحضرةالساميالنطقأكدوقد
شاملادياقتصاصالحخاللمنالمستدامةالتنميةنحوالسعيمواصلةوالوطنيةالوحدةتعزيزواستقرارهوالوطنأمنعلىالحفاظأهمية)

والعاملقطاعابينالعادلةالشراكةعلىمبنياوطنياقتصادلبناءتصبوالتياالنمائيةالخطةسياساتوالعامةالماليةاستدامةيحقق
صباحخالشيالراحلاألميرالسموصاحبدعائمهاأرسىالتيالراسخةالخارجيةبسياستهاالكويتدولةاستمرارنؤكدكما.الخاصالقطاع
منبذلتالتيالجبارةبالجهودواالشادة،والدوليةواإلسالميةوالعربيةالخليجيةالمستوياتكافةعلىثراهاللهطيبالصباحالجابراألحمد
هذاواجهةملدعمتقديمهاتمالتيوالمعنويةالماديةالمساهماتلكافةوالتقديروالشكر،كورونافيروسجائحةلمكافحةالجهاتجميع
ارساتوالممالمنهجياتالدولوتفتقرقبلمنالعالميشهدهالمالتيالصحيةاألزمةإدارةفيالمبذولةالحكوميةالجهودفان.(الوباء

دونواءالسحدعلىومقيميهامواطنيهاحمايةمنالكويتدولةحكومةتمكنتفقد.والتجريبالخطأمنهجيةسوىمعهاللتعاملالناجحة
والتيةالصحيالمنظومةانهيارومنعالجائحةمكافحةفيزالتوالالتحدياتمنالكثيروتجاوزتبهاالمعمولوالنظمبالقوانيناالخالل
لهبوطنتيجةأتتالتيالماليةالتدفقاتتحدياتمنبالرغمالصحيةللجائحةبالتصديالكويتدولةبجهودالعالميةالصحةمنظمةأشادت
.أرضهاىعلوالمقيمينمواطنيهالرعايةواإلجراءاتالتدابيركافةاتخاذمنالكويتدولةحكومةالمزدوجةالصدمةتمنعفلمالنفطأسعار

آثارهاستستمريوالتالصحيةالجائحةظلفيالمحليةانعكاساتهالهااقليميةوعالميةاقتصاديةتحدياتظلفيالحكومةعملبرنامجيأتي
برغمالرخاءاستدامة"شعارتحتالحكومةعملبرنامججاءولذلك.انجالئهابعدماوحينالىاالقتصاديةاالنشطةوالقطاعاتجميععلى

الحكوميالجهازهيكلةاعادةفيالعامةمبادئهاولسياساتهاوتنفيذا2035الكويتدولةرؤيةمنمستمدةمحاورعلىمرتكزا"التحديات
محاورثالثمنالبرنامجيتكونو.التشغيلمنالخاصالقطاعتمكينوالرقابةوالتنظيمالىاالقتصاديةلالنشطةالمشغلمنبالتحول
هيكلةاعادة(2)المؤشراتواالهدافوالمعالمواضحةتنفيذيةمبادراتمجموعةمنيتكونالذيواستدامةبرنامجتنفيذ(1):رئيسة
توظيفوالتحتيةالبنيةتحسين(4)المستقبلكويتبناءفياألهمالعاملوالتنميةأسباعتبارهالبشريالمالالرأستطوير(3)العامالقطاع
.المتجددةالطاقات

مشروعاتعبرردفتالتنفيذيةوالتفصيليةالبرامجأماالدستوريةواليتهافترةخاللعملهابرنامجأولوياتمالمحبعرضتتقدمالحكومةو
.السنويةالتنميةخطط

وفق الله الجميع لما فيه خير و صالح لبالدنا و عزتها

احسمو الشيخ صباح الخالد الحمد الصب

رئيس مجلس الوزراء 

مراجعة من ديوان سمو الرئيس



مقومات و رؤية دولة الكويت
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ويت بناء وتطوير من بداياتها التاريخية التي تعود إلى القرن السابع عشر عندما ظهرت كميناء تجاري نشط، تواصل الكانطالقا  

