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برنامج عمل الحكومة

للفصل التشريعي السادس عشر
()2024/2025- 2021/2022

" اس تدامة الرخاء برمغ التحدايت"

كلمة رئيس مجلس الوزراء
اعماال للمادة  98من دستور دولة الكويت " :تتقدم كل وزارة فور تشكيلها برنامجها الى مجلس األمة ،و للمجلس أن يبدي ما يراه من
مالحظات بصدد هذا البرنامج ".ورغبة منها في اطالع الشعب الكويتي ممثال بمجلسكم الموقر على أهدافها خالل فترة واليتها الدستورية .
تتقدم الحكومة ببرنامج عملها للفصل التشريعي السادس عشر ( )2024/2025-2021/2022وكلها أمل أن يكلل الله جهودنا سويا بالتوفيق
لتحقيق ما فيه خير لوطننا العزيز.
وقد أكد النطق السامي لحضرة صاحب السمو األمير حفظه الله ورعاه في افتتاح مجلس األمة الموقر للفصل التشريعي السادس عشر
(أهمية الحفاظ على أمن الوطن و استقراره و تعزيز الوحدة الوطنية و مواصلة السعي نحو التنمية المستدامة من خالل اصالح اقتصادي شامل
يحقق استدامة المالية العامة و سياسات الخطة االنمائية التي تصبو لبناء اقتصاد وطني مبنيا على الشراكة العادلة بين القطاع العام و
القطاع الخاص .كما نؤكد استمرار دولة الكويت بسياستها الخارجية الراسخة التي أرسى دعائمها صاحب السمو األمير الراحل الشيخ صباح
األحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه على كافة المستويات الخليجية والعربية واإلسالمية والدولية  ،واالشادة بالجهود الجبارة التي بذلت من
جميع الجهات لمكافحة جائحة فيروس كورونا  ،والشكر والتقدير لكافة المساهمات المادية والمعنوية التي تم تقديمها لدعم مواجهة هذا
الوباء) .فان الجهود الحكومية المبذولة في إدارة األزمة الصحية التي لم يشهدها العالم من قبل وتفتقر الدول المنهجيات والممارسات
الناجحة للتعامل معها سوى منهجية الخطأ والتجريب .فقد تمكنت حكومة دولة الكويت من حماية مواطنيها ومقيميها على حد السواء دون
االخالل بالقوانين والنظم المعمول بها وتجاوزت الكثير من التحديات وال زالت في مكافحة الجائحة ومنع انهيار المنظومة الصحية والتي
أشادت منظمة الصحة العالمية بجهود دولة الكويت بالتصدي للجائحة الصحية بالرغم من تحديات التدفقات المالية التي أتت نتيجة لهبوط
أسعار النفط فلم تمنع الصدمة المزدوجة حكومة دولة الكويت من اتخاذ كافة التدابير واإلجراءات لرعاية مواطنيها والمقيمين على أرضها.

سمو الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح
رئيس مجلس الوزراء

مراجعة من ديوان سمو الرئيس

يأتي برنامج عمل الحكومة في ظل تحديات اقتصادية عالمية و اقليمية لها انعكاساتها المحلية في ظل الجائحة الصحية والتي ستستمر آثارها
على جميع القطاعات و االنشطة االقتصادية الى حين و ما بعد انجالئها .ولذلك جاء برنامج عمل الحكومة تحت شعار " استدامة الرخاء برغم
التحديات" مرتكزا على محاور مستمدة من رؤية دولة الكويت  2035وتنفيذا لسياساتها و مبادئها العامة في اعادة هيكلة الجهاز الحكومي
بالتحول من المشغل لالنشطة االقتصادية الى التنظيم و الرقابة و تمكين القطاع الخاص من التشغيل .و يتكون البرنامج من ثالث محاور
رئيسة  )1( :تنفيذ برنامج استدامة و الذي يتكون من مجموعة مبادرات تنفيذية واضحة المعالم و االهداف و المؤشرات ( )2اعادة هيكلة
القطاع العام ( )3تطوير الرأس المال البشري باعتباره أس التنمية و العامل األهم في بناء كويت المستقبل ( )4تحسين البنية التحتية و توظيف
الطاقات المتجددة.
و الحكومة تتقدم بعرض مالمح أولويات برنامج عملها خالل فترة واليتها الدستورية أما البرامج التفصيلية و التنفيذية فترد عبر مشروعات
خطط التنمية السنوية.
وفق الله الجميع لما فيه خير و صالح لبالدنا و عزتها

مقومات و رؤية دولة الكويت
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مقومات دولة الكويت تمكنها من تنفيذ تطلعاتها نحو المستقبل
انطالقا من بداياتها التاريخية التي تعود إلى القرن السابع عشر عندما ظهرت كميناء تجاري نشط ،تواصل الكويت بناء وتطوير
مستقبلها باالرتكاز عدة مقومات أساسية

السمعة الدولية
• عالقات وثيقة ومتوازنة مع كافة
الدول الكبرى
• السعي لتحقيق و دعم أهداف التنمية
المستدامة و التغير المناخي و تمويل
التنمية المستدامة

مقومات مؤسسية

مقومات اجتماعية
• تعداد سكاني  4.5مليون نسمة
ومتوسط عمر األفراد  34سنة
• نسبة المواطنين تبلغ  %30من التعداد

الكلي للسكان
• معدل النمو السكاني  %3سنويا

• دولة دستورية
• نظام حكم ديمقراطي
• نظام قانوني مدني
• فصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية
والقضائية مع تعاونها

• دعم مسيرة التكامل المشترك بين
دول المجلس التعاون الخليجي في
جميع المجاالت

مقومات طبيعية
• احتياطي نفطي بنحو  %10من
مخزون االحتياطي العالمي
• امكانية استغالل الطاقة المتجددة و
باألخص الشمسية منها
• شريط ساحلي بطول  500كيلومتر
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مقومات جغرافية
• موقع استراتيجي شمال الخليج العربي
• حدود برية مع المملكة العربية
السعودية والجمهورية العراقية
• موقع محوري على طريق األسواق
اإلقليمية

رؤية الكويت 2035

تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري جاذب
لالستثمار ،يقوم فيه القطاع الخاص بقيادة النشاط
االقتصادي ،وتشجع فيه روح المنافسة وترفع كفاءة
اإلنتاج في ظل جهاز دولة مؤسسي داعم ،وترسخ
القيم وتحافظ على الهوية االجتماعية وتحقق التنمية
البشرية والتنمية المتوازنة ،وتوفر بنية أساسية مالئمة
وتشريعات متطورة وبيئة أعمال مشجعة.

“

”
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التحديات الرئيسية
.1
.2
.3
.4
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اختالالت هيلكية يف الاقتصاد الوطين و املالية العامة
اخنفاض انتاجية القطاع العام
ضعف الرأس املال البرشي
تدين كفاءة البنية التحتية وعدم التنامغ بيئيا

اختالالت هيكلية في االقتصاد
الوطني و املالية العامة
• العجز املتراكم املتوقع في امليزانية العامة للدولة
خالل الخمس سنوات القادمة من دون
اإلصالح االقتصادي واملالي من املتوقع أن يصل
بين  60 - 45مليار دينار.
• كلفة اإلصالح املالي واالقتصادي ستتفاقم في
حال التأخر في املعالجة.
• ان عدم توافق متوسط نمو أسعار النفط مع
نمو الناتج املحلي اإلجمالي خالل الفترة -2000
 2020يشير الى اختالالت هيكلية في االقتصاد
الوطني.
• توزيع بنود املصروفات في الحساب الختامي
مليزانية  %57 : 2020 / 2019الرواتب و %18
الدعوم و  %12املشاريع الرأسمالية و %12
التشغيلية.
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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.
• بالرغم من تحسن قيمة مؤشر مدركات الفساد
لدولة الكويت في عام  2020بمقدار درجتين عن
العام املاض ي  2019فال يزال املؤشر في مستويات
غير ايجابية .
• ارتفاع قيمة مؤشر تنمية الحكومة االلكترونية
لدولة الكويت في عام  2020عن العام  2019فان
انخفاض ترتيبها (ارتباط بالتنافسية) يدل على
تقدم الدول االخرى باملقارنة,

ضعف الرأس املال البشري
• تدني جودة التعليم تسببت في فجوة تعلم تبلغ
ً 4.8
عاما  .حيث أن مستوى خريج الصف الثاني
عشر يكافئ مستوى خريج الصف السابع في دول
متقاربة الدخل مع دولة الكويت.
• تتسبب نتائج التعليم املنخفضة في ضعف
انتاجية الفرد الكويتي لتعادل  ٪58فقط من
إمكاناته اإلنتاجية عند دخوله سوق العمل.
• مستوى االنفاق على الطالب في دولة الكويت
يتساوى مع مستوى االنفاق في دول عالية
الدخل ولكن تبقى النتائج ملستوى التعليم
منخفضة كثيرا باملقارنة بدول منخفضة الدخل.
• نسبة مشاركة املرأة و الشباب في املناصب
القيادية و مراكز صنع القرار متدنية.