مقومات أساسية عدة مستقبلها باالرتكاز 

مقومات مؤسسية 

ربي الخليج العشمالموقع استراتيجي •

حدود برية مع المملكة العربية •

السعودية والجمهورية العراقية

موقع محوري على طريق األسواق •

اإلقليمية 

مقومات اجتماعية 

مليون نسمة 4.5تعداد سكاني •

سنة 34د افرومتوسط عمر األ

من التعداد % 30نسبة المواطنين تبلغ •

الكلي للسكان 

سنويا  % 3معدل النمو السكاني •

دولة دستورية •

نظام حكم ديمقراطي   •

نظام قانوني مدني•

نفيذية فصل بين السلطات التشريعية والت•

مع تعاونهاوالقضائية

مقومات جغرافية 

من % 10احتياطي نفطي بنحو •

مخزون االحتياطي العالمي

ة و امكانية استغالل الطاقة المتجدد•

منهاالشمسية باألخص 

كيلومتر500شريط ساحلي بطول •

مقومات طبيعية 

مقومات دولة الكويت تمكنها من تنفيذ تطلعاتها نحو المستقبل

السمعة الدولية

عالقات وثيقة ومتوازنة مع كافة •

الدول الكبرى

ية السعي لتحقيق و دعم أهداف التنم•

يل المستدامة و التغير المناخي و تمو

المستدامةالتنمية

دعم مسيرة التكامل المشترك بين•

دول المجلس التعاون الخليجي في 

جميع المجاالت
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”

“

جاذبوتجاريماليمركزإلىالكويتتحويل

شاطالنبقيادةالخاصالقطاعفيهيقوملالستثمار،

فاءةكوترفعالمنافسةروحفيهوتشجعاالقتصادي،

وترسخداعم،مؤسسيدولةجهازظلفياإلنتاج

تنميةالوتحققاالجتماعيةالهويةعلىوتحافظالقيم

مالئمةيةأساسبنيةوتوفرالمتوازنة،والتنميةالبشرية

.مشجعةأعمالوبيئةمتطورةوتشريعات

2035رؤية الكويت 
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التحديات الرئيسية

عامةاختالالت هيلكية يف الاقتصاد الوطين و املالية ال1.

اخنفاض انتاجية القطاع العام2.

ضعف الرأ س املال البرشي3.

تدين كفاءة البنية التحتية وعدم التنامغ بيئيا4.
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دم تدني كفاءة البنية التحتية وع

التناغم بيئيا

لبنية انخفض تصنيف دولة الكويت في ركيزة ا•

.ةالتحتية وفقا ملؤشر التنافسية العاملي

تية عدم وجود الية الدارة  متكاملة للبنية  التح•
شاملة الطرق و النفايات الصلبة و الصرف

.الصحي

لص محدودية توفر بدائل النقل العام، فقد تق•

 بن
ً
سبة عدد الحافالت العامة التي تعمل يوميا

.  2016و2010بين عامي % 40

ادر الطاقة الكهربائية من املصانتاج محدودية •

.املتجددة

ضعف الرأس املال البشري 

لم تبلغ تدني جودة التعليم تسببت في فجوة تع•

ني حيث أن مستوى خريج الصف الثا. عاًما 4.8
ي دول عشر يكافئ مستوى خريج الصف السابع ف

.متقاربة الدخل مع دولة الكويت

عف تتسبب نتائج التعليم املنخفضة في ض•

٪ فقط من 58انتاجية الفرد الكويتي لتعادل 

.إمكاناته اإلنتاجية عند دخوله سوق العمل

يت مستوى االنفاق على الطالب في دولة الكو •

يتساوى مع مستوى االنفاق في دول  عالية
ليم الدخل ولكن تبقى النتائج ملستوى التع

.الدخلمنخفضة كثيرا باملقارنة بدول منخفضة

ب نسبة  مشاركة املرأة و الشباب في املناص•

.  صنع القرار متدنيةمراكز القيادية و 

انخفاض انتاجية القطاع العام

تداخل مهام وضع السياسات والتنظيم •

.والتشغيل في الجهات الحكومية

ارتفاع مستوى مشاركة الحكومة في تقديم•

الخدمات، مما يحول دون مشاركة القطاع 

.الخاص في االنشطة االقتصادية

اد بالرغم من تحسن قيمة مؤشر مدركات الفس•

بمقدار درجتين عن 2020لدولة الكويت في عام 

يات فال يزال املؤشر في مستو 2019العام املاض ي 

.غير ايجابية 

رونية  ارتفاع قيمة مؤشر تنمية الحكومة االلكت•

فان 2019عن العام 2020لدولة الكويت في عام 
يدل على (ارتباط بالتنافسية)انخفاض ترتيبها 

,تقدم الدول االخرى باملقارنة

اختالالت هيكلية في االقتصاد

الوطني و املالية العامة

امة للدولة العجز املتراكم املتوقع في امليزانية الع•

خالل الخمس سنوات القادمة من دون 

صل االقتصادي واملالي من املتوقع أن ياإلصالح

.مليار دينار60-45بين 

في اقم املالي واالقتصادي ستتفاإلصالح كلفة •

.عالجةفي املحال التأخر 

ان عدم توافق متوسط نمو أسعار النفط مع•
-2000نمو الناتج املحلي اإلجمالي خالل الفترة 