تدني كفاءة البنية التحتية وعدم
التناغم بيئيا
• انخفض تصنيف دولة الكويت في ركيزة البنية
التحتية وفقا ملؤشر التنافسية العاملية.
• عدم وجود الية الدارة متكاملة للبنية التحتية
شاملة الطرق و النفايات الصلبة و الصرف
الصحي.
• محدودية توفر بدائل النقل العام ،فقد تقلص
ً
عدد الحافالت العامة التي تعمل يوميا بنسبة
 %40بين عامي  2010و.2016
• محدودية انتاج الطاقة الكهربائية من املصادر
املتجددة.

محاور أولويات برنامج عمل الحكومة
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اختالالت هيكلية في االقتصاد
الوطني و املالية العامة

املعالجة في برنامج عمل الحكومة

املحوراألول
اصالح االقتصاد الوطني و املالية العامة

انخفاض انتاجية القطاع العام

املحورالثاني
إعادة هيكلة القطاع العام

ضعف الرأس املال البشري

املحورالثالث
تطوير الرأس املال البشري

• تنشيط القطاع الخاص

• تطوير الهيكل االداري للجهاز الحكومي

• اصالح منظومة التعليم

• تحسين بيئة االعمال

• تعزيز النزاهة و مكافحة الفساد

• تطوير الرعاية الصحية
• تمكين الشباب و املرأة و االشخاص
ذوي االعاقة

املحورالرابع
تحسين البنية التحتية و توظيف
الطاقات املتجددة
• تحسين كفاءة ادارة البنية التحتية
• توظيف الطاقة املتجددة النتاج الطاقة
الكهربائية

برنامج االصالح االقتصادي و املالي

خارطة طريق اعادة هيكلة القطاع العام

برنامج بناء الرأس املال البشري

برنامج بنية تحتية متماسكة

الجهة
املشرفة

• استدامة املالية العامة
• تنمية سوق العمل

تدني كفاءة البنية التحتية وعدم
التناغم بيئيا

البرنامج
التنفيذي
9

التحدي
الرئيس ي

محاور األولويات الحكومية الرئيسية في برنامج عمل الحكومة

لجنة الشئون االقتصادية

لجنة الشئون القانونية

اللجنة التعليمية و الصحية و الشباب

لجنة الخدمات العامة

أولويات المتطلبات
التشريعية
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مشروع قانون الخطة اإلنمائية 2025/2024 – 2021/2020
مشروع إعادة هيكلة أجور القطاع العام (البديل االستراتيجي)
مشروع قانون تعديل قانون االنتخابات
مشروع قانون إقامة االجانب
مشروع تعديل قانون المرور
مشروع قانون التمويل العقاري
مشروع قانون الدين العام
مشروع قانون بشأن تعديل احكام المرسوم بالقانون رقم ( )31لسنة  1978بقواعد اعداد الميزانية
العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي
مشروع قانون بشأن تعديل بعض احكام القانون رقم ( )79لسنة  1995في شأن الرسوم والتكاليف
المالية مقابل االنتفاع بالمرافق والخدمات العامة
مشروع قانون الضرائب االنتقائية
مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة
مشروع قانون االجراءات الضريبية الموحدة

دعم نمو القطاع
الخاص
المحور األول

تنفيذ برنامج استدامة
املستهدفات:
.1
.2
.3
.4

سوق عمل وطني ذو كفاءة عالية
خدمات حكومية عالية الجودة
دعم وتمكين القطاع الخاص
ادارة متطورة للمالية العامة

الجهة املشرفة
لجنة الشئون االقتصادية – مجلس الوزراء
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تحسين بيئة
االعمال

تنفيذ
برنامج
استدامة

استدامة املالية
العامة

تنمية سوق
العمل في القطاع
العام و الخاص

مكونات برنامج استدامة

املحوراألول :تنفيذ برنامج استدامة

برنامج استدامة  :يتكون برنامج اإلصالح من مجموعة مبادرات في أربع ركائز رئيسية
4
3

1

2

تحسين
بيئة االعمال

1.1
1.2
1.3

• تطبيق برنامج "تحسين"
• تطوير ألية تخصيص األراض ي
• رقمنة الخدمات الحكومية

تنمية
سوق العمل

تنمية
القطاع الخاص

2.1
2.2
2.3
2.4

•
•
•
•

جذب االستثمار األجنبي املباشر والشركات العاملية
تنفيذ املناطق االقتصادية الخاصة
تعزيز توطين الصناعات
تعزيز وتحفيز املشروعات الصغيرة واملتوسطة

• تعزيز حصة مشروعات الشراكة بين العام والخاص في النفقات
2.5
الرأسمالية
2.6
2.7

• تنفيذ استراتيجية التخصيص
• دعم البرنامج الوطني لإلسكان

استدامة
املالية العامة

القطاع العام
 • 3.1تعزيز برنامج تدريب القوى العاملة
 • 3.2تنقيح تخطيط وتوظيف القوى العاملة
• تطوير نظام إدارة األداء
 • 3.3تنقيح نظام الوظائف والرواتب
 • 3.4ضمان عدالة شبكة األمان االجتماعي
3.5

القطاع الخاص
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10

•
•
•
•
•

تحفيز توظيف العمالة الوطنية
مواءمة التعليم مع احتياجات السوق
تحسين صرف دعم العمالة
تنظيم توظيف العمالة الوافدة
جذب واإلبقاء على العمالة املاهرة

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

اليرادات العامة
 • 4.6مراجعة الخدمات العامة
 • 4.7تحسين تحصيل إيرادات الدولة
 • 4.8إدارة تمويل وإيرادات أمالك الدولة
 • 4.9تعزيز قدرات إدارة الضرائب
 • 4.10تحسين التدفقات الجمركية
 • 4.11تحسين عائدات النفط
إدارة املالية العامة
• تطوير إدارة املالية العامة
4.12
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املصروفات العامة
• تحسين ميزانية املصروفات
• توحيد املصروفات العامة
• تحسين املشتريات الحكومية
• تطوير النموذج الوطني للدعومات
• ضبط (مراقبة) باب أجور الوظائف الحكومية

املحوراألول :تنفيذ برنامج استدامة
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املبادرة

الوصف

1.1

تنفيذ برنامج تحسين

•
•
•
•

1.2

تطوير ألية تخصيص األراض ي

• رقمنة النظام الحالي لطلب /تخصيص األراض ي
• تحسين مدة الحصول على األرض

1.3

رقمنة الخدمات الحكومية

•
•
•
•

مكونات برنامج استدامة

الركيزة  :1تحسين بيئة األعمال

تعزيز إجراءات سلسة لتسجيل الشركات
تحسين مدة إنجاز العمليات التجارية لدورة التسجيل الكاملة (أي تأسيس الشركة ،ونقل امللكية ،والحصول على تراخيص الكهرباء والبناء ،وما إلى ذلك)
خفض مدة استيراد/تصدير السلع
تحسين حجم وسرعة نقل الركاب

اعادة هندسة االجراءات الحكومية و تبسيطها
تعزيز رقمنة الخدمات الحكومية و التميز في تقديمها
دعم االقتصاد الرقمي لتحفيز النمو االقتصادي
تعزيز جودة حياة الفرد و االسرة من خالل تقديم خدمات رقمية متميزة

الجهة املسؤولة

هيئة تشجيع االستثمار املباشر

بلدية الكويت

الجهاز املركزي لتكنولوجيا املعلومات

املحوراألول :تنفيذ برنامج استدامة
املبادرة
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مكونات برنامج استدامة
الوصف
• تشجيع االستثمار األجنبي املباشر ونقل األعمال إلى الكويت
• تعزيز االستثمارات في قطاعات وأنشطة متنوعة
• تطوير بيئة تشغيل تضمن وجود البنية التحتية والسياسات لدعم األعمال التجارية والعاملين بها
• تحديد أسعار تنافسية عاملية إلنتاج وتجارة السلع