تصاد اختالالت هيكلية في االقيشير الى 2020

.الوطني

امي توزيع بنود املصروفات في الحساب الخت•

% 18الرواتب و % 57: 2020/ 2019مليزانية 

% 12املشاريع الرأسمالية و % 12الدعوم  و 

.  التشغيلية
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محاور أولويات برنامج عمل الحكومة
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محاور األولويات الحكومية الرئيسية  في برنامج عمل الحكومة
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املحور الرابع

تحسين البنية التحتية و توظيف

الطاقات املتجددة

ة تحسين كفاءة ادارة البنية التحتي•

طاقة توظيف الطاقة املتجددة النتاج ال•

الكهربائية  

املحور الثالث 

تطوير الرأس املال البشري 

اصالح منظومة التعليم•

تطوير الرعاية الصحية•

تمكين الشباب و املرأة و االشخاص•

ذوي االعاقة

املحور الثاني

إعادة هيكلة القطاع العام

وميتطوير الهيكل االداري للجهاز الحك•

تعزيز النزاهة و مكافحة الفساد•

املحور األول 

عامةاصالح االقتصاد الوطني و املالية ال

تنشيط القطاع الخاص•

تحسين بيئة االعمال•

استدامة املالية العامة•

تنمية سوق العمل•

ي برنامج بناء الرأس املال البشر خارطة طريق اعادة هيكلة القطاع العاماالصالح االقتصادي و املاليبرنامج 

اختالالت هيكلية في االقتصاد
الوطني و املالية العامة

ضعف الرأس املال البشري  انخفاض انتاجية القطاع العام

ي 
حد

الت

الرئيس ي
املعالجة في برنامج عمل الحكومة

البرنامج 

ي
التنفيذ

تدني كفاءة البنية التحتية وعدم 
التناغم بيئيا

برنامج بنية تحتية متماسكة

اللجنة التعليمية و الصحية و الشبابلجنة الشئون القانونية لجنة الشئون االقتصادية

الجهة 

شرفة
امل

لجنة الخدمات العامة 



المتطلباتولوياتأ

التشريعية
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2025/2024–2021/2020مشروع قانون الخطة اإلنمائية 

(البديل االستراتيجي)مشروع إعادة هيكلة أجور القطاع العام

مشروع قانون تعديل قانون االنتخابات

مشروع قانون إقامة االجانب

مشروع تعديل قانون المرور

التمويل العقاريمشروع قانون 

الدين العاممشروع قانون 

بقواعد اعداد الميزانية 1978لسنة ( 31)مشروع قانون بشأن تعديل احكام المرسوم بالقانون رقم 
العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي

في شأن الرسوم والتكاليف 1995لسنة ( 79)مشروع قانون بشأن تعديل بعض احكام القانون رقم 
المالية مقابل االنتفاع بالمرافق والخدمات العامة

مشروع قانون الضرائب االنتقائية

مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة 

مشروع قانون االجراءات الضريبية الموحدة



تنفيذ برنامج استدامة
المحور األول

تنفيذ 

برنامج 

استدامة

دعم نمو القطاع

الخاص

تحسين بيئة 

االعمال 

ة استدامة املالي

العامة

تنمية سوق 

اع العمل في القط

العام و الخاص

:املستهدفات

سوق عمل وطني ذو كفاءة عالية1.

خدمات حكومية عالية الجودة2.

دعم وتمكين القطاع الخاص3.

ادارة متطورة للمالية العامة4.

الجهة املشرفة 

مجلس الوزراء  –لجنة الشئون االقتصادية 
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في أربع ركائز رئيسيةمجموعة مبادرات يتكون برنامج اإلصالح من : استدامةبرنامج 

املصروفات العامة
املصروفات تحسين ميزانية •
توحيد املصروفات العامة  •
تحسين املشتريات الحكومية •
ومات لدعالوطني لنموذج تطوير ال•
الحكوميةالوظائف أجور باب (مراقبة)ضبط •

العامة يرادات ال 
الخدمات العامةمراجعة•
تحسين تحصيل إيرادات الدولة•
وإيرادات أمالك الدولةإدارة تمويل •
تعزيز قدرات إدارة الضرائب•
تحسين التدفقات الجمركية•
تحسين عائدات النفط•