الركيزة  :2تنمية القطاع الخاص
الجهة املسؤولة
هيئة تشجيع االستثمار املباشر

2.1

جذب االستثماراألجنبي املباشروشركات األعمال الدولية

2.2

تنفيذ املناطق االقتصادية الخاصة

2.3

تعزيزتوطين الصناعات

• تحديد استراتيجية  /أهداف التصنيع والتوطين
• إنشاء مجموعات استراتيجية حيثما كان ذلك مناسبا
• إنشاء جهات تنظيمية مستقلة للصناعات ذات الصلة وتحسين دور الجهات التنظيمية الحالية لتحسين شفافية
الصناعة
• تحسين األداء والقدرة التنافسية ملجموعات مختارة من خالل الدعم القانوني ،البنية التحتية والتمويل
• توزيع منحة الدعم على الصناعات ذات األولوية في االقتصاد
• إستبدال منح الدعم مقابل املنح النقدية

2.4

تعزيز وتحفيز الشركات الصغيرة واملتوسطة

• تحفيز إقامة املشروعات الصغيرة واملتوسطة
• دعم نمو املشروعات الصغيرة واملتوسطة القائمة
• تحديد السياسات واألهداف لتلقي الحوافز املالية
• تحديد القطاعات وشركات األعمال الرئيسية لتحفيز ما بعد كوفيد

الصندوق الوطني الكويتي لتنمية املشاريع الصغيرة
واملتوسطة؛ بنك الكويت الصناعي؛ وزارة الدولة للشئون
االقتصادية واالستثمار؛ بنك الكويت املركزي

2.5

تعزيز حصة مشروعات شراكة العام والخاص في النفقات
الرأسمالية

• تنفيذ مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص الحالية
• إنشاء إطار عمل وآلية يتم من خاللها تنقية مشاريع النفقات الرأسمالية من بين املشاريع العامة والخاصة

الهيئة العامة ملشروعات الشراكة بين القطاعين العام و
الخاص

2.6

تنفيذ استراتيجية التخصيص

• الشروع في عملية الخصخصة لكيانات مختارة ذات فائدة كبيرة من الخصخصة على املدى القصير واملتوسط

املكتب الفني للتخصيص

2.7

دعم برنامج السكان الوطني

• إعادة النظر في تأثير برنامج اإلسكان على املالية الحكومية وامليزانية العمومية املستقبلية
• تطوير قطاع التأمين لدعم التمويل العقاري من البنوك

الهيئة العامة للرعاية السكنية

وزارة التجارة و الصناعة

وزارة الدولة للشئون االقتصادية واالستثمار؛جهاز حماية
املنافسة؛ الهيئة العامة للصناعة

املحوراألول :تنفيذ برنامج استدامة

مكونات برنامج استدامة
الوصف

املبادرة

• 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 وأتمتة نظام التوظيف املركزي
• تحسين موافقة املهارات واملؤهالت مع عروض الوظائف
• ضمان مالءمة تخطيط القوى العاملة ومعايير التوظيف

3.1

تعزيزبرنامج تدريب القوى العاملة

3.2

مراجعة تخطيط وتوظيف القوى العاملة

3.3

تطويرنظام إدارة األداء

• تصميم نظام إدارة أداء طويل املدى
• ربط األداء والتدريب الوظيفي مع الترقية واملكافآت

3.4

موائمة تصنيف الوظائف والرواتب

• االنتقال إلى هيكل رواتب محدد
• التوفيق بين تصنيف الوظائف وتوحيد األجور

3.5

ضمان عدالة شبكة األمان االجتماعي

• دراسة شبكة األمان االجتماعي الحالية
• تطوير نموذج لضمان التوزيع العادل للثروة بين الكويتيين

الركيزة  :3تنمية سوق العمل – القطاع العام
الجهة املسؤولة
ديوان الخدمة املدنية

ديوان الخدمة املدنية

ديوان الخدمة املدنية

ديوان الخدمة املدنية
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ديوان الخدمة املدنية؛ وزارة املالية

املحوراألول :تنفيذ برنامج استدامة
املبادرة
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مكونات برنامج استدامة

الركيزة  3تنمية سوق العمل – القطاع الخاص

الوصف

الجهة املسؤولة

3.6

تحفيزتوظيف العمالة الوطنية

• 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

3.7

مواءمة التعليم مع احتياجات السوق

• تنقيح نظام القبول في التعليم العالي والبعثات الدراسية
• إدخال نظام التدريب املنهي في القطاع الخاص لطالب الدبلوم
• تعزيز الرابط بين النظام التعليمي ومتطلبات سوق العمل