إدارة املالية العامة
إدارة املالية العامةطويرت•

استدامة
املالية العامة

"تحسين"تطبيق برنامج •

ألية تخصيص األراض يطويرت•

رقمنة الخدمات الحكومية•

1

1.1

4

4.12

1.2

1.3

4.1

4.8

4.6

4.7

4.5

4.11 

4.2

4.3

4.4

4.9

تنمية 

القطاع الخاص

الشركات العاملية جذب االستثمار األجنبي املباشر و •

تنفيذ املناطق االقتصادية الخاصة•

تعزيز توطين الصناعات•

الصغيرة واملتوسطةاملشروعات تعزيز وتحفيز •
النفقات مشروعات الشراكة بين العام والخاص فيتعزيز حصة •

الرأسمالية 

التخصيصتنفيذ استراتيجية •

برنامج الوطني لإلسكانالدعم •

2

2.1

2.2

2.4

2.5

2.6

2.7

2.3

4.10

نميةت
سوق العمل

القطاع العام 
تعزيز برنامج تدريب القوى العاملة•
تنقيح تخطيط وتوظيف القوى العاملة•
تطوير نظام إدارة األداء•
تنقيح نظام الوظائف والرواتب•
ضمان عدالة شبكة األمان االجتماعي•

القطاع الخاص

تحفيز توظيف العمالة الوطنية •
مواءمة التعليم مع احتياجات السوق •
تحسين صرف دعم العمالة •
تنظيم توظيف العمالة الوافدة •

جذب واإلبقاء على العمالة املاهرة •

3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

تحسين
بيئة االعمال

مكونات برنامج استدامةتنفيذ برنامج استدامة:  املحور األول 
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الجهة املسؤولة الوصف املبادرة

هيئة تشجيع االستثمار املباشر

لشركاتاتسجيل تعزيز إجراءات سلسة ل•

(، وما إلى ذلكشركة، ونقل امللكية، والحصول على تراخيص الكهرباء والبناءالتأسيس أي )دورة التسجيل الكاملة لالعمليات التجارية مدة إنجاز تحسين •

تصدير السلع /مدة استيرادخفض •

حجم وسرعة نقل الركابحسين ت•

تنفيذ برنامج تحسين 1.1

بلدية الكويت
تخصيص األراض ي /طلبلالحالينظامالرقمنة •

الحصول على األرضمدة تحسين •
ألية تخصيص األراض يتطوير  1.2

الجهاز املركزي لتكنولوجيا املعلومات

هاتبسيطاعادة هندسة االجراءات الحكومية و •

و التميز في تقديمهارقمنة الخدمات الحكومية تعزيز •

دعم االقتصاد الرقمي لتحفيز النمو االقتصادي•

تعزيز جودة حياة الفرد و االسرة من خالل تقديم خدمات رقمية متميزة•

رقمنة الخدمات الحكومية 1.3

األعمالبيئة تحسين : 1الركيزة  مكونات برنامج استدامةتنفيذ برنامج استدامة:  املحور األول 
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الجهة املسؤولة الوصف املبادرة

هيئة تشجيع االستثمار املباشر تشجيع االستثمار األجنبي املباشر ونقل األعمال إلى الكويت •

تعزيز االستثمارات في قطاعات وأنشطة متنوعة •
جذب االستثمار األجنبي املباشر وشركات األعمال الدولية 2.1

تجارة و الصناعةوزارة ال والسياسات لدعم األعمال التجارية والعاملين بهاتطوير بيئة تشغيل تضمن وجود البنية التحتية  •

تحديد أسعار تنافسية عاملية إلنتاج وتجارة السلع•  تنفيذ املناطق االقتصادية الخاصة 2.2

ماية حجهاز وزارة الدولة للشئون االقتصادية واالستثمار؛

املنافسة؛ الهيئة العامة للصناعة

أهداف التصنيع والتوطين/ تحديد استراتيجية • 

إنشاء مجموعات استراتيجية حيثما كان ذلك مناسبا• 

ن شفافية إنشاء جهات تنظيمية مستقلة للصناعات ذات الصلة وتحسين دور الجهات التنظيمية الحالية لتحسي• 

الصناعة

ل، البنية التحتية والتمويالقانونيتحسين األداء والقدرة التنافسية ملجموعات مختارة من خالل الدعم • 