وزارة التعليم العالي ،جامعة الكويت ،األمانة العامة ملجلس
الجامعات الخاصة  ،الهيئة العامة للتعليم التطبيقي و
التدريب

3.8

تحسين نظام تنقيح صرف دعم العمالة

• الحد من العمالة الوهمية من خالل تحليل بيانات من يتلقون دعم العمالة ومراقبة الشركات ،وفرض عقوبات فعالة
• معالجة سوق العمل غير الرسمي – "السوق الرمادية" – بشأن تصاريح العمل للوافدين

الهيئة العامة للقوى العاملة

3.9

تنظيم توظيف العمالة الو افدة

ً
• وضع خطة استراتيجية إلحالل العمالة غير الوطنية بالعمالة الوطنية تدريجيا
• تجديد نظام تصاريح العمل

الهيئة العامة للقوى العاملة

3.10

جذب والبقاء على العمالة املاهرة

• تحديد القطاعات املؤثرة لتعزيز عملها في الكويت (مثل القطاعات الرقمية /السيبرانية ،واالبتكار)
• تقديم الحوافز والتسهيالت لجذب العمالة الوافدة املاهرة وتشجيع نقل املهارات

الهيئة العامة للقوى العاملة

الهيئة العامة للقوى العاملة

املحوراألول :تنفيذ برنامج استدامة

مكونات برنامج استدامة

املبادرة
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الوصف

الركيزة  :4استدامة المالية العامة  -المصروفات

املسئول

ترشيد ميزانية املصروفات

• إجراء دراسة لبنود امليزانية كل بند على حده بهدف وضع حد أقص ى للنفقات التشغيلية للجهات الحكومية
• ضبط عمليات التسويات في املوازنة
• مراقبة وتحسين اإلنفاق في الربع األخير

وزارة املالية

ضبط النفقات الرأسمالية

• تقليل مشروعات النفقات الرأسمالية التي تتجاوز امليزانية واإلطار الزمني
• تقليل املشاريع املتعثرة وغير املنتجة

وزارة املالية

تعزيزنظام املشتريات العامة

•
•
•
•

تحديث النموذج الوطني للدعومات

• تقييم نظام وإجراءات نظام الدعومات الحكومي
• تحديد ومعالجة الفجوات والقضاء على حاالت إساءة االستخدام

وزارة املالية

ضبط باب ميزانية الرواتب الحكومية

• تعزيز استدامة فاتورة أجور القطاع العام
• تعديل هيكل فاتورة األجور لتتماش ى مع القطاع الخاص والحد من ميزة أفضلية العمل في القطاع العام

وزارة املالية

دراسة عقود الشراء وتحسين التفاوض مع املوردين
تعزيز مركزية نظام املشتريات لالستفادة من القوة الشرائية الحكومية
تجديد نظم الجرد لتشمل الوزارات والجهات الحكومية
تحسين إدارة املخزون في جميع الجهات الحكومية

وزارة املالية

املحوراألول :تنفيذ برنامج استدامة

مكونات برنامج استدامة

املبادرة

18

الوصف

الركيزة  :4استدامة المالية العامة  -االيرادات
املسئول

4.6

مراجعة نظم الخدمات العامة

• تحسين وإعادة تسعير الخدمات الحكومية (بما في ذلك إيجار العقارات)
• ترشيد وضبط تكاليف الخدمات

4.7

تحسين تحصيل اليرادات املستحقة للدولة

• تحديد القيمة واستعادة اإليرادات التي لم يتم تحصيلها
• تنقيح األليات املتعلقة بتعزيز تحصيل اإليرادات

وزارة املالية

4.8

ادارة تمويل وتحصيل عوائد أمالك الدولة

• مراقبة استثمار وعوائد أمالك الدولة
• تطوير األليات لدمج عوائد أمالك الدولة في امليزانية العامة

وزارة املالية

4.9

تعزيز قدرات النظام الضريبي

• فرض ضريبة القيمة املضافة وفقا التفاقية دول مجلس التعاون الخليجي
• فرض الضريبة االنتقائية على السلع الكمالية
ً
• تقييم أهمية إطالق ضريبة أرباح الشركات مستقبال

4.10

تعزيز التدفقات الجمركية

• وضع آليات لتتبع اإليرادات الجمركية
• تحديد السياسات واإلجراءات لضمان الشفافية في تتبع وتحصيل اإليرادات

اإلدارة العامة للجمارك  ،وزارة املالية

4.11

تعزيز اليرادات النفطية

• دراسة تطور حركة تكاليف النفط للبرميل الواحد والتعاون مع مؤسسة البترول الكويتية لتحسين اإلنفاق
• تفريغ نفقات التشغيل غير النقدية من امليزانية الحكومية (مثل تكلفة التمويل واالستهالك واإلهالك)

مؤسسة البترول الكويتية  ،وزارة املالية

وزارة املالية

وزارة املالية

املحوراألول :تنفيذ برنامج استدامة
املبادرة

4.12
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تطوير إدارة املالية العامة

مكونات برنامج استدامة
الوصف

•
•
•
•
•
•

تحديد دور وزارة املالية بوصفها املراقب املالي املسؤول  360درجة عن ملكية املطلوبات والتمويل والسيولة
ضمان جاهزية وزارة املالية إلطالق النظام الضريبي ً
فورا بعد صدور التشريعات
تحديد و تطبيق إطار وبناء قدرات نظام امليزانية على أساس األداء
تحديد وتحديث امليزانية متوسطة األجل وتحديثها باستمرار وفقا للخطط الوطنية واالتجاهات الكلية
تعزيز القدرات االقتصادية الكلية واملالية داخل وزارة املالية
إنشاء وحدة اإليرادات غير النفطية لقيادة وإدارة جهود توليد اإليرادات

الركيزة  :4استدامة المالية العامة – إدارة المالية العامة
املسئول

وزارة املالية

المحور الثان

تطوير الهيكل
االداري للجهاز
الحكومي

إعادة هيكلة القطاع العام
املستهدفات:
 .1حكومة شفافة و نزيهة
 .2هيكل حكومي رشيق

الجهة املشرفة
لجنة الشئون القانونية – مجلس الوزراء
20

اعادة هيكلة
القطاع العام

تعزيز النزاهة و
مكافحة الفساد

املحورالثاني :اعادة هيكلة القطاع العام

تطوير الهيكل االداري للجهاز الحكومي
• تنفيذ خارطة طريق اعادة هيكلة القطاع العام لتحويل دور الحكومة من التشغيل الى وضع السياسات
العامة و التنظيم
• دمج وتقليص الجهات الحكومية ذات االختصاصات المتشابهة
• تبسيط اإلجراءات وإعادة تنظيم الخدمات المقدمة لتعكس توقعات المواطن متلقي الخدمات مع
توجيه الجهات للتعامل مع المواطنين كشركاء في تصميم الخدمات وتقديمها
• مراجعة وإعادة تنظيم حوكمة الخدمات العامة
• بناء القدرات والمهارات في الجهات الحكومية لضمان جودة الخدمات

• إنشاء "جائزة التميز الحكومي" لترسيخ قيم التميز والمساءلة واألداء الجيد ومكافأتها
اعادة هيكلة القطاع العام لتحويل دور
الحكومة من التشغيل الى وضع
السياسات العامة و التنظيم
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المشرف على التنفيذ
وزير التجارة و الصناعة (ديوان الخدمة المدنية)

املحورالثاني :اعادة هيكلة القطاع العام

تعزيز النزاهة و مكافحة الفساد
• متابعة تنفيذ االستراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد
• 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

متابعة تنفيذ ااستراتيجية الكويت
لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد

22

المشرف على التنفيذ
نائب رئيس الوزراء و وزير العدل و وزير الدولة لشئون تعزيز النزاهة

اصالح منظومة
التعليم
المحور الثالث

تطوير الرأس المال ر
البشي
املستهدفات:
 .1منظومة تعليمية مواءمة للثورة الصناعية الرابعة
 .2رعاية صحية عالية الجودة
 .3دعم مشاركة جميع فئات املجتمع
الجهة املشرفة
اللجنة التعليمية و الصحية و الشباب – مجلس الوزراء
23