توزيع منحة الدعم على الصناعات ذات األولوية في االقتصاد• 

الدعم مقابل املنح النقديةمنح ستبدالإ• 

تعزيز توطين الصناعات 2.3

يرة الصغتنمية املشاريعالصندوق الوطني الكويتي ل

ئون واملتوسطة؛ بنك الكويت الصناعي؛ وزارة الدولة للش

االقتصادية واالستثمار؛ بنك الكويت املركزي 

تحفيز إقامة املشروعات الصغيرة واملتوسطة• 

الصغيرة واملتوسطة القائمةروعاتدعم نمو املش• 

تحديد السياسات واألهداف لتلقي الحوافز املالية• 

تحفيز ما بعد كوفيدلتحديد القطاعات وشركات األعمال الرئيسية • 

تعزيز وتحفيز الشركات الصغيرة واملتوسطة 2.4

م و العامة ملشروعات الشراكة بين القطاعين العاالهيئة 

الخاص

ةالحاليتنفيذ مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص • 

ةإنشاء إطار عمل وآلية يتم من خاللها تنقية مشاريع النفقات الرأسمالية من بين املشاريع العامة والخاص• 
ي النفقات مشروعات شراكة العام والخاص فتعزيز حصة 

الرأسمالية
2.5

للتخصيصاملكتب الفني  وسطكبيرة من الخصخصة على املدى القصير واملتةفائدالشروع في عملية الخصخصة لكيانات مختارة ذات • 
التخصيصتنفيذ استراتيجية  2.6

الهيئة العامة للرعاية السكنية إعادة النظر في تأثير برنامج اإلسكان على املالية الحكومية وامليزانية العمومية املستقبلية• 

تطوير قطاع التأمين لدعم التمويل العقاري من البنوك•  دعم برنامج السكان الوطني 2.7

تنمية القطاع الخاص: 2الركيزة مكونات برنامج استدامةتنفيذ برنامج استدامة:  املحور األول 
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الجهة املسؤولة الوصف املبادرة

ديوان الخدمة املدنية تعزيز نظام التدريب ومواءمة التدريب مع املسارات الوظيفية• 

تحسين نتائج التعلم وجودة التعليم• 

تحسين تخصيص ميزانية التدريب لألفضل• 

دمج التعليم الرقمي والتدريب في مناهج تطوير مهارات املوظفين• 

تعزيز برنامج تدريب القوى العاملة 3.1

ديوان الخدمة املدنية تعزيز وأتمتة نظام التوظيف املركزي • 

تحسين موافقة املهارات واملؤهالت مع عروض الوظائف• 

ضمان مالءمة تخطيط القوى العاملة ومعايير التوظيف• 

مراجعة تخطيط وتوظيف القوى العاملة 3.2

ديوان الخدمة املدنية

تصميم نظام إدارة أداء طويل املدى• 

ربط األداء والتدريب الوظيفي مع الترقية واملكافآت• 
تطوير نظام إدارة األداء 3.3

ديوان الخدمة املدنية

محدد االنتقال إلى هيكل رواتب • 

التوفيق بين تصنيف الوظائف وتوحيد األجور • 
رواتبتصنيف الوظائف والموائمة  3.4

ديوان الخدمة املدنية؛ وزارة املالية شبكة األمان االجتماعي الحاليةدراسة • 

الكويتيينتطوير نموذج لضمان التوزيع العادل للثروة بين • 
ضمان عدالة شبكة األمان االجتماعي 3.5

القطاع العام–تنمية سوق العمل : 3الركيزة مكونات برنامج استدامةتنفيذ برنامج استدامة:  املحور األول 
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الجهة املسؤولة الوصف املبادرة

الهيئة العامة للقوى العاملة

تحفيز أصحاب العمل في القطاع الخاص على توظيف الكويتيين•

تشجيع الخريجين على البحث عن وظائف في القطاع الخاص•

تعديل العقد االجتماعي لتحفيز الكويتيين على العمل لفترات زمنية أطول •
تحفيز توظيف العمالة الوطنية 3.6

لس وزارة التعليم العالي، جامعة الكويت، األمانة العامة ملج
و الجامعات الخاصة ، الهيئة العامة للتعليم التطبيقي

التدريب

الدراسيةبعثات القبول في التعليم العالي والتنقيح نظام •

في القطاع الخاص لطالب الدبلومإدخال نظام التدريب املنهي •

تعزيز الرابط بين النظام التعليمي ومتطلبات سوق العمل•
مواءمة التعليم مع احتياجات السوق  3.7

الهيئة العامة للقوى العاملة
بات فعالة ومراقبة الشركات، وفرض عقو من يتلقون دعم العمالة الحد من العمالة الوهمية من خالل تحليل بيانات •

للوافدين تصاريح العمل بشأن –" السوق الرمادية"–معالجة سوق العمل غير الرسمي •
تحسين نظام تنقيح صرف دعم العمالة 3.8

الهيئة العامة للقوى العاملة
 وطنية بالعمالة الوطنية غير الإلحالل العمالة وضع خطة استراتيجية •

ً
تدريجيا

نظام تصاريح العملتجديد •
افدة تنظيم توظيف العمالة الو 3.9

الهيئة العامة للقوى العاملة
(السيبرانية، واالبتكار/ الرقميةالقطاعات مثل )في الكويت عملهالتعزيزاملؤثرة القطاعات تحديد •

وتشجيع نقل املهاراتة الوافدة املاهرة تقديم الحوافز والتسهيالت لجذب العمال•
جذب والبقاء على العمالة املاهرة 3.10

القطاع الخاص–تنمية سوق العمل 3الركيزة مكونات برنامج استدامةتنفيذ برنامج استدامة:  املحور األول 
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املسئول  الوصف املبادرة

وزارة املالية

الحكوميةجهات وضع حد أقص ى للنفقات التشغيلية للبهدف امليزانية كل بند على حده دراسة لبنود إجراء •

املوازنةفي التسويات ضبط عمليات •

األخير مراقبة وتحسين اإلنفاق في الربع •
ميزانية املصروفاترشيدت

وزارة املالية 
التي تتجاوز امليزانية واإلطار الزمنيالنفقات الرأسماليةتقليل مشروعات •

غير املنتجةاملتعثرة و تقليل املشاريع •
ضبط النفقات الرأسمالية

وزارة املالية

املوردين عقود الشراء وتحسين التفاوض مع دراسة •

املشتريات لالستفادة من القوة الشرائية الحكوميةتعزيز مركزية نظام •

جهات الحكومية تجديد نظم الجرد لتشمل الوزارات وال•

الحكوميةفي جميع الجهات تحسين إدارة املخزون •

تعزيز نظام املشتريات العامة 

وزارة املالية
ومات الحكوميالدعنظام تقييم نظام وإجراءات •

إساءة االستخدامحاالت والقضاء على الفجوات معالجة و تحديد •
تحديث النموذج الوطني للدعومات

وزارة املالية
تعزيز استدامة فاتورة أجور القطاع العام•

لعمل في القطاع العاماأفضلية الحد من ميزة تعديل هيكل فاتورة األجور لتتماش ى مع القطاع الخاص و •
ضبط باب ميزانية الرواتب الحكومية 

المصروفات-استدامة المالية العامة : 4الركيزة  مكونات برنامج استدامةتنفيذ برنامج استدامة:  املحور األول 
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املسئول  الوصف املبادرة

وزارة املالية
(بما في ذلك إيجار العقارات)تحسين وإعادة تسعير الخدمات الحكومية •

ترشيد وضبط تكاليف الخدمات•
نظم الخدمات العامةمراجعة 4.6

وزارة املالية 
تحديد القيمة واستعادة اإليرادات التي لم يتم تحصيلها•

تنقيح األليات املتعلقة بتعزيز تحصيل اإليرادات•
تحسين تحصيل اليرادات املستحقة للدولة 4.7

وزارة املالية
مراقبة استثمار وعوائد أمالك الدولة•

تطوير األليات لدمج عوائد أمالك الدولة في امليزانية العامة•
ادارة تمويل وتحصيل عوائد أمالك الدولة 4.8

وزارة املالية 
ضريبة القيمة املضافة وفقا التفاقية دول مجلس التعاون الخليجيفرض •

على السلع الكماليةاالنتقائية ضريبة الفرض •

 تقييم أهمية إطالق ضريبة أرباح الشركات•
ً
مستقبال

تعزيز قدرات النظام الضريبي 4.9

وزارة املالية، اإلدارة العامة للجمارك
ليات لتتبع اإليرادات الجمركيةآوضع •

تحديد السياسات واإلجراءات لضمان الشفافية في تتبع وتحصيل اإليرادات•
تعزيز التدفقات الجمركية 4.10

وزارة املالية، مؤسسة البترول الكويتية
تكاليف النفط للبرميل الواحد والتعاون مع مؤسسة البترول الكويتية لتحسين اإلنفاقحركة تطور دراسة •

(اإلهالكمثل تكلفة التمويل واالستهالك و )تفريغ نفقات التشغيل غير النقدية من امليزانية الحكومية •
تعزيز اليرادات النفطية 4.11

االيرادات-استدامة المالية العامة : 4الركيزة  مكونات برنامج استدامةتنفيذ برنامج استدامة:  املحور األول 
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املسئول  الوصف املبادرة

وزارة املالية

املطلوبات والتمويل والسيولةملكية درجة عن 360املسؤول املالي راقب دور وزارة املالية بوصفها املتحديد •