تطوير الرأس
املال البشري
تمكين الشباب و
املرأة و االشخاص
ذوي االعاقة

تطوير الرعاية
الصحية

املحورالثالث :تطوير الرأس املال البشري

تطوير منظومة التعليم
• وضع استراتيجية وطنية وخارطة طريق إلصالح التعليم للحد من الفجوة
التعليمية وتوجيه االنفاق التعليمي لرفع مؤشرات جودة التعليم
• مراجعة وتحديث اإلطار القانوني و االداري لقطاع التعليم
• تطوير المناهج الدراسية في تعليم العلوم والتكنولوجيا والرياضيات و
العلوم اإلنسانية ) (STEAMعامل أساسي في عملية التحول الى
التعليم االبتكاري مما يتطلب التركيز على أولوية تعليم العلوم
والتكنولوجيا والرياضيات لتزويد الشباب الكويتي بالمهارات والمعرفة
المناسبة للنجاح في االقتصاد المعرفي
• االستفادة من التكنولوجيا وتطوير البنية التحتية للتعلم عبر اإلنترنت
لدعم تطوير المهارات

تطوير املناهج
الدراسية

االستفادة من
التكنولوجيا
وتطوير البنية
التحتية للتعلم

تطوير منظومة
التعليم

• إنشاء برنامج تبادل للتعليم المهني بشراكات مع الجامعات والصناعات
• التعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي في تطوير منظومة التعليم
اصالح منظومة التعليم العام
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المشرف على التنفيذ
وزير التربية

مراجعة وتحديث
اإلطار القانوني
لقطاع التعليم

التعاون مع دول
مجلس التعاون
الخليجي

املحورالثالث :تطوير الرأس املال البشري

تطوير منظومة الرعاية 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

مكافحة االمراض
املزمنة غير
املعدية

نظام املعلومات
الصحية

رعاية صحية عالية الجودة

25

شراكة القطاع
الخاص والدولي
في إدارة وتشغيل
املستشفيات

المشرف على التنفيذ
وزير الصحة

محو األمية
الصحية
تطوير منظومة
الرعاية الصحية

التوسع في املدن
الصحية

املحورالثالث :تطوير الرأس املال البشري

تمكين الشباب و املرأة و االشخاص ذوي االعاقة


تفعيل االستراتيجية الوطنية للشباب



دعم وتمكين المرأة اقتصاديا و مجتمعيا



تنفيذ االستراتيجية الوطنية لالشخاص ذوي االعاقة

تفعيل
االستراتيجية
الوطنية للشباب

تمكين الشباب و
املرأة و االشخاص
ذوي االعاقة
دعم وتمكين املرأة
اقتصاديا و
مجتمعيا

تمكين جميع فئات املجتمع باملشاركة
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المشرف على التنفيذ
وزير االعالم و وزير الدولة لشئون الشباب

تنفيذ االستراتيجية
الوطنية
لالشخاص ذوي
االعاقة

المحور الرابع

تحسين كفاءة
ادارة البنية
التحتية

تحسي البنية التحتية و توظيف
الطاقات المتجددة
املستهدفات:
 .1بنية تحتية مطورة
 .2استهداف انتاج  %15من الطاقة الكهربائية من مصادر متجددة

الجهة املشرفة
لجنة الخدمات العامة – مجلس الوزراء
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تحسين البنية
التحتية و توظيف
الطاقات املتجددة

توظيف الطاقة
املتجددة النتاج
الطاقة الكهربائية

املحورالرابع :تحسين البنية التحتية و توظيف الطاقات املتجددة

توظيف الطاقة املتجددة النتاج الطاقة الكهربائية
• تنفيذ السياسة الوطنية للطاقة في انتاج  %15من اجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة من
مصادر متجددة
• االنتقال الى المرحلة الثانية من مجمع الشقايا للطاقة المتجددة بشراكة بين القطاعين
العام و الخاص
• استحداث آليات لتحفيز المواطنين لتوظيف الطاقة المتجددة في استخداماتهم المتعددة

استغالل وقرة الطاقة الشمسية

المشرف على التنفيذ
وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الشئون االجتماعية والتنمية المجتمعية
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املحورالرابع :تحسين البنية التحتية و توظيف الطاقات املتجددة

تحسين كفاءة ادارة البنية التحتية
• تطوير نظم ادارة االصول لتحقيق استغالل أمثل وأكثر استدامة ألصولها
• تطوير استراتيجية متكاملة الدارة النفايات الصلبة و الصرف الصحي
• تطبيق نظم مطورة وذكية إلدارة الطرق

• شراكة القطاع الخاص في ادارة و تشغيل البنية التحتية

رفع كفاءة البنية التحتية

المشرف على التنفيذ
وزير األشغال العامة ووزير الدولة لشئون االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات
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