التشريعاتصدور فوًرا بعد النظام الضريبي إلطالق جاهزية وزارة املالية ضمان •

األداءنظام امليزانية على أساس قدرات بناء إطار و ق بيطتتحديد و•

لخطط الوطنية واالتجاهات الكليةوفقا لتحديد وتحديث امليزانية متوسطة األجل وتحديثها باستمرار •

تعزيز القدرات االقتصادية الكلية واملالية داخل وزارة املالية•

نفطية لقيادة وإدارة جهود توليد اإليراداتالغير يراداتاإل إنشاء وحدة •

إدارة املالية العامةطوير ت 4.12

إدارة المالية العامة–استدامة المالية العامة : 4الركيزة  مكونات برنامج استدامةتنفيذ برنامج استدامة:  املحور األول 
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إعادة هيكلة القطاع العام
  
المحور الثان 

:املستهدفات

حكومة شفافة و نزيهة1.

هيكل حكومي رشيق2.

اعادة هيكلة 

القطاع العام

تطوير الهيكل

االداري للجهاز 

الحكومي

تعزيز النزاهة و

دمكافحة الفسا

الجهة املشرفة 

مجلس الوزراء  –لجنة الشئون القانونية 
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تطوير الهيكل االداري للجهاز الحكومي

21

اعادة هيكلة القطاع العام لتحويل دور 

الحكومة من التشغيل الى وضع 

السياسات العامة و التنظيم 

ياسات من التشغيل الى وضع السلتحويل دور الحكومة تنفيذ خارطة طريق اعادة هيكلة القطاع العام •
العامة و التنظيم 

المتشابهةاالختصاصات دمج وتقليص الجهات الحكومية ذات •

ع واطن متلقي الخدمات ملتعكس توقعات المالمقدمة لخدماتاتنظيماإلجراءات وإعادة تبسيط •
للتعامل مع المواطنين كشركاء في تصميم الخدمات وتقديمهاجهاتتوجيه ال

العامةاتمراجعة وإعادة تنظيم حوكمة الخدم•

ات الحكومية لضمان جودة الخدمفي الجهات القدرات والمهارات بناء •

لة واألداء الجيد ومكافأتهاءلترسيخ قيم التميز والمسا" جائزة التميز الحكومي"إنشاء •

التنفيذالمشرف على 
(ديوان الخدمة المدنية)وزير التجارة و الصناعة  

اعادة هيكلة القطاع العام:  املحور الثاني



تعزيز النزاهة و مكافحة الفساد

22

يت متابعة تنفيذ ااستراتيجية الكو 

لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد

ستراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساداالمتابعة تنفيذ •

حماية نزاهة القطاع العام وتطوير فعالية وكفاءة الخدمات العامة التي يقدمها في إطار من •
الشفافية والمساءلة

تشجيع القطاع الخاص على المساهمة في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد•

تمكين المجتمع من المساهمة في بناء ثقافة حاضنة للنزاهة ضد الفساد•

تعزيز كفاءة وفعالية الهيئات المتخصصة بتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد•

التنفيذالمشرف على 

نائب رئيس الوزراء و وزير العدل و وزير الدولة لشئون تعزيز النزاهة

اعادة هيكلة القطاع العام:  املحور الثاني



ي تطوير الرأس المال البشر
المحور الثالث

تطوير الرأس 

املال البشري 

اصالح منظومة 

التعليم

تمكين الشباب و 

املرأة و االشخاص 

ذوي االعاقة

تطوير الرعاية 

الصحية

:املستهدفات

منظومة تعليمية مواءمة للثورة الصناعية الرابعة1.

رعاية صحية عالية الجودة2.

دعم مشاركة جميع فئات املجتمع 3.

الجهة املشرفة 

مجلس الوزراء  –اللجنة التعليمية و الصحية و الشباب 
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تطوير منظومة التعليم

24

اصالح منظومة التعليم العام 

تنفيذالالمشرف على 
وزير التربية

لفجوة للحد من اطريق إلصالح التعليمارطةوخوضع استراتيجية وطنية •
يمالتعليمية وتوجيه االنفاق التعليمي لرفع مؤشرات جودة التعل

لقطاع التعليمو االداري مراجعة وتحديث اإلطار القانوني•

و ضياتتعليم العلوم والتكنولوجيا والريافي تطوير المناهج الدراسية•
الى تحول الفي عملية عامل أساسي  (STEAM)العلوم اإلنسانية 

لوم مما يتطلب التركيز على أولوية تعليم العاالبتكاري التعليم
المعرفة لتزويد الشباب الكويتي بالمهارات ووالتكنولوجيا والرياضيات

المناسبة للنجاح في االقتصاد المعرفي

بر اإلنترنت االستفادة من التكنولوجيا وتطوير البنية التحتية للتعلم ع•
مهاراتاللدعم تطوير 

بشراكات مع الجامعات والصناعاتإنشاء برنامج تبادل للتعليم المهني•

يمالتعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي في تطوير منظومة التعل•

تطوير منظومة 

التعليم 

تطوير املناهج 

الدراسية

االستفادة من 

التكنولوجيا 
وتطوير البنية 

التحتية للتعلم

مراجعة وتحديث 

اإلطار القانوني 

قطاع التعليمل

التعاون مع دول 

مجلس التعاون 

الخليجي 

تطوير الرأس املال البشري :  املحور الثالث



تطوير منظومة الرعاية الصحية

25

رعاية صحية عالية الجودة

تنفيذالالمشرف على 
وزير الصحة

تطوير الرأس املال البشري :  املحور الثالث

تطوير منظومة 

الرعاية الصحية

شراكة القطاع 

الخاص والدولي 
في إدارة وتشغيل 

املستشفيات

مكافحة االمراض 

املزمنة غير 

املعدية

نظام املعلومات 

الصحية

التوسع في املدن 

الصحية

محو األمية 

الصحية

تطوير نظام المعلومات الصحية•
دعم مبادرة المدن الصحية لضمان حياة بأنماط عيش صحية•
الحصول على خدمات صحية وعالجية ترقى ألفضل المستويات•

العالمية
تعزيز الصحة العامة عبر محو األمية الصحية•
مكافحة األمراض المزمنة غير المعدية•
تفعيل شراكة القطاع الخاص والدولي في إدارة وتشغيل •

المستشفيات



تمكين الشباب و املرأة و االشخاص ذوي االعاقة
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ةتمكين جميع فئات املجتمع باملشارك

تنفيذالالمشرف على 
وزير االعالم و وزير الدولة لشئون الشباب

تطوير الرأس املال البشري :  املحور الثالث

تمكين الشباب و 

املرأة و االشخاص 

ذوي االعاقة

تفعيل 

االستراتيجية 

الوطنية للشباب

دعم وتمكين املرأة 

اقتصاديا و 

مجتمعيا

تنفيذ االستراتيجية 

الوطنية 
لالشخاص ذوي 

االعاقة

تفعيل االستراتيجية الوطنية للشباب

دعم وتمكين المرأة اقتصاديا و مجتمعيا

تنفيذ االستراتيجية الوطنية لالشخاص ذوي االعاقة



ف تحسي   البنية التحتية و توظي
الطاقات المتجددة

المحور الرابع

تحسين البنية 

التحتية و توظيف 

الطاقات املتجددة

تحسين كفاءة 

ادارة البنية 

التحتية 

توظيف الطاقة 

املتجددة النتاج 

ة الطاقة الكهربائي

:املستهدفات

بنية تحتية مطورة1.

من الطاقة الكهربائية من مصادر متجددة% 15استهداف انتاج 2.

الجهة املشرفة 

مجلس الوزراء  –لجنة الخدمات العامة  
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توظيف الطاقة املتجددة النتاج الطاقة الكهربائية 
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الشمسيةالطاقةوقرةاستغالل

تنفيذالالمشرف على 
معيةوزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الشئون االجتماعية والتنمية المجت

من اجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة من % 15تنفيذ السياسة الوطنية للطاقة في انتاج •
مصادر متجددة

طاعين االنتقال الى المرحلة الثانية من مجمع الشقايا للطاقة المتجددة بشراكة بين الق•
العام و الخاص

المتعددةاستحداث آليات لتحفيز المواطنين لتوظيف الطاقة المتجددة في استخداماتهم•

املتجددةتحسين البنية التحتية و توظيف الطاقات:  املحور الرابع



تحسين كفاءة ادارة البنية التحتية 
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رفع كفاءة البنية التحتية

تنفيذالالمشرف على 
وزير األشغال العامة ووزير الدولة لشئون االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات

املتجددةتحسين البنية التحتية و توظيف الطاقات:  املحور الرابع

استغالل أمثل وأكثر استدامة ألصولهاادارة االصول لتحقيق  تطوير نظم •

تطوير استراتيجية متكاملة الدارة النفايات الصلبة  و الصرف الصحي•

تطبيق نظم مطورة وذكية إلدارة الطرق •

القطاع الخاص في ادارة و تشغيل البنية التحتيةشراكة •




